ـﺮش
ـﺪ ﻓـ
ـﺪ ﺗﻮﻟﯿـ
ـﺎدرات  65درﺻـ
ﺻـ
دﺳﺘﺒﺎف ﺑﻪ  80ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﻤﺎﻧﯿﺘﻮر ،ﺗﻬﺮان ﻃﯽ روزﻫﺎی
 23ﺗﺎ  29اوت ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺮش ﻫﺎی
دﺳﺘﺒﺎف ﺟﻬﺎن ﺑﻮد .ﺣﻤﯿﺪ ﮐﺎرﮔﺮ ،رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﺮش اﯾﺮان در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﮔﻔﺖ» :ﺣﺪود  730ﺷﺮﮐﺖ از اﯾﺮان و ده ﻫﺎ ﺗﺎﺟﺮ ﻓﺮش از ﻧﻘﺎط
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن در ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف اﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ
داﺷﺘﻨﺪ «.وی اﻓﺰود» :در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از  90ﺗﺎﺟﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ
 14آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و  14ژاﭘﻨﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﻧﺪ«.
ﻓﺮش اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﺑﯿﺶ از  2500ﺳﺎل دارد ،در
ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن رﯾﺸﻪ دارد .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ را ﭘﯿﺪا
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻗﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻓﺮش روی زﻣﯿﻦ ﭘﻬﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮش ﺟﻬﺎن ،ﺳﻪ
ﭼﻬﺎرم از ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮش را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ:
»ﻫﺮ ﺳﺎل ﺣﺪود  3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﺮش در اﯾﺮان ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ 65
درﺻﺪ آن ﺑﻪ ﺣﺪود  80ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد«.
ﺗﻌﺪادی از ﻓﺮش ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﯾﺮاﻧﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﻮزه ﻫﺎی ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺟﻬﺎن ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻮزه ﻣﺘﺮوﭘﻠﯿﺘﻦ ﻫﻨﺮ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﯾﺎ ﻣﻮزه ﻫﺮﻣﯿﺘﺎژ در ﺳﻦ
ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ روﺳﯿﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﻗﺪﻣﺖ ﻓﺮش ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه در ﻣﻮزه
ﻫﺮﻣﯿﺘﺎژ ﺑﻪ ﺣﺪود  500ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﻪ
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮش ﻣﻮﺟﻮد اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .در اﻣﺎرات ،ﻣﺴﺠﺪ ﺷﯿﺦ
زاﯾﺪ اﺑﻮﻇﺒﯽ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  60ﻫﺰار و
 546ﻓﻮت ﻣﺮﺑﻊ در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮش ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ
از ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻬﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺪت ﻫﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﯽ در ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺪود  2دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ،اﯾﺮان رﮐﻮرد ﺑﺎﻻی ﺻﺎدرات ﺣﺪودا 690
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﻓﺮش دﺳﺖ ﺑﺎف ) 17.5درﺻﺪ ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮر( را
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﻃﯽ ﯾﮏ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ارزش ﺻﺎدرات
ﻓﺮش ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﺮش اﯾﺮان ،دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ دوران
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ورود ﻓﺮش اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
 2010ﮔﻔﺖ» :آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ وارد ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
رود و ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺳﺎل  2010ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮی ﻓﺮش اﯾﺮان ﺑﻮد.
در ان زﻣﺎن 16 ،درﺻﺪ ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﻓﺮش ﻣﺎ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ رﻓﺖ .از اﯾﻦ
رو ،از دﺳﺖ دادن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺰرﮔﯽ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش
دﺳﺘﺒﺎف اﯾﺮان ﺑﻮد«.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺎدرات ﻓﺮش اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ارزش ﮐﻞ ﻓﺮش ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و
در ﺳﺎل  1392ﺑﻪ رﻗﻢ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ  315ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر رﺳﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،در
اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ رﻗﺒﺎﯾﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺒﺮ ﻫﻨﺪ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﻪ،
ﻧﭙﺎل و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻓﺮش اﯾﺮاﻧﯽ را ﮐﭙﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻗﺎﻟﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ
رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﮐﺎرﮔﺮ اﻓﺰود» :ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻋﺮب ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﺮان
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺠﺮﯾﻢ ﻫﺎ ،از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش اﯾﺮان
در ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ«.
»از ﻧﻈﺮ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺿﻌﯿﻒ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻋﺪم
رﺻﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ از دﻻﯾﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش ﻣﺎ
را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ«.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم28/
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