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از آن یناش یامدهایفرش دستباف و پ یصدور سند رسم  

 0، یاور عبدالملکی2، صمد سامانیان7سمن محوی                                            

 چکیده

دستباف ایران وابسته به استحکام نظام حقوقی آن و میزان حمایت از  فعالان این حوزه است. ی حمایت از فرش کارآیی برنامه

شکلی  خاص الاجرا با کارآییعنوان سندی لازمخواستگاه این پژوهش بررسی پیامدهای صدور سند رسمی مالکیت فرش دستباف،  به

باشد و با روشی توصیفی کنندگان نهایی این محصول میو ماهوی است که حافو حقوق مادی و معنوی فعالان این حوزه و مصرف

ی اتحلیلی به بررسی ماهیت فرش دستباف و کارکرد شناسنامه و اسناد دیگر پرداخته و تفاوت آنها را بیان نموده است. منابع کتابخانه

 22ها در حمایت از جایگاه این محصول ملی، تصویب مادهی عطف تلاش دولتدهد که نقطهترونیک مرتبط نشان میو درگاههای الک

ی فرش با کارکرد معرفی میزان کیفیت محصول است و مصاحبه با مسئولین قانون مقررات صادرات و واردات و طرح صدور شناسنامه

های فعالان ی آن عدم تناسب ماهیت و قدرت حقوقی این سند با نیازو دلیل عمدهدهد از استقبال کافی برخوردار نبوده نشان می

ی کیفی کتب حقوقی، بیانگر نظارت قوانین حمایت از مالکیت فکری است بر حقوق معنوی طراحان این عرصه بوده است. مطالعه

ر به حمایت کامل از تمامیت حقوق مادی و معنوی قالی، علائم تجاری و نشان جغرافیایی که بنابر قدرت قانونی محدود به خود، قاد

، 7و مواد « هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است»قانون اساسی 40دستباف نیستند. نظر به اصل هنرصنعت فرش

، مانعی ی اسناد را به تنهایی به کار گرفته و مطلق اموال منقول و غیر منقول را شامل شده استق.ثبت، که کلمه 46و  49، 22

های مببت بسیاری عنوان مال منقول وجود ندارد. هرچند صدور این سند دارای پیامدقانونی بر مسیر صدور سند رسمی فرش به

مانند: حفو حقوق تولید کنندگان و دارندگان فرش، پیشگیری از وقوع جرایم و تسهیل تعقیب مجرمین در این حوزه، جلوگیری از 

وع فرش... را در پی خواهد داشت، لیکن مشکلاتی نیز در مسیر خود دارد که اهم آنها جلب نظر دولت خروج میرا  فرهنگی با موض

لازم و فرهنگ سازی اهمیت آن است. نگرانی دولت مربوط به شوک آنی به بازار و اخلال در روند  به معنای عام، تصویب دقیق قوانین

 باشد.    دسترسی دولت به اطلاعات تجاری و اخذ مالیات میو نگرانی فعالان این حوزه نیز  صادرات محصول است
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 مقدمه:

های انتقال فرهنگ، یادآوری نام ایران در سط  بین الملل و مهمترین کالای صادرات غیر نفتی کشور دستباف یکی از مؤلفهفرش   

ارت بین ی تجو تبادل اطلاعات، عرصهالکترونیکی، تبلیغات هایگردد، در حال حاظر پیشرفت تکنولوژی صنعتی، سامانهمحسوب می

و بدون تردید ناهمگامی با این پیشرفتها و تحولات، هرصنعتی را دچار چالش جدی خواهد  الملل را دچار تحولات بسیاری نموده است

و به همین دلیل شعار حمایت از فرش  وزن تحولات تجارت جهانی استنیز، نیازمند تغییراتی همدستباف ایران نمود، هنرصنعت فرش

ی داخلی و بین الملل و بررسی راهکارهای ی حفو جایگاه آن در عرصههای مختلف قرارگرفته و دغدغهدستباف در دستور کار نهاد

های علمی دیگر، مانند اقتصاد و حقوق آموختگان این رشته و رشتهشی ملی، دانمقابله با تهدیدات  و آفات این هنرصنعت برجسته

اری های آمهای صورت گرفته همینان شاهد سیر نزولی وضعیت آن هستیم، بررسیرا متوجه خود ساخته است که علیرغم تمام تلاش

ل رسد که دلیر آن است و به نظر میگذاری در این حوزه و ریزش جمعیت فعال دو تحقیقات میدانی، کاشف از کاهش میل به سرمایه

یک سوم تولیدات و صادرات فرش دستباف ی این مشکلات، ضعف در نظام حقوقی و قانونی این حوزه است. در این میان حدود عمده

از  و نیاز حمایت از کلیت این حوزه استبدیهی است که حمایت از دست اندرکاران این هنر صنعت، پیش  است، تبریزکشور متعلق به 

ت و معنوی اسی مادی ی آنهاست که دارای دوجنبهو بافندگان این عرصه، حفو حقوق مالکانه طرفی مهمترین حق تولید کنندگان

 .و متأسفانه تاکنون مورد توجه کافی قرار نگرفته است

 پیشینه پژوهش

های حقوقی علائم تجاری بررسی ظرفیت"باعنوان ی حجت خادمی یکی از مطالعات صورت گرفته،  همسو با  موضوع پژوهش مقاله    

، با استفاده از نتایج طرح تحقیقاتیِ مطالعه و بررسی به منظور تعیین "برای حمایت از فرش دستباف ایران در داخل و خارج از کشور

توسط نگارنده به  های بازرگانیراهکارهای حمایت از حقوق مالکیت معنوی فرش ایران که به سفارش مؤسسه مطالعات و پژوهش

 "( پژوهشی دیگر باعنوان7066انجام رسیده و بخشی از آن به موضوع علائم تجاری اختصاص دارد، تهیه و تدوین شده است.)خادمی،

)حفو حقوق "المللی ذیربطهای فرش دستباف ایران در مراکز و مجامع بینها و نقشههای اجرایی ثبت طرحتحقیق پیرامون روش

ترین شیوه حمایت حقوقی از فرش ی جمشید زمانی، در پی پاسخ دادن به سؤالاتی است از قبیل: مناسبنوشته مالکیت معنوی(

دستباف، امکان برخورداری از کدام بخش از قواعد حقوق مالکیت معنوی برای نیل به این حمایت وجود دارد، چگونگی حمایت مؤثر 

نظام حقوقی  "ی خود تحت عنوان( عباس عبادی وایقان در پایان نامه7060نی،المللی )زماهای ملی و بیناز این صنعت در عرصه

ترین مشکل فرش در سالیان اخیر، سوء استفاده کشورهای رقیب ایران همیون معتقد است که مهم  "الملل از فرش ایرانحمایت بین

یت المللی در این ارتباط و باعنابررسی اسناد بین عنوان نشان جغرافیایی است. وی باهند و چین و پاکستان از شهرت فرش ایران به



 

007 

 

های جغرافیایی را از طریق سیستم سرعت نشانهها، به این ضرورت رسیده است که کشورمان باید بهبه عضویت ایران در برخی از آن

رخی از دست اندرکاران محترم هایی نزدیک به مقصود پژوهشگر، از ذهن بهرچند ایده  (7067لیسبون به ثبت برساند. )عبادی وایقان،

دستباف، تا کنون پژوهشی صورت نگرفته است در مقابل اما در زمینه صدور )سند رسمی مالکیت( فرش این عرصه تراویده است

 ی تاریخی فرهنگی(ها، نشانهای جغرافیایی و علائم تجاری و شناسنامهی انواع اسناد رسمی اعم از )گواهینامههایی در زمینهپژوهش

ی اسناد رسمی دولتی های فرش دستباف صورت گرفته است، هرچند که در زمرهو همینین مالکیت ادبی و هنری در خصوص نقشه

پژوهش حاضر به بررسی راهکارها را ندارند و لذا « سند رسمی مالکیت»بیایند اما خاصیت مخصوص به خود را خواهند داشت و جایگاه 

 کند. های پیش روی این مسأله رابررسی میپردازد و چالشیت فرش دستباف میو پیامدهای  صدور سند رسمی مالک

 اهمیت تنظیم سندرسمی فرش دستباف                               

ی داخلی و خارجی که در خور شأن ابزار مهم و ماندگار هابا توجه به شرایط و اوضاع نامطلوب هنرصنعت فرش دستباف در حوزه   

الملل و کالای استراتژیک صادرات غیر نفتی کشور نیست و همینین نظر به هماهنگی تمام ی بینرهنگ ایرانی در عرصهانتشار ف

ی بزرگ فرش دستباف ایران دستگاههای اجرایی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، بدیهی است که حرکت هماهنگ متولیان جامعه

ان اقتصادی و سیاسی کشور، از ضرورتها و تکالیف آنان است و با عنایت بر دستورات های کلنیز در راستای به ثمر رسیدن سیاست

در  "سنادا"اندازی سامانه الکترونیکی ثبت اسناد و املاک، که کلمه قانونی دیگر در راستای ارتقای نظم عمومی کشور مبنی بر راه

اد کل اموال منقول و غیر منقول دارد نیز ضرورت و اهمیت امکان قانون ثبت، حکایت از اطلاق بر اسن 2 49و  77اینجا و مفهوم مواد 

ی هنرصنعت فرش دستباف )مال منقول( را بیشتر نموده، چرا که در هر صنعتی حفو سنجی صدور سند رسمی مالکیت در حوزه

 گردد.حقوق مالکانه )مادی و معنوی( نه تنها  ضروری است، بلکه از مبانی ارتقای آن صنعت محسوب می

ی فرش دستباف، اولاً: با ثبت رسمی و کامل مشخصات کمی و و باستانی کشور ایران در حوزه ی دیرینهنکات دیگر اینکه: با سابقه 

ی مالکان ، سندی رسمی خواهیم داشت، پیش روی آیندگان. کیفی این هنر و رخدادهای پیرامون آن اعم از مشخصات بافنده و سلسله

ن میرا  فرهنگی در تلاش برای کشف، ثبت و ضبط آثار گذشتگان متحمل صرف هزینه های بسیار است و که در حال حاضر، سازما

ی ایران زمین و جلوگیری از قاچاق ی رسمی این اسناد کمک شایان توجهی نیز به حفو میرا  فرهنگی برای آیندهتشکیل سامانه

 آن به فراتر از مرزها خواهد نمود.

 0(SGSبار موجود، متأسفانه شرکتهای ایرانی جهت تأیید کیفیت این محصول ملی به مراجع خارجی مانند )ثانیاً: بر اساس اخ    

بافندگی و  یی دیرینهی این هنر صنعت ایرانی نیست و نظر به اینکه سابقهی آوازهاند که به هی  وجه شایستهوابستگی نشان داده

دان و خبرگان بسیاری را در کشور فراهم آورده ، در راستای نیل به اهداف پژوهش نقشه آفرینی در این عرصه، پتانسیل وجود هنرمن
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گیری از این نیروی بالقوه در قالب کانونی رسمی و متشکل از کارشناسان مجرب این حوزه ، بعید نیست که همین کانون ضمن بهره

 شناخته شود. یید کیفیت این هنر صنعت ، در نظام بین المللعنوان مرجع بی رقیب تأبه

الخصوص حمایت از حقوق طراحان فرش، خلأ اجرایی وجود دارد، در : در اجرای کامل قانون حمایت از مالکیت فکری علیثالباً     

د از سوء تواننی مالکیت فکری به ثبت برسد، مالک اثر یا دولت چگونه میی قالی و محصول فکر یک طراح در ادارهفرضی که نقشه

 ی اشخاص مختلف در سراسر کشور جلوگیری نمایندو استفاده

ی فرش نیز حمایت تواند در مراحل مختلف صدور سند رسمی، بصورت غیر مستقیم از حق طراح نقشهای میاجرای چنین پروژه

 ر خود بیاورد.  ی بافنده، به عنوان یکی از پیش نیازهای صدور سند رسمی، در دستور کای وی را جهت استفادهنماید و اجازه نامه

 مفهوم مال -1

 مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی(  »7

 (     7، 7069کاتوزیان، «.)(  قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد2

فع عقلائی، شایع و فراوان لازم نیست ن»نویسد: محمدجعفر جعفری لنگرودی نیز در کتاب حقوق اموال، در مورد مال چنین می   

شود قالی ( همانگونه که از این تعاریف استنباط می471، 7010جعفری لنگرودی، «.)تواند عقلائی باشدباشد بلکه، منفعت نادرهم می

 های مادی و معنوی است و مالکان آن مستحق ادعای مالکیت انحصاری هستند.دستباف نیز مالی حاوی منفعت

 منفعت آنها اقسام اموال و -1-1

 قانون مدنی در باب اول، اموال را فقط از دوجهت تقسیم کرده است :      

 ( اموالی که ملک افراد یا اشخاص حقوقی است و اموالی که مالک خاص ندارد.2( اموال منقول و غیر منقول 7 

های دیگری نیز برای اموال استنباط گرفته و تقسیم( ق.م  عین و منفعت در برابر هم قرار 620، 994، 440، 006، 11از موادی مانند )

 گردد و بر هر یک از آنها آثار فراوانی بار شده است.می

سخن از اموالی است  009و  49ق.م( به اعتبار دیگری اموال به مبلی و قیمی تقسیم شده است و سرانجام در مواد  713در )ماده      

 رد. که استفاده از آن با بقاء عین امکان دا

 شود:تقسیم برای اموال دیده می 1لذا در قانون مدنی 

 اعیان و منافع  -7

 اموال مبلی و قیمی  -2

 شود.اموالی که استفاده از آن با بقاء عین امکان دارد و اموالی که مصرف آن موجب از بین رفتن عین مال می  -0
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 اموال منقول وغیر منقول  -4

 خاص ندارد. اموالی که دارای مالک است و اموالی که مالک  -1

را به عنوان مال در زیر  "فرش دستباف"جهت حفو چهارچوب بحث پیرامون موضوع این پژوهش، سعی بر این است که حدالامکان 

 ی برخی از تقسیمات فوق تعریف نموده و به همین منظور از  مفاهیم حقوقی و مواد قانونی مرتبط استفاده شده است.مجموعه

 اموال منقول:  -1-۲

اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون »دارد : ق.م( در بیان خصوصیتهای مال منقول مقرر می77ی )ماده   

 «اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است.

 گر است.ی اموال منقول است چرا که قابل جابه جایی از محلی به محل دیبنابرتعریف فوق فرش دستباف در زمره

 اموال قیمی -1-۷

قانون مدنی : مبلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند  713ماده     

 ذلک تشخیص این معنا  با عرف است.مقابل آن است، مع " قیمی "حبوبات و نحو آن و

خصاتی دانیم هر فرش دستباف مشدر تفسیر ماده قانونی فوق مال قیمی مالی است که نظیر آن نوعاً بسیار نباشد و همانگونه که می    

گیرد. برای تعریف بهتر اموال قیمی شود فلذا در ردیف اموال قیمی قرار میمعمولاً منحصر به فرد دارد و به سهولت مبل آن یافت نمی

به عنوان مبال چنانیه در عقد بیعی گندم را مبیع قرار داده باشند و در اثناء داد و ستد، گندم موضوع معامله از بین نیز باید گفت 

توان مبل آن را جایگزین کرد ) اموال مبلی( ولی در همین مبال چنانیه یک تخته فرش دستباف موضوع معامله باشد در برود می

توان بسادگی، فرش دیگری را جایگزین های معنوی و تنوع در ارکان مختلف تولید،  نمیبهصورت تلف شدن، به دلیل دارا بودن جن

 گردد.آن نمود و در صورت عدم تفاهم طرفین بر جایگزینی، عقد بیع به موجب تلف مبیع )عین معین( منحل می

 عین معین -1-۱

له بودن، مدیون موظف است مال معینی را در مقام وفای خاصیت مال با تعریف عین معین در این است که در صورت موضوع معام    

به عهد به متعهدُله تسلیم نماید اما در تعریف اموال کلی باید گفت مالی است که صفات آن در ذهن معین و در عالم خارج، صادق بر 

خته توان از یک تزیم. آیا میپردای فرش دستباف و ماشینی میافراد عدیده باشد. برای روشن شدن بیشتر این تعریف به مقایسه

 توان هزار تخته هم سفارشفرش دستباف در آن واحد، صد تخته سفارش دادو تبعاً ممکن نیست ولی از یک نمونه فرش ماشینی می

آورد. به عبارت دیگر از داد و همین تفاوت است که فرش دستباف را در ردیف عین معین و فرش ماشینی را در ردیف اموال کلی می
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توان مبلاً صد تخته یافت نمود، ولی در خصوص فرش ماشینی بیش از این تعداد هم ممکن است. بنابر ک نوع فرش دستباف نمیی

 نیز قرار گرفت.    "عین معین "توضیحات فوق، فرش دستباف در ردیف اموال با خاصیت

 اموالی که استفاده از آن با بقاء عین امکان دارد -1-۶

توان ای دیگر از اموال را مینها با بقای عین ممکن نیست، ولی پارهرود و انتفاع از آیاء با نخستین استفاده از بین میای از اشپاره     

که معمولاً قابل اجاره  " فرش دستباف "با حفو ماهیت آنها  مورد استفاده قرار داد مانند زمین و ادوات کار، لباس و در مانحن فیه

رداری بدهند ولی امکان بهرهشوند و قابلیت انتفاع را از دست میاین اموال در اثر استعمال مکرر فرسوده می هم هستند و البته غالب

ی حائز اهمیت اینکه فرش دستباف در میان این دارد و نکتهی نخست ممتاز میمکرر و طولانی از آنها، این اموال را نسبت به دسته

ارزش آن  دهد بلکه بری بیشتر و در گذر زمان نه تنها قابلیت انتفاع را از دست نمیبا استفاده اموال حائز امتیاز برتری است که عرفاً

 گیرد.گردد و گاهی در ردیف آثار تاریخی و اشیای عتیقه و ذی قیمت قرار مینیز افزوده می

اوصافی  ی چنینن این کالا را در زیرمجموعهتوامداقه در تعاریف فوق و تطبیق آنها با اوصاف کالایی مانند فرش دستباف به راحتی می

 قرار داد. 

 منفعت اموال ) مادی ومعنوی(

کنند با این اوصاف که مقصود از نفع مادی نفعی است که بتواند یکی از نیازهای برای مال دوگونه منفعت مادی و معنوی تعریف می

که بتوان به کمک مالی، یکی از نیازهای روحی و معنوی انسان  جسمی و فیزیکی شخص را مرتفع بسازد و مقصود از نفع معنوی آن است

گیرند چون این اشخاص، اصولا ی نیازهای روحی و معنوی  اشخاص حقوقی قرار نمیرا برطرف کرد. اموال معنوی هییگاه مورد استفاده

ی نیازهای مادی هستند. اما، کنندهبرطرف ها، پوشاکها، نوشیدنیعنوان مبال مسکن، خوراکیفاقد نیازهای روحی و معنوی هستند. به

نیازهای روحی وعاطفی ما را برطرف  "قالی دستباف"یک کاست موسیقی، یک تابلوی نقاشی، عکس از تصاویر مختلف و طرح یک 

نافع ه واجد می اموالی باشند کاشخاص حقوقی هم ممکن است، مالک اموال باشند یا تولید کننده»سازد. ذکر این نکته لازم است که می

 ( WIPOمعاهده تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری، 2ماده«.)روحی وعاطفی هستند

انیم داندرکارند که جایگاه هنرمندان در بین آنها برجسته است و همانگونه که میدر تولید یک قالی دستباف عوامل بسیاری دست

انگیزی، تاریخی شدن و ماندگاری از صفات معنوی ها، فرحزیباییهای معنوی است، اهم محصول عمل هنرمندان همواره دارای ارزش

های دستباف نفیس ایرانی هویدا است.لذا بر همین اساس احراز و اثبات مالکیت ها در قالیهای بشری هستند که این جنبهساخته

 ی مالکیت مادی و معنوی است.صاحبان این کالا دارای دو جنبه

 سند -۲
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 مفهوم سند 

 ( 7727، 7006آمده است. )معین،« آنیه به آن اعتماد کنند» لغت به معنایسند در 

 اند:حقوقدانان نیز از این معنا دور نشده و سند را این گونه تعریف نموده

 مفهوم عام

 ( 01، 7097امامی، «.)انددانسته« گاه و راهنمای مورد اعتمادهر تکیه»

 مفهوم خاص

 «درستی ادعا جلب کند؛ خواه نوشته باشد یا گفته و اماره و اقرارکه بتواند اعتقاد دیگران را به »

 (291، 7064)کاتوزیان، 

 مفهوم اخص و اصطلاحی سند

 ق. م 7264ماده «. هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد»عبارت است از     

ترین دلیل اثباتی جزء دلایل اثبات دعوا و مهم« کتبی اسناد»ق. م  تحت عنوان  7216ماده  2و این همان چیزی است که در بند 

 یای که به منظور تحقق بخشیدن اثبات واقعهنوشته»احصاء شده و با قید کتبی بودن از مفهوم عام سند جدا گردیده است. بنابراین

 (7306، 7097گرودی، و جعفری لن 00، 7094نژاد،حسینی«.)شودنامیده می« سند»شود، در اصطلاح حقوقیحقوقی تنظیم می

 تعاریف زیادی از سند به مفهوم اصطلاحی آن ارائه شده که در این مقال فقط به تعریف قانون مدنی بسنده شد.

 اقسام سند -۲-1

ا های حقوقی از سند، آنهبندی نظامعلیرغم تنوعی که در اسناد وجود دارد با انتخاب معتبرترین تقسیم 7260قانون مدنی در ماده     

ت : سند بر دو قسم اس»ی اسناد را جزء یکی از این دو قسم دانسته است به موجب این ماده ا به دو دسته کلی تقسیم کرده و بقیهر

 شود. این اسناد دارای چهار ویژگی اند.بندی با توجه به درجه اعتباری است که به آنها داده می)رسمی و عادی( البته این تقسیم

 اد عبارتند از:                      چهار ویژگی مشترک اسن

 دلیل ثبوت حق هستند 

ای که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص دارد از قبیل: سند لازم الاجرا، سند اجرایی، سند تجاری، سند معامله، یعنی نوشته    

 "سند مالکیت"ای، سند بیع، سند تعهد بیع و سند ذمه

 دلیل اثبات حق هستند 
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ی آن یا شخص ثالث ذی نفع، به کار رود. آنیه تواند در مقام اثبات حقی به نفع شخص دارندهبه این معنا که در صورت لزوم می    

ند. به کی اثبات است و دلالت قطعی بر نفوذ و اعتبار عمل حقوقی موضوع آن سند نمیشود مربوط به مرحلهدر اعتبار سند گفته می

ی محتوی آن نیز نافذ است و این موارد نامهنامه یا شرکتنامه، وصیتگفت چون سند رسمی است پس، هبه توانعنوان مبال نمی

 تواند مورد ترافع قرار  گرفته و پس از احراز حقانیت آن توسط دادگاه، منشأ اثر قطعی قرار گیرد.خود در محکمه می

 کنند.از قوانین شکلی و ماهوی تبعیت می 

 ق.م مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد. 7266ه به موجب ماد»    

 .نباید با نظم عمومی و اخلاق حسنه منافات داشته باشد 

 جهات تفاوت اسناد )رسمی وعادی(:

 از حیث شکل و تشریفات تنظیم 

 از نظر توان اثبات و امکان اظهار انکار و تردید 

 دن بدون نیاز به حکم دادگاه(از حیث توان و قدرت اجرا )لازم الاجرا بو 

« توان اثبات کنندگی سند»براساس « رسمی و عادی»بندی اسناد به زنده یاد ناصر کاتوزیان معتقد است این تقسیم    

 (771، 7069است.)کاتوزیان،

 اسناد رسمی و اسناد عادی -۲-۲

 سند رسمی 

اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود  صلاحیت آنها و بر ی ثبت اسناد و املاک ویا دفاتر اسنادی که در اداره»     

 ق.م( 7269ماده «) طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است.

 های خاص قانونی نیز برخوردارند.این اسناد حسب مقررات و تشریفات تنظیم آنها از حمایت» 

ی ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با رعایت تشریفات نامهیا بخش اسناد مالکیت هر کدام به نص قانونی یا حکم دادگاه

 (773، 7070)اصغرزاده بناب، «. شوندخاصی صادر می

ها و ثبت اسناد و املاک توسط مأمورین رسمی تنظیم اسنادی که در دفترهای اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، ادارات ثبت شرکت

انونی های قاند، تشریفات و دستوالعملهای خاص قرار گرفتهانونگذارهستند و متعاقباً مورد حمایتگردند، سند رسمی مورد نظر قمی

د توانی خاص میی شکلی و ماهوی است که وابسته به نظر مقنن  و نیاز در هر مقولهدر خصوص تنظیم اسناد معطوف به دومقوله

 متفاوت باشد.
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 محتویات: -7

، ی  فرم سند که اکبریت اسنادقریباً در هر سندی ثابت است. یعنی آن چیز مادی و تشکیل دهندهمفاد فرم سند را گویند که ت    

ی آن، موضوع سند )بیع، وکالت، قرارداد یا آن را دارا هستند مانند: تاریخ تنظیم سند، شماره دفترخانه،  مشخصات تنظیم کننده

ی آن و دفتریار که با نظارت و توسط مأمور رسمی، کنندهفتر تنظیمی سند و امضای سردکنندهنامه( امضای طرفین تنظیموصیت

 گردد.  تنظیم می

 مندرجات:  -2

 مندرجات سند شامل دو قسمت است:    

ر دفتر کند و سکنند یا طرف تنظیم کننده عنوان میی طرفین سند مورد تنظیم : یعنی آنیه که طرفین اظهار میالف( اقاریر و اراده

 نماید. منعکس میآن را در سند 

ب: اظهار نظر خود سردفتر: مبلاً ممکن است سردفتر بنویسد که ثمن معامله نقداً پرداخت شده است یا این که هویت طرفین  را 

باشد. آنیه مربوط به مندرجات سند کند. این نظر خود اوست که در سند معکس می گردد و ازجمله مندرجات سند میاحراز می

  93ی طرفین نسبت به موضوعی است که توسط سردفتر در سند درج و منعکس شده است. مادهبه مطلب و ارادهاست همان اقرار 

قانون ثبت اسناد و املاک، مندرجات و محتویات سند را از هم جدا کرده است، قسمت اول ماده مزبور در رابطه با محتویات سند و 

قانون مدنی و ماده  7272ای هم ذیل این ماده است که با توجه به مفهوم مواد قسمت دوم آن در رابطه با مندرجات سند است.تبصره

قانون ثبت، نسبت به آنیه مربوط به محتویات سند است اظهار انکار و تردید مسموع نیست، مگر اینکه نسبت به آن ادعای  93

د رسمی، دادرس  وارد رسیدگی شود، خودش جعلیت شود. لذا برابر مقررات چنانیه درخصوص ادعای انکار و تردید نسبت به اسنا

 قابل تعقیب است. 

اند و تداعی ارزش مادی و معنوی کالایی ی کلی )رسمی و عادی( آمدهدر هر مرحله از بیان اوصاف اسناد مختلف که در دودسته    

ی ستهورنده و مالک آن را مستحق و شایالخصوص انواع نفیس آن، با نگاهی منطقی و مسئولانه، این کالا، پدید آمبل قالی دستباف علی

 داند.داشتن سند رسمی می

 سند عادی

 ق.م( 7267)ماده « سایر اسناد عادی است. 7269غیر از اسناد مذکور در ماده »     

لبته ا های قانونی نیاز به طی سلسله مراتبی دارند کهگردند و برای برخورداری از حمایتاسناد عادی توسط افراد عادی تنظیم می

الاجرا هستند و علیرغم تنظیم توسط افراد غیر ی اسناد عادی درحکم لازماسنادی تجاری همیون چک، سفته، برات نیز از جمله
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 اند.رسمی به حکم قانون مورد حمایت مشروط قانونی قرار گرفته

 مالکیت: -۲-۷

تواند به عنوان مالکیت یش است و هی  کس نمیهر کسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خو»این قانون( :  40بر اساس )اصل 

که مال  شناسداز طرفی برابر قوانین، دولت کسی را مالک می«. نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند

دچار خدشه و چالش توان حدس زد که مالکیت ثبت نشده  بر اموال منقول، همواره بنام او ثبت شده است و با تطبیق این موارد می

 خواهد بود و مالکیت بر فرش دستباف نیز از این قاعده خارج نیست.

 ی اثبات مالکیتابزار یا ادله -۲-۱

 ادله اثبات مالکیت

 عنوان ابزار قدیمی و با پشتوانه فقهی اثبات مالکیت ی تصرف بهاماره -1

لذا ف«. که تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود»قانون مدنی آمده است:  01در ماده       

قانون ثبت(، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر  27ی( مالکیت است. البته وفق )ماده تصرف اموال از نظر عرف و قانون دلیل )اماره

لت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این املاک به ثبت رسید، دو

 داند.انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا کسی که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده است مالک می

 01ی قانونی فوق با هم در تضادند اما واقعیت این است که )ماده دو مادهرسد که گونه به نظر میاز مفهوم مواد قانونی فوق این      

ق. ( تخصیص خورده است و مقنن عملاً متصرفین املاک را تا زمانی مالک  22ق.م( در خصوص اموال غیر منقول توسط )ماده 

ق. ( این  22مفهوم مخالف )ماده شناسد که سند رسمی ملک غیر منقول تحت تصرف آنان به نام شخص دیگری نباشد و البته می

ی تصرف در خصوص اموال منقول همینان به قوت خود باقی است و این مهم، خطر تضییع حقوق مالکین فاقد سند است که اماره

 ارسمی اموال منقول را که مال متعلق به آنان به نحوی از انحاء غیر شرعی و قانونی، از تصرفشان خارج شده، بیشتر نموده است. چر

ی تصرف(  بدلیل اینکه  بار اثبات  شود. از منظر دیگر برای غلبه بر )امارهکه فعلاً از نظر مقنن متصرف مال، مالک آن محسوب می

ی اثباتی دیگر همیون اقرار، اسناد یا شهادت بهره گرفت که اصولاً ی  مدعی منکر مالکیت متصرف است، باید از ادلهدعوی  به عهده

ی اثبات یا ابزار غلبه بر امارات )قانونی وقضایی(، اسناد از های قضایی نشان داده است، بهترین نوع ادلهوند رسیدگیگونه که رو آن

ی دعوا نیز جزو ادله نوع رسمی یا اسناد عادی که صحت آن در دادگاه احراز شده باشد. علم و آگاهی شخصی قضات و اقرار خوانده

ی های کیفری به نفع مدعی پرونده یا متهم در پروندهان اتفاق ترافعات، معمولاً بعید است که خواندهاثبات هستند و از آنجا که در زم
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 یاقرار نماید و معمولاً قاضی پرونده نیز بدلیل عدم اطلاع کامل از زمان ماضی واشراف کامل نسبت به موضوع قادر به اظهار عقیده

 است. "اسناد رسمی"ی تصرف دار از حمایتهای قانونی در برابر امارهشخصی نخواهد بود لذا تنها دلیل محکم و برخور

تور اید و نهایتاً یک برگ فاکعنوان مبال فرض کنید یک تخته قالی دستباف نفیس را به قیمت قابل توجهی خریداری کردهبه      

، آن تخته فرش از تصرف شما خارج شده لهاید، حال به موجب سرقت یا مفقودی بلافاص)سند عادی( هنگام خرید آن دریافت نموده

اید و شاهدی هم برای این اتفاقات نبوده است، به فرض اینکه فاکتور و شاهد هم بود و احیاناً فاکتور خرید آن را نیز از دست داده

باق سند عادی خود مدتهای مدیدی برای یافتن کالای خود در نزد غیر و در این صورت  جهت اثبات مالکیت خود بر آن کالا و انط

های بسیار، چه مشقتها و زحماتی برای )فاکتور( بر مشخصات کالای کشف شده ضمن طرح شکایت در محاکم قضایی و صرف هزینه

 مالباخته و دستگاه قضایی قابل تصور است. 

 سند رسمی مالکیت بعنوان ابزار قوی اثبات مالکیت-۲

اسناد رسمی و تحت نظر مأمورین رسمی دولتی مبل سند خودرو، موتور سیکلت،)هبه  ی اسناد تنظیمی در دفاتراز قبیل: کلیه     

ثبت شده( ویژگی اغلب اسناد رسمی مالکیت از نظر محتوایی در این  "منقول و غیر منقول"نامه در خصوص اسناد و اموالنامه، صل 

و تعرفه( که به اسناد ضمیمه است،  ت مال )شناسنامهاست که برابر مقررات، وابسته به ماهیت اموال موضوع سند، اوصاف و مشخصا

ت ی مالکیمشخصات مالک )که در متن اسناد مندرج است( شماره سریال، ایادی یا خریداران بعدی و دیگر موارد لازم و اثبات کننده

مال از مالک آن، به استمداد ی ی سند بر مال موضوع سند آمده است و همین امور در صورت بروز اتفاقات مختلف جدا کنندهدارنده

ی ثبت مطابق ثبت دفتر سندی که اداره»قانون ثبت:   27صاحبان حق و دستگاه قضایی خواهد آمد. اسناد رسمی برابر تعریف ماده

 «.نمایداملاک تهیه و به مالک یا قائم مقام او تسلیم می

 ی فرش دستبافقانون مربوط به صدور شناسنامه -۷

صورت صری   بلکه بصورت ضمنی الزامی شد که جزییات این قانون قانونی صدور شناسنامه برای فرش ایران نه  به ایطبق مصوبه   

رت صنعت، معدن وزا»مجلس شورای اسلامی(:  4/9/7092قانون مقررات صادرات و واردات ایران مصوب  22ماده )به شرح زیر است: 

یران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور و تجارت موظف است به منظور حفو و صیانت فرش ا

جلوگیری به عمل آورد. اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن از  7/7/7094بدون شناسنامه از تاریخ  لارج به با 03فرشهای صادراتی از 

 . «تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهند نمودتاریخ فوق بنا به درخواست صادرکننده، به صدور شناسنامه بطور الزامی و 

 مشکلات صدور شناسنامه فرش دستباف  -۷-1

 دار کردن فرش دستباف از سوی اتاقشناسنامه و قرار گرفته بررسی مورد های بخش خصوصی برای استفاده از شناسنامهنگرانی»     
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طرح  ،این طرح از موفقیت چندانی برخوردار نبود اجرای و به دلیل اینکهه بود گرفتبازرگانی صنایع و معادن ایران در دستور کار قرار 

نکته دیگر در کار هنری این است که زمان  .ستقبال قرار نگرفتا مورد دانننیزچی کدگذاری فرش دستباف از سوی مرکز کدگذار

وشوی مه در کدام یک از مراحل بافت، شور، شستکه تهیه شناسناشد میتهیه شناسنامه برای فرش حائز اهمیت است، باید مشخص 

مه دیگر نصب شناسنا مشکل. کندقالی و یا صادرات باید انجام شود چرا که در هر کدام از این مراحل اندازه فرش تا حدودی تغییر می

ب تعداد زیادی در حجم بالای کار نص شد کهمیپشت فرش نصب  و ای جداگانه صادر ، برای هر فرش شناسنامهبودپشت فرش 

 یافزاری مانند تهیهمشکلات سخت بود.و نیازمند دقت بسیار زیادی  نبودای شناسنامه پشت تعداد زیادی فرش کار چندان ساده

 تند.شهای فرش دستباف توان خرید و تهیه این پرینتر را نداکه تعاونی وجود داشت فرش یصدور شناسنامه مجهزی جهت پرینتر

 ...ندردکهای خود را صادر میهای فرش از طریق آن پرینتر شناسنامهو تمامی تعاونیبود ده یک پرینتر تهیه ش

)919819199,91:09www.asrertebat.blogsky.com /( 

مده، آرسد که دلیل مشکلات پیش ی فرش دستباف است و به نظر میگر بخشی از مشکلات صدور شناسنامهمطالب فوق تنها بیان   

 ی اساسیی دقیق اجرای طرح بوده است و از طرف دیگر ریشههای لازم و نحوهعدم تحقیقات و کارشناسی کافی نسبت به مؤلفه

های در وسعت کشوری نیازمند مصوبات قانونی و الاصول اجرای طرحتوان در ساختار حقوقی طرح جستجو نمود، علیمشکلات را می

های های مربوط به آن در ردیف بودجه خواهد آمد و نیازمندیجرایی است و در این صورت هزینههای مختلف اهماهنگی دستگاه

ی مقیاس های در برگیرندهها از طرف دولت پشتیبانی و تأمین خواهد شد و از جهت دیگر، پیشبرد طرحگونه طرحای اینسرمایه

وری ور بودن طرح و سودآد انگیزه برای مشارکت عمومی مستلزم بهرهنیاز  ایجاهای مردمی است و پیشکشوری نیازمند استقبال توده

 کنندگان تحت عنوان توجی  اقتصادی طرح است.آن برای جمیع مشارکت

                                                          تفاوت سند رسمی مالکیت )پیشنهادی فرش دستباف( با شناسنامه و اسناد دیگر                                                          -۷-۲ 

های مفهوم عرفی آن با های اساسی حقوقی و ماهوی شناسنامه با )سند رسمی مالکیت فرش( به دلیل شباهتعلیرغم وجود تفاوت

 هرچه بهتر طرح اجرایی سند رسمی مالکیت، یحتمل نظرات پیرامون آن به اجرای طرح موضوع پژوهش نیز تعمیم یابد و به تکمیل

 آن مدد رسانده و موجبات رفع نواقص طرح را فراهم آورد.                                                          

فرش ایران باید دارای یک برگ هویت به صورتی که از بین نرود باشد و با یک کد یا ریزتراشه خاص با آن فرش ارتباط داشته باشد »

گردد. اقدامات دولت در زمینه تنظیم المللی دست به دست از تأیید کیفیت لازم از سوی مرجعی رسمی و دارای تأییدی بینو پس 

ساختار  )/92:20,98www.mirzacarpet.ir/post  9119192101( ی مطلوب نرسیده است.شناسنامه فرش دستباف به نتیجه

حقوقی این طرح حمایتی، توان رساندن اجرا کنندگان آن را به مقصود نداشته است و البته به استناد بیانات فوق، مقصود از اجرای 

http://www.mirzacarpet.ir/post/17/6736
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تواند حاوی اطلاعات فنی و کیفی فرش دستباف باشد و بنابر اظهارات ی تشخیص هویت کالا بوده است که میاین طرح، ایجاد برگه

های انگیزشی آن برای ی استمرار خود نبوده است بلکه مؤلفهان آن تاکنون نه تنها دارای توجی  اقتصادی و تأمین کنندهمجری

 های مشارکت کننده نیز از قدرت کافی برخوردار نبوده است.گروه

ه قیاس منطقی بین آنها نخواهیم به دلیل وجود تفاوتهای اساسی در ساختار مفهومی و حقوقی این طرح و موضوع تحقیق، قادر ب     

ای جز پرداختن به آثار منتج از اجرای آنها نبود که بود، لکن در راستای بیان واقعیت مفهوم و ماهیت این دو موضوع متفاوت، چاره

ی این آثار، ی واقعپردازد: برای ملموس بودن و جلوهدر ادامه مطالب صدر گفته، به برخی از خواص و آثار اسناد رسمی مالکیت می

املاک دارای سند رسمی مالکیت و املاک بدون سند رسمی را فقط از جنبه قدرت دریافت تسهیلات بانکی مورد توجه قرار داده است، 

 ی سند رسمیهای بازسازی بافتهای فرسوده نیز، ارائهبرابر مقررات بانکی و اعطای تسهیلات حمایتی و غیره حتی در اجرای طرح

ت اجتناب ناپذیر است، هرچند ملکی که سند رسمی ندارد، دارای ارزش مادی بالایی باشد. حال باتوجه به اینکه املاک ملک از ملزوما

ند، توان کبدون سند رسمی مالکیت، علیرغم خاصیت غیر منقول بودن، غیر قابل سرقت و دیگر آفاتی که اموال منقول را تهدید می

خوردار از بسیاری ابزار حمایتی نیستند، چه انتظاری از فرش دستباف بی پناهی که با وجود دریافت تسهیلات بانکی را ندارند و بر

تواند ایفا نمایدو از طرف دیگر ی تنها چه نقش مهمی را میآفات و تهدیدات بسیار، سند مالکیت رسمی هم نداردو و شناسنامه

 و براحتی قابل توقیف هم نیستند.  همانگونه که اموال بدون سند رسمی قابل ترهین نیستند، معمولاً 

های دستباف ایرانی تردید کرد. نباید در شرایطی که رقیبان دار شدن فرشبا نگاهی به مجموع این نظرات  نباید در لزوم شناسنامه»   

 نباید در شرایطی که کنند این مهم را هم نادیده گرفت.اند و هر روز نشان و برچسبی ویژه را به مخاطبان عرضه میما آرام ننشسته

وجه تکنند به این خواسته بیی کمترین خواسته در خریدی گرانبها مطالبه میدهنده را به منزلهای معتبر و اطلاعاتخریداران برگه

  (99، 7074)کارگر،«. ی چگونگی ترویج و تبلیغش و... تدبیر کنیمباشیم. پس شناسنامه را بپذیریم، اما در باره

 حقوقی و ماهوی هایتفاوت -1

ها بر اساس قانون ثبت احوال توسط مأمور ثبت احوال و در دفتر ثبت کل وقایع تحت تصدی سازمان ثبت احوال شناسنامه»     

همان قانون  00ها برابر ماده و تبصره آن از ق. .احوال( همینین مفاد مندرج در شناسنامه 70ماده «. ) گرددکشور تنظیم و ثبت می

ر تای با مشخصات کالاها و از همه مهمتاریخ تولد، محل تولد، محل صدور، نام و نام خانوادگی و غیره است که تفاوت عمده»از قبیل: 

کارکرد صدور شناسنامه برای یک کالا دارد و شناسنامه ناظر بر اطلاعاتی راجع به شخص و یا اموال است. از طرفی شناسنامه به 

آلات صنعتی و از این قبیل . البته اوراقی تحت عنوان شناسنامه در خصوص اوصاف فنی ماشینگرددموجب فوت اشخاص ابطال می

ی اسناد رسمی خارج هستند و شامل کد دستگاه، مشخصات فنی از شوند که قاعدتاً از زمرهتوسط سازمانهای صنعتی تنظیم می
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ر های دستگاه دی اتفاقات و خرابیکار کرد آن، ثبت کلیهقبیل: قدرت، سرعت، قطعات اصلی دستگاه، نام و آدرس فروشنده و... و 

ی کالای صنعتی را در شناسنامه آورده شناسنامه و در برخی موارد استفاده از خدمات پس از فروش است. حال به فرض که نام سازنده

ان ن کالا توسط یا تحت نظارت فلباشند، این نام نیز به نوعی معرف میزان کیفیت آن کالا است به عبارت دیگر حکایت از ساخت آ

توان با تغییر مالک آن، استادکار ماهر دارد، نه نام مالک آن کالا و چون نام سازنده کالا جزو اوصاف کیفی و فنی آن کالا است، نمی

 که بدواً ممکن است شخص سازنده کالا باشد، نام سازنده را پاک کرد و نام مالک بالفعل کالا را نوشت. 

است که در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور « شناسنامه ملی اشخاص حقوقی»ها تحت عنوان دیگر شناسنامهنوع     

ها، تاریخ ی ملی شرکتگونه که از نام آن پیدا است معرفی شناسهای نیز برای آن تعریف نموده است و کارکرد آن همانسامانه

حقوقی )برند( و از این قبیل اطلاعات است. لذا بنابر توضیحات فوق اسناد رسمی تأسیس، نوع شرکت، شماره ثبت، نام شخصیت 

ها اعم از رسمی و عادی دارد و بطور خلاصه، سند ای به لحاظ شکلی و ماهیتی با شناسنامههای عمدهمالکیت و کارکرد آنها تفاوت

د ی خود داشته باشصاف و مشخصات اموال را به همراه و ضمیمهگر اوای بیانتواند شناسنامهمالکیت، ابزار احراز مالکیت است که می

ی اشخاص )حقیقی و حقوقی( با اموال برخوردار است اما های خاصی در خصوص اثبات رابطهولی سند مالکیت برابر قوانین از حمایت

ی مالک و د و قادر به اثبات رابطهتواند نماد و بیانگر اوصاف و احوال اشخاص ) حقیقی و حقوقی( و اموال باششناسنامه فقط می

 مملوک و به بیان دیگر اشخاص و اموال نیست. 

 یهایی در جهت صدور شناسنامه بصورت غیرفراگیر برای مقولهی این مبحث حقوقی در این است که چون در گذشته تلاشفایده     

یری نموده تا اهمیت موضوع پژوهش در منظر فرش صورت گرفته است از هرگونه تشابه مفهومی و ماهیتی و خلط مبحث پیشگ

ذشته برای ای در گمخاطبین گرامی، تکراری یا پیش پا افتاده یا دارای سابقه تلقی نگردد. همانگونه که صدراً اشاره شد، اگر شناسنامه

واند بیانگر تکه این نام، نمیی آن قالی نیز در شناسنامه آمده باشد، صرف نظر از اینفرش دستباف فرض کنیم که اتفاقاً نام بافنده

توان هویت بافنده قالی را از شناسنامه حذف نمود، چراکه هویت مالک قالی باشد بلکه پس از انتقال آن قالی به شخص دیگر هم نمی

و  ادیجزوی از اوصاف کیفیتی آن قالی است.  بر فرض که آن قالی باف، استاد کاری حاذق بوده باشد که به موجب نام وی، ارزش م

ی آن، هریک جایگاه خاص خود را دارند و معنوی، آن قالی را، نسبت به نمونه مشابه، ده چندان نماید لذا مالک فعلی قالی و بافنده

جای ثبت قانونی هویت آنان نیز مخصوص است و فرض دیگر اینکه این شناسنامه در حال حاضر به صورت رسمی نیز صادر شود باز 

ی حقوقی و آنیه در مبال ذیل خواهد آمد گفتهسند رسمی مالکیت را کسب نماید چرا که بنابر مطالب پیش تواند جایگاههم نمی

ی صلاحیت قانونی آنها رسمی است و هرگز قادر به صدورسندی مبنی بر فقط در حوزه عملکرد مأمورین رسمی صدور شناسنامه

 مالکیت اشخاص بر اموال نخواهند بود.
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 تفاوت شکلی-۲

تواند دریک برگ خلاصه شود و مندرجات آن، مشخصات نظر شکلی نیز دارای تفاوت اساسی هستند، بدین شرح که شناسنامه می از  

ای است مشتمل بر چند برگ حاوی شناسنامه )مشخصات موضوع ها و عرف جاری دفترچهمال است لکن سند مالکیت بنابر نمونه

جای  در رابطه با املاک به "کاداستر"اخیراً سندی تک برگی تحت عنوان »قالات و...که ی نقل و انتمالکیت( ، مشخصات مالک، صفحه

ای قدیمی به دلیل بالا بودن ضریب امنیت این سیستم و سرعت در پاسخگویی به مراجعین ثبتی اجرا شده دار و دفترچهسند منگوله

ین شکل کند. از مشخصات ابه سمت ثبت نوین هدایت میاست که سیستمی برای مدیریت الکترونیکی املاک است و ثبت سنتی را 

هولوگرام و همینین تعویض سند پس از هر انتقال  سند، ضریب امنیتی بالا در مقابل جعل است بدلیل درج برچسب

                                               )/99:99,91102www.tabnakfars.ir/fa/news  91111819(«. است

در عین حال که  سیستم اجرایی کشور در خصوص اموال غیرمنقول همواره در حال تغییر و تحول و تغییر شکل اسناد آنهاست      

تفاق ا"فرش دستباف "الخصوصجای تعجب است که حرکت چشمگیری در خصوص صدور سند مالکیت برای اموال منقول علی

ود، انقلابی شنیافتاده است. رفع اینگونه کاستی ها که به تأثیرشان درحوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی منجر می

طلبد تا، با هماهنگ نمودن هرچه بهتر دستگاه های اجرایی و نظام حقوقی کشور به حمایت از وضعیت اموال منقول قانونی می

 ی مادی و معنوی در داخل و خارج کشور برخیزد. صنعت فرش دستباف، از دو جنبهارزشمند، مشخصاً هنر 

 سند رسمی مالکیت )پیشنهادی( فرش دستباف با ثبت علایم تجاری و نشانهای جغرافیایی فرش دستباف تفاوت -۷-۷

 تفاوت سند رسمی مالکیت با علایم تجاری 

قی یا حقی علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص» علامت تجاری در قانون چنین تعریف شده است:   

های ( که دارای دو عنصر ویژگی7060صنعتی و علائم تجاری  هایق. ثبت اختراعات، طرح 03ماده «.)حقوقی را از هم متمایز سازد

م علائ»د که علامت باید قابل رویت باشد تا ثبت شود. گوینیز میو  همان( 02الف و جیم ماده  خاص و متمایز نمودن هستند.)بندهای

ی ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ یا هرگونه خصوصیات جمعی: یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه

ی امت ثبت شده، جمعمشترک دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک عل

 همان قانون( 03کنند متمایز سازد.)بند ب ماده استفاده می

یرند گی کنواسیون پاریس هم هست. ذکر این نکته لازم است که  علائم تأییدی را نیز در بر میکه این مراعات قانونی مطابق رویه»   

گونه که ( همان7الی  2، صص7066)خادمی،«. صاری نیستی انحو همگی جزو علائم تجاری هستند ولی استفاده ازآنها به گونه

یک از قوانین یا علائم فوق قادر به حمایت از حقوق مالکانه از بعد مادی کالایی مانند فرش دستباف نیستند چرا که مشاهده شد هی 

http://www.tabnakfars.ir/fa/news/19425


 

012 

 

قوانین حمایتی از مالکیت فکری و معنوی اهم »اولاً: بنای قانونگذاران از تدوین این مواد، حمایت از حقوق معنوی بوده است. ثانیاً:  

المللی است که کشور ایران در حال ی بینهای دوجانبه یا چندجانبهنامهها و موافقتاز جهت مالکیت صنعتی، حاصل کنوانسیون

ی لیسبون نامهفقتی مادرید و پروتکل آن، موانامهحاضر فقط به برخی از آنها پیوسته است که عبارتنداز: کنوانسیون پاریس، موافقت

ها دارای ضمانت اجراهایی هم هستند از نامه...)همان( این موافقت0/77/7000ی ایران و ایتالیا به تاریخ ی دوجانبهنامهو یک موافقت

فرض  همین قانون که به 73و  2کنوانسیون پاریس و ماده  7از ماده  0الی  7الذکر داخلی و بندهای قانون فوق 07و  03جمله مواد 

 ی معنویات نیز به قدر کفایت ممکن نیست.پیوستن کامل به آنان نیز حتی حمایت از یک مالک در حوزه

ه اند کعنوان مبال تولیدکنندگانی چون فرش شفقی تبریز و شرکت فرش ایران علامت تجاری خود را طراحی و ثبت نمودهبه   

فرشهای دیگران باشد، دلیل غیر رسمی بودن آن این است که فقط نوع و ی فرش شفقی از تواند بطور غیر رسمی متمایزکنندهمی

ی شکل گیری آن به روی یک تخته قالی، محل مناقشه شکل ظاهری آن علامت تجاری در اداره مربوطه به ثبت رسیده است، اما نحوه

فته و بطور رسمی ثبت نگردیده است، ی استفاده از علامت تجاری توسط مأمورین رسمی صورت نگرخواهد بود، چرا که این مرحله

های دیگر استفاده شود، در این صورت فرض کنیم این علامت یا مهر مخصوص به سرقت رود و بطور من غیر حق بر پشت فرش 

 توان دلیل من غیر حق بودناحراز این تخلف کار ساده ای نخواهد بود، چرا که حتی کشف سرقت یا انتصاب این جرم به سارق را نمی

ود ای با ثبت علامت تجاری مخصوص به خی نقش بستن علامت تجاری بر ظهر قالی تلقی نمود.  فرض دیگر اینکه تولیدکنندهنحوه

نماید  برداری تبلیغاتییا بافتی منحصر به فرد، حمایت معنوی نموده وبهره و نسب آن بر یک تخته  فرش تولیدی بتواند از نقشه

وان مبال های به عنتوان تمام فرشرا نسبت به یک تخته فرش دارای این علامت به اثبات برساند، آیا می تواند مالکیت خودچگونه می

 دارای علامت تجاری فرش شفقی را در مالکیت صاحب این نشان تجاری دانستو

 جغرافیایی: تفاوت سند رسمی مالکیت با نشان -۷-۱

همان  6نماید. )مستفاد از ماده ی، کیفیت محصول را مشخص میلمرو منطقههای ایرانی است که قبرای حمایت از اسامی فرش   

قانون داخلی( با تعریف علائم فوق به عنوان واژگان مربوط به مالکیت معنوی، به فرض بسط و ربط آنان به بعد هنری از فرش دستباف 

 دی و معنوی یک کالا باشد و قیاسی منصفانه، به سادگیابعاد ما ی تمامتواند دربرگیرندهو رجوع به تعریف سند رسمی مالکیت که می

توان دریافت که در طول عمر نسبتاً طولانی کالای هنری و صنعتی فرش دستباف، برای حمایت کامل از حقوق مالکان آن و می

الای موضوع ندرج بر روی کگر نشان جغرافیایی متواند بیانترین  شیوه، صدور سندی رسمی مبنی بر اثبات مالکیت است که میقانونی

 این سند نیز باشد.

 سند رسمی مالکیت با اسناد دیگر نقل و انتقال فرش دستباف تفاوت -۷-۶
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 تفاوت با اسناد رسمی نقل و انتقال -1

ا بسزایی در خصوص احراز رابطه آن مال تواند نقش بههمانگونه که گفته شد صدور سند رسمی مالکیت در بدو تولد یک شیء می     

و حمایت از آنان داشته باشد حتی اگر قصد انتقال پدیده)مال( به غیر وجود نداشته باشد. خاصیت و کارایی این سند،  پدید آورنده

ی یک قالی دستباف و دراین مرحله انتقال مال یا آورد مبل بافندهبیشتر معطوف به زمانی است که شخصی کالا یا مالی را پدید می

ورنده از شخصی به شخص دیگر متصور نیست تا نوبت به تنظیم )سند رسمی نقل و انتقال( در دفتر خانه اسناد محصول تلاش پدیدآ

ی مجریه پنهان مانده ی مهم از مالکیت در خصوص اموال منقول، بشدت از چشم مقنن و قوهرسمی برسد  این تفاوت برجسته و مرحله

ی فرش دستباف از حیث مادی و معنوی ل رسمی مالکیت به دفاع از حقوق پدیدآورندهتوان بدون وجود سند اواست و اساساً چگونه می

دستباف  ی قالیبرخاست و دیگر اینکه اسناد رسمی انتقال این مال به دیگران بر چه مبنای قانونی و مستحکمی استوار استو بافنده

ش وی صادر شده باشد با توجه به تصری  مقنن مبنی بر ای مبنی بر )مشخصات قالی( هم برای محصول تلابه فرض اینکه شناسنامه

تواند مالکیت خود را بدون دغدغه به اثبات ی تصرف چگونه میی سند رسمی مالکیت، غیر از امارهشناسایی مالک اموال به واسطه

 های قانونی برخوردار باشدورسانده و از حمایت

تواند حاوی عقودی مبل بیع )خرید و فروش(، صل ، هبه و... باشد و رسمی می ی اسنادیک سند رسمی تنظیم شده در دفترخانه      

گر این است که شخصی با فرض مالکیت بر کالایی اراده بر انتقال رسمی آن کالا به غیر نموده است و اصولاً تنظیم رسمی عقود بیان

ق دارد که بخش مهمی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور ها، در خصوص اموال غیر منقول ) املاک( مصدای فوق در دفترخانهبرشمرده

های اسناد رسمی، سند مهمی تحت عنوان سند رسمی ی تنظیم چنین عقودی در دفترخانهاند که پشتوانهرا نیز به خود اختصاص داده

ز صراحت و جزمییت کافی و التزام لازم ی ثبت است و دارای امتیاز قانونی قابل اجراء بودن که امالکیت و ثبت شده در دفتر املاک اداره

 برخوردار است. 

 های سند رسمی مالکیت با اسناد عادی نقل وانتقال ) فاکتورها و...(تفاوت -۲

 ها در عرف تجاری، به عنوان دلیلیالفارق است لیکن به دلیل رواج برخی اسناد عادی مبل فاکتورهرچند به لحاظ حقوقی، قیاسی مع    

ص، نسبت به برخی اموال منقول و ناچاری دستگاه قضایی کشور به پذیرش آنان به عنوان یکی از ادله ضعیف اثبات بر مالکیت اشخا

 ای جز این مقایسه نیست.دعوا، چاره

اولاً : اگر این سند عادی یک برگ فاکتور باشد اعم از فاکتورهای )عادی و رسمی( با این توضی  که قید رسمی بودن فاکتور، فقط از 

المجموع هم از لحاظ درج مشخصات تواند عاملی رسمی بر اثبات مالکیت باشد، من حیثیث قوانین مربوط به اخذ مالیات است و نمیح

کامل کالا و هم درج مشخصات کامل خریدار و فروشنده، بنابر عرف جاری دارای اشکالات فراوان و بدون شک ناقص است و از جهتی 
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ی مختلف سواد ادبی و فنی، نه تنها دستگاه قضایی را ی افراد عادی و مختلف با درجهنظیم از ناحیهبه دلیل دست نوشته بودن و ت

متحمل زحمات فراوانی نموده است بلکه گاهی نویسندگان همان اسناد نیز از خواندن و تأیید آنها عاجزند، ثانیاً : نه بصورت رسمی بلکه 

رسند، لذا امکان تهیه المبنی و استعلام آنها نیز منتفی خواهد بود، از بحث هم نمی بصورت عادی هم معمولاً درجایی به ثبت عادی

 شود. فراوانی امکان جعل و تزویر در آنان هم که بگذریم، مدت زمان بسیار برای احراز صحت آنها در دادگاه ها صرف می

 فرش دستبافماهیت کاربردی قراردادهای عادی فروش و همچنین اسناد رسمی نقل و انتقال 

ی چندین تخته فرش باشد لیکن تواند حاوی معاملهفاکتورها یا قراردادهای عادی و اسناد رسمی نقل و انتقال فرش دستباف می    

 توان یک محموله فرشتنظیم سند رسمی مالکیت و تشریفات انتقال آن به غیر، حکایت از یک واحد کالاست، به عبارت دیگر می

ای هستند، بطور یکجا با یک سند رسمی نقل و انتقال ی اسناد مالکیت مجزا و مشخصات منحصر به فرد شناسنامهدستباف را که دارا

 توان برای کل آن فرشها یک جلد سند مالکیت صادر نمود.در دفتر خانه معامله نمود، اما نمی

 پیامدهای اقتصادی صدور سند رسمی فرش دستباف-۱

 ی فعالان این حوزهقاءارزش سرمایهحمایت از حقوق مالی و ارت-1-۱

ا، هبا توجه به اینکه اسناد رسمی مالکیت قابل ترهین هستند و چنانیه دارای ارزش اقتصادی قابل قبولی باشد، مورد توجه بانک     

ع سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت لذا بافندگان از طریق ترهین اسناد رسمی محصول خود به نفمؤسسات مالی و دیگر سرمایه

ا هشوند، کما اینکه در گذشته بانک کار آفرینی با در اختیار گرفتن فرشگذاران، قادر به دریافت تسهیلات و رفع مشکلات خود می

تواند از دستور کار خارج نمود، که با صدور این سند، دریافت و نگهداری هزینه بردار اصل مال، میمبادرت به اعطای تسهیلات می

 گاهی و فردی بصورت کارشناسی نظرهای اظهار حاضر حال های سنتی کاسته خواهد شد. درهای منتج از رفتارینهشده و از هز

ی متقن و دقیقی به صورت نظام نامه در دستور کار چراکه مبنای محاسبه گیردمی قرار ایبیمه اسناد مندرجات مبنای ایسلیقه

 اخذ مشمول حواد  بروز صورت کیفی و فنی، در ی آن شناسنامهمالکیت و به واسطهنیست، اما با اجرای طرح صدور سند رسمی 

 بر تنیمب و تردقیق محاسبات هرچه ترتیب بدین گیرد،تری انجام میعادلانه و اصولی محاسبات مربوطه، به صورت آینده، در خسارت

 ی،برابر نظر عرف و شد خواهد نیز بیشتری یسرمایه جذب و بیشتر امنیت احساس به منجر تبعاً  باشد، منطقی و مکتوب نظامات

 .شد خواهد سرمایه ارزش افزایش موجب بیشتر امنیت

 محصول یفروشنده هم و کننده تولید هم قشر، دو این از برخی چرا که باشند تاجران و گانتولیدکننده از اعم توانندمی فروشندگان   

 سند ورصد طرح اجرای ملزومات از ، اطلاعات ضبط و ثبت الکترونیکی جامع یسامانه ایجاد شد، گفته ترپیش که گونههمان هستند،
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ا حد توان تمی اینصورت در ستد است که و داد مورد محصول استعلام سامانه، تسهیل این یکی از قابلیتهای است، مالکیت رسمی

 .است حقوق مالی از مایتح مصادیق از خود که نمود پیشگیری عرصه این از وقوع جرم در بالایی

 ایجاد اشتغال و افزایش دستمزد-۲-۱

 انونک تشکیل نیازمند خود که  های صدور سند رسمی مالکیت فرش استنیازنیز از پیش (شناسنامه)فرش مشخصات یصفحه     

 دانش و خبرگان وجود از توانمی قسمت این در است، آن کیفیت تأیید نهایتاً و تولید کالا بر نظارت جهت رسمی کارشناسان

 یلتحص قشر مهاجرت از و شده محروم مناطق ویژهبه کشور مختلف مناطق در زاییاشتغال که سبب گرفت بهره حوزه این آموختگان

ی کاری بافندگان و فعالان آوری سابقهی مربوطه، موجب جمعنمود. وجود این سند و سامانه خواهد پیشگیری استانها مراکز به کرده

ی دستمزدها مؤثر خواهد بود و از سوی دیگر موجب شود و تبعاً در تعیین منصفانهای و تفکیک آنان از مبتدیان و کارآموزان میحرفه

 ها افزایش سود بخش تولید فرش را در پی خواهد داشت. ی نهایی و تبعاً با حذف واسطهکنندهارتباط مستقیم تولیدکننده و مصرف

 ولید فرش دستبافارتقاء وضعیت ت-۷-۱

گوید: می شود، می انجام ایران محوریت با آن تولید که است کالایی تنها فرش با اشاره به اینکهاسماعیل چمنی  رییس اتحادیه  فرش تبریز      

ن عرصه توجه ایدر این میان فرش تبریز مظلوم واقع شده است و تکلیف افرادی که در این عرصه فعالیت می کنند مشخص نیست و باید به »

 ,)/91:9291111111,0898989https://www.mehrnews.com/news(«.بیشتری شود

ر داند و تقدیری از آنان نشد، نام و نشان، در حراست از اقتصاد ایران جانبازی کردهچه بسیار بافندگان و استادکارانی که بی       

ی ماندگاری هرچه صورت اجرای این طرح و درج نام آنان در ستون مشخصات فرش و ثبت آن در دفتر اسناد رسمی کشور زمینه

گردد و از آنجا که  میزان صادرات این محصول استراتژیک بهتر نام و تجمیع رسمی آمار تلاش آنان به صورت فردی و گروهی فراهم می

عالان ای و فهای تشویقی از بافندگان حرفهسزایی ایفا کرده است شایسته است که در قالب طرحبه  در نمودار رشد اقتصادی نقش

مؤثر در این هنر صنعت تقدیر به عمل آید و از سوی دیگر چنانیه مسئولین این حوزه با انتشار میزان و کیفیت فعالیت استادکاران 

صفانه و براساس آمار ثبتی بکوشند، هم به لحاظ معنوی حمایتی شایسته صورت گرفته ای عادلانه و منماهر، در تبلیغ نام آنان به گونه

 آوری، ارتقاء خواهد یافت.ی نامهای آنان به واسطهو هم تبعاً ارزش مادی بافته

 اعاتاطل و آمار به روزانه دسترسی با طرح، این مخصوص رسمی کارشناسان کانون و رسمی سند صدور نیاز مورد یسامانه ایجاد با   

 شهاندی هیأتهای در شرکت و خود مشکلات طرح ضمن درگاه، این از برداری بهره با توانندمی صنعت این فعالان زمینه، این در جامع

 ولیدیت مجاری پیرامون مشکلات بررسی و آمارها تحلیل با نیز اجرایی مسئولان ، دیگر سوی از و نمایند، مطرح نیز را خود نظرات ورز

 بپردازند. بهینه بصورت اعتبارات تخصیص و آنان مشکلات رفع به

https://www.mehrnews.com/news/2787178
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 ی صادرات، ارزآوری و حفظ جایگاه برندتوسعه -۱-۱

نیاز صدور سند رسمی مالکیت است و دسترسی به این سامانه ی فرش که پیشی جامع الکترونیکی، تدوین شناسنامهایجاد سامانه    

ی نهایی دهکننی فروش و ارتباط مستقیم تولید کننده و مصرفباف، ساماندهی شبکهی تجارت الکترونیک فرش دستموجب توسعه

المللی نیز افزایش داده و موجب توفیق در رقابت با کشورهای دیگر ی کالا را در سط  بینخواهد شد، تبعاً قدرت رقابت قیمتی عرضه

 وزه و گسترش نام برند)فرش دستباف ایران( است. خواهد بود که پیامد آن توسعه و افزایش صادرات، ارزآوری در این ح

وده برانگیز بهای صادرشده که اخیراً بسیار بحثلازم است در همین گفتار به مشکلی در خصوص صادرات فرش و استرداد فرش     

در انبارهای خارج  هاییتاجران فرش»گوید:ی گسترش تجارت چنین میای با روزنامهاست اشاره شود. محمد رضا عابد طی مصاحبه

ها با سلایق کنونی بازار مطابقت ندارد تصمیم به بازگشت آنها به ایران گرفتند اما دولت مصوب کرده از کشور دارند و چون این فرش

 و روند و باید ثبت سفارش انجام و مالیاتها باید اظهارنامه داشته باشند، در غیر این صورت فرش وارداتی به شمار میکه این فرش

ا متعلق هی عابد، صادرکنندگان نیز نسبت به این موضوع اعتراض کردند و معتقدند چون فرشعوارض گمرکی پرداخته شود. به گفته

توان الزامی برای پرداخت حقوق گمرکی داشت. البته برخی هم ممکن است سوء های گذشته است اسناد آنها را نداریم  نمیبه سال

ها از سوی کارشناسان گمرک به صورت دقیق بررسی شوند و خارجی بیاورند، از همین رو باید فرشهای استفاده کنند و فرش

ی اخیر مجلس هم توافق شد طرحی به مجلس ارائه شود تا مشکلات حل درصورت تأیید ایرانی بودن ترخیص انجام شود و در جلسه

بخش بروز های خاص خود، پایانی مالکیت فرش با قابلیت( بدیهی است وجود سند رسم47، شماره 71آذر  9شود.)گسترش تجارت،

ر نیز، الذکهای فوقچنین مشکلات و شبهاتی بین دستگاه اجرایی کشور و صادرکنندگان فرش است چراکه به فرض وجود اظهارنامه

 عنوان سندی قابل خدشه، محل اشکال بود. استناد به آنها به

 پیامدهای اجتماعی -۶

 سرمایه )قدرت اسناد لازم الاجرا( تأمین امنیت -1-۶

با اجرای این طرح حقوق مادی و معنوی بافندگان فرش بر محصول تلاش فکری و فیزیکی خود حفو شده و آنینان که در بحث     

 فرشی خود دچار زحمت نخواهند شد و نظر به اینکه دارایی آنها )مربوط به قدرت اسنادرسمی مالکیت آمد در اثبات حقوق مالکانه

کاران مختلف در امان خواهد بود تبعاً احساس امنیت نموده و میل بیشتری به اشتغال در این صنعت  خواهند دستباف( از گزند بزه

 لاتمعام یافت که نحوه پیشگیری از انواع بزه در این حوزه، در بند مربوط به پیشگیری از وقوع جرم خواهد آمد. و دیگر اینکه : در

 رسد،می انجام به... و چک مبل تجاری اسناد دریافت و قراردادی مختلف هایصورت به و مؤجل ثمن با ستدها و ادد اهم است مرسوم

 الکیتم رسمی سند وجود با باشد، نداشته را معامله بهای الباقی پرداخت قصد عمداً یا  شود ورشکستگی دچار خریدار اینکه فرض در
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 موالا توقیف امکان است، نداده انتقال خریدار نام به را معامله سند خود، مطالبات وصول عدم به توجه با تبعاً که فروشنده دست در

 لازم رتقد به توجه با صادره، احکام اجراییه صدور یا خواسته، اخذ دستور موقت توقیف نقل و انتقال کالا تأمین حکم صدور طریق از

 ندس مندرجات با که کالا بر موجود سریال به اینکه توجه با مسیر این در و بود خواهد ممکن سادگی به رسمی، سند بودن الاجرا

 یند پرداخت از فرار به مقدار زیادی نسبت به واسطه همین به و داشت نخواهد وجود ایشبه گونههی  نماید،می مطابقت نیز رسمی

 خواهدآمد. عملبه پیشگیری

 است ردهنک دریافت کامل بطور را معامله بهای هنوز که ایفروشنده نفع به وی اموال نیز فرش خریدار ورشکستگی فرض به طرفی از 

  .بود خواهد تسلیم و تفکیک قابل

الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثب اسناد و املاک: نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمآیین 27ماده    

به آن دسترسی باشد یا مال کلی در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد یا مبل هرگاه موضوع اجرائیه عین منقول بوده و »

تواند بهای روز اجرای تعهد را بخواهد. در این مورد رییس ثبت محل، بهای مذبور را به وسیله آن در خارج یافت نشود، متعهدله می

 تیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد.کارشناس رسمی و از متعهد خواهد گرفت. مگر اینکه در سند تر

 یکی .«تبصره: در خصوص وجود اسناد رسمی برای اموال منقول( دیگر صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرایی نیست

 یشپ ،ثبت سازمان از استعلام که است این مربوطه، های سامانه و ثبت سازمان اسناد دفتر در معاملات و اسناد رسمی ثبت فواید از

 اهبرداریکل جرم و معارض یمعامله گونه هر ثبت و انجام از بدینوسیله و بود خواهد مالکیت جدید سند صدور و بعدی معامله ثبت نیاز

 شود.جلوگیری می امانت نیز در خیانت یا

 ریزی برخی نهادهاپیامد تغییر در ساختار سیاستی و برنامه -۶-۲

گردد و بررسی آن مستلزم نگاهی ی اجرای آن طرح نمودار میبدیهی است که پیامدهای منفی اجرای هر طرحی به تدریج در آینده  

توان بهره گرفت و آنیه در حال حاضر های مشابه نیز میجامع به آمارهای حاصل از اجرای آن طرح است لکن از آثار اجرای طرح

اندرکاران تجارت این محصول است که مدتی در روند داد و ستدها به دلیل رعایت احتیاط دستوتاهی کزنی است سکتهقابل گمانه

فقط مخصوص این حوزه نیست و تجربه نشان داده است که انتشار اخبار اقتصادی و تغییرات قانونی همواره بخش خصوصی را دچار 

سازی همگانی و اجرای طرح به کار این است که ضمن فرهنگ ینماید و به نظر پژوهشگر چارههیجان، کندی و تندی حرکت می

تواند به جامعیت نظامات اجرایی طرح کمک نموده و در نهایت قبل از اجرای وسیع طرح،  صورت آزمایشی در وسعت یک استان می

وان از تیامد ذکر گردیده میعنوان پهای بخش دولتی که در فصل چهار به آن اشاره شد و در مطالب پیش رو نیز بهبا تغییر سیاست

 های احتمالی در این حوزه پیشگیری نمود.رکود
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 ایهای بانکی و بیمهتغییر در سیاست -۶-۷

درحال حاظر تلاش سیاستمداران بر اصلاح نظام بانکی به نفع بخش تولید است و رشد اقتصادی را در گرو ایجاد تحول در این بخش   

ی تولید کنندگان است، لذا اجرای طرح موضوع از این حوزه، اعطای تسهیلات بانکی و تأمین سرمایه بینند، یکی از روشهای حمایتمی

پژوهش، در واقع موجب تجهیز فعالان هنر صنعت فرش دستباف و آمادگی برای دریافت اینگونه تسهیلات است و چنانیه بافندگان 

سمی مالکیت فرش، مانعی بر سر راهشان نخواهند داشت و با این اتفاق قالی مایل به دریافت تسهیلات بانکی باشند، با وجود سند ر

های تولیدی خواهد شد. هرچند در گذشته ی بانکها معطوف بخشی عمل پوشانده و سرمایهعملاً به سیاستهای کلان دولت نیز جامه

ین توانست تفکیکی بی در این مسیر نمینمود ولی تسهیلات میها مبادرت به ارائهبانک کار آفرینی با در اختیار گرفتن فرش

ا بدیهی نمود امی تجارت فرش را ایفا میتر نقش انباردار در حوزهی نیازمند و تاجر متمول قایل شود و به این صورت بیشتولیدکننده

بع آن هد بود و به تاست که با وجود سند رسمی مالکیت هویت تولیدکننده یا بافنده از تاجر یا فروشنده و دلال قابل تفکیک خوا

 تر توزیع خواهد شد.  تسهیلات دولتی مخصوص بخش تولید هدفمند و عادلانه

ی جامع و نظریات کارشناسی قابل قبولی نیست چراکه نامههای دستباف تابع نظامای کشور نیز در خصوص فرشهای بیمهسیاست   

های تحت واجه است و در حال حاضر برای تعیین میزان بهای فرشبا فقدان وجود کانون کارشناسی پیشنهاد شده در فصل چهار م

مه و های بیعدالتی، گاهی به زیان شرکتکند و همین امر موجب بیی کارشناسی تبعیت میای و پراکندهبیمه از نظریات سلیقه

ای موجب هرچه بهتر عملیات بیمه ها و صحتگذاریمندی هر چه بهتر این ارزشگزاران است، پیامد مببت نظامگاهی به زیان بیمه

 برند و نیازیشود چرا که در زمان اعطای تسهیلات، فقط سند رسمی مالکیت را در رهن خود میاطمینان هرچه بهتر بانکها نیز می

سارت ه   خای که منتج به تلف کالا شود، سازمان بیمبه در اختیار گرفتن فرش ندارند، با این اطمینان که در صورت بروز هر حادثه

 بانک را جبران خواهد نمود.

 گیرینتیجه

ود، ی دولت نسبت به موضوع پژوهش بی حائز اهمیت در طول تحقیقات حقوقی و استنباط از عناصر قانونی، کشف وظیفهاولین نکته

 «دباش شده ثبت املاک دفتر در ملکش که شناسدمی مالک را کسی دولت،»ثبت:  قانون 22 که بخشی از این عناصر عبارتند از : ماده

و  49 و7مواد  های جداگانه، که مطابق مفهوماسناد در دفتر ثبت از املاک ثبت سازی جدا به نسبت گذار قانون یاراده همینین و

ی کاملاً او غیر منقول را در دستور کار آورده است و به گونه ی )اسناد(، ثبت کل اسناد اموال منقولثبت، با آوردن واژه قانون 46

ی نظم و انتظام ثبتی در راستای تأمین امنیت مالکان را به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده است و روشن وظیفه

 زاماتال به را آنان اشخاص، حقوقی اعمال و وقایع رسمی ثبت با نمایدایجاب می که عمومی نظم حفو ی کلی دولت دروظیفه به نظر
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ر ی دولت را دببرد، دلایل و عناصر قانونی وظیفه بالا اجرایی لحاظ از را اسناد آن استناد قابلیت و نموده متعهد قراردادها از ناشی

 نماید. صدور سند رسمی مالکیت فرش دستباف، تقویت می

اندک اصلاحاتی مانند جایگزینی قانون مقررات صادرات و واردات که با  22یکی از زیرساختهای موجود در جهت اجرای این طرح، ماده  

وان تای جامع برای اجرای آن، به سادگی می)صدور سندرسمی مالکیت( به جای )شناسنامه( در همین ماده قانونی و تدوین آیین نامه

رای بی خود مجوزی قانونی به عنصر قانونی موضوع پژوهش دست یافت و همینین وجود قوانین حمایت از مالکیت فکری نیز به نوبه

 ی طراحانی تصویب آنها حمایت از حقوق معنوی اشخاص بوده است و حق مالکانهگردند چرا که فلسفهصدور این سند محسوب می

 ی سازمان ثبت اسنادها از جمله فرش تبریز نیز مشمول همین قوانین است. از طرف دیگر وجود امکانات آزمایش شدهقالی بر نقشه

اری کالا، مرکز ملی فرش ایران و اختیارات قانونی و امکانات اداری این نهاد، شرکتهای تعاونی و و املاک کشور، مرکز کد گذ

رح ای برای اجرای این طهای مرتبط با آن، پتانسیل شایستهی این محصول و اتحادیههای تولیدکنندهمادرتخصصی در برخی استان

ن طرح، مستلزم اصلاح ساختار فرهنگی فعالان این حوزه، همگام با شوند و نظر به اینکه اجرای صحی  و فراگیر ایمحسوب می

های لازم از قبیل ایجاد کانون رسمی کارشناسان این های نوین مدیریت تولید و تجارت جهانی است، به بررسی و پیشنهاد مؤلفهروش

بانکی  های ساختارتغییر برخی سیاست های اندیشه ورز،های تخصصی و هیأتی الکترونیکی جامع، تشکیل کمیسیونحوزه، سامانه

 های ایجاد این مؤسسات و اجرای طرح موضوع پژوهش را مورد بررسی قرار داده است.ای کشور پرداخته و سپس پیامدو بیمه

لیس پی پیش گفته، به یاری هرچه بهتر وجود سند رسمی مالکیت فرش و کد الصاقی آن بر مدلول این سند و درج آن در سامانه   

و دستگاه قضایی شتافته و سرعت عملیات کشف جرایم و پیشگیری از وقوع آنها را میسر خواهد ساخت و به تبع آن امنیت سرمایه 

 بخشد.ای آن را ارتقاء میگذاری در این حوزه افزایش یافته و ارزش سرمایه

نشد  ی پیشنهادی مطرحاظ نظری مخالفتی نسبت به ایدههای گوناگون با مسئولین و فعالان بنام این حوزه، به لحدر طول مصاحبه  

لکن برخی نظرات که معطوف به بخش عملی و اجرایی طرح پیشنهادی بود، ضمن یادآوری مشکلات مربوط به صدور شناسنامه فرش 

در پی آن وضع و اخذ ی آن را نگرانی تجار از دستیابی دولت به اطلاعات تجاری در این عرصه و و عدم استقبال عمومی، دلیل عمده

مالکیت فرش دستباف ممکن است در ی طرح صدور سند رسمینمایند و برخی دیگر معتقد بودند که اجرای ناپختهمالیات بیان می

ابتدا موجب کندی کوتاه مدت روند داد و ستد این محصول و کاهش صادرات آن شود و در پی آن شاهد افت میزان ارزآوری در این 

تواند مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفته و در نگاه اول طرح پیشنهادی را مورد حمایت کافی ه البته همین مورد میحوزه باشیم ک

ی دولت بیشتر معطوف به بخش فروش و های جسته و گریختهایم حمایتقرار ندهند، و متأسفانه آنیه تاکنون نیز شاهد آن بوده

ی آنان را روستائیان صدر الذکر از مصادیق بارز آن است. و حمایت از قشر بافنده که عمده قانون 22صادرات این حوزه بوده که ماده 
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دهند در قالب اعطای تسهیلات بانکی بوده که به دلیل قوانین دست و پاگیر بانکی و عدم وجود اسناد معتبر قابل ترهین تشکیل می

   تولید کننده غیر ممکن نموده است. به نفع بانکها، عملاً استفاده از این تسهیلات را برای قشر

 پی نوشت ها:

مکن م -شود تأسیس میو املاک  به اقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد درهرحوزه ابتدایی قانون ثبت: 7ماده  -7

   .         دارای شعبی باشداست هر اداره یا دائره ثبت

وزارت عدلیه مقتضی بداند و  اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بودهدر نقاطی که اداره ثبت قانون ثبت:  49ماده -2

 :                                                                                        ثبت اسناد ذیل اجباری است

 .ثبت نشده لاککلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر ام (7

 .نامهنامه و شرکتصلحنامه و هبه  (2

0- (SGS) : ،یبه انگلیس اس جی اس(SGS)   .شرکت چندملیتی بوده، که دفتر مرکزی آن در شهر ژنو، سوئیس قرار دارد

این شرکت ارائه کننده انواع خدمات بازرسی، کنترل کیفیت و صدور انواع گواهینامه می باشد. شمار کارکنان شرکت اس 

دفتر خدماتی و آزمایشگاه های آن، در سراسر جهان فعالیت می  7،133در  که نفر است 91،333اس بیش از  جی

خدمات اصلی شرکت اس جی اس شامل بازرسی و تایید مقدار، وزن و کیفیت کالاهای گوناگون، همینین تست و .کنند

ت، در این شرکباشد. می نظارتی ایمنی هداشتی،ب آنها در برابر استانداردهای مختلفد عملکر و کنترل کیفیت محصولات

 در روان، فرانسه تاسیس شد. در حال حاضر رقبای اصلی اس جی اس در سط  جهانی عبارتند از: شرکت 7696سال 

  اینترتک، توف )سازمان(توف، بیرو وریتاس و گرمانیشر لوید

 علائم اختصاری

 قانون مدنی                                         ق.م                                            

 ق.                                                               قانون ثبت اسناد و املاک      

                                                                                                                                                                                                    ق. .ا                                                                       قانون ثبت احوال      
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 کتب: 

 ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه 0، چاپ اول، جلد  "حقوق مدنی"(،7097امامی، سید حسن، ) -

و  7، چاپ دوم، ج "هارسیدگی به آن دعاوی واعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین"(، 7073اصغرزاده بناب، مصطفی، ) -

 نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد 2

 ،  نشر مؤلف چاپ مشعل آزادی"اموالحقوق "(،7010جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ) -

 ،  چاپ اول، انتشارات گنج دانش "مجموعه محشای قانون مدنی"(،7097جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ) -

 ،  چاپ اول، نشر میزان "ادله اثبات دعوا "(،7094قلی، )نژاد، حسینحسینی -

 چاپ بیست و سوم، نشر میزان ، "دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت"(،7069کاتوزیان، ناصر، ) -

 ، چاپ سوم، نشر میزان 7، ج"اثبات و دلیل اثبات"(، 7064کاتوزیان، ناصر، ) -

 مقالات

، "های حقوقی علائم تجاری برای حمایت از فرش دستباف در داخل و خارج کشوربررسی ظرفیت"(، 7066خادمی، حجت، ) -

 ،جلد دوم، مرکزملی فرش سومین سمینار ملی تحقیقات فرش دستباف، مجموعه مقالات
های فرش دستباف ایران در مراکز و مجامع ها و نقشههای اجرایی ثبت طرحتحقیق پیرامون روش"(،7060زمانی، جمشید، ) -

 های پژوهشی ی طرح)حفو حقوق مالکیت معنوی(، چکیده"المللی ذیربطبین

 پایان نامه

 ، دانشگاه قم"المللی از فرش ایراننظام حقوقی حمایت بین"(،7067وایقان، عباس، )عبادی -

 هامجلات و روزنامه

 (7074، مرداد و شهریور )73طره، دوماهانه اطلاع رسانی، آموزشی و تحلیلی فرش دستباف،شماره  -

 (7071، تابستان )40ی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران، سال هیجدهم، شمارهفرش، فصلنامه -

 71، آذر 773، پیاپی 47ال اول، شمارهگسترش تجارت، س -

 هاسایت

(www.asrertebat.blogsky.com /91:09,919819199) 

(www.mirzacarpet.ir/post/98,92:20  9119192101) 

(www.tabnakfars.ir/fa/news/91102,99:99  91111819) 

(,https://www.mehrnews.com/news/0898989,91:9291111111) 
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