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راهنمای نویسندگان نوشتارهای علمی در فصلنامه علمی ـ پژوهشی
انجمن علمی فرش ایران  -گلجام
در این مجله  ،نتیجه پژوهش ها و تجربه های علمی در زمینه فرش

 2003در قطع  A4به همراه  CDمتن و  CDتصاویر با فرمت  Tifو با

طرح و نقش  ،رنگ بندی  ،رنگرزی  ،بافت  ،مرمت  ،مواد اولیه  ،اقتصاد

صندوق پستی مجله  :تهران ـ صندوق پستی 1361ـ ، 13145فصلنامه

و زیراندازها و توسعه دانش در این زمینه به ویژه در یکی از موضوعات :
و بازرگانی  ،مدیریت  ،تاریخ و فرهنگ  ،جامعه شناسی و مردم شناسی

فرش منتشر می گردد.

نوشتارهای پژوهشی  ،تحلیلی  ،نقد کتاب های علمی ـ هنری و

گزارش های علمی و هنری در زمینه فرش و زیراندازها نیز پس از

داوری و تصویب در هیأت تحریریه قابل انتشار است.

مقاله ها باید دارای بخش های  :چکیده فارسی  ،واژگان کلیدی

 ،مقدمه  ،متن مقاله  ،نتیجه  ،پی نوشت ها و فهرست منابع و چکیده

انگلیسیباشد.
ً
نوشته های ارسالی نباید قبال در هیچ مجله ای به چاپ رسیده باشد.
همچنین مقاله های ارسالی به این فصلنامه نباید همزمان به مجله

دیگری ارائه شده باشند.

نوشتارهای ارسالی ترجیحاً به زبان فارسی باشند .ضمناً در صورتی
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که به زبان دیگری ارسال شود پس از ترجمه و تصویب هیأت تحریریه
به چاپ می رسد.

پی نوشت های مقاله ( معادل های واژه ها ـ اصطالح ها ـ توضیح ها )

در متن به ترتیب شماره گذاری شده و در پایان مقاله  ،پیش از فهرست
منابع تحت عنوان پی نوشت ها ارائه شوند.

کیفیت  300dpiو نامه ای به عنوان سردبیر مجله گلجام ( پازیریک ) به

گلجام  ،انجمن علمی فرش ایران و یا نشانی  :تهران ،خیابان کریم خان

زند ،نبش خیابان شهید دکتر عضدی(آبان شمالی) -ساختمان دانشگاه
عالمه طباطبایی -طبقه دوم ،اتاق 218انجمن علمی فرش ایران ارسال

شود .تلفن 81032229:

مشخصات نویسنده یا نویسندگان مقاله  ،به شرح زیر قبل از چکیده

نوشته شود.

نـام و نـام خـانـوادگـی ـ میزان تحصیالت ـ رشته تحصیلی ـ رتبه

علمی ـ آدرس و تلفن ـ دورنگار یا پست الکترونیک ( ابتدا نویسنده
مسئول یا عهده دار نوشته شود )

ترتیب اجزا فهرست منابع به شرح زیر است :

کتب  :نام خانوادگی  ،نام نویسنده  ( ،سال انتشار )  .عنوان کتاب  .نام

مترجم یا مصحح  .ناشر  .محل انتشار.

مقاله  ،نام خانوادگی  ،نام نویسنده ( سال انتشار )  .عنوان کامل مقاله .
نام مترجم  .نام مجله  .دوره  .شماره.

ارجاعات به منابع در متن نوشتار شامل نام خانوادگی نویسنده ،

سال انتشار وشماره صفحه در انتهای نقل مطلب در پرانتز بیاید .
صحت نوشتار های علمی با نویسنده یا نویسندگان است.

اندازه نوشتارها باید بین حداقل  5و حداکثر  15صفحه مجله ( با

استفاده از مطالب مجله انجمن علمی فرش تنها با ذکر ماخذ ،مجاز

تصاویر ارسالی می بایست به طریق رنگی و یا سیاه سفید و در ابعاد

مقاالت مستخرج از رساله هاي دكترا يا پايان نامه كارشناسي ارشد

احتساب تمام بخش های مقاله ) باشد.
 9در  14سانتی متر باشد.

شماره عکس ها  ،طرح ها  ،جداول و نمودارها به ترتیبی که در متن
مقاله به آن اشاره شده در پشت مدارک با مداد نوشته شود .جهت

عکس ها و طرحها با فلش در پشت عکس مشخص شود.

است.

بايد با نامه ي استاد راهنما همراه باشد.
نشاني الكترونيكي:

E_mail:anjomanfarsh@gmail.com

نوشتارها و مقاله ها باید در  4نسخه تایپ شده با نرم افزار word

هیات تحریریه فصلنامه گلجام

شغل:

اينجانب:
نشاني پستي:
تلفن:
كد پستي:
مايل به اشتراك يك دوره يكساله(4شماره) از شماره .................تا شماره ....................هستم.
لطفا فرم اشتراك تكميل شده را به همراه اصل فيش بانكي شماره حساب جاري  21011034/64بانك ملت شعبه قرني (كدشعبه
 )63214در وجه انجمن علمي فرش ايران واريز و به نشاني :تهران -خيابان كريم خان زند -نبش خيابان دكتر عضدي(آبان شمالي)
ساختمان دانشگاه عالمه طباطبايي -طبقه دوم – اتاق  218و يا تهران صندوق پستي  13145-1361ارسال نماييد.
تلفكس81032229:

فصلنامه علمي پژوهشي انجمن علمي فرش ايران
صاحب امتياز :انجمن علمي فرش ايران
سردبير :دكتر حبيب اهلل آيت اللهي
مدير مسئول  :دكتر محمدتقي آشوري
هيئت تحريريه(به ترتيب حروف الفبا)
		
دكتر محمدتقي آشوري
		
دكتر حبيب اهلل آيت اللهي
		
استاد رضا اهلل داد
دكتر سيد جالل الدين بصام
		
دكتر رقيه بهزادي
		
دكتر سيروس پرهام
دكتر اميرحسين چيت سازيان
		
استاد مهدي حسيني
		
دكتر حسن خاتمي
		
دكتر ابوالقاسم دادور
		
دكتر مجيد صباغ كرماني
		
استاد محمدرضا عابد
دكتر مهرانگيز مظاهري تهراني
		
دكتر مجيد منتظر
		
دكتر محسن نيازي

دانشيار دانشگاه هنر
دانشيار دانشگاه شاهد
مدرس دانشگاه و كارشناس فرش
استاديار موسسه آموزش عالي علمی -کاربردی جهاد كشاورزي
دانشيار بازنشسته پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي
محقق فرش و صاحب تاليفات
استاديار دانشكده معماري و هنر دانشگاه كاشان
استاد دانشگاه هنر
استاديار دانشكده معماري و هنر دانشگاه كاشان
دانشيار گروه پژوهش هنر دانشگاه الزهرا
دانشيار دانشگاه تربيت مدرس
مدرس دانشگاه و كارشناس فرش
استاديار دانشگاه الزهرا
دانشيار دانشگاه صنعتي اميركبير
دانشيار دانشگاه كاشان
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مدير اجرایی :شیرین کیانی

ويراستار فارسي :زينب سادات اصباح طباطبايي

ويراستار انگليسي  :دكتر سيدجالل الدين بصام
فصلنامه گلجام داري درجه علمي -پژوهشي براساس مجوز شماره  3/2910/1358مورخ  83/12/17از كميسيون محترم بررسي نشريات علمي
كشور -وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري است.

با حمايت:
 2000تومان

فهرست مطالب
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5
11
25
39
55
81
103
127

براي چين و ماچين چه كنيم؟ سردبیر

بررسی اثر راهبردهاي رقابتی بر گسترش بازار داخلی صنعت فرش دستباف ایران
عادل صلواتی ،ميثم برزگر ،نويد آريا نژاد
بهبود برخي خواص الياف پشم حاصل از فرايند شستشو علی جهانگیر ،عبدالرضا ظهیری ،مهدی اخباری
نقش فرشته در فرش ايران دکتر قباد کیانمهر ،دکتر حسین میرجعفری ،آزاده پشوتنيزاده
تحلیلی چند بر قالیچههای عرب جنی فارس دکتر ابوالقاسم دادور ،اعظم رسولی

تأثیر نوع گره بر خواص فیزیکی فرش :ضخامت کف فرش ،ارتفاع پرز و طول فرش
سید جاللالدین بصام ،محسن حمیدی ،بهشته نصیری راد

تحليل نقش و قاب حاشيه در فرشهاي عشاير افشاردر تلفیق نگرش جورج زیمل و رویکرد بازتاب
دکتر زهرا رهبرنیا  ،بهاره پور یزدانپناه
صناعت دست ریسی در نگارگری ایرانی ( سده نهم تا یازدهم ) دکتر سید علی مجابی ،زهرا فنایی

بنام آنكه جان را فكرت آموخت

براي چين و ماچين چه كنيم؟
اخیرا گزارشهایی از اعزام هيات هاي تجاري ايران به چين براي بررسي چگونگي مبادالت
تجاري فرش دستباف ايران به چين ،نگاه ها را به خود معطوف كردهاست ،چنانكه مي بايستي
به آن با دورانديشي و آينده نگري توجه داشت و روحيه هاي آزمند و مال اندوز را از آن
بركنار داشت.
اهميت اين گزارشها در كجاست و چگونه بايد به آنها «آري» گفت؟ بيانات گفته شده بگونه
يي هستند كه نشان مي دهند بسندگانه كارشناسي ناشده اند و شتابزده از روي احساسات
ميهن پرستانه و شايد هم اندكي فرصت طلبانه بيان شده اند و يك نقد بي غرضانه و بسيار
دقيق را مطالبه مي كنند .هرچند كه مسووالن و مديران ما با نقد و نقادي ميانه ي خوبي ندارند
و بانگاهي ،گاهي خصمانه ،به آن مي نگرند ،ولي با اين حال ،الزم ديدم چند نكته را بطور
خالصه يادآور شوم .چين ،سرزميني با بيش از يك ميليارد و چهارصد ميليون انسان پر تالشي
كه مي كوشند كشورشان را در جهان به رديف نخست برنشانند و كشوري كه در زمينه ي
اقتصاد و تجارت جهاني به اكناف جهان ريشه دوانيده و با قيمتهاي بسيار نازل مي كوشد
بازارهاي ديگر جهان را به ورشكستگي تهديد كند ،كشوري كه هم اكنون آمريكا را بدهكار
خود كرده است،چه موقعيتي نسبت به فرش دستباف ايران خواهد داشت در حاليكه ،در
اغلب كشورهايي كه فرشهاي دستباف ايران مي درخشيدند،هم اكنون فرشهاي ماشيني كم
دوام بر پهنههاي زمين،از مساجد،مراكز تجمع همگاني ،خانه هاي مسكوني و غيره گسترده
شده اند(مورد نمونه عربستان سعودي).
چين ارزانترين محصوالت تجاري را به بازارهاي جهان عرضه مي كند .بهاي مواد اوليه ،مزد
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كارگر ،مخارج كارگاه ،ماليات دولت ،كرايه ي كشتي و در راه آهن و كاميون،حقوق گمركي
كشورهاي وارد كننده ،سود نخستين دست ،و سود دستهاي دوم وسوم ،ارزش افزوده ي
كشورهاي وارد كننده،و غيره را محاسبه كرده،يك پيراهن چيني در آمريكا يك دالر و در
فرانسه به دليل وجود ارزش افزوده بر كاالها و ماليات خريدار(!)به بهاي يك يورو به فروش
ميرسد .در صورتي كه در بازار ايران،پيراهني با همين مشخصات ،دوخته شده در ايران ،بيش
از چندين هزار تومان به خريدار عرضه مي گردد.
يك كفش زنانهي چرمين چيني در بازارهاي روز فرانسه به بهاي سه يورو به فروش مي رسد
و كفش ماشيني ايراني با همان كيفيت حداقل پنجاه تا هفتاد هزار تومان است! آيا براي فرش
دستباف ايران نيز چنين مقايسهي انجام گرفته است و يا اصوال مي تواند درست باشد؟
در گزارشها،نظريات چندين كارشناس فرش را مي توان خواند كه بايد بگويم متاسفانه هيچ
كدام بي نقص و بيرون از ايراد و اشكال نيستند .مطالب آنها كه همگي ،پس از سفري كوتاه
و با شتاب اظهار شده اند ،عاري از پيشينه ي پژوهش و تحقيق در موقعيت اقتصادي چين و
چينيان و از نا آگاهي و يا كم آگاهي هيات ايراني از وضعيت سياسي -اقتصادي كشور چين
و متكي برنيازهاي گويندگان آنها بوده ،نقدي هر اندازه كوتاه را ايجاب مي كند ،هرچند كه
ممكن است موجب رنجش آنان گردد.
جناب آقاي فيصل مرداسي ،رئيس مركز ملي فرش ايران ،براي به دست آوردن بازار فرش
چين ،دو دليل آورده اند ،نخست ركود بازارهاي اروپايي و آمريكايي را ،كه مسلما بر اثر
«حصر اقتصادي» شديدتر نيز شده است و ديگري مركزيت كشور چين در آسياي خاوري
ركود بازارهاي اروپايي و آمريكايي حاصل عدم توجه به جامعه شناسي و روانشناسي ملت
هاي مختلف اروپا و آمريكا و نا آگاهي از شاكله هاي زيبايي شناسانه ي آنها و نبود برنامهيي
درست و سنجيده براي بازار خارجي فرش است .من در سرمقاله هاي گذشته از اين مقوله
چندين بار سخن گفته ام و آسيب شناسي كرده ،راههاي چاره را نيز مطرح نموده ام .سخن

جناب مرداسي گواه برين است كه بهرغم كمكهاي ارزندهيي كه براي چاپ گلجام مي كنند،
مطالب پژوهشي گلجام به ويژه به مقالههاي آن توجهي ندارند و يا فرصت خواندن و بررسي
آنها را هنوز نيافته اند.متاسفانه مسئوالن و مديران تجارت خارجي ايران،اصوال به برنامهريزي
اعتقاد و باور ندارند و بازرگانان ايراني خود سرانه و با سليقه هاي شخصي به صادرات خود
اقدام مي كنند .ديگر اينكه مركزيت چين به تنهايي بدون كار كارشناسانه در همه ي جوانب،
پاسخ درستي نخواهد داد.
پرسش اين است كه در صورت اقدام به صدور فرش به چين ،انديشيده شده است كه آيا
اين بازار مي تواند نيازهاي فرهنگي چين را برآورده كند؟ و يا اين بازار«بازدهي پولي» خواهد

داشت؟ يا فرش ايران با اجناس تهاتري ،ميوه هاي نارس و «ژنتيكي» ،كفش و كاله و لباسهاي
ارزان كم داوم ،ساعتهاي يكبار مصرف ،وسايل و اجناس تزييني ،گلها و گياهان مصنوعي
پالستيكي ،عروسكهاي بي خاصيت و شايد ساخته شده از مواد مسموم(آن گونه كه به برخي
از كشوهاي اروپايي سرازير شدند و توسط دولتهاي آنها توقيف و برگردانده شدند) ،سفرهها
و پرده هاي نايلون و ده ها و صدها توليدات چيني ديگر كه هم اكنون بازارهاي كيش و ديگر
شهرهاي ايران را قبضه كرده و پر نموده اند ،مبادله خواهد شد؟ چين براي هرگونه محصولي
مي تواند بازار خوب و پر درآمدي باشد ولي «به شرطها و شروطها».
جناب آقاي محمدعلي ديده روشن ،نائب رئيس اتحاديه ي صادر كنندگان فرش دستباف
فارس ،پس از يك سفر كوتاه ،آمار دقيقي از قشرهاي متوسط و ثروتمند چين حاصل كرده اند

كه براي يك متخصص آمار چندين ماه بررسي و مطالعه نياز دارد.
ايشان از هم اكنون بهطرزي شتابزده براي صد سال آيندهي فرش ايران نگره پردازي مي كنند
بدون آنكه يك بررسي ژرف در جامعه شناسي هنري مردم چين ،مردمي كه بيش از هزار سال
پيش از مسيح(ع) هشت هزار سرباز بي نقص در اندازه هاي طبيعي و كامال واقعيگرا را از گل
پخته با گاري ها و كالسكه ها و وسايل جنگي آنها را در كنار مقبره ي امپراتورشان به خاك
سپرده اند ،كه جامعهي هنري واقعيگراي امروزين اروپا و باختر زمين را حيرت زده كرده است.
بدون آگاهي كامل از اديان و آداب و رسوم متفاوت اين ملت بزرگ ،و بدون يك آسيب
شناسي آگاهانه و بي غرض فرش هاي ايراني و تعصب فرش بافان و توليد كنندگان ما
(كه هرگز حاضر نيستند نقد دلسوزانه ي منتقدان و آسيب شناسان و حتي يافته هاي علمي
متخصصان را بپذيرند) طرحهاي سنتي و تكراري خود،با رنگ هاي نه ايراني و نه انيراني ،هم
اكنون چين را بهشت موعود فرش دستباف ايران يافته اند آيا جناب ديده روشن گامي چند در
موزهها و نگارستانهاي بزرگ جهان زده اند تا ببينند فرشهاي چيني با فرشهاي ايراني چه
تفاوتهايي دارد و چگونه مي توان نقشهاي صدها سال تكرار شدهي ايراني را با خلق و خو
سليقهي مردمي وفق داد كه در رقابت با غرب در هنر و صنعت است و به ساختن ايستگاه
فضايي به گرد زمين اقدام كرده است؟
جناب آقاي صفر اماني،مدير عامل اتحاديه تعاوني هاي فرش دستباف روستايي آذربايجان
شرقي ،پس از سفر به چين گفت« :صادر كنندگان بايد چينیها را مجاب كنند كه با طرح و
نقش و رنگهاي ما دكوراسيون منزلشان را هماهنگ كنند(!) ».مثل اينكه از چيني ها خواسته
شود براي مبادله ي اقتصادي با ايران بايد پولشان را به ريال تغيير دهند و يا زبانشان را
فارسي كنند و يا به خاطر دوستي با ما مشكل چشمهايشان را تغيير دهند(!) و غيره و غيره.
جناب اماني ،نحوهي زندگي كردن،آذين نمودن محيط زندگاني ،استفاده از زيورهاي مختلف
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و چگونگي پوشيدن لباس ،چگونه غذا خوردن ،خوابيدن ،راه رفتن ،گفتن و انديشيدن و صدها
مسالهي ديگر ازين گونه ،از مختصات فرهنگي يك ملت است و نمي توان آنها را به خاطر
ناآگاهي و ناتواني شماري از فرشبافان كه در چنبر سنت ها و طرحها و نقشهاي تكراري
توليد كنندگاني هستند كه نمي خواهند ريال را براي طرح ها و نقشه هاي تازه خرج كنند،
تغيير داد و دگرگون كرد.
آقاي اماني ،چرا تالش نمي كنيد ببينيد نيازها و سليقه ي مردم چين به چگونه طرحها و نقش
ها و رنگهاست؟ چرا نمي خواهيد بدانيد كه بيش از شش ميليارد مردم جهان مجبور نيستند
از سليقه ها و انديشههاي شما پيروي و تبعيت كنند و هيچ توان و شگردي هم نمي تواند آنها
را مجبور سازد كه انديشهيي را بپذيرند كه ازآن آنان نيست .و آيا پيش ازين كه اين سخن را
بيان كنيد به آن انديشيده ايد و يا تصور كرده ايد كه شما بر قلهي صنعت فرش دستباف جهان
هستيد و خواست،خواست شماست و سخن ،سخن شما؟
مي دانم و وقوف كامل دارم كه نوشته ي من جنابان مرداسي ،ديده روشن ،بويژه اماني و
ديگران را خوش نيايد زيرا سنت برين است كه نبايد«بزرگترها» را نقد كرد و چنان رايج شده
است كه نقد را «اشكالتراشي و بدگويي» و غيره مي پندارند ،ولي اگر «تعريف و تمجيد و
چاپلوسي» باشد ،آن را «نقد سازنده» مي گويند .ولي چه اشكال دارد كه كمي هم از سنت
فرابگذاريم و اندكي روشن بين تر باشيم و با پوزشي صادقانه،براي بهين كردن گفتارهاي خود،

به نقدي دوستانه و در كالم الهي امر به معروف رضا دهيم.
من ،براي پايان دادن به اين گفتار ،همه ي كساني را كه براي صادر كردن فرشهاي ايراني به
چين ،لحظه شماري مي كنند و يا به اصطالح مردمي ،براي بازار چين كيسه دوختهاند و به
سخنان آقاي رضي ميري نايب رئيس اتحاديه توليد كنندگان و صادر كنندگان فرش دست
باف ايران ،و بويژه جناب آقاي رضا اهلل داد دبير شوراي راهبردي مركز ملي فرش ايران توجه
مي دهم و گفتار جناب آقاي اهلل داد را كه زيور بخش پايان گزارش است در اينجا و البته با
اجازه ي ايشان بازگو مي نمايم:
«با توجه به تحريم كشورهاي بيگانه براي ايران مي توانيم براحتي با صرف هزينهي اندك در
تبليغات و زمان ،بازار چين را به سمت خود متمايل كنيم ،اما تنها شرط اين كار هدفمند بودن
و برنامه ريزي بلند مدت است .تجار بايد به اين مساله دقت كافي داشته باشند كه صرفا با
انجام يك تبادل بازار ،هدف را از بين نبرند و براي حفظ تعداد اندك بافنده ي كشورمان كوشا
باشند .براي صادرات فرش به چين بايد به صورت نظام مند دقيق {و اسلوبي} و با توجه
به فناوريهاي روز دنيا پيش رفت و شيوه ي سنتي را كنار گذاشت و طبق استانداردهاي ارائه
ي اجناس در دنيا فعاليت نمود ،تا بتوان به صورت دراز مدت در بازار چين حضور داشت».

«آن چه نبايد با ورود به بازار چين و تداوم حضور در آن فراموش كرد،مديريت و برنامه
ريزي صحيح و دراز مدت است نه اقدامات شتابزده .هر فعاليتي در اين زمينه مي بايست با در
نظر گرفتن همه ي جوانب آن باشد ،بازاريابي ،تبليغات ،سليقه يابي ،برگزاري نمايشگاه ها و...
مساله يي كه شايد در ديد نخست كامال بديهي باشد و همه بر آن صفحه بگذارند ،اما گاهي
مشاهده شده در عمل آن چيزي نمي شود كه در سخن بود»
«لذا مسئوليت متوليان فرش درين جريان سنگين است و نوع فعاليتهايشان نيز مي بايست كامال
سنجيده باشد تا فرش ايران بتواند سهم بيشتري ازين بازار وسيع را كسب كرده و توانايي حفظ
آنرا نيز در ادامه داشته باشد».
حبیب اهلل آیت اللهی
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براي آگاهي
هنرمندان
طرح و نقش
فرش ايراني
به نام آفريننده كيهان و جهانيان
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كوتاه سخني با آفرينندگان طرح ها ونقش هاي نوين و
دگريس كنندگان زيباشناسي فرش ايران
همه باور داريم كه هنر فرش ،در نوآوري و آفرينش
طرح،نقش و رنگ آميزي آن است،به گونه اي كه زيبا
باشد و «لذت ديدار» به بيننده ارمغان بخشد .سالهاي سال
است كه در نقش هاي فرش ايراني ،دگرگوني و تحولي
ايجاد نشده است[استثنا براي يك دو استاد بزرگوار و
فرهيخته كه به اين اصل پاي بند هستند] ،و اگر احيانا
استاداني به اين كار مبادرت كرده اند،از بيم دوستان و
همكاران «سنت كار» آشكار نكرده اند؛براي مثال ،يكي
از استادان فرش مشهد كه به احتمال زياد هم اكنون به
«لقاءاهلل» پيوسته است ،بيش از يك صد طرح تازه از
«گلجام» طراحي كرده است وليكن در هيچ كدام از فرش
هاي او ديده نمي شود.
هيات تحريريه فصلنامه «گلجام» بر اين انديشه است
كه هنرمندان طراح فرش،به ويژه جوانان را ،به جامعه
هنرشناس ايراني معرفي كند و بشناساند.
بنابراين ،از هنرمندان طراح فرش كه مايلاند زندگينامه و
نمونه كارهاي آنان منتشر و شناسانده شود،يك نسخه از
زندگينامه خود،شامل مشخصات شخصي و تصويري
از نمونه هاي كارهاي خود را (همراه با  )CDو با پست
پيشتاز يا سفارشي به دفتر مجله ارسال فرمايند و اطمينان
كامل داشته باشند كه همه حقوق قانوني آنها براي ايشان
محفوظ خواهد بود.

مراكز
توزيع
فصلنامه
گلجام
 -1گروههاي فرش و صنايع دستي ،دانشگاهها و مراكز
آموزش عالي(دولتي وآزاد).
 -2ادارات فرش سازمان هاي صنعت ,معدن و تجارت
استان ها و مناطق كشور.
 -3شعبات شركت سهامي فرش ايران در سراسر كشور.
 -4ادارات ميراث فرهنگي،گردشگري و صنايع دستي
كشور و موزه فرش.

