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واکاوی چالش ها و راهکارهای توسعه هنر- 
صنعت فرش دست باف روستایی ایران؛ 
دستاوردهایی برای سیاست گذاری

چکیده
هدف کلي اين پژوهش، تحليل چالش ها و راه کارهای 
اساســي هنر- صنعت فرش دست باف روستايي ايران 
از ديدگاه کارشناسان و مطلعان کليدي به منظور تدوين 
راه کارهای مناسب برای بهبود سياست گذاری در اين 
حوزه بود. پژوهش کيفی حاضر با اســتفاده از نظريه 
زمينه ای انجام شــد. افراد مورد مطالعه، با اســتفاده از 
نمونه گيــری مبتنــی بر هدف از بيــن صاحب نظران، 
کارشناســان دستگاه های اجرايی و فعاالن حوزه هنر- 
صنعــت فرش دســت باف انتخاب شــدند. به منظور 
جمع آوری داده ها از مصاحبه های نيمه ســاختار يافته 
بهره گرفته شــد. يافته ها نشان داد، »ضعف مديريت و 
سياست گذاري«، »کارکرد نامناسب نظام ارائه خدمات 
بيمــه و مالــی«، »موانــع و محدوديت هــای توليد«، 
»موانع و محدوديت های فــروش« و »افول بافندگی« 

به عنوان چالش های اساسي توسعه هنر- صنعت فرش 
دست باف روستايی مطرح هستند. در اين بين، ضعف 
مديريت و سياست گذاري به عنوان مانع کليدی توسعه 
هنر- صنعت فرش دست باف روستايی شناسايی شد. 
اين مشــكل ريشه اي، براساس مفاهيمي از جمله عدم 
ثبــات مديريتی و جايگاه ضعيف ســازمانی، جايگاه 
غيرشــفاف هنر- صنعت فرش دســت باف روستايي 
در قوانين بودجه سنواتي کشور و عدم تحقق مناسب 
اهداف برنامه پنجم برساخته شد. تغييرات اساسی در 
حوزه مديريت و سياســت گذاري هنر- صنعت فرش 
دســت باف روســتايي ضروري به  نظر مي رسد. نهاد 
متولي اين صنعت بايد بتواند براساس هويت روستاها 
و ترکيب فعاليت هــای اقتصادی ايــن مناطق، هنر- 
صنعت فرش دســت باف را به نحوی ســازماندهی و 
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مديريت نمايد که در فقرزدايی و بهبود معيشت پايدار 
روســتائيان و عشاير نقش اساســی تری داشته باشد. 
همچنين به منظور ســاماندهی زنجيره توليد و فروش 
فرش دســت باف روســتايي، ايجاد و توسعه »الگوی 
قراردادي« با تأکيد بر رعايت حقوق بافندگان روستايي 

پيشنهاد شده است.  

کلیدواژه ها: نظريه زمينه اي، چالش ها، فرش دست باف 
روستايی، مديريت فرش

1-مقدمه
امــروزه يكــي از مهم ترين مشــكالت بســياري از 
کشــورهاي دنيا به خصــوص کشــورهاي در حال 
توسعه مســأله کمبود فرصت هاي شــغلي و افزايش 
نرخ بيكاري اســت. شايد بتوان اظهار داشت که يكي 
از داليل کاهــش جمعيت روســتايي در طول دوره             
1390–1335 کاهش فرصت هاي شــغلي بوده است. 
در سال 1335 نواحی روســتايي، 68/59 درصد کل 
جمعيت کشور را به خود اختصاص داده بودند که اين 
نسبت در سال  1390، به 28/54 درصد کاهش يافت 
)مرکز آمار ايران، 1390(. با وجود اين که هنر- صنعت 
فرش دست باف در صورت مديريت صحيح مي تواند 
به عنوان يكي از راهبردهاي اشــتغال زايي، خروج از 
فقر و توسعه روستايي مدنظر قرار گيرد، ولي شواهد 
حاکي از آن اســت که اشتغال اين صنعت در نواحي 
روستايي و عشايري نسبت به گذشته دچار افول شده 
است. بازاريابي فرش دســت باف روستايی در ايران 
به صورت علمي مديريت نمي شود و هنوز جنبه سنتي 

دارد )صحت و فرجلو مطلق، 1389: 2(. 
به طور کلی در شــرايط کنوني، چندين دســتگاه 
اجرايــي در زمينه مديريت فرش دســت باف فعاليت 
دارند که در اين ميان مي توان به وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )مرکز ملي فرش ايران و ســازمان توســعه 

تجارت ايران(، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي )موزه 
فرش ايران(، ســازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي 
و کميته امداد امام خميني )ره( اشــاره کرد. گوناگوني 
در مراکز تصميم گيري از مهم ترين عوامل مشكل ساز 
براي صنعت فرش ايران به شمار مي آيد. بررسي ابعاد 
مختلف اين صنعت در کشــور نشــان مي دهد، فرش 
ايــران دوران افول و رکود شــكننده اي را در عرصه 
رقابت هاي جهاني طي کرده و در شــرايط نامناســبي 
قرار گرفته اســت. سهم فرش دست باف ايران از بازار 
جهاني اين محصــول در دوره 2006-1976 در حالي 
رو به کاهش بوده اســت که هم زمان سهم کشورهايي 
مانند ترکيه، چين، هند رشــد مناســبي را تجربه کرده 
است )رضواني و همكاران، 1392: 38(. آمار جديد تر 
بانک مرکزي در اين خصوص حاکي از آن اســت که 
طــي دوره 1393-1378 ارزش صادرات فرش ايران 
از 689/6 ميليون دالر به 324 ميليون دالر کاهش پيدا 
کرده اســت. همچنين سهم صادرات فرش دست باف 
از صــادرات غيرنفتي ايران از ســال 1378 تا 1393 
روند نزولي داشــته است، به طوري که اين سهم از 17 
درصد در ســال 1378 به 0/9 درصد در ســال 1393 
رســيده اســت1. رکود بازار صادراتي، يكي از داليل 
افول تدريجي صنعت فرش بافي در نواحي روســتايي 
و کاهش درآمد و اشــتغال ناشــي از اين صنعت در 

روستاها مي تواند باشد. 
با وجــود تضعيف نقــش هنــر- صنعت فرش 
دست باف در توسعه روستايي کشور، مطالعه مناسبي به 
منظور شناسايي چالش ها و راه کارهاي کليدي توسعه 
فرش دســت باف در روســتاها، از ديد صاحب نظران 
و کارشناســان انجام نشده اســت تا بر اساس نتايج، 
بتوان پيشــنهادهاي مناسبي براي براي سياست گذاري 
کالن ارائه نمود. در اين راســتا، تحقيق حاضر در پي 
يافتن پاسخ هاي مناسب براي اين سؤال اساسي است 
کــه چالش هاي کالن هنر- صنعت فرش دســت باف 
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روســتايي در کشور چيست، به گونه اي که با رفع آنها، 
اين صنعت رونق يابــد و بتواند ضمن افزايش ارزش 
 افزوده، درآمد بافندگان روســتايي را ارتقاء دهد و در 
فقرزدايي در نواحي مذکور نقش آفريني نمايد. بنابراين 
هدف کلي اين پژوهش، تحليل چالش ها و راهكارهای 
اساسي فرش دست باف روستايي از ديدگاه کارشناسان 

و مطلعان کليدي است.

2- پیشینه تحقیق
تحليل تعداد 164 سند هنر- صنعت فرش دست باف 
در دوره زمانــي 1292 تــا 1357 )علي اکبري بايگي، 
1381: 1-935( نشــان مي دهد، فقدان استانداردها و 
شــرايط کار و احجاف در حقوق کارگر، کمبود نهاده 
توليد، واردات نهاده ها، به کارگيري کارگران خارجي، 
چالش هــاي صادرات و بازار فــرش ايران در خارج 
از کشــور از چالش هاي عمده هنــر- صنعت فرش 
دست باف بوده اند و در اين راســتا راه کارهايي مانند 
سازماندهي صادرات، توليد و عرضه اطالعات و آمار 
مناسب براي برنامه ريزي، نهادسازي براي مديريت و 
منع ورود نهاده هاي شــيميايي با کيفيت پايين مدنظر 
قرار گرفته اند. تاکنون مطالعات موردي گوناگونی در 
حوزه فرش دست باف روستايی صورت گرفته است 

که به برخی از آن ها اشاره می شود.
 شفيعيان )1375: 1( در مطالعه ا ي به بررسي عوامل 
مؤثر در جابجايي نيروي انساني در هنر- صنعت فرش 
کرمان پرداخت. نتايج پژوهش وي نشان داد دستمزد 
پايين، رکود بازار فرش دست باف، افزايش قيمت مواد 
اوليه، منزلت اجتماعي پايين قاليبافان، شرايط فيزيكي 
کارگاه و فشار خانواده از مهم ترين عوامل ترک حرفه 
قالي بافي از ســوي قالي بافان اســت. رستمي )1383: 
59( در پژوهشــي با عنوان بررســی وضعيت اشتغال 
زنان اســتان مازندران در بخش صنايع دســتي )منطقه 
ســاري( به اين نتيجه رســيد که عدم صرفه اقتصادي 

و نبود بازار فروش مناسب براي محصوالت توليدي، 
عمده ترين مشــكل زنان شاغل در بخش صنايع دستي 
اســت. رضايــي )1385: 33( در پژوهشــي با عنوان 
رضايت مندي بافندگان فرش دست باف در استان هاي 
آذربايجان شــرقي و اصفهــان به اين نتيجه رســيد 
که ضعــف در تهيه مواد اوليه، نقشــه و دار قالي بافي 
نامناســب، کمبود ســرمايه براي کار و عدم دسترسي 
کافي به وام و تسهيالت قالي بافي از مهم ترين مشكالت 
قالي بافان اين دو استان بوده است. ميرالماسي )1386: 
10( در مقاله اي با بررســي مؤلفه هــاي اصلي بهبود 
وضعيت شــغلي زنان قالي باف روســتايي شهرستان 
اراک، ســختي  کار، کمي درآمد، نداشتن بيمه، مناسب 
نبودن محيــط فيزيكي محل  کار، بيماري هاي ناشــي 
از قالي بافــي و همچنين گراني مــواد اوليه را به عنوان 
مهم ترين مشكالت زنان قالي باف روستايي مورد اشاره 
قرار داده اســت و عوامل قانوني، محيطي، اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي و آموزشــي را از مهم ترين عوامل 
مؤثر در بهبود وضعيت شغلي زنان قالي باف روستايي 
عنوان کرده است. مهدوي حاجيلويی )1380: 1( طي 
پژوهشــي با عنوان بررسي و شــناخت صنايع دستي 
)قالي بافي( در روستاهاي حاشــيه غربي دشت کوير 
به  منظور توســعه و احياء آن، به اين نتيجه رســيد که 
افزايش قيمت مواد اوليه و نامناسب بودن کيفيت توليد 
مشــكالتي را به وجود آورده است. لطيفي و همكاران 
)1392: 118-117( در مقاله اي با عنوان تحليل اثرات 
اقتصــادي- اجتماعي تعاوني هاي فرش دســت باف 
روستايي استان همدان نتيجه گرفتند که بين قالي بافان 
عضو و غير عضو تعاوني به لحاظ ميزان درآمد، توليد، 
ميزان آگاهي و دانش، دسترسي به تسهيالت، وام، مواد 
اوليــه و غيره تفاوت معناداري در ســطح يک درصد 
وجــود دارد، به طوري که قالي بافــان عضو اتحاديه از 
وضعيت بهتري برخوردارند. همان طور که مرور منابع 
نشــان مي دهد، تحقيقات تجربي انجام شده در کشور 
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شد. پرسش های اساسی مصاحبه شامل موارد زير بود:
1- وضعيت موجود فرش دست باف روستايي در 
ابعاد مختلف اعم از تأميــن نهاده ها، بافت، بازاريابي، 

مديريت و حمايت هاي دولتي چگونه است؟
2- آيا اسناد فرادستي، ازجمله قانون برنامه پنجم 
توسعه و بودجه هاي سنواتي، فرش دست باف روستايي 

را به صورت سيستمي مدنظر قرار داده اند؟
3- چنانچه قرار باشــد، فرش دست باف روستايي 
در عين افزايش ســهم ايران در بازارهاي جهاني فرش 
دست باف، سبب اشتغال زايي شايسته و درآمدزا براي 
روستائيان شود، چه راه کارهايي از منظر سياست گذاري 

کالن بايد مدنظر قرار گيرند؟
به منظور تائيد پايايی داده ها، از روش پيشــنهادی 
)Bo Hansen, 2006: 10( يعنــی يادداشــت نــكات 
کليــدی، برقراری تعامل با افراد تحت شــرايط عادی 
)شــروع مصاحبه با پرسش های ســاده و کلی و پيش 
رفتن به ســمت جزئيات و سؤاالت اساسی تحقيق به 
منظور خارج کردن شــرايط از حالت رسمی به حالت 
عادی و دوســتانه و غير رســمی(، پرهيز از سوگيری 
در مصاحبه و تفسير يادداشت ها و نيز سه وجهی سازی 
بهره گرفته شــد. به منظور سه وجهی سازی، از راهبرد 
»تكثرگرايــی داده« اســتفاده گرديد. ايــن راهبرد بر 
جمع آوری اطالعات از منابــع مختلف تأکيد دارد. از 
ســوی ديگر به منظور تأميــن روايی تحقيق عالوه بر 
تكثرگرايی داده، از راهبرد »بازخورد مشارکت کننده«4  
اســتفاده شــد. به عبارت ديگــر، تفســير محقق از 
اظهارات مصاحبه شــوندگان، به آن ها ارائه و با توجه 
به بازخوردهــای دريافتی، اصالحــات ضروری در 
برداشت ها انجام می شد. همزمان با جمع آوری داده ها، 
محققان سعی نمودند با استفاده از کدگذاری  به تحليل 
بپردازند. در اين راســتا، در هــر گام جمع آوری داده 
)پس از مصاحبه با هر فرد(، تيم پژوهش به پياده سازی 
و بررسی نوارهای ضبط شده و يادداشت های ميدانی 

در حوزه فرش دست باف روستايي، همگي به صورت 
موردي بوده و هيچ پژوهشــي با هدف احصاء رئوس 
سياست گذاري کالن توسعه فرش دست باف روستايي 
بر اســاس نظرات خبرگان و فعاالن اين حوزه انجام 
نشــده اســت. از آن جايي که پژوهش حاضر به رفع 
اين خأل، از طريق تحليل اکتشــافي چالش ها در ابعاد 
مختلف و شــناخت راه کارهای مناســب برای بهبود 
سياســت گذاری در حوزه فرش دست باف روستايی 
پرداخته اســت، لذا کاربردي بوده و از اهميت زيادي 
برخوردار اســت. البته شــايان ذکر است که به منظور 
جلوگيــري از تكرار، راه کارهاي برخاســته از نظرات 

کارشناسان امر، در بخش انتهايي مقاله ذکر شده اند.

3- روش شناسی تحقیق
پژوهــش حاضــر از منظــر پارادايم تحقيــق، جزو 
تحقيقات کيفي اســت و با رويكرد آسيب شناســانه2  
و با غايــت واکاوی چالش ها و راه کارهاي توســعه 
فرش دست باف روستايی ايران انجام شده است. فاز 
ميداني تحقيق، با رهيافت نظريه زمينه اي انجام شــد. 
افراد مورد مطالعه، با اســتفاده از نمونه گيری مبتنی بر 
هدف از بين صاحب نظران، کارشناســان دستگاه هاي  
اجرايي )از جمله کارشناســان ســابق وزارت جهاد 
ســازندگي، مرکز ملي فرش ايران و شــرکت سهامي 
فرش( و فعاالن فرش دست باف انتخاب شدند. حجم 
نمونه بر اســاس معيار اشــباع نظــري 27 نفر تعيين 
 گرديد. بر اســاس اشــباع نظري محقق حجم نمونه 
را تا جايي گســترش مي دهد که داده هاي جديدي از 
طريق جمع آوري داده ها حاصل نشود. ابزار تحقيق در 
جمع آوری داده ها، پروتكل مصاحبه نيمه ساختاريافته، 
دســتگاه ضبط صوت و نيز دفتر يادداشت برداری های 
محققــان بود. در راســتاي درک عميــق واقعيت ها3  
مصاحبه ها به صورت انفــرادی و ژرف نگرانه )مدت 
زمــان هر مصاحبه به طور متوســط 70 دقيقه( انجام 
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پرداختند. ســپس مطالب به شــيوه خط به خط مورد 
بررسی قرار گرفتند و جمالت مرتبط با سؤاالت اصلی 
پژوهش مشخص شــدند. محققان ســعی نمودند با 
استفاده از تكنيک مرور مجدد و مقايسه دائمی داده ها 
5، درک خــود از آن ها و پيوندهای مربوطه را نشــان 
دهند. در اين اقدام، اجزاء مشابه در هم ادغام و موارد 
تكراری حذف شــدند. به طور کلــی، تجزيه و تحليل 
داده ها و تفسير آن ها از طريق کدگذاری در سه مرحله 
اســتخراج کدهای باز، دســته بندی کدهای باز از نظر 
قرابت نظری و مفهومــی در قالب طبقات محوری و 
سپس تشكيل ماتريس طبقات کالن انتخابی با استفاده 

از استنباط روابط درونی طبقات محوری انجام شد. 

4- یافته های تحقیق
4. 1. کدگذاری باز

پس از پياده ســازی مطالب جمع آوری شده از طريق 
مصاحبه، در کدگذاری باز با مرور خط به خط داده ها، 
جمالت مرتبط با موضوع پژوهش اســتخراج گرديد. 
در اين مرحله 55 مفهــوم، 18 خرده مقوله و 5 مقوله 
در رابطه با چالش ها و موانع توســعه فرش دست باف 

شناسايی و در جدول )1( ارائه شد.
 

 ها مقوله ها خرده مقوله مفاهیم

روستايي به صورت پراكنده و  باف دستفرش  آوردن اغلب اعتبارات
غيرقابل تفكيك در قالب فصل صنايع، بازرگاني و تعاون و فصل توسعه 

 علوم و فناوري
 باف دسترش ف جايگاه غيرشفاف

روستايي در قوانين بودجه 
سنواتي كشور و عدم تحقق 
 مناسب اهداف برنامه پنجم

ضعف مديريت و 
 گذاري سياست

 باف دستفرش  مستقل در بودجه كشور، براي فقدان برنامه و طرح
 پذير روستايي به صورت هدفمند و نظارت

( قانون برنامه 194ماده ) "ن"عدم ارائه گزارش عملكرد در خصوص بند 
 پنجم توسعه

 فرش صنعت -هنر تغييرات سريع مديريتي در نهادهاي متولي

عدم ثبات مديريتي و جايگاه 
 ضعيف سازماني

 ها نيروي انساني در مراكز استانكمبود 
 فرش گيري و وجود نهادهاي موازي متولي تعدد مراكز تصميم

 باف دستفرش  ضعف جايگاه نهادي

 فرش پايين بودن توان كارشناسي نهادهاي متولي
هاي  عملكرد نامناسب سازمان

فرش در اجراي  دولتي متولي 
 ها وظايف و مسئوليت

 فرش نهادهاي متوليضعف مديريتي 

 هاي دولت و عدم فراگيري آن اثربخشي پايين حمايت

در ايفاي مناسب  باف دستهاي تعاوني فرش  ها و شركت ناتواني اتحاديه
 هاي حمايتي نقش

هاي  اثربخشي پايين سازمان
 غيردولتي

 

جدول 1. كدگذاري داده هاي كيفي )یافته های پژوهش(
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ادامه جدول 1. كدگذاري داده هاي كيفي )یافته های پژوهش، 1395(
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ادامه جدول 1. كدگذاري داده هاي كيفي )یافته های پژوهش، 1395(

 ها مقوله ها خرده مقوله مفاهیم

 های بومی فرش از بین رفتن اصالت
های  به ارزش عدم توجه مناسب

 باف دستفرش  کیفی و هویتی
موانع و 

 های محدودیت
 تولید 

 عدم توجه به کیفیت بافت

 باف دستعدم توجه به نقش فرهنگی فرش 

 فرش در بازارهای فراوان  حضور دالالن و واسطه

 ساختار نامناسب بازار

موانع و 
های  محدودیت
 فروش

عدم وجود سازوکار مناسب برای جلوگیری از حضور صادرکنندگان غیر 
 فرش واقعی در صادرات

 وجود فضای رقابتی ناسالم بین صادرکنندگان

 عدم شناسایی سالیق و نیازهای بازار

فقدان نظام مناسب بازاریابی در 
 المللی سطح ملی و بین

 اثربخشی پایین تبلیغات

 عدم مشارکت بخش خصوصی در تبلیغات و بازاریابی

 المللی داخلی و بینناکافی بودن تبلیغات در سطح 

 فرش کارایی نامناسب بازاریابی اینترنتی در توسعه صادرات

 کننده در بازارهای جهانی کاهش قدرت خرید مصرف

 کاهش تقاضا در بازارهای جهانی
 ظهور کاالهای جانشین )فرش ماشینی، مبل و غیره(

 باکیفیت پایین های صادرات فرش

 های خارجی بازار به دلیل تحریماز دست رفتن بخشی از 

 های فرش ایرانی توسط کشورهای دیگر ها و نقش استفاده از طرح سوء
 المللی افزایش رقابت در سطح بین

 )چین، هند، پاکستان و غیره( فرش هنر صنعتبازار ورود رقبای جدید به 

جوایز ، مانند فرش صادراتهای تشویقی کافی دولتی برای  فقدان سیاست
 صادراتی

حمایت ناکافی دولت از 
 های گمرکی صادرات باال بودن تعرفه صادرکنندگان

 المللی های بین عدم حمایت مالی دولت از صادرکنندگان واقعی در نمایشگاه
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 ها مقوله ها خرده مقوله مفاهیم

 کاهش تعداد بافندگان فرش در مناطق روستایی

 افول بافندگی وضعیت موجود نسبت به گذشته

 گذشتهکاهش تولید نسبت به 

 فرش بافتروستایی و گرایش به  فرش به بافتها  کاهش تمایل بافنده
 شهری

 فرش انداز نامناسب  چشم

 

ادامه جدول 1. كدگذاري داده هاي كيفي )یافته های پژوهش، 1395(

4. 2. کدگذاری محوری
در اين مرحله، با مقايســه مداوم داده های کدگذاری 
شــده با يكديگر، زير مقوله ها در قالب خوشــه هايی 
متناسب با مقوله ها ســازماندهی شدند که در نهايت، 
5 مقولــه »افــول بافندگــی«، »ضعــف مديريت و 
سياست گذاری«، »کارکرد نامناسب نظام ارائه خدمات 
بيمــه و مالــی«، »موانع و محدوديت هــای توليد« و 
»موانع و محدوديت های فروش« به عنوان چالش های 
عمده هنر- صنعت فرش دســت باف روستايي ايران 
شناسايی شــدند. در ادامه به تشــريح هريک از اين 
مقوله ها پرداخته می شــود تا در نهايت طبقه محوری 

مشخص شود.

4. 2. 1. افول بافندگي
4. 2. 1. 1. وضعیت موجود نسبت به گذشته

يافته ها نشــان می دهد کــه افول بافندگــی يكي از 
چالش هاي فرش دست باف روستايي کشور است. در 
اين خصوص بسياری از مصاحبه شوندگان به مواردی 
مانند، کاهش تعداد بافندگان فرش در مناطق روستايی، 
کاهش توليد نسبت به گذشته، کاهش تمايل بافنده ها 
به بافت فرش روستايی و گرايش به بافت فرش شهری 
و چشم انداز نامناسب فرش اشاره کرده اند. اين موارد 
حاکی از آن است که در سال های اخير قالی بافی روند 

نزولی را طی کرده اســت و پيش بينی می شــود که با 
تداوم اين رويه، در آينده وضعيت نامناسب تري شكل 
خواهد گرفت. يكی از مصاحبه شوندگان اظهار داشته 
است »سهم نواحی روستايی و عشايری در توليد فرش 
خيلی کمتر شــده است و در حال حاضر سهم مناطق 
روستايی و عشــايری حدود 25 تا 30 درصد است«. 
عالوه بر اين، ميزان توليد فرش دســت باف در حال 
حاضر حدود 3/5 ميليون متر مربع است در حالی که 
در 10 سال قبل اين رقم 5 ميليون متر مربع بوده است. 
اين شــواهد حكايت از افول قالی بافی در ســال های 
اخيــر دارد. يكی از مصاحبه شــوندگان در خصوص 
دوران افول و رونق فرش دست باف روستايي به افول 
آن در ســال های اخير اشاره می کند و  اظهار می دارد 
»دوره رونق نســبی فرش دست باف روستايی در طی 
سال های 1366 تا سال 1374 بود که اوالً عمده دليل 
اين رونق نياز بازار به ارز جهت واردات اقالم مختلف 
از جملــه قطعات يدکی خودرو و ســاير اقالم ديگر 
بود. ثانيًا پرداخت تســهيالت قرض الحسنه با نرخ 4 
درصد و همچنين تسهيالت با نرخ 14 درصد از طريق 
بانک کشاورزی و همچنين وجود برخی از نيروهای 
مخلص جهاد بود که هدفشــان ايجاد رونق در روستا 
و کمک به بافندگان روستايی و همچنين مطالعه بازار 
و توليد براساس ساليق و نياز بازار بود. ولی تقريبًا از 
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سال 1380 با ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت 
کشــاورزی و انتقال وظايف آن به وزارت بازرگانی 
سابق تحت عنوان »ساماندهي ساختار مديريتي هنر- 
صنعت فرش دست باف«، دوره افول فرش دست باف 

شروع شد«. 

4. 2. 2. ضعف مدیریت و سیاست گذاري
4. 2. 2. 1. جایــگاه غیرشــفاف هنر- صنعت فرش 
دست بافت روستایي در قوانین بودجه سنواتي کشور 

و عدم تحقق مناسب اهداف برنامه پنجم
يافته هاي تحقيق حاضر حاکي از آن اســت که اغلب 
اعتبارات هنر- صنعت فرش دســت باف روســتايي 
کشــور، به صــورت پراکنده و غيرقابــل تفكيک در 
قالب فصل صنايع، بازرگاني و تعاون و فصل توسعه 
علــوم و فناوري پيش بيني شــده اند و برنامه و طرح 
مســتقلي در قوانين بودجه کشور براي هنر- صنعت 
فرش دســت باف روســتايي، به صورت هدفمند و 
نظارت پذير تدوين نشــده اســت. در اين زمينه يكي 
از کارشناســان تصريح مي کند: »طي سال هاي 1384 
تــا 1394 در فصل بازرگاني و تعاون در برنامه تنظيم 
بــازار داخلي ، طرحي بــا عنوان کمک هــاي فني و 
اعتباري براي توليد مواد اوليه فرش دست باف و ايجاد 
مجتمع هاي قالي بافي اجرا گرديد. ولي مشخص نبود 
ســهم هنر- صنعت فرش دست باف روستايي چقدر 
اســت. برنامه و طرح مستقلي در بودجه کشور، براي 
فرش دست باف روستايي نداشته ايم و مشخص نبوده 
چه ميــزان اعتبارات هنر- صنعت فرش دســت باف 
روســتايي براي چه اهداف کّمي در نظر گرفته شده 
است«. در همين راســتا بررسي قوانين بودجه کشور 
در سال هاي 1394-1350 نشان داده است که »اغلب 
اعتبارات هنر- صنعت فرش دســت باف روستايي به 
صورت پراکنــده و غيرقابل تفكيک در فصل صنايع، 

بازرگانــي و تعاون و فصل توســعه علوم و فناوري 
تحت عناويني مانند: الف( برنامه ايجاد و توسعه صنايع 
نساجي، دستي و روستايي و چرم، ب( برنامه بهبود و 
توسعه صادرات، ج( برنامه کمک هاي فني و اعتباري 
صنايع کوچک کشاورزي و صنايع کوچک غيردولتي، 
د( برنامه ارتقاي توليدات صنعتي، هـ( کمک هاي فني 
و اعتباري به صنايع کوچک و متوسط، و( کمک هاي 
فنــي و اعتباري براي توليد مــواد اوليه هنر- صنعت 
فرش دســت باف، ز( ايجاد مجتمع هــاي قالي بافي، 
ح( برنامه توســعه فضاهاي علمي فناوري احداث و 
تجهيز پژوهشــكده فرش و ط( برنامه توســعه هنر- 
صنعت فرش دســت باف آمده است«. از سوي ديگر 
کارشناسان معتقدند ميزان تحقق تكليف برنامه پنجم 
توســعه در خصوص هنر- صنعت فرش دست باف 
روســتايي در هاله اي از ابهام قرار دارد: »بر اساس بند 
»ن« ماده )194( قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را به 
حمايت از ايجاد و توسعه و تجهيز کارگاه هاي متمرکز 
و غيرمتمرکز و اتحاديه ها و شرکت هاي تعاوني فرش 
دست باف روســتايي و شهري سراســر کشور و نيز 
صنايع و خدمات جانبي هنر- صنعت فرش دست باف 
به منظــور ارتقاء و بهبود بهــره وري، تثبيت و افزايش 
ســهم صادراتي و بازاريابي هــاي داخلي و خارجي 
موظف کرديــم. جالب اين که بررســي گزارش هاي 
نظارت بر عملكرد برنامه نشــان مي دهد که هيچ گونه 
شاخصي در خصوص عملكرد اين حكم و اثربخشي 

آن ارائه نشده است«. 

4. 2. 2. 2. عــدم ثبات مدیریتــی و جایگاه ضعیف 
سازمانی

يكــی از مهم ترين مشــكالت هنــر- صنعت فرش 
دســت باف روســتايي عدم ثبات مديريتــی و فقدان 
تشــكيالت سازمانی مســتقل و کارآمد در اين حوزه 
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است. از مواردی که بسياری از  مصاحبه شوندگان روی 
آن تأکيد داشــتند، ضعف جايگاه نهادی هنر- صنعت 
فرش دســت باف و تعدد مراکز تصميم گيری و وجود 
نهادهای موازی متولی فرش اســت. در مصاحبه هايی 
که با متخصصان اين حوزه صورت گرفت مشــخص 
شــد، اين صنعت با وجود تغييــر در نهادهای متولی 
فرش در سال هاي گذشته و قرار گرفتن اين نهاد زير 
نظــر وزارت صنعت، معدن و تجارت در ســال هاي 
اخير، هنوز هم فاقد جايگاه نهادی مناســب به منظور 
ايفای نقش حمايتی اســت. يكی از کارشناسان اظهار 
می دارد »در حال حاضر به نظر می رســد که وزارت 
صنعت و تجــارت، با توجه بــه دغدغه های زيادی 
کــه دارد )ايران خودرو و فــوالد(، فرصت توجه به 
هنــر- صنعت فرش دســت باف را ندارنــد و به آن 
به عنــوان صنايع کوچک توجــه می کنند«. يكي ديگر 
از کارشناسان اضافه می کند »ساليان سال وجود لزوم 
يک متولی مقتدر برای فرش احســاس مي شد که گام 
اول ايجــاد مرکــز ملی فرش بود. ايــن مرکز در اين 
سال ها )10سال( يک سری زيرساخت های اطالعاتی 
و مديريتی را فراهم کرده اســت، ولی االن احتياج به 
اقتدار و اســتقالل مالی و تشكيالت متناسب دارد« و 
در ادامه به تعدد مراکز تصميم گيری و وجود نهادهای 
موازی متولی هنر- صنعت فرش اشاره می کند. عالوه 
براين، يكی از کارشناسان به تغييرات سريع مديريتی 
در حوزه هنر- صنعت فرش اشــاره و آن را به عنوان 
يكی از موانع توســعه فرش دست باف می داند و در 
انتقاد از آن می گويد »بايد مديريت ها اصالح شــود، 
ميانگيــن طول عمــر مديران را در شهرســتان وقتی 
بررســی مي کنيد هيچگاه به دوســال هم نرســيده، 
تغييرات مديريت از کيفيــت کار می کاهد«. از طرفی 
کمبود نيروی انسانی در مراکز استان ها نيز از مواردی 

است که مانع پيشرفت کار است.

4. 2. 2. 3. عملکرد نامناســب ســازمان های دولتی 
متولی فرش در اجرای وظایف و مسئولیت ها

يكــی از مشــكالت فــراروی هنــر- صنعت فرش 
دســت باف عملكرد نامناســب ســازمان های دولتی 
متولی فرش اســت. ضعف مديريتــی و ناکافي بودن 
توان کارشناســی، اين مراکز و هنر- صنعت فرش را 
با چالش مواجه کرده اســت. يكی از کارشناسان در 
انتقاد از اوضاع مديريتی هنر- صنعت فرش به سطح 
پايين توان کارشناســی نهادهاي اجرايي اشــاره و در 
ادامه اظهار می کند »کسانی که در مديريت کالن فرش 
در نهادهــاي اجرايي قرار می گيرند بايد با بازار فرش 
آشــنا باشــند و بازارهای جهانی را بشناسند«. عالوه 
بر اين، يكی ديگر از مصاحبه شــوندگان به اثربخشي 
پاييــن حمايت های دولت اشــاره می کند و می گويد 
»در سفرهای اخير به روستاهای ايالم و زابل حمايت 

دولتي از فرش بافان روستايي را مشاهده نكردم«.
به طــور کلی، طبق اظهارات مصاحبه شــوندگان، 
عدم انطباق امكانات و مســئوليت هاي مرکز مذکور، 
فقدان اســتقالل مالــي و اداري الزم، تقليل مرکز ملی 
فــرش به ســطح اداره کل در وزارت صنعت، معدن، 
تجارت، عدم تناسب مأموريت وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت با رســالت هاي فرش دســت باف، فقدان 
تعريف ســازوکار همكاري و هماهنگي الزام آور بين 
مرکز ملي فرش دست باف با ساير نهادها و دستگاه هاي 
مؤثر بر توسعه فرش دست باف، بي توجهي به ماهيت 
بين بخشــي مديريت فــرش دســت باف در طراحي 
ساختار تشكيالتي مرکز، غفلت از ظرفيت هاي بخش 
غيردولتي به ويژه در نواحي روســتايي براي توســعه 
فرش دست باف و فقدان ظرفيت اجرايي مناسب براي 
متشكل کردن بافندگان و سازماندهي و ارائه خدمات 
توســعه کسب وکار از چالش هاي ســاختاري اساسي 
مرکز ملي فرش دست باف به شمار مي روند. برای مثال 
يكی از مصاحبه شوندگان معتقد بود: »مرکز ملی فرش 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
82

73
8.

13
97

.1
4.

33
.2

.1
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 g
ol

ja
am

.ic
sa

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                            10 / 21

http://goljaam.icsa.ir/article-1-264-fa.html
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20082738.1397.14.33.2.1
https://goljaam.icsa.ir/article-1-264-en.html


دوفصلنامه
علمی - پژوهشی

انجمن علمی
فرش ایران
شماره 33

بهار و تابستان 1397

93

حتی قدرت برنامه ريزی و ســازماندهی نمايشگاه های 
فرش دست باف را ندارد و بسياری از اين نمايشگاه ها 
با هماهنگی و اخذ مجوز از ســازمان توسعه تجارت 

برگزار می شوند«.

4. 2. 2. 4. اثربخشي پایین سازمان هاي غیردولتي
ناتوانــی اتحاديه هــا و شــرکت های تعاونــی فرش 
دست باف روســتايي در ايفای نقش های حمايتی نيز 
از ديگر مشكالت پيش روی اين صنعت است. يافته ها 
نشــان می دهد که اتحاديه ها و شــرکت های تعاونی 
نتوانســته اند وظايف خود را به خوبی انجام دهند. در 
اين خصوص يكــی از کارشناســان می گويد »دفاتر 
تعاونی های روســتايی در شــهرها قرار دارد. ما اصاًل 
در روستاها دفتر نداريم. مجموعه اي از روستايی ها که 
قالی مي بافند دفترشان در شهر است من اين را الگوی 
ايده آل نمی دانم که تا بتواند منجر به اشتغال روستايی 
بشود«. کارشــناس ديگری می گويد »در اتحاديه اکثراً 

فقط خريد و فروش فرش انجام می شود«.

4. 2. 3. کارکرد نامناســب نظام ارائه خدمات بیمه و 
مالی

4. 2. 3. 1. محدودیت دسترســی بافندگان به منابع 
مالی و اعتباری مناسب و انحراف  بخشي از تسهیالت
يكــی ديگــر از موانع توســعه فرش دســت باف، 
محدوديت دسترسی بافندگان به منابع مالی و اعتباری 
است. انحراف تسهيالت بانكی، سخت گيری بانک ها 
و ناکافی بودن حمايت های مالی دولت و کوتاه بودن 
دوره بازپرداخت وام مواردی هســتند که دسترســی 
بافندگان بــه منابع مالی و اعتباری و اثربخشــي اين 
منابــع را با محدوديــت مواجه کرده انــد. يافته هاي 
تحقيق حاکي از آن اســت که تســهيالت بانكي اعطا 
شــده به بافندگان، بعضًا در جاهايــی غير از قاليبافی 
مورد اســتفاده قرار گرفته اســت. در اين زمينه يكی 

از مصاحبه شــوندگان می گويد: »تحقيق کنيد که چند 
درصــد از ايــن کارگاه هايی که بــرای فرش بافی از 
بانک هــا اعتبارات يارانه اي گرفتنــد، وجود خارجي 
دارنــد. حداقل مرکز ملی فرش يــک گزارش بدهد. 
شــما پول داديد برای کارگاه های متمرکز ولی رفتند 
در شغل های ديگر«. افزون بر اين استفاده نامناسب از 
بودجه و اعتبارات دولتي از ديگر مشكالت اين حوزه 
اســت که از سوی کارشناسان به آن اشاره شده است. 
در اين خصوص يكی از کارشناسان می گويد »متأسفانه 
اعتبارات ما به ســمتی هدايت می شود که واقعًا هدر 
می رود و صرف روســتايی نمی شود. بودجه هايي که 
تحت عنوان شــرکت هاي تعاوني فرش دســت باف 
روستايی اختصاص می يابد اگر به واحدهای توليدی 
فرش داده شــود، می تواند اثرگذارتر باشد«. همچنين 
سخت گيری بانک ها و ناکافی بودن منابع مالی را بايد 
بــه اين مقوله افزود. در ايــن خصوص بانک ها برای 
گرفتن وام از بافندگان طرح توجيهی مطالبه می کنند. 
لذا با توجه به اين که قشــر بافنده از سطح تحصيالت 
پايينی برخوردارند، در گرفتن وام با مشــكل مواجه 
می شوند. يكی از بافندگان می گويد »بانک ها می گويند 
برنامه بنويسيد تا وام بگيريد، من سواد ندارم که برنامه 
بنويســم« و در ادامه به مشكل ضمانت برای اخذ وام 
اشــاره می کند که باعث شده است خيلی از بافندگان 
به دليل نداشــتن ضامن نتوانند از منابع بانكي استفاده 
کننــد. همچنين منابــع مالی که در اختيــار بافندگان 
قرار می گيرد بسيار محدود اســت. کوتاه بودن دوره 
بازپرداخــت وام نيــز از ديگر مشــكالت اين بخش 

گزارش شده است. 

4. 2. 3. 2. ضعــف در ســازماندهي بیمه اجتماعي 
قالي بافان

از مشــكالتی که در اين زمينه وجود دارد می توان به 
سوء استفاده از بيمه اجتماعی قاليبافي، نبود اطالعات 
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دقيق و قابل اســتناد در خصوص تعداد شــاغالن در 
کارگاه های قالی بافی و قطع بيمه قالی بافان به دليل عدم 
توانايی در پرداخت حق بيمه اشاره کرد. در خصوص 
سوء استفاده از بيمه قالی  بافی بررسی ها نشان می دهد 
که به دليل عدم وجود سازوکار مناسب برای شناسايی 
قالی بافــان واقعی، افرادی خــارج از حرفه قالی بافی 
توانسته اند با سوء اســتفاده از موقعيت پيش آمده، از 
مزايای ايــن بيمه بهره مند شــوند. در تأييد اين ادعا 
يكی از مصاحبه شوندگان اظهار می کند »خيلی راحت 
مي رونــد دار قالی مي خرند و در خانــه مي گذارند. 
اتحاديه هم مي آيد در خانه نگاه مي کند. اتحاديه برای 
اين که بيايد عضويت بيشتری بگيرد و تعداد اعضايش 
بيشــتر شــود تأييد مي کند و يک پول حق عضويتی 
از متقاضيان مي گيرد. به اســم قالی باف تسهيالتی که 
برای قالی باف در نظر گرفته شــده )بيمه( را به جيب 
مي زنند«. بسياری از کارشناســان دليل انحراف بيمه 
قالی بافــی را نبود اطالعات دقيق و قابل اســتناد در 
خصوص تعداد شاغالن در کارگاه های قالی بافی ذکر 
می کنند. در اين خصوص يكی از آنها می گويد »يكی 
از مشكالت بيمه اين است که تعداد بافندگان مشخص 
نيســت، کارگاه های قالی بافی را سرشماری کرده اند. 
عمدتًا اطالعات بيانی اســت و مباني مســتند ندارد. 
بعضی اوقات بر اســاس شــرکت هاي تعاونی  فرش 
دست باف روستايی که در آن جا فعاليت می کردند اين 
اطالعات داده می شد که اين اطالعات اکثراً اغراق آميز 
بوده اســت. به خاطر اين که سهمی بگيرند، اعتبارات 
بيشتری بگيرند. ســهام دار يک چيزی می داده است، 
ممكن است يک دوره قالی می بافته و کارگاه را ترک 
کرده و اين ها هنوز جزو آمار خودشان اعالم می کنند«. 
از طرفی قطــع بيمه قالی بافان به دليــل عدم توانايی 
پرداخت حق بيمه يكی ديگر از مشــكالت ايشــان 
است. با توجه به پايين بودن سطح درآمد، بسياری از 
قالي بافان روستايي توانايی پرداخت حق بيمه خود را 

ندارند و در بسياری از موارد مشاهده شده است که به 
دليل عدم توانايی در پرداخت حق بيمه، سازمان تأمين 

اجتماعی اقدام به قطع بيمه آنها نموده است.

4. 2. 4. موانع و محدودیت های تولیدی
4. 2. 4. 1. دسترسی نامناسب بافندگان به مواد اولیه 
دسترسی نامناسب بافندگان به مواد اوليه يكی ديگر از 
مشــكالت توسعه فرش دست باف روستايي است که 
شامل موارد عدم استفاده از ظرفيت های توليد پشم در 
داخل کشــور، عدم وجود مراکز تأمين و توزيع مواد 
اوليه و استفاده از مواد اوليه با کيفيت پايين است. يكی 
از مصاحبه شــوندگان به عدم استفاده از ظرفيت های 
توليد پشم در داخل کشور به عنوان يكی از مهم ترين 
مشكالت هنر- صنعت فرش دست باف اشاره می کند 
و آن را ناشی از عدم وجود مراکز تأمين و توزيع مواد 
اوليه در داخل کشــور می داند. در تأييد اين ادعا يكی 
از مصاحبه شــوندگان می گويد: »در تأمين مواد خام و 
نهاده های توليد فرش مشكالتی وجود دارد، کارخانه 
کم شده و ابزار آالت و مواد اوليه گران از خارج وارد 
می شود«. افزون بر اين، استفاده از مواد اوليه با کيفيت 
پايين در بافــت فرش يكی ديگر از چالش های فرش 
دست باف روستايي است. بررسی ها نشان می دهد که 
مواد اوليه ای که در بافت فرش از آن استفاده می شود 
فاقد کيفيت الزم اســت و اســتفاده از آن در نهايت 
منجر به کاهش کيفيت بافت و مشــكالت بهداشــتی 

برای بافندگان می شود. 

4. 2. 4. 2. محــدود بودن برنامه های آموزشــی در 
جهت ارتقای کیفیت و هماهنگی تولید با نیاز بازار

آموزش قالی بافان يكی از عواملی اســت که منجر به 
ارتقاء کيفيت بافت خواهد شد. يافته ها نشان می دهد 
که بافندگان فرش دست باف روستايي از سطح مهارت 
پايينی برخوردارند و توجــه چندانی به کيفيت بافت 
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ندارند. در اين خصوص يكی از مصاحبه شــوندگان 
اظهار می دارد »با توجه به ســابقه 47 سال فعاليت در 
بخش های مختلف به خصوص در فرايند توليد فرش 
دست باف به نظر می رسد در ارتباط با کيفيت توليد و 
هماهنگی آن با نياز بازار 75 درصد از قالی بافان کشور 
نياز به آمــوزش دارند؛ اين که چه مواد اوليه خوبی را 
خريداری و مصرف نمايند و از چه نقشــه باب بازار 
اســتفاده کنند. بديهی اســت تداوم اين آموزش ها در 
ارزش افزوده توليدشــان مؤثر خواهد بود«. عالوه بر 
اين، نسل جوان تمايل چندانی به ادامه فعاليت در اين 

حرفه ندارد.

4. 2. 4. 3. ساماندهی نامناسب کارگاه های تولیدی 
ساماندهی نامناسب کارگاه های توليدی يكی ديگر از 
مشكالت فرش دســت باف روستايي است. با وجود 
اين که مجتمع های متمرکز قالی بافی با هدف تقويت و 
گسترش اشتغال در حوزه فرش دست باف راه اندازی 
شــدند، ولي بررســی ها حاکی از آن اســت که اين 
کارگاه ها عماًل نتوانستند اهداف تعيين شده را محقق 
کنند. يكی از مصاحبه شــوندگان، کارگاه های خانگی 
را موفق تــر از مجتمع های متمرکــز می داند و اظهار 
می دارد »به نظر می رســد تشــكيل واحدهای صنعتی 
فرش دســت باف، موفقيت چندانی در بهبود معشيت 
بافنــدگان و کاهش مهاجرت های روســتا– شــهری 

نداشته است«.

4. 2. 4. 4. شرایط نامناسب شغل بافندگی
بهداشت نامناسب محيط کار، منزلت اجتماعی پايين 
بافندگی و ســطح پايين رضايت شــغلی بافندگان از 
عواملی هســتند که در طبقه شــرايط نامناسب شغلی 
بافندگان جــای می گيرند. مصاحبه شــوندگان معتقد 
بودند که شرايط نامناسب بهداشت محيط کار موجب 
کاهش رغبت بافندگان به بافت شــده است. در اين 

راستا يكی از آن ها اظهار داشــت: »بافندگان به دليل 
بهداشــت نامناســب محيط دچار بيماری هايي مثل 
کمر درد، ضعــف بينايی و همچنين به خاطر خريدن 
پشــم های بی کيفيت دچار مشــكالت تنفسی )آسم( 
دچار مي شوند«. عالوه بر اين، منزلت اجتماعی پايين 
و ســطح پايين رضايت شغلی بافندگان به عنوان يكی 
ديگر از چالش های اين بخش مورد اشاره قرار گرفته 

است.

4. 2. 4. 5. فقدان صرفه اقتصادی بافت
يافته ها نشــان می دهد تورم باالی داخلی و باال بودن 
قيمت تمام شــده فرش، کاهش تقاضا برای فرش در 
بازار داخلی، پايين بودن دست مزد، زمان بر بودن بافت 
فرش و هدفمندســازی يارانه ها از مواردی هســتند 
که منجر به فقدان صرفه اقتصادی بافت شــده اند. در 
اين راســتا يكی از مصاحبه شوندگان می گويد: »يكی 
از معضالت تورم اســت. دالر وقتی که شد سه هزار 
تومان، گفتيم فرش ارزان است و صادرات خوب انجام 
می شــود. ولی آن قدر تورم سريع باال رفت که قيمت 
تمام شده فرش با دالر سه هزار تومانی برابر شد و مثل 
قيمت قبلی اش شد«. يكی ديگر از مصاحبه شوندگان 
در تأييــد اين ادعا به رقابتی بودن بازار فرش اشــاره 
می کند و اظهــار می دارد: »مــن نمی توانم هر چقدر 
قيمت داخلی، تورم و هزينه ســربار افزايش پيدا کرد، 
قيمت فروش را ببرم باال و اين جواب نمی دهد. چون 
بازار رقابتی است«. عالوه بر اين، کاهش تقاضا برای 
فــرش در بازار داخلی به دليــل کاهش قدرت خريد 
مــردم نيز از عواملی اســت که باعــث فقدان صرفه 
اقتصادی بافت شــده است. از ســوی ديگر، بسياری 
از مصاحبه  شــوندگان اظهار داشته اند که زمان بر بودن 
بافــت فرش و پايين بودن دســت مزد بافنده منجر به 
کاهش رغبت و انگيزه بافنده به ادامه بافت شده است. 
در اين راستا يكی از مصاحبه  شوندگان به نقش منفی 
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واسطه ها در دست مزد پايين بافندگان اشاره می کند و 
در ادامه می گويد: »دســت مزد بافنده شايد حدود 35 
درصد از قيمت فرشــی که بــه مصرف کننده فروخته 
مي شود را شامل شــود. 15 درصد تقريبًا صرف مواد 
اوليه می شود و 50 درصد هم در سيستم توزيع پخش 
مي شود«. از طرفی بررســی ها نشان می دهد يكی از 
مهم تريــن عوامل کاهش توليد فرش که بســياری از 
کارشناسان بر روی آن اتفاق نظر دارند هدفمندسازی 

يارانه ها بوده است.

4. 2. 4. 6. عدم توجه مناسب به ارزش های کیفی و 
هویتی فرش دست باف

غفلت از اصالت فرش های بومی، عدم توجه مناســب 
به کيفيت بافت و نقش فرهنگی فرش دســت باف از 
جمله مفاهيمی هستند که اين مورد را دربر می گيرند. 
در سال های اخير مشاهده شده است که بافندگان در 
مناطــق مختلف اقدام به بافت فرش های بومی مناطق 
ديگــر می کنند که اين امر منجــر به کاهش کيفيت و 
افول اصالت فرش های بومی مناطق مختلف می شود. 
از طرفی بسياری از مصاحبه شوندگان فرش دست باف 
را يــک هويت ملی معرفی می کننــد و بی توجهی به 

نقش فرهنگی آن را يكی از مشكالت آن می دانند. 

4. 2. 5. موانع و محدودیت های فروش 
4. 2. 5. 1. ساختار نامناسب بازار

يكی از مشــكالت فرش دست باف روستايي ساختار 
نامناسب نظام بازار است که اين امر شامل موارد زير 
اســت: حضور دالالن و واســطه های فراوان در بازار 
فرش، عدم وجود ســازوکار مناسب برای جلوگيری 
از حضور صادرکنندگان غيرواقعی در صادرات فرش 
و وجود فضای رقابتی ناســالم بيــن صادرکنندگان. 
بررسی ها نشــان می دهد که ســهم اعظم سود ناشي 
از بافت فرش نصيب واســطه ها می شود و بافندگان 

در اين بين ســهم کمتری را دريافت می کنند. فرشی 
که توسط روســتايي بافته می شود؛ يا مواد اوليه آن از 
طرف دالل تأمين می شود و در نهايت دست مزد کمی 
به بافنده تعلق می گيرد و يــا اين که خود بافنده مواد 
اوليــه را تهيه می کند و پــس از بافت، دالالن آن را با 
قيمت کمی می خرنــد. در هر دو صورت در اين بين 
واســطه ها بيشترين سود را می برند. مصاحبه ها حاکی 
از آن اســت که قيمت مصرف کننده در برخی مواقع 
تا سه برابر قيمتی اســت که از بافنده خريداری شده 
است. افزون بر اين، به دليل نبود سازوکار مناسب به 
منظــور جلوگيری از حضور صادرکنندگان غيرواقعی 
در بازارهــای جهانی فرش، افرادی به اين حيطه وارد 
می شوند که فاقد استانداردهای الزم برای انجام چنين 
کاری هستند و به بازار فرش ضربه می زنند. از موانع 
ديگری که مصاحبه شــوندگان به آن اشــاره کردند، 
وجود فضای رقابتی ناســالم بين صادرکنندگان است 
که »به مشتری های رقيب گفته می شد فرش های فالن 
شخص خوب نيســت و بيايد از من بخريد«. اين امر 

باعث کاهش اعتماد مصرف کننده در بازار می شود.
4. 2. 5. 2. فقدان نظام مناســب بازاریابی در سطح 

ملی و بین المللی
يكی ديگر از مشكالت توسعه هنر- صنعت فرش 
دست باف، فقدان نظام مناسب بازاريابی در سطح ملی 
و بين المللی است. از جمله اين موارد می توان به عدم 
شناســايی ســاليق و نيازهای بازار، اثربخشی پايين 
تبليغات، عدم مشارکت بخش خصوصی در تبليغات 
و بازاريابــی، ناکافی بودن تبليغات در ســطح داخلی 
و بين المللــی و کارايی نامناســب بازاريابی اينترنتی 
در توســعه صادرات فرش دســت باف اشاره کرد. در 
خصوص عدم شناســايی ســاليق و نيازهــای بازار، 
بررسی ها نشان می دهد، به علت عدم وجود سازوکاري 
برای شناخت سليقه مصرف کننده، بيشتر توليدات فرش 
دست باف روستايي بدون توجه به سليقه مصرف کننده 
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بافته می شــود. يكی از مصاحبه شوندگان می گويد »از 
آن جايی که قالی بافان فاقد کارفرما هســتند، تا حدود 
زيادی توليد آن ها بدون هدف و ناهماهنگ با نياز بازار 
اســت«. عالوه براين، تبليغات صورت گرفته در زمينه 
بازاريابی فرش دست باف در سطح ملی و بين المللی، 
ناکافی و فاقد اثربخشی الزم بوده است. از سوي ديگر 
يافته ها نشــان می دهد، بخش خصوصی حاضر نيست 
در تبليغات و بازاريابی عام المنفعه فرش دســت باف 
هزينه کند. در تأييد اين ادعا يكی از مصاحبه شوندگان 
می گويد: »نهادهای غيردولتی اکثراً چشم شــان دنبال 
دولت اســت و خودشــان طبق اصل سواري مجاني، 
يک صدم تبليغات نمی کننــد. خيلی به ندرت تبليغات 
می کنند. در خارج کشور هم همين طور در داخل هم 
همين طور«. به عالوه، به اعتقاد کارشناسان، بازاريابی 
اينترنتــی فاقد کارايی مناســب در توســعه صادرات 
فرش دســت باف اســت. در اين خصــوص يكی از 
مصاحبه شــوندگان اظهار می دارد »فروش اينترنتی به 
اين موضوع خيلی صدمه زده اســت. فروش اينترنتی 
يک دريچه جديدی اســت بــرای اقتصاد و بازرگانی 
امــا نه در همه چيز. يكــی از نگاه های که من با مرکز 
ملی فرش در چالــش بودم اين بود که اتكا به فروش 
اينترنتی فرش، يک عمل غلطی اســت«. شــايان ذکر 
اســت که اغلب مصاحبه شوندگان بر اين قضيه اتفاق 

نظر دارند.

4. 2. 5. 3. کاهش تقاضا در بازارهای جهانی
کاهش تقاضا در بازارهای جهانی يكی ديگر از موانع 
پيش روی توسعه صادرات فرش دست باف روستايي 
اســت که ايــن امر ناشــی از کاهش قــدرت خريد 
مصرف کننــده در بازارهای جهانی، از دســت رفتن 
بخشــی از بازار به دليل تحريم های ظالمانه، صادرات 
فرش های با کيفيت پايين و ظهور کاالهای جانشــين 
مانند فرش ماشــينی، موکت، پارکت، سراميک، سنگ 

و غيره مي باشد. 

4. 2. 5. 4. افزایش رقابت در سطح بین المللی
يكی ديگر از مشكالت هنر- صنعت فرش دست باف 
روستايي کشــور، افزايش رقابت در سطح بين المللی 
است. اين مقوله شــامل مواردی مثل سوء استفاده از 
طرح ها و نقش های فرش ايرانی توســط کشورهای 
ديگر و ورود رقبای جديد به بازار فرش )چين، هند، 
پاکســتان و غيره( است. بررســی ها نشان می هد در 
سال های اخير کشورهايی مانند چين، هند و پاکستان 
توانسته اند بخشی از بازارهای فرش را از دست ايران 
خارج کرده و با کپی بــرداری از طرح ها و نقش های 
فرش ايرانی، فرش های خود را روانه بازارهای جهانی 
کنند. در ايــن خصوص يكی از مصاحبه شــوندگان 
می گويــد »االن در نمايشــگاه ها، اغلــب طرح هاي 
کشــورهای رقيب مثــل هند و پاکســتان، طرح های 
خودمان است و آنها طرح های ايرانی را کپی کردند«. 
از سوی ديگر در بسياری از موارد مشاهده شده است 
که اين کشــورها فرش های کم کيفيت خود را با برند 
ايران در بازارهــای جهانی عرضه می کنند که اين امر 
سبب از دســت رفتن بازارهای فرش کشور خواهد 
شد. اين کشورها به دليل برخورداری از نيروی کار و 
مواد اوليه ارزان، فرش خود را با قيمت بســيار پايين 
به بــازار عرضه می کنند که اين امــر منجر به کاهش 

رقابت پذيری در بازارهای جهانی می شود. 

4. 2. 5. 5. حمایت ناکافی دولت از صادرکنندگان
حمايــت ناکافی دولت از صادرکننــدگان يكی ديگر 
از مشــكالت هنر- صنعت فرش دست باف روستايي 
اســت. عدم پرداخت سياست های تشــويقی دولت 
برای صــادرات فــرش مانند جوايــز صادراتی، باال 
بــودن تعرفه های گمرکی صــادرات و عدم حمايت 
مالی دولت از صادرکنندگان واقعی در نمايشگاه های 
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بين المللــی، مواردی هســتند که ايــن مقوله را دربر 
می گيرند. يكی از مصاحبه شــوندگان با اشاره به عدم 
اعمال سياست های تشــويقی توسط دولت می گويد: 
»دولت تصميم گرفت جوايــز صادراتی را قطع کند. 
حــاال اين بين چه اتفاقــی می افتد؟ بخش خصوصی 
بــا اتكاء به اين جوايز توانســته در بازارهای جهانی، 
با ارائه قيمت مناســب، ســهم بازار خوبی را ايجاد و 
حفظ کند. حاال شما پولش را بهش نداديد، در نتيجه 
ايــن ضرر کرده و عدم اعتماد بوجود آمده و اين امر، 
توسعه صادرات را با مشكل روبرو کرده است«. افزون 
بر ايــن، باال بودن تعرفه های گمرکــی يكی از موانع 
موجود بر راه صادرات فرش دســت باف روســتايي 
اســت. از ســوی ديگر، يكی از مصاحبه شوندگان به 
عــدم حمايت دولــت از صادرکننــدگان واقعي در 
نمايشــگاه های خارجی به عنوان يكی ديگر از موانع 

اين بخش اشاره کرده است.
با توجه به چالش هايي که صاحب نظران و مطلعان 
کليدي اظهار داشته اند، به نظر مي رسد بافندگان فرش 
روستايي به نوعي به دســت فراموشي سپرده شده اند 
و نوعي خــأل نهادي وجــود دارد. ايــن خأل، حتي 
بودجه هاي ســنواتي کشور را نيز تحت تأثير قرار داده 
اســت. لذا ضعف در مديريت و سياست گذاري هنر- 
صنعت فرش دســت باف روستايي را مي توان به عنوان 

طبقه محوري در نظر گرفت.

4. 3. کدگذاري انتخابي
در مرحلــه پايانی يعنی کدگــذاری انتخابی، طبقات 
استخراج شده حول طبقه محوری )ضعف در مديريت 
و سياســت گذاري( قرار گرفتند. آن چــه که در اين 
مرحله اتفاق می افتد، تحليل کل نگرانه بر فرآيندهايی 
است که در طول تحقيق رخ داده است و پژوهشگر بر 
اســاس تمامی داده هايی که در اختيار دارد و برداشتی 
که در مسير پر پيچ و خم پژوهش کسب کرده است، 

خط ســير داســتانی را دنبال می کند تا در نهايت به 
مدل اقتضايی پژوهش منتهی شود )اديب حاج باقری، 
پرويــزی، و صلصالــی، 1389: 20(. بنابراين پس از 
تبيين روابط ســاير مقوله ها با طبقه محوری مذکور، 
مدل مفهومی تحقيق اســتخراج گرديد. براين اساس 
چنين برداشــت می شود که ضعف در سياست گذاري 
و مديريت فرش دست باف روستايي منجر به کارايی 
نامناســب نظام ارائه خدمات مالی و بيمه ای شــده و 
همچنين موانــع و محدوديت هايی را در بخش توليد 
و فروش فرش دست باف روستايی ايجاد نموده است 
کــه اين عوامل در نهايت زمينــه افول بافندگی را در 
روستاها فراهم کرده اند. چالش هايي مانند محدوديت 
دسترســی بافندگان به منابع مالی، انحراف بخشي از 
تسهيالت از مســير بافندگي، ضعف در سازماندهي 
بيمه اجتماعي، دسترسی نامناســب بافندگان به مواد 
اوليه، عدم توسعه توانمندي هاي قالی بافان، ساماندهی 
نامناســب کارگاه های توليدی، شرايط نامناسب شغل 
بافندگــی، فقــدان صرفه اقتصادی بافت و ســاختار 
نامناســب بازار همگي به نوعي ناشي از فقدان فضاي 
نهادي- سياســت گذاري مناسب و قدرتمند در حوزه 
هنر- صنعت فرش دست باف روستايي است، به نحوي 
که به ايــن هنر- صنعت به عنوان يكــي از ابزارهاي 
توســعه روستايي نگاه کند و از بافندگان حمايت هاي 

متمرکزتر و مؤثرتري را به عمل آورد. 

5. نتیجه گیری
يافته ها نشــان داد، بافندگان روســتايي با محدوديت 
دسترســی به منابع مالی و اعتباری مواجه هســتند و 
اعتبارات مناسب در اختيار بافندگان واقعی قرار نگرفته 
و در بســياری از موارد دچار انحراف شده است. اين 
رويه موجب می شود که روستائيان بافنده در تهيه مواد 
اوليه دچار مشــكل شــده و برای تأمين مواد اوليه به 
دالالن وابسته شوند. اين امر، زمينه ای را فراهم می کند 
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که واســطه ها بتوانند با در اختيار قراردادن مواد اوليه، 
بافندگان را مورد استثمار قرار داده و فرش را به بهای 
انــدک از آنان خريداری نماينــد. در خصوص بحث 
بيمه نيز مشكالت بســياري وجود دارد. بافنده اي که 
اصاًل پوشش بيمه اي ندارد و آينده کاري تضمين شده 
براي او وجود ندارد، چگونه مي تواند سال ها پشت دار 
قالي بنشــيند و به فعاليــت و امر توليد بپــردازد. با 
توجه بــه اين که بافندگان پس از چند ســال فعاليت 
قالي بافــي دچار انواع بيماری ها خواهند شــد و قادر 
بــه تأمين هزينه های زندگــی نخواهند بود، بيمه يک 
ضرورت مهم در تأمين آسايش آنان به ويژه در دوران 
سال خوردگی اســت. از اين رو، بی توجهی به اين امر 
از انگيزه آنان برای ادامه فعاليت کاســته و زمينه افول 
بيشــتر قالی بافی را فراهم خواهد کرد. هرچند در اين 
ميان، برخي افراد به اسم قالي بافي، از پوشش بيمه اي 
برخوردار شده اند و درصد قابل توجهي از کساني که 
بيمه شــده اند، اصاًل فرش باف نبوده اند. در اين راستا 
چنين برداشت مي شــود که اتحاديه صنف قالي بافان 
در اين زمينه دچار تخلف شــده و حتي براي افزايش 
تعداد اعضاء تحت پوشش، تنها به عضوگيري و اخذ 
حق عضويت اهميت داده اســت؛ بدون اين که احراز 

بافنده بودن آن افراد را مالک قرار دهد.
همچنين بــه دليل عدم وجود ســازوکاري برای 
شناسايی ســليقه مصرف کننده، اغلب بافندگان توجه 
چندانی به کيفيت بافت و ســليقه مصرف کننده ندارند 
و از همان طرح ها و نقشه های قديمی استفاده مي کنند. 
با توجه به اين که ســليقه نسل حاضر نسبت به گذشته 
دچار تغيير شده است، با ادامه اين روند برای فرش های 
بافته شــده تقاضايی وجود نخواهد داشــت. از سوي 
ديگر به دليل عدم وجود ســاختار مناســب در زمينه 
بازاريابی فرش دست باف روســتايي، شرايط مناسبی 
برای فعاليت واســطه ها فراهم شده است. وجود اين 
واسطه ها موجب طوالنی تر شدن طول کانال بازاريابی 

و افزايش قيمت فرش دســت باف روستايي می شود و 
عالوه بر اين، باالترين پرداخت را برای مصرف کننده و 
پايين ترين دريافت را برای توليدکننده به دنبال خواهد 
داشت. در حال حاضر بسياری از بافندگان روستايي به 
دليل عدم توانايی بازاريابی به اجبار فرش را با قيمت 
پايين به واسطه ها می فروشــند. باال بودن قيمت تمام 
شده فرش ايرانی و ورود فرش هايی با قيمت پايين در 
بازارهای جهانی توسط کشورهای رقيب يكی ديگر از 

مشكالت فرش است.
در بررسي فرآيند توليد در بسياري از روستاها از 
ديدگاه کارشناسان، چنين برداشت شد که کارگاه ها غالبًا 
در شرايط غيراستاندارد قرار دارند. دسترسی نامناسب 
بافندگان به مــواد اوليه يكی ديگر از چالش های پيش 
روی هنر- صنعت فرش دســت باف روستايي است. 
عــدم وجود مراکز تهيه و توزيــع مواد اوليه در داخل 
کشور باعث شده است که از ظرفيت های موجود مواد 
اوليه در داخل کشور )مانند پشم( استفاده مناسبي نشود 
و ابــزارآالت و مواد اوليه مورد نياز بافندگان با قيمت 
باال و کيفيت نامناسب از خارج از کشور تأمين شود. 

به طور کلي تأملي بر نتايج فوق نشان مي دهد که 
عمده چالش هاي مذکور ناشي از ضعف در مديريت و 
سياست گذاري هنر- صنعت فرش دست باف روستايي 
در کشــور است. اين مشــكل ريشــه اي، بر اساس 
مفاهيمي شــامل عدم ثبات مديريتی و جايگاه ضعيف 
سازمانی، جايگاه غيرشفاف فرش دست باف روستايي 
در قوانين بودجه سنواتي کشور و عدم تحقق مناسب 
اهداف برنامه پنجم، عملكرد نامناســب سازمان های 
دولتی متولی فرش در اجرای وظايف و مســئوليت ها 
و اثربخشي پايين سازمان هاي غيردولتي برساخته شد. 
در حال حاضر، هنر صنعت فرش دست باف روستايي 
کشور دچار فقدان مراکز و تشكل های کارآمدي است 
که حمايت های الزم را در زمينه ســاماندهی توليد و 
فروش انجام دهند، به نحوي که بافندگان روستايي به 
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سهم عادالنه خود از قيمت مصرف کننده دست يابند. 
با وجود اين که اتحاديه ها و شرکت های تعاونی فرش 
دست باف روستايي به همين منظور تشكيل شده اند، اما 
اين نهادها عماًل در دست يابی به اهداف خود موفقيت 

چندانی به دست نياورده اند. 
همان طور که يافته ها نشان داد، از سال 1380 به بعد 
دوران افول هنر- صنعت فرش دست باف شروع شده 
اســت. يكي از مهم ترين تغييراتي که به خصوص بعد 
از ادغام وزارت جهاد ســازندگي با وزارت کشاورزي 
سابق در حوزه فرش دست باف اتفاق افتاد، انتقال کليه 
وظايف مربوط به سياست گذاري و برنامه ريزي آن به 
وزارت بازرگاني سابق بر اساس مصوبه شوراي عالي 
اداري تحت عنوان »ساماندهي ساختار مديريتي فرش 
دســت باف« است. اين ادغام با توجه به اين که وزارت 
بازرگاني ســابق و وزرات صنعــت، معدن و تجارت 
کنوني فاقد بدنه مناسب در نواحي روستايي و عشايري 
است، سبب شد عماًل اعتبارات و سياست هاي دولت 
از حمايت از قالي بافان و بهبود معيشت ايشان از محل 
فرش بافي، به ســمت حمايت ناکارآمــد از تاجران و 
صادرکننــدگان گذار نمايد. نتيجه اين که جايگاه فرش 
دســت باف به عنوان يكي از ابزارهاي توسعه روستايي 
با اين انتقال تضعيف گرديد. هم اکنون وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به عنــوان متولي هنر- صنعت فرش 
دســت باف، با توجه به وجــود صنايع عمده و بزرگ 
مانند خودرو، ســيمان، مس، آلومنيوم و فوالد، توجه 
جدی به فرش دســت باف ندارد و جايگاه مناسبی در 

ساختار خود برای آن در نظر نگرفته است.
عالوه بر ايــن، همان طور که يافته ها نشــان داد، 
عناوين برنامه هاي بودجه اي عمدتاً به صورت کلي بوده 
و ســهم فرش دست باف روســتايي از آن ها مشخص 
نبوده است. ثانياً در طرح ها و برنامه هاي مرتبط با فرش 
دســت باف روستايي در قوانين بودجه سنواتي کشور، 
شاخص هاي قابل اندازه گيري اعتبارات مربوطه، مانند 
ميزان فرش دســت باف روستايي بافته شده در سال و 

ارزش صادرات فرش دست باف روستايي تعيين نشده 
اســت تا بتوان بر اســاس آنها به نظارت بر عملكرد 
دســتگاه ها پرداخت. مهم تر از همه اين که مشــخص 
نبوده اســت که اين ميزان اعتبــارات دولتي در حوزه 
فرش دست باف روستايي نهايتاً تا چه حدي بايد منجر 
به بهبود معيشت قالي بافان روستايي و عشاير و حضور 

آن ها در بازارهاي صادراتي شود.
بنابراين شــواهد وضعيت موجود، داللت بر عدم 
کارايی سياست گذاری و مديريت کالن هنر- صنعت 
فرش دست باف روستايي کشور دارد و صاحب نظران 
معتقدند تغيير نهادی اساســی در حــوزه مديريت و 
سياســت گذاري اين صنعت مهم اتفاق بيفتد و نهادی 
متولی اين امر شود که بتواند بر اساس هويت روستاها 
و ترکيــب فعاليت های اقتصــادی اين مناطق، صنعت 
فرش دســت باف را به نحوی سازماندهی و مديريت 
نمايد که در فقرزدايی و بهبود معيشت پايدار روستائيان 
و عشــاير نقش اساسی تری داشته باشد. در حقيقت از 
آن جايي که وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد بدنه 
و مأموريت مشخص در حوزه توسعه روستايي است، 
بايد جايگاه نهادی فرش دست باف روستايي به نحوي 
تغيير يابد که پيوندهاي پسين و پيشين فرش دست باف 
به ويژه با بخش کشــاورزي و توليــد مواد خام اعم از 
پشم، ابريشــم، رنگ هاي گياهي در روستاها به شكل 

بهتري ايجاد شود. 
کارشناســان به  منظور بهبــود نقش آفريني هنر- 
صنعت فرش دســت باف روســتايي در اشتغال زايي 
بهره ور در نواحي روستايي راه کارهايي را ارائه کردند 

که به شرح زير ارائه شده اند. 

پیشنهادها
• با توجه به اينكه بســياری از مشــكالت فرش 
دست باف کشــور، ناشــی از نقصان جدی در مرکز 
سياســت گذاری و مديريت آن است، لذا ايجاد تحول 
نهادی اساســی در حوزه مديريت و سياســت گذاري 
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فرش دست باف روستايي کشور، بسيار ضروری است. 
تعدادی اصل بنيادين، به شــرح زير در اصالح ساختار 

مديريت فرش دست باف بايد مد نظر قرار بگيرد: 
1. ساختار متولی بايد ارتباط تنگاتنگی با بافندگان، 
تأمين کنندگان مواد خام و بازاريابان داشــته باشــد و 
رويكرد زنجيــره ارزش و بهره مندی عادالنه بازيگران 
زنجيــره از ارزش افزوده مربوطه را مديريت و اجرايی 

کند.
2. فرش دست باف با مأموريت هاي اصلي دستگاه 
اجرايی باالدســتی ســنخيت داشته باشــد و در زمره 

اولويت های اساسی آن قرار گيرد.
3. نهادی تحت عنوان کميته يا کميســيون فرش، 
به عنــوان عالي تريــن رکن در رأس ســاختار مذکور 
وجود داشته باشــد تا بتواند رويكرد بين بخشی فرش 
دســت باف و هماهنگی های الزام آور بين دستگاه های 
اجرايی مرتبط را عملياتــی کند. اعضاي اين کميته يا 
کميسيون بايد شــامل نمايندگان وزارتخانه های جهاد 
کشــاورزي، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصاد و 
دارايي، بهداشــت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت 
کار، تعــاون و رفاه اجتماعي، نماينده ســازمان امور 
مالياتــي، اتاق بازرگاني، گمرک، بافنــدگان و دو نفر 
عضو هيئــت علمي خبره در زمينه فرش دســت باف 
باشد. وظيفه اين کميته، رصد و پيگيري مستمر مسائل 
فرش دست باف، سياستگذاري و تدوين خط مشي ها و 
نظارت بر عملكــرد بخش هاي دولتي و غيردولتي در 

تحقق اهداف تعيين شده خواهد بود.  
4. مجلس بتواند بر متولی فرش دست باف نظارت 

مستمر و مؤثری داشته باشد.
• با توجه با اين که در بســياري از ســال ها برنامه 
مستقلي براي فرش دست باف روستايي وجود نداشته 
و اعتبارات مربوطه، به عنوان بخشي از برنامه هاي ديگر 
از جمله توســعه صنايع نساجي، دستي و روستايي و 
چرم و يا برنامه بهبود و توسعه صادرات، بدون اهداف 
کّمی و سهم روشن آورده شده است، پيشنهاد مي شود 

براي رشــد، توســعه و ارتقاء کيفيــت هنر- صنعت 
فرش دست باف روستايي و بهبود نقش آن در توسعه 
روســتايي، منابع و اعتبارات بودجــه اي مجزا )تحت 
عنوان برنامه توســعه فرش دســت باف روستايي( با 
اهداف روشن و قابل نظارت در قوانين بودجه سنواتي 
در نظر گرفته شود. اهداف اين برنامه بايد بر اساس اثر 
آن بر بهبود معيشت روستائيان و عشاير و حضور آنها 

در بازارهاي صادراتي تعيين شود. 
•  بر نحوه هزينه کرد اعتبارات مربوطه به خصوص 
بودجه هاي مربوط به کارگاه های قالي بافي روســتايي 
نظارت مؤثرتري اعمال شود. وجود نهادهاي دولتي و 
غيردولتي مختلف در سطح روستاها، زمينه مناسبي را 
براي اخذ اطالعات ميداني صحيح و به روز با استفاده 
از اصــل تضاد منافع )اخذ اطالعات يكســان از منابع 

اطالعاتی مختلف( فراهم مي کند. 
• به منظور برنامه ريزی مناســب بــرای بافندگان، 
شرايطی فراهم شود که با همكاری مرکز آمار اطالعات 

مربوط به آمار بافندگان روستايی به دست آيد. 
• برای جلوگيری از انحراف بيمه قالی بافان، دولت 
از طريق شرکت های معتبر قالی بافی اقدام به شناسايی 
بافندگان واقعی کند و از طريق اين شرکت ها بافندگان 

را تحت پوشش بيمه قرار دهد. 
• با توجــه اقليم کشــور و هم چنين ظرفيت های 
فراوانی که در زمينه توليد پشم در داخل کشور وجود 
دارد، از اين ظرفيت ها در توليد نخ قالی بافی اســتفاده 
شــود که در اين صــورت عالوه بــر افزايش کيفيت 
فرش های توليدی، ظرفيت های اشتغال جديدی برای 
کســانی که در بخش توليد نــخ کار می کنند، فراهم 

می شود. 
• از ورود مــواد اوليه بــی کيفيت مثل رنگ های 
بی کيفيت که به شــدت بر روی کيفيت بافت تأثير می 

گذارد، به داخل کشور جلوگيری شود.
• با هدف ســازماندهي صادرات فرش دست باف 
روســتايي و جلوگيــری از فعاليــت صادرکنندگان 
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غيرحرفه اي، استانداردهای مناسب برای صادرکنندگان 
تعريف شود و بر اساس اين استانداردها به آنها مجوز 

داده شود.
• بازاريابــی و تبليغــات بين المللي هنر- صنعت 
فرش دست باف روستايي به صورت مشارکتی توسط 
دولــت و بخش خصوصی انجام شــود و بــا بهبود 
تدريجي جايگاه هنر- صنعت فرش دســت باف، سهم 
دولت کاهش يابد. در اين راســتا، شــكل گيري نظام 
پوياي بازاريابي فرش دست باف روستايي مي تواند بر 
اساس آينده نگاري، به ويژه در شرايط تحريم، بازارهاي 
صادراتي جديدي را شناسايي کرده و با انتقال ساليق 
و ترجيحات آنها به بافندگان روستايي، قدرت رقابتي 

کشور را حفظ کند.
• به منظور حفظ هويت و اعتبار فرش دست باف 
روســتايي کشــور و جلوگيری از جعل آن توســط 
کشــورهای رقيب، شناســنامه فرش هــاي صادراتی 
روستايي تهيه شود و با ايجاد يک پايگاه اطالع رسانی 
شرايطی فراهم شود که خريدار با مراجعه به اين پايگاه 
از صحت هويت فرش خريداری شده اطمينان حاصل 

کند. 
• به منظور کاهش قيمت تمام شده فرش دست باف 
روستايي و افزايش رقابت پذيری آن در سطح جهانی، 
دولت به صادرکنندگان مشوق های صادراتی پرداخت 
کنــد و تعرفه های گمرکــی از صادرکنندگان دريافت 
نكنــد، در صورت تحقــق اين امر حجــم صادرات 
افزايش يافته و زمينه ايجاد اشــتغال در جامعه فراهم 

خواهد شد.
• با ايجاد سيســتم مجازي و پايگاه داده اي مرتبط 
با  فرش دست باف روستايي و فعاالن اين بخش، زمينه 
تعامــل و تبادل امور و بازرگاني توليدات مربوطه را با 

رويكرد حذف واسطه گران توسعه يابد.
• در حوزه غيردولتــی به دليل عدم وجود الگوی 
مناسب براي ساماندهی زنجيره توليد و فروش فرش 

دست باف روســتايي، پيشنهاد مي شود ايجاد و توسعه 
»الگوی قراردادي« مالک عمل قرار گيرد. در اين الگو 
نهادهــاي غيردولتي تخصصي، طی قــراردادی که با 
بافندگان روســتايي منعقد می کنند، متعهد به آموزش 
بافندگان، تأمين نهاده های باکيفيت و نقشه های متناسب 
با ساليق بازار براي بافندگان و فراهم سازي بيمه برای 
بافندگان مي شــوند و ملزم هستند پس از اتمام بافت، 
فــرش را با قيمت مناســب از روســتائيان خريداری 
کنند. چنين الگويی در نهايت زمينه اســتفاده مناسب 
از تسهيالت و اعتبارات و نيز بيمه بافندگان واقعي را 
فراهم می کند. حالت بهينه در اين الگو، توانمندسازي 
روستائيان و تشكيل اين نهادها به صورت اجتماع محور 
و مردمي اســت تا روابط ناعادالنه کار بين کارفرما و 
پيمانكار شــكل نگيــرد. در اين راســتا، تعاونی های 
روستايی و تعاوني هاي فرش دست باف روستايي پس 
از توانمندســازي، مي توانند نقش مذکور را در زمينه 
اســتقرار زنجيره تأمين فرشبافي روستايي به خصوص 
در ابعاد توليد مواد اوليه مرغوب، نقشــه هاي به روز، 
تجهيزات استاندارد بافندگي، اعتبارات و بازاريابي ايفا 
نمايند. از سوي ديگر حاکم کردن ضوابط خودتنظيمي 
بر روابــط بين کارفرمــا و بافنــدگان مي تواند زمينه 
سوءاســتفاده و تخلف را به حداقل برسد. براي نمونه 
در اين خصــوص مي توان تصريح کــرد که چنانچه 
کارفرما نهاده را با قيمت باالتر از قيمت رايج بازار در 
اختيار بافنده روستايي قرار دهد، بافنده مجاز به تأمين 

نهاده مذکور از مجاري ديگر خواهد بود.

سپاسگزاري
محققان بر خود فرض مي دانند، از مســئوالن محترم 
معاونــت پژوهش هــاي زيربنايي و توليــدي مرکز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي کمال سپاسگزاري 
را به آورند که زمينه برگزاري نشســت هاي تخصصي 
و مصاحبه با بخشــي از افراد مصاحبه شونده را فراهم 
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آوردند.

پی نوشت ها
1. گزارش هاي  اقتصادي و ترازنامه هاي بانک مرکزي، )ســال هاي 1390-1357( و نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي، )ســالهاي1390 - 

)1357
2. Diagnostic
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