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 بررسي وضعيت فرش دستباف ايران

 دستباف روستاييبا تأكيد بر فرش 

 

 

 

 

 

 دهکيچ

 هاانوادهخیی و تأمین نیاز اقتصادی زااشتغالرود كه نقشی اساسی در یمفرش دستباف از صنایعی به شمار 

خصوص پس از انقالب ، رشد اقتصادی كشور دارد. با وجود اینکه قوانین و مقررات متعددی بهحالنیدرعو 

توسعه فرش دستباف به تصویب رسیده است؛ ولی فرش دستباف، رونق سابق خود را  منظوربهاسالمی 

دهد، سهم ایران از بازارهای طور كه آمارها نشان میخصوص در نواحی عشایری و روستایی ندارد و همانبه

وده افزبر این ارزشعالوهكاهش یافته است.  2215درصد در سال  51به  2225درصد در سال  21جهانی از 

درصدی را  62( كاهش حدود 1521-1535( در دوره )1522واقعی فرش دستباف ایران )به قیمت ثابت 

 یالت ساختارکمشرسد نظر میریال رسیده است. به میلیارد 31/22میلیارد ریال به  35/122تجربه كرده و از 

 یوآن در الگ ینیآفرنقشن صنعت و یر ایپذو حضور رقابت یفرش دستباف، مانع از رشد جهش یتیریو مد

 یارهاکالت و راهکل مشی. لذا گزارش حاضر، با هدف تحلشده استشرفت و عدالت و اقتصاد مقاومتی یپ

ه شده است. یهت یید بر فرش دستباف روستاكی، با تأیتیریمدـ  یژه در ابعاد حقوقیوتوسعه فرش دستباف به

های مدیریت فرش دستباف ایران در دوره سیاست تحلیل منظوربهدر این پژوهش از روش مطالعه اسنادی 

 ین اصلیقوان و 1537تا  1222ی هاسال یهای ابالغی فرش دستباف ط، شامل دستورالعمل1222-1526

 یارهاکراه ییشناسا براین ی( استفاده شد. همچن1526-1532) یهاسال یمرتبط با فرش دستباف ط

ان و فعاالن فرش دستباف صاحبنظرنفر از  17، با ییروستا نه توسعه فرش دستبافیژه در زمیوتر بهجامع

رنگ می آنها كمرتبط با توانمندساز یهاها و برنامهاستی. در حال حاضر حمایت از بافندگان و سشدمصاحبه 

رسد یکی از دالیل نظر میجدی است. به هایشده است و زنجیره تولید و عرضه فرش دستباف دچار ایراد

ولتی های دخصوص در نواحی روستایی و عشایری، گذار تمركز حمایتدریجی بافندگان بهاساسی فراموشی ت

از بافندگان واقعی به سمت تجار و بازرگانان، كاستی در بدنه ساختاری مدیریت فرش دستباف و ناكارآمدی 

تحت  22/1/1532مورخ  یادار یعال یریزی و مدیریت فرش دستباف باشد. طبق مصوبه شورانظام برنامه

نظارت  ،یزیربرنامه یاستگذاری،س به مربوط امور هی، كل«دستباف فرش یتیریمد ساختار یسامانده»عنوان 

 هحوز در یسازمان واحد کی در و منتزع ییاجرا یهادستگاه ریسا از دستباف فرش صنعت تیو حما تیهدا و

اجرای این مصوبه سبب از دست رفتن بدنه الزم برای مدیریت فرش  .شد عیتجم یبازرگان وزارت یمركز

ای در تأمین منابع ارزی، توسعه كشور شد كه نقش عمده یهاهنرصنعت نیمهمتریکی از  عنوانبهدستباف، 
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فرهنگی كشور داشت. در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ـ  روستایی و حفاظت از آثار هنری

قرزدایی و ف ییوكارهای كوچک و متوسط، توسعه روستادر حوزه توسعه كسبو پررنگ  ت مناسبیبدنه و مأمور

دارد، در  هك یفرش دستباف با ابعاد گوناگون و پراكندگی جغرافیایی وسیع هنرصنعت. تمشیت امور است

 عمدهقالب یک مركز ستادی تحت عنوان مركز ملی فرش دستباف در وزارت صنعت، معدن و تجارتی كه 

تواند سبب توسعه مستمر صنایع بزرگی مانند خودرو، معادن، فوالد و غیره است، نمی وقت و همت آن مصروف

ن و یپس یوندهایه پكابد یر ییتغ یفرش دستباف شود. ساختار سیاستگذاری فرش دستباف باید به نحو

شم، د مواد خام اعم از پیتول و یشاورزكژه با بخش یون فرش دستباف با تولیدكنندگان مواد اولیه بهیشیپ

دولت از تجار، به سمت  یهاتیز حماكجاد شود و تمریا یل بهترکدر روستاها به ش یاهیگ یهاشم، رنگیابر

 ریزی فرشد. لذا بهبود نظام مدیریت و برنامهینهاد گذار نمامردم محورصادرات یهارهیت از توسعه زنجیحما

های ازسوی دیگر برنامه جامع توسعه فرش دستباف، مشتمل بر مؤلفهرسد. نظر میضروری به یدستباف امر

 یت شغلی، بهبود امنیآموز، حرفهیو خارج یداخل یابیها، بازاررساختی، توسعه زین مالیتأم یهااستیس

ولید یری، تپذرقابت، بهبود استانداردهای نیروی كار، بهبود یزیرنه مواد خام، بودجهین بهیبافندگان، تأم

 در این راستا اطالعات كارگیری متخصصان دانشگاهی مجرب باید تدوین و اجرا شود.عات مدیریتی و بهاطال

گر یاز د .شودروزرسانی و استفاده طرح تدوین نظام جامع مدیریت هنرصنعت فرش دستباف ایران باید به

 یامانند تدوین منابع و اعتبارات بودجه یتوان به مواردی، مهنرصنعتراهکارهای عملیاتی برای توسعه این 

ه ن بودجی( با اهداف روشن و قابل نظارت در قوانییمجزا )تحت عنوان برنامه توسعه فرش دستباف روستا

اندازی سامانه احراز هویت فرش ایرانی، ، راه«عادالنه با حفظ حقوق قالیبافان یالگوی قرارداد»سنواتی، توسعه 

تبار فرش ایرانی و جلوگیری از جعل آن توسط كشورهای رقیب و توانمندسازی حفظ هویت و اع منظوربه

ی بافشرفن یره تأمیبرای مدیریت زنج ییفرش دستباف روستا یهایهای روستایی و تعاونها و تعاونیاتحادیه

 رد.كاشاره  ییروستا

 

 مقدمه

قشی رود كه نیمبه سرمایه و امکانات، از صنایعی به شمار  کاند یاز نسبیفرش دستباف با توجه به ن

 یاز راهبردها یکی عنوانبهتواند یدارد و م هاخانوادهیی و تأمین نیاز اقتصادی زااشتغالاساسی در 

در  یرباز نقش مهمیرد. فرش دستباف از دیقرار گ نظر مد یی، خروج از فقر و توسعه روستاییزااشتغال

 یداشته است. افراد فراوان یفصل یاریکام بیژه در ایور بهینان و عشایروستانش یمل براکجاد درآمد میا

، یدگسنیپشم، ر یمرتبط مانند پرورش گوسفند، شستشو یهاد فرش در بخشیدر مراحل مختلف تول

و  یداخل یتاً فروش آن در بازارهای، بافت فرش و نهاازین مورد یر ابزارهایو سا ید دار قالی، تولیرنگرز

ر رشته یسا یبرا یمهم ین صنعت تقاضایجه، ای(. درنتGoswami,2009فعال هستند ) یخارج
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تواند یره میغ و ییروستا ید پشم و كرک، گردشگریشم، تولیل پرورش كرم ابریاز قب ییروستا یهاتیفعال

 كیرسد. آمارها حایم شغل 72ش از یفرش وجود دارد به ب هنرصنعتكه در  یجاد كند. تعداد مشاغلیا

 یدرصد از فروش و عرضه فرش دستباف در بازارها 51، حدود 2215ران، در سال یشور اكه كاز آن است 

از بازار فرش دستباف را در  یانه جهانین متوسط سهم سالیشتریرا به خود اختصاص داده بود و ب یجهان

 ران(.یت گمرک ایدارا بوده است )سا 2215-2225دوره 

 

 0223-0223 یهاسال يب طيرق یران با كشورهايسه صادرات فرش دستباف ايمقا. 2جدول 

ون دالر(یلیم)  

 0223 0220 0222 0222 0221 0228 0227 0222 0225 0225 0223 عنوان

 1222 1253 1221 1261 1222 1227 1276 1522 1577 1277 1522 یل صادرات جهانك

 رانیا

 513 227 332 336 222 212 523 257 261 223 357 صادرات

سهم از بازار 

 )درصد( یجهان
41/24 39/00 33/48 33/06 31/19 29/36 39/71 38/06 38/79 34/49 31/22 

 ستانكپا

 125 112 122 123 123 132 217 252 276 226 221 صادرات

سهم از بازار 

 )درصد( یجهان
16/97 19/26 20/04 18/08 17/01 12/89 10/29 8/56 8/61 9/21 12/19 

 هند

 266 251 256 567 216 226 273 272 262 166 132 صادرات

سهم از بازار 

 )درصد( یجهان
11/83 13/00 18/88 20/73 21/55 20/74 17/36 25/12 16/38 18/66 26/36 

 نیچ

 52 53 22 27 62 22 22 113 122 122 157 صادرات

سهم از بازار 

 )درصد( یجهان
10/52 9/40 8/71 8/70 7/76 6/45 4/82 3/22 2/78 2/83 3/17 

 هكیتر

 33 32 126 31 71 37 33 67 66 66 26 صادرات

سهم از بازار 

 )درصد( یجهان
3/53 5/17 4/79 5/07 6/90 6/10 5/71 5/54 7/36 7/19 8/72 

 افغانستان

 ٭ 75 122 72 63 122 ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ صادرات

سهم از بازار 

 )درصد( یجهان
 ٭ 5/90 10/34 4/79 5/47 10/44 ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

 نپال

 ٭ 65 76 62 62 ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ صادرات

سهم از بازار 

 )درصد( یجهان
 ٭ 5/09 5/27 4/38 5/55 ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

 .(www.unstfats.un.org) ت سازمان مللیاساس آمار سا ق بریمحاسبات تحق مأخذ:

 ست.یها در دسترس نن سالیآمار مربوط به ا* 

 صورت كامل ارائه نشده است.به 2215بررسی اطالعات مربوط به بعد از  طبق آخرین توضيح:

 

 2215-2225 دوره یط دستباف فرش یاز بازار جهانرا شورها ك انهیسالسهم ن یانگیز مین 1 شکل

ن ین سهم را در بیشتریب یدرصد 2/53ران با سهم یشود ایه مشاهده مكطور دهد. همانینشان م

 ران(.یت گمرک ایاست )ساب داشته یرق یشورهاك
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 0223-0223 دوره يط دستباف فرش يشورها از بازار جهانك انهيسالسهم ن يانگي. م2 شکل

 
 (.www.unstfats.un.org) محاسبات تحقیق بر اساس آمار سایت سازمان ملل مأخذ:

 

 درصد 41/24 افته و ازیاهش ك 2215-2225ران از صادرات فرش دستباف، در دوره ین، سهم ایبا وجود ا

ش بوده است، به یه در حال افزاكیران مانند هند و تریا یس، سهم رقباکده است. برعیدرصد رس 31/22به 

 2215درصد در سال  26/36به  2225درصد در سال  11/83شور هند توانسته است سهم خود را از كه ك ینحو

ن، سهم فرش یبر اران باشد. عالوهیصنعت فرش دستباف ا یبرا یتواند زنگ خطرین امر میش دهد و ایافزا

درصد در سال  7/2ه به كدرصد بوده است  3/7به  1535شور در سال ك یرنفتیغران از صادرات یدستباف ا

 1525-1535شور در دوره ك یرنفتیگر سهم فرش دستباف از صادرات غیعبارت دافته است. بهیاهش ك 1525

های افزوده فرش دستباف به قیمتهرچند بررسی آمار ارزش .(2)جدول  افته استیاهش كدرصد  21باً یتقر

 ،تر حاكی از آن است كه این رشددقیقهای دهنده رشد ظاهری در این صنعت است، ولی بررسیجاری نشان

افزوده واقعی فرش دستباف ایران دهد، ارزشنشان می 2طور كه جدول واقعی نبوده و ناشی از تورم است. همان

میلیارد  35/122درصدی را تجربه كرده و از  62كاهش حدود  1521-1535( در دوره 1522)به قیمت ثابت 

انه در این دوره، یرسیده است. بیشترین كاهش سال 1521رد ریال در سال میلیا 31/22به  1535ریال در سال 

است. این آمار حاكی از نابسامانی و تضعیف فرش  1536-1533و  1521-1522های ترتیب مربوط به سالبه

ر بنابهایی است كه مشکل تحریم جدی هم وجود نداشته است. افزوده واقعی آن، حتی در دورهدستباف و ارزش

ز ین یریو عشا ییروستا ین صنعت در نواحیدات ایزان تولی، شاغالن و میدانیو مشاهدات م مسئوالنهار اظ

انون ك یریو عشا ییروستا ینواح یه روزگاركاست  ین در حالیرده است. اكنسبت به گذشته كاهش را تجربه 

بودند. یرانیا یل و صادراتیاص یهاد فرشیتول یاصل

ایران

پاكستان

هند

چین

تركیه

افغانستان

نپال

دیگر كشورها



 _______________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 درصد( -الیارد ریلی)م         2313-2383 یهاشور در سالك GNPران از يسهم فرش دستباف ا .0جدول 

 سال

فرش ارزش صادرات 

 دستباف

 (ميليارد ريال) 

 يرنفتيغصادرات 

 

 (ريال دميليار)

سهم فرش دستباف 

 يرنفتيغاز صادرات 

 )درصد(

  توليد ناخالص ملي

 

 (ميليارد ريال)

 سهم فرش دستباف

 ملي ناخالصتوليد  از

 )درصد(

  ارزش جاری

 

 )ميليارد ريال(

ارزش به قيمت 

 2312ثابت سال

 )ميليارد ريال(

افزوده نرخ رشد ارزش

 واقعي فرش دستباف

 )درصد(

ـــــ 23/2 32/1372722 3/7 33222 2/2532 1535

1532 7/2212 22626 3/2 72/1267216 21/2 

1533 7/2222 112323 2/5 22/2575222 17/2 

1536 2/5622 122212 6/2 22/5121227 12/2 

1537 1/2253 7/172627 5/2 22/5737627 11/2 

1533 2/2322 217221 5/2 32/5252255 12/2 

1532 5/3775 7/272255 1/2 52/2727621 12/2 

1522 5/6222 571732 7/1 12/6233722 12/2 

1521 2/6733 7/321271 5/1 32/7173331 22/2 

ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ 3/2 1252762 6/7336 1522

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 7/2 1552121 5/3312 1525
 .کو گمر یزكمر کبانمأخذ: 

 ده است.یسال محاسبه گرد دالر در هر یها بر اساس نرخ رسممتیقو  علت عدم دسترسی ذكر نشده استبه 1523و  1522های آمار سال :اتتوضيح
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 ، فرش دستباف مؤثرازجمله یتواند در توسعه هر صنعتیه مك یموارد نیمهمتراز  یکی، کبدون ش

. اثربخش است یهااستیس ین و اجرایتدو منظوربه یاستگذاریت و سیریباشد، وجود نظام مناسب مد

توان یم انین میه در اكت دارند یدستباف فعالنه فرش یدر زم یین دستگاه اجرای، چندیط كنونیدر شرا

ران(، وزارت فرهنگ یران و سازمان توسعه تجارت ایفرش ا یبه وزارت صنعت، معدن و تجارت )مركز مل

ته امداد امام یدستی و كمیعصناو  یراث فرهنگیران(، سازمان میفرش ا ی)موزه مل یو ارشاد اسالم

فرش  صنعت یساز براعوامل مشکل نیمهمتراز  یریگمیراكز تصمدر م ی)ره( اشاره كرد. گوناگون ینیخم

 ییهادهد كه چالشین صنعت در كشور نشان میابعاد مختلف ا ی، بررسیلك طوربهد. یآیران به شمار میا

و  ظالمانه یهامینار تحركدر  یو تجار یدی، تولیتیری، مدیدر ابعاد ساختار یوجود ضعف اساس ازجمله

را در عرصه  یران دوره تنزلین خصوص موجب شده است تا فرش ایفعاالنه در ا یعدم اتخاذ راهبردها

ت رو كر حریاخ یهارد. هرچند در سالیقرار گ یط نامناسبیكند و در شرا یسپر یجهان یهارقابت

باف، فرش دست یتیریو مد یالت ساختارکمش یآغاز شده است، ول یرونیر عوامل بییدر اثر تغ یرشدبه

د شرفت و عدالت خواهیپ یآن در الگو ینیآفرن صنعت و نقشیر ایپذو حضور رقابت یمانع از رشد جهش

 یقژه در ابعاد حقویوتوسعه فرش دستباف به یارهاکالت و راهکل مشیشد. لذا گزارش حاضر، با هدف تحل

 ه شده است.یته یید بر فرش دستباف روستاكی، با تأیتیریمدـ 

 

 روش تحقيق

های مدیریت فرش دستباف ایران در تحلیل سیاست منظوربهدر این پژوهش از روش مطالعه اسنادی 

 یهای ابالغی فرش دستباف طاستفاده شده است. در این راستا، دستورالعمل 1522-1222دوره 

( و 1522-1532) یهاسال یران طیمرتبط با فرش دستباف ا ین اصلی، قوان1537تا  1222ی هاسال

ه ك ییهابرنامهها و استیل سی. تحلشدندهای توسعه درخصوص فرش دستباف بررسی اسناد برنامه

را از  یتواند شناخت مناسبیاند، مبهبود و ساماندهی فرش دستباف ایران اتخاذ شده منظوربهنون كتا

د وضعیت آینده صنعت ی روشنی را برای بهبورهنمودهاو  هادرس حاصل نموده و یحقوق یهارساختیز

باف نه فرش دستیژه در زمیوتر بهجامع یارهاکراه ییشناسا منظوربهن ید. همچنیفرش دستباف ارائه نما

 ج آن با روشیمصاحبه انجام و نتا ییظران و فعاالن فرش دستباف روستاننفر از صاحب 17، با ییروستا

 ارائه شده است.ج آن در گزارش یده نتایو گز یدگذاركان، یبنه دادهینظر
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 هايافته

 (2357تا  2010) یهاسال يهای ابالغي فرش دستباف طل دستورالعملي. تحل2

ه در ك( است یشمس یهجر 1537تا  1222ی )هاسالمربوط به  یل، از نظر زمانیاسناد مورد تحل

راستا تعداد ن یاند. در اردهكرا مطرح  یشور، مباحثكت و ابعاد مختلف فرش دستباف یخصوص وضع

سند مرتبط با مباحث  72یتاً نهاشد كه  ی( بررسش )هـ. 1537تا  1222 یسند در دوره زمان 162

ل بهتر یتحل منظوربهن اسناد یص داده شد. مباحث ایفرش دستباف در ابعاد مختلف تشخ یاستگذاریس

 شدند. یبنددسته طبقه 7در 

 ي. نقش قال2-2

ور و شك یبرا یبافندگان، ارزآور یمانند درآمدزایی برا یردهایكارككلی در اسناد مربوطه، عمدتاً  طوربه

شت برای فرش دستباف مطرح شده بودند. كخصوص در زمان عدم ان بهییروستا یمل براکزایی ماشتغال

غه ه آن دغدز نسبت بیاقتصاد وقت ن یعال یه شوراكت بوده یاهم یی داراقدربهموضوع فرش دستباف 

 (.1531اكبری بایگی، یعلداشته است )

 اركط ي. استانداردها و شرا0-2

 شنهادها و اقدامات مربوطه ارائهیار و سپس پكط یدر مح یبافیارگران قالكالت کن بخش ابتدا مشیدر ا

 از: عبارتندالت احصا شده کمش یشده است. برخ

 ،یاجتماع یهاتیارگران از حماك یعدم برخوردار .1

 ،یارمزدكستم یغلبه س .2

 ننده،كدیتول یارگر و سود سرشار براك یبرا کدرآمد اند .5

 ،یگرواسطه .2

 ارگران،ك یامهیالت بکمش .3

 نامناسب، یهات بهداشت و ساختمانیعدم رعا .6

 ،یاصولریغ یمال یهامساعدت .7

 ن صنعت. یاشتباه در خصوص فعاالن ا یهاآمار .3

ار فرش ارائه ك یرویر در حوزه نیشرح زبه یشنهادها و اقداماتی، پیبررسهمچنین در دوره مورد 

 شده است:

 ،رانیه نقاط ایلكارگران در كش یآسا .1

 ،ارگرانكط الزم یارخانه و شراك یط الزم بنایبهداشت در دو فصل شرا نظامنامهه یته .2

 ،انیارفرماكباف توسط یارگران قالكاز استثمار  یریجلوگ یبرا یه طرحیته .5

ز كر، تمیتعاون یهاتكجاد شریار، اكمواد قانون  یر برخییهایی برای اصالح و تغیشنهادپارائه  .2



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  __________________________________________________ 

 

 

8 

8 
ارگران ك یارگران و بهبود رفاه و وضع عمومكان به یارفرماكاز اجحاف  یریجلوگ یبرا یبافیقال یهاارگاهك

 ،بافیقال

 ،بگمارند به كارسال را  12ر یزه افراد ك ییهاارگاهك ین برایسنگ مجازاتن ییتع .3

ارگران ك یبرا یدگیو خم یباف تا عوارض استخوانیارگران قالكت یبهبود وضع ید دستگاه برایخر .6

 ،جاد نشودیا

احبان م به صیالس و تعلك یتاب و برگزاركو انتشار  یقال یشنهادهایی برای بهبود دارهایارائه پ .7

 ،نهین زمیدر ا یخانوادگ یهاارگاهك

 ،ارگرانكمه یب .3

 ارگاه.كت آنان در سود كارگران و مشاركش دستمزد یافزا .2

 ديها و عوامل تول. نهاده3-2

ه و گران بودن پشم و پنب یافكمانند فراهم نبودن پشم  یالتکبه مش ین حوزه، اسناد مورد بررسیدر ا

رده كجاد یفروشان او پشم یارخانه قالك یبرا یالتکنفر، مش یکل پشم توسط كد یاند. خراشاره داشته

ن یمتض یخام برا یهات بر فروش نهادهیمانند وضع محدود ییهااستیالت مربوطه، سکرفع مش یبود. برا

 دنظر دولت دری، تجدیقال یجوهر یهات ورود نخی، ممنوعیفرشباف یمت مناسب برایبا ق یافكعرضه 

ها اتخاذ شده ت بر صادرات نهادهیدودو وضع مح یبافمورد مصرف فرش یهاه ورود رنگیمقررات سهم

یلی ازجمله تزلزل اصالت و دالبه یبافیقال یبرا یارگران خارجك یریارگكت بهین ممنوعیبود. همچن

اران كارگران و استادكران توسط ید مشخصات فرش اید فرش و تقلیاز تول یریران و جلوگیا یشهرت قال

 مرتبط بوده است. یهااستیگر سیاز د یخارج

 ران در خارجي. صادرات و بازار فرش ا5-2

از اهداف توسعه صادرات فرش دستباف بوده است.  یکیان، ییشت روستایو بهبود مع یسطح زندگ باال بردن

 اند:ه در ادامه مطرح شدهكدر خصوص صادرات و بازار فرش وجود داشته است  یالتکن، مشیبا وجود ا

ب ن تقلیرثابت و همچنیغ یهاو رنگ ینامرغوب دباغ یهاپشمردن كه و مصرف یمواد اول ینامرغوب .1

 ،هااز فرش یدر گره قسمت

 یها، استعمال رنگیمیقد یهانقشه ی، فراوانتوجهجالب یهاجاد نقشهیبافندگان در ا یدقتیب .2

 ،فرش کرك یشه و بلندیردن ركبافت، حذف  یای، سستزننده مخصوصاً قرمز و سرمه

 ،تجار از جواز صادرات فرش سوءاستفاده .5

 ،الت فروش و مصرف در خارجکیدر داخل با تش یهماهنگنایل دلبهاهش صادرات ك .2

ب یر معایو سا یجوهر یهااستفاده از رنگ واسطهبها یکاروپا و آمر یران در بازارهایود فرش اكر .3

 ،یصادرات یهادر بافت و نقش فرش یفن



 

 ____________________________________________________________  

 

 

9 

 ران بهیسابق ا یبافی پارچههاكارخانهل یخود و تبد یاز مصنوعات داخل یخارج یشورهاكت یحما .6

 ،ینیماش یهاج فرشیه فرش و ترویی تههاكارخانه

 ،دینه تولیش هزیافزا .7

 ،خود یصنعت و تعهدات ارز یننده به منافع معنوكبازرگانان صادر توجهیبی .3

 و نامرغوب. با كیفیت پایین یهااستفاده از نقشه .2

 بودند: ر ارائه شدهیشرح زهایی بهران، پیشنهادیصادرات و بازار فرش ا یسازمانده یبرا

 ،ی فروشندگان و تجارهاسوءاستفادهاز  یریجلوگ یران برایبافت ا یهافرش یعالمتگذار .1

ران و یا یبافت خارج به نام قال یهایتقلب فروش قال در خصوصها از سوءاستفاده یریجلوگ .2

 ،هاآن توسط وزارت خارجه و سفارتخانه یریگیپ

 ،بودجه دولت یسركجبران  یل و توسعه فروش آن در خارج برایران و تسهیا یار قالكتوجه در مورد  .5

 ،کاز گمر یت صدور قالیدرخواست رفع محدود .2

 ،فرش دستباف یبندو رتبه یه نظامنامه استانداردسازیته .3

ان نندگكافت پروانه صدور توسط صادریق دریت از طریاحراز صالحنندگان و كصادر یسازمانده .6

 ،االكقبل از مبادرت به صدور 

و ارائه  یصادرات فرش دستباف و نواقص موجود برگزار یصنعت یاستانداردها یاعالن عموم .7

 ،استانداردها در خصوصالزم  یهاآموزش

 ،نظارت یردن منابع مالكفراهم  .3

 ،مت مناسبیخام با قن عرضه مواد یتضم .2

ران یا یقال یهاد نقشهیاز تقل یریجلوگ یشور براكران در خارج از یا یهاشنهاد ثبت نقشهیپ .12

 ،فرش یبندت بستهیفكیبهبود  یا و انجام اقدامات برایکدر آمر

ت یفكیها، ت نهادهیفكیق بهبود ید از طریت تولیفكیش ینه افزایانجام اقدامات در زم .11

 ،ق روزینقشه متناسب با سال بر اساسو بافت  یالمللنیب یت استانداردهای، رعایزیآمرنگ

 ،صادرات فرش دستباف یالت برایتسه یاعطا .12

از  یریمنظور جلوگبه ینینترل و منع صدور فرش ماشكنه یدرخواست انجام اقدامات در زم .15

 ،فرش دستباف یضربه خوردن اعتبار بازار خارج

ر بخش و منع صدوانیز یهااز رقابت یریجلوگ یبرا یبافیقال ییارفرماك یهاسازمانل کیتش .12

 ،نامرغوب یهافرش

 ،دیجد یفرش و ورود به بازارها یجهان یمداوم بازارها ییشناسا .13

 ،ن سازمانیق هر قطعه فرش از طرف اینترل دقكصدور فرش و  یاستاندارد برا یجاد سازمانیا .16
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ه یم طرز تهیمعتبر، تعل یهاتكثابت از شر ییایمیش یهاه رنگیفرمول و طرز تهافت یدر .17

و  کمكبا  یالمللنیغات بیتبل ین مالیبه رنگرزها و تأم ییایمیثابت ش یهاو رنگ یاهیثابت گ یهارنگ

 ،نندگانكنندگان و صادركهیعموم ته یارکهم

ت یریمد منظوربهفرش  یو دائم یزكا انجمن مریاداره  یکس یق تأسیمداخله دولت از طر .13

 ،تجارت آن

ه، یمربوط به مواد اول یه استانداردهایته منظوربهصنعت فرش  یبرا یزكته مریمكل کیتش .12

 ،تهیمكن یتحت نظر ا یهاونیسیمكق ینقشه، رنگ و بافت از طر

 ،رانیا ش صادرات فرشیت و افزایفكیبهبود  یغات از محل صادرات براینه تبلین هزیتأم .22

 یهاارگاهكوام به صاحبان  یاعطا یه اعتبارات برایته .22 ،بافانیا به قالیز و هدایجوا یاعطا .21

 ،یبافیقال

 ،ایکبزرگ اروپا و آمر یدر شهرها یندگیس دفاتر نمایتأس .25

 ،هااهش تعرفهكجهت  یبازرگان یم قراردادهایتنظ .22

 ،ایکو آمر ییاروپا یشورهاكدر  یدائم یهاشگاهیجاد نمایا .23

 ،نامهیفاقد گواه یت مؤسسات رنگرزیاز فعال یریجلوگ .26

 ،فرش توسط دولت یابیبه بازار کمكد و فروش فرش و یت و ارشاد و توسعه بازار تولیحما .27

 ،یرانیل ایاص یهاطرح یالمللنیثبت ب .23

 ،د فرشیت صادرات و نظارت به تولیحما یل اتاق فرش براکیتش .22

 )همان(.نندگان كصادر یها و تعهدات ارزل پرداختیتسه .52

 یساز. نهاد5-2

 رده بودند:كر را مطرح یز یارهاک، اسناد مربوطه راهیالن نهادسازكدر بعد 

ی عال یوراشو  ی، اتاق بازرگانیع و معادن، بازرگانین صنایندگان وزارتیب از نماكمر یئتیل هکیتش .1

 یهاارگاهكم یه و تعمیو خارج و ته داخلِران و رواج آن در یتوسعه صنعت فرش امنظور بهبود و اقتصاد، به

مواد  کبافان و تدارد و مصرف فرشیو تول یتعاون یهاتكل شرکیو مناسب با اصول بهداشت و تش یفن

 ،التکر مشیو سا یجوهر یهااز بافت و صدور فرش یریه خوب و مرغوب و جلوگیاول

ت فرش كرد شیه دولت باکنییل ابه دل، یرانتفاعیغ صورتبهفرش  یسهامت كل شرکیشنهاد تشیپ .2

 دارصنعت فرش و پرچم یو اقتصاد یت فنیز هداكمر صورتبهصرف،  یبنگاه انتفاع یکرا از صورت 

 ،درآورد یع ملین رشته از صنایق در ایاصالحات عم

 د نظم موجود صنعت فرش دگرگونیه باکنیران و ایبهبود صنعت فرش در ا یار براكشنهاد وزارت یپ .5

 ن آن شود. یگزید فرش جایشدن تول یتعاون بریمبتن ینیده و نظم نوش
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 یقرارداد یبر الگویمبتن ییهابرنامه یبافیج صنعت قالیترو یه براكانگر آن است یاسناد ب یبررس

 ه شده بود.یته

 فرش يت سهامك. شر2-5-2

 فرش بوده است: یت سهامكشر نظر مدر یز یهابرنامهه اقدامات و كاز آن است  كیها حایبررس

 بهبود نوع جنس؛ خصوصبهالت در امر فروش یارائه تسه .1

 فرش دستباف:  یه و فروش اصولیته .2

 ه، یه مواد اولیته ـ

 بافت خوب،  ـ

 رنگ ثابت،  ـ

 نقشه مطلوب،  ـ

 .یافكغ یتبل ـ

 ،داشته باشد یو صنعت یشتر جنبه هنریه بك ییهاو فرش بهاگراناعال و  یهابافت فرش .5

 ،ارکاصالت و ابت یدارا یهانقشه یریارگكبه .2

 ،ن فنیح ایان خردسال با اصول صحكودك ییآشنا یبرا یاحرفه یهال دبستانکیتش .3

 ،ه ارزیو ته یشرفت امور اقتصادیمنظور پبه یبسط معامالت خارج یاتبات براکانجام م .6

 ،لیاص یهان نقشهیه بهتریته یبرا یونیسیمكل کیتش .7

 د و صادرات فرش.یتوسعه تول یبرا یارشناسان خارجكاستفاده از  .3

ا یکمناسب اروپا و آمر یهابافت فرش ازجمله ید، اقداماتینه تولیران در زمیفرش ا یت سهامكشر

. اندهداشتتوجه  تقاضامحورد یو تول یازسنجیه به نكدهد ین اقدام نشان میه اكبود  قرار داده نظر مدرا 

ار یدر اخت یطور امانه را بهیران، مواد اولیفرش ا یت سهامكه شركدهد یاسناد نشان م ین بررسیهمچن

 داده است.یقرار م ییروستا یت تعاونكشاورزان عضو شرك

 و آمارد و عرضه اطالعات ي. تول2-2

د و استفاده از اطالعات و آمار یفرش دستباف، تول یاستگذاریت و سیریدر مد یاز مباحث اساس یکی

ر اساس بافان بیه استخراج آمار و اطالعات مربوط به قالكن است یانگر ایاسناد ب یاست. بررس یتیریمد

ران ارگك، تعداد آنهامحصول  یبیزان تقریاز نقاط، م یکی در هر بافیچهقالو  یقال یهاتعداد دستگاه

 بوده است. نظر مدن نوع بافت ییچه با تعیو قال یمت قالیوسط ق ر و مؤنث، حدكباف مذیقال

در خصوص فرش دستباف بود  ین اصلیل قوانیگر از اهداف مطالعه حاضر، تحلید یکیه اظهار شد، كطور همان

 .شدند یشور بررسكعمران و توسعه  یهان برنامهیو قوان ین و مقررات دائمیه در ادامه در دو قالب قوانك
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 (2312-2333) یهاسال يران طين مرتبط با فرش دستباف ايل قواني. تحل0

 ين و مقررات دائمي. قوان2-0

 1555 یدر دوره زمان یمصوبه قانون 22ران، تعداد ین و مقررات مرتبط با فرش دستباف ایقوان یبررس یدر راستا

 :اندكردهر را دنبال یز ه عمدتاً اهدافكاز آن است  كیل مصوبات مربوطه حای. تحلدیاحصا گرد 1526تا 

 ،رشوكران در خارج از یو شناساندن فرش ا یدست فرش موقت بازار جادی، ایرانیا فرش دیت از خریحما .1

 ،ن در صادرات فرشاجریمه متخلف .2

 ،ارزی تخفیف پیماننندگان فرش دستباف از كصادر یبرخوردار و یرنفتیغ صادرات توسعه .5

 ،نامرغوب هاییقال بافت رییتغ و اصالح نهیزم نمودن فراهم .2

 و تیهدا ثبت، مراحل انجام ،یاستگذاریس اداره، س،یتأس به مربوط امور تمامیردن كمحول  .3

 ،وقت یسازندگ جهاد وزارت به ییروستا دستباف فرش یهاهیاتحاد و هایتعاون یهاتیفعال بر نظارت

 ،اتباع خارجه یبرا ل معامالت فرشیتسه .6

 تمدید مهلت بازپرداختق یفرش از طر دكنندگانیتول به وارد شده یهاخسارت از یجبران بخش .7

 ،ییاعطا یهاوام

 ،و فوت ازكارافتادگی های بازنشستگی،حمایت در برابر ،تأمین اجتماعی قالیبافان خانگی فاقد كارفرما .3

 ،س(ینف یها)فرش یمل آثار حفظ .2

 رشف صنعت تیحما و تیهدا نظارت، ،یزیربرنامه ،یاستگذاریس به مربوط امور هیع كلیتجم .12

 اقدامات و صادرات و دیتول یفن الزامات و ضوابط هیته و آن به مربوط یپژوهش و یقاتیتحق اموردستباف، 

 ،وقت یبازرگان وزارت یمركز حوزه در یسازمان واحد کی در یتیحما

 نهیزم در یدوفروشخر ،یبازرگان د،یتول به مربوط یواحدها و یگریتصد فیوظا هیكل یواگذار .11

 ،یردولتیغ بخش به مربوطه به همراه امکانات دستباف فرش

 ،یردولتیغ بخش به 1532 سال انیپا تا رانیا فرش یسهام شركت یواگذار .12

 و یازرگانب ریوز تیمسئول با یاتهیتوسط كم دستباف، فرش بافانیقال از یتیحما اقدامات بیتصو .15

 یزیربرنامه و تیریمد سازمان یرؤسا و یكشاورز جهاد ،یپزشک آموزش و درمان بهداشت، یوزرا تیعضو با

 ،وزیران یئته به الزم هاییشنهادپو ارائه  ماه سه مدت ظرف یاجتماع ینتأم سازمان و كشور

ارفرما دستباف بدون ك استادكاران و كارگران قالی و فرش یبرابیمه تأمین اجتماعی پوشش  یبرقرار .12

های قالی و فرش و خانگی تکباف قالی و فرش و یا تحت پوشش تعاونی هایو با كارفرما، شاغل در كارگاه

های مصوب خانگی و غیر آن در گروه دستییعصناهای كوچک و بزرگ مربوطه و همچنین شاغالن مجتمع

 .اشتغال دارند یادشدهبه مشاغل  وقتتمام صورتبهایران كه  دستییعصنادار )كددار( شناسه

 ق:یاز طر یو خصوص یتعاون یبافیقال یهامجتمعت از یحما .13
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 ورمنظ در استفاده از منابع و اعتبارات یو خصوص یتعاون یبافیقال یهامجتمعت دادن به یاولو 

 ،كل كشورانه یبودجه سال نیفرش دستباف در قوان یشده برا

  ( یحقوق و یقیاعم از اشخاص حق) یبافیقال یهاو بافندگان شاغل در مجتمع انمالکردن كمعاف

 ،و صادرات فروش د،یبر تول اتیاز پرداخت هرگونه عوارض و مال

 درمان بافندگان شاغل در  مهیب ن پوششیبه تأم یخدمات درمان مهیسازمان بردن كلف کم

 ،یبافیقال یهامجتمع

 .یاتیت مالیمعاف یبرقرار .16

از  یکیاند. د شدهیق 5ور در جدول كمذ یب مصوبات قانونیخ و مرجع تصویاهداف، تار یطوركلبه

 یتیریدم ساختار یسامانده»فرش دستباف، مصوبه  یاستگذاریت و سیرینه مدیمصوبات در زم نیمهمتر

 یاماندهس و تیفیك یارتقا د،یتول شیافزامنظور به ،یادار یعال یقت شورایاست. در حق« دستباف فرش

 و دیتول یبرا یفن الزامات و ضوابط هیته آن، فروش و عرضه بازار مشکالت حل دستباف، فرش صنعت

 عیتجم و فروش و دیتول امر در دولت یهایتصد كاهش فرش، یفرهنگ و یهنر یهاجنبه حفظ صادرات،

 به بوطمر امور هیه كلكد كر بیدستباف، تصو فرش صنعت با مرتبط یمواز یدولت یهادستگاه فیوظا

 یپژوهش و یقاتیتحق اموردستباف،  فرش صنعت تیحما و تیهدا نظارت، ،یزیربرنامه یاستگذاری،س

 ییجراا یهادستگاه ریسا از یتیحما اقدامات و صادرات و دیتول یفن الزامات و ضوابط هیته و آن به مربوط

 .شود عیتجم یبازرگان وزارت یمركز حوزه در یسازمان واحد کی در و منتزع

 ،یانبازرگ د،یتول به مربوط یواحدها و یگریتصد فیوظا هیور مقرر داشت كلكن مصوبه مذیهمچن

 به مربوط همراه با امکانات و حذف ربطیذ ییاجرا یهادستگاه فیوظا از دستباف، فرش یدوفروشخر

 یتیماح اقدامات بیتصومنظور بهن مصوبه یا یگر از بندهاید یکی موجببهشود.  واگذار یردولتیغ بخش

 یزراو تیعضو با و وقت یبازرگان ریوز تیمسئول با یاتهید كمشمقرر  دستباف، فرش بافندگان از

 و كشور یزیربرنامه و تیریمد سازمان یرؤسا و یكشاورز جهاد ،یپزشک آموزش و درمان بهداشت،

 ارائه وزیران یئته به را الزم هاییشنهادپ ماه سه مدت ظرف شود تا لیتشک یاجتماع نیتأم سازمان

 پیرو این مصوبه، مركز ملی فرش ذیل وزارت بازرگانی تشکیل شد.  ند.ینما
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 2312-2333ی هاسال ين و مقررات در خصوص فرش دستباف طياهم قوان .3جدول 

 رديف عنوان هدف قانون تاريخ تصويب

17/2/1555 

( قانون مالیات بر درآمد مصوب 5ماده )« ی»تسری بند 

قالیشویی فنی ایران های به كارخانه 1523تیرماه  22

 های مالیاتیدرخصوص بخشودگی

 یت و بخشودگیاجازه شمول معاف

 یفن ییشویقال كارخانه یاتیمال

 رانیا

1 

52/5/1532 
وسط ت ینیتزئ اییاش ریسا و یرانیا فرش دیت از خریحما

 وزارت جنگ

ر یو سا یرانید فرش ایقانون خر

 ها وباشگاه یبرا ینیاء تزئیاش

وزارت  یاختصاص یهاساختمان

 52/5/1532 مصوب جنگ

2 

25/2/1532 

ه حیال یق اجرایاز طر رانیا یدست فرش موقت بازار جادیا

 پانصد و اردیلیم کی ار قرار دادن مبلغیمزبور و در اخت

 فرش یسهام شركت به الیر ونیلیم

ارد یلیک میراجع به  یحه قانونیال

جهت  ال وامیون ریلیو پانصد م

بازار موقت فرش  جادیطرح ا یاجرا

 25/2/1532مصوب  رانیا یدست

5 

13/11/1562 

 مورد در شد داده اجازه رانیا به گمرک ن قانونیا موجببه

ارزش  یمتر از حد واقعكنندگان، در اظهار كتخلف صادر

 ن شده در قانونییتع ضوابط اساس بر ،یصادرات یهافرش

 د.ینمااقدام 

 مهیجر كاهش به راجع قانون

 لغو و فرش صادرات در نیمتخلف

 هب راجع قانون اصالح یقانون حهیال

 «11»بند  به تبصره کی الحاق

 یگمرك امور قانون (22) ماده

 انقالب یشورا 25/2/32 مصوب

 رانیا یاسالم یجمهور

2 

15/2/1562 

نندگان كصادر یبرخوردار و یرنفتیغ صادرات توسعه

 دكنندگانیتول هاییتعاونخصوص فرش دستباف، به

 ارزی تخفیف پیمانران از یا فرش یسهام و شركت فرش

های تعیین شده توسط كمیسیون نسبت به نرخ

 صادراتی گذاری كاالهاینرخ

صادركنندگان  یبرخوردارقانون 

در  یمان ارزیف پیفرش از تخف

 صدور فرش

3 

3/11/1567 
 فراهم و یرنفتیغ صادراتمدت كوتاه كاهش از یریجلوگ

 نامرغوب هاییقال بافت رییتغ و اصالح نهیزم نمودن

گره نخورده  یهادور فرشقانون ص

موجود در كشور منحصراً از گمرک 

 كرمان

6 

 ل صادرات فرشیتسه 11/6/1571
نه یدر زم یب مواردیتصوقانون 

 صدور فرش
7 

25/11/1575 

 اداره، س،یتأس به مربوط امور هیكل ردنكمحول 

 بر نظارت و تیهدا ثبت، مراحل انجام ،یسیاستگذار

 دستباف فرش یهاهیاتحاد و هایتعاون یهاتیفعال

 یسازندگ جهاد وزارت به ییروستا

به  ف مربوطیه وظایقانون انتقال كل

 ها ویس، اداره و نظارت تعاونیتأس

فرش دستباف  یهاهیاتحاد

 یبه وزارت جهاد سازندگ ییروستا

3 

 نظارت بر امور فرش 23/3/1573
 یللالمنیب كنفرانس یبرگزارقانون 

 یفرش توسط وزارت بازرگان
2 
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 رديف عنوان هدف قانون تاريخ تصويب

2/3/1573 

 

 

ق ارائه آن یشور از طركران در خارج از یشناساندن فرش ا

 شگاهیدر نما

سه قطعه ن اجازه خارج نمودقانون 

شركت در  فرش از كشور جهت

 نیران در شهر ویشگاه فرش اینما

 ش و اعاده مجدد آن به كشوریاتر

12 

3/12/1573 

 

م یتنظ منظوربه م در خصوص صادرات فرشیاتخاذ تصم

 بازار

 

قرار گرفتن صد درصد ارز قانون 

كه از یی هاحاصل از صادرات فرش

صادر  یجار اول اسفندماه سال

ار صادركنندگان یدر اخت گردندیم

 و ضوابط خروج فرش همراه مسافر

11 

 رانیدر ا اتباع خارجه یبرا ل معامالت فرشیتسه 11/3/1576

 ید برایاجازه صدور رواد قانون

منظور انجام اتباع خارجه به

 رانیمعامالت فرش به ا

12 

15/7/1576 
 دكنندگانیتول به وارد شده یهاخسارت از یجبران بخش

 ییاعطا یهاوام تمدید مهلت بازپرداختق یفرش از طر

منظور به یب مواردیتصو قانون

 یهااز خسارت یجبران بخش

 دكنندگان فرشیواردشده به تول

15 

11/2/1576 

 ابردر بر ،تأمین اجتماعی قالیبافان خانگی فاقد كارفرما

 12ازكارافتادگی و فوت با نرخ  های بازنشستگی،حمایت

سهم مشمول(  درصد 7سهم دولت و  درصد 7) درصد

 اختیاری صورتبه

قانون بیمه بازنشستگی، فوت و 

قالی، ازكارافتادگی بافندگان 

 قالیچه، گلیم و زیلو

15 

3/12/1577 
 یكاال قلم 22 نمودن فرش از شمول واردات امستثن

 مصوب

مصوب  یاالكقلم  22قانون اجازه واردات 

ه ب یرنفتیغ یدر مقابل صادرات كاالها

المنافع مستقل مشترک یكشورها

 و فرش پسته یاستثنابه

12 

 عوارض هرگونهصادرات كاال و خدمات از پرداخت ت یمعاف 17/12/1572
قانون معافیت صادرات كاال و 

 خدمات از پرداخت عوارض
13 

22/12/1532 
 یو خصوص یتعاون یبافیقال یهامجتمعت از یحما

 

س و اداره یت از تأسیقانون حما

بزرگ و  یهامجتمع

 یبافیقال متمركز

16 

 13/2/1531 
ورود د یزمان صدور روادانجام اقدامات الزم در خصوص 

 تجار فرش یبرا رانیبه ا

راجع به  وزیران یئته تصویبنامه

 تجار فرش یبرا رانید ورود به ایرواد
17 

22/23/1531 

 ( از%3/1درصد ) یمون یکاخذ  مجلسن قانون یطبق ا

هفت  نمودموظف را دولت  وندانست صادرات فرش مجاز 

مه یقانون ب ماده واحده ( سهم خود را طبق%7درصد )

چه، ی، قالیبافندگان قال یو ازكارافتادگ ، فوتیبازنشستگ

 ینتأم به سازمان 17/1/1572 لو مصوبیز م ویگل

 .دیپرداخت نما یاجتماع

 میک و نیه اخذ یقانون اســتفســار

( از %3/1درصــــــــد )

ــادرات تأم    فرش  صــ هت  ن  یج

ــ  مــه ی ب  یاز منــابع مــال    یبخشـ

 بافانگلیمبافان و یقال

13 

26/12/1531 

 23 موقت بوده و خروج یمل آثار حفظ ن قانونیهدف از ا

 مجاز مربوط مقررات و نیقوان تیرعا را با فرش تخته

 .دانسته است

مجوز به وزارت  یاعطا قانون

جهت  یفرهنگ و ارشاد اسالم

 تخته فرش 23موقت  خروج

12 
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 رديف عنوان هدف قانون تاريخ تصويب

22/1/1532 

 ،یزیربرنامه ،یاستگذاریس به مربوط امور هیع كلیتجم

 اموردستباف،  فرش صنعت تیحما و تیهدا نظارت،

 لزاماتا و ضوابط هیته و آن به مربوط یپژوهش و یقاتیتحق

 واحد کی در یتیحما اقدامات و صادرات و دیتول یفن

 وقت یبازرگان وزارت یمركز حوزه در یسازمان

 به مربوط یواحدها و یگریتصد فیوظا هیكل یواگذار

به  دستباف فرش نهیزم در یدوفروشخر ،یبازرگان د،یتول

 یردولتیغ بخش به مربوطه همراه امکانات

 1532 سال انیپا تا رانیا فرش یسهام شركت یواگذار

 یردولتیغ بخش به

 تیوعض و یبازرگان ریوز تیمسئول با یاتهیل كمکیتش

 یكشاورز جهاد ،یپزشک آموزش و درمان بهداشت، یوزرا

 سازمان و كشور یزیربرنامه و تیریمد سازمان یرؤسا و

و  نبافایقال از یتیحما اقدامات بیو تصو یاجتماع ینتأم

 ماه سه ظرف وزیرانیئته به الزم هاییشنهادپارائه 

 فرش یتیریمد ساختار یسامانده

 دستباف
22 

13/12/1532 
 یآموزش مجتمع احداث و جادیا ین بودجه برایتأم

 فرش نقشه یطراح و دستباف فرش یخدمات

 یاارانهیالت یاختصاص تسه قانون

از محل اعتبار  یبه بخش خصوص

د گندم در سال یال خریر 12

از محل  یو اختصاص مبلغ 1532

 یوزارت بازرگان یمنابع داخل

جاد و احداث مجتمع یمنظور ابه

فرش دستباف و  یخدمات یآموزش

 نقشه فرش لرستان یطراح

21 

13/23/1533 

 استادكاران و یبرابیمه تأمین اجتماعی پوشش  یبرقرار

دستباف بدون كارفرما و با كارفرما،  كارگران قالی و فرش

های خانگی تکباف قالی و فرش و یا تحت شاغل در كارگاه

های كوچک و های قالی و فرش و مجتمعپوشش تعاونی

 خانگی و دستیصنایعبزرگ مربوطه و همچنین شاغالن 

دار )كددار( ب شناسهمصو هایگروهغیر آن در 

وقت به مشاغل تمام صورتبهایران كه  دستیصنایع

 .اشتغال دارند یادشده

 یاجتماع یهامهیقانون ب

غالن و شا فرش بافان، بافندگانیقال

 دار )كددار(شناسه دستیصنایع

22 

 .قیتحق یهاافتهی مأخذ:

 

 ريزی در خصوص فرش دستبافل اسناد نظام برنامهي. تحل0-0

از  یخشب هكریزی كشور در خصوص فرش دستباف در قبل از انقالب نشان داد ل اسناد نظام برنامهیتحل

برنامه  . درو فرش دستباف بوده است یی، روستایع كوچک دستیمعطوف به صنا یزیربرنامه یردهایکرو

در  .و فرش دستباف وجود نداشته است یی، روستایع كوچک، دستیصنا یبرا یحیحکم صر یاول عمران
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كوچک و  عیصنا تیتقوحفظ و ، سازمان برنامه موظف به یقانون برنامه دوم عمران (2)ماده  «5»بند 

ع یصنا یبرا یحیحکم صر یسوم و چهارم عمران یهاد، اما در برنامهییی گردو روستا یو شهر یدست

( 1536-1532) یو فرش دستباف وجود نداشته است. در برنامه پنجم عمران یی، روستایكوچک، دست

 یهاتیدر فعال یگذارهیآنها، سرما یش بازدهیتوجه به افراد ساكن در روستاها و كمک به افزا منظوربه

ت سایم دولت در تأسیمستق یگذارهین سرمایع كوچک در روستاها و همچنی، استقرار صناییروستا

 قرار گرفت. نظر مدو كاهش مهاجرت از روستاها  یش سطح درآمدیافزا منظوربهروستاها  ییربنایز

ان داد نش یانقالب اسالم یروزیریزی در خصوص فرش دستباف در زمان پس از پل اسناد نظام برنامهیتحل

، یزیربرنامه یردهایکاز رو ی( بخش1572 – 1572ران )یا یاسالم یكه در برنامه اول توسعه نظام جمهور

د سرانه یش تولیو افزا یجاد رشد اقتصادیو فرش دستباف در جهت ا ییروستا، یع كوچک دستیمعطوف به صنا

ن یو مهار تورم بوده است. در ا یدات محصوالت راهبردید بر تولیبا تأك یاقتصاد یو اشتغال و كاهش وابستگ

، یدیتول یهایق تعاونیاز طر ییجامعه روستا یمذكور، سازمانده یمشتحقق خط یاز راهکارها یکیراستا 

 عنوان شده بود. یقانون یهار تشکلیو سا ییع روستایو صنا یو دامدار یكشاورز

و فرش  یع كوچک دستیدر خصوص صنا ی( احکام1572-1573در قانون برنامه دوم توسعه )

 یاهشنهاد وزارتخانهیتوانست حسب مورد براساس پین راستا دولت میدستباف منظور شده بود. در ا

یاز از ن موردن بودجه ینسبت به تأم بودجه و برنامهد سازمان ییرو و با تأیی و نسازندگجهاد ، یكشاورز

 د.یشدن امور مذكور اقدام نما ییاجرا یكشور برا یسرجمع اعتبارات جذب نشده عمران

و  یح بودجه سنواتیشد تا در قالب لوا( به دولت اجازه داده 1532-1532در قانون برنامه سوم توسعه )

ع یزا و صنااشتغال یهادر طرح یگذارهیان سرمایالت متناسب با سهم متقاضیق وجوه اداره شده، تسهیاز طر

 یخشن راستا بیین كند. در اتأمن قانون یالت مذكور را در قالب ایاز سود و كارمزد تسه یز قسمتیكوچک و ن

فت. در اییزا اختصاص مو اشتغال کع كوچیت از صنایحما ید برایبا یستم بانکیس یالت اعتباریاز تسه

 یشد براز به دولت اجازه داده ین (1532 -1533)ران یا یاسالم یچهارم توسعه جمهور سالهپنجقانون برنامه 

 .دكنمتوسط اقدام  و کوچك عیصنا و ینیارآفرك توسعه نندهكیبانیپشت ینهادها تیتقو و اصالح

 یردولتیالزم را از بخش غ یهاتی(، دولت مکلف شد حما1522-1522در قانون برنامه پنجم توسعه )

، ی، هنرید، انتشار و صدور خدمات و محصوالت فرهنگی، تولیطراح یدر راستا یو حقوق یقیاعم از حق

( قانون 122ماده ) «ن»آورد. ازسوی دیگر بر اساس بند  به عمل یراث فرهنگیدستی و میعصنا، یارسانه

فرش  یصادرات سهم شیافزا و تیتثب ،یوربهره بهبود و ارتقا یولت موظف شد در راستابرنامه پنجم توسعه د

 یکرونتکال تجارت توسعه و غاتیتبل و دیتول آموزش، پژوهش، یهدفمندساز ران، به امور توسعه ویدستباف ا

 ،یسازروان و دیتول تیفكی یارتقا ،یبخشتیهو یبرا نظر مورد و هدف یبازارها در فرش خانه جادیا و فرش

 یهاشركت و هاهیاتحاد و زكرمتمریغ و زكمتمر یهاكارگاه زیتجه و توسعه و جادیا از تیحما یری،پذسفارش



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  __________________________________________________ 

 

 

18 

18 
پردازد. دستباف ب فرش یجانب خدمات و عیصنا زین و شورك سراسر یشهر و ییروستا دستباف فرش یتعاون

در خصوص  یگونه شاخصیچهه كدهد یرد برنامه نشان مکنظارت بر عمل هاگزارش یه بررسکنیجالب ا

 آن ارائه نشده است. یم و اثربخشکن حیرد اکعمل

و فرش دستباف  یع كوچک دستیدر خصوص صنا ی( احکام1222-1526در قانون برنامه ششم توسعه )

 منظوربهلف شد کبرنامه ششم، دولت م (2)ماده  «ز»ه در ادامه آورده شده است. بر اساس بند كده شمنظور 

 یو ارتقا ییافزا، مهارتییزااشتغال یهااستیه عدالت، نسبت به اعمال سیبر پا یبه رشد و توسعه اقتصاد لین

ثر كداه حكسته یار شاك یبر سند ملیان مبتنیبنو دانش یخانگ کوچكت از مشاغل یو حما یادانش حرفه

 رنامهب، اتاق تعاون و سازمان یرفاه اجتماعار و كشنهاد وزارت تعاون، یقانون برنامه با پ یان سال اول اجرایتا پا

 ن قانون، دولتیا (22)ن مطابق ماده ید. همچنید، اقدام نمایخواهد رس رانیوز ئتیهب یبه تصو بودجه و

 یالماس یجمهور یزكمر تعاون اتاق ران ویا یشاورزكع و معادن و ی، صنایبازرگانبا اتاق  یارکهمشد با  لفکم

ه سهم تعاون در اقتصاد ب یابیجهت دسترا الزم  یدات قانونیتمه ،برنامهقانون  یاجراان یثر تا پاكحدا ران،یا

و متوسط و  کوچك یوكارهاكسبت از ی، حماییزااشتغال، ینیارآفركرد یک، با رو(%23درصد ) وپنجستیب

 یاست در راستالف کبرنامه ششم، دولت م (26)ماده  «خ»ازسوی دیگر بر اساس بند  عمل آورد.هان بیبندانش

شور و توسعه ك ییایو متوسط و در کوچكع یت صنایت مؤثر از فعالیو حما یرنفتیت صادرات غیتقو

 عیصنا یگذارهیران، صندوق ضمانت سرمایت الزم را از صندوق ضمانت صادرات ای، حمایمعدن یهاتیفعال

 یهاالس یدر ط ییایع دریو صنا یمعدن یهاتیمه فعالی، بیکترونکع الیقات و توسعه صنای، تحقکوچك

لف شده است تا توسعه و کز دولت مین (26)ماده  «د»عمل آورد. مطابق بند قانون برنامه به یاجرا

ه جاد خانیفرش و ا یکترونکن توسعه تجارت الیغات و همچنید و تبلیپژوهش، آموزش، تول یهدفمندساز

، یریپذ، سفارشیسازد و روانیت تولیفكی یارتقا، یبخشتیهو ینظر برا هدف و مورد یفرش در بازارها

 فرش یتعاون یهاتكها و شرهیز و اتحادكرمتمریز و غكمتمر یهاكارگاهز یجاد و توسعه و تجهیت از ایحما

ا و بهبود منظور ارتقفرش دستباف را به یع و خدمات جانبیز صنایشور و نكسراسر  یو شهر ییدستباف روستا

اده م «چ»عمل آورد. مطابق بند به یو خارج یداخل یهایابیو بازار یش سهم صادراتیفزات و ای، تثبیوربهره

در قبال اخذ  یصندوق توسعه مل ی( از منابع ورودیانه )ارزی( سال%12درصد )ده یگذارد سپردهیز باین (26)

رچوب در چا یردولتیو غ یو متوسط تعاون کوچكع یبه صنا یالیالت ریارائه تسه یبرا یالیر یخط اعتبار

 انجام شود. یعامل دولت یهاکق بانیاز طر یصندوق توسعه مل یاساسنامه دائم

تا  1222ی هاسال ینه فرش دستباف طیابالغی در زم مورد دستورالعمل 172ل یحال پس از تحل

 یهابرنامه یز بررسیو ن 1555-1522ران در دوره ین مرتبط با فرش دستباف ایل قوانیو تحل 1537

نفر از  17با  ج مصاحبهیشور در خصوص فرش دستباف )تا برنامه توسعه ششم( نتاكعمران و توسعه 

 ارائه شده است. یاجمال صورتبهشور، ك ییصاحبنظران و فعاالن فرش دستباف روستا
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 هاج مصاحبهينتاخالصه . 3

كاهش تعداد بافندگان رد: كتوسعه فرش دستباف احصا  یر را برایز یهاها، چالشمصاحبه یدگذارك

تایی ها به بافت فرش روسفرش در مناطق روستایی، كاهش تولید نسبت به گذشته، كاهش تمایل بافنده

 یاتن بودجه سنویدر قوان ییرشفاف فرش دستبافت روستایگاه غیو گرایش به بافت فرش شهری، جا

 یز ملكف سازمانی مریگاه ضعیشور و عدم تحقق مناسب اهداف برنامه پنجم، عدم ثبات مدیریتی و جاك

های در ایفای نقش ییهای تعاونی فرش دستباف روستاها و شركتاتحادیه کاند یفرش، توانمند

ر های فرش دستباف روستایی د، واقع شدن دفاتر تعاونییردولتیغ یهان سازمانییپا یحمایتی، اثربخش

ت از الیاز تسه یمناسب و انحراف بخششهرها، محدودیت دسترسی بافندگان به منابع مالی و اعتباری 

، بافان، دسترسی نامناسب بافندگان به مواد اولیهیقال یمه اجتماعیب ی، ضعف در سازماندهیبافیر قالیمس

های تولیدی، شرایط نامناسب شغل قالیبافان، ساماندهی نامناسب كارگاه یهایعدم توسعه توانمند

های كیفی و هویتی فرش دستباف، ساختار جهی به ارزشتومكبافندگی، فقدان صرفه اقتصادی بافت، 

اضا المللی، كاهش تقها، فقدان نظام مناسب بازاریابی در سطح ملی و بیننامناسب بازار و تسلط واسطه

 المللی، حمایت ناكافی دولت از صادركنندگان.در بازارهای جهانی، افزایش رقابت در سطح بین

با محدودیت دسترسی به منابع مالی و اعتباری مواجه هستند  ییروستاها نشان داد، بافندگان یافته

و اعتبارات مناسب در اختیار بافندگان واقعی قرار نگرفته و در بسیاری از موارد دچار انحراف شده است. 

ان بافنده در تهیه مواد اولیه دچار مشکل شده و برای تأمین مواد ییشود كه روستااین رویه موجب می

ه اصالً ك یاوجود دارد. بافنده یاریمه نیز مشکالت بسیبه دالالن وابسته شوند. در خصوص بحث باولیه 

 یدار قالها پشتتواند سالین نشده است، چگونه میمه تضمیق بیاز طر ینده ویندارد و آ یامهیپوشش ب

 یبافییت قالن سال فعالیدد بپردازد. با توجه به اینکه بافندگان پس از چنیت و امر تولیند و به فعالیبنش

لذا بیمه، یک ضرورت مهم در ؛ ستندیهای زندگی نها شده و قادر به تأمین هزینهدچار انواع بیماری

 به این امر از انگیزه آنان ، عدم توجه كافیرونیازاژه در دوران سالخوردگی است. یوتأمین آسایش آنان به

 یرخان، بین میبرای ادامه فعالیت كاسته و زمینه افول بیشتر قالیبافی را فراهم خواهد كرد. هرچند در ا

ن یا بافان دریصنف قاله یاتحاد یارآمدكنا. اندبرخوردار شده یامهی، از پوشش بیبافیافراد به اسم قال

 ل بوده است.کن مشیا یریگلکل شیان از دالیودن متقاضژه در خصوص احراز بافنده بیونه، بهیزم

ی كننده، اغلب بافندگان توجه چندانبرای شناسایی سلیقه مصرف یاركسازو نبوددلیل ن بهیهمچن

نند. باال كیهای قدیمی استفاده مها و نقشهكننده ندارند و از همان طرحبه كیفیت بافت و سلیقه مصرف

هایی با قیمت پایین در بازارهای جهانی توسط كشورهای فرش ایرانی و ورود فرش شدهتمامبودن قیمت 

 رقیب یکی دیگر از مشکالت فرش دستباف است.

 یهانج یاهش تقاضاكاز:  عبارتندتوان برشمرد یاهش صادرات مك یه براك یعلل نیمهمتر، یطوركلبه
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د و تجارت فرش در یت تولیهنرصنعت فرش دستباف از وضع اندركاراندست کفرش دستباف، اطالع اند

 یهاپوشفكمل مانند کن و میجانش یاالهاكاال، وجود كن ینندگان اكت واردیاز وضع یب و حتیرق یشورهاك

 یهاصله سالژه در فایوها بهمینندگان، تحركق مصرفیو سال یزندگ کر در سبیینار تغكدر  ینیو ماش یصنعت

 در یاسیس یهایناآرام، بروز ییاروپا یشورهاكدر  یود اقتصادكدر اروپا و ر یمال یهابحران، 2216تا  2212

ش نرخ تورم، یآن با توجه به افزا یهانهیش هزید و افزایالت مربوط به تولکمنطقه، مش یشورهاك یبرخ

 ار در خارج از صنعت فرشك یروین یا برایان و باال بودن مزایارفرماك یار از سوك یرویاز ن یافكنا یهاتیحما

 .یارانه نقدی یل اعطایفرش دستباف به دل یار براك یرویاهش عرضه نكدستباف و 

های ر تهیه و توزیع مواد اولیه در داخل كشور سبب شده است كه از ظرفیتیمراكز فراگ نبودن، یبر اعالوه

نشود و ابزارآالت و مواد اولیه مورد نیاز  یمناسبموجود مواد اولیه در داخل كشور )مانند پشم( استفاده 

 یتأمل یطوركلبهاز موارد با قیمت باال و كیفیت نامناسب از خارج از كشور تأمین شود.  یاریبافندگان در بس

 اجرایی از ضعف در مدیریت یور ناشكمذ یهاه عمده چالشكدهد ینشان م هاحاصل از مصاحبه یهاافتهیبر 

عدم  شامل یمی، براساس مفاهیاشهیل رکن مشیشور است. اكدر  ییفرش دستباف روستا یو سیاستگذار

 یجه سنواتن بودیدر قوان ییرشفاف فرش دستباف روستایگاه غیف سازمانی، جایگاه ضعیثبات مدیریتی و جا

 اجرایهای دولتی متولی فرش در شور و عدم تحقق مناسب اهداف برنامه پنجم، عملکرد نامناسب سازمانك

 قابل استنباط است. یردولتیغ یهان سازمانییپا یها و اثربخشوظایف و مسئولیت

 

 اقدام شتابزده برای تشکيل مركز ملي فرش

تولی های مبه چالشری و اجرایی فرش دستباف در كشور، در تکمیل مباحث مربوط به ضعف ساختار سیاستگذا

ر اداری د عالی طور كه ذكر شد، شورایهمانشود. صنعت پرداخته می-كنونی فرش دستباف در توسعه این هنر

 هایستگاهد ، مقرر داشت كه كلیه امور فرش دستباف از سایر«دستباف فرش مدیریتی ساختار ساماندهی»مصوبه 

مصاحبه با مطلعان كلیدی  .شود تجمیع بازرگانی وزارت مركزی حوزه در سازمانی واحد یک در و منتزع اجرایی

یند علمی و متقنی پیروی نکرده است. بنا بر اظهار مطلعان كلیدی، انتخاب آنشان داد كه تشکیل این مركز از فر

عنوان متولی فرش دستباف، ظاهراً به علت استنکاف وزرای وقت جهاد كشاورزی و صنایع و وزارت بازرگانی به

اف شناسی و بررسی ماهیت فرش دستبدن صورت گرفته است؛ نه اینکه چنین تصمیمی كامالً بر اساس آسیبمعا

اتخاذ شده باشد. این مركز با توجه به وسعت عملیات باید در حد معاونت وزارتخانه های اثرگذار بر توسعه آن و مؤلفه

تقلیل یافت. این امر سبب عدم انطباق امکانات و شد، ولی عمالً به سطح اداره كل در وزارت بازرگانی طراحی می

در حال حاضر این مركز فاقد . شدهای مركز مذكور در زمینه مدیریت و سیاستگذاری فرش دستباف ولیتئمس

مد ندارد. ارتباطات این مركز با سایر نهادها و آاستقالل مالی بوده و توانی برای جذب نیروهای متخصص و كار

یت در ایجاد رشته فرش و ظرف المثهای مؤثر بر توسعه فرش دستباف، تعریف و نهادینه نشده است. برای دستگاه
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شود. بنا بر اظهار برخی جذب دانشجو در این رشته، هماهنگی مؤثری بین مركز ملی و وزارتخانه مذكور دیده نمی

 های فرش دستبافی را كه در تهرانسازماندهی نمایشگاه قدرت و اختیاروندگان، مركز ملی فرش حتی شاز مصاحبه

بق شود. طمیسازمان توسعه تجارت اعطا هایی مانند دستگاهشوند، ندارد و مجوز برگزاری آنها از طریق برگزار می

 یابد كه عمالً به ایجادا به حدی افزایش میهها، تعداد برگزاری این نمایشگاههای تحقیق در برخی از سالیافته

  شود. می منجر می فرش دستباف در سطح شهرئچالش برای فروشندگان دا

بخشی بوده و ابعاد مختلفی ازجمله تولید مواد خام دارای ماهیت بینشایان ذكر است كه فرش دستباف 

)با استفاده  های قالیبافیتوسعه تشکل یبافان،های طبیعی، نخ و غیره، آموزش قالرنگپنبه، مانند ابریشم، پشم، 

ها، ایمنی و بهداشت كار و ها و كارگاهبازاریابی و تجارت، تحقیقات، توسعه زیرساخت های موجود(،از ظرفیت

 (. 2 وتأمین مالی و اعتبارات دارد كه باید در قالب یک برنامه جامع مد نظر قرار گیرد )شکل ،تأمین اجتماعی

 

 ی مؤثر بر توسعه فرش دستبافهامؤلفه. 0شکل 
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از عهده یک  ها، تنهاجانبه آنبر اجرای همه مستمر نظارتهای جامعی و سیاستگذاری چنین برنامه

، دستاوردهایی مانند هااین برنامهدر صورت اجرای صحیح  .آیدكمیته یا كمیسیون چندتخصصی بر می

فرهنگی، بهبود درآمد فعاالن زنجیره تولید فرش دستباف  توسعه، بهبود اشتغال، افزودهارزشرشد 

ش از طور كه پیهماند بود. خصوص بافندگان، بهبود كیفیت زندگی و بهبود صادرات قابل انتظار خواهبه

شده بود.  بینیپیش ،«دستباف فرش مدیریتی ساختار ساماندهی»ای در مصوبه چنین كمیتهاین ذكر شد، 

 هادج پزشکی، آموزش و درمان بهداشت،بازرگانی،  وزرایمتشکل از  ایاین مصوبه مقرر داشت كه كمیته

 ظرفتشکیل شود تا  یاجتماع ینتأم سازمان و كشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان رؤسای و كشاورزی

ته هرچند تشکیل كمیارائه دهد.  وزیران یئته بهقالیبافان  به منظور حمایت ازرا  الزم هاییشنهادپماه  سه

 به هرحال چنین حکمی بر اصلبینی شده است، ولی صورت موقتی و ضعیف پیشمذكور در این مصوبه به

 ،بررسی سوابق عالوه بر این،ای بودن فرش دستباف صحه گذاشته است. رشتهچند تخصصی و بین

 ههای گذشتدر سالبخشی مشابه در زمینه سیاستگذاری فرش دستباف دهنده وجود نهادهای بیننشان

 هستند.میز فرش و  1576 سال قانون بودجه «3»تبصره  «م»كمیته موضوع بند شامل . این نهادها است

 2372 سال قانون بودجه «5»تبصره  «م»بند  موضوع كميته

، نیاز به 1های پیش در اوج بود، به دنبال سقوط حجم صادرات فرش دستباف كه در سال1573در سال 

« م»توجه به مشکالت و مسائل فرش دستباف كشور بیش از پیش احساس شد. به همین منظور بند 

فرش دستباف  مشکالترسیدگی به  برایای تا كمیته كردمقرر  1576 سال قانون بودجه «3»تبصره 

 :بودشرح زیر . متن این بند بهگرددتشکیل 

عت فرش و فعالیت بافندگان و تولیدكنندگان و به منظور بررسی و رفع مشکالت و موانع صن»

ن اول ای به ریاست معاوكمیته ،صادركنندگان فرش دستباف و تعیین متولی برای این صنعت در كشور

 گردد:جمهور و عضویت مقامات زیر تشکیل میرئیس

 ،وزیر امور اقتصادی و دارایی .1

 ،وزیر بازرگانی .2

 ،رئیس سازمان برنامه و بودجه .5

 ،سازندگیوزیر جهاد  .2

 ،وزیر تعاون .3

 ،وزیر صنایع .6

 ،رئیس كل بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران .7

                                                 
ناشي از اجراي سياست واردات در ازاي صادرات بوده و براي نمونه،  1631تا  1631هاي . افزايش غيرمتعارف صادرات در سال1

دهد اين افزايش غيرواقعي و پس از تغيير ها نشان ميشركت ايران خودرو وارد قلمرو صادرات فرش دستباف شد. بررسي
 (.1616يابد )مرداسي، سياست ميزان صادرات به شدت كاهش مي
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 دو نفر به نمایندگی از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن .3

 .1«عنوان ناظردو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به انتخاب مجلس به .2

هر سه ماه یک بار گزارش فعالیت  شدمذكور تعیین و مکلف  عنوان دبیر كمیتهوزیر بازرگانی به

دارایی و تعاون و امور برنامه و بودجه  امور اقتصادی و امور بازرگانی و توزیع،های كمیته را به كمیسیون

 د. كنارائه  مجلس شورای اسالمی

ساله، جایگاه حقوقی محکمی برای چنین حکمی نبود، ولی عنوان قانون یکهرچند قانون بودجه به

چنین تداوم  ،در قانون بودجه ههر سال، 1532 سال این كمیته به یک سال محدود نماند، بلکه تافعالیت 

بنا به اظهار برخی مطلعان شد.  بندی موجب ادامه حیات كمیته بررسی و رفع مشکالت فرش دستباف

ت سطور خاص در خصوص فرش دستباف فعالیت داشته اترین نهادی بود كه بهاین كمیته عالیكلیدی، 

در ارتباط با فرش دستباف  1572دوم دهه هایی كه در نیمهریزیها و برنامهگیریتوان تمام تصمیمو می

ایجاد مدیریت امکان . نکته مثبت این بند، (1525استناد داد )مرداسی، فعالیت این كمیته  بهانجام شد را 

 (.1533های بازرگانی، سسه مطالعات و پژوهشؤ)مبود فرش دستباف  یکپارچه در زمینه دولتی

 

 ميز فرش

مشکالت و موانع تولید و صادرات فرش دستباف با مسئولیت مركز توسعه  تحلیل به منظور میز فرش

در تاریخ ، 1573 سال قانون بودجه «3»تبصره « ع»ند در كمیته بتشکیل شد و تشکیالت آن صادرات ایران 

: مركز توسعه صادرات ایران، وزارت جهاد بودند از. اعضای میز فرش عبارت به تصویب رسید 6/7/1573

كشاورزی، وزارت تعاون، وزارت صنایع، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مركزی جمهوری اسالمی 

ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، اتاق مركزی تعاون جمهوری اسالمی ایران، سازمان مدیریت و 

ی اسالمی رفرش ایران، سازمان صنایع دستی ایران، گمرک جمهوریزی كشور، شركت سهامی برنامه

در مركز توسعه صادرات ایران استقرار میز فرش دبیرخانه ایران و اتحادیه صادركنندگان فرش ایران. 

 :(1525مرداسی، به نقل از  1531)حشمتی رضوی، داشت شرح زیر چهار كمیته مشورتی بهو داشت 

 ،كمیته تحقیقات و آموزش .1

 ،كمیته تبلیغات و بازرگانی .2

 ،كمیته تولید .5

 .كمیته اقتصادی .2

در حال حاضر فرش دستباف در مركز ملی فرش، بدون حاكمیت  ،بخشی فوقسوابق مدیریت بینبا وجود 

 در نقش اساسی ،شود و این چالشمدیریت و سیاستگذاری می ،نگرانهصورت جزئیچنین اصل اساسی و به

                                                 
 .كل كشور 1633 سال قانون بودجه .1
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قدان دلیل فبهدارد.  مركز ملی فرش عدم استقالل مالی و نیروی انسانی كناردر  عدم توسعه فرش دستباف

 هایهای اجرایی و بخشبا سایر دستگاهبین مركز ملی فرش چنین رویکردی، ارتباطات و هماهنگی الزم 

غفلت قرار مورد  های موجود در سطح میدانییاری از ظرفیتغیردولتی ایجاد نشده است و در نتیجه، بس

امی های سههای تعاونی روستایی و شركتشركت و قانونی یکی از وظایف اساسی مثاله است. برای گرفت

زراعی كه در سطح روستاها مستقر هستند، توسعه اقتصاد غیركشاورزی و مشاغل مربوطه است. این نهادهای 

ی غیرمنقول نسبتاً هاكنند، از امکانات و داراییغیردولتی كه زیر نظر وزارت جهاد كشاورزی فعالیت می

توان ، میایبین وزارتخانه مناسبی برخوردارند كه در صورت هماهنگی و تقویت آنها و ایجاد شراكت راهبردی

؛ در حالی كه اقدام مشخصی در این زمینه انجام نشده دكراز آنها برای توسعه صنعت فرش دستباف استفاده 

 دن بافندگان، سازماندهیكریی مناسب برای متشکل مركز ملی فرش فاقد ظرفیت اجراطور كلی، به. است

ش ها، كاهوكارهای فرش دستباف، بهبود شرایط كارگاهی و تولید، كاهش نقش واسطهخدمات توسعه كسب

. لذا در صورت عدم بازنگری در ساختار مدیریت شده و استقرار زنجیره ارزش فرش دستباف استقیمت تمام

هایی مانند اعطای استقالل مالی و اداری به مركز ملی فرش، نقش تو سیاستگذاری فرش دستباف، سیاس

 چندانی در بهبود وضعیت موجود نخواهد داشت. 

 

 گيریيجهنت

بوده  ییت باالیاهم یدارا یرانینشان داد كه هرچند فرش ا 1537الی  1222 یهااسناد سال یبررس

مواد  یتوان به نامرغوبها میاین چالش ازجملههای مختلفی داشته است. چالش حالنیدرعاست، ولی 

م و گران بودن پش یافكرثابت، فراهم نبودن پشم یغ یهاو رنگ ینامرغوب دباغ یهاه و مصرف پشمیاول

تم سی، غلبه سیاجتماع یهاتیارگران از حماك یها، عدم برخورداراز فرش یو پنبه، تقلب در گره قسمت

 یامهیالت بک، مشیگرننده، واسطهكدیتول یسود سرشار براارگر و ك یبرا ک، درآمد اندیارمزدك

اشتباه  یها، آماریاصولریغ یمال یهانامناسب، مساعدت یهات بهداشت و ساختمانیارگران، عدم رعاك

 یهانقشه ی، فراوانتوجه جالب یهاجاد نقشهیبافندگان در ا یدقتین صنعت، بیدرخصوص فعاالن ا

 یشه، بلندیردن ركبافت، حذف  یای، سستزننده مخصوصاً قرمز و سرمه یها، استعمال رنگیمیقد

 یاز مصنوعات داخل یخارج یشورهاكت یتجار از مجوز صادرات فرش، حما سوءاستفادهفرش،  کرك

، ینیماش یهاج فرشیه فرش و ترویی تههاكارخانهران به یسابق ا یبافی پارچههاكارخانهل یخود، تبد

به  نندهكالت الزم جهت فروش در خارج و عدم توجه بازرگانان صادرکیفقدان تش د،ینه تولیش هزیافزا

 خود اشاره كرد. یصنعت و تعهدات ارز یمنافع معنو

 بود كه البته تحلیل میزان عملیاتی شدن شده اتخاذهایی ها و برنامههای مذكور، سیاستدر مقابل چالش

های كوچک و متوسط با وجود توجه به بنگاه مشخص است،یلی است. ولی آنچه كه نیازمند كار تفصآنها 
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بسیاری از  ،در دوره پس از انقالب اسالمی )عمدتاً در دو دهه اول(ای در اسناد برنامهفرش دستباف  ازجمله

های این مطالعه نشان داد كه قوانین و مقررات متعددی پس از انقالب . یافتهاندتداوم یافتهمشکالت مذكور 

 مواردی مانند اعطای توان بهمیآنها  و اهداف مقاصداز توسعه فرش دستباف به تصویب رسید كه  منظوربه

 در تاریخ رانیا یجاد بازار موقت فرش دستیطرح ا یجهت اجرا ال وامیون ریلیاردوپانصد میلیک می

ل صادرات فرش، ی، تسهدر صدور فرش یمان ارزیف پیصادركنندگان فرش از تخف یبرخوردار، 25/2/1532

 یهااز خسارت یجبران بخش ،رانیمنظور انجام معامالت فرش به ااتباع خارجه به ید برایصدور روادتسهیل 

بیمه بازنشستگی، فوت و ازكارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، فراهم كردن  ،دكنندگان فرشیواردشده به تول

مصوب در راستای حمایت از تولید داخل،  یكاال قلم 22 نمودن فرش از شمول واردات ا، مستثنگلیم و زیلو

بافان، یقال یاجتماع یهامهیو ب یبافیقال بزرگ و متمركز یهاس و اداره مجتمعیت از تأسیحما

ه قدری بوده است كدار اشاره كرد. اهمیت فرش دستباف بهشناسه یدستعیصناو شاغالن  فرش بافندگان

های شگاهیشركت در نما فرش از كشور جهت از كشور و نیز خروج خروج فرش همراه مسافرحتی ضوابط 

باف روستایی، ویژه فرش دستاند. با وجود این، فرش دستباف، بهالمللی در قوانین دائمی تعیین تکلیف شدهبین

ل درصد در سا 21طور كه آمارها نشان داد، سهم ایران از بازارهای جهانی از رونق سابق خود را ندارد و همان

افزوده واقعی فرش دستباف ایران ازسوی دیگر، ارزش كاهش یافته است. 2215درصد در سال  51به  2225

میلیارد  35/122درصدی را تجربه كرده و از  62كاهش حدود  1521-1535( در دوره 1522)به قیمت ثابت 

رسد حمایت نظر میحاضر بهدر حال  رسیده است. 1521میلیارد ریال در سال  31/22به  1535ریال در سال 

ها شدت كاهش یافته و تمركز حمایتخصوص در نواحی روستایی بهبهآنها  های ناظر براز بافندگان و سیاست

تواند سبب تسریع خروج نیروی كار از این بخش و تعطیلی واحدهای بر بازرگانان قرار گرفته است و این امر می

 ویژه در زمینه ناعدالتی شود.ناشی از آن بهخرد و كوچک و حتی متوسط و پیامدهای 

 از اهداف توسعه یکیدهد یهم نشان م یخیبه اهداف توسعه صادرات فرش دستباف در اسناد تار ینگاه

 یاز راهبردها یکی عنوانبه یان بوده و فرشبافییشت روستایو بهبود مع یسطح زندگ باال بردن، یصادرات قال

جی رسد یکی از دالیل اساسی فراموشی تدریرفته است. به نظر میبه شمار می ییی به مشاغل روستابخشتنوع

های مربوطه، كاستی در بدنه خصوص در نواحی روستایی و عشایری و عدم رفع سایر چالشبافندگان به

 ریزی و مدیریت فرش دستباف باشد.ساختاری مدیریت فرش دستباف و ناكارآمدی نظام برنامه

تحت عنوان  22/1/1532 مورخ یادار یعال یتحقیق نشان داد، طبق مصوبه شوراطور كه این همان

 ظارت،ن ،یزیربرنامه یاستگذاری،س به مربوط امور هی، كل«دستباف فرش یتیریمد ساختار یسامانده»

 زاماتال و ضوابط هیته و آن به مربوط یپژوهش و یقاتیتحق اموردستباف،  فرش صنعت تیو حما تیهدا

 رد یسازمان واحد کی در و منتزع ییاجرا یهادستگاه ریسا از ،یتیحما اقدامات و صادرات و دیتول یفن

  .شد عیتجم یبازرگان وزارت یمركز حوزه
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 نیهمترمیکی از  عنوانبهاجرای این مصوبه سبب از دست رفتن بدنه الزم برای مدیریت فرش دستباف، 

 - ای در تأمین منابع ارزی، توسعه روستایی و حفاظت از آثار هنریكشور شد كه نقش عمده یهاهنرصنعت

 وزهح در یسازمان واحد کی های مختلف درفرهنگی كشور دارد. مطابق مصوبه مذكور، كلیه واحدهای دستگاه

حت نظارت مند و تدلیل عدم توسعه نظامشد. چنین رویکردی عمالً به عیتجم یبازرگان وزارت یمركز

ها و نهادهای غیردولتی مربوطه، زمینه را برای تداوم ارتباط متولی دولتی )مركز ملی فرش( با بافندگان اتحادیه

های خود، به دنبال پیشبرد امور از بین برد و سبب شد این مركز با توجه به محدودیتآنها  و تقویت مؤثر

 عنوانبه «بافانیا به قالیز و هدایجوا یاعطا»ه كدهد یان ماسناد نش یفرش عمدتاً از طریق تجار بربیاید. بررس

ه در كاست  ین در حالیقرار گرفته بود، ا نظر مددر رونق صنعت فرش دستباف  یاصل یهااستیاز س یکی

 ند.كیزه اعطا میفرش عمدتاً به تجار و بازرگانان عمده جا یز ملكحال حاضر، مر

 از آن، صنایع بزرگ مهمتربا توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت وظایف فراوانی را بر عهده دارد و 

انداز گذارد؛ لذا چشمفرش دستباف در این دستگاه باقی نمی هنرصنعتفرصتی را برای رسیدگی به  معموالً

ور توان متصریزی موجود نمیبا ساختار مدیریت و برنامه هنرصنعتمناسبی برای رشد جهشی و مستمر این 

یک راهکار اساسی در فقرزدایی و  عنوانبهبه فرش دستباف تواند نمیشد. اصوالً وزارت صنعت، معدن و تجارت 

خصوص در نواحی عشایری، روستایی و های كوچک و متوسط را بهتوسعه روستایی  نگاه كرده و توسعه بنگاه

 نگر( در دستور كار خود قرار دهد. گام و با رویکرد سیستمیک )كلبهگام صورتبهک شهرهای كوچ

یند آاز فر ،ساختار و ظرف سازمانی آن طراحیها نشان داد كه تشکیل مركز ملی فرش و بررسی

الل استقفقدان ، مركز مذكور هایمسئولیتعلمی و متقنی پیروی نکرده است. عدم انطباق امکانات و 

 مأموریت عدم تناسباداره كل در وزارت صنعت، معدن، تجارت، یل مركز به سطح لاداری الزم، تق مالی و

تعریف سازوكار همکاری و هماهنگی  فقدانهای فرش دستباف، با رسالت وزارت صنعت، معدن، تجارت

فرش  یبخشبینماهیت به  توجهیبی، های مؤثر بر توسعه فرش دستبافسایر نهادها و دستگاهآور با الزام

ی ویژه در نواحهای بخش غیردولتی بهاز ظرفیت غفلتدر طراحی ساختار تشکیالتی مركز،  دستباف

ان و دن بافندگكرفقدان ظرفیت اجرایی مناسب برای متشکل  و روستایی برای توسعه فرش دستباف

رش دستباف به های ساختاری اساسی در بحث فاز چالش وكارسازماندهی و ارائه خدمات توسعه كسب

لذا در صورت عدم بازنگری در ساختار مدیریت و سیاستگذاری فرش دستباف، روند. شمار می

هایی مانند اعطای استقالل مالی و اداری به مركز ملی فرش، نقش چندانی در بهبود وضعیت سیاست

 رسد. نظر میامر ضروری بهساختار مذكور  در این راستا، بازنگری درموجود نخواهد داشت. 

غییر هایی برای ایجاد تو بعضاً تالش در این زمینه سناریوهای ساختاری مختلفی پیشنهاد شده است

توان به انتقال فرش دستباف به وزارت جهاد كشاورزی اشاره كرد وجود داشته است كه ازجمله آن می

ارت و الحاق آن به انتزاع وظایف و اختیارات بخش كشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تج»طرح كه در 
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انتقال صراحتاً مطرح شده بود، ولی در نهایت از متن قانون نهایی حذف شد. « وزارت جهاد كشاورزی

ان تبدیل مركز ملی فرش به سازمفرش دستباف به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 

)تبدیل به ساختار  جارتملی فرش دستباف و استقالل ساختار آن از ستاد وزارت صنعت، معدن و ت

تبدیل مركز ملی فرش مستقل در وزارت صنعت، معدن و تجارت و خروج مركز از حالت ستادی صرف( و 

 از دیگر سناریوهای قابل بحث هستند.  جمهوربه سازمان ملی فرش زیر نظر مستقیم رئیس

بهترین كار برای اتخاذ تصمیم در خصوص ظرف سازمانی متولی فرش دستباف، تعیین معیارهای ارزیابی 

چهار سناریوی فوق بر اساس معیارهایی مانند استقالل مشخص است،  2طور كه در جدول همانسناریوهاست. 

كار در سطح میدانی و صف، ومالی و اداری، ارتباط با بافندگان، امکان ارائه و ساماندهی خدمات توسعه كسب

پذیری ازسوی مجلس شورای اسالمی، میزان سنخیت كاركرد متولی با دستگاه ظرفیت اجرایی و پویایی، نظارت

  اند.باالدستی )وزارتخانه(، نگاه بین بخشی، توجه به تولید و توجه به تجارت، ارزیابی شده

 یقاتواند سبب ارتور، هرچند در ظاهر میجمهتشکیل سازمان ملی فرش دستباف زیر نظر مستقیم رئیس

ان به توهای اساسی است. ازجمله آنها میجایگاه سیاستگذاری و مدیریت فرش دستباف شود، ولی دارای چالش

عدم امکان نظارت مؤثر مجلس شورای اسالمی بر متولی، تبدیل سازمان به نهاد ستادی و عدم تحقق ظرفیت 

های اجرایی جمهور و بازماندن وی از وظایف هماهنگی بین دستگاهیی رئیساجرایی مناسب، افزایش بار اجرا

های انتقال مدیریت فرش دستباف به وزارت جهاد ترین چالشمختلف بر خالف قانون اساسی اشاره كرد. از عمده

ویب معتقدند با تصكارشناسان كشاورزی، تضعیف ابعاد تجارت فرش دستباف بیان شده است. هرچند برخی 

ا ب، ظرفیت بازرگانی «تمركز وظایف و اختیارات مربوط به بخش كشاورزی در وزارت جهاد كشاورزی» انونق

انتقال سازمان بازرگانی دولتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد كشاورزی تا حدودی شکل گرفته 

ارت های مربوطه با وزروستایی و اتحادیههای ارتباط گسترده تعاونیطرفداران این سناریو،  است. از طرف دیگر، 

وكارهای كوچک و جهاد كشاورزی، سنخیت فرش دستباف با مأموریت وزارت جهاد كشاورزی در حوزه كسب

متوسط و توسعه روستایی، تولید اغلب مواد اولیه در بخش كشاورزی، انتقال سازمان بازرگانی دولتی به وزارت 

تر بودن بعد تجارت در پررنگكنند. را از دالیل خود بیان می گانی در آنجهاد كشاورزی و ایجاد ظرفیت بازر

وزارت صنعت، معدن و تجارت دلیل عمده طرفداران سناریوی مربوط به این وزارتخانه است، هرچند عدم جایگاه 

، وهای اساسی این وزارتخانه مانند صنایع فوالد، صنعت خودرمناسب موضوع فرش دستباف در مقابل اولویت

صنایع دریایی، صنایع شیمیایی، پتروشیمی، نساجی، معادن، فقدان بدنه اجرایی دولتی و غیردولتی وزارتخانه 

مذكور در سطوح صفی و میدانی، عدم ارتباط مؤثر با تولید مواد خام و سازماندهی و تقویت آنها، از ایرادهای این 

های ن میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز چالش. انتقال در قالب معاونت به سازمااندشدهسناریو بیان 

 پذیری سازمان در برابر مجلس، ظرفیتاساسی مانند تضعیف بعد تولیدی و تجاری فرش دستباف، عدم نظارت

 اجرایی نامناسب خواهد داشت. 
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 مديريت و سياستگذاری فرش دستباف و معيارهای ارزيابي آنها جايگزين سناريوهای .5 جدول

 معيارها 

 سناريوها 

تشکيل سازمان ملي 

فرش دستباف زير نظر 

 جمهورمستقيم رئيس

تبديل مركز ملي 

فرش به سازمان 

زير نظر وزارت 

صنعت، معدن و 

 تجارت

انتقال به وزارت 

جهاد كشاورزی و 

تشکيل سازمان 

 مستقل

انتقال در قالب معاونت 

به سازمان ميراث 

فرهنگي، صنايع دستي 

 و گردشگری

 مناسب مناسب مناسب مناسب استقالل مالی و اداری

 ضعیف مناسبنسبتاً  ضعیف ضعیف ارتباط با بافندگان

ساماندهی خدمات 

وكار در توسعه كسب

 ی و میدانیسطح صف

 ضعیف مناسبنسبتاً  ضعیف ضعیف

 ضعیف مناسب نسبتاً مناسب ضعیف ظرفیت اجرایی و پویایی

پذیری از سوی نظارت

 اسالمیمجلس شورای 
 ضعیف مناسب مناسب ضعیف

میزان سنخیت كاركرد 

 با دستگاه باالدستی متولی
 مناسب مناسب متوسط ضعیف

 متوسط متوسط متوسط مناسب نگاه بین بخشی

 متوسط مناسب ضعیف ضعیف توجه به تولید

 ضعیف متوسط نسبتاً مناسب ضعیف توجه به تجارت
 ق.یتحق یهاافتهی مأخذ:

 

كدام یک از سناریوهای فوق توسط قانونگذاران محترم انتخاب شود، تعدادی اصل فارغ از اینکه 

 شرح زیر در اصالح ساختار باید مد نظر قرار بگیرد: بنیادین، به

 .مستمر و مؤثری داشته باشد نظارتبر متولی فرش دستباف باید مجلس بتواند  .1

 باشد كنندگان مواد خام و بازاریابان داشتهتأمینارتباط تنگاتنگ با بافندگان، باید  ساختار متولی .2

 را اجرایی كند.  افزوده مربوطهمندی عادالنه بازیگران زنجیره از ارزشو رویکرد زنجیره ارزش و بهره

زمره  و در سنخیت داشته باشدباالدستی  اجرایی های اصلی دستگاهفرش دستباف با مأموریت .5

 . های اساسی آن قرار گیرداولویت

در رأس ساختار مذكور وجود ترین ركن عنوان عالیهادی تحت عنوان كمیته یا كمیسیون فرش، بهن .2

ی مرتبط های اجرایآور بین دستگاههای الزامبخشی فرش دستباف و هماهنگیداشته باشد تا بتواند رویکرد بین

ت، جهاد كشاورزی، صنع هایهخاننمایندگان وزارتیا كمیسیون باید شامل  كمیتهاین اعضای د. كنرا عملیاتی 

دو نفر عضو هیئت علمی خبره در بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معدن و تجارت، امور اقتصاد و دارایی، 

  شد. با زمینه فرش دستباف، یک نفر به نمایندگی از صادركنندگان، دو نفر به نمایندگی از بافندگان
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 پيشنهادها

ر یز یشنهادهایپ ،هان و مصاحبهیر قوانین برنامه و سایفرش و قوان یخیاسناد تار یبا توجه به بررس

 گردد:یتوسعه فرش دستباف ارائه م منظوربه

 ها، اخترسی، توسعه زین مالیتأم یهااستیهای سبرنامه جامع توسعه فرش دستباف، مشتمل بر مؤلفه

، بهبود یزیرنه مواد خام، بودجهین بهیبافندگان، تأم یت شغلی، بهبود امنیآموز، حرفهیو خارج یداخل یابیبازار

مجرب  كارگیری متخصصان دانشگاهییری، تولید اطالعات مدیریتی و بهپذرقابتاستانداردهای نیروی كار، بهبود 

در این راستا اطالعات طرح تدوین نظام جامع مدیریت هنرصنعت فرش دستباف ایران  باید تدوین و اجرا شود.

ای ههای مختلف در حوزهدستاوردهای این برنامه بر اساس شاخصوزرسانی و استفاده شود. در نهایت، ربه باید

، بهبود اشتغال، دستاوردهای فرهنگی، بهبود درآمد بازیگران زنجیره تولید فرش دستباف افزودهارزشرشد 

 خصوص بافندگان، بهبود كیفیت زندگی و بهبود صادرات باید ارزیابی شود.به

 در حوزه و پررنگ مناسب ت یو مأموروزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد بدنه  كهییآنجااز

و فقرزدایی است، جایگاه نهادی فرش دستباف  ییوكارهای كوچک و متوسط، توسعه روستاتوسعه كسب

ژه یون فرش دستباف با تولیدكنندگان مواد اولیه بهیشین و پیپس یوندهایه پك اصالح شود یباید به نحو

 یل بهترکدر روستاها به ش یاهیگ یهاشم، رنگید مواد خام اعم از پشم، ابریو تول یشاورزكبا بخش 

 محورصادرات یهارهیت از توسعه زنجیدولت از تجار، به سمت حما یهاتیز حماكجاد شود و تمریا

كه در انتهای بخش چهار اصل بنیادین و معیارهای ارزیابی سناریوهای جایگزین  د.ینهاد گذار نمامردم

 گیری مطرح شدند، باید در اصالح ساختار مورد توجه جدی قانونگذاران محترم قرار گیرد. نتیجه

 تباف فرش دس یهای سنواتی برادر بودجه یبرنامه مستقل هاسالاز  یاریه در بسکنیبا توجه با ا

، یع نساجیتوسعه صنا ازجمله یهااز برنامه یبخش عنوانبهوجود نداشته و اعتبارات فرش دستباف، 

 یشود برایشنهاد میا برنامه بهبود و توسعه صادرات آورده شده است، پیو چرم و  ییو روستا یدست

نابع و ، مییو بهبود نقش آن در توسعه روستا ییت فرش دستباف روستایفكی یرشد، توسعه و ارتقا

( با اهداف روشن و قابل ییاف روستامجزا )تحت عنوان برنامه توسعه فرش دستب یااعتبارات بودجه

ور كمذ ه اعتباراتكد مشخص باشد ین برنامه بایدر نظر گرفته شود. در ا ین بودجه سنواتینظارت در قوان

 خواهد داشت. یصادرات یدر بازارهاآنها  ان و حضورییشت روستایبر بهبود مع یریچه تأث

 یاردادالگوی قر»جاد و توسعه یتولید و ساماندهی امر تولید، باید ا ید الگوی مناسب برانبودلیل به 

رد. در این الگو همانند آنچه كه در كشاورزی مطرح است، یعمل قرار گ ک، مال«عادالنه با حفظ حقوق قالیبافان

یفیت های باكهرا آموزش دهد، نهادآنها  كند كهكند، تعهد مینهاد كارفرما طی قراردادی كه با بافندگان منعقد می

قرار دهد، بیمه را برای بافندگان فراهم كند و پس از اتمام آنها  ی متناسب با سالیق بازار در اختیارهاطرحو 

بافت، فرش را با قیمت مناسب از بافنده خریداری كند. مشابه چنین الگویی نیز در اسناد تاریخی فرش دستباف 
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31 
ت یه حمانیبخش در زمانیز یهااز رقابت یریجلوگ یبرا یبافیقال ییارفرماك یهال سازمانکیتش»تحت عنوان 

بینی شده بود. در صورت تحقق این الگو، پیش« شوركد و بهبود آن در داخل یش تولیاز صنعت فرش و افزا

، عدم دسترسی به نهاده باكیفیت و نقشه مناسب، عدم اطالع مناسب هاواسطهتسلط  ازجملهبسیاری از مشکالت 

كننده داخلی و خارجی، انحراف بخشی از اعتبارات بانکی از مسیر فرشبافی، عدم ان از ترجیحات مصرفبافندگ

ر آن است تر، بهتروند. البته برای تحقق دستاوردهای عادالنهپوشش مناسب بیمه اجتماعی قالیبافان از بین می

 ند.كنش كارفرما را ایفا های تعاونی متشکل از خود بافندگان بتوانند نقها و شركتكه اتحادیه

 ییفرش دستباف روستا یهایهای روستایی و تعاونتعاونی ازجمله یتخصص یردولتیغ ینهادها ،

ز، روبه یهاه مرغوب، نقشهید مواد اولینه تولیخصوص در زمرا به ییی روستابافشفرن یره تأمیزنج

 ند.یرا در روستاها مستقر نما یابی، اعتبارات و بازاریزات استاندارد بافندگیتجه

 های فراوانی كه در زمینه تولید پشم در داخل كشور وجود ن ظرفیتیشور و همچنكم یبا توجه اقل

سازماندهی شده و برنامه اقدام مشخص، در تولید نخ قالیبافی استفاده شود. در  طوربهها باید دارد، از این ظرفیت

های اشتغال جدیدی برای كسانی كه در بخش یتظرفهای تولیدی، بر افزایش كیفیت فرشاین صورت عالوه

یفیت مثل كبر این باید تمهیداتی اتخاذ شود كه از ورود مواد اولیه بیشود. عالوهكنند فراهم میتولید نخ كار می

 گذارد، به داخل كشور جلوگیری شود.بر روی كیفیت بافت تأثیر می شدتبهكیفیت كه یبهای رنگ

 طح ویژه در سفرش دستباف، به یالمللنیو ب ینه بازاریابی داخلیدر زم یو تخصص ینتوان ف

ت شود و در این زمینه سازمان مركزی تعاون روستایی، یهای تعاونی باید تقوها و شركتاتحادیه

 های تعاونی فرش دستباف و وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش اساسی باید ایفا كنند.اتحادیه

 فظ هویت و اعتبار فرش ایرانی و جلوگیری از جعل آن توسط كشورهای رقیب، ح منظوربه

ر ی، شرایطی فراهم شود كه خریدارساناطالعه شود و با ایجاد یک پایگاه یصادراتی ته یهاشناسنامه فرش

 با مراجعه به این پایگاه از صحت هویت فرش خریداری شده اطمینان حاصل كند.

 خصوص فرش دستباف را به یینها افزودهارزشاز  ییسهم بافندگان روستاش ینه افزایدولت باید زم

آموختگان مجرب و ان )با تعامل دانشیبنمحور دانشاجتماع یردولتیغ یت نهادهایق توسعه و تقویاز طر

ه تق انگیزه بافندگان بهبود یافین طریند تا از اكفراهم  یو عمود یافق یه اجتماعی( و بهبود سرمایجامعه محل

 د.شودات فرش دستباف فراهم یت تولیفكیش یبافندگان در افزا مؤثرتران تالش کو ام

  ا به یز و هدایجوا یاعطا»با توجه به اینکه در حال حاضر مركز ملی فرش در راستای سیاست

ها و ند. تغییر تمركز از اهدای جوایز به واسطهكیزه اعطا می، عمدتاً به تجار و بازرگانان عمده جا«بافانیقال

 ینان واقعی این صنعت ضرورت دارد.كارآفرتجار، به اعطای جوایز كیفیت به قالیبافان روستایی و 

 ت صادركنندگان یو جلوگیری از فعال ییصادرات فرش دستباف روستا یسازمانده منظوربه

نها آ ن تعریف شود و بر اساس این استانداردها به، استانداردهای مناسب برای صادركنندگایاغیرحرفه
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بندی بافندگان و صادركنندگان رقابت، نظام رتبه یمجوز صادرات داده شود. همچنین، در راستای ارتقا

شایان ذكر است كه وظایف فوق باید با محوریت متولی جدیدی پیگیری شود كه در بند دوم  ایجاد شود.

 د.شپیشنهادها مطرح 
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