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 تأویل عوامل داخلی و خارجی بر پیشبرد صنعت فرش ایران

 7طاهره سلیمی

                                                                                                                                                                        چکیده

ایران به جایگاه خود کمک  ننها به برگرداندآ کردن رسیبر وبهتر زیادی در صنعت فرش دستباف وجود دارد که شناخت  عوامل 

ه در زمین زمینه تولید فرش، هنری، فرهنگی و زمینه تاریخی،عبارتند از: در کنند .مواردی که در این امر مهم ما را یاری می کندمی

وان به تباشد که از اهمیت بسزایی برخوردار است.به طور کلی میمدیریت مهمترین بحث در این راستا می بازاریابی و صادرات فرش.

رهای سط  تقاضا در بازا البته بحث تقاضا را در این بخش نباید نادیده گرفت، عنوان اصل مهم اشاره کرد.ه مدیریت و برنامه ریزی ب

تغیرات سط  درآمد واقعی مصرف کنندگان و کاهش یا افزایش اهمیت فرش  وارداتی خود تابعی است از عواملی نظیر قیمت فرش،

 .                                                                                                                 داران بالقوه آندستباف در گروه خری

سیاست های تشویقی درمورد واردات فرش که گاه به صورت تعرفه های ترجیحی برای این کالا بر حسب موافقت نامه ها بین کشور   

نظام تعرفه ترجیحی بازار مشترک اروپا از جمله  شود از جمله عوامل فزاینده واردات با قیمت های نسبی پایین تر است.ها برقرار می

                               .                                                         این سیاست ها است که باید مد نظر گرفته شود

به این  باشد که در متنصدور و تقاضا می دستباف مستلزم تحلیل دقیق فرایند صادرات آن در سه مرحله تولید،توسعه صادرات فرش 

مطالعات صورت گرفته در زمینه تولید و صدور غیر نفتی تاکید بر مزیت های مطلق و نسبی عوامل تولیدی)به  عوامل اشاره شده است.

حمل و نقل و بیمه داشته است و سیاست های مناسب در زمینه های مطرح شده باید با  بسته بندی، ،بازاریابی ویژه نیروی انسانی(

ویژگی های کالا تناسب داشته باشد فرش صادراتی ایران کالایی کم کشش و لوکس است و توسعه صادرات آن نیازمند افزایش قیمت 

رات است اجرای آن مستلزم برنامه ریزی و اجرای سیستم صحی  حمل و نقل از جمله عوامل موثر بر رشد صاد فرش صادراتی است.

سریع برنامه کاربردی است.در ادامه باید گفت نظام و ساختار گمرکی  و نظام مالیاتی حاکم بر صادرات باید به گونه ای طراحی و اجرا 

                                                                                                                                          .سرمایه و ثروت کشور شودشود که نه تنها جاذب سرمایه های خارجی برای تولید و توسعه صادرات شود،بلکه حافو و نگه دارنده 

اء جایگاه ستباف و ارتقصنعت فرش د و مفید بر پیشبرد ضرورت انجام این مقاله رسیدن به معیاری مناسب برای شناسایی عوامل موثر

            .                                                                                                                            آن است

                                           .               بازاریابی تولید، عوامل خارجی، ،داخلیعوامل  فرش دستباف،تأویل،  واژگان کلیدی:

 

                                                   
 Salimi9111@yahoo.com،                                      کارشناسی ارشد طراحی فرش، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کاشان .7
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                                                                                                                                                    مقدمه

 یش تولید ناخالص داخلی و نیزتواند نقش مهمی در افزافرش دستباف یکی از مهمترین کالاهای صنایع دستی کشور است که می

آوری و رشد صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی اقتصاد ملی به منابع نفت و گاز داشته باشد.صادرات فرش دستباف به ارز

فتی از آمد های نافزایش صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی به در دهد.تنهایی،حدود یک سوم کل صادرات غیر نفتی را تشکیل می

تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و شناخت مزیت ها و  اولین گام در این مسیر، اولویت های مهم دولت جمهوری اسلامی ایران است.

                                                               (70 ،7067اویار حسین، استعداد های کشورمان در صادرات غیر نفتی است)

 7/2به گونه ای که صادرات این کالا از  ر سال های اخیر صادرات فرش و سهم ایران از بازار های جهانی بسیار کاهش یافته است،د

بیشترین میزان صادرات فرش  7091-96طی دوره  تنزل یافته است. 7090میلیون دلار در سال  001به  7090میلیارد دلار در سال 

سهم  میلیون دلار بوده است. 09معادل  7007و کمترین میزان آن در سال  7090ربوط به سال میلیون دلار بوده و م 7/2702

درصد و میانگین سهم صادرات فرش از صادرات محصولات کشاورزی و 2/03صادرات فرش از کل صادرات غیر نفتی طی این دوره 

                                                                                        (731و 734درصد است)همان،  47/6سنتی 

صادرات فرش تا  اهمیت و جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور دارد. هنر قالیبافی در ایران از لحاظ ارز آوری و ایجاد اشتغال در روستاها،

درصد از ارزش  41میلیارد دلار یا حدود  0/7به گونه ای که بیش از  روند صعودی داشت و در این سال به اوج خود رسید. 7090سال 

به گونه ای که در سال گذشته به حدود  اما پس از آن سیر نزولی صادرات آغاز شد، از صدور فرش تحصیل شد. صادرات غیر نفتی،

آن ها در  درصد 91دهند که میلیون نفر از جمعیت کشور را بافندگان فرش تشکیل می 1/2بیش از  میلیون دلار تنزل یافت. 032

کنند و از این میلیون نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم از تولید و تجارت فرش ارتزاق می 73تا  6.تقریبا  برندروستاها به سر می

تحصیل ارز از صدور فرش و تضمین اشتغال دست اندرکاران تولید و  جهت هنر قالیبافی نقش بسزایی در اشتغال نیروی کار دارد.

                                              (14، 7092، رونق صادرات آن بستگی دارد)گمرک جمهوری اسلامی ایرانتجارت فرش به 

بخصوص تجاری بازرگانی فرش دستباف ایران در  متاسفانه به دلیل فقدان اساسی در ابعاد سازمانی ساختاری مدیریتی تولیدی و

صه رقابت جهانی گذرانده و اکنون در شرایط بحرانی خاصی به سر میبرد از طرفی بی توجهی دوران افول و رکود شکننده ایی را در عر

به اصول و مبانی بازاریابی و تجارت که در بر گیرنده فرایند تولید ان نیز میشود مزیت رقابتی فرش دستباف را در داخل و در سط  

 ثیر گذارأاز توجه آنها به واقعیت های محیط تجارت و عوامل تجهانی با مخاطرات جدی مواجه نموده تجربه دیگر کشورها حاکی 

                                                                                                   (23 ،7067 باشد)حشمتی رضوی،می
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                                                                                                                                                     ادبیات تحقیق     

عنوان یکی از کالاهای ه فرش دستباف ایران متاثر از عوامل برجسته فرهنگی هنری آن در سده ها و دهه های گذشته همواره ب

درصد از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده  41 تا  01 باشد وبرجسته در بعد صادرات غیر نفتی ایران مطرح بوده و می

معیشت  و درصد اشتغال کل کشور 9 حدود آوری صادرات ایران وبطوری که سال های متمادی اولین و بالاترین ردیف ارز  ،است

                                                                                                               دربر داشته است.   چند میلیون نفر را 

به دو عامل بستگی  واقعیت آن است که جریان رشد و گسترش تولید فرش و راه یابی آن به بازارهای خارج در مسیر حرکت خود،

                                                                                                                                                   دارد:    

نظارتی و -پذیرش قالیبافی به عنوان یک حرفه جدی و مفید برای کشور از سوی مسئولین و طبیعتا عدم برقراری ضوابط حمایتی-7

                                                                                     عدم اجرای برنامه های صحی  کارگاهی درمورد این حرفه.  

                                                                                 کند.  یری از خطراتی که تولید فرش ایران را تهدید میجلوگ-2

در این بخش ابتدا فرش دستباف و اهمیت و جایگاه آن در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی بررسی گردیده است و مهمترین عوامل 

 نه تشری  گردیده است.در این زمی

                                                                                                                                  جایگاه فرش دستباف           -الف

به طوری که حتی در دوران  تصاص داده است.صادرات فرش دستباف همواره بخش عمده ای از صادرات غیرنفتی ایران را به خود اخ

 درصد از صادرات غیر نفتی جایگاه خود را در صادرات غیر نفتی کشور حفو نموده است. 77رکود اوایل انقلاب با در اختیار داشتن 

این در حالی  ارز آوری و ایجاد اشتغال به خصوص در مناطق روستایی مهم ترین جنبه های اقتصادی این صنعت در کشورمان است.

است که در سال های اخیر از یک سو شاهد کاهش سهم ایران از صادرات جهانی فرش دستباف بوده ایم و از سوی دیگر کشورهایی 

اند با برنامه ریزی در امر تولید و بازاریابی و استفاده از نیروی کار ارزان سهم خود را از بازار جهانی پاکستان و نپال توانسته مانند هند،

این کالا افزایش دهند.در این راستا چند عاملی که در کاهش سهم ایران از صادرات جهانی سهیم هستند.از مهم ترین این عوامل در 

تمرکز و وابستگی صادرات فرش  ظهور رقبای جدید و کپی برداری از طرح ها و نقش های ایرانی است و در بعد تقاضا، بعد عرضه،

                                       (730، 7067 ای اروپایی است)اویار حسیندستباف به بازار خاص کشور ه
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میلیون  7970معادل  7772درصد است.کل صادرات فرش جهان در سال  6/3سهم تجارت جهانی فرش از کل تجارت جهان حدود 

درصد بازار های جهانی فرش  11انی حدود زم میلیون دلار بوده است. 170صادرات فرش کشور ما در این سال برابر با  دلار است.

رقبای اصلی ایران در بازار جهانی  درصد کاهش پیدا کرده است. 21ولی در حال حاضر این سهم به کمتر از  متعلق به ایران بوده،

 ون هند،های رقیبی چنرخ  دستمزد و هزینه تولید فرش در ایران بالاتر از کشور  پاکستان و ترکیه. نپال، هند، چین،عبارتند از: فرش 

چین و پاکستان است،زیرا از طرفی این کشور ها از نیروی کار ارزان و فراوان برخوردارند و از طرف دیگر نرخ تسهیلات بانکی اعطا 

نقشه های فرش ایران را  درصد دارد.در واقع کشور های رقیب، 2شده به بافندگان فرش یا بدون بهره است یا نرخ بهره ای حدود 

                                                   (777و  773 کنند)همان،کرده و این نقشه ها را با هزینه کمتر تولید و صادر میکپی 

 عوامل موثر بر پیشبرد صنعت فرش -ب

ته مورد بحث قرار گرفبازرگانی و صادرات فرش دستباف  در این مقاله مهمترین عوامل موثر بر رونق فرش دستباف در زمینه تولید،

                           .                                                                                                                            است

                                                                                                                                           مسائل بخش تولید          -1

.امروزه جلوگیری از مصرف پشم دباغی شده و نا مرغوب  وارداتی در بافت فرش و تنظیم طرح های اصلاح نژاد دام با همکاری وزارت 7

ازم در زمینه ازدیاد کشت پنبه و گسترش توتستان ها و کارخانه های کشاورزی و تعاونی های دامداری و همینین تنظیم طرح های ل

 .                                                                                            باشدپنبه پاک کنی و ابریشم کشی می

های شیمیایی و جلوگیری از ورود مواد شیمیایی کم .تنظیم طرحهای لازم در زمینه احیای رنگرزی سنتی و استاندارد کردن رنگ2

 .                       ثبات و نا مرغوب و استاندارد کردن مواد اولیه بافت فرش با همکاری موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 موزه فرش ایران، ایران،.جمع آوری طرحهای اصیل نقوش فرش ایران و تاسیس بانک نقشه فرش با همکاری شرکت سهامی فرش 0

ره گذاری کلیه نقشه ها و نگا سازمان صنایع دستی ایران و جهاد سازندگی و اتحادیه های تعاونی فرش بافان و استقرار سیستم کد

                                     .                                                                                             ها با استفاده از رایانه

اند و تهیه و توزیع دار قالیبافی بهداشتی با که موجب بیماری های مختلف شده .جمع آوری و انهدام دارهای قالی غیر بهداشتی4

 روزه بابه علاوه ام تکنولوژی پیشرفته در مدل های مختلف با همکاری دانشکده بهداشت و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی.
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تغییر سبک معماری خانه با سقف کوتاه امکان دایر نمودن دار های قالی عملا غیرممکن گردیده است.با توجه به این امر بسیاری از 

 .                                                          دار های قالی که در گذشته در اغلب خانه ها برپا بوده است منهدم گردیده است

قالی با همکاری سازمان آموزش فنی و  بافت و رفوگری رنگرزی،طراحی، .تهیه استانداردهای آموزشی در زمینه تولید مواد اولیه،1

        .                                                                                                          حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی

به عنوان  لازم فرش شناسی و تربیت نیروی انسانی مطالعات های تحقیقاتی در زمینه .ایجاد مدارس حرفه ای قالی بافی و انستیتو0

       .                                                               باشدطراح،نقشه کش و غیره می رنگرز، کارگر ماهر، بازرس فنی، استادکار،

 ،.ایجاد شرکت های منطقه ای و اقماری تولید فرش با برخورداری از همگونی های فرهنگ خاص محلی و منطقه ای ایلات و عشایر9

        .                                                                                                                            روستا و شهر

 .حق العمل کار و دلال و استقرار سیستم صحی  توزیع مواد اولیه .حذف واسطه های خرید و فروش مواد اولیه فرش اعم از بنکدار،6

ایجاد کانون فرش ایران با همکاری بخش دولتی و بخش خصوصی و ایجاد بانک فرش و اعطای وام به تولیدکنندگان فرش دستباف .7

بیمه و طرح طبقه بندی مشاغل در کلیه مشاغل و حرف  رمندان در این رشته و استقرار سیستم بازنشستگی،و تشویق طراحان و هن

 .                                                     وابسته به قالیبافی با برخورداری از طرح بهره وری کار و پاداش کارانه

تولید مواد اولیه بافت و توزیع اخلال می کنند که شامل تقلبات مختلف در بافت .تعیین مجازات افرادی که به نحوی در کار 73

                                                                                                     (727.و  726 ،7067، .)حشمتی رضویباشدمی

ید تغییر الگوی مصرف و بالا رفتن هزینه تول ماشینی به عنوان کالای جانشین،گسترش صنایع فرش  تورم و کاهش قدرت خرید مردم،

باعث شده است که تولید کنندگان فرش کمتر به کیفیت مواد مورد استفاده و نحوه بافت فرش توجه کنند و این باعث از دست دادن 

                                                                           (47، 7077 بازار های جهانی شده است)ایرانی کرمانی،

به شرطی که قیمت آن با کشور های رقیب قابل رقابت باشد هر روز بازار های جدید تری را  اگر فرش را با کیفیت بالا تولید کنیم،

برای  ای فرش ایران خواهد بود..هر کشور و هر سرزمینی که مردم آن ذوق هنری داشته باشند بازار خوبی بر گشاییمروی خود می

تبلیغات را همواره مد نظر  سرمایه گذاری های لازم را در زمینه آموزش انجام داد، دستیابی به بازار های جدید باید برنامه ریزی کرد،

                              (70، 7067قرار داد و فرشی را تولید کرد که با فرهنگ و سلیقه هر کشور تطابق داشته باشد)سیاری،
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در بحث رقابت کشور های تولید کننده فرش با خاطر نشان کنیم که بازار فرش ایرانی بویژه فرش های متوسط و درشت باف در خارج 

عمدتا ناشی از نزول کیفیت فرش های دستباف)به خصوص در  13و  43از ایران لطمه بسیاری خورده است که این مسئله در دهه 

ضمنا باید توجه داشت که کشور  ناشی از تورم وحشتناک حاصل از شرایط جنگی بوده است. 03و در دهه  ط(نوع درشت و متوس

اگر در تولید فرش سابقه بیشتری  سده اخیر که بافته هایی از فرش موجود است، 4های ترکیه و افغانستان و هندوستان حداقل در 

از آنها فرش ها و بازار خاص خود را داشته اند.فرش های درشت باف و حتی  از ایران نداشته باشند،کم سابقه تر نیستند و هر یک

 متوسط ایرانی انواع مشابهی در کشور های مذکور داشته و دارند و رواج نقشه های چاپی و تکراری نیز این امر را تشدید کرده است.

لازم به یادآوری است که ما حداقل دو میلیون بافنده  ود،شحتی زمانی که مسئله فراوانی و ارزانی در هند و پاکستان و غیره مطرح می

ن مسئله بنابرای توانند با اندک کمکی از جانب دولت و یا تولید کنندگان هنوز با قیمت های ارزان فرش ببافند.حرفه ای داریم که می

دلیل سهولت بافت است که البته طرح عمدتا  قیمت ارزان تر فرش های بافته شده در این کشور ها بخصوص در انواع هندی و چینی،

                   (730، 7006، و رنگ آمیزی پیشرفته در عرضه آنها بسیار موثر است)صور اسرافیل

توان به کاهش تقاضای فرش دستباف در بازار جهانی به دلایل از جمله عوامل خارجی موثر در کاهش صادرات در سال های اخیر می

رکود اقتصادی جهان و بیکاری و کاهش  کالا های اساسی جانشین فرش دستباف با قیمت های نسبی ارزان،متعدد از جمله ظهور 

 از درآمد های ناشی از آن اشاره کرد.متمرکز بودن بازار های صادراتی و تاثیر منفی آن بر ارزش صادرات از عوامل خارجی دیگر است.

رقابت ناسالم تعدادی از صادر کنندگان در یک  به شکستن قیمت ها به چند علت،توان جمله آثار منفی متمرکز بودن بازار فرش می

بازار یا چند بازار محدود اشاره کرد که با اشباع بازار مذکور صادرکنندگان به منظور جلوگیری از راکد ماندن سرمایه خود به قیمت 

                                                            (24، 7061، کنند)عباسیشکنی یا رقابت ناسالم اقدام می

جنگ های خلیجی و داشتن رقبای  حواد  غیر مترقبه، توان به این جمع بندی رسید که رکود جهانی،با توجه به توضیحات فوق می

تاریخ آن دچار فراز ،نپال و پاکستان از جمله مهمترین عوامل خارجی هستند که صنعت فرش ایران را در طول  قدرتمند مانند هند

  (                                                                                     772 ،7067 اند)اویار حسین،و فرود هایی کرده

ابل قفرش های ظریف و زیبای ایرانی است که بوسیله هی  یک از کشور های مذکور  آنیه که در فرش ایران غیرقابل رقابت است،

بافت و رقابت نیست و علی رغم ادعای صادر کنندگان و یا تجار،فرش ایران بخصوص انواع ظریف و مرغوب آن هنوز و همواره و تا آن 

    .                                                                                  ارزش خود را دارد هنگام که دوستداران هنر وجود دارند،
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عدم تحول و روش های بافت و استفاده از طرح های تکراری و غیر اصیل درباره ضرورت تحول در روند تولید فرش روش بافت فرش 

و البته طرح های ایرانی حتی با همین حالت تکراری و  سال پیش و یا بیشتر از آن کوچکترین تغیری نکرده است. 133نسبت به 

علاقه مندان بیشماری دارد ولی مسئله این است اولا این امر مانع از آن نباید بشود که برای بهتر یکنواخت خود در سراسر جهان 

کردن بازار های خود و از میدان به در کردن رقیبان دست به تجربه های تازه بزنیم و امکانات بالقوه این هنر در جذب و ارائه ایده 

                                                                                            .           های متنوع تر را به نمایش بگذاریم

 علت اصلی تمام این مسائل عدم وجود آموزش های فنی و حرفه ای در این رشته است و از آن جا که فرش با هر کیفیت،قیمتی دارد،

اند دواقعیت آن است که بسیاری از بافندگان نقشه خوانی نمی را در یابد. کمتر کسی به فکر افتاده است که علت اصلی این ضایعات

 و قالیبافی را از پدر و مادر با همان اشتباهات سنتی یاد گرفته اند و به همین علت از هر ده فرش نه تای آن دارای ایراد و نقص است،

گذاری شود،به علت وجود معایب بیشمار گاه تا نصف  تومان قیمت 23333تواند در صورت رعایت نکات فنی و فرشی که مبلا می

از نظر ما آموزش در قالیبافی یکی از ضروری ترین مسائل برای حفو و حمایت از فرش است و این  یابد.قیمت و یا کمتر ارزش می

چگونگی رفع معایب آموزش در وهله اول شامل یک مرحله مقدماتی برای قالی بافان ساده است که شامل نقشه خوانی و آموزش و 

 رنگ و در مراحل بعدی شامل برنامه های وسیعتری درباره ویژگی های کلی فرش، کجی،بالا و پایین زدن است، سره، ظاهری فرش،

، 7006 یابد)صور اسرافیل،باشد که از نظر ما دامنه بسیاری از آن ها در حد آموزش های کلاسیک ادامه میو شناخت مسائل هنری می

                                                                                                                         (739و 730

کاهش کیفیت فرش از طریق اشاعه انواع تقلبات به عنوان مبال بی گره بافی،جفتی بافی ،نزدن پود و یا بر عکس استفاده از پود های 

شود و فرش به ردن فرش مواردی است که به موازات گسترش فرش بافی و افزایش فروش فرش مشاهده میاضافی جهت تمام ک

 به هر حال زمانی که مسئله رقابت خاطر کاهش استحکام از این رهگذر نیز همانند تقلب در رنگ زیان های سنگینی را پذیرفته است.

یاد آورد که رواج تقلب در کیفیت مواد و بی ثباتی رنگ های فرش بود  باید به شود،فرش های هندی و پاکستانی و غیره مطرح می

  (                             774 که به بازار ایران در خارج لطمه زد و پس از آن مساله رقابت رقیبان مطرح گردید)همان،

از عواملی که به  ت های اتخاذ شده ارتباط دارد.توان مربوط به تولید دانست و تعدادی از آنها به سیاسبرخی از عوامل داخلی را می

توان از تنزل کیفیت تولید و افزایش قیمت تمام شده نام برد.این امر باعث شده که از قدرت رقابت فرش -شود میتولید مربوط می

رگاهی و در قالب در اپران تولید فرش برخلاف اکبر کشور های رقیب که به صورت کا دستباف در بازار های جهانی کاسته شود.

درصد از  13گیرد.هزینه تولید فرش در ایران در مجتمع ها به میزان به صورت تک بافی)خانگی(صورت می شود،مجتمع ها انجام می
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 20هزینه تولید به صورت تک بافی بیشتر است و این امر ناشی از پرداخت برای ایام تعطیلی،عیدی و پاداش حق سنوات و پرداخت 

به علاوه تولیدکنندگان به منظور دستیابی به حاشیه سود مورد نظر خود به  فرما بابت بیمه تامین اجتماعی است.درصد حق کار

یره بکارگیری پلی استر و غ ابریشم نامناسب خارجی، کاهش هزینه تولید با استفاده از مواد اولیه نا مرغوب از جمله پشم دباغی شده،

فیت پایین به بازار های جهانی باعث شده تا به نماد تجاری فرش دستباف کشور که از دیر زمان ورود تولیدات با کی کنند.اقدام می

                                                    (72، 7061 خدشه دار کند)عباسی، جایگاه خاصی را نزد خریداران داشته است،

ه جای ب انبوه تولید با کیفیت کم، رسید که عوامل داخلی مبل افت کیفیت،توان به این جمع بندی با توجه به مباحث ذکر شده می

دم ع قوانین متغیر و غیر کارشناسی، نداشتن قدرت سفارش پذیری، وجود سازمان های متعدد در تجارت و تولید فرش، تولید بهتر،

 ایران را از رونق بیاندازد)اویار حسین، تواند صنعت فرشعدم شناخت نسبت به عملکرد رقبا و غیره می شناخت سلیقه مشتریان،

7067 ،770)                                                                                                                                             

بافی و عمدتا طراحی و نقشه کشی و همینین حمایت توان به تحول در صنعت فرش فرش میدر پیشبرد صنعت از دیگر عوامل موثر 

از طراحان و هنرمندان این حرفه اشاره کرد و تاثیر مببت گسترش مجتمع های بزرگ با امکانات و آگاهی های کافی را نیز نباید 

آن بوسیله دلالان و واسطه توان به جلوگیری از ورود بی رویه مصال  مورد نیاز فرش از خارج و توزیع در این مورد می نادیده گرفت.

دانیم امکان تهیه و تولید بیشتر آنها در ایران وجود ها که باعث افزایش سرسام آور قیمت ها شده است نیز اشاره کرد در حالی که می

دامه سود جویی و عدم آموزش و در ا همینین مبارزه با رواج تقلب و ایجاد معایب و نواقص روی فرش در اثر سهل انگاری، دارد.

 (                             7747، 7006، رقابت فرش های ارزان قیمت خارجی و مساله تورم و مشکلات ارزی)صور اسرافیل

صادرات فرش ایران به بازار های جدید با مشکلاتی روبروست که با برطرف کردن آنها به گسترش  سریع تر صادرات فرش و سودآوری 

 .                شودفنی و اجتماعی تقسیم می این عوامل به سه گروه قانونی، ور سهولت بررسی،به منظ آن خواهد انجامید.

                                                                                                                                        عوامل قانونی:   -الف

تولی آگاه و قدرتمند که بتواند بر کلیه فعالیت های مرتبط با فرش نظارت داشته و ضمن تدوین برنامه ای مدون و حضور یک م-7

 .                                                                                جامع در سط  کلان به هدایت و نیز ارزشیابی اقدامات بپردازد

وانین و ثبات مقررات مربوط به تولید،صدور،گمرک،مالیات،برگشت ارز و غیره که برنامه ریزی به صورت تولید و هماهنگ بودن ق-2

 .                                                                                                                      صدور را با اختلال روبرو نسازد
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                                                                                                                                       فنی:    عوامل-ب

 مل راگرفتند و حداقل تحول و تکاابزار و دار های قالیبافی امروز همان ها هستند که در صد ها سال پیش مورد استفاده قرار می-7

           .تواند جریان کند فعلی را تسریع بخشد و موجب پیشرفت اقتصاد شوداستفاده از ابزار کارآمد و پیشرفته می اند.به خود دیده

ر بلند شود که دباعث افزایش کیفیت و تناسب آن با نام فرش ایران می وجود استاندارد مواد اولیه و نظارت کافی در بخش تولید،-2

 .                                                                                   توان شاهد تاثیرات مببت آن در بازار های فرش بودمدت می

                      :                                                                                                  عوامل اقتصادی و اجتماعی-ج

 .         وجود یک برنامه حساب شده تبلیغات و بازاریابی جهت معرفی صحی  فرش ایران در بازار های سنتی و بازار های جدید-7

نندگان صادر ک فروشندگان، تولید کنندگان، بالا بودن سط  اطلاعات عمومی و تخصصی دست اندرکاران فرش اعم از افراد مسئول،-2

 .                                                                                                       ارد کنندگان نهایی فرش ایرانو و

پژوهش و انتشار نتایج تحقیقات به منظور بکار بردن آنها در تصمیم گیری ها و نیز تکمیل پژوهش های بعدی در بعد آموزش و -0

 .                                                                                                          آگاهی دست اندرکاران ذیربطارتقا سط  

-ثبات نرخ ارز داخلی در مقابل ارز های خارجی که به حفو ارزش و قیمت اصلی فرش ایران در بازار های جهانی می-4

                                                                                                                  (71و  74 ،7067انجامد.)سیاری،

                                                                                                                                           بازاریابی و صادرات فرش  -

با توجه به تسریع آهنگ رشد جمعیت کشور که تعداد متقاضیان را در بازار کار افزون ساخته است و همینین تقلیل درآمد -

 نفت،برنامه ریزی کلان کشور اقتضا میکند که علاوه بر طرحهای زیربنایی از برنامه های افزایش صادرات غیر نفتی خصوصا قالیبافی

  .                                                                                                                            کمال استفاده به عمل آید

لی ن فروش قابا ورود کشورهای تولید کننده فرش دستباف در بازار جهانی و انجام رقابتهای مکارانه و اقتباس از نقوش فرش ایرا-

ایران رو به کاهش گذاشته  و بازار صادرات فرش از حالت انحصاری به رقابتی در آمده علت اقتباس از نقوش فرش ایران در وهله اول 

زیبایی و اشتهار نقوش قالی ایران است در ثانی عدم جلوگیری از اقتباس این نقوش و سهولت کار در دسترس بودن نقشه ها برای 
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از طرف موسسه مطالعات و پژوهش  7004 یه کشورها مزید بر علت شده به موجب یک گزارش رسمی منتشره در سالبافندگان کل

                                                                                                       .                                             دهدایرانی را مورد استفاده قرار می حرط 13های بازرگانی هندوستان بزرگترین صادر کننده کنونی فرش دستباف در جهان بیش از

 .                  مسائل ارزی و بانکی و مشکل خروج فرش از کشور به انضمام مقررات  توام با روشهای عریض و طویل ترخیص کالا-

                                                                                                                           مبارزه بی امان با قاچاق فرش-

                                                                                                          ایجاد واحدی برای تبلیغات و بازاریابی فرش-

طرحهای مربوط به شناخت سلیقه خریداران خارجی و ارائه خدمات پس از فروش به همراه تضمین نامه خرید و برچسب شناسنامه -

                                                                                                                                           فرش

                (703و  727، 7067 ارائه توصیه های لازم در زمینه ساختار تشکیلاتی هسته مرکزی فرش ایران.)حشمتی رضوی،-

ستباف صدور فرش د رونق این نمایشگاه ها را به دنبال دارد. صادرکنندگان فرش دستباف ایران در نمایشگاه های سالانه فرش، شرکت

 .                                        با توجه به تسهیلاتی که دولت در جهت صادرات آن ایل شده است،هنوز دچار رکود است

علاقه خریداران خارجی به  فرش ایران به عنوان عواملی است که باعث  ه های تبلیغاتی در بازارهای جدید،بازاریابی مناسب،ایجاد زمین

                                                                                        (60، 7090 شود)سبحه،ارتقا جایگاه فرش ایران می

 .                       موثر بر صنعت فرش دستباف کشور را به عوامل درونی و بیرونی منتسب نمود توان عواملاز سوی دیگر می-ج

                                                                                                                                              عوامل درونی-

 ت های تشویقی در مورد صادرات فرش دستبافوجود سیاس  -

 آن کشش قیمت فرش دستباف و سایر کالاهای رقیب جانشین -

 میزان تولیدات و واردات فرشهای ماشینی و موکت در کشور و مقایسه میزان مصرف آنها با فرش دستباف -

 هزینه های وارداتی آنکاهش کمبود مواد اولیه در داخل و عدم  -

 ا برای واردات مواد اولیهتسهیلات و ممنوعیت ه -

 ظرفیت موجود و قابلیت افزایش عوامل تولید از نظر نیروی انسانی متخصص و مواد اولیه مورد احتیاج در داخل کشور -

 بافان نسبت به سرانه دیگر کارگران در سایر بخشهای تولیدی دستمزد قالی بودن سط هم  -

 شتغال تولید ناخالص ملی و ارزیاهمیت تولید قالی و قالییه در اقتصاد ملی از نظر ا -

 بافان از نظر سط  دستمزد راحتی کار و تامین آتیه امکانات شغلی بهتر برای قالی -
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 میزان سط  تورم در داخل کشور -

 اعطای تسهیلات بانکی به بافندگان  -

 تبلیغات و بازاریابی در سط  وسیع -

 داشتن شناسنامه -

 کامل از سلیقه بازارآگاهی  -

 یمسائل ارزی و بانک -

 نرخ ارز یا قیمت محصول -

 گذاردثیر میأدرآمد خارجی که بر صادرات ث -

 هزینه حمل و نقل -

                                                                                                                                       عوامل بیرونی-

 در بازارهای وارداتی و روند آنسط  و کشش تقاضای فرش دستباف  -

 وضعیت رکود و رونق اقتصادی در بازارهای عمده وارد کننده -

 میزان عرضه فرشهای بسیار مرغوبی که ارزش سرمایه گذاری دارند -

 سیاست های تشویقی در مورد صادرات فرش -

 نرخ بهبود بانکی در بازارهای خارجی -

 فعدم رکود اقتصادی در کشورهای خواهان فرش دستبا -

 (73و  7 ،7000 بازرگانی، بازارهای خارجی.)موسسه مطالعات و پژوهش های نرخ بهره بانکی در -

          شناخت ابعاد بحران اقتصاد غرب و اثرات آن بر فرش دستباف ایران                                                                  

کا یابد .طبق تحقیقی که در آمرییابد و تقاضا برای کالا های ضروری افزایش میوکس کاهش میدر هنگام رکود تقاضا برای کالا های ل

ود ربنابر این انتظار می )غیر ضروری(نددر صد از خانوار های آمریکایی تمایل به کاهش تقاضای کالاهای لوکس را دار 92انجام شد 

اضا برای اگر تق گیرند.ای کالاهایی مبل فرش دستباف این مقوله قرار میکه تقاضا برای کالاهای غیر ضروری کاهش یابد و تقاضا بر

رای تواند تقاضا بشود و در آینده نزدیک میکالاهای لوکس در سایر کشورها کاهش یابد قطا فرش دستباف که با مشکل مواجه می

ابت قیمتی برخوردار نیستیم و بنابراین فرش را کاهش دهد.در ضمن بر خلاف کشورهای چین،پاکستان،هند و نپال ما از مزیت رق

 فرش دستباف کالایی دارای کشش قیمتی مزیت صادرات با قیمت پایین را نیز نداریم و مشکل صادرات فرش دستباف محتمل است.

 هرود بحران در صادرات فرش دستباف ایران نمود معین بیشتری داشتبه همین خاطر انتظار می باشد،و کشش درآمدی پایین می

 کاهش در تولید ناخالص داخلی به خاطر وابستگی صادرات فرش دستباف ایران به تولید نا خالصی داخلی کشور های خارجی، باشد.
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از آنجا که بحران اکبر کشور های عمده مقصد صادراتی  آن کشور ها باعث کاهش شدید تری در صادرات فرش دستباف خواهد بود.

مشاهدات عینی از بازار این کشور ها موید این مطلب است که تمایل این خریداران بنا به دلایل  ه،فرش دستباف ایران را در بر گرفت

                            (23، 7066 یاد شده فوق  برای خرید فرش دستباف ایران کمتر شده)محمود زاده،

راه حل  اثیر اثرات منفی آن قرار خواهد گرفت.صنعت فرش کشور همینان  تحت ت رسد با ادامه این بحران در غرب،به نظر می

در این شرایط توجه به بازار های تازه در شرق آسیا،شمال آفریقا و آمریکای  مناسب کاهش اتکا و وابستگی به بازار های غرب است.

های تجملی)نظیر فرش بازاریابی و تبلیغ در این بازار ها که با رشد درآمد شخصی و گرایش به مصرف کالا  لاتین ضروری است.

در همین حال ضرورت دارد که ضمن حفو اصالت های فرش ایران به سلیقه  تواند صادرات فرش را احیا کند.روبرو است،می دستباف(

مشتریان در بازار های نوظهور توجه شود.لازم است ارتباط میان صادر کنندگان و بافندگان تحکیم و تقویت شود تا تقاضای مشتریان 

                                                                       (10، 7090 به بخش تولید انتقال پیدا کند)سبحه، خارجی

                                                        اثرات مثبت متنوع ساختن بازارهای فرش بر توسعه و پیشبرد صادرات فرش ایران

درمورد  این وضع رود.اتکا به چند بازار مشخص یکی از مهمترین مشکلات صادرات کالاهای سنتی کشور به شمار می تمرکز گرایی با

 .کندهستند بیشتر صدق می-یا درآمد سرانه بالا-کالاهایی که جنبه تفننی داشته و خریداران عمده آنها کشور های ثروتمند

ه بخش عمده ای از صادرکنندگان فرش،فعالیت های خود را به چند بازار معدود در صادرات فرش نیز با این معضل روبرو هستیم ک

اند یا تحریک قابل ملاحظه ای برای گسترش نفوذ خود در این بازارها منحصر کرده و بقیه بازار ها را تقریبا به حال خود رها کرده

                                                                                  (49 ،7092 دهند)گمرک جمهوری اسلامی ایران،نشان نمی

         مهمترین اثرات مثبت متنوع ساختن بازارهای فرش به شرح زیر است:                                                                  

تجربه نشان داده است که اشباع یک یا چند  در بازارهای نامحدود:ثبات قیمت به سبب رقابت سالم تعداد زیادی از صادرکنندگان -7

بازار از مقادیر معینی از یک کالا و تلاش صادرکنندگان برای جلوگیری از راکد ماندن سرمایه خود آنان را به قیمت شکنی با رقابت 

                                                               .                                              های ناسالم دیگر وارد کرده است

درصد به بازارهای اتحادیه  01ثبات و پایداری اقتصاد کشور و جلوگیری از آسیب پذیر شدن آن:وابستگی صنعت فرش به میزان -2

ه .رکود اقتصادی کشورهای مهم عضو این اتحادیه بتواند این صنعت را آسیب پذیر سازدمی اروپا)عمدتا آلمان،ایتالیا،فرانسه و بریتانیا(
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دفعات در وضع صنایع نساجی کشورهای جهان سوم اثر گذاشته است و به پایین آمدن سط  اشتغال در صنایع وابسته به صادرات 

                          .                                                                                                                            دهندارایه میعلاوه بر آن اعضای آن اتحادیه در مواردی در مناسبات اقتصادی خود مسایل غیر اقتصادی را نیز  منجر شده است.

 ا به چند بازار معدود از جملهتوان به این نتیجه رسید که تمرکز گرایی در صادرات یا به عبارت دیگر اتکبا توجه به موارد فوق می

 .                                                                       تواند به نفع اقتصاد کشور باشدبازار های اتحادیه اروپا در درازمدت نمی

از کشور صادر شده است میلیون دلار فرش دستباف  0670کلا حدود  7009-90دهد که طی سالهای بررسی های آماری نشان می

اد تنوع در بنابراین ایج فرانسه و انگلستان انتقال یافته است. سوییس، ایتالیا، آن به کشور آلمان، میلیون دلار( 1394درصد) 91که 

 بازارهای صادراتی فرش و کاهش وابستگی به جامعه اروپا باید مورد توجه صادرکنندگان فرش و موسسات یا سازمان هایی باشد که

                                                                      (12و  17و  13 به توسعه مستمر صادرات فرش دلبستگی دارند)همان،

ا بازاریابی و تبلیغ در این بازارها که ب در این شرایط،توجه به بازارهای تازه در شرق آسیا،شمال آفریقا و امریکای لاتین ضروری است.

 تواند صادرات فرش را احیا کند)سبحه،روبرو است،می رشد درآمد شخصی و گرایش به مصرف کالاهای تجملی)نظیر فرش دستباف(

7090 ،11)                                                                                                                                                

                                                                                                                              نتیجه گیری                                 

یاتی و تعرفه های گمرک از اهمیت اولین و مهمترین عامل پیش روی فرش ایران مسائل اقتصادی است.که در این بخش مسائل مال

اقدامات مهم در جهت تقویت تجارت فرش ضرورت سپردن پیمان ارزی برای صادرات فرش با ارزیابی  بسزایی برخوردار هستند.

شود.چند نرخی بودن نرخ ارز مانع توسعه صادرات درست از قیمت فرش های صادراتی منجر به بالا رفتن ارزش صادرات فرش می

 .                                                                                                     اید سریعا مورد تجدید نظر قرار بگیرداست و ب

که در این بخش مسائل باشد.در سط  کشور می صوص فرشخ در و مهارت دانش کلاسیکارتقا  پیش روی فرش ایران، دومین عامل

ان با فرش ایر مهارت و تخصص تجار و خلق دانش ضرورت بیشتری دارند. پژوهش و انتشار نتایج تحقیقات، ی پژوهشی،علمی آموزش

های که هر کدام دارای ویژگیغیره  کاشان و فارس و کرمان، خراسان،اصفهان، قطب مهم قالیبافی،همیون تبریز، وجود چندین 

                             باشد.های کشور میتا سطوح عالی در دانشگاه ،شایسته داشتن چندین رشته کلاسیک خاص خود است

متمرکز بودن بازارهای  توان به تجارت الکترونیک،عامل بعدی سیاست های تجاری است که از مهمترین زیر مجموعه های آن می

                                                                .                            صادراتی و سیاست های تحدیدی و تشویقی اشاره کرد
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با اینکه صنعت فرش دستباف در ایران از قابلیت های فراوانی برخوردار است و اینکه ایران مهد قالیبافی است ولی با مشکلاتی 

ت می گیرد.کشورهایی که از نظر اوطه نشروبروست که به نظر میرسد این مشکلات از بخش مدیریت و برنامه ریزی سازمان های مرب

فاده کنند است اند با مدیریت و برنامه ریزی از تمام قابلیت های کم خود،ایین تر هستند توانستهپقدمت و اصالت در این صنعت از ما 

طرح ایرانی  13از طوریکه هندوستان بزرگترین صادر کننده کنونی فرش دستباف در جهان بیش ه و جایگاه ایران را تصاحب کنند ب

رسد با تقویت بخش مدیریت و عوامل اجرایی مربوطه میتوان این موانع را از سر راه نظر میه بنابراین ب دهد.را مورد استفاده قرار می

اری توان به سیاست گذاز زیر مجموعه های بخش مدیریت می برداشت و صنعت فرش دستباف ایران را به جایگاه اصلی خود برگرداند.

 .                                           و تدوین برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت و فعالیت شورای فرش اشاره کرد

نمایشگاه  بر پایی طبق یافته های تحقیق دو عامل بازاریابی و کیفیت از اهمیت یکسانی برخورداراند.مهمترین زیر مجموعه بازاریابی،

 .                                                                                    باشدشناخت سلیقه بازار می یغات،تبل های داخلی و خارجی،

هره بایستی ضمن ب برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار رقابتی ایجاد شده در منسوجات کفپوش به خصوص فرش دستباف،

یکی از ابزار های مهم در برنامه ریزی و سیاست  حضور خود در بازار برنامه روشن و مدونی داشت.گیری از دانش بازاریابی برای 

تواند از آن ها در جهت ایجاد رضایت در بازار هدف خود بهره آمیخته بازاریابی است که تولیدکننده می گذاری در حوزه بازاریابی،

                                                                                                           .                                           بگیرد

بلکه باید با برنامه جمعی و بوسیله  تبلیغات در مورد هر کالایی به صورت منفرد و پراکنده هی  گاه کارآیی لازم را نخواهد داشت،

بازاریابی یک امر مهم و تاثیرگذار  ه و جهت و هدف و محل تبلیغ حساب شده و سنجیده باشد.متولی و سازمانی خاص صورت گرفت

باشد به گونه ای که بازار داخلی فرش دستباف از جمله بازار هایی است که در صورت توجه به اصول بازاریابی با توجه به جمعیت می

مقابل سایر کالاهای جانشین باشد به شرطی که بتوانیم با استفاده از ساز تواند بازار خوبی برای این محصول با ارزش در کشورمان می

در واقع باید اول باید بازاریابی کرده و سپس صادر  و کارهای تبلیغاتی مناسب مردم کشورمان را به مزیت محصول یاد شده آگاه کنیم.

لذا قیمت ها مدام در حال تغییر است و  گردیم.ال مشتری میکنیم و در بیرون از کشور دنبمتاسفانه ما ابتدا کالا را صادر می کنیم.

متاسفانه معامله کاذب پول را به وجود می آورد در حالی که این شیوه صادرات مربوط به  گیرد،صادراتی که به این شیوه صورت می

صنعت فرش هم اکنون .       پی داردعدم پرداخت بهای کالا و غیره را در  قرون گذشته است و مسایل مختلف از جمله گیرنده کالا،

در چنین شرایطی راه حل مناسب روش های حفاظتی  به دلیل رکود بی سابقه در بازار فرش و اشباع کامل آن دچار تنگنا هایی شده،



 

076 

 

ابی زاریبرای حراست از کیفیت ها و ارزش های هنری و سنتی فرش دستباف است و راه یابی به بازار های صادراتی جدید از طریق با

                                                                                                                  .نقشه اصیل و مواد اولیه و مرغوب از اهمیت بیشتری برخوردار هستند رنگ،بافت، بهینه سازی طرح، برای ارتقاء کیفیت، مدرن است.

جی به نام است و اهمیت این ل های اخیر به شدت در فرش بافی رایج گردیده استفاده از پشم های ظریف خارمسئله ای که در سا

به کلی فراموش شده  فرش و طول عمر آن است، ایجاد کننده حالت ارتجاعی)پاخوری( که زبری و تجعد و استحکام پشم،مطلب 

 ولی این نوع های ظریف و بخصوص فرش های تابلویی ایرادی ندارد.البته مصرف پشم های وارداتی از نوع ظریف برای فرش  است.

.قابل ذکر است که مساله رجشمار فرش رعایت  رودپشم حتی برای استفاده در فرش هایی که استفاده پوششی دارند نیز بکار می

یر تند که در کاهش کیفیت فرش تاثنمره نخ چله و یا پود متناسب با آن و یا استفاده از پود کلفت برای پر کردن فرش،عواملی هس

                            .                                                                                                                            دارند

 به کشش قیمت فرش و سایر کالاهای رقیب جانشین آن،توان باشد که از مهمترین زیر مجموعه آن میمورد بعدی عرضه و تقاضا می

 .                                                 سط  کشش تقاضای فرش دستباف در بازار های وارداتی و روند آن و تقاضا اشاره کرد

 .                             شاره کردعدم تورم صنعت ا توان به میزان سط  تورم در داخل کشور،در بحث تورم از مهمترین عوامل می

احتی ر مورد بعدی مسائل رفتاری است که مهمرین عوامل آن فراهم آوری امکانات شغلی بهتر برای قالی بافان از نظر سط  دستمزد،

                    .       باشندکار و تامین آتیه و عدم تفاوت ارزش افزوده سرانه قالی بافان نسبت به سرانه دیگر کارگران می
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