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ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ– ﮔﺮوه اﺳﺘﺎنﻫﺎ :ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ از ﻫﻨﺮﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ اﺻﯿﻞ
و ﮐﻬﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف روزﮔﺎری ﺑﻪﻋﻨﻮان
اﺳﺒﺎب زﯾﻨﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺑﻪﻗﺪری ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮش دﻧﯿﺎ ﺑﺎ  ۲۵۰۰ﺳﺎل
ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ و در ﯾﮑﯽ از ﻣﻮزهﻫﺎی روﺳﯿﻪ ﻧﮕﻬﺪاری
ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮش دﻧﯿﺎ ﺑﺎ  ۳۳ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۸۰۰ﻫﺰار دﻻر ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮزه واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮش ﺑﺎ اﻧﺪازه  ۵۶۴ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻣﺴﺠﺪ ﺷﯿﺦ
زاﻫﺪ اﺑﻮﻇﺒﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ روزاﻧﻪ  ۲ﻫﺰار ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد و رﯾﺰﺑﺎﻓﺖﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮش
 ۱۸۰رج ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎﻗﯿﻤﺖ  ۱۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎی
ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﺮش اﯾﺮان  ۷۰۰ﻫﺰار ﺑﺎﻓﻨﺪه ﻓﺮش در ﮐﺸﻮر
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻓﺮش ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﺮان ﺑﻪ  ۸۰ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﺻﺎدر
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺣﻤﯿﺪ ﮐﺎرﮔﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش در اﯾﺮان ﻫﻢ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮش اﯾﺮان اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ از ﺳﺎلﻫﺎی
 ۲۰۱۰ﺗﺎ  ۲۰۱۶ﺑﻮد ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻓﺮش اﻣﮑﺎن ﺗﺮﺧﯿﺺ از ﮔﻤﺮﮐﺎت را ﻧﺪاﺷﺖ.
امروز به دلیل مشکلات اقتصادی اندازه فرشها کوچک شده و فرش جنبه
تزئینی به خود گرفته استوی در ﺗﺸﺮﯾﺢ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎﻓﺖ اﯾﺮاﻧﯽ
اﻓﺰود :زﻣﺎﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮش روی ﻓﺮش ﭘﻬﻦ ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوز
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺪازه ﻓﺮشﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪه و ﻓﺮش ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﺮش اﯾﺮان ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻓﺮش اﯾﺮان ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮش ﮐﺎﻻی ﭘﺲاﻧﺪاز ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﻓﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﺮش اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  ۴۷ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮش
دﺳﺘﺒﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه و از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ۲۹ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺛﺒﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺣﺘﯽ از اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدﯾﻢ.
ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮی ﻓﺮشﺑﺎف در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮد :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﻪ ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
وی اﻓﺰود ۳۲۰ :ﻫﺰار ﻗﺎﻟﯽﺑﺎف ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻮده و اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﺎن را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻧﺪارد.
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﺮش اﯾﺮان اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در
ﻣﺠﻠﺲ در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻸ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ و ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﺎن رﻓﻊ ﺷﻮد.
ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮشﺑﺎﻓﯽ ﺑﺎﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪه و ﻣﺮدم ﺧﺎﻃﺮات
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎ آن دارﻧﺪ ،اﻣﺎ در دوران ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﯽ ﻣﻬﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و
در ﮐﻤﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪای ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎﻓﺖ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﻓﺮش ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را رﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری
روﺑﺮو ﺑﻮده ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات آن را ﺑﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻓﺮش ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮش در
ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ از ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ،اﻋﺘﺒﺎر و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و
در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ ،ﻧﻈﯿﺮ
ﻓﺮش ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﮐﺎﺷﺎن.
ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮش در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻧﯿﺰ روزﮔﺎری روﻧﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،روﻧﻘﯽ ﮐﻪ
اﻣﺮوز ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪه و اﺳﺘﻤﺮار اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﻨﺮ -ﺻﻨﻌﺖ ﻧﮕﺮان
ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﻖ ﮐﻤﺘﺮی دارد
ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎﻓﺖ در ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮص در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ
ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوزه ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎﻓﺖ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
روﻧﻖ ﮐﻤﺘﺮی دارد ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﻤﺪان ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺗﺠﺎرت ﻓﺮش
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد
ﺑﺎزﮔﺮدد.

اﮐﺮم ﻋﺒﺪی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﺎن ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان در ﯾﮏ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ از
اﻧﻮاع ﻃﺮحﻫﺎی راﯾﺞ در اﯾﺮان ازﺟﻤﻠﻪ اﻓﺸﺎن ﺷﺎهﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﻟﭽﮏ ﺗﺮﻧﺞ
ﺷﺎهﻋﺒﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف
ﻫﻤﺪان دارای ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ ﺑﺎﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
وی ﻓﺮش ﻗﺪﯾﻢ و ﻣﺤﻠﯽ ﻫﻤﺪان را از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺎدﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮشﻫﺎی اﯾﺮان
داﻧﺴﺖ و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در ﻃﺮحﻫﺎی
ﻣﺤﻠﯽ و ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮشﺷﺪن آنﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی از ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ﻓﺮش ﻫﻤﺪان ﮐﺎﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ،ﺳﺒﺐ ﮐﻢ ﺷﺪن اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻓﺮش ﻫﻤﺪان ﺷﺪ.
آوازه فرش همدان در دنیا ،از قم و تبریز بیشتر است اما توجه
چندانی به آن نمیشود در ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮص ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮش در اﺳﺘﺎن
ﻫﻤﺪان ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮش در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺎوﺟﻮد ﻗﺪﻣﺖ و ﺳﺎﺑﻘﻪ زﯾﺎد
ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :آوازه ﻓﺮش ﻫﻤﺪان در دﻧﯿﺎ از ﻗﻢ و
ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ آن ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻣﺤﻤﺪ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ در اﺧﺬ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و ﺗﺠﺎر اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻓﺮش
ﮐﻬﻨﻪ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻓﺮش »ﻣﻬﺮﺑﺎن«» ،ﺟﻮزان« و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺎن
در ﺟﻬﺎن ﺷﻬﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻓﺮش اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
ﺳﭙﺮدهﺷﺪه اﺳﺖ.

تولید فرش در استان همدان فرسایشی شده و تنها تولید تابلو فرش در
همدان دنبال میشود که کمکی به صنعت قالیبافی نخواهد کرد اﻋﺘﻤﺎدی
ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮش در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺮش در ﻫﻤﺪان دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ
در ﻫﻤﺪان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :اﺣﯿﺎی ﻧﻘﺸﻪ ﻓﺮش ﻫﻤﺪان ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات
آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻠﯿﻘﻪ روز دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻼش ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ دارد.
ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻓﺮش در
ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ را آﻓﺖ رﺷﺪ
ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای

ﻫﻤﺪان ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ورود ﻓﺮش
و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻨﺮ اﯾﺮاﻧﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ورود ﻓﺮشﻫﺎی
ﮔﺴﺘﺮده آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻗﯿﻤﺖ ارزان اﯾﻦ ﮐﺎﻻی
از ﺑﺎزار ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺶ ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ زﯾﺎدی ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻮدآوری در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
در اﯾﻦ ﺣﻮزه وارد ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی در
ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎﻓﺖ را در داﺧﻞ
ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ و ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ و ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش
روﻧﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮص رﺋﯿﺲ اداره ﻓﺮش اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﻣﻬﺮ ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮشﺑﺎﻓﯽ از ارزﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪﻫﺎ در اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل
اﺳﺖ ،اﻓﺰود :در ﺣﻮزه ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف  ۲۵ﺷﻐﻞ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺸﻢﭼﯿﻨﯽ،
ﺣﻼﺟﯽ ،ﻧﺦرﯾﺴﯽ ،ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻓﺮش ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﻮزه
ﻓﺮش ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد اﺷﺘﻐﺎل ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
اﺣﻤﺪﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻮزه ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎﻓﺖ از ﭘﺸﻢرﯾﺴﯽ ﺗﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﺎرت  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر در دل ﺧﻮد ﺟﺎیداده
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺸﺮ زﯾﺎدی از ﺟﺎﻣﻌﻪ
را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار داده و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ۴۷ﻫﺰار و  ۷۱۹ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻓﻨﺪه ﻓﺮش در ﻫﻤﺪان
رﺋﯿﺲ اداره ﻓﺮش اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در
اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان  ۴۷ﻫﺰار و  ۷۱۹ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻓﻨﺪه ﻓﺮش ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :از
اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ۳۷ﻫﺰار و  ۶۷۰ﻧﻔﺮ ﺧﺎﻧﻢ و  ۱۰ﻫﺰار و  ۴۹ﻧﻔﺮ آﻗﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر درﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﻋﺪم ﻓﺮوش اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ،اﺻﻼح و راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ آﻣﺎرﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
را از دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺸﺮ ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻓﺮش در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺮﺷﻤﺮد و

ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﺪام از ﺑﺎﻓﻨﺪهﻫﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻓﺮش ﺑﺒﺎﻓﻨﺪ ﮐﻪ
در آن ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻓﺮش در اﺳﺘﺎن  ۴۷ﻫﺰار و  ۷۱۹ﻣﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۳۶ﻫﺰار و  ۵۱۴ﻣﺘﺮ ﻓﺮش در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان
ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﻮزه ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻓﺮش ﺧﺎﻧﮕﯽ در
اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۱۱ﻫﺰار و  ۴۲۳ﻣﺠﻮز ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮش ﺑﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اراﺋﻪﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮش در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ
اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮش در
اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸﺪه و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس از  ۳ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز
ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮش در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒﺷﺪه اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ اداره ﻓﺮش اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر
در ﺣﻮزه ﻓﺮش ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺳﺎل  ۹۴ﻣﯿﺰان  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر
در ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ۳۰۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد از دﯾﮕﺮ دﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﺻﺪور ﺟﻮاز ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑﻮد.
 ۲۱درﺻﺪ از ﺑﺎﻓﻨﺪهﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ و اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :از  ۲۷درﺻﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ  ۲۰درﺻﺪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ

و  ۷درﺻﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻓﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد
ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ  ۱۴ﻫﺰار و  ۹۵۷ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ  ۲۱درﺻﺪ از ﻗﺸﺮ ﺑﺎﻓﻨﺪه
اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :از  ۱۴ﻫﺰار و  ۹۵۷ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه در اﺳﺘﺎن  ۳ﻫﺰار و ۴۳۵
ﻧﻔﺮ آﻗﺎ و  ۱۱ﻫﺰار و  ۵۴۰ﻧﻔﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
 ۳۲درﺻﺪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻓﺮش ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ۲۰۰ :ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
اﻋﺘﺒﺎر در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻓﺮش ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۸۷ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن از آن ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۳۰ﻧﻔﺮ در ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﺪف از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ دورهﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮش ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮش و ﺣﻀﻮر
در اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮش اﺳﺖ.
ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ۹۲۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان
اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﻮد  ۹۲دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای  ۳ﻫﺰار و  ۶۸۰ﻧﻔﺮ از
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
پایین بودن میزان آگاهی بافندگان از تقاضای بازار از مشکلات
مشهود در حوزه فرشبافی در استان همدان است رﺋﯿﺲ اداره ﻓﺮش اﺳﺘﺎن
ﻫﻤﺪان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن از
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺸﻬﻮد در ﺣﻮزه ﻓﺮشﺑﺎﻓﯽ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان
اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﻧﺒﻮد آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺪرن ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در
روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻧﺒﻮد ﻣﮑﺎن ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﻮاد ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺣﻮزه در اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻓﺮشﻫﺎی دﺳﺘﺒﺎﻓﺖ ﯾﮑﯽ
از ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻮزه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﺠﺎری ﻓﺮش در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان اﺳﺖ ،اﻓﺰود:
ﻧﺒﻮد ﺛﺒﺎت در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎزار ﺗﻘﺎﺿﺎ و
رﮐﻮد در ﺑﺎزار ﻓﺮش و ﻧﺒﻮد ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺸﻬﻮد در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ

در ﺣﻤﺎﯾﺖ از

ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺸﮑﻼت راﯾﺞ در ﺣﻮزه ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﻮﻟﯽ ﻓﺮش اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن
ﺑﻬﺮهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻋﺪم ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﺑﺎﻓﻨﺪهﻫﺎ از ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از
دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺖ.
وﺟﻮد ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﺣﻮزه ﻓﺮش
ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وﺟﻮد ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در
ﺣﻮزه ﻓﺮش در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺿﻌﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﻮازی در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺣﻮزه ﻓﺮش ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎﻓﺖ وﺟﻮد دارد.
اﺣﻤﺪﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ وﺟﻮد اﺗﺤﺎدﯾﻪ ،اﻧﺠﻤﻦ و ﺷﻮرا در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮش
در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻣﻮرداﺷﺎره ﻗﺮارداد و ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ راهاﻧﺪازی
ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮش در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ واﺣﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻗﺪام ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺳﺘﻪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺮش ﻣﺘﻮﻟﯽﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی دارد،
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد :اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻓﺮش ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﺮش اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ

زﯾﺮ ﻧﻈﺮ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻨﺎف
از دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺣﻮزه ﻓﺮش اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮش در
زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ،آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای،
اداره ﮐﻞ ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺻﻨﺪوق ﻣﻬﺮ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی
ﻓﺮش ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮش ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺪﻧﻪ دوﻟﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد
رﺋﯿﺲ اداره ﻓﺮش اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮش ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺪﻧﻪ
دوﻟﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻓﺮش ﮐﺎﻻی ارزﺷﻤﻨﺪ ،ﻫﻨﺮی و ﮔﺮانﺑﻬﺎی ﻣﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﻐﺎل زﯾﺎدی در دل ﺧﻮد ﺟﺎیداده و اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ﮐﻬﻦ دارای
ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻓﺮش ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﺮش اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ
ﻓﺮش و ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺎﮐﻠﻪ
ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﻓﺮش و ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻨﺮ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ

از ﺷﻐﻞﻫﺎی ﭘﺮدرآﻣﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ و ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮادهای ﺑﺎ زدن ﮔﺮهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ
ﭼﻠﻪ ،اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﮔﺮه زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺖ و ﻫﺮ دار ﻗﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﻣﺪ
دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺖ ﻣﯽرﻓﺖ ،ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل آﺳﻮده ﺗﺸﮑﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽداد و
ﻣﺴﺘﺄﺟﺮان ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮﭘﻨﺎﻫﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان
ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ رو ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﻫﻤﺪان
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺗﻼش ﺟﺪیﺗﺮی ﮐﺮد.
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