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واحدیادگیری1
تحلیل بازار داخلی در تولید فرش

مقدمه
در فرآینــد تولیــد یکــی از عوامــل تأثیرگــذار ،عوامــل اقتصــادی اســت .بــرای همیــن الزم اســت شــناخت
و آگاهــی کافــی در فرآینــد تولیــد فــرش ،از عوامــل اقتصــادی داشــته و تــوان تحلیلــی آن را کســب کــرد.
در ایــن مــورد بررســی و تحلیــل بــازار داخلــی و تحلیــل اقتصــادی در تولیــد فــرش از مهمتریــن عوامــل
اقتصــادی بهشــمار میآیــد .شــناخت انــواع بــازار و کیفیــت هــر کــدام توســط تولیــد کننــده مــورد بررســی
قــرار میگیــرد تــا بــازار هــدف در فرآینــد تولیــد مشــخص گــردد .همچنیــن آشــنا بــودن بــا تغییــرات طــرح
توجیهــی ،قیمــت گــذاری و شــیوه ارایــه فــرش در بــازار ،جــزء عوامــل مــورد توجــه در تحلیــل عوامــل
اقتصــادی فــرش خواهــد بــود.
بــازار بــه مفهــوم جایــی اســت کــه تولیــد کننــدگان ،محصــوالت خــود را عرضــه میکننــد .بازارهــای
فــرش بــا قابليتهــا و كيفيتهــای متنــوع ،مــكان خاصــي بــراي عرضــه توليــدات فــرش هســتند .آگاهــي
از امكانــات هــر كــدام از ایــن بازارهــا و شــناخت بازارهــاي داخلــي مناســب بــراي عرضــه انــواع فــرش
ميتوانــد بــه تحليــل اقتصــادي توليــد فــرش كمــك شــایانی نمايــد.
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 - 1بازار فرش

معمــوالً تجــارت فــرش بــه شــكل ســنتي و رودرو انجــام ميگيــرد .فــرش كاالي ســرمايهگذاري و
گرانقيمــت اســت .بــه هميــن علــت بــرای حضــور آن بــه شــكل گســترده در انــواع بــازار شــناخته شــده
بایســتی مناســبات تجــاري بــه خوبــی شــناخته شــود .بررســي امكانــات ،متغيــرات و كيفيــات هــر كــدام از
بازارهــا شــرايط نوينــي را بــراي حضــور بيشــتر فــرش در آنهــا فراهــم میســازد..
در جــدول زیــر ،انــواع بازارهــاي شــناخته شــده تجــاري ،متغيــرات و كيفيــت هــر كــدام معرفــی و شــرحی
بــرای هــر یــک ارائــه شــده اســت.

انواع بازار
بازار

متغيرات

كيفيت

بازار خانگي

موقت

•
•
•
•

بازار محلي

موقت

•
•
•
•

فضا نامناسب
نور نامناسب
نگهداري نامناسب
دسترسي بسيار مشكل

توضيحات

هرفــرد توليــد كننــده در منــزل
شــخصي خــود فــرش را بــه فــروش
میرســاند .فضــاي مــورد نيــاز
حداقــل  24متــر بــا نــور طبيعــي
اســت .نگهــداري فــرش بــدون
بســتهبندي اســت .دسترســي
محلــي اســت .تولیــدات بــدون
ضمانــت بــوده و فاقــد شناســنامه
اســت.

فضــا نــا مناســب در محيــط بازارهــاي محلــي هفتگــي و روزانــه
جايــي هســتند كــه معمــوالَ
بير و ن
دســتبافتههاي بســيار ضعيــف
نور نامناسب
بــه صــورت فــردي بــه فــروش
نگهداري نامناسب
ميرســد ایــن فرشهــا نیــز بــدون
دسترسي بسيار مشكل
بســتهبندی ،ضمانــت و شناســنامه
هســتند.
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بازار روستايي

موقت

معمــوالً در روســتاها بازارهــاي
فضا نا مناسب
موقتــي تشــكيل ميگــردد و در آن
نور نامناسب
نگهدارينامناســب (محيــط افــراد فرشهــاي خــود را بــه فــروش
ميرسانند.
بيروني)
بــازار روســتايي شــرايطي هماننــد
دسترسي و اطالع
رســاني بــه شــدت ســخت بــازار خانگــي دارد.
و مشــكل

•
•
•
•
•

بازار شهري

دائمي

فضا مناسب
نور مناسب
نگهداري مناسب
دسترســي و اطالعرســاني
بــه خوبــي انجــام ميگيــرد.

•
•
•
•

بازار منطقهای

موقت

نمايشــگاههاي بعضــي شــهرها
فضا مناسب
باعــث جــذب خريــداران فــرش
نور مناسب
از اســتانهاي مجــاور ميگــردد.
نگهداري مناسب
دسترســي و اطالعرســاني مثــل نمايشــگاههاي اســتان قــم –
اســتان اصفهــان .
مناســب اســت.
بــازار منطقــهاي و بــازار شــهري
( شرايط نمايشگاهي)
دارای شــرايط يكســان هســتند.

•
•
•
•

بازار ملي

موقت

•
•
•
•

مغازههــا و پاســاژهايي كــه درآن
تجــار و توليدكنندههــا فــرش
ميفروشــند.

تنهــا بــازار ملــي فــرش كشــور
فضا مناسب
نمايشــگاه فــرش تهــران اســت.
نور مناسب
شــرايط بــازار ملــي هماننــد بــازار
نگهداري مناسب
دسترســي و اطالعرســاني شــهري و بــر اســاس معيارهــاي
بــه خوبــي انجــام ميگيــرد .اصولــي اســت.

پودمان  :3تحلیل عوامل اقتصادی تولید فرش

نکته

همــواره مــواردي چــون بســتهبندي ،ضمانتنامــه و شناســنامه فــرش بــه شــكل فــردي و
شــخصي انجــام گرفتــه اســت .ام ــروزه ب ــا توج ــه ب ــا بازارهــای رقابت ــی ،ض ــروری اســت ب ــر اســاس
اصــول و معيارهــاي مشــخص انجــام شــود.
ه ــر ی ــک از بازارهــای نــام ب ــرده شــده م یتوانــد دارای ش ــرایط بهت ــر و مناس ـبتری باشــند .ایــن
مس ــئله ب ــر می ــزان ف ــروش تأثی ــر مس ــتقیمی دارد.

بازار خانگی
بــازار خانگــي بــه عرضــه مســتقيم محصــول هــر توليــد كننــده در محــل ســكونت گفتــه ميشــود .بــازار
خانگــي فــرش ضمــن از بيــن بــردن واســطهها و دالالن بــه شــكل موقــت اجــرا ميگــردد .بنابرايــن
بهنظــر ميرســد فضــا ،نــور ،شــيوه نگهــداري آن نامناســب بــوده و دسترســي را مشــكل ميســازد.
بــا اينحــال در صــورت تــداوم ايــن بــازار بــه دليــل ارزشهــاي نهفتــه بومگــردي و حــذف واســطهها
ميتوانــد بــه كيفيــت مطلــوب تبديــل گــردد.

بازار محلی
بــازار محلــي مــكان عرضــه مســتقيم محصــوالت توليــد كننــدگان همــان جــا در محلــه يــا منطقــه اســت.
بــازار محلــي نيــز ایــن قابلیــت را دارد كــه بافنــدگان بتواننــد در بــازاري محــدود بــدون حضــور واســطه
و دالل محصــوالت خــود را عرضــه نماينــد .هــر چنــد بهنظــر ميرســد فضــا ،نــور ،شــيوه نگهــداري آن
نامناســب بــوده و دسترســي را محــدود ميســازد .ولــي در صــورت تــداوم ايــن بــازار بــا برنامهريزيهــاي
دقیــق و هماهنــگ بــا محيــط ،شــرايط بهرهبــرداري و اطالعرســاني ،قابليــت عرضــه مناســب را ايجــاد
نمــود و آن را بــه موقعيتــي دائمــي تبديــل كــرد.

شکل 3-1بازار محلی
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بازار روستایی
بــازار روســتايي مــكان عرضــه توليــدات در بافــت روســتايي است.شــغل بیشــتر روســتاییان کشــاورزی اســت
و نیمــی از ســال کــه در انتظــار محصــول هســتند بــه کار بافــت انــواع فــرش مشــغول میشــوند .بــه همیــن
دليــل توليــدات فــرش روســتايي در بــازار روســتايي نيــز بــه شــكل موقتــي بــراي عرضــه فــرش هماننــد
بــازار خانگــي و بــدون واســطه و دالل و موقتــي برگــزار ميشــود .معمــوالً ايــن بازارهــا از فضــا ،نــور و
شــيوه نگهــداري مناســب برخــوردار نيســتند و شــيوه دسترســي و اطالعرســاني آنهــا نیــز مشــكل بهنظــر
ميرســد .در صــورت تغييــر شــرایط و تبدیــل بــه بازارهــاي دائمــي ميتوانــد بازارهــاي مطلوبــی ایجــاد
کنــد .کــه ایــن بــازار را بــه موقعيتــي بومگــردي بــا معيارهــاي ارزشــي خــاص خــود ،را تبديــل کــرده و
فرهنــگ روســتایی را بــه زیبایــی بــه نمایــش در آورد .ســود حاصلــه ميتوانــد بــه بافــت روســتا و اهالــي
آن بازگشــته و در چرخــه توليــد مؤثــر واقــع شــود.

بازار شهری
بــازار شــهري بــه دليــل ارزش اقتصــادي دائمــي كــه دارد همــواره بایــد بــا شــرايط فضــا ،نــور ،نگهــداري
و دسترســي و اطالعرســاني مناســب همــراه باشــد .بــه همیــن دلیــل مكانهايــي بــه هميــن منظــور و
متناســب بــا نــوع توليــدات پديــد آمــده اســت .بــا ايــن حــال شــرايط مطلوبتــر میتوانــد بــا توجیهــات
اقتصــادي  -فرهنگــي ،ميــزان فــروش و عرضــه توليــدات فــرش را تضميــن كــرده و رونــد رو بــه رشــدی
را بپیمایــد.

شکل 3-2بازار شهری
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بازار منطقهای
بــازار منطق ـهاي طيــف گســتردهتري از بــازار شــهري را دارد .بــازار منطق ـهاي پوشــش دهنــده مخاطبيــن
بيشــتر و خريــداران مناطــق همجــوار اســت .بــازار منطقــهاي فــرش بــا توجــه بــه شــرايط مناســب
نمايشــگاهي فــرش ميتوانــد باعــث جــذب خريــداران فــرش و يــا دوســتداران فــرش باشــد و معمــوالً در
بســياري مواقــع بهصــورت موقــت برگــزار ميشــود .ايــن بــازار قابليــت دائمــي شــدن را دارد و ميتوانــد
بازارهــاي منطق ـهاي متفاوتــي را پوشــش دهــد.

بازار ملی

شکل 3-3بازار منطقهای

بــازار ملــي بيشــتر در قالــب بــازاري فراگيــر از توليــدات ملــي و در بردارنــده تمامــي انــواع توليــد فــردي،
كارگاهــي و مجتمعــي در مناطــق مختلــف كشــور اســت .بنابرايــن برخــورداری ايــن بــازار از شــرايط
مطلــوب و اساســی ،معــرف هويــت ملــي در رابطــه بــا نــوع توليــد خواهــد بــود .فــرش بــه دليــل ارزش
مــادي و معنــوي خــود ،هويــت ملــي و فرهنگــي كشــور بــوده و بايــد بــر اســاس شــأن و منزلــت آن،
بــا برخــورداري از جنبههــاي پشــتيبان پژوهشــي ،آموزشــي و توليــد و عرضــه بــازارش نیــز بــه مكانــي
مناســب تبديــل گــردد.

شکل 3-4بازار ملی
59

فعالیت
عملی

در محــل زندگ ــی خ ــود جس ــتجو کنی ــد و بررس ــی کنی ــد چنــد ن ــوع از بازارهــای نامب ــرده شــده در
منطقــۀ ش ــما وج ــود دارد؟ از آنهــا عک ــس تهی ــه ک ــرده و ب ــه هم ــراه ش ــرح ویژگ یهــای ه ــر ی ــک
ب ــه هنرآم ــوز خ ــود تحوی ــل دهی ــد.
 - 2تحلیل کیفیت بازارهای داخلی

ســنجش كيفــي بازارهــاي داخلــي نيازمنــد بررســي ،نظرســنجي و ايجــاد توانمندســازي در راســتاي آموزش
بهتــر ،شــناخت و تأميــن مــواد اوليــه مناســب و بســتر ســازي بــراي جــذب مخاطــب بیشــتر اســت.
همچنیــن وجــود تســهيالت بانكــي ،حضــور مســتمر در نمايشــگاههاي داخلــي و بينالمللــي و فــروش
ســاليانه بیشــتر ،کیفیــت ایــن بازارهــا را افزایــش میدهــد.
سنجش كيفيت بازار فرش:

بخشــی از ســنجش كيفيــت بــازار فــرش بــا بررســي جنبههــاي كمــي و آمــاري قابــل مشــاهده اســت،که
شا مل :
• افزايش فروش ساليانه فرش و مثبت بودن تراز مالي و سودآوری؛
• عرضه طرحهاي جديد و نقشههاي بهروز؛
• نظرسنجي از سليقه مشتري و برآورده شدن خواست مشتري؛
• تناسب قيمتها با شرايط اقتصادي خريداران.
نظرسنجي:

نظرســنجي ميتوانــد بــر كيفيــت بــازار فــرش مؤثــر باشــد .بــرای نظــر ســنجی ،پرس ـشنامههايي بــرای
تولیــد کننــدگان ،عرضــه کننــدگان ( فروشــندگان ) ،بازدیــد کننــدگان و خریــداران تهیــه میشــود .در
ایــن پرســشنامهها نظــر ایشــان در مــوارد مهمــی کــه مربــوط بــه بــازار ،ســلیقه مشــتریان و شــرایط
خریــد اســت ،گرفتــه میشــود .اطالعاتــی کــه در پرســشنامهها آمــده اســت ،عبارتنــد از:
• ميزان اطالعرساني درباره زمان و مكان نمايشگاه؛
• دسترسی راحت محل برگزاري؛
• برخورد شايسته فروشندهها؛
• فضا ،تهويه و نور مناسب؛
• شرايط بهداشتي ،پذيرايي و تغذيه بازديدكنندگان؛
• تنوع طرح ،رنگ و انواع دست بافتهها.
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توانمندسازي:

آنچــه کــه بــازار فــرش را توانمنــد میســازد ،آمــوزش بهتــر و بیشــتر بــه تولیــد کننــدگان و عرضــه
کننــدگان ،تهیــه مــواد اولیــه مناســب بــرای تولیــد ،بســتر ســازی بــرای جــذب مخاطــب بیشــتر،
بهرهگیــری از تســهیالت بانکــی ،حضــور مســتمر در نمایشــگاهها و فــروش ســالیانه بهتــر اســت .البتــه
چنانچــه همــه آنهــا فراهــم باشــد ،قابلیــت بازارهــا افزایــش یافتــه و رشــد مییابنــد .در ادامــه بــه شــرح
هــر یــک پرداختــه میشــود.
 1آموزش:

•
•
•

آموزش به بافندگان در باال بردن كيفيت بافت فرشهاي تولید شده؛
آموزش به توليدكنندگان در راستاي افزايش كيفي روند توليد؛
آموزش به عرضهكنندگان فرش در بازار ( با نگاه مشتریمدار ).

 2فراهم آوردن مواد اولية مناسب:

بهكارگيــري مــواد اوليــه بــا كيفيــت ،منجــر بــه توليــد محصــول بــا ارزشتــر ميگــردد .در مناطــق
مختلــف کشــور مــواد اولیــه گوناگــون بــا درجــه کیفیــت مختلفــی تولیــد میشــود .توجــه کــردن بــه
کیفیــت آنهــا و انتخــاب مناســبتری بــرای تولیــد بــر ارزش کیفــی فــرش میافزایــد.
 3بسترسازي براي جذب مخاطب:

هرمخاطــب كــه در بــازار فــرش بــه عنــوان مشــتري شــناخته ميشــود ســلیقهای متفــاوت دارد .بــه هميــن
علــت وجــود تبلیغــات مناســب در برخــورد بــا بازارهــاي رقیــب و ایجــاد زيرســاختهاي تجــاري اهميــت
بســیاری دارد.
 4تسهيالت بانكي

وجــود تســهيالت بانكــي کــه بــر مبنــاي پرداخــت بــا ســود كــم و بازپرداخــت مناســب باشــد تولیــد
کننــدگان ،بافنــدگان و عرضــه کننــدگان را در زمینــه فــرش ،توانمندتــر میســازد.
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 5حضور مستمر در نمايشگاههاي داخلي و بينالمللي

هرچــه فــرش دســت بــاف ایرانــی در نمایشــگاههای مختلــف داخلــی و بینالمللــی حضــور بیشــتر و
پررنگتــری داشــته باشــد ،از دیگــر رقبــا پیشــی میگیــرد .حضــور مســتمر در نمایشــگاهها ،اعتمــاد
خریــداران را نیــز جلــب کــرده و بــر رونــق بــازار میافزایــد.
 6فروش ساليانه

وجــود آمــار دقيــق از ميــزان توليــد و فــروش فــرش ســالیانه در بازارهــاي داخلــي از اهمیــت بســیاری
برخــوردار اســت .زیــرا باعــث برنامهريــزي بــرای ســال بعــد توســط تولیــد کننــدگان دقیقتــر انجــام شــود.
 7تبديل بازارها

تنــوع و امكانــات اجرايــي بازارهــاي فــروش فــرش هــر يــك داراي جنبههــاي منحصــر بــه فــردي هســتند.
كــه بــر اســاس ویژگیهــای خــود و برخــورداري از متغيــرات خــاص قابليــت تبديــل را دارنــد .بــه عبارتــي
هــر بــازار بــر اســاس رونــق اقتصــادي و شــرايط موجــود ممكــن اســت بــه بازارهــاي بزرگتــر تبديــل
گــردد.

شرایط و کیفیت بازارهای داخلی

شــرايط و كيفيــت بازارهــاي داخلــي كــه توليــدی متمركــز دارنــد ،بــا عوامــل و متغيرهــای گوناگونــی در
انــواع بــازار فــرش روبــرو هســتند .ايــن عوامــل و متغيــرات بــا طــرح و نقشــه فــرش ،ابعــاد و روش بافــت
در هــر بــازار تعييــن ميشــوند .عوامــل ديگــري همچــون محيطــي ،فرهنگــي ،جغرافيايــي و تاريخــي هــر
منطقــه نيــز در بــازار فــرش تأثيرگــذار اســت .تمامــي ايــن عوامــل و متغيرهــا باعــث ايجــاد معيارهايــي
بــراي كيفيــت بازارهــاي داخلــي شــده اســت.
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فعالیت
عملی

در منطقــه خــود جســتجو و پژوهــش کنیــد و چگونگــی تولیــد فــرش آن را بیابیــد .ســپس
متناســب ب ــا ن ــوع تولی ــد ف ــرش ،متغی ــرات و کیفی ــت آن را ب ــه تفضی ــل در ج ــدول زی ــر بنویس ــید.

چگونگی توليد فرش

متغيرات

كيفيت

متمركــز – غيــر متمركــز – ابعــاد و انــدازه طرح و نقشــه ،جنــس ،اســتاندارد انــدازه ،اســتاندارد
تــك بافــي

منطقــه ،نيروي انســاني

طــرح نقشــه ،اســتاندارد منطقه و اســتعداد
نيــروي انســاني

متمركز

غير متمركز

تك بافي

فعالیت
عملی

 1بــه كارگاههــا و مراكــز توليــد فــرش رفتــه و بــه بررســي عوامــل اقتصــادي بــهكار رفتــه در
فــرش بپردازيــد .نتايــج حاصلــه را در كالس مطــرح كنيــد.
 2بــه كارگاههــا و مراكــز توليــد فــرش مراجعــه و مشــخص نماييــد كــه آنهــا از كداميــك از
بازارهــا اســتفاده م يكننــد تــا محصــول خــود را بــه فــروش رســانند.
 3بازارهــاي ف ــرش را در منطقــه خ ــود شناســايي و مي ــزان کیف ــی آنهــا را ســنجيده و در گزارش ــي
در كالس مط ــرح كني ــد.
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واحدیادگیری2
تحلیل اقتصادی در تولید فرش
مقدمه

آیــا تاکنــون پیرامــون تولیــد فــرش از جنبـه اقتصــادی فکــر کردهایــد؟ آیــا تولیــد فــرش نیــاز بــه تحلیــل
اقتصــادی دارد؟ طــرح توجیهــی تولیــد فــرش چیســت؟ ایــن طــرح دارای چــه اجزایــی اســت؟ آیــا هــر
تولیــد کننــدهای در زمینــه فــرش بایــد طــرح توجیهــی داشــته باشــد؟ طــرح توجیهــی تولیــد فــرش چــه
کاربــردی دارد؟

مهمتريــن عامــل اقتصــادي در توليــد فــرش ،تحليــل طــرح توجيهــي در توليــد فــرش و نحــوه قيمتگــذاري
در آن اســت .فــرش بــه دليــل آنكــه كااليــي ارزشــمند اســت ،جــزء عوامــل مؤثــر در اقتصــاد نیــز هســت.
بررســي تحليلــي اقتصــادي در توليــد فــرش ميتوانــد بــه درســتي ارزش ايــن كاالي گرانقيمــت را
مشــخص كنــد.

طرح توجیهی تولید فرش
تحليــل اقتصــادي در توليــد فــرش متكــي بــر طــرح توجيهــي آن اســت .طــرح توجيهــي فــرش در بــر
دارنــدة بندهــای ماننــد مشــخصات متقاضــي ،مشــخصات توليــدی شــامل ابعــاد ،جنــس طــرح و رنــگ و
ارزش ريالــي توليــد ،مــواد اوليــه ( شــامل مقــدار و قيمــت مــواد و انــواع آنهــا ) ،دســتمزد بافنــده ،ميــزان
ســرمايه ( ســرمايه اوليــه و ســرمايه در گــردش) ،كل فــروش و مقــدار ســود و زيــان اســت.
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طــرح توجیهــی اقتصــادی در تولیــد فــرش بــه مالحظــات و برآوردهــای اقتصــادی نیــاز دارد .در ایــن بــاره
شــناخت کافــی از بــرآورد هزینههــای ابــزار و تجهیــزات ،مــواد اولیــه ،دســتمزد ،ســرمایه در گــردش و
محاســبات کلــی آن تــا مرحلــه فــروش ضــروری اســت .بــه همیــن دلیــل میتــوان طــی مراحلــی هــر
کــدام از هزینههــا را بــرآورده کــرد تــا قیمــت تمــام شــده فــرش مــورد نظــر بــه دســت آیــد .مراحلــی کــه
بایســتی هزینههــا بــه ترتیــب بــرآورده شــوند عبارتنــد از:
الف :برآورد هزینه های دار ،ابزار و تجهیزات،
ب :طرح برآورد اولیه،
پ :برآورد دستمزد بر اساس قراردادهای موجود،
ت :برآورد سرمایه در گردش،
ث :محاسبه نقطه سر بر سر،
ج :برآورد هزینه های ابزار و تجهیزات،

الف :طرح برآورد هزینههای ابزار و تجهیزات
مهمتریــن هزینــه اولیــه در تولیدفــرش ،هزینــه ابــزار و تجهیــزات ،مناســب بــرای نــوع فرشــی اســت کــه
قــرار اســت بافتــه شــود .چــون دار میتوانــد بارهــا بــرای بافــت مــورد اســتفاده قــرار گیــرد ،بنابرایــن توجــه
بــه کیفیــت و مرغوبیــت آن توصیــه شــده اســت .دیگــر ابــزار و تجهیــزات نیــز بــه فراخــور نــوع بافــت فــرش
مــورد نظــر ،بایــد از همیــن ویژگــی کیفیــت و مرغوبیــت بــا مشــخصات فنــی اســتاندارد برخــوردار باشــد.
جدول زیر نمونهای از برآورد هزینههای ابزار و تجهیزات است.
دار و ابزار ( تجهیزات)
ردیف

نــام تجهیــزات (دار و مشــخصات فنــی و تعداد
ابــزار
ابــزار)

جمع کل

قیمــت هــر واحــد قیمــت کل (بــه
هــزار ریــال)
(به ریال)
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فعالیت
عملی

 قیم ــت ان ــواع دار و اب ــزار بافــت ف ــرش موج ــود در منطقــۀ خ ــود را از طری ــق اینت رنــت و ی ــا مراجع ــه
ب ــه ب ــازار اســتخراج کنی ــد .س ــپس پاســخ مس ــئله زی ــر را در ج ــدول ب ــاال تکمی ــل کنی ــد.
ی ــک سرپرســت کارگاه ف ــرش باف ــی در فک ــر آن اســت کــه ی ــک قال ــی  6مت ــری ،دو گلی ــم ذرع و
نیمــی و یــک جفــت پشــتی را تولیــد کنــد .اگــر همزمــان بخواهــد از شــش بافنــده در کارگاه
خ ــود به ــره بب ــرد ب ــه چنــد دار و چ ــه تع ــداد اب ــزار بافــت نی ــاز دارد؟ ابع ــاد دارهــا ،ن ــوع ابزارهــا،
تع ــداد و قیم ــت آنهــا را در ج ــدول ب ــاال نوشــته و جمــع آن را بدســت آوری ــد.

ب :برآورد مواد اولیه فرش
هزینــه مهــم دیگــر در تولیــد فــرش تأمیــن مــواد اولیــه فــرش اســت .تأمیــن مــواد اولیــه در تولیــد فــرش
( جاجیــم ،زیلــو ،گلیــم و قالــی) بــا توجــه بــه کیفیــت و مرغوبیــت آن در مناطــق مختلــف و نمونههــای
متفــاوت متغیــر اســت .بنابرایــن نــوع مــواد اولیــه مــورد نیــاز ،مــکان تأمیــن آنهــا  ،درجــه مرغوبیــت و
میــزان مصــرف بســیار مهــم هســتند .در زیــر نمونـهای از جــدول تأمیــن مــواد اولیــه و بــرآورد هزینههــای
آن آمــده اســت.
مواد اولیه
ردیف

نــام مــواد و ا حــد محل تأمین
کا ال
ا و لیــه

جمع کل
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درجــه مــواد مصرف ساالنه
3 ...2 ...1

هزینــه واحــد کل هزینــه
(هــزار ریال)
(ریــال)

پودمان  :3تحلیل عوامل اقتصادی تولید فرش

فعالیت
عملی

در ی ــک کارگاه قالیباف ــی ســالیانه ی ــک تــن نــخ پش ــمی مرغ ــوب 700 ،کیل ــو گ ــرم نــخ چلــۀ درج ــه
 300 ،2کیل ــو گ ــرم نــخ پ ــود درج ــه  500 ،3کیل ــو گ ــرم نــخ ابریش ــمی مرغ ــوب اســتفاده م یش ــود.
اگ ــر قیم ــت میانگی ــن ان ــواع نــخ ب ــه ق ــرار ج ــدول زی ــر باشــد ،جمــع کل هزینــه م ــواد اولی ــه ایــن
کارگاه در ه ــر ســال چقــدر اســت؟

نرخ انواع نخها
نخ پشمی رنگ شده

نخ پنبهای

کیلو /تومان

کردی

منا طــق
د یگــر

درجه 1

60/000

30/000

درجه 1

12/000

درجه 3

درجه 2

درجه =3

30/000
15/000

20/000

نخ ابریشمی

کیلو  /تومان

درجه 2

کیلو  /تومان

خر ا ســا ن
جنو بــی

گیالن

25/000

درجه 1

650/000

800/000

18/000

درجه 3

350/000

400/000

22/000

درجه 2

500/000

600/000

پاسخ را در جدولی مانند جدول باال تنظیم کنید.

پ :برآورد دستمزد بر اساس قرار داد های موجود
در طــرح توجیهــی اقتصــادی تأمیــن نیــروی انســانی و دســتمزد یــا حقــوق فــرد تــا پایــان مرحلــه تولیــد
فــرش از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت .گاهــی تولیــد کننــده خــود بافنــده اســت و گاهــی بایــد نیــروی
انســانی مــورد نیــاز اســتخدام شــود .بــرای ایــن کار یــک قــرارداد پیمانــکاری بــا مشــخص نمــودن شــیوه و
نــوع پرداخــت دســتمزد و حقــوق بیــن طرفیــن بســته میشــود.
نمونه از جدول برآورد دستمزد ارائه شده است:
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برآورد دستمزد بر اساس قراردادهای منعقده
نیروی انسانی

جنسیت
مرد

تخصص

تعداد

حقوق ماهیانه

سالیانه (هزار ریال)

کل حقوق (هزار ریال)

زن

جمع کل

فعالیت
عملی

سرپرســت یــک کارگاه فــرش بافــی در هــر ســال  20متــر جاجیــم بــه عــرض  70ســانت یمتر5 ،
زیل ــوی  6مت ــری 7 ،گلی ــم ذرع و نیم ــی و  5گلی ــم در ابع ــاد پشــتی 3 ،قالیچــه و  2قال ــی  12مت ــری،
تولیــد م یکنــدو هزینــه دســتمزد بافنــدگان مختلــف را بــا کمــک هنرآمــوز خــود اســتخراج
کنی ــد.
هزینه دستمزد نیروی انسانی این کارگاه چقدر است؟

ت :برآورد سرمایه در گردش
در رونــد تولیــد فــرش هزینههــای پیــش بینــی نشــدهای وجــود دارد کــه بایــد ســرمایه در گــردش وجــود
داشــته باشــد تــا کمبــود مــواد اولیــه ،دســتمزدها ،تنخــواه گــردان همــراه بــا ســرمایه ثابــت از پیــش
تعییــن شــده بــرآورد گــردد .ایــن هزینههــای پیــش بینــی نشــده و تأمیــن اعتبــار آن میتوانــد در رونــد
تولیــد بســیار مؤثــر باشــد.
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نمونهای از جداول برآورد سرمایه در گردش و نحوه سرمایه گذاری ارائه شده است.
برآورد سرمایه در گردش
عنوان

شرح

مواد اولیه

( نقشــه ،تــار ،چلــه ،پود،پشــم و خامــه) برابــر بــا یــک
دوره فشرده

حقوق و دستمزد

برابر با یک دوره تولید

تنخواه گردان

 15روز هزینه ها ( آب ،برق ،سوخت و تعمیرات)

مبلغ ( هزار ریال)

جمع کل

نحوه سرمایه گذاری :مبلغ ( هزار ریال)
سرمایه ثابت
سرمایه در گردش
جمع کل سرمایه گذاری

فعالیت
عملی

جداول ــی هماننــد نمونههــای ارائــه شــده تهی ــه و س ــرمایه گــذاری تولی ــد ان ــواع ف ــرش ( جاجی ــم،
زیل ــو ،گلی ــم و قال ــی) را ب ــا مراجع ــه ب ــه تولی ــد کننــدگان محل ــی ب ــه ص ــورت جداگانــه ب ــرآورد و در
کالس ارائــه کنی ــد.
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ث :محاسبه سر به سر بر اساس درصدگیری
بــه طــور کلــی تولیــد فــرش در شــکل کارگاهــی  /مجتمــع نیازمنــد محاســبات و بــرآورد هزینههــای
بیشــتری نســبت بــه تولیــد فــرش تکــی اســت .بــه عبارتــی عــاوه بــر هزینههایــی کــه بــه شــکل ثابــت و
متغیــر در تأمیــن مــواد اولیــه ،حقــوق و دســتمزدها ،هزینههــای انــرژی ( آب ،بــرق و ســوخت) ،تعمیــر
و نگهــداری ،پیــش بینــی شــده اســت ،هزینههــای اداری و فــروش ،تســهیالت مالــی ،بیمــه واســتهالک
نیزمطــرح اســت .بــه همیــن منظــور درنهایــی همــه هزینههــا در تمامــی مراحــل بــه شــرح جــدول زیــر
آمــده اســت=:
محاسبه نقطه سر به سر
شرح هزینه ها

هزینه ثابت
مقدار
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هزینه متغیر
درصد

مقدار

هزینه کل
درصد

مواد اولیه

100

حقوق و دستمزد

35

هزینــه انــرژی ( آب ،بــرق و
ســوخت)

80

هزینه تعمیرات و نگهداری

80

هزینــه پیــش بینــی نشــده
تولیــد

85

هزینه ادرای و فروش

100

هزینه تسهیالت مالی

ــــــــــ

بیمه کارگاه

ــــــــــ

هزینه استهالک

ــــــــــ

جمع هزینههای تولید

ــــــــــ

پودمان  :3تحلیل عوامل اقتصادی تولید فرش

هزینههــای تولیــد ســالیانه هــر کارگاه بــا توجــه بــه جــداول ارائــه شــده تمامــی جنبههــای هزینــهای
تولیــد را در بــر میگیــرد .بنابرایــن تهیــه و تنظیــم آنهــا پیــش از شــروع تولیــد از اهمیــت خاصــی
برخــوردار اســت .هــر کارگاه یــا مجتمــع تولیــد فــرش بــا مشــخص کــردن هزینههــای تولیــد ســالیانه و در
نهایــت مشــخص نمــودن قیمــت تمــام شــده محصــول و مقایســه آن بــا میــزان فــروش ،میتوانــد طــرح
توجیهــی اقتصــادی منظــم و مشــخصی را ارائــه دهــد.
در جدول زیرنمونهای از هزینههای تولید سالیانه ارائه شده است.
هزینه های تولید سالیانه
شرح
هزینه مواد اولیه و بسته بندی
هزینه حقوق و دستمزد
هزینه انرژی (آب ،برق و سوخت)
هزینه تعمیرات و نگهداری
هزینه پیش بینی نشده تولید ( 5درصد اقالم باال)
هزینه های اداری و فروش (یک درصد اقالم باال)
هزینه های تسهیالت مالی ( 6/8درصد سرمایه ثابت)
هزینه های بیمه کارگاه
هزینه های استهالک
جمع کل
فعالیت
عملی

نمون ـهای از هم ــه ج ــداول ارائــه شــده را تهی ــه و ب ــه ص ــورت کار گروه ــی ب ــا مراجع ــه ب ــه مراکــز
ف ــروش کارگاه ــی  /مجتمــع ن ــوع ف ــرش تولی ــدی آنهــا را ثب ــت کنی ــد و بندهــای دیگ ــر ج ــداول
را پــر کنیــد .ســپس بــرآورد ســالیانه آن مرکــز را محاســبه کــرده و در فایــل ورد تایــپ کنیــد.
نتای ــج را ب ــه هنرآم ــوز خ ــود تحوی ــل دهی ــد .همچنی ــن نتای ــج دیگ ــر گروههــا را در کالس بررس ــی
نمایی ــد.

71

جدول ارزشیابی
عنوان
پودمان
فصل

تكالیف
عملكردی
(شایستگیها)

استاندارد
عملكرد
(کیفیت)

نتایج

استاندارد
(شاخص ها ،داوری ،نمرهدهی)

نمره

شناسایی انواع بازار فرش در منطقه زندگی خودبررسی قابلیتها و نحوه برگزاری انواع بازارسنجش کیفی انواع بازاربررسی نظرسنجی در بازار داخلی فرشباالتر
ازحد
انتظار

تحلیل
بازارداخلی در

تحلیل

تولید فرش

عوامل

بررسی شرایط انواع بازارهای خانگی ،روستایی ودائمی و قیمت گذاری فرش

و تحلیل وتدوین

فرش

-بررسی قابلیتها و نحوه برگزاری انواع بازار

طرح توجیهیدر
تحلیل

تحلیل شرایط کیفی بازارهای داخلیشناسایی و بررسی عوامل مؤثر در قیمت گذاریفرش

بازارهای داخلی

تولید

-بررسی عوامل توانمندساز در بازارهای داخلی فرش

3

بررسی و تدوین طرح توجیهی تولید فرشتحلیل انواع

اقتصادی

مقایسه و بررسی کیفیت بازارهای داخلی

-سنجش کیفی انواع بازار

تولید فرش

-بررسی نظرسنجی در بازار داخلی فرش

اقتصادی
در تولید فرش

مقایسه و بررسی کیفیت بازارهای داخلی
درحد
انتظار

بررسی عوامل توانمندساز در بازارهای داخلی فرش-بررسی و تدوین طرح توجیهی تولید فرش

2

شناسایی و بررسی عوامل مؤثر در قیمت گذاریفرش
 بررسی شرایط انواع بازارهای خانگی ،روستایی ودائمی در قیمت گذاری فرش
پایینتر
از انتظار
نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان از 3
نمره پودمان از 20
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توانایی انجام یکی از شایستگیها

1

