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 های فرش دستباف:تعاونی

 توانند به رونق فرش دستباف کمک کنند؟ها میچگونه تعاونی
 سرخینگارنده: لیال عرب

 مقدمه
گیری هنرهایی قدمت بافندگی به عنوان بستر اولیه شکل

های اولیه بافی به زمان غارنشینی انسانچون فرش
گردد. زمانی که انسان برای اولین بار برای  بازمی

محافظت از خود در برابر سرما به فکر درست کردن 
کفپوشی برای اقامتگاه خود افتاد، تار و و پود و بافندگی 

 شکل گرفتند.
امروزه پس از چند صد سال تجربه بافندگی، در ایران، 
فرش ایرانی به دو صورت دستبافت و ماشینی جهت 

المللی تولید و عرضه مصرف داخلی و تجارت بین
های شود. در حال حاضر فرش دستباف اغلب با نقشه می

ها و شهرهای مختلف ایران اعم از اختصاصی در استان
تبریز، کاشان، اصفهان، نایین، ایالم، بختیاری، ترکمن، 

 شود. قم و ... به طور سنتی بافته می
های در بستر برآیندی از هنرها و مهارتفرش، به عنوان 

( در کنار اهمیت هنری، به عنوان 7زندگی اجتماعی، )
کاالیی  مهم در اقتصاد غیر نفتی ایران، واجد نقشی 

صنعت از تولیدات، -باشد. سهم این هنر اقتصادی نیز می
ارزش فروش، ارزش صادرات مستقیم، و ارزش افزوده 

نفر و بیشتر( اندک است. اما از سهم  01صنعتی )کارگاه
گذاری و تعداد تری در اشتغال، میزان سرمایهمناسب
باشد. نفر و بیشتر( برخوردار می 01های صنعتی )کارگاه

در نتیجه، با وجود پتانسیل بومی قابل توجه، سهم فرش 

 (. 5از تولید ناخالص ملی و اقتصاد تولیدی اندک است )
صنعت بومی در سراسر -با وجود گستردگی این هنر

های اخیر از سویی، کاهش قدرت خرید ایران، اما در سال

مردم برای فرش دستباف و دشواری در نگهداری آن و از 
ها، تحویل سریع، قیمت  ها و طرح سوی دیگر تنوع نقش

های ماشینی منجر به کاهش  تر و تولید انبوه فرش ارزان
است. شده سهم فرش دستبافت در بازار تقاضای داخلی 

در ایجاد این وضعیت در بازار فرش، دولت و اجرای 
های حمایتی نقش محوری دارد. چرا که  نادرست سیاست

ای کوشش برای جذب بافندگان، نه تنها  پس از دوره
استخدام و امنیت شغلی برای آنها فراهم نشد، بلکه با 

نشینی همزمان بخش خصوصی،  کاهش جذب و عقب
تعداد زیادی از بافندگان در استیصال قرار گرفتند. 
همچنین به سبب محدودیت و پراکندگی امکانات، با 

ها، امکان بافت بومی  های و طرح جابجایی نقشه
 (.01های هر منطقه را نیز از بین بردند ) طرح

 

 مشکالت بافندگان فرش دستباف در ایران

نوسانات شدید نرخ مواد اولیه به صورت نامتناسبب  •

 با تولید

 نوسانات نرخ ارز و اختالل در تجارت فرش •

ریزی حمایتی از قالیبافان )به ویژه کاستی در برنامه •

 بیمه(

 ای قوانین و مقررات وضع شدهاجرای سلیقه •

بازاریابی غیر اصولی و ناکارآمد در داخل و خارج از  •

  (01کشور )

 کشور مقصد نوع شماره ثبت تعاونی

 آلمان، اسپانیا، بلژیک، ژاپن و سوئیس صادرات 6938 فرش عشایری ذواالنواری

  ترکمنستان  صادرات  21190 باف ابیورد تولید فرش دستباف گل

 

 گستران فرش زرین

 ترکیه صادرات 256314

آلمان، اتریش، امارات متحده عربی، ایتالیا، جمهوری  واردات
کنگ کره، چین، لهستان، هلند و هنگ  

 آلمان صادرات 67847 فرش دستی  ایران

 (6های فرش دستباف ) : گزارش صادرات و واردات تعاونی0جدول 
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بنابر آنچه گذشت، با توجه به شرایط نابسامان 
های متعدد و ضرورت  اقتصادی کشور، اعمال تحریم

کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی، توجه به صنعت فرش 
ها با توجه به و تقویت کار جمعی در قالب تعاونی

ظرفیت اشتغالزایی قابل توجه این بخش و در جهت 
افزایش بازده این صنعت از اهمیت بسزایی برخوردار 
است. در بولتن پیشرو برآنیم تا به بررسی وضعیت 

های موجود در زمینه فرش دستباف در ایران  تعاونی
 بپردازیم.

 تعاونی فرش دستباف چیست؟

اساسنامه تعاونی فرش دستباف موضوع  ۳در ماده 
 گونه تصریح شده است:فعالیت آن این

تهیه، تأمین و یا تبدیل انواع مواد اولیه و نیز تدارک 
آالت مورد نیاز  وسائل، ابزار کار، تجهیزات و ماشین

فعالیت تولیدی اعضا و توزیع آنها بین اعضا براساس 
 نامه معامالت شرکت. ضوابط موضوعه در آئین

ها و خرید، تأمین، ایجاد و یا اجاره کارگاه •
 کارخانجات تولیدی فرش و صنایع جنبی؛

بازاریابی برای فروش محصوالت تولیدی اعضا و  •
 ها و کارخانجات شرکت؛کارگاه

 قبول تولیدات اعضا بصورت امانی و فروش آنها؛ •

 خرید تولیدات اعضا جهت فروش؛ •

 ای به اعضا؛ ارائه خدمات آموزش، فنی و حرفه •

نظارت و کنترل کمی و کیفی بر تولیدات اعضا و  •
تالش در جهت استاندارد نمودن مواد اولیه، ابزار، 

 وسائل و تولیدات اعضاء.

، سود خالص تعاونی در هر سال 66همچنین در ماده 
 شود: مالی به ترتیب زیر تقسیم می

% به باال با تصویب مجمع عمومی 5از حداقل  .1
 شود. عادی، به عنوان ذخیره قانونی منظور می

% از سود خالص به عنوان اندوخته 5حداکثر  .2
احتیاطی به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع 

گردد و  عمومی عادی به حساب مربوطه منظور می
نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی 

 است.

درصدی از سود جهت پاداش به اعضا، کارکنان،  .3
مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و 
تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده 

 (. 2شود ) می

های فرش دستباف از جمله اثرات اقتصادی تعاونی
توان به افزایش درآمد، افزایش کمیت فرش  می

های تولید، تامین مواد اولیه،  دستباف، کاهش هزینه
ترین ابزار کار و تسهیالت و اعتبارات اشاره کرد. مهم

اثرات اجتماعی آن نیز، افزایش مشارکت اجتماعی، 
افزایش سطح آگاهی و آموزش، بهبود کیفیت زندگی، 
افزایش رضایت از کار و زندگی، افزایش منزلت 
اجتماعی، بهبود شرایط کارگاه و محیط کار و 

 (.00باشند )برخورداری از خدمات اجتماعی می

های فرش دستباف اتحادیه مرکزی تعاونی

 روستایی ایران

با هدف تولید، فروش و  0۳65این اتحادیه از سال 
 285هزار عضو،  211صادرات فرش دستباف، با 

 20شرکت تعاونی فرش دستباف در شهرهای اصلی و 
بافنده مشغول فعالیت  511اتحادیه استانی با حدود 

 باشد.  می

هایی در  همچنین این اتحادیه دارای نمایندگی
کشورهای آلمان، اسپانیا، یونان، ایتالیا، آمریکا، کانادا، 

 باشد.اندونزی و لبنان می

های تولیدکنندگان اتحادیه سراسری تعاونی

 فرش دستباف شهری و عشایری ایرانی

این اتحادیه با هدف اشتغالزایی، ارزآوری، تثبیت 
اشتغال خانگی و رونق صادرات غیر نفتی تأسیس شد. 

سال تجربه  00سال تجربه تولید،  25این اتحادیه با 
نفر تحت پوشش،  251هزار و  00۳آموزش دارای 

 671هزار و  0هزار متر مربع تولید در سال،  ۳98
ترین خدمات این باشد. مهمشرکت تحت پوشش می
های توجیهی . تهیه طرح0اتحادیه عبارت است از: 

. صدور کارت 2ها؛ فنی، مالی و اقتصادی برای تعاونی
. صدور مجوز فعالیت ۳قالیبافی برای اعضاء تعاونی و 

 (.0ها )ها و تعاونیبرای اتحادیه

 های فرش دستباف در ایران آماری از تعاونی

 26هزار متر مربع فرش دستباف در  26ساالنه  •
 (.9شود )شرکت تعاونی فرش تولید می

یک سوم تولید فرش دستباف کشور مربوط به  •

 .های شهری و روستایی است تعاونی

تعاونی شهری و روستایی فرش  711هزار و  ۳ •
دستباف در زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه 

مورد یعنی  621اجتماعی )که از این تعداد هزار و 
 262( و 8باشند( )درصد آنها فعال می 65حدود 

تعاونی فرش دستباف روستایی نیز زیر نظر 
اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران 

  .(۳) فعالیت دارند

درصد فرش دستباف  91تا  85در شرایط حاضر  •
تولیدی کشور ساالنه روی ریل صادرات و تنها 

 .(6درصد به مصرف داخلی می رسد ) 05تا  01

 (0های فرش دستباف در سراسر کشور ): اطلس تراکم تعداد اعضاء تعاونی0تصویر 
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 منابع

. اتحادیه سراسری تولیدکنندگان فرش دستباف شهری و 0
 عشایری. قابل دسترسی در:

http://taavon.co/ 

 . اساسنامه تعاونی فرش دستباف. قابل مشاهده در:  2

https://b2n.ir/r10215 

های تولیبد  درصد تعاونی  65. تنها 0۳96. اقتصاد آنالین. ۳
 فرش دستباف فعال هستند. قابل مشاهده در:

https://b2n.ir/j89804 

. یک سوم فبرش 0۳97. پایگاه خبری اتاق تعاون ایران. 6
 شود. قابل دسترسی در:دستباف در بخش تعاونی تولید می

https://b2n.ir/b08795 

-. تحلیلی بر بازار هبنبر0۳98. تدریس حسنی، صدیقه. 5
صنعت فرش دستباف ایران. خبرگزاری پانا. قابل مشاهبده 

 در: 

https://b2n.ir/t09477 

 . سامانه جامع هوشمند تعاون. قابل دسترسی در:6

https://b2n.ir/h39007 

 شناسی هنر فرش دستباف. قابل مشاهده در:. جامعه7

https://b2n.ir/w59283  

 قابل دسترسی در:. 0۳99. خبرگزاری صدا و سیما. 8

https://b2n.ir/h58867 

هزار متر  26تولید ساالنه .  0۳99. خبرگزاری خبرآنالین. 9
شرکت تعاونی فبرش. قباببل  26مربع فرش دستباف در 

 دسترسی در:

https://b2n.ir/t23420 

. خواجه احمد عطاری، علیرضا و حکیبمبیبان، ببدری. 01
 وکار زنان بافنده فرش اصفهان. . وضعیت کسب0۳9۳

https://b2n.ir/j89804 

اهلل. شعبانعلبی فبمبی،  ، سمیه. سعدی، حشمت. لطیفی00
(. تحبلبیبل اثبرات 0۳9۳حسین و مشرف، سید محسن. )

های فرش دستباف روسبتبایبی.  اجتماعی تعاونی-اقتصادی
استان همدان. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایبی. 

 .007 – 0۳9. صص: ۳2شماره 

 

 

 

 

 (6های فرش دستباف ) : اشتغال در تعاونی2جدول 

 اشتغال کل اشتغال غیر عضو تعداد شاغلین مرد تعداد شاغلین زن تعداد تعاونی شهر / استان

 2301 1335 631 335 104 آذربایجان شرقی

 2490 1770 288 432 37 آذربایجان غربی

 1707 928 286 493 88 اردبیل

 4678 3759 757 162 39 اصفهان

 272 87 140 45 11 البرز

 1808 846 89 873 114 ایالم

 900 617 109 174 35 بوشهر

 2573 1766 350 457 84 تهران

 4668 2517 1022 1129 72 چهارمحال و بختیاری

 766 559 89 118 15 خراسان جنوبی

 3199 1968 546 685 103 خراسان رضوی

 3274 2892 235 147 32 خراسان شمالی

 1109 693 76 340 35 خوزستان

 356 216 63 77 18 زنجان

 400 222 35 143 12 سمنان

 900 693 38 169 16 سیستان و بلوچستان

 6832 2850 2906 1076 102 فارس

 291 164 43 84 17 قزوین

 195 111 49 35 7 قم

 1326 420 106 800 38 کردستان

 2715 1157 623 935 80 کرمان

 1401 700 69 632 35 کرمانشاه

 822 475 81 266 39 کهگیلویه و بویر احمد

 1150 525 440 185 53 گلستان

 907 457 173 277 49 گیالن

 3174 1702 385 1087 142 لرستان

 1301 661 295 345 75 مازندران

 495 325 61 109 24 مرکزی

 340 213 30 97 14 هرمزگان

 330 216 36 78 16 همدان

 518 275 126 117 25 یزد

 53198 31119 10177 11902 1531 مجموع

https://www.eghtesadonline.com/بخش-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-6/231504-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%
https://www.eghtesadonline.com/بخش-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-6/231504-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%
https://www.khabaronline.ir/news/1442784/تولید-سالانه-۲۴-هزار-متر-مربع-فرش-دستباف-در-۲۶-شرکت-تعاونی-فرش
https://www.khabaronline.ir/news/1442784/تولید-سالانه-۲۴-هزار-متر-مربع-فرش-دستباف-در-۲۶-شرکت-تعاونی-فرش

