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به نام خدا

 جناب آقاي چمندي

 معاون محترم هماهنگي امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي 

 جناب آقاي رجبي

 رئيس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوي 

 جناب آقاي قنبري

 سرپرست محترم سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان رضوي 

 سرمايه گذاري در صنعت ابريشم و فرش ماداگاسكار ظرفيتموضوع: 

  با سالم؛

 ظرفیت » عناوین تتح آنتاناناریو در ایران اسالمي جمهوري سفارت از واصله هاي گزارش پیوست به ـ احتراما          

ه هت دستور بهرج« ظرفیت همكاري در تولید فرش موحر در ماداگاسكار » و «ماداگاسكار ابریشم صنعت در گذاري سرمایه

 برداري و انعكاس مراتب به بخشهاي ذیربط استان، ایفاد مي گردد.

 
                                         

 بهشتي منفرد محمد

 س نمايندگيوزير و رئي مشاور
 

                          

 رونوشت :

 بازرگاني، صنایع، معادن و كشاورزي مشهد جناب آقاي شافعي رئیس محترم اتاق

 جناب آقاي كارگر مدیرعامل محترم شركت فرش آستان قدس رضوي

 جناب آقاي بابازاده خراساني رئیس محترم اتحادیه صادركنندگان خدمات فني و مهندسي خراسان رضوي

 آقاي علي بخشي كاردار محترم سفارت جمهوري اسالمي ایران در آنتاناناریو جناب

 آقاي معصومي گرگاني رئیس محترم اداره اول آفریقا جناب

 

 



 در ماداگاسکار فرش موحرتولید ظرفیت همکاری در 

در ماداگاسکار یک فرش نمادین این کشور است و همچون فرشهای دستباف ایرانی برند  (mohair)فرش موحر 

به زبان و )Boda محلی به نام بز شم نوعی پفرش موحر ماداگاسکار از این کشور محسوب و شناخته شده است. 

آفریقای جنوبی و آمریکای جنوبی کشور این نوع بز از در گذشته به دست می آید.  (Angoraبین المللی آنگورا 

یورو می  150قیمت هر بز آنگورا تا . پرورش داده می شود Ampanihyو در منطقه به ماداگاسکار آورده شده 

افته و بر تولید این تعداد بزهای آنگورا در ماداگاسکار به شدت کاهش یدر سالهای اخیر ل نامشخص یباشد. به دال

  فرش سنتی و گران قیمت هم اثر گذاشته است. 

 

در این  Ampanihyو منطقه یک فرد فرانسوی به نام اریک مالت با سفر به ماداگاسکار  1993در سال البته 

 اما ،ست این فرش را از مسیر انقراض نجات دهدنزمینه سرمایه گذاری کرده و با بکارگیری زنان روستایی توا

  تالش های وی هم کمک چندانی به افول این صنعت سنتی نکرد و نیاز به اقدامات جدی دیگری است.

 ،در ماداگاسکار با اینکه نمی دانند ریشه این فرش از کجاست ولی در بازار داخلی و خارجی بدانیم جالب است که

ار می کنند. توریست ها نیز برای نند و خیلی هم به آن افتخکمی معرفی ا فقط مختص ماداگاسکار فرش موحر ر

 یا منطقه خاورمیانه است غافل از این که گویی اصالت این فرش ایرانخرید آن اشتیاق زیادی نشان می دهند. 

و در قرون گذشته به دلیل مبادالت میان ایران و کشورهای اقیانوس هند به ماداگاسکار وارد و رشد و  است

 که به زبان ماالگاشی وارد شده است. کلمه موحر یک کلمه عربی یا فارسی است توسعه داشته است. طبعتاً

 (است.بیشتر  قابل بررسیاین موضوع صحت )

فرش بافان و شرکت های تولید فرش دستی و حتی در ماداگاسکار فرصت خوبی برای کمبود این نوع فرش 

در تقویت و ترویج کیفیت آن  فرش ن تولید اینتا ضم ،فراهم نموده که در این زمینه وارد شوندایرانی ماشینی 

موحر با توجه به مقبولیت این محصول در ماداگاسکار فرش بافتن تابلو  ند.سهیم شونقشه های جدید  خصوصاً

اعزام مربی هنرمند به  ،صادرات پشم به ماداگاسکارهم یکی دیگر از فرصت های موجود در این زمینه می باشد. 

و یا آموزش برخی زنان ماداگاسکاری در کارگاههای فرش زی کارگاه آموزشی و تولیدی این کشور و راه اندا



. است برای عالقمندان ایرانی فراهم کرده فرصت تجاری خوبینیز ( و دستمزد )با توجه به ارزانی کارگرکشورمان 

صادرات داخلی و  و فروش در بازاریا همان فرش گبه ای همچنین صادرات فرشهای شبیه به موحر ماداگاسکار 

ذیربط در این در مالقاتی با فرصت خوبی است که نیاید از آن غافل شد. کشورهای اروپایی و آمریکا بازار به 

و مورد استقبال قرار گرفت. از طریق تعاونی های زنان می توان هم در جهت اشتغال کار طرح این موضوع  کشور 

 . اروپا و آمریکاکرد و هم در خصوص صادارت به بازارهای مختلف 

 تولید ماداگاسکارنمونه هایی از فرش های 

  

 

 

 پایتخت فرودگاه نزدیکی در موحر فرش فروشگاه

 

 (22/7/1401کاردار جمهوری اسالمی ایران ) -تهیه کننده: حسن علی بخشی

 



 بسمه تعالی

 ابریشم ماداگاسکارکرم صنعت در سرمایه گذاری ظرفیت 

 طور به های آنرمک که ماداگاسکار بوروسروهای حتی یا الندیب یا بومی بمبیکسبه نام پروانه نوعی از دیرباز 

ر د. جریان داشته است ماداگاسکار در وحشی ابریشم تولید شته ودا وجود شوند می نامیده "ابریشم کرم" کلی

 کرم ابریشم می نامند.است را نیز  کم موهای دارایکرم آنها  که را توتدرختان  بمبیکس پروانه های این کشور

 از شکل بیضی پیله شدن بسته از قبل نیم وماه  دو حدود، سفید و سیاه رنگ به، رماداگاسکا کسبمبی کرم های

 و فوریه در بلکه اکتبر و سپتامبر هایماه در را ها پیله این روستاها اهالی. کنند می تغذیه تاپیادرخت  برگهای

 .کنند میآوری  جمع ابریشم استخراج برای مارس

قبالً برای بافتن کفن از آن  و ی استمیقدبسیار یک سنت در ماداگاسکار و پرورش کرم ابریشم صنعت ابریشم 

 قدیمی سنت این، کردند بازدیدین این سرزم از شانزدهم قرن در که یاروپاییهای نخستیناستفاده می شده است. 

  .کردند مشاهده آنچه در مالزی بافته می شد را به شبیهسندگی دیگر یهای بافندگی و ربافی و حرفه ابریشم

 صنعت تولید عجیب و منحصر به فرد است. ویژگی یک ماداگاسکار از بومی و وحشی ابریشم کرم از برداری بهره

 المبا. ه استدر برخی مناطق ماداگاسکار شروع شد 1850در سال  (Landyکرم ابریشم از درختان توت )

(lamba) ،شم توسط کشاورزان جزء تولید کرم ابری .دوش می بافته الندیها منبع این از شگاماال سنتی شال

و پس از کنار کشیدن دولت از حضور  د و این موضوع همچنان با شدت کمتری در حال انجام استانجام می شو

نعت صروی این  فرارا صنعت، فرصت های بسیار خوبی برای بخش خصوصی ایجاد شده و افق های خوبی در این 

  .قرارد داده است

وب می شود و این ابراز هویت در سالگاشی محایک هویت مپوشیدن شال المبا برای خیلی از ماداگاسکاریها 

 لباس و المبا بافندگی برای ابریشم از سنتی طور به اگرمردم ماداگاسکار به چشم می خورد. مختلف قشرهای 

 در های خالقیت در ویژهه ب محصول این تبلیغ برای سبک سازان مُد از بسیاری امروزه، شود می استفاده اشراف

 ابریشم و توتامروز ترکیبی از ابریشم  ابریشم بافندگی این. کنند می فعالیت صادرات برای شده گرفته نظر

 طراحان از برخی و است فرد به منحصردر ماداگاسکار  آمده دست به ابریشمهمچنین  .شود می شامل را وحشی

و بازار بسیار خوبی را  کرده خلق ی ابریشمی این سرزمینها پارچه ازفوق العاده ای دنیا تولیدات  در دمُمعروف 

 برای خود ترتیب داده اند.

 

 



 

 

 

 

 

شم در ماداگاسکار و نوپا بودن صنعت مربوط به آن و عالقمندی با توجه به ظرفیت بسیار خوب تولید کرم ابری

دولت جهت همکاری با عالقمندان خارجی زمینه های خوبی برای حضور بخش خصوصی کشورمان در این 

زمینه فراهم شده است. کاالهای تولیدی این بخش با استفاده از تسهیالت و امتیازات قابلیت صدور به کشورهای 

  را دارد. و آمریکاهمسایه، اروپا 

با توجه به آب و هوای بسیار خوب در ماداگاسکار، پرورش کرم ابریشم در این کشور نیازمند سرمایه گذاری 

 زیادی نیست. 

 (22/7/1401کاردار جمهوری اسالمی ایران ) -شیتهیه کننده: حسن علی بخ

http://www.soie-madagascar.com/soie-madagascar.html 
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