
بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران اخبار مربوط به   

7931مرداد  52پنجشنبه   

 روزنامه صمت / یادآوری چند نکته مهم  (1

 7931مرداد  93سه شنبه 

 روزنامه صمت / دور زدن تحریم های فرش با پیمان سپاری ارزی  (2

 ارزی روزنامه گسترش تجارت /  دور زدن تحریم های فرش با پیمان سپاری (3

 درصدی صادرات فرش ایران به آمریکا  08روزنامه عصر اقتصاد / افزایش  (4

 روزنامه دنیای اقتصاد / تهران میزبان بزرگترین نمایشگاه فرش دستباف جهان  (5

 روزنامه همشهری / رایزنی برای خروج فرش دستباف از تحریم های آمریکا  (6

 یکا درصد افزایش صادرات فرش به آمر 08روزنامه ایران /  (7

 درصدی صادرات فرش دستباف  21روزنامه کیهان / رشد  (0

 خبرگزاری دانشگاه آزاد اسالمی آنا / تریم فرصتی برای توسعه صادرات فرش دستباف (9

 خبرگزاری دانشگاه آزاد اسالمی آنا / لزوم کنترل رقابت های مخرب حوزه فرش  (18

 7931شهریور  5جمعه      

 تحریم فرش دست برداردخبرگزاری فصل تجارت / ترامپ از  (11

 برگزاری فصل تجارت /  فرش صلح جهانی به سازمان ملل می رود  (12

 خبرگزاری صنعت، معدن و تجارت/ ترامپ از تحریم فرش دست بردارد (13

 خبرگزاری صنعت، معدن و تجارت/ فرش صلح جهانی به سازمان ملل می رود (14

7931شهریور  9شنبه    

 یشگاه فرش دستباف ایران در تهران خبرگزاری صدا و سیما  / بزرگترین نما (15

 خبرگزاری صدا و سیما  / فرش یکی از راههای فرهنگ اصیل ایران به جهان است  (16

 خبرگزاری صدا و سیما  / تشکیل شورای عالی  فرش برای نخستین بار  (17

 خبرگزاری شبکه خبر / باید زخمهای پیکر هنر صنعت فرش را درمان کنیم  (10

 میلیون نفر در فرش دستباف 2.5ی عالی فرش / اشتغال خبرگزاری فارس/ تشکیل شورا (19

 خبرگزاری فارس / تولید فرش دستباف بدون صادرات توجیه ندارد (28

 خبرگزاری فارس / تحریم داخلی صدمات بیشتری نسبت به تحریم خارجی دارد (21

 خبرگزاری فارس / توسعه تجارت الکترونیک فرش دستباف را در دستور کار داریم  (22



خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران / کاهش ارز پول ملی، فرصتی برای صادرات است / بیست و هفتمین نمایشگاه فرش  (23

 دستباف ایران افتتاح شد 

 است  PHDخبرگزاری تسنیم / کاهش ارز پول ملی مصنوعی است / یادگیری بخش نامه های متعدد ارزی نیازمند  (24

 سال قبل به یک ششم کاهش یافته است  23مقایسه با  خبرگزاری تسنیم / صادرات فرش ایران در (25

 خبرگزاری تسنیم / بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران افتتاح شد (26

 خبرگزاری ایلنا / تحریم فرش بر زندگی بیش ا ز دو میلیون نفر اثر می گذارد (27

 ت خبرگزاری ایلنا / فرش یکی از راههای انتقال فرهنگ اصیل ایران به جهان اس  (20

 خبرگزاری ایلنا / آغاز بکار بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران (29

 خبرگزاری ایلنا / توسعه تجارت الکترونیک در بخش فرش دستباف  (38

 درصدی داشته است 32باشگاه خبرنگاران جوان / صادرات فرش دستباف رشد  (31

 بخش خصوصیباشگاه خبرنگاران جوان / پیشرفت صنعت فرش دستباف با همدلی دولت و  (32

 باشگاه خبرنگاران جوان / فرش ایرانی؛ نماد فرهنگ، هنر و تمدن ایرانی  (33

 باشگاه خبرنگاران جوان / ارتقای فرش دستباف در عرصه های بین المللی  (34

 میلیون نفر در صنعت فرش دستباف 2خبرگزاری میزان/ فعالیت  (35

 ور کار قرار دارد خبرگزاری میزان / ثبت ملی و جهانی نشان جغرافیایی فرش در دست (36

 خبرگزاری پانا / بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران آغاز به کار کرد  (37

 پخبرگزاری اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی تهران / تشکیل شورای عالی فرش (30

 شته است درصدی دا 21خبرگزاری اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی تهران / صادرات فرش دستباف رشد  (39

 خبرگزاری برنا / بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران افتتاح شد (48

 خبرگزاری اگزیم نیوز / بزرگترین نمایشگاه فرش دستباف ایرانی در تهران  (41

 ماهه اول  4درصدی صادرات فرش به آنریکا در  21خبرگزاری اگزیم نیوز / رشد  (42

 از سر راه برداشته شود خبرگزاری نمایشگاه کار/ مشکل بیمه قالیبافان (43

 خبرگزاری نمایشگاه کار / درخواست توقف مالیات بر ارزش افزوده برای برخی شاخه های تولید  (44

 خبرگزاری صنعت، معدن و تجارت/ فرش صلح جهانی به سازمان ملل می رود  (45

 خبرگزاری فصل اقتصاد/ ترامپ از تحریم فرش دست بردارد  (46

 هانی به سازمان ملل می رودخبرگزاری فصل اقتصاد / فرش صلح ج (47

 خبرگزاری مهر/ سنگینی مشکالت روی دوش فرشبافان (40

 خبرگزاری مهر / روند صادرات فرش کند شد (49

 منطقه نشان جغرافیایی فرش دستباف 29خبرگزاری مهر / نشان جهانی  (58

 خبرگزاری نمایشگاه کار/ ثادرات فرش در وضعیت نامنایب قرار دارد (51

 زخم عمیق خودتحریمی بر صنعت فرشخبرگزاری نمایشگاه کار /  (52



 خبرگزاری نمایشگاه کار / پیشرفت صنعت فرش ایران در عرصه جهانی  (53

 خبرگزاری ایسنا/ از تولیدکنندگان فرش حمایت شود  (54

 درصدی صادرات فرش  32خبرگزاری شاتا/ افزایش  (55

 خبرگزاری فصل اقتصاد / از تولیدکنندگان فرش مایت شود  (56

 مریکا فرش دستباف ایران را تحریم کردخبرگزاری مشرق / چرا آ (57

 خبرگزاری تجارت نیوز / رایزنان بازرگانی در صادرات فرش دستباف فعال شوند  (50

 خبرگزاری فارس/ فرش با طرح زمین ، طلح و نسل های آینده رونمایی شد  (59

 درصدی صادرات فرش 32خبرگزاری عصر ایران / افزایش  (68

 یم شدنی نیست خبرگزاری صادا و سیما/ فرش ایرانی تحر (61

 روزنامه اعتماد / شورای عالی فرش احیا شد (62

 روزنامه اعتماد / چرا آمریکا فرش دستباف را تحریم کرد (63

 روزنامه اعتماد / سایه سنگین نوسانات شدید ارز در فرش دستباف ایران  (64

  97درصدی صادرات فرش ایران در سال  17.5روزنامه اعتماد / رشد  (65

 جهانی نشان فرش دستباف  روزنامه رسالت/ ثبت ملی و (66

 روزنامه رسالت / نمایشگاه بین المللی فرش دستباف آغاز بکار کرد (67

 دستباف  فرش نمایشگاه هفتمین و بازدید رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از بیست /ایران فرش صنعت تحلیلی پایگاه (60

 شده ایمعضو اتاق ایران : در صادرات فرش، از بازار چین غافل   خبرگزاری ایرنا/ (69

 میزان/ ثبت ملی و جهانی نشان جغرافیایی فرش در دستور کار قرار گرفت خبرگزاری (78

 میزان/  میزان / خبرگزاری خبرگزاری (71

 میزان تولید بدون صادرات موضوعیت ندارد خبرگزاری (72

 میلیون نفر در صنعت فرش دستباف   2میزان / فعالیت  خبرگزاری (73

 مطرح شد   wipoخبرگزاری شاتا/ در دیدار با نماینده  (74

 خبرگزاری شاتا / تحریم هنر و فرش ایرانی توهین به نهادهای بین المللی است (75

 خبرگزاری تعادل/ ضرورت بهبود نظام مدیریت فرش دستباف (76

 خبرگزاری تعادل / تحریم صنعت فرش از داخل و خارج کشور (77

 خبرگزاری تعادل / پیگیری خروج فرش از لیست تحریم (70

 حربه جدید امریکا در برابر تجارت فرش ایرانی خبرگزاری تعادل / (79

 شود می استفاده فرش صادرات برای ارزی سپاری پیمان مکانیزم از: فرش ملی مرکز خبرگزاری پانا/ رئیس (08

خبرگزاری پانا / رئیس اتحادیه صادر کنندگات : بی توجهی به اشتغال موجود در صنعت فرش به معنای مهاجرت از  (01

 روستاهاست

 تجارت با اندیشی هم نشست در ایران فرش صادرات روی پیش صادرات روی پیش های چالش بررسی انا /خبرگزاری پ (02



معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران : در صنعت فرش به بحث برند سازی  خبرگزاری پانا / (03

 /بی تفاوت بوده ایم

 : تبلیغات عامل موثر در بازاریابی است  خبرگزاری پانا معاون مرکز ملی فرش ایران (04

 خبرگزاری پانا / آئین جشنواره فرش برتر برگزار شد (05

 خبرگزاری صدا و سیما/ تحریم هنر و فرش ایرانی توهین به نهادهای بین المللی است (06

 درصد عوارض از صادرکنندگان فرش دستباف برای رونق تبلیغات 1روزنامه آرمان اقتصادی/ پیشنهاد دریافت  (07

 است المللی بین نهادهای به توهین ایرانی فرش و هنر تحریم/  شد مطرح  wipo نماینده با دیدار خبرگزاری ایلنا/ در (00

 اقتصادی/ محدودیت های پیش روی صادرات فرش دستباف باید برداشته شود روزنامه آرمان (09

 خبرگزاری جاهد خبر/ در صادرات فرش دستباف وقفه ایجاد نخواهد شد (98

 تبلیغات رونق برای دستباف فرش صادرکنندگان از عوارض درصد 1 دریافت اقتصاد انالین/ پیشنهادخبرگزاری  (91

 تبلیغات رونق برای دستباف فرش صادرکنندگان از عوارض اقتصاد/ دریافت خبرگزاری فصل (92

 خبرگزاری جمهوری اسالمی/ معاون وزیر صنعت : در صادرات فرش دستباف وقفه ایجاد نخواهد شد (93

 شد نخواهد ایجاد وقفه دستباف فرش صادرات خبرگزاری عصر فرش/ در (94

 تبلیغات رونق برای دستباف فرش صادرکنندگان از عوارض درصد 1 دریافت خبرگزاری مهر/ پیشنهاد (95

 روستاهاست از مهاجرت معنای به فرش صنعت در موجود اشتغال به توجهی ایران/ بی فرش صنعت تحلیلی پایگاه (96

 ایران دستباف فرش نام صاحب پژوهشگر با ایران / شبی فرش صنعت تحلیلی پایگاه (97

 /شد ایجاد دستباف فرش ایران / خوشه فرش صنعت تحلیلی پایگاه (90

 فرش/  صادرات برای بکر بازار ایران چین فرش صنعت تحلیلی پایگاه (99

 بردارد فرش برای جدی گام دهم مجلس پایان تا فرش ایران کمیسیون فرش صنعت تحلیلی پایگاه (188

 دستباف فرش جغرافیایی نشان 29 جهانی ایران / ثبت فرش صنعت تحلیلی پایگاه (181

 است بازاریابی در موثر عاملی ایران / تبلیغات فرش صنعت تحلیلی پایگاه (182

 شدند جهانی ثبت ایران دستباف فرش جغرافیایی نشان 29تسنیم/ خبرگزاری (183

 چین در ایران فرش صادرات پاویون خبرگزاری ایسنا/ ایجاد (184

 شوند فعال دستباف فرش صادرات در بازرگانی خبرگزاری ایسنا / رایزنان (185

 است تقدیر درخور کشور های استان فرش های خوشه گروهی های خبرگزاری ایسنا / فعالیت (186

 شد ملی ثبت منطقه 29 در فرش جغرافیایی فارس/ نشان خبرگزاری (187

 شوند فعال افدستب فرش صادرات در بازرگانی خبرگزاری مهر/ رایزنان (180

 شد ایجاد دستباف فرش خبرگزاری مهر / خوشه (189

 ایرانی فرش صادرات برای بکر بازار چین/ خبرگزاری مهر (118

 شدند معرفی کشور برتر فرش جشنواره هشتمین خبرگزاری مهر / برگزیدگان (111

 شد ایجاد دستباف فرش خوشه17خبرگزاری مهر /  (112



 ایرانی فرش صادرات برای بکر بازار چین/ خبرگزاری مهر (113

 شدند معرفی کشور برتر فرش جشنواره هشتمین خبرگزاری مهر / برگزیدگان (114

 دستباف فرش صنعت هنر مفقوده حلقه خبرگزاری شاتا/ برندسازی (115

 دستباف فرش صادرات توسعه برای فرصتی تحریم: فرش عالی شورای در شریعتمداری خبرگزاری شاتا / (116

 شود کنترل فرش حوزه مخرب های رقابت/  برگزاری شاتا (117

 فرش صادرات درصدی 32 افزایش: داد خبر تجارت و معدن صنعت، خبرگزاری شاتا / وزیر (110

 کنیم درمان را فرش صنعت هنر پیکر های زخم باید: صنعت وزیر/ شبکه خبرخبرگزاری  (119

 شدند معرفی کشور برتر فرش جشنواره هشتمین خبرگزاری اقتصاد ایران/ برگزیدگان (128

 است ای رسانه موج نیازمند جهانی بازار در دستباف فرش اسالمی/ حضورخبرگزاری جمهوری  (121

 میلیون نفر در صنعت فرش دستباف 2میزان/ فعالیت  خبرگزاری (122

 نشان جغرافیایی فرش دستباف 29پایگاه خبری آرمان اقتصادی/ ثبت جهانی  (123

 منطقه ثبت جهانی شد 29در  فرش جغرافیایی خبرگزاری فارس/ نشان (124

 29شد جهانی ثبت دستباف فرش جغرافیایی نشان 29تسنیم/ خبرگزاری  (125

 شد جهانی ثبت دستباف فرش جغرافیایی اقتصاد ایران/ نشان (126

 پانا/ بدون فروش و بازاریابی مناسب، کاال سرمایه را حبس می کندخبرگزاری  (127

 درصدی صادرات فرش ایران در سال   17.5اعتماد انالین/ رشد  (120

 شدید نوسانات شدید ارز بر فرش دستباف/ سایه 97اعتماد انالین  (129

 اعتماد انالین / شورای عالی فرش احیا شد (138

 اعتماد انالین / چرا آمریکا فرش دستباف ایران را تحریم کرد (131

 خبرگزاری صدا و سیما/ فرش ایرانی تحریم شدنی نیست  (132

 درصدی صادرات فرش ایرانی 32عصر ایران/ وزیر صنعت : افزایش  (133

 کل بیمه قالیبافان عصر ایران / رفع مش (134

 روزنامه شرق/ چرا آمریکا فرش دستباف ایران را تحریم کرد (135

 درصدی صادرا ت فرش 32شاتا/ وزیر صنعت معدن و تجارت خبر داد : افزایش خبرگزاری  (136

 خبرگزاری ایسنا/ ذوالقدر : از تولیدکنندگان فرش حمایت شود (137

 اقتصاد آنالین/ پیشرفت صنعت فرش ایران در عرصه جهانی (130

 قرار دارد5صادرات فرش در وضعیت وضعیت نامناسبی  / اقتصاد آنالین (139

 مشکل بیمه قالیبافان از سر راه برداشته شود / اقتصاد آنالین (148

 درخواست توقف مالیات بر ارزش افزوده برای برخی شاخه های تولید / اقتصاد آنالین (141

 خبرگزاری صدا و سیما/ تشکیل شورای عالی فرش برای نخستین بار (142

 ماهه اول 4درصدی صادرات فرش به آمریکا در  21رشد  /اگزیم نیوزخبرگزاری  (143



 خبرگزاری اگزیم نیوز / بزرگ ترین نمایشگاه فرش دستباف ایرانی در تهران (144

 خبرگزاری دانشگاه آزاد اسالمی/ تحریم فرصتی برای توسعه صادرات فرش دست باف (145

 فرش فرش دستباف ایران افتتاح شد  نمایشگاه هفتمین و برنا/ بیستخبرگزاری  (146

 اتاق بازرگانی/ تشکیل شورای عالی فرش (147

 ایران آغاز به کار کرد دستباف فرش فرش پانا/ بیست و هفتمین نمایشگاهخبرگزاری  (140

 خبرگزاری میزان/ ثبت ملی و جهانی نشان جغرافیایی فرش در دستور کار قرار دارد (149

 میلیون نفر در صنعت فرش دستباف 2فعالیت  /موضوعیت نداردخبرگزاری میزان / تولید بدون صادرات  (158

 شد افتتاح ایران دستباف فرش فرش نمایشگاه هفتمین و تسنیم/ بیست خبرگزاری (151

 سال قبل به یک ششم کاهش یافته است 23تسنیم / صادرات فرش ایران در مقایسه با  خبرگزاری (152

 دولت و بخش خصوصی تسنیم / پیشرفت صنعت فرش دستباف با همدلی  خبرگزاری (153

 باشگاه خبرنگاران جوان/ فرش ایرانی، نماد هنر و تمدن ایرانی / ارتقای فرش دستباف در عرصه های بین المللی (154

 درصدی داشته است 32باشگاه خبرنگاران جوان/ صادرات فرش دستباف رشد  (155

 در بخش فرش دستبافایلنا/ رئیس مرکز ملی فرش ایران خبر داد : توسعه تجارت الکترونیک خبرگزاری  (156

 به میزبانی نمایشگاه بین المللی تهران : آغاز به کار بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران / ایلناخبرگزاری  (157

 وزیر صنعت معدن و تجارت : تحریم فرش بر زندگی بیش از دو میلیون نفر تاثیر می گذارد / ایلناخبرگزاری  (150

 ای انتقال فرهنگ اصیل ایران به جهان است/ فرش یکی از راه ه ایلناخبرگزاری  (159

 وزیر صنعت معدن و تجارت : تحریم فرش بر زندگی بیش از دو میلیون نفر تاثیر می گذارد / ایلناخبرگزاری  (168

 / فرش یکی از راه های انتقال فرهنگ اصیل ایران به جهان است ایلناخبرگزاری  (161

 شد افتتاح ایران دستباف فرش فرش شگاهنمای هفتمین و جمهوری اسالمی ایران/ بیست خبرگزاری (162

 جمهوری اسالمی ایران / شریعتمداری: کاهش ارزش پول ملی فرصتی برای صادرات است خبرگزاری (163

 تولید فرش دستباف بدون صادرات توجیه ندارد  / جمهوری اسالمی ایران خبرگزاری (164

 تحریم خارجی داردجمهوری اسالمی ایران / تحریم داخلی صمات بیشتری نسبت به  خبرگزاری (165

 فارس/ توسعه الکترونیک فرش دستباف را در دستور کار داریم خبرگزاری (166

 تشکیل شورای عالی فرش /  فارس خبرگزاری (167

 میلیون نفر در فرش دستباف 285/ اشتغال  فارس خبرگزاری (160

 فصل تجارت/ نگاهی به پیشنهاد معاون وزیر صمت برای توسعه بازار فرش دستباف  (169

 مهر نیوز/ محدودیت های پیش روی صادرات فرش دستباف برداشته شود  (178

 شود برداشته دستباف فرش صادرات روی پیش های عصر کاال/ محدودیت (171

 شود برداشته دستباف فرش صادرات روی پیش های فصل اقتصاد/ محدودیت (172

 استخبرگزاری صدا و سیما/ فرش یکی از راه های انتقال فرهنگ اصیل ایران به جهان  (173

 افتتاح شد ایران دستباف فرش فرش نمایشگاه هفتمین و ایگاه تحلیلی صنعت فرش ایران/ بیستپ (174



 افتتاح شد ایران دستباف فرش فرش نمایشگاه هفتمین و پایگاه تحلیلی صنعت فرش ایران/ بیست (175

  پایگاه تحلیلی صنعت فرش ایران / شورای عالی فرش احیا شد (176

 / در صنعت فرش به بحث برندسازی بی تفاوت بوده ایم پایگاه تحلیلی صنعت فرش ایران (177

پایگاه تحلیلی صنعت فرش ایران / برگزاری کارگاه آموزشی مشتری مداری/ از تولیدکنندگان فرش دستباف حمایت  (170

 شود

 پایگاه تحلیلی صنعت فرش ایران / برپایی نمایشگاه ملی از هنرمندان ایرانی (179

 اندیشی مرکز ملی فرش ایران و روسای سازمان های صنعت معدن و تجارتپایگاه تحلیلی صنعت فرش ایران / هم  (108

 پایگاه تحلیلی صنعت فرش ایران / تبلیغات عاملی موثر در بازاریابی است (101

پایگاه تحلیلی صنعت فرش ایران / بررسی چالش های پیش روی صادرات پیش روی صادرات فرش ایران در نشست  (102

 هم اندیشی با تجارت

 صنعت فرش ایران / بررسی چالش های پیش روی صادرات فرش ایران در نشست هم اندیشی با تجارت پایگاه تحلیلی (103

 درصدی صادرات فرش دستباف 21روزنامه کیهان/ یک مسئول خبر داد : رشد  (104

 فصل تجارت/ ترامپ از تحریم فرش دست بردارد (105

 فصل تجارت / فرش صلح جهانی به سازمان ملل می رود (106

 بردارد دست فرش تحریم از مپمهر/ تراخبرگزاری  (107

 رود  می ملل سازمان به جهانی صلح فرش/  مهرخبرگزاری  (100

  بردارد دست فرش تحریم از فصل اقتصاد/ ترامپ (109

 رود می ملل سازمان به جهانی صلح فرش/  فصل اقتصاد (198

 روزنامه/ سنگینی مشکالت روی دوش بافندگان  (191

 روزنامه / روند صادرات فرش کند شد (192

 رقبا فرش صنعت گیری قدرت برابر در سدی ایرانآرمان امروز/  (193

 روزنامه اطالعات/ برگزیدگان هشتمین جشنواره فرش برتر کشور معرفی شدند (194

 روابط عمومی سازمان توسعه و تجارت/ دولت و بخش خصوصی همگام برای اعتالی فرش ایرانی (195

 ایرانی های فرش از آمریکایی توریست خبرگزاری تسنیم/ روایت (196

 مهر/ شکوفایی استعدادهای نهفته برای تولید فرش اصیل دستباف خبرگزاری (197

7931شهریور  4یکشنبه   

 روزنامه جهان صنعت/ بالتکلیفی صادرکنندگان   (190

 روزنامه تفاهم / کاهش ارزش پول ملی ، فرصتی برای صادرات  (199

 روزنامه عصر اقتصاد / تحمل ما هم حدی دارد  (288

 دستباف ایران را تحریم کرد  روزنامه آفتاب اقتصادی / چرا آمریکا فرش (281



 روزنامه صبح اقتصاد / کاهش ارزش پول ملی فرصتی برای صادرات است پ (282

 روزنامه شروع / نفوذ فرش ایرانی به بازارهای جدید  (283

 احیای شورای عالی فرش دستباف روزنامه تجارت /  (284

 کاهش ارزش پول ملی فرصتب برای صادرات است روزنامه کسب و کار /  (285

 روزنامه صمت / مذاکره با بانک ها برای پرداخت تسهیالت خرید فرش دستباف  (286

 روزنامه آفتاب اقتصادی / چرا آمریکا فرش دسباف ایران را تحریم کرد  (287

 کاهش ارزش پول ملی مصنوعی است روزنامه هدف و اقتصاد /  (280

 شورای عالی فرش احیا شد روزنامه روزگار اقتصاد /  (289

 گزیدگان هشتمین جشنواره فرش کشور معرفی شدند روزنامه نو آوران / بر (218

 درصدی صادرات فرش  32روزنامه خراسان / رشد  (211

 روزنامه جمله / افتتاح بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران  (212

 روزنامه همشهری / احیای شورای عالی فرش  (213

 روزنامه عصر اقتصاد/ تحمل ما هم حدی دارد  (214

 / با صادرات تولید هم رونق می گیرد صمت / رونق کسب و کارهای اینترنتی در فرش روزنامه  (215

 روزنامه تجارت گسترش / شورای عالی فرش احیا شد  (216

7931شهریور  2دوشنبه    

 روزنامه رویداد امروز / فصل شکفتن گلهای فرش ایران  (217

 از فرش تا عرش روزنامه وطن امروز /  (210

 ارزش پول ملی فرصت بزرگی برای صادرات است کیهان / کاهش روزنامه  (219

 درصدی صادرات فرش  32روزنامه آرمان / رشد  (228

 روزنامه رسالت / ثبت ملی و جهانی نشان فرش  (221

 پرداخت تسهیالت خرید فرش دستباف روزنامه صمت /  (222

 روزنامه ایران / شورای عالی فرش احیا شد  (223

 درات اصروزنامه اطالعات / افزایش نرخ ارز فرصتی برای  (224

 بحران فهم بخشنامه های ارزی روزنامه دنیای اقتصاد /  (225

 روزنامه جهان صنعت/ احیای شورای عالی فرش  (226

 بالتکلیفی صادرکنندگان فرش روزنامه جهان صنعت/  (227

 درصدی صادرات فرش  32روزنامه اقتصاد ملی / رشد  (220

 پیگیری خروج فرش از تحریم های آمریکا روزنامه جهان صنعت /  (229

 به آمریکا روزنامه آرمان / صادرات فرش  (238



 درصدی صادرات فرش دستباف  21روزنامه جام چم / رشد  (231

 درصدی صادرات فرش ایران به آمریکا  08/ افزایش روزنامه جوان  (232

 درصد رشد کرد  21.7صادرات فرش دستباف  –/ در چهار ماهه مسال روزنامه اقتصاد ملی  (233

صنعت فرش دستباف کشور  -فرش از بازار چین غافل شده ایم / برگزیدگان برتر هنر/ در صادرات روزنامه اقتصاد ملی  (234

 معرفی شدند

 صنعت فرش دستباف کشور معرفی شدند -روزنامه فکر اقتصادری / برگزیدگان برتر هنر (235

7931شهریور   6سه شنبه   

 فرش دستباف نشان جغرافیایی  29روزنامه تجارت / ثبت جهانی  (236

  فرش ایرانی زمین،صلح و نسل های آینده به سازمان ملل می رود روزنامه صمت /  (237

7931شهریور  73شنبه   

 وم تبلیغات فرش ایرانی زروزنامه تجارت / ل (230

صنعت فرش دستباف کشور  -روزنامه جهان اقتصاد / در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره فرش )برگزیدگان برتر هنر (239

 معرفی شدند( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

  



 

  



 

  



  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 


