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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 مهم تریــن عوامــل 
اقتصــادی به شــمار می آیــد. شــناخت انــواع بــازار و کیفیــت هــر کــدام توســط تولیــد کننــده مــورد بررســی 
قــرار می گیــرد تــا بــازار هــدف در فرآینــد تولیــد مشــخص گــردد. همچنیــن آشــنا بــودن بــا تغییــرات طــرح 
ــازار، جــزء عوامــل مــورد توجــه در تحلیــل عوامــل  ــه فــرش در ب توجیهــی، قیمــت گــذاری و شــیوه ارای

اقتصــادی فــرش خواهــد بــود.

  واحد یادگیری 1

ــای  ــد. بازاره ــه می کنن ــود را عرض ــوالت خ ــدگان، محص ــد کنن ــه تولی ــت ک ــی اس ــوم جای ــه مفه ــازار ب ب
فــرش بــا قابلیت هــا و کیفیت هــای متنــوع، مــکان خاصــي بــراي عرضــه تولیــدات فــرش هســتند. آگاهــي 
ــرش  ــواع ف ــراي عرضــه ان ــي مناســب ب ــاي داخل ــا و شــناخت بازاره ــن بازاره ــدام از ای ــر ک ــات ه از امکان

ــد. ــایانی نمای ــرش کمــك ش ــد ف ــل اقتصــادي تولی ــه تحلی ــد ب مي توان

 تحلیل بازار داخلی در تولید فرش
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توضیحاتكیفیتمتغیراتبازار

• فضا نامناسب موقتبازار خانگي
• نور نامناسب 

• نگهداري نامناسب  
• دسترسي بسیار مشکل

هرفــرد تولیــد کننــده در منــزل 
شــخصي خــود فــرش را بــه فــروش 
نیــاز  مــورد  فضــاي  می رســاند. 
ــي  ــور طبیع ــا ن ــر ب ــل 24 مت حداق
بــدون  فــرش  نگهــداري  اســت. 
دسترســي  اســت.  بســته بندي 
بــدون  تولیــدات  اســت.  محلــي 
ــنامه  ــد شناس ــوده و فاق ــت ب ضمان

ــت. اس
• فضــا نــا مناســب در محیــط موقتبازار محلي

ن  و بیر
• نور نامناسب 

• نگهداري نامناسب 
• دسترسي بسیار مشکل

ــه  ــي هفتگــي و روزان بازارهــاي محل
معمــوالَ  کــه  هســتند  جایــي 
ضعیــف  بســیار  دســتبافته هاي 
بــه صــورت فــردي بــه فــروش 
ــدون  ــز ب ــا نی ــن فرش ه ــد ای مي رس
ــنامه  ــت و شناس ــته بندی، ضمان بس

هســتند.

معمــوالً تجــارت فــرش بــه شــکل ســنتي و رودرو انجــام مي گیــرد. فــرش کاالي ســرمایه گذاري و 
گران قیمــت اســت. بــه همیــن علــت بــرای حضــور آن بــه شــکل گســترده در انــواع بــازار شــناخته شــده 
بایســتی مناســبات تجــاري بــه خوبــی شــناخته شــود. بررســي امکانــات، متغیــرات و کیفیــات هــر کــدام از 

ــا فراهــم می ســازد.. ــرش در آن ه ــراي حضــور بیشــتر ف ــا شــرایط نوینــي را ب بازاره
در جــدول زیــر، انــواع بازارهــاي شــناخته شــده تجــاري، متغیــرات و کیفیــت هــر کــدام معرفــی و شــرحی 

بــرای هــر یــك ارائــه شــده اســت.

 1 - بازار فرش

 انواع بازار
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• فضا نا مناسبموقتبازار روستايي
• نور نامناسب

ــط  • نگهداري نامناســب )محی
بیروني(

• دسترسي و اطالع
ــه شــدت ســخت  • رســاني ب

و مشــکل

بازارهــاي  روســتاها  در  معمــوالً 
ــردد و در آن  ــکیل مي گ ــي تش موقت
افــراد فرش هــاي خــود را بــه فــروش 

نند. مي رسا
ــد  ــرایطي همانن ــتایي ش ــازار روس ب

ــي دارد. ــازار خانگ ب

• فضا مناسب دائميبازار شهري
•نور مناسب 

• نگهداري مناسب 
ــاني  ــي و اطالع رس • دسترس

بــه خوبــي انجــام مي گیــرد.

مغازه هــا و پاســاژهایي کــه درآن 
فــرش  تولیدکننده هــا  و  تجــار 

مي فروشــند.

• فضا مناسب موقتبازار منطقه ای
• نور مناسب 

• نگهداري مناسب 
• دسترســي و اطالع رســاني 

ــت. ــب اس مناس
) شرایط نمایشگاهي(

شــهرها  بعضــي  نمایشــگاه هاي 
فــرش  باعــث جــذب خریــداران 
مي گــردد.  مجــاور  اســتان هاي  از 
ــم –  ــتان ق ــگاه هاي اس ــل نمایش مث

اســتان اصفهــان .
بــازار منطقــه اي و بــازار شــهري 
هســتند. یکســان  شــرایط  دارای 

• فضا مناسب  موقتبازار ملي
• نور مناسب 

• نگهداري مناسب 
• دسترســي و اطالع رســاني 
ــرد. ــام مي گی ــي انج ــه خوب ب

تنهــا بــازار ملــي فــرش کشــور 
اســت. تهــران  فــرش  نمایشــگاه 
ــازار  ــد ب ــي همانن ــازار مل ــرایط ب ش
شــهري و بــر اســاس معیارهــاي 

ــت. ــي اس اصول
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                بازار خانگی

بــازار خانگــي بــه عرضــه مســتقیم محصــول هــر تولیــد کننــده در محــل ســکونت گفتــه مي شــود. بــازار 
ــن  ــردد. بنابرای ــرا مي گ ــت اج ــکل موق ــه ش ــطه ها و دالالن ب ــردن واس ــن ب ــن از بی ــرش ضم ــي ف خانگ
ــازد.  ــکل مي س ــي را مش ــوده و دسترس ــب ب ــداري آن نامناس ــیوه نگه ــور، ش ــا، ن ــد فض ــر مي رس به نظ
ــطه ها  ــذف واس ــردي و ح ــه بوم گ ــاي نهفت ــل ارزش ه ــه دلی ــازار ب ــن ب ــداوم ای ــورت ت ــال در ص ــا این ح ب

ــردد.  ــل گ ــوب تبدی ــت مطل ــه کیفی ــد ب مي توان

                بازار محلی
بــازار محلــي مــکان عرضــه مســتقیم محصــوالت تولیــد کننــدگان همــان جــا در محلــه یــا منطقــه اســت. 
ــازاري محــدود بــدون حضــور واســطه  ــازار محلــي نیــز ایــن قابلیــت را دارد کــه بافنــدگان بتواننــد در ب ب
ــداري آن  ــور، شــیوه نگه ــد به نظــر مي رســد فضــا، ن ــر چن ــد. ه و دالل محصــوالت خــود را عرضــه نماین
نامناســب بــوده و دسترســي را محــدود مي ســازد. ولــي در صــورت تــداوم ایــن بــازار بــا برنامه ریزي هــاي 
ــاد  ــب را ایج ــه مناس ــت عرض ــاني، قابلی ــرداري و اطالع رس ــرایط بهره ب ــط، ش ــا محی ــگ ب ــق و هماهن دقی

نمــود و آن را بــه موقعیتــي دائمــي تبدیــل کــرد.

نکته

شکل1-3 بازار محلی

ــردي و  ــکل ف ــه ش ــرش ب ــنامه ف ــه و شناس ــته بندي، ضمانت نام ــون بس ــواردي چ ــواره م هم
شــخصي انجــام گرفتــه اســت. امــروزه بــا توجــه بــا بازارهــای رقابتــی، ضــروری اســت بــر اســاس 

ــود. ــام ش ــخص  انج ــاي مش ــول و معیاره اص
ــرده شــده می توانــد دارای شــرايط بهتــر و مناســب تری باشــند. ايــن  هــر يــک از بازارهــای نــام ب

مســئله بــر میــزان فــروش تأثیــر مســتقیمی دارد. 
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               بازار شهری

بــازار شــهري بــه دلیــل ارزش اقتصــادي دائمــي کــه دارد همــواره بایــد بــا شــرایط فضــا، نــور، نگهــداري 
ــن منظــور و  ــه همی ــي ب ــل مکان های ــن دلی ــه همی ــراه باشــد. ب ــاني مناســب هم و دسترســي و اطالع رس
متناســب بــا نــوع تولیــدات پدیــد آمــده اســت. بــا ایــن حــال شــرایط مطلوب تــر می توانــد  بــا توجیهــات 
اقتصــادي - فرهنگــي، میــزان فــروش و عرضــه تولیــدات فــرش را تضمیــن کــرده و رونــد رو بــه رشــدی 

را بپیمایــد.

شکل2-3 بازار شهری

بــازار روســتایي مــکان عرضــه تولیــدات در بافــت روســتایي است.شــغل بیشــتر روســتاییان کشــاورزی اســت 
و نیمــی از ســال کــه در انتظــار محصــول هســتند بــه کار بافــت انــواع فــرش مشــغول می شــوند. بــه همیــن 
دلیــل تولیــدات فــرش روســتایي در بــازار روســتایي نیــز بــه شــکل موقتــي بــراي عرضــه فــرش هماننــد 
ــور و  ــا، ن ــا از فض ــن بازاره ــوالً ای ــود. معم ــزار مي ش ــي برگ ــطه و دالل و موقت ــدون واس ــي و ب ــازار خانگ ب
شــیوه نگهــداري مناســب برخــوردار نیســتند و شــیوه دسترســي و اطالع رســاني آنهــا نیــز مشــکل به نظــر 
ــی ایجــاد  ــد بازارهــاي مطلوب ــه بازارهــاي دائمــي مي توان ــل ب ــر شــرایط و تبدی مي رســد. در صــورت تغیی
ــا معیارهــاي ارزشــي خــاص خــود، را تبدیــل کــرده و  ــه موقعیتــي بوم گــردي ب ــازار را ب کنــد. کــه ایــن ب
فرهنــگ روســتایی را بــه زیبایــی بــه نمایــش در آورد. ســود حاصلــه مي توانــد بــه بافــت روســتا و اهالــي 

آن بازگشــته و در چرخــه تولیــد مؤثــر واقــع شــود.

                بازار روستايی
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شکل3-3 بازار منطقه ای

شکل4-3 بازار ملی

                بازار ملی

بــازار ملــي بیشــتر در قالــب بــازاري فراگیــر از تولیــدات ملــي و در بردارنــده تمامــي انــواع تولیــد فــردي، 
ــرایط  ــازار از ش ــن ب ــورداری ای ــن برخ ــت. بنابرای ــور اس ــف کش ــق مختل ــي در مناط ــي و مجتمع کارگاه
ــه دلیــل ارزش  ــود. فــرش ب ــوع تولیــد خواهــد ب ــا ن ــوب و اساســی، معــرف هویــت ملــي در رابطــه ب مطل
ــت آن،  ــأن و منزل ــاس ش ــر اس ــد ب ــوده و بای ــور ب ــي کش ــي و فرهنگ ــت مل ــود، هوی ــوي خ ــادي و معن م
ــي  ــه مکان ــز ب ــازارش نی ــد و عرضــه ب ــاي پشــتیبان پژوهشــي، آموزشــي و تولی ــا برخــورداري از جنبه ه ب

ــل گــردد. مناســب تبدی

                بازار منطقه ای
بــازار منطقــه اي طیــف گســترده تري از بــازار شــهري را دارد. بــازار منطقــه اي پوشــش دهنــده مخاطبیــن 
ــب  ــرایط مناس ــه ش ــه ب ــا توج ــرش ب ــه اي ف ــازار منطق ــت. ب ــوار اس ــق همج ــداران مناط ــتر و خری بیش
نمایشــگاهي فــرش مي توانــد باعــث جــذب خریــداران فــرش و یــا دوســتداران فــرش باشــد و معمــوالً در 
ــد  ــازار قابلیــت دائمــي شــدن را دارد و مي توان ــن ب ــع به صــورت موقــت برگــزار مي شــود. ای بســیاري مواق

بازارهــاي منطقــه اي متفاوتــي را پوشــش دهــد.
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نظرسنجي:

ــازار فــرش مؤثــر باشــد. بــرای نظــر ســنجی، پرســش نامه هایي بــرای   نظرســنجي مي توانــد بــر کیفیــت ب
ــه می شــود. در  ــداران تهی ــدگان و خری ــد کنن ــدگان ) فروشــندگان (، بازدی ــدگان، عرضــه کنن ــد کنن تولی
ــرایط  ــتریان و ش ــلیقه مش ــازار، س ــه ب ــوط ب ــه مرب ــی ک ــوارد مهم ــان در م ــر ایش ــش نامه ها نظ ــن پرس ای

ــد از: ــت، عبارتن ــده اس ــش نامه ها آم ــه در پرس ــی ک ــود. اطالعات ــه می ش ــت، گرفت ــد اس خری

• میزان اطالع رساني درباره زمان و مکان نمایشگاه؛
• دسترسی راحت محل برگزاري؛

• برخورد شایسته فروشنده ها؛
• فضا، تهویه و نور مناسب؛

• شرایط بهداشتي، پذیرایي و تغذیه بازدیدکنندگان؛
• تنوع طرح، رنگ و انواع دست بافته ها.

ســنجش کیفــي بازارهــاي داخلــي نیازمنــد بررســي، نظرســنجي و ایجــاد توانمندســازي در راســتاي آموزش 
ــت.  ــتر اس ــب بیش ــذب مخاط ــراي ج ــازي ب ــتر س ــب و بس ــه مناس ــواد اولی ــن م ــناخت و تأمی ــر، ش بهت
ــروش  ــي و ف ــي و بین الملل ــگاه هاي داخل ــتمر در نمایش ــور مس ــي، حض ــهیالت بانک ــود تس ــن وج همچنی

ــد. ــش می ده ــا را افزای ــن بازاره ــت ای ــالیانه بیشــتر، کیفی س

سنجش كیفیت بازار فرش:

 بخشــی از ســنجش کیفیــت بــازار فــرش بــا بررســي جنبه هــاي کمــي و آمــاري قابــل مشــاهده اســت،که 
: مل شا

• افزایش فروش سالیانه فرش و مثبت بودن تراز مالي و سود آوری؛
• عرضه طرح هاي جدید و نقشه هاي به روز؛

• نظرسنجي از سلیقه مشتري و برآورده شدن خواست مشتري؛
• تناسب قیمت ها با شرایط اقتصادي خریداران.

2 - تحلیل کیفیت بازارهای داخلی

در محــل زندگــی خــود جســتجو كنیــد و بررســی كنیــد چنــد نــوع از بازارهــای نامبــرده شــده در 
منطقــۀ شــما وجــود دارد؟ از آن هــا عکــس تهیــه كــرده و بــه همــراه شــرح ويژگی هــای هــر يــک 

بــه هنرآمــوز خــود تحويــل دهیــد.

فعالیت 
عملی
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توانمندسازي:

ــه  ــدگان و عرض ــد کنن ــه تولی ــتر ب ــر و بیش ــوزش بهت ــازد، آم ــد می س ــرش را توانمن ــازار ف ــه ب ــه ک آن چ
ــتر،  ــب بیش ــذب مخاط ــرای ج ــازی ب ــتر س ــد، بس ــرای تولی ــب ب ــه مناس ــواد اولی ــه م ــدگان، تهی کنن
ــه  ــت. البت ــر اس ــالیانه بهت ــروش س ــگاه ها و ف ــتمر در نمایش ــور مس ــی، حض ــهیالت بانک ــری از تس بهره گی
چنان چــه همــه آن هــا فراهــم باشــد، قابلیــت بازارهــا افزایــش یافتــه و رشــد می یابنــد. در ادامــه بــه شــرح 

ــود. ــه می ش ــك پرداخت ــر ی ه

1  آموزش:
• آموزش به بافندگان در باال بردن کیفیت بافت فرش هاي تولید شده؛

• آموزش به تولیدکنندگان در راستاي افزایش کیفي روند تولید؛
• آموزش به عرضه کنندگان فرش در بازار ) با نگاه مشتری مدار (.

2  فراهم آوردن مواد اولیۀ مناسب:
ــق  ــردد. در مناط ــر مي گ ــا ارزش ت ــول ب ــد محص ــه تولی ــر ب ــت، منج ــا کیفی ــه ب ــواد اولی ــري م به کارگی
ــه  ــردن ب ــد می شــود. توجــه ک ــی تولی ــت مختلف ــا درجــه کیفی ــون ب ــه گوناگ ــواد اولی ــف کشــور م مختل

ــد. ــرش می افزای ــی ف ــر ارزش کیف ــد ب ــرای تولی ــب تری ب ــاب مناس ــا و انتخ ــت آن ه کیفی

3 بسترسازي براي جذب مخاطب:
هرمخاطــب کــه در بــازار فــرش بــه عنــوان مشــتري شــناخته مي شــود ســلیقه ای متفــاوت دارد. بــه همیــن 
علــت وجــود تبلیغــات مناســب در برخــورد بــا بازارهــاي رقیــب و ایجــاد زیرســاخت هاي تجــاري اهمیــت 

بســیاری دارد.

4  تسهیالت بانکي
ــد  ــد تولی ــب باش ــت مناس ــم و بازپرداخ ــود ک ــا س ــت ب ــاي پرداخ ــر مبن ــه ب ــي ک ــهیالت بانک ــود تس وج

کننــدگان، بافنــدگان و عرضــه کننــدگان را در زمینــه فــرش، توانمند تــر می ســازد.
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5  حضور مستمر در نمايشگاه هاي داخلي و بین المللي
ــتر و  ــور بیش ــی حض ــی و بین الملل ــف داخل ــگاه های مختل ــی در نمایش ــاف ایران ــت ب ــرش دس ــه ف هرچ
ــاد  ــگاه ها، اعتم ــتمر در نمایش ــور مس ــرد. حض ــی می گی ــا پیش ــر رقب ــد، از دیگ ــته باش ــری داش پررنگ ت

ــد. ــازار می افزای ــق ب ــر رون ــرده و ب ــب ک ــز جل ــداران را نی خری

6  فروش سالیانه
ــت بســیاری  ــي از اهمی ــاي داخل ــرش ســالیانه در بازاره ــروش ف ــد و ف ــزان تولی ــق از می ــار دقی وجــود آم
برخــوردار اســت. زیــرا باعــث برنامه ریــزي بــرای ســال بعــد توســط تولیــد کننــدگان دقیق تــر انجــام شــود.

7  تبديل بازارها
تنــوع و امکانــات اجرایــي بازارهــاي فــروش فــرش هــر یــك داراي جنبه هــاي منحصــر بــه فــردي هســتند. 
کــه بــر اســاس ویژگی هــای خــود و برخــورداري از متغیــرات خــاص قابلیــت تبدیــل را دارنــد. بــه عبارتــي 
ــل  ــر تبدی ــاي بزرگ ت ــه بازاره ــق اقتصــادي و شــرایط موجــود ممکــن اســت ب ــر اســاس رون ــازار ب ــر ب ه

گــردد.

شــرایط و کیفیــت بازارهــاي داخلــي کــه تولیــدی متمرکــز دارنــد، بــا عوامــل و متغیرهــای گوناگونــی در 
انــواع بــازار فــرش روبــرو هســتند. ایــن عوامــل و متغیــرات بــا طــرح و نقشــه فــرش، ابعــاد و روش بافــت 
در هــر بــازار تعییــن مي شــوند. عوامــل دیگــري همچــون محیطــي، فرهنگــي، جغرافیایــي  و تاریخــي هــر 
ــازار فــرش تأثیرگــذار اســت. تمامــي ایــن عوامــل و متغیرهــا باعــث ایجــاد معیارهایــي  منطقــه نیــز در ب

بــراي کیفیــت بازارهــاي داخلــي شــده اســت.

 شرایط و کیفیت بازارهای داخلی
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كیفیتمتغیراتچگونگی تولید فرش

ــز –  ــر متمرك ــز – غی متمرك
ــي ــک باف ت

ابعــاد و انــدازه طرح و نقشــه، 
منطقــه، نیروي انســاني

جنــس، اســتاندارد انــدازه، اســتاندارد 
طــرح نقشــه، اســتاندارد منطقه و اســتعداد 

ــاني ــروي انس نی

متمرکز

غیر متمرکز

تك بافي

ــه در  ــه كار رفت ــادي ب ــل اقتص ــي عوام ــه بررس ــه و ب ــرش رفت ــد ف ــز تولی ــا و مراك ــه كارگاه ه 1  ب

ــد. ــرح كنی ــه را در كالس مط ــج حاصل ــد. نتاي ــرش بپردازي ف

ــک از  ــا از كدامی ــه آن ه ــد ك ــخص نمايی ــه و مش ــرش مراجع ــد ف ــز تولی ــا و مراك ــه كارگاه ه 2  ب

ــانند. ــروش رس ــه ف ــود را ب ــول خ ــا محص ــد ت ــتفاده مي كنن ــا اس بازاره

3  بازارهــاي فــرش را در منطقــه خــود شناســايي و میــزان كیفــی آنهــا را ســنجیده و در گزارشــي 

در كالس مطــرح كنیــد.

فعالیت 
ــپس عملی ــد. س ــرش آن را بیابی ــد ف ــی تولی ــد و چگونگ ــش كنی ــتجو و پژوه ــود جس ــه خ در منطق

متناســب بــا نــوع تولیــد فــرش، متغیــرات و كیفیــت آن را بــه تفضیــل در جــدول زيــر بنويســید.

فعالیت 
عملی
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  واحد یادگیری 2

مهم تریــن عامــل اقتصــادي در تولیــد فــرش، تحلیــل طــرح توجیهــي در تولیــد فــرش و نحــوه قیمت گــذاري 
در آن اســت. فــرش بــه دلیــل آن کــه کاالیــي ارزشــمند اســت، جــزء عوامــل مؤثــر در اقتصــاد نیــز هســت. 
ــت را  ــن کاالي گران قیم ــتي ارزش ای ــه درس ــد ب ــرش مي توان ــد ف ــادي در تولی ــي اقتص ــي تحلیل بررس

مشــخص کنــد.

تحلیل اقتصادی در تولید فرش

               طرح توجیهی تولید فرش
ــر  ــرش در ب ــر طــرح توجیهــي آن اســت. طــرح توجیهــي ف ــرش متکــي ب ــد ف ــل اقتصــادي در تولی تحلی
دارنــدة بندهــای ماننــد مشــخصات متقاضــي، مشــخصات تولیــدی شــامل ابعــاد، جنــس طــرح و رنــگ و 
ارزش ریالــي تولیــد، مــواد اولیــه ) شــامل مقــدار و قیمــت مــواد و انــواع آن هــا (، دســتمزد بافنــده، میــزان 

ســرمایه ) ســرمایه اولیــه و ســرمایه در گــردش(، کل فــروش و مقــدار ســود و زیــان اســت.

مقدمه
آیــا تاکنــون پیرامــون تولیــد فــرش از جنبــه  اقتصــادی فکــر کرده ایــد؟ آیــا تولیــد فــرش نیــاز بــه تحلیــل 
اقتصــادی دارد؟ طــرح توجیهــی تولیــد فــرش چیســت؟ ایــن طــرح دارای چــه اجزایــی اســت؟ آیــا هــر 
تولیــد کننــده ای در زمینــه فــرش بایــد طــرح توجیهــی داشــته باشــد؟ طــرح توجیهــی تولیــد فــرش چــه 

کاربــردی دارد؟
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طــرح توجیهــی اقتصــادی در تولیــد فــرش بــه مالحظــات و برآوردهــای اقتصــادی نیــاز دارد. در ایــن بــاره 
ــردش و  ــرمایه در گ ــتمزد، س ــه، دس ــواد اولی ــزات، م ــزار و تجهی ــای اب ــرآورد هزینه ه ــی از ب ــناخت کاف ش
ــر  ــی ه ــوان طــی مراحل ــل می ت ــن دلی ــه همی ــروش ضــروری اســت. ب ــه ف ــا مرحل ــی آن ت محاســبات کل
کــدام از هزینه هــا را بــرآورده کــرد تــا قیمــت تمــام شــده فــرش مــورد نظــر بــه دســت آیــد. مراحلــی کــه 

ــرآورده شــوند عبارتنــد از: ــه ترتیــب ب بایســتی هزینه هــا ب
الف: برآورد هزينه های دار، ابزار و تجهیزات،

ب: طرح برآورد اولیه،
پ: برآورد دستمزد بر اساس قراردادهای موجود،

ت: برآورد سرمايه در گردش،
ث: محاسبه نقطه سر بر سر،

ج: برآورد هزينه های ابزار و تجهیزات،

مهم تریــن هزینــه اولیــه در تولیدفــرش، هزینــه ابــزار و تجهیــزات، مناســب بــرای نــوع فرشــی اســت کــه 
قــرار اســت بافتــه شــود. چــون دار می توانــد 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 نمونه ای از برآورد هزینه های ابزار و تجهیزات است.

دار و ابزار ) تجهیزات(
ــه  ــت كل )ب قیم

ــال( ــزار ري ه
ــد  ــر واح ــت ه  قیم

)به ريال(
تعداد مشــخصات فنــی و 

ــزار اب
نــام تجهیــزات )دار و 

ــزار( اب
رديف

جمع كل

                الف: طرح برآورد هزينه های ابزار و تجهیزات
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هزینــه مهــم دیگــر در تولیــد فــرش تأمیــن مــواد اولیــه فــرش اســت. تأمیــن مــواد اولیــه در تولیــد فــرش 
ــا توجــه بــه کیفیــت و مرغوبیــت آن در مناطــق مختلــف و نمونه هــای  ) جاجیــم، زیلــو، گلیــم و قالــی( ب
متفــاوت متغیــر اســت. بنابرایــن نــوع مــواد اولیــه مــورد نیــاز، مــکان تأمیــن آن هــا ، درجــه مرغوبیــت و 
میــزان مصــرف بســیار مهــم هســتند. در زیــر نمونــه ای از جــدول تأمیــن مــواد اولیــه و بــرآورد هزینه هــای 

آن آمــده اســت.

مواد اولیه
هزينــه     كل  
)هــزار ريال(

ــد   ــه واح هزين
ــال( )ري

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

محل تأمین حــد  ا و
ال كا

مــواد  نــام 
لیــه و ا

رديف

جمع كل

قیمــت انــواع دار و ابــزار بافــت فــرش موجــود در منطقــۀ خــود را از طريــق اينترنــت و يــا مراجعــه 
بــه بــازار اســتخراج كنیــد. ســپس پاســخ مســئله زيــر را در جــدول بــاال تکمیــل كنیــد.

ــم ذرع و  ــری، دو گلی ــی 6 مت ــک قال ــر آن اســت كــه ي ــی در فک ــرش باف يــک سرپرســت كارگاه ف
ــده در كارگاه  ــش بافن ــد از ش ــان بخواه ــر همزم ــد. اگ ــد كن ــتی را تولی ــت پش ــک جف ــی و ي نیم
ــوع ابزارهــا،  ــاز دارد؟ ابعــاد دارهــا، ن ــزار بافــت نی ــه چنــد دار و چــه تعــداد اب خــود بهــره ببــرد ب

ــد.  ــت آوري ــع آن را بدس ــاال نوشــته و جم ــدول ب ــا را در ج ــت آن ه ــداد و قیم تع

فعالیت 
عملی

                ب: برآورد مواد اولیه فرش
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نرخ انواع نخ ها

نخ ابريشمینخ پنبه اینخ پشمی رنگ شده
طــق کردی کیلو/ تومان منا

یگــر د
ن کیلو / تومانکیلو / تومان ســا ا خر

بــی جنو
گیالن

650/000800/000درجه 25/0001درجه 60/00030/0001درجه 1
500/000600/000درجه 22/0002درجه 30/00020/0002درجه 2

350/000400/000درجه 18/0003درجه 15/00012/0003درجه =3

پاسخ را در جدولی مانند جدول باال تنظیم کنید.

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 یــك قــرارداد پیمانــکاری بــا مشــخص نمــودن شــیوه و 

نــوع پرداخــت دســتمزد و حقــوق بیــن طرفیــن بســته می شــود.
نمونه از جدول برآورد دستمزد ارائه شده است:

در يــک كارگاه قالیبافــی ســالیانه يــک تــن نــخ پشــمی مرغــوب، 700 كیلــو گــرم نــخ چلــۀ درجــه 
2، 300 كیلــو گــرم نــخ پــود درجــه 3، 500 كیلــو گــرم نــخ ابريشــمی مرغــوب اســتفاده می شــود. 
اگــر قیمــت میانگیــن انــواع نــخ بــه قــرار جــدول زيــر باشــد، جمــع كل هزينــه مــواد اولیــه ايــن 

كارگاه در هــر ســال چقــدر اســت؟

فعالیت 
عملی

                پ: برآورد دستمزد بر اساس قرار داد های موجود
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برآورد دستمزد بر اساس قراردادهای منعقده
كل حقوق )هزار ريال( سالیانه )هزار ريال( حقوق ماهیانه تعداد تخصص جنسیت نیروی انسانی

زن مرد 

جمع كل

در رونــد تولیــد فــرش هزینه هــای پیــش بینــی نشــده ای وجــود دارد کــه بایــد ســرمایه در گــردش وجــود 
ــش  ــت از پی ــرمایه ثاب ــا س ــراه ب ــردان هم ــه، دســتمزدها، تنخــواه گ ــواد اولی ــود م ــا کمب ــد ت ــته باش داش
تعییــن شــده بــرآورد گــردد. ایــن هزینه هــای پیــش بینــی نشــده و تأمیــن اعتبــار آن می توانــد در رونــد 

تولیــد بســیار مؤثــر باشــد. 

ــانتی متر، 5  ــرض 70 س ــه ع ــم ب ــر جاجی ــال 20 مت ــر س ــی در ه ــرش باف ــک كارگاه ف ــت ي سرپرس
زيلــوی  6 متــری، 7 گلیــم ذرع و نیمــی و 5 گلیــم در ابعــاد پشــتی، 3 قالیچــه و 2 قالــی 12 متــری، 
ــتخراج  ــود اس ــوز خ ــک هنرآم ــا كم ــف را ب ــدگان مختل ــتمزد بافن ــه دس ــدو هزين ــد می كن تولی

كنیــد.
هزينه دستمزد نیروی انسانی اين كارگاه چقدر است؟

فعالیت 
عملی

                ت: برآورد سرمايه در گردش
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نمونه ای از جداول برآورد سرمایه در گردش و نحوه سرمایه گذاری ارائه شده است.

برآورد سرمايه در گردش

مبلغ ) هزار ريال( شرح عنوان

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

مواد اولیه

برابر با يک دوره تولید حقوق و دستمزد

15 روز هزينه ها ) آب، برق، سوخت و تعمیرات( تنخواه گردان

جمع كل

نحوه سرمايه گذاری: مبلغ ) هزار ريال(

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

جمع كل سرمايه گذاری

ــی هماننــد نمونه هــای ارائــه شــده تهیــه و ســرمايه گــذاری تولیــد انــواع فــرش ) جاجیــم،  جداول
زيلــو، گلیــم و قالــی( را بــا مراجعــه بــه تولیــد كننــدگان محلــی بــه صــورت جداگانــه بــرآورد و در 

كالس ارائــه كنیــد.

فعالیت 
عملی
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ــای  ــرآورد هزینه ه ــبات و ب ــد محاس ــع نیازمن ــی / مجتم ــکل کارگاه ــرش در ش ــد ف ــی تولی ــور کل ــه ط ب
بیشــتری نســبت بــه تولیــد فــرش تکــی اســت. بــه عبارتــی عــالوه بــر هزینه هایــی کــه بــه شــکل ثابــت و 
ــر  ــرق و ســوخت(، تعمی ــرژی ) آب، ب متغیــر در تأمیــن مــواد اولیــه، حقــوق و دســتمزد ها، هزینه هــای ان
ــی، بیمــه واســتهالک  ــروش، تســهیالت مال و نگهــداری، پیــش بینــی شــده اســت، هزینه هــای اداری و ف
نیزمطــرح اســت. بــه همیــن منظــور درنهایــی همــه هزینه هــا در تمامــی مراحــل بــه شــرح جــدول زیــر 

آمــده اســت:=

محاسبه نقطه سر به سر

هزينه كل هزينه متغیر هزينه ثابت شرح هزينه ها

درصد مقدار درصد مقدار

100  مواد اولیه

35 حقوق و دستمزد

80 ــرق و  ــرژی ) آب، ب ــه ان هزين
ــوخت( س

80 هزينه تعمیرات و نگهداری

85 ــده  ــی نش ــش بین ــه پی هزين
ــد تولی

100 هزينه ادرای و فروش

ــــــــــ هزينه تسهیالت مالی

ــــــــــ بیمه كارگاه

ــــــــــ هزينه استهالک

ــــــــــ جمع هزينه های تولید

                ث: محاسبه سر به سر بر اساس درصدگیری
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ــه ای  ــای هزین ــی جنبه ه ــده تمام ــه ش ــداول ارائ ــه ج ــه ب ــا توج ــر کارگاه ب ــالیانه ه ــد س ــای تولی هزینه ه
ــی  ــت خاص ــد از اهمی ــروع تولی ــش از ش ــا پی ــم آن ه ــه و تنظی ــن تهی ــرد. بنابرای ــر می گی ــد را در ب تولی
برخــوردار اســت. هــر کارگاه یــا مجتمــع تولیــد فــرش بــا مشــخص کــردن هزینه هــای تولیــد ســالیانه و در 
ــا میــزان فــروش، می توانــد طــرح  نهایــت مشــخص نمــودن قیمــت تمــام شــده محصــول و مقایســه آن ب

توجیهــی اقتصــادی منظــم و مشــخصی را ارائــه دهــد.
در جدول زیرنمونه ای از هزینه های تولید سالیانه ارائه شده است.

هزينه های تولید سالیانه

شرح

هزينه مواد اولیه و بسته بندی

هزينه حقوق و دستمزد

هزينه انرژی )آب، برق و سوخت(

هزينه تعمیرات و نگهداری

هزينه پیش بینی نشده تولید )5 درصد اقالم باال(

هزينه های اداری و فروش )يک درصد اقالم باال(

هزينه های تسهیالت مالی )6/8 درصد سرمايه ثابت(

هزينه های بیمه كارگاه

هزينه های استهالک

جمع كل

ــه مراكــز  ــا مراجعــه ب ــی ب ــه صــورت كار گروه ــه و ب ــه شــده را تهی ــه ای از همــه جــداول ارائ نمون
فــروش كارگاهــی / مجتمــع نــوع فــرش تولیــدی آن هــا را ثبــت كنیــد و بندهــای ديگــر جــداول 
ــد.  ــپ كنی ــل ورد تاي ــرده و در فاي ــبه ك ــز را محاس ــالیانه آن مرك ــرآورد س ــپس ب ــد. س ــر كنی را پ
نتايــج را بــه هنرآمــوز خــود تحويــل دهیــد. همچنیــن نتايــج ديگــر گروه هــا را در كالس بررســی 

نمايیــد.

فعالیت 
عملی
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عنوان 
پودمان
فصل  

تکالیف 
عملکردی

)شايستگی ها(
استاندارد 

عملکرد
)كیفیت( 

استانداردنتايج
نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

تحلیل
عوامل 

اقتصادی 
تولید 
فرش

تحلیل 

بازار داخلی در 

تولید فرش

تحلیل انواع
 

بازارهای داخلی

 و تحلیل و تدوين

 طرح توجیهی در

 تولید فرش

باالتر 
از حد 
انتظار

-شناسايی انواع بازار فرش در منطقه زندگی خود

-بررسی قابلیت ها و نحوه برگزاری انواع بازار

-سنجش كیفی انواع بازار

-بررسی نظرسنجی در بازار داخلی فرش

مقايسه و بررسی كیفیت بازارهای داخلی

-بررسی عوامل توانمندساز در بازارهای داخلی فرش

-تحلیل شرايط كیفی بازارهای داخلی

-بررسی و تدوين طرح توجیهی تولید فرش

-شناسايی و بررسی عوامل مؤثر در قیمت گذاری 
فرش

-بررسی شرايط انواع بازارهای خانگی، روستايی و 
دائمی و قیمت گذاری فرش

3

در  حد 
انتظار

-بررسی قابلیت ها و نحوه برگزاری انواع بازار

-سنجش كیفی انواع بازار

-بررسی نظرسنجی در بازار داخلی فرش

مقايسه و بررسی كیفیت بازارهای داخلی

-بررسی عوامل توانمندساز در بازارهای داخلی فرش

-بررسی و تدوين طرح توجیهی تولید فرش

-شناسايی و بررسی عوامل مؤثر در قیمت گذاری 
فرش

- بررسی شرايط انواع بازارهای خانگی، روستايی و 
دائمی در قیمت گذاری فرش

2

تحلیل

 اقتصادی

 در تولید فرش

پايین تر 
1 توانايی انجام يکی از شايستگی هااز انتظار

نمره مستمر از 5

نمره شايستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20

             جدول ارزشیابی


