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شرکت گره طالیی گیتی گستر پارس

مقدمه
شرکت گره طالیی گیتی گستر پارس با نام تجاری «ایرانگره» ،بعد از  5سال تحقیق و پژوهش در حوزه
فرش دستباف و بررسی مسائل ،مشکالت و چالش های پیش روی این حوزه ،فعالیت خود را به عنوان
اولین مرجع جامع اطالعاتی ،کاربردی و استراتژیک در حوزه فرش دستباف ایران به طور رسمی از بهار 1398
آغاز کرده است.
ایرانگره به منظور ایجاد مرکزی برای هم افزایی فعالیتهای هنری ،فرهنگی ،علمی و کاربردی در حوزه
فرش دستباف و در جهت پیشرفت و توسعه هنر فرش ایران گام برداشته است که سرچشمه آن تفکر
خالقانه گروهی پیشرو و نوآور است .مجموعه ایران گره ،به اهداف بزرگ و ارزشمند می اندیشد و از بهترین
راه حل ها و فرصت ها برای رونق جایگاه فرش دستباف ایرانی در سراسر دنیا استفاده می کند.
از آنجا که نقطه شروع ایران گره به تشکیل یک تیم تحقیقاتی متشکل از دانش آموختگان رشته فرش
و رشته مدیریت جهت تحقیق در مورد مشکالت موجود در حوزه فرش دستباف و ارائه راهکارها در سال
 1394بر می گردد 3 ،ماموریت اصلی و ویژه خود را چنین بیان می کند:
•

تحقیق و پژوهش ،آسیب شناسی و شناسایی مشکالت موجود و چالشهای پیش روی هنر
فرش دستباف ایران

•

ارائه راهکارهای عملیاتی و اثربخش در راستای حل مشکالت موجود و مقابله با چالش های
احتمالی

•

اجرای راهکار ها در قالب زیرساخت های اختصاصی در حوزه فرش دستباف و قابل استفاده
برای کاربران

در کل ایران گره به دنبال ایجاد حلقه واسط بین پدیدآورندگان ،ارائه دهندگان و دوستداران فرش
دستباف در راستای توسعه هنر فرش ایرانی در جهان می باشد .از این رو مجموعه ایران گره چندین پروژه
مهم و اساسی جهت حل مشکالت موجود در فرش دستباف طراحی و اجرا نموده است .یکی از بزرگترین و
مهم ترین پروژه های مجموعه ایران گره ،صدور شناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستباف ایرانی است که
در این بخش درباره این پروژه توضیحاتی ارائه می گردد.
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شناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستباف ایرانی
با توجه به اهمیت و جایگاه فرش دستباف ایرانی در فضای ملی و بین المللی ،شناسنامهدار کردن فرش
دستباف ،گامی موثر در جهت حفظ اعتبار ،اصالت و هویت هنر فرش ایرانی است .از آنجا که مدت هاست
در خارج از ایران ،شاهد کپیبرداری از نقشههای ایرانی و بافت فرش تحت عنوان فرش ایرانی توسط
شرکت های رقیب و همچنین در داخل ایران شاهد تولید و عرضه فرش های دستباف ایرانی با مواد اولیه
نامرغوب و یا کیفیت نامناسب و یا عرضه فرش دستباف گونه و یا ماشینی به جای فرش دستباف اصیل
ایرانی هستیم ،این موجب بی اعتمادی دوستداران و مصرف کنندگان فرش دستباف ایرانی در سراسر دنیا
و کاهش تمایل به خرید و تضعیف جایگاه فرش دستباف ایرانی در دنیا شده است .از طرفی از آنجا که
فرش دستباف که عالوه بر مصرفی بودن ،کاالیی سرمایهای نیز محسوب میگردد ،وقتی شخصی یک فرش
دستباف خریداری میکند و یا در گذشته صاحب فرشی شده است ،در هیچ سندی معتبر مالکیت او ثبت
نمی شود .این یکی دیگر از مشکالت اساسی در این حوزه است که در صورت سرقت و یا دزدی مالک اصلی
و اولیه فرش نمی تواند مالکیت فرش را اثبات نماید و یا در صورت خرید و فروش فرش دستباف امکاناتی
مانند قابلیت انتقال مالکیت وجود ندارد .از این رو به جهت حل این مسائل و جلوگیری از هر گونه جعل
و تقلب در تولید و یا خرید و فروش فرش دستباف ایرانی ،مجموعه ایران گره اولین پلتفرم اختصاصی برای
ثبت فرش دستباف را با حمایت مرکز ملی فرش ایران طراحی و اجرا نموده و در حال حاضر به عنوان تنها
مرجع رسمی صدور شناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستباف ایرانی ،در حال فعالیت است.
بنابراین اهداف اصلی شناسنامهدار کردن فرش دستباف ،به شرح زیر می باشد:
•

تایید اصالت و هویت فرش دستباف ایرانی

•

تایید مالکیت فرش دستباف و امکان انتقال مالکیت در قالب یک سند

•

ایجاد شفافیت و اعتمادسازی میان مصرف کنندگان فرش دستباف

•

جلوگیری از تولید و فروش فرش های تقلبی

•

بهبود جایگاه فرش دستباف ایرانی در دنیا
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در همین راستا مجموعه ایران گره به عنوان تنها مرجع رسمی صدور شناسنامه فرش دستباف ،اولین
پلتفرم اختصاصی برای ثبت فرش دستباف را طراحی و اجرا نموده و با ایجاد زیرساختهای موردنیاز ،امکان
صدور شناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستباف ایرانی را فراهم کرده است .به طور کلی شناسنامه و گواهی
مالکیت فرش دستباف ایران گره ،دارای مزایایی به شرح زیر می باشد:
•

ایجاد بستری برای خرید و فروش آسان فرش دستباف

•

ایجاد یک زبان مشترک بین فروشنده و خریدار برای ارائه فرش دستباف

•

ایجاد اعتماد و اطمینان خاطر میان خریداران فرش دستباف

•

افزایش اعتبار و ارزش کنونی فرش دستباف

•

افزایش فروش فرش دستباف در بازارهای داخلی و خارجی

•

ثبت مشخصات واقعی فرش دستباف و تایید آن توسط کارشناسان معتبر

•

ثبت مالکیت فرش دستباف و امکان انتقال مالکیت به صورت نامحدود

•

قابلیت استعالم همیشگی اصالت و مالکیت فرش دستباف

ویژگی های شناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستباف ایرانی

از ویژگی های بارز شناسنامه و گواهی مالکیت ارائه شده توسط مجموعه ایران گره می توان به موارد

زیر اشاره نمود:
•

دارای لوگو مرکز ملی فرش ایران و نشان تاییدیه فرش دستباف از وزارت صنعت معدن تجارت

•

رمزینه پاسخ سریع ) (QR_Codeجهت استعالم و پیگیری
دارای
ٔ

•

درج مشخصات جامع و کامل فرش دستباف به همراه عکس کامل فرش

•

مهر و امضای مرجع تایید کننده و کارشناس مربوطه

•

درج مشخصات مربوط به مالکیت و امکان انتقال مالکیت و صدور مجدد به نام مالک نهایی

•

مجهز به فناوری  RFIDبه جهت منحصر به فرد بودن

•

ذخیره سازی و پشتیبان گیری داده ها در یک سرور مجزا به صورت مادام العمر

•

ارائه به دو صورت تک برگ و چند برگ و مجلد با دو زبان فارسی و انگلیسی
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انواع شناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستباف ایرانی
همانگونه که توضیح داده شد ،شناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستباف ایرانی صادرشده توسط
شرکت ایران گره ،با تایید مراجع ذی صالح ،کارشناسان و متخصصین معتبر در این حوزه ،از اعتبار خاصی
برخوردار بوده و با مجهز به فناوری  ،RFIDبا قابلیت استعالم و پیگیری ،ذخیره سازی و پشتیبان گیری داده
ها ،در دو نوع شناسنامه جامع و تک برگ برای تمامی دستبافته های ایرانی از قبیل قالی ،گلیم ،گبه ،تابلو
فرش و  ...صادر می گردد .شناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستباف ایران گره ،هم اکنون برای تمامی
تولیدکنندگان ،صادرکنندگان ،فروشندگان و مصرف کنندگان نهایی قابل ارائه است.
به طور کلی مجموعه ایران گره دو نوع شناسنامه و گواهی مالکیت صادر می نماید:
 oنوع اول :شناسنامه و گواهی مالکیت تک برگ:
رمزینه پاسخ سریع
این نوع شناسنامه دارای لوگو مرکز ملی فرش ایران ،شماره و سریال شناسنامه،
ٔ
) (QR_codeجهت استعالم شناسنامه ،اطالعاتی مختصر از فرش دستباف شامل محل ایجاد ،جنس ،طرح
و نقش و رنگ ،اندازه ،تراکم ،مشخصات پدید آورنده و مشخصات مالکیت ،عکس کامل فرش ،مهر و
امضای مرجع تایید کننده و کارشناس می باشد که به صورت تک برگ و با دو زبان فارسی و انگلیسی در
اختیار کاربران قرار می گیرد .شناسنامه و گواهی مالکیت تک برگ برای دستبافته های دارای اطالعات کم،
و با ارزش متوسط رو به پایین ،مناسب بوده و با هزینه مقرون به صرفه قابل صدور می باشد.
 oنوع دوم :شناسنامه و گواهی مالکیت جامع:
این نوع شناسنامه دارای جلد چرمی بوده که روی آن لوگوی مرکز ملی فرش ایران درج شده است .در
رمزینه پاسخ
صفحه نخست ،نشان تاییدیه فرش دستباف ایران ،شماره و سریال شناسنامه ،به همراه
ٔ
سریع ) (QR_codeجهت استعالم شناسنامه درج شده است .در صفحات دیگر اطالعاتی جامع و کامل از
فرش دستباف شامل سال و محل ایجاد ،مشخصات پدید آورنده ،نوع بافت ،جنس ،طرح و نقش و رنگ،
اندازه ،تراکم و مدت زمان تولید به همراه عکس کامل فرش ،مهر و امضای مرجع تایید کننده و کارشناس،
شرح و توضیحات و مشخصات مالکیت می باشد .شناسنامه و گواهی مالکیت جامع مجهز به برچسب
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 RFIDمی باشد و به صورت چندبرگ و مجلد با دو زبان فارسی و انگلیسی در اختیار کاربران قرار میگیرد.
این شناسنامه برای دستبافته های دارای اطالعات کامل ،با ارزش متوسط رو به باال و همچنین دستبافته
های نفیس و موزه ای مناسب می باشد.
در جدول زیر داده های درج شده در هر دو نوع شناسنامه به طور کامل ذکر شده است:

داده های شناسنامه

چند برگ

تک برگ

داده های شناسنامه

چند برگ

تک برگ

رج شمار

√

√

کد فرش

√

√

تراکم در دسی متر مربع

√

√

سال ایجاد

√

تعداد گره در عرض

√

√

نام پدید آورنده

√

√

تعداد گره در طول

√

√

محل بافت  /ایجاد

√

√

√

√

نام طراح

√

تعداد کل گره

نام استاد بافنده

√

نفر ساعت بافت

√

شیوه بافت

√

تعداد بافنده

√

نوع گره

√

مدت زمان تولید -ماه

√

جنس پرز

√

√

وزن به کیلوگرم

√

√

جنس تار

√

√

عکس فرش

√

√

جنس پود

√

شرح فرش

√

نوع طرح

√

√

مشخصات مالکیت

√

√

نام نقشه

√

√

شماره شناسنامه

√

√

رنگ متن

√

√

سریال شناسنامه

√

√

رنگ حاشیه

√

√

استعالم از بارکد رمزینه QRCODE

√

√

تعداد رنگ

√

تاییدیه مرجع تایید کننده و کارشناس

√

√

عرض

√

√

تگ  RFIDشناسنامه

√

طول

√

√

تگ  RFIDپشت فرش

√

√

مساحت

√

√

امکان انتقال مالکیت

√

√

مبدا رج

√

√

ثبت مالکیت دوم به صورت دست نوشته

√
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فرآیند صدور شناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستباف ایرانی
به طور کلی برای صدور شناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستباف ایرانی چندین مرحله باید توسط
متقاضی ،کارشناس و مجموعه ایران گره طی شود .از این رو فرآیند صدور شناسنامه و گواهی مالکیت
شامل مراحل زیر می باشد:

درخواست
از طرف
متقاضی

ثبت اولیه
فرش

کارشناسی
فرش

احراز
مالکیت

عکاسی از
فرش

صدور
مجوز و
ذخیره
اطالعات

چاپ و
صحافی و
تحویل به
متقاضی

 oگام اول :درخواست از طرف متقاضی
اولین مرحله ،درخواست شناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستباف ایرانی از طرف کاربر متقاضی می
باشد که این مرحله به دو شیوه آفالین و آنالین صورت می گیرد.
شیوه آفالین :در شیوه آفالین کاربر می تواند با مراجعه حضوری به شرکت ایران گره و یا شعب آن،
فرم درخواست صدور شناسنامه را تکمیل نموده و درخواست خود را ثبت نماید .در این روش ،ثبت
مشخصات مالک ،ثبت اولیه فرش و همچنین انجام روند صدور شناسنامه ،توسط اپراتور های ایران گره
صورت می گیرد.
شیوه آنالین :در شیوه آنالین کاربر می تواند با ثبت نام در درگاه ایران گره از منوی شناسنامه فرش،
جهت ثبت درخواست خود اقدام نموده و بعد از تکمیل فرم درخواست برای ادامه مراحل ،منتظر پاسخ
اپراتور های ایران گره باشد .در این روش کاربر می تواند در صورت تمایل تمامی مراحل اعم از ثبت
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مشخصات مالک ،ثبت اولیه فرش و همچنین انجام روند صدور شناسنامه را به صورت آنالین انجام داده
و پیگیری کند و یا ادامه کار را به اپراتور های ایران گره واگذار نماید.

تصویر  -1شامل فرم مشخصات فرش و درخواست شناسنامه

 oگام دوم :ثبت اولیه فرش
در این مرحله ،اگر کاربر اطالعاتی از فرش خود دارد میتواند به صورت آفالین در داخل فرم مشخصات
فرش و یا به صورت آنالین در درگاه ایران گره وارد نموده و اقدام به ثبت اولیه فرش نماید .در صورتی که
اطالعاتی از فرش ندارد ثبت فرش بعد از مرحله کارشناسی و جمع آوری اطالعات صورت می گیرد .بعد از
دو مرحله ثبت درخواست و ثبت اولیه فرش ،موقعیت فرش توسط اپراتور های ایران گره بررسی شده و
نزدیکترین و مناسب ترین کارشناس جهت کارشناسی فرش دستباف به کاربر معرفی می گردد.
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تصویر  -2فرم ثبت اولیه فرش

 oگام سوم :کارشناسی فرش
در این مرحله ،درخواست کارشناسی فرش ،در کارتابل کارشناس مربوطه افزوده می شود .کارشناس می
ِ
پرداخت تمام
تواند جهت انجام کارشناسی اعالم آمادگی نماید .در صورت پذیرش انجام کارشناسی ،بعد از
یا نیمی از هزینه صدور شناسنامه توسط کاربر ،کارشناس به صورت حضوری فرش را بررسی و کارشناسی
نموده و تمامی اطالعات مورد نظر را استخراج می نماید .فرم مشخصات فرش توسط کارشناس تکمیل
شده و امضا می گردد و اصل فرم تاییدیه توسط ایشان به شعبه مرکزی ایران گره ارسال می گردد .در این
مرحله جهت ثبت نهایی مشخصات تایید شده فرش ،کارشناس می تواند مشخصات فرش را به همراه
تاییدیه خود به صورت آنالین در درگاه ایران گره ثبت نموده و یا بعد از ارسال فرم تاییدیه ،اپراتور های
ایران گره اقدام به ثبت نهایی مشخصات فرش می نمایند .الزم به ذکر است که تمامی کارشناسان ایران
گره نسبت به دانش ،مهارت و شناخت فرش دارای گواهینامه معتبر بوده و وابسته به یک مرجع تایید
کننده معتمد می باشند.
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تصویر  -3فرم کارشناسی فرش که توسط کارشناس تکمیل می گردد.
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تصویر  -4تکمیل اطالعات توسط کارشناس و تاییدیه آن

 oگام چهارم :احراز مالکیت
در این مرحله ،کاربر جهت تایید مالکیت ،موظف به ارائه اسناد و مدارک مربوط به مالکیت فرش اعم
از تاییدیه تولید ،تاییدیه مالکیت از مرجع تایید کننده معتبر و یا استشهاد نامه می باشد که از طریق آن
بتواند مالکیت خود را اظهار و اثبات نماید .در این مرحله اصل تمامی مدارک باید به آدرس پستی ایران
گره ارسال گردد .عالوه بر این کاربران می توانند جهت انجام سریعتر امور ،اسکن مدارک را در سایت
ِ
مالکیت مجموعه ایران گره ،با تحقیق و بررسی مراحل احراز مالکیت را
بارگذاری نمایند .متصدیان احراز
طی نموده و گواهی مالکیت فرش را صادر می نمایند.
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تصویر  -5نمونه فرم های احراز مالکیت
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 oگام پنجم :عکاسی از فرش
در این مرحله کاربر باید یک عکس عمودی و کامل از فرش با نورپردازی مناسب و با کیفیت حداقل
 1280پیکسل افقی ،جهت چاپ در شناسنامه و یک عکس از پشت فرش با خط کش از  1دسی متر مربع،
طوری که گره های فرش مشخص و قابل شمارش باشند ،تهیه نماید .کاربر می تواند خود برای تهیه این
عکسها اقدام نموده و یا به استودیو تخصصی عکاسی فرش در شعب ایران گره مراجعه نماید.

تصویر  -6نمونه عکس های قابل قبول برای شناسنامه فرش
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 oگام ششم :تولید کد شناسنامه و مجوز صدور و ذخیره اطالعات
ِ
نهایی تمامی مشخصات فرش و مشخصات
ثبت
در این مرحله جهت مجوز صدور از سمت ایران گره،
ِ
مالک مجددا بررسی شده و در نهایت یک کد شناسنامه منحصر به فرد مختص فرش مورد نظر توسط واحد
کد ایران گره ( )IGCتولید و ثبت می گردد و مجوز نهایی صدور شناسنامه صادر می شود .در این مرحله
تمامی اطالعات در سرور ی کامال مجزا به صورت دائمی و مادام العمر ذخیره شده و اطالعات از سایت
 WWW.RUGSTRUST.COMقابل استعالم می باشد.

تصویر  -7تولید کد شناسنامه و تاییدیه صدور

 oگام هفتم :چاپ و صحافی و استعالم
در این مرحله فایل نهایی شناسنامه ،با یک سریال مخصوص ،دانلود و چاپ شده و آماده صحافی می
گردد .جهت امنیت بیشتر ،کیفیت باالتر و همچنین روند سریع و دقیق کار ،تمامی مراحل چاپ و صحافی
در کارگاه های تخصصی ایران گره انجام می شود .الزم به ذکر است که جهت جلوگیری از هر گونه سوء
استفاده و کپی برداری ،یک برچسب  RFIDهنگام صحافی در جلد شناسنامه تعبیه می شود .در این برچسب
مشخصات اصلی فرش توسط امواج مغناطیسی بر روی این برچسب ضبط شده و ذخیره می گردد و یک
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کد بین المللی منحصر به فرد به شناسنامه تخصیص داده می شود و یک برچسب  RFIDدیگر نیز به پشت
فرش نصب می گردد.
بعد از اتمام تمامی مراحل صدور ،شناسنامه و گواهی مالکیت به آدرس کاربر ارسال می گردد .کاربران
میتوانند با در دست داشتن کد و سریال شناسنامه هر فرش ،از درگاه WWW.RUGSTRUST.COM
شناسنامه مورد نظر را استعالم بگیرند.
الزم به ذکر است که زمان مورد نیاز جهت جمع آوری اطالعات ،صدور و تحویل شناسنامه به کاربر5 ،
تا  10روز کاری می باشد .هم اکنون شناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستباف توسط مجموعه ایران گره،
برای تمامی دستبافته های ایرانی از قبیل انواع قالی و قالیچه ،گلیم ،گبه و تابلو فرش صادر می گردد و
امکان درخواست شناسنامه برای همه کاربران اعم از تولیدکنندگان ،صادرکنندگان ،فروشندگان و مصرف
کنندگان نهایی میسر می باشد.

تصویر  -8دانلود و چاپ فایل شناسنامه
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تصویر  -9نمونه تگ  RFIDهمراه با اطالعات فرش که بر پشت فرش متصل می گردد.

تصویر  -10صفحه استعالم شناسنامه و گواهی مالکیت
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نمونه شناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستباف ایرانی
 oنمونه صفحات شناسنامه و گواهی مالکیت (تک برگ):

تصویر  -11شناسنامه و گواهی مالکیت تگ برگ صفحه اول شامل شماره شناسنامه و سریال شناسنامه و یک QR CODE

تصویر  -12شناسنامه و گواهی مالکیت تک برگ صفحه دوم شامل مشخصات فرش ،عکس فرش و کارشناس و مرجع تایید کننده
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 oنمونه صفحات شناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستباف ایرانی (جامع):

تصویر  -13جلد شناسنامه و گواهی مالکیت چند برگی

تصویر  -14صفحه  1شامل شماره شناسنامه و سریال شناسنامه و یک QR CODE
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تصویر  -15صفحات  2و  3شامل مشخصات فرش

تصویر  -16صفحات  4و  5شامل مشخصات فرش و عکس فرش
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تصویر  -17صفحات  6و  7شامل مشخصات کارشناس و مرجع تایید کننده و توضیحات تکمیلی فرش

تصویر  -18صفحه  8شامل مشخصات مالکیت
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 oنمونه جلد شناسنامه و گواهی مالکیت جامع:

تصویر  -19جلد شناسنامه و گواهی مالکیت جامع فرش دستباف ایرانی
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