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محمدرضــا عابــد ،رئیــس شــرکت ســهامی فــرش ایــران بــا اشــاره بــه رونــد مناســب
تولیــد فــرش دســتباف از ابتــدای ســال جــاری از افزایــش  ۱۰درصــدی تولیــد خبــر داد و
گفــت :پیشبینــی میشــود کــه تــا پایــان ســال  ۴۰۰میلیــون دالر فــرش دســتباف از
کشــور صــادر شــود و بــا رونــدی کــه از ابتــدای ســال طــی شــده اســت تحقــق ایــن رقــم
دســتیافتنی اســت.
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فرش قرمز
برای فرش ایران
شــهردار اصفهــان بــه فعــاالن حــوزه فــرش
پیشــنهاد داد «طرحــی بــرای نصــب و معرفــی
فــرش اصفهــان در یونســکو در نظــر بگیرنــد و
شــهرداری هــم در ایــن مســیر تســهیل گــر و
حامــی خواهــد بــود».
قــدرت اهلل نــوروزی ،بــا اشــاره بــه هنرمنــدان
حــوزه فــرش گفــت :در تمامــی دنیــا گوشــهای
از هنرهــای شــما نمایــان اســت و ایــن نشــات
گرفتــه از روح بلنــد ،عرفــان و هنرمنــدی شــما
اســت .شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه طــرح
هــای فــرش گفــت :اینکــه چهــار ســبک بافندگی
اصفهــان ثبــت جهانــی شــده جــای خوشــحالی
دارد .نــوروزی بــا اشــاره بــه تحریــم هــا گفــت:
تحریــم هــا و افزایــش نــرخ ارز هــر چنــد
مشــکالتی بــه دنبــال خواهــد داشــت ،امــا موجب
بهبــود وضعیــت درآمــد تولیــدات ملــی شــده و
ایــن فرصــت خوبــی بــرای ارز آوری اســت .وی
بــا اشــاره بــه اینکــه از فرصــت خواهــر خواندگــی
میتــوان اســتفاده کــرد ،گفــت :خواهــر خواندگــی
عقــد میــان دو شــهر اســت و محــل اعتمــاد و
فرصــت طالیــی بــرای شــهرها اســت.
وی از فعــاالن حــوزه فــرش خواســت کــه بررســی
کننــد فــرش اصفهــان بــه چــه صورتــی در
یونســکو نصــب شــود تــا هــم دیــده و معرفــی
شــود و هــم مــورد اســتقبال خارجــی هــا قــرار
گیــرد .شــهردار اصفهــان اضافــه کــرد :یکــی از
مباحثــی کــه در بازدیــد از کراکــوف ،ورشــو و
ویــن مطــرح شــد برگــزاری نمایشــگاه بــود .از این
موقعیــت میتــوان بــرای نمایــش آثــار اســتفاده
کــرد .بیاییــد بــا تعامــل بــا هــم کاری کنیــم تــا
هنــر دســت شــما در معــرض نمایــش دائمــی
همــه باشــد ،شــهرداری هــم در ایــن مســیر
تســهیلگر و حامــی شــما خواهــد بــود.
نــوروزی بــا بیــان ضــرورت تعامــل بــا شــهرهای
دیگــر کشــورها جهــت شناســاندن اصفهــان و
ظرفیــت هایــش بــه دنیــا تصریــح کــرد :مــن
پیــش از ایــن بــه ایــن کشــورها ســفر کــرده بــودم
و شــوق شــخصی بــرای بازدیــد دوبــاره نداشــتم،
امــا بــر خــود واجــب مــی دانــم بــه عنــوان
شــهردار و بــرای شناســاندن کالن شــهر اصفهــان،
بــا دنیــا تعامــل داشــته باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه برخــی تنــگ نظرانــه مانــع
اســتفاده از ایــن فرصتهــا میشــوند ،تصریــح
کــرد :رویاهایــی کــه بــرای شــهر داریــم از طریــق
دیپلماســی عمومــی عملــی میشــود ،در ایــن
صــورت مــردم کشــورهای دیگــر هــم بــه بازدیــد
اصفهــان مــی آینــد و شــاهد رونــق گردشــگری
خواهیــم بــود.
شــهردار اصفهــان اضافــه کــرد :چــاه نفــت نــه در
خوزســتان کــه در میــدان امــام (ره) و چهاربــاغ
اســت ،متاســفانه مــوزه هــای مــا خالــی اســت،
امــا در کشــورهای دیگــر بــرای تهیــه بلیــط صــف
کشــیده میشــود .نــوروزی تصریــح کــرد :کار
طراحــان فــرش علمــی و ادامــه دهنــده مســیر
گذشــتگان همــراه بــا خالقیــت و نــوآوری اســت.
کار هنرمنــدان فــرش یگانــه اســت و دیگــران
میتواننــد خــوب شــما را قضــاوت کننــد.
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نظرات خود را به ایمیل ما ارسال کنید

در دوره صفویــه و حکومــت شــاه عبــاس
اول فــرش بافــي در اصفهــان آغــاز و
بــه اوج خــود رســید و در کارگاه هــاي
ســلطنتي قالــي هــاي بــزرگ و بســیار
نفیســي بافتــه مــي شــد کــه نمونــه
هــاي آن در معروفتریــن مــوزه هــاي
دنیــا موجــود مــي باشــد در آن زمــان
از طراحــان و نقاشــان کاشــي کاري و
نگارگــر کــه طــرح هــاي بناهــاي تاریخي
را رســم مــي کردنــد در طراحــي فــرش
اســتفاده مــي شــد مانــد اســتاد رضــا
عباســي کــه طــراح کاشــي بــود و اصالتـاً
هــم اهــل کاشــان بــود او ســبکي را بنــا
نهــاد کــه بــه ســبک یــا مکتــب شــاه
عباســي یــا صفــوي معــروف شــد ایــن
نقــوش از اســلیمي هــا ،بندهــا ،گل
هــاي انــاري ،بــرگ هــا و غنچــه هــا و
خطایــي هــا تشــکیل مــي شــد همچنین
از اشــکال پرنــدگان و حیوانات،چهــره
بافــي ،شــکارگاهي ،بزمــي هــم در بافــت
فــرش هــا اســتفاده مــي شــد ولــي اکثــر
طــرح هــا و نقــوش را همــان لچــک و
ترنــج شــاه عباســي تشــکیل مــي داد.
قاجاری
سبك و سياق جديد
تــا دوره دوم و حکومــت قاجاریــه کــه
ســبک و ســیاق جدیــد در طراحــي
و نقاشــي قالــي پدیــد آمــد کــه بــه
همیــن نــام قاجــاري معــروف مــي
باشــد کــه شــامل گل هــاي رز و زنبــق
و انــواع پرنــدگان و بــرگ هــاي چدنــي
و گلدانهــاي مختلــف بــا رنــگ هاي شــاد
و متضــاد بــود ازجملــه ایــن طــرح هــا،
درختــي ،گلدانــي ،گل و مرغــي ،تصویري
را مــي تــوان نــام بــرد .ابعــاد فــرش هــاي
دوره قاجاریــه بــه حســب طــرح هــا
کوچکتــر از دوره صفــوي بــوده و رونــق
آن زمــان را هــم نداشــته اســت .
دوره ســوم ،از آغــاز دوره پهلــوي شــروع
شــد کــه طــرح هــا اکثــرا ً تلفیقــي از
دوره صفــوي و قاجاریــه و گل فرنگهــاي

تنوع فراوان
فرش دستباف
اســتان اصفهــان بــا توجــه بــه قــرار
گرفتــن در مرکــز ایــران داراي تنــوع
فــراوان در تولیــد انــواع فــرش دســتباف
مــي باشــد در مرکــز اســتان فــرش کرك
و ابریشــم اصفهــان بــا گــره فارســي و
ظافــت خاصــي از نظــر مــواد اولیــه تولید
مــي گــردد .داراي طــرح هــاي لچــک و
ترنج-درختي-عکس-شــکارگاه -واگیــره-
گلدانــي و  ...مــي باشــد و رج شــمار آن
از  5۰تــا حــدود  ۱2۰نیــز مــي باشــد .
بــه طــرف شــرق اصفهــان در منطقــه
کویــري نائیــن ،خــور ،بیابانک و اردســتان
فــرش نائیــن در نــوع  9و  6ال تولیــد مــي
گــردد گــره آن فارســي و اکثــرا ً جفتــي با
(دوخفتــي) بــوده و رج شــمار ان از  5۰رج
در نائیــن  9ال تــا  7۰رج در نائین  6ال مي
باشــد .داراي طــرح هــاي متفــاوت بــوده و
رنــگ آمیــزي آن بیشــتر در نــوع رنگهاي
ارام و معتــدل مــي باشــد بعضـاً در نائیــن
فــرش نائیــن  ۴ال نیــز تولیــد مــي گــردد
کــه رج شــمار ان تــا  9۰رج هــم دیــده
شــده اســت.
از مرکــز اســتان بــه طــرف شــمال
شــاهد  2ســبک متفــاوت تولیــد فــرش
هســتیم یــک ســبک آن فــرش کاشــان
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کوبلنــي و اقتباســي از نقاشــي هــاي
اروپایــي نشــات گرفتــه اســت و هنــوز نیز
اســتفاده مــي شــود در مکتب اصفهــان در
حــدود  23نــوع مــدل یــا ســبک طراحــي
بــا رنــگ آمیــزي هــاي متنــوع وجــود
دارد از جملــه ،لچــک ترنــج ،درختــي،
شــکارگاهي ،تصویربافــي ،محرمــات ،ظــل
ســلطاني ،تکــراري ،گل و مــرغ ،تلفیقــي،
اقتباســي ،افشــان ،گلدانــي و نمونــه هــاي
دیگــر .بایــد اشــاره کنــم هنــوز هــم
بهتریــن و معــروف تریــن اســاتید طراحي
و نقاشــي فــرش دســتباف از شــهر هنــر
پــرور اصفهــان انــد و شــهرهاي دیگــر
ایــران نیــز از هنرشــان تغذیــه مي شــوند .
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نوســان :رئيــس مرکــز
ملــی فــرش ايــران ،گفــت:
فــرش ايــران پرچــم دوم و
نمــاد هويــت ايــران اســت
و  ۸۰درصــد توليــدات صادر
مــی شــود.
بــه گــزارش وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت؛ فرشــته
دســت پــاك در گردهمایــی
سراســری روســای ادارات
فــرش دســتباف ســازمان هــای
صنعــت ،معــدن و تجــارت
سراســر کشــور اظهــار داشــت:
 2٫5میلیــون نفــر در سراســر
کشــور در صنعــت فــرش
دســتباف ایــران کــه پرچــم دوم
و نمــاد هویــت و تمــدن ایــران
اســت؛ کار مــی کننــد.
وی بابیــان اینکــه  ۸۰درصــد
تولیــدات فــرش ایــران صــادر
مــی شــود؛ افــزود :آمریــکا
اخیــرا فــرش ایــران را جــزو
فهرســت تحریمــی خــود قــرار
داده اســت؛ بــا ایــن کار از قلــب
آمریــکا تــا اروپــا و آســیا ضــد
ایــن عمــل آمریــکا بلنــد شــده
انــد کــه ایــن نشــان مــی دهــد
کــه چــه انــدازه صنعــت فــرش
ایــران بــرای صــادرات غیرنفتــی
اهمیــت دارد.
رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایران
تصریــح کــرد :تحریــم یکجانبــه
آمریــکا و همراهی نکــردن دیگر
قــدرت هــای جهان،فرصتــی
بــرای صــادرات غیرنفتــی ایــران
و بــه ویــژه فــرش ایــران اســت
تــا تولیــد و اشــتغال این صنعت
را افزایــش دهیــم.
دســت پــاك ادامــه داد :بایــد
از مناطــق آزاد و مزیــت هــای
رقابتــی آن هــا بــرای توســعه
صــادرات و واردات مــواد اولیــه
تولیــد فــرش اســتفاده کنیــم و
امیدواریــم منطقــه آزاد چابهــار
در ایــن زمینــه پیشــتاز باشــد.
رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایران
گفــت :مناطــق آزاد و بــه ویــژه
منطقــه آزاد چابهــار مــی توانند
در واردات مــواد اولیــه بــه مــا
کمــک کنننــد ،چراکــه واردات
مــواد اولیــه در ایــن مناطــق
بــرای صنعتگــران ارزان تمــام
مــی شــود.
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ا

ا

اســت کــه گــره آن فارســي و طرحهــاي
اســتفاده شــده در آن انــواع طرحهــاي
لچــک و ترنــج ،درختــي و واگیــره اســت
و رج شــمار فــرش هــاي کاشــان از 3۰
تــا  6۰رج مــي باشــد .ســبک دیگــر
ایــن منطقــه فــرش جوشــقان اســت
کــه گــره آن فارســي و داراي یــک نــوع
طــرح هندســي ماننــد  ،بــا زاویــه هــاي
قرینــه و هــم انــدازه بــوده و رج شــمار آن
از  25تــا حداکثــر  5۰در نــوع خســروآباد
آن مــي باشــد  .در غرب اســتان  2ســبک
فــرش و متفــاوت بــا هــم دیــده مــي
شــود .منطقــه گلپایــگان و خوانســار کــه
فــرش هــاي ســبک ســاروق و اراك را
بــا رج شــمار  3۰تــا  ۴۰رج مــي بافنــد.
درســبک دیگــر ایــن ناحیــه کــه منطقــه
فریــدن اســت قالــي هــاي روســتایي و
عشــایري بــا طــرح هــاي ذهنــي و گــره
ترکــي بــا عنــوان ارمنــي بــاف تولیــد و به
جامعــه مصــرف عرضــه مــي گــردد.
بــا توجه بــه اینکــه ســاکنین ایــن منطقه
اغلــب از ارامنــه و گرجــي هایــي هســتند
کــه در زمــان شــاه عبــاس صفــوي بــه
منطقــه کــوچ کــرده انــد ســبک و ســیاق
فــرش تولیــد شــده در ایــن ناحیــه بــه
ارمنــي بــاف معــروف کردیــده اســت .
در غــرب اســتان بــه طــرف مرکــز نیــز
فــرش نجــف ابــاد بــا مشــخصات مشــابه
کاشــان نیــز تولیــد مــي گــردد .در جنوب
اســتان نیــز فــرش شــهرضا بــا گــره
فــارس و رج شــمار تــا  ۴۰رج تولیــد و
در همیــن منطقــه فــرش یلمــه بــا گــره
ترکــي و رج شــمار بیــن  35تــا  5۰رج
بافتــه مــي شــود کــه ایــن فــرش در زمره
فــرش هــاي عشــایري اســت و در جنوبــي
تریــن نقطــه اســتان فــرش ســمیرم کــه
ک ً
ال فــرش عشــایري بــا گــره ترکــي و
رج شــمار بیــن  35تــا  6۰رج بافتــه مــي
شــود .ایــن ســبک فــرش از نــوع قشــقایي
بــوده و بــا توجــه بــه کوچــه نشــین بــودن
منطقــه جــزو فــرش هــاي عشــایري
قشــقایي از نــوع مرغــوب مــي باشــد .

info@eghtesadbazar.ir

کاهش صادرات؛ بزرگترین مشکل فرش

خبر اول

عضــو کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات اتــاق بازرگانــی تهــران گفــت:
بزرگتریــن مشــکل صنعــت فــرش ،کاهــش صــادرات اســت .ســیدرضیحاج میــری،
افــزود :حــدود چهارصــد میلیــون دالر صــادرات داشــتیم کــه از ایــن مقــدار ۱3۰ ،میلیــون
دالر صــادرات بــه امریــکا بــوده اســت؛ امــا در شــرایط تحریــم ،ایــن عــدد بــه  27۰میلیــون
دالر میرســد.
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سال چهارم /شماره ۶۱
 ۲۱آذر ۱۳۹۷

ر

م

نمایشگاه؛ رمز توسعه صادرات فرش

ما

مديرعامل نمايشگاه اصفهان از رمز موفقيت سال های اخير نمايشگاه فرش دستباف می گويد

اه

نوســان :بــه نظــر شــما ،حضــور
فعــاالن حــوزه فــرش دســتباف در
نمايشــگاه تــا چــه انــدازه مــی توانــد
بــه افزايــش تاثيرگــذاری آنهــا در
حــوزه اقتصــادی کمــك کنــد؟

تحریم
فرصت یا تهدید
نوســان:عضو هيــات
رئيســه اتحاديه فروشــندگان
فــرش دســتباف اصفهــان،
معتقــد اســت ،توليــد
فــرش و فــروش آن بايــد از
سيســتم ســنتی خــارج و
بــه کمــك روش هــای نويــن
چــه در زمينــه توليــد و چــه
در فــروش و صــادرات بهينــه
شــود .مهــدی حقيقت نــژاد،
در عيــن حــال تاکيــد دارد،
کــه بــه يــك کار تحقيقاتــی
وســيع در توليــد و فــروش
نيــاز داريــم؛ جايــی کــه هيچ
برنامــه ريــزی بلندمــدت
و حتــی کوتــاه مدتــی از
طــرف ســازمان هــای ذيربــط
تعريــف نشــده اســت.
او بــا اشــاره بــه تاثیــر افزایــش
نــرخ ارز تاکیــد کــرد :معتقــدم در
ایــن شــرایط مــی تــوان تحریــم
هــا را تبدیــل بــه فرصــت کــرد.
واقعــی شــدن نــرخ ارزهــای
خارجــی ،فرصــت مناســبی بــرای
بــاال بــردن حجــم صــادرات
فــرش بــه کشــورهای هــدف
بــوده و مــی تــوان از ایــن طریــق
رونــق جدیــدی بــه ایــن صنعــت
داد؛ چراکــه قیمــت خریــد بــرای
اینگونــه خریــداران خارجــی بــه
مراتــب کمتــر از قبــل و مقــرون
بــه صرفــه اســت .وی اضافــه کــرد:
بــه عنــوان مثــال بــه کمــک مرکز
ملــی فــرش مــی تــوان میــزان
فــروش و تولیــدات مناطــق را از
لحــاظ انــدازه ،رنــگ ،طــرح و ...
دســته بنــدی و بــا برنامــه ریــزی
بلندمــدت و کوتــاه مــدت ،در اوج
مصــرف بــه بــازار ارائــه کــرد .مــی
تــوان بــا کمــک بــه ایجــاد کارگاه
هــای متمرکــز و نیمــه متمرکــز
بهــره وری را بــاال بــرد .همچنیــن
مــی تــوان بــا کمــک طراحــان
فــرش و معمــاران و دکوراتورهــا
از لحــاظ خلــق و ترکیــب رنــگ
هــای جدیــد و نیــز ابعــاد جدیــد و
طــرح های مــدرن در کنــار اصالت
شــرقی بــه ســلیقه خریــداران
ســمت و ســو داد .همچنیــن
اســتفاده از فضای مجــازی و فروش
هــای اینترنتــی موجــب می شــود
از میــزان هزینــه هــا و واســطه هــا
کاســته شــده و قیمــت ارائه شــده
بــه خریــدار مناســب تــر شــود.

ا

ری خ ر ا را در سای

برگــزاری رویدادهایــی ماننــد نمایشــگاه هــای تخصصــی صادراتــی ســبب مــی شــود تــا
خــون تــازه ای در رگ فعــاالن ایــن هنــر صنعــت جــاری شــود و بــا امیــد بیشــتری بــه
آینــده فــرش دســتباف بنگرنــد .علــی یارمحمدیــان ،مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه هــای
بیــن المللــی اســتان اصفهــان کــه مجموعــه تحــت امــرش ،توانســته بــا چنــگ و دنــدان
نمایشــگاه را در شــرایط نامطلــوب اقتصــادی برگــزار کنــد ،تاکیــد دارد کــه فعــاالن عرصه
فــرش دســتباف بایــد از شــرایط نوینــی بــرای معرفــی و بازاریابــی محصــوالت خــود
اســتفاده کننــد .او در ایــن گفتگــو بــه بررســی بیســت دوره برگــزاری نمایشــگاه و چالــش
هــا و برنامــه هــای نمایشــگاه بیســت و یکــم پرداختــه اســت.

نوســان :از کيفيــت برگــزاری
نمايشــگاه امســال آغــاز کنيــم؛ آنطور
کــه مشــخص اســت ،از مــاه هــا
پيــش تــالش بــرای برگــزاری مطلــوب
نمايشــگاه فرش دســتباف اصفهــان را
آغــاز کــرده بوديــد؛ آيــا بــه نتايجــی
کــه مــی خواســتيد ،رســيديد؟

از خردادمــاه امســال بــه صــورت جــدی
برنامــه ریــزی هــا بــرای برگــزاری هــر چــه
مطلــوب تــر نمایشــگاه تخصصــی صادراتــی
فــرش دســتباف اصفهــان آغــاز شــد و اکنون
شــرایطی ایجــاد شــده کــه شــاهد برگــزاری
بهتریــن دوره نمایشــگاه در تمامــی ســال
هــای گذشــته هســتیم .ایــن نمایشــگاه بــا
حضــور  ۱5۰مشــارکت کننــده از اســتان
هــای اصفهــان ،تهــران ،قــم ،خراســان
رضــوی ،گلســتان ،کردســتان ،چهارمحــال
و بختیــاری ،فــارس و کرمــان برگــزار مــی
شــود .اختصــاص فضایــی بیــش از  9هــزار
مترمربــع بــرای ایــن نمایشــگاه نشــان مــی
دهــد کــه اقبــال عمومــی فعــاالن عرصــه
فــرش دســتباف بــرای حضــور در ایــن
نمایشــگاه بســیار مطلــوب بــوده و توانســته
ایــم اعتمــاد ایــن عزیــزان را بــه دســت آوریم.
ضمــن اینکــه مشــارکت کننــدگان امســال
نمایشــگاه فــرش دســتباف بــا تمامــی تــوان
خــود بــه ایــن رویــداد پــا مــی گذارنــد و

ظرفیــت هــای خــود در حــوزه هــای تولیــد
و عرضــه نفیــس تریــن فــرش هاي دســتباف
کــرك و ابریشــم ،فــرش هــای تمــام ابریشــم،
گبــه ،گلیــم فــرش ،چــرم فــرش ،فــرش
بیجــار ،قالــي هــاي روســتایي و عشــایري بــا
رنــگ هــاي  ۱۰۰درصــد گیاهــي ،گلیــم و
گبــه بختیــاري را در معــرض بازدیــد عمومی
قــرار خواهنــد داد.

نوســان :بــرای بيســت و يکميــن
نمايشــگاه بيــن المللــی فــرش
دســتباف اصفهــان عــالوه بــر موضوع
صــادرات ،چــه اهــداف ديگــری را در
نظــر داشــته ايــد؟

فــرش دســتباف ،یکــی از حــوزه هایــی بــه
شــمار مــی رود کــه بهتریــن بازدهــی هــای
صادراتــی را دارد و مــی توانــد ارزآوری مطلوبی
بــرای فعــاالن ایــن بخــش و همچنین کشــور
داشــته باشــد .در کنــار ایــن موضــوع ،بــه
توســعه فــروش داخلــی ،معرفــی هــر چــه
بیشــتر ظرفیــت هــای ایــن بخش اقتصــادی،
برنامــه ریــزی بــرای حــل مشــکالت ،بررســی
موانــع و نقــاط ضعــف موجــود ایــن صنعــت،
ایجــاد بســترهای مناســب بــرای ســرمایه
گــذاری هــای داخلــی و خارجــی ،ایجــاد
زمینــه اشــتغال و کارآفرینــی ،آشــنایی
دســت انــدرکاران بــا محصــوالت ،نــوآوری
هــا و ظرفیــت هــای موجــود ،ایجــاد فضــای

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 کــم درآمــد اهمیــت دارد .در عیــن
حــال حضــور فعــال تــر در نمایشــگاههای
تخصصــی منســوجات ،فــرش و صنایــع
دســتی و شناســایی مناســبترین روش های
تبلیــغ 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.

نوســان :نمايشــگاه فــرش دســتباف
اصفهــان در ســالهای برگــزاری تــا
چــه حــد در ارتقــای کيفــی صنعــت
فــرش نقشآفريــن بــوده اســت؟

اســتقبال از ایــن نمایشــگاه مهــم ،ســال بــه
ســال رو بــه افزایــش گذاشــته و تشــکیل
مســتمر آن در بیــش از بیســت ســال ،گــواه
صادقــی بــر موفقیــت و موثــر بــودن نقــش
آنهــا در توســعه صــادرات فــرش ایــران بــه
شــمار مــیرود .برپایــی ایــن نمایشــگاه را
میتــوان یکــی از بزرگتریــن رویدادهــای
هنــری ،فرهنگــی و اقتصادی اســتان اصفهان
تلقــی کــرد زیــرا در خــالل برپایی نمایشــگاه
بینالمللــی فــرش اصفهــان ،گنجینــهای
از بهتریــن ،نفیستریــن و ارزشــمندترین
فرشهــای دســتبافت کشــور مــا در
معــرض دیــد هــزاران بازدیدکننــده قــرار
میگیــرد .حضــور  ۱5۰شــرکت تولیــدی
صادراتــی در ایــن نمایشــگاه عظمــت آن را
بــه خوبــی نشــان میدهــد .کیفیــت برپایــی
ایــن نمایشــگاه کــه متاثــر از عرضــه دســت
بافتههــای کــم نظیــر ،زیبــا ،جــذاب از جملــه
تابلــو فرشهــای گوناگــون و نــوآوری و ابتــکار
در طراحــی برخــی از انــواع فرشهاســت در
ســال هــای اخیــر بــه مراتــب چشــمگیرتر از
های قبــل بــوده اســت.
ســالهای
ســال
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رقابتــی ســالم میــان تولیدکننــدگان داخلــی
بــرای ارتقــای کیفیــت تولیــد و ایجــاد ارتباط
مســتقیم و رو در رو میــان تولیدکننــدگان و
مصــرف کننــدگان را نیــز بــه عنــوان اهــداف
مهــم نمایشــگاه در نظــر گرفتیــم.
ا
س ا
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نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف:

سیاستگذاری
نادرست
کيفيت
برپايیاين
نمايشگاه
متاثر از
عرضه
بافتههای
کمنظير،
ازجملهتابلو
فرشهای
گوناگون و
نوآوری و
ابتکار در
طراحی
برخی از
انواع فرشها
است

اگرچه حــال و هــوای برگــزاری ايــن دوره
از نمايشــگاه تخصصــی فــرش دســتباف
تفــاوت عمــده ای بــا دوره هــای پيشــين
ايــن نمايشــگاه دارد و آن هــم افزايــش
نــرخ ارز از مــاه هــای آخريــن ســال  96و
متعاقــب آن کنــد شــدن چرخه صــادرات
اســت؛ امــا بــه عقيــده نايــب رئيــس
اتحاديــه توليدکننــدگان فرش دســتباف
اصفهــان ،ايــن نمايشــگاه صــرف نظــر
از مبحــث فــروش ،فرصــت هــای قابــل
توجهــی را از حيــث يافتن ارتباطــات تازه
و موثــر و دريافــت نوع ســليقه مشــتريان
در اختيــار توليدکننــدگان ،فروشــندگان،
خريــداران و حتــی بازديدکننــدگان فرش
دســتباف قــرار داده و فوايــد بســياری را
نصيــب بــازار بــی رونــق فــرش در ايــن
روزهــا خواهــد کــرد .گفتگــوی هفتــه
نامــه نوســان را بــا «ســعيد عصاچــی»
مــی خوانيــد؛
نوســان :حــال بــازار فــرش دســتباف در
ايــن روزهــا چطــور اســت؟

واقعیــت ایــن اســت کــه متاســفانه حــال بــازار
فــرش دســتباف ماننــد حــال بســیاری از کاالهــا
و اجنــاس دیگــر در چهــار ،پنــج مــاه اخیــر خــوب
نیســت و افزایــش بــی رویــه نــرخ ارز ،اعمــال
تحریــم هــا و بــه ویــژه توقــف صــادرات باعــث
شــده تــا ایــن بــازار وضعیــت نامطلوبــی را تجربــه
کنــد.

نوســان :آمــار مشــخصی از درآمــد حاصــل
از صــادرات فــرش در دســت داريــد؟

در شــش ماهــه نخســت ســال  ،97درآمــد حاصل
از صــادرات فــرش در کل کشــور حــدود ۴۰۰
میلیــون دالر اعــالم شــده اســت .قبــل از اعمــال
تحریــم هــا برخــی از تجــار فــرش نســبت بــه
خریــد ایــن کاال اقــدام کردنــد؛ تــا بتواننــد بعــد
از تحریــم آن را بفروشــند .ولــی تولیــد فــرش
در شــش مــاه اخیــر ،حداقــل  3۰تــا  ۴۰درصــد
کاهــش یافتــه اســت.

نوســان :در کنــار عواملــی کــه گفتــه شــد،
چــه عوامــل ديگــری از داخــل کشــور منجــر
بــه بــروز ايــن مشــکالت شــده اســت؟

متاســفانه سیاســتگذاری یــک شــبه و غلطــی
کــه بــه اســم کار کارشناســی اعمــال مــی شــود؛
باعــث ایجــاد ایــن مشــکالت شــده اســت .وقتــی
فــرش دســتباف از ایــران صــادر مــی شــد؛ در
ســامانه نیمــا پــول آن بــه کشــور برمــی گشــت؛
درصورتــی کــه فــرش کاالیــی نیســت کــه وقتــی
بــه بازارهــای خارجــی رســید طــی دو ،ســه مــاه
بــه فــروش برســد و گاهــی رونــد فــروش آن تــا
دو ســال طــول مــی کشــد .براســاس ایــن طــرح
تاجــر ناچــار بــود فــرش را بخــرد و در حالــی کــه
هنــوز آن را در بــازار خارجــی نفروختــه اســت.
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بیســت و یکمیــن دوره نمایشــگاه فــرش دســتباف اصفهــان امســال در شــرایطی
برگــزار مــی شــود کــه گرانــی دالر و برقــراری تحریــم هــا گلــوی صــادرات
کشــور را تنــگ کــرده و ایــن شــرایط شــاید بیــش از هــر کاالی دیگــری بــر
فــرش دســتباف کــه عمــده آن بــا هــدف صــادرات تولیــد مــی شــود ،اثــرات
منفــی داشــته اســت .بایــد پرســید در چنیــن وضعیتــی برگــزاری نمایشــگاه
چــه گام هــای موثــری را در بهبــود اوضــاع فعلــی برمــی دارد .رییــس اداره
فــرش دســتباف ســازمان صنعــت  ،معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان اعتقــاد
دارد ،گرانــی شــدید ابریشــم و کــرک در مــاه هــای اخیــر کــه در اثــر افزایش
نــرخ ارز پدیــد آمــده اســت ،موجــب رشــد ضعیــف قیمــت فــرش دســتباف،
در حــد کمتــر از قیمــت تمــام شــده آن شــده اســت .گفــت وگــوی مــا را بــا
«لطف اله حسین هاشمی» می خوانید؛
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بیمهری
دولتمردان
«بــازار بــی رونــق فــرش دســتباف تنهــا منتظــر نیــم
نگاهــی از ســوی دولتمــردان اســت تا بتوانــد همچون
گذشــته در جهــان بدرخشــد ».ایــن جمله بخشــی از
حــرف هــای امیــر نصــر ،مدیرعامــل اتحادیــه تعاونــی
هــای فــرش دســتباف شــهری اســتان اصفهان اســت.
ایــن فعال حــوزه فرش دســتباف اصفهان تاکیــد دارد،
چنانچــه دولــت بخواهــد از صنعــت فــرش حمایــت
کنــد ،عواملــی ماننــد گرانــی دالر و اعمــال تحریــم ها
قــادر نخواهــد بــود بــازار قدرتمنــد فرش دســتباف در
خــارج از مرزهــای کشــور را بــه رکــود بکشــاند.

نوســان :فــرش دســتباف ايــران امــروز در
کجــا ايســتاده اســت؟

اگــر بخواهیــم فــارغ از یــک نــگاه ســطحی بــه تحلیل
عمیــق بــازار فــرش بپــردازم؛ بایــد بگویــم فــرش
دســتباف ایــران از ده هــا ســال قبــل جایــگاه ویــژه و
بســیار رفیعــی در اذهــان عمومی کشــورهای مختلف
و حتــی محافــل سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی
جهــان داشــته اســت .ولــی متاســفانه بــه مــرور زمــان
در اثــر تغییراتــی کــه در نــوع نــگاه دولتمــردان مــا به
وجــود آمــد ،فــرش دســتباف کــه بــه عنــوان دومیــن
منبــع تامیــن کننــده ارز کشــور محســوب مــی شــود
دچــار افــول شــده و اکنــون جایگاهــی در سیاســت
هــای دولتــی نــدارد.

نوســان :يکــی از بندهــای برجــام درخصوص
فــرش دســتباف بــود و طبعــا ايــن مســئله
نشــان از جايگاه فــرش دســتباف در ارزآوری و
جلــب توجــه جهانيــان بــه ايــران دارد.

ره

نماینــده مــردم کاشــان و آران بیــدگل گفــت :اصلیتریــن مشــکل صنعتگران ،بوروکراســی
پیچیــده ،مبهــم و درهمتنیــدهای اســت کــه پــای تولیدکننــده و صنعتگــر را بســته اســت.
جــواد ســاداتی نــژاد ،کــه در آییــن  ۱35ســالگی تأســیس اتــاق بازرگانــی کاشــان ســخن
مــی گفــت ،ادامــه داد :در کاشــان و آران و بیــدگل ،یــک کارخانــه دولتــی وجــود نــدارد و
تمــام تولیدکننــدگان در بخــش خصوصــی کار مــی کننــد.

ها

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف شهری:

اه

ه ا

4

بوروکراسی اداری؛ اصلیترین مشکل صنعتگران

س ا سا ا

گره های قالی ایرانی

نوســان :بيســت و يکميــن
نمايشــگاه فــرش دســتباف اصفهــان
چــه ويژگــی خاصــی دارد ؟

بیســت و یکمیــن نمایشــگاه تخصصــی
صادراتــی فــرش دســتباف اصفهــان از
بیســتم تــا بیســت و پنجــم آذرماه امســال
در محــل دائمــی نمایشــگاه هــای اصفهــان
واقــع در پــل شهرســتان برگــزار می شــود.
رویــدادی کــه بــا هــدف معرفــی تــازه های
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
بــده و بســتان هــای کاری آنهــا فراهــم
مــی کنــد.
برگــزاری نمایشــگاه فــرش دســتباف
اصفهــان ،در فضایــی بــا وســعت چهــار
هــزار متــر مربــع در محــل دائمــی
نمایشــگاه هــای اصفهــان فرصتــی اســت
مغتنــم ،بــرای هنردوســتان و

بلــه هرچنــد یکــی از بندهــای برجــام دربــاره فــرش
دســتباف بــود ،امــا ایــن مســئله تنهــا از جایــگاه
بــاالی فــرش ایــران در دنیــا حکایــت مــی کنــد کــه
متاســفانه خــود مــا ارزشــی بــرای آن قائــل نیســتیم.

نوســان :وضعيــت صــادرات فــرش را چطــور
ارزيابــی مــی کنيــد؟

نوســان :کوتاهــی دولــت هــا در حــوزه فرش
دســتباف را در چــه مســائلی مــی دانيد؟

دولــت بــا کمــی نــگاه مثبــت و ایجــاد امکانــات بــرای
تولیدکننــدگان مــی توانــد در زمینــه فــرش دســتباف
بــا کمتریــن هزینــه ،باالترین اشــتغال را برای نســل

نظرات خود را به ایمیل ما ارسال کنید

تولیــد کننــدگان فرش دســتباف اســتان
اصفهــان و ســایر نقــاط کشــور از جملــه
اســتان هــای آذربایجــان غربی و شــرقی،
کردســتان ،کرمــان ،خراســان ،چهــار
محــال و بختیــاری ،کهکیلویــه و بویــر
احمــد و یــزد باشــند.

نوســان :ايــن رويــداد چه نقشــی
در بهبــود وضعيــت بــازار فــرش
دارد؟

بــر اســاس مطالعــات آمایــش ســرزمینی،
اســتان اصفهــان همچــون نگیــن
گردشــگری و توریستی کشــورمان فرصتی
اســتثنایی را در اختیــار مســئوالن بــرای
بهــره بــرداری صحیــح از ایــن ظرفیــت
بالقــوه جهــت ایجــاد اشــتغال ارزان ،پایــدار
و پــاك و رونــق اقتصادی اســتان قــرار داده
اســت کــه امیدواریــم بــا درایــت و برنامــه
ریــزی صحیــح کارشناســی از ایــن ظرفیت
بــی نظیــر کــه فــرش دســتباف در
آن نقــش اساســی و کلیــدی
دارد کمــال اســتفاده را ببرنــد و
ایــن مهــم میســر نخواهد شــد
مگــر بــا حمایــت مســووالن
ذیربــط و بــه خصــوص
باالتریــن مقــام اجرایــی
اســتان کــه امیدواریــم
شــاهد تحقــق آن باشــیم.

نوســان :بــه عنــوان
ــس اداره فــرش
رييــس
ييــس
ريي
ريي
دســتباف ســازمان صنعت
 ،معــدن و تجارت اســتان
اصفهــان ،وضع
وضعيــت ايــن
صنعــت در ســطح
اســتان چگونــه اســت؟

آمارهــا نشــان مــی دهــد کــه خریــداران فــرش
دســتباف معمــوال یــا کشــورهای پیشــرفته ای
هســتند کــه در حــال حاضــر ناچارنــد بــه دلیــل
حفــظ منافعشــان از تحریــم هــای امریــکا علیــه
ایــران حمایــت کننــد و یــا کشــورهای اســالمی کــه
متاســفانه در وضعیــت خوبــی بــه ســر نمــی برنــد.

جــوان مهیــا کنــد .امــروز اگــر یــک خانــواده ســه
یــا چهــار نفــره حــدود  ۱۰تــا  ۱5میلیــون تومان
بــرای بافــت یــک فــرش هزینه کننــد و حــدود ۸
مــاه تــا یک ســال بــرای بافــت آن زمــان بگذارند،
بازدهــی فــروش فــرش بــرای آنهــا مبلغــی بالــغ
بــر  5۰میلیــون تومــان اســت .ارزش افــزوده ای
کــه فــرش بــه عنــوان یــک ســرمایه از خــود بــه
جــای مــی گــذارد در مــورد هیــچ کاالیــی صــدق
نمــی کنــد .مســئله دیگــر هــم ایــن اســت کــه
اهــل فــن بایــد در زمینــه فــرش تصمیــم گیــری
کننــد و کار بــه کاردان ســپرده شــود.

ار

سا

خریداران
داخلــی و خارجــی فــرش
دســتباف کــه نظــاره گــر هنــر

تردیــدی نیســت کــه فــرش
د ســتبا ف
ا یــر ا ن
قــرن هاســت
بــه عنــوان یکــی
از آثــار صنایــع
دســتی شــاخص
در جهــان شــناخته
شــده و عالقمنــدان
بســیاری بــه ویــژه
در کشــورهای اروپایــی
و آمریــکا دارد .تــا آنجــا کــه تــا پیــش از
اعمــال تحریــم هــا علیــه ایــران ،بیــش از
 3۰درصــد فــرش دســتباف کشــورمان
تنهــا بــه ایــاالت متحــده امریــکا صــادر

اه

ها

ه

ما شا

ر

آینده اشتغال
در صنعت فرش
مــی شــد .فــرش دســتباف ،میــراث چهــار
هــزار ســاله مــا ایرانیــان اســت کــه در
جهــان شــهره آفــاق و پیــام رســان مهــر
و صلــح و دوســتی و در داخــل کشــور
نیــز موجــب اشــتغال پایــدار میلیــون
هــا نفــر از عزیــزان هنرمنــد از دور افتــاده
تریــن نقــاط روســتایی تــا عمــق شــهرها
محســوب مــی شــود.
فــرش دســتباف هــر منطقــه ،اســتان و
شــهر آینــه تمــام نمــای اقلیــم و فرهنــگ
آن خطــه اســت و فــرش دســتباف
اصفهــان ،کاشــان ،ناییــن ،جوشــقان ،یلمــه
دهاقــان ،نجــف آبــاد و مناطــق عشــایری
اســتان نیــز نمونــه هایــی از تنــوع ایــن هنر
صنعــت در اســتان هنــر پــرور اصفهــان
اســت کــه کیفیــت و زیبایــی آن شــهرت
جهانــی داشــته و نمونــه هایــی از آن نیــز
آذیــن مجامــع بیــن المللــی از جملــه
ســازمان ملــل متحــد اســت.

نوســان :بــازار فــرش دســتباف
در مــاه هــای اخيــر تحــت تاثيــر
عواملــی همچــون افزايــش بــی رويه
نــرخ دالر ،اعمــال تحريــم هــا عليــه
کشــور و در نهايــت افــول صــادرات
قــرار گرفتــه اســت .تحليــل شــما از
ايــن وضعيــت چيســت؟

در ســال گذشــته صــادرات فرش دســتباف
درآمــدی بالــغ بــر حــدود  ۴3۰میلیــون
دالر را نصیــب کشــور کــرده اســت کــه
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان فــرش
دســتباف اســتان اصفهــان بــا همراهــی
بیــش از  27۰هــزار هنرمنــد بافنــده و
طــراح و نقــاش و ســایر عوامــل تولیــد
نقــش محــوری در ایــن صــادرات داشــته
انــد و فــرش دســتباف پشــمی اســتان نیــز
کــه عمدتــا مصــرف داخــل کشــور اســت از
رونــق نســبتا خوبــی برخــوردار اســت.
امــا متاســفانه گرانــی شــدید ابریشــم و
کــرك در مــاه هــای اخیــر کــه در اثــر
افزایــش نــرخ ارز پدیــد آمده اســت ،موجب
رشــد ضعیــف قیمــت فــرش دســتباف در
حــد کمتــر از قیمــت تمــام شــده آن شــده
کــه در صــورت بــی توجهــی بــه اصــالح
منطقــی تعرفــه مــواد اولیــه وارداتــی یــا
بررســی تخصیــص ارز دولتــی بــه منظــور
حمایــت از ایــن کاالی صادراتــی احتمــاال
تولیــد فــرش هــای دســتباف بــه خصــوص
فــرش هــای ابریشــمی بــا چالــش مواجــه
خواهــد شــد.

فــرش تجســمی زنــده از
فرهنــگ و هنر اين ســرزمين
در ادوار مختلــف تاريــخ و
نشــانه فرهنــگ عميــق و پــر
قدرتی اســت کــه نه تنهــا در
مقابــل هجــوم اقــوام مختلف
مقاومــت کــرده؛ بلکــه
توانســته فرهنــگ هــای
تحميلــی بيگانــه را در خــود
حــل نمايــد و بــه آن ســيمای
ايرانــی ببخشــد .هنرجويــان
رشــته فــرش هنرســتان های
فنــی و حرفــه ای و کاردانــش
بــا گذرانــدن دروس تئــوری
و عملــی ايــن رشــته مــی
تواننــد در زمينــه هــای زيــر
فعاليــت و مشــغول بــه کار
گردنــد:
 -۱در زمینه طراحی فرش
 -2رنــگ و نقطــه کــردن طــرح
هــای فــرش
 -3نقــوش فــرش رابطــه
مســتقیمی بــا هنرهــای همچــون
تذهیــب ،گــچ بــری ،ملیلــه دوزی،
معــرق ،قلــم زنــی ،چــاپ روی
پارچــه ،نقاشــی روی شیشــه،
دوخــت هــای تزیینــی دارد.
 -۴تلفیــق هنرهــای مــدرن و
هنرهــای ســنتی بــا طراحــی
نقــوش ســنتی
 -5عضویــت در انجمــن هــای
وابســته بــه ســازمان ملــی
فــرش( اتــاق بازرگانــی) و انجمــن
طراحــان فــرش
-6ادامــه تحصیــل در مقطــع
کاردانی ،کارشناســی وکارشناسی
ارشــد
 -7اشــتغال در مراکــز دولتــی،
ســازمان فنــی و حرفــه ای ،مــوزه
فــرش ،ســازمان صنایع دســتی و...
 -۸کاربــردی کــردن نقــوش
ســنتی در دیــوار نــگاری و
زیبــا ســازی فضاهــای مختلــف
شــهری و مــدارس
در حــال حاضــر ایــن رشــته
بــا گرایــش هــای هنــر فــرش،
طراحــی و نقاشــی فــرش و صنایع
دســتی -فــرش در برخــی از
هنرســتان هــای اســتان اصفهــان،
شــامل مناطــق خمینــی شــهر،
ســمیرم ،دهاقان و شــهر اصفهان
با مشــارکت دســتگاهها متولی،
در حــال اجــرا مــی باشــد.

info@eghtesadbazar.ir

بودجه بیمهقالیبافان تامین می شود

خبر اول

بودجــه بیمهقالیبافــان تامیــن و حمایــت از فــرش دســتباف تقویــت خواهدشــد .ایــن خبر
پــس از دیــدار رئیسمرکزملیفرشایــران بــا رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه اعــالمم
شــد .طــی ایــن نشســت ،نوبخــت ،بــه دکتــر نمکــی ،معــاون امــور علمــی ،فرهنگــی و
اجتماعــی ســازمان ،دســتور داد تــا نهایــت مســاعدت بــرای تامیــن بودجــه بیمــه قالیبافان
و تقویــت و حمایــت از هنــر -صنعــت فــرش دســتباف صــورت پذیــرد.

ه ا

اه

سال چهارم /شماره ۶۱
 ۲۱آذر ۱۳۹۷

م

آموزش؛ حلقه مفقوده

اه

ما

مشــخصات رشــته هنــر
فــرش( شــاخه کاردانــش)
مــدت زمــان تحصیــل در ایــن
رشــته  3ســال مــی باشــد
دروســی کــه هنرجویــان در طی
 3ســال تحصیلــی در پایــه دهم،
یازدهــم و دوازدهم در هنرســتان
مــی گذارننــد.
ســال دهــم  :قالــی بافــی درجــه
 - 2گلیــم بــاف درجــه 2
ســال یازدهــم  :قالــی بافــی
درجــه  -۱گلیــم بافــی درجــه
 -۱طــراح نقشــه فــرش
ســال دوازدهــم  :قالــی بــاف تابلو
 بافنــده تزیینــی قالــی وگلیم وکارورزی متناســب بــا رشــته
مهارتــی در ســال دوازدهــم ۱2۰
تــا  2۴۰ســاعت اجــرا مــی شــود.
مشــخصات رشــته طراحــی
فــرش (رشــته کاردانــش)
مــدت زمــان تحصیــل درایــن
رشــته 3ســال می باشــد دروسی
کــه هنرجویــان درطــی 3ســال
تحصیلــی درپایــه دهــم ،یازدهــم
ودوازدهــم در هنرســتان مــی
گذراننــد.
ســال دهــم :طراحــی نقــوش
ســنتی  -بافــت مقدماتــی فــرش
 رنگــرزی الیــاف فــرشسال یازدهم :طراحی فرش
ســال دوازدهــم :طراحــی فــرش-
نقاشــی نقشــه فــرش وکارورزی
متناســب بارشــته مهارتــی
درســال دوازدهــم ۱2۰تــا2۴۰
ســاعت اجــرا مــی شــود.
مشــخصات رشــته صنايــع
دســتی  -فرش(شــاخه فنی
وحرفــه ای)
دروســی کــه هنرجویــان درطــی
 3ســال تحصیلــی در پایــه دهم،
یازدهــم ودوازدهــم در هنرســتان
مــی گذرانند.
ســال دهــم :نقشــه کشــی
دســتی ویارانــه ای فــرش -چلــه
کشــی وبافــت انــواع گلیــم دانش
فنــی پایــه  -طراحــی وعناصــر
بصــری
ســال یازدهــم :نصــب دســتگاه و
تولیــد جاجیــم و زیلونصــب دار-
چلــه ریــزی و بافــت قالــی
ســال دوازدهــم :پرداخــت
وســرویس کاری فــرش ارزیابــی
و بازاریابــی فــرش دانــش فنــی
تخصصــی کارورزی متناســب بــا
رشــته در ســال دوازدهــم ۱2۰
تــا  ۱۴۰ســاعت اجــرا مــی شــود.

ا

ری خ ر ا را در سای

س ا

زنجیره آموزش

فــرش دســتباف نــه تنهــا ســفیر هنــر و فرهنــگ ایــران زمین اســت ،بلکــه میوه
درخــت پرثمــری اســت کــه صدهــا نفــر بــرای آن از جســم و جــان خــود
مایــه گذاشــته و در هــر نقــش و نــگار آن ،موســیقی دلنشــینی جاری اســت که
از سرانگشــتان طــراح تــا بافنــده ،به ســیم تــار و پــود فــرش ،زخمــه ای زده اند
و داســتان و حکایــت هــای پرمغــزی در آن نهفته اســت.
تغییــر اوضــاع اقتصــادی و نوســان هــای بــازار داخلــی و خارجــی از یــک
ســو و تنــوع نیــاز مصــرف کننــدگان و تفــاوت ســلیقه ایشــان در نقــاط مختلف
بویــژه در خــارج از کشــور ،شــرایطی را ایجــاد نمــوده اســت کــه بــه روز
بــودن و تحقیقــات بــازار و ســلیقه یابــی از مشــتریان و رعایــت نیــاز و خواســته
آنهــا ،در عیــن حفــظ اصالــت و جایــگاه هنری فــرش ایــران ،از جمله شــرایط
الزم و کافــی بــرای بقــا و رشــد در بــازار فــرش دســتباف بــوده اســت.

ها

ا

رش
ا

هرچنــد فعــاالن بخــش فــرش دســتباف بــر
ایــن مهــم واقف و بــر اوضــاع جــاری آگاهند؛
امــا حلقــه مفقــود شــده در ایــن زنجیــره بــه
هــم تنیــده ،از تولیــد تــا فــروش فــرش
دســتباف ،آمــوزش اثربخــش بــه تــک تــک
اعضــای ایــن ســاختار منســجم اســت کــه
جــای خالــی آن بــه شــدت نمایــان اســت.
درحقیقــت آمــوزش مــی توانــد نقــش پــل
ارتباطــی بیــن نیــاز و خواســته هــای مصرف
کننــده و جامعــه فــرش باشــد.
هرچنــد بــا همــت مرکــز ملــی فــرش ایــران
هــر ســاله بــرای بخــش هــای مختلــف ایــن
خانــواده بــزرگ ،رویدادهــای آموزشــی برگزار
مــی شــود و از ســوی دیگــر بــا انعقــاد تفاهم
نامــه همــکاری آموزشــی بــا مرکــز آمــوزش
بازرگانــی کشــور و عضویــت نمایندگــی های
ایــن مرکــز در اســتان هــا در کمیتــه فــرش
دســتباف مراکز اســتان هــا ،گام هــای خوبی
در ایــن مســیر مهــم برداشــته شــده اســت،
امــا همچنــان ضعــف آموزشــی در الیــه های
متفــاوت جامعــه فــرش دســتباف دیــده مــی
شــود کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه موضوع
هــای زیــر اشــاره نمــود:
 عــدم بازارســنجی صحیــح و شــناختســلیقه و نیازهــای مصــرف کننــده هــا
 ضعــف در حضــور اثربخــش در نمایشــگاههــای داخلــی و بویــژه خارجــی
 ضعــف در اســتفاده از فضــای مجــازی،بازاریابــی و تبلیغــات دیجیتــال و شــیوه های
نویــن بازاریابــی
 ضعــف در راهکارهــای مشــتری مــداری وجــذب و حفــظ مشــتریان
 پافشــاری بــر شــیوه هــای فــروش بــهســبک مرســوم در بازارهــای فــرش قدیمی و

ما دن ال کنید

نقش حياتی آموزش
اگــر صــادرات فــرش دســتباف را مدنظــر
قراردهیــم ،شــاهد آن خواهیــم بــود که حتی
بــرای توســعه کمــی و کیفــی صــادرات فرش
دســتباف نیــز ،آمــوزش هــای تخصصــی در
حــوزه بازرگانــی بیــن الملــل نقــش حیاتــی
داشــته و مــی توانــد بازرگانــان و تجــار فــرش
ایرانــی را در رقابــت بــا تجــار ســایر کشــورها
ممتــاز ســازد.
مرکــز آمــوزش بازرگانــی اســتان اصفهــان
نیــز بــا عنایــت بــه لــزوم ایــن مهــم ،از ســال
 ۱39۴عضویــت در کمیتــه فــرش دســتباف
اصفهــان ،را در دســتور کارخــود قــرارداده ،و

انتظار متقابل جامعه و هنرجویان فرش چیست؟؛

تلفیق فرش
با علم روز

علی میرجمالی /مدیر مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان

فاصلــه گرفتــن از شــیوه هــای نویــن فــروش
حرفــه ای کــه بــرای خریــدار مطلوبیــت
بیشــتری دارد
 ضعــف در برندســازی و هویــت بخشــیدنبــه کســب و کار مرتبــط بــا فــرش دســتباف
آنچــه بیــان شــد بخشــی از مــواردی
اســت کــه مــی تــوان از طریــق آمــوزش
هــای تخصصــی و بــا اســتفاده از فعــاالن و
متخصصــان ایــن حــوزه ،برگــزار و کمــک
فراوانــی بــه رشــد و توســعه جایــگاه فــرش
دســتباف نمــود.
هرچنــد فــرش دســتباف بــه دلیــل شــرایط
ویــژه خــود ،بخصــوص بهــای بــاالی آن،
بــرای صــادرات مطلوبیــت بیشــتری دارد؛ اما
شــاید بتــوان بــا ایجــاد طــرح هــای حمایتی
و تشــویقی ،ایــن محصــول ارزشــمند را
همچــون گذشــته وارد خانــه هــای ایرانــی
کــرد و شــعار زیبــای هــر خانــه ایرانــی بــا
فــرش دســتباف ایرانــی ،را مــی شــود دوبــاره
احیــا کــرد.

زهرا زارعی /سرگروه آموزشی فرش

اه

آموزش اثربخش؛ کليد تحول در رشد و بهبود جايگاه فرش دستباف است

ا

اه

5

فعالیــت آموزشــی خــود را آغاز و بــا همکاری
و حمایــت مرکــز ملــی فــرش ایــران اقــدام به
طراحــی و برگــزاری رویدادهــای آموزشــی
بــرای خانــواده بــزرگ فــرش دســتباف
اصفهــان نمــوده اســت.
شــاید بتــوان گفــت یکــی از اثربخــش تریــن
رویدادهــای آموزشــی کــه طــی ســال هــای
اخیــر بــا هــدف توســعه و بهبــود صــادرات
فــرش دســتباف برگــزار شــد ،بــه همــت
مرکــز ملــی فــرش ایــران و اجــرای مرکــز
آمــوزش بازرگانــی اســتان اصفهــان بــود کــه
بهبــود وضعیــت صــادرات فــرش دســتباف
را وابســته بــه تقویــت تخصصــی بازرگانــان
و تجــار فــرش مــی دانســت و همچنیــن
آشــنایی راهنمایــان تورهای گردشــگری ،که
نقــش بســیار زیــادی در توســعه ایــن بــازار
دارنــد را مــد نظــر قــرار داد.
در ایــن خصــوص یــک دوره  3۰ســاعته بــه
صــورت ملــی بــرای  5۰نفــر از راهنمایــان
تورهــای گردشــگری از سراســر کشــور بــا
هــدف آشــنایی بــا فــرش دســتباف ایرانــی
و ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد آن
برگــزار شــد کــه ضمــن اســتقبال بســیار
زیــاد جامعــه راهنمایــان گردشــگری ،ایــن
دوره چندیــن مرتبــه تکرارشــد .همچنیــن
برگــزاری یــک دوره تخصصــی بــرای
بازرگانــان و تجــار اصفهانــی فــرش دســتباف
بــا هــدف تقویــت دانــش بازرگانــی بیــن
المللــی و برگــزاری دوره هــای فروشــندگی
حرفــه ای بــرای فروشــندگان فرش دســتباف
و نیــز دوره بازآمــوزی بازرســان از جملــه
رویدادهــای آموزشــی اســت کــه تاکنــون
در اصفهــان برگــزار شــده؛ هرچنــد کــه راه
طوالنــی همچنــان باقــی مانــده اســت.

برای توسعه
کمی و کيفی
صادرات
فرش
دستباف،
آموزش های
تخصصی
در حوزه
بازرگانی
بين الملل
نقشحياتی
دارد

نــام ایــران از کهــن ایــام تــا کنــون بــا فــرش
عجیــن بــوده اســت و ایــن هنــر از نســلی بــه
نســل دیگــر انتقــال یافتــه اســت .اکنــون ایــن
امانــت گرانبهــا در دســتان مــا اســت و پســندیده
اســت کــه آن را بــه درســتی بــه آینــدگان
بســپاریم و در بالندگــی آن کوشــا باشــیم.
نخســتین دغدغــه هر هنــر آمــوز فرش ،افــزودن
عالقــه و اشــتیاق دانــش آمــوزان بــه آموختــن
ایــن هنــر اســت ،زیــرا اگــر در کاری عالقــه و
عشــق بــه میــان آیــد برطــرف کــردن مشــکالت
و موانــع تســهیل خواهــد شــد .چگونگــی برقرای
رابطــه میــان «فــرش» بــه عنــوان هنری ســنتی
و تاریخــی از ســویی و دانــش آمــوزان بــه
عنــوان نســل جــوان و پرشــور از ســوی دیگــر از
چالشــهای بــزرگ آمــوزش فــرش اســت.
بــه عبــارت دیگــر چگونــه مــی تــوان بــه
نوجوانانــی کــه در محاصــره انــواع پدیــده هــا و
جاذبــه هــای جدیــد و زودگــذر هســتند هنــری
کــه نیــاز بــه صبــر و بردبــاری و تخصیــص وقــت
اســت را آموخــت؟
در ایــن راه ،مطلــوب ایــن اســت کــه بــا تلفیــق
فــرش بــا علــم روز ،ضمــن حفــظ اصالــت آن،
آموختــن ایــن هنــر را جــذاب تــر کــرد و نگــرش
نامطلــوب بــه فراگیــری فــرش را زدود .ماننــد
فراگیــری طراحــی و نقاشــی فــرش بــا اســتفاده از
نــرم افزارهــای رایانــه ای و اســتفاده از جدیدتریــن
فــن آوری روز بــرای رنگــرزی ،اســتفاده از تجهیزات
اســتاندارد در بافــت فــرش و امثــال آن .از ســوی
دیگــر برگــزاری همایــش هــای متنــوع و مفــرح بــا
محوریــت فــرش از ســوی نهادهای مختلفــی مانند
شــهرداری هــا و مراکــز فرهنگــی بســیار موثــر
اســت .مطلــب مهــم دیگــر فراهــم آوردن کتــاب
هــای مرجــع و همچنیــن امکانــات و تجهیزاتــی
اســت کــه در حــال حاضــر فقــدان آنهــا موجــب
کنــدی پیشــرفت و تکامــل فــرش مــی شــود.
ســوال مهمــی کــه اینجــا جــای طــرح دارد ایــن
اســت کــه پــس از ایــن همــه برنامــه ریــزی و
صــرف هزینــه و زمــان در آمــوزش فــرش ،انتظار
جامعــه و هنرجویــان فــرش از یکدیگر چیســت؟
جامعــه انتظــار دارد هنرجــو بتوانــد بــا بکارگیری
تخصــص و خالقیــت و نــوآوری صنعــت فــرش
را حفــظ کننــد و پویاتــر نماینــد و هنرجویــان
هــم انتظــار شــغلی مناســب بــا درآمــد کافــی
و حمایــت هــای مــادی و معنــوی بیشــتر را
مــی کشــند .پاســخ بــه ایــن انتظــارات مســتلزم
برنامــه ریــزی در ســطح کالن و حمایــت دولــت
و صنعــت کشــور اســت .ثمــره کار و تــالش
گروهــی از هنرآمــوزان و هنرجویــان فــرش در
ایــن دوره نمایشــگاه فــرش در معــرض دیــد
عمــوم و مــردم قــرار گــر فتــه اســت و امیدواریــم
عمــوم مراجعــان بویــژه خانــواده هــای محتــرم
هنرجویــان نیــز فرزنــدان خــود را بــه آموختــن و
دنبــال کــردن ایــن رشــته تشــویق کننــد.
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ایران هشتمین تولیدکننده ابریشم در جهان

خبر اول

رئیــس مرکــز توســعه نوغانــداری کشــور ،گفــت :ایــران بــا تولیــد  ۱2۰تــن ابریشــم رتبــه
هشــتم در جهــان را بــه خــود اختصــاص داده اســت.عدیل ســروی ،اضافــه کــرد :توســعه
توتســتان هــا در اراضــی شــیبدار و مناطــق مســتعد و بهســازی و نوســازی توتســتان هــا،
تامیــن منابــع مالــی و تســهیالت بــرای احــداث ایــن باغــات را در حمایــت از نوغانــداری
کشــور پیگیــری مــی کنیــم.

ه

م
ما
اه
س ا

فــرش دســتباف ایــران از قرنهــا پیــش تاکنــون طالیــهدار هنــرورزی هنرمندانــی
اســت کــه بــا پیــچ و تــاب ســحرانگیز سرپنجههایشــان بــر دار قالــی ،آثــاری
شــگفتانگیز و بیبدیــل میآفریننــد و چشــم هنرشناســان جهــان را بــه ســوی خــود
میکشــانند .ایــن هنرصنعــت ،کــه صدهــا ســال بــه عنــوان یکــی از درآمدزاتریــن
صنایــع در ایــران زمیــن شــناخته شــده ،امــروز بــه نفــس نفــس افتــاده و از وضعیــت
خوبــی در بازارهــای داخلــی و خارجــی برخــوردار نیســت .شــاید در نخســتین نــگاه
بتــوان ایــن وضعیــت را بــر گــردن عواملــی همچــون افزایــش نــرخ ارز و اعمــال
تحریمهــا انداخــت ،امــا بــه عقیــده برخــی از کارشناســان ایــن حــوزه همچــون
«فرهــاد باباجمالــی» ،مدیــر گــروه فــرش دانشــگاه هنــر اصفهــان ،بحرانهــای موجود
در بــازار فــرش نتیجــه ســوءمدیریتهای بســیاری اســت کــه در دهههــای اخیــر در
حــق فــرش انجــام شــده و نمیتــوان انتظــار داشــت کــه ایــن مشــکالت یــک شــبه
برطــرف گــردد .اینــک در آســتانه برگــزاری بیســت و یکمیــن نمایشــگاه تخصصــی
صادراتــی فــرش دســتباف اصفهــان ،تحلیــل وضعیت ایــن صنعــت را از زبان ایــن فعال
حــوزه فــرش میخوانیــم.

رقبا
محدودیتی ندارند
فــرش دســتباف ایــران ،در دهــه هــای اخیــر چنــان
مظلــوم واقــع شــده کــه امــروز از آن بازارهــای پررونــق
داخلــی و خارجــی چنــد ده ســال قبــل ،خبــری نیســت
و فرصــت هــا بــرای احیــای ایــن ســرمایه ناتمــام ،یکــی
پــس از دیگــری از کــف مــی رونــد .غالــب کارشناســان
مشــکالت اخیــر اقتصــاد کشــور را تنهــا بخشــی از
عوامــل موثــر بــر رکــود بــازار فــرش مــی داننــد و
معتقدنــد ،ســوءمدیریت هــا و عدم برنامــه ریزی صحیح،
عامــل اصلــی افــول بــازار فــرش دســتباف ایــران اســت.
آنچــه در ادامــه مــی خوانیــد گفــت وگــوی «نوســان»
بــا «فتحعلــی قشــقایی فــر» ،عضــو هیــات علمی رشــته
فــرش دانشــگاه کاشــان اســت.

نوســان:تحليل شــما از مشــکالت
فعلــی حــوزه فــرش به عنــوان يکــی از
فعــاالن باســابقه ايــن حــوزه چيســت؟

نوســان :وضعيــت امــروز بــازار فــرش در بخش
داخلــی و خارجــی را چطــور مــی بينيد؟

بــازار داخلــی فــرش دســتباف اینروزهــا کمتــر متاثــر
از نوســانات ارز ،اعمــال تحریــم هــا و مشــکالتی از ایــن
دســت بــوده و بیشــتر تابــع تــورم داخلــی اســت .ولــی
بــازار خارجــی تابــع سیاســت گــذاری دولــت و روابط آن
بــا کشــورهای دیگــر اســت.

نوســان :بــه نظــر شــما اعمــال تحريــم هــا
چــه مشــکالتی را در حــوزه صــادرات فــرش
ايــران ايجــاد کــرده اســت؟

در حالــت عــادی قیمــت بــاالی ارز بــرای صــادرات
فــرش یــک مزیــت محســوب مــی شــود ،ولــی چــون
امــکان و شــرایط صــادرات فــرش بــه خــارج از ایــران
محــدود شــده ،کانــال هــای صادراتــی و انتقــال پــول
بــا مشــکالتی مواجــه شــده اســت .ایــن مســائل بــازار
رقابتــی بســیار دشــواری را در مصــاف رقبای سرســخت
خارجــی بــرای ایــران ایجــاد کــرده اســت ،چراکــه
رقبــای مــا در بازارهــای خارجــی هیــچ محدودیتــی در
صــادرات ندارنــد .هرچنــد خــود بــازار امریــکا نیــز یکــی
از بازارهــای مهــم و تعییــن کننــده بــرای همــه فــرش
هــای دنیــا از جملــه فــرش ایــران اســت.

نوســان :بــه جــز تحريــم و افزايــش نــرخ ارز،
چــه عوامــل ديگــری را در رکــود بــازار فــرش
موثــر مــی دانيــد؟

اه

بازار فرش احیا خواهد شد

ها

عضو هیات علمی رشته فرش دانشگاه کاشان:
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وضعيت
بازار فرش
مسبوقبه
سابقهاست
و عواملی
مانندگرانی
ارز و تحريم
تنها آن
را تشديد
کرده است

در حــوزه تولیــد ،همچنــان همســو بــا نیــاز و ســلیقه
بــازار عمــل نمــی کنیــم .از ســویی دیگــر ،بــاال رفتــن
قیمــت مــواد اولیــه و دســتمزد بافنــده هــا کــه بخــش
هــای تاثیرگــذاری در کیفیــت بــازار اســت ،باعــث شــده
تــا امــکان رقابــت پذیــری بــا فــرش دســتباف جهانــی را
تــا حــدی از دســت بدهیــم و تجــار از خریــد و فــروش
فــرش ایــران اســتقبال کمتــری داشــته باشــند.

نوســان :بــه نظــر شــما برگــزاری نمايشــگاه
چــه نقشــی در بهبــود ايــن وضعيــت دارد؟
هرگــز نمایشــگاهی نداشــتیم کــه بــه ســلیقه یابــی
مشــتری ،ارزیابــی بــازار و محــک زدن نیازهــای آن
بپــردازد و نمایشــگاه هایمــان بیشــتر شــبیه یــک
فروشــگاه بــوده اســت تــا اقدامــی کــه بــا اه ـداف
کالن و حرفــه ای بــرای فــرش یــا هــر محصــول
دیگــری انجــام شــود .بــا ایــن وجــود برگــزاری
نمایشــگاه مزایــای زیــادی دارد کــه نبایــد از آن غافل
شــد .نمایشــگاه فرصتی اســت تا از ســوی فروشــنده
و خری ـدار یــک ارزیابــی جــدی صــورت گیــرد کــه
بتواننــد قیمــت را متعــادل کــرده تــا در نهایــت
مشــتری امــکان خریــد بیشــتری داشــته باشــد.

نظرات خود را به ایمیل ما ارسال کنید

وضعیــت بــازار فــرش مســبوق بــه ســابقه
اســت و عواملــی ماننــد گرانــی ارز و تحریــم
تنهــا آن را تشــدید کــرده اســت .مســائلی کــه
بــر اقتصــاد ای ـران حاکــم اســت هــم تاثیــر
زیــادی بــر ایــن مســئله دارد .امــا بایــد توجــه
داشــت کــه تحریم مســئله جدیدی نیســت و
مــا چهــار دهــه بــا آن درگیــر بــوده ایــم .آنچه
اهمیــت دارد ایــن اســت کــه نــوع دیــدگاه
کالن دولتمــردان بــه فــرش ،عــدم برنامهریزی
صحیــح و آیندهنگــری همـواره مشــکل آفرین
بــوده و ایــن صنعــت را از چندیــن ســال قبــل
بــا مشــکالت بزرگــی روبــرو کــرده اســت .مثال
ایـران بــه دلیــل آیندهنگــری در حــوزه نظامی
امــروز بــه وضعیــت خوبی رســیده اســت و اگر
ایــن مدیریــت و یــا همــان اقتصــاد مقاومتــی
کــه رهبــر معظــم انقــالب
ب بــه آن تاکیــد دارند
در همــه زمینههــا
زمینههــا وجــود داشــت ،امــروز
کشــور وضعیــت بهتــری داشــت .در چنیــن
ـوك بــه اقتصــاد،
وضعیتــی ورود هــر نــوع شـ ك
فــرش را بــه عنـوان یکــی از آســیب پذیرترین
دهــد.
صنعتههــا دســتخوش رکــود ق ـرار می
صنعت
میده

ســت کــه طبــق
درحاليس
يس
درحاليي
نوســان :ااييــن درحال
آمــار درصــورت رونــق بــازار فــرش7 ،
ـتقيم
يمم و
ـتقيي
ميليــون نفــر بــه صــورت مســتق
يلي
لي
ميل
مي
يمم دارای شــغل خواهنــد بود.
ـتقيم
ـتقيي
رمســتق
يرمس
غيرمس
غي
غي

بلــه .حرفــه قالــی بافــی چنیــن قابلیتــی دارد
ردههــای نخســت تولیـدات غیرنفتــی
و جــزو ردهه
میشــود ،پــس چـرا بایــد اینگونــه
محســوب میش
اهرمهایــی ایجــاد مــی
مغفــول بمانــد؟ اگــر اهرمهای
شــد و بــازار فــرش بــه عنــون یــک کاالی
هــای پیشــگیرانه
برنامههــای
ارزآور در دســت برنامه
ـهای
گرفــت امــروز بــه چنیــن نقط ـه
میگرف
ق ـرار می
رســیدیم.
نمیرســیدیم.
نمی

راهکارهايی
ی
يی
نحــال چــه راهکارها
نوســان :بــا ااينح
ينح
بــرای خــروج از ايايــن بحــران يــا حداقل
کاســتن از شــدت آن وجــود دارد؟

نمیتــوان
هرچنــد معتقــدم امــروز دیگــر نمیتــ
کار خاصــی بــرای بــازار راکــد و از دســت
رفتــه فــرش انجــام داد ،چراکــه
کار
ها
ســوءمدیریتها
ســوءمدیریت
خــودش را طــی ســالها
کــرده و بــرای نجــات
فــرش دیگــر دیــر
شــده اســت .امــا
هنــوز

هــم اگــر دولــت بتوانــد در عرصــه صــادرات
بازارهــای ســنتی را بــه بازارهــای جدیــد
تبدیــل کــرده و بــرای مشــتریان خــود
نیازهــای جدیــدی تعریــف کنــد ،بــازار فــرش
تــا حــدی احیــا خواهــد شــد.

نوســان :منظــور از ايــن نيازهــای
جديــد چيســت؟

متاســفانه مــا عــادت کردهایــم ،فــرش را در
بازارهــای ســنتی بفروشــیم ،درحالیکــه بقیــه
متقاضیــان داخلــی و بــه ویــژه خارجــی فرش
نیازمنــد بازارهــای جدیــد هســتند .مثــال
ژاپــن در دهــه  ۴۰برنامههــای اقتصــادیاش
را شــروع و در طــی آن بــرای مشــتریان
خــود نیازهــای تــازهای ایجــاد میکنــد و در
نهایــت بــه ســاکنان مناطــق اســتوایی بخاری
میفروشــد و بــه اســکیموها یخچــال! بنابراین
بایــد بازارهــای ســنتی را رهــا و بازارهــای
جدیــد ایجــاد کــرد.

بايــد توســط بخــش
نوســان :ااييــن کار باي
خصوصــی فعــال در حــوزه فــرش انجام
شــود ييـــا دولت؟

بخــش خصوصــی تنهــا قــادر اســت در زمینه
تولیــد فعالیــت کند ،اما قــادر نیســت در حوزه
ـرمایهگذاری
ارتبــاط بــا کشــورهای دیگــر ســرمایهگ
میتوانســت و هنــوز هــم
کنــد .دولــت میت
میتوانــد بــا تعییــن کمتریــن هزینــه
میت
تشــکلی در کنــار خــود ایجــاد
کنــد تــا بــه بازاریابــی فــرش
ال میش
میشــد در تمــام
بپــردازد .مثــال

ســفارتخانههای ایـران کــه کارمنـدان مــازاد
هــم دارنــد ،فعالیتهایــی در حــوزه فــرش
انجــام شــود .آنچــه مســلم اســت اگــر تولیــد
فــرش در ایـران رونــق یابــد ،بازارهــای داخلــی
گنجایــش ایــن میــزان تولیــد را نخواهــد
داشــت و عمــده تمرکــز مــا بــر صــادرات
خواهــد بــود .بنابرایــن بایــد در حوزه صــادرات
یــک بازنگــری جــدی در بدنــه دولــت ایجــاد
شــود .آنهــا شــعارهای زیــادی میدهنــد ،ولــی
در عمــل هیــچ خبــری نیســت .برای بررســی
ایــن مســئله میتوانیــد آمارهایــی را کــه مرکز
ملــی فــرش درخصــوص هزینــه برگــزاری
نمایشــگاهها ،تبلیغــات و بازاریابــی میپــردازد،
رصــد کنیــد .متوجــه خواهیــد شــد کــه رقــم
بودجــه تعییــن شــده بــرای مرکــز ملــی
فــرش بــا میزانــی کــه ازســوی ایــن مرکــز
هزینــه شــده چقــدر متفــاوت اســت و حتــی
در حــوزه پژوهــش هــم هزینههــا پرداخــت
نمیشــود.
نمیشــود .مســلما بــا کمبــود بودجــه و
مدیریــت نمیش
نمیشــود کاری بـرای نجــات فــرش
انجــام داد.

نوســان :نظــارت وزارت صنعــت ،معدن
يگگــری
و تجــارت بــر فــرش مســئله دديگ
اســت که شــما بــه آن
ضيد .
ضيييدد
معتر ض

بلــه .
یکــی

دیگــر از
اشــتباهاتی کــه دولــت
در حــوزه فــرش انجــام داده
و مــن بارهــا در جلســات مختلــف بــه آن
ـردههام ایــن اســت کــه فــرش را تحــت
اشــاره کــرد
نظــارت وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت قرار
اصــال
داده و ایــن خطایــی فاحــش اســت .ال
جــای صنعــت فــرش اینجــا نیســت و
بایــد شــاکله دیگــری بـرای آن ایجــاد
شــود.

ها

ه

س ا

نمایشگاهی
در شان فرش
نوســان:آنچه در بــدو ورود
بــه ســالن يــك نمايشــگاه،
آن هــم نمايشــگاهی در حد
و قامــت فــرش دســتباف
کــه برنــد جهانی کشــورمان
محســوب مــی شــود بــه
چشــم مــی خــورد ،تاثيــر
بســياری در معرفــی اهداف،
نگــرش و نحــوه ارائــه آثــار
در ذهــن و نــگاه مخاطــب
عــام و خــاص دارد.
«علیرضــا فــروزان» از تولیــد
کننــدگان فــرش دســتباف
اصفهــان مــی گویــد :برگــزاری
نمایشــگاه فــرش دســتباف بــه
خــودی خــود اقدامــی قابــل
توجــه و مثبــت اســت ،به شــرط
آنکــه در فضایــی مناســب بــا
شــان فــرش دســتباف و شــان
شــهری همچــون اصفهــان
باشــد و بــه صــورت و از حیــث
هدفمنــدی در مســیر درســتی
حرکــت کنــد .او تاکیــد مــی
کنــد :ظرفیــت هــای توریســتی
اصفهــان ،نمایــش پتانســیل
هــای مختلــف فعــاالن حــوزه
فــرش و تبدیــل نمایشــگاه بــه
یــک جشــنواره بــزرگ ،عواملــی
اســت کــه اســتفاده از آنهــا
تاثیــر مهمــی در پربارتــر کــردن
نمایشــگاه دارد.
وی ،تصریــح مــی کنــد :بایــد در
کنــار آن حرکــت هــای جنبــی،
اعمــال ســلیقه و دقــت در
چیدمــان غرفــه هــا و فیلترینــگ
قــوی تــری بــرای حاضــران در
نمایشــگاه اعمــال شــود تــا در
زمینــه برخــورد بــا مشــتری
اتفاقــات بهتــری رخ دهــد و بــه
پویایی نمایشــگاه کمک بیشتری
کنــد .فــروزان افــزود :بــازار فــرش
در حــال حاضــر شــرایط خوبــی
نــدارد .هرچنــد ایــران هنــوز بــا
وجــود تفــاوت قیمــت ارز قــادر به
رقابــت بــا کشــورهایی مثــل هند،
پاکســتان ،نپــال و افغانســتان
اســت ،ولــی از ســوی دیگــر
مشــکالت بزرگــی ماننــد گــران
شــدن چنــد برابــری مــواد اولیــه
همچــون ابریشــم ،پشــم و ُکــرك
دردســرها و گرفتــاری هایــی را در
حــوزه تولیــد و صــادرات ایجــاد
کــرده اســت.

info@eghtesadbazar.ir

پیگیر توسعه بازارهای صنعت فرش هستیم

خبر اول

مدیــرکل دفتــر صنایــع نســاجی و پوشــاك وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،گفــت :آنچــه از
صــادرات انتظــار داریــم؛ حصــول درآمــد ارزی بــوده کــه بــا ایــن هــدف قانونگــذار و نیــز دولــت،
معافیتهــای مربوطــه را بــرای صادرکننــدگان پیشبینــی کــرده انــد .افســانه محرابــی ،ادامــه داد :تا
زمانــی کــه موضــوع پیمانســپاری مطــرح بــوده ،صادرکننــدگان بایــد در چارچــوب ضوابــط ابالغــی
عمــل کــرده و همراهــی نماینــد.

نوســان:مهدی ابراهيمــی
علويجــه ،معتقد اســت ،بازار
فــرش دســتباف ،عليرغــم
تمــام عوامــل سياســی و
اقتصــادی؛ هنوز رونــق خود
را از دســت نــداده اســت.
مديــر بازرگانــی شــرکت
صنعــت آفرينــان امــداد
مجتمــع اقتصــادی کميتــه
امــداد امــام خمينــی(ره) در
عيــن حــال تصريــح مــی
کنــد ،اگــر رونــد قيمــت
گــذاری ايــن کاال تغييــری
نکنــد ،بــازاری راکــد و بــی
رونــق در انتظــار فــرش
دســتباف خواهــد بــود .او
ادامــه مــی دهــد:
از ســال هــای  92تــا 96
بــازار فــرش بــه علــت افزایــش
بــی حســاب قیمــت ،عــدم
برخــورداری از اهــداف اقتصــادی
و تجــاری و عــدم در نظر گرفتن
قــدرت خریــد مــردم بــه نحــوی
قفــل شــد .هرچنــد وضعیــت
امــروز ایــن بــازار هــم نشــان می
دهــد کــه رکــود قابــل توجهــی
در انتظارمــان اســت؛ امــا هنــوز
افزایــش فاحشــی در نــرخ فرش
دیــده نشــده و فقــط بــه دلیــل
گرانــی و کمبــود مــواد اولیــه
و هزینــه هــای تولیــد ،حــدود
 6۰درصــد گــران شــده اســت.
ضمــن اینکــه دســتمزد کارگــر
و هزینــه هــای جــاری مثــل
آب و بــرق افزایشــی نداشــته
و حتــی هزینــه حمــل و نقــل
تنهــا حــدود  3۰درصــد گــران
شــده اســت.
ابراهیمــی ادامــه مــی دهــد:
بــرای مقابلــه بــا رکــودی کــه
هنــوز در بــازار مشــاهده نشــده
ولــی طبعــا بــه وجــود خواهــد
آمــد بایــد روش هــای جدیــد
تجــارت را در پیــش بگیریــم.
فعالیــت در زمینــه تجــارت
الکترونیکــی مبحــث مهمــی
اســت کــه البتــه هنــوز موفقیت
چندانــی بــرای مــا حاصــل
نکــرده اســت ،بنابرایــن مــا راه
هــای آســان تــری را بــرای
خریــد مــردم مشــخص کردیــم
و عوامــل مــان را بــه ســمت آن
هدایــت کردیــم.
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«فــرش دســتباف ایــران تمامــا صادراتــی و قــادر بــه وارد کــردن میــزان قابــل
توجهــی ارز بــه داخــل کشــور اســت و بــه همیــن جهــت هــم بــه عنــوان یکی
از مهــم تریــن ســرمایه هــای ملــی محســوب مــی شــود ».اینهــا ســخنان رئیــس
اتحادیــه شــرکت هــای تعاونــی فــرش هــای دســتباف روســتایی اصفهان اســت
کــه نشــان دهنــده تاکیــد او بــر ضــرورت توجــه دولــت بــه آســان ســازی روند
تولیــد فــرش دســتباف ،صــادرات و فــروش آن بــه خریــداران مشــتاق خارجــی
اســت .مســئله ای کــه ایــن روزهــا بــه دلیــل افزایــش نــرخ ارز و اعمــال تحریم
هــا چرخــه اش کنــد شــده و فعــاالن ایــن حــوزه را بــا مشــکالتی مواجــه کرده
اســت .آنچــه در ادامــه مــی آیــد حاصــل گفتگــوی مــا با علــی شــهبازی ،رئیس
اتحادیــه شــرکت هــای تعاونــی فرش هــای دســتباف روســتایی اصفهان اســت.
نوســان :افزايــش نــرخ ارز ،کنــدی
رونــد صــادرات ،کاهــش قــدرت
خريــد خريــداران داخلــی در مــاه
هــای اخيــر و عواملــی از ايــن
دســت بــازار فــرش دســتباف را بــا
چــه وضعيتــی روبــرو کــرده اســت؟
وضعیــت بــازار فــرش دســتباف در حــال
حاضــر بــه دو روش قابــل تحلیــل اســت.
نخســت روش خبــری کــه طبــق آن
بایــد گفــت وضعیــت بــازار خــوب اســت
و مشــکلی در آن وجــود نــدارد! امــا روش
دوم ،روش تحلیلــی اســت کــه طبــق آن
بایــد گفــت متاســفانه نوســان قیمــت
ارز بــازار فــرش را دچــار بحــران کــرده
اســت .ایــن بحــران شــامل بــی رغبتــی
بافنــده و تولیدکننــده بــه تولیــد فــرش
بــه دلیــل مقــرون بــه صرفــه نبــودن آن
اســت کــه گــران شــدن مــواد اولیــه بــه
دلیــل وارداتــی بــودن آن و بــاال رفتــن
دســتمزدها زمینــه ســاز ایجــاد آن
بوده است.
نوســان :ايــن عوامــل چــه
تاثيراتــی بــر رفتــار خريــدار داخلی
و خارجــی گذاشــته اســت؟
وضعیــت حاکــم بــر بــازار در حــال حاضــر
دو گــروه را متضــرر اســت .گــروه نخســت
تولیدکننــدگان و فروشــندگان فــرش
هســتند کــه هــر چــه مــی فروشــند بــا
ضــرر همــراه اســت و ســودی را عایــد آنها
نمــی کنــد .گــروه دوم هــم خریــداران

داخلــی هســتند کــه قــدرت خریدشــان
تــا میــزان قابــل توجهــی کاهــش یافتــه و
در برابــر فرشــی کــه اخیــرا بیــن 5۰ ،۴۰
و حتــی  ۱۰۰درصــد گــران شــده اســت،
رغبتــی بــه خریــد نشــان نمــی دهنــد.
بنابرایــن تنهــا گروهــی کــه در ایــن بــازار
ملتهــب و آشــفته ســود زیــادی مــی بــرد
و از خریــد خــود راضــی اســت ،خریــدار
خارجــی اســت .چــون خریــدار خارجــی
بــر اســاس نامتعــادل بــودن قیمــت ارز،
فــرش را بــه قیمــت ســال قبــل مــی خرد
و بنابرایــن ســود بســیاری را نصیــب خــود
مــی کنــد .متاســفانه دولــت نتوانســته
اســت ایــن وضعیــت را متعــادل کنــد و
خریــدار خارجــی فــرش را بــا یــک ســوم
قیمــت واقعــی اش خریــداری مــی کنــد.
نوســان :برخــی از همــکاران شــما
کاهــش تعرفــه مــواد اوليــه توليــد
فــرش را راهــکاری بــرای حــل ايــن
معضــالت مــی داننــد .نظر شــما در
اينبــاره چيســت؟
بــرای بیــان راهــکار حــل ایــن معضــالت
بایــد مباحــث مفصلــی را مطــرح کــرد،
امــا عمــده تریــن مســئله ایــن اســت
کــه دولــت بایــد بــرای تصمیــم گیــری
هــای خــود در زمینــه فــرش دســتباف
بــا فعــاالن ایــن حــوزه مشــورت کنــد،
نــه اینکــه بــدون مشــورت بــا کســانی که
نظــر کارشناســی در ایــن زمینــه دارنــد
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تصمیماتــی را اتخــاذ کنــد .متاســفانه
چنانچــه مشــاهده شــد دولــت نــرخ تعرفه
ابریشــم را کــه یکــی از مــواد اولیــه اصلــی
تولیــد فــرش محســوب مــی شــود از ۱3
بــه  26درصــد رســاند .بایــد از دولتمــردان
بپرســیم بــرای اعمــال ایــن قانــون بــا چــه
کســانی مشــورت کردنــد؟ ایــن کار تاثیــر
بســیار بــدی بــر بــازار داشــت و باعث شــد
قیمــت ابریشــم بــه  5برابــر قیمــت قبلــی
خــود برســد .مســئله دیگــر ایــن اســت
فــرش
کــه از طرفــی مــی گوینــد وجــه
ِ
فروختــه شــده بــه خریــدار خارجــی بایــد
بــا دالر  ۸هــزار تومــان بــه کشــور بازگردد
و از طــرف دیگــر هزینــه تولیــد فــرش
بــرای تولیدکننــده بــا دالر  ۱5هــزار تومان
محاســبه مــی شــود! ایــن تصمیمــات
کارشناســی شــده نیســت.
اوضــاع بســیار نامتعــادل اســت و بــرای
بیــان راهــکار رفــع مشــکالت ،بایــد از
صفــر تــا صــد رونــد تولیــد فــرش را
مــورد بررســی و تحلیــل قــرار داد .فــرش
دســتباف تنهــا بخــش صنعتــی کشــور
اســت کــه از صفــر تــا صــد آن توســط
بخــش دولتــی انجــام مــی شــود ،امــا همه
تصمیــم گیــری هــای آن را دولــت انجــام
مــی دهــد! آن هــم بــدون بهــره گیــری از
نظــرات مشــاوران بخــش خصوصــی.
نوســان :نظرتــان دربــاره تاثيــر
برگــزاری نمايشــگاه در عرصــه
هــای فــروش و تعامــل با مشــتريان
چيســت؟
معتقــدم نمایشــگاه یــک رخــداد اســت و
نــگاه مــا بــه آن ،نــگاه عرضــه تولیــدات
یــک ســاله بــرای معرفــی بــه خریــداران و
اعــالم موجودیــت اســت .بنابرایــن میــزان
تاثیرگــذاری نمایشــگاه بــه نحــوه مدیریت
آن از ســوی دولتمــردان بســتگی دارد
کــه چقــدر بتواننــد از طریــق تبلیغــات،
مقدمــات حضــور مهمــان هــای خارجــی
را در نمایشــگاه فراهــم کــرده و بسترســاز
تعامــل و ارتبــاط تولیدکننــدگان داخلــی
بــا آنهــا باشــند ،وگرنــه فعــاالن داخلــی
ایــن حــوزه مــدام بــا همدیگــر در ارتبــاط
هســتند و نمایشــگاه تاثیر مفیــدی در این
زمینــه نــدارد.
هرچنــد بــه برگــزاری نمایشــگاه در ایجــاد
ایــن تعامــالن ســودمند بســیار خــوش
بیــن هســتم ،امــا مســئوالن بایــد بــه یــاد
داشــته باشــند کــه  ۸۰درصــد از میــزان
تولیــد فــرش مــا صادراتــی و حاصــل هنــر
هنرمنــدان اســت کــه در قبــال آن ارز وارد
کشــور مــی شــود .متاســفانه هیــچ کــدام
از دولــت هــا فــرش را بــه عنــوان یــک
ســرمایه ملــی بــاور ندارنــد و نــگاه آنهــا به
فــرش ملــی نیســت.
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دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف اصفهان:

فرصتی برای
نمایش؛ نه فروش
دبيــر اتحاديــه صادرکننــدگان فــرش دســتباف
اســتان اصفهــان ،معتقــد اســت ،بــازار فــرش در
حــال حاضــر بــه دليــل افزايــش زيــاد قيمــت مواد
اوليــه بــا رکــود مواجــه شــده اســت .گفــت وگــوی
مــا بــا "منوچهــر طاليــی " بــه تحليــل وضعيــت
بــازار فــرش دســتباف و چالــش هــای پيــش روی
آن اختصــاص دارد؛

نوســان :حــال و هــوای ايــن روزهــای بــازار فرش
چگونه اســت؟

متاســفانه بــازار فــرش در حــال حاضــر بــه دلیــل افزایــش
زیــاد قیمــت م ـواد اولیــه بــا رکــود مواجــه شــده اســت.
ابریشــمی که در ســال گذشــته  35۰هـزار تومــان خریداری
مــی شــد ،درحــال حاضــر بــه قیمــت یــک میلیــون و 5۰۰
هـزار تومــان رســیده اســت .ایــن گرانــی بـرای تولیدکننــده
اصفهانــی کــه بایــد فــرش اصفهــان را بــا چلــه ابریشــم ،گل
ابریشــم و کفــه ابریشــمی ببافــد و مـواد اولیــه فرشــش تــا
حــدود  7۰درصــد از ابریشــم تشــکیل شــده اســت ،اصــال
مقــرون بــه صرفــه نیســت.

متاســفانه
هيــچ
کــدام از
دولــت هــا
فــرش را
به عنــوان
يــك
ســر ما يه
ملــی بــاور
ندارنــد و
نــگاه آنهــا
بــه فــرش
ملــی
نيســت

نوســان :صــادرات فــرش دســتباف در چــه
وضعيتــی بــه ســر مــی بــرد؟

وقتــی فــرش بــا م ـواد اولیــه گ ـران تولیــد شــود ،مســلما
قیمتــش افزایــش مــی یابــد و فــروش داخلــی اش بــه دلیل
فــرش هــای متنــوع ماشــینی موجــود در بــازار بســیار کــم
مــی شــود .ضمــن اینکــه  27تــا  3۰درصــد صــادرات فــرش
دســتباف ایـران بــه امریــکا صــورت می گیــرد که متاســفانه
بــا اعمــال تحریــم هــا دیگــر صــادر نمــی شــود.

نوســان :در ايــن ميــان دولــت تــا چــه انــدازه بــه
وظايــف خــود عمل کــرده اســت؟

امــروز بســیاری از کشــورها از تولیــد فــرش در کشــور خــود
حمایــت مــی کننــد و مـواد اولیــه مرغــوب بــا نرخ مناســب
در اختیــار تولیدکننــده قرار مــی دهنــد و در نتیجه کیفیت
کار بــاال مــی رود .در ایـران متاســفانه وقتــی چیــزی گـران
شــود ،تقلــب در آن زیــاد مــی شــود .وقتــی ابریشــم گـران
شــد بــه آن پالســتیک اضافه می شــود و کیفیــت آن پایین
مــی آیــد حتــی بافنــده تــالش می کنــد بـرای اینکــه فرش
زودتــر تمــام شــود؛ مثــال جفتــی بافــی کنــد کــه خــود
نوعــی ویژگــی منفــی بـرای فرش محســوب مــی شــود .اگر
از افـرادی کــه در این کار متخصص هســتند اســتفاده شــود،
مســلما  6۰درصــد ایــن معضــالت حــل خواهــد شــد.

نوســان :بــه عنــوان دبيــر اتحاديــه
صادرکننــدگان فــرش دســتباف چــه جايگاهــی
بــرای برپايــی نمايشــگاه هــای داخلــی و يــا
خارجــی قائــل هســتيد؟

برگــزاری نمایشــگاه فــرش بــه خــودی خــود جایــگاه
مهمــی در معرفــی آثــار تــازه و برقــراری ارتبــاط میــان
تولیدکننــدگان و خریــداران فــرش دارد ،امــا بــه شــرط
آنکــه ایــن فرصــت تنهــا در اختیــار تولدکننــدگان واقعی
قــرار گیــرد و عرصــه ای بــرای حضــور کســانی کــه از
ایــن فرصــت بــرای فــروش فــرش نامرغــوب اســتفاده
مــی کننــد ،نباشــد .نمایشــگاه بــه طــور کلــی بــه معنای
برپایــی فضایی اســت که امکانــی را بــرای بازدیدکنندگان
فراهــم مــی کنــد تــا از تــازه تریــن رویدادهــا و آثــار فرش
دســتباف آگاه شــوند و در صــورت تمایــل بــرای خریــد از
طریــق مراجعــه بــه فروشــگاه اقــدام کننــد..

ما دن ال کنید

www. eghtesadEbazar.ir
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سال چهارم /شماره ۶۱
 ۲۱آذر ۱۳۹۷

صاحب امتياز و مدير مسئول :مجید محققیان

صفحه آرايی :نوسان

آدرس :اصفهان ،خیابان میر ابتدای خیابان مصلی پالك ۴۳
صندوق پستی۸۱5۸9۸۱۸65 :
تلفن۰3۱-326۱7۸59 :

چاپ :خورشید

نظرات خود را به ایمیل ما ارسال کنید

ویژه نامه بیست و یکمین نمایشگاه
فرش دستباف اصفهان

info@eghtesadbazar.ir

