ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻓﺮش ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻔﻆ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف اﺳﺖ
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ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﮐﻼﻧﺘﺮی در ﻫﻤﺎﯾﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ،اﺷﺘﻐﺎل و ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﮔﺴﺘﺮده اﺷﺘﻐﺎل روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ رﺳﯿﺪ و ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﻌﺎون ،ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی ،ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ ،ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺪوق
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﻣﯿﺪ ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت را ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،وی اﻓﺰود :ﻣﺎ ﻃﺮح روﺳﺘﺎ
ﺗﻌﺎون را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻫﺰار ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ﻫﺰار روﺳﺘﺎ
اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻃﺮح وارد
درﺻﺪی اﺷﺘﻐﺎل روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻮﻧﺪ و از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺷﺶ
وی از ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺮدن
روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن اوﻟﻮﯾﺖ را ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﺎﻓﻨﺪه ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻗﺒﻼ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻼﻧﺘﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﻻ و آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺎﻻ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺤﺪود و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش ،ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮوع و ورود ﺑﻪ آن ﺳﻬﻞاﻟﻮﺻﻮل اﺳﺖ
و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺪک دار ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ داﯾﺮ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﯿﻢ .اول اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺎ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ارﺗﻘﺎی
ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﺑﺎﻓﻨﺪه و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺰاران ﺑﺎﻓﻨﺪه و
ﺗﻌﺎوﻧﯽ دﯾﮕﺮ رﻗﯿﺐ او ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﮔﺮان ﺑﺒﺎﻓﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮش ﻓﺮوش
ﻧﺮود و اﮔﺮ ﻇﺮﯾﻒ ﺑﺒﺎﻓﺪ ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ از آب درآﯾﺪ.
ﮐﻼﻧﺘﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺻﺎدرات ﻓﺮش اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺮوز رﻗﺒﺎﯾﯽ از ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی

ﮐﺎر ارزانﺗﺮ و روشﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎی ﻣﺎ را ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ و
اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎزارﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ و در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
و ﻗﻮی و ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺎﺑﯿﻢ ،ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ر ا ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ از
دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
وی از اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اول اﻣﺴﺎل ﺧﺒﺮ داد و
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﯾﻦ ﻋﺪد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ و
روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ.
ﮐﻼﻧﺘﺮی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش ﺑﺎ ﺑﺨﺶ
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻗﺮاﺑﺖ دارد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺣﻀﻮر ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮان
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮش
ﯾﮑﯽ از ﺳﻮﻏﺎﺗﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای آن ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﺟﺬب ﮐﺮد.
وی اﻓﺰود :اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﯿﻢ،
اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﺗﻌﺎون و ﻓﺮش
دو ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻓﯿﻖ
ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻼﻧﺘﺮی ﮔﻔﺖ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ وﻟﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﺣﻮزهﻫﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون اﻟﺰاﻣﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻀﻮر ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻮﻓﻖﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺖ در
ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﺑﻪ
ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺧﻮد در ﺳﻄﺢ
ﮐﺸﻮر آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش و ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ از ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن را
دارد ،از ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ
ﺑﺎﻓﻨﺪهﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﻮزش ،ﻣﻬﺎرت ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﮐﺎﻫﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش را در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ ﮐﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن از ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﻓﺮش ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و
ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﻓﺮش ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ ﺗﺎ در ﻫﯿﭻ
اﺳﺘﺎﻧﯽ اﺣﺴﺎس ﻧﺸﻮد ﻣﯿﺎن وزارت ﮐﺎر ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮی وﺟﻮد دارد.
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