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 ردآدمشي پ 
گاه     گذشته،  هک رد طول دهيرقار داشته است؛ هب طور يرتفي شه رد مقابل واردات رد موضع ضع ي هم  يرنفت ي شود هک صاردات غ يا  شخص    ريا يخارج ت تجارت ي هب وضع  يبا ن
کا يرتاز تجار ياساس  يراهگشا صاردات مواد خام، هب خصوص نفت، همواره اتن ارم باعث شده است ي هم داشته است.  يواره حجم واردات زفون هم  شستمر هب  يمطرح شود. ات

کالت عد ين نوع صاردات، همواره کشوراهي ا ن ي را رب اقتصاد ا يديار شديارثات بس  ياس يط س ي ط مح ي رات رشايي مواهج ساخته است. چنانکه، تغ  يادهيصاردکننده نفت را با شش
 دهد. يرا تحت الشعاع رقار    يط اقتصاد داخل ي ن گوهن اقالم، رشاي د ايا حجم تول ي متي ا کاهش رد ق يش ي ن ازفاي سازد و کوچکتريکشوراه وارد   

کار رخوج از اي رسد، بهتريهب نظر       کا يع ي ؛ صنان حال با ارزش ازفودة باال باشدي مولد و رد ع ع ي صنا يرب رو يگذارهيبست، رسمان بني ن راه  ياهيرصف رب توانمند يهک با ات
 يصنعت خود و رد جهت معرف  -کرد هنري با رو يع دست ي ه رب صاردات مواد خام، بهبود بخشند. رد واقع، صناي را، بدو  تک  يت رتاز بازرگان ي تواند وضع يموجود،    ينسب  يايو زما يداخل 

 . بشناساند يبهترهب نحو ا  يان را هب جه يان ريا فا کند و هم اقرد است، رفهنگ و تمد ي کشور ا يرا ربا ييتواند نقش ردآدمزاي، هم   يان ريت اي رفهنگ و هو
ک ياست هک آداب، سنن، رسوم و رد  يو هنرمندان  حاصل ذوق و هنر صنعتگرا رود، رچاهک ين هب شمار   ي ره کشور، از افتخارات آ  رسزم  يبو   يو هنراهع ي د، صنايرتديب    

 صنعت، هم رد رعهص -ن هنري ا  گذشته، ايطول سال  گذارند. متأسفاهن رديش   ي آ  را هب رعهص نما سازند وي   يل خود متج  يديگذشته را رد محصوالت تول  ياهنسل يم رفهن  کالم، ايپ
هب  يع ي ، از جمله صنايع دست ي است هک صنا ين رد حال ي گاه از دست رفته آ  هب عمل آدمه است. اي جا يايرد جهت اح  يشده است و تالش اندک  ي، منزويالملل ني و هم ب  يداخل 

 ياارزش ازفوده اقبل مالحظه توا ين حوزه   ي رد ا يگذارهيرسما با اندک هکهب طوري ؛ربخوردار است يامالحظهاقبل ينسب  يايو زما يمحور ياهتي اقبل  د هک ازيآيحساب   
کاراه ، ييشناسا يع دست ي کسب و کار صنا هموجود رد حوز ياهرفصت ات رد رطح حارض، تالش شده است لذاد. جاد رکي ا له ي ن وس ي  شود ات بدهيارا يديکل  يو راهبرداهو هب صورت راه

دکننده وابسته است يند توسط جامعه تول ي از مباحث کسب و کار هب رماحل انجام رفآ يا ، بخش ين م ي ن صنعت ارزشمند ربداشته شود. رد اي ره چند کواته رد جهت بهبود ا يقد  
-ت و دخالت دولتي ر فعال ي شود هک هب طور عمده تحت تأث يرمبوط    يديصاحبا  کسب و کار و فعاال  تول خارج از کتترل  هگر، هب حوزي د يبل کتترل،، و رب  )عوامل رخد و اق

د و نرقار ندار يا بخش دولت ي يدي  تول ت فعاالي ريز اشاره رکد هک تحت کتترل و دمي ن  يتوا  هب مواردين قسمت   ي اقبل کتترل،. ره چند رد ا ياهست )عوامل کال  و اتحدود
 رث سازد.را متا يزيرر ربانهمي تواند شس ينده   ي اانت و ارثات آنها رد حال حارض و آين رجي از روند ا ين حوزه ارث گذار هستند. آگاه ي ت صاحبا  کسب و کار رد اي فعال  هط ي تنها رب ح 

 ياه، مؤلفهن مبناي ا رب و يين حوزه شناساي رد ا ياساس  ياهفته است هک رد رطح اول، چالشريگر صورت پذي کدي هب صورت دو رطح وابسته هب  يع دست ي ا  ذرک است، رطح صنايشا   
، حارض اطالعات حاصل از رطح يبنددست آدمه از رطح گذشته و با جمع شده است. رد رطح حارض، بنارب اطالعات هب يمعرف  يچندبخش  يکسب وکار تحت دمل  ياساس 
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کاراه، از مارتي  و هب نظوور ددوهيارا يع دست ي ات کسب و کار صني موقع  يشخص  رد جهت ارتقا ياه و راهبرداهياستراژت رد ن، ي . بناربااستفاده شده است SWOT يل ي س تحل ي ن راه
ک و يدزا تفک ينقاط ضعف و عوامل تهد ياهد ات شخصصهنري گ يرقار    يآ  مورد ربرس  يکرد چالش ي ، عنارص ذمکور رد رطح قبل با توهج هب روبخش اول رطح، هب عنوا  گام نخست

 د. نح شوي تشر
ن رطح، رب ي ا يمبنا گاهن12 ياها  رگوهياز م  يع دست ي صنا ياصل  ياه، رگوهرد رشايط موجود طهي ن ح ي ا يو بازرگان  يديت تول ي رت از وضع قي رد اداهم، و جهت کسب اطالعات دق    

انتخاب  يسنت  ياهيبافت و رودوز، آاثر دستي، آاثر رچ  ي، آاثر فلزي، آاثر چوب ينه، آاثر سفال ي آبگ آاثر  ياههب رشح رگوه ،يالملل ني و ب  يداخل  يت تجاري زا  موفق ي اساس م 
زما  عوامل ل همي الماس پوررت )جهت تحل  دمل ل صنعت رمبوط، وي  و تحل هيپوررت )جهت تجز يراقبت  يرواهي ن  اه رب اساس عنارص دملن رگوهي دکنندگا  موفق ايشده و با تول 

گاه، مطابق  هب عمل آدمه يتصصص  ياهکال ، مصاحبه يط ي مح  ش احتمال ي دکنندگا  و ازفاياز تول  يشتري ب  ياهنموهن ياه، جهت ربرس ن مصاحبهي آدمه از اهب دست ياهافتهياست. آن
 .است تهرقار رگف  يل آماري  و تحل هيمورد تجز يافت يرد ياهدکنندگا  ارسال شده و اپسخياز تول  يشتري ف ب ي رمتبط هب ط  ياهحاصل، رپسشناهم ياهداده يريپذمي تعم 

-ني با تأم  رفدي ياه، مصاحبهيص ي تخخ  ياطالعات  يازاهي، رب اساس ن يع دست ي د صنايت تول ي ن فعال ي ره تأم ي ساخته رد زنج مهي ن  يه و کاالاهي مواد اول  يت باالي ل اهم ي گر، هب دل ي د ياز سو   

 يانسان  يروي ، و ن يو خارج  ي، رگدشگرا  داخل ياه و اطالعات مبادالت بازرگان ن رطح، آماري ا يکرد اتخاذي رو  ن، رب اساسي چن فته است. همرين حوزه صورت پذي کنندگا  ا
کاراهين ي ن اطالعات ع ي ل رقار رگفته است ات از رهگذر اي تحل  يسال گذشته مبنا 5بالقوه رد  حاصل   ياهت، با توهج هب دادهي رد نها د.نري رقار گ  يمورد توهج و معرف  يرتملموس ي، راه

و  ييس شناساي ن مارتي ک از موارد ذمکور رد ايگاه ره ي د و رفصت، جايعوامل تهد ينقاط قوت و ضعف، و رد بخش عوامل خارج  ي، رد بخش عوامل داخل SWOTازبار  يو رب مبنا
کا ياهبا تقابل خاهن جامع و چندگاهن هب عمل آدمه،  ي ربرس ن رطح، با توهج هبي مطرح شده رد ا ياهيد است، استراژتي. ام شده است يمعرف  يديکل  ين ي ع  ياهردوگاهن، راهبرداه و راه

 د.نا  نججانده شوريا يع دست ي کسب و کار صنا يراهگشا رد بهبود فضا يات يعمل  ياهد و رد ربانهمنري رقار گ  يو بخش دولت  يديتوهج فعاال  تول  مورد
 ين، مجري  کارآرفريانجمن زان  دم من جمله ،اندداده يارين رطح ي ر اتمام و اامکل اي  شس ججانبا  را ردي خود ا رثمؤ يو رهنموداه يهک با همراه  يان زيزع يا ، الزم است از تما  يرد اپ   

، يااتق بازرگان  يو معنو يت مادي ، حماني چن هم  د.يه هب عمل آژيو يرطح، تشکر و قدردان  ي، انرظ علم ياورين ي دکتر حس  يروزه صارب، ششاور رطح، و جناب آاقي رطح؛ رسکار خانم ف 
  است.ريسته سپاس و تقدي شا ياقتصاد ياهيس رمزک مطالعات و ربرس يي ، رين ي د محمود حس يدکتر س  يتهرا ، هب خصوص نظرات ارزشمند جناب آاق يکشاورزع، معاد  و ي صنا

 ا  رطحريدم                                                                                                                                                                                                                                                                         
 رفزاهن سليماني نيسياني -رنگس شیخي   
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 دمهمق

ن ياست. در ا يالمللنيو ب يداخل ت و بهبود در عرصةيازمند تقويد کشور، ناقتصا نفکيبه مثابة جزء ال يع دستيصنا   

ها و مشکالت موجود در کسب و کار ن حوزه، به چالشيدکنندگان، هنرمندان و دلسوزان اينظران، تولرهگذر، همواره صاحب

ن نواقص گام بردارند. ير جهت رفع ان مباحث، دياند با طرح ااند و در هر فرصت تالش کردهران اشاره داشتهيا يع دستيصنا

ها از منابع ن چالشيا ييدر جهت شناسا ياچندجانبه يهاي، بررس1ن ذکر شد، در طرح گذشتهيش از ايطور که پهمان

کسب و کار  يموجود در فضا يمثبت و منف يهاجنبه يکه طرح حاضر درصدد بررسييجا گوناگون به عمل آمده است. از آن

ا ي يها از بعد کسب و کار )داخلت مؤلفهيمطرح شده در طرح گذشته بر اساس ماه يها، در ابتدا، چالشاست يع دستيصنا

توان يد. آنگاه منوفراهم ش SWOTس يد طبق ماتريب، عناصر نقاط ضعف و عوامل تهديترتنيد تا بدنشويک مي( تفکيطيمح

البته در اين ميان تالش شده است، تنها مواردي مطرح شوند  رد.استفاده ک ياتيعمل ين راهکارهايها در جهت تدون مؤلفهياز ا

ها گويي مطالب احتراز شود. مطالب مربوط به اين چالشاند تا از دوبارهکنندگان مورد غفلت قرار گرفتهکه در نظرات مشارکت

  شود.ذکر مي« رهنمودهاي مشترک»در فصل 

، نشست يمطبوعات يهان حوزه شامل مقاالت، گزارشيشکالت موجود در ام يي، منابع به کار رفته در شناسايبه طور کل   

شود و يل مين موارد تحليک از ايک هر ين عرصه است. در ادامه، به تفکيا يدياز فعاالن تول يدانيم يهايو بررس يشياندهم

کسب و  يهافرصت»فصل ن قالب در يد. انريگيد قرار ميتهد-مذکور در قالب نقاط ضعف يهات، مجموع چالشيدر نها

مطرح بر  يهاک چالشيکرد، تفکين رويدگاه حاکم بر ايالزم به ذکر است، د شود.يمنعکس م SWOTس ي، در ماتر«کار

رند، در گروه يگيکه در سطح کسب و کار تحت کنترل قرار م يگر، موارديت است. به عبارت ديريت کنترل و مدياساس قابل

م دولت يا تحت کنترل مستقيکه  هستند يطيز، مشمول در گروه عوامل محير عناصر ني. سادنشويگنجانده م يعوامل داخل

 . هستندبرخوردار  يت کمتريريمد ةد که از درجنريگيرا در بر م يا موارديد و نريگيقرار م

در  يبه طور کل (،صنعت يهاگروه عوامل )مؤلفه ي، برخ2يکسب و کار در طرح مرتبط قبل يهاچالش ييبر اساس مدل نها   

ها در مباحث مطرح شده در هر ن مؤلفهيعناصر موجود در ا يبعض يرد. وليگيرار مط کالن قيدر مح يط خرد و بعضيمح

با  ياجتماع -يد. به عالوه، بعد عوامل فرهنگنشويط خرد و کالن مربوط ميبه هر دو مح يک از منابع چهارگانه، به نوعي

دکنندگان ياز ضعف تول يناش يهاجنبه يشود، در برخيط کالن کسب و کار مربوط ميبه مح د کالن مدل،يکه از د نيوجود ا

ب، به منظور يترتنيدارد. بد يبستگ کسب و کارهات يفعال ةبه دامن ياديله تا حدود زاو مس گيرندخرد قرار مي در حوزه

 يبررس يليده در جداول چهارگانه به طور تفصموارد مطرح ش يک مناسب آنها، تماميها و تفکچالش همة ينان از بررسياطم

با توجه به  SWOTس يم ماتريابد، تنظييط خرد و کالن ارتباط ميکه مبحث اشاره شده به هر دو مح يد. در مواردنشويم

 رد.يپذيصورت م يطيو مح يت داخليموقع

                                                   
 هاي مؤثر در توسعه کسب و کار هنرهاي صناعي )صنايع دستي(. طرح بررسي و شناسايي مؤلفه1 

 331. همان، ص 2 
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 مطرح شده در مقاالت يهاچالش يليتحل يبررس

مهارت  -د هنريدول مقاالت مطرح شده است،  فرهنگ و دجک از عناصر در يهر  يفراوانتکرار  يطور که در بررسهمان   

و آموزش، به  يرسانآنگاه، موارد اطالعاندبيشتر مورد توجه قرار گرفته موجود يها، به عنوان چالشيع دستينسبت به صنا

 ياسيس يبه عنوان عامل يدولت يبانيو پشت تيان، حماين ميذکر شده است و در ا ياجتماع-يعوامل فرهنگ رمجموعةيعنوان ز

ن يچن، و هميابيو بازار يغاتي، تبليديح شده است. موارد تولين مقاالت تشريکنترل کسب و کارها توسط محققان ا يو ورا

ط يات، شري. در نهااندکردهم اشاره ين مفاهيسندگان دور نبوده است و در چند مورد به ايد نويز از دين يطيمحستيل زيمسا

 يعناصر ي، همگيسازيرساخت توسعه و خصوصي، زيتيريط بازار، مديو شرا ي(، مباحث رقابتيو خارج ي)داخل ياقتصاد

 مقاالت مطرح شده است.  يکه در برخ اندهبود

. الزم به ذکر است، در انتخاب مقاالت در اين دهديعناصر مطرح شده در مقاالت را نشان م يبندکي، تفک1-1جدول    

 مّد نظر بوده است. «صنايع دستي»و  «هنرهاي صناعي»ش، کليدواژة بخ

 

 مطرح شده در مقاالت يهاچالش ليج تحلينتا 1 -1 لوجد

 عامل I *O** عناصر مطرح شده گروه عوامل

 توليد 1

 

   محصول شناسي طراحي و توسعةعدم توجه به زيبايي -

ت
صنع

 

   فرط به هنرهاي سنتي و فقدان توجه به تغيير سليقه نسل جديدبخشي مقداست -

آوري جديند )منوالژ و   هاي جديد توليد و استفاده از امکانات فنن عدم توجه به شيوه -

 (يبعدسه يچاپگرها

  

   عدم توجه به کيفيت محصوالت صنايع دستي - محصول 2

تبليغننننننات و  3

 بازاريابي

   هاي صوتي و تصويريز طريق رسانهفقدان تبليغات مؤثر ا -

   فقدان توجه به بازاريابي داخلي و خارجي -

   مشکالت رهيافت بازار -

حمايننننننت و  4

 پشتيباني دولتي

 

   هاي کارشناسانه از حرفه صنايع دستيعدم حمايت -

يس
اس

 ي

   عدم حمايت کافي از هنرمندان فعال در اين حوزه -

   سازياز بوميعدم حمايت  -

   هاي صنايع دستيعدم توجه به شرايط بحراني برخي رشته -

   شايسته عدم مديريت - مديريت 5

رسناني و  اطالع 6

 آموزش

 

   هاي قديم و جديدهاي آموزشوجود تناقض و ناهماهنگي در روش -

گي
رهن

ف
- 

عي
ما

جت
ا

 

   هاي دريافتي موزشآموختگان با اهداف آعدم توانايي انطباق دانش -

   رساني در اين حوزههاي راهبردي و اطالعفقدان پژوهش -

   هاي الزمرسانيها و اطالعفقدان آموزش -
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 عامل I *O** عناصر مطرح شده گروه عوامل

   تقليل جايگاه هنر در صنايع دستي - فرهنگ 7

گي
رهن

ف
- 

عي
ما

جت
ا

 

   ر صنايع دستيهويتي صورت و معنا در آثابي -

   تکثر هويتي در مخاطبان جامعة امروز )اختالط سنت و مدرنيته( -

   فراموشي برخي هنرهاي بومي و سنتي -

   درهم فروريختگي نظام طبيعي اين هنر -

   عدم آگاهي فرهنگي -

   عدم توجه به خودباوري  -

   وي صنعت يوناني و صنعت جديدعدم توجه به تفاوت ماه - مهارت -هنر  8

   تضاد بين تئوري و عمل -

تننأمين مننالي و  9

 سرمايه

   صنعت -عدم استفاده از امکانات بالقوه بومي هر رشته هنر -

ي
صاد

اقت
شنننننننننرايط  10 

 اقتصادي 

   کاهش تقاضا براي محصوالت صنايع دستي ايران -

 ج از اختيار کسب و کار استدر اين جدول، عوامل محيطي و خار Oمنظور از  *

 در اين جدول، عوامل داخلي و مربوط به کسب و کار است. Iمنظور از  **

 ييمدل نها يتحت چارچوب کل بًايک از گروه عوامل، تقريک عناصر هر يشود، تفکيمشاهده م 1-1در جدول  همانطور که   

-يل بيعناصر از قب ين ذکر شد، بعضيش از ايکه پ ياگونه به، ياجتماع -يان، در گروه عوامل فرهنگين ميقرار دارد. در ا

د، تنها يو صنعت جد يونانيصنعت  يو عمل، و تفاوت ماهو ي، تضاد تئوريصورت و معنا، عدم توجه به خودباور يتيهو

هم در  ، به ضعفيسنت يهنرها يبرخ يد. به عالوه، عامل فراموشنط خرد آن قرار داريارات کسب وکار و محياخت در دامنة

 طةيط کالن و حين هنرها را به محيا يتوان صرف مشکل فراموشيدارد. در واقع، نم يخرد بستگ حوزة کالن و هم در حوزة

الزم را به عمل  يهااند و تالشنه نقش داشتهين زميز در اين حوزه نيدکنندگان و هنرمندان ايار دولت محدود ساخت. تولياخت

 قرار گرفته است. يطيو مح يداخل ن مشکل در هر دو حوزةي، ا1-1دول صورت، در جنياند. بداوردهين

 يمطبوعات يهامطرح شده در گزارش يهاچالش يليتحل يبررس

شود؛ به ياز مطالب مشاهده م ييباال ي، گستردگيع دستيمباحث مرتبط با صنا در حوزة يمطبوعات يهابا توجه به گزارش   

طه ين حينظران و فعاالن مطرح در ارا در نظرات مسئوالن، صاحب يطيو مح يامل داخلاز عو يعيف وسيتوان طيکه م ينحو

و  يابيغات، بازاريد، تبليل تولياز قب صنعتت اشاره، مباحث مرتبط با ياهم يزان تکرار و به عبارتيث ميکن از حيول .افتي

ز، ين يو فرهنگ يده است. البته، مباحث اجتماعشتر مورد نظر بويدولت، ب يبانيت و پشتيد به حماياز شديمحصول، در کنار ن

از  يطيل محير مساي. سااست نظر بارها مورد بحث قرار گرفتهافراد صاحب يو آموزش، از سو يرسانهمچون فرهنگ، اطالع

الوه، به دفعات مطرح شده است. به ع يو نظارت ينين تدوين، قوانيچن، و هميدولت يزيرط بازار، برنامهيل رقابت و شرايقب
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 يمطبوعات يهامطرح در گزارش ياهل چالشيج تحلينتا 2 -1 لوجد

 عامل I *O** عناصر مطرح شده گروه عوامل

 مواد اوليه 1

 

   اوليه کيفيت نامناسب مواد 

ت
صنع

 

   اوليه مواد يقيمت باال -

   ثبات مواد اوليهبازار بي -

   ارزان و باکيفيت مشکل تأمين مواد اولية -

   مورد نياز وليةعدم دسترسي مناسب به مواد ا -

 توليد 2

 

   عدم نوآوري و خالقيت فرآيندي -

   بندي نامناسببسته -

   هاي توليديهاي باالي کارخانههزينه -

   قيمت تمام شده باال -

   عدم توجه به توليد بر اساس استانداردها -

   سربار باال هزينة -

   ت با کيفيت و قيمت رقابتيناتواني در توليد محصوال -

   هاي توليد صنايع دستيعدم اصالح روش -

   هاعدم توجه به شرايط بهداشتي کارگاه -

   بنديها در امر بستهنياز به تنوع رشته -

   نياز به توجه به بخش پيشتيباني از توليد -

   دهاي توليها و شيوهعدم استانداردسازي کارگاه -

   ساخت و مراحل توليد عدم نظارت بر نحوة -

   کاهش توليد و کيفيت کاال به جهت گراني مواد اوليه -

 محصول 3

 

   توجهي در به روز رساني محصوالت با توجه به سليقه بازار مصرف داخلي و خارجيبي -

   مشکل کيفيت محصوالت -

   ع دستيهاي صنايمنسوخ شدن برخي رشته -

   کار رفتهه هاي بهاي و نقشتکراري بودن طرح -

   سنتي بودن روند صادرات در مقايسه با تجارت جهاني -

   نداشتن ديد کاربردي -

   نياز به هماهنگي با اقتصاد نوين -

   نامه کاال(جهاني )مانند بارکد و شناس عرصهعدم رعايت استانداردهاي جهاني در ورود به  -

   مشکل طراحي محصوالت  -

   اصرار به ثابت بودن فرم، طرح، نقش و تکنيک کار -
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-قيمنننننت 4

 گذاري

 

   رقابت قيمتي نامناسب -

ت
صنع

 

   قيمت باالي محصوالت مرغوب -

   گذاريقيمت ةنحو -

   بر بودن و عدم امکان توليد انبوهدستي به علت زمان مت باالي صنايعقي -

   هاي باالي حمل و نقلهزينه -

هناي  واسطه 5

 فروش

هناي غيرضنروري( بنراي    نياز به توسعه و ترويج تجارت الکترونيک )با ديد حذف واسطه -

 کاالها ةيارا

  

   آنهاهاي بسيار و در نتيجه افزايش قيمت وجود دالالن و واسطه -

تبليغننات و   6

 بازاريابي

 

   تبليغات نامناسب -

هاي نينروي  پويانمايي ها )مانند نمونةزا در رسانهنياز به تبليغات آگاهي بخش و حساسيت -

 انتظامي(

  

   يسنتنياز به تبليغات جهت شناساندن هنرهاي بومي و  -

   در داخل و خارج کشور رويکرد نامناسب نسبت به تبليغات و بازاريابي -

   هاي بازرگاني و بازاريابي محصوالتعدم اصالح روش -

   عدم توجه هنرمندان به بازاريابي در اين حوزه -

   عدم توجه به شناسايي بازارهاي داخلي و خارجي -

   نياز به تبليغات جهت گسترش بازارهاي جهاني کاالهاي صادراتي -

   وجه به حفظ بازارهاي سنتي صادراتعدم ت -

   عدم آشنايي هنرمندان با نحوه بازاريابي جهاني -

   نياز به ارزيابي سليقه و نياز ساير کشورها -

ها )فقدان تواننايي و داننش   نياز به اعزام بازرگان و بازارياب در کنار هنرمندان به نمايشگاه -

 هنرمندان در اين زمينه(

  

   ايهاي بازاريابي حرفهعدم استفاده از تکنيک -

   عدم استفاده از تبليغات هدفمند و اثرگذار -

   رساني به ويژه اينترنت براي معرفي صنايع دستيهاي اطالععدم استفاده از شبکه -

   هاي گروهينياز به تبليغات از سوي رسانه -

   ر اين حوزهاهميت استراتژي تبليغاتي د -

حماينننت و  7

پشننننتيباني 

 دولتي

 

   عدم حمايت از توليدکنندگان فعال بخش خصوصي  -

ي
اس

سي
 

   هاي در حال فعاليتهاي تعاوني و اتحاديهعدم حمايت از شرکت -

   اي هنرمندان و صنعتگران فقدان حمايت بيمه -

   گذاري بخش خصوصيعدم حمايت از سرمايه -

   نبود نظام حمايتي مناسب از صنعتگران -

   هاي رفاهي در اين حوزهنياز به حمايت -
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برنامننننه و   8

اسنننتراتژي 

 مدون

   عدم توجه به استراتژي و برنامه صادراتي از سوي نهادهاي مسئول -

يس
اس

 ي

   ريزي منسجم و جامعبرنامه فقدان -

   هاريزي جهت برپايي نمايشگاهنبود برنامه -

هنا و  اشتغال و در نتيجه عندم اسنتفاده از برنامنه    در سند توسعة عدم شمول صنايع دستي -

 اعتبارات تعيين شده طبق سند

  

   ريزي ترويج و تبليغ صنايع دستي در داخل و خارج کشورنياز به برنامه -

-کوتناه  يهابرنامه انداز بلندمدت وجامع صنايع دستي به تعريف چشم نياز به تدوين نظام -

 مدت کشور در اين حوزه

  

   (يالمللالملل )مانند ايجاد دفاتر بينبين ريزي دقيق در حوزةعدم برنامه -

ات و مننابع  منندي از امکانن  هاي صنعتي جهت بهرهايجاد شهرک نةيزم ريزي درعدم برنامه -

 آن ن حوزه و توسعةمالي اي

  

   هاي بودجه مشخص نبودن سهم صنايع دستي در تبصره -

عدم تدوين و اجراي استانداردهاي مورد قبول و مطلوب بنراي تمنام محصنوالت صننايع      -

 دستي

  

 مديريت 9

 

   سازي مديريت رويدادهاي تجارينياز به يکپارچه -

   مديريت ناکارآمد در اين حوزه -

   گذاري و سازماندهي در اين حوزهعدم تمرکز در سياست -

   گيري و وجود متوليان مختلف در اين بخشتعدد مراکز تصميم -

   گذاري و حمايت از صنايع دستيهاي متولي در سياستناکارآمدي سازمان -

   هاي متواليطي سالتي هاي مرتبط در حوزة صنايع دسثباتي در مديريت اجرايي سازمانبي -

 گردشگري 10

 

   اهميت گردشگران و خريداران بالقوه -

گي
رهن

ف
-

عي
ما

جت
ا

 

   عدم توجه به گردشگري و اثر آن بر فروش توليدات -

   خارجي با قدرت خريد بيشتر خصوصًاعدم جلب گردشگران داخلي و خارجي،  -

 فرهنگ 11

 

   هاي جمعيبدنة دولت و ميان مردم( با کمک رسانه صنايع دستي )در سازيفرهنگعدم  -

   نبود باورمندي ميان مديران مسئول -

   سازي صنايع دستينياز به فرهنگ -

   نگاه مديران به صنايع دستي به عنوان صنعتي تزييني و غيرمؤثر -

   اهميت صنايع دستي و گردشگري در بدنة دولت و مردم -

   ز به بسترسازي فرهنگينيا -

   عدم استفادة نمادين از جمله سبد جوايز بانک -

   هاي هنرهاي سنتينياز به مستندنگاري ماندگاري رشته -

   اهميت بعد فرهنگي و اجتماعي در انتقال باورها و اعتقادات اقوام مختلف -

   مطلوب اين صنعتنگرش برخي مسئوالن مبني بر عدم بازدهي اقتصادي  -
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رساني اطالع 12

 و آموزش

 

   رساني و آموزش صادرات به منظور شناسايي بازارهاي خارجيعدم اطالع -

گي
رهن

ف
-

عي
ما

جت
ا

 

   هاي تخصصيرساني تجاري در زمينة نمايشگاهعدم اطالع -

   نبود آمار دقيق و مشخص صادرات -

   هاي تخصصيبنيان و کارگاهعدم توجه به صنايع دستي دانش -

   هااندازي کارگاههاي در حال منسوخ شدن با تجهيز و راهنياز به احياي رشته -

   نياز به استفاده از کارشناسان و ارزيابان متخصص و آشنا -

   هاي نوين در اين حوزهعدم توجه به آموزش -

   نياز به رويکردهاي تخصصي مقايسه آمار صادرات با ساير کشورها -

   ثبت دقيق آمار با تعريف اقالم تعريف نشده در گمرک )عتيقه محسوب شدن برخي( نبود -

   هاي مستند با هدف آشنايي بيشتر با صنايع دستيعدم پخش برنامه -

   نبود آشنايي با تجارت جديد  -

   د سيستم جامع اطالعات آمارينبو -

   هاي آموزش براي صادرکنندگاننياز به برپايي دوره -

   عدم توجه و آگاهي هنرمندان به صادرات کاالهاي خود -

   ها از پدران و استادان به نسل حاضرتجربه ومهارت نياز به انتقال دانش، -

   ان در اين بخشمشکالت آموزش و بکارگيري نيروهاي جو -

   نياز به آموزش مناسب هنرمندان و صنعتگران براي توليد مطابق سليقة مشتريان خارجي -

   نبود آموزش مناسب براي شناسايي، بازاريابي و تبليغات در اين حوزه -

   گيري از اطالعات و دانش روزعدم بهره -

   رساني ناقص به بازارهاي جهانياطالع -

   کنندگانهاي مصرفعدم آشنايي با فرآيند صادرات و سليقه -

   مشکالت آموزشي و تربيت طراحان زبده -

   الملليهاي مناسب داخلي و بيناهميت برگزاري نمايشگاه - هانمايشگاه 13

   هاي خارجينياز به فراهم کردن امکان حضور در نمايشگاه -

   هاي داخلي و خارجيشرکت در نمايشگاه هزينه سنگين -

بننننننازار و  14

مکنننننننان 

 فروش

 

   بازار فروش داخلي نامناسب -

ي
صاد

اقت
 

   هاها در مبادي ورودي و خروجي استاننبود بازارچه -

   هاي فروش صنايع دستينياز به ايجاد شهرک -

   هاي موقت فروشنبود بازارچه -

   ر از فروش سنتي و استفاده از تجارت الکترونيکنبود نگاه فرات -

   هاي اختصاصي صنايع دستي در سطحي وسيععدم وجود بازارچه -

ها و ساير اماکن متعلق به اينران  ها، سفارتخانههاي محصوالت در رايزنيعدم فعاليت غرفه -

 در خارج از کشور
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15 

 

 

 

 

تأمين منالي  

 و سرمايه

   اي هنرمندانمشکالت سرمايه -

ي
صاد

اقت
 

   هامشکالت اعطاي وام براي تجهيز و به روز کردن کارگاه -

   ترهاي انرژي ارزانهايي با حاملنياز به استقرار هنرمندان در شهرک -

   مشکالت اعتباري توليدکنندگان -

   کي در حوزة اشتغال خانگيمشکالت تسهيالت بان -

   بنديگذاري در امر بستهنياز به سرمايه -

   عدم تأمين امکانات توليدي بهتر -

هناي سننتي فنروش و    معطل ماندن سرمايه و زايل شدن سود به جهت به کنارگيري روش  -

 باقي ماندن کاالها در بازار

  

   اين صنعتعدم تأمين مالي کارگران و هنرمندان  -

   هاي موجودکمبود نقدينگي کارگاه -

شننننننرايط  16

اقتصننننادي 

)داخلننني و 

 خارجي(

 

   عدم توان اقتصادي و قدرت خريد مردم -

   کاهش تقاضاي جهاني نسبت به فرآورده هاي صنايع دستي -

   کاهش سهم صادرات صنايع دستي در جهان -

   بر تقاضافزوني ميزان عرضه يا توليد  -

   ثابت ماندن حجم تجارت جهاني صنايع دستي در دو دهة اخير -

   رکود اقتصادي جهان -

 رقابت 17

 

   ظهور رقباي قدرتمند مثل چين و هند -

بنا   ناتواني در رقابت قيمتي با محصوالت وارداتي به خصوص محصنوالت مشنابه چينني    -

 قيمت پايين

  

   نايع دستي وارداتيتنوع بسيار ص -

   عدم درک شرايط رقابتي -

   ناتواني رقابت با شرايط بازارهاي جهاني -

   عدم آگاهي از وضعيت رقبا -

   عدم توجه به وضع بازار و رقباي فعال در اين حوزه -

هنا و  سنازمان عدم برقراري روابط تجاري دو جانبه و چندجانبه با ساير کشورها و حتي با  -

 المللينهادهاي خارجي يا بين

  

همکنننناري  18

ميننننننننان 

نهادهنننناي 

 ذيربط

   عدم همکاري گمرک و سازمان ميراث فرهنگي )بحث قاچاق( -

   هاي اجرايي ذيربطنبود  هماهنگي ميان دستگاه -

   هاي ذينفع در اين حوزهنياز به ارتباط منطقي ميان گروه -

   هاي داخلي و خارجيباط صنايع دستي با دانشگاهنياز به ارت -

-خصوصنني 19

 سازي

   عدم واگذاري مسئوليت صنايع دستي به بخش تعاون يا بخش خصوصي -

   هاي اقتصادي بخش خصوصي و تعاوني در اين حوزهضعف بنگاه -
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هنا و  تشکل 20

 هاتعاوني

   هاي مختلف با قدرت کافيها و اتحاديهه توسعه تعاونينياز ب -

ي
صاد

اقت
 

   ها هاي غيردولتي و کارگاهاهميت فعاليت تشکل -

هاي تجاري ايرانينان مقنيم   هاي بازرگاني مشترک و تشکلهاي اتاقعدم استفاده از ظرفيت -

 خارج به خصوص کشورهاي اسالمي

  

   هاي صادرکنندگان صنايع دستيو تعاونيها نياز به توسعة تشکل -

-زيرساخت 21

هاي توسعه 

صنننننننايع 

 دستي

 

   نياز به يارانه حمل و نقل -

   ايهاي تعرفهنياز به برخورداري از سهميه -

   اهميت تسهيالت حمل و نقل و گمرک -

ل امکاننات و  گستردگي و پراکندگي توليدات صنايع دسنتي و در نتيجنه مشنکل در ارسنا     -

 خدمات براي فعاالن اين حرفه

  

هنا،  عدم توجه و پشتيباني مناسب از مقولة صادرات در اين حوزه )مباحث مربوط به بانک -

 هاي ضروري صادرات صنايع دستي(حمل و نقل و گمرک به عنوان زيرساخت

  

قننننوانين و  22

مقننننررات 

تننندويني و 

 نظارتي

 

   صادراتي )از قبيل جوايز صادراتي(کنندة فقدان قوانين تسهيل -

قي
قو

ح
-

ي
نون

قا
 

   صادرات چمداني صنايع دستي -

   عدم رعايت قوانين جاري در حوزة صنايع دستي -

   عدم نظارت معاونت صنايع دستي بر صنوف و بازارها -

   ضعف قانون در اين حوزه -

   فعاليت در اين حوزه چه داخلي و چه صادراتينبود رويکرد معافيت مالياتي براي تشويق  -

   گذارينياز به قوانين تأمين امنيت سرمايه -

   فروش صنايع دستي خارجي در اماکن تاريخي مورد تاييد يونسکو -

   قوانين گمرکي نامناسب در صادرات -

   عدم کنترل بر واردات کاالهاي خارجي -

   ايتي کافي از اين بخشنبود قوانين حم -

   عدم نظارت بر واردات مواد اولية غيرکيفي -

   پرداخت به توليدکنندهعدم تضمين خريد کاالهاي ساخته شده و اعطاي پيش -

   کيفيت خارجيعدم کنترل بر واردات صنايع دستي بي -

   مشکالت موجود در مسير صادرات صنايع دستي -

 مالکينننننت 23

 معنوي

 

   کپي کاري محصوالت ايراني -

   هاي ايراني ها و نقشاستفاده غيرقانوني از طرح -

   ها و نقوش ايرانينياز به ثبت طرح -

 در اين جدول، عوامل محيطي و خارج از اختيار کسب و کار است Oمنظور از  *

 و کار است.در اين جدول، عوامل داخلي و مربوط به کسب  Iمنظور از  **
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ساخت و  ل نظارت بر نحوةياز قب عناصر ي، برخصنعتشود، در گروه عوامل يمالحظه م 2-1طور که در جدول همان   

با  ياز به هماهنگيو ن يسه با تجارت جهانيبودن روند صادرات در مقا يها، سنتهنر يد برخيد، منسوخ شدن توليند توليفرا

 يسنت يک، عدم توجه به حفظ بازارهايتجارت الکترون ياد، ضعف توسعهيتول يجهان يهات استانداردين، عدم رعاياقتصاد نو

ط يکسب و کار و مح يهاتير فعاليها، تحت تأثشگاهيابان به همراه هنرمندان به نمايصادرات و مشکل اعزام بازرگانان و بازار

 د. ر دهييانات را تغين جرير ايد جهت و مستوانيم يطيو هم مح يمات داخليخرد و کالن آن قرار دارند. در واقع، هم تصم

با  يير فقدان آشناينظ يژه، مباحثيو آموزش به و يرسان، در بعد اطالعيو اجتماع يبه عالوه، در بحث عوامل فرهنگ   

عدم  از اطالعات روز، و يريگو پدران به نسل حاضر، عدم بهره داناتد، ضعف در انتقال دانش و تجربه از اسيتجارت جد

کنندگان؛ و در بعد فرهنگ، ضعف در انتقال باورها و اعتقادات اقوام مختلف با مصرف قةيند صادرات و سليبا فرآ ييآشنا

ان، عدم ين مياست. البته در ا يتفکر و عمل کسب و کار و بخش دولت در حوزةزمان به طور همآنها،  يت بااليوجود اهم

است که  يران، عامليا يع دستير ملل با صنايسا يفرهنگ ييخود در جهت آشنا يهاهنرمندان به صادرات کاال يتوجه و آگاه

 شود.يمات کسب و کارها مطرح ميتصم جةيتنها در نت

 يدين امکانات توليدر بعد بازار و مکان فروش؛ مشکل عدم تأم ينگاه فراتر از فروش سنت ، فقدانيدر بخش عوامل اقتصاد   

ل ياز قب ي؛ و موارديط اقتصاديدر بعد شرا عرضه بر تقاضا يه؛ فزونين سرمايدر بخش تأم دموجو ينگيبهتر و کمبود نقد

در رقابت با  ي، ناتوانيط رقابتي، عدم درک شراينيچدات يتولبه خصوص  يبا محصوالت واردات يمتيدر رقابت ق يناتوان

ن حوزه، در بحث يفعال در ا يزار و رقبات رقبا و فقدان توجه به وضع باياز وضع ي، عدم آگاهيجهان يط بازارهايشرا

    ه به علت يان، بحث معطل ماندن سرماين مي. در ااست يقابل بررس يطيو مح يرقابت، در هر دو عرصه داخل يهاچالش

دار يط خرد آنها پديمات کسب و کار و محيتصم ةياست که تنها در سا يفروش، عنصر يسنت يهاصرف روش يريکارگه ب

 (. 2-1 )جدولشود يم

 يشياندمطرح شده در نشست هم يهاچالش يليتحل يبررس

ت عامل فرهنگ از يمشهود است، اولو کاماًل يشياندمطرح شده در نشست هم يهاتکرار چالش يفراوان يآنچه از بررس   

 يو کار در فضا ن چالش کسبيترن گروه، مهميد ايرسد، از دياست. به نظر م يديو فعاالن تول ينظران اجتماعد صاحبيد

است.  يان مخاطبان اجتماعين صنعت در داخل کشور و به خصوص ميا يگاه فرهنگيت جاي، عدم تثبيع دستيموجود صنا

ل ير مسايک ضرورت مشاهده شده است. سايبه عنوان  يت دولتي، و حمايرسانو اطالع يان، مباحث آموزشين ميالبته در ا

 ينييت نسبت به موارد مذکور، از سطح پايمطرح شده است که از لحاظ اهم يشياندز در بحث همين يطيو مح يداخل

ه شده ي( ارايطيو مح يک شده )داخليبه طور تفک يشيانددر نشست هم مذکور يها، چالش3-1. جدول برخوردار است

 است.
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 يشياندهاي مطرح در نشست همل چالشيج تحلينتا 3 -1 لوجد

 عامل I *O** عناصر مطرح شده واملگروه ع

 مواد اوليه 1

 

   مين مواد اوليه با کيفيت خوبعدم تأ -

ت
صنع

 

   مين مواد اوليه و سوخت الزمتأ -

 توليد 2

 

   هاي نوين متناسب با نيازها و ساليق روز جامعهضعف در طراحي  -

   ددر تولي بعدي()چاپگر سهنوين  يها يفناورعدم توجه به  -

   هاي اصيل و خالقعدم طراحي -

   مديريت در توليد فقدان -

   ها به خصوص در مناطق بومياندازي و حفظ کارگاهمشکالت راه  -

   وجود توليدات بدون بازار عرضه و فروش و فزوني عرضه به تقاضا  -

تبليغننننننات و  3

 بازاريابي

   هاي صوتي و تصويريثر از طريق رسانهعدم تبليغات مؤ -

   محيطيعدم توجه به مباحث زيست - محيط زيست 4

   تنظيم ذفاتر دارايي و فرآيندهاي اداري مشکالت توليدکنندگان در زمينة - مباحث اداري 5

   عدم وجود مشاوران الزم جهت بيمه و امور اداري هنرمندان -

برنامننننننننه و  6

اسننننننتراتژي 

 مدون

 

   اشتغال خانگي پايدار ريزي جامع در زمينةعدم برنامه -

ي
اس

سي
 

   صنايع دستي ريزي درست در حوزةعدم برنامه -

در کننار  هاي اين حوزه )نبود مشاوران تخصصي عدم کارشناسي تصميمات فعاليت -

 صالحيت اين کار را ندارند(که  مندان برخي از هنربه  مديران اثرگذار و اراية مدارک

  

   عدم ارتباط منسجم سه شاخص اصلي کارآفريني، صنايع دستي و زنان -

   صنايع دستي توجه به تاثير مشاغل ديگر در حوزةعدم  -

حمايننننننت و  7

 پشتيباني دولتي

 

هنرجنو )صننعتگر بنالقوه( و     چنالش بنين منديرعامل و   ] مشکالت مربوط به بيمنه  -

 [سازمان ميراث فرهنگي

  

   توليدکنندگان يبرانگين وجود ماليات س  -

   التحصيالن خالق اين حوزه و نوکارآفرينانعدم پشتوانه و حمايت از فارغ -

   هاي صنايع دستياندازي کارگاههاي دانشگاهي و دولتي جهت راهعدم حمايت -

   نظران بومي و توليدکنندگان بوميعدم توجه به صاحب -

   درصد سهم کارفرما )بيمه( 23از پرداخت تقليل حمايت دولتي  -

-عدم حمايت جهت ايجاد تسهيالت براي هنرمندان به منظور استفاده از تمامي بدنه -

 هاي آن در جهت تبليغ و ترويج آثار و هنرمندان

  

 مديريت 8

 

   عدم وجود مشارکت و کادر مديريت در کنار هنرمندان -

   و خالقعدم وجود مديران شايسته  -

   هاي اين حوزه و کارآفريني آنعدم شناخت درست از جايگاه مديريت -

   هاي مربوطهاي هلدينگ با زيرمجموعهعدم توجه به ضرورت ايجاد شرکت -
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 عامل I *O** عناصر مطرح شده گروه عوامل

رسناني و  اطالع 9

 آموزش

 

   تجربهرشناسان بيکفايتي کاعدم تبحر در جذب هنرجو به دليل بي -

گي
رهن

ف
- 

عي
ما

جت
ا

 

   هاي صنايع دستي توسط کارفرمايانآمار صادقانه کارگاه عدم اراية -

   هاي بازاريابي، بازارداري و بازارسازيعدم وجود آموزش در حوزه -

   گيري و ايجاد شبکههاي دانشگاهي جهت ارتباطعدم آموزش -

   ي آموزشي مناسب و توانمندسازي براي فعاالن اين حوزههاعدم برگزاري دوره -

   هاعدم وجود آموزش در رعايت حفظ اصالت -

   توانانهاي کمنبود توجه به آموزش -

   الملليهاي داخلي و بينعدم وجود آمار دقيق در حوزه -

   هاي نوينهاي آموزشعدم توجه به شيوه -

   هاي کيفيمايشعدم وجود ه -

   عدم شناخت و شناسايي درست از صنايع دستي -

   هاي کارآفريني جهانيعدم شناخت مدل -

   المللي جهت معرفي محصوالت صنايع دستيهاي بينعدم شناسايي فرصت -

   عدم شناخت جايگاه جهاني ايران در اين حوزه -

   ي کارآفرينيالمللهاي بينعدم شناخت الگو -

   هاي حوزة صنايع دستيهاي حل مشکالت و چالشعدم اراية روش -

توانند بخشني از ظرفينت مخاطنب     توانان يا ناتوانان ذهني که مني عدم توجه به کم -

 هاي صنايع دستي را به عنوان يک رويکرد هنردرماني در برگيردآموزش

  

 فرهنگ 10

 

   شي به صنايع دستيبخعدم ترويج فرهنگ ارزش -

   عدم بستر مناسب جامعه براي پذيرفتن هنرمندان -

   مندانهعدم تفکر درست نسبت به شيوة زيست فرهنگ زيست -

   سازي در يک زيست درستعدم فرهنگ -

   عدم ثبت تاريخ شفاهي هنرهاي سنتي -

   عدم خودباوري کارآفرينان اين حوزه -

   م باور جامعة صنايع دستي به خصوص زنان فعال اين حوزهعد -

   هافقدان خودباوري و توانمندي هنرمندان و کارآفرينان نسبت به تأمين هزينه -

   توجهي به جايگاه سنت و مدرنيتهبي -

عدم استفاده شهروندان از محصوالت صننايع دسنتي بنه صنورت روزمنره و عندم        -

 اين حوزه سازي درفرهنگ

  

   افزاي غيردولتي هنرمندان اين حوزهعدم وجود يک شبکة متمرکز، منسجم و هم - مهارت -هنر 11

   المللي در اين حوزههاي اجتماعي قدرتمند ملي و بينعدم وجود شبکه -

   عدم وجود سازماندهي مناسب بين فعاالن اين حوزه -

   المللي اين حوزهبين هايفرصت مندي ازعدم بهره -
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 عامل I *O** عناصر مطرح شده گروه عوامل

 گردشگري 12

 

   عدم جذب گردشگران داخلي و خارجي -

گي
رهن

ف
-

عي
ما

جت
ا

 

   هاي گردشگري و صنايع دستيريزي درست جهت تقويت حوزهعدم برنامه -

   عدم نيازسنجي گردشگران داخلي و خارجي -

   نوع و کميت گردشگران از کشورهاي مختلفعدم توجه به  -

   عدم همکاري تورهاي گردشگري و صنايع دستي -

   عدم آمار درست از ميزان خريد کاالهاي صنايع دستي توسط گردشگران خارجي -

 هانمايشگاه 13

 

   هاي فصلينبود نمايشگاه -

هناي صننايع   ر نمايشنگاه حضور نابجاي بدليجات و محصوالت چيني و خارجي د -

 دستي

  

هنننا و تشنننکل 14

 هاتعاوني

   ها با همعدم تمرکز و ارتباط مؤثر تشکل -

ي
صاد

اقت
 

-خصوصننننني 15

 سازي

 

   محدوديت فعاليت زنان در عرصة بخش خصوصي -

   انحصارگرايي و محدود کردن بخش خصوصي -

   کاهش ميزان مالکيت زنان در ثروت بخشي بخش خصوصي -

بننازار و مکننان  16

 فروش

   عدم وجود بازار فروش -

همکاري مينان   17

 نهادهاي ذيربط

   التحصيالن صنايع دستي و بازار کارعدم وجود حلقه اتصال مابين فارغ -

   نبود مشارکت نهادهاي مدني در کنار فعاالن اين حوزه -

   گذارمايهفقدان جايگاه نهادهاي مدني به عنوان مشاور و سر -

صننعتگران و  اي هناي مختلنف جهنت اراخنة خندمات بيمنه      عدم همکاري سازمان -

 اين حوزه هنرمندان

  

تننأمين مننالي و  18

 سرمايه

 

   گذاري پايدار در حوزة صنايع دستيعدم سرمايه -

   گذاري در اين حوزهعدم وجود سرمايه -

و بالفعل اين کار و در نتيجه از دست دادن  عدم توجيه سودآوري و امکانات بالقوه -

 گذارسرمايه

  

   گذاران و هنرمنداننبود حلقة اتصال بين سرمايه -

   مشکالت مربوط به عدم شمول تسهيالت مالي و اعتباري به هنرمندان -

   عدم توانمندسازي مؤسسات اين حوزه توسط کارفرمايان جهت پرداخت بيمه -

يط شنننننننننرا 19

 اقتصادي 

   فقدان قدرت خريد مشتري -

   عدم وجود فضاي کسب و کار مناسب در جامعه )افت فروش( -

 رقابت 20

 

   عدم قدرت رقابت با بازار محصوالت چيني -

   تسخير بازارهاي داخلي با محصوالت خارجي -

   عدم وجود رقابت سالم بين کارآفرينان اين حوزه -
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 عامل I *O** عناصر مطرح شده املگروه عو

قنننننننوانين و  21

مقننننننننررات 

تنننننندويني و 

 نظارتي

 

   وجود مشکالت مربوط به مجوزهاي توليد -

ي
نون

 قا
قي

قو
ح

 

   هاي حقوقي زنانوجود چالش -

   هاي مختلف از تسهيالت تأمين اجتماعيوجود سوءاستفاده -

بيمنة کارفرمنا )عندم جايگناه واقعني      هاي بيمة خوداشتغالي و تبديل آن بنه  چالش -

 خوداشتغالي و کارفرمايي(

  

   کارتحميل پرداخت بيمه به کارفرما در ارتباط با هنرمندان تازه -

   اي بين مديرعامل و هنرجو )صنعتگربالقوه( و سازمان ميراث فرهنگيچالش بيمه -

   ير فعاليت فعاالن صنايع دستيوجود قوانين دست و پاگير در نهادهاي دولتي در مس -

 مالکيت معنوي 22

 

   سازي و جايگزيني محصوالت ناب و اصيل صنايع دستيخطر مشابه -

   سازي مشابه(بعدي و مدلبرداري با ظهور فناوري نوين )چاپ سهچالش کپي -

 در اين جدول، عوامل محيطي و خارج از اختيار کسب و کار است Oمنظور از  *

 در اين جدول، عوامل داخلي و مربوط به کسب و کار است. Iمنظور از  **

 يک از عناصر، در برخي، متناسب با گروه عوامل هر يطيو مح يک عوامل به داخليتفکو با توجه به   3-1مطابق با جدول    

، د گروه صنعتيدر بعد تول، يليطور تفص . بهشودپيشنهاد ميکسب و کار و دولت  مشترک يزيرت و برنامهيموارد فعال

که با وجود  هستند يعرضه به تقاضا، موارد يو بحث فزون ،يها به خصوص در مناطق بومو حفظ کارگاه ياندازمشکالت راه

ن گروه، نبود يدر ا ي. به عالوه در بخش مباحث ادارشوندمتأثر ميط کالن ياز مح ياديط خرد، تا حد زيم با محيارتباط مستق

 قرار دارد. ير اقدامات دولتياست که تحت تأث يالههنرمندان مسأ يمه و امور اداريم جهت بمشاوران الز

 ييتجربه، عدم شناسايکارشناسان ب يتيکفايل بيتبحر در جذب هنرجو به دل فقدان، ياجتماع -يدر گروه عوامل فرهنگ   

، به عنوان موانع ينيکارآفر يالمللنيب يگوهاو فقدان شناخت ال يع دستيمحصوالت صنا يدر معرف يالمللنيب يهافرصت

گاه سنت و يبه جا يتوجهيست مندانه، بيفرهنگ ز يو آموزش؛ عدم تفکر درست بر مبنا يرسانده شده در بعد اطالعهمشا

 طةيدر ح يمهارت، همگ -هنر در حوزة يالمللنيب يهااز فرصت يمندته در مباحث مربوط به فرهنگ؛ و عدم بهرهيمدرن

 يان، مشکالتين مي. البته در اهستندن دو بخش يا ييراستاهمنيازمند  يد و به نوعنجه مشترک کسب و کار و دولت قرار دارتو

و  يقو يردولتيغ ؛ عدم وجود شبکةيها در بحث فرهنگنهين هزيتأم در هنرمندان به خصوص در حوزة ير نبود خودباورينظ

ر يد. سانط خرد آن قرار داريمات کسب و کار و محير تصميهارت، تنها تحت تأثم -هنر طةين حوزه در حيمتمرکز هنرمندان ا

 د.نشويط کالن متأثر ميط محيو شرا يدولت يهااز برنامه مايموارد، مستق

ان فعاالن و يناسالم م يهاط خرد آن، بحث وجود رقابتيم کسب و کار و محيتصم ار مهم در حوزةياز موارد بس يکي   

گر يکديها با ، نبود ارتباط مؤثر تشکليل اقتصاديگر مسايد(. به عالوه، در بخش ي)گروه اقتصاد ن حوزه استينان ايکارآفر

ر موارد يد. سانرويگر به شمار ميکديدکننده صحت ييتا يد و به نوعنبا هم دار يکين دو امر ارتباط نزديشود. ايمطرح م
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ن يا يديم و عمل فعاالن توليتصم رةيگر، از دايکالن مربوط، و به عبارت دط يها و اقدامات محن جدول، به برنامهيدر ا مذکور

 .هستندعرصه خارج 

 يدانيم يمطرح شده در بررس يهاچالش يليتحل يبررس

د. نها قرار دارشگاهينما يو برگزار يت دولتيحما شتر حول سه مبحث فرهنگ،ي، بيديفعاالن تول يمطرح از سو يهاچالش   

ن حوزه را يمشکالت در ا ياست و مقصر اصل يطي، به اقدامات محيع دستينگاه صنعتگران و هنرمندان صنا رسد،يبه نظر م

ن حوزه و يا يدياز فعاالن تول يبخش دولت يبانيت و پشتي( در کشور، عدم حمايو معنو ي)ماد يع دستيفرهنگ صنا فقدان

ر عوامل مرتبط با يدهند. سايان نسبت ميواسطه با مشتر م و بدونيارتباط مستق يشگاه و برقرارينبود فرصت حضور در نما

د ين عوامل از دين اييت پايذکر شده است، که نشان از اولو يتکرار کمتر يبا فراوان يطيکسب و کار و عوامل مح

را مشخص  يطيمح -يبر حسب عوامل داخل يعناصر چالش يبندج گروهينتا 4 -1دکنندگان و صنعتگران است. جدول يتول

 سازد. يم

 يدانيم يمطرح در بررس يهال چالشيج تحلينتا 4 -1 لوجد

 عامل I *O** عناصر مطرح شده گروه عوامل

هنننا و نمايشنننگاه 1

 هاجشنواره

   هانها در تهران و ساير شهرستاتعداد اندک نمايشگاه -

عي
ما

جت
ي ا

نگ
ره

ف
 

   هاکم بودن زمان برگزاري نمايشگاه -

   تخصيص مکان نمايشگاه به هنرمندان خاص -

   هاي دايمي جهت فروش بدون واسطهعدم وجود نمايشگاه -

   هاي داخلي و خارجيعدم برپايي نمايشگاه -

   ها به هنرمندانعدم واگذاري نمايشگاه -

   هاها و نمايشگاهوجود تبعيض و ناداوري در جشنواره -

رسنناني و اطننالع 2

 آموزش

   ندادن آگاهي و آموزش الزم و مناسب به جوانان -

   عدم تشويق جوانان در روي آوردن به هنرهاي صناعي -

   نبود بازار براي گردشگران )مستقر در مراکز گردشگري( - گردشگري 3

   مشکالت جذب گردشگران -

در صننايع   شنان فاصله گرفتن آنها از جايگاه واقعي بها ندادن به هنرمندان بزرگ و - فرهنگ 4

 دستي

  

   عدم توجه به اصول و خالقيت فردي به عنوان فرهنگ کار -

   کارآفريني ها و در نتيجه از بين رفتن انگيزةها و نقشبرداري طرحکپي - مالکيت معنوي 5

   کافي(عدم وجود مواد اوليه )نبود الياف سلولزي  - مواد اوليه 6

ت
صنع

 

   عدم دسترسي به مواد اوليه -

   عدم بررسي مواد اوليه در نتيجه فقدان کيفيت الزم -

   کمبود مواد اوليه -
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 عامل I *O** عناصر مطرح شده گروه عوامل

تبليغننننننننات و  7

 بازاريابي

-يببخش و ترغاي گسترده و پيوسته )آگاهيعدم وجود تبليغات محيطي و رسانه -

 کننده(

  

ت
صنع

 

هناي  عدم وجود تبليغات قبل از شروع و در زمان برپايي نمايشگاه از طريق رسانه -

 عمومي

  

   نياز به تبليغات مناسب جهت آگاهي مردم از ارزش و قيمت صنايع دستي  -

   نياز به تبليغات و معرفي هنرهاي اصيل و سنتي ايران )داخلي و خارجي( -

   سازيم توجه به شناسهعد -

   گري بسيار زيادمشکل واسطه - هاي فروشواسطه 8

   هاها به واسطهواگذاري غرفه -

   هاهزينه سنگين نگهداري کارگاه - توليد 9

   کيفيتتعطيلي کسب و کار به علت کار بي -

هننننا و تشننننکل 10

 هاتعاوني

ي کنتنرل اعمنال توليدکننندگان و بنازار     عدم وجود صنف با ضمانت اجرايي بنرا  -

 رقابت آنها

  

ي
صاد

اقت
 

   هحوزاين رفع مشکالت  جهتايع دستي صن هاي قدرتمند در حوزةصنف نبود -

تنننأمين منننالي و   11

 سرمايه

   نبود تسهيالت بانکي با بهره کم -

   مشکالت دريافت وام  -

اي تهران )مشارکت بيشنتر  هاي دورهاهتسهيالت مناسب در برگزاري نمايشگ ةيارا -

 ها(هنرمندان مستقر در شهرستان

  

بنننازار و مکنننان   12

 فروش

   هاي مناسب جهت اشتغال و کارآفرينيعدم ايجاد مکان -

   هاي فروش )داخلي و خارجي(نياز به ايجاد بازارها و بازارچه  -

   تمام فصول مستقيم در نبود جايگاه دايمي به منظور اراية -

   قدرت خريد پايين مردم - شرايط اقتصادي  13

   هانياز به حمايت و تسهيالت حفظ کارگاه - حمايت دولتي 14

ي
اس

سي
 

   هاي گزافهاي بيکاري و بيماري، بدون تحمل هزينهنبود انواع بيمه -

   نياز به حمايت جهت بهبود وضعيت فروش -

   گذاري و ايجاد اشتغالجهت سرمايهعدم حمايت مالي  -

   عدم توجه کافي به هنرمندان خالق -

   هاي رفاهي به خصوص بيمة هنرمندان و فعاالن اين حوزهعدم توجه به حمايت -

   فراهم نبودن امکان صادرات محصوالت -

   عدم نظارت و حمايت يکسان از هنرمندان  -

   فاده از مديران مرتبط و عالقمند به صنايع دستيعدم است - مديريت 15

   لزوم قرار گرفتن اداره ميراث فرهنگي زير نظر يک واحد مرکزي -

   هاي متولي به عنوان مانع رشد اين صنعتوجود باندهاي بسيار سنگين در سازمان -
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 عامل I *O** عناصر مطرح شده گروه عوامل

   کار انين سخت جهت توسعةقو - قوانين و مقررات 16

ي
نون

 قا
قي

قو
ح

 

   نبود کنترل بر واردات کاالي خارجي به خصوص صنايع دستي چيني -

   قوانين دست و پاگير )داخلي و صادراتي( -

   عدم تضمين خريد محصوالت -

   مجوز و اعطاي وام ةيقوانين نامناسب در ارا -

 ار کسب و کار استيو خارج از اخت يطيوامل محن جدول، عيدر ا Oمنظور از  *

 و مربوط به کسب و کار است. ين جدول، عوامل داخليدر ا Iمنظور از  **

زمان ازمند توجه و اقدام هميو آموزش ن يرسان، بعد اطالعياجتماع -ي، در گروه عوامل فرهنگ4-1با استناد به جدول    

 يآوردن به هنرها يق آنان به رويو آموزش الزم به جوانان و تشو ي، نبود آگاهط خرد و کالن است. در واقعيفعاالن دو مح

ت يتوجه به اصول خالق يگر، مبحث فرهنگيد يتوان به هر دو گروه کسب و کار و دولت نسبت داد. از سو يرا م يصناع

 د. ريقرار گ يد کسب و کارها مورد بررسيد از دياست که با يبه عنوان فرهنگ کار، مورد يفرد

در کنار کسب و کارها احساس  ينظارت يطي، کمبود حضور دولت و عناصر محصنعتعناصر مطرح در گروه  يدر برخ   

وسته، چه از يگسترده و پ ياو رسانه يطيغات محيه موجود، و فقدان تبليت مواد اوليفير نبود نظارت بر کينظ يمباحث ند؛شويم

ز يخود کسب و کارها ن ياتيو عمل يف نظارتيت و وظاين موارد، مسئوليه در ا. البتيکنندگبيو چه ترغ يبخشيد آگاهيد

دار شده است که از آن جمله يپد ينامناسب دولت يهاتيه فعاليمشکالت در سا يرد. در آن سو، بعضيد مورد غفلت قرار گينبا

ده گرفتن فعاالن يها و نادواسطه يه برخها به غرفهيشگاه و اراينما يش از برگزاريبخش پيغات آگاهيتبل فقدانتوان به يم

 د را ذکر کرد.يتول ياصل

 هارگانهچمطرح شده از منابع  يهاچالش کلي يبررس

مشخص شده  يدانيم يو بررس يشياند، نشست هميمطبوعات يهامقاالت، گزارش طور که در بحث منابع چهارگانةهمان   

ن يمطرح شده در ا يهامؤلفه ن بخش همةيقرار داد. در ا يطيحم -يتوان در چارچوب داخلياست، عناصر مطرح را م

فراهم شده، مورد  يهار دادهي، به همراه سايريگجهيد تا در فصل نتريگيد قرار ميتهد -نقاط ضعف يک قالب کليجداول در 

 پرداختهرح شده مط يهامختلف چالش يهادر گروه W-Tل يک، تحليد. در ادامه، به تفکريقرار گ SWOTل يه و تحليتجز

 دهد.يرا نشان م صنعتل گروه ي، چارچوب تحل5-1شود. جدول يم

 صنعتگروه  يهاد چالشيتهد -ل ضعفيج تحلينتا 5 -1 لوجد

 W T يعناصر مورد بررس عامل 

   محيطي در توليدعدم توجه به مباحث زيست محيط زيست

   دگان در زمينة تنظيم دفاتر دارايي و فرآيندهاي اداريمشکالت توليدکنن مباحث اداري

   عدم وجود مشاوران الزم جهت بيمه و امور اداري هنرمندان
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 W T عناصر مورد بررسي عامل 

 مواد اوليه

 

   يافتيدر ةيت نامرغوب مواد اوليفيک

   يافتيدر ةيمواد اول يمت بااليق

   هيعدم ثبات در بازار مواد اول

   ازيموردن ةيمناسب به مواد اول يدم دسترسع

   ازيمورد ن ةيمواد اول يکمبود برخ

   الزم ةيت مواد اوليفيک يعدم نظارت و بررس

   ازين سوخت موردنيمشکالت تأم

   ينديفرآ يت و نوآوريفقدان خالق ديتول

   مناسب )بحث تنوع و ...( يبندنبود بسته

   و ...( ي، سربار، نگهداريانداز)راه يديتول ياهکارخانه ينه بااليهز

   ديتول يفقدان توجه به استانداردها

   يد محصوالت رقابتيدر تول يناتوان

   ديو استفاده از امکانات جد يع دستيد صنايتول يهاعدم اصالح روش

   هاعدم توجه به شرايط بهداشتي کارگاه

   از توليد )خدمات پس از فروش و ...( نياز به توجه به بخش پيشتيباني

   هاعدم استانداردسازي کارگاه

   ساخت و مراحل توليد عدم نظارت بر نحوة

   عرضه به تقاضا يد و فزونيت توليرينبود مد

مصرف داخلني و   هايبازار سليقةنياز و محصوالت با توجه به  و نقش اني طرحرستوجهي در به روزبي محصول

 خارجي

  

   بخشي مفرط به هنرهاي سنتي و فقدان توجه به تغيير سليقه نسل جديدقداست

   عدم توجه به کيفيت محصوالت

   هاي صنايع دستيمنسوخ شدن برخي رشته

   کار رفتهه هاي بهاي و نقشتکراري بودن طرح

   يدينداشتن ديد کاربردي در محصوالت تول

   کاال( اي جهاني )مانند بارکد و شناسنامةاني در ورود به بازارهعدم رعايت استانداردهاي جه

   اصرار به ثابت بودن فرم، طرح، نقش و تکنيک کار

    يت و وارداتيفيکيرقابت قيمتي نامناسب با محصوالت ب قيمت

   گذاريستم نامناسب قيمتيس

   م امکان توليد انبوهبه علت زمان بر بودن و عد يمت محصوالت رقابتيباال بودن ق

   هاي باالي حمل و نقلهزينه

ع و يننننننتوز

 واسطه ها

   هاي بسيار و در نتيجه افزايش قيمت آنهاوجود دالالن و واسطه

   عدم توسعه و ترويج تجارت الکترونيک در فروش کاالها
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 W T عناصر مورد بررسي عامل 

تبليغننننات و 

 بازاريابي

   هاي نيروي انتظامي(ها )مانند پويانماييزا در رسانهکننده و حساسيتبيترغبخش، نبود تبليغات آگاهي

   رويکرد نامناسب نسبت به تبليغات و بازاريابي در داخل و خارج کشور

   عدم توجه هنرمندان به بازاريابي در اين حوزه

   عدم توجه به شناسايي بازارهاي داخلي و خارجي

   ارهاي سنتي صادراتعدم توجه به حفظ باز

   ياحرفه يابيبازار يهاکيبازاريابي جهاني و استفاده از تکن عدم آشنايي هنرمندان با نحوة

   رساني به ويژه اينترنت براي معرفي صنايع دستيهاي اطالععدم استفاده از شبکه

   يع دستيصنا سازي در حوزةوجه به شناسهعدم ت

-1ا مشابه در قالب جدول ي يدگاه منابع چهارگانه با حذف موارد تکرارياز د صنعتختلف در گروه ب، عناصر مين ترتيبد   

 مشخص شده است.  6-1مطرح به شرح جدول  ياسيس يهاچالش نةيکرد، در زمين رويه شده است. ايارا 5

 ياسيگروه س يهاد چالشيتهد -ل ضعفيج تحلينتا 6 -1 لوجد

 W T يعناصر مورد بررس املع

برنامنننننننه و 

اسنننننتراتژي 

 نمدّو

   صادراتي از سوي نهادهاي مسئول عدم توجه به استراتژي و برنامة

ع يصننا  در حوزة يو سازمانده يگذاراستي، سياتيک و عمليريزي منسجم و جامع استراتژنبود برنامه

 (يخارج بعدو هم  ي)هم بعد داخل يدست

  

   طبق سند معيناشتغال و در نتيجه عدم استفاده از اعتبارات  دستي در سند توسعةعدم شمول صنايع 

   مدت کوتاه يهابرنامه انداز بلندمدت وفقدان نظام جامع صنايع دستي همراه با تعريف چشم

   آن ات اين حوزه و توسعةمندي از امکانهاي صنعتي جهت بهرهريزي در ايجاد شهرکعدم برنامه

   هاي بودجهخص نبودن سهم صنايع دستي در تبصرهمش

   عدم تدوين و اجراي استانداردهاي مورد قبول و مطلوب براي تمام محصوالت صنايع دستي

   اشتغال خانگي پايدار ريزي جامع در زمينةعدم برنامه

   ران هاي اين حوزه و نبود مشاوران تخصصي در کنار مديعدم کارشناسي تصميمات فعاليت

   عدم ارتباط منسجم سه شاخص اصلي کارآفريني، صنايع دستي و زنان

   يع دستيع مرتبط و اثرگذار بر صنايدر صنا يزيرفقدان توجه به برنامه

 مديريت

 

   سازي مديريت رويدادهاي تجاري و اقدامات پراکندهعدم يکپارچه

   به صنايع دستي مندعالقهديران مرتبط و عدم استفاده از ممديريت ناکارآمد در اين حوزه و 

   گيري و وجود متوليان مختلف در اين بخشتعدد مراکز تصميم

   گذاري و حمايت از صنايع دستيهاي متولي در سياستناکارآمدي سازمان

   هاي متواليهاي مرتبط در حوزة صنايع دستي در طي سالثباتي در مديريت اجرايي سازمانبي

   هاي متولي به عنوان مانع رشد اين صنعتجود باندهاي بسيار سنگين در سازمانو

   عدم وجود مشارکت کادر مديريت با هنرمندان
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حماينننننت و 

پشننننننتيباني 

 دولتي

 

   ها، فروش و ...الت حفظ کارگاهيتسه ةيعدم حمايت از توليدکنندگان فعال بخش خصوصي در ارا

   هاي در حال فعاليتهاي تعاوني و اتحاديهعدم حمايت از شرکت

   يماريو ب يکاريب يهامهيل بيصنعتگران و هنرمندان از قب يرفاه يهاتيفقدان حما

   گذاري بخش خصوصيعدم حمايت از سرمايه

   يسازيهاي کارشناسانه از حرفه صنايع دستي در جهت بومعدم حمايت

   هاي صنايع دستيه شرايط بحراني برخي رشتهعدم توجه ب

   گذاري و ايجاد اشتغالعدم حمايت مالي جهت سرمايه

   يع دستيصنا محصوالت يصادرات يهاتيفراهم نبودن حما

   عدم نظارت و حمايت يکسان از هنرمندان

   ارفرما سهم ک مةيحق ب درصد 23و تقليل حمايت دولتي از پرداخت  يامهيب يهاچالش

   يت کار دستين عرصه بدون توجه به ماهيماليات سنگين توليدکنندگان ا

   التحصيالن خالق اين حوزه و نوکارآفرينانعدم پشتوانه و حمايت از فارغ

   هاي صنايع دستياندازي کارگاههاي دانشگاهي و دولتي جهت راهعدم حمايت

   دکنندگان بومينظران بومي و توليعدم توجه به صاحب

ن، مدّو يمطرح در سه بخش برنامه و استراتژ يهاچالش يتوان تماميشود، ميمالحظه م 6-1طور که در جدول همان   

م و يط کالن در نظر گرفت که به طور مستقيگران محيت دولت و بازيمسئول ت را در حوزةيريو مد يدولت يبانيت و پشتيحما

 .هستنداثرگذار  يع دستيصنا يسب و کارهات کيفعال طةيم بر حيرمستقيغ

و  يمهارت، گردشگر -و آموزش، فرهنگ، هنر يرسانو با ابعاد اطالع ياجتماع -يها در گروه فرهنگچالش يکرد بررسيرو   

 شود.يه ميارا 7-1شگاه، به شرح جدول ينما

 ياجتماع -يروه فرهنگگ يهاد چالشيتهد -ل ضعفيج تحلينتا 7 -1 لوجد

 W T يعناصر مورد بررس عامل

   عدم توجه به گردشگري داخلي و خارجي و اثر آنها بر فروش توليدات )خريداران بالقوه( گردشگري

   هاي گردشگري و صنايع دستيعدم برنامه ريزي درست جهت تقويت حوزه

   عدم نيازسنجي گردشگران داخلي و خارجي

   وع و کميت گردشگران از کشورهاي مختلفعدم توجه به ن

   عدم همکاري تورهاي گردشگري و صنايع دستي

   فقدان آمار درست از ميزان خريد کاالهاي صنايع دستي توسط گردشگران خارجي

   و تضاد نظريه و عمل عدم توجه به تفاوت ماهوي صنعت يوناني و صنعت جديد مهارت -هنر

   افزاي غيردولتي هنرمندان اين حوزهمرکز، منسجم و همعدم وجود يک شبکه مت

   المللي در اين حوزههاي اجتماعي قدرتمند ملي و بينعدم وجود شبکه

   عدم وجود سازماندهي مناسب بين فعاالن اين حوزه
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 يرسنان اطالع

 و آموزش

 غنات در حنوزه  يو تبل يابين ي بازارهاي خنارجي، بازار رساني و آموزش صادرات در شناسايعدم اطالع

 صنايع دستي

  

نبود آمار دقيق و مشخص صادرات و نياز به ثبت دقيق آنها با شمول برخني اقنالم تعرينف نشنده در     

 گمرک 

  

   هاي تخصصيبنيان و کارگاهعدم توجه به صنايع دستي دانش

بنه صنورت    هااندازي کارگاهبا تجهيز و راه ايع دستيصن هاي در حال منسوخ شدننياز به احياي رشته

 مادي و معنوي

  

   نياز به استفاده از کارشناسان و ارزيابان متخصص و آشنا

   هاي نوين در اين حوزهعدم توجه به آموزش

   يالمللنيو ب ينبود سيستم جامع اطالعات آماري داخل

   االهاي خودهنرمندان به صادرات ک يعدم توجه و آگاه

مند به اين و جوان عالقه ها از پدران و استادان به نسل حاضرمهارتو تجربه  در انتقال دانش، يکارکم

 حوزه

  

مشنتريان   ق سنليقة توليد مطناب  زمانبه طور همها و فقدان آموزش مناسب هنرمندان براي حفظ اصالت

 خارجي

  

   رساني ناقص به بازارهاي جهانياطالع

   قديم و جديد هاي آموزشوجود تناقض و ناهماهنگي در روش

   هاي دريافتيآموختگان با اهداف آموزشعدم توانايي انطباق دانش

   رساني در اين حوزههاي راهبردي و اطالعفقدان پژوهش

   عدم تشويق جوانان در روي آوردن به هنرهاي صناعي

   تجربهکفايتي کارشناسان بيبيعدم تبحر در جذب هنرجو به دليل 

   هاي صنايع دستي توسط کارفرمايانآمار صادقانه کارگاه عدم اراية

   گيري و ايجاد شبکههاي دانشگاهي جهت ارتباطعدم آموزش

   هاي آموزشي مناسب و توانمندساز براي فعاالن اين حوزهعدم برگزاري دوره

کنرد  يبنالقوه آنهنا )رو   يروين و اسنتفاده از ن  يا ناتواننان ذهنن  ين ان توانن هاي کنم نبود توجه به آموزش

 (يهنردرمان

  

   هاي کيفيعدم وجود همايش

   بالقوه و بالفعل آن يهات يو قابل يع دستيح از صنايفقدان شناخت صح

   ن حوزهيهاي کارآفريني جهاني و کاربرد آنها در اعدم شناخت مدل

   المللي جهت معرفي محصوالت صنايع دستينهاي بيعدم شناسايي فرصت

   عدم شناخت جايگاه جهاني ايران در اين حوزه

رسناني دقينق   واطنالع  (ياتيو عمل ين حوزه )قانونيهاي اهاي حل مشکالت و چالشروش عدم اراية

 رويکردها
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   هاي جمعيدر بدنه دولت و ميان مردم( با کمک رسانهفرهنگ استفاده از صنايع دستي ) عدم اشاعة فرهنگ

   نبود باورمندي ميان مديران مسئول

   يني و غيرمؤثرينگاه مديران به صنايع دستي به عنوان صنعتي تز

   در انتقال باورها و اعتقادات اقوام مختلف يع دستيصنا يعدم توجه به بعد فرهنگ

   هاي هنرهاي سنتيرشتهنياز به مستندنگاري ماندگاري 

 يختگيهويتي صورت و معنا در آثار صنايع دستي )در هم فرورتقليل جايگاه هنر در صنايع دستي و بي

 ن هنر(يا يعينظام طب

  

   تکثر هويتي در مخاطبان جامعه امروز )اختالط سنت و مدرنيته(

   ها و ...(نهين هزيد، تأميوزه )تولن حينان ايدکنندگان و کارآفريهنرمندان، تول يفقدان خودباور

   شانندادن به هنرمندان بزرگ و فاصله گرفتن آنها از جايگاه واقعي ءبها

   عدم توجه به اصول خالقيت فردي به عنوان فرهنگ کار

   بخشي به صنايع دستيعدم ترويج فرهنگ ارزش

   ن حوزهيصوص زنان فعال انبود بستر مناسب در جامعه براي پذيرفتن هنرمندان به خ

   مندانهزيست فرهنگ زيست عدم تفکر درست نسبت به شيوة

   توجهي به جايگاه سنت و مدرنيتهبي

   هاي تخصصيرساني تجاري در زمينه نمايشگاهعدم اطالع شگاهينما

   لليالمهاي مناسب داخلي و بينمناسب جهت برگزاري نمايشگاه يزيرعدم توجه به برنامه

   هاي خارجينياز به فراهم کردن امکان حضور در نمايشگاه

   هاي داخلي و خارجيهزينه سنگين شرکت در نمايشگاه

   هانها در تهران و ساير شهرستاتعداد اندک نمايشگاه

   هاکم بودن زمان برگزاري نمايشگاه

   تخصيص مکان نمايشگاه به هنرمندان خاص

   دکنندگانيها و نه تولن نمايشگاه به واسطهتخصيص مکا

   هاي دايمي جهت فروش بدون واسطهعدم وجود نمايشگاه

   هاها و نمايشگاهوجود تبعيض و ناداوري در جشنواره

   هاي فصلينبود نمايشگاه

   يعموم يهاق رسانهيشگاه از طرينما ييغات قبل از شروع و در زمان برپايعدم وجود تبل

هنرمندان مسنتقر   يبه خصوص برا يع دستيصنا يهاشگاهيالت مناسب حضور در نمايتسه ةيعدم ارا

 هادر شهرستان

  

   هاي صنايع دستيچيني و خارجي در نمايشگاه يع دستيصناحضور نابجاي بدليجات و محصوالت 

 يهاوابسته است و ضعف يلت و اقدامات دولتبه نقش دو يو اجتماع ياز عناصر فرهنگ يا، بخش عمده7-1بنابر جدول    

 يديموارد، فعاالن تول يد. هرچند در برخنشويت کسب و کارها در نظر گرفته ميد در فعالين حوزه به عنوان تهديمطرح در ا
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ه آنها شد يف قدرت رقابتي، باعث تضعيضعف اساس به عنوان نقطة به نوبه خود، اند کهداشته ينه نواقصين زميخود در ا

 است. 

ط يگران محيباز ياساس ، همواره دغدغةالملليبينو چه  ير، چه در سطح داخلياخ ، به خصوص در دهةيمباحث اقتصاد   

 دهد.يرا نشان م يع دستيصنا ياقتصاد د عناصر مطرح در حوزةيتهد -ک ضعفي، تفک8-1خرد و کالن بوده است. جدول 

 يگروه اقتصاد يهاد چالشيتهد -ل ضعفيتحل جينتا 8 -1 لوجد

 W T يعناصر مورد بررس عامل

و  ين منال يتأم

 يگذارهيسرما

   هنرمندان ياي و اعتبارمشکالت سرمايه

   هامشکالت اعطاي وام براي تجهيز و به روز کردن کارگاه

   ترهاي انرژي ارزانهايي با حاملنياز به استقرار هنرمندان در شهرک

   افت وام با بهره کم(ي)به خصوص در يع دستياشتغال خانگي صنا مشکالت تسهيالت بانکي در حوزة

   بنديگذاري در امر بستهنياز به سرمايه

   مواد  انات توليدي بهتر به خصوص در حوزةعدم تأمين امک

ش و بناقي مانندن   هاي سننتي فنرو  کارگيري روشه معطل ماندن سرمايه و زايل شدن سود به جهت ب

 کاالها در بازار

  

   عدم تأمين مالي کارگران و هنرمندان اين صنعت

   هاي موجودکمبود نقدينگي کارگاه

   صنعت -هنر بومي هر رشتة عدم استفاده از امکانات بالقوة

   صنايع دستي گذاري پايدار در حوزةعدم سرمايه

   گذارو بالفعل اين کار و در نتيجه از دست دادن سرمايهعدم توجيه سودآوري و امکانات بالقوه 

   گذاران و هنرمنداناتصال بين سرمايه نبود حلقة

   ها و مؤسسات اين حوزه جهت پرداخت بيمه سهم کارفرماعدم توانمندسازي کارگاه

-رسننناختيز

توسننعه  يهننا

 يع دستيصنا

   ايهاي تعرفهنياز به برخورداري از سهميه

   حمل و نقل و نياز به يارانه حمل و نقل نةيالت هزمشک

   ن بخشيالت در اياز به تسهيو ن يمشکالت گمرک

امکاننات و خندمات بنراي     ةين شکل در اراگستردگي و پراکندگي توليدات صنايع دستي و در نتيجه م

 فعاالن اين حرفه

  

ها، حمل و نقل مباحث مربوط به بانکصادرات در اين حوزه ) م توجه و پشتيباني مناسب از مقولةعد

 هاي ضروري صادرات صنايع دستي(و گمرک به عنوان زيرساخت

  

ط يشننننننننرا

 ياقتصنننننناد

و  ي)داخلننننن

 (يخارج

   و جهاني نسبت به کاالهاي صنايع دستي يکاهش تقاضاي داخل

   کاهش توان اقتصادي و قدرت خريد مردم

   يجهان يرکود اقتصاد يکاهش سهم صادرات صنايع دستي در جهان در پ

   فزوني عرضه يا توليد بر تقاضا

   عدم وجود فضاي کسب و کار مناسب در جامعه )افت فروش(
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بازار و مکنان  

 فروش

 

   مناسب  يو خارج ينبود بازار فروش داخل

و  ي)منوقت  ياستان يهار بخشيساها و در مبادي ورودي و خروجي استان ياختصاص يهانبود بازارچه

 م(يدا

  

   هاي فروش صنايع دستينياز به ايجاد شهرک

   (يفروش به گردشگران )مستقر در مراکز گردشگر يمشخص برا ينبود بازار

   نبود نگاه فراتر از فروش سنتي و استفاده از تجارت الکترونيک

ها و سناير امناکن متعلنق بنه اينران در      ، سفارتخانههاهاي اين محصوالت در رايزنيعدم فعاليت غرفه

 خارج از کشور

  

   و کارآفريني ييزاهاي مناسب جهت اشتغالعدم ايجاد مکان

رقابننننننت و 

 ط بازاريشرا

   ناتواني در رقابت قيمتي با محصوالت وارداتي به خصوص چيني 

   التن محصوير بازارها با ايتنوع بسيار صنايع دستي وارداتي و تسخ

   ناتواني درک و رقابت با شرايط بازارهاي جهاني

   عدم توجه به وضع بازار و رقباي فعال در اين حوزه

هنا و نهادهناي   عدم برقراري روابط تجاري دو جانبه و چندجانبه با ساير کشورها و حتني بنا سنازمان   

 الملليخارجي يا بين

  

   فرينان اين حوزهعدم وجود رقابت سالم بين فعاالن و کارآ

-خصوصنننني

 سازي

   عدم واگذاري مسئوليت صنايع دستي به بخش تعاون يا بخش خصوصي

   هاي اقتصادي بخش خصوصي و تعاوني در اين حوزهضعف بنگاه

   يع دستيت زنان در بخش خصوصي صنايمحدوديت فعاليت و مالک

   انحصارگرايي و محدود کردن بخش خصوصي

هننا و تشننکل

 هاونيتعا

   (يو صادرات يمختلف با قدرت کافي )داخل يردولتيغ يهاها، و تشکلها، اتحاديهنياز به توسعه تعاوني

هاي تجاري ايرانينان مقنيم خنارج بنه     هاي بازرگاني مشترک و تشکلهاي اتاقعدم استفاده از ظرفيت

 خصوص کشورهاي اسالمي

  

   اعمال توليدکنندگان و بازار رقابت آنها عدم وجود صنف با ضمانت اجرايي براي کنترل

   ها با همعدم تمرکز و ارتباط موثر تشکل

همکاري ميان 

نهادهنننننناي 

 ذيربط

   يربطهاي اجرايي ذنبود هماهنگي ميان دستگاه

   هاي داخلي و خارجيفقدان ارتباط صنايع دستي با دانشگاه

   ايع دستي و بازار کارالتحصيالن صناتصال مابين فارغ عدم وجود حلقة

   گذارنبود مشارکت نهادهاي مدني در کنار فعاالن اين حوزه به عنوان مشاور و سرمايه

   عدم همکاري گمرک و سازمان ميراث فرهنگي )بحث قاچاق(

   منسجم يهاي ذينفع در اين حوزه در چارچوبنياز به ارتباط منطقي ميان گروه

   اي هنرمندان اين حوزهخدمات بيمه ةيمختلف جهت ارا هايهمکاري سازمانعدم 
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، يع دستيصنا توسعة يهارساختي، زيگذارهيو سرما ين ماليمالحظه شده است، عناصر ابعاد تأم 8-1چنانکه در جدول    

قدامات در سطح از ا يط بازار، نه تنها ناشيت رقابت و شراي، بازار و مکان فروش، و در نهايو خارج يداخل يط اقتصاديشرا

ز منتج شده است. در ادامه، ين يط داخليناکارآمد فعاالن مح يهاتيمواقع، از فعال يکالن کشور بوده است، بلکه در بعض

 شود.يمطرح م 9-1طبق جدول  يقانون -يل عناصر گروه حقوقيتحل

 يقانون -يقگروه حقو يهاد چالشيتهد -ل ضعفيج تحلينتا 9 -1 لوجد

 W T يعناصر مورد بررس عامل

قننننننوانين و 

مقننننننررات 

تننننندويني و 

 نظارتي

   صادراتي )از قبيل جوايز صادراتي( نبود قوانين تسهيل کنندة

   مناسب در برخورد با صادرات چمداني صنايع دستي يکرد قانونيفقدان رو

   صنايع دستي عدم رعايت قوانين جاري در حوزة

   ونت صنايع دستي بر صنوف و بازارهاعدم نظارت معا

   نبود رويکرد معافيت مالياتي براي تشويق فعاليت در اين حوزه چه داخلي و چه صادراتي

   گذارينياز به قوانين تأمين امنيت سرمايه

   قوانين گمرکي نامناسب در صادرات

   يع دستيه و کاالهاي صنايعدم کنترل بر واردات مواد اول

   پرداخت به توليدکنندهدم تضمين خريد کاالهاي ساخته شده و اعطاي پيشع

   د(يداخلي و صادراتي )مانند مجوز تول يهات در حوزهيقوانين دست و پاگير فعال

   الت و اعطاي واميتسه ةيقوانين نامناسب در ارا

   يع دستياز هنرمندان صنا يکاف يتين حماينبود قوان

   الزم جهت برخورد با فروش صنايع دستي خارجي در اماکن تاريخي مورد تاييد يونسکونبود قانون 

   ن حوزهيت در ايکار و فعال قوانين سخت جهت توسعة

رعامل و يان مند يم يامهيب يهاکار و چالشهنرمندان تازهبيمه به کارفرما در ارتباط با تحميل پرداخت 

  يراث فرهنگيهنرجو و سازمان م

  

خوداشنتغالي و تبنديل آن بنه بيمنه کارفرمنا )عندم جايگناه واقعني خوداشنتغالي و           هاي بيمنة چالش

 کارفرمايي(

  

   هن حوزيزنان در ا يحقوق يهاچالش يوجود برخ

   مين اجتماعيهاي مختلف از تسهيالت تأءاستفادهمناسب در برخورد با سو ين نظارتينبود قوان

مالکينننننننت 

 معنوي

 

    يدکنندگان خارجيهاي ايراني توسط تولها و نقشرقانوني از طرحغي استفادة

   کارآفريني خل و در نتيجه از بين رفتن انگيزةدا يديان فعاالت توليها مها و نقشطرحاز برداري کپي

   سازي و جايگزيني محصوالت ناب و اصيل صنايع دستيخطر مشابه

   سازي مشابه(بعدي و مدلنوين )چاپ سه يهايفناوربرداري با ظهور چالش کپي
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 مًايآن، مستق يت کليث ماهي، از حيقانون -يمشخص شده است، عناصر مختلف گروه حقوق 9-1طور که در جدول همان   

کسب وکارها، اثرات  يهاتيم بر عرصه فعاليرمستقيم و غيد که به طور مستقنت بخش کالن کشور قرار دارير فعاليتحت تأث

 کنند.يرا اعمال م يتوجهقابل

کار، در قالب اطالعات مورد  مرتبط با کسب و يهامتختلف مؤلفه يهامشخص شده در قالب گروه يينها يهاچارچوب   

ن بخش، به صورت يا يهاد. به عالوه، چالشنريگيمورد توجه قرار م يع دستيفعاالن عرصه صنا يتخصص ياز جهت بررسين

ن راهکارها و يکسب و کار، جهت تدو يهاشده در فصل فرصت ينيبشيپ ،SWOTس يرد، در ماتيتهد -نقاط ضعف

 د. نشويم استفاده ميتصم يهاياستراتژ

 لاّو فصل يبندجمع

ان ي، در طول ساليو جهان يداخل يت اقتصاديوضع يارزشمند در ارتقا يت هايبا قابل يصنعت -به عنوان هنر يع دستيصنا   

 ن طرح، در ادامةيده گرفته شده است. در ايکشور، ناد يشده، و نقش قدرتمند آن در بهبود تراز بازرگانده يکش گذشته به انزوا

 يهامشکالت و چالش ي، پس از بررس«يصناع يکسب و کار هنرها مؤثر در توسعة يهامؤلفه ييو شناسا يبررس»طرح 

ن يب، در ايترتنيد. بدنريگيقرار م يورد بررسم يع دستيکسب وکار صنا طةيموجود در ح يهان حوزه، فرصتيمطرح در ا

 يو بررس يشياند، نشست هميمطبوعات يهابر اساس منابع چهارگانه مقاالت، گزارش يع دستيفصل، مشکالت مختلف صنا

 ةف نقطيل، و آنگاه مجموع عناصر مطرح شده، بر اساس تطابق با تعريط خرد و کالن، تحلي، با توجه به ارتباط با محيدانيم

 -يو حقوق ،ياجتماع -ي، فرهنگي، اقتصادياسي، سصنعت گانة5ن، چارچوب ي. بنابرااستک شدهيد تفکيضعف و تهد

ع يصنا ياصل يهاگروه يتخصص يبررس ياطالعات يازهاينشين پييمورد به مورد عناصر هر گروه، جهت تع ي، با بررسيقانون

-)فصل فرصت SWOTل يس تحليها در ماترد گروهيتهد -عفمشترک ض يهان بخشين، تدويچندر فصل بعد و هم يدست

 .دريگيکسب و کار( مورد استفاده قرار م يها
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 هاالگوي تحليل فرصت
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 دمهمق

مانده  يار باقيبس يهاتيبا قابل يمنزو يو اصالت اثر، همچنان به عنوان صنعت يران، با وجود قدمت طوالنيا يع دستيصنا   

است. به منظور  يمتعدد يهادر بخش يو همکار يازمند هماهنگيخود، ن ستةيگاه شايدن به جايرس ياکه بر ياست. صنعت

دان يکن در ميمورد توجه قرار گرفته است، ول يمختلف يان مختلف راهکارهاين حوزه، در طول ساليدر ا يرقابت يبهبود فضا

 يهافرصت ةيمختلف و ارا يهاق حوزهيدق يسد، بررسريعرصه مشاهده نشده است. به نظر من يدر ا يشرفت چندانيعمل، پ

اوج خود  را به نقطة يدست عيان برد و مجددا صنايجود را از معف موتواند ضيشده، ميو کارشناس يعمل به طور علم

 بازگرداند.

شود. يمح يتشر يمورد بررس يهال و منطق انتخاب گروهيتحل ين چارچوب عمل، الگوين بخش، به منظور تدويدر ا   

ند کار را يکرد و  فرآ يطرح را الگوبند يهاتيمرز فعالتوان ي، مياتير عمليکنکاش و مس طةين حب، با مشخص کرديترتنيبد

مشخص  يپژوهش تحت الگو يند کليکار و فرآ يشناسح هر دو مورد مذکور، روشيشفاف ساخت. در ادامه، پس از تشر

 شود.يه ميارا

 ل طرحيتحل يالگو

ن حرفه وابسته يدکنندگان ايهنرمندان و تول يديطور که از نام آن مشخص است، به کار ، همانيع دستيصنا ياصلبخش    

ن مورد، ياکه با حذف يکند؛ به طوريفا ميرا ا يار مهميان نقش بسيم نيدر ا يانسان ةيگر، عنصر سرماياست. به عبارت د

ن حوزه يرات فعاالن ان حوزه، توجه به نظيا يدر بررس يکرد اصلي، رومنظورنيشود. بديمفهوم ميب يع دستيت صنايموجود

 ن افراد است. يت ايکار در ارتباط با فعال يو سنجش فضا

 دانات، اسينظران اجتماعد مسئوالن، صاحبياز د يع دستيصناط کسب و کار ي، مح«هاچالش ياسهيل مقايتحل»در فصل    

ط حاضر، چه از بعد مثبت و يتر شراقيل دقيرسد، تحليد سنجش قرار گرفت. به نظر ممور دکنندگانياز تول يدانشگاه و بخش

منظور، در طرح حاضر تالش شده است نين عرصه وابسته باشد. بديا يديلبه نظرات فعاالن تو ياديز ، تا حّديچه منف

 د. نريرار گمورد توجه ق يتخصص به صورت مصاحبة ديتول خةر در چريم افراد درگيمستق هايديدگاه

کرد ينان از اتخاد روين قسمت، جهت کسب اطمياز است. در ايمورد ن يهاساختار داده يطراحند کار، يفرآ يعنصر اساس  

پورتر ( و مدل الماس 1979پورتر ) يرقابت يروهاين از عناصر مدل يبياز، ترکيرد نمو يهابه اهم داده يابيجامع در دست

د. در ادامه، منطق ندار يپوشان گر هميکدين دو مدل با يعوامل ا يرد. الزم به ذکر است، برخيگي( مورد تمرکز قرار م1990)

 شود.يه ميند کار اراين دو مدل در فرآياستفاده از ا

عامل را  5ن ير و تأثر ايتمرکز کرد و تأث يرقابت يروين 5ل صنعت الزم است بر يه و تحلي(، در تجز1979بنابر نظر پورتر )   

ن مدل جنبه يقرار داد. ا يک صنعت را مورد بررسيط موجود در يت و شرايق بتوان ماهين طريگر مشخص کرد تا بديدکيبر 
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به کار  يالمللنيو ب يدر بعد داخل يع دستيت صنايو موقع يت رقابتين ماهييدر تع يچارچوب تواند به مثابةيدارد و م ينگرش

ت ين طرح، به منظور سنجش موقعياستفاده کرد. در ا SWOTل يپورتر در تحل يبترقا يروهايتوان از مدل ني، مبنابراينرود. 

، مدل 1-3 د. نگارةيبه دست آ مذکور يروهاين نياز ا يکل يليدر سطح کسب و کار تالش شده است تحل يع دستيصنا

 دهد.يآشکار نشان م يمذکور را به نحو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را  يرقابت يو فضا يشود، عوامل داخليمشاهده م 1-2 طور که در نگارة، همانپورتر يرقابت يروهاي، مدل ناست يگفتن   

است که در بحث تجارت، چه در سطح  ين در حاليدهد. ايکالن مورد توجه قرار م يطيط محيبدون در نظر گرفتن شرا

 . 1دنکنيفا ميا ي، خرد و کالن، نقش مؤثريطياز عوامل مح يا، مجموعهالملليبينو چه  يداخل

بان، به يع مرتبط و پشتيط عامل و صنايط تقاضا، شرايبنگاه، شرا يريپذ(، چهار عامل رقابت1990در مدل الماس پورتر )   

 يرقابت يقدرت نسب يابين مدل، به منظور ارزيد. اندهيل ميل را تشکيتحل يرمترقبه، ساختار کليهمراه عناصر دولت و موارد غ

سازد يم و آشکار ک صنعت را مشخصي يجهان يو حت ين عوامل، رقابت داخليان اياط مق ارتبيرود و از طريبه کار م

  (.2-2 )نگارة

 يرويه گرفته تا نيه و سرماين صنعت، از مواد اولياز در ايمورد ن يهايورود يبه تمام ين نگاره، عوامل درونيبا توجه به ا   

موجود  يجاديو ا ينسب يايمزا رد، مجموعةيگيمورد توجه قرار من بخش يمتخصص اشاره دارد. در واقع، آنچه در ا يانسان

در طول زمان  يو خارج يداخل يز، روند تقاضاياست. در بخش تقاضا ن يالمللنيو چه ب ين حوزه، چه در سطح داخليدر ا

                                                   
، تفکيک محيط خرد و کالن به طور «کار هنرهاي صناعي هاي مؤثر در توسعة کسب وبررسي و شناسايي مؤلفه». در مدل نهايي ارايه شده در طرح 1 

 (.12-6دقيق مشخص شده است )نگارة 

 بالقوه يرقبا

 کنندگاننيتأم انيمشتر

 نيگزيجا يکاالها

 صنعت يفعل يرقبا

 يزنقدرت چانه
 کنندگاننيتأم

 يزندرت چانهق
 انيمشتر

د ورود  يتهد
 ديجد يرقبا

  يد ورود کاالهايتهد
 نيگزيجا

 (1979مدل نيروهاي رقابتي پورتر )پورتر،  1 -2 نگارة
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و  يداخل يريپذابتت، رقيد و در نهانرويل به شمار ميدر تحل ياساس يبان، به عنوان عامليپشتو  يع حاميمطرح است. صنا

ن موارد، بحث دولت و اقدامات يبر ا شود. افزونين مدل مطرح ميکه در ا است يگريصر د( عنيالمللني)در سطح ب يخارج

 ياثرگذار بر قالب کل يم، وليرمستقيغ يد به عنوان عواملتوانيرمترقبه، ميبه صورت موارد غ ياتفاق يدادهايز روي، و نيدولت

 د.به شمار رون مدل،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(، توجه به 1979ل صنعت در مدل پورتر )يه و تحليکرد طرح حاضر عالوه بر در نظر گرفتن عوامل مختلف تجزيرو   

 ين طرح تالش شده است، در بررسيگر، در ايشود. به عبارت دي( مطرح م1990است که در مدل الماس پورتر ) يعناصر

 مورد ل،يتحل جهت ازيمورد ن يهابه عنوان چارچوب داده مطرح در دو مدل مذکوراز عوامل  يا، مجموعهينمونه مورد بررس

 رد. يتوجه قرار گ

مذکور در فصل گذشته،  يهاافتهيطرح، و با توجه به  ين، با استناد به عوامل مطرح شده به عنوان چارچوب کليبنابرا   

-نيدکنندگان و تأميآنگاه فرم مصاحبه با دو گروه تول به منظور کسب هدف طرح، مشخص شده و ياداده يازهاياز ن يفهرست

ان، تالش يدگاه مشتريفراهم شده است. الزم به ذکر است، به منظور پوشش د يع دستيگانه صناهفت يهاکنندگان در گروه

ان از ينظر مشترمورد  يهايژگيو يداران استفاده شود. تقاضايبا خر يدکنندگان به عنوان عامل ارتباطيشده است از نظرات تول

 رد.يان مورد استفاده قرار گيدگاه خاص مشتريتواند به عنوان دين عرصه، ميا يديفعاالن تول

بنگاه،  ياستراتژ
 يريپذساختار و رقابت

 ط عوامليشرا ط تقاضايشرا

 بانيع مرتبط و پشتيصنا

 دولت

شانس و  
 حوادث

 ياتفاق

 (1990مدل الماس پورتر )پورتر،  2 -2 نگارة
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طور که در د. همانندهيرا نشان مبا توليدکنندگان  يتخصص يهامورد نظر در انجام مصاحبه يموارد کل، 1-2ول جد    

اشاره شده  به آنهاح يدو مدل مطرح شده از پورتر است که به تشرها بر اساس شود، انتخاب سؤاليمالحظه م مذکور ولجد

 است.

 يع دستيدکنندگان صنايعوامل مطرح شده در چارچوب فرم مصاحبه با تول 1 -2 لوجد

 يات مورد بررسييجز يعناصر اصل

 )بالفعل( يب داخليرق رقابت

 )بالقوه و بالفعل( يب خارجيرق

 ازيساخته موردنمهين يا کاالهايه يمواد اول نيتأم

 ک(ينده نزديدر آ -ه )در حال حاضرين سرمايت تأميوضع

 ک(ينزد ندهيآ در -حاضر حال )در يگذارهيه سرمايتوج

 در داخل صنعت نيگزيجا يکاالها

 خارج از صنعت

 يخاص مورد انتظار مشتر يژگيو انيمشتر

 انيه مشترقيق محصوالت با سليتطب امکان

 سال گذشته 5روند تقاضا در  ط تقاضايشرا

 سال گذشته 5تناسب عرضه و تقاضا در 

 مرتبط يهادر حوزه يگذارهيسرما بانيع مرتبط و پشتيصنا

 رمترقبهيمواجهه با موارد غ يموارد اتفاق

 يدر سطح داخل يت رقابتيوضع يابيارز

 يالمللنيدر سطح ب

 سال گذشته 5در  يقدامات دولتدولت و ا يابيارز دولت

 ا آزمون و خطاي يزيروه برنامهيت به شيفعال يالگو يطيمح يابيارز

 ينيه کارآفريتوج

 شده محصوالت منسوخ محصوالت

 کينده نزديباال در آ يمحصوالت با تقاضا

و الماس پورتر، در فرم  يقابتر يروهاين يهاعوامل مذکور در مدل يمشخص شده است، تمام 1-2طور که در جدول همان   

گر، دو سؤال به مجموع عناصر مطرح شده در جدول يد ديافت اطالعات مفيمصاحبه مطرح شده است. به عالوه، به منظور در

 ر اضافه شده است:يبه شرح ز مذکور

 الت الزميمطلوب در صورت وجود امکانات و تسه يصادرات منطقة -

 خود يت رقابتيوقعجهت بهبود م يدشنهايپ يراهکارها -
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 يسنجدکنندگان و در بحث دوم، امکانيتول يصادرات يهاشياز گرا ياول، آگاه نةين دو سؤال، در گزيل طرح ايدل   

 يشنهاديپ گر، ممکن است برنامةي( است. به عبارت ديو خصوص يدکنندگان )به بخش دولتيتول يشنهاديپ يراهکارها

 ياست که طراح ين در حاليد. اه شويارا يکامال انتزاع ياوهيمنافع خود و به شدکنندگان، صرفا با در نظر گرفتن يتول

کار، عالوه بر  جةين، به عنوان نتين راهکارها اشاره دارد. بنابرايا يسازادهيامکان پ يبه بررس يبهبود رقابت يهاياستراتژ

 پرداخت. دکنندگانينظرات تول يتوان به بررسيم SWOTحاصل از  يينها يهاياستراتژ

، از يع دستيد صنايند تولياز در فرآيساخته مورد نمهين يه و کاالهايتر بحث مواد اولقيدق يبه منظور بررس ن،يافزون بر ا   

مورد  ياصل ي، اجزا2-2د. در جدول يآيمصاحبه به عمل م ،ن حوزهيشتر به اين موارد به جهت اشراف بيکنندگان انيتأم

 ه مشخص شده است.ن گرويدر مصاحبه ا يبررس

 يع دستيکنندگان صنانيعوامل مطرح شده در چارچوب فرم مصاحبه با تأم 2 -2 لوجد

 يات مورد بررسييجز يعناصر اصل

 معمول يتطابق محصوالت با استانداردها ت يفيک

 کنندکاننيان تأميم يسطح رقابت داخل رقابت

 لکنندگان فعانيتعداد تأم

 د در هر بار مراجعهيزان خريم دکنندگان(يان )توليمشتر

 ان در طول زمانير مشترييا تغيثبات 

 ه شدهيبه محصوالت ارا يزان دسترسيم

 کنندهنيدگاه تأمياز د هيمهم مواد اول يژگيو

  يدگاه مشترياز د

 ادن مويشرفته در جهت تأميپ يهايورآآالت و فننياستفاده از ماش يفناور

 موجود يهامشکالت و چالش

 يت رقابتيبهبود موقع يراهکارها

ل ياز قب يق پرسش موارديم از طريساخته، چه به طور مستقمهين ين مواد و کاالهاي، ابعاد مختلف تأم2-2بنابر جدول    

مورد نظر، مورد  يهايژگيدر مورد سطح رقابت و و يم با طرح سؤاالتيرمستقيت و در دسترس بودن؛ و چه به صورت غيفيک

مورد  يکنندگان، مشکالت و راهکارهانيکرد مورد استفاده در مصاحبه با تأميتوجه قرار گرفته است. به عالوه، همچون رو

 شده است.  يطراح ين افراد در قالب سؤاالتينظر ا

 يمورد بررس و شاخص ياصل يهاگروه

-حوزهانتخاب منظور، در نياست. بد يع دستيصنا طةيحدر  يشاخص و اصل يهاگروه بررسيطرح حاضر،  ياصل تمرکز   

 يکسب و کار هنرها مؤثر در توسعة يهامؤلفه ييو شناسا يبررس»ه در طرح گانه مشخص شد12 يهاشاخص در گروه يها

 شود.يه ميارا 3-2به شرح جدول  که مورد توجه قرار گرفته است ييارهاي، مع«يصناع
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 يمورد بررس يهاانتخاب گروه يارهايمع 3 -2 لوجد

 انتخاب يارهايمع هاگروه يابعاد بررس

ع يگانه صنا12 يهاگروه

 يدست

 يداخل يهاشتر در بازارها و فروشگاهيب يفراوان ي. داخل1

 دارانيان و خريشتر مشترياستقبال ب

 ق گمرکيو از طر يصادرات رسم يالمللني. ب2

 يانصادرات چمد

-ت در حوزهيفعال يالمللنيو ب يداخل دو جنبة، ياصل يهامطرح شده است، در انتخاب گروه 3-2طور که در جدول همان   

موجود ، و  ي، از آمارهايافت اطالعات صادرات رسمي، به منظور درين المللينظر قرار گرفته است. از بعد ب مختلف مّد يها

 ن عرصه استفاده شده است. در جنبةينظر در از نظرات افراد مسئول و صاحب، ايجهت کسب اطالعات صادرات چمدان

، نظرات افراد متخصص و يع دستيمحصوالت صنا فروش و نبود مکان مشخص عرضة يز، به جهت کمبود آمارهاين يداخل

 به کار رفته است. ين حوزه به عنوان تنها مرجع اطالعاتيا درآگاه 

صادرات  نةيدر زم 2تهران يو اتاق بازرگان 1رانيت گمرک اياز سا يافتيبا توجه به اطالعات در و يالمللنيدگاه بيد بنابر   

گروه آثار  5ن حوزه تنها در ياز گمرک در ا يارسال يشود که حجم کاالهايسال گذشته، مشخص م 5ران در يا يع دستيصنا

مختلف کشور  يهاگر، اقالم صادر شده از استانيارت داست. به عب بوده يسنت يهابافتو دست ي، چوبي، فلزينه، سفاليآبگ

از مرز خارج شده است.  ي، به صورت چمدانير محصوالت ارساليو ساگروه ثبت شده،  5ن يکشورها تنها در ا يبه برخ

ب، آثار يترت ها بهگروه يت صادراتياولوه، ن نگاريدهد. با توجه به اين کاالها را نشان ميا يد صادرات، مبدأ و مقص3-2 نگارة

ر آثار قرار يزان نسبت به ساين ميترنييبافت در پادست محصوالتصادرات است.  ي، آثار فلزي، آثار چوبينه، آثار سفاليآبگ

د و به نشويدر آمار گمرک ثبت نم ن حوزةير اد يارسال يشتر کاالهاين حوزه، بياز فعاالن ا ياريدارد؛ هر چند بنابر نظر بس

 يهاها، استانن گروهيصادرات انجام شده در ا ي، ارزش دالر3-2 نگارة د.نشوير کشورها ارسال ميابه س يچمدان صورت

، با توجه يت چمدانصادرا در حوزةشايان ذکر است، دهد. يرا نشان م يصادرات عمدة ين محصوالت و بازارهايصادرکننده ا

-به خصوص در بخش ترمه يسنت يهايو رودوز يمآثار چر ، دو حوزةيتخصص يهاها و انجمنتشکل يبه نظرات اعضا

 الملل نام برده شده است.نيب فعال در حوزة يهار گروهيبه عنوان سا ،يدوز

 يهاها و فروشگاهشگاهينما يکل يو بررس يع دستيمختلف صنا ياههنظران حوزنظرات صاحب يز، بررسين يداخل نبةاز ج   

در  ياز رونق بهتر زين يداخل يدر فضا ،يالمللنيعرصه بفعال در  ياهوزهاست که حن مشخص کرده ين، چيدست عيصنا

و  يمحصوالت چرم ةيها، اراشگاهيفروش و نما يهاکه در اکثر مکاني. به طوراندها برخوردار بودهر گروهيسه با سايمقا

-ب، در انتخاب گروهيترتنيبد اختصاص داده است. ان را به خودياز مشتر ياريو بافت، توجه بس يمختلف رودوز يکارها

 يهايبافت و رودوز، آثار دستيفلز، آثار ي، آثار چوبينه، آثار سفاليگروه آثار آبگ 7، يع دستيو شاخص صنا ياصل يها

                                                   
1.  www.irica.gov.ir 
2.  www.tccim.ir 

http://www.irica.gov.ir/
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 يهار گروهيالزم به ذکر است، عدم شمول سا ند.شويکسب و کار انتخاب م يهافرصت يجهت بررس يو آثار چرم يسنت

ست. در واقع، به منظور ين يع دستيمهم صنا يهان حوزهيت ايگانه، نشان از عدم اهم12 يهادر گروهمندرج  يع دستيصنا

-نيو ب يداخل يدگاه بازرگانيتر از دپررونق يهال به گروهيتحل رةيصنعت، دا -ن هنريمختلف ا يهاگروه يبررس يسنجامکان

 رد.يصورت پذ يطور تخصص به يع دستيصنا يهافرصت ييشده است تا شناسا محدود يالملل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يهدف صادرات يبازارها يصادرات يهااستان

 يآثار فلز

 

دالر(،  828088) امنارات دالر(،  967680) عراق

 دالر( 539049) انگلستان

 

 1843384) اصننفهاندالر(،  2237891) تهننران

 دالر(

ينتس افتآثار دستب  

 

 

 دالر( 67500) مازندران، دالر( 71738) تهران
 دالر( 149421) اماراتدالر(،  151503) عراق

 يآثار چوب

 

 

 3025642) تينننکودالر(،  7779316) امنننارات

 813652) عننراقدالر(،  1063977) قطننردالر(، 

 دالر( 799112) آلماندالر(، 

 

 709875) تهننراندالر(،  15915990) اصننفهان

 دالر(

 آبگينه

 

 

 11395875) زدينندالر(،  12399344) همنندان

 يمرکننننزدالر(،  10121994) تهننننراندالر(، 

دالر(،  2577002) خراسنناندالر(،  4299755)

 اصنفهان دالر(،  1201038) يجنان شنرق  يآذربا

 دالر( 532026) خوزستاندالر(،  911009)

 

 2484963) ترکمنستاندالر(،  36520785) عراق

 948573) هيروسدالر(،  1068012) هيترکالر(، د

 دالر( 597606) پاکستاندالر(، 

 

 يآثار سفال

 

 

 خوزسنننننتاندالر(،  13181307) همننننندان

دالر(،  4627278) اصفهاندالر(،  10097471)

 688860) فنننارسدالر(،  2134900) تهنننران

 دالر( 567134) يخراسان رضودالر(، 

 

 9208958) اتامنناردالر(،  11738667) عننراق

 دالر( 532976) نيبحردالر(، 

 

 هاي اصلي صنايع دستياطالعات صادراتي گروه 3 -2 نگارة
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ت جه دکنندگان فعاليتول انتخاب يارهايمع نييتعل طرح، ي، به عنوان واحد تحليمورد بررس يهاپس از انتخاب گروه   

از جهت پاسخ به يمورد ن ياطالعات ةريموضوع طرح و با توجه به دا. بر اساس ت استيز اهميحا يانجام مصاحبه تخصص

شده است که به شرح  ييشناسا ينمونه مورد بررسانتخاب  يبرا ط الزميبه عنوان حداقل شرا اريمع 2، الت مشخص شدهسؤا

  .شوديمطرح م 4-2جدول 

 دکنندگان مورد مصاحبهيانتخاب تول يارهايمع 4 -2 لوجد

 سال 5ش از يب يتخصص يديتول سابقة 1

 خاص(  يت صادراتيا فعاليز، مدارک يافت جوايخود )در يتخصص اص در حوزةخ يتوانمند يدارا 2

ک يفعال در هر  يهاها و تشکل، با انجمنيط در انجام مصاحبه تخصصيدکنندگان واجد شراي، در انتخاب تولبيترتنيبد   

، با يديو موافقت فعاالن تول يمکارشده است. آنگاه بر اساس ه يين افراد شناساياز ا يها ارتباط برقرار، و فهرستهاز گرو

کنندگان نيه عالوه، در انتخاب تأمب  اند.قرار گرفته ي، افراد مورد نظر مورد مصاحبه فرديو مکان يتوجه به مالحظات زمان

ک رشته و يبه تفک يو گردشگر يع دستي، صنايراث فرهنگيافته از سازمان ميمناسب جهت انجام مصاحبه، از فهرست تدارک 

 يبا برخ يفرد يهاکنندگان، مصاحبهنين تأميا يزمان يهاتين نحو، با توجه به محدوديت استفاده شده است. بديفعال نةدام

 ياساس ن فهرست، تالش شده است دغدغةيالزم به ذکر است، در انتخاب افراد مناسب از ا ن افراد به عمل آمده است.ياز ا

 رد.يار گن مورد توجه قريتأم دکنندگان در حوزةيتول

کنندگان واجد نيدکنندگان و تأميمشخص شده، و مصاحبه با تول يهاک گروهيبر تفک ي، تمرکز اساسيبعد فصولدر    

 يها و راهبردهايو آنگاه استراتژ، ييکسب و کار در هر گروه شاخص شناسا يهاق، فرصتيطرنيط خواهد بود تا بديشرا

 ه شود.ينه ارايمشخص در هر زم

 دوم صلف يبندجمع

که با  ييدکنندگان وابسته است؛ کارهايهنرمندان و تول يدست يهنرهاکه از نام آن مشخص است، به چنان، هميع دستيصنا   

 يتخصص ي. بررسهستندن مرز و بوم يو تمدن ارزشمند ا يدهنده فرهنگ غند و انتقالنشويد مين افراد توليقه ايذوق و سل

موجود  يهافرصت يو معرف يياز دارد تا جوانب مختلف جهت شناسايسجم و جامع نمن ي، به چارچوبيصنعت -ن هنريچن

ها، ل فرصتيالزم جهت تحل يهابه داده يابينان از دستين طرح، به منظور کسب اطميب، در ايترتنيد. بدنريمورد توجه قرار گ

 يروهايل نيه و تحليتجز يهااز، مدلينمورد يمورد سنجش قرار گرفته است و متناسب با محتوا يمختلف بازرگان يهامدل

شده است.  يها طراحن مدلي( انتخاب و آنگاه، فرم مصاحبه با توجه به عناصر ا1990( و الماس پورتر )1979پورتر )رقابتي 

ع ياط تقاضا، صنيان، شراين، مشتريگزيجا ين کاالهايل رقابت، تأمياز قب ين عرصه، موارديا يديفعاالن تول يچنانکه در بررس

 يتخصص ن سؤاالت مصاحبةيو محصوالت در تدو يطيت محي، دولت، وضعيت رقابتي، وضعيبان، موارد اتفاقيمرتبط و پشت

 استفاده شده است. 
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برخوردار است، تالش  ييت بااليساخته، از اهممهين يه کاالهاه و چيمواد اول ن، چه در حوزةيکه مبحث تأمييجا از آن   

ن بخش ين، در اي. بنابرافراهم شودمختلف  يهاکنندگان گروهنيبا تأم يمصاحبه تخصص يبرا يشده است تا قالب مشخص

وجود م، مشکالت يورآ، فنيکننده و چه مشترنيد تأمينظر چه از د مهم مورد يژگيان، ويت، رقابت، مشتريفير کينظ يعوامل

 شده است. ينيبشيپ يفرد يهامصاحبه يجهت برقرار يت رقابتيبهبود موقع يو راهکارها

مشخص شده، بر اساس  ياصل رشتة 12ان ي، از ميع دستيط کسب  کار صنايدر مح ياصل يهاص فرصتيبه منظور تشخ   

 يهايبافت و رودوز، آثار دستي، آثار فلزي، آثار چوبيآثار سفالنه، يگروه آثار آبگ 7مشخص،  يالمللنيو ب يداخل يهاجنبه

، موفق يدينفر فعال تول 3. در هر گروه، حداقل استشدهکسب و کار انتخاب  يهافرصت يجهت بررس يو آثار چرم يسنت

از اقدامات و  يقي، شرح دقيبعد يهااند که در فصلن شدهييتع ين، به منظور انجام مصاحبه تخصصيمع يارهايبر اساس مع

گروه مشخص، به مفهوم  7ذکر است، انتخاب  شود. الزم بهيه ميها اراک گروهيانجام شده در هر گروه به تفک يهامصاحبه

آنها صورت  يت نسبيو موفق ،يالمللنيو ب يزان فروش داخلين انتخاب بر اساس ميست؛ بلکه ايها نر گروهيسا يتياهميب

 رفته است.يپذ
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 حوزه هنرهاي آبگينه
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 مقدمه

که يرود؛ به طوريران به شمار ميا يع دستيصنا يهان گروهيارترفداز پرطر يکيان دور، ياز سال نه،يو آبگ يگرشهيش   

گذشته،  يهارسد. البته در ساليز به گوش ميالملل نني، بلکه در سطح بيدر بازار داخلن صنعت نه تنها يشهرت و آوازه ا

ر کشورها، از عدم يساان، ين ميآن شده است. در ا يبيتقر ين صنعت منجر به انزواينظران از اصاحبغفلت مسئوالن و 

که  يياند. در واقع، بازارهاخود کسب کرده يهاتيفراتر از قابل يگاهيران استفاده کرده و جايا يع دستيصنا حضور مقتدرانة

دان رقابت يشده است که در م ييب کشورهايقرار داشت، در حال حاضر نص يرانيگران اشهيار شيان گذشته، در اختيدر سال

 کنند. يتر عمل ميار قوي، بسيرانيا يدست ع يصنابا 

ث يشود صنعت مذکور از حين بخش، تالش ميران، در اينه ايصنعت آبگ -سته هنريگاه شايجا يايبا توجه به ضرورت اح   

ن اطالعات، يان شود. بر اساس ايآشکار و پنهان در آن نما يرد تا نکات مثبت و منفيقرار گ يمختلف مورد بررس يهاجنبه

 ش گرفت. ين حوزه در پيکسب و کار در ا يگسترش فضا يزيررا در برنامه يکرد مناسبين روتوايم

   يع دستينه در گروه صنايمحصوالت آبگ

ل يبه دل اين محصوالتد. نشويم يبندگروه يبيو ترک ي، قالبيد به سه گروه فوتيبر حسب روش تول يسنت نةيآثار آبگ    

، همواره ينييتز يکاربر يهاتيو قابل يباال، عبور دادن نور، پوشش حفاظت ي، تحمل دمايينمامواد، بزرگ ينگهدار ييتوانا

ساخت  يها، آبگز کردن و روشيسازمات يهاوهي، شيتوان با تراش، نقاشيشه مي. در سطح شانددر مرکز توجه قرار داشته

 يهاز انواع رنگين يبيو مواد ترک يفلز يدهاياکسب يها را اجرا کرد. با استفاده از ترکدو پوست و سه پوست، انواع طرح

د يوم(، سبز )اکسيد کادميد مس(، زرد )اکسي)اکس يو سبز آب يد منگنز(، آبياه )اکسيد کبالت(، بنفش تا سي)اکس يالجورد

ها انواع رنگتوان با ين ميچند. همآينيشه به وجود مير شيد طال( در خميم( و قرمز )کلريکربنات پتاسي)ب يکرم(، سبز آب

رند. يگيشه به کار ميش ين روييتز يز براياز جمله مس و آهن را ن يمختلف فلز يهاهيکرد. آرا يشه را نقاشيسطح ش يرو

 .(1391، يمي)تسل دهدينه را نشان ميآبگ يرمجموعه آثار هنريز 1-3 نگارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 ياشهيش يآثار هنر

 ساخت

 (يبي)ترک يقالب -يفوت

 يقالب

 يفوت

 نييتز

 زمان با ساخت هم پس از ساخت

شه  يش شه و فلزيق شيتلف آبگز کردن چند پوسته کردن

 تراش

 ينقاش

 يسازمات

 ايزيرمجموعة آثار هنري شيشه 1 -3 نگارة
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ن امر ي. اهستندبرخوردار  يينه از تنوع بااليآبگ تلف در حوزةمخ يهاتيشود، فعاليمشاهده م 1-3 طور که در نگارةهمان   

در واقع، بخش . ابدييق ماصدمان با ساخت و پس از ساخت، زم، در دو مرحله همين آثار هنرييتز به خصوص در حوزة

ه بر آمار و نظرات يتک ابد. در ادامه، بايين آثار نمود ميا ينات هنرييدر تز ياشهيدکنندگان آثار شيت و ذوق توليخالق ياصل

 رد.يپذيصورت م يدست يگرشهيمختلف صنعت ش يهابا جنبه يشتريب يين عرصه، آشنايفعاالن ا

 يدست يگرشهيصادرات اقالم متنوع ش

توان به يم يخارج ين گروه از محصوالت به کشورهايو به خصوص صادرات ا يت مبادالت بازرگانيبا توجه به وضع   

 1دهد.ينه را نشان ميگروه آبگ ي، اطالعات صادرات1-3برد. جدول  يکشور پ يت اقتصاديوضع يدر ارتقاآن  يت بااليقابل

 93-89 يدر دوره زمان رانينه اياطالعات صادرات آبگ 1 -3 لوجد

 يمحصوالت صادرات
استان مهم 

 يصادرات

ارزش 

 يدالر

 بازار عمدة

 يصادرات

ارزش 

 يدالر

هناي  لينوان  از استفاده بنراي سنرميز )بنه غينر     نوع مورد از ياشيشه ظروف

 ينياي بدون تزمقاصد آشپزخانه يا يني(يتز
 302446 عراق 333421 تهران

هناي  لينوان  از استفاده بنراي سنرميز )بنه غينر     نوع مورد اي ازظروف شيشه

 خوردهتراش شده،اي نقاشيمقاصد آشپزخانه يا نوشيدني(
 5487459 عراق 5785842 تهران

يننات داخلني ينا مقاصند     ياي براي محل كار، توالنت، تز ساير ظروف شيشه

 ين يمشابه، بدون تز
 301004 عراق 303835 همدان

مقاصند   يننات داخلني ينا   يتز توالنت،  اي براي محل كار،ساير ظروف شيشه

 خوردهتراش شده،نقاشي، مشابه

خراسان 

 يرضو
 2886296 عراق 2859090

شيشه داراي  آشپزخانه از استفاده براي سرميز يا نوع مورد اي ازهظروف شيش

 نييبدون تز، ضريب انبساط خطي
 7976770 عراق 7313114 تهران

شيشنه   اي ازآشنپزخانه  استفاده براي سرميز ينا  نوع مورد اي ازظروف شيشه

 خوردهتراش شده،اشيقن، داراي ضريب انبساط خطي
 501937 عراق 496514 تهران

ا مقاصند  ين  يننات داخلن  ييمحل کار، توالنت، تز  يبرا ياشهير ظروف شيسا

 خوردهشده، تراشيدار نقاشستال سربيمشابه از کر
 --- عراق 16440 تهران

 275997 عراق 253434 يمرکز ينيبدون تز، هاي داراي ضريب انبساط خطيشيشه از اشيا ساير

 62903 ياندونز 75863 تهران خوردهتراش شده،نقاشي، هاي داراي ضريب انبساط خطيشيشه ساير اشيا از

 43394812  43437553  نهيصادرات گروه آبگ يمجموع کل ارزش دالر

                                                   
هاي صادراتي و بازارهاي هدف، به دليل نامشخص نهاي دالري محصوالت صنايع دستي در استا. الزم به ذکر است، تفاوت اندک موجود در ارزش1 

 است.هاي تحليلي در اين طرح حذف شدههاي صادراتي مبدأ بوده است که از مجموع دادهبودن مکان
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از  ين، بخش اندکيچنهم نه، کشور عراق است.ياقالم آبگ يصادرات شود، بازار عمدةين جدول مشاهده ميطور که در اهمان   

ن يتوان چنيصادرات، م يا توجه به ارزش دالرب .صادر شده است يه کشور اندونزب کار شده، ياشهيش ءاي، اشمحصوالت

ان، ين ميبوده است. در ا يداران عراقيشتر مورد توجه خريط کار، بيو مح يبا مصارف خانگ ياشهيمطرح کرد که ظروف ش

 شود. ين مشاهده نمييشده و بدون تز در اقالم کار يتفاوت خاص

روند. يفعال به شمار م يهان استانيتر، مهميتهران و خراسان رضون گونه محصوالت، يصادرکننده ا يهااستانث يح از   

از لحاظ حجم  ي، ولاست هدف داشته يرا به کشورها يز صادراتين ير همدان و مرکزيها نظر استانيان، ساين ميالبته در ا

   .ستين يسه با دو شهر تهران و خراسان رضويکار، قابل مقا

ن حوزه، در ادامه، يدر ا يفعال صادرات يهاالملل و استاننيدر بخش ب ياشهيش يع دستيت صناياهم با آشکار شدن درجة   

 د.ريقرار گ ين حرفه مورد بررسينظران انه بر اساس نظرات صاحبيآبگ مختلف کار در حوزة يهاشود، جنبهيتالش م

 نيو تأمد ينه در بخش توليآبگ نظرات فعاالن حوزةل يتحل

کنندگان نيدکنندگان و تأميبا تول يتخصص يها، مصاحبهيع دستيصنا ن حوزةيکسب و کار در ا يهامؤلفه يبه منظور بررس   

کسب و  يهامختلف، فرصت يهااز فعاالن گروه يع نظرات اکتسابيرفته است تا با تجميصنعت صورت پذ -ن هنريفعال ا

هنرمند و  3کنندگان تالش شده است تا حداقل به ذکر است، در انتخاب مصاحبهشود. الزم  يين حوزه شناسايکار در ا

ز بر اساس نگاه يکنندگان مورد مصاحبه ننيتأمتعداد  رند.يحوزه مورد توجه قرار گاين صاجب کسب و کار موفق در 

ن يدکنندگان در تأميت تولگر، با توجه به نظراين انتخاب شده است. به عبارت ديمختلف تأم يهاگان به حوزهدکننديتول

در رفته است و يصورت پذن گروه يکنندگان انيبا تأم يليتکم يهامصاحبهساخت خود، مهين يه و کاالهايمواد اول يازهاين

ن افراد به ي. در ادامه، متن مصاحبه با ااندصاحبه قرار گرفتهز مورد مين يشتري، افراد بشتريببه کسب اطالعات  ازينموارد الزم و 

 شود. يه ميکنندگان ارانيدکنندگان و تأمين شده در دو بخش تولييش تعياز پ يهاصورت جدول مؤلفه

 نهيآبگ فعال در حوزة کنندگانديتول يدانيم يبررس

 3، متن مصاحبه با ياشهيمحصوالت ش در حوزة يع دستيکسب و کار صنا يهافرصت يمعرفجهت ن بخش، يدر ا   

-همانوست بخش د مطرح شده است. ين افراد، در فصل پيمربوط به ا يااطالعات حرفه شود.يه ميشه ارايش متخصص حوزة

ر يالزم، نظ يارهايل طرح مطرح شده است، در انتخاب افراد مورد مصاحبه تالش شده است، معيتحل يطور که در بخش الگو

 د. نري، مورد توجه قرار گيديژه توليت ويسال و داشتن فعال 5ش از يسوابق ب

شه را يط خرد و کالن کسب و کار شيشود، موارد مورد بحث، اهم موضوعات محيمالحظه م 2-3طور که در جدول همان   

ن يشان معتقد بر ايالزم به ذکر است، ارد. يگيل قرار ميد. در ابتدا، نظرات متخصص اول مورد تحلندهيتحت پوشش قرار م

م يع در سطح کشور جهت ارتباط مستقيوس يهاس فروشگاهيصوص تأسبه خ يع دستيت از صنايهستند که در صورت حما

به  ييهاجاد گروهيو ا يصادرات يکاالها ييز شناسايو سودجو، و ن يرضروريغ يهاهنرمندان با جامعه هدف و حذف واسطه
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 ياهيآن به عنوان سرما ا کرد و ازيرا اح يع دستيتوان صنايمند و توانا مقبا افراد عال يتجار يا همکاريوم و يصورت کنسرس

شان بر يمند شد. در ادامه، خالصه نظرات اباال در کنار نفت بهره يت ارزآوريهنگفت در جهت بهبود اقتصاد کشور با قابل

 شود.يه مير ارايمشخص به شرح جدول ز يهاحسب مؤلفه

 1-کسب و کار يهاؤلفهنه در مورد ميآبگ تن مصاحبه متخصص حوزةم 2 -3 لوجد

 نهيآبگ ص حوزةمتخص -جموراند شاهيمج استاد هاي کسب و کارمؤلفه

منننننواد و 

 سرمايه

گذاري ارزي هاي سفارشي به جهت نياز به سرمايهها و طرحکنندگان با قالبتأمين بلور و شيشه از تأمين مواد اوليه 

 باال و آلودگي محيطي جهت توليد در منطقه فعاليت

 کنندگانمين کارتن و بسياري از قطعات و ابزار مورد نياز از تأمينتأ

 4هاي باال براي مصرف گاز )تقريبا هاي گذشته به دليل تعيين قيمتهاي بلورسازي در سالتنش کارخانه

 برابر در دولت گذشته(

 درصد مواد اوليه از داخل کشور 98تأمين 

( و عدم صرفه اقتصادي استفاده از اين تسهيالت به علت ماهينت کنار   %30ا ) حدود هبهره نامناسب وام تأمين سرمايه 

 هاي جانبي باالدستي با هزينه

مناه اقندام خاصني صنورت      6فرآيند طوالني دريافت وام )در مثال مورد نظر توليدکننده، حتني پنس از   

 نگرفته است(

 کوتاه )حدود يک سال( هاي اعطايي با دورة سررسيد بسيارمبلغ بسيار کم وام

نبود تسهيالت شرکت در نمايشگاه )در گذشته دور، تسهيالت بسياري از قبيل ياراننه، غرفنة رايگنان و     

هاي خارج از کشنور و  هاي نمايشگاهها به صورت بليط هواپيما، هزينه اجاره غرفهتأمين بخشي از هزينه

 شد(کنندگان در نمايشگاه اعطا مي...، به شرکت

 هاي خارجي با توجه به نرخ ارز در حال حاضرهزينة بسيار باالي شرکت در نمايشگاه

هناي بنازار در شنرايط حاضنر و     گذاري در اين حوزه به دلينل وجنود محندوديت   ديربازده بودن سرمايه گذاري توجيه سرمايه

 طوالني شدن فرآيند ارسال و دريافت بهاي کاالي ارسال شده

 گذار بر فرآيند کار و داشتن ديد بلندمدت مايهضرورت تمرکز سر

توجيه کنارآفريني و  

 زايي اشتغال

 نياز به سرمايه باال و نيروي کار خالق با روحية کارآفريني 

 ضرورت داشتن پشتکار در اين زمينه و استمرار تالش با وجود مواجهه با برخي ناماليمات

 CEالمللي )در اختيار داشنتن عالمنت اسنتاندارد    والت هم در سطح داخلي و هم بينکيفيت باالي محص ويژگي مورد نظر  مشتري

 اروپا(

سال گذشته بنه صنورت    5بندي منحصر به فرد و مخصوص جهت ورود به بازار آمريکا )از حدود بسته

 بندي( بندي شکيل و با پوشش طلقي مناسب جهت رؤيت کاال از روي بستهبسته

 با چين با وجود کيفيت بهترقيمت قابل رقابت 

 («شودپس از فروش پس گرفته مي»قابليت ارجاع محصول پس از خريد )با شعار اختصاصي 

امکان تطبيق سنت و 

 مدرنيته 

 استفاده از هنر تذهيب، تشعير و نگارگري ايراني در فرآيند کار و در نتيجه به عنوان سمبل هنر ايران

 هاي اصيلبه روز در کنار طرحهاي ها و طرحترکيب ايده
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 آبگينه ص حوزةمتخص -جماستاد مجيد شاهوران هاي کسب و کارمؤلفه

روننننند تقاضنننناي  مشتري

 مشتري 

 محتاط شدن مردم در خريد در دولت فعلي و صرف پول تنها در کاالهاي ضروري

 هاي گذشتهبرابر نسبت به زمان 4ها تا افزايش قيمت

 سال گذشته 5ريان در افزايش تقاضاي مشت

تناسنننب عرضنننه و 

 تقاضا 

 مند به جهت جلوگيري از رکود سرمايهتعادل تقريبي سطح توليد و سطح تقاضاي بازار به صورت هدف

محصنننوالت فاقننند 

 تقاضا 

هناي جديند )البتنه بنا توجنه بنه قيمنت        ازيسد محصوالت گذشته با طراحي و نقشقابليت ورود مجد

 محصوالت( 

ا محصننننوالت بنننن

تقاضاي باال در آينده 

 نزديک 

 هاي مناسبهاي جديد با قيمتها و ايدهطرح

مشننننتري بننننالقوه 

 )گردشگر( 

اثر بسيار مثبت گردشگري بر فروش بيشتر کاالها )به عنوان مثال در اصنفهان، گردشنگران داخلني و بنه     

 کنند(درصد محصوالت را خريداري مي 90تا  80خصوص گردشگران خارجي تقريبا 

هاي سننتي و ايرانني  بنه نسنبت موقعينت و      داري به خصوص در سالنگذاري در هتلاثر مثبت سرمايه

 فضاي سالن

رقابت کااليي داخل  رقابت

 حوزه

هناي صننايع دسنتي    هاي مختلف صنايع دستي از جنبه هنري )رقابتي با ساير حوزهنگاه تکميلي به حوزه

 شود(مشاهده نمي

رقابت کااليي خارج 

 حوزه از

 هاي کار دستي(تر )فاقد جنبهتوليدکنندگان محصوالت مرتبط با حجم توليد ماشيني و قيمت ارزان

 چين رقيب بالقوه خارجي

رقيننننب بالفعننننل  

 خارجي

هاي روشنايي و کادويي با توليد مشابه در سطح قيمت برابنر و حتني کمتنر    کشورهاي توليد کننده چراغ

 )نظير چين(

 نبود توليدکننده قدرتمند با قدرت رقابتي باال در داخل کشور لي رقيب بالفعل داخ

مواجهننه بننا مننوارد   محيط

 غيرمترقبه 

و  LCهاي سيستم بانکي و عدم امکنان اسنتفاده از   مشکل نقدينگي و حساب در گردش به جهت تحريم

 نظر طوالني شدن فرآيند دريافت بهاي کاالهاي ارسالي، و بنابراين از بين رفتن سود مورد

 هناي نظمني و در نتيجه نوسانات و بي 1تومان در چند سال گذشته 3000تومان به  1000جهش ارزي از 

 مواد اوليه بازار به خصوص در حوزة

صنايع دستي در  ها به خصوص در حوزةفقدان ثبات و آرامش در بازار، و ايجاد مشکالتي در همة حوزه

 چند سال گذشته

ازار در سال گذشته و سال جاري با وجود رکود موجود و در نتيجه آرامش نسبي در نظم و ثبات نسبي ب

 کار

                                                   
با زمان هاي انجام گرفته در اين طرح، متناسب ها در تمامي مصاحبه. شايان ذکر است، ارقام بيان شده از سوي متخصصان در زمينه قيمت و نرخ1 

 انجام مصاحبه است.
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 آبگينه ص حوزةمتخص -جماستاد مجيد شاهوران هاي کسب و کارمؤلفه

ارزيننابي اقنندامات   محيط

 دولتي

 وضعيت بسيار نامطلوب توليدکنندگان به دليل شرايط نامناسب بازار و نبود نقدينگي 

 هاي مختلفحمايت دولت در دوره عدم احساس

 احتمال افزايش حمايت دولت در آينده با ثبات بازار و کنترل تورم و ....

-درجه اتکا به برنامه

 بينيريزي و پيش

و وجنود مواننع بسنيار در     ،مند به دليل تزلزل و عدم ثبات بنازار ريزي هدفعدم امکان حرکت با برنامه

 مسير

 ريزييل وجود تجربه و مطالعه در حوزة کاري خود و تا حدودي برنامهپيشرفت امور به دل

ارزينننابي عرصنننه  

 رقابت داخلي

 وضعيت نامطلوب رقابت داخلي به دليل نوسانات بسيار در بازار 

 هاي جديدلزوم اقدامات محتاطانه در بازار حتي در شرايط استقبال از طرح

 روية محصوالت خارجي وجود واردات بي

 عدم همکاري و پاسخگويي مسئولين در حوزة صنايع دستي

ارزينننابي عرصنننه  

 الملليرقابت بين

 المللموقعيت ضعيف در سطح بين

المللي در صورت مديريت و حمايت صحيح، درک زبان مالحظه صنايع دستي در سطح بينموفقيت قابل

 سي و سيستم بيمارتوليدکننده و هنرمند، اقدام وراي شعار و غلبه بر بروکرا

قيمت بسيار مناسب آبگينه ايران در کشورهاي خارجي و باال بودن ارزش افنزوده در صنورت منديريت    

 صحيح

منطقه منتخب بنراي  

 صادرات

ميليون نفر( و وسعت پهناور و شنمول اقشنار مختلنف، و در نتيجنه      350اياالت متحده با جمعيت باال )

 200کاري توليدکنننده حندود    اين ناحيه )تنوع محصوالت در حوزة موفقيت محصوالت با تنوع باال در

 نوع است و قابليت بااليي در اياالت متحده دارد(

 هند 

 کشورهاي عربي

-مناطق با خريداران پردرآمد و قدرت خريد باال به جهت جنبة هنري کار )البته در صنورت برنامنه   همة

 ل قبل از شروع فعاليت صادراتي(ريزي تحقيقاتي و تبليغاتي حداقل يکسا

-فرصنننت

 هاي بالقوه 
هاي هنرمندان و توليدکنندگان و تجزيه تحليل اين نظرات و ارايه خروجي در توجه به نظرات و صحبت هاي بالقوه فرصت

 اين زمينه )چه مثبت و چه منفي( و در نهايت تدوين راهکارهاي مناسب

 صنايع دستي  لزوم تغيير تفکر مديريت نسبت به حوزة

تشکيل مجمعي با قابليت ارايه پيشنهادات اجرايي از هنرمندان و توليدکننندگان بنا اراينة بودجنه جهنت      

 انعقاد قرارداد يا برقراري ارتباط فرهنگي با هنرمندان و توليدکنندگان خارجي

 تسهيل همکاري توليدکنندگان در بهبود وضعيت صنايع دستي

 ريزي صحيح با توجه به عواملي از قبيل:دستي در صورت برنامه آيندة مثبت صنايع *

 برخورداري از نيروي انساني ماهر در شهرها و روستاها -

 قدمت و تاريخ شکوهمند و وابسته به عرفان آثار صنايع دستي -

 قابليت حرکت در کنار نفت با بازده سرمايه و ارزش افزوده باال -
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ط ير شراييد به تغيران در حال حاضر، امينه ايت نامساعد آبگيبا وجود وضعشود، يمشاهده من جدول يطور که در اهمان   

تواند با يران ميا نةيح، آبگيت صحيري، وجود دارد. چنانکه با اعمال مديالمللنيو هم ب يداخل کسب و کار، هم در عرصة

کار گسترده و ماهر  يروي. به عالوه، با استفاده از نبرخوردار باشد يت مطلوبياز موقع يخارج يمت مناسب خود در بازارهايق

آن  بالقوة يها يتوانمندش داد و از يصنعت را افزا -ن هنريا ييتوان درآمدزاي، ميريو عشا يي، روستايشهر يهادر بخش

 کشور استفاده کرد. ياقتصاد يهادر بهبود شاخص

شان معتقدند در يشود. الزم به ذکر است، ايمطرح م 3-3 نه به شرح جدوليآبگ گر حوزةيدر ادامه، نظرات متخصص د   

و  يالزم، حذف موانع قانون يهارساختيم زيو تنظ يگذارقانون ط در حوزةيشرا يسازربط و آمادهيصورت کمک مسئوالن ذ

را هموار  يع دستيصنا دکنندگان حوزةينان و توليت کارآفرير فعاليتوان مسيد و صادرات، ميتول يهام مشوقيو تنظ ياقهيسل

 دهد.ينه در پاسخ به سؤاالت مصاحبه را نشان ميآبگ متخصص حوزة نير، نظرات ايساخت. جدول ز

 2-کسب و کار يهانه در مورد مؤلفهيآبگ متخصص حوزة متن مصاحبه 3 -3 جدول

 نهيآبگ متخصص حوزة -يارين بختيحس استاد هاي کسب و کارمؤلفه

واد و مننننن

 سرمايه
 درصد( از کشورهاي خارجي مثل برخي اکسيدها 10تا  5ورود برخي مواد اوليه )حدود  مواد اوليه 

 کاري بخش متولي به عنوان عامل اصلي در کيفيت ضعيف برخي مواد اوليهکم

وجود بخش اعظم مواد اوليه در داخل کشور )به طور مثال معنادن غنني سنيليس و کربننات سنديم      

 گين(سن

 کيفيت رو به پيشرفت مواد اوليه در بيشتر مواد

 تخصيص کم تسهيالت بانکي به توليد به دليل عدم اولويت توليد از نگاه مسئوالن تأمين سرمايه 

ها در حال حاضر به دليل نبود توليد سازماندهي شده براي عرضه )سازماندهي عدم کارايي نمايشگاه

  هاي مقطعي از اولويت بيشتري برخوردار است(توليد به نسبت نمايشگاه

 گذاريتوجيه سرمايه

 

 

  

بازدهي بسيار خوب سرمايه در حوزة صنايع دستي مشروط به اصالح سياست کلي و حرکت رو بنه  

رشد بازرگاني اين صنعت )تا دهه گذشته بازرگاني صنايع دستي در اختيار دولنت بنود و در اواينل    

گري دولتي، شرکت بازرگاني صنايع دستي مستقل و ادعنا شند   اهش تصديدهه هشتاد با استدالل ک

 شود که اين امر نيز اتفاق نيفتاد(که به بخش خصوصي واگذار مي

توجينننه کنننارآفريني و  

 زايياشتغال

 ن حنوزة تنري زايي در بخش آبگيننه بنه عننوان بهتنرين و ارزان    ها در حوزة اشتغالموفقيت کارآفرين

 ه اصالح سياست کلي صنايع دستي منوط ب

 بنديمشکالت افزايش قيمت کاالها در صورت بسته ويژگي مورد نظر  مشتري

 هايي از قبيل اصالت طرح، خالقيت، کيفيت و قيمت مناسبويژگي

 رقابت با چين در کشورهاي عربيقيمت مناسب حتي قابل

 بندي کاالهاي صادراتي ظريف و شکيلبسته

و  امکننان تطبيننق سنننت

 مدرنيته

 هاي مدرن در حوزة کاالهاي آبگينهها و نقش هاي اصيل با ايدهقابليت تلفيق موفق طرح
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 آبگينه متخصص حوزة -استاد حسين بختياري هاي کسب و کارمؤلفه

 هاي عمومي دولتکاهش تقاضا به دليل سوءمديريت روند تقاضاي مشتري مشتري

سنپاري بنه   با اعمال سياست پيمنان  77بگينه در حدود سال از دست دادن جايگاه جهاني در حوزة آ

 عنوان مانعي براي صادرات محصوالت صنايع دستي

هاي متمادي و تسخير بازار توسنط رقبناي خنارجي نظينر     عدم دستيابي به جايگاه قبلي پس از سال

 چين، ترکيه و تايلند

 بروز رکود در سال هاي اخير و اثر منفي آن بر تقاضا

هاي کلني کشنور جهنت    عدم تناسب عرضه و تقاضا به دليل موانع به وجود آمده در نتيجة سياست ناسب عرضه و تقاضات

هناي اقتصنادي پيمنان ارزي، عنوارب و برخني      ورود مشتريان خارجي، مشکالت گمرک، سياست

 مسايل امنيتي کشورهاي منطقه

 هاي کاربردي جديدها و ايدهي با طرحقابليت به روز رساني محصوالت قديم محصوالت فاقد تقاضا

محصوالت بنا تقاضناي   

 باال در آينده نزديک

در محصوالت کاربردي صنايع دسنتي البتنه بنا حفنظ ويژگني       توليد انبوههاي مناسب با قابليت ايده

 دستي بودن آن )به خصوص آبگينه(

هاي کلي صادرات صنايع دستي، سهولت ر زمينة سياستتر دتر و اقدامات سنجيدهلزوم تفکر اساسي مشتري بالقوه )گردشگر(

تنرين عامنل اثرگنذار بنر     سازي محصوالت کاربردي صنايع دستي به عننوان مهنم  روند توليد و انبوه

هناي ديگنر، از ارجحينت بيشنتري     گذاري در اين حوزه نسنبت بنه راه  ترويج صنايع دستي )سرمايه

 برخوردار است(

سازي صنايع دستي، وليکن نه به عنوان راه اصنلي  هاي فرعي تجارياهگردشگري به عنوان يکي از ر

 جهت اشباع بازار 

 اثر مثبت گردشگري به عنوان راهي براي فروش بيشتر محصوالت صنايع دستي

رقابننت کننااليي داخننل   رقابت

 حوزه

نسنبت   اولويت بخش هنري صنايع دستي به تجارت و نگاه صنعتي، و در نتيجه ديد رفاقتي و مکمل

 هاي صنايع دستيبه ساير حوزه

رقابت کااليي خنارج از  

 حوزه

رقابت صنايع توليدي ماشيني در اين حوزه و بنابراين لنزوم تکثينر و تنرويج محصنوالت کناربردي      

 هاي جديدسازي توليدات و استفاده از فناوريصنايع دستي با نگاه انبوه

 ر آينده نزديکهاي کنوني دادامه رقابت رقيب بالقوه خارجي

 رقابت کشورهاي چک، اسلواکي، ايتاليا و فرانسه از قديم در بخش آبگينه سنتي  رقيب بالفعل خارجي

گينري از امکاننات جهناني و    چين با توجه به ديد مديريت کالن کشور نسبت به توليد انبوه با بهنره 

 هاي متفاوت هاي مختلف در بخشسرمايه دنيا و با کيفيت

 ه با نگاه فراگير کردن آبگينه و تسخير بازارترکي

 ضعف وضعيت رقابتي در سطح داخلي به علت وجود مشکالت در سياست کالن کشور رقيب بالفعل داخلي 

مواجهنننه بنننا منننوارد    محيط

 غيرمترقبه

رينزي قبلني   مديريت مسئوالن و متوليان مربوطه به علت نبنودن برنامنه  اثر منفي تحريم به دليل سوء

 مواجهه با مشکالت محتمل آتي جهت

به عنوان مانع اصلي فعاليت هنرمندان و توليدکنندگان صنايع دستي به خصوص در ده سنال اخينر و    ارزيابي اقدامات دولتي

 عدم حمايت از فعاالن اين حوزه

 آبگينه متخصص حوزة -استاد حسين بختياري هاي کسب و کارمؤلفه
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 ريزيدرجه اتکا به برنامه محيط

 بينيو پيش

 ريزي و هدف گذاري بر اساس تجربهبخش نبودن بازدهي کار در صورت عدم برنامهرضايت

ها )نظير قوانين مربوط بنه صندور   ريزيموانع ايجادي از سوي متوليان به عنوان مشکل اصلي برنامه

دهه در اين  5ا ي 4مجوز جهت جلوگيري از ورود و بروز انحرافات در توليد در رابطه با افرادي که 

اند و درخواست مدارک نامناسب عدم سوءپيشينه، سند مکان فعاليت و ... از اين زمينه فعاليت داشته

 افراد(

ارزينابي عرصنه رقابنت    

 داخلي

رقابت نامناسب داخلي و لزوم تغيير شرايط فعلي جهت بهبود وضعيت صنايع دستي به عنوان هويت 

 ملي 

ارزينابي عرصنة رقابنت    

 لملليابين

 توان باالي ايران در مديريت جهاني صنايع دستي و عضويت در شوراي جهاني صنايع دستي

 المللي به دليل وجود مشکالت داخليموقعيت ضعيف در عرصة بين

رتبه اول ايران از نظر تنوع صنايع دستي و توان باالي آن جهت ارتقاي رتبه خود از نظنر کيفينت و    

  الملليامتيازات بين

منطقننه منتخننب بننراي   

 صادرات

)وجنود برخني    کشورهاي اروپايي البته با تمرکز بر رقابت قيمتي با چين و سناير کشنورهاي فعنال   

ترابري و پشتيباني و ارسال کاال در صادرات و اثر منفي آنهنا بنر قيمنت     مشکالت اساسي در حوزة

 تمام شده محصوالت صادراتي(

 هاي ترابري و در نتيجه رقابت قيمتي بهترزينهکشورهاي همسايه به دليل کاهش ه

هاي فرصت

 بالقوه 
سال آتي در  20سال آينده و کسب جايگاه اصلي در دنيا طي  10تحول وضعيت صنايع دستي ظرف  هاي بالقوه فرصت

 صورت توجه به راهکارهاي اساسي

 ايجاد شرکت بازرگاني فعال تحت عنوان هلدينگ صنايع دستي ايران

 يجاد صندوق حمايتگر از هنرمندان و صنعتگران صنايع دستي در سطح مليا

 تدارک امکانات الزم براي توليد انبوه محصوالت کاربردي صنايع دستي

 ريزيگذاري و برنامهمشارکت دادن بخش غيردولتي در سياست

 مقطعيهاي صنايع دستي به جاي نمايشگاه ها و دهکدهها، بازارچهترويج مجتمع

لزوم توجه به بهبود وضعيت صنايع دستي با کمک سرمايه ملي به جهت عندم بنازدهي سنريع اينن     

 هاي ديربازدهگذاران بخش خصوصي به فعاليتحوزه و عدم گرايش سرمايه

ر کالن کشو يهااستيو اصالح س يت دولتيحماشود، يمالحظه م يدست يگرشهين متخصص شيطور که در نظرات اهمان   

ژه ي، به ويع دستيد انبوه در آثار صنايکرد تولي. به عالوه، توجه به روهستندبرخوردار  يين حوزه، از ضرورت بااليدر ا

بهبود  ين حوزه را به طور قابل توجهيت کسب و کار در ايتواند موقعيبودن آن، م يدست يژگينه، با حفظ ويمحصوالت آبگ

 بخشد.

د متخصصان مختلف، نظرات ينه از ديمختلف صنعت آبگ يهاجنبه يو بررس يليعات تکمافت اطاليت، به جهت دريدر نها   

کرد يب رويدکننده مذکور، ترکيدگاه توليان ذکر است از ديشود. شايه ميارا 4-3به شرح جدول  يگريموفق د يديفعال تول

 گذارد. يشه بر جايش صوص حوزةبه خ يع دستيقابل مالحظه در بهبود کسب و کار صنا يتواند اثريم يو علم يتجار
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 3-کسب و کار يهانه در مورد مؤلفهيآبگ به متخصص حوزةمتن مصاح 4 -3 جدول

 نهيآبگ متخصص حوزة -يوسفي استاد هاي کسب و کارمؤلفه

منننننواد و 

 سرمايه
 کيفيت ناپايدار مواد داخلي مواد اوليه 

نند سلنيم به رنگ قرمز و نياز به واردات اين مواد با قيمنت بسنيار   دسترسي سخت به برخي مواد ما

 ها در اروپا(برابر قيمت 3گران )تقريبا 

 سال( 2گير دريافت وام )بيش از فرآيند بسيار وقت تأمين سرمايه 

مبلغ بسيار پايين وام اعطايي به نحوي که پاسخگوي نياز توليدکنندگان جهنت تغيينرات مناسنب در    

 نيست کار

ها با سطح کار پايين هر چند در برخي منوارد  فقدان نمايشگاه دايمي شيشه و وجود برخي نمايشگاه

 ها از قبيل طراحي دکور وجود ندارد(رايگان )اجازة برخي فعاليت

 (% 15سخت بودن و کم بازده بودن توليد در ايران )حدود  گذاري توجيه سرمايه

هناي  هنا و ارگنان  ت با توجه به شرايط کنوني بازار و نياز به کمنک باننک  عدم صرفة اقتصادي فعالي

گذاري براي بخش خصوصي وجود ندارد گذاري )در حال حاضر توجيه سرمايهدولتي جهت سرمايه

 شود(و نياز به حمايت بخش دولتي و بانکي از اين صنعت شديدا احساس مي

توجينننه کنننارآفريني و  

 زايياشتغال

ر زمينة آموزش و تأسيس آموزشگاه شيشه در اين حوزه )ممانعت شديد شنهرداري  عدم همکاري د

 و عدم هماهنگي ميان نهادهاي ذيربط( و لزوم انتقال تجربه به جوانان

 زايي در شرايط حاضرسختي فرآيند آموزش و اشتغال

نينروي انسناني   زايي در اين حنوزه بنه جهنت نيناز شنديد بنه       نياز به آموزش، کارآفريني و اشتغال

 متخصص )کاهش فعاليت استادکارها با افزايش سن(

 محصول با کيفيت باال و طراحي منحصر به فرد از طريق طراحان و متخصصان شيشه ويژگي مورد نظر  مشتري

 مدل مختلف با طراحي خاص  3000تنوع باالي محصوالت در حدود 

 بندي خوب محصوالت )طي سال جاري(بسته

تطبيننق سنننت و  امکننان

 مدرنيته

هاي اصيل با فرمت مدرن، و ترکيب سنت و مدرنيته )به طور مثال قمقمنه  تلفيق زيبا و مناسب طرح

 شود و اين گونه محصوالت فروش بااليي دارند(اشکاني با فرمت مدرن توليد مي

ل کشور )به دليل رکود کلني  وضعيت نامطلوب فروش سال جاري در مقايسه با سال گذشته در داخ روند تقاضاي مشتري

ها تنها در اقنالم ضنروري و بننابراين    در ايران و در نتيجه کاهش قدرت خريد مردم و صرف هزينه

 کاهش تقاضا جهت خريد محصوالت تزييني با ماهيت لوکس(

 درصد( به دليل افزايش تقاضاي داخلي 50سال گذشته )حدود  5افزايش ميزان توليد در 

 رهاي فرانسه، ژاپن، آلمان، سوييس و اخيرا هلندرقابت با کشو

به طور عمده به صورت توليد سفارشي محصنوالت و مشنخص بنودن تقاضنا در هنگنام توليند و        تناسب عرضه و تقاضا

 بنابراين تعادل نسبي ميان عرضه و تقاضاي محصوالت

هاي ا و نقوش حتي مد شدن مجدد برخي طرحهقابليت ارايه مجدد محصوالت قديمي با تغيير طرح محصوالت فاقد تقاضا

گذشته در گذر زمان و توليد مجدد آنها با همان طرح )به طور مثال ترويج مجدد برخي محصوالت 

 بعد از دو سال(
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 آبگينه متخصص حوزة -استاد يوسفي هاي کسب و کارمؤلفه

محصوالت بنا تقاضناي    مشتري

 باال در آينده نزديک

 د چه در رنگ و چه در نقوش مورد استفادههاي جديها و ايدهطرح

 اثر بسيار مثبت جذب گردشگر به منظور شناخت اصالت ايراني و جذب خريداران بالقوه مشتري بالقوه )گردشگر(

هاي محل تردد گردشنگران )بنه طنور    ها يا نمايشگاهريزي تورهاي گردشگري در کارگاهلزوم برنامه

 ها(ص در کنار موزههاي مخصومثال ايجاد نمايشگاه

رقابننت کننااليي داخننل   رقابت

 حوزه

 رونق سفال در چند سال اخير در گرفتن بخشي از بازار

و سفال به صنورت توليند    استر، شيشهواردات کاالهاي چيني به صورت صنايع دستي از جنس پلي

)با وجود عدم شباهت بنا  انبوه و با کيفيت باال، و اثر آنها بر فضاي رقابتي آبگينه به طور غيرمستقيم 

 کاالهاي توليدي آبگينه، قابل مقايسه در بازار فروش است(

رقابت کااليي خنارج از  

 حوزه

ها بر بازار فروش به دليل تفاوت بسيار در رنگ و سطح اثر کم محصوالت توليدي ماشيني مثل ليوان

 اثرگذاري بر قيمت محصوالت کار حتي کارهاي ساخت ترکيه، تنها در حًد

 ترکيه با سبک کاري متفاوت ولي خوب در آينده نزديک )در حال حاضر جايگاه خاصي ندارد( رقيب بالقوه خارجي

چين به عنوان رقيب قدرتمند هم در قيمت و هم در کيفيت، و اسنتقبال بناالي مشنتريان داخلني از      رقيب بالفعل خارجي

ها، کارهايي با کيفيت قيمت %40ش محصوالت ساخت اين کشور )در برخي کارهاي خوب با افزاي

 کنند(بسيار باال ارايه مي

 رقيب بالفعل داخلي 

 

 

هاي بزرگتنر و  هاي کوچک با هزينة بسيار کمتر نسبت به کارگاهتعداد کم رقبا، ولي فعال در کارگاه

هناي  تر )هزيننة کنم در حنوزه   در نتيجه توليد و ارايه محصوالت با قيمت کمتر و البته کيفيت پايين

 اداري، بيمه، برق و گاز(

مواجهنننه بنننا منننوارد    محيط

 غيرمترقبه

 40تا  30نوسانات شديد در ارزش دالر و بنابراين گران شدن مواد اوليه و قيمت سوخت مثل گاز )

 هاي گذشتهدرصد( در نتيجة نوسانات اقتصادي در سال

ط جهت خريد کاالهنا بنه دلينل    رکود اخير و کاهش تقاضاي داخلي مردم و عدم توانايي قشر متوس

 حساسيت باال به قيمت 

رساني مناسب، عندم اراينة مشناوره    وجود برخي مشکالت در زمينه قوانين ادارة کار در عدم اطالع ارزيابي اقدامات دولتي

 اي هاي سليقهگيريخوب در زمينة الزامات قانون کار و اشکال

 اثر آن در فعاليت توليدي ش خنثي و بيعدم احساس سازمان صنايع دستي ايران و نق

ريزي درجه اتکا به برنامه

 بينيو پيش

 هاي بازار ثباتيتنظيم برنامه کار، ولي مواجهه با نوسانات و بي

 بيني صحيح توليد و مسايل مربوط به آن به جهت کمبود فناوري توليدي عدم قابليت پيش

 محصوالت و اقدامات فرآيند توليديمند و با برنامه در طراحي حرکت هدف

ارزينابي عرصنه رقابنت    

 داخلي

هناي  هاي کارگناه تر )هزينههاي کوچک با مزيت هزينه و در عين حال کيفيت پايينرقابت با کارگاه

ميليون  30هاي اداري و تأمين انرژي، حدود ي نظير اداره کار، بهداشت، هزينهبزرگ، در زمينه موارد

 هاي کوچک است(گاهبيش از هزينه کار

نبود بازار ثابت و در نتيجه سردرگمي مشنتريان جهنت خريند کناالي منورد نيناز خنود و بننابراين         

 مشخص نبودن تقاضاي مشتريان
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 آبگينه متخصص حوزة -استاد يوسفي هاي کسب و کارمؤلفه

ارزينابي عرصنه رقابنت     محيط

 الملليبين

-شکالت فناوري جهت ايجاد اجناس مقرون به صرفهالمللي به دليل موضعيت ضعيف در سطح بين

هنا بنه   ها، کنترلرها، آجرها و مشعلها، کورهتر و نياز به ايجاد برخي اصالحات در تجهيزات کارگاه

تر و در عين حنال ضنايعات کمتنر در رسنيدن بنه      منظور صرف انرژي کمتر و توليد شيشه مرغوب

 المللياستانداردهاي بين

 (%13رژي در ايران نسبت به اروپا )کمتر از مّزيت هزينة ان

منطقننه منتخننب بننراي   

 صادرات

هاي گذشته بنه جهنت تحنريم و در نتيجنه سنختي کنار در       نظارت بيشتر بر صادرات ايران در سال

 استفاده از کشور ثالث )نظير ترکيه(

 سليقه متفاوت اروپاييان در خريد برخي اقالم صنايع دستي

 شمالي با گرايش باال جهت خريد محصوالت صنايع دستي کشورهاي آمريکاي

هاي فرصت

 بالقوه 
 هاي کاري مختلف به خصوص در زمينه قوانين کارمشاوره در زمينه هاي بالقوه فرصت

مشني و اسنتراتژي توليند    گنذاري، بازارينابي، تنظنيم خنط    فقدان کارشناس متخصص جهت سرمايه

هاي جديد حتي بنه صنورت   جهت اعمال تغييرات با ديدگاه)مشاوره علمي و فني به خصوص فني 

 کلي و در حد سرنخ(

 رساني قوي در حوزة داخلي و خارجياطالع

 هاي صادراتي مناسب جهت ترغيب توليدکنندگان به صادرات محصوالت خوداراية مشوق

 يل فضايز تسهيمختلف کار، و ن يهاها در حوزهيرسانها و اطالعمشاوره يبرخ ةيارا، يدين فعال توليبا توجه به نظرات ا   

ن يار اثرگذار باشد. به عالوه، بنابر نظر اين حوزه بسيا يط کاريتواند در بهبود شراي، ميالمللنيکسب و کار در عرصه ب

جهت  يمشخصشود که بازار و مکان فروش يسر ميم يدکنندگان تنها زمانيان توسط توليمشتر يتقاضا ينيبشيدکننده، پيتول

 محصوالت موجود باشد.  عرضة

م کرد. ينه ترسيآبگ ت کسب و کار حوزةياز وضع يکل يتوان شمايدکنندگان مين تولينظرات ا يبندب، با جمعيترتنيبد   

-يقرار م يکسب و کار مورد بررس يهادر فصل فرصت SWOTن بخش، در قالب عناصر چهارگانه يموارد مطرح شده در ا

 د.نريگ

 يگرشهيصنعت ش يخارج يل رقبايتحل

ک بر يز هر ين يديتول فعاالن اشاره شده است. يبالفعل واردات بالقوه و يرقباکنندگان، به ديسؤاالت مطرح شده از تولدر    

ن بخش، بر اساس آمار يدر ا اند.به عنوان مقصد صادراتي نام بردهکشورها را  يط بازار، برخيخود از شرا اساس تجربة

  د.نريگيل قرار مينه مورد تحليآثار آبگ يخارج يتهران، رقبا يران و اتاق بازرگانياز گمرک ا يافتيدر

ساله،  5 يدر دوره زمانفعاليت  هاي مختلفدر شاخه يع دستين گروه از صنايا محصوالت آمار واردات، 5-3 جدولدر    

 شود.يه ميارا
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 93-89 يدر دوره زماننه در يآبگ وزةواردات در ح 5 -3 جدول

 يهنرها حوزة

 يصناع
 يمحصوالت واردات

 يکشورها

 مبدأ

ارزش 

 يدالر

ب يبالفعل به ترت يرقبا

 زان وارداتيم

-لينوان  از استفاده براي سرميز )به غير نوع مورد از ايظروف شيشه آبگينه

 ينياي بدون تزمقاصد آشپزخانه يا يني(يهاي تز

 چين - 28765 امارات

 241304 چين امارات -

  270069 مجموع ارزش دالري واردات

-لينوان  از استفاده براي سرميز )به غير نوع مورد اي ازظروف شيشه

 خوردهتراش شده،اي نقاشيمقاصد آشپزخانه يا هاي نوشيدني(

 چين - 135891 امارات

 امارات -

 آلمان -

 ترکيه -

 586 ترکيه

 156476 چين

 20450 آلمان

  313403 مجموع ارزش دالري واردات

ينات داخلي بندون  يتز توالت، اي براي محل كار،ساير ظروف شيشه

  ينيتز

 امارات - 3734828 امارات

 چين -

 فرانسه -

 1675378 چين

 95843 فرانسه

  5506049  مجموع ارزش دالري واردات

 يننات داخلني ينا   يتز توالنت،  ،اي براي محل كارساير ظروف شيشه

 خوردهتراش شده،نقاشي، مقاصد مشابه

 چين - 801103 امارات

 امارات -

 ترکيه -

 ايتاليا -

 قطر -

 تايلند -

 هند -

 آلمان -

 9239 تايلند

 138825 ترکيه

 3254935 چين

 14961 قطر

 8099 هند

 5326 آلمان

 55806 ايتاليا

  4318570 زش دالري وارداتمجموع ار

 آشنپزخانه از  استفاده براي سنرميز ينا   نوع مورد اي ازظروف شيشه

 ينيبدون تز، شيشه داراي ضريب انبساط خطي

 چين - 29395 چين

  29395 مجموع ارزش دالري واردات

اي از اي از نوع مورد استفاده براي سرميز يا آشپزخانهظروف شيشه

 خوردهشده، تراشبساط خطي، نقاشيشيشه داراي ضريب ان

 آلمان - 20450 آلمان

  20450 مجموع ارزش دالري واردات

 چين - 28645 چين ينيبدون تز، هاي داراي ضريب انبساط خطيشيشه ازء اشيا ساير

  28645 مجموع ارزش دالري واردات

 شنده، نقاشني ، هاي داراي ضريب انبساط خطني شيشه از ءساير اشيا

 خوردهتراش

 چين - 25666 چين
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هنرهاي  حوزة

 صناعي
 محصوالت وارداتي

ارزش 

 دالري

 

  25666 مجموع ارزش دالري واردات آبگينه

  10512247 مجموع کل ارزش دالري واردات گروه آبگينه

با ين موضوع تقريها نسبت به ادگاهيمشخص شده است، د يواردات يرقبا نةيدکنندگان در زميدر نظرات تولطور که همان   

ن معضل را يع ايمت کمتر نگران هستند و حل سريبا ق ينيچ يآنها بدون استثنا از ورود کاالها يکسان است. در واقع، همگي

کنند. محصوالت عرضه شده از يه اشاره ميکرد متفاوت کشور ترکيعالوه، در نظرات خود به رواز مسئوالن خواستارند. به 

از  ير سهم بزرگيدر تسخ ينيگاه خاص محصوالت چي، هر چند هنوز به جاياشهيش يدست يهاالب کاالدر ق هيترک کشور

ز نسبت به ين يمتيد قي، از دنيقرار دارند. افزون بر ا يت خوبيت در موقعيفيث تنوع و کيکن از حيده است، وليبازار نرس

ه ين روند، ترکيا دکنندگان، در صورت ادامةيتولد. با توجه به نظرات ندار يترمناسب يتب، موضع رقايرانيا يفيمحصوالت ک

 کسب خواهد کرد. را رانيز بازار ايو ن ياز بازار جهان ياگاه و سهم قابل مالحظهيجا ک،ينده نزديدر آ

-ي( آشکار م5-3سال گذشته )جدول  5ران در يرفته به ايواردات صورت پذ نةيدر زم يافتيدر يهاابر دادهبنگر، يد ياز سو   

ص بهتر نسبت واردات در يد. به منظور تشخنريگينه را در برمياز محصوالت أبگ يف متنوعيط محصوالت دريافتي هشود ک

درصد واردات آثار  52ار داشتن ين با در اختين نگاره، کشور چيشود. با توجه به ايه ميارا 2-3 مختلف، نگارة يکشورها

از  يدرصد 45رود. پس از آن، کشور امارات )سهم يبه شمار م ياشهيش دکنندگان آثاريتول يب وارداتين رقيترنه، مهميآبگ

ا و يتاليه، ايترک يران در رتبه دوم قرار دارد. کشورهاي( از لحاظ حجم محصوالت وارد شده به بازار ايبازار محصوالت واردات

و  لند، آلمان، هنديت، تايند. در نهان گروه محصوالت قرار داريدر فهرست وارد کنندگان ا يار اندکيبسز با سهم ين فرانسه

 با برابر صفر( است.يز )تقريار ناچينه بسيهستند که سهم آنها در بازار واردات آثار آبگ ييگر کشورهايقطر، د

 
 93-89 يزمان در دورةدر  مختلف ينه از کشورهايدرصد واردات محصوالت آبگ 2 -3 ةارگن

سه يمقا يواردات ياصل ين حوزه و ارقام ثبت شده گمرک را بر حسب رقبايدکنندگان ايتوان نظرات توليم، بين ترتيبد   

رقابت  نةين است که در زمي، کشور چيب وارداتين رقيترد که مهمندهي، نشان ميدو منبع اطالعات(. هر 6-3کرد )جدول 

امارات

چین45%

52%

قطر

0%

ترکیه

1%

هند

0%

آلمان

0%

ایتالیا

1%

تایلند

0% فرانسه

1%
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. شودمربوط ميب ين کشور رقيان، به دومين ميا تفاوت در ادارد. ام ياهت گسترديران فعالينه اي، در بازار آبگيمتيق

ر چندان قابل در حال حاض يکنند. هر چند رقم وارداتيماشاره  ياهيدکنندگان بر رقابت رو به گسترش محصوالت ترکيتول

به شدت  يداخل دکنندگانيه توسط توليکشور ترک ير بازار از سويک احتمال تسخينده نزديرود، در آيمالحظه به شمار نم

  .شودياس ماحس

 نهيآبگ حوزة يوه و بالفعل وارداتبالق يرقبا 6 -3جدول 

 يخارج ياصل يگمرک از رقبا يآمار يهابنابر داده يخارج ياصل يدکنندگان از رقبايدگاه توليد

 نيچ -

 هيترک -

 نيچ -

 امارات -

رود. هر چند يبه شمار م يار مهميب بسيدهد که کشور امارات، رقيمار واردات نشان م، آ6-3گر، بنابر جدول يد ياز سو   

صادرات اقالم  نةيرا در زميز د.ران باشينه به اين کشور به عنوان کشور ثالث، تنها واسطه فروش محصوالت آبگيممکن است ا

ن يتر اقيدق يبررس شده است. ييه شناساعمد يهدف صادرات ن بازارينه، کشور امارات به عنوان دوميآبگ يع دستيصنا

 گنجد.ينم طرحن يااز دارد که در حوصله ين يشتريموضوع، به اطالعات ب

 ايآثار شيشه نظرات تکميلي توليدکنندگان حوزة

 تري ازاي تنظيم و در اختيار طيف وسيعگروه محصوالت آبگينه، پرسشنامه شوندگاننظرات مصاحبهبا توجه در اين بخش،    

ارايه  7-3شناختي گروه مورد بررسي به شرح جدول فعاالن توليدي اين گروه قرار داده شده است. در ادامه، توصيف جمعيت

  شده است.

 اي در تکميل پرسشنامهکنندگان گروه آثار شيشهشناختي مشارکتهاي جمعيتويژگي 7 -3 جدول

 نفر 40 شوندهتعداد افراد مشارکت

(، %10سال ) 35تا  31(، %10سال ) 30تا  26(، %0سال و کمتر ) 25 گروه سني

 (.%60سال ) 40(، باالتر از %20سال ) 40تا  36

(، %0سال ) 15تا  11(، %10سال ) 10تا  6(، %30سال ) 6کمتر از  کاري تجربة

 (.%60سال ) 15باالتر از 

سال قرار  50کنندگان در اين قسمت، در رده سني باالتر از بيشتر مشارکتد، شوهده ميطور که در اين جدول مشاهمان   

، نظرات اين افراد در قالب عناصر مشخص ذکر 8-3اند. در جدول سال برخوردار بوده 15اند و از سابقه کاري بيش از داشته

 وفق اتخاذ شده است.شده است. الزم به ذکر است، موارد مورد بررسي از فرم مصاحبه با فعاالن توليدي م
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 اي در تکميل پرسشنامهکنندگان گروه آثار شيشهفراواني پاسخ مشارکت  8 -3 جدول

 هاي انتخابيدرصد گزينه عناصر مورد بررسي

 تأمين انرژي ثبات بازار در دسترس بودن کيفيت قيمت *چالش مواد اوليه

0/10 0/30 0/20 0/10 0/40 

 تأمين انرژي ثبات بازار در دسترس بودن کيفيت قيمت *زيت مواد اوليهم

0/00 0/10 0/50 0/40 0/10 

 خدمات پس از فروش بنديبسته کيفيت قيمت کاربرد خالقيت در طراحي اصالت طرح *ويژگي مورد نظر مشتريان

0/20 0/20 0/50 0/40 0/80 0/10 0/00 

 0/100 بلي امکان بروزرساني محصوالت 

 0/00 خير

 بسيار کم کم متوسط زياد بسيار زياد رقابت با محصوالت ماشيني

0/10 0/10 0/50 0/30 0/00 

 تسهيالت شرکت در نمايشگاه وام از بخش خصوصي تسهيالت بانکي سهولت تأمين سرمايه در ...

1/11 4/44 4/44 

 کمبسيار  کم متوسط زياد بسيار زياد بهبود آتي تأمين سرمايه

0/00 0/00 0/10 0/80 0/10 

ورود کارآفرين با هدف 

 زايياشتغال

 بسيار مخالف مخالف نظربي موافق بسيار موافق

0/50 0/10 0/40 0/00 0/00 

 5روند تقاضاي مشتريان در 

 سال گذشته

 کاهشي ثابت افزايشي

0/00 0/40 0/60 

محصوالت با  تناسب عرضة

 تقاضاي موجود

 بسيار کم کم متوسط دزيا بسيار زياد

0/00 0/10 0/70 0/20 0/00 

گذاري در اهميت سرمايه

 داريگردشگري و هتل

 بسيار کم کم متوسط زياد بسيار زياد

0/90 0/10 0/00 0/00 0/00 

 بسيار کم کم متوسط زياد بسيار زياد مواجهه با موارد غيرمترقبه

0/00 0/90 0/00 0/10 0/00 

ها به فعاليت تمرکز عمدة

 صورت...

 0/50 ريزي هدفمندبا برنامه

 0/50 به صورت آزمون و خطا

 0/40 بلي رقابت با کارگاه يا برند خاص

 0/60 خير

 مانع فعاليت بي اثر و خنثي حامي و پشتيبان ارزيابي اقدامات دولتي

0/00 0/60 0/40 

کاري  ارزيابي وضعيت حوزة

 در سطح داخلي

 بسيار ضعيف ضعيف متوسط خوب بسيار خوب

0/00 0/00 0/60 0/30 0/10 
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 هاي انتخابيدرصد گزينه عناصر مورد بررسي

کاري  ارزيابي وضعيت حوزة

 الملليدر سطح بين

 بسيار ضعيف ضعيف متوسط خوب بسيار خوب

0/10 0/00 0/00 0/90 0/00 

امکان ورود مجدد محصوالت 

 قديمي با تغيير طرح 

 0/100 بلي

 0/00 خير
 اند.بودهدهندگان مجاز به انتخاب بيش از يک گزينه پاسخها، در اين پرسش* 

ترين دغدغة توليدکنندگان صنايع دستي در حوزة تأمين انرژي و کيفيت مواد اوليه بوده است. ، مهم8-3با توجه به جدول    

يت موجود در بخش تأمين به شمار رفته است. اين در حالي است که در دسترس بودن مواد اوليه و ثبات بازار، بزرگترين مز

کنند و همگي بر در اين گروه، توليدکنندگان بر کيفيت محصوالت خود به عنوان دليل اصلي خريد محصوالت خود تأکيد مي

ل باال طور که در جدوبه عالوه، همان اي وجود دارد.اين عقيده هستند که امکان تلفيق سنت و مدرنيته در توليد کاالهاي شيشه

که حتي حضور به طوري دامات دولتي کامال خنثي بوده است؛مشخص شده است، ارزيابي اين صنعتگران توليدي از اق

سال گذشته، نگرش  5اند. در واقع، مواجهه فراوان با موارد غيرمترقبه در طي ي را در کنار خود احساس نکردهمسئوالن دولت

بيني وضعيت تأمين ن توليدکنندگان حتي در زمينه پيشرا منفي کرده است. اي آنها به دولت و حمايت ممکن از سوي آنها

روند تقاضاي نزولي و عدم گردش سرمايه، اين افراد را  اين در حالي است که اند.داشتهاي ايه در آينده ديدگاه نااميدکنندهسرم

 با مشکالت حاصل از نبود سرمايه مواجه کرده است. 

 نهيآبگ ندگان فعال در حوزةکننيتأم يدانيم يبررس

است. در واقع، در  ياشهيمحصوالت ش يديفعاالن تول يريگميساخت از ارکان مهم تصممهين يه و کاالهاين مواد اوليتأم   

ن حوزه، به عنوان گام يکنندگان انيه و تأمين، مواد اوليره تأميک زنجيدر قالب  يگرشهيصورت در نظر گرفتن صنعت ش

ن عرصه مطرح شده يدکنندگان ايطور که در نظرات تول. به عالوه، همانهستندبرخوردار  ييت باالياز اهم ،ديشرط تولشيپ

در  ن،يد. بنابرانتمام شده محصوالت دار يد و به خصوص بهايدر تول يار مهميگاه بسين، جاياست، مباحث مرتبط با تأم

ن بخش تالش شده يشود. الزم به ذکر است، در ايه ميارا يدستع يه از صنازن حويکنندگان انيمتن مصاحبه با تأمادامه، 

کننده نيتأم يها، پاسخ9-3جدول  د.نريدکنندگان مورد توجه قرار گيتول يمطرح شده از سو ةيکنندگان مواد اولنيتأم ،است

 دهد.يشه، را نشان ميد شيه توليمواد اول نخست در حوزة

 1-کسب و کار يهانه در مورد مؤلفهيآبگ کنندة حوزةنيمتن مصاحبه تأم 9 -3 لوجد

 ييرزايمحمد م يآقا پرسش مورد يهامؤلفه

 توليد سيليس، فلدسپات، تالک، دولوميت، بنتونيت، ميکا و کاخولين کاري دقيق حوزة

 متوسط معمول استانداردهاي با توليدي محصوالت مطابقت ميزان

 متوسط توليدي محصوالت حوزة در کنندگانتأمين رقابت ميزان

 ايمنطقه به صورت بيشتر و متوسط کاري حوزة در فعال کنندگانتأمين تعداد
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 آقاي محمد ميرزايي پرسش مورد هايمؤلفه

)بسنته بنه    بناال  حجنم  در نينز  مواقع بعضي در و پايين حجم با موارد برخي در مراجعه بار هر در مشتريان خريد ميزان

 درخواستي( موارد

 تهينه  در پيشنرفته  هناي آوريفنن  و آالتماشين از استفاده

 محصوالت

 پيشنرفته  هايدستگاه و آالتماشين هنوز)کار  در متداول آالتماشين از استفاده

 در بندون  تنوان نمني  مصرفي مواد خاص نوع جهت به و است نشده بازار وارد

 کرد( مختلف هايدستگاه واردات به مواد، اقدام نوع نظرگرفتن

 ثابت مشتريان تقريبا زمان طول در مشتريان تغيير يا ثبات

 وسيع حّد در دسترسي قابل مختلف بازارهاي در توليدي محصوالت به دسترسي ميزان

 ارسالي مواد قيمت نتيجه در و حمل، هزينة ًاخصوص و شده تمام قيمت اهميت کنندهتأمين ديدگاه از توليد مهم ويژگي

 قيمت و کيفيت خصوص به و موارد همة محصوالت مشتريان اصلي خواستة

 وجود قوانين دست و پاگير در جهت وابسته شدن به واردات کاري حوزة در موجود هايچالش و مشکالت

 هزينة حمل و عمليات انتقال از معادن به کارخانجات

 هاي اعطاييبهرة بسيار باالي وام

 در کار( مناسبيي )نامناسب براي اعمال تغييرات هاي اعطامبلغ بسيار کم وام

طور مثنال،  آوري اينترنتي )به بحث فن ًاهاي نامناسب کشور خصوصزيرساخت

صورت اينترنتي طراحي شنده  ها در پرتوي دولت الکترونيک به بسياري فعاليت

 ها و نوع طراحي آنها مشکالت بسياري دارد(است، ولي دستيابي به اين سايت

ها )اراية مجوز به دو ها و کارخانهريزي مکاني در اراية مجوز کارگاهبرنامه عدم

مکان کامال متعارب با نيازهاي متفاوت در يک مکان؛ به طنور مثنال، کارخاننة    

-مواد معدني و داروخانه با ماهيت کاري کامال متضاد، و بنابراين، مشکالت هم

 محلي بسيار صنايع مختلف

 منطق آنهاسوي ادارة کار و قوانين مانع و بيمشکالت ايجادي از 

 مشکل تأمين نيروي انساني مناسب به جهت دوري بسيار از منطقة مسکوني 

 روية مواد اوليه و تجهيزاتواردات بي

 بخنش  و دولنت  بنه ) کناري  موقعينت  بهبنود  راهکارهاي

 خصوصي(

ودسنرانه  ايجاد اتحاديه جهت کنترل قيمت حمل بار )جلنوگيري از افنزايش خ  

 قيمت با ايجاد هزينه استاندارد در حمل و باربري(

هاي دور از معادن به جهت صنرف  ايجاد برخي تسهيالت خاص براي کارخانه

هزينه بيشتر حمل و در نتيجه قيمت تمام شده بيشتر )به منظور افزايش قندرت  

 کنندگان با فاصلة بسيار از معادن(رقابتي تأمين

کننندگان، ماننند وسنايل نقلينه     حمل و نقل بنراي تنأمين   ايجاد برخي تسهيالت

 کنندگان براي حمل بار خودمخصوص تأمين

برداري جهت توليد و وجود موانع اصالح قوانين بسيار سخت کسب مجوز بهره

بسيار اداري براي آغاز توليد محصوالت جديند )بنا وجنود کسنب مجوزهناي      

 بهداشت و ساير موارد الزم(
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 يحمل و نقل، و در پ يهانهيه، بحث هزين مواد اوليتأم ار مهم در حوزةياز موارد بس يکي، 9-3ب، بنابر جدول يترتنيبد   

مورد  يژگيمت به عنوان ويدکننده، بحث قياز توليه مورد نيمواد اول ةيتمام شده کاالهاست. چنانکه در ارا يش بهايآن، افزا

 -3شه( به شرح جدول يد شيه تولي)در بخش مواد اول يگريدکننده نيرات تأمنظکننده مطرح شده است. در ادامه، نينظر تأم

 شود.يه ميارا 10

 2-کسب و کار يهانه در مورد مؤلفهيآبگ کننده حوزةنيمتن مصاحبه تأم 10 -3 جدول

 ناميبه صورت ب پرسش مورد يهامؤلفه

 تاندارد براي توليد شيشهتهيه پودر سيليس اس کاري دقيق حوزة

 بسيار زياد معمول استانداردهاي با توليدي محصوالت مطابقت ميزان

 زياد توليدي محصوالت حوزة در کنندگانتأمين رقابت ميزان

 کم کاري حوزة در فعال کنندگانتأمين تعداد

 خريد در حجم باال مراجعه بار هر در مشتريان خريد ميزان

 تهيه در پيشرفته هايآوريفن و التآماشين از استفاده

 محصوالت

 بله

 مشتريان ثابت زمان طول در مشتريان تغيير يا ثبات

 وسيع در حًد مختلف بازارهاي در توليدي محصوالت به دسترسي ميزان

 کيفيت مواد ارسالي به خريدار کنندهتأمين ديدگاه از توليد مهم ويژگي

 سرعت ارسال مواد به خريدار

 ت مواد ارسالي به خريدار قيم

 گستردگي فعاليت در بازار مواد اوليه

 قيمت مواد اولية دريافتي محصوالت مشتريان اصلي خواستة

 کيفيت مواد اولية دريافتي 

 زمان دريافت مواد اوليه

اقد صالحيت در کنار  بزرگترين مشکل: بلوکه بيشتر معادن در اختيار اشخاص ف کاري حوزة در موجود هايچالش و مشکالت

 معدن 

ادعاي منابع طبيعي در رابطنه بنا معنادن و درخواسنت وجنوه کنالن همنراه بنا         

 حاکميت امور معادن

 ها و مقرراتهاي معدني به دليل عدم ثبات در بخشنامهعدم تداوم فعاليت

 احتمال تعطيلي معادن کوچک به دليل چند برابر کردن حقوق دولتي

 بخش و دولت به) کاري موقعيت بهبود راهکارهاي

 خصوصي(

 هاي اکتشافيآزاد کردن محدوده

 هاي آزاد شده بر اساس قانون و نه از طريق مزايدهواگذاري محدوده

 ها در تصميمات کالن براي معادن و صنايع معدنيمشارکت دادن تشکل
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ن مرتبط با آن، به خصوص يمعادن و قوان نةيمشکالت در زم يوجود برخشود، يمالحظه م 10-3که در جدول طور همان   

کننده مطرح شده است. در واقع، وجود نين تأميا ياز سو که هستند يموارد ،تين معادن به افراد بدون صالحيا يواگذار

 مواجه شود که از آن ينه با مشکالت متعدديآبگ ه در حوزةين مواد اوليمعادن، باعث شده است تأم انحصارات در حوزة يبرخ

 ان کار است.يدر جر يهانهيش هزيل افزايبه دل يمت مواد ارساليش قيجمله، افزا

شود. الزم به يمطرح م 11-3شه به شرح جدول يد شيند توليجهت آغاز فرآ يمعدن ةيمواد اول کنندةنيت، نظرات تأميدر نها   

 کند.يت ميشه فعاليد شير تولاز کايمورد ن ياستخراج مواد معدن کننده صرفا در حوزةنين تأميذکر است، ا

 3-کسب و کار يهانه در مورد مؤلفهيآبگ کننده حوزةنيمتن مصاحبه تأم 11 -3 لوجد

 يگيب يآقا پرسش مورد يهامؤلفه

 مواد اولية معدني سنگ و کلوخه کاري دقيق حوزة

 استخراج استاندارد مواد معدني معمول استانداردهاي با توليدي محصوالت مطابقت ميزان

 رقابت متوسط در سطح داخلي توليدي محصوالت حوزة در کنندگانتأمين رقابت ميزان

نبود واردات اين مواد به داخنل )صنرفه قيمتني خريند منواد اولينه داخلني( و        

 کنندگان از اين لحاظوضعيت مساعد تأمين

 کنندگان در اين حوزهقريبا زياد تأمينتعداد ت کاري حوزة در فعال کنندگانتأمين تعداد

 تني( 25حجم باال )به صورت بارهاي  مراجعه بار هر در مشتريان خريد ميزان

 تهينه  در هناي پيشنرفته  آوريفن و آالتماشين از استفاده

 محصوالت

 آالت متداول و ديجيتاليماشين

 ان با خريد ماهانه و مشتريان متغيربه صورت هر دو مورد مشتري زمان طول در مشتريان تغيير يا ثبات

 در حّد وسيع به دليل نياز صنايع مختلف مختلف بازارهاي در توليدي محصوالت به دسترسي ميزان

 کيفيت و زمان ارسال مواد اوليه کنندهتأمين ديدگاه از توليد مهم ويژگي

 ياز خود کيفيت و زمان دريافت مواد اوليه مورد ن محصوالت مشتريان اصلي خواستة

 مشکالت اداره کار، به خصوص هزينة برق کاري حوزة در موجود هايچالش و مشکالت

 21درصندي طنرح زودبنازده بنه      14هاي درينافتي )تبنديل وام   بهره باالي وام

 درصد(

هاي توليدي و در نتيجه کاهش فروش مواد اولية بنه دلينل   کاهش توليد کارخانه

 تقاضاي پايين

 بخنش  و دولنت  بنه ) کناري  موقعينت  ودبهبن  راهکارهاي

 خصوصي(

خروج از وضعيت رکود و بهبود بازارهاي فروش و به تناسب آن فروش بيشنتر  

 هاي توليديمواد اوليه به کارخانه

 تدوين راهکارهاي حمايتي در جهت رفع مشکالت مرتبط با ادارة کار
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ش يباعث افزاکار است که  ، موارد مربوط به ادارةکنندهنين تأميمطرح شده توسط ا کل عمدةمش، 11-3با توجه به جدول    

ان يمشتر يال کاهش تقاضايدکنندگان، به دنيتول يه از سويمواد اول يشود. به عالوه، کاهش تقاضايکار م در يجانب يهانهيهز

 دگان ذکر شده است.کنننين گروه از تأميدر کاهش درآمد ا ي، عامل اصلدر اقتصاد( يجه رکود فعلينه )در نتيآبگ حوزة

ع يگروه از صنان يبه ا مربوطرسد مشکالت ينه، به نظر ميآبگ ن در حوزةيتأمد و يمختلف تول يهاتوجه به نظرات بخشبا    

نه تنها با مشکالت  ،يع دستيدکنندگان صنايگر، توليبه عبارت د ابد.ييش ميافزان يره تأميبه تناسب حرکت در زنج ،يدست

 شوند. يز متضرر مين نيبخش تأم يهارو هستند، از چالشه د روبخو مربوط به حوزة

در جهت  ييشنهادات اجرايپ ةيت، اراينه، و در نهايآثار آبگ جوانب مختلف کسب و کار در حوزة يد است با بررسيام   

گاه يبه جا ددًامج يدست يگرشهين بخش مرتفع شود و شيد در اين و تولين حوزه، مشکالت تأميدر ا تيفعال يتوسعه فضا

 ابد.يدست  يالمللنيو ب يداخل يخود، در بازارها ستةيشا

 فصل سوم يبندجمع

ع يصنا يمطرح در بازار داخل يهااز گروه يکيسال گذشته، و  5در  يصادرات رشتةن يترنه، به عنوان مهميآبگ يع دستيصنا   

ن گروه يمختلف کسب و کار ا يهاجنبهتالش شده است  لفصن يتر است. در اقيشتر و دقيازمند توجه و مالحظه بي، نيدست

ن طرح، يا يکرد اصليکه روييجا د. از آننريل قرار گيو تحل يمورد بررس يبر اساس منابع معتبر اطالعات يدست عيصنا

ه اول درج رد ،طرح ي، به عنوان بحث اصلن گروه از افرادين حوزه است، توجه به نظرات ايفعاالن ا يت کنونيص وضعيتشخ

د، يعقا ،ص شده در فصل دوم()مشخ دکنندگانيانتخاب تول يارهايطرح و مع يب، متناسب با الگويترتنيت قرار دارد. بدياهم

 يمورد بررس ، از طريق مصاحبه تخصصي و پرسشنامه،ن حوزهيمورد نظر صاحبان کسب و کار در ا يتجارب و راهکارها

 ةيمواد اول ان فعال در حوزةکنندگنين حوزه، تأميمباحث متفاوت در امناسب  به عالوه، به منظور پوشش قرار گرفته است.

ن شده، مطابق با چارچوب فصل ييش تعياز پ يو نظرات آنها در قالب ،رار گرفتهق يصصخمورد مصاحبه ت يشه و مواد معدنيش

-دکنندگان، دادهين و تولکنندگانيماز تأ يافتيدر يفيل اطالعات کيد و تکمييگر، به منظور تايد يدوم، مطرح شده است. از سو

مورد  ياشهيمحصوالت ش يو واردات يصادرات تهران، در قالب اطالعات يران و اتاق بازرگانيمعتبر از گمرک ا يآمار يها

 استفاده قرار گرفته است. 

، يع دستيخص صناو شا يلاص يهاک از حوزهيکسب و کار در هر  يهافرصت يب، متناسب با هدف بررسيترتنيبد   

ل قرار گرفته يمورد تحل يو واردات يداخل ي، و با توجه به رقبايد و مشترين، تولياز ابعاد مختلف تأم يدست يگرشهيصنعت ش

 SWOTس يماتر نه در قالبيکسب و کار بخش آثار آبگ يهان بخش، در فصل فرصتيا يهاافتهيرات و مجموع نظ است.

 شود.يشنهاد ميمناسب پ ياها و راهکارهيس و از تقابل عناصر دوگانه، استراتژيرتن مايا اشود و آنگاه مطابق بيم ميتنظ
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 مقدمه

که در گذر زمان و با  يا؛ رشتهنام برد يع دستيصنا ن رشتةيتريمين به عنوان قدتوايرا م يد آثار سفاليو تول يگرسفال   

و  ين امر مرهون سعيل شده است. ايتبد يصناع يهنرها يهان گروهيتراز مهم يکي، به يفالسازندگان آثار س قةيذوق و سل

 يو اکتساب يذات يهاتيصرف بر قابل يفراوان و با اتکا يهابوده است که در طول دوران، با تحمل مشقت يتالش هنرمندان

ت ين مراکز فعاليتراز مهم يکيران به مثابه يان، اين مي. در اد و عرضه کننديتولرا  يتوجهآثار فاخر و قابلاند ود توانستهخ

 يهنر يهار رشتهين صنعت در کنار ساي، اگذشته يهااست. هر چند در سال بودهرباز مورد توجه ياز د يد آثار سفاليتول

 ده شده است.يبه انزوا کش يتا حدود  يدست عيصنا

د يو تول يشود ابعاد مختلف کار سفالگريصنعت، تالش م -رن هنيط ايود شراور کسب هدف بهبن بخش، به منظيادر    

توان جهت ين کسب و کار، ميا يت فعليشتر از موقعيب يب، با آگاهيترتنيبدرد. يقرار گ يمورد بررس يمحصوالت سفال

 انجام داد. يقيمنسجم و دق يزيرت مطلوب، برنامهيدن به موقعيرس

   يع دستيدر گروه صنا يمحصوالت سفال

کره و ين انواع پيچنبرجسته و هم يهابهي، کتيل انواع آجر و کاشياز قب يا مصالح ساختمانينه به صورت ظروف و يآثار سفال   

. هستندن ييتز يبرا يخاص يژگيو يا پخته، هر کدام دارايبه صورت خام و  يسفال يهاد. بدنهنکاربرد دار ييل روشنايوسا

-نهين سفالييتز يد. براشويپخته اجرا م بدنة يا رنگ رويبا لعاب  يو نقوش رنگ خام بدنة ي( رويبعدنقوش برجسته )سه

گوناگون  يهاو خطوط با رنگ يهندس ياي، اشيواني، حياهي، گيتوان از انواع نقوش انسانيلعابدار و بدون لعاب م يها

، 1-4 رنگ( داد. در نگارة يا بيو ن يکدست، رنگيتوان لعاب )ينقش برجسته را م يسفال ياين، اشيچناستفاده کرد. هم

 .(1391ان اصل، ي)ک مختلف کار سفال مشخص شده است يهارمجموعهيز

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ک ياست که هر  يمتفاوت يدي ين، شامل کارهاييو تز يدهت سفال، در دو گروه شکليفعال ، حوزة1-4 با توجه به نگارة   

 يسفال يو مهم کارها يکل يهان نگاره، تنها بخشياز دارد. البته در اي( نيو اکتساب ي)ذات يخاص ياتيت و توان عمليبه قابل

 آثار هنري سفالي

 

 (يدهساخت )شکل

 يقيتلف

 سازچرخ

 سازدست

 نييتز

 ش از پختيپ پس از پخت

 نقش کنده دهينقش بر نقش افزوده

 رنگلعاب هفت

 يررنگيلعاب ز

کدست  يلعاب 

 يقالب
لعاب  

 يقيتلف نقش فشرده

 زير مجموعه آثار هنري سفالي 1 -4 نگارة



 

 هاي اصلي و شاخص هنرهاي صناعيهاي کسب و کار در حوزهمعرفي فرصت پژوهشي طرح          80     

 

مختلف کار سفال، با هدف  يهاتر است. در ادامه، جنبهار گستردهين حوزه، بسيت در ايدامنه فعال يلو ،ه شده استيارا

ن و يتأم يهانظران بخشصاحب يفيو نظرات ک ين حوزه، با استفاده از اطالعات آماريکسب و کار در ا يهافرصت ييشناسا

 د.نريگيقرار م يد، مورد بررسيتول

 يصادرات اقالم متنوع آثار سفال

کسب و کارها فراهم  يالمللنيت بيزان موفقيص ميدر جهت تشخ يمناسب نةيمحصوالت مختلف، زم ياطالعات صادرات   

 ه شده است.يارا يفالس يدست داتيتولصادرات  ي، اقالم و ارزش دالر1-4سازد. در جدول يم

 93-89 يدر در دوره زمان رانيا ياطالعات صادرات آثار سفال 1 -4 جدول

 يمحصوالت صادرات
استان مهم 

 يصادرات

ارزش 

 يدالر

 بازار عمدة

 يصادرات

ارزش 

 يدالر

 961029 عراق 963079 همدان  بدون لعاب سفال پاكيزگي از خانه و يساير اشيا آشپزخانه، ميز، سر ياشيا

 778651 عراق 779354 تهران  زدهسفال لعاب پاكيزگي از خانه و يساير اشيا ،آشپزخانه ميز، سر ياشيا

 6570290 امارات 12291253 خوزستان  سفال از ني )به استثناي چيني(ييتز يساير اشيا مجسمه و

 7581134 عراق 9537923 همدان  سفال از ءساير اشيا

 1835713 عراق 2008150 اصفهان ک معرقيا سرامي يشکا

 3457269 عراق 3615873 اصفهان سراميك نقاشي شده كاشي يا

 218622 عراق 282817 تهران  سراميك از يني )به استثناي چيني (يتز يساير اشيا مجسمه و

 5507 امارات 26477 خوزستان  بدون لعاب آشپزخانه از سراميك، يميز، اشيا سر ياشيا

 1014876 عراق 1013966 همدان زدهآشپزخانه از سراميك، لعاب يميز، اشيا سر ياشيا

 1753186 امارات 1784656 همدان  سراميك ساير اشيا از

 24176277  32303548  يصادرات گروه آثار سفال يمجموع کل ارزش دالر

البته،  .هستندعراق و امارات  ي، کشورهايسفالاقالم  يراتصاد عمدة يشود، بازارهاين جدول مشاهده ميطور که در اهمان   

 ءايان، مجسمه و اشين مين اقالم به امارات است. در ايبرابر صادرات ا 5/1با يجام شده به کشور عراق، تقرزان صادرات انيم

داران يتوجه خر ز مورديشده نيک به صورت معرق و نقاشيو سرام يد. کاشنقرار دار ي، در صدر محصوالت صادراتيسفال

محصوالت از  بخش عمدة ،1-4در جدول  يصادرات يهابر اساس اطالعات مربوط به استان به عالوه، قرار دارند. يعراق

ر يسه با سايشوند که در مقايز از تهران صادر ميگر نياقالم د يبرخد. نشويارسال م اصفهانو  خوزستانهمدان،  يهااستان

 د.شويشامل مرا  يها، گستره محدودمکان

ن حوزه آشکار يمتفاوت کار در ا يهاق جنبهيدق ي، ضرورت بررسيار سفالگروه آث يت صادراتيب، با درک اهميترتنيبد   

د تا بر نريقرار گ يکننده مورد بررسنيدکننده و تأميمختلف تول يهاگروهن بخش، تالش شده است نظرات يشود. در ايم

 د.نشنهاد شويپ ياسبمن ياتيکرد عملياساس آنها، رو
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 دين و توليدر بخش تأم يآثار سفال ةل نظرات فعاالن حوزيتحل

 يهافرصت يين حوزه، شناسايکنندگان فعال انيدکنندگان و تأميد توليکار از دکسب و  يهامؤلفه ياز بررس ياساسهدف    

 ي، اهم موضوعات مطرح شده از سون بخشيمنظور در انياز آنهاست. بد يافتيارت درع نظيکسب و کار بر اساس تجم

ز مصاحبه ين حوزه نيکنندگان انيتأمد، با يتول شتر چرخةيشود. در ادامه، به منظور درک بيه ميدکننده موفق ارايتول 3داقل ح

ان يد. الزم به ذکر است، در جرنشويمطرح ممشخص  يبه عمل آمده است که موارد مذکور در قالب جداول يتخصص

 د.نريگيل قرار ميمورد تحل بيشتريفعاالن  نظراتشتر، يص به کسب اطالعات بي، در صورت تشخيصصتخ يهامصاحبه

 

 يآثار سفال فعال حوزةدکنندگان يتول يدانيم يبررس

 3، متن مصاحبه با يمحصوالت سفال در حوزة يع دستيکسب و کار صنا يهافرصت ين بخش، به منظور معرفيدر ا   

مشخص شده  «د»وست ين افراد، در پيا ياو حرفه ياطالعات مربوط به سوابق شغل شود.يمه يسفال ارا متخصص حوزة

رفته است. ين شده در فصل دوم صورت پذييتع يارهايدکنندگان فعال، بر اساس معياست. الزم به ذکر است، انتخاب تول

 يکل يهارا بر حسب مؤلفهسفال )در بخش سفال برجسته(  متخصص حوزة يان شده از سوي، اهم مطالب ب2-4جدول 

 دهد.يکسب و کار نشان م

 1-کسب و کار يهاسفال در مورد مؤلفه متخصص حوزةمتن مصاحبه  2 -4 جدول

 سفال متخصص حوزة -يباقر استاد هاي کسب و کارمؤلفه

منننننواد و 

 سرمايه
 ورد نيازنبود استاندارد مشخص در عرضة مواد اولية م مواد اوليه 

 صرف زمان بيشتر جهت دقت در توليد مواد اولية مورد نياز 

 توليد تجهيزات و کوره با خدمات پس از فروش هاي فعال در حوزةکمبود شرکت

 هاي براق ظروف سفاليترکيبات شيميايي برخي مواد اوليه از قبيل وجود سرب در برخي از لعاب

 هاي مواد اوليه و اثر منفي آن در قيمت باالي آني شرکتهاي برخانحصاري بودن فعاليت

 جز کوره(ايين جهت شروع اين کسب و کار )بقابليت تدارک امکانات و تجهيزات مورد نياز با هزينة پ

 هزينه بودن تأمين سوخت و انرژي در مقايسه با ميزان کاالهاي توليديکم

 هانياز به تجهيز کارگاه تأمين سرمايه 

 تر با مخاطبان هدفتر جهت برقراري ارتباط نزديکهاي مناسبها به مکاننياز به انتقال کارگاه

 متر 80الي  70باال بودن هزينة کارگاه داخل شهر با فضاي حداقل 

 طوالني بودن فرآيند دريافت وام

 نبود نگاه مثبت نسبت به وضعيت تأمين سرمايه در آينده
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 سفال متخصص حوزة -استاد باقري و کار هاي کسبمؤلفه

منننننواد و 

 سرمايه
 گذاريگذار به هنري بودن محصوالت صنايع دستي و نه صرف بازده سرمايهلزوم توجه سرمايه گذاري توجيه سرمايه

 گذار به عنوان حامي فرهنگ و هنر ايراني و نه به عنوان شريک فعاليت هنرمندضرورت نگاه سرمايه

گذاري در برخي تجهيزات و امکانات موردي و در حيطة محدود و نه در حيطة وسيع )بنه  ايهلزوم سرم

 گذار(گيري سرمايهمنظور کاهش حيطة اختيار و تصميم

 گذار به فضاي شخصي و مستقل کار هنري و اعتماد به کار هنرمنداحترام سرمايه

توجيننه کننارآفريني و 

 زايياشتغال

 داشتن پشتکار و جديت الزمموفقيت باال در صورت 

 بندي کاال در صورت توجه به صادراتلزوم بسته ويژگي مورد نظر  مشتري

 بندي محصوالت سفالي به علت احتمال شکستگي باال(بندي )با وجود لزوم بستهداشتن ضعف در بسته

 ليل هزينه کمتربندي به دبندي و گرايش مشتري در خريد محصوالت بدون بستههزينه باالي بسته

 خريد محصوالت سفالي جهت کاربرد روزمره به جهت سختي استفاده از اين محصوالت عدم

 هاي بسيار مجهز جهت توليد محصوالت سفالي با کاربرد روزمرهنياز به کارگاه

 غلبه زيبايي محصوالت سفالي بر کاربرد و استفاده از اين محصوالت به عنوان کاالي تزييني

 سازي طراحي و خالقيت طرحقدرت پياده

امکان تطبيق سنت و 

 مدرن

 هاي جديدها و نقشهاي اصيل با طرحامکان تلفيق مناسب طرح

افزايش فروش همراه با توليد فزاينده محصوالت سفالي و سنراميکي )افنزايش روزافنزون فعناالن اينن       روند تقاضاي مشتري

هننري برخني از    که موجنب تغيينر حنوزة    شرايط مناسب کاريحوزه هم به دليل گرايش هنري و هم 

 شده است( رشتهبه اين  هاگروهفعاالن ديگر 

 افزايش تقاضا همراه با افزايش توليد )شناخت بيشتر عموم مردم نسبت به ده سال گذشته(

 تبديل شدن رويکرد سنتي به عنوان يک سبک و مد در جامعه کنوني

تناسنننب عرضنننه و  

 تقاضا

 سبت کمتر افزايش تقاضا در مقايسه با افزايش عرضهن

 نبود فاصله زياد ميان توليد و فروش کاالي سفالي و سراميکي

 اي پايين نگراني کم در زمينة رکود سرمايه به علت نياز سرمايه

محصنننوالت فاقننند  

 تقاضا

د تزيينني برخني از   منسوخ نشدن کاالهاي اين حوزه به جهت تغيير کناربري و طنرح و نقنش )کناربر    

 کاالهاي مصرفي گذشته(

محصننننوالت بننننا  

تقاضاي باال در آينده 

 نزديک

 هاي جديدها و نقشمحصوالت به روز شده با طرح

 محصوالت با تغييراتي در کاربردهاي گذشته

مشننننتري بننننالقوه  

 )گردشگر(

 يراني استدهندة هّويت اصلي و متفاوت اهايي که نشانگذاري در بخشنياز به سرمايه

 گذاري در حوزة مد و سبک زندگي جهت خريد محصوالت سفاليبازده باالي سرمايه

گذاري در گردشگري جهت افزايش خريداران بالقوه )البته با نسنبت کمتنر نسنبت بنه     اثر مثبت سرمايه

 هاي خاص محصوالت سفالي، نظير احتمال شکستگي، وساير محصوالت صنايع دستي به علت ويژگي

 حجم و نوع کار(
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 سفال متخصص حوزة -استاد باقري هاي کسب و کارمؤلفه

رقابت کااليي داخنل   رقابت

 حوزه

رقابت اول با محصوالتي با قيمت پايين و بدون کيفيت با فروش نسبتا خوب بنه دلينل عندم شنناخت     

 مردم از صنايع دستي مرغوب

در مقايسنه بنا سنفال )نيناز بنه      حوزة آبگينه  اي و تخصصي ديگر مانندرقابت دوم با محصوالت حرفه

 غيرکيفي ارزان قيمت( کاالهايکمتر و گاه  تخصص

رقابت کااليي خنارج  

 از حوزه

تر و عدم توجه به نوع، کيفيت و اصالت محصوالت بنه جهنت عندم    تمايل خريداران به کاالهاي ارزان

 شناخت آنها از کاالي مرغوب صنايع دستي

 60ت توليدي ماشيني به جهت توليد انبوه )با جامعه هدف مردم عادي( و زينان  رقابت شديد محصوال

 سفال توليدکنندگان حوزة درصدي 70الي 

رقابت با محصوالت ماشيني به دليل انتخناب جامعنة هندف خناص بنه واسنطة        نبود مشکل در حوزة

 شناخت صنايع دستي اصيل 

 طوالني و اشراف به حوزة سفالچين به جهت سابقة تاريخي  رقيب بالقوه خارجي

 چين رقيب بالفعل خارجي

 دو نوع رقيب داخلي: * رقيب بالفعل داخلي 

 هاي اخير اللجين همداننظير سفال ؛ترولي با توليد انبوه و قيمت ارزان ،صنايع دستي بدون کيفيت -

نه سنفال تبرينز، خاننه    هاي کوچک خانگي با کيفيت باال نظير خاصنايع دستي ساخته شده در کارگاه –

 هنرمندان، خانه جوان تهران

مواجهننه بننا مننوارد    محيط

 غيرمترقبه

 شکني در ميان فعاالن اين حوزه هاي مختلف و در نتيجه ترويج قانونعدم ثبات قوانين در دوره

 هاي قانوني و اجراييگيريعدم نظارت درست در تصميم

 هاي مديريتينايع دستي و تغييرات بسيار در پستاي در زمينه صنبود مديران متخصص حرفه

 اي مديران در تصميمات کليدي و نبود نظام سيستماتيک در اين حوزهبرخورد سليقه

ارزينننابي اقننندامات 

 دولتي

 رغم تمايل آنها جهت حمايت از فعاالنحرکت دولت در مسير اشتباه علي

-تصميمات متناسب به مرحله اجرا در مي %30نها اجرايي نشدن تصميمات درست و قوانين متناسب )ت

 آيند(

-درجه اتکا به برنامه

 بينيريزي و پيش

 موارد همراه با داشتن دانش مناسب جهت فعاليت %50لزوم فعاليت بر اساس آزمون و خطا در 

 نياز به کسب تجربه در جريان کار و به دست آوردن اطالعات از منابع مختلنف جهنت بنه روزرسناني    

 محصوالت توليدي 

ارزيابي عرصه رقابت 

 داخلي

 بهبود فضاي رقابت داخلي در سه سال گذشته به واسطة فعاليت تعداد بيشتري از فعاالن در اين حوزه

ارزيابي عرصة رقابت 

 الملليبين

هاي خنارجي و عندم تواننايي در    الملل به جهت عدم آشنايي فعاالن با زبانضعف در سطح رقابت بين

 هاي اجتماعي و دنياي مجازيقراري تعامل با خريداران خارجي از طريق شبکهبر

 نياز به حمايت دولتي براي صادرات کاالهاي اين حوزه به عنوان يک کار فرهنگي

منطقه منتخنب بنراي   

 صادرات

 ايهاي پيچيده و سليقهعدم تمايل به صادرات کاالها به کشورهاي خاورميانه به علت گرايش به طرح

 هاي ساده و زيباکشورهاي اروپايي به جهت تمايل به خريد کاالهايي با طرح
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 سفال متخصص حوزة -استاد باقري هاي کسب و کارمؤلفه

-فرصنننت

 هاي بالقوه 
نياز به کار فرهنگي در اين حوزه جهت آشنايي بيشتر مردم نسبت به اين ننوع کاالهنا )نظينر گنجانندن      هاي بالقوه فرصت

 هاي درسي آموزشي(صنايع دستي در کتاب مباحث

هناي  هاي شيميايي و ينا چنرخ  لزوم حرکت با جريان تغيير روند و روش توليد از قبيل استفاده از رنگ

 هاي شيمياييسفالگري با لزوم حفظ اصالت در نقش و استفاده مطلوب از فناوري  و رنگ

 ر مناسب از فعاالن اين حوزهتر دولت و در مقابل انتظاتر و واضححمايت مشخص

در اين  اند وليتر جهت حذف افرادي که به عنوان فعال اين حوزه مشخص شدهمميزي و نظارت دقيق

 کنندهاي خاص آن استفاده ميدهند و صرفا از مزايا و موقعيتکاري انجام نمي حوزة

 ي بر دغدغة سودآوريفرهنگ دغدغة و غلبة اين حوزهتوجه بخش خصوصي به کار فرهنگي در 

مرغوب و  يعموم جامعه از محصوالت سفال يعدم شناخت و آگاهشود، يمالحظه م 2-4که در جدول طور همان   

ن يداشته باشد. در ا ييت و ارزان، رونق بااليفيکيمت باعث شده است تا بازار محصوالت بيآنها نسبت به ق يت بااليحساس

 يش اطالعات فرهنگيهمراه با افزا يو دست يسنت يمد و جلب توجه افراد نسبت به کاالها يهادر بخش يگذارهير، سرمايمس

در ادامه، ، ن بخشيدر ا يليتکمکند. به منظور کسب اطالعات يفا مين حوزه ايا يرقابت يمؤثر در بهبود فضا يآنها، نقش

 شود. يه ميارا 3-4دول به شرح ج در بخش سفال برجسته و ظروف سفالي يگريموفق ددکنندة ينظرات تول

 2-کسب و کار يهاسفال در مورد مؤلفه متخصص حوزةمتن مصاحبه  3 -4 جدول

 سفال متخصص حوزة -يخانم شبنم عمان هاي کسب و کارمؤلفه

منننننواد و 

 سرمايه
 کنندگان تعداد بسيار محدود تأمين قيمت بسيار باالي مواد اولية استاندارد شده و باکيفيت )به دليل مواد اوليه 

 ترعدم صرفة اقتصادي خريد مواد اوليه در حجم محدود جهت توليد کارهاي معمولي

جغرافينايي   نقطنة  5فروش گل قرمز در حدود گل قرمز و سفيد ) ًاخصوصدم دسترسي آسان به مواد ع

 در حجم اندک(انم عماني خ از جملههاي اطراف، و گل سفيد در دو بخش تهران کرج و استان

 تر مواد اوليه به صورت شخصيهزينهتر و کمتوليد آسان

 وضعيت نامطلوب تأمين سرمايه، به طور مثال درخواست وثيقه و ضمانت بسيار سنگين تأمين سرمايه 

 هاي صادراتي و استفاده از تسهيالت جهت صادراترساني در زمينة مشوقعدم اطالع

 کارت صنايع دستي( باتر برخورداري از گاز و برق ارزان مثاًلتسهيالت داخلي )رساني ععدم اطال

 ها ها در اراية غرفه نمايشگاهوجود برخي باندبازي

 رساني درست و به موقع جهت شرکت در نمايشگاهعدم اطالع

 ون سفال زيبايي و مخاطب خاص خود را دارد(فروش باال در صورت تبليغات و بازاريابي مناسب )چ گذاري توجيه سرمايه

 ماهه به شرط انجام بازاريابي مناسب  6گذاري در مدت زمان کوتاه تقريبا بازدة سرمايه

 مواد غذايي ًاخصوص هاحوزهساير به  گذارگذاري و تمايل سرمايهسرمايه فعلي نامطلوب بودن وضعيت

 ايه در آيندة نزديکاعتقاد به عدم تغيير وضعيت تأمين سرم

 گذار در کسب بازدهي مناسب خودلزوم نگاه بلندمدت سرمايه

 بندي در صورت داشتن برند مشخصگذاري بر روي بستهصرفة اقتصادي سرمايه
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 سفال متخصص حوزة -خانم شبنم عماني هاي کسب و کارمؤلفه

منننننواد و 

 سرمايه
توجيه کنارآفريني و  

 زايياشتغال

 گذاري مناسب با تقسيم کار صحيحريزي و سرمايهورت برنامهموفقيت در ص

 طرح و ايده  ويژگي مورد نظر  مشتري

 بندي براي حل مشکالت جابه جايي و رعايت استانداردهاي صادراتي نياز به بسته

 بندي مشخص به دليل افزايش قيمت محصول عدم تمايل مشتري داخلي به دريافت کاال با بسته

دان خدمات پس از فروش به علت ويژگي خاص محصوالت سنفالي )مسنئوليت بيشنتر خريندار در     فق

 حفظ و نگهداري از محصوالت(

امکان تطبيق سنت و 

 مدرن

زميننة تناريخي و محصنوالت انتزاعني در نقنش برجسنته       هاي کامال نو بدون پنيش عدم جذابيت طرح

 بالدار(هاي سرباز هخامنشي و شير )استقبال بيشتر از طرح

 زمان جهت کسب نتيجه مورد انتظار( سازي ايدة جديد )تقريبا دو سالپياده درنياز به زمان زياد 

 سختي تلفيق کار سنتي و مدرن )فقدان تجربه در اين زمينه(

 ترهاي نوين و فانتزي در ظروف و کارهاي سبکهاي سنتي در نقش برجسته و نقشبرتري طرح

روننننند تقاضنننناي  

 شتريم

 افزايش تقاضا همراه با افزايش عرضه )تعداد بيشتر توليدکنندگان با تنوع کاري بيشتر(

تناسنننب عرضنننه و 

 تقاضا

وجود مشکل در زمينه فروش به جهت فقدان تبليغات و بازارينابي مناسنب، و در نتيجنه عندم تناسنب      

 توليد با تقاضاي بازار

محصنننوالت فاقننند 

 تقاضا

اربردي، نظينر ظنروف مربناخوري سنفالي )تنهنا خرينداراني در پني اينن         ظروف سفالي با رويکنرد کن  

 محصوالت هستند که دنبال کارهاي نوستالژيک باشند(

محصننننوالت بننننا  

تقاضاي باال در آينده 

 نزديک

هاي جديد هاي سنتي در ساختمانهاي قديمي با طراحيهاي سنتي و آجرهاي خاص در ساختمانکاشي

هناي  مشابه قاجار(، البته با احتمال قيمت بسيار باال بنه علنت وجنود لعناب     هاي)به طور مثال ساختمان

 نقش برجسته( در حوزةخاص کبالت و... با قابليت مسحورکنندگي باال )

مشننننتري بننننالقوه  

 )گردشگر(

 تر در بخش سفال به علت سنگيني و ويژگي خاص کارهاي سفالياثر مثبت کم

 بر فروش صنايع دستي به خصوص کارهاي نقره گذاري در گردشگرياثر مثبت سرمايه

رقابت کااليي داخل  رقابت

 حوزه

 هاي گذشته به علت رويکرد کاربردي آنها در زندگي هاي سفال، آبگينه و فلز در زمانرقابت حوزه

 هاي مختلف صنايع دستي از بعد هنري و نه رقابتينگاه مکمل نسبت به حوزه

 دوزي يا قالي و گليمچرم، پته نظيرين سفال در ميان برخي صنايع دستي از ديد فروش: اولويت پاي

هنا )بنه   هاي چشمگير جهت جذب مشتريان در ميدان رقابت با سناير حنوزه  ها و نقشلزوم ايجاد طرح

 ها(خصوص در نمايشگاه

مننظم، و در  مطرح بودن محصوالت سفالي اللجين همدان در بحث سفال از لحاظ رنگ و توليد انبوه و 

 رغم ضعف از بعد هنري(تر مشتريان در بازار )علينتيجه جذب قدرتمندانه

رقابت کااليي خارج 

 از حوزه

 محصوالت کاربردي از قبيل بلور، چيني و مالمين

 چين به جهت قيمت پايين محصوالت سفالي در نتيجه ارزان بودن نيروي کار )همچنان در رده اول( رقيب بالقوه خارجي

 هاي محصوالت چينترکيه به دليل کار تميز، ولي نه در سطح قيمت
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 سفال متخصص حوزة -خانم شبنم عماني هاي کسب و کارمؤلفه

 چين رقيب بالفعل خارجي رقابت

 رقيب بالفعل داخلي 

 

وجود رقباي قوي با کارهاي کيفي و داشتن سهم بازار قابل توجه )به جهت سابقة کاري و برخنورداري  

 از استادان صاحب نام(

 نياز به کسب تجربه و صرف زمان زياد جهت بهبود موقعيت رقابتي

مواجهننه بننا مننوارد   محيط

 غيرمترقبه

 رساني مناسب در حوزة قوانين تدويني در صنايع دستيعدم اطالع

 هاي يکباره در تأمين و خريد مواد اوليهشوک

اي هاي لحظنه نامناسب به دليل مواد اولية غيرکيفي )شوکهاي مالي به جهت توليد محصوالت خسارت

 بسيار(

ارزينننابي اقننندامات 

 دولتي

جّو رواني منفي در جامعه در برخي مواقع به جهت برخي حوادث اجتماعي و اثر غينر مسنتقيم آن بنر    

 فعاليت هنري توليدکنندگان

 اثر و خنثي )حضور دولت احساس نشده است(بي

-نامهدرجه اتکا به بر

 بينيريزي و پيش

 هاي ابتدايي به جهت نداشتن تجربه اتکا بر رويکرد آزمون و خطا در سال

 مند براساس برنامة قبلي در حال حاضر تالش هدف

ارزيابي عرصه رقابت 

 داخلي

 فضاي رقابتي حال حاضر: رويکرد طبيعي حذف از بازار در صورت نبود پيشرفت در کار 

ابت ارزيابي عرصه رق

 الملليبين

 هاي آتينامساعد بودن وضعيت کنوني، ولي اميد به پيشرفت در سال

منطقه منتخب بنراي  

 صادرات

 کشورهاي اروپايي و اياالت متحده آمريکا به جهت احتمال خريد بيشتر

 حده اين کشور نسبت به افراد اروپا و اياالت مت زيستي مردمعدم موفقيت در کشور کانادا به علت ساده

هاي فرصت

 بالقوه 
 هاي گذشتهها و صحبتعملياتي کردن قول هاي بالقوه فرصت

 غربرساني درست و بياطالع

 ها در حوزة بازاريابي و تبليغات سايتيادامة فعاليت

 ها و حتي کشورهاي مختلفاستفاده از کاالهاي توليدي صنايع دستي در هداياي اعطايي به بخش

 صنايع دستي داخل جهت بازسازي فعال در حوزة از نيروي توليدي استفاده

 هاهاي مخصوص براي اجارة کارگاهاعطاي وام

هاي مشخص در فرهنگسراها و سراي محله جهت آشنايي بيشتر منردم، و حتني اجناره    اختصاص مکان

 ها به هنرمندان و توليدکنندگاناين مکان

ان يلب توجه و عالقه مشتردر ج يسفال يان انواع کارهايم يفيتفاوت ظر ،3-4در جدول ه شده يبر اساس اطالعات ارا   

د، معموال يجد يهادهياز ال در کنار استفاده ياص يهازمان به طرح ، توجه هميکه در بخش ظروف سفاليوجود دارد. به طور

مثل  يسنت يهاجسته، استفاده صرف از نقشنقش بر ينه کارهاياست که در زم ين در حاليشود. ايمشتر يمنجر به فروش ب

ل پوشش تنوع يدر ادامه، به دل دارد. يدر پ را يشتريب ياتقاضخود،  يمي، با همان حالت قديهخامنش يهاا طرحير بالدار يش
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-يقرار م يمورد بررس 4-4در جدول  يدر بخش ظروف سفال يگريدکننده موفق دين بخش، نظرات تولي، در ايسفال يکارها

 د.ريگ

 3-کسب و کار يهاسفال در مورد مؤلفه متن مصاحبه متخصص حوزة 4 -4 جدول

 سفال متخصص حوزة -خانم آرزو زرگر هاي کسب و کارمؤلفه

منننننواد و 

 سرمايه
 ها و افزايش مستمر قيمت آنهاقيمت باالي مواد اولية شيميايي براي تهية لعاب مواد اوليه 

 بودن کيفيت مواد اوليه شيميايي و نياز به آزمون کيفيت آنها در هر بار خريدنسبي 

 ها مانند برخي اکسيدهاي خاصتهية انواع متفاوت لعاب درعدم دسترسي به برخي مواد اولية شيميايي 

 کوچکهاي در کارگاه کم ، و سوددر استفاده از کورهگران شدن تدريجي منابع تأمين انرژي مانند گاز 

هاي بزرگ دارندة کارت صنعتگري )دريافت اينن کنارت صنرفا    اعطاي تسهيالت بانکي اغلب به کارگاه تأمين سرمايه 

 هاي کوچک جهت شروع کار قادر نيستند از وام استفاده کنند(منوط به توليد است و در نتيجه کارگاه

 هاي کوچکراي کارگاهعدم صرفه اقتصادي دريافت وام از بخش خصوصي با بهره باال ب

گذاري در تأمين ابزارهاي نوين فني و تأمين مواد توان عرضة محصوالت با کيفيت و تنوع باال با سرمايه گذاري توجيه سرمايه

 اوليه مورد نياز کار، و در نتيجه احتمال فروش بيشتر و کسب بازدة مناسب

 االي سفاليبندي در فروش کگذاري در بخش بستهاثر مثبت سرمايه

توجيه کنارآفريني و  

 زايياشتغال

 هاي هنري کاهش ارزش نيزسفال و مت نگاه منفي به ورود کارآفرين به دليل افزايش توليد و کاهش قي

هاي منرتبط  نگاه مثبت نسبت به ورود کارآفرين با فراهم آوردن فضاي مناسب اراية آثار و نيز در بخش

 بنديايي و نيز صنايع بستههمچون تأمين مواد اولية شيمي

 خالقيت در طراحي، کاربرد و قيمت مناسب ويژگي مورد نظر  مشتري

امکان تطبيق سنت و 

 مدرنيته

 هاي سنتيهاي مدرن با طرحامکان تلفيق مناسب فرم

روننننند تقاضنننناي  

 مشتري

 کاهش تعداد مشتريان با توجه به وضعيت اقتصادي طي دو سال گذشته

تناسنننب عرضنننه و 

 تقاضا

 عدم تناسب ميزان عرضة محصوالت با تقاضاي موجود بازار

محصنننوالت فاقننند 

 تقاضا

 عدم وجود محصول منسوخ شده، و توان بروزرساني همة محصوالت با طرح و نقش متفاوت

محصننننوالت بننننا  

تقاضاي باال در آيندة 

 نزديک

 هاي مناسب و کارهاي خالقانه ها و ايدهمحصوالت با طرح

مشنننننننننننننتري 

 لقوه)گردشگر(با

بنندي و خندمات   گنذاري در صننايع مهنم و منرتبط نظينر گردشنگري، صننايع بسنته        اثر مثبت سرمايه

 نمايشگاهي تخصصي

رقابت کااليي داخل  رقابت

 حوزه

هاي مختلف و در نتيجه اثرات و مخاطبان خاص خود، و بندين  از جنبة هنري: مشخصة ويژه آثار حوزه

 مختلف و نه رقابتيهاي ترتيب نگاه مکمل به حوزه

 قيمت کمتر در برخي موارد نيزاز جنبة کاربردي: رقابت آثار آبگينه و فلزي به جهت دوام بيشتر، و 
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 سفال متخصص حوزة -خانم آرزو زرگر هاي کسب و کارمؤلفه

رقابت کااليي خارج  رقابت

 از حوزه

 صنايع ظروف چيني با خط توليد ماشيني

 چين رقيب بالقوة خارجي

. قدمت بيشتر در کنار  2تر، . حجم توليد بيشتر به جهت نيروي انساني بيشتر و ارزان1چين از دو لحاظ:  رقيب بالفعل خارجي

 توليد سفال و چيني در کشور چين و تسخير بازار از جنبة مهارتي و تنوع محصوالت

 شمار رقباي داخلي با کيفيت باالتعداد انگشت رقيب بالفعل داخلي 

مواجهننه بننا مننوارد   يطمح

 غيرمترقبه

 ها در قيمت مواد اوليهها و نوسانشوک

 ها توسط برخي رقباکپي کردن طرح

 کاهش تقاضا

ارزينننابي اقننندامات 

 دولتي

 اثر و خنثيحضور بي

-درجة اتکا به برنامه

 بينيريزي و پيش

 بيني در طراحي و توليدريزي و پيشتکيه بر برنامه

 زمون و خطا در فروش، و جلب توجه و عالقة مخاطباناقدام به آ

 ريزي هدفمند در کارامکان برنامه

ارزيابي عرصة رقابت 

 داخلي

 هاها و نقشوجود رقبا با هدف کپي کردن طرح

 تعداد کمتر رقبا با کيفيت کاالي خوب 

ارزيابي عرصة رقابت 

 الملليبين

  الملليحضور ضعيف در عرصة رقابت بين

 ترتر با امکانات بيشتر و البته بسيار علميفعاليت رقباي خارجي به صورت پيشرفته

منطقه منتخب بنراي  

 صادرات

تر و درخنور شنأن صننايع    ايکشورهاي اروپايي به دليل درک بيشتر از فضاي آثار هنري، برخورد حرفه

توان مالي بيشتر در صنرف هزيننه بنراي    ها، و چنين احترام بيشتر به افکار و ديدگاهدستي هر کشور، هم

 کارهاي هنري

هاي فرصت

 بالقوه 
گر داخلي در اراية محصوالت با کيفيت باال و داراي ارزش جّدي گرفتن توان نيروهاي هنرمند و صنعت هاي بالقوه فرصت

 افزودة بيشتر و قابل رقابت با کاالهاي خارجي 

تر فني و تأمين مواد اولية شيميايي منورد نيناز توليند شنده در     هگذاري در تأمين ابزارهاي پيشرفتسرمايه

 شده کمترداخل و يا وارداتي با قيمت تمام

تر به ملزومات و احتياجات جهت عرضة محصوالت هاي اوليه در شروع کار و دسترسي راحتحمايت

 باکيفيت و متنوع به مخاطبان داخلي و خارجي 

 ار کارگاهي کوچک در فضاي متناسب با شأن آثار بااصالتفراهم کردن زمينة اراية آث

سفال، و  دکنندگان حوزةيبا هنرمندان و تول ياحرفه، در صورت برخورد يدين فعال توليب، بر اساس نظرات ايترتنيبد   

به عالوه، توجه به را شاهد بود.  يآثار سفال توان بهبود گسترده در حوزةيها، مز کارگاهيتجه يالت مناسب برايتسه ةيارا

 يو اقتصاد يش مبادالت فرهنگيپردرآمد و هنردوست جهان، باعث افزا يبا کشورها يو تجار يارتباطات فرهنگ يبرقرار
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در بخش  يگريد دکنندةين حوزه، نظرات توليشتر در ايافت اطالعات بيبه منظور در شود.يران در جهان ميا يسفال يکاالها

 رد.يگيل قرار مي، مورد توجه و تحل5-4به شرح جدول  يظروف سفال

 4-کسب و کار يهاسفال در مورد مؤلفه متن مصاحبه متخصص حوزة 5 -4 جدول

 سفال متخصص حوزة -زادهيوا موسيخانم ش هاي کسب و کارمؤلفه

منننننواد و 

 سرمايه
 پخت و قيمت مناسب عدم وجود مواد اولية استاندارد با کيفيت، دماي مواد اوليه 

 کنندگانفقدان فضاي مناسب براي توليد مواد اوليه در کارگاه و نياز به تأمين آن از عرضه

 کنندگان )صنعت سرام و آقاي عليشاه(تعداد محدود تأمين

 لزوم خريد در حجم بسيار به منظور سرشکن کردن هزينه و استفاده از تخفيفات خريد

 هاي انحصاريي مواد اولية تهيه شده از شرکتقيمت بسيار باال

 خسارت باال در کوره در جريان کار

 تر مواد اوليه به صورت شخصيهزينهتر و کمتوليد آسان

 مشکل سرمايه در گردش و در نتيجه مشکل تأمين مالي جهت استخدام نيرو تأمين سرمايه 

 به مبلغ بسيار کم بهره باال و بازپرداخت کوتاهفرآيند سخت و طوالني دريافت تسهيالت بانکي 

 در اختيار نبودن نمايشگاه با شرايط خوب و اجارة مناسب

 رساني تسهيالت نمايشگاه در زمان مناسب از منابع رسميعدم اطالع

 اقبال باالي تنوع کاري از کاالهاي کاربردي تا تزييني گذاري توجيه سرمايه

ها و حجم توليد همراه با افزايش کيفيت پخت در نتيجة افنزايش  روي کار، تعداد کورهقابليت افزايش ني

 جلب اعتماد بيشتر  برايفروش با استفاده از استراتژي قرق کردن بازار  سرمايه و در نهايت بازدهي باالي

توجيه کنارآفريني و  

 زايياشتغال

 مراه با کار سختمند و پشتکار هريزي هدفموفقيت باال در صورت برنامه

 طرح و ايدة کارها نظر ويژگي مورد مشتري

امکان تطبيق سنت و 

 مدرنيته

ها با اصالت گذشته با برخي تغييرات و خالقيت به روز )به طور مثال، در عين بدوي بنودن  ترکيب طرح

 بتواند در دکور خانه هم استفاده شود(

روننننند تقاضنننناي 

 مشتري

 گذشته روند صعودي فروش در چند سال

تناسنننب عرضنننه و 

 تقاضا

 تقاضاي بيشتر نسبت به توليد در کارگاه

محصنننوالت فاقننند 

 تقاضا

 گري که در حال حاضر ديگر با تقاضا مواجه نيستظروف سفالي و سراميکي به صورت کار ريخته

محصننننوالت بننننا  

تقاضاي باال در آيندة 

 نزديک

 ه به استراتژي قرق کردن بازار (هاي جديد به شرط توليد باال )با توجها و نقشطرح

مشننننتري بننننالقوه 

 )گردشگر(

 هاي گردشگريهاي دايمي در مکاناثر مثبت به خصوص با ايجاد نمايشگاه
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 متخصص حوزة سفال -زادهخانم شيوا موسي هاي کسب و کارمؤلفه

رقابت کااليي داخل  رقابت

 حوزه

قالبي با کيفينت متفناوت و اسنتقبال بيشنتر      رقابت باالي محصوالت توليدي اللجين به صورت کارهاي

 خريداران به علت عدم شناخت درست از تفاوت کارهاي قالبي و دستي

تا حدودي محصوالت آبگينه )البته با در نظر گرفتن اين موضوع که هر حوزه جايگاه و طرفداران خاص 

 خود را دارد(

رقابت کااليي خارج 

 از حوزه

تر نسنبت بنه سنفال و ظنروف سنفالي      ستال با ظرفيت ماشيني و نگاه کاربرديرقابت باالي بلور  و کري

 )لزوم توجه به ظروف سفالي به عنوان کاالهاي تزييني(

 چين به جهت سابقة تاريخي طوالني و اشراف به حوزة سفال رقيب بالقوه خارجي

رقيننننب بالفعننننل  

 خارجي

 هاي مناسب و کيفيت خوبترکيه با قيمت

 هاي بسيار نازل ين با قيمتتا حدودي چ

هاي ساير هنرمندان و فروش در حجم فقدان رقابت سازنده ميان برخي فعاالن و کپي کردن طرح و ايده رقيب بالفعل داخلي 

 وسيع

مواجهننه بننا مننوارد   محيط

 غيرمترقبه

 شوک افزايش قيمت مواد اوليه و برق

ارزينننابي اقننندامات 

 دولتي

 برنامگي در حوزة صنايع دستيسياستي و بيبه جهت بيها به عنوان مانع فعاليت

-درجة اتکا به برنامه

 بينيريزي و پيش

 هاي نوين با حفظ اصالت و توجه به سليقه بازارآزمون و خطاي باال جهت طراحي

ارزينننابي عرصننننة  

 رقابت داخلي

 هاي جديدبرداري باالي از طرحرقابت داخلي باال با کپي

ارزينننابي عرصننننة  

 الملليابت بينرق

المللي، ولي نه در حّد رقابت با رقباي قوي ترکيه حضور موفق و رضايتمندانه برخي فعاالن در سطح بين

 و چين

منطقة منتخب بنراي  

 صادرات

 هاي پيچيده و تجمالتيتمايل خريدان کشورهاي خاورميانه به طرح

 برخي فعاالن صادراتي( )بنا بر تجربةيي و آمريکاي شمالي تمايل بسيار خريداران کشورهاي اروپا

هاي فرصت

 بالقوه 
هاي دايمي با هزينة مناسب جهت ارتباط مسنتقيم توليدکننندگان بنا    هايي به عنوان نمايشگاهايجاد مکان هاي بالقوه فرصت

 هاي غيرضروريخريداران و حذف واسطه

 صنايع دستي هاي دانشگاهي و آشنا با فرهنگها در محيطبرگزاري نمايشگاه

 بهره به توليدکنندگان حوزة صنايع دستيهاي کماعطاي وام

توان ي، ميديامکانات تول يکار خالق و به روز رسان يرويبا استفاده از ن ،يدين فعال تولين، بر اساس نظرات ايبنابرا   

 قةياز و سلي، ن«قرق کردن بازار»کرد يه بر رويب، با تکيترتنيز روانه بازار کرد و بديرا ن يشتريدات بيمتناسب با تقاضا، تول

مالحظه  يآثار سفال دکنندگان در حوزةيتول يهادگاهيطور که در بخش دهمان همراه ساخت. يديان را با محصوالت توليمشتر

ن ينظرات ا يلک يبنداند. جمعنده ابراز داشتهيط حال و آيرا نسبت به شرا ييدهايها و اممي، بيديتول ک از فعاالنيشد، هر 
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 ت در حوزةيفعال يفضا يدر جهت ارتقا ياتين چارچوب عمليکسب و کار به منظور تدو يهاگروه، در فصل فرصت

 رد.يگيقرار م يل و بررسيمورد تحل يسفال يهنرها

 صنعت سفال يخارج يل رقبايتحل

از گمرک  يافتيدر يآمار يها، دادهيکيمو سرا يسفال يکاالها يواردات يرقبا نةيدر زم يليبه منظور کسب اطالعات تکم   

 6-4در جدول  يرداتاو يد. اطالعات مربوط به رقبانريگيقرار م يسال گذشته مورد بررس 5تهران، در  يران و اتاق بازرگانيا

 ه شده است.يارا

 93-89 يدر در دوره زمان يآثار سفال رفته در حوزةيواردات صورت پذ 6 -4 جدول

 يهنرها حوزة

 يصناع
 يمحصوالت واردات

 يکشورها

 مبدأ

ارزش 

 يدالر

ب يبالفعل به ترت يرقبا

 زان وارداتيم

اشياء سرميز، آشپزخانه، سناير اشنياء خاننه و پناكيزگي از سنفال       آثار سفالي

  بدون لعاب
 95258 چين

 چين -

  95258  مجموع ارزش دالري واردات

سناير اشنياء خاننه و پناكيزگي از سنفال      اشياء سرميز، آشپزخانه، 

  زدهلعاب

 ايتاليا - 1045 چين

 13084 ايتاليا چين -

  14129 مجموع ارزش دالري واردات

 چين - 8705 امارات مجسمه و ساير اشياء تزييني )به استثناي چيني( از سفال 

 26557 چين امارات -

  35262 مجموع ارزش دالري واردات

 چين - 1673 امارات  اشياء از سفالساير 

 21828 چين امارات -

  23501 مجموع ارزش دالري واردات

 چين - 2069 چين كاشي يا سراميك نقاشي شده

  2069 مجموع ارزش دالري واردات

 چين - 12024 امارات مجسمه و ساير اشياء تزييني )به استثناي چيني ( از سراميك 

 ژاپن -

 امارات -

 ترکيه -

 3661 ترکيه

 198123 چين

 14000 ژاپن

  227808 مجموع ارزش دالري واردات

 چين - 45555 امارات  اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه از سراميك، بدون لعاب

 305477 چين امارات -

  351032 مجموع ارزش دالري واردات
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هنرهاي  حوزة

 صناعي
 محصوالت وارداتي

هاي کشور

 مبدأ

ارزش 

 دالري

رقباي بالفعل به ترتيب 

 ميزان واردات

 چين - 94875 امارات  زدهاشياء سرميز، اشياء آشپزخانه از سراميك، لعاب آثار سفالي

 امارات -

 آلمان -

 265181 چين

 65 آلمان

  360121 مجموع ارزش دالري واردات

 چين - 2987 امارات  ساير اشياء از سراميك

 آلمان -

 ترکيه -

 تايلند -

 اتريش -

 امارات -

 9960 تايلند

 12369 ترکيه

 105053 چين

 16268 آلمان

 6380 اتريش

  153017 مجموع ارزش دالري واردات

  1262197 مجموع کل ارزش دالري واردات گروه آثار سفالي

اند. ران صادر کردهي، محصوالت خود را به ايآثار سفال حوزةاز کشورها در  يعيف وسي، ط6-4با توجه به جدول    

و  ،ط کاريا محي يا با مصارف خانگيکه انواع اشيد؛ به طورنقرار دار ييز از لحاظ تنوع، در سطح بااليمحصوالت وارد شده ن

 وجود، با توجه به نگارة نيد. با انشويزده( را شامل م)به صورت بدون لعاب و لعاب يکيو سرام يسفال ينييتز يهامجسمه

درصد  13ن بوده است. پس از آن، کشور امارات با يدرصد( از کشور چ 81سال گذشته ) 5شتر واردات انجام شده در ي، ب4-2

 بًايا، با حجم واردات تقريتاليه و ايلند، ژاپن، ترکيش، تاير اترير کشورها نظيدوم قرار دارد. سا از حجم کل واردات، در رتبة

 ار دارند.يران را در اختيبه ا ياز بازار واردات محصوالت سفال يزيسهم ناچ برابر،

 
 93-89 يزمان در دورةدر  مختلف ياز کشورها يدرصد واردات محصوالت سفال 2 -4 ةارگن

به  يدين مطرح کرد که فعاالن توليان چنتويخود، م يواردات يرقبا نةيدکنندگان در زميگر، با توجه به نظرات توليد ياز سو   

 ةيه در ارايشرفت ترکيت رو به پيز به فعالين يرند. برخيگيخود در نظر م يب اصلين را به عنوان رقياتفاق، کشور چ

چین

81%

ایتالیا

1%

امارات

13%

ترکیه

1%

ژاپن

1%

آلمان

1%

تایلند

1% اتریش

1%
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 هايديدگاه، 7-4کنند. در جدول ياد ميبالقوه  ياز رقبا يکين کشور به عنوان يو از امت مناسب اشاره، يبا ق يفيمحصوالت ک

 ل است.يسه و تحليقابل مقا در اين زمينه از منابع معتبر يافتيج آمار دريدکنندگان و نتايتول

 نهيآبگ حوزة يبالفوه و بالفعل واردات يرقبا 7 -4 جدول

 يخارج ياصل يگمرک از رقبا يآمار يهابنابر داده يخارج ياصل يدکنندگان از رقبايدگاه توليد

 نيچ -

 هيترک -

 نيچ -

 امارات -

توسط  يسفال ير بازار کاالهايبر تسخ يدکنندگان مبنينه، نظر توليت موجود در آثار آبگي، مشابه با وضع7-4بنابر جدول    

از امارات  يز، عدم احساس واردات محصوالت وارداتيشود. تنها بخش متمايد مييکامال تا يدگاه آمارياز د ينيمحصوالت چ

نه صادرات اقالم ين کشور به عنوان کشور ثالث مرتبط ساخت. چنانکه در زميتوان به نقش اين مورد را مي. ابوده است

ان، ين ميمطرح شده است. در ا يرانيمحصوالت ا از واردکنندگان عمدة يکيز، کشور امارات به عنوان ين يمختلف سفال

ب بالقوه مورد يدکنندگان به عنوان رقيدگاه توليشتر از ديبخود،  يمتيو ق يفيخاص ک يهايژگيل ويه به دليمحصوالت ترک

 .اندتوجه قرار گرفته

 سغاليآثار  نظرات تکميلي توليدکنندگان حوزة

در ادامه، به منظور بررسي عناصر مشخص در مصاحبه تخصصي از فعاالن توليدي در تعداد بيشتري از توليدکنندگان اين    

هاي خود را بر اساس يدکنندگان اين بخش ارايه، و از آنها درخواست شده است تا ديدگاهگروه، پرسشنامه نظرخواهي به تول

را  در تکميل پرسشنامه کنندههاي توصيفي گروه مشارکت، ويژگي8-4هاي از پيش تعيين شده مشخص کنند. جدول گزينه

 دهد.نشان مي

 کنندگان گروه آثار سفالي در تکميل پرسشنامهمشارکتشناختي هاي جمعيتويژگي 8 -4 جدول

 نفر 36 شوندهتعداد افراد مشارکت

سال  35تا  31(، %1/11سال ) 30تا  26(، %0سال و کمتر ) 25 گروه سني

 (.%2/22سال ) 40(، باالتر از %2/22سال ) 40تا  36(، 4/44%)

سال  15تا  11(، %1/11سال ) 10تا  6(، %1/11سال ) 6کمتر از  کاري تجربة

 (.%6/55سال ) 15(، باالتر از 2/22%)

اند. به عالوه، بيش از نيمي افراد مورد سال قرار داشته 35تا  31دهندگان در گروه سني ، اکثر پاسخ8-4با توجه به جدول    

 9-4ن توليدي در جدول هاي اين گروه از فعاالاند. نظرات و ديدگاهسال برخوردار بوده 15بررسي از سابقه کاري باالي 

ترين چالش موجود در حوزة تأمين مواد اوليه کار، در دسترس بودن و قيمت بر اساس اين جدول، بزرگ مشخص شده است.

آنهاست. اين امر در نظرات توليدکنندگان موفق در بخش مصاحبه نيز مطرح شده است. به عبارت ديگر، نبود مواد اوليه 
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اي مواجه ساخته است. کنندگان، فعاالن توليدي را با مشکالت عديدهن مواد از سوي برخي تأميناستاندارد و قيمت باالي اي

در مقابل، تأمين انرژي در توليد کاالهاي سفالي به عنوان مزيت موجود در اين حوزة کاري مورد اشاره توليدکنندگان قرار 

 گرفته است.

 کنندگان گروه آثار سفالي در تکميل پرسشنامهخ مشارکتفراواني پاس 9 -4 جدول

 هاي انتخابيدرصد گزينه عناصر مورد بررسي

 تأمين انرژي ثبات بازار در دسترس بودن کيفيت قيمت *چالش مواد اوليه

6/55 1/11 6/55 2/22 1/11 

 تأمين انرژي ثبات بازار در دسترس بودن کيفيت قيمت *مزيت مواد اوليه

0/00 0/00 1/11 1/11 8/77 

 خدمات پس از فروش بنديبسته کيفيت قيمت کاربرد خالقيت در طراحي اصالت طرح *ويژگي مورد نظر مشتريان

7/66 6/55 3/33 3/33 9/88 1/11 0/00 

 0/100 بلي امکان بروزرساني محصوالت 

 0/00 خير

 کم بسيار کم متوسط زياد بسيار زياد رقابت با محصوالت ماشيني

1/11 3/33 4/44 1/11 0/00 

 تسهيالت شرکت در نمايشگاه وام از بخش خصوصي تسهيالت بانکي سهولت تأمين سرمايه در ...

0/00 4/44 3/33 

 بسيار کم کم متوسط زياد بسيار زياد بهبود آتي تأمين سرمايه

0/00 0/00 0/00 8/77 2/22 

ورود کارآفرين با هدف 

 زايياشتغال

 بسيار مخالف مخالف نظربي موافق موافقبسيار 

2/22 4/44 3/33 0/00 0/00 

 5روند تقاضاي مشتريان در 

 سال گذشته

 کاهشي ثابت افزايشي

1/11 4/44 4/44 

محصوالت با  تناسب عرضة

 تقاضاي موجود

 بسيار کم کم متوسط زياد بسيار زياد

0/00 4/44 4/44 1/11 0/00 

گذاري در اهميت سرمايه

 داريگردشگري و هتل

 بسيار کم کم متوسط زياد بسيار زياد

6/55 4/44 0/00 0/00 0/00 

 بسيار کم کم متوسط زياد بسيار زياد مواجهه با موارد غيرمترقبه

1/11 6/55 3/33 0/00 0/00 

ها به فعاليت تمرکز عمدة

 صورت...

 0/100 ريزي هدفمندبا برنامه

 0/00 به صورت آزمون و خطا

 5/37 بلي رقابت با کارگاه يا برند خاص

 5/62 خير
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 هاي انتخابيدرصد گزينه عناصر مورد بررسي

 مانع فعاليت بي اثر و خنثي حامي و پشتيبان ارزيابي اقدامات دولتي

0/00 8/77 2/22 

کاري  ارزيابي وضعيت حوزة

 در سطح داخلي

 بسيار ضعيف ضعيف متوسط خوب بسيار خوب

0/00 3/33 7/66 0/00 0/00 

کاري  ارزيابي وضعيت حوزة

 الملليدر سطح بين

 بسيار ضعيف ضعيف متوسط خوب بسيار خوب

0/00 3/33 0/00 6/55 1/11 

امکان ورود مجدد محصوالت 

 قديمي با تغيير طرح 

 7/66 بلي

 3/33 خير
 ند.ابودهدهندگان مجاز به انتخاب بيش از يک گزينه پاسخها، در اين پرسش* 

ديدگاه اين گروه از توليدکنندگان نسبت به دولت و کارهاي انجام شده از سوي آن، مشابه با آنچه در گروه آثار آبگينه    

 سال گذشته در حًد 5اي و موارد غيرمترقبه در هاي لحظهمالحظه شد، خنثي است. اين در حالي است که مواجهه با شوک

با نگاهي بر  بيني شده است.پيش ميد نسبت به تأمين سرمايه در آينده نزديک، ضعيفدر مقابل، ا .بااليي گزارش شده است

توان چنين ذکر کرد که امکان استفاده از تسهيالت بانکي تقريبا برابر صفر وضعيت تأمين مالي اين افراد در حال حاضر مي

 دولت قرار گيرد.  فوري دستور کاررسد، بهبود وضعيت توليدکنندگان صنايع دستي بايد در نظر ميبه  بوده است.

 يآثار سفال کنندگان فعال در حوزةنيتأم يدانيم يبررس

ن يک محصول برخوردار است، در ايد يند توليدر فرآ ييت بااليساخت، از اهممهين يکاالها ه وين مواد اوليکه تأميياز آنجا   

مورد  يان، تالش شده است مواردين ميشده است. در ا ن حوزه اخذيکنندگان فعال در انيالعات مربوط از تأمبخش، اط

در ادامه، متن مصاحبه با د. نيآيد به شمار ميدر تول يو ضرور ياتيح يروکننده، امنيدگاه تأميد که از درنيقرار گ يبررس

 يازهاين ياالب ين بخش، به جهت گستردگيدر ا شود. الزم به ذکر است،يه ميارا يع دستياز صنا حوزهن يکنندگان انيتأم

 يهادگاهياند. در ابتدا، دمورد توجه قرار گرفته يشتريکنندگان بنيدکنندگان مورد مصاحبه، تعداد تأمين، بنابر نظر توليتأم

 شود. يه ميارا 10-4لعاب، مطابق با جدول  ةيدر ته يکننده مواد معدننيتأم

 1-کسب و کار يهادر مورد مؤلفه سفال ننده حوزةکنيتأم متن مصاحبة 10 -4 لوجد

 مجتبي قادر يآقا هاي مورد پرسشمؤلفه

تدارک مواد معدني شامل اننواع شناموت ينا خناک فنايرکلي، بنالکي، کناخولن،         حوزة دقيق کاري

فلوسپات ها، سيليس، سيليکات زيرکونيوم، اکسيد روي و ديگر اکسيدهاي قابل 

 استفاده در تهية لعاب

 متوسط ان مطابقت محصوالت توليدي با استانداردهاي معمولميز

 زياد کنندگان در حوزة محصوالت توليديميزان رقابت تأمين

 متوسط کنندگان فعال در حوزة کاريتعداد تأمين
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 آقاي مجتبي قادر هاي مورد پرسشمؤلفه

 خريد در حجم باال بار مراجعه ميزان خريد مشتريان در هر

آوري هنناي پيشننرفته در تهيننة آالت و فنننماشننيناسننتفاده از 

 محصوالت

 بله

 مشتريان ثابت ثبات يا تغيير مشتريان در طول زمان

 متوسط در حًد ميزان دسترسي به محصوالت توليدي در بازارهاي مختلف

 کيفيت مواد ارسالي به خريدار کنندهويژگي مهم توليد از ديدگاه تأمين

 قيمت مواد اولية دريافتي التاصلي مشتريان محصو خواستة

 متخصص بابت شناخت علمي مواد اوليه در صنايع کوچکخريداران کمبود  هاي موجود در حوزة کاريمشکالت و چالش

که خود موجنب رکنود توليند و پنايين      يفروش غيرتخصصي محصوالت سفال

 کندل ميشود و اثر نامطلوبي در بازار خريد مواد اوليه اعماآمدن کيفيت کاال مي

عدم اعتماد مشتريان به توليدکنندگان داخلي مواد اوليه به جهت عندم سنامان و   

 نظم اين صنف )وفور جعل در مواد و تقلب در اين بازار(

و غيراصنولي توليدکننندگان صننايع سنراميک و درنتيجنه       افزايش بيش از حند 

ليد محصوالت کيفيت، و بنابراين کاهش توکيفيت و يا کمافزايش محصوالت بي

 هاي اقتصادي بزرگ در گذر زمانبا کيفيت و تعطيلي و نيمه تعطيلي بنگاه

 عدم حمايت دولت و عملکرد ضعيف آن در بخش صادرات صنايع سراميکي

 هاي جاري توليدعدم حمايت دولت در تأمين تسهيالت و تعديل هزينه

هاي توليدکنندگان صنايع دستي و ها و تشکلاماندهي عملي و اجرايي انجمنس راهکارهاي بهبود موقعيت کاري )به دولت و بخش خصوصي(

سراميکي در کل کشور و در هر استان )صرف وقت مناسنب از سنوي رؤسناي    

 ها در جهت دستيابي به منابع جمعي و نه فردي(انجمن

وزارت صننعت، معندن و تجنارت بنر      ًاخصوصن لزوم نظارت مستقيم دولت و 

هاي تخصصي در بخش توليند و ضنرورت اداره   ليت انجمنتشکيل و نحوه فعا

ها و نه بنه  اساس عضويت حداقل يک نماينده يا بازرس دولتي در انجمن آن بر

گزارش سريع مساخل اصنلي   جهتصورت هيأت امنايي يا هيأت مديره داخلي 

 و مهم اصناف به دولت جهت اتخاذ تصميمات عملي و صريح در اين عرصه

هناي توليندي و بازرگناني در    اندازي بنگاهجوز تأسيس و راهضرورت اعطاي م

بخش صنايع دستي و من جمله سراميکي صرفا به افراد متخصص با تحصيالت 

علمي و دانشگاهي و تالش در جهت جلوگيري از بروز تخلفات در اين بخش 

 به منظور توليد محصول کيفي و متناسب با نياز امروز در سطح جهاني

طلنب،  هاي صنعتي به افراد سودجو و منفعتاگذاري مديريت شهرکپرهيز از و

 طلبو مهندسان جوان و پست

لزوم ورود به عرصة جهاني و نگاه به کيفيت محصول در بعد جهاني به منظنور  

کسب موفقيت تدريجي در بخش صنادرات فراتنر از صنادرات بنه کشنورهاي      

 کشورهاي همسايه شماليهمسايه از قبيل عراق، افغانستان، سوريه و برخي 
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 دکنندگان به حوزةيتول يبرخ ياعتماديه، باعث بيت در بازار مواد اوليفيکيو ب يوجود مواد تقلب، 10-4با توجه به جدول    

از به آزمون يه و نير مواد اوليت متغيفيز مالحظه شد، کيدکنندگان نيطور که در بخش نظرات تولن مواد شده است. همانيتأم

مواد  يفيبعد ک يت بااليل حساسيد بوده است. به دليتول ش رو در حوزةياز مشکالت پ يکيدر هر بار مصرف،  نت آيفيک

قدرتمند در نظارت  يجاد صنفياز به ايد، نيتول جةيدر نت يمال يهاو هم در خسارت ييت محصول نهايفيه الزم، هم در کياول

 شود. ين مواد به شدت احساس ميکنندگان انيت تأميبر فعال

 يهاکننده انواع لعاب و رنگنينظرات تأم ،يآثار سفال حتاج حوزةين مايشتر تأميب يهابه منظور درک جنبهن بخش، يدر ا   

 شود.يمطرح م 11-4به شرح جدول  يکيسرام

 2-کسب و کار يهادر مورد مؤلفه سفال کننده حوزةنيمتن مصاحبه تأم 11 -4 لوجد

 عبدالرضا رجايي  يآقا هاي مورد پرسشمؤلفه

 هاي سراميکيانواع فريت، لعاب، انگوب، پودرهاي چاپ و رنگ حوزة دقيق کاري

 با استاندارد بسيار باال )به طور صنعتي( ميزان مطابقت محصوالت توليدي با استانداردهاي معمول

 قابت بسيار باالر کنندگان در حوزة محصوالت توليديميزان رقابت تأمين

 کارخانة بزرگ 42 کنندگان فعال در حوزة کاريتعداد تأمين

 تن 300تا  200حجم باال معموال با تناژ  بار مراجعه ميزان خريد مشتريان در هر

 هاي پيشرفتهآالت و فناورياستفاده از ماشين آالت و فناوري هاي پيشرفته در تهيه محصوالتاستفاده از ماشين

 نوعا بيشتر مشتريان ثابت ا تغيير مشتريان در طول زمانثبات ي

 در حّد وسيع ميزان دسترسي به محصوالت توليدي در بازارهاي مختلف

صد در صد کيفيت و مشخصة فنني )بنه صنورت سفارشني بنر اسناس        کنندهويژگي مهم توليد از ديدگاه تأمين

 مشخصات مورد نظر مشتريان(

 کيفيت و بعد قيمت تاصلي مشتريان محصوال خواستة

وجود رکنود اقتصنادي و فعالينت توليندي کمتنر مشنتريان، و بننابراين         هاي موجود در حوزة کاريمشکالت و چالش

 سفارش محدودتر لعاب )تقاضاي بسيار کم(

 شرايط سخت تسهيالت بانکي و مزاياي محدود

اقتصادي و تنالش در جهنت خنروج از رکنود بنه منظنور       تسريع رونق  راهکارهاي بهبود موقعيت کاري )به دولت و بخش خصوصي(

 افزايش تقاضا

ن يا يل کاهش تقاضايبه دل يدکنندگان آثار سفاليت توليکاهش فعالمشخص شده است،  11-4طور که در جدول همان   

 يبخش بر جا نياکنندگان نيبر کسب و کار تأم ياموجود(، اثر قابل مالحظه ياقتصادجه رکود يمحصوالت در کشور )در نت

ن ين و مؤثرتريتره رونق، مهميو شتاب مجدد اقتصاد در سا يت رکود اقتصاديب، خروج از وضعيترتنيگذاشته است. بد

از کار سفال، يگل مورد ن دهندةهيکننده خاک و ارانيدر ادامه، نظرات تأم رود.يبه شمار م يآثار سفال ن به حوزةکمک ممک

 شود.يمطرح م 12-4مطابق با جدول 
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 3-کسب و کار يهاسفال در مورد مؤلفه کننده حوزةنيمتن مصاحبه تأم 12 -4 لوجد

 يارکيبراداران ن هاي مورد پرسشمؤلفه

 استخراج خاک جهت کاشي سنتي و سراميک سنتي و سفال حوزة دقيق کاري

 تناسب با استانداردهاي معمول طبق فرمول و خاصيت طبيعي زمينم ميزان مطابقت محصوالت توليدي با استانداردهاي معمول

 رقابت متوسط )معدن قزوين( کنندگان در حوزة محصوالت توليديميزان رقابت تأمين

 کنندگانتعداد زياد تأمين کنندگان فعال در حوزة کاريتعداد تأمين

 حجم باال )هزار تن( بار مراجعه ميزان خريد مشتريان در هر

هناي پيشنرفته در تهينه    آوريآالت و فنن فاده از ماشنين است

 محصوالت

 آالت پيچيده بولدوزر و لودراستفاده از ماشين

 تقريبا ثابت )کارخانجات کاشي و سراميک( ثبات يا تغيير مشتريان در طول زمان

 در حّد وسيع ميزان دسترسي به محصوالت توليدي در بازارهاي مختلف

 کيفيت مواد ارسالي به خريدار کنندهديدگاه تأمينويژگي مهم توليد از 

 کيفيت و قيمت )حساسيت باال بر روي کيفيت( اصلي مشتريان محصوالت خواستة

 آالت پيشرفتهگراني ماشين کاري هاي موجود در حوزةمشکالت و چالش

 هزينة حمل باال و بهاي تمام شده بيشتر و بنابراين کاهش تقاضا

 هاي سنگين جهت دريافت تسهيالت بانکينياز به وثيقه

 هاي دولتي و عدم هماهنگي ميان نهادهاي ذيربطبه نتيجه نرسيدن حمايت

ها و ابزارهاي وارداتي و اثرات آنها بر توليندات  کيفيت پايين قطعات دستگاه

نهايي کارخانه )به دليل عدم ارتباط با کشورهاي اروپايي، قطعات جنايگزين  

رد شده از اين کشورها در گذشته، هم اکنون از چين با کيفيت هاي وادستگاه

 شود(بسيار نازل وارد مي

راهکارهنناي بهبننود موقعيننت کنناري )بننه دولننت و بخننش  

 خصوصي(

هنا بنه   حمايت از توليدت داخلي باکيفيت در زمينة تنأمين قطعنات دسنتگاه   

ه شود، منجر بن جهت قابليت دسترسي و کيفيت )زماني که صرف واردات مي

 شود(ها و در نتيجه عدم توليد دستگاه ميخواب دستگاه

آالت مستهلک و نيل آن به گل، استفاده از ماشين مشکالت استخراج خاک و تبديتراز بزرگ يکي ،12-4مطابق با جدول    

-نين ماشياز ايمورد ن ن قطعاتيتر نسبت به استاندارد معمول است. به عالوه، تأمنييت پايفيدات با کيجه تولي، و در نتيميقد

-نيت کار ماشيفيها ندارند و اغلب کهبا دستگا يمناسب يخوانرد که هميپذين صورت ميم، عموما از چيل تحريلآالت، به د

تواند يه، ميد مواد اوليتول يهازات مناسب کارخانهين تجهيجهت تأمالت الزم يتسه ةيدهند. در واقع، ارايآالت را کاهش م

 فا کند. يا يمحصوالت سفال ن مواد در ساختيت ايفيدر بهبود ک يثرار مؤينقش بس

ان ذکر است، مواد يشا شود.يه مير ارايبه شرح ز 13-4رنگ لعاب، جدول  کنندةنيل نظرات تأمي، به منظور تحلتينهادر    

 د شده است.يبدان تأک دکنندگانيرود که در نظرات تولين به شمار مياز اقالم تأم يکيمورد استفاده در رنگ لعاب، 



 

 هاي اصلي و شاخص هنرهاي صناعيهاي کسب و کار در حوزهمعرفي فرصت پژوهشي طرح          99     

 

 4-کسب و کار يهادر مورد مؤلفه سفال کننده حوزةنيمتن مصاحبه تأم 13 -4 لوجد

 نهيشرکت رنگ هاي مورد پرسشمؤلفه

 رنگ مورد استفاده در لعاب حوزة دقيق کاري

-استانداردسازي مواد اوليه )در بخش لعاب استانداردسنازي مني   عدم نياز به ميزان مطابقت محصوالت توليدي با استانداردهاي معمول

 شود(

 به طور کلي استاندارد متوسط

 هاي مختلف شده است(رقباي بسيار از چين )که منجر به تعطيلي بنگاه کنندگان در حوزة محصوالت توليديميزان رقابت تأمين

 کننده خوب )تعداد کم در مقايسه با ميزان واردات(تأمين 20حدود  کنندگان فعال در حوزة کاريتعداد تأمين

 کوچنک بنودن کارگناه توليندي و عرضنة      خريد در حجنم پنايين بنه علنت     بار مراجعه ميزان خريد مشتريان در هر

 هاي بزرگمحدودتر مواد نسبت به کارخانه

آوري هناي پيشنرفته در تهينه    آالت و فنن استفاده از ماشين

 محصوالت

هناي پيشنرفته در توليند و امکنان توليند بنا       آوريده از فنن عدم نياز به استفا

 هاي معمولي نظير آسياب، کوره و ساير موارددستگاه

 (%5 نياز به برخي ابزارهاي آزمايشگاهي مدرن و دقيق )در حًد

 تغيير مشتريان به علت وجود رقابت ثبات يا تغيير مشتريان در طول زمان

 در مجموع در حّد وسيع ي در بازارهاي مختلفميزان دسترسي به محصوالت توليد

 کيفيت خوب و قيمت مناسب کنندهويژگي مهم توليد از ديدگاه تأمين

 کيفيت خوب و قيمت مناسب )در صورت رقابت سالم( اصلي مشتريان محصوالت خواستة

 تر در داخلوجود رقابت ناسالم و ناعادالنه جهت فروش بيش هاي موجود در حوزة کاريمشکالت و چالش

احتياجات مواد( و مشکالت به وجنود   % 10وابستگي به مواد اولية خارجي )

، اکسنيد  د اوليه )مثاًلها در مواها و افزايش شديد قيمتآمده در نتيجه تحريم

 هزار تومان رسيده است( 110هزار تومان يکباره به  30کبالت با قيمت 

سنازي و  در معادن ) نياز به خنالص  وجود بيشتر مواد اولية وارداتي در ايران

 برداري(بهره

راهکارهنناي بهبننود موقعيننت کنناري )بننه دولننت و بخننش  

 خصوصي(

قبنول )بنه منظنور بهبنود تنوان و انگينزه       رويه تا حّد قابلکاهش واردات بي

 توليدکنندگان(

هاي بالعوب و اختصاص اينن تسنهيالت بنه    کنندگان وامنظارت بر دريافت

 صاحبان فن

جاد ثبات در بازار و برقراري نظم جهت فعالينت مناسنب توليدکننندگان و    اي

 کنندگانتأمين

برقراري امنيت شغلي و امنينت صننعت  بنا ايجناد نظنام خندمتي خنوب و        

 شناسنامه کار

کنندگان ر بازار توسط وارديکنندگان رنگ لعاب، تسخنيتأم ياساس يهااز دغدغه يکي ،13-4ن، با توجه به جدول يبنابرا   

ار محدود و اغلب به صورت يفعال در بازار بس يخارج يسه با رقبايدر مقا ياست. در واقع، سطح رقابت داخل ينيچ يکاالها
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 در حوزة يط بهتريه، بتواند شرايرويدر بازار و کنترل واردات ب يثبات نسب يرسد، برقراريناعادالنه و ناسالم است. به نظر م

 ازد.ن رنگ لعاب فراهم سيتأم

کسب و کار در  يهافرصت ييد، جهت شناساين و توليتأم يها، در بخشب، مجموع نظرات فعاالن حوزة سفالين ترتيبد   

 د.نريگيل قرار ميو تحل يررسمورد ب ،دکنندگان آنيتول يت کارين گروه و توسعه فعاليا

 فصل چهارم يبندجمع

 ييت باالي، از اهميدست عيصنا در حوزة يخيو تار ي، هنرينگفره ن محصوالتيتراز مهم يکي، به عنوان يآثار سفال   

ن رتبه از ينه، در دومير آبگ، پس از آثايصناع ين گروه شاخص هنرهايز، اين يارز ييث درآمدزاي. از حهستندبرخوردار 

 ياهشاخص يادر ارتق يکيو سرام يسفال ن امر، نقش مهم محصوالتيد. ايآير به حساب ميسال اخ 5صادرات در  لحاظ

همواره در مرکز توجه ن حوزه،  يکسب و کار در ا يمنظور، بهبود فضانيدهد. بديکشور را نشان م يو اقتصاد يرهنگف

 قرار داشته است.  يع دستينظران و دلسوزان صناصاحب

 ين رشته هنريفق ادکنندگان موي، تالش شده است با توليآثار سفال جهت درک ابعاد مختلف کار در حوزة ،فصلن يدر ا   

 يو بررس يين حوزه مورد شناسايدر ا يديو تول يت هنريآشکار و پنهان فعال يهاد تا جنبهيبه عمل آ يتخصص يهامصاحبه

است و  د مصاحبه شدهينفر از متخصصان تول 4ن گروه با يشتر، در اياز به کسب اطالعات بيص نيد. به جهت تشخنريقرار گ

در ادامه نيز، عناصر مورد نظر تحت  ه شده است.يکسب و کار ارا يهان شده مؤلفهييش تعيل از پنظرات افراد مطابق با جدو

 يه و کاالهاين مواد اوليتأم ت حوزةيل اهميبه عالوه، به دل قالب پرسشنامه در گروه توليدکنندگان بيشتري بررسي شده است.

-چاپ، مصاحبه ير، گل، لعاب، رنگ لعاب و پودرهايه مهم نظيکنندگان مواد اولنينفر از تأم 5ن بخش با يساخت، در امهين

ن، به منظور کسب يچن م شده است. هميها تنظ، بر اساس جداول مؤلفهيافتيو نظرات دررفته، يصورت پذ يفرد يها

تهران  يگانران و اتاق بازرياز گمرک ا يآثار سفال يمبادالت بازرگان ي، از آمارهايمحصوالت سفال در حوزة يلياطالعات تکم

 استفاده شده است.

عناصر چهارگانه نقاط ضعف، نقاط  کسب و کار در قالب يهان بخش، در فصل فرصتيت، اطالعات حاصل از ايدر نها   

در جهت  يديکل يد و متناسب با تقابل عناصر دوگانه، راهکارهانريگيقرار م SWOTس يماتر دها دريها و تهدقوت، فرصت

 د. نشويه ميارا ير آثار سفالکسب و کا يبهبود فضا
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 مقدمه 

. هستندبرخوردار  يالمللنيو ب يداخل يدر بازارها ييت باالي، از مقبوليو هنر يديخاص تول يهايژگيل ويبه دل يآثار چوب   

مورد استفاده قرار گرفته است. با ها انسان يدر زندگ يامختلف به شکل گسترده يهادر دوره يچوب يع دستيکه صنايه طورب

نظران رو بوده است. چنانکه صاحبه روب ين گونه کاالها با کاهش قابل توجهيگذشته، استقبال از ا يهان وجود، در ساليا

 سازند.ين گروه کاالها را مطرح ميکسب و کار ا ي، همواره بحث بهبود فضايع دستيصنا حوزة

کنندگان نيدکنندگان و تأمي، نظرات توليچوب يهنرها عوامل توسعه کسب و کار در حوزة ييبه منظور شناسان فصل، يدر ا   

از  يلياز جهت کسب اطالعات تکميد. به عالوه، در موارد ننريگيل قرار ميو تحل ين عرصه مورد بررسيفعال و موفق در ا

مختلف کسب و  يهال جنبهيب، با تحليترتني. بدشوديتهران استفاده م يران و اتاق بازرگانين و معتبر گمرک امدّو يآمارها

 ن کرد.يمناسب عمل را تدو يتوان راهکارهايمختلف، م يهادگاهين صنعت از ديکار ا

 يع دستيدر گروه صنا يمحصوالت چوب

، يکارمنبتد که از آن جمله به نشويد ميتوسط استادکاران و هنرمندان تول يمتعدد ي، با استفاده از چوب هنرهايبه طور کل  

در  يآثار چوب يشود. گستردگيو ... اشاره م يکار، مشبکيکار، نازکي، خراطينيچ، گرهيساز، معرق منبت، خاتميکارمعرق

به طور  1-5 ةرمشاهده کرد. نگا يبيترک يو کارها ،تراش، برش، برش و بست يهاتوان در گروهيرا م يع دستيگروه صنا

 .(1391ه زهرا، ي)ذر دهديان ممذکور را نش يبندآشکار گروه

 

 

 

 

 

از ين يمتفاوت يهنر يهاتيابل، در مراحل مختلف، به قيچوب يع دستيشود، صنايمالحظه م 1-5طور که در نمودار همان   

ند ارزشم يخود، محصوالت قةيب آن با ذوق و سليکار و ترک يها، با تسلط بر جنبهيدکنندگان آثار چوبيد. هنرمندان و تولندار

 کنند.  يد ميتول يالمللنيو ب يداخل يبازارها يبرا

 يصادرات اقالم متنوع آثار چوب

ص يمختلف، در تشخ يبه کشورها يو به خصوص صادرات گروه آثار چوب يت مبادالت بازرگانينسبت به وضع يآگاه   

گروه  ين بخش، اطالعات صادراتيدر ا برخوردار است. ييت بااليالملل از اهمنيدر سطح ب يچوب يع دستيصنا يگاه کنونيجا

 شود.يه ميارا 1-5به شرح جدول  يآثار چوب

 يچوب ياين اشييساخت و تز

 شبر تراش برش و بست يبيترک

 يکارمنبت يخراط ينيگره چ يکارمشبک ياحجام چوب معرق خاتم منبتمعرق يکارخاتم يکارنازک يکارمعرق

 زيرمجموعه انواع ساخت و تزيين اشياي چوبي 1 -5 نگارة
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 93-89 يزمان در دورةدر  رانيا ياطالعات صادرات آثار چوب 1 -5 لوجد

 يمحصوالت صادرات
استان مهم 

 يصادرات

ارزش 

 يدالر

بازار هدف 

 يعمده صادرات

ارزش 

 يدالر

 896147 عراق 915135 تهران ....( و منبت و خاتم معرق، خراطي،) ع دستيصناي هايمبل

 جعبنه  صنورت  بنه   صنايع دسنتي  كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 اشياء چوبي، مبلمان  و چنگال و كارد زيورآالت براي
 12509360 امارات 13069796 اصفهان

نقاشني   منبنت،  ري،كانازك مشبك، معرق، ،خراطي شامل چوبي صنايع دستي

 خالل چوب كبريت آويز وروي چوب خاتم به جز رخت
 20080 ايتاليا 20080 تهران

 شنامل  صننايع دسنتي   چوب به صورت از آستانه در دوره و چهارچوب، در،

 (در سطوح استفاده قابل هندسي هايازگره متشكل چوبي قطعات) چيني گره

جان يآذربا

 يشرق
 47084 عراق 47084

 كناري، ننازك  مشنبك،  معنرق،  شامل خراطي، صنايع دستي چوبيآويز رخت

 نقاشي روي چوب خاتم منبت،

چهارمحال 

 ياريو بخت
 3259 عراق 6259

صننايع دسنتي    چوب به صنورت  ساير اشياء تزخيني از هاي كوچك ومجسمه

 خاتمو  چوب روي كاري، منبت، نقاشيخراطي، معرق، مشبك، نازك شامل
 1087030 آلمان 3144954 اصفهان

-ننازك  ،منبت ،مشبك شامل خراطي معرق و  صنايع دستي چوبي مصنوعات

 آشپزخانه نقاشي روي چوب خاتم براي سرويس ميز يا كاري،
 5450 عراق 5450 تهران

 14568410  17208758  يصادرات گروه آثار چوب يمجموع کل ارزش دالر

ا يتاليا آلمان و عراق، امارات، ي، کشورهاياقالم چوب يصادرات يشود، بازارهايمشاهده م مذکور طور که در جدولهمان   

 يکارو منبت يکارچوب خاتمان، ين ميرد. در ايگيرا در بر م يچوب ياز کاالها يف متنوعيزان صادرات، طين ميا .هستند

 ن محصول به طور عمدهيرد. صادرات ايگيدرصد( را در بر م 86)حدود  ين حجم صادرات اقالم چوبيشتريشده به امارات، ب

 رد.يپذياز اصفهان صورت م

ن کسب و کار با توجه به نظرات يمختلف ا يها، جنبهيچوب يع دستيصنا يو بازرگان يت صادراتيحال با درک اهم   

 رد.يگيقرار م ين حوزه مورد بررسيکنندگان فعال انيدکنندکان و تأميتول

 دين و توليتأمدر بخش  يآثار چوب نظرات فعاالن حوزةل يتحل

 يهامصاحبهکنندگان فعال نيدکنندگان و تأمي، با توليع دستيصنا ن حوزةيکسب و کار در ا عوامل مهم ليجهت تحل   

ب، يترتنيبدشود.  يين حوزه شناسايکسب و کار در ا يهافرصت، يافتيدرنظرات  جمعرفته است تا با يصورت پذ يتخصص

د تا نشويصنعت مشخص م يدر قالب نکات مثبت و منف ين فعاالن، عوامل اساسيا توسطمطرح شده  يهادگاهيل ديبا تحل

 يکه هدف اساس جا رند. از آنيقرار گ يکسب و کار( مورد بررس يها)فصل فرصت يليس تحليبعد، در قالب ماتر در مرحلة

انتخاب افراد مورد مصاحبه، ، تالش شده است در ن بودهيد و تأميتول عرصة در د فعاالنين بخش، کسب نظرات مفيدر ا

 د.ت شوين شده در فصل دوم، به دقت رعاييتع يارهايمع
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 يآثار چوب دکنندگان فعال در حوزةيتول يدانيم يبررس

ن ينظرات ا ،موفق انتخاب شده است که در ادامه يدينفر از فعاالن تول 3، يتخصص يهان بخش، جهت انجام مصاحبهيدر ا   

کسب و کار  يهان نظرات، موارد مطرح شده در قالب مؤلفهيل آسان ايم به ذکر است، جهت تحلشود. الزيح ميافراد تشر

 شود.يذکر م يع دستيصنا يچوب يهامبل توليد با تخصص يدياز فعاالن تول يکي يهادگاهي، د2-5د. جدول شويه ميارا

 1-کسب و کار يهادر مورد مؤلفه يبچو يهنرها متن مصاحبه متخصص حوزة 2 -5 لوجد

 هنرهاي چوبي متخصص حوزة -د رحمانپوريناه استاد هاي کسب و کارمؤلفه

مواد و 

 سرمايه
 ها و خشک شدن آنها به روش غيرعلمي و غيراصوليآوري علمي چوبعدم فن مواد اوليه 

 دسترسي سخت به چوب باکيفيت

 قيمت باالي چوب باکيفيت

هناي توليندات هننري و مقايسنه     ها به جهت نگاه غيراصولي بنه ويژگني  شرايط سخت بازپرداخت وام ايه تأمين سرم

مستقيم آنها با توليدات انبوه )درآمدهاي حاصل از توليدات هنري جهت حفظ ماهيت فرهنگي و هننري  

ه بنه آثنار   در مقايسه با توليدات ماشيني کمتر اسنت. بننابراين بنراي جلنوگيري از تنن دادن توليدکننند      

 تر و دوره تنفس بيشتر باشد(ها طوالنيبازارپسند براي تأمين اقساط، بايد بازپرداخت

گذاري در اين حوزه بدون تغيير نگاه به صنايع دستي و در نظر گرفتن آن بنه عننوان   عدم توجيه سرمايه گذاري توجيه سرمايه

 يک توليد جدي )ديد علمي(

بينني قبلني و   گذاران بر اساس پنيش و در مقابل، نگاه سود و زياني سرمايه توليدات ذوقي توليدکنندگان

 بررسي پيشرفت کاري در قالب اعداد و ارقام و بنابراين فاصله عميق بين اين دو گروه

توجيه کنارآفريني و  

 زايياشتغال

 اه کارکردمحوراي و نگرشتهمند از علوم ميانحضور موفق به شرط آگاهي به شرايط کارآفريني و بهره

 طراحي و ساخت محصوالت صنايع دستي همگام با سبک زندگي امروزي ويژگي مورد نظر  مشتري

 کاربردبخشي نوين به محصوالت

امکان تطبيق سنت و 

 مدرنيته

 هاامکان صد در صدي تطبيق محصوالت با ساليق روز مشتري همراه با حفظ اصالت

روننننند تقاضنننناي  

 مشتري

 سال گذشته  5در طي  افزايش تقاضا

تناسنننب عرضنننه و 

 تقاضا

 گذاري در حوزة معماري در بهبود وضعيت کاري توليدکنندگان اين حوزهاثر مثبت سرمايه

 توان پاسخگويي کم نسبت به تقاضا، به دليل کوچکي کارگاه

محصنننوالت فاقننند 

 تقاضا

 ز آثار هنري چوبيناپذيري هيچ يک امحصوالت در حال حاضر و فسخ تقاضاي مناسب همة

محصننننوالت بننننا  

تقاضاي باال در آيندة 

 نزديک

کاربرد بسيار مبلمان و لوازم جانبي آن به عنوان وسايل معمول زندگي به دليل تغيير سبک زنندگي و در  

 نتيجه قابل توجه بودن تقاضا براي اين گونه محصوالت چوبي در آيندة نزديک

رقابت کااليي داخل  رقابت

 حوزه

 هاي گوناگون صنايع دستي و عدم رقابت آنها با يکديگر خاص هر يک از حوزهکارايي 
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 هنرهاي چوبي متخصص حوزة -د رحمانپوراستاد ناهي هاي کسب و کارمؤلفه

رقابت کااليي خارج  رقابت

 از حوزه

 تسخير بخش قابل توجهي از بازار توسط توليدات ماشيني

هناي متمنايز از توليندات    جهت در اختينار داشنتن ويژگني    وجود کاربران خاص براي صنايع دستي به

 ماشيني

اي و با نگاهي جهناني بنه صننايع دسنتي     هاي درست و بازاريابي حرفهکشورهايي که بتوانند با سياست رقيب بالقوه خارجي

 خود بپردازند

 چين و هند رقيب بالفعل خارجي

 زه در حال حاضرنبود رقيب قدرتمند در اين حو رقيب بالفعل داخلي 

مواجهننه بننا مننوارد   محيط

 غيرمترقبه

 ها در نوسانات بازار ارزتغييرات شديد قيمت

ارزينننابي اقننندامات 

 دولتي

 حضور کم رنگ دولت در عرصة صنايع دستي 

-درجة اتکا به برنامه

 بينيريزي و پيش

هر کسب و کناري محکنوم بنه    ريزي هدفمند ريزي هدفمند به منظور ادامة راه )بدون برنامهلزوم برنامه

 شکست است(

ارزيابي عرصه رقابت 

 داخلي

هاي مديريت توليد، وضعيت ضعيف رقابت در سطح داخلي به جهت عدم آگاهي توليدکنندگان از شيوه

 هاي کاربرانچنين کمبود آگاهي از ساليق و ديدگاهبازاريابي اصولي و هم

 هاي کسب و کار در اين زمينه تي با گسترش فعاليتهاي آقابليت کسب سهم بيشتر بازار در سال

ارزيابي عرصه رقابت 

 الملليبين

المللي به دليل عدم توجه به توليد و طراحي نوآورانه همگام بنا سنبک   نبود جايگاه مناسب در سطح بين

 هاي کاربران خارجي زندگي امروزي و شناخت نيازها و خواسته

منطقة منتخب بنراي  

 صادرات

رهاي اروپايي به دليل گرايش باال به خريند آثنار هننري و نزديکني بيشنتر نسنبت بنه کشنورهاي         کشو

 آمريکايي از بعد مسافت و در نتيجه امکان ارسال کاال با تحمل مشکالت کمتر

 برخي کشورهاي آسيايي )که هم به آثار هنري عالقمند هستند و هم توان خريد آنها را دارند(

هاي فرصت

 بالقوه 
 هاي تخصصي با کيفيتبرپايي نمايشگاه هاي بالقوه فرصت

 هاي بلند مدتحمايت مالي دولت در قالب وام

 ايجاد مرکز تخصصي با کنترل عرضة محصوالت باکيفيت

آن  دکنندگان را بري، توليچوب آثار توسعة کار در حوزة ياز برايه مورد نيو سرما ينگيکمبود نقد، 2-5با توجه به جدول    

ان يق ميک سو، فاصله عميه خود را بهبود بخشند. از يش سرما، گرديو دولت يخصوص يهابخشق يطردارد تا از يم

ن دو يان ايم يهمکار يط برقراري، شرايدر نوع نگاه به محصوالت چوب يردولتيه در بخش غيدکنندگان و صاحبان سرمايتول

گذاران به هيکار هستند و در مقابل، سرما يو ذوق يهنر يهار جنبهيگان درگدکننديرا توليسازد. زيگروه را با مشکل مواجه م

بهره باال،  و ار سختيط بسيها، با شراالت از بانکيافت تسهيگر، دريد يشند. از سويانديه خود ميمدت سرمابازده کوتاه

دکنندگان فراهم يتول يبرا يخاص يقتصادد کوتاه، صرفه ايتر، دوره سررسن، و از همه مهميسنگ يهاقهيو وث يند طوالنيفرآ
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به  يت صاحبان کسب و کار در بخش آثار چوبين حوزه از فعاليت آشکار دولت در ايب، ضرورت حمايترتنيسازد. بدينم

 شود.يشدت احساس م

به شرح  يوبچ يآثار هنر نة عوامل مهم کسب و کار در حوزةيدر زم يگريد دکننده موفقيدر ادامه، نظرات هنرمند و تول   

 شود.يذکر م 3-5جدول 

 2-کسب و کار يهادر مورد مؤلفه يچوب يهنرها متن مصاحبة متخصص حوزة 3 -5 لوجد

 هنرهاي چوبي متخصص حوزة –صنعتگران  يمهد استاد هاي کسب و کارمؤلفه

مواد و 

 سرمايه
 هاهاي مختلف به چوب خاص و کمبود تنوع چوبلمنحصر شدن بازار مواد اوليه در فص مواد اوليه 

 عدم دسترسي آسان به چوب باکيفيت

 قيمت باالي چوب هم در نوع مرغوب آن و هم در نوع نامرغوب

دسنتي   به دليل عدم توجنه بنه ماهينت صننايع    عدم تسهيالت آسان به هنرمندان و صنعتگران اين حوزه  تأمين سرمايه  

 ه صنايع چوبي ماشينيچوبي و توجه بيشتر ب

 گذاري در حوزة صنايع دستيهاي سرمايهعدم تبليغات و بازاريابي مناسب براي معرفي فرصت گذاري  توجيه سرمايه

 گذار و صنعتگرسازي پيوند بين سرمايهعدم فرهنگ

 گذار و امکان بازدهي و سود توليدات هنريشکاف عميق باور سرمايه

و توجيه کنارآفريني  

 زايياشتغال

امکان کارآفريني و کسب و کار در اين حوزه در صورت داشتن روحيه کارآفريني و تکيه بر داننش اينن   

 حوزه يا کسب تجربه از صاحبان کسب و کار آن

 هاي خالقانه صنايع دستي متناسب با شرايط بومي هر منطقهسازي ايدهپياده ويژگي مورد نظر  مشتري

امکان تطبيق سنت و 

 مدرن

پنذير  هاي مختلف جديد و قديم و ترکيبي با سليقه مشتري به دليل ماهيت انعطناف امکان تطبيق با سبک

 پذيري آن در رنگ و بوي هنري آنچوب، تنوع

روننننند تقاضنننناي 

 مشتري

)در پنج سال اخينر، تقاضنا از وضنعيت ثابنت رو بنه افنزايش و        گذشته نوسان کلي تقاضا در پنج سال

 ت(بالعکس بوده اس

تناسنننب عرضنننه و 

 تقاضا

بر بودن توليدات چوبي و محندوديت مکنان و فضنا بنراي     تقاضاي بيشتر نسبت به عرضه به دليل زمان

 انجام سفارشات به طور هم زمان

محصنننوالت فاقننند 

 تقاضا

هاي خاص )از نوع صنايع دستي فاخر به دليل عدم شناخت مخاطنب و  نابودي تدريجي برخي از حوزه

 هاي کالن دولتي ود چنين محصوالتي( و نياز  به حمايتآگاهي از وج

محصننننوالت بننننا  

تقاضاي باال در آيندة 

 نزديک

رسد اين محصوالت در آيندة نزديک  با تقاضاي باالتري روبه رو محصوالت چوبي و فلزي )به نظر مي

 شود( 

 سازياختمانگذاري در حوزة دکوراسيون داخلي و صنعت ساثر مثبت سرمايه مشتري بالقوه 

رقابت کااليي داخل  رقابت

 حوزه

 بيشتر صنايع فلزي  

رقابت کااليي خارج 

 از حوزه

 تربيشتر صنايع ماشيني به دليل سرعت بيشتر توليد و قيمت پايين
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 متخصص حوزة هنرهاي چوبي –استاد مهدي صنعتگران  هاي کسب و کارمؤلفه

 ن، هند و پاکستان و اخيرا هم ترکيهچي يبيشتر کشورها رقيب بالقوه خارجي رقابت

رقيننننب بالفعننننل  

 خارجي

 چين و هند

 تر تر و سريعبيشتر بازار همدان به دليل صرف زمان کمتر براي توليد آسان رقيب بالفعل داخلي 

در صنايع دستي به دليل منحصر به فرد بودن ماهيت کار دست محصوالت نبود رقابت از جنبه هنري در 

 کار ماشيني مقايسه با

مواجهننه بننا مننوارد   محيط

 غيرمترقبه

 تغييرات شرايط سياسي و اقتصادي، و تأثير آن بر روي ارز

ارزينننابي اقننندامات 

 دولتي

 هاي بخش خصوصي بيشتر به عنوان مانعي در فعاليت

-درجة اتکا به برنامه

 بينيريزي و پيش

 ريان ثابتمند به دليل تقاضاي ساالنه مشتريزي شده و هدفبرنامه

ارزينننابي عرصننننة  

 رقابت داخلي

گرايانه به دليل چرخه معيوب بازار و عدم شناخت درست از اصول همکاري نبود رقابت سالم و اصالح

 صنفي

ارزينننابي عرصننننة  

 الملليرقابت بين

-المللي به دليل عدم توجه به شناخت نيازهنا و خواسنته  در سطح بين صنايع دستي ايران جايگاه ضعيف

 مشتريان خارجي هاي 

منطقة منتخب بنراي  

 صادرات

بر اساس مند   هاو خواسته هاطلبي در زندگي و تغيير فصلي سليقهبيشتر کشورهاي اروپايي به دليل تنوع

  روز

 متنوع بازرگاني الملليبين هايکشورهاي عربي )حوزة خاورميانه( به دليل برگزاري نمايشگاه

هاي فرصت

 بالقوه 
 هاي تخصصي باکيفيتبرپايي نمايشگاه القوه هاي بفرصت

 هاي بلندمدتحمايت مالي دولت در قالب وام

 ايجاد مرکز تخصصي با کنترل عرضة محصوالت با کيفيت

و چه  يدکنندگان داخليث تولي، چه از حيرقابت يت نامساعد فضايوضع شود،يمالحظه م 3-5طور که در جدول همان   

ها، صنف ياصول يک سو، رقابت ناسالم و عدم همکاريوب بازار شده است. از يمع جاد چرخةيبه ا واردکنندگان، منجر

 يبا کاالها ير بازار محصوالت چوبيگر، تسخيد ي. از سوکرده استجاد ين حوزه ايکسب و کار ا يرا در فضا يمشکالت

ن وجود، بنابر ين حوزه شده است. با ايدکنندگان ايلزه تويه، منجر به کاهش انگيترک رًاين، پاکستان، هند و اخياز چ يواردات

افت اطالعات يدر ادامه، جهت در د دارد.ين گونه محصوالت تأکيمثبت فروش ا ندةيدکننده مذکور، بر آي، تول3-5جدول 

 شود.يه ميارا 4-5جدول  به شرح يگريدکننده موفق ديتول، نظرات يد آثار چوبيتول شتر در حوزةيب
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 3-کسب و کار يهادر مورد مؤلفه يچوب يهنرها صص حوزةمتن مصاحبه متخ 4 -5 لوجد

 هنرهاي چوبي متخصص حوزة -يمحمد ملبوب يآقا هاي کسب و کارمؤلفه

منننننواد و 

 سرمايه
 هاي ثابتها براي قيمتانحصاري بودن مواد اوليه در دست اتحاديه مواد اوليه 

 ان قيمت خريد چوببازار آزاد و نوس

 تکيه به نقدينگي کارگاه با وجود توليد به ميزان تقاضاي مشتريان تأمين سرمايه 

 شرايط سخت دريافت وام

در مقايسنه بنا صننايع     در اين بخش گذاريسرمايه کمبودگذاران به حوزة هنر و نگاه سودجويانة سرمايه گذاري توجيه سرمايه

 ديگر

 روزافزون مشترياشاره به تقاضاي 

 توجه به کيفيت محصوالت توليدي و قيمت متناسب آن

 گذاري پايدارسودآوري در صورت سرمايه

توجيه کنارآفريني و  

 زايياشتغال

 امکان باالي کارآفريني در اين حوزه با تکيه بر دانش و استفاده از تجربة افراد باسابقه

 کيفيت محصوالت توليديقيمت متناسب با  ويژگي مورد نظر  مشتري

 هاي خالقانه به روز بودن طرح

 خدمات پس از فروش

امکان تطبيق سنت و 

 مدرنيته

 هاي اصيلهاي نو با طرحامکان تطبيق طرح

 هاي خالقانه متناسب با سليقه روز مشتريان سازي طراحيامکان پياده

روننننند تقاضنننناي 

 مشتري

 بيشتر به  دليل شرايط اقتصادي داخلي  نوسان تقاضا درپنج ساله گذشته 

تناسنننب عرضنننه و 

 تقاضا

 تقاضاي بيشتر نسبت به عرضه به دليل شرايط و ماهيت متفاوت صنايع دستي

محصنننوالت فاقننند 

 تقاضا

 نبود محصوالت خاص منسوخ شده در اين حوزه

محصننننوالت بننننا  

تقاضاي باال در آيندة 

 نزديک

 وزمرهمحصوالت ترکيبي به خصوص محصوالت ر

مشننننتري بننننالقوه 

 )گردشگر(

 گذاري در حوزة مبلمان خانگي و اداري سرمايه

 

رقابت کااليي داخل  رقابت

 حوزه

 نبود رقيب خاص در اين حوزه

رقابت کااليي خارج 

 از حوزه

 مصنوعات ماشيني

 ترکيه و پاکستان رقيب بالقوة خارجي
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 هنرهاي چوبي زةمتخصص حو -آقاي محمد ملبوبي هاي کسب و کارمؤلفه

رقيننننب بالفعننننل   رقابت

 خارجي

 چين و هند

 کنندصنايع چوبي وابسته به مراکز دولتي که مصنوعات ماشيني توليد مي رقيب بالفعل داخلي 

مواجهننه بننا مننوارد   محيط

 غيرمترقبه

 نوسانات شديد ارز به دليل شرايط اقتصادي در چند سال گذشته

ارزينننابي اقننندامات 

 دولتي

هاي موجود در اين حوزه به دليل وضعيت نابسامان مديريت دامات مؤثر براي راهگشايي چالشفقدان اق

 برهاي هزينههاي وابسته به صنايع دستي و حضور در قالب شعارهاي غيرعملياتي و نمايشسازمان

-درجه اتکا به برنامه

 بينيريزي و پيش

بينني  مدت به دليل غيرقابل پيشهاي کوتاهريزينامهتجربه در شرايط بازار کنوني و گاه بر بيشتر از طريق

 بودن شرايط بازار

ارزينننابي عرصننننة  

 رقابت داخلي

هاي به روز و سليقة شده هر کارگاه و رقابت بيشتر بر استفاده از طرحتوليدات چوبي مشخص و تعريف

 مشتريان به دليل صنف مشخص اين حوزه 

 هاي جديد رايت طرحعدم رعايت کپي

ارزينننابي عرصننننة  

 الملليرقابت بين

 به صورت محدود و با مشتريان خاص 

هناي  المللي و در نتيجه ضنعف در عرصنه رقابنت   هاي بينيافته در نمايشگاهعدم حضور جدي و سامان

 خارجي 

منطقة منتخب بنراي  

 صادرات

المللني  هناي بنين  نمايشگاهدهندة کاال و بيشتر در مناطق و کشورهايي که برگزارکننده متناسب با سفارش

 صنايع چوبي است

هاي فرصت

 بالقوه 
 هاي هولدينگ تأسيس شرکت هاي بالقوه فرصت

 هاي خالقانه و به روز شده که در عين حال اصالت فرهنگي را حفظ کندطراحي

 بخشي مناطق گردشگري و تأمين محصوالت صنايع دستي باکيفيت در دسترس گردشگرانتقويت

 هاي جمعيگذاري از طريق آموزش و رسانهويت فرهنگ سرمايهتق

بوده  يالحظه ماتيعمل و تصميب يهابر اساس قول ان گذشته، صرفًايدر سال يت و اقدامات دولتيحما ،4-5بنابر جدول    

بهبود اوضاع کسب و کار مدون در  يمرتبط، منجر به نبود برنامه و استراتژ يتيريمد ار در حوزةيرات بسيياست. به عالوه، تغ

ن و هدفمند، و اتکا بر چارچوب مدّو يزير، و برنامهيتيريمد حوزة يکل يرسد، ساماندهيشده است. به نظر م يع دستيصنا

 يع دستيمختلف صنا يهاگروهطه يحمنسجم در  ب، فرصت تفکريترتنيار سازد و بدکالن را برقر د نظم الزم در حوزةتوانيم

 را فراهم سازد.

ت، با يد تا در نهانريگيل قرار ميو تحل ي، مورد بررسيچوب يهنرها دکنندگان مختلف در حوزةيب، نظرات توليترتنيبد   

ن گروه، به صورت يکسب و کار در ا يفضا بهبود و توسعة ياصل يآشکار و پنهان موجود، راهکارها يهافرصت ييشناسا

 د.نشو يمعرف يياجرا يشنهادهايپ
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 مرتبط با چوب يهنرها يارجخ يل رقبايتحل

از  يکيدکنندگان مالحظه شده است، يدگاه توليکسب و کار از د يهات مؤلفهيطور که در جدول مربوط به وضعهمان   

زان سهم بازار هر يز بر اساس ميدکنندگان نيبوده است. تول يديبنابر نظر فعاالن تول يواردات يص رقبايار مهم، تشخيموارد بس

 يران و اتاق بازرگانياز گمرک ا يافتيدر يآمار يهادادهن بخش، ياند. در ان مورد پاسخ دادهيبد يت خارجک از محصوالي

خود قرار  يواردات يرقبا نةيدکنندگان در زمينظرات تول سةيمقا يد تا مبنانريگيل قرار ميمورد تحل 5-5تهران به شرح جدول 

 د.نريگ

 93-89 يدر در دوره زمان يآثار چوب رفته در حوزةياردات صورت پذو 5 -5 لوجد

 يهنرها حوزة

 يصناع
 يمحصوالت واردات

 يکشورها

 مبدأ
 يارزش دالر

ب يبالفعل به ترت يرقبا

 زان وارداتيم

 هيترک - 258547 امارات ....( و منبت و خاتم معرق، خراطي،) صنايع دستي هايمبل يآثار چوب

 نيچ -

 امارات -

 يمالز -

 ايتاليا -

 آلمان -

 اياسپان -

 ياندونز -

 هند -

 هلند -

 عراق -

 پاکستان -

 17580 ياندونز

 4221 پاکستان

 24205908 هيترک

 1692257 نيچ

 5134 عراق

 74395 يمالز

 8235 هند

 35015 آلمان

 20577 اياسپان

 36360 ايتاليا

 6545 هلند

  26364774 واردات يمجموع ارزش دالر

 بنه   صنايع دسنتي  كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

اشياء چنوبي،   و چنگال و كارد زيورآالت براي جعبه صورت

 مبلمان 

 نيچ - 30281 امارات

 امارات -

 هند -

 هيترک -

 اياسپان -

 3100 هيترک

 134937 نيچ

 13455 هند

 1928 اياسپان

  183701 واردات يمجموع ارزش دالر

-ننازك  مشنبك،  معنرق،  ،خراطني  شامل چوبي صنايع دستي

 آوينز و نقاشي روي چوب خاتم به جنز رخنت   منبت، كاري،

 خالل چوب كبريت

 نيچ - 22906 امارات

 هند -

 امارات -

 هيترک -

 751 هيترک

 38651 نيچ

 30616 هند

  92924 واردات يمجموع ارزش دالر
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هنرهاي  حوزة

 صناعي
 محصوالت وارداتي

کشورهاي 

 مبدأ
 ارزش دالري

رقباي بالفعل به ترتيب 

 ميزان واردات

صنايع  چوب به صورت از آستانه در دوره و چهارچوب، در، آثار چوبي

 هناي ازگنره  متشنكل  چنوبي  قطعات) چيني گره شامل دستي

 (در سطوح استفاده قابل هندسي

 نچي - 32757 امارات

 ترکيه -

 ايتاليا -

 امارات -

 اسپانيا -

 آلمان -

 150499 ترکيه

 319549 چين

 1382 آلمان

 5809 اسپانيا

 33549 ايتاليا

  543545 مجموع ارزش دالري واردات

 مشبك، معرق، شامل خراطي، صنايع دستي آويز چوبيرخت

 نقاشي روي چوب خاتم منبت، كاري،نازك

 چين - 1604 امارات

 امارات -

 ترکيه -

 863 ترکيه

 3186 چين

  5653 مجموع ارزش دالري واردات

 چوب به صورت يني ازيساير اشياء تز هاي كوچك ومجسمه

كناري،  خراطني، معنرق، مشنبك، ننازك     صنايع دستي شنامل 

 خاتم چوب روي منبت، نقاشي

 چين - 49115 امارات

 تايلند -

 اندونزي -

 تامارا -

 هند -

 ترکيه -

 سوييس -

 111680 اندونزي

 119395 تايلند

 5013 ترکيه

 225227 چين

 32219 هند

 1949 سوييس

  544598 مجموع ارزش دالري واردات

 معنرق و  ،شنامل خراطني    صننايع دسنتي   چنوبي  مصنوعات

نقاشني روي چنوب خناتم بنراي      كاري،نازك ،منبت ،مشبك

 آشپزخانه يا سرويس ميز

 چين - 18648 امارات

 ترکيه -

 امارات -

 فرانسه -

 اندونزي -

 ايتاليا -

 4562 اندونزي

 27640 ترکيه

 244708 چين

 2874 ايتاليا

 5371 فرانسه

  303803 مجموع ارزش دالري واردات

 دوره آنها چهارچوب و و (French Window) آغشغه ةپنجر

 قطعات) چيني گره صنايع دستي شامل رتازچوب به صو

 (در سطوح استفاده قابل هندسي هاياز گره متشكل چوبي

 چين - 253 امارات

 امارات -
 2399 چين

  2652 مجموع ارزش دالري واردات

  28041650 مجموع کل ارزش دالري واردات گروه آثار چوبي
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سال گذشته، اقدام به  5د که در نريگياز کشورها را در بر م يعيف وسي، طي، واردکنندگان آثار چوب5-5با توجه به جدول    

 زان واردات صورت گرفته، در حوزةين ميشتريان، بين مياند. در اران کردهيخود به کشور ا يصادرات محصوالت متنوع چوب

 دهد.يختلف را نشان مم ياز کشورها يفتايدرصد واردات در 2-5 ه بوده است. نگارةياز ترک يع دستيصنا يهامبل

 
 93-89 يدر دوره زمان مختلف ياز کشورها يدرصد واردات محصوالت چوب 2 -5  نگارة

درصد(  87ه )ي، از کشور ترکيزان واردات در گروه آثار چوبين ميشتريشود، بيمالحظه م 2-5 طور که در نگارةهمان   

دوم قرار  ، در رتبةيدرصد از بازار واردات آثار چوب 10ار داشتن ين، با در اختين، کشور چرفته است. پس از آيصورت پذ

 اند. ران صادر کردهيخود را به کشور ا يچوب يع دستياز محصوالت صنا يک حجم اندکيز هر ير کشورها نيدارد. سا

ه، به ين، هند، پاکستان و ترکيچ يکشورهاشود که ي، مشخص ميواردات يرقبا نةيدر زمدکنندگان ينظرات تول يبا بررس   

ه و يبالفعل؛ و ترک يرقبا مثابهن و هند، به يچ يان، کشورهاين مياند. البته در امشخص شده يواردات ين رقبايترعنوان مهم

اردات را به و يآمار يهادکنندگان و دادهيتول هايديدگاه، تفاوت 6-5جدول  اند.بان بالقوه مطرح بودهيه عنوان رقپاکستان ب

 دهد. يطور آشکار نشان م

 يآثار چوب حوزة يبالفوه و بالفعل واردات يرقبا 6 -5 جدول

 يخارج ياصل يگمرک از رقبا يآمار يهابنابر داده يخارج ياصل يدکنندگان از رقبايدگاه توليد

 نيچ -

 هند -

 پاکستان-

 هيترک -

 هيترک -

 نيچ -

ان، ين ميبرد. البته در ا يپ يمهم واردات يدکنندگان از رقبايتول يتوان به نظر منطقيم 2-5 و نگارة 6-5جه به جدول با تو   

م محصوالت يرند و از واردات عظيگيدر نظر م ين صادرکننده محصوالت چوبيترن را به عنوان مهمي، چيديشتر فعاالن توليب

امارات

2% اندونزی

1% پاکستان

0%

ترکیه

87%

چین

10%

عراق

0%

مالزی

0%

هند

0%

آلمان

0%

اسپانیا

0%
ایتالیا

0%

هلند

0%

تایلند

0%

سوییس

0%

فرانسه

0%
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ل آن را يد دليکنند. شاياد ميبالقوه  ياز رقبا يکيه به عنوان يدر نظرات خود، از ترکاند. چنانکه نداشته ياديز يه آگاهيترک

  ه مرتبط ساخت. ي( از ترکيع دستيصنا يهاک نوع محصول خاص )مبليبتوان به واردات گسترده تنها 

 آثار چوبي نظرات تکميلي توليدکنندگان حوزة

اي تنظيم و در اختيار ن توليدکنندگان اين گروه از صنايع دستي، پرسشنامههاي ارايه شده در ميابه منظور بررسي ديدگاه   

هاي نمونه مورد بررسي از حيث سن و سابقه کاري را ، ويژگي7-5فعاالن توليدي اين بخش قرار داده شده است. جدول 

 دهد.نشان مي

 گان گروه آثار چوبي در تکميل پرسشنامهکنندشناختي مشارکتهاي جمعيتويژگي 7 -5 جدول

 نفر 30 شوندهتعداد افراد مشارکت

سال  35تا  31(، %0سال ) 30تا  26(، %3/13سال و کمتر ) 25 گروه سني

 (.%7/46سال ) 40(، باالتر از %3/33سال ) 40تا  36(، 7/6%)

 سال 15تا  11(، %1/7سال ) 10تا  6(، %1/7سال ) 6کمتر از  کاري تجربة

 (.%0/50سال ) 15(، باالتر از 7/35%)

اند. الزم به ذکر سال داشته 10اند و سابقه کاري بيش از سال بوده 35با توجه به جدول باال، بيشتر افراد مورد بررسي باالي    

ته هاي تخصصي به صورت سؤاالت بسهاي مطرح شده در مصاحبهاست، در بررسي توليدکنندگان فعال در اين بخش، پرسش

 دهداز هنرمندان را در قالب عناصر معين نشان مي، نظرات اين گروه 8-5هاي مشخص ارايه شده است. جدول با گزينه

 در تکميل پرسشنامه چوبيکنندگان گروه آثار فراواني پاسخ مشارکت 8 -5 جدول

 هاي انتخابيدرصد گزينه عناصر مورد بررسي

 تأمين انرژي ثبات بازار در دسترس بودن کيفيت قيمت *وليهچالش مواد ا

3/93 3/13 0/20 3/13 0/00 

 تأمين انرژي ثبات بازار در دسترس بودن کيفيت قيمت *مزيت مواد اوليه

7/4 7/6 3/33 7/6 3/33 

 پس از فروشخدمات  بنديبسته کيفيت قيمت کاربرد خالقيت در طراحي اصالت طرح *ويژگي مورد نظر مشتريان

7/6 3/33 3/13 3/73 3/13 7/6 7/6 

 0/100 بلي امکان بروزرساني محصوالت 

  خير

 بسيار کم کم متوسط زياد بسيار زياد رقابت با محصوالت ماشيني

3/13 0/20 3/33 7/26 7/6 

 تسهيالت شرکت در نمايشگاه وام از بخش خصوصي تسهيالت بانکي سهولت تأمين سرمايه در ...

3/33 7/26 0/00 
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 هاي انتخابيدرصد گزينه عناصر مورد بررسي

 بسيار کم کم متوسط زياد بسيار زياد بهبود آتي تأمين سرمايه

0/00 0/00 0/00 8/53 2/46 

ورود کارآفرين با هدف 

 زايياشتغال

 بسيار مخالف مخالف نظربي موافق بسيار موافق

3/33 7/26 3/13 0/00 7/26 

 5ضاي مشتريان در روند تقا

 سال گذشته

 کاهشي ثابت افزايشي

7/6 0/40 3/53 

محصوالت با  تناسب عرضة

 تقاضاي موجود

 بسيار کم کم متوسط زياد بسيار زياد

0/00 7/6 0/60 7/6 7/26 

گذاري در اهميت سرمايه

 داريگردشگري و هتل

 بسيار کم کم متوسط زياد بسيار زياد

7/91 0/00 3/8 0/00 0/00 

 بسيار کم کم متوسط زياد بسيار زياد مواجهه با موارد غيرمترقبه

6/28 6/28 6/28 1/7 1/7 

ها به فعاليت تمرکز عمدة

 صورت...

 3/53 ريزي هدفمندبا برنامه

 7/46 به صورت آزمون و خطا

 0/40 بلي رقابت با کارگاه يا برند خاص

 0/60 خير

 مانع فعاليت بي اثر و خنثي شتيبانحامي و پ ارزيابي اقدامات دولتي

0/00 3/53 7/46 

کاري  ارزيابي وضعيت حوزة

 در سطح داخلي

 بسيار ضعيف ضعيف متوسط خوب بسيار خوب

0/00 6/28 4/21 3/14 7/35 

کاري  ارزيابي وضعيت حوزة

 الملليدر سطح بين

 بسيار ضعيف ضعيف متوسط خوب بسيار خوب

0/00 0/00 0/00 6/28 4/71 

امکان ورود مجدد محصوالت 

 قديمي با تغيير طرح 

 6/84 بلي

 4/15 خير
 اند.بودهدهندگان مجاز به انتخاب بيش از يک گزينه پاسخها، در اين پرسش* 

در دسترس ترين چالش در رابطه با تأمين مواد اوليه، قيمت آنهاست. در مقابل، شود، مهممالحظه مي 8-5چنانکه در جدول    

ترين عامل مورد نظر مشتريان در خريد رود. به عالوه، بنابر نظر توليدکنندگان، مهممثبت موجود به شمار مي ن آنها، نقطةبود

سال گذشته، روند تقاضاي مشتريان به صورت کاهشي  5کاالهاي دستي چوبي، خالقيت در طراحي است. هرچند در طول 

 بوده است.

-، نيمي از پاسخ8-5اه توليدکنندگان نسبت به اقدامات دولتي است. با توجه به جدول نکته قابل توجه در اين ميان، نگ   

گيرند. اين امر به هاي خود در نظر ميکنند و سايرين دولت را مانع فعاليتاثر دولت اشاره ميدهندگان به نقش خنثي و بي
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کننده واقع، همگي فعاالن توليدي مشارکتر نزديک قابل مالحظه است. د ةدخصوص در زمينه وضعيت تأمين سرمايه در آين

 دارند. محدوديآتي اميد  نسبت به تأمين سرماية

 يآثار چوب کنندگان فعال در حوزةنيتأم يدانيم يبررس

، يچوب يدست عيصناتمام شده  يد و بهايتول ساخت در چرخةمهين يه و کاالهايمواد اولکنندگان نيمهم تأمبا توجه به نقش    

د. نريگيقرار م يمورد بررس يچوب يدستع ين صنادکنندگايتول گروه از افراد در ارتباط با دغدغةن يخش، نظرات ان بيدر ا

انجام مصاحبه  يکنندگان مورد نظر برانين، تأميتأم دکنندگان از مقولةيتول يهادگاهين قسمت، با توجه به ديب، در ايترتنيبد

در ادامه، د. نريگيل قرار مين شده موارد مرتبط با کسب وکار، مورد تحلييش تعيز پشوند و نظرات أنها در قالب ايانتخاب م

 شود. يه ميارا 9-5به شرح جدول  يدر بخش ابزار و رنگ در گروه آثار چوبکنندگان نيتأم از يکي متن مصاحبه با

 1-کسب و کار يهامؤلفهچوب در مورد  کننده حوزةنيمتن مصاحبه تأم 9 -5 لوجد

 يتيدرا يمهد يآقا پرسش مورد يهامؤلفه

توزيع تيغ معرق، کمان اّره، روغن جال، پلي استر، انواع رننگ، درينل، ماشنين     کاري دقيق حوزة

 پوست، ماشين لرزان

 با استاندارد و کيفيت مناسب معمول استانداردهاي با توليدي محصوالت مطابقت ميزان

 رقابت محدود در بازار توليدي محصوالت حوزة در کنندگانمينتأ رقابت ميزان

 تعداد محدود تامين کننده کاري حوزة در فعال کنندگانتأمين تعداد

فروشي و در بعضني منوارد   بستگي به سفارش، در برخي موارد به صورت تک مراجعه بار هر در مشتريان خريد ميزان

 نيز در حجم باالتر 

 تهيه در پيشرفته هايآوريفن و آالتماشين از استفاده

 محصوالت

 آالت پيشرفته )صرفا توزيع موارد(عدم نياز به ماشين

 مشتريان در حال تغيير زمان طول در مشتريان تغيير يا ثبات

گستردگي محصوالت براي صننف منورد نظنر و بسنته بنه فنروش سفارشني         مختلف بازارهاي در توليدي محصوالت به دسترسي ميزان

 حصوالتم

 کيفيت و قيمت مواد ارسالي کنندهتأمين ديدگاه از توليد مهم ويژگي

 کيفيت و قيمت مواد دريافتي )حتي کيفيت بهتر با وجود قيمت باال( محصوالت مشتريان اصلي خواستة

 هاتعيين ناعادالنه ماليات کاري حوزة در موجود هايچالش و مشکالت

 (%24)به طور مثال بهرظ بسيار باال در اعظاي وام 

ميليون وام نياز به  50فرآيند پر هزينة دريافت وام )به طور نمونه براي دريافت 

 ميليون است( 30صرف هزينه حدود 

 بخش و دولت به) کاري موقعيت بهبود راهکارهاي

 خصوصي(

 اراية تسهيالت با بهره پايين

 کنندگانتسهيل فرآيند دريافت وام براي تأمين
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ع ين مواد و ابزار صنايط تأمين اقدامات راهگشا در بهبود شرايتراز مهم يکيشود، يمالحظه م  9-5طور که در جدول نهما   

ب، با فراهم کردن امکان يترتنياز است. بديقه مورد نيث بهره و وثيافت وام به خصوص از حيند دريل فرآي، تسهيچوب يدست

در شود. يمواجه م يبا بهبود نسب يع دستين گروه از صنايا يديتول يازهاينت برآوردن ين، وضعيتأم يهاتيگسترش فعال

 شود.يمطرح م 10-5چوب خاتم و تخته مطابق با جدول  در حوزة يگريکننده دنيادامه، نظر تأم

 2-کسب و کار يهاچوب در مورد مؤلفه کننده حوزةنيمتن مصاحبه تأم 10 -5 لوجد

 رسول داناپور يآقا پرسش مورد يهافهمؤل

 چوب خاتم و تخته کاري دقيق حوزة

 زياد معمول استانداردهاي با توليدي محصوالت مطابقت ميزان

 رقابت متوسط  توليدي محصوالت حوزة در کنندگانتأمين رقابت ميزان

 کنندهتعداد محدود تأمين کاري حوزة در فعال کنندگانتأمين تعداد

 حجم محدود خريد مراجعه بار هر در مشتريان خريد ميزان

 تهيه در پيشرفته هاي آوريفن و آالتماشين از استفاده

 محصوالت

 آالت پيچيده و کاربرد بيشتر ابزار دستيعدم استفاده از ماشين

هناي  يشنگاه هناي مختلنف و نما  مشتريان مدام در حال تغيير )فروش در مکنان  زمان طول در مشتريان تغيير يا ثبات

 شخصي(

 حضور محدود در بازارها مختلف بازارهاي در توليدي محصوالت به دسترسي ميزان

 کيفيت مواد ارسالي به خريدار کنندهتأمين ديدگاه از توليد مهم ويژگي

 قيمت مواد دريافتي محصوالت مشتريان اصلي خواستة

 محصوالت اضا و نبود مکان مشخص براي عرضةتقمشکالت فروش و  کاري حوزة در موجود هايچالش و مشکالت

 مواد اوليه و توليد محصول ۀعدم مشکل در تهي

 هاي بازاريابيعدم آگاهي نسبت به شيوه

 بخش و دولت به) کاري موقعيت بهبود راهکارهاي

 خصوصي(

 راهکارهايي جهت ايجاد مکان فروش و افزايش تقاضا

تزيينني محصنوالت )کناربردي نبنودن     لزوم توجه عميق دولتي به دليل ماهيت 

 محصوالت(

ت يبا وضع يمشابه، مشکالت ييد محصوالت نهايساخت الزم جهت تولمهين يکاالها نةيدر زم، 10-5با توجه به جدول    

نبود مکان و  يابيمناسب بازار يهاوهيش، يينها يل کاهش متقاضيشود. در واقع، مشکالت فروش به دليد مشاهده ميتول

ن بخش يکه در ا هستند يموارد ي، همگيرصروريغ يهاداران و حذف واسطهيم با خريمستق رابطة يبرقرار يبراخص مش

ذکر  11-5و منبت به شرح جدول  يکننده کالف چوبنيشتر، نظرات تأميبه منظور کسب اطالعات ب د.نريگيمورد توجه قرار م

 شود.يم
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 3-کسب و کار يهاچوب در مورد مؤلفه کنندة حوزةنيصاحبه تأممتن م 11 -5 لوجد

 ترکاشوند يمحمد ذب يآقا پرسش مورد يهامؤلفه

 توليد کالف چوبي مبل و منبت )اسکلت( کاري دقيق حوزة

 با استاندارد باال و کيفيت کاري خوب معمول استانداردهاي با توليدي محصوالت مطابقت ميزان

 رقابت بسيار زياد توليدي محصوالت حوزة در کنندگانتأمين رقابت ميزان

 تعداد خيلي زياد فعاالن اين حوزه کاريحوزة  در فعال کنندگانتأمين تعداد

 حجم پايين خريد مراجعه بار هر در مشتريان خريد ميزان

 تهيه در هاي پيشرفتهآوريفن و آالتماشين از استفاده

 محصوالت

 ابزارهاي سنتي آالت و استفاده از ماشين

 هم به صورت سفارشي و ثابت، و هم در حال تغيير زمان طول در مشتريان تغيير يا ثبات

 هامحدودة بازارهاي تهران، کرج و تبريز و تقريبا شناخته شده در اين حوزه مختلف بازارهاي در توليدي محصوالت به دسترسي ميزان

يت )به دليل حفظ مشنتريان قنديمي و تيلبغنات شنفاهي آنهنا ننزد سناير        کيف کنندهتأمين ديدگاه از توليد مهم ويژگي

 مشتريان بالقوه(

 گستردگي فعاليت در بازار و شناخته شدن بيشتر

 هر سه مورد کيفيت، قيمت و زمان تحويل محصوالت مشتريان اصلي خواستة

 زانه و عدم ثبات بازار مواد اوليهافزايش قيمت مواد اوليه به طور رو کاري حوزة در موجود هايچالش و مشکالت

مشکالت بازاريابي و جذب مشتريان  به خصوص در سنال جناري بنه دلينل     

 رکود اقتصادي و کاهش بسيار شديد در تقاضا

 فرآيند طوالني و مراحل دريافت تسهيالت بانکي

وضننعيت بهتننر سننال جنناري در مقايسننه بننا سننال گذشننته در زمينننة واردات 

 رکيهمحصوالت چين و ت

کاهش توان خريد مردم و حساسيت بيشتر خريداران به قيمت و عدم توانايي 

 کنندگان به کاهش قيمتتأمين

دستمزدها )بنه طنور مثنال منزد روينه کنوبي در        افزايش بسيار زياد در حوزة

هزار تومان  800تا  750هزار تومان بوده است، ولي در حاضر به  200گذشته 

 رسيده است(

 بخش و دولت به) کاري موقعيت بهبود راهکارهاي

 خصوصي(

 بهبود فضاي فروش و تقاضاي مشتريان از طريق تبليغات و بازاريابي مناسب

 ايجاد ثبات و نظم در بازار مواد اوليه از لحاظ قيمت

 تسهيل دريافت تسهيالت بانکي و وام

 يک، از تقاضاينزد دةني، در آيو ادار يخانگ مبلماند يدکنندگان مالحظه شده است، توليطور که در بخش نظرات تولهمان   

قرار گرفته  يمبل مورد بررس يدکننده کالف چوبيتول يهادگاهين بخش ديب، در ايترتنيبرخوردار خواهد بود. بد ييباال

به نسبت  يدر سال جار ياهيو ترک ينيت واردات محصوالت چيوضع، 11-5مطابق با نظرات مطرح شده در جدول است. 
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بخشد. هر چند يم ءن حوزه را ارتقايصاحبان کسب و کار در ا يو رقابت يديتول زةين امر، انگيسال گذشته، بهتر بوده است. ا

 مواجه هستند. يادهين بخش، با مشکالت عديهنوز هم فعاالن ا

، مورد 12-5وزه طبق جدول ن حيکننده فعال در انيتأم يهادگاهيها و ابزار کار، دن دستگاهيت تأميوضع يجهت بررس   

 د.نريگيل قرار ميتحل

 4-کسب و کار يهاچوب در مورد مؤلفه کننده حوزةنيمتن مصاحبه تأم 12 -5 لوجد

 انيرستم يهاد يآقا پرسش مورد يهامؤلفه

دسنتگاه اّره  هاي انگشتي، فرز بنراي تنراش،   هاي سنگانواع مغار چوب، دستگاه کاري دقيق حوزة

 کارة نجاريفلکه، دستگاه سه

 درصد به غينر از اقنالم چينني )کيفينت در حندً      80الي  70استاندارد مناسب تا  معمول استانداردهاي با توليدي محصوالت مطابقت ميزان

 متوسط(

 شوند(ه رقابت ميرقابت فشرده )حتي با اندک سود هم وارد عرص توليدي محصوالت حوزة در کنندگانتأمين رقابت ميزان

 کارگاه و کارخانه 300تعداد رقباي بسيار زياد بيشتر از  کاري حوزة در فعال کنندگانتأمين تعداد

 کننده نهاييدر حجم باال بصورت خرده فروشي به دست مصرف مراجعه بار هر در مشتريان خريد ميزان

 تهيه در پيشرفته هاي آوريفن و آالتماشين از استفاده

 والتمحص

 گريآالت توليدي با توجه به فعاليت واسطهعدم نياز به ماشين

 برخي مشتريان هميشه در حال تغيير و برخي مشتريان ثابت و درازمدت زمان طول در مشتريان تغيير يا ثبات

 کاري(سال سابقه  22شناخته شده در بازارهاي مختلف )با  مختلف بازارهاي در توليدي محصوالت به دسترسي ميزان

 قيمت کاالي ارسالي کنندهتأمين ديدگاه از توليد مهم ويژگي

 کيفيت الزم توليد 

 سرعت عمل باال در ارسال

 اول کيفيت و بعد قيمت کاالي دريافتي محصوالت مشتريان اصلي خواستة

د نسنيه، و از طنرف ديگنر    فقدان نقدينگي در جامعه و خواستة مشتريان به خري کاري حوزة در موجود هايچالش و مشکالت

 محدوديت تأمين کنندگان در ارايه اجناس نسيه

 رويه توسط برخي تاجران و قرق بازارواردات بي

 کنندگانورود اجناس وارداتي بدون ضمانت و به دنبال آن مشکالت تأمين

 هاي اعطاييبهره بسيار باالي وام

 بخش و دولت به) کاري موقعيت بهبود راهکارهاي

 صوصي(خ

 هايي که توليدات داخلي توان اراية محصوالت را داردکاهش واردات در حوزه

 افزايش نقدينگي در جامعه به نحوي صحيح )تناسب عرضه و تقاضا(

ل به يان تمايک سو، مشتريدر کشور، از  يط رکود اقتصاديل شرايبه دل ،12-5با توجه به نظرات مطرح شده در جدول    

 يه خوددارينس يه کاالهايموجود، از ارا ياعتماديب يل فضايکنندگان، به دلنيگر، تأميد يه دارند و از سويد اجناس نسيخر

 کنندگان موجود شده است.عيت توزيابهام در وضع يجاد فضاين امر باعث ايکنند. ايم
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، به شرح جدول وکش چوبن چوب و ريت تأميوضع دکنندگان فعال،ينظرات تول ت خاص چوب يبه علت موقع در ادامه،   

 شود:يمطرح م 5-13

 5-کسب و کار يهاچوب در مورد مؤلفه کننده حوزةنيمتن مصاحبه تأم 13 -5 لوجد

 ومرث زرنژاديک يآقا پرسش مورد يهامؤلفه

 انواع چوب )نئوپان، راش، گردو(، انواع روکش چوب کاري دقيق حوزة

 استاندارد متعارف معمول استانداردهاي با توليدي والتمحص مطابقت ميزان

 رقابت متوسط  توليدي محصوالت حوزة در کنندگانتأمين رقابت ميزان

کنندگان به دليل فراواني کم مواد اوليه چوب بنه خصنوص   تعداد محدود تأمين کاري حوزة در فعال کنندگانتأمين تعداد

 هاي جنگليچوب

 هم خريد عمده و هم در حجم پايين مراجعه بار هر رد مشتريان خريد ميزان

 تهيه در پيشرفته هاي آوريفن و آالتماشين از استفاده

 محصوالت

 300آالت پيشرفته حدود هاي معمول و رايج )هزينه باالي خريد ماشيندستگاه

 ميليون( 400الي 

 ثابت و متغير )اکثرا در حال تغيير(به صورت ترکيبي از مشتريان  زمان طول در مشتريان تغيير يا ثبات

 هاي شمالي در حّد توليد مجازفعاليت گسترده در استان مختلف بازارهاي در توليدي محصوالت به دسترسي ميزان

 کيفيت و ارسال به موقع کار به مشتريان کنندهتأمين ديدگاه از توليد مهم ويژگي

 دي دريافت محصوالتبنکيفيت  و زمان محصوالت مشتريان اصلي خواستة

هاي شمال هاي جنگلي )تعلق جنگلمشکل تأمين مواد اوليه به خصوص چوب کاري حوزة در موجود هايچالش و مشکالت

گنري بسنيار در کنار و افنزايش     به برخي پيمانکاران خاص و در نتيجه واسطه

 هاي دريافتي تا ده برابر(بسيار قيمت چوب

 کار آالت مستعمل و قديمي درماشين

 فقدان دريافت تسهيالت بانکي با شرايط مناسب

 کيفيترويه اجناس چيني بيواردات بي

 بخش و دولت به) کاري موقعيت بهبود راهکارهاي

 خصوصي(

 گري مافيايي در اين حرفهها و کاهش واسطهساماندهي وضعيت اراية چوب

-ينن اقنالم بني   رويه از چين )در صورت جلنوگيري از ورود ا منع واردات بي

درصند   50توانند تنا   کيفيت، توليدکننده حتي بندون حماينت دولنت نينز مني     

 محصوالت کاري خود از ديدگاه کيفيت، تنوع و ... را بهبود بخشد(

 اي با بهره کم و بازپرداخت مناسب جهت بهبود کارهاي تبصرهاراية وام

مانکاران خاص شده يپ يبرخ يت انحصاريوب، منجر به فعالن چيدر تأم ييايماف يگروجود واسطه، 13-5بنابر جدول    

ب، يترتنيرسانند و بديآن به فروش م يمت واقعيمت چوب را تا ده برابر قيق يحت يها، در مواقعن گروه از واسطهياست. ا

مربوط به آن  دادن اموراوضاع چوب و قرار  يشوند. ساماندهيم يع دستيصنا يمحصوالت چوب ييمت نهايش قيمنجر به افزا

ن يط تأميت، شرايدر نها ن حوزه را بهبود بخشد.يتواند مشکل موجود در ايم ياديز ق، تا حّديدق ينظارت تحت مجموعة

 د.ريگيل قرار ميمورد تحل 14-5چوب و ابزار معرق بر اساس نظرات مطرح شده در جدول 
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 6-کسب و کار يهاچوب در مورد مؤلفه حوزة کنندةنيمتن مصاحبه تأم 14 -5 لوجد

 يوب ناظريا يآقا پرسش مورد يهامؤلفه

 توليد کننده چوب و ابزار معرق کاري دقيق حوزة

 استاندارد و کيفيت باال معمول استانداردهاي با توليدي محصوالت مطابقت ميزان

 علت بازار کار محدود رقابت کم به توليدي محصوالت حوزة در کنندگانتأمين رقابت ميزان

 عدم رقابت با کاالهاي خارجي در داخل به دليل واردات محدود چوب معرق 

 نفر در تبريز(  30کنندگان با کيفيت باال )حدود تعداد محدود تأمين کاري ةحوز در فعال کنندگانتأمين تعداد

 ز(نفر تبري 200تر )حدود کنندگان با کارهاي ضعيفتعداد بيشتر تأمين

 خريد در حجم متوسط )تعداد افراد فعال اين حوزه نسبتا خوب است( مراجعه بار هر در مشتريان خريد ميزان

 تهيه در پيشرفته هايآوريو فن آالتماشين از استفاده

 محصوالت

 شود(هاي متداول و ساده )بيشتر کارها به صورت دستي انجام ميدستگاه

 معموال ثابت زمان طول در مشتريان تغيير يا ثبات

در حّد متوسط )گستردگي کمتر فعاليت در تبريز به دليل عدم شناخت و قيمت  مختلف بازارهاي در توليدي محصوالت به دسترسي ميزان

 به نسبت باال(

 کيفيت و نوع طرح  کنندهتأمين ديدگاه از توليد مهم ويژگي

 با طرح درخواستي و ارزش هنري باال کيفيت محصول و تطابق آن محصوالت مشتريان اصلي خواستة

 تقاضاي پايين محصوالت به دليل عدم شناخت مردم و جامعه کاري حوزة در موجود هايچالش و مشکالت

 فرآيند اداري بسيار طوالني دريافت وام با بهره باال 

شايسته و غيرفعال و نظنارت غيرکارشناسنانه   راية تسهيالت بانکي به افراد غيرا

 در کار

 بخش و دولت به) کاري موقعيت بهبود راهکارهاي

 خصوصي(

-ترويج فرهنگ استفاده از محصوالت صنايع دستي در زندگي روزمره يا محيط

 هاي سازماني

هاي کوچک معرق چنوب حنداقل بنه    اعطاي تسهيالت با مبلغ مناسب )کارگاه

 ميليون تومان وام نياز دارند( 150

هناي توليندي و شناسنايي درسنت     اري فعاليتنظارت کارشناسانه و غيرانحص

 فعاالن توليدي و حمايت آنها

 هاها و جشنوارههاي توليدي در نمايشگاهداوري غيرتبعيضي فعاليت

 سازي ارزش هنري محصوالت صنايع دستي فراتر از يک کاالي صرففرهنگ

فعاالن  ييرکارشناسانه در شناسايغ يهانظارت يوجود برخ ،14-5ن، با توجه به نظرات مطرح شده در جدول يبنابرا   

-يدکنندگان فعال چوب معرق را کاهش ميتول زةيها، انگشگاهيدر نما يديتول يهاتيفعال يضيتبع يهايز داوريو ن يديتول

، يهنر جنبة يت بااليل اهميت و طرح کارهاست و به دليفين بخش، کين جنبه مورد نظر فعاالن ايتردهد. به عالوه، مهم

کنندگان آثار نيدکنندگان و تأميها و نظرات تولدگاهين نحو، دين هنر در سطح جامعه است.  بديا يارزش يسازازمند فرهنگين
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د و متناسب نريگيقرار م يين حوزه، مورد شناسايمختلف کسب و کار در ا يهاجنبه يي، به منظور شناسايع دستيصنا يچوب

 د.نشويشنهاد ميپ SWOTرچوب عمل طبق چا يهايبا آنها، استراتژ

 پنجمفصل  يبندجمع

 يهاکن، متأسفانه در ساليقرار داشته است. ول ين الملليو ب يداران داخليران همواره مورد توجه خريا يچوب يع دستيصنا   

وجود ت به يکه وضعيوربه ط مواجه بوده است؛ يبا کاهش قابل توجه ،ل مختلفيبه دال ،ن محصوالتيا يقاضاشته، تگذ

ن صنعت واداشته يکسب و کار ا يدر جهت بهبود فضا يينظران و مسئوالن امر را به تفکر در اتخاذ راهکارهاآمده، صاحب

مورد  يمتعدد يفيو ک ين حوزه، منابع کميمختلف کار در ا يهاتر از جنبهقيقن فصل، به منظور کسب اطالعات دياست. در ا

 توجه قرار گرفته است.

ن فصل ين حوزه است، در ايدکنندگان اي، مربوط به توليچوب يکسب و کار در بخش آثار هنر يکه بحث اساس اج از آن   

قرار  يانتخاب و تحت مصاحبه تخصص يدين شده در فصل دوم، فعاالن موفق تولييتع يارهايتالش شده است تا بر اساس مع

 يل کليکسب و کار، مورد تحل يهاو کار، در فصل فرصتکسب  يهامؤلفه نةيدکنندگان در زمين توليا يهادگاهيرند. ديگ

 د.شويطرح م يچوب يکسب و کار در بخش هنرها يدر جهت بهبود فضا يديکل يد و متناسب با آنها، راهکارهاريگيقرار م

هاي هايي در ميان فعاالن توليدي اين حوزه توزيع شده، و دادههمچنين، بر اساس عناصر اصلي فرم مصاحبه، پرسشنامه

 دريافتي تحليل شده است.

ن گونه محصوالت، يساخت امهين ين مواد و کاالهايتأم تيتر، در ارتباط با وضعقيبه عالوه، به منظور کسب اطالعات دق   

 يها، مصاحبهيلير مواد تکميآالت و سانيمنبت و خاتم، ابزار معرق، ماش ر چوبيمختلف، نظ يهاکنندگان بخشنيمبا تأ

شنهادات يپ ةين نظرات در ارايا ن شده قرار داده شده است.ييش تعينظرات آنها در قالب جداول از پ رفته، ويپذ صورت يقرد

 د.نريگيکسب و کار مورد توجه قرار م يهادر فصل فرصت يياجرا

ک از يواردات هر ت صادرات و يل وضعيتهران در تحل يران و اتاق بازرگانياز گمرک ا يافتيدر يآمار يهات، دادهيدر نها   

ل بدان ين فصل به تفصيکه در ا، مورد استفاده قرار گرفته، يواردات يص رقباي، به خصوص در تشخياقالم متنوع آثار چوب

ن يمختلف کسب و کار در ا يهاجنبه ييدر جهت شناسا يفيو ک يکّم يکردهايب، مجموع رويترتنياشاره شده است. بد

 صنعت به کار رفته است.
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 مقدمه

-نيب در عرصة، بلکه يشود که نه تنها در بازار داخليمحسوب م يع دستيصنا يهان گروهيتر، از شاخصيآثار فلزگروه    

بوده است که  يدست يمحصوالت فلز دکنندگانين عشق و هنر توليگذشته، ا يهابازار خاص خود را دارد. در سال يالملل

به خصوص  يدست عيکار صناکسب و  در حوزة حيصح يزيرامه، عدم برنيحفظ کرده است. به عبارترا  يصنعت -ن هنرينچ

 شده است. يخارج يست دادن سهم قابل توجه بازارهان کاالها در داخل و از ديا يا، منجر به انزويبخش آثار فلز

آثار  رامون حوزةيپ ينکات مثبت و منف، تالش شده است يع دستين شاخه از صنايا يت بااليل اهمين فصل، به دليدر ا   

 ينان از برخيد. به عالوه، جهت کسب اطمنشو يين شناسايد و تأميتول يهانظران بخشصاحب يهادگاهيبر اساس د يفلز

قرار گرفته است.  يتهران(، مورد بررس ياتاق بازرگانران و يمربوط از مراکز معتبر )گمرک ا يآمار يهاموارد مطرح شده، داده

 يهاين راهکارها و استراتژيدر جهت تدو SWOTس يل ماتريبه عمل آمده، تحل يو کّم يفيک يهاليتحل ين، بر مبناينابراب

 رد.يپذيعمل صورت م

 يع دستيدر گروه صنا يمحصوالت فلز

ر داده ييرا تغ ياستفاده از آثار هنر فلز يد و چگونگياز گذشته نسبت به حال، هدف تول يزندگ يهاوهير شيرات چشمگييتغ   

، يمانند ادوات فلز يکاربرد يو ظروف فلز ءاين رشته در سه گروه اشيجامعه، ا يو اجتماع يفرهنگ يط کنونياست. در شرا

له يمانند ظروف مل ينييتز -يکاربرد يا و ظروف فلزيورآالت، و اشيو ز يزنقلم يمانند تابلوها ينييتز يو ظروف فلز ءاياش

که گاه در امتداد  هستند يفلز يد آثار هنرياز تول ياصل ن، دو مرحلةييت دارد. ساخت و تزيممشبک عمو يهاليو قند

ن دو مرحله اشاره يمتداول در ا يهابه انواع روش 1-6 د. نگارةنشويبه کار گرفته م يبيز به صورت ترکين يگر و گاهيکدي

 .(1391ه زهرا، ي)ذر دارد
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ن وسعت يد که انشويرا شامل م ياف گستردهين، طييو گروه ساخت و تزدر د يصوالت فلزمح، 1-6 با توجه به نگارة   

-زمان به حفظ اصالت ، با توجه هميفلز يع دستيصنا در عرصة يدياز دارد. فعاالن توليز نين يمتفاوت يهاتي، به قابلياتيعمل

 ييت باالي، از ارزش و اهميالمللنيو هم ب يدر بازار داخلکنند که هم يم يد محصوالتيبازار، اقدام به تول قةياز و سليها، و ن

 برخوردار هستند.

 يآثار فلز صادرات اقالم متنوع حوزة

 يدر بازارها يع دستيمحصوالت صنا ي، نشان از تقاضايو به خصوص صادرات آثار فلز يآمار مبادالت بازرگان يبررس   

ه يارا 1-6سال گذشته طبق جدول  5آنها در  ين حوزه و ارزش دالريدر ا ين بخش، آمار اقالم صادراتي. در ادارد يالمللنيب

 شود.يم

 93-89 يدر دوره زمان رانيا ياطالعات صادرات آثار فلز 1 -6 لوجد

 يمحصوالت صادرات
استان مهم 

 يصادرات

ارزش 

 يدالر

بازار هدف 

 يصادرات عمدة

ارزش 

 يدالر

منس،   قطعنات آن از  اجزاء و داري وخانه يآشپزخانه، اشيا يياسرميز، اش ياشيا

 ميناكاري شده
 1735616 امارات 2074212 اصفهان

، منس  قطعنات آن از  اجنزا و  داري وخاننه  يآشپزخانه، اشيا يسرميز، اشيا ياشيا

 يزنقلم
 1672616 انگلستان 1881101 تهران

 247698 امارات 249138 اصفهان مصنوعات از مس به صورت ميناكاري شده

 565648 عراق 572550 النيگ زنيمصنوعات از مس به صورت قلم

داري و اجنزا و قطعنات آن از   خاننه  يآشپزخانه، اشيا يسر ميز، اشيا يساير اشيا

 کوب روزهيمس، ف
 26100 امارات 26100 تهران

ه ينا  آنها از نقره، کحتي آبكاري شده، روكش شند  يآالت و اجزاطالآالت يا نقره

 زني شده پوشش شده با فلزات گرانبها، حكاكي، قلم
 11045 عراق 11045 اصفهان

آنها از نقره، کحتي آبكاري شده، روكنش شنده ينا     يآالت واجزاطالآالت يا نقره

 كاري پوشش شده با فلزات گرانبها، مليله
 --- --- 107200 اصفهان

صنورت سننتي، صننايع دسنتي     ه آنها از نقره ب يزيورآالت يا جواهرآالت و اجزا

 مرصع 
 10000 لبنان 10000 تهران

 1950 هيترک 1950 لياردب  كاردهاي سرميز ( از تيغه ثابت )غير كارد با

 4270673  4933296  يصادرات گروه آثار فلز يمجموع کل ارزش دالر

امارات و انگلستان صادر  يبه کشورهادرصد(،  80)حدود  يع دستيصنا يشتر صادرات اقالم فلزيب، 1-6با توجه به جدول    

بوده است.  ي، با مصارف خانگيزنا قلميشده  يناکارياز مس م يفلز ياين گروه از محصوالت، در بخش اشيشده است. ا

 رفته است.ياصفهان و تهران صورت پذ يز از شهرهاين محصوالت نيا يدات صادراتيتول عمدة
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ن يبرد. در ا يکشورها پ يو اقتصاد يدر مبادالت فرهنگ يفلز يع دستينقش مهم صناتوان به ين اطالعات، ميبا توجه به ا   

قرار  ين حوزه مورد بررسي، ابعاد مختلف کار در ايکسب و کار در بخش آثار فلز يهافرصت ييرهگذر، به منظور شناسا

 د.نريگيم

 نيد و تأميدر بخش تول يآثار فلز نظرات فعاالن حوزةل يتحل 

ل يتحلن طرح، يدر ا يلکرد اصيق است. رويت به هنگام و دقازمند اطالعايمنسجم و مناسب در هر حوزه، ن يزيربرنامه   

-جنبه ييوزه، در شناسان حيدکنندگان و صاحبان کسب و کار ايتول يعني، يع دستيصنا حوزة مهمنظران نظرات صاحب يفيک

 يبررس يمنظور، برانيست. بدين يکرد مستنثنين رويز از اين ين حوزه است. بخش آثار فلزير اکار د يمثبت و منف يها

به عمل آمده است. به عالوه،  يتخصص يهادکنندگان موفق مصاحبهينفر از تول 3صنعت، با  -ن هنريط کسب و کار در ايشرا

-ني، تأميصيشخت ياز اطالعاتي، متناسب با نيع دستين بخش از صنايساخت در امهين ين مواد و کاالهايت تأميبه جهت اهم

ن ييش تعياز پ يهان افراد به صورت جدول مؤلفهيدر ادامه، متن مصاحبه با ااند. ن حوزه مورد مصاحبه قرار گرفتهيکنندگان ا

 شود. يه ميکنندگان ارانيدکنندگان و تأميشده در دو بخش تول

 يآثار فلز دکنندگان فعال در حوزةيتول يدانيم يبررس

و مطابق با موارد مشخص  ،دکنندگان موفق انتخاب شدهين شده در فصل دوم، تولييتع يارهايس معن بخش، بر اسايدر ا   

در  يديدر انتخاب افراد مناسب، تالش شده است فعاالن تول اند. الزم به ذکر است،قرار گرفته يشده، مورد مصاحبه تخصص

 يزنقلم وزةدر ح يديرند. در ادامه، نظرات فعال توليمورد توجه قرار گ يکارلهيو مل يناکاري، ميزنمختلف قلم يهابخش

 شود.يه ميارا 2-6فلز به شرح جدول  مهم کسب و کار حوزة يهابه مؤلفهنسبت 

 1-کسب و کار يهافلز در مورد مؤلفه حوزة متن مصاحبه متخصص 2 -6 لوجد

 فلز يزنقلم تخصص حوزةم -پرستمنصور حافظ يآقا هاي کسب و کارمؤلفه

منننننواد و 

 سرمايه
 باال رفتن قيمت مواد اوليه و ثابت بودن قيمت کاالهاي توليدي مواد اوليه 

 کنندگان مواد اولية باکيفيتميننبود تعداد کافي تأ

 سخت و طوالني بودن فرآيند دريافت وام و تسهيالت تأمين سرمايه 

 عدم اراية تسهيالت نمايشگاهي 

 گذار با توجه به کاهش صادرات و تعداد گردشگرانگذاري و عدم توجيه جذب سرمايهکاهش سرمايه گذاري وجيه سرمايهت

 هاي اخير گذاري در اين حوزه به دليل کاهش فروش در سالکم شدن موفقيت سرمايه

توجيه کنارآفريني و  

 زايياشتغال

 ها رد توجه خارجيهنرهاي اصيل  و مو حوزة فلز به عنوان يکي از

 زايي مناسب در صورت در اختيار داشتن تخصص کافي و اراية کار کيفي موفقيت مالي و اشتغال

 ها به همراه کيفيت مناسبظرافت کار و زيبايي نقش ويژگي مورد نظر  مشتري

و  امکان تطبيق سنت

 مدرنيته

 جديد در اين صنعت هاي جديد بر اساس نيازهاي مدرن وامکان ايجاد کار و طرح
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 زني فلزقلم متخصص حوزة -پرستآقاي منصور حافظ هاي کسب و کارمؤلفه

روننننند تقاضنننناي   مشتري

 مشتري

 هاي اخير افزايش تقاضا در سال

تناسنننب عرضنننه و 

 تقاضا

 تعادل تقريبي هميشگي ميان عرضه و تقاضا طي ساليان گذشته

محصنننوالت فاقننند 

 تقاضا

ساس نياز عمومي و يا سفارش مشتري، و عدم مواجهنه بنا محصنوالت فاقند     توليد محصوالت يا بر ا

 تقاضا

محصننننوالت بننننا  

تقاضاي باال در آيندة 

 نزديک

 هاي متنوع تر و طرحمحصوالت ظريف

مشننننتري بننننالقوه  

 )گردشگر(

اثر مثبت قابل مالحظه در فروش محصوالت صنايع دستي فلزي و جذب مشتريان بنالقوه در صنورت   

 هايي براي معرفي محصوالت بيشتر و دسترسي آسان گردشگران به محصوالتنايجاد مکا

 هاي گذشته کاهش مشتريان بالقوه با کم شدن گردشگران در سال

رقابت کااليي داخل  رقابت

 حوزه

 تا حدودي ميناکاري به عنوان رقيب فعاليتي

رقابت کااليي خارج 

 از حوزه

 نايع دستيص خاص در خارج از حوزة نبود رقيبي

 تا حدودي هند  رقيب بالقوه خارجي

 چين رقيب بالفعل خارجي

آنهنا از کيفينت بنااليي برخنوردار      توليندي  هاي خانوادگي که محصوالتاستادان اين حوزه و کارگاه رقيب بالفعل داخلي 

 هستند

مواجهننه بننا مننوارد   محيط

 غيرمترقبه

 رات نرخ ارزافزايش ناگهاني قيمت مواد اوليه بر اثر تغيي

ارزينننابي اقننندامات 

 دولتي

اي بنراي  نبود اقدام مناسب دولتي، و عدم احساس مسئوليت سازمان ذيربط حتي در برگنزاري جلسنه  

 نظرخواهي از صاحبان فن اين حوزه

 برنامگي مديران مسئول در حيطة هنرهاي صناعيبي

-درجه اتکا به برنامه

 بينيريزي و پيش

ور معمول بر اساس تجربة قبلي، و تغيير تدريجي توليدات بنا شنرايط متغينر و    توليد محصوالت به ط

 رکود اقتصادي

ارزيابي عرصه رقابت 

 داخلي

 ثبات وضعيت رقابتي در اين صنعت و عدم افزايش رقابت در ميان فعاالن اين حوزه

ارزيابي عرصه رقابت 

 الملليبين

 تعلق خاص اين هنر به ايران المللي با وجودعدم حضور شايسته در عرصه بين

 

منطقة منتخب بنراي  

 صادرات

تنوان  کشورها مني  ابي مناسب و معرفي محصوالت در همةآمريکا و کشورهاي اروپايي )البته با بازاري

 (توجهي را جذب کردمشتريان قابل
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 زني فلزقلم متخصص حوزة -پرستآقاي منصور حافظ هاي کسب و کارمؤلفه

هاي فرصت

  بالقوه
 استادان اين هنر  استفاده از مهارت و تجربة هاي بالقوه فرصت

 هاي دايمي صنايع دستيبرگزاري نمايشگاه

 بهبود وضعيت گردشگري 

 هاي دولتي براي هدايا و مراسم ايجاد بازارهاي جديد داخلي مثال در ادارات و سازمان

 تلويزيون براي ايجاد گرايش و عالقه در مردم هاي جمعي از قبيلمعرفي هنرهاي صناعي در رسانه

و به خصوص رکود موجود در کشور،  ير اقتصاديط متغيشود، با وجود بروز شرايمالحظه م 2-6طور که در جدول همان   

ط يکنند و در مواجهه با شرايهدفمند م يزيرخود، اقدام به برنامه يقبل ن حوزه بر اساس تجربةيصاحبان کسب و کار در ا

برخوردار  ييباال که از تجربة يدکنندگانيان، تولين ميکنند. اما در ايد خود اعمال ميدر برنامه تول يجيرات تدرييخاص، تغ

 رند.يدولت قرار گ يبانيت و پشتينکه تحت حمايل نوسانات مستمر، از بازار حذف شوند، بدون ايستند ممکن است به دالين

مطرح  3-6به شرح جدول  ن حوزه،يد کننده موفق اي، نظرات تولفلز يناکاريم کسب و کار طيدر ادامه، به منظور درک شرا   

جه، يرد و در نتيگيدر نظر م يع دستيصنا الةن مسيترت را به عنوان مهميفين هنرمند فعال، کيان ذکر است، ايشاشود. يم

 ع در کشور است. ين صنايمناسب ا يمعتقد به لزوم استانداردساز

 2-کسب و کار يهافلز در مورد مؤلفه متن مصاحبه متخصص حوزة 3 -6 لوجد

 فلز يناکاريم متخصص حوزة -زادهير صالحيخانم من هاي کسب و کارمؤلفه

منننننواد و 

 سرمايه
قيمنت  تر از مس است، چنون بنا   رنگ و لعاب سخت ةهيهاي ميناکاري )تنوسان در قيمت مس و رنگ مواد اوليه 

د، بنراي نموننه هنر ينك كيلنو رننگ       نشوها از آلمان وارد ميد. اين رنگنشوتهيه مي بااليي العادهفوق

اند. يك كيلو رننگ  شود. بنابراين هنرمندان مينا، آن را كنار گذاشتهميليون تومان فروخته ميطاليي، شش

ترين رنگ كه خيلي كم در كارهنا  زانشود و ارهزار تومان خريده مي100ميليون و قرمز آلبالويي نيز يك

 .(هزار تومان است 60تا  50 ،شود، يعني زرد و مشكياستفاده مي

اي قيمت تمام شده محصنول  مواد خام و در نتيجه تغيير لحظه وجود دالالن در اين زمينه و تغيير قيمت

 کند()اين امر بازار فروش محصوالت را با مشکل مواجه مي

)عدم هماهنگي بازار و تأمين سرمايه هاي هاي اقتصادي کشور براي اجراي سياستسو نبودن دستگاههم تأمين سرمايه 

 (و خدمات و کار با يکديگر بازارهاي اقتصادي پول، سرمايه، کاال

 ها، عدم رشد توليد و رکود ساخت و سازهاگذاريکمبود سرمايه به دليل هاي شغليپايين بودن فرصت

 المللي و ثبات سياسي داخلي ت بينت و تعامالحوالتاهميت 

 گذاري براي اشتغالتورم و مانع سرمايه عامل ايجادهاي آن بزرگ شدن دولت و هزينه  گذاري توجيه سرمايه

 گذاري در ميناسازي به دليل سرماية روزافزون قابليت سرمايه

 خورده بر روي فلز نقش لعاب کيفيت باالي طرح و

 ميناسازي در ايران منحصربه فرد بودن هنر

 روي آنبر بازگشت سرمايه و افزايش روزافزون قيمت مس زمينة کار و البته هنر فاخر 
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منننننواد و 

 سرمايه
توجيه کنارآفريني و  

 زايياشتغال

  (ي لوکس استيک کاال در حًد فعال)يني در کشور نظام کارآفر ةعدم توسع

 اندازي کسب وکار با سرماية اندک وجود زمينة کارآفريني و راه

 با قيمت مناسبها، ها و نقشکيفيت باالي طرحو  ويژگي محصوالت ويژگي مورد نظر  مشتري

 جنس مناسب ورق ، و کيفيت باالي رنگ و لعاب

امکان تطبيق سنت و 

 درنيتهم

 امکان انجام هر طرحي چه سنتي و چه مدرن در محصوالت

روننننند تقاضنننناي  

 مشتري

 روند نزولي تقاضا با توجه به شرايط اقتصادي

تناسنننب عرضنننه و 

 تقاضا

 قابليت عرضه متناسب با ميزان درخواست و سفارش مشتريان

محصنننوالت فاقننند 

 تقاضا

 محصوالت بدون کيفيت و نامناسب

در يک  ،شودالزم است وقتي يک اثر با ارزش مالي بسيار فروخته ميندي در محصوالت )باهميت بسته

 پيشرفت خاصي نشده است(ولي در اين زمينه  ،بندي شکيل اراخه شودبسته

محصننننوالت بننننا  

تقاضاي باال در آينده 

 نزديک

ماننند  هاي فرنگني بنر روي محصنوالت کناربردي     هاي اصيل و حتي نقاشيمحصوالت ظريف با نقش

 خوريخوري يا چايسرويس قهوه

 هاي صنايع دستير حوزهسايرکيبي با محصوالت ت

مشننننتري بننننالقوه  

 )گردشگر(

 بهبود برخي صنايع توليد مواد اوليه مانند مس

 بهبود وضعيت گردشگري

رقابت کااليي داخل  رقابت

 حوزه

 هاي فلزکاري رقابت برخي حوزه

رقابت کااليي خارج 

 از حوزه

 زني با توجه به استقبالل بسيار مشتريان از اين کاالهاقلم حوزة

 نبود رقيب جدي در بازار به دليل منحصر به فرد بودن اين هنر در ايران و اصفهان درحال حاضر رقيب بالقوه خارجي

 المللي در آينده نزديک احتمال فعاليت موفق چين و پاکستان در عرصه بين

 ي تعيين شنده آنهنا  هاو قيمت اين کاالها به اندازهحتي ما ميناي چيني با حجم باال و قيمت هاي پايين ) جيرقيب بالفعل خار

 (توانيم توليد كنيمنمي

 هاي موفق توليدي هستندبعضي از استادان و هنرمندان قديمي و شناخته شده که داراي کارگاه رقيب بالفعل داخلي 

مواجهننه بننا مننوارد   محيط

 بهغيرمترق

 افزايش ناگهاني قيمت مس به دليل نوسانات بازار ارز 

ارزينننابي اقننندامات 

 دولتي

هاي فعال، هاي سياستچارچوب در سازماندهي الزم را ء مديريت بازار کار از نظر قانوني که بتواندالخ

 فراهم سازد.بازار کار  درموثر و ن اقتصادي تنظيمي، حمايتي و کال

 و عدم استقالل بخش خصوصي و فقدان عدم تعامل متقابل  گري دولتحضور تصدي

و عندم اقندامات    هاي باالي صنايع دستي، مشکالت بيمه و کمبود درآمد، نبود حقوق بازنشستگيهزينه

 جدي دولتي
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-درجه اتکا به برنامه محيط

 بينيريزي و پيش

 بيشتر تطابق با شرايط بازار و توليد بر اساس تجربه و شناخت بازار

ارزيابي عرصه رقابت 

 داخلي

طراحي و ارايه بيشتر محصوالت به صورت مشابه و بدون خالقيت به دليل قدمت اين هننر و منحصنر   

 به فرد بودن بازار آن

 رايتاي با توجه به چالش کپينبود رقابت حرفه

ارتبناط بنا   رار اکثر ميناکاران ايران در اصفهان بدون مجهز بودن به علنم بازارينابي و فنروش و بني    استق

-ه آموزش و اطنالع صنايع دستي بايد ب انمتولياي )هاي حرفههاي مربوط جهت آگاهي از رقابتشرکت

  (دنرسيدگي كنرساني فعاالن اين حوزه در عرصه بازاريابي 

ارزيابي عرصه رقابت 

 الملليبين

 المللينبود رقابت جدي در عرصه بين

منطقه منتخب بنراي  

 صادرات

 اروپا و آمريکا

هاي فرصت

 بالقوه 
 صحنه توليد در يتعاوندر قالب بخش خصوصي تر حضور بيشتر و فعال هاي بالقوه فرصت

  اي محصوالت و توليدات متنوع صنايع دستيبندي حرفهطراحي و بسته

 صوصي و واگذاري امور به اين بخش توسط دولتپيوند بخش خ

 صنعت -هاي گسترده اين هنرسازي آموزشفراهم

 هاي هنريسازي جهت القاي اهميت ارزشاهميت دادن به هنرمندان اين حوزه و فرهنگ

 الملليهاي بينسازي شرکت فعاالن اين حوزه در نمايشگاهفراهم

ر ل برخوردايشک يبندد متناسب با شأن و ارزش خود، از بستهيبا يو فرهنگ يهنر ک محصولي ،3-6جدول  بر اساس   

به عنوان محافظ و عامل  يبند، کاربرد بستهيع دستيصنا يها، بلکه در اکثر گروهيناکاريم باشد. متأسفانه نه تنها در حوزة

شرفت کرده است، عدم توجه يپ يصادرات ياالهاک نةيدر زم ين امر تا حدوديشود. هرچند ايده گرفته ميمناسب ناد يغاتيتبل

 کامال مشهود است.  يداخل يبه آن در بازارها

 يکارلهيمل دکننده حوزةينظرات تول ،يآثار فلز کسب و کار در حوزة يهامؤلفه نةيافت اطالعات الزم در زميبه منظور در   

 شود.يه ميارا 4-6، مطابق با جدول زين فلز

 3-کسب و کار يهافلز در مورد مؤلفه متن مصاحبه متخصص حوزة 4 -6 لوجد

 فلز يکارلهيمل حوزة متخصص -يموسو يآقا هاي کسب و کارمؤلفه

مواد و 

 سرمايه
 عدم ثبات بازار مواد اوليه مواد اوليه 

 افت کيفي مواد اوليه به خصوص نقره 

 يط اقتصادي و سياسي وابستگي مستقيم مواد اوليه به شرا

 اي با قيمت مشخصهاي نقرههاي مفتولکنندهدهي توزيععدم سامان
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مواد و 

 سرمايه
 اهفرآيند سخت و طوالني دريافت تسهيالت بانکي با مبلغ بسيار کم، بهره باال و بازپرداخت کوت تأمين سرمايه 

عدم برگزاري نمايشگاه با شرايط به صرفه اقتصادي و نبود عرصنه اراينه و معرفني محصنوالت بنراي      

 گذارانشناخت بيشتر سرمايه

 صنعت  -زا بودن اين هنراشتغال گذاري توجيه سرمايه

 اي رو به افزون محصول کار به مثابة سرمايه

 مخاطبان خاصباال بودن جنبه هنري و تزييني کار و جلب 

 گرايي طلبي و زينتتمايل بانوان به خريد محصوالت به عنوان مشتريان ثابت کار به دليل تنوع

توجيه کنارآفريني و  

 زايياشتغال

 ظرفيت باالي کارآفريني به دليل تعداد محدود توليدکنندگان

ويژگنني مننورد نظننر  مشتري

 مشتري

 يار باالکيفيت باال و مرغوب بودن مواد اوليه با ع

 قيمت تمام شده متناسب با طراحي 

 خالقيت در طراحي با توجه به هنرهاي اصيل ايراني و هنرهاي تزييني جديد

امکان تطبيق سنت و 

 مدرنيته

-هاي فيروزه يا سننگ هاي مختلف ساده و پيچيده و حتي ترکيبي با سنگامکان توليدات جديد با طرح

 هاي نقره و طال و مواد ترکيبي اين دو ل انعطاف مفتولهاي قيمتي ديگر و بدل به دلي

روننننند تقاضنننناي 

 مشتري

هناي زيبنايي و   کاري در پنچ سال گذشته به دليل جنبهرو به افزايش بودن تقاضاي دايمي توليدات مليله

 آويزي که در سبد خريد هميشگي بانوان است  

تناسنننب عرضنننه و 

 تقاضا

 دليل سفارشي بودن توليدات بر اساس نظر مشتري تناسب هميشگي عرضه و تقاضا به 

محصنننوالت فاقننند 

 تقاضا

 نبود محصوالت فاقد تقاضا

محصننننوالت بننننا  

تقاضاي باال در آينده 

 نزديک

 تر محصوالت بدليجات به داليل نمايش مشابه با اصل و قيمت مناسب

مشننننتري بننننالقوه 

 )گردشگر(

 هاي گردشگريمي در مکانهاي داياثر مثبت به خصوص با ايجاد نمايشگاه

رقابت کااليي داخل  رقابت

 حوزه

 هاي تزريقيعدم وجود رقابت جدي مگر در مليله

  رايت در هيچ حوزهعدم رعايت کپي

 نبود رقابت خاص به دليل تعداد محدود توليدکنندگان اين حوزه 

رقابت کااليي خارج 

 از حوزه

 استنا توليد شدهبيشتر محصوالت ترکيبي که با طال و مي

 کشورهاي تايوان، هند، پاکستان و ترکيه  رقيب بالقوه خارجي

 هاي مناسب و کيفيت خوبترکيه با قيمت رقيب بالفعل خارجي

 هاي نازلتايوان به دليل تنوع بيش از حد با قيمت
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 ها با سابقه موروثي موفق و طوالني کارگاه عل داخلي رقيب بالف رقابت

 «چياننقره»و خانواده  «خانواده مظفريان»هاي کارگاه

مواجهننه بننا مننوارد   محيط

 غيرمترقبه

 تغييرات ناگهاني ارز و نوسانات مداوم بازار

ارزينننابي اقننندامات 

 دولتي

ر دريافت تسهيالت بنانکي و تسنهيالت در   هاي صنايع دستي دبرداري مداوم از کارتعدم قابليت بهره

-پرداخت بيمه و منابع انرژي، به دليل فرآيند پيچيده تمديد زماني آن و طوالني بودن زمان بازديد دوره

هنا بيشنتر از آن کنه    اينن کنارت  يوب اداري در انجام اين فرآينند ) ها و در کل ساختار معاي از کارگاه

 (اندزا بودهگشا باشند، مشکلمشکل

-درجة اتکا به برنامه

 بينيريزي و پيش

 بيني ميزان توليد و عرضه در صورت ثبات بازار و ارزريزي و پيشقابليت برنامه

 

ارزيابي عرصة رقابت 

 داخلي

 رقابت محدود به دليل توليدکنندگان محدود اين حوزه

ارزيابي عرصة رقابت 

 الملليبين

الملل و نبود حضور جّدي در بازار خارجي ي در عرصه بينکارمحدود محصوالت مليله توليد و عرضة

 که همواره مليله ايران مشتري خاص خارجي خود را داشته است( )در حالي

منطقه منتخب بنراي  

 صادرات

 کشورهاي امريکايي و اروپايي به خصوص آلمان 

هاي فرصت

 بالقوه 
 ين بخش توسط دولتپيوند بخش خصوصي و واگذاري امور به ا هاي بالقوه فرصت

 صنعت -هاي گستردة اين هنرسازي آموزشفراهم

محصنوالت   هاي هننري سازي جهت القاي اهميت ارزشاهميت دادن به هنرمندان اين حوزه و فرهنگ

 توليدي

با اراينة تسنهيالت    الملليبين تخصصي هاياين حوزه در نمايشگاه توليدي سازي حضور فعاالنفراهم

 مربوط 

ار يرا در اخت ياقابل مالحظه ک، فرصتينزد ندةيجات در آيبازار رو به گسترش جواهرات و بدل ،4-6با توجه به جدول    

ان ثابت ين گروه محصوالت، همواره از مشتريکه ا جا . از آندهديقرار مکاران لهين حوزه به خصوص مليدکنندگان ايتول

با )جات، ير است. به عالوه، بدليپذان به سهولت امکانيجذب مشتر برخوردار است،زها و جواهرات( يمند به آوبانوان عالقه)

تنوع و  يد بود. اندکبرخوردار خواه يان از فروش خوبين ميز در ايمناسب(، ن يهامتيق با يول ،مشابه جواهرات يظاهر

 کند.ن حوزه يدکنندگان ايب توليرا نص ييت بااليوفقمتواند يم يين کارهايز در چنيتما

عوامل مؤثر  ةنيم( در زيکارلهيو مل يناکاري، ميزنقلم يهازه)در حو يديفعاالن تول ينظرات تخصص يب، با بررستيترنيبد   

در جهت  يشنهاديپ ين گروه را رصد کرد و متناسب با آن، راهکارهايمحتلف کار در ا يهاجنبهتوان يدر کسب وکار، م

 ساخت. مطرحن عرصه را يت در ايفعال يفضا



 

 هاي اصلي و شاخص هنرهاي صناعيهاي کسب و کار در حوزهمعرفي فرصت پژوهشي طرح          132     

 

 يصنعت آثار فلز يخارج يل رقبايتحل

، چه يواردات يدکنندگان، موضوع رقبايصورت گرفته با تول يفرد يهامورد بحث در بخش مصاحبه يهابا توجه به مؤلفه   

مربوط بر اساس واردات  يآمار يهان بخش، دادهيبرخوردار است. در ا ييت بااليبه صورت بالفعل و چه بالقوه(، از اهم

سه شود. ينه مقاين زميدکنندگان در ايرد تا با نظرات توليگيل قرار ميسال گذشته، مورد تحل 5رفته به کشور در يورت پذص

 دهد.يآنها را نشان م يو ارزش دالر يمربوط به اقالم واردات ي، اطالعات آمار5-6جدول 

 93-89 يدر دوره زمان يثار فلزآ رفته در حوزةيواردات صورت پذ 5 -6 لوجد

 يهنرها حوزة

 يصناع
 يمحصوالت واردات

 يکشورها

 مبدأ

ارزش 

 يدالر

ب يبالفعل به ترت يرقبا

 زان وارداتيم

داري و اجزاء و قطعنات آن  اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، اشياء خانه يآثار فلز

 ، قلمزنياز مس

 هند - 22356 امارات

 امارات -

 هيترک -

 3344 هيترک

 34828 هند

  60528 واردات يمجموع ارزش دالر

 هند - 300 هيترک زنيمصنوعات از مس به صورت قلم

 نيچ -

 هيترک -

 3124 نيچ

 20570 هند

  23994 واردات يمجموع ارزش دالر

 نيچ - 2135 امارات ثابت )غير از كاردهاي سرميز(  كارد با تيغة

 امارات -

 ايتاليا -

 27508 نيچ

 1489 ايتاليا

  31132 واردات يمجموع ارزش دالر

 سييسو - 6978 امارات  چنين چاقو تاشو باغبانيثابت( هم كارد )غير از كاردهاي داراي تيغة

 امارات -

 شياتر -

 نيچ -

 1174 نيچ

 4348 شياتر

 17835 سييسو

  30335 واردات يمجموع ارزش دالر

  145989 يواردات گروه آثار فلز يجموع کل ارزش دالرم

سال  5در مجموع  يع دستين گروه از صنايرفته در ايشود، واردات صورت پذيمالحظه م 5-6طور که در جدول همان   

است  يبا مصارف خانگ يزنقلم ياين واردات مربوط به اشياز ا يميحدود ناست. هزار دالر(  150ار اندک )حدود يگذشته بس

مورد  2-6 ، نگارةيواردات ين رقبايترص مهميشود. به منظور تشخيران وارد ميه به ايهند، امارات و ترک يکه از کشورها

 رد. يگيقرار م يبررس
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اند. پس از آن، ، کشورهاي هند، چين و امارات، بيشترين واردات محصوالت فلزي به ايران را داشته2-6 با توجه به نگارة   

 دهد. رقم وارداتي ساير کشورها نيز در حًدوييس، با واردات کارد به ايران، رتبه چهارم را به خود اختصاص ميکشور س

 ناچيزي است و به صورت واردات اتفاقي صورت پذيرفته است.

 
 93-89 يدر دوره زمان مختلف ياز کشورها يدرصد واردات محصوالت فلز 2 -6 ةارگن

اند. هر چند خود اشاره کرده ين رقبايترن و هند، به عنوان مهمينظرات خود، به چ ةيدکنندگان در ارايگر، توليد ياز سو   

-6اند. جدول ک در نظر گرفتهينده نزديدر آ ياحتمال يه را به عنوان رقبايوان و ترکير پاکستان، تاير کشورها نظيز، ساين يبرخ

 دهد.يثبت شده را نشان م يآمار يهاو داده يدينظرات فعاالن تولبر حسب  يواردات ي، رقبا6

 يآثار فلز حوزة يواردات يرقبا 6 -6 جدول

 يخارج ياصل يگمرک از رقبا يآمار يهابنابر داده يخارج ياصل يدکنندگان از رقبايدگاه توليد

 نيچ -

 هند -

 پاکستان -

 وانيتا -

 هيترک -

 دهن -

 نيچ -

 امارات -

د. به نظر شويدر هر دو گروه از منابع مشاهده م يواردات ياصل يرقبا ن و هند به مثابةي، دو کشور چ6-6بر اساس جدول    

 ين کشور در مبادالت بازرگانيا يت ثالثي، تنها به علت ماهيآثار فلز بان حوزةيان رقيرسد، حضور کشور امارات در ميم

دکنندگان در يتول يدرک شده از سو ين مورد مالحظه شده است. در واقع، خطرات رقابتيز ايمار صادرات نباشد. چنانکه در آ

از  يل کرد. هرچند برخين کشور ثالث تحليق ايتوان از طريه را ميوان و ترکينه محصوالت وارد شده از پاکستان، تايزم

ب ياند و در نظرات خود، به نبود رق، اعتماد کامل داشتهيفرهنگو  يث هنريران، از حيا يدکنندگان، به موضع برتر رقابتيتول

 اند. مهم اشاره کرده يواردات

امارات

22%

ترکیه

2%

چین

22%

هند

38%

ایتالیا

1%

اتریش

3%
سوییس

12%
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 آثار فلزي نظرات تکميلي توليدکنندگان حوزة

اي حاوي عناصر معين در فرم مصاحبه، به هنرهاي فلزي، پرسشنامه نظرات توليدکنندگان فعال در حوزة در ادامه بررسي   

 مشخص شده است.  7-6شناختي اين گروه در جدول ان و هنرمندان ارايه شده است. اطالعات جمعيتاي از صنعتگرنمونه

 در تکميل پرسشنامه فلزيکنندگان گروه آثار شناختي مشارکتهاي جمعيتويژگي 7 -6 جدول

 نفر 25 شوندهتعداد افراد مشارکت

(، %40سال ) 35تا  31(، %4سال ) 30تا  26(، %12سال و کمتر ) 25 گروه سني

 (.%24سال ) 40(، باالتر از %20سال ) 40تا  36

(، %44سال ) 15تا  11(، %16سال ) 10تا  6(، %16سال ) 6کمتر از  کاري تجربة

 (.%24سال ) 15باالتر از 

اند. به عالوه، از حيث ميزان داشتهسال قرار  30دهندگان در رده سني باالتر از پاسخ ، بخش عمدة7-6بر اساس جدول    

، 8-6اند. در جدول سال برخوردار بوده 10کاري بيش از  توليدکنندکان مورد بررسي از تجربةدرصد از  70سابقه کار، حدود 

 هاي اين گروه از افراد به صورت عناصر مشخص ارايه شده است.ديدگاه

 کنندگان گروه آثار فلزي در تکميل پرسشنامهمشارکت فراواني پاسخ 8 -6 جدول

 هاي انتخابيدرصد گزينه عناصر مورد بررسي

 تأمين انرژي ثبات بازار در دسترس بودن کيفيت قيمت *چالش مواد اوليه

0/56 0/8 0/20 0/28 0/16 

 تأمين انرژي ثبات بازار در دسترس بودن کيفيت قيمت *مزيت مواد اوليه

0/25 0/24 0/44 0/40 0/28 

 خدمات پس از فروش بنديبسته کيفيت قيمت کاربرد خالقيت در طراحي اصالت طرح *ويژگي مورد نظر مشتريان

0/32 0/28 0/4 0/28 0/44 0/4 0/00 

 0/100 بلي امکان بروزرساني محصوالت 

 0/00 خير

 بسيار کم کم متوسط زياد بسيار زياد رقابت با محصوالت ماشيني

1/26 4/17 0/00 8/47 7/8 

 تسهيالت شرکت در نمايشگاه وام از بخش خصوصي تسهيالت بانکي سهولت تأمين سرمايه در ...

2/22 9/38 9/38 

 بسيار کم کم متوسط زياد بسيار زياد بهبود آتي تأمين سرمايه

0/00 0/00 4/30 4/17 2/52 

ورود کارآفرين با هدف 

 زايياشتغال

 بسيار مخالف مخالف نظربي موافق بسيار موافق

0/44 0/36 0/12 0/00 0/8 
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 هاي انتخابيدرصد گزينه عناصر مورد بررسي

 5روند تقاضاي مشتريان در 

 سال گذشته

 کاهشي ثابت افزايشي

0/8 0/24 0/68 

محصوالت با  تناسب عرضة

 تقاضاي موجود

 بسيار کم کم متوسط زياد بسيار زياد

0/00 0/00 0/72 0/24 0/4 

گذاري در اهميت سرمايه

 داريگردشگري و هتل

 بسيار کم کم متوسط زياد بسيار زياد

0/36 0/36 0/24 0/00 0/4 

 بسيار کم کم متوسط زياد بسيار زياد مواجهه با موارد غيرمترقبه

0/28 0/44 0/8 0/16 0/4 

ها به فعاليت تمرکز عمدة

 صورت...

 0/72 ريزي هدفمندبا برنامه

 0/28 به صورت آزمون و خطا

 0/40 بلي رقابت با کارگاه يا برند خاص

 0/60 خير

 مانع فعاليت اثر و خنثيبي حامي و پشتيبان ارزيابي اقدامات دولتي

0/00 0/84 0/16 

کاري  ارزيابي وضعيت حوزة

 در سطح داخلي

 بسيار ضعيف ضعيف متوسط خوب بسيار خوب

0/00 0/00 0/20 0/76 0/4 

کاري  ارزيابي وضعيت حوزة

 الملليدر سطح بين

 بسيار ضعيف ضعيف متوسط خوب بسيار خوب

0/4 0/12 0/12 0/40 0/32 

امکان ورود مجدد محصوالت 

 قديمي با تغيير طرح 

 0/64 بلي

 0/36 خير
 اند.بودهدهندگان مجاز به انتخاب بيش از يک گزينه پاسخها، در اين پرسش* 

ترين چالش مطرح شده از سوي توليدکنندگان فعال، بحث قيمت بوده است. اين در حالي بزرگ، 8-6به جدول  با توجه   

اند. از ديدگاه مشتريان است که در دسترس بودن مواد اوليه و ثبات بازار، مزايايي هستند که توليدکنندگان بدان اشاره داشته

 د توجه بوده است. در واقع از يک سو، قيمت مواد اوليه توليدي در حًدنيز، قيمت و کيفيت محصوالت توليدي هنرمندان مور

اي جز کاهش قيمت کاالهاي ارايه شده بااليي است و از سوي ديگر، توليدکنندگان براي فروش بيشتر محصوالت خود چاره

 خود ندارند. 

ي، خنثي بوده است. در واقع، حضور دولت در به عالوه، ديدگاه بيشتر افراد در نمونه مورد بررسي نسبت به اقدامات دولت   

مقاطع مختلف توسط اين گروه از توليدکنندگان احساس نشده است. اين در حالي است که برخي حتي از دولت به عنوان 

سال  5اي در هاي لحظهکنند. اين امر شايد به دليل مواجهه بسيار با موارد غيرمترقبه و شوکهاي خود ياد ميمانع فعاليت

بااليي منفي بوده است. اين  بيني آنها نسبت به وضعيت تأمين سرمايه در آينده نزديک، تا حًداست؛ چنانکه پيش گذشته بوده
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امر به خصوص با در نظر گرفتن روند نزولي تقاضا در چند سال گذشته و در نتيجه مشکالت در گردش سرمايه، مهم تلقي 

درصد افراد به دريافت وام از بخش خصوصي  40توان به اتکاي ر حال حاضر، ميار تأمين سرمايه دشود. به مثابه راهکمي

تأمين سرمايه در حال حاضر، اشاره کرد که به عنوان گزينه جايگزين تسهيالت بانکي مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، 

 ز بخش خصوصي بوده است.تر از دريافت وام اهاي دولتي و بانکي، از ديدگاه توليدکنندگان، مشکلاز کانال

 يآثار فلز نندگان فعال در حوزةکنيتأم يدانيم يبررس

ن بخش، بر ي، در ايع دستيشاخص صنا يهااز گروه يکي، به عنوان يد آثار فلزيتول ن در حوزةيت بعد تأميل اهميبه دل   

 يکار يهاطهيکنندگان در حنيبا تأمساخت خود، مهين يه و کاالهاين مواد اولينه تأميدکنندگان در زمياساس نظرات تول

آالت و ابزار کار را نيماش کنندةني، متن مصاحبه با تأم9-6به عمل آمده است. جدول  يو تخصص يفرد يهامختلف مصاحبه

 دهد.ينشان م

 1-کسب و کار يهافلز در مورد مؤلفه کننده حوزةنيمتن مصاحبه تأم 9 -6 لوجد

 ييد رضارمحّمين ميحس يآقا پرسش مورد يهالفهمؤ

 گيرهاي مومکاري، قالب کاسه قاشق، انواع رندهانواع ماشين مليله، چفت مليله کاري دقيق حوزة

 ابزار دستي با کارايي مناسب )به طور سنتي( معمول استانداردهاي با توليدي محصوالت مطابقت ميزان

 رقابت بسيار محدود توليدي محصوالت وزةح در کنندگانتأمين رقابت ميزان

 ترتعداد بسيار محدود البته با کيفيت کاري پايين کاري حوزة در فعال کنندگانتأمين تعداد

حجم خريد پايين و به صورت سفارشي )بنه دلينل اسنتفاده کنم و دوره عمنر       مراجعه بار هر در مشتريان خريد ميزان

 طوالني محصوالت(

 تهيه در پيشرفته هاي آوريفن و آالتماشين از استفاده

 محصوالت

 به صورت کامال سنتي و دستي

 مشتريان ثابت و محدود به منطقه فعاليت زمان طول در مشتريان تغيير يا ثبات

 نياز دسترسي در حًد مختلف بازارهاي در توليدي محصوالت به دسترسي ميزان

 محصوالت  کيفيت کنندهتأمين ديدگاه از توليد مهم ويژگي

 کاهش قيمت به دليل توان ضعيف مردم در خريد محصوالت محصوالت مشتريان اصلي خواستة

 8الني   6رکود شديد سرمايه و عدم فروش محصوالت براي مندت طنوالني )    کاري حوزة در موجود هايچالش و مشکالت

 ماه(

 فقدان  تقاضا براي محصوالت و کاهش سفارشات

 ارب و... بيشتر از درآمد حاصلهاي مختلف عوهزينه

کيفيت و با قيمت ارزان در بازار و فروش بناالي آنهنا بنه    وجود محصوالت بي

 دليل عدم شناخت مردم از کاالي با کيفيت 

 بخش و دولت به) کاري موقعيت بهبود راهکارهاي

 خصوصي(

 حل مشکالت بيمه اي هنرمندان و توليدکنندگان

 تقاضاي محصوالت افزايش قدرت خريد مردم و
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 حوزةآالت نيانواع ماشد يان در خريمورد نظر مشتر يژگين ويترمهمنشان داده شده است،  9-6طور که در جدول همان   

است که  ين در حالياست. اله يمل يکارها دکنندگانيتول يمتيق يت باالين امر نشان از حساسيمت است. ايق له، بحثيمل

ه و عدم فروش محصوالت يمتأسفانه، با رکود سرما يد دارند، وليت محصوالت خود تأکيفيها بر کن دستگاهيکنندگان انيتأم

در معرب  يهات دستگاهيفيان خود، کيکنندگان، به منظور جلب نظر مشترنينحو، ممکن است تأمنيشوند. بديخود مواجه م

اثرگذار  ييت محصول نهايفيت، در کين مورد در نهايان باشند. ايمشتر يازهاين نيفروش خود را کاهش دهند تا قادر به تأم

است که به تمرکز و  يع دستيصنا دکنندگان حوزةيحاکم بر تول يط اقتصاديل شراي، به دليوبيمع ن چرخةيجاد چنياست. ا

آالت نياشها و مکننده دستگاهنينظرات تأم ن بخش،يشتر در ايبه منظور کسب اطالعات ب در ادامه،از دارد. ين يشتريتوجه ب

 شود.يمطرح م 10-6صنعت طال و جواهر، به شرح جدول 

 2-کسب و کار يهافلز در مورد مؤلفه کننده حوزةنيمتن مصاحبه تأم 10 -6 لوجد

 ناميبه صورت ب پرسش مورد يهامؤلفه

 واهرآالت صنعت طال و جها و ماشينتهيه و توزيع دستگاه کاري دقيق حوزة

 متوسط معمول استانداردهاي با توليدي محصوالت مطابقت ميزان

 زياد توليدي محصوالت حوزة در کنندگانتأمين رقابت ميزان

 متوسط  کاري حوزة در فعال کنندگانتأمين تعداد

 خريد در تعداد کم مراجعه بار هر در مشتريان خريد ميزان

 بلي محصوالت تهيه در يشرفتهپ هاي آوريفن و آالتماشين از استفاده

 مشتريان ثابت زمان طول در مشتريان تغيير يا ثبات

 در حّد متوسط مختلف بازارهاي در توليدي محصوالت به دسترسي ميزان

 کيفيت مواد ارسالي به خريدار کنندهتأمين ديدگاه از توليد مهم ويژگي

 قيمت مواد ارسالي به خريدار

 قميت مواد اوليه دريافتي  حصوالتم مشتريان اصلي خواستة

 کيفيت مواد اوليه دريافتي

 عدم اطالع کافي خريداران از کيفيت محصول کاري حوزة در موجود هايچالش و مشکالت

 هاي توجيهيبرگزاري کالس خصوصي( بخش و دولت به) کاري موقعيت بهبود راهکارهاي

 يکنند. وليد ميآالت کار تأکنيها و ماشمت دستگاهيت و قيفينندگان، بر ککنيدکنندگان و تأميتول، 10-6بر اساس جدول    

 شده است.  يداريت محصوالت خريفيداران از کيخر يبرخوردار است، عدم اطالع کاف ييباالت يان از اهمين ميآنچه در ا

ورق مس و برنج، مطابق  کنندةنيتأماز، مصاحبه با يمورد ن ةيمواد اول شتر در حوزةيت، به منظور کسب اطالعات بيدر نها   

 شود.يه ميارا 11-6با جدول 
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 3-کسب و کار يهافلز در مورد مؤلفه کننده حوزةنيمتن مصاحبه تأم 11 -6 جدول

 ياحمديرهبر عل يآقا پرسش مورد يهامؤلفه

 دهنده ورق مس و برنجهاراي کاري دقيق حوزة

 ارايه مس خالص و طبق استاندارد باال معمول استانداردهاي با توليدي حصوالتم مطابقت ميزان

 ترکنندگان مختلف با محصوالت حتي مرغوبرقابت باال با تأمين توليدي محصوالت حوزة در کنندگانتأمين رقابت ميزان

 وارداتيکننده، هم داخلي و هم تعداد زياد تأمين کاري حوزة در فعال کنندگانتأمين تعداد

 هم حجم باال و هم پايين مراجعه بار هر در مشتريان خريد ميزان

 تهينة  در پيشنرفته  هناي  آوريفن و آالتماشين از استفاده

 محصوالت

واردکننده مس خالص از ترکيه، هند و آلمان با کيفيت بهتنر نسنبت بنه توليند     

 ي خاص(داخلي )عدم توانايي بخش داخلي در توليد مس خالص در اندازه ها

 مشتريان متغير زمان طول در مشتريان تغيير يا ثبات

 فعاليت متوسط در بازار مختلف بازارهاي در توليدي محصوالت به دسترسي ميزان

 کيفيت مورد نياز مشتري کنندهتأمين ديدگاه از توليد مهم ويژگي

 کيفيت موردنياز در قيمت مناسب محصوالت مشتريان اصلي خواستة

 نوسانات قيمت و اثر باالي آن بر فروش کاري حوزة در موجود هايچالش و مشکالت

 بخننش و دولننت بننه) کنناري موقعيننت بهبننود راهکارهنناي

 خصوصي(

 بهبود شرايط اقتصادي در جهت خروج از رکود و افزايش تقاضا

 ساماندهي قيمت مواد اوليه و قطعات

 ندتسيبرخوردار ن يت مناسبي، از قابليه خاصينه مواد اوليدر زم يدات داخليکه تول يدر مواقع، 11-6بر اساس جدول    

کند، يجاد نميا يدکنندگان نه تنها مشکليتول يهايازمندين نين مس خالص در استاندارد باال(، واردات به منظور تأمي)مانند تأم

نه، ين زميدر ا يامناسب تعرفه يهااستين سيکند. هر چند، تدويم يريجلوگ يه در سطح داخلين مواد اوليا يابيبلکه از کم

 ن حوزه را برطرف سازد.يدر ا يع دستيتواند مشکالت صاحبان کسب و کار صنايم

تواند در يکسب و کار، م يهامؤلفه نةيد، در زمين و توليفعاالن در دو بخش تأم يکل يهادگاهيل ديصورت، تحلنيبد   

 يليس تحليکسب و کار در قالب ماتر يهان امر، در فصل فرصتيد. اعمل مؤثر واقع شو ين راهکارها و راهبردهايتدو

SWOT رد.يپذيصورت م 

 فصل ششم يبندجمع

 يالمللنيو ب يداخل يدر بازارها يگرانقدر و ارزشمند، از سابقه درخشان يصنعت -، به عنوان هنريفلز يع دستيصنا   

ن امر، لزوم يرو بوده است که اه ن محصوالت با کاهش روبيا يگذشته، تقاصا يهابرخوردار بوده است. متأسفانه در سال

 يتوسعه فضا يراهکارها ةين فصل، به منظور ارايسازد. در ايش آشکار ميش از پين حوزه را بيدر ا يشياندتفکر و چاره

قرار  يررسن صنعت، مورد بيمختلف کار در ا يهاجهت درک جنبه يو کّم يفين حوزه، منابع متعدد کيکسب و کار در ا

 گرفته است.
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 يهاک از بخشيبا هر  يتخصص يهان حوزه، مصاحبهيا يو کسب وکارها يديفعاالن تول يت بااليدر ابتدا، به جهت اهم   

کسب  يهامؤلفه ين افراد، تالش شده است الگويرفته است. در انجام مصاحبه با ايصورت پذ يکارلهيو مل يناکاري، ميزنقلم

دکنندگان يتول سه تجربةي، جهت مقايواردات ياصل يص رقباير فصل دوم دنبال شود. به عالوه، در تشخو کار مشخص شده د

قرار  يتهران مورد بررس يران و اتاق بازرگانياز گمرک ا يافتيدر يآمار يهارکننده بازار، دادهيتسخ يت خارجاز محصوال

هاي مطرح شده در مصاحبه، در بعدي وسيعتر و در دامه، مؤلفه. در ادل شوين دو منبع، تحليان ايم يهاگرفته است تا تفاوت

ن بر يم بعد تأميل اثر مستقيآنگاه، به دل قالب پرسشنامه در اختيار توليدکنندگان اين حوزه از صنايع دستي قرار گرفته است.

 يفرد يهاحبهاز، مصايه موردنيها، ابزار و مواد اولن دستگاهيتأم يهادر حوزهکنندگان مختلف نيتأمد، با يتول يکار حوزة

 رفته است.يصورت پذ

کسب و کار، در قالب عناصر چهارگانه  يهان، در فصل فرصتيد و تأميتول يهااز بخش يب، نظرات اکتسابيترتنيبد   

 يآثار فلز کسب و کار حوزة يعمل، جهت بهبود فضا يديکل يد و متناسب با آن، راهکارهاشويمم يتنظ SWOTس يماتر

 د.شويشنهاد ميپ
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 اي مرتبط با چرمحوزة هنره
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 مقدمه

 يهاچنانکه در دورهروند. يدکنندگان چرم در جهان به شمار مين توليتريميقددر زمرة هزار ساله،  چندنه يشيان با پيرانيا   

و تجارت  يداخل ر حوزة، ديعياز چرم طب يريگو به جهت بهره ،داشته يمتفاوت ين گروه محصوالت، کاربردهايمختلف، ا

دکنندگان يرانداز مورد توجه تولين حوزه، در بخش پوشاک و زياز محصوالت ا يا. بخش عمدهاندسرآمد بوده يخارج

 روزمرة يدر زندگ ييت کاربرد بااليشود که قابليمحسوب م يع دستيصنا يهان، جزو گروهيقرار گرفته است و بنابرا يمتعدد

 افراد دارد. 

دگاه فعاالن موفق يو کار با چرم، از د يسراج مختلف کسب و کار در حوزة يهافصل، تالش شده است، بخش نيدر ا   

ن حوزه، به يابعاد متفاوت کار در ا ينقاط مثبت و منف ييتوان با شناسايب، ميترتنيرد. بديقرار گ ين مورد بررسيد و تأميتول

-آن در بهبود شاخص يباال ييدرآمدزا يژگيرصه را گسترش داد و از ون عيت در ايفعال طةيهدفمند، ح يزيرصورت برنامه

 کشور استفاده کرد. يو فرهنگ ياقتصاد يها

 يع دستيدر گروه صنا يمحصوالت چرم

ن محصوالت ين کاربرد ايترد بتوان مهميار متنوع و متفاوت است. شاي، بسيع دستيصنا يد آثار چرميت در توليفعال طةيح   

ن يتمام اقشار جامعه نسبت به ا ياالب ييتوان آشناياک، به خصوص کفش و پاپوش، دانست. در واقع، مرا در بخش پوش

 ين محصوالت، استفاده از آن در فضايت خاص ايل ماهيآن در نظر گرفت. به عالوه، به دل عمدة يايمحصوالت را از مزا

غات ي، تبليرود. به عبارتياز محصوالت به شمار م ن گروهيغات پنهان اياز تبل ياش، خود جنبهيو در معرب نما يعموم

تواند در گسترش يم يژگين ويدهد. ايم يشتر روي، بيع دستيصنا يهار گروهيسه با سايصنعت، در مقا -ن هنريدر ا 1يشفاه

دکنندگان و يلغات، توين نوع تبلي، اثرگذار باشد. در ايچرم يت و تنوع کارهايفي، در مورد کيمنف يع نظرات مثبت، و حتيسر

مت يز با قيبا، و ني، با دوام و زيفيک يد کاالهايبر تول ء، تنها با اتکايغاتيتبل يهانهيصاحبان کسب و کار، بدون صرف هز

 کنند.يج خودکار محصول را فراهم ميترو نةيمناسب، زم

 ياقالم متنوع آثار چرم يصادرات چمدان

ن ياشتر يب است که ين در حاليا 2رد.يگيصورت م يرت چمدانران به صويا يصادرات محصوالت چرم بخش عمدة   

خروج محصوالت از  ن حال،يدر عد. شويارسال م يخارج يند و سبک کار به کشورهاياز فرآ يالگوبردار ي، برامحصوالت

البته  کند.يم فراهم يدست عيصنا يمحصوالت چرم يرا برا يشتريز اعتبار بيدارد و ن يباالتر يارز ييآمدزاگمرک، در يمرزها

ت يل ماهيمحصوالت، به دل يکن، در برخيول وجود دارد، يع دستيصنا يهاحوزه معموال در همة يمشکل صادرات چمدان

                                                   
1. Word of Mouth  

هاي دريافتي از گمرک ايران و اتاق بازرگاني تهران، تنها اقالمي مورد توجه قرار . الزم به ذکر است، در بررسي آمار مبادالت بازرگاني با توجه به داده2 

شود که هيچ يک از محصوالت ماشيني در گروه اقالم طمينان حاصل ميترتيب، اگرفته است که دقيقا عنوان صنايع دستي در آن درج شده است. بدين

 سال گذشته، کاالهاي صنايع دستي در ثبت هاي آماري حضور نداشته است. 5مورد بررسي حضور ندارد. در تحليل آمار مربوط به کاالهاي چرمي، در 
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به عالوه، عدم د. روين گروه کاالها به شمار مياز ا يکي، يشود که آثار چرميشتر مالحظه مين گونه صادرات بيخاص آنها، ا

سازد. ين حوزه را با مشکل مواجه ميدر ا يزير، برنامهيگمرک ياز مرزها يع دستيصنا يک مشخص صادرات آثار چرميتفک

ک مشخص با درج عنوان ياز به تفکيو ن استبرخوردار  يت متفاوتيفيت و کي، از ماهينيو ماش يدست يچرم يدات کاالهايتول

 د. گمرک دار يآمار يهادر ثبت داده يع دستيصنا

متفاوت مورد  يهادگاهي، ابعاد مختلف کار از ديو آثار چرم يسراج کسب و کار در حوزة يت بااليمل اهيدر ادامه، به دل   

 رد.ين حوزه صورت پذيت در ايفعال هدفمند جهت توسعة يزيرها، برنامهلين تحليد تا مطابق با انريگيقرار م يبررس

 نيد و تأميدر بخش تول يآثار چرم حوزة ل نظرات فعاالنيتحل

ن يسب و کار در امختلف ک يهاجنبه يين منابع شناسايتر، مهميدست يچرم يکاالها ن کنندگان حوزةيدکنندگان و تأميتول   

نه عوامل ين در زميد و تأمين گروه از فعاالن تولين بخش تالش شده است نظرات ايمنظور در انيبدروند. يحوزه به شمار م

ن يط در ايد. الزم به ذکر است، در انتخاب افراد واجد شرانريقرار گ يرسصنعت مورد بر -ن هنريمختلف کسب و کار در ا

ن، يتأم يازهايدکنندگان از نين، متناسب با نظرات توليچنن شده در فصل دوم مورد توجه بوده است. همييتع يارهايبخش، مع

 اند. کنندگان مورد نظر مشخص شدهنيد، تعداد و نوع تأميشرط مهم تولشيبه عنوان پ

 يآثار چرم دکنندگان فعال در حوزةيتول يدانيم يبررس

اهم موارد ذکر شده در ، يچرم يکاالها در حوزة يع دستيکسب و کار صنا يهافرصت ييشناسان بخش، به منظور يدر ا   

است ن بخش تالش شده يان ذکر است، در ايشود. شايه ميکسب و کار ارا يهادکنندگان، طبق جدول مؤلفهيمصاحبه با تول

پوشاک  دکنندةيتول يهادگاهيددر ابتدا،  د.نريرانداز، مورد توجه قرار گي، پوشاک و زيهر دو بخش متداول محصوالت چرم

-يه ميارا 1-7، به شرح جدول يچرم يهنرها کسب وکار در حوزة يهامؤلفه نةيف و پاپوش، در زمي، به خصوص کيچرم

 شود.

 

 1-کسب و کار يهاچرم در مورد مؤلفه متن مصاحبه متخصص حوزة 1 -7 لوجد

 چرم متخصص حوزة -خانم جوان هاي کسب و کارمؤلفه

منننننواد و 

 سرمايه
 مواد اوليه مورد نياز: چرم و چسب و نخ * مواد اوليه 

 : در بخش چرم

استفاده از مواد جنايگزين و   ها بهعدم واردات برخي مواد اولية دباغي کاال بعد از تحريم و اجبار کارخانه

 در نتيجه اثرگذاري بر کيفيت نهايي چرم

سال گذشته از لحاظ رنگ، مقاومت، قطنر و درجنة تمينزي کنار      2کيفيت متغير چرم )کيفيت نزولي( در 

 )يکدست بودن نحوة رنگرزي يا پوليش(
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 متخصص حوزة چرم -خانم جوان هاي کسب و کارمؤلفه

منننننواد و 

 سرمايه
در  ( و عدم کشش افزايش قيمت88برابر قيمت سال  8قيمت بسيار باالي چرم نظير چرم اشپالت )حدود  وليه مواد ا

 و در نتيجه زيان توليدکننده محصول نهايي )تنها دو برابر(

 تنوع باالي چرم و حتي اضافه شدن چرم  شترمرغ در حال حاضر

طقة تهران، مشهد و تبريز و دسترسي کافي به چرم بنه  من 3در ) دگي عمدة توليدکنندگان چرم تهرانپراکن

 (علت باال بودن کشتار در نتيجه نوع تغذيه در ايران

 : در بخش چسب

کنندگان مبني بر کاهش حجم حلب چسب و ينا کناهش کيفينت چسنب بنه علنت       رويکرد کنوني تأمين

و جلوگيري از کاهش فروش به اقتصادي به عنوان راهکار جايگزين افزايش قيمت هاي مواجهه با بحران

 (، رقيق شدن چسب نسبت به گذشته و اثر منفي آن بر محصول نهاييبه طور مثالدليل گران شدن مواد )

 : در بخش ابزارها

 مصرفي بودن ابزارها و استهالک آنها در طي زمان )نياز به جايگزيني(

 ه وارداتي(هاي کار چرم )چه داخلي و چقيمت پايين ابزارها و دستگاه

 تسخير بازار توسط ابزارهاي ساخت چين با قيمت و کيفيت پايين

 نياز به ضامن در دريافت تسهيالت بانکي، و در نتيجه عدم شمول بسياري از توليدکنندگان  تأمين سرمايه 

 ها(اهاعمال تغييرات اساسي در کار )گسترش کارگاه، تجهيزات و دستگ جهتها مبلغ بسيار پايين وام

 هاي عمدههاي بسيار سنگين در وامنياز به وثيقه

 عدم صرفة اقتصادي شرکت در نمايشگاه

-توجيننه سننرمايه

 گذاري 

 ها در صورت افزايش نيروي کار و بهبود تجهيزات کار در خط توليدقابليت کار گسترده با فروشگاه

مختلف و در نتيجه فروش بيشنتر بنا شنناخته     هاي مختلف در شهرهايقابليت ايجاد شعبات و نمايندگي

 شدت بيشتر و جذب بيشتر مشتري

توجيه کارآفريني 

 زاييو اشتغال

مخاطب زياد حوزة چنرم بنه علنت ماهينت مصنرفي آن، و در نتيجنه منطقني بنودن توليند بيشنتر اينن            

 محصوالت، و بنابراين نياز به نيروي انساني توانا با قابليت طراحي خالق

گذاري محدود در ابزار و تجهيزات، و در نتيجه اهمينت بناالي طنرح و اينده در موفقينت      به سرمايهنياز 

 فعاالن حوزة چرم

 و هم فعاليت اجتماعي هم از حوزة درآمدزايياستفاده از زنان سرپرست خانوار در اين گروه  زياداهميت 

 : ان هدف متفاوتاراية محصوالت در چند گروه با مخاطب ويژگي مورد نظر  مشتري

-. کيفيت باالتر و قيمت بيشتر )جنبه قوي2. کيفيت معمولي و قيمت نسبتًا پايين )البته از چرم طبيعي(، 1

 هاي کاماًل متفاوت. محصوالت با ايده3تر از لحاظ صنايع دستي و هنري(، 

 : بنديدر حوزة بسته

 هاي هنري خاصاي تک با ايدههاي چرمي براي کارهبندي مخصوص به صورت ساکطراحي بسته

بندي در همة کاالها و هم چنين نبود نمايندگي فروش مسنتقيم  عدم صرفه اقتصادي براي استفاده از بسته

 ها به عنوان محصول مجزاجهت نظارت بر فعاليت فروشندگان مبني بر عدم فروش جداگانه ساک

 حات يا جايگزيني کامل محصول(قابليت ارجاع محصول در صورت وجود مشکل )انجام اصال
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 متخصص حوزة چرم -خانم جوان هاي کسب و کارمؤلفه

امکنننان تطبينننق   مشتري

 سنت و مدرنيته

ها و تلفيق مناسب سنت و مدرنيته )به طور مثال توليند کينف بنا    ها و ايدهحفظ سنت در بخشي از طرح

ُبته و با در نظنر گنرفتن تناريخ هننري      طرح و الگوي کاماًل مدرن، ولي با به کارگيري نقوش سنتي مانند

 ايران(

َرَوننند تقاضنناي  

 مشتري

سال گذشته )وليکن در دو سال گذشته تقاضنا ثابنت شنده و تغيينر خاصني       5َرَوند فروش صعودي در 

 نکرده است(

تناسب عرضنه و  

 تقاضا

ور مثال ايام قبل از سال گذشته در حّدي که در برخي مواقع )به ط 5تقاضاي به مراتب بيشتر از توليد در 

 عيد( تعداد نيروي کار افزايش يافته است

محصوالت فاقند  

 تقاضا

ها، لزوم توليد محدود در هر طنرح  ها و ايدهبرداري از طرحچرخة عمر محدود محصوالت به جهت کپي

 هاي قديميمشخص و استفاده از جايگزين سريع، و در نتيجه حذف مدل

محصنننوالت بنننا 

 تقاضنناي بنناال در

 آيندة نزديک

 چرم با کيفيت باال )به جهت جذب مشتري باال و بازار کاري با سود باال(دوز تمامکفش دست

مشننتري بننالقوه  

 )گردشگر(

 تمرکز بيشتر توليدکننده بر تقاضاي داخلي در تهران يا نقاط ديگر

فروش محصوالت هاي مخصوص گردشگران و گذاري در گردشگري و ايجاد نمايشگاهاثر مثبت سرمايه

 هاي متمايز نسبت به ساير کشورها(توليدي صنايع دستي )هوّيت ايراني محصوالت و طرح

رقابننت کننااليي   رقابت

 داخل حوزه

 رقابت بيشتر کاالهاي کاربردي با محصوالت چرمي نسبت به کاالهاي تزييني

رقابننت کننااليي  

 خارج از حوزه

 تر مت پايينکاالهاي توليدي به صورت ماشيني به لحاظ قي

رقينننب بنننالقوة  

 خارجي

هاي چيني براي توليد محصوالت مشابه چرم که از لحناظ  چين در آينده نزديک، به جهت تالش کارخانه

 ظاهر و کيفيت قابل رقابت با چرم طبيعي باشد 

 بهبود کاالهاي توليدي با چرم مصنوعي به عنوان تهديد آتي بازار 

رقينننب بالفعنننل 

 خارجي

و بنا   شنود مني  در کشورهاي ديگر انجام يتوليد )ظاهرًا( کار .ساخت ترکيه و برندهاي ايتاليايي کاالهاي

 د(رسبرند ايتاليا به فروش مي

 گذاري هدفمند در کاالهاي چرمي تاکنوندر اين حوزه به دليل عدم سرمايه عدم رقابت چين

رقينننب بالفعنننل 

 داخلي 

 

شهد، مارال و نوين چرم در حوزة چرم طبيعني، ولني در توليند    وجود برندهاي شناخته شده نظير چرم م

 صنعتي

 هاها و ايدهوجود رقباي متعدد به صورت کپي طرح

 هاي مشهور و معروف در حوزة کار دستي از چرم طبيعيفقدان نام

مواجهه با منوارد   محيط

 غيرمترقبه

ي )اثنر ننامطلوب بسنيار بنه جهنت      حتي به صورت هفتگن  90نوسانات بسيار شديد قيمت چرم در سال 

 رويکرد ساالنه تغيير قيمت محصوالت و در مقابل تغيير هفتگي قيمت مواد اوليه(

 هاي چرم از مجموع خريد مواد اوليه در پي افزايش قيمت چرمحذف کامل خريد برخي نمونه

 ها در حال حاضر ولي در باالترين سطحثبات قيمت
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 متخصص حوزة چرم -م جوانخان هاي کسب و کارمؤلفه

ارزيابي اقندامات   محيط

 دولتي

 سابقة همکاري با دو ارگان سازمان مسئول صنايع دستي و شهرداري تهران

دعوت  عدم حمايت ملموس سازمان  ذيربط با صنايع دستي با وجود سابقه کاري درخشان، حتي در حًد

 هاي خارجيبه نمايشگاه

هرداري تهران از قبيل طرح کوثر )تأمين فضاي کارگاه توسط شهرداري و هاي حمايتي شرضايت از طرح

 ساله است 3معرفي زنان سرپرست خانواده جهت استخدام( که طرحي 

درجننة اتکننا بننه  

ريننزي و  برنامننه

 بينيپيش

 آزمون و خطا در مراحل آغاز کار جهت کسب تجربه

 بيني قبليريزي و پيشدر حال حاضر براساس برنامه

بيني تقريبي در هنگام اراية طرح و ايدة جديد در محصوالت بنر اسناس تجنارب گذشنته در زميننه      پيش

 بندي کارتعداد و رنگ

ارزيننابي عرصننة  

 رقابت داخلي

 هاي جديدها و نقشکنندة طرحوجود برخي رقباي کپي

بيشنتر عامنه از محصنوالت    فروش کاالهاي ايراني با برند ايتاليايي يا ترک در داخنل بنه دلينل اسنتقبال     

 خارجي و اعتماد بيشتر آنها به کيفيت و برند خارجي در مقايسه با کاالهاي داخلي

ارزيننابي عرصننة  

 الملليرقابت بين

اهميت برند در سطح جهاني در حوزة چرم حتي چرم مصنوعي با تفاوت بسيار از لحاظ کيفيت با چنرم  

 طبيعي

لل به جهت نبود برند و شناخته شنده نبنودن محصنوالت چرمني     الموضعيت ضعيف ايران در سطح بين

 حتي با وجود کيفيت خوب و استفاده از چرم کاماًل طبيعي

منطقنننننةمنتخب 

 براي صادرات

روند )هم از لخناظ  کشورهاي اروپايي نظير فرانسه و ايتاليا که از رقيبان توليدکنندگان ايراني به شمار مي

پيشرفت سريع در کار و اثرگذاري بسيار در جهاني شندن محصنوالت    کيفيت و هم مد(، به جهت امکان

 هاي الزم استکه نيازمند هماهنگي

-فرصنننت

 هاي بالقوه 
 کمک به توليدکنندگان و هنرمندان در مقولة فروش )ضعف هنرمندان اين حوزه( هاي بالقوه فرصت

المللني شندن   زي در جهنت بنين  هاي فروش مستقيم جهنت برندسنا  هاي مجزا و بازارچهايجاد فروشگاه

 هافعاليت

بنرداران طنرح کنوثر و    هايي در شهرداري جهت عرضة بدون واسنطه محصنوالت. بهنره   ايجاد نمايشگاه

 هاي گذشتهها و قولهماهنگي ميان نهادهاي مرتبط جهت عملياتي شدن اين مورد و اقدام وراي حرف

کنار در  »شمول در طرح کوثر )به عنوان مثال بيمه کردن هماهنگي ميان بيمه و شهرداري در مورد افراد م

 و يا تخفيف به کارفرمايان و کارآفرينان در اين زمينه( «هالمنز

 نگاه دولت به هنرمند و صنايع دستي به عنوان يک نقطة درآمدزا

، يعياز چرم طب يمندبهرهدوز، با دست يع چرميصنا يفيار کيدات بسيتول مشخص شده است، 1-7طور که در جدول همان   

خود را  يگاه اصليمناسب، هنوز نتوانسته است جا يبندغات و بستهيبرند، تبل جامع در حوزة يگذارهيل عدم سرمايتنها به دل

 يگاه جهانياز جا استکرد قادر شدهين رويتنها با ا يدا کند. چنانکه، محصوالت با چرم مصنوعيالملل پنيدر سطح ب

 د. برخوردار شو
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ل قرار ي، مورد تحل2-7ن حوزه، مطابق با جدول يدر ا يگريموفق د دکنندةيپوشاک، نظرات تول حوزة يبه جهت گستردگ   

 رد.يگيم

 2-کسب و کار يهاچرم در مورد مؤلفه متن مصاحبه متخصص حوزة 2-7 جدول

 رمچ متخصص حوزة -يخانم آزرم احمد هاي کسب و کارمؤلفه

مننننننواد و 

 سرمايه
 تأمين آسان مواد اوليه به دليل کشتار زياد دام مصرفي و در نتيجه دسترسي فراوان به چرم مورد نياز مواد اوليه 

 ريزي مالي درست در ارتباط با مشتري نوسان بازار به خصوص در زمينة قيمت و عدم امکان برنامه

 بازار فروش و ترديد در گرفتن وامبيني آينده عدم قابليت پيش تأمين سرمايه 

 تحمل ريسک فراوان در توليد محصوالت به دليل عشق به کار و اعتقاد به تداوم و صبر

 هاي خارج از کشورهزينة باالي شرکت در نمايشگاه به خصوص نمايشگاه

-توجيننه سننرمايه

 گذاري 

 ا حداقل شرايط و تجهيزاتدر دسترس بودن مواد اولية کار و امکان توليد کيفي و ويژه ب

 امکان مقايسه کيفيت کار با توليدات مشابه

توجيه کارآفريني 

 زاييو اشتغال

 ها و نوسانات بازار کار و با داشتن ديد بلندمدتدر صورت تحمل سختي

 توليدات با کيفيت و رضايت باالي مشتريان به خصوص مشتريان ثابت ويژگي مورد نظر  مشتري

 گرفتن خدمات پس از فروش در رابطه با محصوالتدر نظر 

 اهميت توأم به کاربرد و کيفيت 

امکنننان تطبينننق 

 سنت و مدرنيته

 هاي ترکيبي قديم و جديد، حتي با مواد مختلف مطابق سليقة مشتريان به خصوص طرح

 هاي پراکنده هاي غيراصيل مشترياجتناب از سليقه

َرَوننند تقاضنناي  

 مشتري

 د ثابت و گاه نزولي تقاضا به دليل شرايط سياسي و اقتصادي َرَون

 حفظ مشتريان با توليد کيفي و گاه روشهاي خاص بازاريابي

تناسب عرضنه و  

 تقاضا

 تناسب عرضه با تقاضاي مشتريان ثابت در پنج سال گذشته و گاه فزوني عرضه

محصوالت فاقند  

 تقاضا

 مختلف در مورد کاالهاي متفاوت فراز و نشيب تقاضا در طول دوران هاي

محصننوالت بننا   

تقاضنناي بنناال در 

 آيندة نزديک

 بيني بودن آينده با توجه به شرايط کشورغير قابل پيش

مشننتري بننالقوه  

 )گردشگر(

 گذاري در حوزة گردشگري بر فروش محصوالت اثر مثبت سرمايه

گذاري در سرمايه

 هاي مرتبطحوزه

 ترمرغ به دليل مرغوبيت اين نوع چرمگذاري در پرورش شسرمايه

 

رقابننت کننااليي   رقابت

 داخل حوزه

 عدم رقابت از جنبة هنري 

 از ديد فروش، بازار رو به افزون کارهاي فلزي
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 چرم متخصص حوزة -خانم آزرم احمدي هاي کسب و کارمؤلفه

رقابننت کننااليي   رقابت

 خارج از حوزه

 رقابت محصوالت با چرم مصنوعي

بنننالقوة رقينننب 

 خارجي

 محصوالت وارداتي از ترکيه 

رقينننب بالفعنننل 

 خارجي

 هاي مصنوعي چين و ترکيه و چرم طبيعي ايتالياسه رقيب جدي در زمينه چرم

رقينننب بالفعنننل 

 داخلي 

 سازمحصوالت چرمي با خاصيت صنعتي نظير چرم مشهد، چرم درنا، چرم تبريز و چرم چيت

مواجهه با منوارد   محيط

 غيرمترقبه

 تغيير شديد قيمت مواد اوليه

 هاي نمايشگاهي و به تبع آن، عدم عرضة محصوالت توقف فعاليت

ارزيابي اقندامات  

 دولتي

 هاي گذراحضور دولت در قالب وعده

درجننة اتکننا بننه  

ريننزي و برنامننه

 بينيپيش

ه شنرايط اقتصنادي و   اقدام از طريق آزمون و خطا و کسب تجربه به دليل نوسانات بسيار بازار، در نتيجن 

 سياسي ناپايدار

ارزيننابي عرصننة  

 رقابت داخلي

 رايت در ايران نبود رقابت سالم به بدليل عدم رعايت موضوع کپي

ارزيننابي عرصننة  

 الملليرقابت بين

 المللي از محصوالت چرم ايران بعد از ايتاليا و ترکيه استقبال بين

 اينن محصنوالت   از الزم و کنافي  آگاهياظ عدم شناخت و المللي به لحعدم حضور جّدي در سطح بين

 صنايع دستي

تسخير بازار صنايع دستي ايران توسط کشورهاي رقيبي چون چين و ترکيه و قيمنت بناالي محصنوالت    

 ايراني در مقايسه با اين محصوالت 

منطقننة منتخننب  

 براي صادرات

 تنوع گردشگران بيشتر  کشورهاي اروپايي به دليل شناخت بيشتر محصوالت چرمي و

هاي فرصت

 بالقوه 
 واسطه محصوالت هاي متعدد، و ارايه و عرضة بيبرگزاري نمايشگاه هاي بالقوه فرصت

 هاي دولتي حضور محصوالت صنايع دستي در سبد کاالي خانواده با حمايت

 وصيهاي دولتي و خصهاي فرهنگي بخشاستفاده از محصوالت صنايع دستي در بسته

 هاي جمعياي از طريق آموزش و رسانهتبليغات و بازاريابي حرفه

 دات کاماًليتواند سبک و تولير چرم شترمرغ، ميت باال، نظيزان مرغوبين با ميگزيجا يهاد چرميتول ،2-7با توجه به جدول    

ن يا يتواند در فراوانيور مين گونه طيروش ادر پ يگذارهيه کند. سرمايارا يالمللنيو ب يرا در بازار داخل يفرده منحصر ب

 ةيتوان با استفاده از مواد اوليل چرم اشپالت، ميانواع چرم از قب يمت برخيش قيب، با افزايترتنينوع چرم مؤثر باشد. بد

ش مت محصوالت را متناسب با آن کاهيحفظ کرد و هم ق ييت محصوالت را در سطح بااليفيز مرغوب، هم کين و نيگزيجا

 داد.
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ر يب چرم و سايدر استفاده از نمدچرم، با ترک يديخاص تول يشود که با نوآوريمطرح م يادکنندهي، نظرات تولتينهادر    

 يهامؤلفه نةيدکننده در زمين توليا يهادگاهيد يبا بررس(. 3-7جدول )کند يت ميرانداز فعاليد زي، در توليهنر يهارشته

ن بخش، يالزم به ذکر است، در ا شود.يبرخوردار م يشترياز تنوع ب ين آثار چرميتأم حوزة در يبررس کسب و کار، دامنة

 استفاده شود. يينها يهالين محصوالت، در تحليا ينظرات مربوط به بخش چرم بيشترتالش شده است 

 

 3-کار کسب و يهاچرم در مورد مؤلفه متن مصاحبه متخصص حوزة 3-7 لوجد

 متخصص نمد چرم -يپور يآقا هاي کسب و کارمؤلفه

منننننننواد و 

 سرمايه
 قيميت باالي چرم مواد اوليه 

 قيمت باالي جاجيم

 فرايند سخت نمد مالي

 کنندگان بسياردسترسي آسان به چرم به دليل وجود تامين

 سهولت در دستيابي به پشم مورد نياز

 ارزان بودن پشم موردنياز

 موانع بسيار در مسير دريافت وام تأمين سرمايه 

ها، ارتباطات و فسادهاي اداري در جريان تسهيالت مالي )البته در حال حاضنر، نظنم   نظميوجود بي

 نسبي در بازار حاکم است(

 ها به عنوان چتر حمايتي دولتامکان استفاده از نمايشگاه

 ورت حمايت مناسبفروش باال در ص گذاري توجيه سرمايه

گذاري جهت ايجاد فضاي بزرگتر براي افزايش توليد و تربيت نيروي انساني بيشنتر، و  نياز به سرمايه

 به تناسب آن کاهش قيمت

توجيننه کننارآفريني و 

 زايياشتغال

 موفقيت کارآفرين در صورت حمايت و پشتيباني دولتي

 

عنوان زيرانداز )به دليل استفاده از نمد، به عنوان بهتنرين عنايق رطوبنت،     کاربرد مناسب محصول به ويژگي مورد نظر  مشتري

 سرما و گرما(

وجود طيف محصوالت با قيمت و کيفيت مختلف براي مشتريان هدف )به طور مثال، برخني کاالهنا   

 ميليون تومان است( 3هزار تومان و بعضي نيز  40در محدودة قيمتي 

امکان تطبيق سنت و 

 مدرنيته

 هاي سنتي و مدرنجوهرة اصلي کار به صورت تلفيق طرح

ارتباط فروش با وضعيت اقتصاد کشور و در نتيجه وضعيت نابسامان در تقاضاي مشتريان )ارزيابي بر  َرَوند تقاضاي مشتري

 اساس فروش نمايشگاه(

 نياز به صرف زمان جهت بهبود اوضاع اقتصادي و در پي آن افزايش تقاضاي مشتريان
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 متخصص نمد چرم -آقاي پوري هاي کسب و کارمؤلفه

تناسنننب عرضنننه و   مشتري

 تقاضا

 مشکالت توليد به دليل فقدان فضاي مناسب براي کار و تربيت نيروي انساني ماهر

 سازي در اين حوزهمشکالت تقاضا به دليل عدم تبليغ و فرهنگ

محصنننوالت فاقننند  

 تقاضا

سال پيش به دليل تغيير سبک زنندگي و سنليقة    500ل گليم بيجار عدم مقبوليت برخي زيراندازها مث

 افراد

محصننننوالت بننننا  

تقاضاي باال در آيندة 

 نزديک

هاي مورد قبول و پسند مردم هم از ُبعد کاربردي و هنم زيبنايي شناسني،    گذاري بر روي ايدهسرمايه

 همراه با حفظ هوّيت و اصالت

مشننننتري بننننالقوه  

 )گردشگر(

گري بر بهبود وضنعيت فنروش و جنذب مشنتريان خنارجي بنراي آشننايي بنا اينن          اثر مثبت گردش

 محصوالت و خريد آنها

رقابت کااليي داخنل   رقابت

 حوزه

 رقابت زيراندازها نظير حصير، گليم، جاجيم، قالي، گبه و ...

ه و اهميت ُبعد هنري و طراحي محصول از ديد توليدکننده و نه بحث رقابت )به دلينل نبنود پشنتوان   

 سرمايه(

 سازي و تبليغات جهت شناخت کار )جديد بودن محصول(نياز به فرهنگ

 نياز به ثبت محصول جديد به جهت ايجاد فضاي امنيت در کار

رقابت کااليي خارج 

 از حوزه

 هرگونه زيرانداز با روش ساخت ماشيني

   ترکيه رقيب بالقوة خارجي

 چين رقيب بالفعل خارجي

تر از چين )به طور مثال تلفيق پارچه و اي در حوزة زيرانداز حتي بهتر و فعالبه صورت حرفه ترکيه

 نمد در زيراندازهاي ترک(

 نگراني در زمينة کپي کردن محصول بدون ثبت ايده توليدکننده رقيب بالفعل داخلي 

 نبود رقيب مستقيم در داخل به جهت جديد بودن اين محصول

بننا مننوارد  مواجهننه  محيط

 غيرمترقبه

 هاي عميق تغييرات شديد مديران ميراث فرهنگيآسيب

 اقدامات انحصاري برخي مديران ناشايست و ايجاد مانع بر سر راه توليدکنندگان

 مشکالت ناشي از تحريم و اثرات بد آن بر فعاليت هنرمندان و توليدکنندگان

ارزينننابي اقننندامات 

 دولتي

 هاي توليدکنندگان در چند سال گذشتهفعاليت بيشتر به عنوان مانع

 اميد به بهبود شرايط در دو سال اخير با توجه به اقدامات انجام شده

-درجة اتکاء به برنامه

 بينيريزي و پيش

ريزي قبلي با شرايط متغير، وليکن تالش در جهنت اقندام بنر    بيني در برنامهامکان ضعيف انجام پيش

 ريزياساس برنامه

ارزيابي عرصة رقابت 

 داخلي

رقابت ناعادالنه به دليل وجود رانت و توزيع نامناسب بودجه )به طور مثال، توزيع مواد اوليه توسنط  

 رخيس اتحاديه دارندة سهميه مواد اوليه( و در نتيجه تفاوت قيمت در محصوالت صنايع دستي

ارزيابي عرصة رقابت 

 الملليبين

 للي )به دليل ضعف در فضاي رقابتي داخل(المرقابت ضعيف در سطح بين
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منطقة منتخنب بنراي    محيط

 صادرات

توجهي در آلمان، به دليل گرايش زياد به خريد اين نوع زيراندازها )در حال حاضر نيز خريداران قابل

 اين کشور طالب چنين محصولي هستند(

 رهاي حاشية خليج فارس به اين محصوالت عدم گرايش کشو

هناي  فرصت

 بالقوه 
فراهم کردن مکان و فضاي مناسب جهت کار، همراه با در نظر گرفتن استقالل توليدکننده در جرينان   هاي بالقوه فرصت

 کار خود با شرايط مناسب

 ع دستيها و فساد موجود در جهت حل مشکالت صنايها، تبانيتالش در جهت اصالح رانت

و هم استفاده از  يالت بانکيهافت تسيدر نةي، هم در زميها، روابط و فساد ادارينظميب يوجود برخ، 3-7بنابر جدول    

 يو کارها م سازيشود. تنظيم ن حوزهيا دکنندگانيان توليدر م يو دلسرد ياعتماديجاد بيباعث ا يه، همگيمواد اول بودجة

و هنرمندان  يدي، مشارکت فعاالن توليديو تول يفن يستگيفاده از فرصت برابر، بر حسب شامناسب جهت کنترل روابط و است

 دهد.يش مي، افزايالمللنيو ب يط بازار، داخليرا در بهبود شرا يع دستيصنا

  يصنعت آثار چرم يخارج يل رقبايتحل

ان، ين ميرود. در ايجهان به شمار مدر  ير چرمدکنندگان آثاين توليتر، از مهميعيخوب به چرم طب يل دسترسيران به دليا   

 معروف يبرندهامديون ن کاالها، يت ايشتر موفقيشوند. البته بيران محسوب ميا يواردات ياز رقباه يا و ترکيتاليا يکشورها

ت ين موفقرايا يمذکور، در رقابت با آثار چرم ين امر باعث شده است، کشورهاياست که ا ياهيو ترک ييايتاليامحصوالت 

دکنندگان يران، با توجه به نظرات توليا يآثار چرم ب در حوزةيرق ي، فهرست کشورها4-7جدول  داشته باشند. در يشتريب

 ن حوزه، مشخص شده است.يا

 يآثار چرم حوزة يواردات يرقبا 4 -7 جدول

 يخارج ياصل يدکنندگان از رقبايدگاه توليد

 ايتاليا -

 هيترک -

 نيچ -

ز با چرم ين تماياست که با کمتر يساخته شده از چرم مصنوع يت کاالهايفين حوزه، بهبود کيدر ا يرقابت ياز خطرها يکي   

ن بخش از يار در ايبس يگذارهين با سرماين حوزه، کشور چيدکنندگان اي. بنابر نظر تولاستبرخوردار  ي، از تنوع باالتريعيطب

ک، اثرات آن در ينده نزدياست که در آ يعيبه محصوالت با چرم طب يران در دسترسيا يت نسبّيکاهش مز يمحصوالت، در پ

 يها، دادهيع دستيبه صورت صنا يچرم يک کاالهايل عدم تفکيان خواهد شد. متأسفانه، به دلينما يبازار محصوالت چرم

با توجه به  صنعت صرفًا -ن هنريا يخارج ين بخش، رقباين، در ايست. بنابراين گروه کاال در دسترس نيمربوط به ا يآمار

 اند.دکنندگان، مشخص شدهينظرات و تجارب تول
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 نظرات تکميلي توليدکنندگان حوزة آثار چرمي

نظرات گروهي از توليدکنندگان فعال در اين گروه،  به منظور کسب اطالعات تکميلي در زمينه عناصر مورد بحث، در ادامه،   

مشخص شده  5-7دهنده در جدول هاي توصيفي نمونه پاسخويژگي. شوداز پرسشنامه با سؤاالت بسته بررسي ميبا استفاده 

 است.

 کنندگان گروه آثار چرمي در تکميل پرسشنامهشناختي مشارکتهاي جمعيتويژگي 5 -7 جدول

 نفر 44 شوندهتعداد افراد مشارکت

سال  35تا  31(، %25سال ) 30تا  26(، %13و کمتر ) سال 25 گروه سني

 (.%7سال ) 40(، باالتر از %15سال ) 40تا  36(، 40%)

(، %20سال ) 15تا  11(، %55سال ) 10تا  6(، %15سال ) 6کمتر از  کاري تجربة

 (.%10سال ) 15باالتر از 

اند. سابقه کاري سال بوده 35تا  26ي در گروه سني بين ، بيش از نيمي از توليدکنندگان مورد بررس5-7با توجه به جدول    

هاي هاي اين گروه از هنرمندان در زمينه مؤلفه، نظرات و ديدگاه6-7سال بوده است. در جدول  6اين افراد نيز حداقل  بيشتر

 مورد توجه ارايه شده است.

 روه آثار چرمي در تکميل پرسشنامهکنندگان گفراواني پاسخ مشارکت 6 -7 جدول

 هاي انتخابيدرصد گزينه عناصر مورد بررسي

 تأمين انرژي ثبات بازار در دسترس بودن کيفيت قيمت *چالش مواد اوليه

0/100 0/50 0/00 0/100 0/00 

 تأمين انرژي ثبات بازار در دسترس بودن کيفيت قيمت *مزيت مواد اوليه

0/00 0/00 0/100 0/00 0/100 

 خدمات پس از فروش بنديبسته کيفيت قيمت کاربرد خالقيت در طراحي اصالت طرح *ويژگي مورد نظر مشتريان

0/50 0/50 0/100 0/50 0/100 0/50 0/100 

 0/100 بلي امکان بروزرساني محصوالت 

 0/00 خير

 بسيار کم کم متوسط زياد بسيار زياد رقابت با محصوالت ماشيني

0/00 0/50 0/00 0/50 0/00 

 تسهيالت شرکت در نمايشگاه وام از بخش خصوصي تسهيالت بانکي سهولت تأمين سرمايه در ...

0/00 0/00 0/00 

 بسيار کم کم متوسط زياد بسيار زياد بهبود آتي تأمين سرمايه

0/00 0/00 0/00 0/100 0/00 

ورود کارآفرين با هدف 

 زايياشتغال

 بسيار مخالف مخالف نظربي موافق بسيار موافق

0/50 0/50 0/00 0/00 0/00 
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 هاي انتخابيدرصد گزينه عناصر مورد بررسي

 5روند تقاضاي مشتريان در 

 سال گذشته

 کاهشي ثابت افزايشي

0/50 0/50 00/0 

محصوالت با  ةتناسب عرض

 تقاضاي موجود

 بسيار کم کم متوسط زياد بسيار زياد

0/50 0/50 00/0 0/00 0/00 

گذاري در اهميت سرمايه

 داريگردشگري و هتل

 بسيار کم کم متوسط زياد بسيار زياد

0/100 0/00 0/00 0/00 0/00 

 بسيار کم کم متوسط زياد بسيار زياد مواجهه با موارد غيرمترقبه

0/100 0/00 0/00 0/00 0/00 

ها به فعاليت تمرکز عمدة

 صورت...

 0/50 ريزي هدفمندبا برنامه

 0/50 به صورت آزمون و خطا

رقابت با کارگاه يا برند 

 خاص

 0/100 بلي

 0/00 خير

 مانع فعاليت بي اثر و خنثي حامي و پشتيبان ارزيابي اقدامات دولتي

0/00 0/100 0/00 

کاري  ارزيابي وضعيت حوزة

 در سطح داخلي

 بسيار ضعيف ضعيف متوسط خوب بسيار خوب

0/00 0/00 0/50 0/50 0/00 

کاري  ارزيابي وضعيت حوزة

 الملليدر سطح بين

 بسيار ضعيف ضعيف متوسط خوب بسيار خوب

0/00 0/00 0/00 0/100 0/00 

امکان ورود مجدد محصوالت 

 قديمي با تغيير طرح 

 0/100 بلي

 0/00 خير
 اند.بودهدهندگان مجاز به انتخاب بيش از يک گزينه پاسخ ها،در اين پرسش* 

مشکل اصلي موجود در بخش تأمين مواد اوليه، قيمت و ثبات بازار بوده مشخص شده است،  6-7طور که در جدول همان   

د. به عالوه، کاربرد نروترين مزيت در اين بخش به شمار مياست. در مقابل، در دسترس بودن و تأمين انرژي، مهم

هاي مورد توجه مشتريان در خريد محصوالت دستي چرمي به ترين عاملمحصوالت، کيفيت و خدمات پس از فروش، مهم

 د.نآيحساب مي

اثر و خنثي داشته سال گذشته، دولت حضور بي 5که در اند القول بودهبه عالوه، همگي توليدکنندگان تحت بررسي متفق   

رسشنامه مورد استفاده توليدکنندگان مورد نياز، هيچ يک از موارد مطرح شده در فرم پ چنانکه در رابطه با تأمين سرماية .است

هاي بانکي يا امکانات نمايشگاهي است. متأسفانه هاي حمايتي دولت، تسهيل دريافت وامنبوده است. در واقع، يکي از نقش

دهندگان نسبت به وضعيت تأمين سرمايه پاسخکه طوريبه امکانات رفاهي يا حمايتي در اين زمينه بسيار ضعيف بوده است؛ 

 .انداي داشتهنيز، نگاه منفي و نااميدکننده آينده نزديکدر 
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 يآثار چرم کنندگان فعال در حوزةنيتأم يدانيم يبررس

کنندگان در ني، تالش شده است نظر تأميچرم يتع دسيصنا يد کاالهاين در توليعد تأمت ُبيل اهمين بخش، به دليدر ا   

اهم ، فريديفعاالن تول يهادگاهيرد. بر اساس ديدکنندگان مورد توجه قرار گيبه تول هيمواد اول ةيگذار بر ارااثر يهامؤلفه نةيزم

-نين بخش، نظرات تأميب، در ايترتنيرم است. بدچ يسازآماده به ن بخش، منوط به مباحث مربوطيه در ايکردن مواد اول

 شود.يمطرح م 7-7به شرح جدول  شده يحکاکرم کننده چ

 1-کسب و کار يهادر مورد مؤلفه چرم ده حوزةکنننيمتن مصاحبه تأم 7 -7 جدول

 زيرشمع يعل يآقا پرسش مورد يهامؤلفه

 حکاکي نقش برجسته کاري دقيق حوزة

 عدم وجود استاندارد در کار حکاکي معمول استانداردهاي با توليدي محصوالت مطابقت ميزان

 رقابت خيلي محدود در کار  توليدي محصوالت حوزة در کنندگانتأمين رقابت ميزان

 کنندهتعداد خيلي محدود تأمين کاري حوزة در فعال کنندگانتأمين تعداد

 خريد با حجم پايين  مراجعه بار هر در مشتريان خريد ميزان

 تهينة  در پيشنرفته  هناي آوريفنن  و آالتماشين از استفاده

 محصوالت

 ت پيچيده آالعدم استفاده از ماشين

 مشتريان ثابت زمان طول در مشتريان تغيير يا ثبات

 توليد به صورت سفارشي مختلف بازارهاي در توليدي محصوالت به دسترسي ميزان

 گستردگي فعاليت )عدم اهميت قيمت به دليل کار سفارشي( کنندهتأمين ديدگاه از توليد مهم ويژگي

 زمان دريافت کيفيت و محصوالت مشتريان اصلي خواستة

و طوالني بودن آمنوزش   جهت انجام کار توليدي نبود نيروي انساني متخصص کاري حوزة در موجود هايچالش و مشکالت

 افراد مناسب

 بخننش و دولننت بننه) کنناري موقعيننت بهبننود راهکارهنناي

 خصوصي(

استمرار طرح آموزش و تربيت نينروي انسناني زبنده در وزارت کنار) ننه بنه       

 (صورت تشريفاتي

ن ين مشکل ايترچرم، مهم يمتخصص در حوزة حکاک يانسان يرويکمبود نشود، يمالحظه م 7-7طور که در جدول همان   

-ن عرصه ذکر کرد. فرهنگين ضعف را در استقبال کمتر جوانان جهت ورود به ايل ايد بتوان دليرود. شايبخش به شمار م

و به تبع  يحکاککار  يهانهيتواند هزين کار، ميت افراد توانا و زبده در ايو ترب يآموزش يهادوره يمناسب و برگزار يساز

 را کاهش دهد. ييمت محصول نهايآن، ق
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، يچرم يهنرها ةکنندگان حوزنيدکنندگان و تأميبر اساس نظرات کسب شده از تولهاي کسب و کار، در فصل فرصت   

س ين ماتريکرد طرح، پس از تدويرد. آنگاه با توجه به رويگيم قرار ين حوزه مورد بررسيابعاد مختلف کسب و کار در ا

 شود.يشنهاد مين بخش پيکار ا يفضا توسعة يديکل يل، راهبردهايتحل

 

 فصل هفتم يبندجمع

به  يع دستيو شاخص صنا يلاص يهااز گروه يکي، يعيطب ةياز مواد اول ي، با تنوع باال و برخورداريچرم يع دستيصنا   

-ر رشتهيبا سا يبياز )به صورت ترکرانديصنعت را پوشاک و ز -ن هنريه شده در ايمحصوالت ارا د. بخش عمدةرويشمار م

د مورد ين و توليمختلف تأم يهادگاهياز د ين فصل تالش شده است، صنعت آثار چرمي. در ادهديل ميتشک( يهنر يها

ن صنعت در يا د جهت توسعةيمف يهايدها و استراتژکسب کار، راهبر يهات در فصل فرصتيرد تا در نهايقرارگ يبررس

 ه شود.يارا يالمللنيو ب يسطح داخل

ف و پاپوش( و يپوشاک )به خصوص ک يهاکنندگان در بخشديتول يهادگاهين فصل با تمرکز بر ديب، در ايترتنيبد   

هاي تخصصي و ز طريق مصاحبه، امختلف يهااز جنبه يکار در بخش آثار چرم طةي، حرانداز )به صورت نمدچرم(يز

-ني، از تأميد محصوالت چرميتول خةن در چريعد تأمت ُبي. آنگاه، به جهت اهمشده است يبررس هاي تکميلي،پرسشنامه

محصوالت  الزم به ذکر است، عمدة به عمل آمده است. يفرد يهان حوزه، مصاحبهيساخت امهين يگان چرم و کاالهاکنند

گر يد يکار، به کشورها يهادهيند و اياز فرآ يل الگوبرداريشتر به دلي، و بيبه صورت چمدان يدست يکاالها زةدر حو يچرم

ستم يد. وجود سيافزاي، بر ابهام موضوع ميدست يک شده صادرات آثار چرميان، نبود بخش تفکين مي. البته در اشوديصادر م

ک سو، باعث يگمرک، از  ين اقالم از مرزهايا يرسمصادرات  يبرا ييکردهايو اتخاذ رو يکيثبت جامع به صورت تفک

-نين گروه کاالها در سطح بيش اعتبار ايگر، افزايد يکشور؛ و از سو ياز صادرات و بهبود اوضاع اقتصاد ييش درآمدزايافزا

 سازد.يرا آشکار م يع دستين حوزه از صنايشتر در ايب يزيرن امر لزوم تفکر و برنامهيشود. ايم يالملل
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 هاي سنتيبافت و رودوزيحوزة هنرهاي دست
 



 

 هاي اصلي و شاخص هنرهاي صناعيهاي کسب و کار در حوزهمعرفي فرصت پژوهشي طرح          156     

 

 مقدمه

که در  ي. تجارباندافتهيهزاران سال، تکامل که در طول  هستند يمهم بشر يها، از تجربهيسنت يهايها و رودوزبافتدست   

ت ياه، به علت ميع دستين گروه از صنايافراد جامعه قرار گرفته است. ا مورد استفادة يطول زمان به شکل محصوالت کاربرد

 چند سال ي. هر چند، در طانددر مرکز توجه قرار داشته همواره يمتوال يهادورهمردم، در طول  روزمرة يملموس در زندگ

 يظاهر ينماز در يرا به مخاطره انداخته است، هنوز ن يدست يکاالها گروه از نين همواره ايگزيجا يگذشته، ظهور کاالها

 .شوديمشاهده م يستد ي، استفاده از هنرهامردمان يزندگ

مختلف مورد  يهادگاهي، ابعاد مختلف کار از ديدست عيمهم صنا يهارشتهن يت ايفعال يفضا ن فصل، به جهت توسعةيدر ا   

ارزشمند، نه تنها  يهنر يهان گروهيمناسب به منظور حفظ و گسترش ا ياتيعمل يکردهاياتخاذ رو. دنريگيقرار م يبررس

 يو اقتصاد يمبادالت فرهنگ نةي، بلکه زمگذارديم يبر جاها ن بخشيدکنندگان ايت هنرمندان و توليفعال بر حوزة ياثرات مثبت

 سازد.يش فراهم ميش از پيرا ب يالمللنيبا جوامع ب

 يع دستيدر گروه صنا يسنت يهايرودوز بافت ودست محصوالت

و  يري، عشاييساده روستا يدارها يگونه محصوالت، بر رون يا. استبرخوردار  يي، از تنوع بااليرانيا يهابافتهدست   

مناطق  يهابافتهدستشوند. يمختلف بافته م ي( با الگوهايمودستاده )عيا ي( و چه بر دارهاين )افقيزم ي، چه بر رويشهر

-ن حال بافتهي. با اوه بافت و کاربرد را دارندياز نظر نقش، رنگ، اندازه، ش منحصر به فرد خود يهايژگيک ويگوناگون، هر 

 (. 1393، ي)ارباب هستندانگر تعلق آن به مردمان همان منطقه يخود، ب يکه با نام خاص و بوم هستند ياهر منطقه به گونه يها

 

 

 

 

 

فت چنان است که با يهادستگاه يبرخ يفن يهايژگيدستگاه و دار مشترک است، اما و ي، اساس بافت بر رويبه طور کل   

 يهايبندگر، در گروهيد ياز سو ر است.يپذ، مخمل و ترمه با آنها امکانيمانند زر يادهيچيپ ياههافت پارچت بيقابل

توان به يجمله من گروه قرار داد. از آنيتوان در ايت کار بافت، ميشده را، با توجه به ماه هر محصوالت بافتيمتفاوت، سا

 و ... اشاره کرد.  ي، بامبوبافير بافيحص

 هاي سنتيبافتدستانواع 

 دستگاهي

بافي و ترمه بافي ، مخملزري موج جاجيم

 بافي 

 داري

 قالي گليم

 بافت سنتيزيرمجموعة کلي آثار دست 1 -8 نگارة
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گر يل ديوسا يگوناگون و برخ يهادوخت لباس يمورد استفاده برا يهاا پارچهين پوشاک ييتز يبرا يسنت يهايرودوز   

ل ينوزادان، وسا يچرم يها، گهوارهيزيل منزل مانند رومين انواع پوشاک، جانماز، پرده، بادبزن، و وسايي. تزدنرويبه کار م

 يعيا، مناظر طبي، اشيواني، حياهي، گيانسان يهاها شامل نقشيشود. نقوش رودوزيمها انجام يرودوز لةيخواب و ... به وس

ب و يو ذوق هنرمندان آن با ترک ي، بوميقوم يهايژگيکه با توجه به و هستند يديو تجر يانتزاع ير نقوش هندسيو سا

ن هنر به کار يله، سکه و ... در ايولک، مهره، پاز جمله انواع پ يمختلف يهاهين، آرايچند. همنشويان مينما يمتنوع يزيآمرنگ

ا ينوار پهن  ةيآنها به صورت نقش مجزا، حاش يها، با توجه به نوع نقوش و کاربرد بعدپارچه يروبر  يد. رودوزنرويم

اصل، ناي)ک دهديرا نشان م يسنت يرودوز يهاانواع روش 1-8 پوشاند. نگارةينه را ميز سراسر زمين يک است، و گاهيبار

1391). 

 

 

 

 

 

 

 

ب آنها با يترکبرخوردار است که در  ياار گستردهيف بسياز ط يشود، بخش رودوزين نگاره مشاهده مير که در اوطهمان   

ث يو بافت، از ح يمشابه کار رودوز بًايت تقرين فصل، به منظور ماهيشوند. در ايجاد ميد دوخت ايجد يهاوهيگر، شيکدي

 د.نريگيقرار م يک فصل مورد بررسيدر  يکسب و کار، هر دو رشته هنر يهانبهه و جيمواد اول

 يسنت يهايو رودوز بافتصادرات اقالم متنوع دست

ن بخش، يسازد. در ايرا مشخص م يالمللنيت آنها در بازار بي، وضعيع دستيمختلف صنا يهاآمار صادرات گروه يبررس   

ع ين دو گروه صنايرد. الزم به ذکر است، ايگيمورد توجه قرار م يبافت و رودوزتصادرات در دو گروه دس يط کليشرا

شوند. در واقع، تنها ير کشورها صادر ميبه سا يبه صورت چمدان متفاوت و خاص خود، معمواًل يت کاري، به علت ماهيدست

-آنها در گروه دست يو ارزش دالر ي، اقالم صادرات1-8شود. جدول ياز ارسال کاالها در آمار گمرک ثبت م يبخش کوچک

مورد استفاده  ةيل مواد اوليها، به دليبندگروه ين جدول، در برخيدهد. هر چند موارد مشخص شده در ايبافت را نشان م

 يهابافتکار، در رشته دست يند کليل فرآين طرح، به دليا يبندميقرار گرفته است، در تقس ي، در گروه آثار چوبحصير مانند

 گنجانده شده است. يسنت

 يسنت يرودوز يهاانواع روش

 يبيترک

 يدوزپته يدوزسوزن

 يو رودوز يکشنخ يرودوز

 يدوزچشمه يدوزسکمه

 يدوزهيآرا

 يدوزسکه يدوزگالبتون يدوزنهيآ يدوزلهيمل يدوزمنجوق يدوزديمروار يدوزپولک

 هاي رودوزي سنتيزيرمجموعه انواع روش 2 -8 نگارة
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 93-89 يزمان در دورة رانيا يسنت يهابافتاطالعات صادرات دست 1 -8 لوجد

 يمحصوالت صادرات
استان مهم 

 يصادرات

ارزش 

 يدالر

بازار هدف 

 يصادرات عمدة

ارزش 

 يدالر

 منواد  به شنكل معنين از   كه مستقيمًا يياشيا حصيربافي و مصنوعات سبد و

  كپوبافي صنايع دستي از نخل رونده به غير از ستا قابل بافت ساخته شده
 221024 امارات 224079 تهران

 81100 عراق 15600 همدان رونده و نخل جز بامبوه ب كپوبافي صنايع دستي شامل

 302124  239679  يسنت يهاصادرات گروه دست بافت يمجموع کل ارزش دالر

که  استعراق و امارات  ي، کشورهابافتدستاقالم  يصادرات عمدة يشود، بازارهاين جدول مشاهده مير اطور که دهمان   

سال گذشته  5ن محصوالت در يصادرات ا ين جدول، ارزش دالري. با توجه به ادنشويتهران و همدان ارسال م ياز شهرها

ش از يز است. البته چنانکه پيار ناچيبس ،ن گروه از کاالهايا ياالب تيبا قابلسه يهزار دالر بوده است که در مقا 300تنها حدود 

 شود.يصادر م يبه صورت چمدان يسنت يهايصادرات، به خصوص در بخش رودوز ن ذکر شد، حجم عمدةيا

 نيتأم د ويدر بخش تول يسنت يهايبافت و رودوزآثار دست نظرات فعاالن حوزةل يتحل

تالش شده است با  ،يسنت يها يبافت و رودوزدست يهاگروهکسب و کار در  يهامؤلفه يبه منظور بررسن بخش، يدر ا   

 يبندب، با جمعيترتنيرد. بديصورت پذ يو فرد يتخصص يهاد، مصاحبهيتول در حوزة يهنر يهان رشتهينظران اصاحب

ن يت وافر تأميل اهميار داد. به عالوه، به دلقر يها را مورد بررسن حوزهيمختلف کار در ا يهاتوان جنبهين افراد، مينظرات ا

به عمل آمده  ييهاز مصاحبهيها نن عرصهيکنندگان فعال انياز تأم ي، با تعداديت هنريفعال يها برامواد و دستگاه يبرخ

 شود.يممذکور فراهم  يهال کسب و کار گروهيتحل ين، مبنايد و تأميتول ل نظرات در دو حوزةيب، با تحليترتنياست. بد

 يسنت يهايبافت و رودوزدست دکنندگان فعال در حوزةيتول يدانيم يبررس

بافت محصوالت دست يهاگروه يدين، فعاالن توليتأم کار به خصوص در حوزة مشابه بًايت تقريل ماهين بخش، به دليدر ا   

و  يديت توليدر هر فعال ينندگان مورد بررسدکيتول . به عالوه، عمومًادنريگيقرار م يدر کنار هم مورد بررس هايو رودوز

د کنندگان، اهم موارد بر اساس ين گروه از توليل بهتر نظرات اياند. به منظور تحلداشته ييت بااليهر دو گروه قابل يهنر

 . شوديه ميکسب و کار ارا يهاجدول مؤلفه

ن شده در فصل دوم ييش تعياز پ يارهاي، معيع دستيناموفق در هر دو گروه ص يديالزم به ذکر است، در انتخاب فعاالن تول   

سال  5 يباال يديتول ک سو، از سابقةياند که از مصاحبه انتخاب شده يبرا يگر، افراديد نظر بوده است. به عبارت دّم

هنرمند و  يهادگاهياند. در ابتدا، دت خود بودهيدر طول دوران فعال ياژهيت ويفعال يگر، دارايد ياند و از سوبرخوردار بوده

 د.نريگيقرار م يمورد بررس 2-8، مطابق با جدول يصاحب کسب وکار دوخت و رودوز
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 1-کسب و کار يهادر مورد مؤلفه يرودوز متن مصاحبه متخصص حوزة 2 -8 لوجد

 لباس اقوامو  يسنت يهايرودوز متخصص حوزة -يمهپاره اکبر استاد هاي کسب و کارمؤلفه

منننننواد و 

 سرمايه
دار تنار و پنود   وضعيت بسيار نامطلوب تأمين موارد اوليه به طور مثال عدم دسترسني بنه پارچنه بافنت     مواد اوليه 

 شود(متر سفارش، توليد مي 10000مشخص در حجم اندک )تنها در صورت سفارش باال در حدود 

ايران و هجوم توليدکنندگان به خريند محصنوالت   هاي ابريشمي ساخت ها با نخمشکالت تأمين پارچه

 تر و دسترسي بيشترچيني با قيمت ارزان

 نبود سرمايه الزم براي کارگاه مناسب و تجهيز فضا تأمين سرمايه 

 سال  50افزودن شروط و بندهاي نامناسب به مشمولين دريافت وام از قبيل شرط سني زير 

 هاي خارجي )هزينة غرفه و بليط(هزينة باالي شرکت در نمايشگاه

 محورگذاران با نگاه صرفًا بازدهنگاه منفي نسبت به سرمايه گذاري توجيه سرمايه

 گذاري مکان فروش با حفظ استقالل هنري توليدکننده و احترام به تالش هنري هنرمندسرمايه

توجيه کنارآفريني و  

 زايياشتغال

 هاهاي دوخت بر روي پارچهها و تکنيکيد انبوه هر يک از رشتهاهميت باالي کارآفريني جهت تول

هنا در محصنوالت کناربردي )وجنود برخني      سازي همنة دوخنت  درحال تاسيس آموزشگاه جهت پياده

اي و مشنکل رويکنرد   مشکالت در ايجاد چنين مرکزي، نظير اجبار بنه دخالنت سنازمان فنني و حرفنه     

 ه هنرمندان و توليدکنندگان(بروکراسي و اداري ناسازگار با روحي

-هاي لباس اقوام )به طور مثال طراحي مانتو با دوختها و المانها در کار با ايدهها و اصالتحفظ سنت ويژگي مورد نظر  مشتري

 ها و استفاده در کاربردهاي نزديک(هاي سنتي با به روز رساني در برخي ايدهها و پارچه

 سيار خوبتنوع باال و ويژگي ظاهري ب

امکان تطبيق سنت و 

 مدرنيته

 هاي نوها و ايدهامکان تلفيق هنرمندانه اصالت

هنا  هاي ايراني و طراحي ّمد با استفاده از اين طنرح هاي سنتي ايران در لباسها و دوختاستفاده از طرح

وت، مينودشت و شلواري ويژة کالت نادري، رودبار المهاي خاص دامن)به طور مثال، ايدة طرح دوخت

 هاي فرانسه و ايتاليا(گرگان در شوفشن

 جهت توليد محصوالت به طور مثال کوسن با تنوع دوخت هاي دوخت روي پارچهاستفاده از تکنيک

هاي سنتي با توجه به تدابير خطي و ايرادات اندامي در گروه طراحي لباس به روز رساني برخي دوخت

 هاي روي لباس(هاي متفاوت براي افراد مختلف در دوختها و طرحدازههاي امروزي )انبراي لباس

 هاهاي مختلف در دکوراسيون داخلي منزل يا البي هتلاستفاده از طرح

َرَوننننند تقاضنننناي  

 مشتري

هنا بنر   ها به جاي خريد به دليل قيمت بيشتر )در حال حاضر لبناس توجه بيشتر مشتريان به اجارة لباس

شد و افراد با پوشيدن آنها ها خريداري ميشود، ولي در گذشته لباسبه نمايش گذاشته ميها روي ماکت

 شدند(جهت تبليغ در نمايشگاه ظاهر مي

تناسنننب عرضنننه و 

 تقاضا

رويکرد جايگزين مثل اجاره بنه   ،يابدتعادل تقريبي عرضه و تقاضا )در برخي مواقع که تقاضا کاهش مي

 شود(جاي خريد انتخاب مي

 توليد سفارشي و در نتيجه کنترل توليد 

يابد مثنل جشنن هناي    تجربة توليدکننده به افزايش توليد در برخي مواقع که تقاضا به شدت افزايش مي

 دهة فجر و هداياي مختلف در عيد و يا سوغاتي 
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محصنننوالت فاقننند  مشتري

 تقاضا

 قابليت مطرح کردن مجدد برخي محصوالت با طراحي ايده و نقش 

محصننننوالت بننننا  

تقاضاي باال در آيندة 

 نزديک

 حرکت در راستاي مد ايراني با همکاري بنياد مّلي مد و لباس

مشننننتري بننننالقوه  

 )گردشگر(

روش صنايع دستي در صورت ايجاد برخي داري بر فگذاري در گردشگري و هتلاثر بسيار مثبت سرمايه

 گريهاي فروش جهت ارتباط مستقيم با مشتريان و نه به صورت واسطهها و مکانغرفه

هاي صنايع دستي با هدف آشنايي بيشنتر بنا   ها و کارگاهاستفاده از تورهاي گردشگري براي بازديد مکان

 سوداگري در برخي تورها( صنايع دستي و جذب خريداران بيشتر )البته نه با نگاه

رقابت کااليي داخل  رقابت

 حوزه

شناسي در قالب کل صننايع  هاي مختلف صنايع دستي از بعد هنري و زيباييارتباط و ديد تکنيکي حوزه

-هاي مختلف هنرهاي صنايع دستي اعنم از تنوري  آبادي، بخشدستي )به طور مثال در لباس اقوام قاسم

شود و يا در لباس مردانة گيالني از ساير هنرهاي صنايع دستي مثنل  کيب ميدوزي با هم تربافي و سکه

شود و در نهايت هنرهاي مختلنف  نمدمالي در توليد کاله نمدي و يا دوزندگي خاص شلوار استفاده مي

 در طرح کلي يک لباس قومي به کار گرفته مي شود(

رقابت کااليي خارج 

 از حوزه

 هاي الزم کاريسي و ريزههاي اسادستي بودن برخي طرح

ها و فناوري هاي جديد به منظنور توليند   هاي ديگر به دليل استفاده از ماشيننبود رقيبي خاص در حوزه

 هاي الزمکاريهاي اساسي و ريزهمحصوالت صنايع دستي با حفظ دستي بودن برخي طرح

يف ولي با احتمال تسخير بازار در آيندة نزدينک )بنه طنور    افغانستان البته در حال حاضر با طراحي ضع رقيب بالقوة خارجي

ها به صورت تکنيک دانه برنجني برگرفتنه از   دوزي متفاوت توسط افغانيدوزي کرمان، پتکمثال در پته

 پذيرد(دوزي صورت ميدوزي و سکمههاي توريتکنيک

هاي ايرانني )فنروش بيشنتر بنه دلينل      بت به طرحتر از ايران و شناخت بيشتر نسچين با کيفيت ضعيف رقيب بالفعل خارجي

 تر(ناآشنايي مردم با محصول کيفي و تنها به دليل قيمت پايين

تر نسبت به ايران )به دليل عدم شناخت عامه از کيفيت اصيل  و در نتيجه فروش ترکيه با کيفيت ضعيف

 باال در سطح داخل(

 داخلي و ليکن نه به عنوان رقيبهاي قومي در سطح فعاليت رقيب بالفعل داخلي 

مواجهننه بننا مننوارد   محيط

 غيرمترقبه

 رويارويي با برخي کمبودها در زمينة مواد اوليه کار و تأمين مايحتاج مورد نياز

ها در زمينة کمبود مواد اوليه براي جلوگيري از مواجهه بينيتالش توليدکنندگان جهت انجام برخي پيش

 با برخي نوسانات

ابي اقننندامات ارزيننن

 دولتي

 اثر دولت(عدم احساس دولت )نقش خنثي و بي

-درجة اتکا به برنامه

 بينيريزي و پيش

ريزي در انجام همة کارها جهت کاهش ريسک )به طور مثال تصميمات مختلف در زمينة اجاره يا برنامه

 ها(خريد لباس

ارزيابي عرصة رقابت 

 داخلي

هناي کودکسنتان بنراي    هاي دهة فجر و يا در برنامنه ي مثاًل در جشنبهبود وضعيت رقابتي به طور فصل

 معرفي لباس اقوام
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ارزيابي عرصة رقابت  محيط

 الملليبين

 دوزيالبتونوضعيت تقريبًا خوب پته کرمان و ترمه ايران، ممقان، آذربايجان و گ

منطقة منتخب بنراي  

 صادرات

 هاي نوروز ايرانياياالت متحده به خصوص در جشن

 کشورهاي اروپايي به دليل گرايش باال به خريد اين گونه اقالم

 گرايش کمتر کشورهاي خاورميانه به محصوالت رودوزي ايران

هاي فرصت

 بالقوه 
-ها و دوختو مکان آموزش جهت تربيت نيروي کارآزموده و حفاظت از طرح اعطاي وام براي کارگاه هاي بالقوه فرصت

 هاي سنتي ايران

 هاي غيرضروري جهت ارتباط مستقيم با سليقة مشتريانايجاد مکان فروش مستقيم بدون وجود واسطه

 باور کردن هنرمندان و توليدکنندگان

از دست رفته را جبران  يتواند تقاضايط متفاوت بازار مين در شرايگزيجا يکردهاياستفاده از رو ،2-8با توجه به جدول    

افته است. يد لباس اقوام کاهش يان به خريل مشترير، تمايدر دو سال اخ يط رکود اقتصاديکند. به طور مثال، با توجه به شرا

 ن روال در حوزةيا جبران کند. همد کاالها ريان به خريمشتر يتواند کاهش تقاضايد، ميخر ياستفاده از روش اجاره به جا

 تواند دنبال شود.يز مير کاالها نيفروش سا

 3-8، به شرح جدول يدوزو دوخت، به خصوص در بخش سرمه يرودوز ، متن مصاحبه هنرمند فعال در حوزةدر ادامه   

 شود.يمطرح م

 2-کسب و کار يهارد مؤلفهدر مو يرودوز متن مصاحبه متخصص حوزة 3 -8 لوجد

 يسنت يهايرودوز متخصص حوزة-ياريبا بختيخانم فر هاي کسب و کارمؤلفه

َرَوند کلي رودوزي در طي  *

 هاي گذشتهسال

گرايش کمتر به تزيينات در دورة بعد از انقالب و ميل بيشتر به سادگي به عنوان گرايش غالنب در اينن   

 دوره     

 سال گذشته 12يا  10از انقالب در  نقطة اوج اين هنر بعد

 توانمندي مالي بيشتر هنرهاي صناعي در حال حاضر

-سال اخير بنا تنالش سنرمه    2گيري مجدد اين حوزه در و اوج دوزي در حال حاضرمطرح بودن ِسرمه

 دوزان 

 ذشتههاي گتغييرات بسيار ترمه هم در زمينه بافت، هم تنوع رنگ و هم نوع نقشه نسبت به سال

منننننواد و 

 سرمايه
 هاي گذشتهمشکالت در تأمين مواد اوليه به دليل يک دوره سکون و از کارافتادگي در سال مواد اوليه 

 دوخت موجود 115ها از در دسترس نبودن برخي دوخت

 70تنا   60دوزي از افغانسنتان )هنر متنر    هناي سنوزن  واردات انواع سرمه از پاکستان و هنند، و پارچنه  

 رتومان( و مشکالت تأمين اين موادهزا

 ها در زمينة تأمين ترمهها از قبيل بازار بافندهکيفيت نامرغوب مواد اوليه در برخي مکان

 نوع ترمه در بازار 100کيفيت نامرغوب محصوالت چيني با حدود  

 ت پايينها( با قيمبازار خوب ترمة ايران و تأمين ساده آن )به طور مثال بازار کفاش 
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منننننواد و 

 سرمايه
 وضعيت بسيار نامطلوب تأمين سرمايه به خصوص دريافت وام  تأمين سرمايه 

هاي داخلي و خارجي )نظير روماني، جمهوري آذربايجان، ترکمنسنتان  هزينة بسيار شرکت در نمايشگاه

 ليا(و ايتا

المللي، و اراية غرفنه بنه افنراد بنا     هاي بينباندبازي در زمينة دعوت از افراد جهت شرکت در نمايشگاه

 ها به جاي هنرمندان و توليدکنندگانتخصص نامرتبط و واسطه

-توجينه سنرمايه  

 گذاري 

هناي  راتژيگذاري جهت ايجاد مکان فنروش در منناطق مختلنف بنا اسنت     موّفّقيت و بازدة باالي سرمايه

 گوناگون )به طور مثال در يک منطقه مرفه با دکور شيک اجناس(

تنوان تقاضناي   گذاري جهت تنظيم قرارداد براي ارتباط با تجار خنارجي )در اينن صنورت مني    سرمايه

 خارجي را تضمين کرد(

توجيه کارآفريني 

 زاييو اشتغال

دليل نياز باال به کسب تجربنه، بنه خصنوص در    فرآيند بسيار طوالني جهت کارآفريني در اين حوزه به 

 سال( 30الي  20شاخة خياطي ) حدود 

سنال و   40الي  30مندان در طيف سني عدم عالقه قشر جوان جامعه به اين حرفه و شمول گروه عالقه

 در نتيجه گرايش محدود نيروي انساني به فعاليت در آيندة نزديک

هاي اصيل به خصنوص در کوسنن بنا کيفينت بناال و کناربرد       يد به صورت تلفيق با طرحهاي جدطرح ويژگي مورد نظر  مشتري

 سال گارانتي  10شده با هاي بسيار مقاوم به صورت تضمينپارچه

 نوع دوخت و کيفيت کار و تميزي آن به صورت کاماًل مشخص در محصوالت

هاي کناوري بنه عننوان    ربة اراية کيفبندي کاالها با هزينة مناسب )تجمشکالت موجود در حوزة بسته

 هاي گزاف در اين بخش(بندي کاالها و صرف هزينهبسته

امکنننان تطبينننق 

 سنت و مدرنيته

 امکان تلفيق موفق سنت و مدرنيته، و گرايش بسيار باالي مشتريان به اين گونه محصوالت

َرَوننند تقاضنناي  

 مشتري

روش در مکان مناسب )نبود بازار فروش مناسب در افزايش قابل مالحظة فروش منوط به داشتن محل ف

 حال حاضر(

 ها و  بوروشورها، و شرکت در نمايشگاهبا استفاده از تبليغات، لبيل ايش تقريبي سطح تقاضاافز

اهميت نوع و کيفيت کاالها براي مشتريان عمده و عدم توجه اينن گنروه بنه مکنان فنروش، و تمرکنز       

  مستقيم ارتباط ف به علت عدم دسترسي به مکان فروش مجزا جهتاساسي بر اين مخاطبان هد

تناسب عرضنه و  

 تقاضا

هاي توليد به دليل تغيير کاالها، قيمت، کاالهاي جايگزين و عدم تناسب عرضه و تقاضا در برخي عرصه

 چنين تغيير قدرت خريد مشتريانثبات، و همبه طور کلي بازار متغير و بي

محصوالت فاقند  

 ضاتقا

 هاي قديميهاي از مد افتاده و طرحها با پارچهبرخي کوسن 

 هادوزي بر روي مانتوها و برخي ديگر از دوختبلوچ

ها )در صورت کار شندن بنر   ها و طرح ها به علت کارنکردن روي اين طرحاز مد افتادن برخي دوخت

 روي اين اقالم، دوباره به عرصة بازار وارد خواهند شد(

والت بننا محصنن

تقاضاي بناال در  

 آيندة نزديک

 هاي جديدهاي مختلف با ايدههاي نوين و کار روي دوختطرح
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مشننتري بننالقوه   مشتري

 )گردشگر(

اي آسيايي( در خريد توان خريد پايين برخي گردشگران )از جمله گردشگران آفريقايي و برخي کشوره

 محصوالت رودوزي به غير از آفريقاي جنوبي

 هاي گذشتهمحصوالت رودوزي در سال جهت خريدتوان خريد باال  باعدم ارتباط سياسي با کشورهاي 

 فرش روميزي و رودوزي سنتي در صورت وجود مکان فروشنظير اثر مثبت گردشگري بر محصوالتي 

رقابننت کننااليي   رقابت

 ل حوزةداخ

 حوزة موفق هر شاخه از صنايع دستي در صورت تبليغات بيشتر

ننوع و شناخه بنا     14عدم رقابت با هيچ حوزه ديگر صنايع دستي از جنبة هنري )به دليل در برگنرفتن  

 دوخت متفاوت و احتمال باالي تلفيق و خلق آثار جديد(

 بافت به عنوان تنها رقيب فروش اين کاالهافرش دست

قابننت کننااليي  ر

 خارج از حوزه

دوزي و تزيينات روي پارچه، و گرايش فراوان بر اين گونه کارها )تقريبًا هاي پولکورود چرخ و ماشين

 الشعاع قرار داده است(سال پيش به لحاظ هزينه و زمان، خيلي کارها را تحت 50از 

رقينننب بنننالقوه 

 خارجي

-ر حال گسترش با قيمت پايين به خصوص در بخنش خامنه  افغانستان با کار باکيفيت و تميز، و نفوذ د

 دوزي )تنها مشکل اين گروه فقدان طراحي در کارهاست(دوزي و گرافدوزي، سکمهدوزي، سوزن

رقينننب بالفعنننل 

 خارجي

تسخير بازار از طريق ورود محصوالت کشورهاي چين، هند و پاکستان )به خصوص در حوزة روميزي( 

هاي جانبي و دستمزد کمتر، و در نتيجه بهناي تمنام   قيمت ارزان )به دليل هزينه با وجود کيفيت پايين با

 تر(شده پايين

هنا، و اسنتفاده از رويکردهناي    ها حتي در فرودگناه کشور چين، هند و پاکستان به تمام زبان 3بازاريابي 

از مناطق مختلف ها دعوت کارآفرين مثاًلمختلف جهت ارتقاي وضعيت صنايع دستي در اين کشورها )

 سال پيش( 8 حدودگذاري در صنايع دستي چين با حمايت نزديک دولت به چين جهت سرمايه

رقينننب بالفعنننل 

 داخلي 

دوزي )به طور مثنال  تعداد بسيار زياد رقبا با کيفيت بسيار پايين و هزينة پايين به خصوص در کار سرمه

 ساير کارهاي کيفيدر اصفهان( و در نتيجه قيمت بسيار پايين نسبت به 

 تعداد محدود رقبا با کيفيت باالي توليد

مواجهه با منوارد   محيط

 غيرمترقبه

 رويه از چين، پاکستان و هندواردات بي 

 مشکالت تأمين مواد اوليه در هنگام تحريم به خصوص در مورد سرمه و منجوق و مواد اولية ديگر

 ها در باالترين سطحاي و در نهايت تثبيت قيمترت لحظهروية قيمت مواد اوليه به صوافزايش بي

 اثرات سوء مسايل اقتصادي و سياسي طي چند سال گذشته بر سطح فعاليت در اين حوزه  

مردم( به جهت مشکالت اقتصادي در چند سال گذشنته   %90کاهش قدرت خريد قشر متوسط جامعه )

اکه قشر ضعيف معمواًل گرايش به خريد اين گروه )مخاطب هدف اصلي، قشر متوسط جامعه است. چر

 محصوالت ندارد و قشر ثروتمند نيز به دنبال کارهاي تک و خاص تزييني است(

گرايش قشر متوسط به خريد محصوالت وارداتي با قيمت پايين و حتي کيفيت متفاوت )هنم بنه دلينل    

 قيمت و هم به دليل عدم شناخت محصول کيفي(

ات ارزيابي اقدام

 دولتي

 عدم همکاري دولتي و حتي در برخي موارد ممانعت در مسير کار هنرمندان و توليدکنندگان اين حوزه

نقش بسيار مهم توليدات اين حوزه در عرصة مشاغل خانگي و جلوگيري از بيکاري و تأمين مالي افراد 

 خاصي صورت نپذيرفته است( گذاري )با اين وجود همکاري و در نتيجه نياز به حمايت مالي و سرمايه
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 هاي سنتيمتخصص حوزة رودوزي -خانم فريبا بختياري هاي کسب و کارمؤلفه

درجننة اتکننا بننه  محيط

ريننزي و برنامننه

 بينيپيش

 ريزي و انجام بازارسنجي در هر فعاليت ولي در بازارهاي با ثبات اثر بسيار خوب برنامه

 بازار کنونينياز به آزمون و خطاي بسيار زياد در  

-هناي نوآوراننه بنا وجنود ريسنک     هاي سريع در  واکنش به فعاليتبرداريفضاي رقابتي ناسالم و کپي

هاي کاماًل مشابه ولي با هاي ابتکاري و سنجيده )با طرحهاي صورت پذيرفته و طرحگريزي، بازارسنجي

 تر(هاي پايينکيفيت پايين و قيمت

ارزيننابي عرصننة 

 رقابت داخلي

 ازار رقابت داخلي به صورت فشرده ولي ناسالمب

ارزيننابي عرصننة 

 الملليرقابت بين

 الملل موقعيت بسيار ضعيف در سطح بين

هاي بسيار خوب )به طور مثال در حنوزة توليند کوسنن در    بنديهاي بسيار متنوع خارجي با رنگطرح

 دانمارک با جنس بسيار باکيفيت(

ت ثبت شرکت و قوانين دست و پنا گينر جهنت صنادرات محصنوالت بنه       هاي باربري و مشکالهزينه

 بازارهاي بکر

هاي بالعوب با بهره کم جهت افزايش قابلينت توليدکننندگان در عرصنة توليند کيفني و      عدم اراية وام

 صادرات موفق )عدم حمايت دولتي(

تأمين اينن منواد اولينه بنه      ها براي خريداران خارجي، و سختياهميت مسايل بهداشتي و جنس پارچه 

 ها جهت توليد محصوالت استاندارد صادراتيخصوص پارچه

منطقننة منتخننب  

 براي صادرات

هنا در  دوزي لبناس کشورهاي عربي با گرايش بسيار باال به خريد اين محصوالت )به طور مثنال سنرمه  

 دوزي در عرصة جهاني(عمان و فعاليت شديد هند و پاکستان در حوزة سرمه

کشورهاي آمريکايي به خصوص اياالت متحده و به ويژه ايرانيان مقيم اين کشنورها )بنه جهنت عنرق     

 ملي(

 کشورهاي اروپايي به خصوص ايرانيان مقيم اين کشورها )به جهت عرق مّلي(

 دوزي با وجود رقباي قوي در صورت حمايت دولتيقابليت فعاليت خوب حتي در بخش سرمه

هاي فرصت

 ه بالقو
هننناي فرصنننت

 بالقوه 

فراهم کردن بازار فروش و عرضه )چه دولتي و چه خصوصي ( و در نتيجه آسودگي توليدکننده به تنوع 

 بخشيدن توليدات خود

 هاي سنگينتسهيل اعطاي وام و تسهيالت و نگرفتن وثيقه

هناي مختلنف بنه    ر بخنش زايي در اين حوزه با استفاده از نيروي عظيم انساني دهاي اشتغالايجاد طرح

سال گذشته بنه حماينت عظنيم     10خانمان )مشابه طرح هند در سرپرست و افراد بيطور مثال زنان بي

 هاي مختلف صنايع دستي(دولتي در زمينة مکان، مواد اوليه و آموزش، با همکاري کارآفرينان حوزه

 حمايت مالي و کاري از سوي دولت

 وليدي از ابعاد مختلف قانوني و اجراييحمايت از صادرات محصوالت ت

 فراهم کردن مواد اولية مورد نياز )حتي وارداتي در برخي موارد(

توانايي باالي گروه هنرمندان و توليدکنندگان در گسترش فعاليت خود در صنورت حماينت هنر چنند     

 اندک از سوي دولت
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ران، يا يدوزبه خصوص سرمه يسنت يهايرودوز يرآمدبا وجود س شود،يمالحظه م 3-8طور که در جدول همان   

ت در ير هند و پاکستان، اقدام به فعالينظ يخارج يکشورها يگذشته، برخ يهاسال يک دوره سکون در طيل يمتأسفانه به دل

لباس  يدوزژه در طرح سرمهي، و به ويعرب يکشورها که در حوزةاند. چنانران کردهيا ير بازارهايو تسخ يالمللنيب عرصة

در  يسنت يهايرودوز يهار بخشيدوزان و هنرمندان سات سرمهين وجود، قابليمشهود است. با ا ن امر کاماًليمردم عمان، ا

 رند.يار گيدر اخت ، بازار از دست رفته را مجددًايت بخش دولتيتوانند با حماياست که م يحّد

کسب و کار در  يهانه مؤلفهي، در زميسنت يهابافتدستو  يرودوز در بخش يگريهنرمند موفق د يهادگاهي، ددر ادامه   

ع يها در آموزش صنا، معتقد به حفظ سنتيديفعال تولن يان ذکر است ايشاشود. يذکر م 4-8شرح جدول  ها، بهن حوزهيا

 است.  ينيکارآفر يه اصليبه عنوان پا يدست

 3-کسب و کار يهادر مورد مؤلفه يرودوز تخصص حوزةمتن مصاحبه م 4 -8 لوجد

 يسنت يهايرودوز متخصص حوزة -خانم قمرالملوک سترگ هاي کسب و کارمؤلفه

منننننواد و 

 سرمايه
 پارچه، نخ، سوزن و ساير مواد کمکي  گروه 4در  رودوزي مواد اوليه مورد مصرف * مواد اوليه 

 هنرمند ةتجرب بنا برخاصي  ها بر روي پارچهيرودوز از هر يکانجام 

 وارداتي بودن تمامي اقالم مواد اوليه با کيفيت ذکر شده 

 نامرغوب بودن مواد اولية داخلي

 نوسان قيمت مواد اولية مرغوب

 نبود سرمايه الزم براي مکان کارگاه و تجهيز آن تأمين سرمايه 

 مشکالت در دريافت تسهيالت بانکي

 هاي خارجي )هزينة غرفه و بليط(شرکت در نمايشگاه هزينة باالي

-توجينننه سنننرمايه

 گذاري 

 محورگذاران با نگاه صرفًا بازدهنبود نگاه مثبت نسبت به سرمايه

 هاي فردي درآمدزاتوجه به هنرهاي صناعي در عصر جديد و توانايي

 قابليت عرضة اين نوع محصول بر هر نوع زمينه با حداقل سرمايه

 مدتهاي کوتاهگذاريهاي بالقوه جهت سرمايهداراي ظرفيت

توجيه کنارآفريني و  

 زايياشتغال

 هاي مختلفهاي دوخت بر روي پارچهامکان باالي کارآفريني در توليد انبوه تکنيک

 هاي بعديلزوم آموزش و ترويج اين هنر موروثي اصيل به نسل

 قل سرمايه امکان کسب و کار و اشتغال با حدا

 حفظ اصالت و ظرافت در انتخاب طرح و اجرا ويژگي مورد نظر  مشتري

 هاي باکيفيت بافتههاي مرغوب و حتي دستهاي پارچهکيفيت زمينه

 کاربردي بودن محصوالت توليدي

امکان تطبيق سنت و 

 مدرنيته

 و ... نمد ها از پارچه به مواد ديگر همچون چرم،تغيير بسترهاي رودوزي

 هاي جديد هاي اصيل با کاربريتلفيق هنرمندانه طرح

َرَوننننند تقاضنننناي 

 مشتري

 تقاضاي رو به افزايش
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 هاي سنتيرودوزي متخصص حوزة -خانم قمرالملوک سترگ هاي کسب و کارمؤلفه

تناسننب عرضننه و   مشتري

 تقاضا

 تعادل تقريبي عرضه و تقاضا 

 تيجه کنترل ميزان توليد استفاده از توليد سفارشي و در ن

محصننوالت فاقنند  

 تقاضا

 اندازي و نبود محصوالت فاقد تقاضاسازي توليداتي با طراحي خالقانه ايده و نقشقابليت پياده

محصننننوالت بننننا 

تقاضننناي بننناال در 

 آيندة نزديک

 محصوالتي با ترکيب چند هنر و مواد  

مشننننتري بننننالقوه 

 )گردشگر(

 هاي فروش گذاري بر روي گردشگري در صورت ايجاد برخي مکاناثر بسيار مثبت سرمايه

 هاي صنايع دستيمديريت تورهاي گردشگري در بازديد از مکان

رقابت کااليي داخل  رقابت

 حوزه

 محصوالت چرمي و نمدي

رقابت کااليي خارج 

 از حوزه

 تر و سرعت عرضه هاي ماشيني به دليل قيمت پايينبيشتر دوخت

 هاي الزمکاريهاي خاص و ريزههاي ديگر به دليل استفاده از  برخي طرحرقيب خاصي در حوزهنبود 

 افغانستان البته در حال حاضر با طراحي ضعيف، ولي با احتمال تسخير بازار در آيندة نزديک  رقيب بالقوة خارجي

رقيننننب بالفعننننل  

 خارجي

 ر مطابق با تقاضاي مشتريتتر از ايران ولي قيمت ارزانچين با کيفيت ضعيف

 تر نسبت به ايران ترکيه با کيفيت ضعيف

به خصوص در مناطق سيستان و بلوچستان و شنمال کشنور    دوزياي سوزنهاي حرفهاقليتي از کارگاه رقيب بالفعل داخلي 

 )گيالن(

مواجهننه بننا مننوارد  محيط

 غيرمترقبه

 هاي مرغوب وارداتييه همچون پارچه و نخاثر شرايط اقتصادي و سياسي بر تأمين مواد اول

 ها در مواجهه با رخدادهاي احتماليبينيلزوم انجام برخي پيش

ارزيننابي اقنندامات  

 دولتي

 عدم احساس همراهي دولت

-درجة اتکا به برنامه

 بينيشريزي و پي

 ها با مشتريان خاص بيني به دليل محدوديت سفارشريزي و پيشکاماًل با برنامه

ارزينننابي عرصنننة  

 رقابت داخلي

سازي عرصة رقابت پروري در جامعة ايراني جهت فراهممداري و مشتريترويج نشدن فرهنگ مشتري

ترين اقدام بازاريابي در فضاي اي به دليل اهميت جذب و نگهداري مشتري به عنوان مهمسالم و حرفه

 رقابتي

ري بلکنه کناربردي رقنابتي شايسنته، بنه دلينل عندم بنه         ها در جايگاه نه تنها هنقرار نداشتن رودوزي

روزرساني کاربردهاي نوين آن )هرچند که ظرفيت باال براي خلنق بسنياري از آثنار خالقاننه و حتني      

 کاربردي چه در صنعت پوشاک و چه در مبلمان در آن بالقوه است(

ارزينننابي عرصنننة  

 الملليرقابت بين

 ون پته کرمانها همچوضعيت تقريبًا خوب برخي دوخت
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 هاي سنتيرودوزي متخصص حوزة -خانم قمرالملوک سترگ هاي کسب و کارمؤلفه

منطقة منتخب براي  محيط

 صادرات

 کشورهاي امريکايي

 دوزکشورهاي اروپايي به دليل گرايش باال به خريد هنرهاي دست

هاي فرصت

 بالقوه 
هنا و  وزش جهنت تربينت نينروي کنارآزموده و حفاظنت از طنرح      اعطاي وام براي کارگاه و مکان آم هاي بالقوه فرصت

 هاي سنتي ايراندوخت

 هاي غيرضروري جهت ارتباط مستقيم با سليقة مشتريانايجاد مکان فروش مستقيم بدون وجود واسطه

 باور کردن هنرمندان و توليدکنندگان

 حياتياز اصول  يکي، يپروريو مشتر يمداريبر مشتر ينوجود رقابت سالم مبت، 4-8ن هنرمند در جدول يبنابر نظرات ا   

رد. به عالوه، بحث اتخاذ يگيقرار نم يمحصوالت است که متأسفانه چندان مورد توجه فعاالن رقابت يابيد و بازاريدر تول

بلمان، از مختلف پوشاک و م يهاسته بازار، به طور مثال در حوزهيگاه شاين، در جهت کسب جاينو يکاربرد يکردهايرو

 برخوردار است. ييار بااليت بسيدکننده از اهمين توليدگاه ايد

ن يط در ايواجد شرا يدياز فعاالن تول يکي، يسنت يهابافتدست نةيدر زم يت، به منظور کسب اطالعات تخصصيدر نها   

 شود.يه ميارا 5-8ن شخص، مطابق با جدول يا يهادگاهيحوزه مورد مصاحبه قرار گرفته است که د

 4-کسب و کار يهابافت در مورد مؤلفهدست متن مصاحبه متخصص حوزة 5 -8 جدول

 يسنت يهابافتدست متخصص حوزة -يه انصاريخانم آس هاي کسب و کارمؤلفه

مننننننواد و 

 سرمايه
 کمبود مواد اوليه جهت انجام کار مواد اوليه 

 نيز دستمزد باالي نيروي کارقيمت باالي مواد اوليه و 

 مشکالت مکان رنگرزي

 نبود بافنده ماهر

 مشکالت تأمين مواد موردنياز با کيفيت مناسب و طرحهاي مورد پسند

 کمبود نقدينگي در کار و نياز به تسيالت بانکي مناسب تامين سرمايه 

 ش گرفته شده به صورت ملموسصرفًا با نشان دادن نمونة کار و سفار گذاري توجيه سرمايه

توجينننه کنننارآفريني و  

 زايياشتغال

 در صورت حمايت و پشتيباني دولتي و مديريت مناسب

 با استفاده از شيوة توليد مدرن در تهران و هنر و مهارت در دکوراسيون

 وابستگي باال به شرايط اقتصادي داخلي و خارجي

 زمانجه به بازار فروش به طور همو تونياز به توجه به رويکرد آموزش 

 اصالت طرح و بافت ويژگي مورد نظر  مشتري

 قيمت مناسب و اراية خدمات پس از فروش

 قابليت شستشوي آسان 

 تنوع رنگ در محصوالت

امکننان تطبيننق سنننت و  

 مدرنيته

 امکان باالي تلفيق گليم و قالي و پوست به صورت مدرن

 بعاد، رنگ و طرح نسبت به دکوراسيون طبق سفارش مشترياراية محصوالت در ا
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 هاي سنتيبافتمتخصص حوزة دست -خانم آسيه انصاري هاي کسب و کارمؤلفه

 هاي سنتي و قابل شستشو در ابعاد متوسط و کوچکتوجه رو به افزايش مشتريان به بافت َرَوند تقاضاي مشتري مشتري

 قاضا و عرضه به دليل هزينة باالي تمام شده از حيث مواد اوليه و نيروي کارعدم تناسب ت تناسب عرضه و تقاضا

 محصوالتي که به تنوع و ابتکار توجهي ندارند محصوالت فاقد تقاضا

محصنوالت بنا تقاضنناي   

 باال در آيندة نزديک

 هاي ابتکاري در ابعاد مورد نياز مشتريهاي پشمي با رنگ گياهي همراه با طرحبافت

 اثر مثبت گردشگري بر افزايش مشتريان و خريداران محصوالت ري بالقوه )گردشگر(مشت

رقابننت کننااليي داخننل   رقابت

 حوزه

 هاي سنتيبافتصرفًا دست

رقابت کااليي خنارج از  

 حوزه

 مصنوعات ماشيني در کارهاي مشابه

 کشورهاي عراق، پاکستان، نپال رقيب بالقوة خارجي

 ورهاي ترکيه، چين، هند و افغانستانکش رقيب بالفعل خارجي

 هاتر محصوالت از شهرستانصرفًا وجود دالالن با خريد ارزان رقيب بالفعل داخلي 

مواجهنننه بنننا منننوارد    محيط

 غيرمترقبه

 قوانين دست و پاگير فعاليت 

 اقدامات رقابتي برخي رقبا

 عدم احساس دولت در کنار خود  ارزيابي اقدامات دولتي

ريزي ة اتکا به برنامهدرج

 بينيو پيش

 ريزي هدفمند در بيشتر مواقعبرنامه

 مواجه شدن با مشکل به علت طوالني بودن فرآيند بافت

ارزيننابي عرصننة رقابننت 

 داخلي

 نبود رقابت قابل توجه در داخل

 ها در رقابت بازارنقش بيشتر دالالن نسبت به بافنده

ارزيننابي عرصننة رقابننت 

 لليالمبين

 الملليويژگي شاخص از لحاظ طرح و بافت در سطح بين

 هاي جانبيالمللي به دليل گراني مواد اوليه باکيفيت و هزينهمشکالت حضور در بازار بين

منطقننة منتخننب بننراي   

 صادرات

 کشورهاي اروپايي، امريکايي و آفريقايي

هاي فرصت

 بالقوه 
هاي مختلف نظير شهرداري، رياست جمهوري، هاي سنتي در هداياي سازمانبافتاستفاده از دست هاي بالقوه فرصت

 هاي دولتي و خصوصيو ساير ارگان

 اراية تسهيالت بانکي طوالني مدت و بدون بهره

هاي ذاتي اينن  هاي تبليغاتي مناسب در صدا و سيما جهت آشنايي بيشتر مردم با ارزشپخش برنامه

 هنر

 اي استاني به خصوص در تهرانهبرگزاري نمايشگاه

 ايجاد مکان مناسب فروش

بافت، مت محصوالت دستيش قين عوامل افزايتراز مهم يکي، 5-8ه شده در جدول ياطالعات ارا با توجه بهن، يبنابرا   

از خود  يه، حتن گرويت اياست. چنانکه فعال ييان نهايارسال کاال به مشتر در چرخة يرضروريها و دالالن غت واسطهيفعال
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مت يها و فروش با قد ارزان محصوالت از بافندهين گروه، با خريرسد. اير به نظر مشتين حوزه بيدکنندگان و هنرمندان ايتول

 يو مال يالت مکانيتسه ةيدر ارا يزيرضرورت برنامه ب،يترتنيبد برند.يکالن بهره م ي، از سودهاييان نهايباال به مشتر

 شود.ي، به شدت احساس مييداران نهايها با خران بافندهيم مياط مستقارتب يجهت برقرار

ن يمختلف کار در ا يهاتوان جنبهيم يبافت و رودوزدست يهادکنندگان فعال در حوزهينظرات تول ين، با بررسيبنابرا   

کسب و کار  يهبود در فضاب يديکل يل قرار داد و بر اساس آنها، راهکارهايرا مورد تحل يع دستيشاخص صنا يهاگروه

 شنهاد داد.يرا پ يهنر يهان رشتهيدر ا يع دستيصنا

 يسنت يهايو رودوز بافتآثار دست يخارج يل رقبايتحل

در نظر  ياتيح يدر زمان ن امر به خصوصيبرخوردار است. ا ييت باالياز اهم يدر هر کسب و کار يت رقابتيوضع يبررس   

ه ک جا ر کرده باشند. از آنياز بازار را تسخ ييخود به کشور، سهم باال يواردات کاالها با يخارج يشود که رقبايگرفته م

 توان با اتکايرد، تنها ميگيصورت م يورت چمدانبه ص معمواًل يبافت و رودوزدست ياصل يهاحوزهدر يمبادالت بازرگان

 (.8-6)جدول  ل کردير تحلورا در کش يبان وارداتيدکنندگان، حضور رقيبر نظرات تول

 هايبافت و رودوزآثار دست حوزة يواردات يرقبا 6 -8 جدول

در  يخننارج ياصننل يدکنننندگان از رقبنناينظننر تول

 بافتآثار دست حوزة

 در حنوزة  يخنارج  ياصنل  يدکننندگان از رقبنا  ينظر تول

 يآثار رودوز

 هيترک -

 نيچ -

 هند -

 افغانستان -

 

 نيچ -

 هيترک -

 هند -

 پاکستان -

 افغانستان -

مشابه هستند. هرچند در متن مصاحبه  بًايدر هر دو حوزه تقر يواردات يشود، رقبايمالحظه م 6-8طور که در جدول همان   

 يفيجامعه با کار ک ييبه علت عدم آشنا يد شده است، وليتأک يرانيا يز کاالهايت و طرح متمايفيک از هنرمندان، بر کيبا هر 

، نسبت به محصوالت يبافت و چه رودوزکار دست ن محصوالت، چه در حوزةي، همواره اين محصوالت وارداتييمت پايو ق

 .اندشتر برخوردار بودهياز تقاضا و فروش ب يداخل

نسبت به  ت متفاوتيه و ماهيبا مواد اول ،بافتدست يواردات کاالها در حوزة يافتيدر يگر، با توجه به آمارهايد ياز سو   

ارزش و  ي، اقالم واردات7-8کرد. جدول  يين گروه کاالها را شناسايدر ا يبان وارداتيتوان رقيم، يو دستگاه يدار توليدات

 دهد.يبافت را نشان مدست توليدات يدالر
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 93-89 يزمان رةدر دوآثار دستبافت  رفته در حوزةيواردات صورت پذ 7 -8 لوجد

 يهنرهنا  حوزة

 يصناع
 يمحصوالت واردات

 يکشورها

 مبدأ

ارزش 

 يدالر

ب يبالفعل به ترت يرقبا

 زان وارداتيم

 يهنا بافتدست

 يسنت

بنه شنكل    كه مستقيمًا ييمصنوعات سبد و حصيربافي و اشيا

از نخنل روننده و    اسنت  از مواد قابل بافت ساخته شده معين

 كپوبافي  دستيرمذکور به جز صنايع يغ ياهير مواد گيسا

 نيچ - 41864 امارات

 امارات -

 ياندونز -

 لنديتا -

 2933 ياندونز

 1052 لنديتا

 431258 نيچ

  477107 واردات يمجموع ارزش دالر

 نيچ - 3046 امارات صنايع دستي شامل كپوبافي 

 37001 نيچ امارات -

  40047 واردات يمجموع ارزش دالر

  517154 يسنت يهاواردات گروه دست بافت يرزش دالرمجموع کل ا

آن  هزار دالر است که بخش عمدة 500ود سال گذشته، حد 5ن حوزه در ي، حجم کل واردات در ا7-8با توجه به جدول    

ن يدر ا يآشکار، واردکنندگان اصل ي، به نحو2-8 شود. نگارةين مربوط مياز چ يافتيدر يربافيبه مصنوعات سبد و حص

 دهد. يحوزه را نشان م

 
 93-89 يزمان در دورة مختلف يبافت از کشورهادرصد واردات محصوالت دست 3 -8 ةارگن

در اختيار ن با يسال گذشته، چ 5در طول  تبافآثار دست ن واردکنندةيترمهمشود، ين نگاره مالحظه ميطور که در اهمان   

 يهادرصد واردات در حوزه 9امارات با . پس از آن، ران استيبافت ابازار محصوالت دست سهم درصد 90داشتن 

محصوالت  يزيار ناچيز حجم بسيلند نيو تا ياندونز يدوم قرار دارد. کشورها ، در رتبةيو بامبوباف ي، سبدبافيربافيحص

شتر يامارات به عنوان کشور ثالث در ب ينقش احتمال اند. با توجه بهران وارد کردهير، به کشور ايسال اخ 5دستبافت، در 

 اد کرد.يز ين گروه نيدر ا يمبادالت به عنوان واسطةن کشور، يد بتوان از اي، شايع دستيمبادالت محصوالت صنا

امارات

9%
اندونزی

1%

تایلند

0%

چین

90%



 

 هاي اصلي و شاخص هنرهاي صناعيهاي کسب و کار در حوزهمعرفي فرصت پژوهشي طرح          171     

 

 بافت و رودوزي سنتيآثار دست نظرات تکميلي توليدکنندگان حوزة

صر مورد بحث در اختيار گروهي از توليدکنندگان فعال قرار گرفته به منظور کسب اطالعات بيشتر، پرسشنامه حاوي عنا   

سنتي  هايبافت و رودوزي هنري -هاي توليديشناختي نمونه مورد بررسي در رشتههاي جمعيت، ويژگي8-8است. جدول 

 دهد. را نشان مي

 سنتي در تکميل پرسشنامه بافت و رودوزيوه آثار دستکنندگان گرشناختي مشارکتهاي جمعيتويژگي 8 -8 جدول

 نفر 28 شوندهتعداد افراد مشارکت

(، %40سال ) 35تا  31(، %0سال ) 30تا  26(، %0سال و کمتر ) 25 گروه سني

 (.%40سال ) 40(، باالتر از %20سال ) 40تا  36

(، %20ال )س 15تا  11(، %0سال ) 10تا  6(، %60سال ) 6کمتر از  کاري تجربة

 (.%20سال ) 15باالتر از 

اند. در اين ميان، نيمي از اين افراد سال قرار داشته 30وه سني بيش از در گر هدفدهندگان توجه به جدول باال، پاسخبا    

هاي نظرات اين گروه از افراد در حوزه، 9-8اند. جدول سال بوده 10سايرين بيش از سال، و  6داراي سابقه کاري کمتر از 

 دهد.مختلف را نشان مي

 هاي سنتي در تکميل پرسشنامهبافت و رودوزيکنندگان گروه آثار دستفراواني پاسخ مشارکت 9 -8 جدول

 هاي انتخابيدرصد گزينه عناصر مورد بررسي

 تأمين انرژي ثبات بازار در دسترس بودن کيفيت قيمت *چالش مواد اوليه

9/68 1/21 2/32 35/83 0/00 

 تأمين انرژي ثبات بازار در دسترس بودن کيفيت قيمت *مزيت مواد اوليه

0/00 0/20 2/81 55/25 0/00 

 خدمات پس از فروش بنديبسته کيفيت قيمت کاربرد خالقيت در طراحي اصالت طرح *ويژگي مورد نظر مشتريان

9/68 65/36 2/32 65/26 35/53 0/00 2/32 

 0/100 بلي مکان بروزرساني محصوالت ا

 0/00 خير

 بسيار کم کم متوسط زياد بسيار زياد رقابت با محصوالت ماشيني

1/41 55/5 35/43 0/00 0/10 

 تسهيالت شرکت در نمايشگاه وام از بخش خصوصي تسهيالت بانکي سهولت تأمين سرمايه در ...

0/00 0/100 0/00 

 بسيار کم کم متوسط زياد بسيار زياد بهبود آتي تأمين سرمايه

0/00 0/00 0/25 5/62 5/12 

ورود کارآفرين با هدف 

 زايياشتغال

 بسيار مخالف مخالف نظربي موافق بسيار موافق

55/15 1/11 2/42 1/31 0/00 
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 هاي انتخابيدرصد گزينه عناصر مورد بررسي

 5روند تقاضاي مشتريان در 

 سال گذشته

 کاهشي ثابت افزايشي

55/5 8/27 65/66 

محصوالت با  تناسب عرضة

 تقاضاي موجود

 بسيار کم کم متوسط زياد بسيار زياد

0/00 6/23 85/45 55/25 0/00 

گذاري در اهميت سرمايه

 داريگردشگري و هتل

 بسيار کم کم متوسط زياد بسيار زياد

0/90 0/00 0/10 0/00 0/00 

 بسيار کم کم متوسط زياد يار زيادبس مواجهه با موارد غيرمترقبه

65/46 8/47 0/00 55/5 0/00 

ها به فعاليت تمرکز عمدة

 صورت...

 65/36 ريزي هدفمندبا برنامه

 35/63 به صورت آزمون و خطا

 65/36 بلي رقابت با کارگاه يا برند خاص

 35/63 خير

 فعاليت مانع بي اثر و خنثي حامي و پشتيبان ارزيابي اقدامات دولتي

0/00 35/18 65/81 

کاري  زيابي وضعيت حوزةار

 در سطح داخلي

 بسيار ضعيف ضعيف متوسط خوب بسيار خوب

0/00 0/00 65/16 8/27 55/35 

کاري  ارزيابي وضعيت حوزة

 الملليدر سطح بين

 بسيار ضعيف ضعيف متوسط خوب بسيار خوب

0/10 0/10 55/5 9/48 55/25 

صوالت امکان ورود مجدد مح

 قديمي با تغيير طرح 

 45/94 بلي

 55/5 خير
 اند.بودهدهندگان مجاز به انتخاب بيش از يک گزينه پاسخها، در اين پرسش* 

حاليکه در دسترس بودن، مزيت  تأمين است؛ در ةتوليدکنندگان در حوز ترين دغدغة، ثبات بازار، مهم9-8بر اساس جدول    

هاي اصلي مشتريان در انتخاب کاالهاي دستي در ود. کيفيت و خالقيت در طراحي نيز، مؤلفهراين بخش به شمار مي عمدة

 آيند. اين گروه به حساب مي

يکي از موارد مهم در اين نظرخواهي، مبحث ارزيابي اقدامات دولتي توسط توليدکنندگان اين حوزه است. با وجود اينکه    

اند، در اين گروه، از ديدگاه اکثر اثر دولت اشاره داشتهليدکنندگان به نقش خنثي و بيهاي صنايع دستي، بيشتر تودر ساير گروه

اند دهندگان اعتقاد داشتهکنندگان، دولت به عنوان مانع فعاليت کاري در نظر گرفته شده است. در واقع، بيشتر پاسخمشارکت

اند که مسير فعاليت آنها را ناهموار ياري مواجه شدههاي مقطعي و موارد غيرمترقبه بسسال گذشته، با شوک 5که در طول 

 کرده است.
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 يسنت يهايبافت و رودوز کنندگان فعال در حوزةنيتأم يدانيم يبررس

 يهارود. به خصوص درگروهيبه شمار م يديتولت يّقموّفار اثرگذار در يبس يهااز بخش يکين، به عنوان يتأم حوزة   

 ي، نقش مؤثريديتول يهايازمندين نيتأم ياز برايمورد ن يهاز دستگاهين مواد و نيمت ايق ت ويفي، کيبافت و رودوزدست

بافت و دستکنندگان مختلف در دو بخش نين بخش، نظرات تأمي. در ادنکنيفا ميا يينها يمت تمام شده کاالهايدر ق

. در هستندمدنظر  ياصل از در هر دو حوزةيرد نن مويمواد تأم ي. الزم به ذکر است، برخدنريگيقرار م يمورد بررس يرودوز

 رد.يگيل قرار ميمورد تحل 10-8طبق جدول  ها يرودوز بافت ودست يهااز در کاريمورد ن نخکننده نيابتدا، نظر تأم

 1-رهاي کسب و کاهاي سنتي در مورد مؤلفهکننده حوزة رودوزيمتن مصاحبه تأمين 10 -8 لوجد

 يد توکليمج يآقا پرسش مورد يهامؤلفه

 توليد انواع نخ کاري دقيق حوزة

 هاي متفاوت بنابر درخواست بازارتوليد در کيفيت معمول استانداردهاي با توليدي محصوالت مطابقت ميزان

-ر اين حوزه بنه دلينل توليند پلني    رقابت متوسط صرفًا داخلي )نبود واردات د توليدي محصوالت حوزة در کنندگانتأمين رقابت ميزان

؛ و از سوي ديگر، گرانني دالر و  آنهاو قيمت مقرون به صرفه  داخلاسترها در 

 اقتصادي نبودن واردات نخ(

 واحد فعال در توليد نخ( 140رقابت متوسط )با  کاري حوزة در فعال کنندگانتأمين تعداد

 ايينخريد در حجم پ مراجعه بار هر در مشتريان خريد ميزان

 تهينة  در هناي پيشنرفته  آوريفنن  و آالتماشين از استفاده

 محصوالت

 هاي مستهلک و قديميآالت و دستگاهماشين

 مشتريان تقريبًا ثابت زمان طول در مشتريان تغيير يا ثبات

 شناخته شده و وسيع به خاطر سابقة کاري باال مختلف بازارهاي در توليدي محصوالت به دسترسي ميزان

 قيمت و کيفيت کاالهاي ارسالي کنندهتأمين ديدگاه از توليد مهم ژگيوي

 قيمت کاالهاي دريافتي محصوالت مشتريان اصلي خواستة

 مشکل نقدينگي در کار کاري حوزة در موجود هايچالش و مشکالت

 آالت الزم مواد اولية و ماشين وارداتها و مشکل در بحث تحريم

-آالت و دستگاهطقي وام بابت سرمايه ثابت يعني ماشينزمان بازپرداخت غيرمن

سنال   4درصند )در گذشنته، اقسناط وام در زمنان      28هناي بناالي   ها با بهنره 

شد. در حال حاضر زمنان بنه ينک سنال کناهش يافتنه اسنت.        بازپرداخت مي

اي که چنين توانايي بازپرداختي دارد، نيازي به دريافت وام نخواهند  توليدکننده

 درصد در سال بوده است( 6ده سال گذشته، بهره پرداختي فقط  داشت. در

هاي بسيار سنگين براي اعطاي وام )ملک شهري بدون معوقه( درخواست وثيقه

 و فرآيند طوالني دريافت وام

آالت مسنتهلک و  مشکل در کيفيت محصوالت توليدي به دليل وجنود ماشنين  

 چيني با کيفيت بسيار پايين



 

 هاي اصلي و شاخص هنرهاي صناعيهاي کسب و کار در حوزهمعرفي فرصت پژوهشي طرح          174     

 

 آقاي مجيد توکلي پرسش دمور هايمؤلفه

 بخننش و دولننت بننه) کنناري موقعيننت بهبننود راهکارهنناي

 خصوصي(

دريافت تسهيالت بانکي با شرايط مناسب و به صرفه )بهره، فرآيند اداري، زمان 

 بازپرداخت(

-بهره با بازپرداخت مناسب براي تجهيز کارخاننه بنا ماشنين   هاي کماعطاي وام

 آالت مناسب و پيشرفته

رات نرخ ييجه تغيه در نتيمواد اول يل گرانيران به دليواردات انواع نخ به اشود، يمالحظه م 10-8طور که در جدول نهما   

-يدکنندگان قرار نميتول يرد که اغلب مورد تقاضايگيصورت م يزيار ناچيزان بسيران، به مياسترها در ايد پليز توليارز و ن

د نخ يتول يهاها و کارخانهآالت فرسوده و مستهلک در کارگاهنيوزه، وجود ماشن حياز مشکالت موجود در ا يکيرد. يگ

-نيد ايد و خريز در جهت تجدين يالت مناسبيان، تسهين ميشود. در ايم ينيه تأميت مواد اوليفياست که منجر به کاهش ک

درصد و زمان بازپرداخت  28ص با بهره مخصو يهاکنندگان با توجه به وامنيکه تأميها وجود ندارد. به طورگونه دستگاه

 ت محصوالت خود را به فروش برسانند.يفيهمان کبا دهند يح ميکوتاه مدت، ترج

 يهاانواع پارچه يعني، ها يرودوز حوزة يکننده تخصصنين، نظرات تأميمشترک تأم ةحوز يپس از بررسدر اين بخش،    

 شود.يه ميارا 11-8کار، به شرح جدول 

 2-کسب و کار يهادر مورد مؤلفه يسنت يهايرودوز کننده حوزةنيمتن مصاحبه تأم 11 -8 لوجد

 يبا چشتيخانم فر پرسش مورد يهامؤلفه

هاي موردنياز جهت البسنه محلني، ننوار و ينراق، سنيم گالبتنون،       انواع پارچه کاري دقيق حوزة

 منجوق و سکة قديمي

 در ّحد کيفيت متوسط معمول استانداردهاي با توليدي صوالتمح مطابقت ميزان

رقابت متوسط با کيفيت تقريبًا يکسان )برخي به دليل سابقة کاري باال مشتريان  توليدي محصوالت حوزة در کنندگانتأمين رقابت ميزان

 دايمي خاص خود را دارند(

 رقباي خانگي حوزة کاري در فعال کنندگانتأمين تعداد

 هاي صنايع دستي در تهران(حجم پايين )حجم باال فقط در نمايشگاه مراجعه بار هر در مشتريان خريد انميز

 تهينة  در پيشنرفته  هناي آوريفنن  و آالتماشين از استفاده

 محصوالت

 هاي قديمي و سنتياستفاده از دستگاه

 هر دو گروه ثابت و متغير زمان طول در مشتريان تغيير يا ثبات

 در داخل ايران در بازارهاي مختلف در ّحد متوسط مختلف بازارهاي در توليدي محصوالت به دسترسي ميزان

 کيفيت و قيمت مناسب، و در نتيجه فعاليت بيشتر در بازار کنندهتأمين ديدگاه از توليد مهم ويژگي

 کيفيت همراه با قيمت مناسب محصوالت مشتريان اصلي خواستة

 فروش ضعيف به دليل تبليغات کم ةکاريحوز در جودمو هايچالش و مشکالت

و ابريشنم زري )از   بافيگران بودن مواد اوليه جهت توليد )مثل نخ هاي پارچه

 گري(به دليل واسطه دبي(
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 خانم فريبا چشتي پرسش مورد هايمؤلفه

 بهره هاي دريافتي و مشکل پرداختبهره باالي وام ةکاريحوز در موجود هايچالش و مشکالت

 هاي غيرضروري با هدف افزايش سود خودوجود واسطه

 بخننش و دولننت بننه) کنناري موقعيننت بهبننود راهکارهنناي

 خصوصي(

 هاي غيرضروريحذف واسطه

 هاي کم و مناسباراية تسهيالت با بهره

 استفاده از صنايع دستي براي جوايز ادارات

از، يمورد ن ةين مواد اوليتأم يهانهيش هزيز افزايل کمبود تقاضا و نمشکشود، يمالحظه م 11-8طور که در جدول همان   

 يديد محصوالت توليتول يهانهيک سو، هزيمختلف شده است. در واقع، از  يهاد پارچهيمشکالت در تول يجاد برخيباعث ا

کننده دستگاه و نيتأم يهااهدگيدر ادامه، دن است. ييار پايکاالها بس يزان تقاضايگر، ميد ياست و از سو ييد باالدر ّح

 شود.يه ميارا 12-8، به شرح جدول يآالت مربوط به کار بافندگنيماش

 3-هاي کسب و کارسنتي در مورد مؤلفه هايبافتدستکننده حوزة متن مصاحبه تأمين 12 -8 لوجد

 زادهفيمختار شر يآقا پرسش مورد يهامؤلفه

 بافيبافي و جاجيمدستگاه شال کاري دقيق حوزة

 کيفيت خوب و مورد نياز مشتري معمول استانداردهاي با توليدي محصوالت مطابقت ميزان

 تامين رقابت کم در حوزة توليدي محصوالت حوزة در کنندگانتأمين رقابت ميزان

 نطقة فعاليت )منطقة شاهرود(کارگاه در م 3يا  2تعداد محدود  کاري حوزة در فعال کنندگانتأمين تعداد

 تعداد محدود مراجعه بار هر در مشتريان خريد ميزان

 تهينه  در پيشنرفته  هناي  آوريفن و آالتماشين از استفاده

 محصوالت

 هاي سنتي با ابتکار شخصيدستگاه

 به طور محدود در منطقه زمان طول در مشتريان تغيير يا ثبات

 مشتريان متغير مختلف بازارهاي در يتوليد محصوالت به دسترسي ميزان

 اهميت کيفيت، قيمت، زمان ارايه و گستردگي فعاليت کنندهتأمين ديدگاه از توليد مهم ويژگي

 آالت(کيفيت و قيمت )اولويت بيشتر کيفيت و کارايي ماشين محصوالت مشتريان اصلي خواستة

 م براي فعاليتنبود سرمايه الز کاري حوزة در موجود هايچالش و مشکالت

 کمبود ريسنده و نيروي متخصص

 بخننش و دولننت بننه) کنناري موقعيننت بهبننود راهکارهنناي

 خصوصي(

 اراية تسهيالت دولتي و بانکي براي گسترش فعاليت و تربيت نيروي انساني 

 تبليغات جهت فروش بيشتر

ش محدود يکننده مذکور ذکر شده است. گرانيتأم يکار بافنده، از سو يرويو ن ياهيمشکالت سرما، 12-8بنابر جدول    

ر يز تحت تأثين گونه محصوالت را نيا يمحدود، تقاضا ياقتصاد هد و صرفيتول يند طوالنيل فرآي، به دليجوانان به بافندگ

 قرار داده است.
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کننده در نيدو تأمشم، نظرات يابر ن پارچةيبر مشکالت تأمها  يرودوز ار هنرمندان حوزةيد بسيبه جهت تأکدر ادامه،    

 رد.يگيمورد بحث قرار م 14-8و  13-8ه مطابق با جداول ياول ةن ماديد ايتول ةحوز

 4-هاي کسب و کارهاي سنتي در مورد مؤلفهکننده حوزة رودوزيمتن مصاحبه تأمين 13-8 لوجد

 يوسف اشراقي آقاي پرسش مورد يهامؤلفه

 بافت پارچة ابريشم کاري دقيق حوزة

 کيفيت متوسط معمول استانداردهاي با توليدي محصوالت مطابقت ميزان

 هارقابت محدود در ايران در حوزة بافت اين نوع پارچه توليدي محصوالت حوزة در کنندگانتأمين رقابت ميزان

 کنندگانتعداد محدود تأمين کاري حوزة در فعال کنندگانتأمين تعداد

 در حجم باال مراجعه بار هر در مشتريان ريدخ ميزان

 تهينة  در پيشنرفته  هناي  آوريفن و آالتماشين از استفاده

 محصوالت

 سال پيش( 50آالت قديمي )ساخت حدودًا ها و ماشيندستگاه

 مشتريان ثابت زمان طول در مشتريان تغيير يا ثبات

 آباد(ضور فعال در منطقة )مشهد و عشقح مختلف بازارهاي در توليدي محصوالت به دسترسي ميزان

 کيفيت و قيمت محصوالت ارسالي )اولويت بيشتر با کيفيت( کنندهتأمين ديدگاه از توليد مهم ويژگي

 کيفيت محصول دريافتي محصوالت مشتريان اصلي خواستة

 انروية محصوالت چيني و جمهوري آذريجواردات بي کاري حوزة در موجود هايچالش و مشکالت

هاي وام بهرة باال و سررسيد يک ساله وفرآيند سخت دريافت تسهيالت بانکي 

 اعطايي

 بخننش و دولننت بننه) کنناري موقعيننت بهبننود راهکارهنناي

 خصوصي(

 نياز به حمايت دولتي از اين صنعت

هناي  رويه در حوزة پارچهتدوين مقررات و قوانين الزم جهت منع واردات بي

 ليدکنندگان اين بخشابريشمي و اعتماد به تو

 ترارايه تسهيالت بانکي مناسب با بهرة منطقي و سررسيد طوالني

، با مشکالت يميار مستهلک و قديبس يهانيل استفاده از ماشيشم، به دليابر يهابافت پارچه، 13-8با توجه به جدول    

ها در ن نوع پارچهيکنندگان اني، تعداد تأمن و باکويچمحصوالت از  ةيرويخصوص، با واردات بمواجه است. به  ياريبس

ن صنعت در داخل کشور و يا ات دوبارةيمشخص و هدفمند، نه تنها منجر به ح يگذارهيسرما که يدرحال حال کاهش است.

ر به منظو دهد.يت را کاهش من گونه محصواليبه ا يواردات يشود، بلکه وابستگيم يت کارين فعاليدکنندگان به ايش توليگرا

 .(14-8)جدول  رديگين حوزه مورد توجه قرار ميدر ا يگريد کنندةني، در ادامه، نظرات تأميليکسب اطالعات تکم

 

 5-هاي کسب و کارهاي سنتي در مورد مؤلفهبافتکننده حوزة دستمتن مصاحبه تأمين 14 -8 لوجد

 يشجاعرابوالحسن يم استاد پرسش مورد يهامؤلفه

 توليد پارچه ابريشم کاري دقيق حوزة
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 استاد ميرابوالحسن شجاعي پرسش مورد هايمؤلفه

 استانداردهاي با توليدي محصوالت مطابقت ميزان

 معمول

. اسنتاندارد متوسنط )بننابر    2. استاندارد بناال،  1هاي متفاوت: اراية محصوالت در طيف

 تقاضاي بازار(

 محصنوالت  حنوزة  در کنندگانتأمين رقابت ميزان

 توليدي

 رقابت محدود و بسيار کم داخلي

 رقابت باالي کشورهاي چين و باکو با محصوالت توليد داخلي

کنندگان پارچة ابريشم )تقاضاي بناالي خريند   تعداد بسيار کم و غيرقابل مالحظة تأمين حوزة کاري در فعال کنندگانتأمين تعداد

ها در تأمين نياز مشتريان و ن توان توليدي کارگاهاين گونه محصوالت در کشور و فقدا

 در نتيجه، وابستگي زياد به واردات(

 در حجم زياد  مراجعه بار هر در مشتريان خريد ميزان

 در پيشرفته هاي آوريفن و آالتماشين از استفاده

 محصوالت تهية

 آالت قديميها و ماشيندستگاه

 مشتريان ثابت نزما طول در مشتريان تغيير يا ثبات

 بازارهاي در توليدي محصوالت به دسترسي ميزان

 مختلف

 وسيع حّددر 

 کيفيت مواد ارسالي کنندهتأمين ديدگاه از توليد مهم ويژگي

 کيفيت محصوالت دريافتي محصوالت مشتريان اصلي خواستة

 الت قديميآها و ماشينمشکالت کار با دستگاه حوزة کاري در موجود هايچالش و مشکالت

چنين و بناکو، و قنرق بنازار فنروش بنا اينن        کشنورهاي  هنا از  روية پارچهواردات بي

 محصوالت

آالت و توان پايين توليدکنندگان در تجهيز محنيط کنار   هاي باالي تعويض ماشينهزينه

 ها، توليد از کيفيت بهتري برخوردار خواهد بود()در صورت بهبود دستگاه

 بخش و دولت به) کاري قعيتمو بهبود راهکارهاي

 خصوصي(

سنازي  ها )به خصوص مندرن کمک به توليدکنندگان در زمينة مکان و تجهيزات کارگاه

 آالت(تجهيزات و ماشين

 هاي مناسب(اراية تسهيالت بانکي با شرايط مناسب )بهرة پايين و وثيقه

به  يها و وابستگاستهالک دستگاه تمشکال، 14-8جدول شم در يپارچه ابر کنندةنيمتأ يه شده از سويبنابر نظرات ارا   

ان، يکننده و هم مشترنيدگاه تأميت، هم از ديفيکه بحث ک جا د. از آننريگيد قرار ميمورد تأک ن و باکو، مجددًايواردات از چ

 يشميابر يهاد پارچهياع تولتواند اوضيها مها و کارخانهز کارگاهيالت مناسب در جهت تجهيتسه ةيت قرار دارد، ارايدر اولو

 در کشور را بهبود بخشد.

 يهادر گروه يديت توليمختلف فعال يهان، جنبهيد و تأميتول يهادر عرصه يديل نظرات فعاالن تولين، با تحليبنابرا   

 يراهبردهان نظرات، يکسب و کار، متناسب با ا يهارد. در فصل فرصتيگيقرار م ييمورد شناسا ها يبافت و رودوزدست

 شود.يشنهاد ميت پيبهبود فعال
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 فصل هشتم يبندجمع

 يها، همواره مورد توجه گروهيع دستيصنا يشاخص و اصل يها، به عنوان حوزهيسنت يهايبافت و رودوزآثار دست   

صادرات ل ي، به دليالمللنيب عرصةن کاالها در يص سطح رقابت ايمختلف هنردوست قرار داشته است. متأسفانه تشخ

ز مرکز ين يداخل ست. در حوزةير نيپذامکانرفته در گمرک، ين کاالها و عدم ثبت مبادالت صورت پذيا عمدة قسمت يچمدان

-کسب و کار رشته يجاد ابهام در فضاين امر، منجر به ايرد. ايپذيصورت نم يدر جهت درج مبادالت داخل يمشخص يرسم

 سازد. يمواجه م يادهيها را با مشکالت عدن حوزهيدر ا يزيررنامهب، بيترتنيشود و بديمذکور م يهنر يها

، تالش شده است يبافت و رودوزدست يهامختلف کسب و کار در گروه يهان فصل، به منظور درک جنبهيدر ا   

و  يديت توليالمختلف فع يهامؤلفه نةين دو حوزه در زميدکنندگان و هنرمندان فعال ايبا تول يو فرد يتخصص يهامصاحبه

هاي به منظور کسب اطالعات تکميلي، نکات اصلي مورد بحث در مصاحبه، به صورت پرسشنامه رد.يصورت پذ يهنر

اجات ين مواد و احتيتأم يت بااليل اهميبه عالوه، به دل تخصصي در اختيار تعداد بيشتري از توليدکنندگان قرار گرفته است.

 به عمل آمده است. ييهامختلف، مصاحبه يهانندگان مهم در بخشکنيها، با تأمن عرصهيد در ايتول

کسب و کار، در قالب  يهاد، در فصل فرصتين و تولينظران در دو بخش تأمل نظرات صاحبياطالعات حاصل از تحل   

-ن رشتهير اکسب و کار د يت، به منظور توسعه و بهبود فضايو در نها دنريگيسه قرار ميمورد مقا SWOT يليس تحليماتر

 .دنشويشنهاد ميمشخص پ يهاي، راهبردها و استراتژيهنر يها
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 مقدمه

 ييربنايز و توسعة يدرآمد، اشتغال، رشد بخش خصوص يمنبع اصلا، ين صنعت در دنيتر، به عنوان متنوعيصنعت گردشگر   

م قرار دارد و از يرمستقيم و غيدر تعامل مستق ياقتصاد يهابخش از يارين صنعت با بسيد، ايردرود. بدون تيبه شمار م

، با وجود يگردشگر ران در توسعةيگذشته، سهم ا يهادر سالمتأسفانه ها برخوردار است. ن بخشيبا ا يق و متقابلياثرات عم

مختلف،  يهاناچيز، در بخشن سهم اياثرات  کهنبوده است؛ به طوري يقابل قبول هرگز در حًدر، يچشمگ يايها و مزاتيقابل

 مشهود است. کاماًل يفرهنگ يهابه خصوص حوزه

قرار دارد.  يک با گردشگريکه در ارتباط نزداست  ييهااز حوزه يکيکشور،  يصنعت بوم -به عنوان هنر يع دستيصنا   

ورد بحث بوده است. در واقع، از ن دو صنعت همواره مي، تعامل دوگانه ايو فرهنگ ينظران اجتماعان صاحبيچنانکه در م

محسوب کرد  يگردشگر کنندةتيکشور را از عوامل تقو يو هنر يبه عنوان جاذبه فرهنگ يع دستيتوان نقش صنايک سو مي

در بهبود  ياساس ي، عامليو هم فرهنگ يبعد اقتصادداران بالقوه، هم ازُ يگر، استقبال گردشگران به عنوان خريد يو از سو

و  يت از آثار فرهنگيد و حماي، با خريو چه خارج يرود. گردشگران، چه داخليکشور به شمار م يو دست يع بوميصنا

 فراهم سازند.براي کشور را  يغن يران باشند، بلکه منبع درآمديتوانند نه تنها مروج فرهنگ و هنر ايکشور م يدست صنايع 

برخوردار است و  ييباال يريپذبيکشور، از آس يارز يدرآمدها خام در کسب ةيو مواد اول يصرف به منابع معدن ياتکا   

-به حوزه يان، جهش تفکر از اقتصاد نفتين ميب بوده است. در ايرق يکشورها يو اقتصاد ياسيمات سيهمواره متأثر از تصم

را  يابل مالحظهقا يارز ي، نه تنها درآمدهايگردشگر در حوزة يگذارهيشود. سرماياحساس م گر کاماًليسودآور د يها

 ةيک و دوسوي، با ارتباط نزديو دست يع گردشگريشود. صنايم يع دستيج صنايساز توسعه و ترونهيسازد، بلکه زميفراهم م

به  يشتريب ياق و دلگرميز با اشتيدکنندگان نين رهگذر، تولي. در ادنکشور دار يت اقتصاديدر بهبود وضع ييت بااليخود، قابل

 پردازند.يمخود  يت کاريفعال

شود و آنگاه، بر يه مي، ارايو خارج يک گردشگران داخليگذشته، به تفک يهادر سال ين فصل، اطالعات گردشگريدر ا   

 ي، به عنوان محصوليع دستيبا صنا يارتباط عناصر گردشگر نةيمربوط در زم يهاليمؤثق، تحل ياساس اطالعات آمار

 رد. يپذي، صورت ميو اقتصاد يفرهنگ

 يو گردشگر يع دستيرتباط متقابل صناا

ان گذشته همواره مورد يارزشمند، در طول سال يخيو تار يعي، طبيفرهنگ يهاران، با وجود جاذبهيدر ا يت گردشگريفعال   

 ييت بااليشود که از قابليع کشور محسوب مين صنايمستعدتر در زمرةن صنعت يغفلت مسئوالن قرار گرفته است. در وافع، ا

ت يفيتواند کيم يگردشگر کشور برخوردار است. توسعة يش درآمد ارزيو به خصوص افزا ياقتصاد يهابهبود شاخصدر 

 متأثر سازد.  ياديز حّدکشور را تا  يدر شهرها و روستاها يديتول يدست صنايعت يو کم
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م با يتنگاتنگ و مستق يکه از ارتباطک مرزو بوم است يمردم  ينش هنرياکان و جلوه گاه آفريانگر فرهنگ نيب يع دستيصنا   

 ياقتصاد دو صنعت، دو بخش مکمل هم در توسعةن ين ادعا کرد که ايتوان چنيکه م يابرخوردار است؛ به گونه يگردشگر

(، در مطالعة 1383) يکنند. چنانکه رستميد مييرا تا يمکمل ن رابطةيقات مختلف وجود چنيد. تحقنشويکشور محسوب م

 يتوجهبه رشد قابل ين نظر است که هر چه صنعت گردشگريبر ا يع دستيل زنان مازندران در بخش صنات اشتغايوضع

ع ين، صنايچنکند. هميدا ميپ يبه همان نسبت رشد خوب يع دستيد، درآمد حاصل از فروش محصوالت صناابييدست م

ن ير، اين مسي(. در ا2006، و همکاران 1)مک کرچر استبرخوردار  يدن به اقتصاد محليدر تنوع بخش ييت باالياز قابل يدست

-ب، شاخصيترتنيکشور را فراهم سازد و بد يط اقتصاديبهبود شرا نةي، زميفرهنگ يتواند با مبادالت کاالهايصنعت م -هنر

 در کشور را بهبود دهد.  ياقتصاد توسعة يها

و جوامع متحرک  يي، روستايمناطق شهر ةيسعه در کلجاد و تويت ايکه قابل يابه عنوان حرفه يع دستي، صنايبه طور کل

گر، گسترش صنعت يد يکند. از سويفا ميکشور ا يدر تمام نواح يدر گسترش گردشگر يدارد، نقش مهم يريعشا

مختلف  يهادر بخش يع دستيمهم در رونق کسب و کار صنا ين حوزه، عامليح و جامع در ايصح يزيرو برنامه يگردشگر

قرار  يو خارج يد گردشگران داخليدر معرب د ياوهيتوان به شيرا م يدست صنايعمتداول در  يهارشته ، همة. در واقعاست

ش يبه نما يو خارج يرانيداران ايرا به خر يرانين، فرهنگ و ارزش اينو يکردهايمناسب و رو يهايداد و با فضاساز

د يگر، با خريد يشود و از سويان نشان داده ميان به جهانيانريهزار ساله اصد ک سو، تمدن چند يب، از يترتنيگذاشت. بد

 ي، نگاهيدگاه داخليعالوه بر د که يابد؛ به طورييش مين عرصه افزايفعاالن ا يديتول زةي، انگيع دستيمحصوالت صنا

 افت. يخود خواهند  يکار در حوزة يجهان

و  يگردشگران داخل يآمارها و اطالعات در دو بخش مجزا ن دو صنعت مولد،يا ق رابطةيل دقيدر ادامه، به منظور تحل   

د. الزم به ذکر است، نشوينه مطرح مين زميدر ا ييشنهادات اجرايه و آنگاه، مطابق با مباحث مطرح شده، پيارا يخارج

بر ن بخش، تمرکز يدر ا يک کل است. در واقع، هدف اساسيبه صورت  يع دستين بخش، نگاه به صنايدر ا يکرد کليرو

ک مورد توجه قرار يبه تفک يع دستيصنادر حوزة  يمختلف هنر يهاک کل واحد است و رشتهين دو بخش در يارتباط ا

 نگرفته است.

 

 

 

 

                                                   
1. McKerrcher  
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 مقدمه

وع ن تنيح، ايت صحيريو مد يزيرتوان با برنامهيبرخودار است که م يارزشمند يهاتياز ظرف يران از نظر فرهنگيور اکش   

ن مرز و بوم در قالب ياز فرهنگ ا يل ساخت. بخش خاصيگرانقدر تبد ياهيدر فرهنگ و تمدن را به سرما يو گوناگون

 قةين گروه کاالها، با ذوق و سليدکنندگان اي. تولشوديمطرح م هم يصناع يهنرهاافته است که با عنوان ينمود  يدستصنايع 

خاص  يو فرهنگ يهنر يها، جلوهيرانيسازند و هر قوم ايکشور را فراهم م در سطح يخود، موجبات مبادالت فرهنگ يهنر

 دهد.يد قرار مين حال به روز، در معرب ديل و در عياص يهاخود را در قالب نقش و طرح

گاه يان جاين ميشود. آنچه در ايخالصه نم يگردشگران خارج ، تنها در حوزةيبحث گردشگران و صنعت گردشگر   

 يل به شهرهايام تعطياست که به خصوص در ا يافراد يهااهداف و نگرش يو بررس يداخل يهارد، مسافرتدا ييبسزا

ص پل ين گروه به منظور تشخيل ايو تحل يبر گردشگران داخل ين بخش، تمرکز اساسيکنند. در ايمختلف کشور سفر م

ع يبر صنا يه گردشگريک سوين قسمت، تنها اثر ياگر، در ياست. به عبارت د يع دستين صنعت و صنايان ايممکن م يارتباط

 .دنشويمطرح م يع دستيعه کسب وکار صنان صنعت در توسيا يکمک يو راهکارها يدست

 يداخل يت گردشگريل وضعيتحل

الت يام نوروز و تعطيالت کشور )ايتعط يام اصليدر ا يداخل يگردشگر يط کليشرا يين بخش، شناسايا يهدف اساس   

 يعني، 1رانيت مرکز آمار اياز سا يافتيدر يهان دادهين صنعت، آخرياز ايموردن يهابخش ين( است. جهت بررسآخر تابستا

 . دنريگيل قرار ميمورد تحل 92و  91 يهامربوط به سال يآمار يهاداده

 بر حسب نوع سفر يداخل يگردشگر

، برحسب 92و  91انجام شده در بهار و تابستان  يرها، انواع سفيداخل يگردشگر در حوزة يافتيبا توجه به اطالعات در   

شتر يشود، بين جدول مالحظه ميطور که در اه شده است. همانيارا 1-9همراه با تور و بدون تور، در جدول  يسفرها

با  يلداخ يدرصد از سفرها 1/2، تنها 91که در بهار يدهند که بدون تور مسافرت کنند. به طوريح ميترج يگردشگران داخل

درصد و  2به  91افته است؛ چنانکه در تابستان يبعد کاهش  يهادر دوره يزان حتين ميرفته است. اياستفاده از تور صورت پذ

 ده است. يدرصد رس 2/1به  92در بهار 

 سفر نوع و مقصد تفکيک به يداخل يهاسفر تعداد 1-9 لوجد

 92بهار  91بستان تا 91بهار  مقصد و نوع سفر

 درصد تعداد درصد تعداد  درصد تعداد

 

 داخلي

 

 2/1 781607 2 1441813 1/2 1543177 همراه با تور

 1/98 61803696 3/97 69429323 5/96 69557024 بدون تور

 3/99 62585304 3/99 70871136 6/98 71100201 کل

                                                   
1. http://www.amar.org.ir/ 
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 92بهار  91تابستان  91بهار  مقصد و نوع سفر

 درصد تعداد  تعداد  درصد ادتعد

 7/0 447754 7/0 483248 4/1 986573 خارجي

 63033058 71354384 72086774 جمع

ن مطرح کرد که استقبال يتوان چني، ميداخل ياستفاده از تورها در سفرها يند کاهشَو، و مالحظه َر1-9با توجه به جدول    

گردشگران به نقاط مختلف  يکل ييا آشنايف تورها و يها، عملکرد ضعنهيهزل کنترل يل ممکن، از قبيبه دال يمسافران داخل

به صفر برسد.  يزان حتين مي، ايآت يهان است که در ساليند، انتظار بر اَون َريتر شده است. با مشاهده ارنگ کشور کم

 وليکنرهنگ نقاط مختلف است. به زبان و ف ييمختلف، عدم آشنا يهان مشکالت گردشگران در بخشيتراز مهم يکي عمومًا

گر، يد يشوند. از سويمواجه نم خاصي ، با مشکليزبان مشترک فارس جهتمختلف کشور، به  يدر شهرها داخلي مسافران

ن امر، گردشگران يشود. ايبا استفاده از تورها مشاهده نم يگردشگر يهاها و جاذبهمکان ييدر شناسا يت خاصّيمز معمواًل

ت يريو مد يزيرن موضوع که برنامهيمربوط به تور اجتناب کنند. با توجه به ا يهانهيدارد تا از صرف هزيم را بر آن يداخل

مهم  يت گردشگريرين بخش در مديرد، توجه به ايصورت پذ يع دستيصنا يهايش توانمندينما يتواند در راستايتورها م

 رد.يگيشتر مورد بحث قرار مين موضوع بي، ايگردشگر با يع دستيصنا رابطة يل کليرسد. در بخش تحليبه نظر م

  يبر حسب اهداف اصل يداخل يگردشگر

ح، يل گردش و تفرياز قب يتوان به موارديرد که از آن جمله ميپذيصورت م يبا توجه به اهداف متفاوت يداخل يگردشگر   

در  يگردشگر ي، اهداف اصل1-9 ةره کرد. نگارد، درمان و کسب و کار اشاي، آموزش، خرو بستگان دار دوستانيارت، ديز

ت يل اهماّو دار دوستان و بستگان، در درجةيشود، دين نگاره مالحظه ميطور که در ادهد. همانيرا نشان م 1سه سال گذشته

ف است. اهدا داشتهد نظر قرار ّم يداخل يهاح، در مسافرتيبوده است. پس از آن، گردش و تفر يد مسافران داخلياز د

 يهادر سال يگردشگران داخل يسفر از سو يل اصلياز دال يکيقابل توجه از اهداف مطرح شده،  ياز، با فاصلهين يارتيز

 د.نريگيت قرار مياهم يبعد يهاد، کسب و کار و آموزش، در ردهير خرير موارد، نظيت، سايرود. در نهايبه شمار م 90-92

، 90سه با زمان مشابه در سال ي، در مقا91در سال  يداخل يزان سفرهاي، م1-9 نگارة در عالوه، با توجه به موارد مندرجبه   

-يمشاهده م 90کاهش اندک نسبت به سال با ، 91بهار در است که  يارتيافته است )مورد استثنا، سفر با اهداف زيش يافزا

 92زان گردشگران با اهداف متفاوت، در بهار يدر م يصعودن َرَوند يشود، ايم مشاهدهن نگاره يطور که در ا، همانيشود(. ول

با مدت مشابه در  بًايتقر يتوان ادعا داشت که تعداد مسافران داخليد، مياهداف متناسب با خر ابد. تنها در حوزةييادامه نم

 برابر است.  91سال 

                                                   
هاي ديگر در ت پذيرفته با مسئوالن مربوط در مرکز آمار ايران و سازمان گردشگري، اطالعات تفصيلي مربوط به سالهاي صور. بنابر مشاوره1 

 هاي صورت گرفته در سه سال گذشته در زمينه گردشگري بوده است.دسترس نيست. اطالعات ارايه شده در اين بخش، بر اساس پروژه
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 يگردشگر ياصل اهداف تفكيک هب سفر نوع حسب بر يداخل يسفرها تعداد 1 -9 ةارگن

 ييت بااليتواند از اهميم يو گردشگر يع دستيمشترک صنا يزير، در برنامهيگردشگران داخل يتوجه به اهداف اصل   

-در برنامه يمناسب ةنيآنها، زم يگردشگران متناسب با مقاصد اصل يبندن اهداف و بخشيبرخوردار باشد. در واقع، تمرکز بر ا

، در مورد يع دستيو صنا يل روابط گردشگريسازد. در بخش مربوط به تحليفراهم م يع دستيت صنايوضعبهبود  يزير

 شود.يه ميارا يشتريحات بيتوض يشنهاديپ يراهکارها

  ياصل يهانهيبر حسب هز يداخل يگردشگر

تبط، مباحث مربوط به نوع مر يهاو بخش يگردشگر در حوزة يزيراز جهت برنامهين اطالعات مورد نيتراز مهم يکي   

-9 به شرح نگارة 92و  91 يهان بخش، اطالعات مربوط به سالياست. در ا يمسافران داخل يمتحمل شده از سو يهانهيهز

قرار گرفته است.  يداخل يسفرها يهانهيدر صدر هز يحمل و نقل و خوراک يهانهين شکل، هزيشود. با توجه به ايه ميارا 2

 يکه گردشگران داخل است ييهانهين هزيشتريب يسوغات يهانهيد کاال و لوازم، و هزي، خريدرمان يهانهيپس از آن، هز

 يو گردشگر يحي، تفريفرهنگ يهانهيمربوط به تور و گشت، و هز يهانهيمحل اقامت، هز ةيت، کرايشوند. در نهايمتحمل م

 مطرح شده است. يمسافران داخل ياز سو

نسبت به  92همراه با تور در بهار  يشود، با وجود کاهش قابل مالحظه در سفرهايمالحظه م 2-9 ارةطور که در نگهمان   

ار اندک است، با توجه به يزان تفاوت، بسين ميافته است. هرچند ايش يمربوط به تور و گشت، افزا يهانهيزان هزي، م91بهار 

توجه کمتر مسافران  يل اصلياز دال يکيد بتوان يرود. شايشمار م به ياهمراه با تور، رقم قابل مالحظه يکاهش تعداد سفرها

سه با يمربوط به سفر با تور، در مقا يهانهين بخش ارتباط داد. البته هزيمربوط به ا يهانهيش هزيبه تورها را به افزا يداخل

نه يصرف هز يدهند به جايح ميترج ياخلن وجود، گردشگران ديرد. با ايگيرا در بر م يار کميزان بسي، ميانهير اقالم هزيسا

 ممکن کنند. يهانهير هزينه خود را متوجه تحمل سايت هزيرين موارد، مديدر ا
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 (ريال ميليون) نهيهز ياصل اقالم تفكيک به سفر نوع برحسب خانوارها يداخل يسفرها هزينة 2 -9 ةارگن

 92در بهار  يو سوغات يدرمان يهانهي، موارد مربوط به حمل و نقل، هز2-9 در نگارة يانهيم هزعالوه، با توجه به اقالبه   

د کاال و ي، محل اقامت، و خرير مواد خوراکينظ ييهانهيافته است. در مقابل، هزيکاهش  91نسبت به زمان مشابه در سال 

مرتبط  يهانهيهز يعني، يبا گردشگران داخل يع دستيصنا ياساس ان، رابطةين ميش مواجه بوده است. در ايلوازم سفر، با افزا

حاکم بر  يط اقتصادين کاهش هرچند اندک را به شرايتوان ايرد. در واقع، ميگيشتر مورد توجه قرار مي، بيد سوغاتيبا خر

نحو، رکود نيه است. بدن امر اشاره شديز به اين يع دستيصنا يديفعاالن تول يکشور ارتباط داد. در نظرات مطرح شده از سو

گر، با توجه يشده است. به عبارت د ينييتز يجامعه از کاالها يموجود در کشور در دو سال گذشته، منجر به کاهش تقاضا

 يشتر صرف کاالهايخود را ب يدهند درآمدهايح ميکنندگان ترجن دوران، مصرفيمربوط به ا يو روان يانات درآمديبه جر

 صنايعاز  يشود، استقبال کمترين امر سبب ميخود دارند. ا يتيو امن يکيزبولوژيف يازهايبر ن يشتريکنند و تمرکز ب ياساس

 رد.يصورت پذ يتوسط گردشگران داخل يدست

از  معمواَل يع دستيصنا يرا کاالهايرد. زيقرار گ يد مورد بررسيز بايزان درآمد افراد و نوع اشتغال آنها نيان، مين ميدر ا   

 دهد.يه مينه را اراين زمياز در اي، اطالعات مورد ن2-9. جدول دنقرار دار يمت، در سطح باالتريه و قنيلحاظ هز

 خانوار سرپرست فعاليت وضع تفكيک به سفر نوع حسب بر يداخل يسفرها تعداد 2 -9 لوجد

 92بهار  91تابستان  91بهار  وضع سرپرست

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 با منبع درآمد

 

  50109679  56083676  56362379 شاغل

 9455276 11496185 10731765 داراي درآمد بدون کار

4/94 67094144 کل  67579861 4/95  59564955 2/95  
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 92بهار  91تابستان  91بهار  وضع سرپرست

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

  833655  967863  1317466 جوياي کار -بيکار بدون منبع درآمد

 192663 114866 233923 محصل

 1293491 1471622 1635629 دارخانه

5/4 3187018 کل  2554351 6/3  2319809 7/3  

 1/1 700539 1 736923 1/1 819039 ساير

 100 62585304 100 70871136 100 71100201 جمع

از منبع درآمد  يدرصد گردشگران داخل 90ش از يدو سال گذشته، ب يط شود،يمالحظه م 2-9ل طور که در جدوهمان   

 يل متعدديتواند دالين امر ميقابل مالحظه است. ا 2-9ز در جدول يزان نين ميا ير صعودياند. البته سبرخوردار بوده يکاف

ش نرخ ارز، يافزا ،تر از همهو مهم يرات اقتصاديي، به جهت تغيخارج يسفرها نةيش هزيداشته باشد، به طور مثال، افزا

شتر ير داده است. به هر علت، توجه بييشتر تغيب يداخل يبه سفرهانسبت الت را يها در دوران تعطخانواده يمقاصد مسافرت

 نانه در نظر گرفت. يبتوان خوشيرا م يداخل يبه انجام سفرها يکاف يافراد با درآمدها

در جهت  يديام تواند نقطةي، ميمنبع درآمد کاف يها با سرپرست داراخانواده يهامسافرت يند صعودَودر صورت ادامة َر   

ق مشخص نشده است. در يها به طور دقن خانوادهيد اين بخش، سطح قدرت خريباشد. البته در ا يع دستيشتر صنايفروش ب

ع يکه فروش صنا جا باشد. از آن يگردشگران داخل يد بااليقدرت خر کنندةنيتواند تضميواقع، صرف داشتن درآمد نم

را  يديار مفين شاخص بتواند اطالعات بسيا يرسد بررسياست، به نظر م يد مسافران داخليمتأثر از توان خر دًايشد يدست

شتر يبن دو صنعت، در بخش مربوط يمکمل ا قرار دهد. اطالعات مربوط به رابطةن دو صنعت يزان ايرار برنامهيدر اخت

 شود.يح داده ميتوض

 بر حسب مقصد سفر يداخل يگردشگر

 يو در ضمن شهرها يمقصد اصل يشهرها مختلف، عمومًا يهادر حوزه يمربوط به گردشگر يهاليه و تحليدر تجز   

 د. نگارةنرويبه شمار م يگردشگر يزيرو متناسب با آن برنامه يمسافرت يهامکان ينيبشيار مهم پيد شده از موارد بسيبازد

شود، ين نمودار مالحظه ميطور که در ادهد. همانيدر دو سال گذشته را نشان م ين مقاصد گردشگران داخليتر، مهم9-3

 يان، تهران )به استثناين مي. در استا بوده يگردشگران داخل يراز و اصفهان مقاصد اصليمشهد، تهران، رشت، ش يشهرها

که  است بوده يين شهرهايترب مهميمقصد قرار دارد و پس از آن، مشهد و اصفهان به ترت ي(، در صدر شهرها91تابستان 

مورد  ياصل مقاصد يکي از برابر، به عنوان بًايتقر يتيراز و رشت در وضعياند. آنگاه، شسفر انتخاب کرده يبرا يمسافران داخل

 .است کشور قرار گرفته يتوجه گردشگران داخل
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ن مقاصد يتربه عنوان مهم 91، و شهر تهران در بهار 92و بهار  91، شهر مشهد در تابستان 3-9 جه به نگارةعالوه، با توبه   

را  يزان کمتريم ير اهداف گردشگريبه نسبت سا يارتي، اهداف ز1-9 . البته با توجه به نگارةدنشويمحسوب م يمسافرت

ل ير موارد از قبي، سايارتيز يه شهر مشهد، عالوه بر هدف اساسل سفر بين مطرح کرد که داليد بتوان چنيشود. شايشامل م

 رد. يگيز در در بر ميح را نيدار دوستان، و گردش و تفريد

 
  شده انجام سفر تعداد بيترت به يداخل يسفرها ياصل مقصد شهر پنج 3 -9 ةارگن

در جلب نظر و  يخاص يهايژگيک از ويشخص شده است، هر  3-9 رةکه در نگا ي، پنچ شهر مقصد اصليبه طور کل   

با جاذبه  را ، رشتيارتيو ز يمذهب توان شهر مشهد را با جاذبةيکه ميبه طور هستند؛برخوردار  يگردشگران داخل عالقة

ث که يتهران از آن حن، شهر يچن سرآمد دانست. هم يخيو تار يراز و اصفهان را با جاذبه فرهنگي، و شييايو جغراف يعيطب

دار يبا اهداف د ياديد زمختلف است، تا ّح ياز شهرها ييت بااليرنده جمعيدربرگ رود و عمومًايتخت کشور به شمار ميپا

 رد.يگيقرار م يدوستان و بستگان مورد توجه گردشگران داخل

گردشگران  يرا در سبد مسافرتيز دارند؛ ييت بااليز اهميد شده نيبازد ي، شهرهايدر آمار و اطالعات مربوط به گردشگر   

د ي، پنج شهر مهم بازد4-9 اند. نگارةد از آنها داشتهيبه بازد يکه مسافران عالقه و توجه خاص است يي، جزو شهرهايداخل

 مشهد، تهران، يب شهرهايشود، به ترتين نمودار مالحظه ميطور که در ادهد. همانيرا نشان م يشده توسط مسافران داخل

ت يبا وضع بًايز تقريراز و رشت نيش ي. شهرهااندبوده يمسافران داخل يکشور از سو ين شهرهايدترياصفهان و قم پربازد

 . است مواجه بوده يد گردشگران داخليزان بازدياز لحاظ م يکساني

يرد. در واقع، اين شهر به گبا مقايسة شهرهاي مقصد و بازديد شده، شهر قم به عنوان تفاوت اساسي مورد توجه قرار مي   

زيارتي، در مسير رسيدن به مقصد اصلي از سوي گردشگران براي بازديد انتخاب شده است. اين امر به  عمومًادليل ماهيت 

خصوص در زمينه سفرهاي زيارتي کاماًل مشهود است. به طور مثال، مسافراني که در نظر دارند به شهر مشهد مسافرت کنند، 

 آورند.اين شهر، از ساير شهرهاي زيارتي از جمله قم، به دليل ويژگي متمايز آن، بازديد مذهبي به عمل مي در مسير سفر به
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  شده انجام سفر تعداد بيترت به کشور شده بازديد شهر شش 4 -9 ةارگن

 يگردشگردر مباحث مربوط به  ييت بااليهمد شده، از ايدگاه شهر مقصد و شهر بازديمهم از د يتوجه به شهرها   

 يهاص مکاني، تشخيصنعت دست -و هنر يصنعت گردشگر يارتباط يهانهين زميتراز مهم يکيبرخوردار است. در واقع، 

ن دو يان ايم يدگاه ارتباطيهاست. در ادامه، دن حوزهيدر ا يو زمان يمکان يزيردر داخل کشور و برنامه يگردشگر ياصل

 شود.يه ميارا يياجرا يشنهادات کليه شده، در قالب پيارا يا توجه به اطالعات آمارصنعت ب

 يداخل يو گردشگر يع دستيان صنايم يارتباط يکل يراهکارها

 ي، و اعتقاديخي، تاري، هنريفرهنگ يهاخود، حامل ارزش يو تمدن يفرهنگ خ کهن و سابقةي، با توجه به تاريع دستيصنا   

 يگردشگر رود.يبه شمار م يقوم يو اجتماع يتعامل فرهنگ ياصل يهاخاطرات، از راه يماندگار جنبة است و عالوه بر

-يمحسوب م يع دستيت صنايفعال يدر بهبود فضا ياساس ي، عنصريو هنر يفرهنگ ييآشنا يهاهيبا فراهم کردن زمن يداخل

ح يت منسجم و صحيريو مد يزيرمختلف، در برنامه يهادگاهياز د يمربوط به گردشگر يآمارها شود. در واقع، مطالعة

 کند.يفا ميا ياساس يان اقوام مختلف، نقشيدر م يع دستيصنا

به مسافران  يگردشگر يشهرها ارزندة يع دستيصنا ي، معرفيع دستيو صنا ياز موارد مهم در بحث ارتباط گردشگر يکي   

 ي، راهيع دستيصنا يايم گردشگران با دنيارتباط مستق يرقرارمناسب در جهت ب يساز و کارها ينيبشياست. در واقع، پ

-يد. به نظر ميآيمردم به حساب م روزمرة يآن در زندگ يسازفرهنگ ن کاالها و متعاقبًايشتر نسبت به ايب ييمؤثر در آشنا

 يکه با عقد قراردادهايطوربه  است؛ يامور گردشگر يمتول يهاتورها و سازمان يزيراز موارد قابل انجام، برنامه يکيرسد، 

 يع دستينسبت به محصوالت صنا يشتريکار، استقبال ب يو فرهنگ يهنر يهاهيشتر مسافران با اليب ييمناسب در جهت آشنا

 و مشاهدة يديتول يهاد از کارگاهير سفر را به صورت بازديمس يهابرنامه يبندتوان زمانيان، مين ميرد. در ايپذيصورت م

د يپربازد يهام مخصوص گردشگران در بخشيفروش مستق يهاجاد بازارچهيعالوه، ام کرد. بهيند کار تنظيآم فريمستق

ن موارد يدر ا ين محصوالت محسوب شود. تمرکز اساسيش سطح فروش ايدر افزا ياتيعمل يتواند راهکاريم يگردشگر
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ن يترا جذابيو  ين مقصد گردشگريترعنوان مهمشه به يگذشته، هم يهارد که در ساليصورت گ ييد در مورد شهرهايبا

در  يميفروش دا يهاها و مکانجاد بازارچهيتورها و ا يزيرگر، برنامهي. به عبارت داندانتخاب شده يديبازد يشهرها

ل ن ذکر شد، استقبايش از ايطور که پشود. البته، همانيشنهاد ميراز و رشت پيمشهد، تهران، اصفهان، قم، ش يشهرها

ت تورها با تمرکز يرينه و مديرسد، توجه به موارد مرتبط با هزيافته است. به نظر مينسبت به تورها کاهش  يگردشگران داخل

 يگردشگر يدر تورها يد و چه فروش، خود بتواند بهبود قابل توجهي، چه در عرصه توليع دستيصنا يهاد از مکانيبر بازد

ر شهرها و يم در سايفروش مستق يهاسفر و احداث مکان يزيربعد، برنامه يهار گامجاد کند. ديا يو در کل صنعت گردشگر

د مورد يهدف، با يت در شهرهايقّفزان مّويم يواحد در کل کشور و پس از بررس يدگاهيبه منظور داشتن د يدنيد يهامکان

 رد.يتوجه قرار گ

 يگردشگر يهاک از مکانيدر هر  يگردشگر يدف اصلقابل توجه، توجه به ه ، نکتةيگردشگر يهادگاه مکانياز د   

ب، مالحظات هدف يترتنيرد. بديپذيسفر صورت م يمسافران، متناسب با هدف اصل يانتخاب سوغات برا را عمومًايز است؛

 يع دستيصنا يواحدهاو  يهاگشت در کارگاه يت تورهايريز مديو ن يع دستيصنا ينوع کاالها يزيرگردشگران در برنامه

 ييايو جغراف يعيطب ل جاذبةيعت در رشت، به دلين با طبيقر يرسد توجه به کاالهاي. به طور مثال، به نظر مدارد ينقش اساس

ن نوع يش به ايگرا نةي، زميعيطب يهان بخش بر مکانيرا تمرکز و توجه گردشگران ايداشته باشد. ز يرا در پ ييت بااليموفق

 يشتريراز و اصفهان از اقبال بيش يدر شهرها يو فرهنگ يخيتارمحصوالت ن، فروش يچن. همکندميکاالها را در آنها فراهم 

 يهامند به مکانافراد هنردوست و عالقه دارد. عمومًا يز بستگيه نين امر به نوع گردشگران هر ناحيبرخوردار خواهد بود. ا

در  ياساس دارند. در واقع، نکتة ين امر توجه خاصيد، بدخو يدهاي، در خرکنند و بنابراينين شهرها مسافرت مي، به ايخيتار

ش به يگرا يروانشناس يخاص، و به نوع ينظر و مطلوب گردشگران در سفر به شهرها مورد يهايژگين بخش، توجه به ويا

 نةيزم ،يگردشگران و مسافران داخل يهايمندم عالقهيرمستقين رهگذر، با درک غيشهر خاص در زمان مشخص، است تا در ا

 ا شود.يز مهين يع دستيصنا يبهبود فضا

از  يو خانوادگ يد گروهيد. به طور مثال، بازديآيد ميز به نظر مفين ياهداف گردشگر يفات مرتبط با بعضيتخف يبرخ ةيارا   

ت نوروز، اليتعط ام خاص، مثاًليفات خاص فروش در ايل تخفياز قب يجانب يهاتيجاد مزي، با ايع دستيصنا يهامکان يبعض

ع يشتر صنايغ بيج و تبليترو نةيزم ،دکنندگان مختلفيبه بازد يداخل يدر بسته سفرها يع دستيگان صنايرا يهانمونه ةيا ارايو 

در ذهن گردشگران  يبه نوع يتوان حتي، ميع دستيمختلف صنا يهانمونه ةيان، با اراين ميسازد. در ايرا فراهم م يدست

ن زمان جلب يترح، مناسبياز در مسافران در اوقات گردش و تفريجاد نيکرد. ا يبازارساز ،خاص يهاجاذبه مند بهعالقه

 ةيکند. ارايز صدق مين يارتين امر، در مورد سفرها با اهداف زياست. ا يع دستيآنها به محصوالت صنا توجه و عالقة

جاد کند. يرا در افراد ا ياز قابل توجهيتواند حس ني، ميمذهب يهامسافران، در کنار مکان يد مذهبيک به عقايمحصوالت نزد

ت ين حوزه، موفقيدر ا يو مذهب يخيتار يهااز اصالت يريگن و با بهرهينو يهاتيمحصوالت با خالق عرضةبه خصوص 

 را به همراه خواهد داشت.  يشتريب
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گردشگران  يانهيرود، توجه به اقالم هزيار مبه شم يدار مسافران داخليد سوغات از جمله رسوم مهم و پايه خرک جا از آن   

نه ها در دو سال گذشته، مشخص شده است ين هزيآمار ا يرسد. با بررسيمهم به نظر م يع دستيصنا يزيردر برنامه يداخل

در جهت کسب  يع دستيرود. تالش صنايبه شمار م يمسافران داخل يانهيهز يهان بخشيتراز مهم يکيد سوغات، يخر

ان، توجه به ين ميرود. در ايبه شمار م يداخل يگردشگر ين اهداف بررسيتراز مهم يکياز سوغات مسافران،  يشتريب سهم

برخوردار است.    ييت باالي، از اهميصناع يهنرهامحصوالت  يابيو بازار ياز موارد مطرح شده، به منظور بازارساز يبيترک

ل يبه دل يدست آثار صنايعمحصوالت است.  يگذارمتيمناسب ق يهاياستراتژ ن مورد، در نظر گرفتنيقابل توجه در ا نکتة

ن کاال، به يمت اياز ق يارسد. البته بخش عمدهيباال به فروش م يهامتي، با قيهنر يهاو ظرافت يديت خاص کار يماه

 يهايد بر استراتژياظ، تأکلحنيبرخوردار است. بد يت کنترل کمترين محصوالت است که از قابليتمام شده ا يسبب بها

ک سو، يتواند از يداران، ميزان خريمشخص و بسته به م يمت در فواصل زمانين قييمناسب تع يهاوهيو ش يگذارمتيق

جاد کند. در واقع، يدکنندگان ايشتر را در توليد بيش به توليش تقاضا، گرايگر، با افزايد ين کند و از سويرا تضم ييفروش باال

و با کاربرد کمتر است. مالحظات  ينييتز يد کاالهايان در خريسک کمتر مشتريط رکود در کشور، ريکالت شرااز مش يکي

ا ياز سفر و  يادگاريبه عنوان  يع دستيصنا يد کاالهايشتر گردشگران به خريش بيتواند موجب گراينه مين زميدر ا يمتيق

 کان شود. ينزد يسوغات برا
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 مقدمه

 يها، نمودها و جلوهياست که در هر کشور يليبديب يو فرهنگ يعي، طبيخيتار يهاادمانيدار و شناخت ي، ديگردشگر   

ر، هنوز قادر نبوده است به سهم ينظکم يگردشگر يهاو جاذبه هانهيبا زم يران، به عنوان کشوريخاص آن مشهود است. ا

 ياجتماع -ياز مشکالت اقتصاد يارين امر باعث شده است تا بسيابد و اير جهان دست د ياز بازار گردشگر ياستهيشا

 حوزة از موضوعات مرتبط با يکيبماند.  يمرتفع شود، همچنان پابرجا باق يگردشگر ةتواند با توسعيکشور، که م

 ست.مواجه بوده ا ياريبس يهاان گذشته، با چالشياست که در طول سال يع دستي، صنايگردشگر

 يخيو تار ي، فرهنگيعيطب يهادار جاذبهيز دي، و نيرانيبا فرهنگ و آداب و رسوم ا يي، آشنايهدف گردشگران خارج   

ن گروه از يمورد توجه ا ، عمومًايخيو تار يفرهنگ يطوالن با سابقة يدست صنايعن رهگذر، يران است که در اين ايسرزم

، از يع دستيبا هدف بهبود اوضاع کسب و کار صنا يدر جذب گردشگران خارج. لزوم تفکر منسجم رديگيگردشگران قرار م

و  يصناع يان هنرهايم يارتباط يهااز حلقه يکيرد. در واقع، يگين بخش مورد توجه قرار مياست که در ا يار مهميموارد بس

فرهنگ و هنر  يکنندگان شفاهغيتبلو  يع دستيصنا يکاالها داران بالقوةيبه عنوان خر ي، توجه به گردشگران خارجيگردشگر

رد و آنگاه در يگيل قرار ميان گذشته مورد تحليدر طول سال يگردشگران خارج يت کلين بخش، وضعياست. در ا يرانيا

 شود.يشنهاد ميپ يياجرا يبخش آخر، راهکارها

 يخارج يت گردشگريل وضعيتحل

ت يک مليز به تفکيدر طول چند سال گذشته و ن يخارج مربوط به تعداد گردشگران ين بخش، اطالعات آماريدر ا   

 يع دستيت صنايوضع يمناسب ارتقا ي، راهکارهايافتيج دريتا متناسب با نتا ،رديگيل قرار ميمورد تحل يمسافران خارج

 ياد اسالموزارت فرهنگ و ارش يو جهانگرد يرانگردياز سازمان ا يآمار يهاشود. الزم به ذکر است، داده يو معرف ييشناسا

 افت شده است. يدر يو گردشگر يع دستي، صنايراث فرهنگيسازمان م يگردشگر يزيرو دفتر برنامه

  يخارج يگردشگر َرَوند

توان يگر، ميرود. به عبارت ديبه شمار م يمبادالت فرهنگ يهان راهيتراز برجسته يکي، همواره يگردشگران خارج   

م و يمستق در نظر گرفت که با تجربة يفرهنگانيو م يفرهنگدرون يگفتگو يهاروش نيرا به عنوان ارزشمندتر يگردشگر

ر، يو چشمگ يعيطب يهاز جاذبهيران، و نيا يخيو تار يفرهنگ يطوالن گران همراه است. با توجه به سابقةگردش بدون واسطة

ل ياست که به دل ين در حاليباشد. اجهان بهتر  ير کشورهاينسبت به ساران يدر ا يت گردشگريرود که وضعيانتظار م

سته مشاهده يگاه شايو کسب جا يدر رشد گردشگر يتوجهشرفت قابليپ ن حوزه، عماًلينامناسب در ا يهايگذاراستيس

 دهد. يرا نشان م 92تا  85وارد شده به کشور از سال  ي، تعداد گردشگران خارج5-9 نشده است. نگارة

بوده است.  يصعود بًايگذشته تقر در طول دهة يوند گردشگرَرَ يند کليشود، برآيمالحظه م ن نموداريطور که در اهمان   

در  يتر به تعداد گردشگران خارجقيدق يگاه مورد انتظار کسب نشده است. با نگاهيگاه جاچي، هين دوره زمانيهرچند در ا
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ان وارد شده به کشور به عنوان يوند خارجَر،َ 86ال ، نسبت به س87ن مطرح کرد که در سال يتوان چني، م92-85 يزمان دورة

 صعوديب يکن شيبوده است، ول افزايشيوند همواره به صورت َرنَ يبعد، ا يهاگردشگر با کاهش مواجه شده است. در سال

شگران، ش در تعداد گرديزان افزاي، م90-89و  88-87 يزمان يهار بوده است. به طور مثال، در دورهييآن مدام در حال تغ

 قبل و پس از آن، کمتر بوده است.  يهانسبت به سال

 
 خارجيان وارد شده به كشور بر حسب گردشگر 5 -9 ةارگن

رسد، در صورت يدر دو سال گذشته است. به نظر م يتعداد گردشگران خارج ندةيب فزاينه، شين زميقابل توجه در ا نکتة   

منسجم و  يزيرن امر، ضرورت برنامهيمورد انتظار برسد. ا به حًد يک تعداد گردشگران خارجينده نزديوند، در آَرنَ يادامه ا

ع ي، توجه به محصوالت صنايصنعت گردشگر يراستا با ارتقاسازد. در واقع، هميرا آشکار م يع دستيصنا ح در حوزةيصح

 ابد.ييت ميش اهميش از پيران، بيا يو هنر يخي، تاريبه عنوان نماد فرهنگ يدست

 ت مسافرانيبر حسب مل يخارج يگردشگر

ن يجهت تأم يديکل ين راهبردهاياز نقاط مختلف جهان و تدو يمختلف گردشگر يهاالت گروهيازها و تماين ييشناسا   

ق، يق، عاليسال ليگر، تحليرود. به عبارت ديران به شمار ميدر ا يت گردشگريوضع يدر ارتقا ياساس يازها، عاملين نيا

هدفمند،  يتواند راهکارهاين حوزه ميک در ايمات استراتژيتصم يگردشگر، به عنوان مبنا يهاحات گروهيها و ترجخواسته

کشور برتر از  20، 3-9قرار دهد. جدول  يگذاران صنعت گردشگراستيرندگان و سيگميتصم يروشيرا پ يع و مناسبيبد

ه و افغانستان، در يجان، ترکيعراق، آذربا ين جدول، کشورهايدهد. با توجه به ايرا نشان م رانيبه ا يلحاظ گردشگران خارج

ک سو، ين کشورها از ي. ااست به کشور بوده يتعداد گردشگران خارج نةيکشور برتر در زم 5سال گذشته همواره جزو  6 يط

ران برخوردار يبا ا ييباال يگر، از مشابهات فرهنگيد يوران دارند و از سيبا ا يکم ييايجغراف ه، فاصلةيبه عنوان کشور همسا

 هستند.
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 به کشور يکشور برتر از لحاظ گردشگر ورود 20 ياسهيآمار مقا 3 -9 لوجد

 1387 1388 1389 1390 1391 1392 
 1.581.544 عراق  1.156.033 عراق  669.894 جانيآذربا 724.126 جانيآذربا 453.514 عراق  456.910 عراق  1

 1.098.584 جانيآذربا 769.341 جانيآذربا 629.975 عراق 616.626 عراق 311.198 جانيآذربا 225.387 جانيآذربا 2

 408.230 افعانستان 397.983 هيترک 593.945 ريسا 339.866 هيترک 266.715 هيترک 199.624 هيترک 3

 384.423 هيترک 342.164 افغانستان 418.978 هيترک 214.232 افغانستان 162.002 افغانستان 156.461 افغانستان 4

 168.548 ترکمنستان 273.252 ارمنستان 208.594 افغانستان 195.683 پاکستان 103.991 پاکستان 71.325 امارات 5

 167.728 نپاکستا 167.684 پاکستان 185.787 پاکستان 115.253 ترکمنستان 79.388 امارات 59.981 پاکستان 6

 150.272 عربستان 161.001 ترکمنستان 167.919 ترکمنستان 86.873 امارات 78.539 ترکمنستان 57.912 ترکمنستان 7

 82.928 تيکو 157.011  1ميمقان يرانيا 77.779 عربستان 60.319 نيبحر 29.701 ارمنستان 26.888 آلمان 8

 73.483 هندوستان 134.239 عربستان 58.442 تيکو 52.615 تيکو 29.701 نخجوان 14.497 نيبحر 9

 65.392 نيبحر 73850 تيکو 34.792 هندوستان 35.810 عربستان 29.615 تيکو 14.4111 ارمنستان 10

 58.557 نيپيليف 64.169 هندوستان 22.200 نيچ 22.275 آلمان 28.056 نيبحر 14.411 نخجوان 11

 37.704 نيچ 48.544 نيپيليف 20.908 لبنان 16.985 قطر 25.244 آلمان 12.865 هندوستان 12

 37.483 لبنان 48.073 نيبحر 17.895 نيبحر 11.676 لبنان 12.762 قطر 12.443 هيسور 13

 22.290 آلمان 30.205 نيچ 16.109 آلمان 10.701 هندوستان 9.138 عربستان 11.598 تيکو 14

 18.906 هيروس 20.669 لبنان 12.652 هيروس 9.373 ارمنستان 9.091 هيسور 9.323 قطر 15

 17.832 عمان 19.525 آلمان 10.596 عمان 9.373 نخجوان 8.441 هندوستان 8.158 هلند 16

 14.288 ايتاليا 17.532 هيروس 9.593 ايتاليا 7.648 نيچ 8.174 هلند 7.513 لبنان 17

 8.727 يجنوب کره 13.326 عمان 8.341 هيسور 7.216 هيروس 7.656 لبنان 7.324 انگلستان 18

 8.151 فرانسه 10.220 ايتاليا 8.086 يکره جنوب 7.019 انگلستان 7.206 هيروس 7.168 فرانسه 19

 7.909 گرجستان 9.244 هيسور 7.607 ارمنستان 6.852 هلند 6.910 انگلستان 6.123 هيروس 20

ا و اروپا يآس به طور عمده از دو قارة، سال گذشته 5در  يشود، گردشگران خارجيمالحظه م 3-9طور که در جدول همان   

-يه مشاهده نميانوسياق ا قارةيو  ييکاي، آمرييقايآفر ياز گردشگران کشورها ين فهرست، نامياند و در اران سفر کردهيبه ا

 ييايد بر حفظ و گسترش گردشگران آسيبا ي، توجه اساسيمربوط به صنعت گردشگر يهايزيرب، در برنامهيترتني. بد2شود

ب ي، ترک6-9 ةگر باشد. نگاريد يهاشتر از قارهيدر جلب گردشگران ب يگذارهيزمان، سرما ، و به طور همييو اروپا

از  ي، گردشگران ورود6-9 دهد. با توجه به نگارةيا و اروپا را نشان ميآس وارد شده به کشور از دو قارة يگردشگران خارج

 ين دوره زمانيزان اختالف در اين مياند. ابوده ييشتر از گردشگران اروپايار بيبس 92-87 يزمان در دورة ييايآس يکشورها

 ده است.يون نفر، رسيليم 4زان خود، معادل ين ميشتري، به ب92که در سال  يافته است؛ به طوريش يهمواره افزا

                                                   
 است.. منظور، ايرانيان مقيم خارج از کشور 1 

هاي سفر وجود دارد که تر ترکيب گردشگران خارجي، نياز به برخي اطالعات تکميلي، نظير اهداف گردشگري و هزينه. به منظور تحليل دقيق2 

 هاي متولي موجود نيست.هاي مربوط در سازمانمتأسفانه پايگاه داده
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 هابر حسب قاره يب گردشگران خارجيترک 6 -9 نگارة

ک يا و اروپا، تعداد گردشگران در هر يآس يهاک قارهيمختلف، به تفک ين گردشگران از کشورهايشتريص بيمنظور تشخبه    

ر عراق، يه نظيهمسا ين تعداد گردشگران از کشورهايشتري، ب7-9 رد. مطابق با نگارةيگيقرار م يها مورد بررسن قارهياز ا

ن يشتريجان بين کشورها، عراق و آذربايان اياند. در مران وارد شدهيکمنستان به اه، افغانستان، پاکستان و تريجان، ترکيآذربا

کسان ي بًايه تقريت گردشگران وارد شده از دو کشور افغانستان و ترکيرند. وضعيگيران را دربر ميبه ا يزان مسافران خارجيم

ران قرار دارند. تعداد گردشگران يداد گردشگران به ااز لحاظ تع برابريط يز در شرايت، پاکستان و ترکمنستان نياست و در نها

 است. ياندک نسبتًا حّدن کشورها، در يسه با ايز، در مقاير کشورها نيوارد شده از سا يخارج

 
 92-87به کشور در دوره  يميدا يبرتر از لحاظ گردشگران ورود ييايآس يکشورها 7 -9 نگارة

ران در ين تعداد گردشگر وارد شده به ايشتري، همواره آلمان با ب92تا  87 يها، در طول ساليياروپا ي، در کشورهاعالوهبه   

هزار نفر فراتر نرفته  30( از مرز 87ن سطح خود )سال ين کشور، در باالتريصدر قرار دارد. هرچند تعداد گردشگران از ا
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 87 يها؛ و فرانسه در سال89-87 يهاسال ي؛ هلند و انگلستان، ط92-90 يزمان ا، در دورةيتاليل اير کشورها از قبياست. سا

دهد که يرا نشان م يي، کشورها8-9 . نگارةاست ران وارد شدهيبه ا يها، گردشگراناند که از آنبوده يي، جزو کشورها92و 

 ران هستند.يبه ا يزان گردشگر خارجين ميشتريب يدارا

 
 92-87 به کشور در دورة يبرتر از لحاظ گردشگران ورود يياروپا يکشورها 8 -9 نگارة

منسجم و متناسب در  يزيرتوان برنامهيران، ميزان گردشگر به اين ميشتريبا ب يخارج يب، با تمرکز بر کشورهايترتنيبد   

در جذب گردشگر از  يگذارهيا و غفلت از سرمان کشورهيصورت داد. الزم به ذکر است، توجه صرف به ا يگردشگر حوزة

زمان حفظ و کرد هميد. در واقع، داشتن رويبه حساب آ يت گردشگريريبزرگ در مد يتواند اشتباهير کشورها، ميسا

، يو گردشگر يع دستيبرخوردار است. در ادامه، با توجه به اثرات متقابل صنا ييت باالياز اهم يت گردشگريريتوسعه، در مد

 شود.يح ميتشر يصناع يهنرها ط کسب و کار در حوزةيشرا نة توسعةيدر زم يکل ياهکارهار

 يخارج يو گردشگر يع دستيان صنايم يارتباط يکل يراهکارها

 کيو هر ه برخوردار، يم و دوسويمستق ياز ارتباط يو گردشگر يع دستيشد، صنا مطرحفصل  يطور که در ابتداهمان   

 يبر بهبود فضا يرجخا يگردشگر ةيک سوين بخش، بر اثر يا . درهستندگر يت صنعت ديوضعدر بهبود  باال يتيقابل يدارا

 شده است. تمرکز يدست عيکسب وکار صنا

سال  نده آن در دويب فزاي، و به خصوص ش92-87 يهادر سال يخارج گردشگري يوند صعودَر، با توجه بهَ يبه طور کل   

ن فرصت يتوان از ايب ميترتنيشود. بديم ينيبشيک پينزد ندةيدر آ يت گردشگريضعود ودر بهب يانداز مثبتر، چشمياخ

ر آنچه در رابطه با ياز نظيمورد ن يهاداده يسازالبته فراهمبهره برد.  يع دستيت صنايوضع يارزشمند در جهت ارتقا

ز، يش از هر چين، پياست. بنابرا ياتيحار ي، بسيع دستيصنا در حوزة يزيرامهمطرح شد، جهت برن هم يگردشگران داخل

ب مناسب يت ترکمات الزم در جهيو تنظ ياطالعات يازهاين ةيص اوليبا تشخ يگردشگر ةجامع در حوز ياگاه دادهيجاد پايا

 شود.ياطالعات، احساس م
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ن ي، چن92-87 يزمان ورةن تعداد گردشگران در ديشتريبرتر از لحاظ ب يکشورها نةيه شده در زميبا توجه به اطالعات ارا   

ن يزان گردشگر از اين ميشتريب .اندران قرار داشتهيبه کشور ا يخارج در صدر مسافران ييايکه گردشگران آس شوديم مستفاد

سال گذشته،  6ب، در طول يترتنيداند. بنستان، پاکستان و ترکمنستان بودهه، افعايجان، ترکيعراق، آذربا يز از کشورهايقاره ن

 ياهن تعداد گردشگر در ساليرود که اير نقاط جهان بوده است. انتظار ميشتر از سايه، بيهمسا يگردشگر از کشورهاورود 

ر کشورها يران را داشته است. ساين گردشگر به ايشتري، آلمان بيياروپا يان کشورهايعالوه، در مز ادامه داشته باشد. بهيبعد ن

 اند.ران داشتهيگردشگر به ا يابل توجهعداد قتمشخص،  يک دوره زمانيک در يز هر ين

کرد يرا به اتخاذ رو يع دستيئوالن صناو مس زانيرن، برنامهجها ير کشورهايران از سايب گردشگران وارد شده به ايترک   

1STP يم ير روبازا يبندک نوع محصول، بخشيان بالقوه يشترک، در ابتدا، بر اساس مين تکنيکند. با استفاده از ايجلب م-

هدف  توجه به جامعة ت، بايشود و در نهايم يابيمحصوالت هدف ةيمشخص شده، ارا يبنددهد و آنگاه بر اساس طبقه

ن يز، حول اين بخش نيشنهاد مورد نظر در ايرد. پيپذيصورت مان يهن و تفکر مشتروالت در ذصمح يابيمخاطب، موضع

ق يازها و سالين ييبازار و متناسب با آن، شناسا يبندران مختلف، بخشگردشگ تيع، با توجه به ملواقک قرار دارد. در يتکن

د و ارزش مورد انتظار هر گروه از ين بخش، توجه به قدرت خريمهم در ا شود. نکتةيهر گروه از گردشگران انجام م

مت ي، عامل قيخارجگردشگران  يهاگروه يبندميمهم در تقس يهالفهاز مؤ يکيگر، يگردشگران است. به عبارت د

غات مربوط به يبلت ،ترات عمل و از همه مهميص جزييهدفمند با تشخ يزيرها، برنامهن بخشيکاالهاست. آنگاه متناسب با ا

 شود.يجاد ميامختلف  يهاآن در گروه يهااز محصول و ارزش خاص ب، تصوريترتنيدرد. بيگيهر گروه صورت م

با  يبه دنبال محصوالت تجمل ، عمومًايعرب يداران کشورهاي، گردشگران و خريع دستيادکنندگان صنيبنابر نظرات تول   

)مردم عمان( متفاوت است. در  يعرب يمورد استفاده در لباس ساکنان کشورها يهاده هستند. نوع دوختيچيپ يهاطرح

ن گروه از گردشگران، توجه يعالوه، ابه .مند هستندعالقه يرانيل ايساده و اص يهاشتر به طرحيب ييمقابل، گردشگران اروپا

گر، يد يباالتر هستند. از سو يهامتياضر به پرداخت قح يکه حتيدارند. به طور يخيو تار يهنر يد کاالهايبه خر ييباال

مت کمتر، يارزشمند و با ق يهنرد محصوالت يار حساس هستند. توليمت بسيدر برابر ق ه معمواًليهمسا يساکنان کشورها

 ه باشد. يهمسا يان گردشگران از کشورهايبزرگ در م يجاد بازاريتواند منجر به ايم

د و يپربازد يهاد مناسب در مکانيخر يهاازارچهجاد بيبرخوردار است. ا ييت بااليجا از اهم نيز در اين يمکان يزيربرنامه   

ن ي. متأسفانه در اهستندن حوزه اثرگذار يل گردشگران ادر استقبا يها، همگن مکانيت تورها با توجه به ايريو مد يزيربرنامه

 يهادر حوزه يزيربرنامه نةيزم يتواند به سادگير، من گونه آمايبه ا يوجود ندارد. دسترس ينه اطالعات و آمار خاصيزم

نعت به طور ت بهبود هر دو صيقابلداراي ن راهکارها در هر صورت، يرا فراهم سازد. هر چند ا يو گردشگر يع دستيصنا

 يع دستيکسب و کار صنا يتواند فضايها، متورها و گشت يزيرو به خصوص برنامه يگردشگر، ي. به عبارتاستزمان هم

                                                   
1. Segmentation, Targeting and Positioning 
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 نةيتواند زمي، ميخيو تار ي، هنريفرهنگ يالهابه عنوان کا يدست عيصنا يهاگر، جاذبهيد يرا در کشور بهبود بخشد. از سو

 کشور را فراهم سازد. شتر بهيب يورود گردشگران خارج

 نهم فصل يبندجمع

گر برخوردار يکديه نسبت به يوسته، از اثرات متقابل و دوسويبه هم متصل و پ به عنوان دو حلقة يو گردشگر يع دستيصنا   

 ليمورد توجه قرار گرفته است. به دل يع دستيبر صنا يگردشگر هدفمند در حوزة يزيرن فصل، اثرات برنامهي. در اهستند

 ي. البته، دسترساست ن فصل بحث شدهيک شده در اين دو بخش به صورت تفکي، ايو خارج يز آشکار گردشگران داخليتما

 را فراهم ساخته است يترقيتر و دقل مناسبيتحل نةي، زميداخل يهامسافرت در حوزة يافتيشتر به آمار و اطالعات دريب

ح، ي)گردش و تفر يا بدون تور(، اهداف اصلينوع سفر )همراه با تور ث ياز ح يداخل يط گردشگريدر بخش اول، شرا   

)تور و گشت، حمل و نقل، اقامت،  ياصل يهانهيد، درمان، و کسب و کار(، هزيدار دوستان و بستگان، آموزش، خريارت، ديز

رپرست خانواده )با منبع س يآمدت دريد کاال و لوازم(، وضعي، و خري، سوغاتي، درمانيحيو تفر ي، فرهنگيو دخان يخوراک

ب ين آمارها، به ترتيل قرار گرفته است. بر اساس ايد شده مورد تحليبازد يمقصد سفر و شهرها ودرآمد و بدون آن(، 

مشهد، تهران، اصفهان، رشت،  ين مقاصد سفر، و شهرهايترراز، به عنوان مهميمشهد، تهران، اصفهان، رشت و ش يشهرها

مذکور، در بخش  يآمارها يانجام شده رو يهاي. مطابق با بررساندشده ييکشور شناسا ين شهرهايدتريراز و قم، پربازديش

 اشاره شده است. ييشنهادات اجرايپ ي، به برخيارتباط يکل يراهکارها

ت افراد وارد يوند ورود گردشگر از خارج، ملَران گذشته از لحاظَ يدر طول سال يخارج يت گردشگريدر بخش دوم، وضع   

 ن تعداد گردشگر در طول دورةيشتريقرار گرفته است. با توجه به آمار مذکور، ب يمربوط به آن مورد بررس يهاليشده و تحل

ران يه، افغانستان، پاکستان و ترکمنستان به ايجان، ترکيآذربا ، به خصوص عراق، جمهوريييايآس ي، از کشورها92-87 يزمان

، يياروپا يان کشورهاياند. در مه بودهيهمسا يران از کشورهايبه ا يگردشگران خارجگر، اکثر ياند. به عبارت دوارد شده

؛ هلند و 92-90 يزمان ا، در دورةيتاليل اير کشورها از قبيساران داشته است. يرا به ا يگردشگر خارج يشتريآلمان همواره ب

ران وارد يبه ا ياند که از آنها، گردشگرانبوده ييا، جزو کشوره92و  87 يها؛ و فرانسه در سال89-87 يهاسال يانگلستان، ط

ه شده است که مشروح آن در يارا يع دستيبهبود اوضاع کسب و کار صنا يکل يز، راهکارهاين آمارها نيشده است. بر اساس ا

 بخش دوم مشخص شده است. يانتها
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 مقدمه

ارها، به ين معيکه بهبود اي، به طورروديک کشور به شمار مي ياقتصاد يساس، از موضوعات ايکاريمبحث اشتغال و ب   

ط يشرا يابيارز يهااز شاخص يکي يکاريشود. در واقع، نرخ بيم يجوامع تلق يافتگيتوسعه يهااز شاخص يکيعنوان 

 يژگيکه و جا است. از آن ياقتصاد يهاليدر تحل ياريت بسياهم يد، داراين ديشود و از ايکشورها محسوب م ياقتصاد

 يانسان يروين ن صنعت از حوزةيت اين فصل، اهميآن است، در ا يانسان ةيصنعت، سرما -هنر ةبه مثاب يع دستيصنا ياديبن

ران گوشزد کرد و از آن در يرا در اقتصاد ا يصناع يهنرها ستةيگاه شايتوان جايب ميترتنيرد. بديگيآن مورد توجه قرار م

 مند شد.کشور بهره يت اقتصاديضعجهت بهبود و

ز بر جامعه يرا ن ياست که تبعات خاص يفصل يکاريو به خصوص ب يکاريبحث ب يانسان يروين يدياز مباحث کل يکي   

ن جنبه يتواند از ايآن، م يخانگ يژگين حال وين و در عييپا ياهياز سرمايبا ن يبه عنوان صنعت يع دستيسازد. صنايوارد م

، يفصل يکاريک سو، با کاهش نرخ بيرد؛ از يپذيان صورت مين ميدوطرفه در ا يارد. در واقع، مبادلهيقرار گ مورد توجه

برخوردار خواهد شد  يشترياز رونق ب يع دستيگر، صنايد يکنند و از سويدا ميپ يت بهتريوضع يافتگيتوسعه يهاشاخص

ن يشود، اين فصل تالش ميابد. در اييج ميدر سطح جامعه ترو ياديز دد و کاربرد آن تا ّحيم، فرهنگ توليرمستقيو به طور غ

 رد.يقرار گ يکرد با آمار و اطالعات مستند مورد بررسيرو

 يع دستيو راهکار صنا يکاريمشکل ب

کن يل به کار کردن دارد، وليتما يجار يشود که با دستمزدهاياطالق م يبه فردبيکار ، يدگاه اقتصادي، از ديبه طور کل   

 يمرجع، فاقد کار، ول يزمان کار در دورةي(، فرد ب1391) يکار و سرشمار يرويت، نيابد. بنابر نظر دفتر جمعييرا نم يشغل

 ياي، جويا انتظار بازگشت به شغل قبلينده و يل آغاز به کار در آيکه به دل يآن است. به عالوه، افراد يايکار و جو يآماده برا

مزد و  ،ف، کار به شغلين تعريشوند. با توجه به ايکار محسوب ميز بياند، نکار بوده ير و آماده برافاقد کا يکار نبوده، ول

 شود. ياطالق م يا خوداشتغالي يريبگحقوق

 يکاريو مباحث مربوط به آن است. در کل، ب يفصل يکاريت است، بيز اهمين طرح حايشتر در بحث ايان، آنچه بين ميدر ا   

 ةيکنند و بقياز سال کار م يل مشروط بودن حرفه خود، فقط در بخشين فعال است که به دلياز شاغل يهشامل گرو يفصل

 ينيچوهيا ميشوند که فقط در کشت و برداشت يم يان و کارگراني1يروستارندة يشتر دربرگين گروه بيکار هستند. اياوقات، ب

به  يل عدم وجود تقاضا در فصل مشخصيبه دل يکارين نوع بي(، ا1376ان )يباغگر، بنابر نظر قرهيکنند. به عبارت ديکار م

، با يکاريدر فصول ب دارند، معمواَل يقابل توجه يت کارياز سال فعال ين گروه از افراد، در بخشيکه ا جا د. از آنيآيوجود م

ه يشته اراسال گذ 5ر در شتيسال و ب 10ت يجمع يفصل يکاري، نرخ ب1-10جدول  در شوند.يمواجه م يادهيمشکالت عد

 يهاشهيبا ر ييکارها نةي، به خصوص در زميهر شخص يت کارير فعاليو خط س ياساس يريگميشده است. در واقع، تصم

                                                   
 ( دريافت شده است.www.amar.org.ir، آمار مورد استفاده در حوزه بيکاري، از سايت مرکز آمار ايران ). الزم به ذکر است1 
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ت ين جمعيثبت شده ا يکارين نرخ بيشتريشود، بين جدول مالحظه ميطور که در اشود. همانيآغاز م يسالگ 10از  يهنر

ج قابل ين نتايدر فصل بهار بوده است که ا 92و  91 يهادر فصل زمستان، و در سال 90و  89 يهادر کل کشور، در سال

ابد. به طور مثال، در ييبه شدت کاهش م يفصل يکارها يبرخ يشغل يتقاضا ن فصول معمواًلي. در واقع، در ااست ينيبشيپ

کند. به يدا ميش پيکار افزايعت بي، جميمانساخت يدي يکارها يا کاهش برخين و يزم ييل عدم کارايفصل زمستان، به دل

ر ييل عدم تغيمه دوم بهار، به دليدر ن يدز فقدان اقدام ّجيمه اول ماه، و نيدر ن يالت نوروزيل تعطيعالوه، در فصل بهار، به دل

 شود.  يمواجه م ينسب يکار با کاهش يروين يتقاضا ل، عماًليتعط يروزها يجو روان يفور

 سال گذشته 5شتر در يساله و ب 10ت يجمع يفصل يکارينرخ ب 1 -10 لوجد

 ييمناطق روستا يمناطق شهر زن مرد کل کشور مقطع زماني

 0/9 5/15 1/20 0/12 5/13 بهار 1389

 5/8 8/15 6/21 8/11 6/13 تابستان

 0/8 8/13 3/19 5/10 1/12 زييپا

 2/11 0/16 1/21 3/13 6/14 زمستان

 7/7 2/14 8/20 3/10 3/12 بهار 1390

 6/7 5/12 0/20 3/9 1/11 تابستان

 4/9 8/12 6/20 1/10 8/11 زييپا

 4/11 1/15 3/22 5/12 1/14 زمستان

 0/8 9/14 0/20 2/11 9/12 بهار 1391

 1/7 5/14 1/22 2/10 4/12 تابستان

 0/8 5/12 7/17 8/9 2/11 زييپا

 8/9 4/13 6/19 8/10 4/12 زمستان

 6/6 2/12 7/18 8/8 6/10 بهار 1392

 2/6 0/12 1/21 1/8 4/10 تابستان

 9/6 7/11 3/20 5/8 3/10 زييپا

 7/8 3/11 9/18 1/9 5/10 زمستان

 5/7 0/12 4/19 0/9 7/10 بهار 1393

ن جدول يت. چنانکه در امشخص شده اس يو شهر ييک جوامع روستايبه تفک يفصل يکاري، نرخ ب1-10در جدول    

ن يدر فصل زمستان بوده است. ا پيوستهسال گذشته به طور  5در  يکاريببيشينه نرخ ، ييشود، در مناطق روستايمشاهده م

ل يکه در فصل زمستان به ناچار به دل يت فعالي، اشاره دارد؛ جمعانکشاورز يعنيشاغالن روستا،  يبه کار اصل مًايمورد مستق

، مهاجرت ييدر مناطق روستا يفصل يکاريب نةيه در زمن مسأليترندارند. مهم ييت درآمدزاي، فعاليرزتوقف کار کشاو

 ير مشکالت اجتماعيو سا ينينشهين امر باعث گسترش حاشيدار است که ايپا يافتن شغليل يشهرها به دلان به کالنييروستا
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دهد و به دنبال آن، تبعات يخود را از دست م يديت کليابلکار مولد روستا، ق يروياز ن يب، بخش مهميترتنيشود. بديم

 د. يآين افراد به وجود ميان اي، در مياجتماع -يو چه فرهنگ يعد اقتصاد، چه از ُبيريناپذجبران

در فصل بهار بوده است.  92و  91 يهادر فصل زمستان، و سال 90و  89در دو سال  يکاريب ، بخش عمدةيدر مناطق شهر   

ت فصول و يبا توجه به ماهباشند که  يو شاغالن قرارداد يت، کارگران فصلين جمعياز ا يعيرسد قسمت وسيظر مبه ن

 يکاريب يزمان يهان فاصلهي، ايشوند. در مناطق شهريکار مواجه م يبا کاهش تقاضا اوقات،در اين  يط خاص اقتصاديشرا

مشاغل  يآوردن به برخ يرو ، و احتمااًليو روان يمشکالت مال يجاد برخيان جوانان، منجر به اي، به خصوص در ميفصل

 دهد. يسال گذشته را نشان م 5ن مناطق و در يدر ا يکاريوند نرخ بَر،َ 1-10 شود. نگارةيم يگرکاذب و واسطه

 
 سال گذشته 5در  ييو روستا يک مناطق شهريشتر به تفکيساله و ب 10ت يجمع يفصل يکارينرخ ب 1 -10 ةارگن

ن اذعان داشت که يتوان چني، ميکارينرخ ب ينيبشيو نوسانات قابل پ يمتوال يهاسه ساليو با مقا 1-10 بر اساس نگارة   

در  يکاري، نرخ ب90، در بهار سال ينداشته است. در مناطق شهر يسال گذشته بهبود خاص 5 يط يفصل يکاريت بيوضع

داشته  يش نسبيافزا ةتجرب مجددًا يکاري، نرخ ب91، با کاهش مواجه شده است. در سال 89شابه در سال سه با زمان ميمقا

نکرده است. به عالوه، در  ير خاصيين نرخ تغيز اين 93توجه مشاهده شده است. در سال قابل ي، کاهش92است و در سال 

رسد، يشود. به نظر مير مالحظه ميسال اخ 5ار در فصول به يکارينرخ ب يدر بررس يتين وضعيز چني، نييمناطق روستا

در هر دو منطقه با  يفصل يکاريوند نرخ بَرنداده است. چنانکهَ  يسال گذشته رو 5نه در ين زميدر ا يخاص يکرد درمانيرو

به  يزمان يهان دورهيکم در ا ياهياز سرمايبا ن يآوردن به مشاغل جنب يمواجه است. در واقع، رو يمستمر يهابيفراز و نش

 شود. يشدت احساس م

ن و ييار پايبس ياهياز سرمايبا ن يبه عنوان صنعت يع دستي، صناييو چه روستا يشهر يها، چه در بخشيبه طور کل   

کاران ين بيا يرا برا يو خوداشتغال يي، امکان درآمدزايمسکون يت انجام در واحدهاياز، و با قابليامکانات محدود مورد ن
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گر، يد يشود و از سويشهرها مان به کالنييمانع از مهاجرت روستا يجنب ييک سو، درآمدزايدهد. از يش ميفزاا يفصل

 يمنسجم و جامع يزيرنه، به برنامهين زميدر ا يگذارهيدهد. البته سرمايان جوانان را کاهش ميدر م يکاريب يزمان يهافاصله

به عنوان شاخص  يکاريت بين امر، نه تنها باعث بهبود وضعيرد. ايجه قرار گمورد تو يد در سطح دولتيازمند است که باين

، را يو چه اقتصاد يعد فرهنگ، چه از ُبيع دستيصنا يشود، بلکه باور جامعه نسبت به ارزشمنديدر کشور م يافتگيتوسعه

 کند. يت ميتقو

زان ين ميشتري، ب1-10قرار داد. با توجه به جدول  سال گذشته مورد توجه 5ت در يعد جنستوان از ُبيرا م يکارينرخ ب   

، را ييو چه روستا يمردان، چه در مناطق شهر يکاريدر مردان در فصل زمستان، و در زنان در فصل تابستان است. ب يکاريب

سد. اما رينسبت داد که در فصل زمستان به اوج خود م يبه خصوص ساختمان يقرارداد يو کارها يتوان به امور کشاورزيم

وابسته به  ياز آنها در بخش آموزش و کارها يال اشتغال قسمت عمدهيزنان در فصل تابستان، به دل يکاريرسد بيبه نظر م

ن يتوان ايدهند، ميل ميدرصد( را زنان تشک 70)حدود  يع دستيصنا يديفعاالن تول يت اصليکه جمع جا آن باشد. از آن

 يسنجان، امکانين ميمرتبط ساخت. البته در ا يصناع يهنرها يديتول ين را به انجام کارهاتابستا يکاران فصليع بيوس يروين

ت يت خاص فعاليل ماهينه به دليد آثار آبگيد مورد توجه قرار داد. به طور نمونه، تولين حوزه را بايدر ا يديتول يهاتيفعال

ن يبه نحو احسن توسط ا توانديم ي، بافت و رودوزيفالس يل کارهايگر از قبيد يهارشته يست، وليت زنان نيمناسب فعال

، 2-10 د شد. نگارةن فصل مطرح خواهيدر ا مربوط به هر گروه متعاقبًا يانسان يروهاين يليگروه انجام شود. مباحث تفص

 دهد.يت نشان ميسال گذشته را بر حسب جنس 5در  يفصل يکاريروند ب

 
 سال گذشته 5ت در يک جنسيشتر به تفکيساله و ب 10ت يجمع يفصل يکارينرخ ب 2 -10 ةارگن

ساله همواره با نوسانات مواجه بوده است. به طور مثال، در  5 يزمان زنان در دورة يکاريوند بَرَ 2-10 با توجه به نگارة   

کرد يشود که نشان از نبود رويمشاهده نم ييهابي، همواره فراز و نشين دوره زمانيدر فصل بهار در ا يکارينرخ ب سةيمقا
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مورد  ش از همةيمشهود است. در واقع، آنچه ب ز کاماًلين مورد در ارتباط با مردان نينه است. اين زميخاص در ا يابرنامه

سال  5ل است. چنانکه در طو يکاريب يها ت در زمانيفعال يبا امکان باال يرد، عدم توجه به مشاغل جانبيگيتوجه قرار م

ع يصنا در حوزة يگذارهياست که سرما ين در حاليشود. ايمالحظه نم يفصل يکاريدر نرخ ب يريگذشته، بهبود چشمگ

 يکاران فصلي، آنچه بيکاهش دهد. به طور کل ياديد زرا تا ّح يکاريتواند نرخ بي، ميديو هم تول يد آموزشي، هم از ديدست

-يق ميدق يزيرخاص است که با برنامه يهان افراد در فصليا ييان درآمدزايدن جرسازد، قطع شيش از همه نگران ميرا ب

 ها جذب کرد و به کار گرفت.ن حوزهين افراد را در ايتوان ا

 هاي اصلي صنايع دستيشغلي گروه -نيازهاي آموزشي

شود. الزم به يت مطرح ميمناسب فعال ياهد بر استانيبا تأک يو مکان ياهي، سرمايآموزش يهايازمنديک، نيدر ادامه، به تفک  

 افت شده است. ين جداول، از مرکز اطالعات وزارت کار و تعاون دريذکر است، اطالعات مربوط به ا

 نهيگروه آثار آبگ ياو حرفه ياطالعات آموزش

توجه  ازمنديبت شده در گمرک، نن حوزه، بنابر آمار ثيدر ا ين گروه صادراتيترنه، به عنوان موفقيد آثار آبگياشتغال به تول   

ن موارد اشاره شده است. به يک به اي، به تفک2-10است. در جدول  اين رشته هنري يو شغل يآموزش يهايژگيو يبرخ به

شه، معرق يش ين بخش، شامل تراش رويمطرح در ا يهااز وزارت کار و تعاون، رشته يافتي، بنابر اطالعات دريطور کل

ن يک از ايت در هر يجهت فعال يآموزش ة. حداقل دوراستشه يش يجوششه و هميش يرو يشه، نقاشيپشت ش يشه، نقاشيش

 ساعت است.  150شرفته، يساعت و در سطح پ 72 ي، در سطح مقدماتهارشته

کار  يرهااز به ابزاي، به جهت نيجوشل تراش و هميها از قبرشته يدر برخ يدياقدام تول يه الزم برايزان سرمايم نةيدر زم   

 يون تومان کافيليم 5، اعتبار هاحرفهر ياست که در سا ين در حالياز است، ايون تومان مورد نيليتر، حداقل اعتبار ده مشرفتهيپ

شود. انجام يده ميد يارين گروه تفاوت بسيمختلف ا يهاان رشتهيکار، م يالزم برا يزان فضايرسد. از نظر ميبه نظر م

 90به مساحت  يازمند مکانيشه نيش ياز دارد. پس از آن، تراش رويمتر مربع ن 12زان يه، به حداقل مشيدر ش ينقاش يکارها

متر مربع(  300و  200ب ي)به ترت يشتريب يت کار، به فضاوت متفايشه به جهت ماهيو معرق ش يجوشمتر مربع است. هم

 رد. يصورت پذ يد به نحو مناسبياج دارد تا تولياحت

ز به انجام رساند، نوع مکان مناسب ين يها را به صورت مشاغل خانگن گونه حرفهيتوان ايه مک جا ر، از آنگيد ياز سو   

، هستندقابل انجام  يرآپارتمانيو غ يط آپارتمانيکه در هر دو مح ييهامشخص شده است. رشته 2-10کار در جدول  يبرا

 ي، آلودگيرآپارتمانيغ يهاطيمناسب در مح صرفًا يهارشته نةيمدر ز ي. ولدنکنيجاد ميان اياطراف ين مشکل را برايکمتر

، تنها در يجوششه و هميش يشود، تراش روين جدول مشاهده ميطور که در ابود. همان دنزا خواهمشکل يطيو مح يصوت

نه يدر گروه آثار آبگ يهنر يهارشته همة مطابق با اطالعات اين جدول، عالوه،د. بهند داريت توليقابل يرآپارتمانيغ يهاخانه

 د.نشويانجام م يتيچ محدوديدر شهرها و روستاها بدون ه
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 نهيآبگ يو شغل يآموزش يازهاين 2-10 لوجد

 يحداقل دوره آموزش يرشته هنر

 الزم

حداقل اعتبار 

 الزم

مناسب  يهااستان الزم يحداقل فضا

 ن شغليا

محل مناسب 

 تيانجام فعال

 نوع مکان مناسب

 يتراش رو

 شهيش

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

100.000.000 

 الير

متر مربع با نور  90

 مناسب ةيو تهو يکاف

اصفهان، تهران، 

 کرمان، همدان

 يرآپارتمانيغ خانة شهر و روستا

 ساعت 72: يمقدمات شهيمعرق ش

 ساعت 150شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

نور  متر مربع با 300

 مناسب ةيو تهو يکاف

و  يآپارتمان خانة شهر و روستا اصفهان

 يرآپارتمانيغ

پشت   ينقاش

 شهيش

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع با نور  12

 مناسب ةيو تهو يکاف

 يآپارتمان خانة شهر و روستا اصفهان

)محدود(، خانه 

 يرآپارتمانيغ

 يرو ينقاش

 شهيش

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع با نور  12

 مناسب ةيو تهو يکاف

ل، اصفهان، ياردب

، يخراسان رضو

ن، کرمان، يقزو

 لرستان، همدان

و  يآپارتمان خانة شهر و روستا

 يرآپارتمانيغ

 يجوشهم

 شهيش

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

100.000.000 

 الير

متر مربع با نور  200

 مناسب ةيو تهو يکاف

 يرآپارتمانيغ خانة شهر و روستا يمرکز

 يکاف يبا فضا

رسد ياست. به نظر م يو شغل يت آموزشيمناسب جهت فعال يها، استان2-10ه شده در جدول يارا مواردن يتراز مهم يکي   

رفته است. يکار و ...( صورت پذ يرويت نينه، قابليه، هزياول مناطق )از ابعاد مواد يت نسبّيها بر حسب مزن استانيانتخاب ا

شه( در يش يجوششه )به جز هميش يهنر يهارشته همة بًايشود، مکان مناسب تقرين جدول مشاهده ميطور که در اهمان

برخوردار  يهت قابل توجي، از اهميتراش و نقاش ير کرمان و همدان، جهت انجام کارهايها نظر استانياصفهان است. سا

مطرح  ينقاش يز در کارهاين، و لرستان ني، قزويل، خراسان رضوياردب يها. البته استان تهران در کار تراش، و استانهستند

 ذکر شده است.  يز استان مرکزيشه نيش يجوش. در بخش همهستند

 يگروه آثار سفال ياو حرفه ياطالعات آموزش

 نشان داده شده است، در حوزة 3-10که در جدول ، همچنانيد آثار سفاليت توليالاز جهت شروع فعيمورد ن يهايژگيو   

، سفال يسازن گروه شامل خرمهرهيمورد بحث در ا يها. در کل، رشتههستندمتفاوت  يگر تا حدوديکديبا  يو شغل يآموزش

 ي، و اقسام مختلف نقاشيينايمرنگ و ، هفتين فام، مشبک، معرق، معقليزر يهاي، انواع کاشيگرنقش برجسته، سفال

 يدر سطح مقدمات يهنر يهاک از رشتهيآموزش در هر  ياز براي. مدت زمان مورد نهستند يرلعابيسفال و ز ي، رويرولعاب

که به  هستندرنگ معرق و هفت يهاينه، کاشين زميدر ا ءاستثنا يساعت است. موردها 150شرفته يساعت و در سطح پ 72

ساعت و سطح  150 يآموزش )سطح مقدمات يبرا يشتريات کار، مدت زمان بييجز يحصول و برخت خاص ميل ماهيدل

 از دارند. يساعت( ن 400شرفته يپ
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کن، از ين شده است. ولييون تومان تعيليم 5ن گروه، حداقل يا يهنر يهارشته شروع کار، در رابطه با همة ياعتبار الزم برا   

رنگ و معرق، با وجود هفت يهايد کاشيشود. توليها مشاهده من رشتهيان ايم ييهاوت، تفايديت توليفعال يدگاه فضايد

مختلف در کار سفال و  يهايو نقاش ير انواع کاشياز دارد. سايمتر مربع( ن 20) يکمتر يق، به فضايدق يهايکارزهير

 100با  يل نوع کار متفاوت، به مکاني، به دليساز. خرمهرهاستمتر مربع مکان  50ازمند ين سفال، يرو يجز نقاشه ب ک،يسرام

م يت حجيبه علت ماه يگرل سفال نقش برجسته و سفالياز قب يسفال يت، کارهاياج دارد و در نهايمتر مربع مساحت احت

چند در . هرهستند، در شهر و روستا قابل انجام يتيفعال يهانهين زميا يند. تمامنکيمتر مربع مکان را اشغال م 200کار، تا 

تر از همه، کوچک و روستا ارجح است. مهم يدر شهرها يديت توليو سفال نقش برجسته، فعال يگرر سفاليها نظرشته يبرخ

 است.  يخانگ يدر فضا از محصوالتن گروه يد ايامکان تول

معرق و  ياست. کاشز ممکن ين يآپارتمان يهادر خانه يديت تولي، فعاليخاص شغل يژگيل ويها، به دلرشته يدر برخ   

همچون سفال  ييد. در مقابل، کارهانشويها محسوب من دسته رشتهيسفال، از ا يو رو يرلعابي، زيرولعاب يهايانواع نقاش

ز به صورت محدود ين يرآپارتمانيغ يهاد، هرچند در خانهنريپذيصورت م يکارگاه ي، در فضايگرسفال نقش برجسته و

. در شوديد مي)به صورت محدود( تول يرآپارتمانيغ يهابناها و خانه يشتر بر رويز بين يسام کاشاق ي. برخهستندقابل انجام 

و  يآموزش يازهايک، از ابعاد نيسفال و سرام يديتول يهاک از رشتهياز هر يمورد ن يهايژگيو يليبه طور تفص 3-10جدول 

 ، مشخص شده است.يشغل

 

 کيسفال و سرام يو شغل يآموزش يازهاين 3-10 لوجد

رشته 

 يهنر

 يآموزش حداقل دورة

 الزم

حداقل اعتبار 

 الزم

 يحداقل فضا

 الزم

مناسب  يهااستان

 ن شغليا

محل مناسب انجام 

 تيفعال

 نوع مکان مناسب

-خرمهره

 يساز

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

متر مربع با  100

 ةيتهوو  ينور کاف

 مناسب

 يرآپارتمانيغ خانة شهر و روستا قم

 )محدود(

سفال نقش 

 برجسته

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع با  200

 ةيو تهو ينور کاف

 مناسب

، يخراسان رضو

 خوزستان

شهر و روستا  

ت ي)ارجح

کوچک  يشهرها

 و روستا(

 ،يکارگاه يفضا

 يرآپارتمانيغ خانة

 )کامال محدود(

 ساعت 72: يمقدمات يگرسفال

 ساعت 150شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع با  200

 ةيو تهو ينور کاف

 مناسب

چهارمحال و 

ستان ي، سياريبخت

و بلوچستان، 

 زدي و النيگ

شهر و روستا  

ت ي)ارجح

کوچک  يشهرها

 ا روستا(يو 

 ،يکارگاه يفضا

 يرآپارتمانيغ خانة

 )کامال محدود(
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رشته 

 هنري

حداقل دورة آموزشي 

 الزم

حداقل اعتبار 

 الزم

حداقل فضاي 

 الزم

هاي مناسب استان

 اين شغل

محل مناسب انجام 

 فعاليت

 نوع مکان مناسب

 يکاشنننننن

 فامنيزر

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

متر مربع با  50

 ةيو تهو ينور کاف

 مناسب

 يرآپارتمانيغ نةخا شهر و روستا اصفهان

 )محدود(

 يکاشنننننن

 مشبک

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

متر مربع با  50

 ةيو تهو ينور کاف

 مناسب

 يرآپارتمانيغ خانة شهر و روستا اصفهان

 )محدود(

 يکاشنننننن

 معرق

 ساعت 150: يمقدمات

 ساعت 400شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

متر مربع با  20

 ينور کاف

ل، اصفهان، ياردب

 ن، کرمان ويقزو

 همدان

و  يآپارتمان خانة شهر و روستا

 يرآپارتمانيغ

 يکاشنننننن

 يمعقل

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع با  50

 ةيو تهو ينور کاف

 مناسب

 بنا، يبر رو شهر و روستا اصفهان

 يرآپارتمانيغ خانة

 )محدود(

 يکاشنننننن

 رنگهفت

 ساعت 150: ياتمقدم

 ساعت 400شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

متر مربع با  20

 ينور کاف

ل، اصفهان، ياردب

ن، يخوزستان، قزو

 ،کرمان، کرمانشاه

 همدان و گلستان

 يرآپارتمانيغ خانة شهر و روستا

 يکاشنننننن

 يينايم

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع با  50

 ةيتهو و ينور کاف

 مناسب

 بنا، يبر رو شهر و روستا اصفهان

 يرآپارتمانيغ خانة

 )محدود(

رو  ينقاشنن

 يلعاب

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع با  50

 ةيو تهو ينور کاف

 مناسب

 يآپارتمان خانة شهر و روستا اصفهان

 )محدود(،

 يرآپارتمانيغ خانة

 ينقاشننننن

 يرو

 سفال

 ساعت 72: يماتمقد

 ساعت 150شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

متر مربع با نور  6

 يکاف

سمنان، لرستان و 

 مازندران

و  يآپارتمان خانة شهر و روستا

 يرآپارتمانيغ

 ينقاشننننن

 ير لعابيز

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع با  50

 ةيو تهو ينور کاف

 مناسب

 يآپارتمان خانة و روستاشهر  اصفهان

 )محدود(، خانة

 يرآپارتمانيغ

 افت. به طور مثال، در حوزةيرا  يهنر يهاک از رشتهيت در هر يمناسب فعال يهانتوان استاي، م3-10با توجه به جدول    

، استان يو رولعاب يبرلعايز يهايکن در نقاشي، ولهستندسمنان، لرستان و مازندران مطرح  هاياستانسفال،  يرو يهاينقاش

رد، به يگيها را دربرماز استان ياف گستردهيت در بخش سفال، طيدر مقابل، فعال برخوردار است. يشتريت بياصفهان از اهم
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-ن، کرمان، کرمانشاه، گلستان و همدان، مکانيل، اصفهان، خوزستان، قزوياردب يهارنگ، استانهفت يکاش که در رشتة يطور

فام، مشبک، نيزر يهايانواع کاش نةيدر زم ييايجغراف يهامکان ين فراواني. هر چند ااست شده ييد شناسايمناسب تول يها

ر يها، استان اصفهان است. اطالعات مربوط به سانهين زميت در ايشود و تنها استان مناسب فعاليمشاهده نم يينايو م يمعقل

 است.مشخص شده  3-10ن گروه در جدول يا يهنر يهارشته

 يگروه آثار چوب ياو حرفه ياطالعات آموزش

که با توجه به آمار ثبت شده گمرک ي، به طورهستندبرخوردار  يامالحظهقابل يت صادراتيّقاز موّف يع دستيصنا يآثار چوب   

ها را شامل تيلاز فعا يعيف وسيط ،ن گروه از کاالهايد. انرويبه شمار م يع دستين گروه موفق صنايسال گذشته، سوم 5در 

، يابافي، بوريباف، ارغوانيربافي، حصيچوب، احجام چوب يرو ير نقاشينظ يي، هنرها4-10؛ چنانکه بنابر جدول دنشويم

 ي، سازهاي، خراطيکارچوب، خاتم يرو ي، حکاکيبافغي، چيکرتراشي، پي، بامبوبافي، سبدبافي، مرواربافيباف، چميبافترکه

، يچوب(، مصنوعات چوب ي، محرق )سوخت روينيچوب، گره چ يکار، کندهي، کپوبافيبرارهچوب، قو ي، سوخت رويسنت

توان ياز، ميمورد ن يآموزش د. از لحاظ حداقل دورةنقرار دار يدر گروه آثار چوب يکارمعرق چوب، منبت چوب و نازک

به  يکه در سطح مقدمات رديگيرا در برم يديتول يهاتيبخش اول، فعال م کرد:ين گروه را به سه دسته تقسيا يهنر يهارشته

-، ارغوانيربافين گروه شامل حصيموجود در ا يهنر يها. رشتهدناز داريساعت زمان ن 150شرفته به يساعت و در سطح پ 72

 يو، سوخت ريسنت ي، سازهايکار، خاتميبافقي، چي، بامبوبافي، سبدبافي، مرواربافيباف، چميباف، ترکهيابافي، بوريباف

، يچوب، احجام چوب يرو ينقاش يهنر يهادوم، شامل رشته . دستةهستند، محرق و معرق چوب يچوب، کپوباف

 100، به يکار، منبت چوب و نازکي، مصنوعات چوبينيچوب، گره چ يکار، کندهيچوب، خراط يرو ي، حکاکيکرتراشيپ

ت خاص يل ماهي، به دليبرقواره يهنر ه سوم، رشتةد. گروناز داريشرفته نيساعت آموزش پ 200و  يساعت آموزش مقدمات

 شرفته است.يساعت آموزش پ 400و  يساعت آموزش مقدمات 152ازمند ي، نيديت توليفعال

. هستندون تومان قابل انجام يليم 5با حداقل  يديتول يهاتيشتر فعاليشروع کار، ب ياز برايمورد ن ةيدگاه حداقل سرماياز د   

ازمند يون تومان بودجه نيليشروع به ده م ياز، برايمورد ن يشغل يهايژگيل ويبه دل يهنر يهارشته ي، برخانين ميالبته در ا

 يديتول يهاتي. فعالهستند يکارو نازک يني، گره چيسنت ي، سازهاين گروه خراطيمشمول در ا يهنر يها. رشتههستند

 توان آغاز کرد. يون تومان ميليو مه ديز با حداقل سرمايو محرق را ن يچوب، کپوباف يسوخت رو

، با يبرها همچون قوارهرشته ي. در برخدنگر تفاوت داريکديالزم با  يزان فضاياز لحاظ م يهنر يهاگر، رشتهيد ياز سو   

 متر 200 يبه حداکثر فضا ياز است. در مقابل، بامبوبافيمتر مربع موردن 10 ،ممکن ياز به تخصص باال، حداقل فضايوجود ن

متر  50با  يو معرق چوب(، بعض ي، کپوبافيکارمتر مربع )خاتم 20 يها با فضارشته يان، برخين ميازمند است. در ايمربع ن

، يکرتراشيچوب، پ يرو يمتر مربع )نقاش 70 يبا فضا يچوب(، گروه يو سوخت رو يسنت ي، سازهايبافغيمربع )چ

و در  يو مصنوعات چوب يکار، منبت چوب، نازکي، احجام چوبينيچوب، گره چ يکار، کندهيچوب، خراط يرو يحکاک
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و  ي، مرواربافيباف، چميباف، ترکهيابافي، بوريباف، ارغوانيربافيمتر مربع فضا )حص 100با  يهنر يهارشته يآخر بعض

 .هستند( قابل انجام يسبدباف

در  ءبدون استثنا يهنر يهان رشتهيداشت که ان اذعان يتوان چني، م4-10ت در جدول يبا توجه به مکان مناسب فعال   

شتر ين گونه محصوالت، بيد ايند توليخاص فرآ يژگيل ويد. هرچند به دلندار يورت بهرهيقابل ييو روستا يشهر يهامکان

وب را معرق چ يديت توليان، تنها فعالين مي. در اهستندشدن  ياتيقابل عمل يرآپارتمانيغ يهاو خانه ينجار يهادر کارگاه

 انجام داد. يآپارتمان يهاخانه يتوان در فضايم

 يچوب يع دستيصنا يو شغل يآموزش يازهاين 4 -10 لوجد

 يآموزش حداقل دورة يرشته هنر

 الزم

حداقل اعتبار 

 الزم

 يحداقل فضا

 الزم

ن يمناسب ا يهااستان

 شغل

محل مناسب 

 تيانجام فعال

نوع مکان 

 مناسب

 يرو ينقاش

 چوب

 ساعت 100: يمقدمات

 ساعت 200شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع با  70

 ةينور و تهو

 يکاف

 ،يکارگاه نجار شهر و روستا لياردب

 خانة

 يرآپارتمانيغ

 )محدود(

احجام 

 يچوب

 ساعت 100: يمقدمات

 ساعت 200شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع با  70

 ةينور و تهو

 يکاف

اصفهان، خراسان 

 ني، سمنان، قزويرضو

 همدان و

 ،يکارگاه نجار شهر و روستا

 خانة

 يرآپارتمانيغ

 )محدود(

 ساعت 72: يمقدمات   يربافيحص

 ساعت 150شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع  100

و  يبا نور کاف

 مناسب ةيتهو

اصفهان، خوزستان، 

سمنان، خراسان 

، خراسان يرضو

ن، ي، قزويجنوب

کردستان، کرمان، 

ه و يلويکرمانشاه، کهگ

الن، يراحمد، گيبو

 لرستان، همدان

باز  ياز به فضاين شهر و روستا

 اطيمانند ح

 )خانة

 (يرآپارتمانيغ

 ساعت 72: يمقدمات يبافارغوان

 ساعت 150شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع  100

و  يبا نور کاف

 مناسب ةيتهو

اصفهان، خوزستان، 

خراسان سمنان، 

، خراسان يرضو

ن، ي، قزويجنوب

کردستان، کرمان، 

ه و يلويکرمانشاه، کهگ

الن، يراحمد، گيبو

 همدان و لرستان

باز  ياز به فضاين شهر و روستا

 اطيمانند ح

 ة)خان

 (يرآپارتمانيغ
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حداقل دورة آموزشي  رشته هنري

 الزم

حداقل اعتبار 

 الزم

حداقل فضاي 

 الزم

هاي مناسب اين استان

 شغل

حل مناسب م

 انجام فعاليت

نوع مکان 

 مناسب

 ساعت 72: يمقدمات يابافيبور

 ساعت 150شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع  100

و  يبا نور کاف

 مناسب ةيتهو

اصفهان، خوزستان، 

سمنان، خراسان 

، خراسان يرضو

ن، ي، قزويجنوب

کردستان، کرمان، 

ه و يلويکرمانشاه، کهگ

الن، يراحمد، گيبو

 همدان و نلرستا

باز  ياز به فضاين شهر و روستا

 اطيمانند ح

 )خانة

 (يرآپارتمانيغ

 ساعت 72: يمقدمات يبافترکه

 ساعت 150شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع  100

و  يبا نور کاف

 مناسب ةيتهو

اصفهان، خوزستان، 

سمنان، خراسان 

، خراسان يرضو

ن، ي، قزويجنوب

کردستان، کرمان، 

ه و يلويکهگکرمانشاه، 

الن، يراحمد، گيبو

 همدان و لرستان

باز  ياز به فضاين شهر و روستا

 اطيمانند ح

 )خانة

 (يرآپارتمانيغ

 ساعت 72: يمقدمات يبافَچم

 ساعت 150شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع  100

و  يبا نور کاف

 مناسب ةيتهو

اصفهان، خوزستان، 

سمنان، خراسان 

، خراسان يرضو

ن، يزو، قيجنوب

کردستان، کرمان، 

ه و يلويکرمانشاه، کهگ

الن، يراحمد، گيبو

 همدان و لرستان

باز  ياز به فضاين شهر و روستا

 اطيمانند ح

 )خانة

 (يرآپارتمانيغ

 ساعت 72: يمقدمات يُمروارباف

 ساعت 150شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع  100

و  يبا نور کاف

 مناسب ةيتهو

اصفهان، خوزستان، 

منان، خراسان س

، خراسان يرضو

ن، ي، قزويجنوب

کردستان، کرمان، 

ه و يلويکرمانشاه، کهگ

الن، يراحمد، گيبو

 همدان و لرستان

باز  ياز به فضاين شهر و روستا

 اطيمانند ح

 )خانة

 (يرآپارتمانيغ
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حداقل دورة آموزشي  رشته هنري

 الزم

حداقل اعتبار 

 الزم

حداقل فضاي 

 الزم

 هاي مناسب ايناستان

 شغل

محل مناسب 

 انجام فعاليت

نوع مکان 

 مناسب

 ساعت 72: يمقدمات يسبدباف

 ساعت 150شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع  100

و  يبا نور کاف

 مناسب ةيتهو

اصفهان، خوزستان، 

سمنان، خراسان 

، خراسان يرضو

ن، ي، قزويجنوب

کردستان، کرمان، 

ه و يلويکرمانشاه، کهگ

الن، يراحمد، گيبو

 همدان و رستانل

باز  ياز به فضاين شهر و روستا

 اطيمانند ح

 ة)خان

 (يرآپارتمانيغ

 ساعت 72: يمقدمات يبامبوباف

 ساعت 150شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع  200

و  يبا نور کاف

 مناسب ةيتهو

باز  ياز به فضاين شهر و روستا -

 اطيمانند ح

ة )خان

 (يرآپارتمانيغ

 ساعت 100: يمقدمات يکرتراشيپ

 ساعت 200شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع با  70

 ةينور و تهو

 يکاف

ل، خوزستان، ياردب

 لرستان

 ،يکارگاه نجار شهر و روستا

 خانة

 يرآپارتمانيغ

 )محدود(

 ساعت 72: يمقدمات يبافغيچ

 ساعت 150شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع با  50

و  ينور کاف

 مناسب ةيتهو

فهان، کرمانشاه، اص

راحمد يه و بويلويکهگ

 لرستان و

باز  ياز به فضاين شهر و روستا

 اطيمانند ح

 )خانة

 (يرآپارتمانيغ

 يحکاک

 چوب يرو

 ساعت 100: يمقدمات

 ساعت 200شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع با  70

 ةينور و تهو

 يکاف

 ،يکارگاه نجار شهر و روستا لياردب

 ةخان

 يرآپارتمانيغ

 )محدود(

 ساعت 72: يمقدمات يکارخاتم

 ساعت 150شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع با  20

و  ينور کاف

 مناسب ةيتهو

اصفهان، چهارمحال و 

 خوزستانو ياريبخت

 ةخان شهر و روستا

 يرآپارتمانيغ

 ساعت 100: يمقدمات يخراط

 ساعت 200شرفته: يپ

 

100.000.000 

 الير

متر مربع با  70

 ةيتهو نور و

 يکاف

الن، ياصفهان، گ

، ياريچهارمحال و بخت

 و يخراسان رضو

 نيقزو

 ،يکارگاه نجار شهر و روستا

 ةخان

 يرآپارتمانيغ

 )محدود(
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حداقل دورة آموزشي  رشته هنري

 الزم

حداقل اعتبار 

 الزم

حداقل فضاي 

 الزم

هاي مناسب اين استان

 شغل

محل مناسب 

 انجام فعاليت

نوع مکان 

 مناسب

 يسازها

 يسنت

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

 

100.000.000 

 الير

متر مربع با  50

مناسب و  ةيتهو

 ينور کاف

اصفهان، بوشهر، 

ن، چهارمحال و يقزو

، خراسان ياريبخت

، خراسان يشمال

، خوزستان، يرضو

الن، يکرمانشاه، گ

، يسمنان، مرکز

 و زديهمدان، 

 ةخان شهر و روستا

 يرآپارتمانيغ

 )محدود(

سوخت 

 چوب يرو

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

20.000.000 

 الير

 ةخان شهر و روستا لياردب متر مربع 50

 يرآپارتمانيغ

 ساعت 152: يمقدمات يبرقواره

 ساعت 400شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع با  10

و  ينور کاف

 مناسبة يتهو

 ةخان شهر و روستا نيقزو

 يرآپارتمانيغ

 

 ساعت 72: يمقدمات يپوبافَک

 ساعت 150شرفته: يپ

 

20.000.000 

 الير

متر مربع با  20

و  ينور کاف

 مناسب ةيتهو

باز  ياز به فضاين شهر و روستا هرمزگان

 اطيمانند ح

 ة)خان

 (يرآپارتمانيغ

  يکارکنده

 چوب

 ساعت 100: يمقدمات

 ساعت 200شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع با  70

 ةيتهونور و 

 يکاف

 ،يکارگاه نجار شهر و روستا لياردب

 ةخان

 يرآپارتمانيغ

 )محدود(

 ساعت 100: يمقدمات ينيچگره

 ساعت 200شرفته: يپ

 

100.000.000 

 الير

متر مربع با  70

 ةينور و تهو

 يکاف

 ،يکارگاه نجار شهر و روستا نيقزو و اصفهان

 ةخان

 يرآپارتمانيغ

 )محدود(

محرق 

)سوخت 

 يرو

 چوب(

 ساعت 72: يدماتمق

 ساعت 150شرفته: يپ

 

20.000.000 

 الير

ل، اصفهان، ياردب متر مربع 10

 ياريچهارمحال و بخت

 ةخان شهر و روستا

 يرآپارتمانيغ

مصنوعات 

 يچوب

 ساعت 100: يمقدمات

 ساعت 200شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع با  70

 ةينور و تهو

 يکاف

 ،يکارگاه نجار شهر و روستا لياردب

 ةخان

 يرآپارتمانيغ

 )محدود(
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حداقل دورة آموزشي  رشته هنري

 الزم

حداقل اعتبار 

 الزم

حداقل فضاي 

 الزم

هاي مناسب اين استان

 شغل

محل مناسب 

 انجام فعاليت

نوع مکان 

 مناسب

 ساعت 72: يمقدمات معرق چوب

 ساعت 150شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع با  20

و  ينور کاف

 سبمنا ةيتهو

زنجان، کرمانشاه، 

، چهارمحال و يمرکز

 ياريبخت

و  يآپارتمان ةخان شهر و روستا

 يرآپارتمانيغ

 ساعت 100: يمقدمات منبت چوب

 ساعت 200شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع با  70

 ةينور و تهو

 يکاف

اصفهان، چهارمحال و 

، خراسان ياريبخت

، کرمانشاه، يرضو

 همدان و يمرکز

 ،يکارگاه نجار ستاشهر و رو

 خانة

 يرآپارتمانيغ

 )محدود(

 ساعت 100: يمقدمات يکارنازک

 ساعت 200شرفته: يپ

 

100.000.000 

 الير

متر مربع با  70

 ةينور و تهو

 يکاف

، يجان غربيآذربا

ن، يالم، قزوياصفهان، ا

 همدان و النيگ

 ،يکارگاه نجار شهر و روستا

 خانة

 يرآپارتمانيغ

 )محدود(

. هستندبرخوردار  ين گروه از تنوع بااليا يهنر يهادر رشته يديت توليمناسب جهت فعال يها، استان4-10دول بنابر ج   

 ت انتخاب شده است.ين مکان فعاليک استان به عنوان بهتريها، تنها رشته يشود، در برخيطور که در جدول مشاهده مهمان

چوب و  يرو يکار، سوخت و کندهي، حکاکينقاش يهاتيفعال يمکان بران يترل به عنوان مناسبيبه طور مثال، استان اردب

برخوردار  يخوب يت مکانيو محرق از موقع يکرتراشين استان در پين، ايچنص داده شده است. هميتشخ يز مصنوعات چوبين

 يهامربوط به مکان مطرح شده است. اطالعات يمختلف آثار چوب يهات در رشتهيز فعاليکشور ن يهار استانياست. در سا

 نشان داده شده است.  4-10ن گروه در جدول يا يهامناسب آموزش و اشتغال رشته

 يگروه آثار فلز ياو حرفه ياطالعات آموزش

-10برخوردار است. جدول  ييباال ، از تنوع نسبتًايالمللنيو ب يداخل موفق در عرصة يهااز حوزه يکيبه عنوان  يآثار فلز   

ن جدول، انواع يدهد. بر اساس اينشان م يو شغل يآموزش يازهاين گروه محصوالت را بر حسب نيا يکل ياهيژگي، و5

، يزن، قلميساز، قفليساز، عالمتي، طالکوبيورآالت سنتيفلز، ز يرو ي، حکاکيبندخانه ينايشامل م يهنر يهارشته

 . هستند يکارلهي، مشبک فلز و مليکار، مرصعيگرگورباف

، يکارلهي، مليساز، فقليبندخانه يناير ميها نظاز رشته ي، برخيديالزم جهت آغاز کار تول يآموزش زان دورةيم جنبة زا   

 ي. بعضهستندازمند ين يساعت آموزش تخصص 150و  يساعت آموزش مقدمات 72به  يکارو مرصع يمشبک فلز، گرگورباف

از يشرفته نيساعت در سطح پ 200و  يساعت در سطح مقدمات 100 يآموزش فلز به حداقل دورة يرو يل حکاکيگر از قبيد

د. در ناج داريساعت آموزش احت 400و  150شرفته به يو پ يب در سطح مقدماتيز به ترتين يزنوقلم يطالکوب يهاد. رشتهندار

زان يه، از لحاظ معالوشرفته است. بهيساعت آموزش پ 400و  يساعت آموزش مقدمات 200ازمند ين يورآالت سنتيآخر، ز
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ها به ر رشتهي، سايسازو عالمت يورآالت سنتيفلز، ز يرو يحکاک يهار از رشتهيشروع کار، به غ يه الزم براياول ةيسرما

 د. ناز داريون تومان نيليحداقل اعتبار پنج م

ن ياست. در ا يديت توليعالف يالزم برا يزان فضاي، ميع دستيمختلف صنا يهاگروه ياحرفه يهايازمنديگر از نيد يکي   

فلز و  يرو يمانند حکاک ييهاد. در مقابل، رشتهناز داريعمل ن ين فضايبه کمتر يسازلهيو مل يزن، قلميورآالت سنتيان، زيم

ر يد. اطالعات مربوط به ساناج داريمتر مربع( احت 150) يبزرگتر يخاص آنها، به فضا يت کاريل ماهي، به دليسازعالمت

 يطيط محيها در شراتين فعاليا يموجود، همگ يهامشخص شده است. با وجود تفاوت 5-10در جدول  يهنر يهارشته

ل ي( به دليسازلهي، مشبک فلز و مليفلز، گرگورباف يرو ير حکاکيها )نظرشته ي. هر چند برخهستندشهر و روستا قابل انجام 

 .ندنيستشدن برخوردار  ياتيت عمليبلاز قا يآپارتمان يهاط خانهي، در شرايديخاص تول يژگيو

 

 يفلز يع دستيصنا يو شغل يآموزش يازهاين 5 -10 لوجد

رشته 

 يهنر

 يآموزش حداقل دورة

 الزم

حداقل اعتبار 

 الزم

 يحداقل فضا

 الزم

ن يمناسب ا يهااستان

 شغل

محل مناسب 

 تيانجام فعال

 نوع مکان مناسب

 ينايم

 يبندخانه

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

متر مربع با  50

و  ينور کاف

 مناسب ةيتهو

و  يآپارتمان خانة شهر و روستا النيگ و اصفهان

 يرآپارتمانيغ

 يحکاک

 فلز يرو

 ساعت 100: يمقدمات

 ساعت 200شرفته: يپ

100.000.000 

 الير

متر مربع  150

ه يبا نور و تهو

 يکاف

 زنجان و اصفهان،

 يخراسان رضو

 کارگاه، شهر و روستا

 يرآپارتمانيخانه غ

 )محدود(

ورآالت يز

 يسنت

 ساعت 200: يمقدمات

 ساعت 400شرفته: يپ

 

100.000.000 

 الير

متر مربع با  6

 ينور کاف

ل، اصفهان، ياردب

تهران، خوزستان، 

، يخراسان رضو

، يخراسان شمال

ن، يزنجان، قزو

کردستان، کرمان، 

الن، يگ کرمانشاه،

 يمرکز لرستان و

و  يآپارتمان خانة شهر و روستا

 يرآپارتمانيغ

 ساعت 150: يمقدمات يطالکوب

 ساعت 400شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

متر مربع با  20

 ينور کاف

 يآپارتمان خانة شهر و روستا اصفهان

)محدود(، خانه 

 يرآپارتمانيغ

-عالمت

 يساز

 ساعت 150: يمقدمات

 عتسا 400شرفته: يپ

 

100.000.000 

 الير

متر مربع  150

و  يبا نور کاف

 مناسب ةيتهو

، يآپارتمانخانة  شهر و روستا اصفهان

 يرآپارتمانيغ خانة

 )محدود(
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رشته 

 هنري

حداقل دورة آموزشي 

 الزم

حداقل اعتبار 

 الزم

حداقل فضاي 

 الزم

هاي مناسب اين استان

 شغل

محل مناسب 

 انجام فعاليت

 نوع مکان مناسب

 ساعت 72: يمقدمات يسازقفل

 ساعت 150شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

متر مربع با  10

و  ينور کاف

 مناسب ةيتهو

 ياريچهارمحال و بخت

 لرستان و

و  يآپارتمان خانة شهر و روستا

 يرآپارتمانيغ

 ساعت 150: يمقدمات يزنقلم

 ساعت 400شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

متر مربع با  6

 ينور کاف

اصفهان، ل، ياردب

 کرمان، کردستان و

 يمرکز

و  يآپارتمان خانة شهر و روستا

 يرآپارتمانيغ

 ساعت 72: يمقدمات يگرگورباف

 ساعت 150شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

متر مربع با  10

و  ينور کاف

 مناسب ةيتهو

 يرآپارتمانيخانه غ شهر و روستا بوشهر

-مرصع

 يکار

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

متر مربع با  20

و  ينور کاف

 مناسب ةيتهو

 و نياصفهان، قزو

 خوزستان

و  يآپارتمان خانة شهر و روستا

 يرآپارتمانيغ

 ساعت 72: يمقدمات مشبک فلز

 ساعت 150شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

متر مربع با  50

و  ينور کاف

 مناسب ةيتهو

 يرتمانرآپايغ خانة شهر و روستا نيقزو اصفهان و

 ساعت 72: يمقدمات يسازلهيمل

 ساعت 150شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

متر مربع با  6

 ينور کاف

ل، اصفهان، ياردب

 و نيزنجان، قزو

 يمرکز

 يرآپارتمانيغ خانة شهر و روستا

ت ي، فعالن گروهيمختلف ا يهاان رشتهيسازد که در ميمشخص م 5-10ه شده در جدول ياطالعات ارا بهق يدق ينگاه   

، يل، اصفهان، تهران، خوزستان، خراسان رضويل اردبيکشور از قب يهااز استان يعيف وسيدر ط يالت سنتورآيبخش ز

ص داده شده است. در يمناسب تشخ يالن، لرستان و مرکزين، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گي، زنجان، قزويخراسان شمال

 يدر بوشهر است. اطالعات مکان يدر اصفهان و گرگورباف يسازو عالمت يوبر طالکيها نظرشته يبرخ يمقابل، مکان مقتض

 نشان داده شده است. 5-10ن گروه در جدول يگر ايد يهارشته

 يگروه آثار چرم ياو حرفه ياطالعات آموزش

، سوخت يتسن يچرم، سراج يرو ي، حکاکيچرم يمتنوع جلدساز يها، رشته6-10، مطابق با جدول يدر گروه آثار چرم   

د. با توجه به نچرم قرار دار يرو يضرب ياندازچرم و نقش يرو ي، نقاشيچرم يچرم، معرق چرم، مصنوعات دست يرو

 هستند يکسانيت ين گروه در وضعيا يهارشته ياز، تماميمورد ن يآموزش ن جدول، از لحاظ دورةيه شده در اياطالعات ارا

 يديت توليشروع فعال ين امر در مورد حداقل اعتبار الزم برايشرفته(. ايش پساعت آموز 150و  يساعت آموزش مقدمات 72)

 ص داده شده است. يتشخ يون تومان کافيليم 5ه يزان سرمايمذکور، م يهارشته که در همة يز صادق است. به طورين
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چرم، معرق چرم و  يخت رو، سويسنت ير سراجيها نظرشته ي، برخيديت توليفعال ياز برايمورد ن يزان فضايم از جنبة   

متر  20چرم، به  يرو يضرب ياندازچرم و نقش يرو يحکاک يها. رشتههستندمتر مربع  50ازمند ي، نيچرم يمصنوعات دست

متر  100الزم  يبا فضا يچرم يان، جلدسازين ميد. در اناز داريط کار نيمتر مربع وسعت مح 6چرم به  يرو يمربع، و نقاش

ها در سطح شهر و روستا قابل انجام ن رشتهيا ياج دارد. الزم به ذکر است، تماميکار را احت ين فضازاين ميشتريمربع، ب

 يحکاک يهاتوان به رشتهيوجود دارد که از آن جمله م يآپارتمان يهات در خانهيموارد، امکان فعال ي. تنها در برخهستند

 ره کرد.چرم اشا يرو يضرب ياندازچرم و نقش يرو يچرم، نقاش يرو

 يچرم يع دستيصنا يو شغل يآموزش يازهاين 6 -10 لوجد

 رشتة

 يهنر

 حداقل دورة

 الزم يآموزش

حداقل اعتبار 

 الزم

 يحداقل فضا

 الزم

مناسب  يهااستان

 ن شغليا

محل مناسب 

 تيانجام فعال

 نوع مکان مناسب

 يجلدساز

 يچرم

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

 يرآپارتمانيغ خانة شهر و روستا - متر مربع 100

 )محدود(

 يحکاک

 چرم يرو

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

متر مربع با  20

 ينور کاف

و  يآپارتمان خانة شهر و روستا کرمان اصفهان و

 يرآپارتمانيغ

 يسراج

 يسنت

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150ته: شرفيپ

 

50.000.000 

 الير

اصفهان، چهارمحال و  متر مربع 50

، خوزستان، ياريبخت

 گلستان کرمانشاه و

 يرآپارتمانيغ خانة شهر و روستا

سوخت 

 چرم يرو

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

 يرآپارتمانيغ خانة شهر و روستا اصفهان متر مربع 50

 ساعت 72: يتمقدما معرق چرم

 ساعت 150شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

ن، فارس يتهران، قزو متر مربع 50

 کرمان و

 يرآپارتمانيغ خانة شهر و روستا

مصنوعات 

 يدست

 يچرم

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

ن، فارس يتهران، قزو متر مربع 50

 کرمان و

 يرآپارتمانيغ خانة شهر و روستا

 يقاشن

 چرم يرو

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع با  6

 ينور کاف

جان ياصفهان، آذربا

 ل وي، اردبيشرق

چهارمحال و 

 ياريبخت

و  يآپارتمان خانة شهر و روستا

 يرآپارتمانيغ

-نقش

 يانداز

 يضرب

 چرم يرو

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع با  20

 ينور کاف

و  يآپارتمان خانة شهر و روستا اصفهان

 يرآپارتمانيغ
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توان به استان تهران ي، م6-10ن گروه، بر اساس جدول يا يهنر يهاک از رشتهيت در هر يمناسب فعال يهاث استانياز ح   

چرم، معرق چرم و  يرو يحکاک يهارشتهز در ياشاره کرد. استان کرمان ن يچرم يمعرق چرم و مصنوعات دست ةنيدر زم

گر يص داده شده است. اطالعات مربوط به دي، مناسب تشخيو آموزش يديت توليمکان فعال ، از جنبةيچرم يمصنوعات دست

 نشان داده شده است. 6-10ز در جدول ين يهنر يهارشته

 (راندازهايو ز) يدار يهاگروه بافته ياو حرفه ياطالعات آموزش

 7-10طور که در جدول . هماندندهيل ميرا تشک يع دستياز صنا يامالحظهراندازها، بخش قابليو ز يدار يهاهبافت   

، يبافي، رنديبافني، خورجي، حوربافيباف، جل اسب، چنتهيبافل پالسياز قب ييهان گروه رشتهيمشخص شده است، در ا

، يبافمچه، مفرشيبرجسته، گلم گلي، گليسوزن يبافميدورو، گل يبافميگل، يبافچ، گبهيپيکيريش بافت،،يباف، سفرهيلوبافيز

ند. از دارين يمتفاوت يخاص خود به ساعات آموزش يت کاريکه بر اساس ماه دنوجود دار يبافيو ورن يباف، نمکدانينمدمال

-، سفرهيبافني، خورجيبافي، ورنيباف، نمکدانيمچه، نمدمالي، گلي، حوربافيباف، جل اسب، چنتهيبافر پالسينظ ييهارشته

-ي. در مقابل، رندهستندشرفته يساعت آموزش پ 150و  يساعت آموزش مقدمات 72ازمند ي، نيبافچ و مفرشيپيکيري، شيباف

 120شتر، به يات بيياز به آموزش جزيم گل برجسته، به جهت ني، و گليدورو و سوزن يبافمي، گليباف، گبهيلوبافي، زيباف

 د.ناج داريشرفته احتيساعت آموزش پ 300و  يآموزش مقدمات ساعت

و  يبافمچه، نمکداني، گلي، حوربافيباف، جل اسب، چنتهيبافپالس يهات، رشتهيفعال يه الزم برايزان سرماياز لحاظ م   

، يبافي، رنديبافچ، مفرشيپيکيريش بافت، ،يباف، سفرهيبافي، ورنيون تومان؛ و نمدماليلي، به حداقل اعتبار دو ميبافنيخورج

زان يد. به عالوه، بر حسب مناز داريون تومان نيليم 5برجسته به م گليو گل يم سوزنيدورو، گل يبافمي، گليباف، گبهيلوبافيز

متر مربع( است. در  100ت )يفعال ين مکان برايشتريازمند بيخود، ن ژةيل نوع کار ويبه دل يکار، نمدمال يالزم برا يفضا

 يهار رشتهيد. ساناج داريمتر مربع( احت 6ممکن ) ي، به حداقل فضايبافنيو خورج ي، جل اسب، حوربافيبافمقابل، چنته

و  يباف، نمکدانيبافمچه، مفرشيچ، گليپيکيريشبافت، ، يباف، سفرهيباف)پالس 10، حداقل مساحت يز با تفاوت اندکيگروه ن

( را تقاضا يلوبافيمتر مربع )ز 20برجسته( و م گليو گل يم سوزنيدورو، گل يبافمي، گليفبا، گبهيبافي)رند 12(، يبافيورن

، يجز نمدماله و ب دنشويم ياتيعمل ييو روستا يشهر يهاطيدر مح يها، همگن رشتهيان ايم ين تفاوتيند. با وجود چننکيم

 . ندارند يرآپارتمانيو غ يآپارتمان يهادر خانه يديت توليت فعاليگر محدوديد يهارشته

 راندازهايو ز يدار يهابافته يو شغل يآموزش يازهاين 7 -10 لوجد

 يآموزش حداقل دورة يرشته هنر

 الزم

حداقل اعتبار 

 الزم

 يحداقل فضا

 الزم

ن يمناسب ا يهااستان

 شغل

محل مناسب 

 تيانجام فعال

نوع مکان 

 مناسب

 ساعت 72: يمقدمات يبافپالس

 ساعت 150شرفته: يپ

10.000.000 

 الير

 يفضا شهر و روستا اصفهان متر مربع 10

 ده و بازيسرپوش

ُجل اسب 

 )هوراسبان(

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

20.000.000 

 الير

متر مربع با  6

 ينور کاف

 اصفهان، خوزستان و

 لرستان

 يآپارتمان خانة شهر و روستا

 يرآپارتمانيو غ
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حداقل دورة آموزشي  رشته هنري

 الزم

حداقل اعتبار 

 الزم

حداقل فضاي 

 الزم

هاي مناسب اين استان

 شغل

محل مناسب 

 انجام فعاليت

نوع مکان 

 مناسب

 ساعت 72: يمقدمات يبافچنته

 ساعت 150شرفته: يپ

20.000.000 

 الير

متر مربع با  6

 ينور کاف

 يآپارتمان خانة شهر و روستا فارس خوزستان و

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يحورباف

 ساعت 150شرفته: يپ

20.000.000 

 الير

متر مربع با  6

 ينور کاف

 يآپارتمان خانة شهر و روستا خوزستان

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يبافنيخورج

 ساعت 150شرفته: يپ

2.000.000 

 الير

متر مربع با  6

 ينور کاف

 انل، اصفهان، خوزستياردب

 فارس و

 يآپارتمان انةخ شهر و روستا

 يرآپارتمانيو غ

 يبافيرند

 م رند(ي)گل

 ساعت 120: يمقدمات

 ساعت 300شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

 اصفهان، خوزستان و متر مربع 12

 فارس

 يآپارتمان خانة شهر و روستا

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 120: يمقدمات يلوبافيز

 ساعت 300شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

 يآپارتمان ةخان شهر و روستا زدي فهان واص متر مربع 20

)محدود(، خانه 

 يرآپارتمانيغ

 -يبافسفره

 يسفره کرد

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع  10

و  يبا نور کاف

 مناسب ةيتهو

 يآپارتمان خانة شهر و روستا کرمانو يخراسان شمال

 يرتمانرآپايو غ

 چيپيکيريش

 بافت گليم)

 شيريکي پيچ(

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع  10

و  يبا نور کاف

 مناسبة يتهو

 يآپارتمان خانة شهر و روستا کرمان

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 120: يمقدمات يبافگبه

 ساعت 300شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

ل، خوزستان، ياردب متر مربع 12

 راحمد ويه و بويلويکهگ

 هرمزگان

، يآپارتمان خانة شهر و روستا

 يرآپارتمانيغ

 )محدود(

 يبافميگل

 دورو

 ساعت 120: يمقدمات

 ساعت 300شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

 يخانه آپارتمان شهر و روستا اصفهان متر مربع 12

 يرآپارتمانيو غ

 يم سوزنيگل

 (ي)رندباف

 ساعت 120: يمقدمات

 ساعت 300شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

 اصفهان، خوزستان و متر مربع 12

 فارس

 يآپارتمان خانة شهر و روستا

 يرآپارتمانيو غ

-م گليگل

 برجسته

 ساعت 120: يمقدمات

 ساعت 300شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

 يآپارتمان خانة شهر و روستا اصفهان متر مربع 12

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات مچهيگل

 ساعت 150شرفته: يپ

 

20.000.000 

 الير

متر مربع  10

و  يبا نور کاف

 مناسب ةيتهو

 يآپارتمان خانة شهر و روستا مازندران

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يبافمفرش

 ساعت 150شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع  10

و  يبا نور کاف

 مناسب ةيتهو

 يآپارتمان خانة ستاشهر و رو فارس

 يرآپارتمانيو غ
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حداقل دورة آموزشي  رشته هنري

 الزم

حداقل اعتبار 

 الزم

حداقل فضاي 

 الزم

هاي مناسب اين استان

 شغل

محل مناسب 

 انجام فعاليت

نوع مکان 

 مناسب

 ساعت 72: يمقدمات ينمدمال

 ساعت 150شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع  100

 يبا نور کاف

الم، چهارمحال و ي، الياردب

، ي، خراسان جنوبياريبخت

ن، يسمنان، قزو

کردستان،کرمان، کرمانشاه، 

 الن، لرستان ويگلستان، گ

 مازندران

 خانة شهر و روستا

 يرآپارتمانيغ

 )محدود(

 ساعت 72: يمقدمات يبافنمکدان

 ساعت 150شرفته: يپ

 

20.000.000 

 الير

متر مربع  10

و  يبا نور کاف

 مناسب ةيتهو

 يآپارتمان خانة شهر و روستا لرستانخوزستان، فارس و 

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يبافيورن

 ساعت 150شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع  10

و  يبا نور کاف

 مناسب ةيتهو

 يآپارتمان خانة شهر و روستا خوزستان

 يرآپارتمانيو غ

. به طور مثال، متنوع هستند يهنر يهاک از رشتهيت هر يمناسب فعال يهاستانشود، ايمشاهده م 7-10چنانکه در جدول    

است که استان  ين در حاليت برخوردار است. اّياز مز يبافو نمکدان يجل اسب، نمدمال يديتول يهاتياستان لرستان در فعال

مطرح  يبافيو ورن يم سوزني، گليبافگبه، يبافي، رنديبافني، جل اسب، خورجي، حوربافيبافچنته يهانهيخوزستان در زم

 مشخص شده است.  7-10در جدول  يهنر يهار رشتهياست. اطالعات مربوط به سا

 يسنت يگروه آثار نساج ياو حرفه ياطالعات آموزش

-شميبر، ايبافشمير ابرينظ يار متنوعيبس يها، رشتهيع دستيصنا يهارشاخهياز ز يکي، به عنوان يسنت يدر بخش نساج   

، يباف، حولهيباف، چادر شبيدوزمي، جاجي، توربافيباف، ترمهيبافلي، ميبافرکَب،َ يبافي، احراميدوزدهي، آجيَقراقاجاق، يدوز

، يبافتَر، َفي، عبابافي، شمدبافي، شعربافيباف، شبکهيباف، شاليچادربافاهي، سيباف، سجادهيلوبافي، زيبافي، زريبافييدارا

زان يث ميها از حن رشتهي. اهستندمطرح  يبافسيو ور ي، نواربافيسنت ي، نساجيباف، مرسيباف، مخمليباف، ماشتهيفباچيگل

ن زمان آموزش يشتريبه ب يبافيو زر يبافان، ترمهين ميد. در انگر تفاوت داريکديالزم با  يآموزش دقت کار و حداقل دورة

ن گروه يا يهاشتر رشتهياست که ب ين در حاليد، اناز داريشرفته( نير سطح پساعت د 720و  يساعت در سطح مقدمات 360)

. از هستندشرفته( يساعت آموزش پ 150و  يساعت آموزش مقدمات 72) يازمند زمان کمتري، نيت تخصصيشروع فعال يبرا

زان زمان ياز لحاظ م يهنر يهارشتهر يو ... اشاره کرد. سا يدوز، شبکهيباف، حولهيسنت يتوان به بافتنيها من رشتهيا جملة

ن گروه را مشخص يا  يهاک از رشتهياطالعات مربوط به هر  8-10. جدول دنريگين دو گروه قرار مين ايدر ب يآموزش

 کرده است. 
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ن ين اايد. در مناز داريشروع کار ن يبرا يمتفاوت ةين گروه به حداقل سرمايا يهنر يهاتير، انواع فعاليبر اساس جدول ز   

، ي، توردوزيبافلي، ميدوزدهين؛ و آجيآغاز نةين هزيشتريون تومان، از بيليده م ياز اعتباريبا ن يبافيو زر يبافييها، دارارشته

گر يد يها. رشتههستنده برخوردار ياول نةين هزيون تومان، از کمتريليک مي ياهياز سرمايبا ن يدوزو شبکه يچادربافاهيس

 يمتر مربع برا 80به مساحت  يچادربافاهيز، سين يکار يث فضاي. از حهستندن دو گروه ين اينابيب ياعتبارهاازمند حداقل ين

و  يدوزدهياز است. در مقابل، آجيزان نين ميشتريب يها، دارار رشتهين لحاظ، نسبت به ساياز دارد که از اين يديت توليفعال

متر مربع  20با  يازمند مکاني، نيبافن گروه، مانند ترمهيا يهاشتر رشتهي. البته بدنداراز يکار ن يمتر مربع فضا 6تنها به  يبافليم

 . هستندمساحت 

در  يوجود ندارد و همگ ييو روستا يت شهريدر فعال يمختلف، تفاوت يهاان رشتهيت در ميدگاه مکان مناسب فعالياز د   

 يهادر خانه ياطيموارد احت يد برخيبا يلوبافيز نةي. تنها در زمهستندقابل انجام  يرآپارتمانيو غ يآپارتمان يهاطيمح

 جاد نشود.يان اياطراف يبرا يرد تا مشکليمورد توجه قرار گ يآپارتمان

 يسنت ينساج يو شغل يآموزش يازهاين 8 -10 لوجد

رشته 

 يهنر

 يآموزش حداقل دورة

 الزم

حداقل اعتبار 

 الزم

 ياحداقل فض

 الزم

ن يمناسب ا يهااستان

 شغل

محل مناسب 

 تيانجام فعال

نوع مکان 

 مناسب

 ساعت 160: يمقدمات يبافشميابر

 ساعت 320شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

اصفهان، خراسان  متر مربع 20

، خراسان يشمال

 مازندران و يرضو

 يفضا شهر و روستا

 ده و بازيسرپوش

-شميابر

 يدوز

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

30.000.000 

 الير

متر مربع با  10

و  ينور کاف

 مناسب ةيتهو

 يآپارتمان خانة شهر و روستا -

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 160: يمقدمات يَقراقاجاق

 ساعت 320شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

 يفضا شهر و روستا - متر مربع 20

 ده و بازيسرپوش

-دهيآج

 يدوز

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

10.000.000 

 الير

متر مربع با  6

 ينور کاف

 يآپارتمان خانة شهر و روستا اصفهان

 يرآپارتمانيو غ

-ياحرام

 يباف

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

متر مربع با  10

و  ينور کاف

 مناسب ةيتهو

 يآپارتمان خانة شهر و روستا لرستان

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يبافکَبَر

 ساعت 150شرفته: يپ

30.000.000 

 الير

متر مربع با  10

و  ينور کاف

 مناسب ةيتهو

 يآپارتمان خانة شهر و روستا يخراسان جنوب

 يرآپارتمانيو غ

 يبافتن

/ يسنت

 يبافليم

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

10.000.000 

 الير

متر مربع با  6

 ينور کاف

 يآپارتمان خانة ر و روستاشه -

 يرآپارتمانيو غ
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رشته 

 هنري

حداقل دورة آموزشي 

 الزم

حداقل اعتبار 

 الزم

حداقل فضاي 

 الزم

هاي مناسب اين استان

 شغل

محل مناسب 

 انجام فعاليت

نوع مکان 

 مناسب

 ساعت 360: يمقدمات يبافترمه

 ساعت 720شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

 يفضا شهر و روستا زدي ان واصفهان، کرم متر مربع 20

 ده و بازيسرپوش

 ساعت 72: يمقدمات يتوردوز

 ساعت 150شرفته: يپ

10.000.000 

 الير

متر مربع با  10

و  ينور کاف

 مناسب ةيتهو

 يآپارتمان خانة شهر و روستا خوزستان

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 160: يمقدمات يبافميجاج

 ساعت 320شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

ل، اصفهان، ياردب متر مربع 20

چهارمحال و 

، خراسان ياريبخت

، خوزستان، يشمال

ن، يفارس، قزو

ه و يلويکهگ

راحمد، گلستان، يبو

 يمرکز مازندران و

 يفضا شهر و روستا

 ده و بازيسرپوش

چادر 

 يبافشب

 ساعت 160: يمقدمات

 ساعت 320شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

اصفهان، خراسان  متر مربع 20

، سمنان، يلشما

 الن، مازندران ويگ

 کرمان

 يفضا شهر و روستا

 ده و بازيسرپوش

 ساعت 72: يمقدمات يبافحوله

 ساعت 150شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

متر مربع با  10

و  ينور کاف

 مناسب ةيتهو

، يخراسان جنوب

، يخراسان شمال

 سمنان

 يآپارتمان خانة شهر و روستا

 يرآپارتمانيو غ

 يبافييدارا

 کات(ي)ا

 ساعت 160: يمقدمات

 ساعت 320شرفته: يپ

100.000.000 

 الير

 يفضا شهر و روستا زدي متر مربع 20

 ده و بازيسرپوش

 ساعت 360: يمقدمات يبافيزر

 ساعت 720شرفته: يپ

100.000.000 

 الير

 يفضا شهر و روستا اصفهان متر مربع 20

 ده و بازيسرپوش

 ساعت 120: يمقدمات يلوبافيز

 ساعت 300ته: شرفيپ

50.000.000 

 الير

 يآپارتمان خانة شهر و روستا اصفهان متر مربع 20

 )محدود(، خانة

 يرآپارتمانيغ

 ساعت 72: يمقدمات يبافسجاده

 ساعت 150شرفته: يپ

30.000.000 

 الير

 يفضا شهر و روستا خوزستان متر مربع 20

 ده و بازيسرپوش

-اه چادريس

 يباف

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150ه: شرفتيپ

10.000.000 

 الير

اصفهان، خوزستان،  متر مربع 80

راحمد يه و بويلويکهگ

 لرستان و

 يفضا شهر و روستا

 ده و بازيسرپوش
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رشته 

 هنري

حداقل دورة آموزشي 

 الزم

حداقل اعتبار 

 الزم

حداقل فضاي 

 الزم

هاي مناسب اين استان

 شغل

محل مناسب 

 انجام فعاليت

نوع مکان 

 مناسب

 ساعت 160: يمقدمات يبافشال

 ساعت 320شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

ل، کرمان، ياردب متر مربع 20

 النيگ کرمانشاه و

 يفضا شهر و روستا

 ده و بازيسرپوش

 ساعت 72: يمقدمات يدوزشبکه

 ساعت 150شرفته: يپ

10.000.000 

 الير

متر مربع با  10

و  ينور کاف

 مناسب ةيتهو

 ينآپارتما خانة شهر و روستا -

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 160: يمقدمات يشعرباف

 ساعت 320شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

 يفضا شهر و روستا اصفهان متر مربع 20

 ده و بازيسرپوش

 ساعت 80: يمقدمات يشمدباف

 ساعت 160شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

 يفضا شهر و روستا - متر مربع 20

 ده و بازيسرپوش

 ساعت 160: يمقدمات يعباباف

 ساعت 320شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

 الم وياصفهان، ا متر مربع 20

 خوزستان

 يفضا شهر و روستا

 ده و بازيسرپوش

 ساعت 72: يمقدمات يباففرت

 ساعت 150شرفته: يپ

30.000.000 

 الير

متر مربع با  10

و  ينور کاف

 مناسب ةيتهو

 يآپارتمان خانة شهر و روستا يخراسان رضو

 يتمانرآپاريو غ

 ساعت 72: يمقدمات يبافچيگل

 ساعت 150شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

متر مربع با  10

و  ينور کاف

 مناسب ةيتهو

 يآپارتمان خانة شهر و روستا سمنان مازندران و

 يرآپارتمانيو غ

 يبافماشته

 (يباف)موج

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

30.000.000 

 الير

ن، لرستان، اصفها متر مربع 20

 خوزستانکرمانشاه و

 يفضا شهر و روستا

 ده و بازيسرپوش

 ساعت 160: يمقدمات يبافمخمل

 ساعت 320شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

 يفضا شهر و روستا اصفهان متر مربع 20

 ده و بازيسرپوش

 ساعت 72: يمقدمات يبافمرس

 ساعت 150شرفته: يپ

30.000.000 

 الير

متر مربع با  10

و  يافنور ک

 مناسب ةيتهو

 يآپارتمان خانة شهر و روستا کرمانشاه

 يرآپارتمانيو غ

 ينساج

 يسنت

 ساعت 160: يمقدمات

 ساعت 320شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

 يفضا شهر و روستا - متر مربع 20

 ده و بازيسرپوش

 ساعت 72: يمقدمات ينوارباف

 ساعت 150شرفته: يپ

20.000.000 

 الير

متر مربع با  12

و  يور کافن

 مناسب ةيتهو

اصفهان، خراسان 

 لرستان و يرضو

 يآپارتمان خانة شهر و روستا

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يبافسيور

 ساعت 150شرفته: يپ

20.000.000 

 الير

متر مربع با  10

و  ينور کاف

 مناسب ةيتهو

 يآپارتمان خانة شهر و روستا خوزستان

 يرآپارتمانيو غ
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د. به طور مثال، نگر تفاوت داريکديبا  يهنر يهاک از رشتهيمناسب فعال در هر  يها، استان8-10ه جدول با توجه ب   

الن؛ يدر استان گ يبافو چادر شب يباف، در استان مازندران؛ شاليبافچيو گل يباف، چادر شبيبافمي، جاجيبافشميابر يهارشته

، جهت آموزش يدر استان خراسان شمال يبافو حوله يباف، چادرشبيبافمي، جاجيبافشميدر استان گلستان؛ و ابر يبافميجاج

مالحظه  8-10، در جدول رشته خاص از صنايع دستين يا مربوط بهاطالعات  ساير .اندص داده شدهيمناسب تشخ ،و اشتغال

 شود.يم

 يگروه آثار پوشاک سنت ياو حرفه ياطالعات آموزش

 ي، بافتنيالبسه محل يها، شامل رشتهيع دستيدر صنا يديتول يهاتيفعال يهارگروهيگر از زيد يکيبه عنوان  يپوشاک سنت   

، کاله يباف، قالبيبافوه، عروسکيگ يبافهي، روي، چوقابافيباف، چوخهيدوز، چموشيدوز، چاروقيباف، جورابيسنت

الزم  ي(. از لحاظ حداقل مدت آموزش9-10)جدول  است يسنت يهاپوشيو پا ي، مجسمه موميدوزوهي، گيبافوهي، گينمد

 يساعت، دارا 400شرفته يساعت و پ 200 ياز آموزش مقدماتيبا ن يمحل ن گروه، البسةيا يهات در رشتهيشروع فعال يبرا

 ياتساعت آموزش در سطح مقدم 72ن گروه، به يت در ايفعال يهانهير زمياست. سا يريادگي يزان ساعت الزم براين ميشتريب

 است. يساعت دوره آموزش 192ازمند يز در کل نين يسنت يهاپوشيد. رشته پاناز داريشرفته نيساعت در سطح پ 150و 

د، ناز داريست هزار تومان نيتنها به دو يبافو جوراب يبافعروسک يهاه جهت شروع کار، رشتهيزان اعتبار اوليث مياز ح   

ن يگر ايد يهااز دارد. رشتهيه نيون تومان سرمايليبه حداقل نه م يديت توليآغاز فعال يابر يسنت يهاپوشينه پايدر مقابل، زم

، يدوز)چاروق يون تومانيلي( و پنج ميباف، قالبيسنت ي، بافتنيمحل )البسة يون تومانيليک مي يهاازمند بودجهيگروه، ن

 . هستند( يبافو مجسمه يدوزوهي، گيبافهوي، گيوه، کاله نمديگ يبافهي، روي، چوقابافيباف، چوخهيدوزچموش

 

 يپوشاک سنت يو شغل يآموزش يازهاين 9 -10 لوجد

 حداقل دورة يرشته هنر

 الزم يآموزش

حداقل اعتبار 

 الزم

 يحداقل فضا

 الزم

ن يمناسب ا يهااستان

 شغل

محل مناسب 

 تيانجام فعال

نوع مکان 

 مناسب

 200: يماتمقد يمحل البسة

 ساعت

 ساعت 400شرفته: يپ

 

10.000.000 

 الير

متر مربع با نور  6

 يکاف

ل، چهارمحال و ياردب

، خوزستان، ياريبخت

الن، يفارس، کرمانشاه، گ

 و يلرستان، مرکز

 هرمزگان

و  يآپارتمان خانة شهر و روستا

 يرآپارتمانيغ

 يبافتن

-ليم /يسنت

 يباف

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

 

10.000.000 

 الير

متر مربع با نور  6

 يکاف

و  يآپارتمان خانة شهر و روستا -

 يرآپارتمانيغ

 

 ساعت 72: يمقدمات يبافجوراب

 ساعت 150شرفته: يپ

2.000.000 

 الير

متر مربع با نور  6

 يکاف

و  يآپارتمان خانة شهر و روستا يخراسان شمال ل وياردب

 يرآپارتمانيغ
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 حداقل دورة رشته هنري

 آموزشي الزم

حداقل اعتبار 

 الزم

حداقل فضاي 

 الزم

هاي مناسب اين استان

 شغل

محل مناسب 

 انجام فعاليت

نوع مکان 

 مناسب

-چاروق

 يدوز

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

 خانة شهر و روستا اصفهان متر مربع 50

 يرآپارتمانيغ

-چموش

 يدوز

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150: شرفتهيپ

50.000.000 

 الير

 خانة شهر و روستا النيگاصفهان و متر مربع 50

 يرآپارتمانيغ

 ساعت 72: يمقدمات يبافچوخه

 ساعت 150شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع با  10

و  ينور کاف

 مناسب ةيتهو

و  يآپارتمان خانة شهر و روستا يخراسان شمال

 يرآپارتمانيغ

 -يچوقاباف

 يفچوخابا

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع با  10

و  ينور کاف

 مناسب ةيتهو

، ياريچهارمحال و بخت

 لرستان خوزستان و

و  يآپارتمان خانة شهر و روستا

 يرآپارتمانيغ

 يبافهيرو

 وهيگ

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع با  10

و  يور کافن

 مناسب ةيتهو

و  يآپارتمان خانة شهر و روستا اصفهان

 يرآپارتمانيغ

-عروسک

 يباف

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

 

2.000.000 

 الير

متر مربع با نور  6

 يکاف

ن، ياصفهان، قزو

 و يخوزستان، مرکز

 همدان

و  يآپارتمان خانة شهر و روستا

 يرآپارتمانيغ

 ساعت 72 :يمقدمات يبافقالب

 ساعت 150شرفته: يپ

10.000.000 

 الير

متر مربع با نور  6

 يکاف

و  يآپارتمان خانة شهر و روستا -

 يرآپارتمانيغ

 ساعت 72: يمقدمات يکاله نمد

 ساعت 150شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

متر مربع با  100

 ينور کاف

 خانة شهر و روستا -

 يرآپارتمانيغ

 )محدود(

)و  يبافوهيگ

 يشکتخت

 وه(يگ

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع با  10

و  ينور کاف

 مناسب ةيتهو

ن، ياصفهان، زنجان، قزو

، ياريچهارمحال و بخت

 الميا خوزستان و

و  يآپارتمان خانة شهر و روستا

 يرآپارتمانيغ

 ساعت 72: يمقدمات يدوزوهيگ

 ساعت 150شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع با  10

و  ينور کاف

 مناسب ةيتهو

و  يآپارتمان خانة شهر و روستا يمرکز لرستان و

 يرآپارتمانيغ

مجسمه 

 يموم

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

 

50.000.000 

 الير

متر مربع با  50

و  ينور کاف

 مناسب ةيتهو

و  يآپارتمان خانة شهر و روستا اصفهان

 يرآپارتمانيغ

-پوشيپا

 يسنت يها

 90.000.000 ساعت 192

 الير

 خانة شهر و روستا بزرگ و کوچک يشهرها متر مربع 50

 يرآپارتمانيغ
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متر مربع براي کار نياز  100هاي خاص توليد، به مساحت از لحاظ، ميزان فضاي الزم عملياتي، کاله نمدي، به دليل ويژگي   

متر مربع،  6بافي، با نياز مکاني بافي، قالببافي، عروسکفتني سنتي، جورابهاي البسه محلي، بادارد. در اين ميان، رشته

تا  6هاي اين گروه نيز، با توجه به ماهيت کار خود، در فاصلة مکاني کمترين ميزان فضاي فعاليت است. ساير رشته مستلزم

هاي شهر ها در محيطفعاليت، تمامي اين رشتهمتر مربع قابل انجام هستند. البته با وجود تمايزها در زمينة مساحت مکان  100

هاي صوتي و محيطي، توان، به جهت ايجاد آلودگيد. هر چند برخي از اين محصوالت هنري را نمينشوو روستا عملياتي مي

-و پايدوزي، کاله نمدي دوزي، چموشهاي چاروقتوان به فعاليتهاي آپارتماني توليد کرد. از جملة اين مشاغل ميدر خانه

   هاي سنتي اشاره کرد.پوش

د يبزرگ و کوچک تول يشهرها توان در همةيرا م يسنت يهاپوشينشان داده شده است، پا 9-10طور که در جدول همان   

. به طور مثال، چهارمحال و هستندبرخوردار  يط بهتريخاص از شرا يهنر يهارشته نةيها در زماستان يکن، برخيکرد. ول

 ين در حاليبرخوردار است. ا يبهتر يت نسبياز موقع يبافوهيو گ ي، چوقابافيمحل ةد البسيتول يهنر يهاتير فعالد ياريبخت

 ييشناسا يمحل و البسة يباف، عروسکيدوزوهيگ يکارها کان مناسب آموزش و اشتغال در حوزة، مياست که استان مرکز

 شود.يمالحظه م 9-10ن بخش در جدول ير اطالعات مربوط به ايشده است. سا

 يسنت يهايگروه آثار رودوز ياو حرفه ياطالعات آموزش

ن يترازمتداول يبه برخ 10-10به شمار آورد. در جدول  يصناع ين گروه هنرهايترتوان متنوعيرا م يسنت يهايرودوز   

، يدوز، پولکيدوزنيپوست يهنر ياهتين جدول، انواع فعالين گروه اشاره شده است. با توجه به ايمشمول در ا يهارشته

-، زرکيدوزکي، دهيدوز، خوسيدوز، خامهيدوزتکه، چهليدوزُسکمه، ي، توردوزيدوزي، تفرشيدوز، تسمهيدوزلهيپ

، يواردوزي، پريدوز، پتهيدوزشيلي، بي، بخارادوزيدوزنهيي، آيدوزدهي، آجيدوزشمي، ابريدوز، ستارهيدوز، زغرهيدوز

، يدوزطاني، قيدوز، قالبيدوز، صدفيدوز، شمسهيدوزهي، شرايسنت يدوز، سوزنيدوز، سکهيدوز، سرمهيدوزيسراف

-، ممقانيدوزلهي، مليددوزي، مرواريدوز، مرصعيدوز، مخمليدوز، گليدوز، گالبتونيدوز، کميدوزي، ُکرديدوزبهيکت

 ن گروه در نظر گرفت. البته دامنةيتوان در ايرا م يدوزراقيو  ي، نواردوزيدوز، نقشيدوز، نقدهيدوز، منجوقيدوز

 ذکر شده است. متداول ن جدول، تنها موارديع است و در ايار وسين گروه رشته، بسيت در ايفعال

ساعت  150و  يساعت آموزش مقدمات 72 ،ن گروهيا يهنر يهارشته همة يالزم برا يآموزش زان دورةيسطح کار و م   

ث يکن از حيول .است يکساني حًددر  بَايتقر يهنر يهاتين گونه فعاليا يسخت گر، درجةيشرفته است. به عبارت ديآموزش پ

ل نوع مواد و ابزار کار ين به دليوجود دارد و ا يتوجهز قابليتما يهنر يهان رشتهيان ايشروع کار، م يزان اعتبار الزم برايم

، يدوز، پتهيدوز،ِ سرمهيدوزنهيي، آيدوز، زغرهيدوزکي، دهيدوزُسکمه، يدوزلکل پوياز قب يديتول يهانهيالزم است. زم

ست هزار يه دويزان سرمايبه حداقل م يدوزو نقده يدوز، منجوقيدوزلهي، مليدوز، گليدوز، گالبتونيسنت يدوزسوزن

 شود. ين گروه محسوب مين رشته ايترنهين، پرهزون تومايلينه م ياهياز سرمايبا ن يدوزبهيد. در مقابل، کتناز داريتومان ن
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متر  20به مساحت  يط کارياز به محيبا ن يدوزتکهو چهل يدوزت، قالبيفعال يالزم برا يزان فضايدگاه ميبه عالوه، از د   

-، خامهيوزديتفرش، يپولک دوز يهااست که رشته ين در حالي. ادندهيرا به خود اختصاص م ياز مکانين نيشتريمربع، ب

-، کميدوز، صدفيدوزي، ُکرديدوز، سرمهيسنت يدوز، سوزني، بخارادوزيدوزنهيي، آيدوزدهي، آجيدوز، زغرهيدوز

متر مربع(  6زان فضا جهت کار )ين ميبه کمتر يدوزو نقده يدوز، منجوقيدوزلهي، مليدوز، ُمرصعيدوز، گالبتونيدوز

 . هستندازمند ين

هرچند  هستند؛ يرآپارتمانيو غ يآپارتمان يهان گروه، قابل انجام در خانهيموجود در ا يهارشته کر است همةالبته الزم به ذ   

 د.نريمورد توجه قرار گ يمالحظات عمل يد برخيبا يآپارتمان يهاطيدر مح يدوزتکهچهل نةيدر زم

 

 يسنت يهايرودوز يو شغل يآموزش يازهاين 10 -10 لوجد

 يآموزشحداقل دورة  يرشته هنر

 الزم

حداقل اعتبار 

 الزم

مناسب  يهااستان الزم يحداقل فضا

 ن شغليا

محل مناسب 

 تيانجام فعال

نوع مکان 

 مناسب

 ساعت 72: يمقدمات يدوزنيپوست

 ساعت 150شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

متر مربع با نور  12

 يکاف

 يتمانآپار خانة شهر و روستا اصفهان

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يدوزپولک

 ساعت 150شرفته: يپ

2.000.000 

 الير

متر مربع با نور  6

 يکاف

اصفهان، خوزستان، 

 کرمان، هرمزگان

 يآپارتمان خانة شهر و روستا

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يدوزلهيپ

 ساعت 150شرفته: يپ

10.000.000 

 الير

نور متر مربع با  10

 مناسب ةيو تهو يکاف

 يآپارتمان خانة شهر و روستا -

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يدوزتسمه

 ساعت 150شرفته: يپ

10.000.000 

 الير

متر مربع با نور  10

 مناسب ةيو تهو يکاف

 يآپارتمان خانة شهر و روستا -

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يدوزيتفرش

 تساع 150شرفته: يپ

10.000.000 

 الير

متر مربع با نور  6

 مناسب ةيو تهو يکاف

 يآپارتمان خانة شهر و روستا -

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يتوردوز

 ساعت 150شرفته: يپ

10.000.000 

 الير

متر مربع با نور  10

 مناسب ةيو تهو يکاف

 يآپارتمان خانة شهر و روستا خوزستان

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يزدوُسکمه

 ساعت 150شرفته: يپ

2.000.000 

 الير

 يآپارتمان خانة شهر و روستا اصفهان متر مربع 10

 يرآپارتمانيو غ

-تکهچهل

 يدوز

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

 

10.000.000 

 الير

 يآپارتمان خانة شهر و روستا اصفهان، کرمان متر مربع 20

)محدود(، خانه 

 يانرآپارتميغ

 ساعت 72: يمقدمات يدوزخامه

 ساعت 150شرفته: يپ

20.000.000 

 الير

متر مربع با نور  6

 يکاف

ستان و يس

 بلوچستان

 يآپارتمان خانة شهر و روستا

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يدوزخوس

 ساعت 150شرفته: يپ

20.000.000 

 الير

متر مربع با نور  10

 مناسب ةيو تهو يکاف

 يآپارتمان خانة ر و روستاشه کرمان

 يرآپارتمانيو غ
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حداقل دورة آموزشي  رشته هنري

 الزم

حداقل اعتبار 

 الزم

هاي مناسب استان حداقل فضاي الزم

 اين شغل

محل مناسب 

 انجام فعاليت

نوع مکان 

 مناسب

 ساعت 72: يمقدمات يدوزکيده

 ساعت 150شرفته: يپ

2.000.000 

 الير

 يآپارتمان خانة روستا شهر و اصفهان متر مربع 10

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يدوززرک

 ساعت 150شرفته: يپ

40.000.000 

 الير

 يآپارتمان خانة شهر و روستا اصفهان متر مربع 10

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يدوززغره

 ساعت 150شرفته: يپ

2.000.000 

 الير

متر مربع با نور  6

 يکاف

 يآپارتمان خانة روستاشهر و  اصفهان

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يدوزستاره

 ساعت 150شرفته: يپ

10.000.000 

 الير

متر مربع با نور  10

 مناسب ةيو تهو يکاف

 يآپارتمان خانة شهر و روستا -

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يدوزشميابر

 ساعت 150شرفته: يپ

30.000.000 

 الير

ع با نور متر مرب 10

 مناسب ةيو تهو يکاف

 يآپارتمان خانة شهر و روستا -

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يدوزدهيآج

 ساعت 150شرفته: يپ

10.000.000 

 الير

متر مربع با نور  6

 يکاف

 يآپارتمان خانة شهر و روستا اصفهان

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يدوزنهييآ

 ساعت 150شرفته: يپ

2.000.000 

 الير

متر مربع با نور  6

 يکاف

 يآپارتمان خانة شهر و روستا اصفهان، خوزستان

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يبخارادوز

 ساعت 150شرفته: يپ

10.000.000 

 الير

متر مربع با نور  6

 مناسب ةيو تهو يکاف

 يآپارتمان خانة شهر و روستا -

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يدوزشيليب

 ساعت 150شرفته: يپ

10.000.000 

 الير

متر مربع با نور  10

 مناسب ةيو تهو يکاف

 يآپارتمان خانة شهر و روستا -

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يدوزپته

 ساعت 150شرفته: يپ

2.000.000 

 الير

 يآپارتمان خانة شهر و روستا اصفهان متر مربع 10

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يزواردويپر

 ساعت 150شرفته: يپ

20.000.000 

 الير

متر مربع با نور  10

 مناسب ةيو تهو يکاف

ستان و يس

 بلوچستان

 يآپارتمان خانة شهر و روستا

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يدوزيسراف

 ساعت 150شرفته: يپ

10.000.000 

 الير

متر مربع با نور  10

 مناسب ةيو تهو يکاف

 يآپارتمان خانة هر و روستاش -

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يدوزِسرمه

 ساعت 150شرفته: يپ

 

2.000.000 

 الير

متر مربع با نور  6

 يکاف

، يجان شرقيآذربا

، يجان غربيآذربا

اصفهان، خراسان 

، سمنان، يرضو

 کرمان، مازندران و

 همدان

 يآپارتمان ةخان شهر و روستا

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يدوزهسک

 ساعت 150شرفته: يپ

20.000.000 

 الير

متر مربع با نور  10

 مناسب ةيو تهو يکاف

 يآپارتمان خانة شهر و روستا کرمان

 يرآپارتمانيو غ
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حداقل دورة آموزشي  رشته هنري

 الزم

حداقل اعتبار 

 الزم

هاي مناسب استان حداقل فضاي الزم

 اين شغل

محل مناسب 

 يتانجام فعال

نوع مکان 

 مناسب

 يدوزسوزن

 يسنت

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

 

2.000.000 

 الير

متر مربع با نور  6

 يکاف

ل، اصفهان، ياردب

، يخراسان جنوب

، يخراسان شمال

کرمان، کرمانشاه، 

، يمازندران، مرکز

ه و يلويکهگ

 قم راحمد ويبو

 يآپارتمان خانة شهر و روستا

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يدوزابهشر

 ساعت 150شرفته: يپ

20.000.000 

 الير

متر مربع با نور  10

 مناسب ةيو تهو يکاف

 يآپارتمان خانة شهر و روستا -

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يدوزشمسه

 ساعت 150شرفته: يپ

30.000.000 

 الير

متر مربع با نور  10

 مناسب ةيو تهو يکاف

 يآپارتمان خانة شهر و روستا -

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يدوزصدف

 ساعت 150شرفته: يپ

10.000.000 

 الير

متر مربع با نور  6

 مناسب ةيو تهو يکاف

 يآپارتمان خانة شهر و روستا -

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يدوزقالب

 ساعت 150شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

متر مربع با نور  20

 مناسب ةيو تهو يکاف

ن، ياصفهان، قزو

 النيگ

 يآپارتمان خانة شهر و روستا

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يدوزطانيق

 ساعت 150شرفته: يپ

30.000.000 

 الير

متر مربع با نور  10

 مناسب ةيو تهو يکاف

، يخراسان رضو

 سمنان

 يآپارتمان خانة شهر و روستا

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يماتمقد يدوزبهيکت

 ساعت 150شرفته: يپ

90.000.000 

 الير

متر مربع با نور  10

 مناسب ةيو تهو يکاف

 يآپارتمان خانة شهر و روستا -

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يدوزيُکرد

 ساعت 150شرفته: يپ

10.000.000 

 الير

متر مربع با نور  6

 مناسب ةيو تهو يکاف

 ينآپارتما خانة شهر و روستا -

 يرآپارتمانيو غ

/ يدوزکم

/ يدوزکمه

 يدوزکمان

 ساعت 72: يمقدمات

 ساعت 150شرفته: يپ

 

20.000.000 

 الير

متر مربع با نور  6

 مناسب ةيو تهو يکاف

 يآپارتمان خانة شهر و روستا -

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يدوزگالبتون

 ساعت 150شرفته: يپ

2.000.000 

 الير

با نور متر مربع  6

 يکاف

 يآپارتمان خانة شهر و روستا کرمان اصفهان و

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يدوزگل

 ساعت 150شرفته: يپ

2.000.000 

 الير

 يجان شرقيآذربا متر مربع 10

 يخراسان رضوو

 يآپارتمان خانة شهر و روستا

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يدوزمخمل

 ساعت 150شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

متر مربع با نور  10

 مناسب ةيو تهو يکاف

 يآپارتمان خانة شهر و روستا -

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يدوزُمرصع

 ساعت 150شرفته: يپ

10.000.000 

 الير

متر مربع با نور  6

 مناسب ةيو تهو يکاف

 يآپارتمان خانة شهر و روستا -

 يرآپارتمانيو غ



 

 هاي اصلي و شاخص هنرهاي صناعيهاي کسب و کار در حوزهمعرفي فرصت پژوهشي طرح          230     

 

قل دورة آموزشي حدا رشته هنري

 الزم

حداقل اعتبار 

 الزم

هاي مناسب استان حداقل فضاي الزم

 اين شغل

محل مناسب 

 انجام فعاليت

نوع مکان 

 مناسب

 ساعت 72: يمقدمات يددوزيمروار

 ساعت 150شرفته: يپ

10.000.000 

 الير

متر مربع با نور  10

 مناسب ةيو تهو يکاف

 يآپارتمان خانة شهر و روستا -

 يتمانرآپاريو غ

 ساعت 72: يمقدمات يدوزلهيمل

 ساعت 150شرفته: يپ

 

2.000.000 

 الير

متر مربع با نور  6

 يکاف

، يجان شرقيآذربا

ل، اصفهان، ياردب

 لرستان ن وخوزستا

 يآپارتمان خانة شهر و روستا

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يدوزممقان

 ساعت 150شرفته: يپ

20.000.000 

 الير

ع با نور متر مرب 10

 مناسب ةيو تهو يکاف

 يآپارتمان خانة شهر و روستا -

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يدوزمنجوق

 ساعت 150شرفته: يپ

 

2.000.000 

 الير

متر مربع با نور  6

 يکاف

ل، اصفهان، ياردب

خوزستان، گلستان 

 هرمزگان و

 يآپارتمان خانة شهر و روستا

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يماتمقد يدوزنقده

 ساعت 150شرفته: يپ

2.000.000 

 الير

متر مربع با نور  6

 يکاف

 يآپارتمان خانة شهر و روستا اصفهان

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يدوزنقش

 ساعت 150شرفته: يپ

20.000.000 

 الير

متر مربع با نور  10

 مناسب ةيو تهو يکاف

ه و يلويکهگ

 راحمديبو

 يپارتمانآ خانة شهر و روستا

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات ينواردوز

 ساعت 150شرفته: يپ

10.000.000 

 الير

متر مربع با نور  10

 مناسب ةيو تهو يکاف

 يآپارتمان خانة شهر و روستا -

 يرآپارتمانيو غ

 ساعت 72: يمقدمات يدوزراقي

 ساعت 150شرفته: يپ

50.000.000 

 الير

متر مربع با نور  10

 مناسب ةيهوو ت يکاف

 يآپارتمان خانة شهر و روستا خوزستان

 يرآپارتمانيو غ

ها ن رشتهيت در ايفعال يمناسب برا يهااستان يبلکه پراکندگن گروه، يا يها، نه تنها تنوع رشته10-10با توجه به جدول    

جهت آموزش و اشتغال،  يزيمتما يهان بخش، استانيدر ا يهنر يهاتيشتر فعاليکه در بيمالحظه است. به طورز قابلين

و  يدوز، گليدوزِسرمه يهنر يکارها ي، مناسب برايجان شرقي. به عنوان نمونه، استان آذربااندص داده شدهيمناسب تشخ

 يدوزستان و بلوچستان، و منجوقيدر استان س يواردوزيو پر يدوزاست که خامه ين در حاليرود. ايبه شمار م يدوزلهيمل

 يهنر يهاک از رشتهيدر هر  يت هنريمناسب جهت فعال يهاهرمزگان مطرح شده است. اطالعات در مورد استان در استان

 ک مشخص شده است.يبه تفک 10-10ن گروه در جدول يا

 هادر استان يکاريو کاهش ب يع دستيصنا

مختلف کشور  يهادر استان يرکايجهت کاهش ب يع دستيصنا يهاتيبر قابل ءدر طرح حاضر، اتکا يشنهاديکرد پيرو   

در  يکارين نرخ بيشتريب يسال گذشته، دارا 5که در  است مورد توجه قرار گرفته ييهان بخش، استانيمنظور، در انياست. بد

شود، استان ين جدول مالحظه ميطور که در ادهد. همانيمذکور را نشان م يآمار يها، داده11-10. جدول اندکشور بوده

الن، يکرمانشاه، گ يهان، استانيچنبوده است. هم يکارينه بياستان مطرح در زم 6همواره جزو  ين دوره زمانيدر ا لرستان
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برخوردار  يط نامناسبياز شرا يکاريب ، از جنبةاندقرار داشته يت بهتريالم، هر چند نسبت به استان لرستان در وضعيفارس و ا

اج دارد. يق و جامع احتيدق يزيرست و به برنامهيز چندان مساعد نيکشور ن يهار استانيت اشتغال ساي. البته موقعاندنبوده

، و ييابتدا يهادر سطح کشور، در گام يانسان ةيت سرماين مدعاست که بهبود وضعيبر ا يدييتا يآمار يهان دادهياشاره به ا

 ازمند است. ين يورر بهرهنه و حداکثيبا حداقل هز يموجود، به صنعت يط اقتصاديبا توجه به شرا

 سال گذشته 5مختلف کشور در  يهاشتر در استانيساله و ب 10ت يجمع يکارين نرخ بيشتريب 11 -10 لوجد

 1389سال  1390سال  1391سال 1392سال  1393بهار 

 4/17 مرد فارس 3/16 مرد البرز 1/18 مرد لرستان   لرستان   لرستان

 8/32 زن 4/36 زن 2/29 زن

 5/20 کل 3/19 کل 0/20 کل 1/17 کل 3/20 کل

ه يلويکهگ   سمنان

و 

 راحمديبو

 8/15 مرد لرستان 3/17 مرد لرستان 9/13 مرد الميا  

 5/25 زن 0/28 زن 5/31 زن

 3/17 کل 2/19 کل 2/17 کل 5/16 کل 4/17 کل

چهارمحننال 

 ياريو بخت

 1/14 مرد النيگ 4/14 مرد فارس 8/14 مرد فارس   کرمانشاه  

 9/24 زن 5/35 زن 0/26 زن

 7/16 کل 5/18 کل 7/16 کل 6/14 کل 9/16 کل

ه و يلويکهگ

 راحمديبو

 1/14 مرد الميا 5/14 مرد النيگ 6/14 مرد کرمانشاه   الميا  

 0/22 زن 9/23 زن 8/22 زن

 8/15 کل 6/16 کل 1/16 کل 8/13 کل 7/14 کل

 1/13 مرد اصفهان 6/12 مرد الميا 9/13 مرد النيگ   کردستان   کرمانشاه

 1/25 زن 5/27 زن 2/21 زن

 3/15 کل 7/15 کل 5/15 کل 6/13 کل 7/14 کل

 3/15 مرد کردستان 5/14 مرد کرمانشاه 3/12 مرد البرز   النيگ   فارس

 4/14 زن 9/22 زن 8/30 زن

 1/15 کل 7/15 کل 9/14 کل 6/13 کل 1/14 کل

در صدر قرار  يکارياظ نرخ بکه هر سال از لح ييهااستانت اشتغال يوضعدر شود، يمشاهده م 11-10جدول چنانکه در    

لرستان، کرمانشاه،  يها، استانين دوره زمانيدر ا کهيرفته است. به طوريصورت نپذ ير خاصييسال گذشته تغ 5، در اندداشته

با توجه به جداول مطرح شده . اندبوده مواجه يکاريث سطح بياز ح يت نامناسبيوضع با هر سال بًايالن تقريالم و گيفارس، ا

ان با توي، ميهنر يهاک از رشتهيت در هر يعالمناسب ف يهاو استان يدست عيصنا يهاک از گروهين فصل در هر يدر ا

مطرح شده  يصناع يهنرهارشته -، تناسب استان12-10د. در جدول ين نرخ را بهبود بخشي، اياو حرفه يآموزش يزيربرنامه

سال گذشته، از  5که در  قرار گرفته است يمورد بررس ييها، تنها استانيل تناسب شغلي. الزم به ذکر است، جهت تحلاست
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توان بر يها را مر استانيل ساي. تحلاندها برخوردار بودهر استانينسبت به سا يترت نامساعديدر وضع يکاريدگاه نرخ بيد

 ن فصل انجام داد.يدر ا يدست عيصنا يهاگروه يهايژگياساس جدول و

 يکارين نرخ بيها با باالتراستان يصناع يرشته در بخش هنرها -تناسب استان 12 -10 لوجد

 مناسب يهنر يهارشته استان

، يکرتراشي، پي، سبدبافي، مرواربافيباف، چميباف، ترکهيابافي، بوريباف، ارغوانيربافيسفال، حص يرو ينقاش لرستان

، يچادربافاهي، سيبافي، احراميباف، نمکداني، جل اسب، نمدماليساز، قفليورآالت سنتي، زيبافغيچ

 .يدوزلهيمل و يدوزوهي، گيچوقاباف ،ي، البسه محلي، نواربافيبافماشته

، يبافغي، چي، سبدبافي، مرواربافيباف، چميباف، ترکهيابافي، بوريباف، ارغوانيربافيرنگ، حصهفت يکاش کرمانشاه

، يباف، ماشتهيباف، شالي، نمدماليسنت ي، سراجيسنت ورآالتي، معرق چوب، منبت چوب، زيسنت يسازها

 .يسنت يدوزسوزن و ي، البسه محليبافمرس

، يباف، مفرشيم سوزني، گليبافي، رنديبافني، خورجيباف، چنتهيچرم يمعرق چرم، مصنوعات دست فارس

 .يمحل و البسة يبافمي، جاجيبافنمکدان

 .يبافوهيگ و ي، عبابافي، نمدمالچوب يکارنازک الميا

 ي، سازهاي، خراطي، سبدبافي، مرواربافيباف، چميباف، ترکهيابافي، بوريباف، ارغوانيربافي، حصيگرسفال النيگ

، ي، البسه محليباف، شاليباف، چادر شبي، نمدماليورآالت سنتي، زيبندخانه يناي، ميکار، نازکيسنت

 .يدوزقالبو يدوزچموش

مذکور  يهار استاند يرنه يهارشته يرکز بر آموزش و اشتغال برخق تمي، از طر12-10ب، با توجه به جدول يترتنيبد   

 يهاتين فعاليک از ايحات مربوط به هر يطور که در بخش توضکاهش داد. همان هان استانيرا در ا يکاريتوان نرخ بيم

ز يشروع کار و ن يالزم جهت کار، حداقل اعتبار الزم برا ياز، فضايمالحظه شده است، از لحاظ مدت آموزش مورد ن يهنر

رسد. در واقع، با يها، مقرون به صرفه به نظر من رشتهيدر ا يو ماد يزمان يگذارهي، سرمايمسکون يهاطينجام در محت ايقابل

 ءها را ارتقانن استايکار در ا يرويت نيوضع يتوان به سادگيم ن کارهاياشتغال به ا يسازفرهنگج و ياتکا بر آموزش، ترو

مورد توجه قرار  ييهان بخش، به طور نمونه، تنها استانيدق است. در از صايها نر استانين امر در مورد سايد. البته، ايبخش

 .انددر کشور بوده يکارين نرخ بياالتراستان با ب 6سال جزو  چهار، حداقل 93-89ساله  5 يگرفته است که در طول دوره زمان

 يانسان يروينش يبر ضرورت افزا يمبن ،يتع دسيمختلف صنا يهاکنندگان گروهنيمدکنندگان و تأيتول نظرات عالوه، بنابربه   

، به يع دستيصنا يهاطي، توجه و تمرکز بر آموزش و جذب افراد به محيديتول يهاجهت کار در بخشمتخصص و کاردان 

ها ن رشتهيت ايبرخوردار است. ماه ييت باالي، از اهماندص داده شدهيمنظور مناسب تشخنيکه بد ييهاخصوص در استان

ن امر منجر به يخاص خود هستند و ا در حوزة ينيکارآفر يدر پ ت که هنرمندان پس از تبحر در کار خود معمواًلچنان اس



 

 هاي اصلي و شاخص هنرهاي صناعيهاي کسب و کار در حوزهمعرفي فرصت پژوهشي طرح          233     

 

-يم يديتول -يهنر يهاتين فعاليا يهاتيجامعه به قابلافراد شتر يو به دنبال آن، توجه ب يهنر يهان گروهيا يگسترش هرم

 شود.

 دهم فصل يبندجمع

مهم ان، آنچه ين ميدر امختلف است.  يهاسال يوند آن در طَروَ  يکاريکشور، نرخ ب توسعة يساسا يهااز شاخص يکي   

 يفصل يکاريل نرخ بيآن در سطح کشور است. چنانکه تحل يو اجتماع يو تبعات اقتصاد يفصل يکاري، مبحث بشودتلقي مي

ن يک از ايسازد که توجه به هر يرا آشکار م ياوتمتف يهاان مردان و زنان، دغدغهيز در مي، و نيو شهر ييدر جوامع روستا

ک سو، يتواند از يم يکاريع در دوران بيصنا يد. اتکا به برخکنيفا ميرا ا ييکشور، نقش بسزا يافتگيموارد، در بهبود توسعه

نگاه خرد، را دکنندگان در يکشور در نگاه کالن، و تول يت اقتصاديگر، وضعيد يرا بهبود بخشد و از سو يط اجتماعيشرا

 يروين ياشتغال فصل يها برانهين گزياز بهتر يکيمحدود،  يمادو  يزمان يگذارهيت سرمايبا قابل يدستع يد. صناء بخشارتقا

نه ين هزيتوان با کمتري، ميع دستيمختلف صنا يهاگر، با آموزش و جذب افراد جهت کار در بخشيکار است. به عبارت د

و به  هستندز قابل انجام ين يمسکون ي، در واحدهايهنر يهاتين فعاليشتر اي. به خصوص که بافتيجه دست ين نتيبه بهتر

مالحظات  يموارد، توجه به برخ يد. هر چند در برخنندار يازيخاص ن يهاها و کارخانهشدن، به کارگاه ياتيمنظور عمل

 ازمند باشد.ين يبخش دولت يو معنو يت ماديه حمان امر، بيا يزيه ريرسد پاينظر ماست. به  يضرور دين توليدر ح يياجرا

 يهاک از رشتهيهر  يو شغل يآموزش يهايژگيتالش شده است بر اساس اطالعات وزارت کار و تعاون، ون فصل، يدر ا   

 ازيل مدت زمان مورد نياز قب ين بخش، موارديدر ا د.نريل قرار گيو تحل يمورد بررس يع دستيصنا ياصل يهاگروه يهنر

مناسب به منظور اقدام و در  يها، استانيديکار تول يالزم برا يت، فضايشروع فعال يجهت آموزش، حداقل اعتبار الزم برا

ص ين قسمت، تشخيدر ا يتمرکز اساسمطرح شده است.  يرآپارتمانيو غ يآپارتمان يهاطيت امکان انجام کار در محينها

ران، در ياز مرکز آمار ا يافتيدر يب، با توجه به اطالعات آماريترتنيست. بدمختلف ا يهادر استان يکاريرفع ب يهانهيگز

مستعد در  يهنر يهارشته الن(،يالم و گيسال گذشته )لرستان، کرمانشاه، فارس، ا 5در  يکارين نرخ بيها با باالتراستان نةيزم

استان در  يبافوهيو گ يعباباف، يچوب، نمدمال يکارنازک يهاطور مثال، تمرکز بر رشتهها مشخص شده است. به ن استانيا

 يط جانبيامکانات فروش و شرا يسازن استان را کاهش دهد. هرچند، آمادهيموجود در ا يکاريب يتواند تا حدوديالم، ميا

ن يت انده مثبيه آيو توج يط مقدماتيگر، فراهم کردن شرايبرخوردار است. به عبارت د ييت بااليان از اهمين ميز در اين

در جذب و حفظ  يدولت يبانيت و پشتين رو، حمايکنند. از ايفا ميا هاهن حرفيش افراد به ايدر گرا يها، نقش مؤثررشته

 ت قرار دارد.يغل در درجه اول اهمن مشايمندان در اهنرمندان و عالقه
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 مقدمه

در  يع دستيرباز صناي، از ديرانيافوام مختلف ا يو معنو يماد يازهايو ن ي، اجتماعي، فرهنگييايط جغرافيبا توجه به شرا   

د يشه و تجربه تأکيت اندين محصوالت، بر دو قابليد ايند تولي، در فرآيشده است. به طور کل گرمتنوع جلوه يهاقالب رشته

د. به نظر نريگيت نشأت مين دو قابلياز ا يت و نوآورين حال اتخاذ اصول خالقيها و در عشود. در واقع، حفظ اصالتيم

دارد. درک نقاط ضعف  يکار بستگ يط کليشرا يمنسجم و بررس يزير، به برنامهيين دو توانايسب از امنا يريگرسد، بهرهيم

اقدام  نةيتواند زميک مينزد ندةيصاحبان کسب و کار در آ يروشيپ يدهايها و تهدن حال، توجه به فرصتيو در ع يو منف

ت يوضع يبخشد، بلکه موجب ارتقايرا در بعد خرد بهبود م يديط فعاالن توليکه نه تنها شرا يثر را فراهم سازد؛ اقداممؤ

 شود. يم يالمللنيب يدر سطح کالن و حت يع دستيصنا يکل

و کالن، ط خرد يدر مح يع دستيمهم صنا يهال جنبهين طرح جهت تحليدر ا ين هدف، ابزار اتخاذيبه منظور کسب ا   

 يک، بر اساس نظرات تخصصين شده، به تفکييتع يهاشود، گروهين فصل تالش مياست. در ا SWOTل يس تحليماتر

 يس فراهم شده، راهبردهايد. آنگاه بر اساس ماترنريل قرار گين ابزار مورد تحليدر قالب ا کنندگاننيدکنندگان و تأميتول

 رد.يگيربوط مورد توجه قرار مم يهاصنعت در گروه -ن هنريبهبود ا يديکل

 کيل استراتژيس تحليماتر

 ييک صنعت، و شناسايموجود در  يدرون يهاييو توانا يطيط محيشرا ييشناسا يکارآمد برا ي، ابزارSWOTل يتحل 

ط يو شرا ،يقوت و ضعف درون يها، صنعت مورد نظر با توجه به جنبهکين تکنيعمل است. در ا يها و راهکارهاياستراتژ

ک در جهت بهبود ياستراتژ يرهاين موارد، مسيو آنگاه با تقابل دوگانه ا 1شوديم يد بررسيجاد کننده فرصت و تهديا يطيمح

شنهادات يشود پيتالش م ،يسين ابزار ماترين رهگذر، با استناد بر ايشود. در ايم يو معرف ييکسب و کار شناسا يافض

مد نظر قرار گرفته  صنعت مختلف يهاجنبه، يسنجعت اتخاذ شود تا از بعد امکانصن يدرون يهاتيمتناسب با قابل يياجرا

 باشد.

 رد که بهيگيا سازمان قرار ميبل کنترل صنعت قا يهاتي(، در زمره فعال2007د )يوي، بنابر نظر دينقاط قوت و ضعف داخل   

، ي، اجتماعياقتصاد يدادها و روندهاي، رويخارج يدهايها و تهدد. به عالوه، فرصتنشويف اداره ميا ضعيو  يوه عاليش

ا يسازمان  يبرارا  ييهاانيا زيمنافع  ،ندهيکه در آ هستند يو رقابت ي، فناوري، دولتي، قانونياسي، سيشناسوم، بيفرهنگ

د ندهيقرار م ريرا تحت تأث يت بخشيفعالکن ي، ولهستندرقابل کنترل يغ ياديدادها، تا حدود زين رويند. اآوريد ميصنعت پد

 . (2007د، يوي)د

رند و متناسب با يگيل قرار ميس مذکور مورد تحليمختلف، بر اساس ماتر يهاک نظرات متخصصان رشتهيدر ادامه، به تفک   

 د.نشويشنهاد ميکسب و کار پ يالزم جهت بهبود فضا يآنها، راهکارها

                                                   
 )Threat(د ي، تهد)Opportunity(، فرصت )Weakness(ضعف  ، نقطة(Strength)قوت  . نقطة1 
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 گروه آثار آبگينه
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 مقدمه

ش از اسالم ياز پ يگرشهيخ تحول صنعت شيتار برخوردار است. مطالعة يطوالن يااز سابقهران يدر ا يگرشهيصنعت ش   

مواجه بوده است. به  يمتعدد يفرودهاصنعت در دوران مختلف با فراز و  -ن هنريدهد که ايتاکنون، به طور آشکار نشان م

، متأثر از عملکرد هر دو گروه فعاالن صنعت و ياشهيش يع دستيط موجود صناين اذعان داشت که شرايتوان چني، ميطور کل

 يخود ناش کاري تيمسئول ةطي، از رفتار صنعتگران در حيهنر ن رشتةيا يهاجنبه ياست. در واقع، برخ يران دولتيگميتصم

ط يط محيرار شينه تحت تأثيآبگ صنعتث کالن، يعالوه، از حد. بهنا مثبت برخوردار باشي يد از نکات منفننتوايد که مشونيم

 يدهايها و تهدن حوزه را با فرصتيدکنندگان ايرد و توليگيط قرار مين محيان فعال در ايگذاران و مجرکالن، و قانون

 سازد. يمواجه م يخاص

نکات مورد بحث بر نه، يآبگ کنندگان حوزةنيدکنندگان و تأمير تعامل با تولن بخش، بر اساس موارد مطرح شده ديدر ا   

س يدگاه کالن( در قالب ماتريدها )از ديها و تهدخرد(، و فرصت يارد چهارگانه نقاط قوت و ضعف )با نگاهاساس مو

SWOT مناسب در جهت بهبود  يها و راهکارهايرند و آنگاه با توجه به تقابل عناصر دوگانه، استراتژيگيل قرار ميمورد تحل

  د.نشويشنهاد مين حوزه پيکسب و کار در ا يفضا

 نهيدر گروه آثار آبگ SWOTل يتحل

 1-11ن طبق جدول يد و تأميتول نه در حوزةيآبگ يع دستي، نظرات فعاالن صنايليس تحليهارگانه ماترعناصر چ با توجه به   

ک يس، در ابتدا تفکيدر داخل چارچوب ماتر يموارد انتخاب ييد. الزم به ذکر است، در شناسانريگيقرار م يمورد بررس

 آن، در خانه مناسب قرار گرفته است. يا منفيمثبت  يژگيو آنگاه، بر اساس ورفته، ي( صورت پذيو خارج ي)داخل يطيمح

 نهيدر گروه آثار آبگ SWOTس يماتر 1 -11 لوجد

 کسب و کار يط داخليمح

 نقاط ضعف نقاط قوت

 يبلورساز يهاسوخت در کارخانه يباال نةيهز - يمللالنيو ب يدر سطح داخل يديمحصوالت تول يت بااليفيک -

 يجه کار دستيباال در نت يجانب يهانهيهز - لياص يهابه روز در کنار طرح يهاها و طرحدهيب ايامکان ترک -

 يديمحصوالت تول يمت بااليق - در کار يرانيا ير و نگارگريب، تشعيامکان استفاده از هنر تذه -

سنطح   يد در راسنتا ين سنطح تول  يبيتعادل تقر يت برقراريقابل -

 يتقاضا با انجام کار سفارش

 يبندمت در صورت استفاده از بستهيش قيافزا -

 خالق ةين حوزه با روحيکار فعال در ا يرويتعداد محدود ن -

جديد )رنگ  يهابا طرح يميت ورود مجدد محصوالت قديقابل -

 و نقوش(

ليند و مسناخل مربنوط بنه آن بنه      بيني صحيح توعدم قابليت پيش -

 توليدي يجهت کمبود فناور

ها، کنترلرها، آجرها و ها، کورهزات کارگاهيتجه مشکالت در حوزة - يدست يز کارهاييقابل تم يهنر جنبة -

تر و در شه مرغوبيد شيکمتر و تول يها به منظور صرف انرژمشعل

 يالمللنيب يدن به استانداردهايعات کمتر در رسين حال ضايع

 هدفمند بر اساس تجربه يزيرامکان برنامه -

رجي و آبگينه در کشورهاي خا محصوالت قيمت بسيار مناسب -

  ه(يهمسا يدر کشورها ًاخصوصباال بودن ارزش افزوده )
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 محيط داخلي کسب و کار

 تهديدها هافرصت

  رتبة اول از حيث تنوع و طراحي در آثار آبگينه -

 

 

 

 

سازي ايده توليد انبنوه در محصنوالت کناربردي    ان عملياتيامک -

 صنايع دستي با حفظ ويژگي کار دستي

ها در ورود به اين حوزه به دليل احتمال باالي موفقيت کارآفرين -

 اي پايين جهت آغاز کارنياز سرمايه

 درصد( 50سال گذشته )حدود  5افزايش ميزان توليد در  -

 ارمحيط خارجي کسب و ک

 تهديدها هافرصت

 هابهره نامناسب وام - درصد از مواد اوليه از داخل کشور 98تأمين  -

 فرآيند طوالني دريافت وام و تسهيالت بانکي - کيفيت رو به پيشرفت بيشتر مواد اوليه -

هاي نگاه تکميلي و نه رقابتي توليدکنندگان نسبت به ساير حوزه -

 صنايع دستي )جنبة هنري کار(

 هاي اعطايي با دورة سررسيد بسيار کوتاهمبلغ بسيار کم وام -

هنا بنا سنطح    نبود نمايشگاه دايمي شيشه و وجود برخي نمايشگاه -

 سال گذشته 5افزايش تقاضاي محصوالت نسبت به  - کار پايين

اثر بسيار مثبت بهبود وضعيت گردشگري بنر شنناخت اصنالت     -

 ايراني و فروش بيشتر کاالها 

نظير سوبسيد، غرفنة  مواردي نبود تسهيالت شرکت در نمايشگاه ) -

 رايگان و ...(

هناي  داري به خصوص در سالنگذاري در هتلاثر مثبت سرمايه -

 سنتي و ايراني

هاي خارجي به دليل افزايش نرخ هزينه باالي شرکت در نمايشگاه -

 ارز

بنا وجنود   نظم و ثبات نسبي بازار در سال گذشته و سال جاري  -

 رکود موجود و در نتيجه آرامش نسبي در کار

 گذاري در حوزة آبگينهديربازده بودن سرمايه -

 فرآيند طوالني ارسال و دريافت بهاي کاال در مبادالت خارجي -

 گذاران خصوصيمدت سرمايهنگاه کوتاه - افزايش صادرات در سال جاري به دليل تقاضاي خارجي بيشتر -

فزايش حمايت دولت در آينده با ثبنات بنازار و کنتنرل    احتمال ا -

 تورم

کاهش تقاضا به دليل وجود رکود در سيستم اقتصادي در دو سنال   -

 اخير

 تسخير سهم بازار توسط محصوالت ماشيني با قيمت ارزان تر - مزيت هزينه انرژي در ايران نسبت به اروپا -

ن المللي منرتبط بنه   توان باالي ايران در عضويت در نهادهاي بي -

 خصوص شوراي جهاني صنايع دستي

 رقابت محصوالت چيني وارداتي با قيمت پايين -

هاي سيستم مشکل نقدينگي و حساب در گردش به جهت تحريم -

  بانکي

 بي ثباتي بازار در چند سال گذشته به دليل جهش ارزي غيرمنتظره -

 لفهاي مختعدم احساس حمايت دولت در دوره -

 رقابت داخلي ضعيف ميان توليدکنندگان -

روينه محصنوالت خنارجي )ترکينه بنه عننوان رقينب        واردات بي - 

 قدرتمند بالقوه(

 عدم همکاري و پاسخگويي مسئوالن در حوزة صنايع دستي - 
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 محيط خارجي کسب و کار

 تهديدها هافرصت

 عدم نظارت بر کيفيت ضعيف برخي مواد اوليه - 

 توليد سازماندهي شده براي عرضه نبود -

سياست کلي نامناسب در سطح کالن نسبت بنه توليندات صننايع     -

 دستي

 بروز مسايل امنيتي در کشورهاي منطقه -

مشکالت موجود در گمنرک در صنادرات و واردات محصنوالت     -

 آبگينه

 هااي جهت کاهش اثر  تحريمريزي مقابلهعدم برنامه -

ين مانع در زمينة صدور مجوز در رابطه با افراد با سابقه وجود قوان -

 کاري باال

 هزينة باالي حمل و نقل و ترابري در ارسال کاالهاي صادراتي  -

دسترسي سخت به برخي مواد مانند سلنيم به رنگ قرمز و نياز بنه   -

 واردات اين مواد با قيمت بسيار گران

سيس آموزشگاه شيشه در اين عدم همکاري در زمينه آموزش و تأ -

 حوزه

 رونق سفال در چند سال اخير  و گرفتن بخشي از بازار -

هاي اداري هاي کوچک به دليل تحمل هزينهرقباي فعال در کارگاه -

 کمتر

 قيمت باالي مواد اوليه در نتيجه گران شدن نرخ ارز -

 عدم اطالع رساني مناسب در زمينة قوانين اداره کار -

نبود بازار ثابت و در نتيجه سردرگمي مشتريان جهت خريد کاالي  -

 مورد نياز خود

هناي گذشنته بنه جهنت     نظارت بيشتر بر صادرات ايران در سال - 

 تحريم و در نتيجه سختي کار در استفاده از کشور ثالث

 هاي خصوصينهادي در تأسيس آموزشگاهعدم همکاري ميان -

 مربوط به نقطة ينه، با توجه به محتوايآثار آبگ دکنندگان حوزةيشود، نظرات توليمالحظه م 1-11دول طور که در جهمان   

ن جدول، گستره يقرار گرفته است. با توجه به ا يليس تحليماتر ، در قالبيطيد محيا تهدي، فرصت و قوت نقطةضعف، 

مشهود است. در مقابل، نقاط ن کسب و کار يبان اصنعتگران و صاح يش رويپ يهابه عنوان چالش يطيمح يدهايع تهديوس

 يهاپردازند، در کنار فرصتيت مين محصوالت، به فعاليا يو فرهنگ ين حوزه که با عشق به جنبه هنريدکنندگان ايقوت تول

 وسعةدر جهت ت يديکل يد. در ادامه، راهکارهانبهبود بخش صنعت را مجددًا -ن هنريت ايند وضعنتوايط، ميموجود در مح

 د.نشويشنهاد مين حوزه پيکسب و کار در ا يفضا
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 نهيآبگ يهنرها کسب و کار حوزة يبهبود فضا يديکل يراهبردها

دها ي، از تقابل عناصر چهارگانه نقاط ضعف، نقاط قوت، تهدSWOTل يس تحليبا ماتر ين استراتژيکرد تدويبر اساس رو   

 از: هستندعبارت کرد ين رويها با اي، انواع استراتژير کلد. به طونشويعمل مشخص م يها، راهبردهاو فرصت

موجود  يهانه از فرصتيبه يبردارجهت بهره ياز نقاط قوت داخل يريگ، بهرههايراتژن استيمنظور از ا :SO يهاياستراتژ -

 است. 

 يخارج يدهاياز تهد يناش ي، آثار منفيتوان با استفاده از نقاط قوت داخليها، مين استراتژيبا توجه به ا: ST يهاياستراتژ -

 ان برد.يا از بيامکان کاهش داد و  را تا حّد

 يموجود در بازار در جهت بهبود نقاط ضعف داخل يهاها، استفاده از فرصتين استراتژيهدف از ا :WO يهاياستراتژ -

 د.نکن يبردارنه بهرهيها به شکل بهرصتاز ف ندستيننقاط ضعف، قادر  يل برخيمواقع، کسب و کارها به دل ياست. در برخ

به خود  يت تدافعي، وضعيا خارجي يتوان در مقابل هر گونه عامل داخليها، مين استراتژيبا کاربرد ا :WT يهاياستراتژ -

 .جست يدور يدات خارجيگرفت و با کاهش نقاط ضعف، از تهد

کسب و کار  يمشخص در جهت بهبود فضا يمذکور، راهبردها کردي، و با استفاده از رو2-11در ادامه، بر اساس جدول    

 د:نشويه مير اراي، به شرح جدول زيع دستيدر صنا

 نهيدر گروه آثار آبگ يتقابل يراهبردها 2 -11 لوجد

 SO يراهبردها

 يللالمنيمختلف بازار ب يهابخش يازهاين ييدر شناسا STPکرد ياستفاده از رو -

 مند و توانابا افراد عالقه يتجار يا همکاريوم و يبه صورت کنسرس ييهاجاد گروهيو ا يصادرات يکاالها ييشناسا -

بودجه جهت انعقاد قرارداد يا برقنراري ارتبناط    ةيپيشنهادات اجرايي از هنرمندان و توليدکنندگان با ارا ةيتشکيل مجمعي با قابليت ارا -

 توليدکنندگان خارجي فرهنگي با هنرمندان و

 ند کار ين محصوالت با مشاهده فرآيا ه ارزش و فرهنگ نهفتةيها و اراد از کارگاهيجهت بازد يگردشگر يت تورهايريمد -

 ديپربازد يگردشگر يهادر کنار مکان يميدا يجاد بازارهايا -

 يع دسنت يدات صنايتول يدر کشور به جهت کاهش وابستگد ياز قابل توليمورد ن ةيد مواد اولير در تولشتيب ييتالش در جهت خودکفا -

 يالمللنيو نوسانات متأثر از اوضاع ب

 هر دو نوع کاال  يهانه با حفظ اصالتيو آبگ يب آثار فلزيکاالها به طور مثال ترک ةيدر ارا يبيترک يکردهاياستفاده از رو -

 يرانيا يبا نما يسنت يهاژه مسافرخانهيها و به وهتل ينييتز ينمانه در يآبگ يبايتالش در جهت استفاده از محصوالت متنوع و ز -

ران در ين ننه ا يآثنار آبگ  يمن يا داين  يفنروش منوقت   يهنا جاد مکانيبا ا يالمللنين محصوالت در بازار بيد اينه توليت هزياستفاده از مز -

 هدف يکشورها

گناه  يجا نيني تبو  يجهنان  يهايگذاراستيبر س ياثرگذار يراب يع دستيصنا يجهان يهمچون شورا يالمللنيب يت در نهادهايعضو -

 رانيا يواقع

 دکنندگان با جلسات ماهانهيهماهنگ دولت با تول يهاتيت فعاليجاد اتاق فکر شامل مسئوالن و هنرمندان هر استان در جهت تقويا -
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 WO يراهبردها

بهره با مدت بازپرداخت مناسب در جهنت  ا کميبالعوب  يهاواممختلف به صورت  يهاز کارگاهيتجه يالت مناسب برايه تسهيارا -

 يديتول يهانهيعات و هزيکاهش ضا

 (يالمللنيو چه ب يبازار )چه داخل يبندبا توجه به بخش يگذارمتيمختلف ق يکردهاياستفاده از رو -

 به عنوان جزء ثابت محصول يبندبسته يسازفرهنگ -

 پنهان يغاتيکرد تبليانجام شده به صورت رو نةيجهت بازگشت هز يبندبل مشخص در بستهيبرند و ل يتالش در جهت طراح -

 آن ييبايمجزا و نه صرفا ز يمحصول به عنوان کاال يبندت کاربرد بستهيقابل -

 ST يراهبردها

  يديبودن و کار  يديبهره با بازپرداخت مناسب با توجه به تولکم يالت بانکيه تسهيارا  -

 يخارج يهاشگاهيدکنندگان موفق جهت شرکت در نماينه به توليالت و کمک هزيتسه هيارا -

 يع مبادالت بازرگانيبه منظور تسر (LC) يش اعتبارات اسناديگشا نةيدر زم يرسانل و اطالعيتسه -

 يگذاران خارجهيل نگاه بازده محور سرمايبه دل يدولت يگذارهيشتر بر سرمايتمرکز ب -

 ياهيو ترک ينيبه خصوص چ يخارج يه کاالهايرو ينه منع واردات بيت در زمن مقررايتدو -

ن يهنا، قنوان  شنگاه ينما يط برگزاريزمان و شرا نةيدکنندگان در زميتول يمختلف برا يهاکاربرآشنا در حوزه يرسانت اطالعيجاد سايا -

 کنندگان به صورت کامل و جامعدکنندگان و صادريتول يامختلف و اطالعات حرفه يتيحما يهاکار، بخشنامه

سنتم  يس يبه منظور سازمانده يالمللنيو ب ي، فروش داخليع دستيدات صنايزان توليه ميجامع و منسجم در زمن يگاه اطالعاتيجاد پايا -

 د و فروشيتول

 يصادرات چمداندکنندگات به صادرات محصوالت خود و کاهش يب توليبه منظور ترغ يصادرات يقهانه مشويدر زم يسازشفاف -

ت و تننوع  ين فيل کين کمتر، بنه دل  يهانهيبا تعرفه و هز يع دستيصنا يه کاالهايارا نةيدر زم يامنطقه يتجار يهامانيجاد پيتالش در ا -

 ياو قابل رقابت در سطح منطقه يمحصوالت داخل يباال

 با هنرمندان ينهادانيم يق همکارين نهادها از طريس ايل تأسيو تسه ينه در سطح دولتيشه و آبگيش يتخصص يهاجاد آموزشگاهيا -

 کنديد ميکه در حجم انبوه تول يهابه کارگاه ينه انرژينه هزيدر زم فيه تخفيارا -

 يه وارداتيمت مواد اوليش قياز افزا يريجلوگ به منظورر الزم يکنترل نرخ ارز و اتخاذ تداب -

 کارشناسان اداره کار ياقهيو عدم برخورد سلن کار ينه قوانيدر زم يهيجلسات توج يبرگزار -

 يرقابت يکار در فضا يدست يهايژگيد انبوه با حفظ ويکرد تولياتخاذ رو -

 آن يباال يهاتيبا توجه به قابل يمناسب دولت با در نظرگرفتن بودجة يع دستيبه صنا يو نه تفنن ينگاه جد -

 WT يراهبردها

مختلنف کنار و    يهنا بخنش  ينيد با بازبيند توليفرآ يد و به خصوص مهندسيت توليريمد يهاروش د و اتخاذيند تولينظارت بر فرآ -

 در مراحل انجام کار ياضاف يهانهيکاهش هز

 يد در فصول خاص به عنوان درآمد جانبيبه تول يکاران فصليتالش در جذب ب -

 يابيند بازارين افراد از فرآيا ييل عدم آشنايبه دل يخارج يهاشگاهيدکنندگان به نمايتول يهاميبا ت يابيکارشناسان بازار يهمراه -

 مختلف يهادر بخش يصنف يهابا صندوق يات از صنعتگران در سطح کشور و به صورت ارتباط شبکهيايجاد صندوق حما -

 کار باال سابقة افراد با نةيت در زمين صدور مجوز فعاليقوان ينيبازب -

 يرضروريغ يهاان بدون واسطهيفروش منظم به مشتر يبرا يع دستيصنا يهاها و دهکدهازارچه، بيصنعت يهاجاد شهرکيا -

 ن حوزهيدکنندگان فعال ايبه هنرمندان و تول يو فن ي، علميابيبازار مشاورة -
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و  SO ،ST ،WO يهايک در قالب استراتژياستراتژ يمجموع راهکارها مشخص شده است، 2-11طور که در جدول همان   

WT الزم به ذکر است، موارد مطرح شده بر اساس نظرات انده شدهينه ارايکسب وکار گروه آثار آبگ يدر جهت بهبود فضا .

ز مطرح يرا ن يگريد يمختلف، راهبردها يهادگاهياست، د يهيرفته است و بدين حوزه صورت پذيدکنندگان اياز تول يافتيدر

 خواهد کرد.

الت يکه تسه جا مدت در صادرات محصوالت است. از آنيه طوالنين بخش، گردش سرمايدر ا ار مهمياز مباحث بس يکي   

LC افت مبلغ ياعتماد وجود ندارد، در يبر فضا يدو طرف معامله به صورت مناسب و مبتن يتجار يهادر ارتباط بانک

با  ين امر، مبادالت تجاريشود. ايماه م 6 تا 4 يانگر، محدوده زميافت کامل کاال و به عبارت ديمنوط به در يصادرات يکاالها

ن، در يان طرفيرفته ميشتر معامالت صورت پذيالشعاع قرار داده است. در واقع، برا تحت ييکايو امر يياروپا يکشورها

د آثار يآنها به خر يل بااليو تما يياروپا يکشورها يد بااليه بوده است و با توجه به قدرت خريهمسا يمحدوده کشورها

، دکنندگان موفقيتول ياز سو سکيعدم تحمل ر ليدلن آثار، به يداران بالقوه اياز خر يارسد بخش عمدهينظر م ، بهيهنر

  شود.يده گرفته ميناد

خود،  يد هنريتول ، و نگاه صرف آنها به جنبةياو فروش حرفه يابيبازار يايدکنندگان با دنيتول ييبه عالوه، عدم آشنا   

شنهاد ينه پين زمي، دور از دسترس شود. آنچه در ايالمللنيو ب ين هنر، در سطح بازار داخليسته ايگاه شايجاباعث شده است 

 يانسان يروين اعزامدکنندگان و هنرمندان، و ين گروه از توليو فروش به ا يابيمشاوره بازار ياجاد مراکز حرفهيشود، ايم

 است. يمعامله تجار يهاا جلسات با طرفي يخارج يهاشگاهين افراد در نمايمتخصص در زمان شرکت ا

است.  يتيحما يهان مختلف و بخشنامهيجامع و گسترده در مورد قوان يهايرسانگر از مباحث مورد بحث، اطالعيد يکي   

به اطالع  ينيان آورد که موارد تدويبه م ين حوزه سخنيدکنندگان و صنعتگران ايت گروه توليتوان از حمايم يدر واقع، زمان

 ير، حتيدرگ يهاگروه يو به جهت عدم آگاه است نشده يسازشفاف يتيحما يهاشتر مصوبهيبافراد مشمول برسد. متأسفانه 

 ين باقيو تنها در گام تدو، ن و مقررات خوب اجرا نشدهيگر، قواني. به عبارت داست دهيز نرسيمورد نظر ن ييبه مرحله اجرا

ن و يدکنندگان مربوط، اعم از قوانياز توليه انواع اطالعات مورد نين بخش و ارايجامع در ا ياطالعات تيجاد ساي. ااست مانده

-هيسرما يها، فرصتيتيمدت حماکوتاه يهاد و طرحي، مصوبات جديو خارج يداخل يهاشگاهي، نمايتيحما يهابخشنامه

 يتواند بخش بزرگيآنها، م يامراه با اطالعات حرفهن حوزه هيز فهرست کامل افراد فعال در اي، و نيبخش خصوص يگذار

مشخص  يوست ين بخش، در پياز ا يتين حماياز مجموعه قوان يکيموجود را کاهش دهد. به طور مثال،  يهاياز ناآگاه

 کند.يجاد ميان مردم و دولت ايرا م ياعتماد خوب ين حوزه، فضايمختلف در ا يهايرسانشده است. اطالع
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 مقدمه

خود را، چه از  يازهايدانست که بشر توانسته به کمک آن، ن يعيصنان يتريمياز قد يکيد بتوان به عنوان يرا شا يگرسفال   

که امروزه به  نيافته است تا ايار ين هنر تحول و تکامل بسين سازد. در طول دوران مختلف، اي، تأميو چه کاربرد يبعد هنر

-يمختلف مورد توجه قرار م ينقش برجسته، در کاربردها يگرفته تا تابلوها يمتنوع، از هنر ظروف سفال يهاهصورت رشت

 رد. يگ

ن يدر ا يدين گروه، نظرات فعاالن توليمختلف کسب و کار در ا يهافرصت يو معرف يين بخش، به منظور شناسايدر ا   

 ي، تمامSWOT يليکرد تحليل قرار گرفته است. آنگاه، با استفاده از رويو تحل يمورد بررس يمختلف کار يهااز جنبه ،رشته

 ييو اجرا ياصل ين عوامل، راهکارهايا يموارد مطرح شده در قالب عناصر چهارگانه خالصه، و بر اساس تقابل دو به دو

 شده است. يصنعت، معرف -ن هنريدکنندگان ايهنرمندان و تول يکار يفضا توسعة

 يسفالروه آثار در گ SWOTل يتحل

-11، مطابق با جدول يآثار سفال دکنندگان فعال در حوزةيتول يهادگاهي، ديو خارج يط داخليل محيتحل يبر اساس الگو   

 ياندازهاز چشميو ن يداخل ن آن در عرصةن صنعت و فعااليا يهاتيک سو، قابليب، از يترتنيد. بدشويم يبندچارچوب 3

آنها تحت  يروشيمحتمل و پ يدهايو تهد يگر، نقاط منفيد يد، و از سونشويم ييک شناساينده نزديمثبت ممکن در آ

ن حوزه را يراهگشا در توسعه کسب و کار در ا يهايتوان استراتژيکرد، مين دو رويد. با اتکا بر انريگينظارت قرار م

 شنهاد داد. يپ

 يگروه آثار سفالدر  SWOTس يماتر 3 -11 لوجد

 کسب و کار يط داخليمح

 نقاط ضعف نقاط قوت

 هازات کارگاهيبودن تجه يميقد - يتوليد يدر مقايسه با ميزان کاالهزينه بودن تأمين سوخت کم -

 انيها نسبت به بازار مشترمکان کارگاه يدور - هاي صنايع دستينگاه رفاقتي و نه رقابتي نسبت به ساير حوزه -

 متر 80 يال 70حداقل  يکارگاه داخل شهر با فضا باال بودن هزينة - جز کوره(ن کسب و کار )بن جهت شروع ايييپا ياهياز سرماين -

 يبندوجود ضعف در بسته - هاي سنتي در کارهاي نقش برجستهجذابيت صرف طرح -

در خريند محصنوالت    يو گنرايش مشنتر   يبنند ستهب يهزينه باال - هان همراه با حفظ اصالتينو يهاطرح يسازقدرت پياده -

 ش تقاضايو همگام با افزا يد محصوالت سفاليش توليافزا - ل صرف هزينه کمتريبه دل يبندبدون بسته

خناص محصنوالت    يژگن ينبود خدمات پس از فروش به علنت و  - پايين يارکود سرمايه به علت نياز سرمايه کم در زمينة ينگران -

مجدد  يو طرح محصوالت و به روزرسان ين تغيير کاربرامکا - يسفال

 جديد سازي ايدةنياز به زمان زياد براي پياده - گذشته( يمصرف ياز کاالها يبرخ يآنها )کاربرد تزيين

 ازيمورد ن يدر استخدام نيرو ينگيکمبود نقد - ت بر اساس تجربهيهدفمند همراه با فعال يزيرامکان برنامه -

  باال در طراحي و ايجاد کاربري مناسب قابليت -

 کسب و کار يط خارجيمح
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 دهايتهد هافرصت

نسنبت بنه ده    يشناخت بيشتر عموم مردم از محصوالت سفال -

 سال گذشته 

 مورد نياز وليةمواد ا نبود استاندارد مشخص در عرضة -

 ا هلعاب تهية يشيميايي برا مواد اولية يقيمت باال ندةيش فزايافزا -

تبديل شدن رويکرد سنتي به عنوان يک سبک و مد در جامعه  -

 يکنون

بودن کيفيت مواد اوليه شيميايي و نياز به آزمون کيفيت آنهنا   ينسب -

 در هر بار خريد

ل مواد يهاي مالي به جهت توليد محصوالت نامناسب به دلخسارت - يو سراميک يسفال يفاصله اندک ميان توليد و فروش کاال -

 جهت يمد و سبک زندگ در حوزة يگذارسرمايه يبازده باال - غيرکيفي اولية

 خسارت باال در کوره در جريان کار - يخريد محصوالت سفال 

 تعنداد  جهنت افنزايش   يدر گردشگر يگذاراثر مثبت سرمايه -

 خريداران بالقوه 

توليند تجهينزات و کنوره بنا      هناي فعنال در حنوزة   کمبود شرکت -

 پس از فروشخدمات 

 يمواد اوليه از قبيل وجود سنرب در برخن   يترکيبات شيميايي برخ - ن محصوالت يد ايهنردوستان به خر يش بااليگرا -

 شنته بنه واسنطة   در سنه سنال گذ   يرقابت داخلن  يبهبود فضا - يبراق ظروف سفال يهااز لعاب

هنا  انواع متفاوت لعاب ةيته يه برايمواد اول يبرخبه  يعدم دسترس - از فعاالن در اين حوزه يفعاليت تعداد بيشتر

 ن آثاريدر قالب صادرات ا يت مبادالت فرهنگيقابل - ديز گل قرمز و سفيخاص، و ن يدهاياکس يمانند برخ

 يگنذار هيت و تنوع باال با سرمايفيمحصوالت با ک توان عرضة -

 زات کاريدر تجه

منواد اولينه و اثنر     يهنا شرکت يبرخ يهاتيبودن فعال يانحصار -

 آن يآن در قيمت باال يمنف

 يدر فروش کناال  يبنددر بخش بسته يگذارهياثر مثبت سرما -

 يسفال

ماننند بنرق و گناز جهنت      ين اننرژ يمنابع تأم يجيگران شدن تدر -

 کوچک يهاجه کاهش سود در کارگاهياستفاده از کوره پخت، و در نت

 يشننگاهيت نمادر بخننش خنندما يگننذارهياثننر مثبننت سننرما -

 يتخصص

 نيسنگ يهاقهيبودن فرآيند دريافت وام و درخواست وث يطوالن -

بنا بهنره بناال     يافت وام از بخش خصوصيدر يعدم صرفه اقتصاد -

 يننه در کارهنا  يبه صنرف هز  ييداران اروپايخر يش بااليگرا - کوچک يهاکارگاه يبرا

کنارت   بنزرگ دارنندة   يهاکارگاه اغلب به يالت بانکيتسه ياعطا - يو فرهنگ يهنر

ل ين فروش باال در صورت تبليغات و بازارينابي مناسنب بنه دل    - يصنعتگر يع دستيصنا

 يگذاران بخش خصوصهينگاه بازده محور سرما - يسفال يخاص کارها ييبايز

ن به دليل عدم شناخت ييمت پايق ت ويفيرقبا با محصوالت بدون ک - ماهه 6گذاري در مدت زمان کوتاه تقريبا بازده سرمايه -

ر سنفال  ين منت )نظ يت بنه ق يمردم از صنايع دستي مرغوب و حساسن 

 د انبوه(يکرد تولين با روياللج

در صنورت   يبنند بسته يبر رو يگذارهيسرما يصرفه اقتصاد -

 داشتن برند مشخص

-و آجرهاي خاص در ساختمان يسنت يهايکاش يباال يتقاضا -

 هاي جديدهاي سنتي در ساختمانهاي قديمي با طراحي

 ينه و فلزيآبگ در حوزة يو تخصص يارقبا با محصوالت حرفه -

به جهت توليد انبنوه بنه    يماشين يرقابت شديد محصوالت کاربرد -

 ينييکاربردي تا تز ياقبال باالي تنوع کاري از کاالها - ينيخصوص ظروف چ

دات ين ازار بنا تول قرق کنردن بن   دان درصديمشتر ياستقبال باال -

 يسفال

 هين و ترکياز چ ير بازار با محصوالت وارداتيتسخ -

کوچک )خاننه سنفال    يهاد شده در کارگاهيتول يمحصوالت سفال -

 سال گذشته 5روند صعودي فروش در  - جوان تهران( ز، خانه هنرمندان، خانةيتبر

 کار و کسب خارجي محيط
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 تهديدها هافرصت

در  يشنکن مختلف و تنرويج قنانون   يهاوانين در دورهعدم ثبات ق - 

 ميان فعاالن اين حوزه

 و اجرايي يقانون يهايگيرعدم نظارت درست در تصميم -

ن حوزه و تغييرات بسنيار در  يدر ا يانبود مديران متخصص حرفه -

 يمديريت يهاپست

و نبننود نظننام  يمننديران در تصننميمات کلينند يابرخننورد سننليقه -

 تماتيک در اين حوزهسيس

 اجرايي نشدن تصميمات درست و قوانين خوب -

  رغم تمايل به حمايت از فعاالنيحرکت اشتباه دولت عل -

الملل به جهت عدم آشننايي فعناالن بنا    ضعف در سطح رقابت بين -

 با آنها يتعامل مجاز يو عدم توانايي در برقرار يخارج يهازبان

 در دو سال گذشته ين با توجه به رکود اقتصادايکاهش تعداد مشتر -

 نييپا يات حرفهيرقبا و امن يها توسط برخکردن طرح يکپ -

 تريشتر و علميبا امکانات ب يخارج يتر رقباشرفتهيت پيفعال -

عدم صرفه اقتصادي خريد مواد اوليه در حجم محدود جهت توليد  -

 ترکارهاي معمولي

 و صادراتي  يالت داخليتسه ف در زمينةيرساني ضعاطالع -

 هاه غرفه نمايشگاهيها در اراوجود برخي باندبازي -

 رساني درست و به موقع جهت شرکت در نمايشگاهعدم اطالع -

 زودبازده يهاگذاران به حوزههيل سرمايتما -

در قالب عناصر چهارگانه ، يسفال يهنرها حوزة دکنندگان موفق دريتول يهادگاهي، د3-11ن، با توجه به جدول يبنابرا   

دها و ي، تهديع دستين گروه از صناينه مطرح شد، در ايآثار آبگ گرفته است. مشابه با آنچه در حوزةقرار  SWOTس يماتر

ن موضوع را به نگاه يد بتوان ايرسد. شايشتر به نظر ميموجود ب يهادکنندگان، نسبت به فرصتيتول يش رويمشکالت پ

ن گروه، در معرب يا يو اکتساب يذات يهايها و توانمندتين عرصه مرتبط ساخت. در واقع، قابليا يديوسانه فعاالن توليمأ

کار  ي. بهبود فضاندستين يآثار سفال مطلوب صاحبان کسب و کار در حوزةقرار گرفته است که چندان  يطيمات و شرايتصم

 يالمللنيو ب يدر سطح بازار داخل يرانيدکنندگان هنرمند ايشتر را در توليب يهاتيقابل توسعه نةيتواند زمين گروه از افراد، ميا

 فراهم سازد.
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 يسفال يهنرها کسب و کار حوزة يبهبود فضا يديکل يراهبردها

 ينرهادکنندگان هيتول يت کاريدر بهبود موفع ياساس يتوان راهبردهاي، م3-11چهارگانه جدول عناصر  دوگانه از تقابل   

(، SOها )زمان بر نقاط قوت و فرصتها بر اساس تفکر همياستراتژ ةين بخش، ارايدر ا يکرد کليمشخص کرد. رورا  يسفال

رد. يپذي( صورت مWTدها )يت، نقاط ضعف و تهدي(، و در نهاSTدها )ي(، نقاط قوت و تهدWOها )نقاط ضعف و فرصت

 دهد.يها را نشان ميز انواع استراتژک ايدر هر  يشنهاديپ ي، راهکارها4-11جدول 

 يدر گروه آثار سفال يتقابل يراهبردها 4 -11 لوجد

 SO يراهبردها

 د و طرح يدگاه توليتنوع همگون به منظور قرق بازار از د ياتخاذ استراتژ -

 يالمللنيو ب يشتر داخلينظور جذب هنردوستان بها در قالب مستند به مدر رسانه يغ هنر فرهنگيو تبل يسازفرهنگ -

 د بااليو قدرت خر يو فرهنگ يهنر يد کاالهايل خريبا تما يياروپا يبه خصوص از کشورها يگردشگر يت تورهايريمد -

کنرد  يبنا رو  يينمايس يهالميز قيها و ناليها و سرن کاالها، به طور مثال در برنامهياستفاده از ا نةيجاد مد در زميوه ايبه ش يسازفرهنگ -

 ن کاالهايم به ايرمستقيب غيترغ

بنه عننوان سنمبل     يان کشوريم يو حت يسازمان يايها و به خصوص در قالب هداادارات و سازمان ين کاالها در فضايشتر ايش بينما -

 ران يا

بنا   شنتر يب هتوسنة  يراسنتا  در تنر يکاربرد يارهاراهک اراية منظور مناسب از مسئوالن و هنرمندان به يب اعضايبا ترک  رفک اتاق جاديا -

 جلسات منظم ماهانه

جهت رقابت در  يو آمادگ يدر داخل و پوشش بازار خارج يزان کافيد به ميکپارچه جهت تولي يد داخليگاه داده توليل پايتشک -

 ديجد يبازارها

دکننندگان و سنابقه   يتول يبناال  يفيآمد باال با توجه به توان کبا در ييز در کشورهايتما يهدف و استفاده از استراتژ يبازارها ييشناسا -

 ن کاالها يد ايدر تول يغن يفرهنگ

با لزوم حفظ اصالت در  يسفالگر يهاشيميايي و يا چرخ يهالزوم حرکت با جريان تغيير روند و روش توليد از قبيل استفاده از رنگ -

 يشيمياي يهاو رنگ يفناورنقش و استفاده مطلوب از 

 WO يراهبردها

 يمتيو ق يفيداران مختلف متناسب با درخواست کيخر يمتفاوت برا يو(يکاال )پرتفول موعةجاد مجيا  -

 با توجه يشگاهي، خدمات نمايبندمواد، بسته يفرآور جمله از صنعت نيا يجانب يهاحوزه در يگذارهيسرما به بيترغ راه در تالش -

 د و کاهش استقالل هنرمندانيم در توليحضور مستق يحوزه به جا نيا در گرانصنعت پراکنده ياهتيفعال و مناسب يهاهنيزم به

 دکنندگان و هنرمندانيمشاوره به تول ةيو ارا يع دستيصنا يقات بازار مختص کاالهايو تحق يابيبازار يهاس شرکتيتأس -

 ST يراهبردها

 آنها در طول زمان يرقابت يهال کنشيبه هنگام و تحل قيدق يآمارها يا استفاده از بررسبالقوه و بالفعل ب يالمللنيب يت رقبايرصد فعال -

 يهنا داران و حنذف واسنطه  يدکنندگان با خريم توليمناسب جهت ارتباط مستق نةيبا هز يميدا يهاشگاهيبه عنوان نما ييهاجاد مکانيا -

 يرضروريغ

 يع دستيشنا با فرهنگ صناو آ يدانشگاه يهاطيها در محشگاهينما يبرگزار -

 و جذاب ييانمايپو يهابه صورت برنامه يتفنن يکاال روزانه و نه صرفًا ين هنر در قالب کاربردهايبا ا ييجهت آشنا ياغات رسانهيتبل -
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 STراهبردهاي 

 هاهاي درسي آموزشي با گنجاندن مباحث در اين کتابسازي صنايع دستي در جامعه در کتابفرهنگ -

المللي و معرفي کامل کيفيتي و قيمتني محصنوالت   هية يک سايت اينترنتي مرجع با معرفي انواع صنايع دستي با رويکرد داخلي و بينت -

 )هم تبليغاتي و هم پايگاه فروش(

 شاگردي -مندان اين حوزه با رويکرد همزمان آموزشي و استادانتقال اطالعات استادکاران به عالقه -

 هاي فروش دايمي با تبليغات مناسب براي ارايه محصوالت صنايع دستي به طور مستقيمها و شهرکايجاد بازارچه -

 WTراهبردهاي 

 سازي( به جهت جلوگيري از وابستگي شديد کسب دانش فني و طراحي و توليد لعاب خارجي به داخل )بومي -

 تر به صورت وام با شرايط قابل تحمل و منطقيتوليد کيفي ها به جهت ضايعات کمتر واراية تسهيالت مناسب در تجهيز کارگاه -

هاي جانبي جهت کسب و کار اين حوزه در بخش هزينة حمل و نقل و ساير هزينه صاحبان بين در بيشتر کارگروهي تقويت و آموزش -

 ورود آسانتر به بازارهاي جديد

تر به هاي اوليه در شروع کار و دسترسي راحتده براي حمايتبيني شهاي حمايتي مناسب با رويکردهاي اجرايي پيشتهيه بسته -

 ملزومات و احتياجات جهت عرضة محصوالت باکيفيت و متنوع به مخاطبان داخلي و خارجي

تقويت بخش تحقيق و توسعه در اين عرصه و استفاده از تجربيات ديگر کشورها با بررسي الگوهاي کارآفريني کشورهاي مذکور و  -

 مبناي شرايط خاص هر کشور مقايسه بر

دهند و اند، ولي در اين حوزه کاري انجام نميتر جهت حذف افرادي که به عنوان فعال اين حوزه مشخص شدهمميزي و نظارت دقيق -

 کنندهاي خاص آن استفاده ميصرفا از مزايا و موقعيت

ها به هنرمندان و بيشتر مردم، و حتي اجاره اين مکان هاي مشخص در فرهنگسراها و سراي محله جهت آشناييريزي مکانبرنامه -

 توليدکنندگان به صورت طرح دايمي

 هاي حمل و ارسال کاالهااراية تسهيالت مناسب به صادرکنندگان در جهت پوشش هزينه -

 سرمايهتر مبلغ کاال و گردش سريع فراهم کردن امکان استفاده از گشايش اعتبار اسنادي به منظور دريافت سريع -

 ها با بازارهاي مصرفهاي داخلي به جهت فاصله زياد کارگاههاي توزيع داخلي به منظور افزايش رقابت و کاهش قيمتايجاد کانال -

 گذاران خصوصي و نگاه غيرهنري آنهامحور بودن سرمايهگذاري دولتي در بخش صنايع دستي به جهت بازدهارجحيت سرمايه -

هاي تصويبي و به خصنوص قنوانين   هاي مختلف نمايشگاه، توليدکنندگان، و قوانين و بخشنامهاني قوي در حوزهرسايجاد سايت اطالع -

 اداره کار

 با شرايط منطقي از لحاظ بهره، مبلغ و زمان سررسيد براي اجاره مکان فعاليت و کارگاه در شروع کار اعطاي تسهيالت مناسب و وام -

ن ياز مشکالت تقاضا در ا ي، بخش بزرگيع دستيدر صنا يو اختصاص يميجاد مراکز فروش دايا ،4-11با توجه به جدول    

انتخاب هدفمند محل برخوردار است.  ييت بااليز از اهميفروش ن يهان مکانيا يزيرطرحرفع خواهد کرد. البته  راگروه 

ت يه شده، در موفقينوع محصوالت ارا يزيررنامهداران و متناسب با آن بينه نوع خريدر زم يقبل يهاليفروش با توجه به تحل

ع، بدون توجه به سطح يوس يهامکان يوجود برخ مواقع، صرفًا يد. متأسفانه در برخنکنيفا ميا يان بازارها نقش عمدهيا

در  يع دستياست که نوع صنا ين در حاليرد. ايگيزان استقبال ممکن از مراکز فروش، مورد توجه قرار ميد مردم و ميخر

 يهنر يهاتر با توجه به جنبهد محصوالت ارزانيبرخوردار است. تول ييمت باالي، از قيل کار دستيبه دل به طور عمدهکشور، 

، يابيو موضع يابيمربوط، هدف يهابازار و متناسب با بخش يبندز است. بخشيآمتيموفق يخاص يهاکمتر، تنها در بخش
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، با يع دستيمخصوص صنا يهاجاد دهکدهيرسد ايان، به نظر مين ميکند. در ايفا ميادر فروش محصوالت  يانقش گسترده

-هم ش داشته باشد.يرا در پ يجه مساعديمراجعه کننده، بتواند نت يبا احتمال باال ياز محصوالت، در مناطق يعيف وسيط ةيارا

 ان گستردةيجر يزيرت است. برنامهيز اهميار حايان، بسيه اطالعات الزم به مشتريمناسب جهت ارا يغاتيکرد تبلين، رويچن

 يهام از رسانهيرمستقيم و غيغات مستقيجامعه، و همراه با آن، تبل ياز منابع مورد اعتماد از سو يکي، به عنوان يغات شفاهيتبل

 دهد.يش مين گونه محصوالت را در سطح جامعه افزايد اي، فرهنگ خريريو تصو يمختلف صوت

 يديتواند سطح رقابت جديمتناسب با آن، م يبندهدفمند و بسته يسازشناسه يزمان بر روهم يزير، برنامهگريد ياز سو   

شود. يها خالصه ماز طرح يبرداريها تنها به کپن حوزهيفراهم سازد. در واقع، رقابت در ا يبازار داخل يديان فعاالن توليرا م

از جامعه،  يمت در خطاب قرار دادن بخش خاصيت و قيفيک يديتأک يهايژگيفروش، با و يهاتمرکز بر برندها در مکان

شکننده بودن و  يژگي، با ويسفال يکاالها نةيحکم سازد. به خصوص در زمستن کاالها را ميتواند فرهنگ استفاده از ايم

ن مورد ي، مورد توجه است. ايتيث امنيز ح، بلکه اييبايو ز يغاتيتبل يهانه تنها از جنبه يبندباال، استفاده از بسته يريپذبيآس

کاالها، همواره  يش بهايها و متناسب با آن، افزايبندن بستهيد اينه توليکن هزيشود، وليد مييز تايدکنندگان نيتول ياز سو

ش دهد. يافزاد آن را يبه خر يل مشتري، بتواند تمايکاربرد يهايبندد بستهيرسد، تولين گروه بوده است. به نظر ميا دغدغة

ر يکند. سايجاد ميداران ايرا در خر يمجزا، تصور مثبت يها، به عنوان محصوليبندن بستهيگر، امکان استفاده از ايبه عبارت د

 مشخص شده است. 4-11ن حوزه در جدول يط فعاالن ايشرا يمربوط به ارتقا يراهکارها
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 گروه آثار چوبي
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 مقدمه

 يخيدوران تار از ياندک يهاچوب، نمونه يريپذبيل آسيبرخوردار است، اما به دل يت خاصيران از اهمير ادر هن يآثار چوب

آن در جلب توجه و عالقه  يت بااليتوان به قابلين هنر، ميا يخير تاريس ن وجود، با مالحظةيمانده است. با ا يبه جا

 .هستندبرخوردار  يي، از شهرت باالينييتز ه خصوص در حوزة آثارن آثار بيکه ايبرد. به طور يپ يو خارج يرانيدارن ايخر

ن يمختلف است، در ا يهاها و مؤلفهجنبه يازمند بررسين کسب و کار، نيموجود در ا يهاکه شناخت فرصت اج از آن   

د و شو يبندبچارچو يليس تحلين حوزه، در قالب ماتريدکنندگان موفق ايبخش تالش شده است، نظرات هنرمندان و تول

 يهاتيتوسعه موقع يها و راهکارهايس، استراتژي، بر اساس تقابل دوگانه عناصر ماترSWOTکرد يآنگاه، متناسب با رو

    شنهاد شود.يپ ين رشته هنريو هنرمندان ا يديفعاالن تول يکار

 يچوبدر گروه آثار  SWOTل يتحل

 حوزةدر  يرفته با فعاالن بخش آثار چوبيصورت پذ يتخصص يهامصاحبه ي، محتوايليس تحليکرد ماتريمطابق با رو   

-يعناصر مطرح شده، تالش م ييرند. الزم به ذکر است، در شناسايگيقرار م 5-11مربوط، طبق جدول  يها، در خانهديتول

چارچوب  يهاانهدر تقابل عناصر دوگانه خ يکل يه راهکارهايد تا از اراذکر شو ييامکان، موارد به صورت جز شود تا حًد

 شود. احترازس، يماتر

 

 يدر گروه آثار چوب SWOTس يماتر 5 -11 لوجد

 کسب و کار يط داخليمح

 نقاط ضعف نقاط قوت

طراحي و ساخت محصوالت صنايع دسنتي همگنام بنا سنبک      -

 زندگي امروزي و متناسب با شرايط بومي هر منطقه

 هانسبت به تقاضا، به دليل کوچکي کارگاهتوان پاسخگويي کم  -

 هاي مديريت توليدعدم آگاهي از شيوه -

 بازاريابي اصولي نةينبود دانش در زم - ت کاربردبخشي نوين به محصوالتيقابل -

امکان صد در صدي تطبيق محصوالت با ساليق روز مشنتري   -

 هاهمراه با حفظ اصالت

 انيهاي کاربران و مشترهکمبود آگاهي از ساليق و ديدگا -

عدم توجه به توليد و طراحي نوآوراننه همگنام بنا سنبک زنندگي       -

 يديمحصوالت تول يت بااليفيک - هاي کاربران خارجيامروزي و شناخت نيازها و خواسته

پنذيري آن در رننگ و بنوي    تننوع  پذير چوب،ماهيت انعطاف -

 هنري آن

 زمان فارشات به طور هممحدوديت مکان و فضا براي انجام س -

 بر بودن توليد محصوالت چوبيزمان -

-محصنوالت در حنال حاضنر و فسنخ     تقاضاي مناسب همنة  -

 ک از آثار هنري چوبييناپذيري هيچ 

 

 

ث ين از ح يع دستيصنا يهار حوزهيبه سا ينگاه مکمل و رفاقت -

 يهنر جنبة

 التن محصويخدمات پس از فروش در ا ةيارا يامکان باال -
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 محيط داخلي کسب و کار

 تهديدها هافرصت

وجود کاربران خاص براي صنايع دستي بنه جهنت در اختينار     -

 هاي متمايز هنري نسبت به توليدات ماشينيداشتن ويژگي

 

 ريزي هدفمند در کارامکان برنامه -

 ويژگي هنري متمايز کارهاي مختلف  -

 دليل ثبات آن بيني تقاضاي ساالنه به امکان پيش -

 محيط خارجي کسب و کار

 تهديدها هافرصت

اي و نگناه  حضور موفق کارآفرين با آگاهي از علوم ميان رشته -

 کارکردمحور

هنا و خشنک شندن آنهنا بنه روش      آوري علمني چنوب  عدم فنن  -

 غيرعلمي و غيراصولي

 دسترسي سخت به چوب باکيفيت - سال گذشته 5افزايش تقاضا طي  -

معماري در بهبنود وضنعيت    ةگذاري در حوزمثبت سرمايه اثر -

 کاري توليدکنندگان اين حوزه

 کيفيت و نوسان آنقيمت باالي چوب باکيفيت و بي -

 هاانحصاري بودن مواد اوليه در دست اتحاديه -

استفبال باال از محصوالت ترکيبي با ماهيت کاربردي در آينندة   -

 نزديک

هنا بنه جهنت نگناه غيراصنولي بنه       وام شرايط سخت بازپرداخنت  -

 هاي توليدات هنري و مقايسة مستقيم آن با توليدات انبوهويژگي

کاربرد بسيار مبلمان و لوازم جانبي آن به عنوان وسايل معمول  -

 زندگي به دليل تغيير سبک زندگي

 نگاه تزييني و تفنني به صنايع دستي و آثار چوبي -

گننذاران )تولينندات ذوقنني ن و سننرمايهفاصننلة عميننق توليدکنننندگا -

هاي آتني بنا گسنترش    قابليت کسب سهم بيشتر بازار در سال - گذاران(توليدکنندگان و در مقابل، نگاه سود و زياني سرمايه

 تسخير بخش قابل توجهي از بازار توسط توليدات ماشيني - هاي کسب و کار در اين زمينهفعاليت

اروپايي در خريد آثار هنري بنا تنوان   گرايش باالي خريداران  -

 خريد محصوالت

 رقابت با محصوالت ساخته شده در همدان به صورت انبوه -

 روية محصوالت صادر شده از چين و هندواردات بي -

امکان باالي کارآفريني و کسب و کار در اين حوزه در صورت  -

 کارتکيه بر دانش اين حوزه يا کسب تجربه از صاحبان کسب و 

احتمال تسخير بازار توسط محصوالت وارداتي از پاکستان و ترکيه  -

 در آيندة نزديک

آينده رو به رشد محصوالت چوبي و احتمال تقاضاي بيشنتر   - 

 مشتريان از اين گروه محصوالت

 ها در نوسانات بازار ارز در چند سال گذشتهتغييرات شديد قيمت -

يع دستي و حتي بنه صنورت   حضور کم رنگ دولت در عرصه صنا -

گذاري در حوزة دکوراسيون داخلي و صنعت اثر مثبت سرمايه - مانع فعاليت توليدکنندگان

هاي مختلف به چوب خاص منحصر شدن بازار مواد اوليه در فصل - سازيساختمان

 گذاري در حوزة مبلمان خانگي و ادارياثر مؤثر سرمايه - هاو کمبود تنوع چوب

ايش کشورهاي اروپايي به خريد محصوالت دسنتي چنوبي   گر -

آنها بر اسناس   طلبي در زندگي و تغيير فصلي سليقهبه دليل تنوع

 مد 

عدم توجه به ماهيت هنرهاي دستي چوبي و توجه بيشتر به صنايع  -

 چوبي ماشيني

خاورميانه به دلينل   در حوزة تمايل خريداران کشورهاي عربي -

 اي متنوع بازرگانيهبرگزاري نمايشگاه

گنذاري در  هناي سنرمايه  عدم تبليغات مناسب براي معرفي فرصت -

 صنايع دستي حوزة
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 محيط خارجي کسب و کار

 تهديدها هافرصت

 نوسان کلي تقاضا در پنج سال گذشته - گذاري پايدارقابليت سودآوري باال در صورت سرمايه -

وبي در سنطح  احتمال آشنايي بيشتر با محصنوالت صننايع چن    -

 الملليهاي بينالملل با شرکت در نمايشگاهبين

 رقابت محصوالت دستي فلزي با محصوالت چوبي -

 رقابت شديد محصوالت ماشيني با توليد انبوه و قيمت کمتر -

گنذاري در بخنش گردشنگري بنر فنروش      اثر مثبنت سنرمايه   -

 محصوالت

 آن بر روي ارز تغييرات نامساعد شرايط سياسي و اقتصادي و اثر -

 عدم شناخت درست از اصول همکاري صنفي -

 گرايانه به دليل چرخه معيوب بازارنبود رقابت سالم و اصالح - 

رقابت شديد با صنايع چوبي وابسته به مراکز دولتي با ماهيت توليد  -

 ماشيني

هاي وابسته به صنايع دسنتي در  وضعيت نابسامان مديريت سازمان -

 گذشته هايسال

هناي  حضور کادر دولتي در قالب شعارهاي غيرعملياتي و نمنايش  -

 برهزينه

 بيني بازارشرايط غيرقابل پيش -

 هاي جديدرايت در زمينة طرحعدم رعايت کپي -

المللي به صورت معامالت صرف با مشنتريان  ضعف در عرصه بين -

 خاص

 الملليهاي بينهيافته در نمايشگاعدم حضور جدي و سامان -

نقاط  يکل يبند، بر اساس گروهيد آثار چوبيش تولنظران در بخظرات صاحب، ن5-11بنابر موارد مطرح شده در جدول    

ن ذکر کرد يتوان چنيقسمت، مهر  يهاق بر مؤلفهيدق يشده است. با نگاهدها مشخص يها و تهدقوت، نقاط ضعف، فرصت

ن يدکنندگان بوده است. هرچند در اين گروه از توليا يش رويپ يدهايها و تهدچالشموارد مطرح شده،  ش عمدةبخکه 

 يزيرکه با برنامه هستند ييهانهين، نقاط ضعف موجود در زميان شده است. همچنيز بين يقابل توجه يهانه، فرصتيزم

و حرکت گام به گام به  يزيرورت برنامهضر دهندةن امر، نشانيد. انل شدن به نقاط قوت را داريت تبديق، قابليمنسجم و دق

 ن حوزه را نشانه گرفته است.يکسب و کار فعاالن ا يکه بهبود فضا يهدف است، هدف يسو

 يچوب يهنرها کسب و کار حوزة يبهبود فضا يديکل يراهبردها

عمل است. در گروه آثار  يها و راهکارهاين استراتژيازمند تدوي، نيادر هر حوزه يمقاصد اساس يحرکت هدفمند به سو   

بوده  يع دستينظران و مسئوالن صنامهم صاحب ، همواره دغدغةن بخشيدکنندگان ايط کسب و کار تولي، بهبود شرايچوب

 WTو  SO ،WO ،ST يهاي، انواع استراتژ5-11شده در جدول  نشان داده يليس تحلين بخش، با توجه به ماترياست. در ا

 د:نشويه ميارا 6-11به شرح جدول  يع دستيکسب و کار صنا کار صاحبان يجهت توسعه فضا
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 يدر گروه آثار چوب يتقابل يراهبردها 6 -11 لوجد

 SO يراهبردها

 يگن فرهن يهايژگيهمراه با طرح و يچوب يع دستيصنا يهاد از کارگاهيبازد يبرات تورها يريهماهنگ در جهت مد يهان برنامهيتدو -

 ن محصوالتيشتر با ايب ييدر جهت آشنا يو هنر

 سمسيالت کريالت نوروز و تعطيام تعطيد گردشگران به خصوص در ايپربازد يهام در مکانيفروش مستق يهاجاد بازارچهيا -

 در قالب شبکه(دکنندگان يان توليم ييافزاهم يت بااليت واحد و اقدامات هماهنگ )با قابلينگ با مرکزيهولد يهاجاد شرکتيا -

 يريتصو يهام برنامهيرمستقيم و غيمستق يکردهايبا استفاده از رو يع دستيصنا ياستفاده از کاالها يسازفرهنگ -

ش يکار ماهر( با توجه به گنرا  يرويزات و ني)به صورت تجه يع دستيد مبلمان صنايتول يهاط کار کارگاهيدر بهبود شرا يگذارهيسرما -

 د آنهايبر بودن تولن اقالم و زمانيد ايرو به افزون به خر

 ن کاالهايش و مد نسبت به ايجاد گرايدر جهت ا يرانيو ا يسنت يهاها و سالندر هتل يچوب آثار ممتاز يش کاربردينما -

 يرانياشتر محصوالت يب يارانه، جهت معرفيه يها و ارانهياز هز ي، به صورت تحمل بخشيخارج يهاشگاهيل حضور در نمايتسه -

 به خصوص مبلمان  يهنر يون با محصوالت چوبيدکوراس يهادر طرح يو هماهنگ يهمسوساز -

 د باال يو توان خر يدگاه هنريک از دينزد قةيبا سل ييتوجه به جذب گردشگران اروپا -

 ر چوب و فلزينظ يع دستيمختلف صنا ياز بخشها يکاربرد يبيد محصوالت ترکيتمرکز بر تول -

 WO يراهبردها

 و بدون مخاطب يتکرار يهابر استفاده از نقش يها و عدم پافشارخالق با حفظ اصالت يهاش به طرحيگرا -

 نه آنيان به تقبل هزيشتر مشتريش بيجه گرايمجزا و در نت يبه عنوان محصول يبندبسته يکرد کاربرديتمرکز بر رو -

 دينه توليت بهيريو مد يرضروريغ يهانهيص هزيمجدد به منظور تشخ يوه مهندسيبا ش يچوب يهنر يکارها يند کليفرآ يبررس -

 گانيرا ينه مشاوره کم و حتين رشته با هزيغات مختص ايو تبل يابيبازار م در حوزةيجاد مراکز مشاوره مستقيا -

 ترعيسر ير بازار و بازدهيدر جهت تسخ يمنحصر به فرد کار دست يهايژگيد انبوه با حفظ ويکرد تولياتخاذ رو -

 ST يراهبردها

 انيدکننده با مشتريم توليون، به منظور ارتباط مستقيدکوراس يشخص يطراح اختياربا  يميو دا يتخصص يهاشگاهينما ييبرپا -

 اين ز و يمورد استفاده )تمنا  ياستراتژ يمناسب در راستا يو تدافع يرکننده بازار و اقدام تهاجميتسخ يکشورها يحرکات رقابت يبررس -

 نه(يهز يرهبر

 رقبا يبرخ يهايکاريکپمصون ماندن از  يدکنندگان برايتول يهاها و نقشدر جهت حفظ طرح يت معنوين مالکيم قوانيتنظ -

 WT يراهبردها

 مانکاران خاص( يدر دست پ ين چوب به صورت بازار بدون واسطه و آزاد )خروج از حالت انحصاريت تأميوضع يسامانده -

 چوب يه و فرآوريت مواد اوليفينظارت بر ک يافته برايسازمان يکزجاد مرايا -

 يدي يديو متناسب با کار تول يمنطق ط بازپرداخت مناسب و بهرةيبا شرا يالت بانکيه تسهيارا -

 باال ييه با ضمانت اجرايروين کنترل واردات بين قوانيتدو -

ا احتکنار  ين  يت و ممانعت از کمبنود فصنل  يفعال ياز برايچوب مورد ن يورآمناسب در جهت انبار و فر يو نظارت يياجرا يکردهايرو -

 انيسودجو

ند کار يمجدد فرآ يد و مهندسيت توليريتمام شده کاالها، مد يکاهش بها يکردهاياز رو يکي ،6-11بر اساس جدول    

-يد را فراهم ميط مناسب توليشراد، يز زمان توليعات و نيد، در جهت کاهش ضايند توليمراحل فرآ يتمام يل کلياست. تحل
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 يهنر ل جنبةيد. معموال به دليآيبه دست م يکار دست يهايژگيد انبوه با حفظ وينه تولينه، زميد بهيسازد و با استفاده از تول

و  ياخلدر سطح د ياست که رقابت هنر ين در حاليشود. ايه به کار رفته نميا مواد اوليبه بعد زمان  ين گونه کاالها، توجهيا

کار مورد  ييبايت و زيفيک سو، کيکه از يبه طور کار است؛ يو بازرگان يزمان در ابعاد هنر ازمند تفکر همي، نيالمللنيز بين

د. البته نباش يو خارج يداران داخليد خري، در معرب ديگر، از لحاظ فراوانيد يد و از سونريداران قرار گين عموم خريتحس

کرد يبه عالوه، به عنوان رو  الشعاع قرار دهد.آن را تحت يشناسييبايو ز يهنر يهاد بخشيکار، نبا يعلم يهاتوجه به جنبه

بخش يمستند و آگاه يهابرنامهد. پخش نريالزم مورد توجه قرار گ يسازکار و فرهنگ يتقاضا هايجنبه الزم است يليتکم

ن ين محصوالت را در مخاطبان هدف فراهم سازد. عالوه بر ايه اش بيگرا نةيتواند زمين هنر، ميا يذات يهانه ارزشيدر زم

م، يرمستقي، به طور غيينمايس يهالميها و فالي، سريونيزيتلو يهابرنامه قالبن محصوالت در ياز ام، استفاده يغات مستقيتبل

و  ينييحصوالت در حال حاضر، تزن ميشتر افراد جامعه از ايدگاه بيد. دنبخشيرا جهت م روزمره مردم يکاربرد آنها در زندگ

نقش  يهاگرفته تا سفال يک از انواع محصوالت، از ظروف سفاليهر  ياست. در صورت نشان دادن بعد کاربرد يتفنن

ابد. البته در چند سال ييش ميافزا يسفال يمخاطبان هدف به کاربرد کاالها ي، آگاهيز خانگيو ن يادار يهابرجسته، در مکان

ن امر، ضرورت يرا مطرح ساخته است که ا يخاص يچالش يها، بحثيها در ظروف سفاللعاب يده از برخگذشته، استفا

 دهد.يرا نشان م يت مصرفين گونه کاالها با ماهيد ايشتر دولت در تولينظارت ب
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 مقدمه

، در طول دوران مختلف، همواره آثار يمند از ذوق و استعداد هنربهره يفلزات و مردم يو معادن غن ريران با داشتن ذخايا   

 يها، همواره از حضور گروهيع دستيکه صنايبه طور ست.ا ادگار گذاشتهيرا از خود به  يريگانر و شگفتينظيب يفلز

 وده است. گسترش و توسعةبرخوردار ب، هارشتهر يکاران و سالهيناکاران، مليزنان، من حوزه، اعم از قلميمختلف فعال در ا

مطرح بوده  شهيهمگذشته،  يهارود که در طول ساليبه شمار م يع دستياهداف مهم صنااز  يکين حوزه، يکسب و کار در ا

 است.

 يهاان مصاحبهيدر جر يديمتخصصان تول ن هدف ارزشمند، نظراتين فصل، تالش شده است، در جهت کسب ايدر ا   

د در يتول نظر در حوزةافراد صاحب يهادگاهيد ينان از بررسيب، با کسب اطميترتنيد. بدنريگل قرار ي، مورد تحليصصتخ

 يالزم به ذکر است، در بررس شنهاد شود.يپ يع دستين گروه از صنايبهبود در ا ي، راهکارهاSWOTقالب چهارگانه جدول 

 .ها، با ذکر عنوان رشته مشخص شده استحوزه ين نظرات، موارد اختصاصيا

 يفلزدر گروه آثار  SWOTل يتحل

ز با در نظر گرفتن يط خرد و کالن، و نيث محي، از حيع دستيمختلف صنا يهال جنبهيکرد مورد نظر در تحليبر اساس رو   

-يل قرار ميمورد تحل يع دستيصنا يآثار فلز ةکنندگان فعال در حوزنيدکنندگان و تأميتول يهادگاهي، دينقاط مثبت و منف

از صنعتگران و صاحبان  يافتيب، با توجه به نظرات دريترتنيشوند. بديس مذکور ثبت ميماتر يهاو آنگاه در خانه دنريگ

ن يکسب و کار در ا در جهت توسعة ييشنهادات اجراي، پيليس تحليک از عناصر ماتريو تناسب آنها با هر کسب و کار، 

 شوند.يه ميبخش ارا

 يدر گروه آثار قلز SWOTس يماتر 7 -11 لوجد

 کسب و کار يط داخليمح

 نقاط ضعف نقاط قوت

 محصوالت  يشأن هنر ل در حًديشک يبندنبود بسته - به کار رفته در محصوالت يهاظرافت کار و زيبايي در نقش -

ت يو بدون خالق شتر محصوالت به صورت مشابهيب ةيو ارا يطراح - يديت مناسب محصوالت توليفيک -

و جديد بر اساس نيازهاي  يامکان ايجاد کار و طرح هاي سنت - استادکارها يان برخيدر م ن هنريل اتکا صرف به قدمت ايبه دل

 ن گروهيان فعاالن ايو فروش در م يابيبازار يآگاهعدم  - ن صنعتيمدرن و جديد در ا

ان يدر سنال ان عرضنه و تقاضنا   ين م يبيجاد تعادل تقريت ايقابل -

 گذشته

 

ا سنفارش  ين و  ياز عمنوم ين ا بنر اسناس ن  ين د محصوالت يتول -

 جه عدم مواجهه با محصوالت فاقد تقاضاي، و در نتيمشتر

 يجير تدرييو تغ يقبل د بر اساس تجربةيتول يزيرامکان برنامه -

 ير و رکود اقتصاديط متغيدر آن متناسب با شرا
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 محيط داخلي کسب و کار

 هديدهات هافرصت

  زده بر روي فلزکيفيت باالي طرح ونقش لعاب -

 منحصربودن هنرميناسازي در ميان توليدکنندگان ايراني -

 باال بودن جنبة هنري و تزييني کار و جلب مخاطبان خاص -

 کيفيت باال و مرغوب  مواد اوليه نقره با عيار باال -

 کاريليلهقيمت تمام شده متناسب با طراحي در حوزة م -

هاي قيمتي و بدل، به دليل امکان توليدات ترکيبي با انواع سنگ -

 هاي نقره و طال و مواد ترکيبي اين دوانعطاف مفتول

 محيط خارجي کسب و کار

 تهديدها هافرصت

حوزة فلز به عننوان يکني از هنرهناي اصنيل  و منورد توجنه        -

 هاخارجي

 مواد اوليه باکيفيتکنندگان نبود تعداد کافي تامين -

باال رفتن قيمت مواد اولينه و لنزوم ثابنت بنودن قيمنت کاالهناي        -

زايني مناسنب در صنورت در اختينار     موفّقيت مالي و اشنتغال  - توليدي )در نتيجه نوسانات نرخ ارز(

 هاي ميناکارينوسان در قيمت مس و رنگ - داشتن تخصص کافي و ارايه کار کيفي به جامعه هدف 

 افت کيفي مواد اوليه به خصوص نقره - گذاري باالي هنر فاخر روي مسهبازده سرماي -

اندازي کسب و کار در اين حنوزه  وجود زمينه کارآفريني و راه -

 با سرمايه اندک

 وابستگي مستقيم مواد اوليه به شرايط اقتصادي و سياسي -

بنا قيمنت    ايهناي نقنره  هناي مفتنول  کنننده دهي توزيععدم سامان -

هناي اصنيل و حتني    استقبال از محصنوالت ظرينف بنا نقنش     - مشخص

هاي فرنگي بر روي محصوالت کاربردي ماننند سنرويس   نقاشي

 خوري در آيندة نزديکخوري يا چايقهوه

-هناي فنوق  ها و لعاب از آلمان با قيمتوارداتي بودن برخي رنگ -

 العاده باال

 عدم ثبات بازار مواد اوليه - هاي صنايع دستيحوزه راهميت محصوالت ترکيبي با ساي -

 گري باال در حوزة تأمين مواد خامواسطه - بهبود برخي صنايع توليد مواد اوليه مانند مس -

 سخت و طوالني بودن فرآيند دريافت وام و تسهيالت - بهبود وضعيت گردشگري و اثر مثبت آن بر فروش -

دليل منحصر به فرد بودن اين هنر  نبود رقيب جدي در بازار به -

 در ايران و اصفهان در حال حاضر

 ها با سررسيد کوتاهمبلغ بسيار کم و بهره باالي وام -

 عدم اراية تسهيالت نمايشگاهي -

گذاري در اينن حنوزه بنه دلينل کناهش      کم شدن موفقيت سرمايه - صنعت -زا بودن اين هنراشتغال -

تمايل بانوان به خريد محصوالت مليله کاري نقنره بنه عننوان     - هاي اخيرفروش در سال

 و تا حدودي هند تسخير بازار با واردات محصوالت چين و ترکيه - گراييطلبي و زينتمشتريان ثابت کار به دليل تنوع

کاري در پنچ رو به افزايش بودن تقاضاي دايمي توليدات مليله -

 يي و آويزيهاي زيباسال گذشته به دليل جنبه

المللني در  احتمال فعاليت موفق پاکستان و تنايوان در عرصنه بنين    -

 آيندة نزديک

نبننود برنامننه و اقنندام مناسننب دولتنني در جهننت حمايننت از       - هاي مختلف آثار فلزيرقابت سالم ميان حوزه -

 با اصل و قيمت مناسب تمشابه بدليجات به دليلآينده مثبت  - توليدکنندگان اين حوزه

 ثبات وضعيت رقابتي در اين صنعت در ميان فعاالن اين حوزه - هاي متنوعتر و طرحآينده مثبت محصوالت ظريف -
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 محيط خارجي کسب و کار

 تهديدها هافرصت

المللي با وجود تعلق خاص اين عدم حضور شايسته در عرصة بين - 

 هنر به ايران

هاي براي اجراي سياستهاي اقتصادي کشور سو نبودن دستگاه هم -

بازار و تأمين سرمايه )عدم هماهنگي بازارهاي پول، سنرمايه، کناال و   

 خدمات(

ها، عدم گذاريکمبود سرمايه به دليل هاي شغليپايين بودن فرصت -

 رشد توليد و رکود ساخت و سازها

 الملليعدم ثبات سياسي داخلي و بين -

 مداوم بازار تغييرات ناگهاني ارز و نوسانات -

هاي آن، به عننوان عامنل تنورم و منانع     بزرگ بودن دولت و هزينه -

 گذاريسرمايه

 نظام کارآفريني در کشور ةعدم توسع -

 روند نزولي تقاضا با توجه به شرايط اقتصادي -

 ء مديريت بازار کار از نظر قانونيالخ -

 بازنشستگي مشکالت قوانين حمايتي در زمينة بيمه و حقوق -

 رايتاي با توجه به چالش کپينبود رقابت حرفه -

-نبود عرصة ارايه و معرفي محصوالت براي شناخت بيشتر سرمايه -

 گذاران

 هاي تزريقيوجود رقابت جدي در مليله -

 هاي داراي سابقة موروثي موفق و طوالنيرقابت با کارگاه -

هناي  فنت تسنهيالت از کنارت   ساختار معينوب اداري فرآينند دريا   -

 صنايع دستي

 يآثار سفال صاحبان کسب و کار در حوزة يهادگاهينظرات و د يبندشود، جمعيمالحظه م 7-11طور که در جدول همان   

دکنندگان ينظرات تول ين ذکر شده است، در بررسيش از ايپ چنانکهقرار داد.  SWOTس يتوان در قالب استاندارد ماتريرا م

رد. با توجه به نکات يمورد توجه قرار گ يکارلهيو مل يناکاري، ميزنقلم ياصل خش تالش شده است، نگاه هر سه رشتةبن يا

از  ياز، بخش عمدهيبرانگدزا و چالشيتهد يطيمورد بحث، عوامل مح يهار رشتهين جدول، همانند سايمطرح شده در ا

د است با يز اشاره شده است. امين يتوجهقابل يهاان، به فرصتين مير ارد. هر چند ديگيدکنندگان را در بر مينظرات تول

، حاصل يالمللنيب يو چه بازارها يداخل دکنندگان، چه در عرصةيسته توليگاه شايمناسب، جا ياتيعمل يکردهاياتخاذ رو

 شود.
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 يفلز يهنرها کسب و کار حوزة يبهبود فضا يديکل يراهبردها

 يها و راهکارهاي، تمرکز بر استراتژيع دستيصنا يآثار فلز کسب و کار در حوزة يدف بهبود فضابه ه يابيبه منظور دست   

، بر اساس عناصر چهارگانه نقاط قوت، نقاط ضعف، SWOT يليکرد تحلين بخش، مطابق با رويضرورت دارد. در ا ياتوسعه

 يديو تول يت هنريمختلف فعال يهاباب مؤلفه دکنندگان دري، نظرات تول7-11دها، منعکس شده در جدول يها و تهدفرصت

نه را ين زميد در ايمف يهاي، انواع استراتژ8-11د. جدول ريگيعمل مورد استفاده قرار م ين راهبردهاي، در تدويآثار فلز

 دهد. ينشان م

 يدر گروه آثار فلز يتقابل يراهبردها 8-11 لوجد

 SO يراهبردها

، بنا توجنه بنه ظرافنت و     يکنار لنه يو مل يزن، قلميناکاريمختلف م يهارشته يند کاريد از فرآيدر بازد يگردشگر يتورها يزيربرنامه -

 (يگرقدمت باال )بدون واسطه

 دکنندگان با گردشگرانيم توليد به منظور ارتباط مستقيپربازد يهادر کنار مکان يع دستيصنا يهااحداث بازارچه -

راهکارها و اقدامات انجنام   يدکنندگان، و بررسيو هنرمندان و تول يمشترک بخش دولت يد اتاق فکر با جلسات ماهانه شامل اعضاجايا -

 شده و در حال انجام به صورت گام به گام

 يکشورانيو م يسازمانانيم ياين محصوالت در هداياز ا ياستفاده کاربرد -

 دار بانوان يجات با توجه به سفارش پايبه صورت جواهرات و بدل ينييد محصوالت تزيدر تول يگذارهيسرما -

 يهنا ن محصنوالت بنا طنرح   ين ا يصادرات يگذارهيمرغوب در کشور و سرما باال با استفاده از امکانات نقرة تيفيد محصوالت با کيتول -

 يرانيا

و  يمتن يق يهنا طنال و نقنره همنراه بنا سننگ      يرت مواد فلزبه صو يکارلهيدات مليمتنوع در تول ةيب مواد اوليکرد ترکياستفاده از رو -

 يجاتبدل

 يخورا قهوهي يخوريس چايل سروياز قب يفانتز يل و حتياص يهابا نقش يف کاربرديد محصوالت ظريدر تول يگذارهيسرما -

ه، بنه  ين ن گوننه منواد اول  ين ا يه روانجام شند  يخوب کارها مناسب و متناسب با آن، بازدة يد مس با استانداردهاينگاه رو به رشد تول -

 يناکاريو م يزنصورت قلم

 کسان و ظاهر مشابه با جواهرات اصليمت يل قيبه دل ينييجات تزيدر بدل يگذارهيسرما -

 WO يراهبردها

-و فرهنگ يون با هدف مدسازيدکوراس يل طراحيمختلف از قب يهان حوزه در بخشيکاربرد محصوالت ا نةيدر زم ياغات رسانهيتبل -

 ميرمستقين کاالها به طور غيا يساز

 ميمستق يغاتيکرد تبليو رو يسازبه جهت شناسه يبندبسته در حوزة يگذارهيسرما -

 يعصنا ياز هنرها يبيمحصوالت، به صورت ترک يبندبسته يتوجه به بعد کاربرد -

 التيافت تسهيد و دريه، توليولنه مواد ايفعال در زم صنوفها و يتعاون يتيحما -يت نظارتيگستره فعال -

به خصنوص در بخنش    يفانتز صرفا يهاموارد استفاده از طرح يدر برخ يها و حتروز بازار همراه با حفظ اصالت يهاقهيتوجه به سل -

 يکارلهيمل

دکننندگان از  يتول يبنه منظنور جبنران عندم آگناه      يغات به صورت کامال تخصصيو تبل يابيبازار يهاس مراکز مشاوره در حوزهيتأس -

 ياو فروش حرفه ياصول يابيازارب
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 ST يراهبردها

جهنت انتقنال اطالعنات و تجنارب      يشناگرد  -اسنتاد  يهنا ن گروه به صنورت دوره يدر ا يديتول -يجاد مؤسسات و مراکز آموزشيا -

 منداستادکاران به هنرجوها و افراد عالقه

 هياز رکود سرما يريت جلوگبر سفارش به جه يد مبتنيکرد تولياستفاده از رو -

 هنرمندان  يفيدات کيت از توليه به صورت الزم االجرا در جهت حمايروين منع واردات بين قوانيتدو -

 ز آنيبرانگو چالش يند طوالني، و اصالح فرآيع دستيالت کارت صنايرفع مشکالت مربوط به قانون استفاده از تسه -

 WT يراهبردها

 هانهياز هز يا پرداخت بخشيگان يل غرفه راياز قب يو خارج يداخل يهاشگاهيسب جهت حضور در نماالت منايتسه ةيارا -

 هدف م آنها با جامعةيو متعدد با هدف تجمع هنرمندان و ارتباط مستق يميدا يهاشگاهينما يبرگزار -

بهره و ا کميمطلوب به صورت وام بالعوب  يهافلزات در استاندارد يشرفته فرآوريآالت پنيد ماشيالت مناسب جهت خريتسه ةيارا -

 مت ارزيدر مواجهه با نوسانات ق يريناپذبيکمتر به واردات و آس يجه وابستگي، و در نتيد منطقيسررس

 خاص يهاتشکل يا برخيها و يق تعاونيآنها از طر يه ارساليت مواد اوليفيکنندکان و نظارت بر کنيتأم يدهسامان -

 يو هند ياهي، ترکينيبالفعل چ يرقبا يهايبالقوه و استراتژ يوان به عنوان رقبايپاکستان و تا يل حرکات رقابتيه و تحليتجز -

 ميمشخص و گزارش آن به نهاد باالتر جهت نظارت مستق يهاياستراتژ يربط در اجرايذ يان نهادهايم يهماهنگ -

 يالمللنيو چه ب يآسان آنها چه در عرصه داخل يبردارياز کپ يريها و جلوگن الزم در جهت ثبت طرحين قوانيتدو -

کارفرمنا و   مةيو حل مشکالت مربوط به ب يمه و حقوق بازنشستگيب يهادکنندگان و صنعتگران در حوزهياز تول يتين حماين قوانيتدو -

 هنرجو

 يهبود فضاربط، در جهت بيذ يدهاالت از نهايافت تسهيند دريل فرآيتسه ،8-11مطرح شده در جدول  يهايبنابر استراتژ   

و به  يديت توليل ماهيدکنندگان قرار داشته است. به دليموجود، همواره مورد توجه تول يهانهيز کاهش هزيو ن يکار

ن يندارد. در واقع، قوان يخاص يه اقتصاديد کوتاه و بهره باال، توجيبا سررس يهاافت وامين گروه کاالها، دريا يخصوص دست

ن يکه ا جا مشخص شود. از آنه يافت بازده سرمايشده در در ينيبشيد با توجه به مدت زمان پيت، باالين گونه تسهيا ةيارا

 يهابهرهبازپرداخت کوتاه با  يهان زمانييد، تعنرويربازده به شمار ميد يجمله کارها، از يهنر يديتول يهاتيگروه فعال

 افت وام شده است. ين حوزه به درينعتگران اش صيدر عدم گرا ياساس يباال، همواره عامل

 افت وام به واسطةيا دري يانهيفات هزيل استفاده از تخفي، از قبييالت اعطايتسه يبر برخزمان ييند اجرايگر، فرآيد ياز سو   

نه، ين زميا ن خدمات شده است. دريدکننده به استفاده از ايش تولي، منجر به عدم گرايع دستيار داشتن کارت صنايدر اخت

بزرگ  يآن، خود به چالش يوب اداريها، و ساختار معاز کارگاه ياد دورهيبودن زمان بازد ي، طوالنيد زمانيده تمديچيند پيفرآ

را  يط بهترين خوب، شراين گونه قوانيا ياتيعمل يهارسد، اصالح گاميل شده است. به نظر مين حوزه تبديصنعتگران ا يبرا

 راهم سازد. مشموالن آن ف يبرا
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 گروه آثار چرمي



 

 هاي اصلي و شاخص هنرهاي صناعيهاي کسب و کار در حوزهمعرفي فرصت پژوهشي طرح          263     

 

 مقدمه

 يدر زندگ يو کاربرد يت مصرفيل ماهين محصوالت، به دليبرخوردار است. ا ييت بااليفعال ران از گسترةيدر ا يآثار چرم   

، يعيطبفراوان به چرم  ي. به عالوه، دسترسهستندکشور برخوردار  يع دستيژه در صنايو يگاهيروزمره و متداول مردم، از جا

ر يسه با سايدر مقا يخوب يت نسبين آثار، مّزيدکنندگان ايران، باعث شده است هنرمندان و توليه در ايل نوع تغذيبه دل

ت مطلوب و مورد انتظار دست ي، به موقعبازارصنعت نتوانسته است در سطح  -ن هنرين وجود، ايکشورها داشته باشند. با ا

 ابد.ي

 يهادگاهي، ديهنر ن رشتهيکسب و کار ا يفضا ت توسعةمناسب در جه يص راهکارهايخن بخش، به منظور تشيدر ا   

قرار گرفته است.  ي، مورد بررسSWOT يليکرد تحليو بنابر رون شده ييتع يهامؤلفهدکنندگان مورد مصاحبه، از لحاظ يتول

 يهنرها يهار حوزهي، همگام با سايتع دسين بخش از صناين راهکارها، صاحبان کسب و کار در ايد است با اتکا بر ايام

    ابند.يدست  يالمللنيو ب يگاه مطلوب خود در سطح داخلي، بتوانند به جايصناع

 يچرمدر گروه آثار  SWOTل يتحل

صاحبان کسب و کار در  يبا استناد بر موارد مطرح شده از سو يليس تحلين ماترين بخش، تدويل در ايتحل يدگاه کليد   

ها و کننده( و با توجه به تناسب آنها با عناصر نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصتنيدکننده و چه تأميه تولچرم )چ حوزة

 دهد. يرا نشان م يدر گروه آثار چرم SWOT يليس تحلي، ماتر9-11نحو، جدول نيدهاست. بديتهد

 يدر گروه آثار چرم SWOTس يماتر 9 -11 لوجد

 کسب و کار يلط داخيمح

 نقاط ضعف نقاط قوت

 کاالها  بندي در همةاقتصادي براي استفاده از بسته عدم صرفة - موفق  يهايسازو نقش يطراح -

 نبود نمايندگي فروش مستقيم جهت نظارت بر فعاليت فروشندگان - متفاوت يهامتيمختلف در ق يهاتيفيد با کيت توليقابل -

 محور بودن آنهادهيل ايعمر محدود محصوالت به دل چرخه - ويژه با حداقل شرايط و تجهيزاتامکان توليد کيفي و  -

ا ين  يياين تاليو اجبار به فروش کاالها با برنند ا  يمشکل در برندساز - قابليت ارجاع محصول در صورت وجود مشکل -

 تهيمناسب سنت و مدرن قيامکان تلف - يشتر عامه از محصوالت خارجيل استقبال بيترک در داخل به دل

و  ياهين ترک يسه بنا برنندها  يدر مقا يرانيمحصوالت ا يمت بااليق - هدفمند بر اساس تجربه يزيرامکان برنامه -

طننرح و ايننده جدينند در  ةيننبيننني تقريبنني در هنگننام اراپننيش - ينيچ يکاالها

  بنديتعداد و رنگ الت بر اساس تجارب گذشته در زمينةمحصو

 در محصوالت يعيده از چرم طباستفا -

ل عشق به کار يد محصوالت به دليسک فراوان در توليتحمل ر -

 و اعتقاد به تداوم و صبر

 5قابليت برقراري تناسب توليد با تقاضاي مشنتريان ثابنت در    -

 سال گذشته
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 محيط خارجي کسب و کار

 تهديدها هافرصت

کيفيت پايين چرم به علت عدم واردات برخي منواد اولينة دبناغي     - شترمرغ تنوع باالي چرم و حتي اضافه شدن چرم   -

 وجود ثبات و نظم نسبي در بازار - ها به استفاده از مواد جايگزين کاال بعد از تحريم و اجبار کارخانه

دسترسي کافي به چرم به علت باال بودن کشتار در نتيجه ننوع   -

 تغذيه در ايران

سنال گذشنته از لحناظ رننگ،      2)نزولني( در  کيفيت متغينر چنرم    -

 مقاومت، قطر و درجة تميزي کار

هاي کار چرم )چه داخلي و چنه  قيمت پايين ابزارها و دستگاه -

 وارداتي(

 قيمت بسيار باالي انواع چرم نظير چرم اشپالت  -

 عدم کشش افزايش قيمت در محصول نهايي در بازار -

ش تعنداد نينروي کنار و بهبنود     گذاري با افنزاي توجيه سرمايه -

 تجهيزات توليد

کاهش حجم حلب چسب و يا کاهش کيفينت چسنب بنه عننوان      -

 جايگزين افزايش قيمت و جلوگيري از کاهش فروش 

 تسخير بازار توسط ابزارهاي ساخت چين با قيمت و کيفيت پايين - ها گذاري در ايجاد شعبات و نمايندگياثر مثبت سرمايه -

 نياز به ضامن و وثيقه سنگين در دريافت تسهيالت بانکي  - ياد حوزة چرم به علت ماهيت مصرفي آنمخاطب ز -

وار در اين گروه مشناغل هنم از   استفاده از زنان سرپرست خان -

 درآمدزايي و هم فعاليت اجتماعي اين افراد حوزة

 ها جهت اعمال تغييرات اساسي در کارمبلغ بسيار پايين وام -

 هاي داخلي و خارجيصرفة اقتصادي شرکت در نمايشگاهعدم  -

 ثبات تقاضا در دو سال گذشته به دليل رکود اقتصادي - گذاري محدود در ابزار و تجهيزات کارنياز به سرمايه -

 هابرداري از طرحرقابت ناسالم با کپي - سال گذشته 5روند فروش صعودي در  -

بنا کيفينت بناال در آينندة     دوز چرم نقاضاي باالي کفش دست -

 نزديک

 تررقابت کاالهاي توليدي به صورت ماشيني به لحاظ قيمت پايين -

چنرم،  وجود برندهاي شناخته شده نظير چرم مشهد، منارال، ننوين   -

 التگذاري در گردشگري بر فروش محصواثر مثبت سرمايه - چرم طبيعي ولي در توليد صنعتي ةساز در حوزدرنا، تبريز و چيت

گذاري در پرورش شترمرغ به دليل مرغوبينت  اثر مثبت سرمايه -

 اين نوع چرم

 تسخير بازار با واردات محصوالت چيني در آينده نزديک  -

 رقابت شديد کاالهاي توليدي با چرم مصنوعي -

ثبات نسبي بازار مواد اوليه در حال حاضر )ولني در بناالترين    -

 سطح(

 ساخت ترکيه و برندهاي ايتاليايي واردات شديد کاالهاي -

 عدم حمايت ملموس سازمان ذيربط صنايع دستي و دولت -

هاي حمايتي شنهرداري تهنران از قبينل    مندي برخي طرحبهره -

 طرح کوثر

 الملل به جهت نبود برند وضعيت ضعيف ايران در سطح بين -

 در کار تغييرات شديد مديران ميراث فرهنگي و نبود برنامه واحد -

 ريزي صادراتيامکان پيشرفت سريع در کار در صورت برنامه -

به کشورهاي اروپايي صناحب برنند نظينر فرانسنه و ايتالينا بنا        

 شناخت بيشتر محصوالت چرمي

 بيني آينده بازار فروش و ترديد در گرفتن وامعدم قابليت پيش -

 فروشرقابت کارهاي دستي فلزي از ديد ميزان جذب مشتري و  -

 محصوالت به تبع آن، عدم عرضة هاي نمايشگاهي وتوقف فعاليت -

اميد به بهبود شرايط در دو سال اخينر بنا توجنه بنه اقندامات       -

 انجام شده

 ، ارتباطات و فسادهاي اداري در تسهيالت ماليهانظميوجود بي -

 مشکالت ناشي از تحريم و اثرات بد آن بر فعاليت توليدکنندگان -

سازي مناسب برخي محصوالت بنديع اينن   نبود تبليغات و فرهنگ - المللي از چرم ايران بعد از ايتاليا و ترکيهاستقبال بين -

 از ديد هنريها نگاه تکميلي و رفاقتي به ساير حوزه - گروه مانند نمدچرم

امکان افزايش توليد و کاهش قيمت و در نتيجه فروش بيشتر،  -

 ذاري در مکان و نيروي انساني متخصصگدر صورت سرمايه

اقدامات انحصاري برخي مديران نااليق و ايجناد منانع بنر سنر راه      -

 توليدکنندگان
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مورد  ي، بر اساس محتوايثار چرمآ ر حوزةدکنندگان موفق ديشود، نظرات توليمالحظه م 9-11طور که در جدول همان   

شده است. با توجه به موارد مشخص شده  يبندميدها تقسيها و تهدنقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت يهابحث، به گروه

، يع دستين گروه از صنايموجود در ا يهادها و فرصتين تهديتحت عناو يطيک از عوامل چهارگانه، عوامل محيتحت هر 

 يهانندگان، فرصتدکيار موجود بر سر راه توليبس يهاگر، با وجود چالشيد. به عبارت دننکيم يگر برابريکديبا با يتقر

. با اتکا بر نقاط قوت و غلبه بر نقاط ضعف، و استمختلف، قابل توجه  يهاطهيدکنندگان در حيتول يمشاهده شده از سو

 يالمللنيو ب يسته و مناسب در بازار داخليگاه شايتوان به جايدولت، م ييو اجرا يقانون يانيشتيت و پيحما ،تر از همهمهم

 افت.يدست 

 يچرم يهنرها کسب و کار حوزة يبهبود فضا يديکل ياراهبرده

ن گروه در يدکنندگان اي، نظرات توليچوب يع دستيمختلف کسب و کار صنا يهاجنبه ينان از بررسيبه منظور کسب اطم   

(. 9-11خالصه شده است )جدول  SWOT يليس تحلي، در قالب عناصر چهارگانه ماتريو فرد يتخصص يهاان مصاحبهيجر

نقاط قوت و  يتقابل دو به دو جةيدر نت يياجرا يهايس، استراتژين ماترين بخش، با استفاده از اطالعات منعکس در ايادر 

ن و يکسب و کار( تدو يط خارجيدها )موجود در محيها و تهدکسب و کار(، و فرصت يط داخليضعف )موجود در مح

 (. 10-11د )جدول نشويشنهاد ميپ

 يدر گروه آثار چرم يتقابل يراهبردها 10 -11 لوجد

 SO يراهبردها

 صر به فردمنح يهاي، با اتکا بر تنوع چرم موجود در کشور و طراحين الملليز در سطح بيتما ياتخاذ استراتژ -

 قه در مخاطبيجاد سليو ا يکرد مدسازيمحصوالت در سطح جامعه با رو يش کاربردينما -

د محصنوالت، بنه عننوان    يدر تول يکاران فصليزنان سرپرست خانوار و ب ياز استعدادها يمندمختلف جهت بهره يهااز طرحاستفاده  -

 وقتکار پاره يروين

 ش رو به افزون جامعهيت باال به جهت گرايفيدوز باکدست يهاد پاپوشيدر تول يگذارهيسرما -

 هيمثال روس يچرم يکاالها نةيپرمصرف در زم يه و کشورهايا و ترکيالتيصاحب برند همچون ا يگسترش صادرات به کشورها -

 ديبگشا ها يساز چرم يسو به را يديجد ريمس ندهيآ در تواند يم که يشترمرغ و ماه پوست يدباغ -

 يش کاربرديبه صورت نما يارسانه يهادر برنامه يم محصوالت چرميرمستقيغ غيتبل -

 يسنت يرودوز يهابا طرح يچرم يپوشاک به صورت کارها ص در حوزةبه خصو يبيد محصوالت ترکيتول -

 يکشورانيو م يسازمانانيم يايدر سبد هدا ياستفاده از محصوالت چرم -

 همچون طرح کوثر ييزااشتغال يهابه هنرمندان در قالب طرح يالت مکانيه تسهيارا -

 WO يراهبردها

و  يعن يبه چنرم طب  يدسترس يت نسبياز مّز يل برخورداريبه دل يالمللنيب يص بازارهاو به خصو يدر سطح داخل يکرد برندسازيرو -

 خوب يبا طراح يفيمحصوالت ک

 دکنندگان(يکالن از تول يگرافت حق واسطهي)بدون در يد آثار چرميخاص تول يهاد از کارگاهيت تورها به بازديهدا يزيربرنامه -
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 WOراهبردهاي 

 هاي اضافي و بهاي تمام شده کاالوليد و حذف موارد غيرضروري در جهت کاهش هزينهمهندسي مجدد مراحل ت -

 ها براي فروش محصوالت به گردشگرانهاي گردشگري هر يک از استانهاي مناسب در کنار جاذبهايجاد مکان -

 انديد کردهوري تولهاي تشويقي براي توليدکنندگاني که با کمترين ضايعات و بيشترين بهرهايجاد طرح -

 هاي پرخريدارهاي فروش در مکانهاي صنايع دستي يا شهرکهاي فروش دايمي به صورت دهکدهايجاد مکان -

 STراهبردهاي 

 شاگردي( -تقويت نيروي انساني کارآمد با توجه به سيستم آموزشي مناسب )در بيشتر مواقع، به صورت استاد -

 رم شترمرغ يا پوست ماهي در مواجهه با چرمهاي گران و يا بي کيفيتاستفاده از انواع جايگزين چرم مثل چ -

هاي نو به منظور جلوگيري از رقاابت ناسالم بنا  دهها و ايت از حقوق مالکيت معنوي و ثبت طرحيتدوين قوانين مناسب در جهت حما -

 هابرداريکپي

 بازار و رقابت با توليدات ماشيني اتخاذ رويکرد توليد انبوه با حفظ ويژگي صنايع دستي به جهت قرق -

 تنظيم قوانين منع واردات بي رويه با ضمانت اجرايي قوي در جهت حمايت از توليدات داخلي -

 سازي در زمينة کيفيت برند ايراني در ذهن مردم و جلوگيري از تمايل آنها به خريد محصوالت با برند خارجيفرهنگ -

 ان در قالب صندوق حمايت در سطح مليهاي حمايتي از هنرمندايجاد بسته -

 WTراهبردهاي 

 آالت، مواد شيميايي و مواد متفرقه توليد چرم جهت کاهش قيمت آنهاي گمرکي مربوط به ماشينکاهش تعرفه -
 ايجاد مراکز خاص مشاورة بازاريابي اصولي و فروش حرفه اي به توليدکنندگان و هنرمندان  -

کار در »زمان تأمين اجتماعي و شهرداري در مورد افراد مشمول در طرح کوثر )به عنوان مثال بيمه کردن برقراري هماهنگي ميان سا -

 و يا تخفيف به کارفرمايان و کارآفرينان در اين زمينه( «هامنزل

-ه خصنوص واسنطه  ها و فسادهاي موجود در فرآنيدهاي تأمين، توليد و بها، تبانيايجاد نهادهاي خاص جهت نظارت و اصالح رانت -

 گري در صنايع دستي

بهره با سررسيد طوالني جهت ايجاد تحول قابل مالحظه در زمينه کارگاه و ينا بنه کنارگيري    اراية تسهيالت مناسب به صورت وام کم  -

 نيروي متخصص

 و ...  هاهاي داخلي و خارجي به صورت غرفه رايگان يا پرداخت برخي هزينهارايه تسهيالت شرکت در نمايشگاه -

 يمت چرم به عنوان ماده اصليش قينشان داده شده است، افزا 10-11مطرح شده در جدول  يطور که در راهبردهاهمان   

از پوست  يديتول يهاان، چرمين ميب کرده است. در اين ترغيگزيجا ةيدکنندگان را به استفاده از مواد اولين کاالها، توليا

ه، يل نوع تغذيران، به دليدکنندگان قرار گرفته است. در اياز صنعتگران و تول ياريرد توجه بسمو رًاي، اخيشترمرغ و پوست ماه

همواره  يگرات واسطهيمت آن با توجه به عمليهر چند ق داشته است؛قرار  يديشه در دسترس فعاالن توليه چرم هميماده اول

سبت چرم ن يمت بااليرا به ق يدين آثار توليا ياالمت بيق عمدةتوان بخش يم يدستخوش نوسانات بوده است. به طور کل

 ياديز تواند تا حّديژه، ميمخاطبان و يخاص برا يهاو استفاده از چرم يديتول يچرم در کارها داد. استفاده از انواع گستردة

 داشته باشد. يان را در پيمشتر يتقاضا



 

 هاي اصلي و شاخص هنرهاي صناعيهاي کسب و کار در حوزهمعرفي فرصت پژوهشي طرح          267     

 

خاص در  يهاقهيجاد سليو ا يپوشاک، مدساز نةيدر زم ن گونه کاالها، به خصوصيا يت مصرفيل ماهيبه عالوه، به دل   

، به صورت يبيمحصوالت ترکنه، ين زمياداشته باشد. در  يش فروش محصوالت در پيدر افزا ياتواند نقش عمدهيمخاطبان م

 يشيماشتر جامعه هدف شود. استفاده از عناصر نيتواند منجر به جلب توجه بيمخاص،  يسنت يهايپوشاک چرم با رودوز

. استفاده ار مهم استيانات مد بسيجاد جريهدفمند، در ا يم وليرمستقيدر سطح جامعه، به طور غ يها، جلسات و حتدر جشن

 يت مد به جامعه نقش مهميذهن يان، در القايگران و مجري، در قالب پوشش بازيارسانه يهاکرد در برنامهين روياز ا يليتکم

شده صورت  يزيرهم و به صورت برنامه يد در راستايکردها باين رويا يت، استفاده از تمامبر عهده دارد. الزم به ذکر اس

 مطلوب اجتناب شود. يشدن مدها يز چندقطبيرد تا از پراکنده شدن تمرکز مخاطبان و نيپذ
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 بافت و رودوزيگروه آثار دست
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 مقدمه

رانداز يبه صورت انواع پارچه، ز ن رشتهيدات ايتولگردد. يالد باز ميل مقب يهاران به هزارهيو دوخت در ا يبافسابقه دست   

-، سرمهيدوز، پولکيدوز، گالبتونيدوزبلوچ، پته يدوزها شامل سوزنيطور انواع رودوز نيشوند. همير بافته ميو حص

-هاست. هر چند، در سالحوزهن يران در ايگاه منحصر به فرد اينشان از جا ي، همگيو محل يقوم يهار دوختيو سا يدوز

 صنعت مشاهده شده است.  -ن هنرياز سکون در ا ييهاگذشته، دوره يها

ن يا شرفت و توسعةيو مهم در پ ياساس يراهکارها يين بخش، شناسايدر ا يبافت و رودوزآثار دست يهدف از بررس   

به  يفرد يهاان مصاحبهيدر جر يديعاالن تولب، نظرات مطرح شده از فيترتنياست. بد يع دستيدر صنا يهنر يهارشته

عمل در جهت  ي، راهبردهاSWOTکرد يد تا مطابق با رونريگيقرار م يمورد بررس يليس تحليعمل آمده، در چارچوب ماتر

 د.نشنهاد شويپ يسنت يهايبافت و رودوزآثار دست يکسب و کار در دو رشته هنر يبهبود فضا

 يبافت و رودوزدستدر گروه آثار  SWOTل يتحل

بافت و ن آثار دستيد و تأميتول با متخصصان حوزة يو تخصص يفرد يهان بخش، نظرات حاصل از مصاحبهيدر ا   

ثبت  11-11رند و آنگاه در جدول يگيقرار م يمورد بررس يليس تحلي، با توجه به عناصر چهارگانه ماتريسنت يهايرودوز

وه ن دو گري، موارد مطرح شده در ايبافت و رودوزدست يدو گروه مجزا يشباهت باالل يد. الزم به ذکر است، به دلنشويم

د، عموما در دو بخش ين و چه توليتأم ه در حوزةن عرصه، چيفعاالن اعالوه، د. بهنريگيک قالب مورد توجه قرار ميدر 

به شرح ن دو گروه يا يليس تحليب، ماتريترتنيددهند. بيز در قالب هر دو گروه انجام مينت خود را يتخصص دارند و فعال

 شود:يه مير ارايجدول ز

 يبافت و رودوزدر گروه آثار دست SWOTس يماتر 11 -11 لوجد

 کسب و کار يط داخليمح

 نقاط ضعف نقاط قوت

هناي  ها و المانها در کار با ايدهها و اصالتت حفظ سنتيقابل -

 لباس اقوام

 نبود سرمايه الزم براي کارگاه مناسب و تجهيز فضا -

 دوخت موجود 115ها از در دسترس نبودن برخي دوخت -

 نه مناسبيکاال با هز يبندمشکالت در بسته - يديتول ياصالت طرح و بافت کارها -

 به خصوص در حوزة يديتول يهاالکا يباال يت شستشويقابل -

 بافت

 يخارج يو ارسال کاال به کشورها حمل و نقل ينه بااليهز -

 يتنوع کمتر از نظر طنرح و رننگ محصنوالت نسنبت بنه کاالهنا       -

 و پوست به صورت مدرن يقالم، يق گليتلف يامکان باال - (يخارج

ل يالزم از قب يبا استانداردها ين محصوالت صادراتيمشکل در تأم - تنوع باال و ويژگي ظاهري بسيار خوب محصوالت -

 هاي نوها و ايدهامکان تلفيق هنرمندانه اصالت - هاو جنس پارچه يل بهداشتمساخ

-ران در لبناس يا يسنت يهاها و دوختت استفاده از طرحيقابل -

 هان طرحيمد با استفاده از ا يو طراح يرانيا يها

 يبلکنه کناربرد   يگاه نه تنهنا هننر  يها در جايقرار نداشتن رودوز -

 دليل عدم به روزرساني کاربردهاي نوين آن سته، بهيشا يرقابت
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 محيط داخلي کسب و کار

 نقاط ضعف نقاط قوت

 هاي سنتيبافتهاي باالي دستمزد در بخش دستهزينه - کاربردهاي جديد باهاي دوخت قابليت استفاده از تکنيک -

 نبود مکان رنگرزي مناسب - کيفيت باالي کار با دوخت تميز -

 فرآيند طوالني بافت محصوالت - ة خدمات پس از فروش در اين محصوالتقابليت اراي -

هاي سنتي با توجه به تدابير قابليت به روزرساني برخي دوخت -

 هاي امروزي خطي و ايرادات اندامي براي طراحي لباس

 

قابليت برقراري تعادل تقريبي عرضنه و تقاضنا بنا اسنتفاده از      -

 سفارشيرويکردهاي جايگزين و توليد 

 قابليت مطرح کردن مجدد برخي محصوالت با طراحي نقش  -

قابليت توليد انبوه محصوالت صنايع دسنتي بنا حفنظ دسنتي      -

 هاي الزمکاريهاي اساسي و ريزهبودن طرح

بينني رونند و ننوع    ريزي در انجام کارها با پنيش قابليت برنامه -

 تقاضا

بافنت در  ت دسنت ويژگي شاخص طرح و بافت در محصنوال  -

 الملليسطح بين

هنا از پارچنه بنه منواد ديگنر      امکان تغيير بسنترهاي رودوزي  -

 همچون نمد، چرم و ...

 محيط خارجي کسب و کار

 تهديدها هافرصت

هنا و  امکان کارآفريني جهنت توليند انبنوه هنر ينک از رشنته       -

 هاي مختلفهاي دوخت بر روي پارچهتکنيک

لوب تأمين مواد اوليه به دليل يک دوره سنکون  وضعيت بسيار نامط -

 هاي گذشتهو از کارافتادگي در سال

دار تار و پود مشخص در حجم اندک عدم دسترسي به پارچه بافت - امکان استفاده از روند جديد تقاضا )اجاره به جاي خريد( -

 موفقيت حرکت در راستاي مد ايراني با همکاري بنياد ملي مد - مورد نياز

دوزي از هاي سوزنواردات انواع سرمه از پاکستان و هند، و پارچه  - و لباس

گذاري بر روي گردشگري بر فنروش صننايع   اثر مثبت سرمايه - افغانستان با قيمت باال

ها ها از قبيل بازار بافندهکيفيت نامرغوب مواد اوليه در برخي مکان - دستي به خصوص فرش روميزي

 مديريت تورهاي گردشگري در بازديد از فضاي صنايع دستي - أمين ترمهدر زمينه ت

هاي مختلف صنايع دستي از بعد هننري  نکاه تکميلي به بخش -

 شناسي در قالب کل صنايع دستيو زيبايي

 نوع ترمه در بازار 100کيفيت نامرغوب محصوالت چيني با حدود  -

شمي ساخت ايران و هجوم هاي ابريها با نخمشکالت تأمين پارچه -

تر و دسترسي توليدکنندگان به خريد محصوالت چيني با قيمت ارزان

 بيشتر

هاي دهه فجر و بهبود وضعيت بازار به طور فصلي )مثل جشن -

 ها در معرفي لباس اقوام( هاي کودکستانبرنامه

گذاري بر روي هتلداري بر فروش محصوالت اثر مثبت سرمايه -

 دستي

شرايط اقتصادي و سياسي بر تأمين مواد اوليه همچون پارچه و  اثر -

 هاي مرغوب وارداتينخ
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 محيط خارجي کسب و کار

 تهديدها هافرصت

وضننعيت نسننبتا خننوب پتننه کرمننان و ترمننه ايننران، ممقننان،   -

 الملليدوزي در سطح بينآذربايجان و گالبتون

 افت واموضعيت بسيار نامطلوب تأمين سرمايه به خصوص دري -

 افزودن شروط و بندهاي نامناسب به مشمولين دريافت وام -

گرايش باالي ايرانيان مقيم کشورهاي خارجي بنه خريند اينن     -

 گونه کاالها

 گذارانمحور سرمايهنگاه صرفا بازده -

 هاي داخلي خارجيهزينه باالي شرکت در نمايشگاه -

گينري مجندد   جدوزي در حال حاضنر  و او مطرح بودن سرمه -

 دوزانسال اخير با تالش سرمه 2اين حوزه در 

هناي  باندبازي در زمينه دعوت از افراد جهت شرکت در نمايشنگاه  -

 الملليبين

بازار خوب ترمه ايران و تأمين ساده آن )بنه طنور مثنال بنازار      -

 ها( به صورت فراوان و با قيمت پايينکفاش

 هنا بنه جناي   رتبط و واسنطه ارايه غرفه به افنراد بنا تخصنص ننام     -

 توليدکنندگان

گذاري جهت ايجاد مکان فروش موفقيت و بازده باالي سرمايه -

 هاي مختلفدر مناطق مختلف با استراتژي

فرآيند سخت تأسيس آموزشگاه و اجبار به دخالت سازمان فنني و   -

 اي و رويکرد بروکراسي و اداري ناسازگار با روحيه هنرمندان حرفه

گذاري جهت تنظيم قرارداد بنراي ارتبناط بنا    مثبت سرمايه اثر -

 تجار خارجي

تسخير بازار توسط محصوالت ساخت افغانستان در آينده نزدينک   -

دوزي، دوزي، سنوزن ولي با طراحي ضعيف در حنال حاضنر )خامنه   

 دوزي بر روي مانتوهاعدم تقاضاي برخي دوختها نظير بلوچ - دوزي (سکمه

هناي  هاي نوين و کار روي دوختاي باالي طرحقابليت تقاض -

 هاي جديدمختلف با ايده

تسخير بازار توسط محصوالت وارداتني رودوزي از قبينل چينني،     -

اي با کيفيت پايين و قيمنت ارزان بنه دلينل    هندي، پاکستاني و ترکيه

ي عربي به رودوزي ايران، به گرايش باالي خريداران کشورها - ناآشنايي مردم و رويکرد بازاريابي اين کشورها

اثر دولت در کننار توليدکنننده و حتني در برخني     نقش خنثي و بي - دوزي در لباس مردم عمانطور مثال سرمه

زايني در اينن حنوزه بنه دلينل      هاي اشتغالقابليت باالي طرح - مواقع به عنوان مانع در مسير کار توليد

در دوره بعد از انقالب و مينل بيشنتر بنه    گرايش کمتر به تزيينات  - ماهيت کار

 اي بسيار پايين اين حوزه جهت آغاز کارنياز سرمايه - سادگي به عنوان گرايش غالب در اين دوره   

-عدم عالقة قشر جوان جامعه به اين حرفه و شمول گنروه عالقنه   - سال گذشته 5روند افزايشي تقاضا در  -

 قابليت باالي فروش محصوالت با ترکيب چند هنر و ماده - سال  40الي  30مندان در طيف سني 

هناي سننتي و قابنل    توجه رو به افنزايش مشنتريان بنه بافنت     -

 شستشو در ابعاد متوسط و کوچک

هاي عدم ارتباط سياسي با کشورهاي داراي توان خريد باال در سال -

 گذشته

راه هاي پشمي با رنگ گيناهي همن  احتمال باالي موفقيت بافت -

 هاي ابتکاري در ابعاد مورد نياز مشتريبا طرح

دوزي و هناي پولنک  گرايش باال به کارهاي انجام شنده بنا ماشنين    -

 تزيينات روي پارچه از بعد هزينه و زمان

هناي مختلنف در دکوراسنيون    قابليت استفاده از ابعاد و طنرح  -

 هاداخلي منزل يا البي هتل

 هاي ماشينيبافترقابت با دست -

رقباي داخلي بنا کيفينت کناري بسنيار پنايين و هزيننه پنايين بنه          -

  دوزي )به طور مثال در اصفهان(خصوص در کار سرمه

هناي سنريع در  واکننش بنه     بنرداري فضاي رقابتي ناسنالم و کپني   -

هاي صورت گريزي، بازارسنجيهاي نوآورانه با وجود ريسکفعاليت

 جيدههاي ابتکاري و سنپذيرفته و طرح
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 محيط خارجي کسب و کار

 تهديدها هافرصت

کاهش قدرت خريد قشر متوسط جامعه و گرايش آنهنا بنه خريند     - 

 محصوالت وارداتي

المللي به دليل ضعف قوانين در زمينة حضور ضعيف در عرصة بين -

 صادرات محصوالت

 هاي هنري و توليديقوانين دست و پاگير در فعاليت -

دوزي در يد دو کشور هند و پاکسنتان در حنوزة سنرمه   فعاليت شد -

 المللي ايرانسطح جهان و تسخير بازار بين

 رقابت محصوالت چرمي و نمدي با محصوالت بافت و رودوزي -

دوزي بنه خصنوص در   اي سوزنهاي حرفهرقابت اقليتي از کارگاه -

 مناطق سيستان و بلوچستان و گيالن

-پروري جهت فنراهم مداري و مشتريريعدم ترويج فرهنگ مشت -

 سازي عرصة رقابت سالم

 کمبود بافنده ماهر و زبده در حوزة بافت -

 مندان به اين حوزهعدم توجه به رويکرد آموزشي در جذب عالقه -

هاي وارد شده از کشورهاي ترکيه، چين، هنند  بافترقابت با دست -

 و افغانستان

 بافتعراق، پاکستان و نپال در حوزة دست رقباي بالقوده وارداتي -

هاي غيرضروري و نقش بيشتر آنها نسنبت  وجود دالالن و واسطه - 

 به هنرمندان و توليدکنندگان

، در يبافت و رودوزدکنندگان آثار دستيتول يشود، نظرات مطرح شده از سويمالحظه م 11-11طور که در جدول همان   

ن يدکنندگان ايتول يش رويپ يهان جدول، چالشي. بنابر ااست قرار گرفته SWOT يليس تحليرقالب عوامل چهارگانه مات

د. به ندهيدکنندگان را تحت پوشش قرار مياز نظرات تول يشتريذکر شده، بخش ب يهابه مراتب نسبت به فرصت يآثار هنر

ا حداقل خارج از کنترل آنها يوسانه و يمأ يتا حدودکار،  يمثبت و منف يهان هنرمندان، در مشاهده جنبهيرسد نگاه اينظر م

د. به منظور يآيان ميالت مناسب به ميخوب و تسه يين اجرايدولت در قالب قوان يتينجاست که نقش حمايبوده است. ا

-يرسن طرح، تالش شده است تا حد امکان، بريها ضرورت دارد. در ان گروهيک از ايهر  يل کليمناسب، تحل يهااتخاذ گام

 د.يها به عمل آن گروهيدر ا يديتول يهاتيمتفاوت فعال يهامختلف از جنبه يها

 يبافت و رودوزدست يهنرها کسب و کار حوزة يفضا بهبود يديکل يراهبردها

و  هاصتث نقاط قوت، نقاط ضعف، فرياز ح کار مختلف ابعاد ي، بررسيامناسب در هر حوزه ييشنهادات اجرايپ ةيدر ارا   

دکنندگان در قالب عناصر يمناسب عمل، نظرات تول ين راهکارهايين بخش، به منظور تعيش رو الزم است. در ايپ يدهايدته
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، به 12-11ز جدول زمان دو بعد اهم يجه بررسيدر نت يتقابل يد و آنگاه، راهبردهانريگيل قرار ميارگانه مذکور مورد تحلچه

 د.نشويه مير، ارايشرح جدول ز

 يبافت و رودوزدر گروه آثار دست يتقابل يهبردهارا 12 -11 لوجد

 SO يراهبردها

سرپرست و افراد هاي مختلف به طور مثال زنان بيزايي در اين حوزه با استفاده از نيروي عظيم انساني در بخشهاي اشتغالجاد طرحيا -

 هارر کشويه در ساموفق انجام شد يهاخانمان مشابه نمونهبي

و ماهانه، در بحث و  يدر پ يبه صورت جلسات پ يدست يکاالها يديمسئوالن و صاحبان کسب و کار تول رندةيجاد اتاق فکر دربرگيا -

 انجام شده و در حال انجام يهاتيتبادل نظر از فعال

 -هنر يسازبه منظور فرهنگ يالمللنيب يايهدا يمختلف و حت يهاان سازمانيم يايبافت در هداو دست ياستفاده از آثار رودوز -

 رانيصنعت ا

آن با اسنتفاده از   يمدساز يم و به عبارتيرمستقيغ غيپوشاک در سطح جامعه و تبل يبر رو يمحصوالت رودوز يشينما استفاده از جنبة -

 پوشش گروه خاص 

 هان با حفظ اصالتينو يهاب طرحيترکن حال، يو در ع يع دستيمختلف صنا يهااز گروه يبيد به صورت ترکيتول -

 ل خواب و ...يوسال پوشاک، کوسن، ياز قب يرح محصوالت کاربردد در طيجد يابداع دوختمختلف جهت  يهاب دوختيترک -

 هتل  يا البيون منزل يدکوراس يشنهاديپ يهادر طرح يرودوز يهاو طرح يسنت يهابافتاستفاده از دست -

 د گردشگرانيپربازد يهامناسب در مکان يهاجاد بازارچهيو ا يگردشگر زةدر حو يگذارهيسرما -

 يرانيبه عنوان سمبل فرهنگ و هنر ا يع دستيصنا يهاد از کارگاهيجهت بازد يگردشگر ير تورهايمس يزيربرنامه -

ننه لبناس   يام دهنه فجنر در زم  يطور مثال، اا پاره وقت به ي يموقت يرويش تقاضا به عنوان نيدر دوران افزا يکار فصل يروياستفاده از ن -

 و پوشاک و ... يرودوز يکاالها د نوروز در حوزةيام عياقوام، ا

 محصوالت نيش به ايدر ابعاد مختلف به علت گرا يابتکار يهاو طرح ياهيگ يهابا رنگ يپشم يهادر بافت يگذارهيسرما -

 انيمشتر يباال يل تقاضايو کوچک به دل در ابعاد متوسط يسنت يهاد محصوالت مختلف بافتيتول -

در لبناس   يدوزفنراوان از سنرمه   ، به طور مثال، استفادةيعرب يده به کشورهايچيپ يهابا طرح يتوجه به صادرات محصوالت رودوز -

 مردم عمان

 WO يراهبردها

 ضروري هاي غيرستان بدون وجود واسطهفروش در هر ا يهاهرکا شي يع دستيصنا يهاجاد مکان فروش مستقيم به صورت دهکدهيا -

 ت استفاده از آن به عنوان محصول مجزايو با قابل يد کاربرديکاالها با د يبنددر بسته يگذارهيسرما -

 ياضاف نةيان و نه به عنوان هزيخوب در ذهن مشتر ير ذهنيجاد تصويو ا يبرندساز يبرا يبه عنوان ابزار يبنداستفاده از بسته -

 وحمنل   يهانهيهدف، و سرشکن شدن هز يدکنندگان در صادرات و ارسال کاالها به کشورهاير توليبا سا يکرد همکاريه از رواستفاد -

 يجانب يهانهير هزينقل و سا

 يهنا يژگن يمنورد نظنر آنهنا، و بنا در نظنر گنرفتن و       ييها و تنوع کاالدر رنگ يبازار هدف خارج يازهايد محصوالت مطابق با نيتول -

 ندارد پارچه مورد استفادهاستا

د آثنار  ين ن گروه بنه خر يا يل بااليم خارج از کشور )تمايان مقيرانيمحصوالت به ا ةيژه جهت ارايو يهاا بازارچهيها واليفست يبرگزار -

 (يق ملل عريبه دل يرانيا يهنر -يهنگرف

 يع دستيصنا يکاالها يمتقاض يشورهابا ک يادوجانبه، چندجانبه و منطقه يهايهمکار يدر برقرار يگذارهيسرما -
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 ST يراهبردها

 يو کاربرد يشاگرد -کرد استاديمندان و هنرجوها در قالب روبه عالقه يآموزش يهات از طرحيحما -

 مين محصوالت به طور مستقيمردم با ا ييکاالها در جهت آشنا يو فرهنگ يهنر يهاارزش نةيمستند در زم يهاپخش برنامه -

دکننندگان و  يان دو گنروه تول ين م ميارتبناط مسنتق   يمختلف جهت برقنرار  يهادر سطح استان يميو دا يادوره يهاشگاهينما يبرگزار -

 انيمشتر

با کناهش   ييارويفروش در هنگام رو يرمترقبه به طور مثال کاربرد اجاره به جاين در مواجهه با موارد غيگزيجا يکردهاياستفاده از رو -

 تقاضا

 و به اصطالح قرق بازار ينيبه منظور رقابت با مصنوعات ماش يهنر و جنبة يکار دست يژگيوه محصوالت با حفظ ود انبيتول -

در  يسناز ادهيت پيها با قابلن دوختيا يايدر طرح مانتو، و تالش در جهت اح يدوزبا منسوخ شده مثل بلوچيتقر يهادوخت يبررس -

 يمحصوالت کاربرد

 يکنار  يکپن ن حوزه بنه جهنت حفنظ آن از   يماهر و خالق در ا يانسان يرويپته کرمان و آموزش ن يهنر -ينگر فرهيياز تغ يريجلوگ -

 ينرمندان افغانه

از  يريشنگاه و جلنوگ  يدکننندگان در نما يتول يکارهنا  يداور ها وشگاهيدعوت به نما يانتخاب افراد برا استفاده از کارشناسان آگاه در -

 مخرب يهاها و تعصبيناداور

ن يها، قوانشگاهينما نةيدر زم ياطالعات کل ةيها، در جهت اراگاهير پايبا سا ياجامع و منسجم، به صورت شبکه يت اطالعاتيجاد سايا -

 و .... يو نظارت يتيکار، مقررات حما

 WT يراهبردها

ه منورد  ين سنرما ي(، جهت تأميد دستيت تولي)با توجه به ماه يد طوالنيو بهره کم و زمان سررس يالت مناسب با مبلغ کافيتسه ياعطا -

 يانسان يرويا استخدام نيز کارگاه يتجه ياز براين

ها يگذار استين سيمناسب ا يرسانبا اطالع يالمللنيب جهت حضور مستمر در عرصة يصادرات يهابه صورت مشوق يت قانونيحما -

 به هنرمندان و صنعتگران

 ميرمستقيبه طور غ يارسانه يهاحصوالت در قالب برنامهن ميا يو به طور خاص مدساز يسازفرهنگ -

 منت ارزان، بنا پشنتوانة   ين و قييت پنا ين فيبا ک ياهيو ترک ي، پاکستاني، هندينيت چه محصواليروين خاص منع واردات بين قوانيتدو -

 يقو يياجرا

 يدين ت تولين فيک يکنندگان در جهنت ارتقنا  نيبه تأم يشميد نخ و پارچه ابريتول يهاآالت و دستگاهنيز ماشيتجه يبراالت يتسه ةيارا -

 يه خارجيبه مواد اول يخود و کاهش وابستگ

مشخص به  يهاواليها و فستمحصوالت تحت قالب بازارچه ةيارا ياستراتژ شود،يمالحظه م 12-11چنانکه که در جدول    

را به همراه داشته  ييباال يتواند بازدهي، ميشمال يکايو آمر يياروپا يگر، به خصوص کشورهايد يم کشورهايان مقيرانيا

ار ين، در اختيچنران برخوردار هستند. هميا يسنت يدر استفاده از کاالها ييباال ين گروه از افراد از تعصب مليباشد. در واقع، ا

ار مهم در نظر يز کشور بسان خارج ايرانيان اياست که به خصوص در م يرانيادآور فرهنگ و هنر اين گونه کاالها، يداشتن ا

و  ييبايمتفاوت ز يهال جنبهي، به دليسنت يهايها و رودوزبافتل دستيمحصوالت از قب يان، برخين ميشود. در ايگرفته م

نه به صورت ين زميشتر صادرات در ايد. هرچند متأسفانه بنريگيشتر مورد توجه قرار مي، برانيمناسب ا جهاني ز وجهةين
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ن امر، هم از يد. اشوي، در گمرک ثبت نميرانيا يصادرات ياز کاالها ياب، بخش عمدهتيترنيشود و بديم انجام يچمدان

 ، همواره در بحث مسئوالن مورد توجه قرار گرفته است. يو هم اعتباربخش ييلحاظ درآمدزا

ت مورد توجه قرار يجد باد يرها بار کشويو بافت از سا يکرد مناسب در تقابل با واردات محصوالت رودوزيدر مقابل، رو   

 يخود در پته کرمان، نگران يهاب دوختيدر حال گسترش افغانستان، به خصوص در ترک يان، بازارهاين ميرد. در ايگ

، بلکه بازار يالمللنين روند، نه تنها بازار بيرسد، در صورت ادامه اياز هنردوستان را موجب شده است. به نظر م ياريبس

 .  رديقرار گ يه محصوالت خارجيرويز تحت الشعاع واردات بين يداخل

 بندي فصل يازدهمجمع

شناسي، از قدمت باال و وجهة مناسبي برخوردار بوده صنايع دستي ايران، از حيث تنوع و کيفيت، چه کاربردي و چه زيبايي   

هاي موجود در بخش صنعت و شرايط گذاري کالن، و چالشاست. هرچند طي ساليان گذشته، به دليل ضعف در سياست

فرهنگي و اقتصادي، منزوي شده است. در اين طرح، به منظور ارتقاي وضعيت کسب و کار در  -اقتصادي، سياسي، اجتماعي

-ها و رودوزيبافتهاي شاخص و اصلي هنرهاي صناعي )آبگينه، آثار سفالي، آثار چوبي، آثار فلزي، آثار چرمي، دستگروه

)در قالب مصاحبه و  هاي مهم کسب و کارهاي مختلف در زمينه مؤلفهظرات توليدکنندگان موفق در بخشهاي سنتي(، ن

مورد توجه قرار گرفته است. به عالوه، در تکميل نظرات اين گروه و در موارد مورد تأکيد آنها در حوزة تأمين، با  پرسشنامه(

 هاي فردي انجام شده است.حبههاي صنايع دستي نيز مصاکنندگان هر يک از گروهتأمين

، موارد مطرح شده از سوي فعاالن عرصه توليد و تأمين، طبق SWOTدر اين فصل، با توجه به رويکرد ماتريس تحليلي    

آنگاه با تقابل عناصر  ، ورار گرفتهها و تهديدها قهاي نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتتعريف عناصر چهارگانه، تحت گروه

است. هرچند موارد  ارايه شده WTو  SO ،ST ،WOهاي عمل در قالب راهبردهاي ها، استراتژيک از ماتريسدوگانه در هر ي

زيادي مشابه است، ولي در هر يک از جداول مورد بحث، برخي راهکارهاي  هاي مختلف، تا حًدمطرح شده براي گروه

 هاي ويژه صنايع دستي مطرح شده است.مختص رشته

هاي اساسي در جهت بهبود فضاي کسب و کار نظران عرصة توليد، گامهمکاري نزديک مسئوالن و صاحباميد است، با    

صنعت بتواند به جايگاه شايسته و  -هاي مختلف صنايع دستي برداشته شود و اين هنرتوليدکنندگان و صنعتگران حوزه

 المللي، دست يابد.مطلوب خود، چه در عرصة داخلي و چه بازار بين
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 مقدمه

ها، همواره به عنوان نماد هنر، فرهنگ و صنايع دستي، نمايانگر ميراث هنري و سنتي مردم ايران است که در طول سال   

تمدن کهن ايران مطرح بوده است. با اين وجود، در طول ساليان گذشته، مشکالت موجود در اين صنعت منجر به انزواي 

نام ايراني بربايند. ا از هنرمندان و توليدکنندگان باين امر باعث شده است تا رقيبان خارجي، گوي سبقت ر نسبي آن شده است.

 ترين صنايع کشور مبدل شود. صنعت گرانبها به يکي از مهم -وقت آن رسيده است تا اين هنر

هاي عمل در جهت بهبود تنظيم استراتژيو  ،هاي فعاالن توليدي و تأميندر اين رهگذر، پس از بررسي ديدگاهبنابراين    

که در نظرات  ،1منابع چهارگانهيع دستي، موارد مذکور در اهاي اصلي و شاخص صنفضاي کسب و کار در هر يک از رشته

د. راهکارهاي کلي نشوهاي صنايع دستي ذکر ميگروه ةهاي مشترک در هماين افراد منعکس نشده بود، به عنوان چالش

به منظور در ابتدا،  شوند.ها، با توجه نقاط قوت کلي صنايع دستي و نيازهاي حمايتي دولتي، ارايه مين چالشمتناسب با اي

هاي اخير، با توجه به مکان کلي فروش محصوالت دستي در سال تري از شرايط بازرگاني داخلي، وضعيتکسب ديد روشن

 گيرد. فروش مورد بررسي قرار مي

 خليصنايع دستي و شرايط دا

از ديدگاه توليدکنندگان و هنرمندان صنايع دستي، وضعيت فروش داخلي کاالهاي دستي مناسب نيست. چنانکه اين امر    

بر طبق آخرين آمار دريافتي از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع وليکن، منجر به دلسردي بسياري از فعاالن توليدي شده است. 

-12 روند صعودي مواجه بوده است. نگارة، ميزان فروش اين گونه محصوالت با 92تا  90هاي دستي و گردشگري، طي سال

ديدگاه  شرايط کسب و کار در اين حوزه، از دهد. با وجود چنين افزايشي، هنوز هممي، نمودار روند فروش داخلي را نشان 1

 . شوددر نظر گرفته نميمطلوب  هااين رشته توليدکنندگان و صنعتگران

 
 92-90هاي در سال وضعيت فروش داخلي صنايع دستي 1 -12 نگارة

                                                   
انديشي و بررسي ميداني اي مطبوعاتي، نشست همهها، گزارش. منظور از منابع چهارگانه در اينجا، اطالعات کسب شده از مقاالت و طرح1 

به تفصيل بدان اشاره شده « هاي مؤثر در توسعه کسب و کار هنرهاي صناعي )صنايع دستي(بررسي و شناسايي مؤلفه»توليدکنندگان است که در طرح 

 اند.فته، موارد مذکور مورد تحليل قرار گر«هااي چالشتحليل مقايسه»است. در اين طرح نيز در فصل 

1390 1391 1392

(هزار ریال)میزان فروش  403,798,078 516,412,079 740,769,945
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در حال حاضر، تنها شايد بتوان يکي از داليل وجود چنين وضعيتي را در نبود مکان فروش مناسب کاالهاي دستي دانست.    

که تعداد آنها نيز  هستندنايع دستي هاي موقت صها و بازارچهاين گونه محصوالت، نمايشگاه هاي مشخص عرضةجايگاه

 دهد.هاي عرضه را نشان مي، سهم فروش داخلي حاصل از اين مکان1-12رسد. جدول چندان قابل توجه به نظر نمي

 93محصوالت صنايع دستي طي هفت ماهه نخست  سال  سهم فروش داخلي 1 -12 جدول

 ار ريال(ميزان فروش )هز عنوان رديف

 33،483،485  (تاکنون مورد 10دستي ) هاي صنايعنمايشگاه 1

 235،064،000  )نوروزي و تابستاني( صنايع دستيهاي موقت بازارچه 2

 268،547،485 جمع کل

 

ايام  ها که درهاي موقت روي داده است. اين بازارچهفروش کاالهاي دستي در بازارچه ةبا توجه به جدول فوق، بخش عمد   

با  .اندمواجه بوده باالييموفقيت فروش با تعطيالت نوروزي و تابستان، با مشتريان بيشتري در ارتباط هستند، در طول سال، 

ريزي مکاني اند، برنامهاشتهمحصوالت صنايع دستي د هايي نقش کليدي در فروش و عرضةتوجه به اينکه وجود چنين مکان

هاي پربازديد گردشگري، به عنوان هاي اختصاصي، به خصوص در نزديکي مکانگاههاي فروش و فروشدر ايجاد شهرک

و با تبليغات مناسب، در هاي فروش در کشور ايجاد، نين مکانشود. تا زماني که چعمل پيشنهاد مي ةبرنام تريناضطراري

ترين زيرا مهم اين صنعت کمکي کرد؛ بود کسب و کارتوان به به، نميالمللي، تبليغ و معرفي نشوندخلي و حتي بينسطح دا

صرف شده  ةاست. به عبارت ديگر، تا زماني که سرماي ها، گردش سرمايهاين رشتهان حث مورد نظر هنرمندان و توليدکنندگمب

فعاالن توليدي در محصوالت صنايع دستي به عالوه ارزش افزوده، با فروش اين کاالها دوباره به دست هنرمندان و 

يابد. اين امر منجر به دلسردي بيشتر ان برنگردد، اشتياق کار هنري و توليدي به دليل عدم استقبال کافي، کاهش ميتوليدکنندگ

 شود.توليدکنندگان و انزواي تدريجي آنها مي

 هاي صنايع دستيهاي مشترک در گروهچالش

در زمينه  ،اي از مباحث مرتبط، بخش عمدهع دستي مالحظه شده استهاي اصلي صنايهوطور که در ساختار تحليل گرهمان   

موارد مطرح  ةمقايساند. با تهبعد نقاط ضعف و تهديدها مورد توجه قرار گرف هاي موجود در اين صنعت است که در دوچالش

 شود که برخي موارد از ديدذکور در منابع چهارگانه، مشخص ميبا مشکالت منظرات فعاالن توليد و تأمين، شده در نقطه

 کنندگان پنهان مانده است. مينتوليدکنندگان و تأ

-ذکر مي 2-12هاي مشترک در صنايع دستي به شرح جدول با توجه به گروه عوامل و ابعاد زيرگروه، چالشدر اين بخش،    

ها، بيشتر اجتماعي، نسبت به ساير گروه -شود، عناصر مربوط به عوامل فرهنگيطور که در اين جدول مالحظه ميشوند. همان

تري براي فعاالن توليدي صنايع دستي مهم ةرسد، مباحث بازرگاني و اقتصادي، دغدغاند. به نظر ميمورد غفلت واقع شده

 اند.بوده
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د و از ماهيتي بلندمدت برخوردار نکالن صنايع دستي قرار دار ة، بيشتر مباحث مطرح شده در حيط2-12بنابر جدول    

محيطي، از اهميت ها، و نيز مساخل زيستنعت، مباحث مربوط به بهداشت و سالمت در کارگاه. در گروه عوامل صهستند

-اي اساسي در هر صنعتي به شمار ميهحاضر که توليد سبز، يکي از دغدغهبااليي برخوردار هستند. به خصوص در شرايط 

  طلبد.است که تفکر هدفمند در اين حوزه را ميها شده نيز موجب برخي نگراني رسد اين امر در صنايع دستيرود. به نظر مي

ن امر باعث اصول کلي همچون شناسنامه کاال و بارکد نياز دارد. اي بازارهاي جهاني، به رعايت برخيبه عالوه، تطبيق با    

ي جوگيري انگاه به اين کاالها، به صورت فلهو از  بگيرداي به خود محصوالت دستي ايراني، حالت حرفه شود صادراتمي

ز نکات بسيار حياتي در فروش شود. به ويژه، تناسب آنها با برند به عنوان عاملي مهم در شناساندن هويت محصوالت، ا

اي به سوي بازارهاي جديد دريچهتوان بازارهاي سنتي را حفظ و تقويت کرد، بلکه ا ميترتيب، نه تنهاي است. بدينحرفه

 شود.گشوده مي

 موارد مطرح نشده در نظرات توليدکنندگان صنايع دستي 2 -12 جدول

 عناصر مطرح ابعاد عامل

 هاعدم توجه به شرايط بهداشتي کارگاه توليد صنعت

 عدم رعايت استانداردهاي جهاني در ورود به بازارهاي جهاني )مانند بارکد و شناسنامه کاال( محصول

 دم توجه به حفظ بازارهاي سنتي صادراتع تبليغات و بازاريابي

 محيطي در توليدعدم توجه به مباحث زيست محيط زيست

برنامننه و اسننتراتژي   سياسي

 مدون

صننايع   ، سياستگذاري و سنازماندهي در حنوزة  ريزي منسجم و جامع استراتژيک و عملياتينبود برنامه

 دستي 

 صيالن خالق اين حوزه و نوکارآفرينانالتحعدم پشتوانه و حمايت از فارغ حمايت دولتي

 سازي مديريت رويدادهاي تجاري و اقدامات پراکندهعدم يکپارچه مديريت

 گيري و وجود متوليان مختلف در اين بخشتعدد مراکز تصميم

 -حقنننوقي

 قانوني

 هاي حقوقي زنان در اين حوزهوجود برخي چالش قوانين و مقررات 

 غالي و تبديل آن به بيمه کارفرماهاي بيمه خوداشتچالش

 هاي ايراني توسط توليدکنندگان خارجي ها و نقشاستفاده غيرقانوني از طرح مالکيت معنوي

هنننناي زيرسنننناخت اقتصادي

 توسعه صنايع دستي

گستردگي و پراکندگي توليدات صنايع دستي و در نتيجه مشکل در ارسال امکاننات و خندمات بنراي    

 فعاالن 

 محدوديت فعاليت و مالکيت زنان در بخش خصوصي صنايع دستي ازيسخصوصي

همکنننناري ميننننان  

 نهادهاي ذيربط

 هاي داخلي و خارجيفقدان ارتباط صنايع دستي با دانشگاه

 التحصيالن صنايع دستي و بازار کارعدم وجود حلقه اتصال مابين فارغ

 -فرهنگننني

 اجتماعي

رسنننناني و اطننننالع

 آموزش

 هاي تخصصيبنيان و کارگاهايع دستي دانشعدم توجه به صن

 هاي نوين در اين حوزهعدم توجه به آموزش

 المللينبود سيستم جامع اطالعات آماري داخلي و بين
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 عناصر مطرح ابعاد عامل

 -فرهنگننني

 اجتماعي

رسنننناني و اطننننالع

 آموزش

 نسل حاضرها از پدران و استادان به مهارتو تجربه  کاري در انتقال دانش،کم

 ها و نيز توليد مطابق سليقه مشتريان خارجيفقدان آموزش مناسب هنرمندان براي حفظ اصالت

 رساني ناقص به بازارهاي جهانياطالع

 هاي قديم و جديدهاي آموزشوجود تناقض و ناهماهنگي در روش

 هاي دريافتيآموختگان با اهداف آموزشعدم توانايي انطباق دانش

 رساني در اين حوزههاي راهبردي و اطالعفقدان پژوهش

 تجربهکفايتي کارشناسان بيعدم تبحر در جذب هنرجو به دليل بي

 هاي کيفيعدم وجود همايش

 نبود باورمندي ميان مديران مسئول فرهنگ

 فعدم توجه به بعد فرهنگي صنايع دستي در انتقال باورها و اعتقادات اقوام مختل

 هويتي صورت و معنا در آثار صنايع دستي تقليل جايگاه هنر در صنايع دستي و بي

 ها و ...(فقدان خودباوري هنرمندان، توليدکنندگان و کارآفرينان اين حوزه )توليد، تأمين هزينه

 عدم توجه به اصول خالقيت فردي به عنوان فرهنگ کار

 افزاي غيردولتي هنرمندان اين حوزهرکز، منسجم و همعدم وجود يک شبکه متم مهارت -هنر

 المللي در اين حوزههاي اجتماعي قدرتمند ملي و بينعدم وجود شبکه

 هاي فصلينبود نمايشگاه نمايشگاه

 هاي صنايع دستيحضور نابجاي بدليجات و محصوالت چيني و خارجي در نمايشگاه

 ،ريزي منسجم و جامع، استراتژيک و عملياتيجودي برنامهياسي و دولتي، خأل وس با توجه به جدول فوق، در حوزة   

شود. در واقع، بايد از صادرات و فروش اتفاقي، به سوي بازاريابي اصلي و هدفمند حرکت کرد. در حال حاضر، احساس مي

الي د. اين در حندهي و پراکنده روي ميورت کامال سنتالمللي، به صني توليدکنندگان با بازارهاي بينبيشتر ارتباطات بازرگا

تواند اطمينان و اعتبار بيشتري را براي دو طرف تجاري فراهم سازد. البته در کالن در سطح کشور، ميريزي است که برنامه

 ياتيعمل گيري، نقشي اساسي در هماهنگيهاي مختلف و وحدت تصميمها و بخشاين ميان، تعييين نقش اساسي ارگان

 نندگان و هنرمندان صنايع دستي دارد. توليدک

هاي مسئولين کار، با دنيايي از خالقيت و قابليت هنري، نيازمند حمايتز، نوکارآفرينان و هنرمندان تازهدر برخي موارد ني   

فاخر،  د را به کاراين افرا ةيزتواند نه تنها انگهاي حمايتي، ميبستهتسهيالت مناسب به اين افراد در قالب  مربوط هستند. اراية

مندان به هنر، جهت ورود به اين حرفه را جلب توجه جوانان و عالقهالمللي افزايش دهد، بلکه هم در سطح داخلي و هم بين

انداز منفي موجود در ميان جوانان از هاي مربوط به صنايع دستي در کشور، چشمکند. يکي از موانع اصلي ورود به حرفهمي

الشعاع قرار زندگي، همواره کار هنري اين افراد را تحت ةنيافتن شغلي با درآمد مناسب به منظور ادار گرانيآينده خود است. ن

 -مند به فعاليت، زمينه گسترش بيشتر اين هنرهاي حمايتي به افراد فعال و به خصوص اشخاص عالقهدهد. اعطاي بستهمي

  سازد.صنعت را فراهم مي
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لکيت معنوي، بارها از سوي توليدکنندگان و هنرمندان در سطح داخلي مطرح شده است. به بحث مربوط به حقوق ما   

هاي هاي هر يک از گروهداخلي، در مصاحبهها از سوي ساير توليدکنندگان ها و طرحکپي شدن نقش که همواره دغدغةطوري

اند. با ارهاي خود توسط رقباي خارجي نبودهککپيرسد هنرمندان چندان نگران مشاهده شده است. وليکن، به نظر مياصلي 

-نظران صنايع دستي پنهان نبوده است. تنظيم قوانين مناسب در اين زمينه، يکي از مهماين وجود، اين موضوع از ديد صاحب

به آيد. در واقع، حساسيت چنين قوانيني در صنايع دستي، صنعت به حساب مي -ترين نيازهاي قانوني به خصوص در اين هنر

 شود.دليل بار معنوي و فرهنگي آن، بيشتر احساس مي

در اقتصادي، پراکندگي بسيار فعاالن اين رشته، مشکالتي را در ارسال امکانات و خدمات را ايجاد کرده است.  ةدر حيط   

هاي فعاليت نها و مکااند. ايجاد چنين شهرکنعتي خاصي مستقر شدههاي صفعاالن مرتبط در شهرک برخي از صنايع کشور،

فراهم براي اين گروه از صنعتگران تواند شرايط بهتري را ، ميتسهيالت بهتر به توليدکنندگان و فعاالن گروهي براي اراية

اي، از حيث تأمين مواد و نزديکي به مشتريان بالقوه، از اهميت بااليي هاي خاص منطقهسازد. البته در اين ميان، توجه به مزيت

تواند به ها ميکار براي ورود به بازار کار در اين مکانالتحصيالن تازههمچنين، آماده کردن شرايطي براي فارغ برخوردار است.

نحو بهتري صورت پذيرد. به خصوص، تدارک فضاي کار مناسب براي زنان و اعطاي تسهيالت اقتصادي درخور جهت آغاز 

 رمندان قرار دهد.تواند فرصت بهتري در اختيار اين گروه از هنکار، مي

آنچه از ديد توليدکنندگان و هنرمندان مورد غفلت واقع شده است، مباحث فرهنگي و اجتماعي است. مواردي در نهايت،    

رساني، جهت توجه موضوعات مربوط به آموزش و اطالع دهند. در اين بين،نشان ميکه اثر خود بر فروش را در بلندمدت 

 هنظران مورد اشارهاني، از سوي صاحبرساني محصوالت و نيز هماهنگي با بازارهاي جبه روز ها وزمان به حفظ اصالتهم

 قرار گرفته است.

ي و هاي پژوهشي دقيق در نيازسنجهاي سنتي و جديد، همراه با جنبهگيري از شيوهبا بهرهتنظيم سيستم آموزشي مناسب،    

د. در واقع، نضرورت بااليي دارساتيد و کارشناسان مجرب و متخصص، نيز استفاده از ا ، وهاي مختلفسنجي رشتهموقعيت

اي را بر فعاليت تواند اثر قابل مالحظههاي هنري، يادگيري است که ميمندان به رشتههنرمندان و عالقهآغاز فعاليت  نقطة

 اي آنها داشته باشد. حرفه

 راهکارهاي پيشنهادي در منابع چهارگانه

ها توان به برخي استراتژيهاي اصلي و شاخص صنايع دستي، ميردهاي مطرح شده در هر يک از گروهبا توجه به راهب   

اند. البته در اند؛ وليکن از ديد فعاالن تأمين و توليد مورد غفلت قرار گرفتهاشاره کرد که در منابع چهارگانه مذکور ذکر شده

عملياتي بيان شوند تا از حالت انتزاعي ارايه شده در منابع مذکور اين بخش تالش شده است، راهبردهاي پيشنهادي به زبان 

 ها اشاره شده است.، به اين استراتژي3-12در جدول  فاصله گرفته شود.
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 هاي پيشنهادي در منابع چهارگانهاستراتژي 3 -12 جدول

 راهبردهاي عملياتي مطرح در منابع چهارگانه رديف
مندي از امکانات بومي و ، با بهرههاي صنعتيتر به صورت شهرکهاي انرژي ارزانهايي با حاملتقرار هنرمندان در شهرکاس 1

 ها( سنجي دقيق پيش از احداث شهرکهاي امکانصنعت )با برنامه -بالقوه هر منطقه در هر رشته
اي و ساير هاي تعرفه، به طور مثال گنجاندن سهيمهي دستيهاي گمرکي با توجه به ويژگي خاص و طبيعي کاالهانظاماصالح  2

 هاي محدوديت وارداتگزينه
هاي استاني به صورت موقتي )مناسبتي( و ها و ساير بخشهاي اختصاصي در مبادي ورودي و خروجي استانبازارچهايجاد  3

 دايمي
ايرانيان مقيم خارج به خصوص کشورهاي اسالمي جهت هاي تجاري هاي بازرگاني مشترک و تشکلاتاق استفاده از ظرفيت 4

 هاي بازرگاني به صنايع دستي(مند )به عنوان اولين گام، تخصيص جايگاه مشخص در اتاقبرقراري ارتباطات نظام
ها و تنطيم روابط تجاري دوجانبه و چندجانبه با کشورهاي مختلف )به ويژه کشورهايي با قدرت خريد باال( و حتي با سازمان 5

 1المللينهادهاي خارجي/ بين
-صنايع دستي با قابليت شناسايي جايگاه داخلي و جهاني محصوالت دستي ايران، فرصت ايجاد پايگاه داده تخصصي در حوزة 6

 گيري از آمار و مستندات معتبر(هاي کارآفريني جهاني در اين حوزه )با بهرهالمللي، و بررسي مدلهاي بين
هاي سنتي )به منظور جلوگيري از خطر نسخ اين دوخت هاي هنرهاي سنتي به خصوص در حوزةماندگاري رشتهمستندنگاري  7

 هنرهاي بومي(
تدوين رويکرد قانوني مناسب در برخورد با صادرات چمداني صنايع دستي، با همکاري مستقيم گمرک و سازمان ميراث  8

 فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
الزم با ضمانت اجرايي قوي در برخورد با فروش صنايع دستي خارجي در اماکن تاريخي مورد تاييد يونسکو، به تنظيم قوانين  9

 طور مثال در اصفهان
 هاي ممکن از تسهيالت تأمين اجتماعي و ساير امکانات حمايتيايجاد قوانين نظارتي و اجرايي دقيق در برخورد با سوءاستفاده 10
صنايع دستي به علت ديربازده  اليت داخلي و نيز صادراتي در حوزةني مناسب در زمينه معافيت مالياتي فعتنظيم رويکرد قانو 11

 هابودن اين فعاليت
هاي کوتاه مدت با سهم مشخصي از انداز بلندمدت و برنامههمراه با تعريف چشم در سطح کالن ايجاد نظام جامع صنايع دستي 12

 بودجه دولتي
اي استانداردهاي مورد قبول و مطلوب براي تمام محصوالت صنايع دستي با توجه به شناسايي بازارهاي داخلي و تدوين و اجر 13

 خارجي
اشتغال  عيين شده طبق سند به خصوص در حوزةشمول صنايع دستي در سند توسعه اشتغال و در نتيجه استفاده از اعتبارات ت 14

 خانگي پايدار
داخلي و خارجي شامل، صادرات تمامي اقالم با تفکيک دقيق صنايع دستي حتي اقالم تعريف  ق در حوزةتنظيم پايگاه آماري دقي 15

هاي فعال در هر بخش، و ساير نيازهاي تعداد کارگاهنشده در گمرک، فروش کاالها در داخل به خصوص به گردشگران خارجي، 

 آماري به صورت کاربرآشنا

                                                   
. الزم به ذکر است، در حال حاضر، مديران و مسئوالن سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، در حال تالش جهت عضويت در 1 

 المللي به شمار رود.تواند گامي مؤثر در برقراري ارتباطات بينهاي جهاني مرتبط هستند که اين امر ميسازمان



 

 هاي اصلي و شاخص هنرهاي صناعيهاي کسب و کار در حوزهمعرفي فرصت پژوهشي طرح          283     

 

 نابع چهارگانهراهبردهاي عملياتي مطرح در م رديف
 گذارمشارکت نهادهاي مدني در کنار فعاالن اين حوزه به عنوان مشاور و سرمايه 16
 هاي دوجانبه و چندجانبهگيري منطقي و تنظيم همکاريهاي ذينفع جهت ارتباطاي منسجم ميان گروهبرقراري شبکه 17
-انداز کاري عالقهالتحصيالن و بهبود چشمور جذب سريعتر فارغهاي هدفمند ميان دانشگاه و بازار کار به منظتنظيم همکاري 18

 هاي هنري مندان به اين رشته
 ايجاد بستر فرهنگي و بازرگاني مناسب در جامعه براي پذيرفتن هنرمندان به خصوص زنان فعال در اين حوزه 19
هاي نيروي انتظامي( به منظور جلب توجه و پويانماييها )مانند زا در رسانهکننده و حساسيتبخش، ترغيبپخش تبليغات آگاهي 20

 عالقه جامعه به کاالهاي دستي
پرداخت به توليدکنندگان صنايع دستي براي کاهش عدم اطمينان موجود در تضمين خريد کاالهاي ساخته شده و اعطاي پيش 21

 فضاي کار اين گروه از هنرمندان
 اينترنتي و نگاه فراتر از فروش سنتي نسبت به اين کاالها رساني و فروشاستفاده از ابزار اطالع 22
 خصوصي گذاري به منظور جذب سرمايةتنظيم قوانين الزم جهت تأمين امنيت سرمايه 23

هنري اين کاالها در  نظران بيشتر نگران وضعيت فرهنگي وصاحبمشخص شده است،  3-12طور که در جدول همان   

اي و عملي از ل اساسي اين مشکل، تبليغات رسانهراه ح اند.برخي بر تقليل جايگاه هنر اشاره کردهکه جامعه هستند؛ به طوري

هنري آن در نزد مخاطبان مختلف، و نه فقط  -اي که از يک سو، اهميت فرهنگيصوالت دستي در کشور است. به گونهمح

هاي مشخص شده در هر مبدل شود. مجموعه استراتژي ديگر، گرايش آنها به خريد بيشترهنردوستان، افزايش يابد و از سوي 

هاي اصلي به همراه راهکارهاي ارايه شده در اين فصل، بسته راهبردهاي اصلي بهبود وضعيت کسب و کار يک از گروه

 دهند.المللي، را تشکيل ميصنايع دستي، در سطح داخلي و بين

 بندي فصل دوازدهمجمع

تي بر اساس هاي اصلي صنايع دسهاي اساسي موجود در گروهشد، در طرح گذشته، چالش طور که پيش از اين ذکرهمان   

انديشي و بررسي ميداني از هاي مطبوعاتي، نشست همها، گزارش)شامل مقاالت و طرح اي و ميدانيبررسي منابع کتابخانه

نظرات فعاالن توليدي و تأمين منعکس شده ها در برخي از اين چالشمورد بررسي و بحث قرار گرفته است.  فعاالن توليدي(

بر  هاي شاخص بدان اشاره شده است. در واقع، مواردي که به صورت مستقيماست که در فصول مربوط به هر يک از گروه

-وده است، بيشتر مورد توجه مصاحبهمدتي بداراي ديد کوتاهآنهايي که يا ثر داشته، کنندگان افعاليت توليدکنندگان و تأمين

و آنگاه مطرح شده در منابع چهارگانه مطرح، شوندگان قرار گرفته است. در اين فصل، تالش شده است ساير عناصر 

 د.نراهکارهاي پيشنهادي در اين منابع به تفصيل مشخص شو

-مربوط به صنعت، سياسي، حقوقيبندي عوامل جود در اين صنعت را در قالب گروهتوان مشکالت موطور کلي، ميبه    

ها که از ديد فعاالن توليدي و تأمين پنهان اين چالش ةبندي کرد. بخش عمداجتماعي چارچوب -قانوني، اقتصادي و فرهنگي

اين ميان، بخش . در که از ماهيت بلندمدتي برخوردارند دنگيرعوامل فرهنگي و اجتماعي قرار مي ةمانده است، در حوز
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کليدي، هم در سطح  تصميماتاست. در واقع، اطالعات به عنوان زيربناي رساني و آموزش، داراي اهميت بيشتري اطالع

ضعف موجود در اين حوزه، نبود اطالعات منسجم و دقيق در زمينه  رود. متأسفانه، عمدةبه شمار ميدولتي و هم خصوصي، 

هاي راهبردي به يمها و تصمگذاريابعاد مختلف کار در صنايع دستي است. همين امر سبب شده است که بيشتر سياست

 اي و اتفاقي اتخاذ شود.صورت سليقه

هاي مختلف صنايع دستي از ديد منابع چهارگانه مذکور مطرح شده در ادامه، راهبردهاي کليدي ارتقاي شرايط کار در حوزه   

هاي مختلف هيندر زمبايد شوند که مسئوليت دولتي مربوط مي هاي مشخص شده در اين بخش به حيطةاست. اکثر استراتژي

موضوعات مرتبط به صنعت در بخش خرد، اقتصادي در بحث کالن؛ و نيز  و قانوني -اجتماعي، سياسي، حقوقي -فرهنگي

ها و با بهبود فضاي کار هنرمندان و صنعتگران مورد توجه مسئوالن ذيربط قرار گيرند. تنها در سايه تمرکز بر حل اين چالش

المللي و خود در سطح داخلي، بين ةتوان اميدوار بود که صنايع دستي به جايگاه شايستمي صنعت -هاي مختلف اين هنرحوزه

 گردد.حتي جهاني بازمي
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 مقدمه

صنايع دستي، به عنوان نماد فرهنگي و هنري کشور، از قابليت بااليي جهت کسب بازده اقتصادي و سودآوري، چه از حيث    

صنعتي که در طول دوران پرافتخار تمدن ايراني، همواره جايگاه خاصي در اذهان  -خرد و چه کالن، برخوردار است. هنر

-اخلي و بينهاي به وجود آمده، در سطح دچالش و هاي گذشته، به دليل برخي مشکالتمتأسفانه در سال ؛مردم داشته است

  المللي تضعيف، و به سوي انزوا کشيده شده است.

تر شدن تدريجي اوضاع رسد ادامه اين روند منجر به وخيمگونه محصوالت در کشور، به نظر ميبا توجه به تاريخ غني اين    

ترتيب، در طرح حاضر، با توجه به دي صنايع دستي در کشور شود. بدينو فراموشي قدرت عمل هنرمندان و فعاالن تولي

سازي، هنرهاي صناعي ايران سنجي و فرصتبا رويکرد فرصت، تالش شده است هاي دلسوزان اين صنعتها و نگرانيهدغدغ

که اندکي توجه ريشود، به طونسبي، و حتي مطلق، مشاهده ميمورد بررسي قرار گيرند. در اين گروه از صنايع، برخي مزاياي 

 ر مواجه سازد. تواند موضع داخلي و حتي جهاني اين محصوالت را با بهبودي چشمگيگذاري ميمايهو سر

کند که به ترکيب خالقانه منابع اشاره مي نيز شود. ايدهپذيري برآوردن نيازهاي بازار اطالق ميدر تعريفي، فرصت به امکان   

به طور کلي، در طرح (. 2000، 1شود )آرچويليارايه ميفرصت  مندي ازبهرهموجود و  ةبه صورت راه حل انتخابي براي مسئل

تأمين گيرد. به عبارت ديگر، اقتصادي آن در مرکز توجه قرار مياين ديدگاه و با توجه به جنبه بازرگاني و  حاضر، فرصت از

الزم به ذکر رود. اصلي اين تحقيق به شمار مي ةدغدغهاي فرهنگي و هنري، المللي با حفظ جنبهنيازهاي بازار داخلي و بين

هاي اصلي و شاخص صنايع دستي، رويکرد کسب و کار در حوزه بهبود فضايتدوين راهبردهاي اصلي ، در جهت است

 رود. به کار ميبه عنوان چارچوب اساسي طرح  SWOTاصلي ماتريس 

، تالش شده است تا دو گروه توليدکنندگان و هاي مورد نياز جهت بررسي موقعيت جاري صنايع دستيمنظور کسب دادهبه    

اين  هاي شاخصصنايع دستي مورد مصاحبه قرار گيرند. در ابتدا، در تشخيص گروه هاي اصليهکنندگان فعال در حوزتأمين

هاي آماري صادرات محصوالت ته است. از يک سو، با بررسي دادهالمللي مورد استناد قرار گرفصنعت، عوامل داخلي و بين

-بافتلي، آثار چوبي، آثار فلزي و دستگروه آثار آبگينه، آثار سفا 5شود که ، مشخص مي93-89وره زماني صنايع دستي در د

 هاي سنتي، در اولويت قرار دارند. 

هاي سنتي، در ي ديگر، با توجه به نظر خبرگان و مسئوالن ذيربط، تعيين گرديده است که گروه آثار چرمي و رودوزيسواز    

اند. البته، بيشتر صادرات صورت ر بودهبال بيشتري برخورداالمللي از استقح داخلي و چه بينزماني مشابه، چه در سط ةدور

بافت که ماهيت مشاغل دستپذيرفته در اين دو گروه، به صورت چمداني و بدون ثبت در گمرک ايران بوده است. از آنجايي

هاي دادهها معموال در هر دو گروه مهارت دارند، در اين طرح، ه است و فعاالن اين حوزههاي سنتي تقريبا مشابو رودوزي

 شود.گروه در قالب يک مجموعه ارايه ميمورد نياز اين دو 

                                                   
1. Ardichvili 
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فته است. به فصل مجزا انجام گر 13هاي به عمل آمده در قالب به طور کلي، در اين طرح تحقيقاتي، مجموعه بررسي   

 انديشيهاي مطبوعاتي، نشست همها، گزارشهاي حاصل از منابع چهارگانه مقاالت و طرحچالشکه در فصل اول، طوري

و محيطي، مورد تحقيق قرار  بررسي ميداني هنرمندان و صنعتگران، از حيث مرکز توجه داخليو  نظران،خبرگان و صاحب

ه نقاط ضعف و يا تهديد ترتيب، با توجه به رويکرد انتخابي در طرح، عناصر مطرح شده بر حسب گرايش ب. بديناست گرفته

کنندگان مورد مقايسه قرار به با توليدکنندگان و تأمينهاي دريافتي از مصاحت با دادههاياين اطالعات، در ن اند.تفکيک شده

 ارايه شده است. دوازدهمگرفته و به صورت رهنمودهاي مشترک در فصل 

که ص شده است. از آنجاييهاي مرجع در طرح حاضر مشخدر فصل دوم، به منظور تشريح چارچوب کلي طرح، مدل   

هاي مختلف کسب و کار صنايع دستي است، ترکيبي از دو مدل، نيروهاي رقابتي جنبه بررسي، تحقيق در اين هدف اصلي

 مورد استفاده قرار گرفته است. (، 1990( و الماس پورتر )1979پورتر )

هاي نياز و متناسب بابه از توليدکنندگان صورت پذيرفته، االت مصاحها، طرح سؤمطابق با عناصر موجود در اين مدل   

هاي ترين گروهکنندگان، به عنوان يکي از مهممورد نياز، قالب مصاحبه با تأمينهاي ي دادهآوراطالعاتي تشخيصي در جمع

 5از  سابقه توليدي بيش معيارهايي از قبيل در بخش توليدکنندگان، بررسيدرگير، فراهم شده است. در انتخاب افراد مورد 

مد نظر بوده است. به  صي مربوط )دريافت جايزه، مدارک يا فعاليت صادراتي خاص(تخص سال و توانمندي خاص در حوزة

يافته از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مورد توجه قرار کنندگان، فهرست تدارکتأمين ةعالوه، در زمين

 گرفته است. 

هاي سنتي بافت و رودوزينظر گرفتن دو رشته دست گانه صنايع دستي، با در6هاي اصلي بررسي تفصيلي هر يک از گروه   

هاي بعدي طرح صورت پذيرفته است. به طور نمونه، در فصل سوم، گروه آثار آبگينه، تحليل در يک گروه اصلي، در فصل

به هاي آماري صادرات و واردات، شاخص، با همراهي داده کنندگان فعال در اين حوزةکيفي نظرات توليدکنندگان و تأمين

ها صورت پذيرد هاي فعاالن اصلي اين حوزهتفصيل انجام شده است. در اين ميان تالش شده است، بيشترين تأکيد بر ديدگاه

-، گروه1هاي ديگرو در کنار آن، برخي اطالعات مورد نياز آماري، در جهت تکميل و يا تاييد اين نظرات ارايه شود. در فصل

بافت و رودوزي سنتي، بدين صورت مورد بررسي قرار گرفته فلزي، آثار چرمي، و آثار دست هاي آثار سفالي، آثار چوبي، آثار

 است.

 -گردشگري، به عنوان يکي از صنايع مرتبط با صنايع دستي، از اهميت بسزايي در بهبود شرايط کسب و کار اين هنر   

ريزي منسجمي در يافتي از اين صنعت، برنامهعات درتوان با تحليل آمار و اطالکه مييتصنعت برخوردار است. به صور

المللي، انجام داد. در اين طرح نيز، به جهت دستي، چه در سطح داخلي و چه بين جهت ارتقاي موقعيت محصوالت صنايع

                                                   
 هاي سوم تا هشتم انجام پذيرفته است.هاي شاخص صنايع دستي، به تفکيک در فصلروه. بررسي گ1 
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به نکات مربوط بدان اشاره شده است. الزم به ذکر است، به دليل تفاوت ، نهم هميت باالي صنعت گردشگري، در فصلا

 ارايه شده است. هاي جداگانهبه هر يک از اين دو گروه در بخش مربوطان گردشگران داخلي و خارجي، به مباحث ظريف مي

همچنين، به جهت محوري بودن نقش نيروي انساني ماهر در توليد محصوالت صنايع دستي، تالش شده است در فصل    

-هاي اخير، اطالعات آموزشي و شغلي مربوط به گروهدر سالدهم، با نيازسنجي مقدماتي در شهرهاي با درجه باالي بيکاري 

استان با  5هاي مطرح زيرگروه، مورد توجه قرار گيرد. آنگاه متناسب با نيازهاي شغلي هاي اصلي و شاخص، به تفکيک رشته

-ناسب و قابل سرمايههاي مسال گذشته )لرستان، کرمانشاه، فارس، ايالم و گيالن(، برخي رشته 5باالترين ميزان بيکاري در 

 گذاري به صورت پيشنهادي مطرح شده است. 

و تهديد،  هاي نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتبا تفکيک جنبههاي کسب و کار، مباحث مطرح شده در فصل فرصتسپس    

آنگاه  ت.قرار داده شده اس SWOTدر قالب ماتريس تحليلي به صورت مجزا  ،هاي شاخص مذکورهر يک از گروه ابطه بادر ر

مربوط ارايه شده است. به عبارت ديگر،  ةها، راهبردهاي کليدي بهبود کسب و کار در رشتبا تقابل دوگانه اين جنبه

هاي مطرح شده تحت پيشنهاد شده است تا تمامي جنبه WTو  SO ،ST ،WOهاي راهکارهاي کلي به صورت استراتژي

که در  ع چهارگانه مورد بحث در فصل اول،مشترک، موارد مذکور در منابرهنمودهاي  فصل، در در نهايت پوشش قرار گيرند.

هاي صنايع دستي ، به صورت راهکارهاي مشترک براي تمامي گروهبود شاره نشدهکنندگان ااي توليدکنندگان و تأمينهديدگاه

 تعيين شده است. 

ر و مفيد با ذکر نکات مهم و کليدي، به طور مختص در ادامه، موارد مطرح شده در هر يک از مراحل فرآيند کلي اين طرح،   

 شود. ارايه مي

 الگوي عمل تحقيق ميداني

هاي شاخص و اصلي صنايع دستي، چارچوب عملي بر اساس دو مدل شناخته شده پورتر، به منظور تحليل چندبعدي گروه   

رقابتي مهم از ديدگاه پورتر شامل رقباي  نيروهاي، مشخص شده است. 1(1990( و مدل الماس )1979مدل نيروهاي رقابتي )

کنندگان و کاالهاي جايگزين هستند که هر يک به نوعي، ابعاد چهارگانه ماتريس تحليلي بالقوه و بالفعل، مشتريان، تأمين

SWOT دهند. را تحت پوشش قرار مي 

است. اين مدل، ديدگاه نسبتا ر گرفته به منظور کسب اطمينان از جامعيت تحقيق، مدل الماس پورتر نيز مورد توجه قرا   

پذيري، صنايع مرتبط و پشتيبان، موارد اتفاقي و که عوامل تقاضا، تأمين، رقابتدهد؛ به طوريتري را مورد توجه قرار ميکالن

ا در چارچوب مصاحبه بکنند. بنابراين، تالش شده است مجموعه عناصر مطرح شده ت، نقش مهمي را در تحليل ايفا ميدول

 ، به الگوي کلي سؤاالت مصاحبه از توليدکنندگان اشاره شده است.1-13توليدکنندگان در نظر گرفته شود. در جدول 

                                                   
 روند. هاي شناخته شده و معتبر در تحليل صنايع به شمار ميهاي مذکور، از مدل. مدل1 
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 هاي اصلي صنايع دستيهاي بررسي ميداني توليدکنندگان گروهالگوي پرسش 1 -13 جدول

 رد بررسيعناصر مو هاي مطرحمؤلفه منابع مورد نظر گروه هدف

توليدکنندگان 

 فعال 

مدل نيروهاي رقابتي 

 (1979پورتر )

 رقيب داخلي )بالفعل( وضعيت رقابت

 رقيب خارجي )بالقوه و بالفعل(

 ساخته موردنيازمواد اوليه يا کاالهاي نيمه وضعيت تأمين 

 وضعيت تأمين سرمايه )در حال حاضر، در آينده نزديک(

 نزديک( آينده در حاضر، حال اري )درگذتوجيه سرمايه

 زاييتوجيه کارآفريني و اشتغال

 در داخل صنعت کاالهاي جايگزين

 خارج از صنعت

 ويژگي خاص مورد انتظار مشتري مشتريان

 تطبيق محصوالت با سليقه مشتريان امکان

مدل الماس پورتر 

(1990) 

 محصوالت منسوخ شده شرايط تقاضا

 محصوالت با تقاضاي باال در آينده نزديک

 سال گذشته 5روند تقاضا در 

 سال گذشته 5تناسب عرضه و تقاضا در 

 سطح رقابت داخلي پذيريرقابت

 الملليسطح رقابت بين

 مطرح در مدل نيروهاي رقابتي پورتر شرايط عوامل

 هاي مرتبطگذاري در حوزهسرمايه صنايع مرتبط و پشتيبان

 مواجهه با موارد غيرمترقبه شانس و حوادث اتفاقي

 ريزي يا آزمون و خطابرنامه ةالگوي فعاليت به شيو

 سال گذشته 5ارزيابي دولت و اقدامات دولتي در  نقش دولت

-رقابت مختلف هاي، از جنبههاي مذکورشود، تمامي عناصر مورد بحث در مدلطور که در اين جدول مشاهده ميهمان   

در الگوي تحليل توليدکنندگان  کاالهاي جايگزين، مشتريان، تقاضا، صنايع مرتبط، رويدادهاي اتفاقي و دولت،، تأمين، پذيري

ترتيب، خروجي حاصل منطبق بر نتايج مورد انتظار جهت درج در مطرح شده است. بدين)در قالب مصاحبه و پرسشنامه( 

کنند، در اين طرح تالش کنندگان نقشي کليدي در هر دو مدل ايفا ميکه تأميند بود. از آنجاييخواه SWOTماتريس تحليلي 

 ها و نظرات مربوط به اين گروه از فعاالن مرتبط مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند. در تشخيص موارد موردشده است ديدگاه

هاي مختلف شناسايي شده و متناسب با آن، چارچوب هاي کلي توليدکنندگان گروهدغدغهنياز جهت بررسي اين گروه، 

 تدوين شده است. 2-13منعکس در جدول 
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 هاي اصلي صنايع دستيهاي بررسي ميداني توليدکنندگان گروهالگوي پرسش 2-13 جدول

 عناصر مورد بررسي هاي مطرحمؤلفه منابع مورد نظر گروه هدف

کنندگان تأمين

 لفعا

 تطابق محصوالت با استانداردهاي معمول کيفيت  نياز اطالعاتي تأمين

 کنندکانسطح رقابت داخلي ميان تأمين رقابت

 کنندگان فعالتعداد تأمين

 ميزان خريد در هر بار مراجعه مشتريان )توليدکنندگان(

 ثبات يا تغيير مشتريان در طول زمان

 ت ارايه شدهميزان دسترسي به محصوال

 کنندهاز ديدگاه تأمين ويژگي مهم مواد اوليه

 از ديدگاه مشتري 

 هاي پيشرفته در جهت تأمين موادآالت و فناورياستفاده از ماشين فناوري

 هاي موجودمشکالت و چالش

و اصلي صنايع دستي فراهم شده  هاي شاخصدر هر يک از گروه پرسش از فعاالن توليد و تأميننحو، چارچوب کلي بدين   

بندي براي انجام مصاحبه انتخاب و زمانکنندگان مورد نظر دکنندگان و تأميناست. آنگاه بر اساس معيارهاي تعيين شده، تولي

-الزم براي انجام مصاحبه صورت پذيرفته است. فهرست اين افراد به همراه شرح کوتاهي از سوابق و افتخارات، در پيوست

 . ارايه شده است و ههاي د 

 کنندگان، تنها زمينه فعاليت افراد در جدول منعکس شده است.کر است، در موارد معدودي به دليل عدم تمايل تأمينشايان ذ   

اي نيز، به جهت بررسي طيف بيشتري از توليدکنندگان، موارد مطرح به صورت پرسشنامه تخصصي به در بررسي پرسشنامه

 شاخص صنايع دستي ارايه شده است.هاي هر يک از گروه

 کنندگان فعال بررسي ميداني توليدکنندگان و تأمين

دوزي سنتي وبافت و رگروه هنرهاي دستي آبگينه، سفالي، چوبي، فلزي، چرمي، دستطور که پيش از اين ذکر شد، همان   

هاي شاخص و اصلي در اين طرح در گروه بيني شدهترتيب، الگوي تحليل پيشتمرکز اين طرح قرار دارند. بدين در مرکز

ها از حيث مباحث مربوط به توليد و در هر فصل، به طور تخصصي، اين گروهکه به طوريگيرند. ر ميمورد توجه قرامذکور 

ها و آمارهاي معامالتي در قالب جداول و اهم موارد حاصل از مصاحبه ،تأمين، و نيز قدرت بازرگاني موجود بررسي و تحليل

 شوند. با عناصر مشخص، ارايه مي

-هاي تخصصي و فردي در هر يک از گروههاي ميداني انجام شده به صورت مصاحبه، نماي کلي بررسي1-13 در نگارة   

-ها با توليدکنندگان و تأميندر اين نگاره، جداول مورد بحث در هر يک از بررسيهاي اصلي و شاخص مشخص شده است. 

هاي مربوط و جداول مذکور شده است. به منظور دريافت اطالعات دقيق در هر گروه مصاحبه، به فصلکنندگان نشان داده 

 مراجعه شود.
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 هاي اصلي و شاخصگروه بررسي ميداني توليدکنندگان فعال کنندگان فعالبررسي ميداني تأمين

 2-3جدول 

 3-3 جدول

 4-3جدول 

 9-3جدول 

 10-3جدول 

 11-3جدول 

 گروه آثار
 آبگينه

 

 2-4جدول 

 3-4جدول 

 4-4جدول 

 5-4جدول 

 10-4دول ج

 11-4جدول 

 12-4جدول 

 13-4جدول 

 گروه آثار
 سفالي

 

 2-5جدول 

 3-5جدول 

 4-5جدول 

 9-5جدول 

 10-5جدول 

 11-5جدول 

 12-5جدول 

 13-5جدول 

 14-5جدول 

 گروه آثار
 چوبي

 

 2-6جدول 

 3-6جدول 

 4-6جدول 

 10-6جدول 

 11-6جدول 

 9-6جدول 
 گروه آثار

 فلزي

 

 1-7جدول 

 2-7جدول 

 3-7جدول 

 7-7جدول 
 گروه آثار
 چرمي

 

 2-8جدول 

 3-8جدول 

 4-8جدول 

 5-8جدول 

 12-8جدول 

 11-8جدول 

 10-8جدول 

 13-8جدول 

 14-8جدول 

 گروه آثار
بافت  دست

 و رودوزي  

 

 

 

 اخص و اصلي صنايع دستيهاي شبررسي ميداني گروه 1 -13 نگارة
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شوند. اين گروه هاي صنايع دستي را شامل مياي، در دو زيرگروه ساخت و تزيين، طيف وسيعي از رشتهآثار هنري شيشه   

که طيف وسيعي ظروف گيرند؛ به طوريسال اخير، بيشترين حجم مبادالت را در بر مي 5ي در از آثار، از ديدگاه صادرات

شوند. در اين اي به کشورهاي عراق و اندونزي ارسال ميشيشه و ساير اشياءاي، با مقاصد خانگي و يا محيط کار، شيشه

ها بندي اين ديدگاهرت پذيرفته است که جمعگروه، با سه هنرمند و توليدکننده فعال و موفق مصاحبه فردي و تخصصي صو

نظرات اين گروه از فعاالن توليدي با آمارهاي دريافتي از ميزان واردات گروه آثار  ل مربوط تحليل شده است. با مقايسةدر فص

لي در اي به عنوان رقيبان اصشود که از ديدگاه توليدکنندگان و هنرمندان، محصوالت چيني و ترکيهآبگينه، مشخص مي

هاي گمرک، رقيبان اصلي در اين حوزه از محصوالت، روند، اين در حالي است که بنابر دادهبازارهاي داخلي به شمار مي

رسد نقش کشور امارات در واردات محصوالت صنايع محصوالت وارد شده از چين و امارات هستند. هر چند به نظر مي

در  ها بر اساس فراواني پاسخ مشخص شده است.ه نظرات دريافتي از پرسشنامهآنگا دستي، صرفا به عنوان کشور واسطه باشد.

 کنندگان متناسب با نيازهاي اطالعاتي تشخيصي از مصاحبه با توليدکنندگان اتخاذ شده است.ادامه، نظرات تأمين

، در رتبه دوم قرار 93-89گروه آثار سفالي، از حيث بيشترين حجم صادرات محصوالت صنايع دستي، در دوره زماني    

د. در انترين واردکننده محصوالت سفالي ايران بودهداشته است. در اين مدت زماني، کشورهاي عراق و امارات، به عنوان مهم

 ها و اشياءزده، مجسمهسفالي و سراميکي، با مصارف خانگي به صورت بدون لعاب و لعاب اين گروه از محصوالت، اشياء

شده به کشورهاي ديگر صادر شده است. به دليل گستردگي راميک، و کاشي يا سراميک معرق يا نقاشيتزييني از سفال و س

هاي تخصصي هنرمند و توليدکننده موفق در اين حوزه، مطابق با الگوي معين مذکور، مصاحبه 4اين رشته از صنايع دستي، با 

هاي اين گروه ل مربوط ارايه شده است. با توجه به ديدگاهصورت پذيرفته است. اهم نظرات مرتبط اين فعاالن توليدي در فص

-اي به عنوان مهماي مطرح شد، محصوالت چيني و ترکيهاز هنرمندان سفال، همانند آنچه در نظرات توليدکنندگان آثار شيشه

اين گونه از  که، کشورهاي چين و امارات، بيشترين حجم وارداتاند. در حاليترين رقباي بازارهاي داخلي ذکر شده

توان به نقش کشور امارات به مثابه کشور اند. با توجه به شواهد ظاهري ميسال گذشته بر عهده داشته 5محصوالت را در 

در ادامه، موارد مذکور در گروه بيشتري از توليدکنندگان به صورت پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفته  ميانجي اشاره کرد.

کنندگان موفق در اين حوزه نيز يل مباحث مطرح توسط توليدکنندگان، با برخي از تأميناز سوي ديگر، در تکم است.

 هاي فردي انجام شده است.  مصاحبه

هاي مربوط را شامل هاي تراش، برش، برش و بست، و ترکيبي، طيف وسيعي از رشتهمحصوالت دستي چوبي، در بخش   

-، رده سوم را به خود اختصاص مي93تا نيمه اول سال  89هاي سال شوند. اين محصوالت، از لحاظ حجم صادرات درمي

بازارهاي هدف صادراتي کشور در اين حوزه، کشورهاي عراق و امارات در گروه کشورهاي آسيايي، و ايتاليا و  دهند. عمدة

کاري شده، ي و منبتکارآلمان در گروه کشورهاي اروپايي هستند که تنوع بااليي از محصوالت، از قبيل مبل، چوب خاتم

تزييني، و مصنوعات چوبي را از مناطق صادراتي تهران، اصفهان، آذربايجان شرقي و  هاي کوچک و اشياءآويز، مجسمهرخت

کنند. به منظور کسب اطالعات مختلف از موقعيت فعلي هنرمندان و توليدکنندگان از وضعيت چهارمحال و بختياري تقاضا مي



 

 هاي اصلي و شاخص هنرهاي صناعيهاي کسب و کار در حوزهمعرفي فرصت پژوهشي طرح          293     

 

ين حوزه، سه فعال توليدي موفق بر اساس معيارهاي تعيين شده انتخاب شده و مورد مصاحبه قرار کاري و هنري خود در ا

گرفته است. نظرات دريافتي به صورت چارچوب مشخص تدويني در فصل مربوط مشخص شده است. يکي از موارد مهم در 

ن توليدي، محصوالت چيني، هندي، پاکستاني و اين زمينه، ادراک اين افراد نسبت به رقباي خارجي است. بنابر نظر اين فعاال

دهد هاي آماري گمرک نشان ميکه بررسي دادهاي، بازار داخلي محصوالت دستي چوبي را تسخير کرده است. در حاليترکيه

د، انصادرات از کشورهاي ترکيه و چين بوده است. البته کشورهاي هند و پاکستان نيز صادراتي را به کشور داشته که عمدة

رسد ورود محصوالت اين دو کشور، از طريق ساير کشورهاي مالحظه نيست. به نظر ميولي حجم بازرگاني آن چندان قابل

در جهت تکميل نظرات دريافتي از توليدکنندگان، قالب کلي مصاحبه به صورت فايل  طرف معامله به ايران وارد شده است.

کنندگان فعال در اين حوزه در ادامه اين فصل نيز، نظرات تأمين رار گرفته است.پرسشنامه در اختيار فعاالن توليدي بيشتري ق

 بر اساس چارچوب از قبل تعيين شده ارايه شده است.

زني، قلمکه برخي همچون  هستندهاي متنوعي شامل رشتههاي اصلي صنايع دستي، شاخه هنرهاي فلزي، به عنوان يکي از   

. اين گروه از محصوالت، از حيث ميزان ارزش دالري صادرات، پس بيشتري برخوردارند قبوليتمسازي، از ميناکاري و مليله

سال اخير به کشورهاي امارات، انگلستان، عراق، لبنان  5از هنرهاي چوبي، در رده چهارم قرار دارند. کاالهاي فلزي، در طول 

الجات کوب؛ و نيز طفيروزهت ميناکاري، قلمزني و اي از محصوالت مسي به صورکه طيف گسترده و ترکيه ارسال شده است

ال در عت فعلي توليدکنندگان و هنرمندان فگيرند. به منظور تشخيص موقعيکاري شده را در برميو مليله آالت قلمزنيو نقره

ص شده ثار چوبي مشخهاي فردي با برخي افراد موفق انجام شده است که در جداول مربوط در فصل آاين حوزه، مصاحبه

 به شود که فعاالن توليديمشخص مي نظرات اين گروه از افراد با آمارهاي گمرک در زمينه رقباي وارداتي است. در مقايسة

هاي آماري، سه کشور اند. اين در حالي است که در دادهاي اشاره کردهپاکستاني، تايواني و ترکيهمحصوالت چيني، هندي، 

رسد اي امارات در گروه کاالهاي صنايع دستي، به نظر ميند. با توجه به نقش احتمالي واسطهاهند، چين و امارات مطرح بوده

در ادامه، نظرات توليدکنندگان بيشتري با  واردات ساير کاالها از اين کشور ميانجي به داخل ايران صورت پذيرفته است.

 مربوط کنندگان فعال اين حوزه نيز در ادامه فصلأميناطالعات حاصل از مصاحبه با ت استفاده از پرسشنامه اتخاذ شده است.

 به صورت جداولي از پيش تعيين شده ارايه شده است.

هاي بيشتري نسبت به ساير گروه نسبي شوند که از مزيتت متنوعي يافت ميدر محصوالت دستي چرمي نيز محصوال   

از مشخصه کاربردي بيشتري در سطح جامعه برخوردار صنايع دستي برخوردار هستند. اين شاخه از صنعت کاالهاي دستي، 

اي از صادرات صورت حجم گستردهها در مقررات موجود، به خصوص قوانين گمرک، ه به دليل برخي کاستيناست. متأسفا

، اقالم صادر شده از مرزهاي گمرک به صورت تفکيک شده همچنينگرفته در اين محصوالت به صورت چمداني بوده است. 

همين امر باعث شده است که آمار رسمي و مشخصي از تبادالت بازرگاني اين گروه  اند.مشخص نشدهصوالت ماشيني از مح

-ها و بازارچهوليکن به جهت فروش باالي اين محصوالت در سطح داخلي )در نمايشگاه از محصوالت در دسترس نباشند.

هاي اصلي و مهم ياد کرد. به منظور شناسايي موضع کي از شاخهيتوان از اين رشته صنايع دستي، به عنوان هاي موقت(، مي
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هاي اين هاي تخصصي انجام شده است که شرح ديدگاهفعال توليدي در اين عرصه، مصاحبه 3صنعت، با  -فعلي اين هنر

يتاليا، ترکيه و افراد در جداول مربوط در فصل آثار چرمي ارايه شده است. الزم به ذکر است، فعاالن توليدي از کشورهاي ا

اند و بر اين نظر هستند که محصوالت وارد شده از اين کشورها، حتي با وجود برده چين به عنوان رقباي اصلي بازار نام

ا دهند ترد، توليدکنندگان داخلي ترجيح ميکه در برخي موااستفاده از چرم مصنوعي، مورد استقبال بااليي قرار دارند؛ به طوري

همچنين، در تکميل نظرات  اي به بازار عرضه کنند.با برندهاي خارجي به خصوص ايتاليايي و ترکيه محصوالت خود را

هاي مورد بحث در مصاحبه تخصصي، به صورت پرسشنامه در اختيار فعاالن توليدي اين عرصه قرار توليدکنندگان، مؤلفه

داول از در ج هااين ديدگاه ت کهد بررسي قرار گرفته اسوزه نيز مورکنندگان اين حادامه فصل، نظرات تأميندر  گرفته است.

 اند.پيش تعيين شده تلخيص شده

هاي سنتي از مقبوليت بااليي در ميان مشتريان داخلي و خارجي برخوردار بافت و رودوزيدر نهايت، گروه آثار دست   

شوند، در آثار به صورت چمداني صادر ميمحصوالت توليدي در اين گروه  ر چند همچون گروه آثار چرمي، عمدةهستند. ه

ها مشاهده هاي موقت داخلي، توجه بااليي به اين گروه کاالها، و حتي به صورت ترکيبي با ساير رشتهها و بازارچهنمايشگاه

بافت، کشورهاي امارات و عراق کاالهاي دست هدف صادراتي در حوزة هاي آماري گمرک، بازارهايشود. بنابر دادهمي

 ها،رشتهفعال در اين  از صنايع دستي، با چهار نفر از افراد موفق هاهاي مختلف فعاليت در اين گروهجهت درک جنبه ستند.ه

هاي بافت و هاي تخصصي صورت پذيرفته است. الزم به ذکر است، افراد مورد بررسي با هر دو گروه فعاليتمصاحبه

ها برخوردار هستند. نظرات از اين رشته ايش تخصصي بيشتري نسبت به يکيرودوزي آشنايي نسبي دارند، ولي در کل، از گر

باي وارداتي در دو ارايه شده است. بنابر نظر اين صنعتگران هنرمند، رق مربوطاين گروه از افراد در قالب جداولي در فصل 

الت وارد شده از کشورهاي ترکيه، که در هر دو گروه، محصوبافت و رودوزي تقريبا يکسان هستند، به طوريگروه آثار دست

اند و يا در که يا بازار داخلي را تسخير کردهاند ذکر شدهچين، هند و افغانستان از سوي اين افراد به عنوان رقيبان خارجي 

کننده محصوالت کشورهاي اصلي واردبه عنوان يکي از  نيز آثار رودوزي، پاکستان ل تصاحب آن هستند. البته، در حوزةحا

در ادامه، نظرات توليدکنندگان بيشتري در زمينه موارد مطرح در فايل مصاحبه، در  نام برده شده است.ن گروه به کشور اي

کنندگان فعال و موفق در تأمين، از تأمين ه منظور کسب اطالعات الزم در حيطةآنگاه، ب قالب پرسشنامه دريافت شده است.

 مذکور هاي دريافتي در جداول مربوط در فصلست که شرح کلي ديدگاههاي فردي به عمل آمده ااين حوزه مصاحبه

 مشخص شده است.

هاي بدست هاي بعدي، نظرات و ديدگاهفراهم شده است. در گام SWOTجهت انجام تحليل طالعات موردنياز ابنابراين،    

آنگاه، با تقابل  و تهديد قرار گرفته و گانه نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت4آمده از فعاالن توليد و تأمين، در قالب ابعاد 

 هاجهت بهبود شرايط کسب و کار صنايع دستي در هر يک از گروه متناسب با آنها، راهکارهاي کليدي دوگانه اين ابعاد و

 اند.ارايه شده
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 ارتباط گردشگري و صنايع دستي

 -اين هنردر ارتقاي وضعيت کسب و کار دستي، نقش مهمي  صنايعصنعت گردشگري به عنوان صنعت پشتيبان و همراه    

هاي ظريفي برخوردار هستند که مباحث مربوط به گردشگري، در دو بخش داخلي و خارجي، از تفاوت کند.صنعت ايفا مي

گذاري در جهت افزايش گردشگران ريزي و سياستسازد. به طور کلي، برنامهاين امر، لزوم بررسي جداگانه آنها را آشکار مي

و خارجي و نيز جذب آنها به خريد محصوالت صنايع دستي و يا حداقل آشنايي بيشتر آنها با اين گروه از محصوالت،  داخلي

بازرگاني، مستلزم نگاه متمايز و متفاوتي است. زيرا گردشگران خارجي از  -هنري و چه کااليي -چه از ديدگاه تاريخي

آنها، مانع دستيابي به اهداف  سطح به همةتند و نگاه يکسان و همهاي خاص خود برخوردار هسفربفرهنگ، سليقه و پيش

 شود. اصلي بهبود کسب و کار صنايع دستي مي

 تحليل رابطه گردشگري داخلي و صنايع دستي

هاي در اين قسمت، موقعيت کلي گردشگري داخلي در روزهاي تعطيالت اصلي، ايام نوروز و تعطيالت تابستاني، در سال   

از سايت مرکز آمار  در اين بخش، گيرد. الزم به ذکر است، آمارهاي مورد استفادهمورد بررسي و تحليل قرار مي 92و  91

در مقايسه با زمان  92شود، تعداد گردشگران داخلي در بهار مالحظه مي 2-13 طور که در نگارةهمان ايران اتخاذ شده است.

کند. بنابراين، زمينه سفر خانوارهاي ايراني به کشورهاي خارجي نيز صدق مي، کاهش يافته است. اين امر در 91مشابه، بهار 

نسبت داد. زيرا از ميزان سفرهاي داخلي نيز  92توان کاهش سفرهاي خارجي را به افزايش سفرهاي داخلي در سال نمي

 کاسته شده است و اين امر به کاهش تمايل خانوارهاي ايراني به سفر ارتباط دارد.

 
 92و  91هاي مقصد مسافرتي خانوارهاي ايراني در سال 2 -13 نگارة

راهي تور صورت پذيرفته است. ، تعداد بسيار اندکي از آنها با هم92و  91در ميان سفرهاي داخلي انجام شده در دو سال    

 91نسبت به زمان مشابه در سال  92مورد حتي در سال اين  دهد.ف فاحش را به طور آشکار نشان مياين اختال، 3-13 نگارة

هاي هاي توليدي صنايع دستي و يا نمايشگاهرسد، استراتژي بازديد از کارگاهبا کاهش بيشتري همراه بوده است. به نظر مي
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بيشتر شود. ها تواند ثمربخش باشد که گرايش گردشگران به تورريت مستقيم تورها، تنها زماني ميبا همکاري و مدي ،مربوط

طلوب به سبد پيشنهادات هاي مشد. به عبارت ديگر، افزايش گزينهداشته با نيز تواند اثر مثبت متقابلالبته، اين راهکار مي

ترتيب، رويکرد ارتقاي کسب و کار صنايع بدين تواند تمايل خانوارهاي ايراني به سفر با تورها را افزايش دهد.تورها، مي

 ري مثبت بر صنعت گردشگري داشته باشد.تواند اثدستي مي

 
 92و  91هاي تفکيک سفرهاي داخلي بر حسب نوع سفر در سال 3 -13 نگارة

ابل توجه که در خريد محصوالت صنايع دستي همواره قيمت مورد بحث بوده است، عامل درآمد از نکات بسيار قاز آنجايي   

بهبود فضاي کسب ساز و فرهنگ مناطق مختلف کشور، زمينهآيد. زيرا صرف آشنايي و تماشاي هنر مار ميدر اين حوزه به ش

شود. در واقع، آنچه از اهميت بااليي برخوردار است، جلب توجه محسوب نميکنندگان اين گونه محصوالت ليدو کار تو

از از ميزان درآمد سرپرست خانوارها در دسترس نيست. هاي مورد نيگردشگران با درآمد کافي است. متأسفانه آمار و داده

 شود. بنابراين، در اين بخش، تنها بحت درآمدزايي مطرح مي

 
 92و  91هاي وضعيت درآمدي سرپرست خانوارهاي مسافر در سال 4 -13 نگارة
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ي داخلي که در آنها سرپرست خانواده از درآمد کافي برخوردار شود، تعداد سفرهامالحظه مي 4-13 طور که در نگارةهمان   

کاهش يافته است. اين امر نشان از کاهش توان مسافران به خريد  91نسبت به زمان مشابه در سال  92بوده است، در سال 

د و جزو شونکاالهاي صنايع دستي است. زيرا محصوالت دستي عمدتا در گروه کاالهاي لوکس و تزييني نگريسته مي

دهند پول خود را صرف کاالهايي کنند که هم گيرند. بنابراين، گردشگران ترجيح ميها قرار نميخريدهاي ضروري خانواده

شود که به کاالهاي دستي گرايش تري دارند و هم از اهميت کاربردي بااليي برخوردار باشند. اين مورد باعث ميقيمت پايين

که نحو، از آنجاييکه قيمت کمتري داشته باشند. بديناني به خريد اين محصوالت اقدام کنند کمتري داشته باشند و تنها زم

 کنند.بازار صنايع دستي توسط محصوالت ارزان چيني تسخير شده است، مسافران گرايش بيشتري به خريد آنها پيدا مي

خانوارهاي ايراني چگونه درآمد خود را  سازد کهاي گردشگران داخلي مشخص مياز سوي ديگر، بررسي اقالم هزينه   

ي که خانوارهاي ايراني در هايهزينهکل مشخص شده است،  3-13طور که در جدول کنند. همانهاي مختلف ميصرف بخش

هاي تور و گشت؛ حمل و نقل؛ اقامت؛ خوراکي و دخاني؛ فرهنگي، تفريحي هزينهکنند، شامل ي داخلي خود هزينه ميسفرها

سوغاتي؛ خريد کاال و هاي توان هزينهدر اين ميان، مي هاست.ساير هزينهدرماني؛ سوغاتي؛ خريد کاال و لوازم؛ و  و آموزشي؛

توان اين ريزي و تبليغات مناسب، ميهاي فرهنگي، تفريحي و آموزشي را در مرکز توجه قرار داد. زيرا با برنامه؛ و هزينه1لوازم

  ا با کاالي صنايع دستي پر کرد.هاي گردشگران ربخش از سبد هزينه

 92و  91هاي اي مسافران داخلي در سالدرصد اقالم هزينه 3 -13 جدول

 ايهزينه افالم
 درصد از کل هزينه مسافرتي در ...

 1392بهار  1391تابستان  1391بهار 

 %0/3 %8/2 %7/2 گشت و تور هزينه

 %6/21 %5/22 %2/24 نقل و حمل هايهزينه

 %8/7 %8/7 %0/7 اقامت هايهزينه

 %1/25 %8/18 %2/20 دخاني و خوراكي هايهزينه

 %4/13 %5/15 4/18 درماني هايهزينه

 %6/1 ورزشي و تفريحي فرهنگي، هايهزينه

3/24 

7/1% 

7/25 

6/1% 

 %8/9 %9/11 %2/11 سوغاتي هايهزينه 5/25

 %1/14 %1/12 %5/11 لوازم و کاال خريد هايهزينه

 %6/3 %9/6 %2/3 سفر هايهزينه ساير

 %0/100 %0/100 %100 جمع

                                                   
دار است. تنها در صورتي کاالهاي دستي . البته در اين ميان، بايد متذکر شد که خريد کاال و لوازم از ارتباط کمتري نسبت به صنايع دستي برخور1 

که در طرح حاضر، بر دو مؤلفه قابليت اتخاذ سهم خريد اين بخش را داراست که ويژگي و قابليت کاربردي خاصي را به نمايش گذارد. از آنجايي

 گيرند.ها نيز مورد توجه قرار ميهنري و کاربردي اين محصوالت تأکيد شده است، اين هزينه
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-هاي مربوط به گردشگري داخلي در ايران را در بر ميچهارم هزينهتقريبا يک هاي مذکورينههز ،3-13با توجه به جدول    

اصلي مسافران در تقبل  ةر که پيش از اين ذکر شد، ذغذغطورود. هر چند، همانگيرند که ميزان قابل توجهي به شمار مي

هايي، قيمت کاالهاست که در اين ميان، محصوالت صنايع دستي به علت ماهيت دستي بودن آنها، به نسبت ساير چنين هزينه

ر اين زمينه بتواند گذاري تخفيفي دهاي قيمترسد، استفاده از برخي استراتژيکاالها داراي قيمت باالتري هستند. به نظر مي

 اي افزايش دهد. تمايل گردشگران به خريد کاالهاي صنايع دستي را به طور قابل مالحظه

ريزي هدفمندي را در جلب توجه خانوارهاي ايراني ، برنامهتوان از بررسي اهداف اصلي گردشگران داخليعالوه، ميبه    

توان با ، ميترتيبهاي آنهاست. بدينفرهنگ و خواسته نايي بيشتر باجذب مسافران ايراني، آشهاي صورت داد. يکي از مزيت

مثبتي را در اذهان  بهبود داد، و از سوي ديگر، تجربة مند، از يک سو، شرايط کسب و کار صنايع دستي رانظامهايي گام

با توجه به فراهم سازد. تبليغات شفاهي مخاطبان هدف را  ةتواند زمينميگردشگران داخلي بر جاي گذاشت. همين امر، 

مندي از اين تبليغات هاي دستي، بهرههاي باالي هنرمندان و توليدکنندگان اين حرفهموقعيت فعلي صنايع دستي و هزينه

  صنعت فراهم سازد. -تواند فرصت خوبي براي ارتقاي وضعيت اين هنرغيرمستقيم و در عين حال اثرگذار، مي

ين هدف گردشگران داخلي بوده است. سپس، گردش و تفريح به ترستگان و دوستان همواره مهمديدار ب، 5-13 نگارةبنابر    

در هاي ايراني مطرح بوده است. نکته قابل توجه، اهميت سفرهاي زيارتي م ديگري در سفرهاي داخلي خانوادهعنوان عامل مه

هاي فروش مستقيم در مسيرهاي زيارتي، بتواند انها و مکرسد، تالش در برقراري بازارچهميان گردشگران است. به نظر مي

محصوالت با نمادهاي مذهبي، به دليل عرضة اي افزايش دهد. به خصوص، محصوالت را به ميزان قابل مالحظهفروش اين 

-غاتيهاي زيارتي، همواره در پي سومسافران مکانرود. زيرا راهکار بسيار مناسبي به شمار مي هماهنگي با اهداف مسافرتي،

هاي فرهنگي ايران نيز آميخته باشند، بر که اين محصوالت با ويژگي. در صورتيهستند با هدف مسافرتي هماهنگ هايي

  گرايش خريد گردشگران اثرگذاري بيشتري خواهند داشت.
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 اطالعات مربوط در دسترس نيست

 92و  91، 90هاي اصلي گردشگران در سالسهم اهداف  5 -13 نگارة

ترين شهر زيارتي کشور، با استقبال باالي مسافران رسد شهر مشهد، به عنوان مهمبا توجه به موارد مطرح شده، به نظر مي   

داخلي مواجه باشد. اطالعات مربوط به شهرهاي مقصد اصلي و شهرهاي بازديد شده، به عنوان مناطق اصلي گردشگري در 

شود، شهر مشهد همواره انتخاب در اين جدول مالحظه ميچنانکه  نشان داده شده است. 4-13در جدول  92و  91هاي الس

توان به امر را ميهاي داخلي انتخاب شده است. اين اول يا دوم گردشگران بوده است. پس از آن شهر تهران در مسافرت

اي مهم جهت مسافرت خانوارهاي ايراني در جدول زير نشان داده شده بستگان نسبت داد. ساير شهرهديدار دوستان و  هدف

 است.

شود، شهرهاي مشهد، تهران، اصفهان، رشت و شيراز در دو سال گذشته همواره مشاهده مي 4-13طور که در جدول همان   

ترين شهرهاي بازديد مهم هاي ايراني بوده است. اين شهرها در مدت زمان مشابه، به عنوانمقصد اصلي گردشگري خانواده

اند. در اين ميان، شهر قم، به عنوان دومين شهر زيارتي کشور، در مرکز توجه بازديدکنندگان قرار داشته شده نيز مطرح بوده

 است. هر چند اهميت مسافرت به اين شهر، به نسبت شهرهاي مذکور کمتر بوده است.
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 92و  91هاي مهم گردشگري داخلي در سالشهرهاي  4 -13 جدول

 1392بهار  1391تابستان  1391بهار  مناطق اصلي گردشگري 

 . مشهد1 . مشهد1 . تهران1 شهرهاي مقصد اصلي

 . تهران2 . تهران2 . مشهد2

 . رشت3 . اصفهان3 . اصفهان3

 . شيراز4 . رشت4 . شيراز4

 . اصفهان5 . شيراز5 . رشت5

 . مشهد1 . مشهد1 . تهران1 ديد شدهشهرهاي باز

 . تهران2 . تهران2 . مشهد2

 . رشت3 . اصفهان3 . اصفهان3

 . شيراز4 . رشت4 ازر. شي4

 . اصفهان5 . قم5 . رشت5

 . قم6 . شيراز6 . قم6

ريزي مسافرتي سب با برنامههاي خريد بايد متناهاي فروش و بازارچهريزي مکانبرنامهدر ايام تعطيالت نوروز و تابستان،    

مشتريان احتمالي توان در معرب ديد تعداد انبوهي از مسافران و محصوالت صنايع دستي را ميگردشگران داخلي باشد. زيرا 

ترتيب، امکان آشنايي و حتي خريد اين کاالها را افزايش داد. به خصوص، مسافران معموال در پي خريداري قرار داد و بدين

 هاکنند. برگزاري کارگاهشتري به خريد اين کاالها پيدا ميي متناسب با فرهنگ و هنر اين شهرها هستند و گرايش بيهاسوغاتي

آشنايي بيشتر  ةتواند زمينهاي باز و در معرب ديد گردشگران، به صورت نمايش فرآيند توليد کاالهاي دستي، ميدر مکان

گي و هنري آنها را فراهم سازد. به عالوه، به موازات مشاهده جريان کار، توجه افراد با ارزش ذاتي اين محصوالت و بار فرهن

-سازي صنايع دستي کشور را هموار مييابد. همين امر، مسير فرهنگو عالقه افراد به توليد اين گروه محصوالت افزايش مي

 سازد.

-قاي کسب و کار اين هنراز عوامل مهم در ارته عنوان يکي نزديک گردشگري خارجي و صنايع دستي، ب در ادامه، ارتباط   

  گيرد.صنعت، مورد تحليل و بررسي قرار مي

 تحليل رابطه گردشگري خارجي و صنايع دستي

آثار صنايع دستي و مبلغان شفاهي فرهنگ و هنر ايراني، نقشي مؤثر در بهبود  ةگردشگران خارجي، به عنوان خريداران بالقو   

در از اين رو، بررسي و تحليل روند حضور گردشگران خارجي دارند.  الملليدر سطح بين دستيکار صنايع  وکسب وضعيت 

، تعداد مسافران خارجي در ايران 6-13 بااليي برخوردار است. بنابر نگارةريزي جامع صنايع دستي از اهميت ايران، در برنامه

روند صعودي داشته است. البته اين روند افزايشي تا  ، همواره87، به جز کاهش نسبي در سال 92تا  85هاي در طول سال
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توان زايش قابل توجهي داشته است. اين امر را ميفبه بعد، نرخ صعودي ا 90شيب ماليمي داشته است. اما از سال  88سال 

 فرصتي مناسب در جهت بهبود وضعيت بازرگاني صنايع دستي دانست. 

 
 92تا  85هاي تعداد گردشگران خارجي وارد شده به ايران در سال 6 -13 نگارة

ساس با وجود افزايش ميزان گردشگران خارجي به ايران، اثر محسوسي از حضور اين افراد در فروش صنايع دستي ايران اح   

 ،اند. اين مورديان آوردهارجي به ايران سخن به مشود. حتي در برخي موارد، توليدکنندگان از کاهش ورود مسافران خنمي

وضعيت فروش صنايع دستي  ءريزي صحيح در جهت استفاده از پتانسيل گردشگران خارجي در ارتقاامهنشان از عدم برن

دهد. با توجه به اين جدول، را نشان مي 92تا  87، مليت گردشگران خارجي وارد شده به ايران از سال 5-13جدول است. 

طور، کشورهاي ترکيه اند. همينان همواره رتبه اول يا دوم را از لحاظ ميزان گردشگر به ايران داشتهکشورهاي عراق و آذربايج

 اند.هاي سوم و چهارم بودهو افغانستان، در رده

 92-87هاي مبدأ گردشگران خارجي در سال 5 -13 جدول

 بيشترين تعداد گردشگر خارجي در ...

 1392سال  1391سال  1390سال  1389سال  1388سال  1387سال 

 . عراق1 . عراق1 . آذربايجان1 . آذربايجان1 . عراق1 . عراق1

 . آذربايجان2 . آذربايجان2 . عراق2 . عراق2 . آذربايجان2 . آذربايجان2

 . افغانستان3 . ترکيه3 . ترکيه3 . ترکيه3 . ترکيه3 . ترکيه3

 . ترکيه4 . افغانستان4 . افغانستان4 . افغانستان4 نستان. افغا4 . افغانستان4

 .ترکمنستان5 .ارمنستان5 .پاکستان5 . پاکستان5 . پاکستان5 . امارات5

 . پاکستان6 . پاکستان6 . ترکمنستان6 . ترکمنستان6 . امارات6 . پاکستان6

 بستان. عر7 . ترکمنستان7 . عربستان7 . امارات7 . ترکمنستان7 . ترکمنستان7

اند گردشگران وارد شده به ايران از کشورهاي آسيايي همسايه بوده شود، عمدةمالحظه مي 5-13طور که در جدول همان   

تواند توجه اين گروه از گردشگران ميجلب که در مقايسه با ساير کشورها، اختالف فرهنگي کمتري با کشور ايران دارند. 

کاهش به منجر  يي اين کشورها با ايران،نزديکي جغرافيادر واقع،  رها را فراهم سازد.الت به اين کشوزمينه صادرات محصو
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 شود قيمت محصوالتدهد و باعث ميميهاي جانبي ارسال کاال را کاهش شود. اين امر، هزينههاي حمل و نقل ميهزينه

-هاي مربوط به تحليل هر يک از گروهدر فصل طور کههمان .)استفاده از مزيت نزديکي جغرافيايي( نسبتا رقابتي شود ارسالي

اند. به ، برخي از اين کشورها بودهايران نيز دستي محصوالت واردکنندگان ةمدهاي اصلي صنايع دستي مشاهده شده است، ع

در ميان عالوه، اند. به تقاضا کردهخصوص کشورهاي عراق و امارات که بخش نسبتا وسيعي از محصوالت صنايع دستي را 

اند، برخي کشورهاي اروپايي از قبيل گردشگر خارجي به ايران را داشته ، بيشترين92تا  87هاي کشوري که در طول سال 20

گردشگران آلماني، همواره بيشترين ميزان در اين ميان، البته خورند. لمان، هلند و ايتاليا، به چشم ميانگلستان، فرانسه، آ

، سهم کشورهاي آسيايي و اروپايي از کل 7-13 نگارةدهند. وپايي به خود اختصاص ميگردشگر به ايران را در کشورهاي ار

 دهد. گردشگران خارجي به ايران را نشان مي

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 ل اخيرسا 6سهم کشورهاي آسيايي و اروپايي از کل گردشگران خارجي وارد شده به ايران در  7 -13 نگارة

با توجه به اين نگاره، نسبت حضور مسافران خارجي در ايران ميزان محدودي است، به خصوص در چهار سال اخير که    

درصد از کل گردشگران خارجي رسيده است. اين در حالي است که تمايل و گرايش هنرمندان و  7سهم آنها به کمتر از 
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محصوالت خود به خريداران اروپايي بيشتر از مشتريان آسيايي است. به عقيدة توليدکنندگان صنايع دستي در ايران به اراية 

هاي اصيل، دارند و صنعت، اروپاييان نگرش بسيار مثبت به فرهنگ و هنر ملل، به خصوص تمدن -فعاالن توليدي اين هنر

د برخوردار است. همچنين، ايران به عنوان يکي از کشورهاي سرآمد در اين بخش، از جايگاهي خاص در اذهان اين افرا

معموال گردشگران اروپايي از سطح درآمد بهتري نسبت به گردشگران آسيايي برخوردار هستند و بنابراين، به جهت بار 

 هاي باال خريداري کنند.فرهنگي و هنري کاالهاي دست ايران، تمايل دارند اين محصوالت را حتي با قيمت

 هايصولي و استفاده از راهکارها و استراتژيريزي اب گردشگران خارجي و نيز برنامهجلرسد، تالش در جهت به نظر مي   

ي را بهبود بخشد. بسياري از توليدکنندگان صنايع دستي، به خصوص هنرمندان تبتواند شرايط کسب و کار صنايع دس سنجيده

اوضاع فروش محصوالت دستي را نامناسب  اصفهاني، بر اين عقيده هستند که کاهش توجه گردشگران خارجي به اين کاالها،

بخش و هاي جذب مشتريان خارجي، نظير تبليغات آگاهيکرده است. اين در حالي است که با اتخاذ برخي رويکردها و روش

هاي گردشگري، هاي فروش مستقيم در نزديکي مکانها و شهرکريزي تورهاي گردشگري، ايجاد بازارچهکننده، برنامهترغيب

ها را نه تنها در سطح داخلي، بلکه در سطح و صنعتگران اين رشته توليدکنندگانتوان هنرنمايي ردي از اين قبيل، ميو موا

 در معرب نمايش و فروش قرار داد.به طور گسترده المللي بين

 هاي اصلي صنايع دستينيروي انساني در حوزه

انساني مولد و  ةيري اين کاالها، در درجه اول متکي به سرماتوليد محصوالت صنايع دستي، به دليل ماهيت دستي و هن   

ه اشاره طرح، در فصلي مجزا به نيازهاي شغلي و آموزشي نيروي انساني فعال در اين حوز اين، در بنابراينخالق آن است. 

گذاري اندکي سرمايهشوند، با ستي، عمدتا جزو مشاغل خانگي محسوب ميمربوط به صنايع د هايکه رشتهشود. از آنجاييمي

 فصول بيکاري جمعيت را در چهار، 6-13هاي فصلي در نظر گرفته شوند. جدول توانند به عنوان راهکار جايگزين بيکاريمي

مردان بيشتر در فصل زمستان و زنان در فصل تابستان منبع درآمد کاري دهد. با توجه به اين جدول، سال اخير نشان مي

عنوان فصل بيکاري فصل زمستان به  و دامداري، عمدتًا ايي، به علت اشتغال افراد به مشاغل کشاورزيندارند. در مناطق روست

اين در حالي است که در مناطق شهري، به علت مشاغل خاص کارگري، فصول بهار و زمستان با  شود؛افراد محسوب مي

 بيشترين ميزان بيکاري روبروست. 

 92-89بيکاري فصلي به تفکيک جنسبت و مناطق جغرافيايي در دوره زماني  ايام 6 -13 جدول

 1389 1390 1391 1392 
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 ايامرسد، استفاده از نيروي کار موقتي، در که فروش صنايع دستي در فصول بهار و تابستان به اوج خود مياز آنجايي   

که تواند از يک سو، توليد متناسب با تقاضا را تضمين کند و از سوي ديگر، منبع درآمد جانبي براي افرادي باشد بيکاري، مي

هاي هاي آموزشي و شغلي، تفاوتهاي مرتبط با صنايع دستي، از لحاظ نيازمنديثابتي ندارند. حرفه يدر فصولي خاص، عايد

 ظريفي دارند. 

 هاي اصلي صنايع دستيهاي آموزشي و شغلي حوزهنيازمندي

هاي اصلي صنايع دستي ي شاخهدر طرح حاضر، بر اساس مرکز اطالعات وزارت کار و تعاون، اطالعات آموزشي و شغل   

 شود. مالحظه مي 8-13 شده است که شرح خالصه آن در نگارةارايه 
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 هاي هنري زيرمجموعهرشته

 هاي مناسب اين شغلاستان

 3-10جدول 
 گروه آثار
 سفالي

 

 4-10جدول 
 گروه آثار
 چوبي

 

 5-10جدول 
 گروه آثار

 فلزي

 

 6-10جدول 
 گروه آثار
 چرمي

 

 گروه آثار
بافت  دست

 و رودوزي  

 

 

 7-10جدول 

 8-10جدول 

 9-10ل جدو

 10-10جدول 

 حداقل دوره آموزشي الزم

 مقدماتي

 پيشرفته

 حداقل اعتبار الزم
 ميليون ريال 100

 
 ميليون ريال 2

 

 حداقل فضاي الزم
 متر مربع 300

 
 متر مربع 6

 

 محل مناسب انجام فعاليت

 شهر
 
 روستا
 

 2-10جدول 
 گروه آثار

 آبگينه

 

 فضاي کارگاهي

 اسبنوع مکان من

 خانه آپارتماني

 خانه غيرآپارتماني

 روي بنا فضاي باز
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هاي مختلف، در دو سطح مقدماتي و پيشرفته به ميزان با توجه با اين شکل، ميزان آموزش الزم براي شروع کار در رشته

ميليون ريال اعتبار  100تا  2هاي مختلف نيازمند حداقل سرماية الزم، مهارتساعات متفاوتي نياز دارند. به عالوه، از ديدگاه 

 ها در جداول مربوط به هر يک نشان داده شده است.براي شروع کار هستند. اطالعات مربوط به اين حرفه

ريزي کرد. اين دستي پايهصنايع  وفقي را در حوزةو کار م ، کسبمالي و مکاني گذاريتوان با اندکي سرمايهترتيب، ميبدين   

ک سو، راهکار مناسبي در جهت کاهش بيکاري فصلي است، و از سوي ديگر، موقعيت صنايع دستي در کشور را امر از ي

اند. در مقابل سال اخير، بيشترين تعداد بيکاران را داشته 5اند که در هايي مشخص شدهاستان، 9-13 بخشد. در نگارةبهبود مي

. به عنوان نمونه، در استان فارس، کارهايي از قبيل معرق است هاي مناسب فعاليت تعيين شدهها، رشتهستانهر يک از اين ا

بافي و البسه بافي، جاجيمبافي، نمکدانبافي، گليم سوزني، مفرشبافي، رنديبافي، خورجينچرم، مصنوعات چرمي، چنته

سنجي، به عنوان ريزي و قابليتتوانند با اندکي برنامهروند که ميهاي صنايع دستي به شمار ميترين زمينهمحلي، مناسب

 درمان بيکاري، به خصوص بيکاري فصلي، مورد استفاده قرار گيرند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استان  

 لرستان

 سنبدبافي،  رواربنافي، م بنافي، چنم  بنافي، ترکنه  بوريابافي، بافي،ارغوان حصيربافي، سفال، روي نقاشي

 بنافي، احرامني  بنافي، نمکندان  نمدمالي، اسب، جل سازي،قفل سنتي، زيورآالت بافي،چيق پيکرتراشي،

 دوزي.مليله دوزي،گيوه چوقابافي، محلي، البسه نواربافي، بافي،ماشته چادربافي،سياه

 

استان  

 کرمانشاه

-چينق  سنبدبافي،  مرواربافي، بافي،چم بافي،ترکه ،بوريابافي بافي،ارغوان حصيربافي، رنگ،هفت کاشي

 بنافي، شال نمدمالي، سنتي، سراجي سنتي، زيورآالت چوب، منبت چوب، معرق سنتي، سازهاي بافي،

 .سنتي دوزيسوزن محلي، البسه بافي،مرس بافي،ماشته

 

استان  

 فارس

 بنافي، مفنرش  سوزني، گليم افي،برندي بافي،خورجين بافي،چنته چرمي، دستي مصنوعات چرم، معرق

 .محلي البسه بافي،جاجيم بافي،نمکدان

 

استان  

 ايالم
 .بافيگيوه عبابافي، نمدمالي، چوب، کارينازک

 

استان  

 گيالن

 خراطني،  سنبدبافي،  مرواربنافي،  بنافي، چنم  بافي،ترکه بوريابافي، بافي،ارغوان حصيربافي، گري،سفال

 بنافي، شنال  بنافي، شنب  چادر نمدمالي، سنتي، زيورآالت بندي،خانه ميناي ،کارينازک سنتي، سازهاي

 .دوزيقالب دوزي،چموش محلي، البسه

 ها با باالترين نرخ بيکاريهاي اصلي صنايع دستي در استانرشته گروه -تناسب استان 9 -13 نگارة
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ريزي نيستند. موارد مذکور در هاي مختلف قابل برنامههاي صنايع دستي، در استانرشته البته اين بدين معنا نيست که ساير   

-رشته مطرح شده -بر اساس بهترين تناسب استان با توجه به مرکز اطالعات وزارت کار و تعاون، اول مربوط به هر رشته،جد

 ها نيز با توجه به جداول اطالعات آموزشي و شغلي قابل تعيين هستند.اند. اطالعات مربوط به ساير استان

 دستيو راهبردهاي کليدي بهبود کسب و کار صنايع  SWOTرويکرد 

، به صورت ترکيبي از ابعاد SWOTماتريس تحليلي دستي،  صنايعهاي مختلف محيط خرد و کالن به منظور تحليل جنبه   

نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت و تهديد، مورد استفاده قرار گرفته است. اين ابزار، با شناسايي وضعيت فعلي صنعت، 

کور، راهبردهاي اصلي بهبود ذکه با تقابل عناصر دوگانه م، به طوريسازدهاي عمل را مشخص ميراهکارهاي و استراتژي

شود. در اين طرح، تالش شده است راهکارهايي پيشنهاد شود که با در نظر ايع دستي مشخص ميفضاي کسب و کار صن

هاي اساسي يژگيسازي، يکي از و. به عبارت ديگر، قابليت عملياتيپذير باشند، امکانهاي دروني صنعتگرفتن توانمندي

راهبردهاي  اراية ، مبناي اساسي7-13د. جدول نبينانه باشواقع حّد زياديراهکارهاي اساسي است تا موارد مطرح شده، تا 

گيرند. ها مورد استفاده قرار ميدر تنظيم استراتژيهاي مختلف، جنبهدهد. با توجه به اين رويکرد، تمامي عمل را نشان مي

به طور همزمان مورد تحليل قرار گرفته  صنعت مورد بررسيمنفي  مثبت و شود که نکاتان حاصل ميترتيب، اطمينبدين

 اند.هاي سبز و قرمز مشخص شده، به ترتيب با رنگ7-13هاي مثبت و منفي در جدول اين جنبه است.

 SWOTساختار تحليلي ماتريس  7 -13 جدول

 (W) اط ضعفنق (S)نقاط قوت  

 WOهاي استراتژي SOهاي استراتژي (O)ها فرصت

 WTهاي استراتژي STهاي استراتژي (T)تهديدها 

کنندگان، بر اساس ابعاد چهارگانه تنظيم و ن و تأمينبنابراين، در تحقيق حاضر، نظرات مطرح شده از سوي توليدکنندکا   

اند. آنگاه بر اساس اين تقابل، راهبردهاي کليدي بهبود وضعيت داده شدهت متقابل قرار متناسب با الگوي مذکور، به صور

اند. در اين بخش، تالش شده است تا موارد مطرح، از بعد اجرايي مورد توجه قرار کار صنايع دستي پيشنهاد شدهکسب و 

شوند و در تفکيک ارايه ميهاي اصلي و شاخص صنايع دستي به از گروه يک ترين راهبردها در هرمهمگيرند. در ادامه، 

-صنعت مطرح مي -ها، به عنوان راهکارهاي کلي بهبود وضعيت اين هنرگروه هاي مهم و مشترک در همةنهايت، استراتژي

ديگر، راهکارهاي مناسب جهت هاي مختلف صنايع دستي تقريبا يکسان است. به عبارت اوضاع کسب و کار در رشته شوند.

صنعت، تقريبا مشابه هم هستند. با اين وجود، در برخي موارد،  -هاي شاخص اين هنرمام گروهشرايط فعلي در ت ارتقاء

 شود.هاي ظريفي مشاهده ميتفاوت
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در اختيار برخي فعاالن توليدي هاي اصلي صنايع دستي به تفکيک بنابراين، در اين بخش، راهبردهاي اختصاصي گروه   

هاي اين ترين راهکارها مشخص شوند. با توجه به ايدهآنها در زمينه مهممصاحبه شده قرار گرفته است تا نظرات 

 هاي مذکور در هر گروه اصلي ارايه شده است.، راهبردهاي اصلي از ميان استراتژي8-13توليدکنندگان موفق، در جدول 

 هاي اصلي صنايع دستيگروهراهبردهاي اصلي در  8 -13 جدول

 اصليراهکارهاي  وه اصليگر

 ها و ارايه ارزش و فرهنگ نهفتة اين محصوالت با مشاهده فرآيند کارمديريت تورهاي گردشگري جهت بازديد از کارگاه - آثار آبگينه

 هاي گردشگري پربازديدايجاد بازارهاي دايمي در کنار مکان و

 هاي سنتي با نماي ايرانيها و به ويژه مسافرخانهزييني هتلتالش در جهت استفاده از محصوالت متنوع آبگينه در نماي ت -

بهره با مدت بازپرداخت مناسب هاي بالعوب يا کمهاي مختلف به صورت وامارايه تسهيالت مناسب براي تجهيز کارگاه -

 هاي توليديدر جهت کاهش ضايعات و هزينه

 دي کردن آن به عنوان کاالو کاربر بندي به عنوان جزء ثابت محصولسازي بستهفرهنگ -

 رويکرد تبليغاتي پنهانبا بندي جهت بازگشت هزينة انجام شده تالش در جهت طراحي برند و ليبل مشخص در بسته -

 ايرويه کاالهاي خارجي به خصوص چيني و ترکيهواردات بيتدوين مقررات در زمينه منع  -

المللني بنه منظنور    زان توليدات صننايع دسنتي، فنروش داخلني و بنين     ايجاد پايگاه اطالعاتي جامع و منسجم در زمنيه مي -

 هابندي برگزاري نمايشگاه؛ و زمانسازماندهي سيستم توليد و فروش

 به صادرات محصوالت خود و کاهش صادرات چمداني ترغيب توليدکنندگان جهتراتي هاي صادسازي مشوقشفاف -

 منظم محصوالت به مشتريان نهاييمستقيم و هاي صنايع دستي براي فروش ها و دهکدههاي صنعتي، بازارچهايجاد شهرک -

ها و ها و سريالبه طور مثال در برنامه ها،در منزل و سازمان سازي به شيوه ايجاد مد در زمينة استفاده از اين کاالهافرهنگ - آثار سفالي

 اهاي سينمايي با رويکرد ترغيب غيرمستقيم به اين کاالهيلمنيز ف

  ترکاربردي راهکارهاي اراية منظور با ترکيب اعضاي مناسب از مسئوالن و هنرمندان به به طور منظم فکر اتاق ايجاد -

 شناسايي بازارهاي هدف و استفاده از استراتژي تمايز در کشورهايي با درآمد باال  -

  بندي، خدمات نمايشگاهيمواد، بسته آوريفر ازجمله صنعت اين جانبي هايحوزه در گذاريسرمايه ترغيبجهت  تالش -

 معرفي کامل کيفيتي و قيمتي  باالمللي تهية يک سايت اينترنتي مرجع با معرفي انواع صنايع دستي با رويکرد داخلي و بين -

 هاي فروش دايمي با تبليغات مناسب براي ارايه محصوالت صنايع دستي به طور مستقيمها و شهرکايجاد بازارچه -

هناي اولينه در شنروع کنار و دسترسني      بيني شده براي حمايتهاي حمايتي مناسب با رويکردهاي اجرايي پيشتهيه بسته -

 تر به ملزومات و احتياجات جهت عرضة محصوالت باکيفيت و متنوع به مخاطبان داخلي و خارجيراحت

 ها به توليدکنندگان به صورت طرح دايميان، و حتي اجاره اين مکمکاني در فرهنگسراها و سراي محلهريزي برنامه -

 هاي صنايع دستي چوبي از کارگاه هنري و فرهنگي هاي هماهنگ در جهت مديريت تورها براي بازديدتدوين برنامه - آثار چوبي

 در ايام تعطيالت نوروز و کريسمس ويژههاي پربازديد گردشگران به هاي فروش مستقيم در مکانايجاد بازارچه -

 هاي تصويريسازي استفاده از کاالهاي صنايع دستي با استفاده از رويکردهاي مستقيم و غيرمستقيم برنامهفرهنگ -

  آنهاتوجه به گرايش رو به افزون به خريد  با هاي توليد مبلمان صنايع دستيگذاري در بهبود شرايط کار کارگاهسرمايه -

 هاي سنتي و ايراني در جهت ايجاد گرايش و مد نسبت به اين کاالهاو سالن هانمايش کاربردي آثار ممتاز چوبي در هتل -
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 راهکارهاي اصلي گروه اصلي

 هاي دکوراسيون با محصوالت چوبي هنري به خصوص مبلمانهمسوسازي و هماهنگي در طرح - آثار چوبي

 اسب در راستاي استراتژي آنها بررسي حرکات رقابتي کشورهاي تسخيرکننده بازار و اقدام تهاجمي و تدافعي من -

 هاي رقباکاريهاي توليدکنندگان براي مصون ماندن از کپيها و نقشتنظيم قوانين مالکيت معنوي در جهت حفظ طرح -

 انبار و فراوري چوب مورد نياز و ممانعت از کمبود فصلي يا احتکار  زمينهرويکردهاي اجرايي و نظارتي مناسب در  -

 کاريزني و مليلههاي مختلف ميناکاري، قلمريزي تورهاي گردشگري در بازديد از فرآيند کاري رشتهنامهبر - آثار فلزي

 به ويژه در بدليجات گردشگران بهمستقيم  فروشهاي پربازديد به منظور هاي صنايع دستي در کنار مکاناحداث بازارچه -

 کشوريماني و ميانسازاستفاده کاربردي از اين محصوالت در هداياي ميان -

 خوري هاي اصيل و حتي فانتزي از قبيل سرويس چايگذاري در توليد محصوالت ظريف کاربردي با نقشسرمايه -

 اين کاالها  سازي غيرمستقيماي کاربرد محصوالت از قبيل طراحي دکوراسيون با هدف مدسازي و فرهنگتبليغات رسانه -

 به صورت الزم االجرا در جهت حمايت از توليدات کيفي هنرمندان رويهتدوين قوانين منع واردات بي -

 برانگيز آنرفع مشکالت مربوط به قانون استفاده از تسهيالت کارت صنايع دستي، و اصالح فرآيند طوالني و چالش -

 الملليبين برداري آسان آنها چه در عرصه داخلي و چهها و جلوگيري از کپيتدوين قوانين الزم در جهت ثبت طرح -

 با رويکرد برندسازي)مانند چرم شترمرغ( و  المللي، با اتکا بر تنوع چرم در کشوراتخاذ استراتژي تمايز در سطح بين - آثار چرمي

 سازي در زمينة کيفيت برند ايراني در ذهن مردم و جلوگيري از تمايل آنها به خريد محصوالت با برند خارجيفرهنگ -

 حصوالت در سطح جامعه با رويکرد مدسازي و ايجاد سليقه در مخاطبنمايش کاربردي م -

 گري کالن از توليدکنندگان(هاي توليد آثار چرمي )بدون دريافت حق واسطهريزي هدايت تورها به بازديد از کارگاهبرنامه -

 تمام شده کاالهاي اضافي و بهاي مهندسي مجدد مراحل توليد و حذف موارد غيرضروري در جهت کاهش هزينه -

 ها براي فروش محصوالت به گردشگرانهاي گردشگري هر يک از استانهاي مناسب در کنار جاذبهايجاد مکان -

 هاي پرخريدارهاي فروش در مکانهاي صنايع دستي يا شهرکهاي فروش دايمي به صورت دهکدهايجاد مکان -

 عنوي و ثبت طرحها و ايده هاي نو ت از حقوق مالکيت ميتدوين قوانين مناسب در جهت حما -

 تنظيم قوانين منع واردات بي رويه با ضمانت اجرايي قوي در جهت حمايت از توليدات داخلي -

-آثار دسنت 

بافنننننت و 

رودوزي 

 سنتي

 مدسازي  با رويکردهاي دکوراسيون منزل يا البي هتل طرحو استفاده از جنبة نمايشي محصوالت رودوزي روي پوشاک  -

هاي صنايع دستي به عنوان سنمبل فرهننگ و هننر ايرانني و     ريزي مسير تورهاي گردشگري جهت بازديد از کارگاهمهبرنا -

 هاي پربازديد گردشگرانهاي مناسب در مکانايجاد بازارچه

 هاي فروش در هر استان هاي صنايع دستي با شهرکايجاد مکان فروش مستقيم به صورت دهکده -

 همراه با برند مشخص بندي کاالها با ديد کاربردي و با قابليت استفاده از آن به عنوان محصول مجزاستهگذاري در بسرمايه -

 آنها هاي ويژه جهت اراية محصوالت به ايرانيان مقيم خارج از کشور به دليل عرق مليها يا بازارچهبرگزاري فستيوال -

 هاطرح مانتو، و تالش در جهت احياي اين دوخت دوزي درهاي تقريبا منسوخ شده مثل بلوچبررسي دوخت -

 کاري هنرمندان افغانيجهت حفظ آن ازکپيهنري پته کرمان و آموزش نيروي انساني ماهر  -جلوگيري از تغيير فرهنگي -

  اي به طور غيرمستقيمهاي رسانهسازي و به طور خاص مدسازي اين محصوالت در قالب برنامهفرهنگ -

 رويه محصوالت با کيفيت پايين و قيمت ارزان، با پشتوانة اجرايي قويخاص منع واردات بيتدوين قوانين  -

 کنندگان هاي توليد نخ و پارچه ابريشمي به تأمينآالت و دستگاهاراية تسهيالت براي تجهيز ماشين -
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گاه فعاالن توليدي، با يکديگر اي از رويکردهاي اصلي از ديدبخش عمدهشود، مالحظه مي 8-13طور که در جدول همان   

مشابه هستند. البته در اين ميان، به دليل ماهيت متفاوت برخي آثار صنايع دستي، توجه کمتري به بعضي راهکارها شده است. 

به طور مثال، رويکرد توجه به گردشگري تقريبا از سوي تمام فعاالن توليدي مدنظر بوده است. اين در حالي است که 

 اند. عمدةتر به گردشگران خارجي اهميت دادههاي خاص کاالهاي خود، کمن محصوالت سفالي به جهت ويژگيدگاتوليدکنن

 کهتوجه اين گروه از فعاالن توليدي بر خريداران داخلي و راهکارهاي مناسب جلب توجه و عالقه آنها بوده است. در حالي

ريزي گردشگري را يکي از ، برنامهسنتي بافت و رودوزيصوص آثار دستبه خ هاي اصليصنعتگران فعال در ساير بخش

 دانند. اثرگذارترين مسيرهاي بهبود وضعيت فروش خود مي

هاي اصلي صنايع دستي، مبحث تخصيص مکان مناسب فروش کاالهاي گروه شده در همةيکي از راهکارهاي اصلي اشاره    

برخي از توليدکنندگان، تنها مشکل پيش روي خود را نبود مکان  دستي بوده است. اين امر تا بدانجا اهميت داشته است که

ها اند. بررسي وضعيت فروش صنايع دستي در نمايشگاهمشخص جهت فروش مستقيم محصوالت به مشتريان نهايي ذکر کرده

ت ذيرفته اسها صورت پدرصد فروش در بازارچه 90که حدود دهد نشان مي 93ماهه اول سال هفتهاي موقت در و بازارچه

 (. 10-13 )نگارة

 
 (93ماهه نخست سال )هفت هاي فروش داخلي از محصوالت صنايع دستيسهم مکان 10 -13 نگارة

ها چندان باال نباشد. اين امر حتي از سوي توليدکنندگان نيز مطرح شده است. در رسد اقبال فروش در نمايشگاهبه نظر مي   

ها بسيار هاي زماني و پولي شرکت در نمايشگاهع، با توجه به نظرات فعاالن توليدي، درآمد دريافتي در مقايسه با هزينهواق

تواند نقشي ترتيب، مشخص کردن جايگاه فروش دايمي، به صورت شهرک يا دهکده صنايع دستي ميناچيز بوده است. بدين

شود و شرايطي را زايش فروش به نوبه خود منجر به گردش باالي سرمايه ميمهم در فروش اين گونه محصوالت ايفا کند. اف

 به توليد بپردازند. ي بيشترسازد تا هنرمندان و توليدکنندگان با اطمينانفراهم مي

 سخن آخر

ميخته رود؛ نمادي که با خالقيت و اصالت هنرمند ايراني در هم آصنايع دستي، سمبل هنر و فرهنگ ايراني به شمار مي   

صنعت، وضعيت نابساماني در صنايع دستي ايران  -ها به اين هنرتوجهياست. متأسفانه، در ساليان گذشته به دليل برخي بي

12%

88%

نمایشگاه های صنایع دستي  

بازارچه های موقت صنایع دستي
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المللي نيز کاالهاي دستي ايران با وجود سابقه ديرينه خود، کمتر مشاهده شده است. اين امر سبب شده است تا در سطح بين

شورها، بازارهاي جهاني و حتي داخلي را تسخير کنند. بازگشت به جايگاه نخست در سطح مورد توجه قرار گيرند و ساير ک

 المللي و بهبود شرايط کسب و کار در سطح داخلي، به توجه و اقدام هر دو گروه هنرمندان و مسئوالن نيازمند است. بين

ليدکنندگان صنايع دستي بوده است تا در اين آنچه در کل اين طرح مدنظر قرار داشته، بهبود کلي وضعيت هنرمندان و تو   

جلوگيري المللي، آن، به خصوص در سطح بين رهگدر، ميراث گرانبهاي کاالهاي دستي حفظ و پاسداري، و از انزواي بيشتر

ليدي ک راهبردهايدر اين ميان، توجه به برخي  توجهي بسياري همراه بوده است.هاي گذشته، با بياي که در سالشود؛ گنجينه

هاي فروش و توان به ايجاد شهرککه از آن جمله مي شودصنايع دستي، قويا پيشنهاد ميدر جهت ارتقاي شرايط کسب و کار 

هاي مکان و مخاطب، بهبود تسهيالت اعطايي به هنرمندان و فعاالن توليدي، توجه هاي صنايع دستي با توجه به ويژگيدهکده

اتخاذ برخي راهکارهاي عملياتي نظير مديريت تورهاي گردشگري، استفاده از دستي و گردشگري و صنايع  تقويت رابطةبه 

هاي شاخص و اصلي مورد هاي اصولي بيان شده در هر يک از گروهحلکننده، و نيز ساير راهبخش و ترغيبتبليغات آگاهي

 بحث در طرح اشاره کرد.

ن طرح، ي و چه خصوصي، با اتکا بر پيشنهادات راهبردي ايدولت صنعت، چه در حوزة -لسوزان اين هنراميد است، د   

شود تا نه تنها فرهنگ و هنر ايراني در معرب صنايع دستي ايران را به جهانيان معرفي سازند. اين امر سبب مي جايگاه شايستة

ر هنري و زيباي خود بپردازند. ديد عموم مردم قرار گيرد، بلکه هنرمندان و صنعتگران نيز با اعتماد و عالقه بيشتري به خلق آثا

شاگردي،  -صنعت جلب خواهند شد و زنجيره آموزشي، يا به بياني بهتر استاد -مندان بيشتري به اين هنر، عالقهترتيببدين

 گسسته نخواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هاي اصلي و شاخص هنرهاي صناعيهاي کسب و کار در حوزهمعرفي فرصت پژوهشي طرح          311     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع مورد استفاده



 

 هاي اصلي و شاخص هنرهاي صناعيهاي کسب و کار در حوزهمعرفي فرصت پژوهشي طرح          312     

 

 يمنابع فارس

)بافت(،  يع دستيو کار و دانش، کارگاه صنا ياو حرفه يفن يهاف آموزشيو تأل يزيردفتر برنامه(. 1393ژن )ي، بيارباب

 ران.يا يدرس يهاشرکت چاپ و نشر کتاب

و کار  ياو حرفه يفن يهاف آموزشيو تأل يزير(. دفتر برنامه1391م )يان اصل، مري، نصراهلل، کيميراحمد، تسليه زهرا، اميذر

 ران.يا يدرس يها(، شرکت چاپ و نشر کتاب1) يع دستيبا صنا ييو دانش، آشنا

شاخص: شهرستان  )منطقة يع دستيت اشتغال زنان استان مازندران در بخش صنايوضع ي(. بررس1383) ي، مصطفيرستم

 .66-39، 13، 4، يو اجتماع ي(، پژوهشنامه علوم انسانيسار

 .826، چاپ دوم، تهران، رسا، ص ي(، فرهنگ اقتصاد و بازرگان1376) يان، مرتضيباغقره

 يسينگلمنابع ا

David, F. R., (2007), Strategic Management Concepts and Cases, (11th ed.), Prentice Hall, New York. 

McKercher, B., Mei, W.S., Tse, T.S.M., 2006. Are short duration cultural festivals tourist attractions? 

Journal of Sustainable Tourism 14(1), 55-66. 

 

Porter, M.E. (1979), How Competitive Forces Shape Strategy, Harvard Business Review, 57, no. 2, 

137–145. 

Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Harvard Business Review, 68, no. 2,  

73–93. 

 مورد استفاده يآمار يهاگاهيپا

  يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم يو جهانگرد يرانگردي، سازمان ايروند ورود گردشگران خارج يآمار يهاداده -

 يو گردشگر يع دستي، صنايراث فرهنگيسازمان م يرگردشگ يزير، دفتر برنامهيت گردشگران خارجّيمل يآمار يهاداده -

www.tccim.ir تهران(   يع، معادن و کشاورزي، صناي)اتاق بازرگان   

www.amar.org.ir   ران(ي)مرکز آمار ا  

www.irica.gov.ir   ران(ي)گمرک ا  

 

 

 

http://www.hbs.edu/faculty/product/10692
http://www.hbs.edu/faculty/product/6105
http://www.tccim.ir/
http://www.amar.org.ir/
http://www.irica.gov.ir/


 

 هاي اصلي و شاخص هنرهاي صناعيهاي کسب و کار در حوزهمعرفي فرصت پژوهشي طرح          313     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيوست

 

 



 

 هاي اصلي و شاخص هنرهاي صناعيهاي کسب و کار در حوزهمعرفي فرصت پژوهشي طرح          314     

 

 يع دستيدکنندگان صنايتول يالف. فرم مصاحبه مورد استفاده برا

 دکننده: .....................................يت توليفعال حوزة

 کنند، شما چه حوزةيرقابت م يحصوالت مختلفها و مدکنندگان، با کارگاهيک از توليت، هر يفعال د، در عرصةيدانيطور که م. همان1

 د؟ يدانيب خود ميرا رق يع دستيگر صنايد

 د؟ يدانيب خود ميرا رق ي، چه صنعتيع دستير از صنايها، به غر حوزهي. در سا2

 اند؟ د مواجه کردهي. به نظر شما کدام کشورها در حال حاضر بازار محصوالت شما را با تهد3

 د مواجه خواهدکرد؟ يک، بازار محصوالت شما را با تهدينزد ندةيکدام کشور در آ. به نظر شما 4

مت، يد؟ )با در نظر گرفتن عوامل قيکنيمشاهده م ياز خود چه نقاط ضعف و قوتيمه ساخته مورد نين يا کااليه ين مواد اولي. در تأم5

 ها(و سوخت در پاسخ ين انرژيت، در دسترس بودن، ثبات بازار، تأميفيک

ن يتأم نةيشما در زم يکار ندة در حوزةيا نگاه رو به آيد؟ آيکنيرا مشاهده م يچه نقاط ضعف و قوت يط کنونيه در شراين سرماي. در تأم6

 ها(شگاه در پاسخينما يالت برگزاريتسه، يالت بانکي، تسهيافت وام از بخش خصوصيه مثبت است؟ )با در نظر گرفتن عوامل دريسرما

شما وجود  يکار در حوزة يمثبت ندةينه کند؟ چه آيشما هز يکار د که در حوزةيه کنيگذار را توجهيد شخص سرمايتوانيم . چگونه7

 ن حوزه کند؟يگذار را متقاعد به ورود به اهيدارد که سرما

 د؟ يبا آن داشته باش ييشما وجود دارد که رقابت باال يدر گروه کار يا برند خاصيا کارگاه ي. آ8

 د؟ يکنيه ميرا توج يع دستيصنا د در حوزةيجاد اشتغال و کسب و کار جدين با هدف ايک کارآفريا ورود ي. آ9

، يطراحت در يخالقطرح، ر اصالت ينظ ي)بر اساس عواملرد؟ يگيان قرار ميدر محصوالت شما مورد توجه مشتر يخاص يژگي. چه و10

 ز فروش(خدمات پس ا، يبندت، بستهيفيمت، کيکاربرد، ق

 ا حفظ اصالت(    يها طرح و نقش يان وجود دارد؟ )به روزرسانيق روز مشتريشما با سال يق محصوالت در گروه کاريا امکان تطبي. آ11

 ان به چه نحو بوده است؟ يمشتر ين حوزه، در پنج سال گذشته روند تقاضايشما در ا يکار . برحسب تجربة12

 موجود بازار متناسب بوده است؟  يزان تقاضايمحصوالت شما تا چه حد با م عرضةزان ي. در پنج سال گذشته، م13

و  ير گردشگريشما را بهبود بخشد؟ )نظ يط کاريتواند شراي، ميع دستير از صناي، غهادر کدام حوزه يگذارهيشما سرما نظر. از 14

 (يهتلدار

 ن(يتقاضا، عملکرد رقبا و قوانع ير سريير تغينظ)د؟ يارمترقبه مواجه شدهيسال با موارد غ 5ن يخود در ا يکار در حوزة . تا چه حد15

ا مانع ياند و شما بوده يا حاميد؟ آيکنيم يابيخود ارز يهاتيفعال يرا در راستا يسال گذشته، دولت و اقدامات دولت 5. تا چه حد در 16

 د.ياا حضور دولت را احساس نکردهياند؟ و ت شما شدهيفعال

-يت ميد؟ و تا چه حد به صورت آزمون و خطا فعالياه داشتهيتک ينيبشيو پ يزيرخود تا چه حد به برنامه يکار يهاتيدر فعال .17

 شما وجود دارد؟ يکار هدفمند در حوزة يزيرا امکان برنامهيد؟ آيکن

 د؟يدانيچگونه مرا  يت خود در رقابت داخليد؟ موقعيکنيم يابيرا چگونه ارز يرقابت داخل . عرصة18

 د؟يدانيرا چگونه م يالمللنيت خود در رقابت بيد؟ موقعيکنيم يابيرا چگونه ارز يالمللنيرقابت ب . عرصة19

 و هم به دولت( يد؟ )هم به بخش خصوصيکنيشنهاد ميخود پ يت رقابتيرا در بهبود موقع يي. چه راهکارها20

 ست؟يه شما چيست؟ توجيگر با تقاضا مواجه نيت دک از محصواليشما، کدام  يکار وزة. در ح21

 ست؟يه شما چيمواجه خواهند شد؟ توج ييباال يک با تقاضاينده نزديک از محصوالت در آيدگاه شما، کدام ي. از د22

ت خود را صادر محصوال ييايجغراف د به کدام منطقةيدهيح ميد، ترجيار داشته باشيه و امکانات الزم را در اختيکه سرما ي. در صورت23

 د؟ ياصادرات انتخاب کرده ين کشور را برايد؟ چرا ايکن
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 ساختهمهين يه و کاالهايندگان مواد اولکننيتأم يبرا ب. فرم مصاحبه مورد استفاده

 کننده: ..............................نيت تأميفعال حوزة

 دارد؟معمول مطابقت  ي. تا چه حد محصوالت شما با استانداردها1

 محصوالت شما فشرده است؟ کنندگان در حوزةني. تا چه حد رقابت تأم2

 است؟ يشما تا چه حد ينيه تأميمواد اول کنندگان فعال در حوزةني. تعداد تام3

 ا کم(ياد يکنند؟ )در حجم زين ميخود را تأم ةيمواد اول يداران شما معموال به چه نحوي. خر4

 د؟يکنيشرفته استفاده ميپ يها يفناورآالت و نيان خود، از ماشياز مشتريه مورد نيمواد اول ةيا در تهي. آ5

 کنند؟ير مييا مدام تغيان شما ثابت هستند و يا مشتري. آ6

 ؟استان يمختلف در دسترس مشتر يه حد محصوالت شما در بازارها. تا چ7

دار، سرعت ارسال يبه خر يت مواد ارساليفير کينظ ينظر گرفتن موارد در اهم قرار دارد؟ )با در يکار يژگيدگاه شما، چه وي. از د8

 ه(يت در بازار مواد اوليفعال يو گستردگ يمت مواد ارساليدار، قيمواد به خر

ت مواد يفي، کيافتيه دريمت مواد اوليل فياز قب يحساس هستند؟ )با توجه به موارد يشتر به چه موارديداران شما بيان و خري. مشتر9

 ه(يافت مواد اولي، زمان دريافتيه دريولا

 شما وجود دارد؟ يکار در حوزة ييها. چه مشکالت و چالش10

 (يو هم خصوص يد؟ )هم به بخش دولتيکنيشنهاد ميخود پ يت کاريبهبود موقع يرا برا يي. چه راهکارها11
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 يع دستيدکنندگان صنايتول يبرا ج. فرم پرسشنامه مورد استفاده

 مهربان يبه نام دانا

 : يگرام دکنندهيهنرمند و تول

 سالم و احترامم يتقدبا 

 يهيبد است. يع دستيکسب و کار در صنا يهافرصت ينه معرفيدر زم يقاتيبه منظور انجام پروژه تحقد يش رو داريکه پ ياپرسشنامه   

  خواهد رساند. ياريق ين تحقياد در اقابل اعتمو ج ارزنده يبه کسب نتا شمامل أق و با تيدق يهااست پاسخ

 سپاسبا                                                                                                                

 يخينرگس ش -يمانيفرزانه سل

 

 ................................................ :يکار حوزة

 ☐ سال 40 از باالتر        ☐ سال 40 -36         ☐ سال 35 -31        ☐ سال 30 -26      ☐ کمتر و سال 25:    سن

  ☐سال  15باالتر از           ☐سال  15 -11        ☐سال  10 -6        ☐سال  6کمتر از     زان سابقه کار:يم

 ؟ديبا مشکل مواجه هستر يک از موارد زيدر کداماز خود يساخته مورد نمهين يا کااليه ين مواد اولي. در تأم1

 ☐ )سوخت( ين انرژيتأم              ☐ثبات بازار                ☐در دسترس بودن               ☐ت يفيک              ☐مت يق

 ؟ديرندا يچ مشکليهر يک از موارد زياز خود در کداميساخته مورد نمهين يا کااليه ين مواد اولي. در تأم2

 ☐ )سوخت( ين انرژيتأم              ☐ثبات بازار                 ☐در دسترس بودن               ☐ت يفيک              ☐مت يق

 رند؟ يگيان قرار ميدر محصوالت شما مورد توجه مشتر ييهايژگي. چه و3

 ☐خدمات پس از فروش     ☐ يبندبسته     ☐ت يفيک     ☐مت يق       ☐کاربرد      ☐ يطراحت در يخالق    ☐طرح اصالت 

 ☐ر يخ           ☐ يان وجود دارد؟     بليق روز مشتريق محصوالت شما با ساليا امکان تطبي. آ4

را  يع دستيگر صنايد کنند. شما چه حوزةيرقابت م يها و محصوالت مختلفدکنندگان، با کارگاهيک از توليد، هر يدانيطور که م. همان5

 د؟يدانيب خود ميرق

 ☐يآثار سنگ      ☐ يسنت يرودوز        ☐ يآثار چرم         ☐ يآثار چوب        ☐ يآثار فلز      ☐ يآثار سفال      ☐ نهيآبگ

 ☐ يآثار کاغذ           ☐ يسنت يرنگرز        ☐ يو صحاف يجلدساز          ☐ يسنت يهاچاپ         ☐ يسنت يهابافتدست

 د؟يدانيم يب محصوالت دستيرا رق يني. تا چه حد محصوالت ماش6

 ☐ار کم يبس                   ☐کم                    ☐متوسط                  ☐اد يز                ☐اد يار زيبس

 اند؟ د مواجه کردهيبازار محصوالت شما را با تهد در حال حاضر. به نظر شما کدام کشورها 7

 ☐پاکستان                        ☐هند                        ☐ن يچ                     ☐عراق                       ☐ه يترک

 ☐آلمان                          ☐فرانسه                    ☐ا يتاليا                     ☐افغانستان                  ☐امارات 
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 د مواجه خواهندکرد؟ ي، بازار محصوالت شما را با تهدکينزد ندةيدر آظر شما کدام کشورها . به ن8

 ☐پاکستان                   ☐هند                   ☐ن يچ                ☐عراق                 ☐ا ياسپان               ☐ه يترک

 ☐آلمان                      ☐فرانسه                ☐ا يتاليا               ☐ان افغانست           ☐انگلستان             ☐تنام يو

 د؟ يکنياستفاده م ير به راحتيک از موارد زيه از کدام ين سرماي. در تأم9

 ☐شگاه يالت شرکت در نمايتسه                      ☐ يوام از بخش خصوص                       ☐ يالت بانکيتسه

 ه وجود خواهد داشت؟ين سرماياز لحاظ تأم يط بهترينده شرايد در آيکني. تا چه حد فکر م10

 ☐ار کم يبس                   ☐کم                    ☐متوسط                  ☐اد يز                ☐اد يار زيبس

 د؟ يموافق هست يع دستيصنا در حوزة ييزان با هدف اشتغاليک کارآفريا با ورود ي. آ11

 ☐ار مخالفم يبس                 ☐مخالفم                   ☐ندارم  ينظر                 ☐موافقم             ☐ار موافقم يبس

 ان به چه نحو بوده است؟ يمشتر يپنج سال گذشته روند تقاضا ين حوزه، طيشما در ا يکار . برحسب تجربة12

 ☐ يکاهش                           ☐ثابت                          ☐ يشيافزا

 موجود بازار متناسب بوده است؟  يزان تقاضايمحصوالت شما تا چه حد با م زان عرضةيسال گذشته، م 5. در 13

 ☐ار کم يبس               ☐کم                ☐متوسط              ☐اد يز            ☐اد يار زيبس

 شما را بهبود بخشد؟ يط کاريتواند شرايم يدارو هتل يگردشگر يهادر حوزه يگذارهيتا چه حد سرما .14

 ☐ار کم يبس                  ☐کم                   ☐متوسط                 ☐اد يز               ☐اد يار زيبس

ن و يع در تقاضا، عملکرد رقبا، و قوانير سريير تغينوسانات مختلف نظها و سال با شوک 5ن يخود در ا يکار زة. تا چه حد در حو15

 د؟يامقررات مواجه شده

 ☐ار کم يبس                  ☐کم                   ☐متوسط                 ☐اد يز               ☐اد يار زيبس

 د؟يکنيت ميخود چگونه فعال يکار . در حال حاضر در حوزة16

 ☐عمدتا به صورت آزمون و خطا                    ☐هدفمند  يزيرا برنامهعمدتا ب

 ☐ر يخ            ☐ يد؟    بليبا آن داشته باش ييشما وجود دارد که رقابت باال يدر گروه کار يا برند خاصيا کارگاه ي. آ17

 د؟ يکنيم يابيزخود چگونه ار يکار را در حوزة يسال گذشته، دولت و اقدامات دولت 5. در 18

 ☐ت يمانع فعال                         ☐ ياثر و خنثيب                   ☐بان يو پشت يحام

 د؟يکنيم يابيشما در داخل کشور را چگونه ارز يکار ران در حوزةيا يع دستيت محصوالت صناي. موقع19

 ☐ف يار ضعيبس               ☐ف يضع                    ☐متوسط                   ☐خوب                ☐ار خوب يبس

 د؟يکنيم يابيالملل را چگونه ارزنيشما در عرصه ب يکار ران در حوزةيا يع دستيت محصوالت صناي. موقع20

 ☐ف يار ضعيبس               ☐ف يضع                    ☐متوسط                   ☐خوب                ☐ار خوب يبس
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محصوالت خود را صادر  ييايجغراف د به کدام منطقةيدهيح ميد، ترجيار داشته باشيه و امکانات الزم را در اختيکه سرما ي. در صورت21

 د؟ يکن

 ☐کا و کانادا يآمر      ☐ ييقايآفر يکشورها       ☐ يياروپا يکشورها        ☐ا يو استرال ييايآس ير کشورهايسا     ☐انه يخاورم

 د؟يشتر موافق هستير بيک از جمالت زي. با کدام22

 ☐وارد بازار کرد  توان مجددًايرا م يميمحصوالت قد ر طرح و نقش، همةييبا تغ

 ☐ان قرار نخواهند گرفت يز مورد توجه مشترين ير طراحييبا تغ ياست و حت منسوخ شده محصوالت کاماًل يکاربرد برخ

 ق کند؟ين حوزه را تشويدر ا يگذارهيتواند سرمايشما وجود دارد که م يکار در حوزة ي. چه نقاط مثبت23

 

 

 و هم به دولت( يد؟ )هم به بخش خصوصيکنيشنهاد ميخود پ يت رقابتيرا در بهبود موقع يي. چه راهکارها24
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 کنندگان مورد مصاحبهديتول ياحرفه سوابقد. 

 دکنندگانيتول ياحرفه اطالعات شاخص دکنندگانيها و تولگروه

 يارين بختيحس نهيآثار آبگ

 

 يع دستيصنا يهاتشکل يهماهنگ يس شورايير -

 (يسالگ 6 سن از) ياشهيش يدست عيصنا حوزة در تيفعال سابقة سال 45 حدود -

 بزرگتنر  بنرادر  همراه به ير شهر در يگرشهيش کارگاه سيتأس و 1350 سال از يدست عيصنا يگرشهيش آغاز -

 داشنتن  ارين اخت در بنا  يدست و يسنت يگرشهيش در برتر يبرندها هيارا در تيموفق و( ياريبخت يعل استاد) ودخ

 (هستند حوزه نيا در موفق وکار کسب صاحب خود حاضر حال در آنها از يبرخ که) کارگر دهها

 مصنر،  عنراق،  لين قب از يعربن  يکشنورها  ا،يتاليا رينظ يياروپا يکشورها عمدة به نهيآبگ محصوالت صادرات -

 و ميرمسنتق يغ طور به کايامر و ژاپن، و نيچ مانند ييايآس يکشورها ريسا ،امارات قطر، ه،يسور عربستان، لبنان،

 گذشنته  سنال  در عراق کشور به کارگاه نيا محصوالت رفتهيپذ صورت صادرات نيآخر[ ثالث کشور قيطر از

 ]است( دالر هزار 500 ينيب شيپ با) يجار سال در و( دالر هزار 350 بر بالغ)

 ورانهد شنا يمج

 جم

 

جنه  يو در نت ياز دوران کودک يخط ير و طراحيب و تشعيتذه يهامنحصر به فرد در حوزه يو نقاش يطراح -

 متفاوت يال در رشتهيشه با وجود تحصيش يرو يش به نقاشيگرا

سال کمک به اقتصاد کشور در  30ه، و نيآبگ يدست يکارها ت در حوزةيسال فعال 40ک به ينزد يطوالن سابقة -

 شهيش يتخصص حوزة

اقتصاد  يالمللنيا( تا قبل از رکود بيکشور در سرتاسر دن 80 يال 70جهان )حدود  يصادرات به اکثر کشورها -

 کايسابق تا اروپا و امر ير عربستان( و شورويج فارس )نظيخل ةيحاش يجهان از کشورها

بنه خصنوص اقتصناد     يالمللن نياقتصاد ب يزيو تعداد کشورها پس از فرور صادرات محدودتر از لحاظ حجم -

ن وجنود، رقنم   ين )بنا ا  ياسن يل سيمسا يل برخيقطر و عربستان به دل يبا کشورها يکا و قطع ارتباط تجاريامر

 مالحظه است(صادرات هنوز هم قابل

ق کشنور ثالنث( در حندود    يز طرم و ايرمستقيکا )به طور غين صادرات به سه کشور جهان از جمله امريآخر -

 هزار دالر 70

سنابق،   ي، شنورو يعربن  ينقاط جهان از جمله کشنورها  يدر اقص يشگاه خارجينما 200ش از يحضور در ب -

 لياالت متحده و برزياروپا، ا

 کاياتل امريشه سيهنرمندان ش يعضو افتخار -

 يوسفياسداهلل 

 

  يدستع يصنا ت در حوزةيسال سابقه فعال 30ش از يب -

ش از انقنالب تنا سنال    ياز پن  يع دستيدر سازمان صنا يع دستيد و فروش( صناي)خر يمسئول بخش بازرگان -

1370 

بنه طنور    1376تنا سنال    1370از سنال   آنمحصنوالت و ارسنال    يطراح با يع دستيع صنايصادرات و توز -

 يشخص

د انندک و اسنتفاده از دو دسنتگاه    ين تول ، در ابتدا با حجم1376در سال  ياشهيش يع دستيس کارگاه صنايتأس -

 ديدستگاه تول 7هزار تن در سال و استفاده از  900د بالغ بر يد، و در حال حاضر با حجم توليتول

جان، يآذربا ير جمهورينظ ييايآس يس؛ کشورهاييل فرانسه، آلمان و سوياز قب يياروپا يصادرات به کشورها -

بنه   يميان قند يس و ژاپن، از مشترييداران سويمانند خر يداران خارجيخر يکا )برخيترکمنستان و ژاپن؛ و امر

 اند(ن کارگاه اضافه شدهيداران محصوالت ايدر چند سال گذشته به جمع خر يروند و بعضيشمار م

 شگاه آلمانيل نمايم از قبيبه طور مستق يخارج يهاشگاهينما يشرکت در برخ سابقة -
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 اي توليدکنندگانطالعات حرفها ها و توليدکنندگان شاخصگروه

 يصادق باقر يآثار سفال

 

 83اه هنر تهران در سال گاز دانش يع دستيصنا يل رشته کارشناسيالتحصفارغ -

 يهنرهنا  عضنو مؤسسنة توسنعة   زش( و ته آمويران )مسئول کميره انجمن هنرمندان سفالگر ايئت مديعضو ه -

 يتجسم

 صنايع دستي و گردشگري   ،ته سفال از سازمان ميراث فرهنگيستوليد در رشته نقش برج داراي پروانة -

 اي كشور در رشته نقش برجسته سفال يك از سازمان فني و حرفه ار درجةداراي گواهي استاد ك -

( و آزمونگر مهارت سفال 88-86استان تهران ) يع دستيهنرمندان صنا يآزمونگر دو دوره آزمون جامع صنعتگر -

 تاکنون( 90استان البرز )از سال  ياو حرفه يک سازمان فنيو سرام

 واحد هنر کرج  يجهاد دانشگاه ر گروه هنرهاي سنتي دريمد -

گنروه سنفال    يتناکنون( و کارگناه تخصصن    86کرج )از سنال   يک در جهاد دانشگاهيآموزش سفال و سرام -

تا کنون(، مدل  91از سال ران )يک ايساخت در انجمن هنرمندن سرام يهادانشگاه سوره، نقش برجسته و روش

تهنران،   يو کناربرد  يتاکنون( در دانشگاه جنامع علمن   88تاکنون( و کارگاه حجم )از سال  87و قالب )از سال 

و  يسننت  يبنا هنرهنا   ييشهرستان کرج، و واحد آشنا يراث فرهنگيو حجم در مرکز آموزش اداره م يگرسفال

 (88کرج )سال  يدر جهاد دانشگاه يع دستيصنا

ک معاصنر در مهرمناه   يسفال و سرام يمل ن دوساالنةير دهميمتعدد )نظ يداخل يهاشگاهيضور موفق در نماح -

90) 

-حجم يشگاه انفرادي)به طور مثال، نما يمتعدد به صورت تخصص يو گروه يانفراد يهاشگاهينما يبرگزار -

 83سعدآباد تهران، مرداد  در نگارخانة يسفال يها

 (83ان کشور )مهرماه يدانشجو يع دستين جشنواره صنايخش حجم سفال در دومکسب مقام نخست در ب -

 آرزو زرگر

 

 نگار مقدمر نظر استاد خاکيرنگ زهفت يو ساخت کاش يطراح هنرآموخته دورة -

 رانيک از انجمن هنرمندان سفالگر ايشرفته لعاب و سراميپ يآموزش يهاهنرآموخته دوره -

 رانيدان سفالگر اعضو وابسته انجمن هنرمن -

 ، نگارخانه برگ1392در سال  «قالب»ک تحت عنوان يسرام يشگاه گروهيشرکت در نما -

 1392، «هايآبان»م( تحت عنوان ياقلران )هفتيا يدست يهنرها نه در خانةيشگاه آثار سفالينما يبرگزار -

 93ماه سال در آذر  «زييدر تار و پود پا»تحت عنوان  يشگاه آثار سفالينما يبرگزار -

 يشبنم عمان

 

 ساله( 13 يديتول )سابقة 82ک از سال يسفال و سرام نةيت در زميفعال -

 رانيشگاه زنان سفالگر اي، و نما86ور ي، شهر82اسفند ماه  يگروه يهاشگاهيشرکت در نما -

از دوستان، بنه   يکي يرن المان، با همکايمتر در بلندتر 2با ارتفاع  «گانهسه يهاالمان»حضور موفق در پروژه  -

ن زهرا يي)ع( در شهرستان بو يت در پارک امام عليبا موفق 92بهشت يدر ارد ين اثر هنريسفال )ا صورت کاماًل

 نصب شده است(

 زادهيموسوا يش

 

 84در سال  يع دستيصنا ل در رشتةيفارغ التحص -

چنوب از   يو سنوخت رو  84سنال   از يحکاک)رشته  يع دستيمختلف صنا يهاها و عرصهت در بخشيفعال -

 (86سال 

 86چوب در سال  ينه سوخت رويدر زم يو حرفه ا يو سازمان فن يراث فرهنگيت در سازمان ميفعال -

از  يريادگين  و تجربنه کسنب  بنا   91از سنال   يکناربرد  يکينه ظروف سنرام يدر زم يت تخصصيآغاز به فعال -

 يباقر يهمچون آقا ياستادان

 يش علمن ين همنا ين منورد، اولن  ي)آخنر  يداخل يشگاههايو نما يع دستيصنا ياه هاحضور موفق در فروشگ -

 (93مشهد در مهرماه  يدانشگاه فردوس يراهبرد
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 اي توليدکنندگاناطالعات حرفه ها و توليدکنندگان شاخصگروه

-د رحمننانيننناه يآثار چوب

 پور

 

 ش چوبيبا گرا يع دستينه صنايمرتبط در زم يالت عاليتحص يدارا -

ن يدر ا محصوالت ديتول يت تخصصيو شروع فعال 1379در سال  يرانيون اياحداث کارگاه مبلمان و دکوراس -

 حوزه

 82از سال  يکاربرد يعلم يهاالزهرا، دانشگاه هنر، و دانشگاه س در دانشگاهيتدر -

 ش چوبيدانشگاه الزهرا در گرا يع دستيگروه صنا يئت علميعضو ه -

 در دانشگاه تهران 1385ن در سال يان کارآفريش دانشجويده در هماين برگزيکسب عنوان کارآفر -

 1392ن در سال يش زنان کارآفريده در هماين برگزيکسب عنوان کارآفر -

ع يصننا  ينيکنارآفر  ننة يدر زم يع دستيو صنا ي، گردشگريراث فرهنگيهنر از سازمان م روزةيافت نشان فيدر -

 يدست

 ونيها پروژه مبلمان و دکوراسش از دهيب يو اجرا يطراح -

-صننعت  يمهد

 گران

 

 ينيچ، منبت، معرق و گرهيچوب يهنرها ةدکننده و صاحب کسب و کار در حوزيهنرمند، تول -

 يچوب يهنرها ت در حوزةيسال سابقه فعال 25 -

 در بازار نقش جهان اصفهان يتخصص يديت توليفعال -

 يمحمد ملبوب

 

 يني، منبت، معرق و گره چيچوب يهنرها ر در حوزةد و صاحب کسب و کاهنرمن -

 يچوب يهنرها ت در حوزةيسال سابقه فعال 15 -

 ه اصفهانيصريدر بازار ق يديت توليفعال -

-منصور حنافظ  يآثار فلز

 پرست

 

 فلز يزنقلم دکننده و صاحب کسب و کار در حوزةين، هنرمند، توليکارآفر -

 شان(يپرست )پدر احافظ يعلاز استاد رجب يدر شش سالگ يحرفه قلمزن يريادگي -

  يزندر حرفه قلم يسال سابقه موروث 150ش از يب -

 ن حوزه يدر ا يت تخصصيسال سابقه فعال 25 -

 ياز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم يک هنريمدرک درجه  يدارا -

 ق، ثلث، نسخ و ...يخطوط مختلف نستعل يمهارت خاص در قلمزن -

ل طال، ورشنو، نقنره، بنرنج،    يفلزات مختلف از قب يمتعدد با کار بر رو يداخل يهاشگاهيماحضور موفق در ن -

 ييايل درينارگ يفوالد، مس و حت

و  ياسنت جمهنور  يارت، منوزه ر ين ، کاخ سعدآباد، حج و زيع دستيصنا يهادر موزه يادماندنيبه  يهانمونه -

 يو خارج يداخل يداران شخصن نزد مجموعهيچنهم

 92هنر در سال  يس همايت تندافيدر -

 هند، فنالند و قطر يدر کشورها يخارج يهاشگاهيحضور موفق در نما -

 زادهير صالحيمن

 

 فلز يناکاريم دکننده و صاحب کسب و کار در حوزةيهنرمند، تول -

 يناکاريآثار م ت در عرصةيسال سابقه فعال 12 -

و  يع دسنت ي، صننا يراث فرهنگن ين رود سنازمان م ستان زننده ر نگاري، نظيداخل يهاشگاهيحضور موفق در نما -

 يتجسم ياز هنرها يقينا به صورت تلفياثر م 68با  1387استان اصفهان در سال  يگردشگر

در سنال   يسننت  يامام رضنا )ع( در هنرهنا   يو هنر يو جشنواره فرهنگ يرضو يهاده جشنواره جلوهيبرگز -

1388 

 يموسو

 

 فلز يکارلهيمل دکننده و صاحب کسب و کار در حوزةين، توليهنرمند، کارآفر -

 فلز ت در حوزةيسال سابقه فعال 10 -
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 اي توليدکنندگاناطالعات حرفه ها و توليدکنندگان شاخصگروه

 يآزرم احمد يآثار چرم

 

 دوزچرم دست دکننده و صاحب کسب و کار در حوزةين، توليهنرمند، کارآفر -

 يبه صورت کسب و کار خانوادگ يد محصوالت چرمير تولد يسال سابقه کار تخصص 10 -

 دهيافراد آموزش د ينيو کارآفر يچرم يکاالها يآموزش تخصص -

 93ان سال يمثبت در انتظار تا پا ندةيبه صورت هدفمند و آ ييزااشتغال يهاتيدر حال گسترش فعال -

 و مهم  يشگاه داخلينما 20حضور موفق در  -

 ون بانوان فعال در اتاقيسيو کم ياق بازرگانات ک باينزد يهمکار -

 ان ثابت و مشخصيمحصوالت به مشتر يصادرات سفارش  -

 (يف دستي)ک 90ت در سال يفيک ير و نشان مليتقد يهاافت لوحيدر -

 يمحمد پور

 

 ياز اوان کودک يقيو موس يدست يعالقه به کارها -

 ير سنفال و کارهنا  ين نظ يع دسنت يمختلف صننا  يهابخشدر   79مختلف از سال  يهنر يهاتيآغاز به فعال -

 يبيو ترک يقيتلف

ر نظنر  ين م زيبنه صنورت مسنتق    يدين ه و فروش محصنوالت تول ي، و ارايع دستيصنا در حوزة يطراح سابقة -

بنه   يد محصنوالت ين رشته با تولياز نسخ ا يريو جلوگ ينمدمال يايتالش در جهت اح - يع دستيمعاونت صنا

 کمک نمد 

 د )از نمد(يدات محصول جديبا تول 90ن نوآور کشور در سال ينوان دومکسب ع -

 يمتوال هايسالدر  يع دستيو صنا ي، گردشگريراث فرهنگياز سازمان م يت و نشان مليافت مهر مرغوبيدر -

 2012ونسکو در سال يافت مهر اصالت يدر -

 در داخل کشور يع دستيصنا يشگاه سراسرينما 240ش از يحضور در ب -

 خواهران جوان

 

 يچرم يع دستيصنا نةيدر زم 1382در سال  ياحرفه يهاتيآغاز فعال -

 جامعه يق کنونيو فرهنگ و عال يباستان يع دستيصنا يبا مطالعه و بررس يد محصوالت چرميو تول يطراح -

( يالمللن نيبن  ةناميونسکو )گواهي يو فرهنگ يعلم يسازمان جهان ياز سو يافت مهر اصالت و نشان برتريدر -

  2014-2012و  2012-2010، 2010-2007 يهاسال يط

ران ين ا يو گردشنگر  يع دسنت ي، صننا يراث فرهنگن ين سنازمان م  ياز سنو  يافت مهر اصالت و نشان برتريدر -

 1392و 1390 يهاسال ي( طيمل نامةي)گواه

  1392استان تهران در سال  يع دستيدگان جوان صنايافت لوح برگزيدر -

ت ين در جهنت حما  ينيبه عنوان کارگاه کارآفر 1390تهران از سال  5منطقه  يبا امور بانوان شهردار يهمکار -

 بانوان سرپرست خانوار   يو توانمندساز

 1391و  1390، 1389، 1388، 1386 يهادر سال يالمللنيو ب يشگاه داخلينما 10حضور موفق در  -

 يچرم يع دستيصنا يه کاالهايمرکز فروش ثابت ارا 8فروش در  -

بافت و دست

 يهايرودوز

 يست

 يمهپاره اکبر

 

 ي، کارهنا يم، سنفال، اننواع نقاشن   ي، گلن يل قنال ين متنوع از قب يهنر يت در کارهايفعال سال سابقة 30ش از يب -

 و ... يساز، گليدست

   يدوزدر بخش سوزن يت تخصصيسال سابقه فعال 30 يال 25 -

 و مدل لباس يرانيالباس اقوام  ت موفق در حوزةيفعال -

 مختلف نواحيت خود به خصوص در بخش لباس اقوام در يفعال طةيها در حنيز و مدارک بهتريافت جوايدر -

 ن وزارت ارشاديمرغ زريافت سيو در يو دوخت لباس و دوخت سنت يشکسوت هنر طراحيعنوان پ -

 هنر( ي)معادل دکتر 81در سال  يک هنري افت درجةيدر -

 يمتوال ن من در سه دورةيد برتر در جشنواره زنان سرزمعنوان هنرمن -
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 اي توليدکنندگاناطالعات حرفه ها و توليدکنندگان شاخصگروه

بافت و دست

هاي رودوزي

 ستي

 فريبا بختياري

 

 هاي اوليه در کودکي در آموزشگاه خانم منتخب صبايادگيري دوخت -

هناي سننتي   سابقه توليد کارگاهي و آموزش انواع رودوزي سال 15سال سابقة فعاليت هنري و  27نزديک به  -

چننين  هناي سننتي و هنم   دوزي و سناير دوخنت  دوزي، پتهدوزي، آينه و بلوچدوزي، روبانو مدرن شامل سرمه

هناي قنالب و   هاي جديد، فرب، گليم، تابلوي فرش، انواع بافتهاي منسوخ شده و ابداع دوختتلفيق دوخت

 دو ميل و مکرومه.

 مسلط به زبان انگليسي به جهت ارتباط بيشتر با مشتريان غيرايراني -

نمايشنگاه خصوصني خنارجي بنه طنور       14نمايشگاه داخلي و مهم کشوري، و  40حضور موفق در بيش از  -

 مستقيم و غيرمستقيم

 85اي در سال اخذ مجوز آموزشگاه از سازمان فني و حرفه -

 89تا  87امات کشوري به عنوان کارآفرين برتر طي سه سال متوالي ها از مقاخذ مدارج و مدارک بهترين -

جهت تأسيس شرکت تعاوني توليدي با شنرکت گروهني از    88اخذ مدرک معادل از ميراث فرهنگي در سال  -

 «دوزي رينقش»کش به نام شرکت بانوان زحمت

 سرپرست و بدسرپرستجذب ، آموزش و اشتغال تعداد بي شماري از زنان بي -

اي و هناي ترکينه  اراية محصوالت به اشخاص خاص سياسي به دعوت سنفارت تهنران  از جملنه شخصنيت     -

 1390مصري در سال 

 توجه صنايع دستي به طور ساالنهصادرات چمداني و غيرمستقيم قابل -

قمرالملنننننوک  

 سترگ

 

 هاها و رودوزيبافتهدست دکننده و صاحب کسب و کار در حوزةکارآفرين، تولي -

 تخصصي بافت و رودوزي ت موفق در حوزةسال سابقة فعالي 20 -

 ها در طي ساليان گذشتهکسب جوايز و مدارک بهترين -

 2010برگزيده ايراني داوري مهر اصالت يونسکو در سال  -

 در رشته گليم 1387کسب رتبة برتر در نمايشگاه تبريز سال  -

-ابلوي فرش، انواع گليم، گبه، کيف و کوله، جاجيم و روي سفال، و مکملآموزش، توليد و فروش قالي، ت - آسيه انصاري

 هاي داري 

 بافي رشته صنايع دستي و قالي 27دارنده گواهينامه مهارتي  -

 بافي دارنده کارت مديريت و مربيگري قاليبافي و گليم -

 ايداور مسابقات المپياد و آزمونگر فني و حرفه -

 بافيرگاهي صنايع دستي گليمداراي پروانه توليد کا -

 بافت با مديريت متمرکزداراي پروانه توليد غيرمتمرکز فرش دست -

 هاي داخلي تقديرنامه از نمايشگاه 95داراي  -

 شرکت در چندين نمايشگاه خارجي )نظير امارات، کرواسي، دموتکس آلمان، الجزاير و ...( -

 يا مدير عامل و مربي شرکت تعاوني گوهر صدف در -
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 کنندگان مورد مصاحبهنيتأم ياحرفه سوابقه. 

 کنندگاننيتأم يااطالعات حرفه کنندگان شاخصنيها و تأمگروه

 پود تهران ير عامل شرکت کانيمد - ييرزايمحمد م نهيآثار آبگ

 نيکا، کاخوليت، ميت، منتونيس، فلدسپات، تالک، دولوميليدکننده سيتول -

 شهيد شيتول يس استاندارد برايليدکننده پودر سيتول - ناميکننده بنيتأم

 س الونديليرعامل شرکت آرا سيمد - يگين بيحس يعل

س، يلي)سن  ياننواع منواد معنن    يبنند زه و داننه يد پنودر مکنان  ين در غرب کشور با تول يانواع مواد معدن يفرآور -

 کا و مس باره، سرباره مس(يت، فلدسپات، کربنات، ميدولوم

 پاسارگاد صنعت نسوز هايفرآورده شرکت مديرعامل و مديره هيات يسير - قادر يمجتب يالآثار سف

 سنيليکات  سنيليس،  هنا، فلوسپات کاخولن، ،يبالک فايرکلي، خاک يا شاموت انواع شامل معدني مواد کنندةهيارا -

 لعاب تهيه در استفاده قابل اکسيدهاي ديگر و روي اکسيد زيرکونيوم،

 رانير عامل شرکت لعاب ايمد - يياعبدالرضا رج

 يکيسرام يهاچاپ و رنگ يت، لعاب، انگوب، پودرهايدکننده انواع فريتول -

 نور تهران يهانهيرعامل شرکت رنگيمد- اينيحسن مهد

 سالوبل سالت يها، انواع لعاب، رنگيفلز يدهاي، اکسيکيسرام يها-نهيرنگ دکنندةيتول -

 اقين يامل شرکت خاک صنعترعيمد - يارکيبراداران ن

 و سفال يک سنتيو سرام يسنت ياستخراج خاک جهت کاش -

 رعامل شرکت ابزار کاوهيمد - يتيدرا يمهد يآثار چوب

 ن لرزانين پوست و ماشيل، ماشياستر، انواع رنگ، دريغ معرق، کمان اره، روغن جال، پليت کنندةعيتوز -

 خاتم رازير عامل شرکت شيمد - رسول داناپور

 چوب خاتم و اخته   دکنندةيتول -

 يمحمنننند ذبنننن

 ترکاشوند

 رعامل کارگاه مبل روزيمد -

 مبل و منبت )اسکلت( يکالف چوب دکنندةيتول -

 انيرستم ير فروشگاه ابزارآالت هاديمد - انيرستم يهاد

-اره فلکه و دسنتگاه سنه  تراش، دستگاه  ي، فرز برايانگشت يهاسنگ يهاانواع مغار چوب، دستگاه کنندةهيارا -

 يکاره نجار

 اريرعامل شرکت مهيمد - ومرث زرنژاديک

 انواع چوب )نئوپان، راش، گردو( و انواع روکش چوب دهندةهيارا -

 کارانرعامل انجمن معرقيمد - يوب ناظريا

 چوب معرق دکنندةيتول -

رمحمند  ين ميحس يآثار فلز

 ييرضا

 يير عامل شرکت ابزار رضايمد -

 ريگموم يها، قالب کاسه قاشق و انواع رندهيکارلهيله، چفت ملين مليانواع ماش دهندةهيراا -

 آالت صنعت طال و جواهرنيها و ماشع دستگاهيه و توزيته - ناميکننده بنيتأم

 ير فروشگاه احمديمد - ياحمديرهبر عل

 ورق مس و برنج دهندةهيارا -

 زادهرعامل صنايع دستي رحيممدي - ريزعلي شمع آثار چرمي

 زني نقش برجستهدهندة انواع قلمارايه -
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 کنندگاناي تأميناطالعات حرفه کنندگان شاخصها و تأمينگروه

آثننار بافننت و 

 يهايرودوز

 يسنت

 کتول يع دستير فروشگاه صنايمد - يبا چشتيفر

 يميم گالبتون، منجوق و سکه قديراق، سير و ، نواياز جهت البسه محليمورد ن يهاانواع پارچه دهندةهيارا -

 زادهفير فروشگاه شريمد - زادهفيمختار شر

 يبافميو جاج يبافدستگاه شال دهندةهيارا -

 ياشراق يرعامل شرکت بافندگيمد - يوسف اشراقي

 شميبافنده پارچه ابر -

ر ابوالحسنننن ينننم

 يشجاع

 يشجاع يرعامل شرکت بافندگيمد -

 شميپارچه ابر ةدکننديتول -

 نيرعامل شرکت نخ نگارستان قزويمد - يد توکليمج

 انواع نخ دکنندةيتول -
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 صنايع دستي در حوزةهاي موجود . مشوقي

 مالحظات مستند قانوني مشمولين مشوق شرح مشوق

هاي صنايع معافيت مالياتي كارگاه

 دستي

واحننندهاي توليننندي داراي مجنننوز از 

صنننايع دسننتي سراسننر   هننايمعاونننت

-هاي تعناوني و اتحادينه  كشور، شركت

 هاي توليدي مربوطه

قنننننانون  142مننننناده 

هنناي مسننتقيم  ماليننات

 1366مصوب اسفند 

هنناي فننرش شننامل درآمنند كارگنناه -

و صننننايع دسنننتي و  تبافننندسنننت

هناي  هناي تعناوني و اتحادينه   شركت

 توليدي مربوطه 

هاي صادراتي بنه  پرداخت مشوق

 %5ميزان 

نندگان كاالهنناي صنننايع دسننتي صننادرك

 ايراني

توافقات صورت پذيرفته 

 با سازمان توسعه تجارت

 ةاز سوي سنازمان توسنع   پرداخت -

 تجارت 

بافنان،  هناي اجتمناعي قنالي   بيمه

صننايع   بافندگان فرش و شاغالن

 دار )كددار(دستي شناسه

اسننتادكاران و كننارگران قننالي و فننرش    

منا،  بناف بندون كارفرمنا و بنا كارفر    دست

بافي قالي هاي خانگي تكشاغل در كارگاه

هناي قنالي   و فرش و يا زيرپوشش تعاوني

هناي كوچنك و بنزرگ    و فرش و مجتمع

چنين شاغالن صنايع دسنتي  مربوطه و هم

 هناي مصنوب  خانگي و غير آن در گنروه 

دار )كددار( صنايع دستي اينران بنه   شناسه

 وقت  صورت تمام

هاي اجتماعي قانون بيمه

افان، بافندگان فرش بقالي

 و شاغالن صنايع دسنتي  

دار )كننننددار( شناسننننه

مجلننس  1388مصننوب 

 شوراي اسالمي

درصد سهم دولت و  20به صورت  -

 درصد سهم بيمه شده 7

در صننورت ، يکنناريمننه بيشننامل ب -

درصند   3وجود كارفرما، با پرداخنت  

 سهم كارفرما

كارفرمايننان  معافيننت بيمننه سننهم

ا اي كوچنك صنننفي تنن هننكارگناه 

جهت تمنامي   نفر كارگر 5سقف 

 هاي صنايع دستيرشته

هاي توليدي، صنعتي و فنني  كليه كارگاه

 هاي صنايع دستي( )از جمله كارگاه

قنننننانون معافينننننت از 

پرداخننت سننهم بيمننه   

نفنر   5كارفرما تا سنقف  

مجلننس  1361مصننوب 

 شوراي اسالمي

هاي توليدي، صنعتي و فنني  كارگاه -

دستي( از  هاي صنايع)از جمله كارگاه

تعهد دولت به  - 1362اول فروردين 

پرداخت حق بيمه سنهم كارفرمنا بنه    

 نفر بيمه شده  5ميزان 

هناي اجرايني   الزام كلينه دسنتگاه  

هاي مناسنب و  براي تجهيز مكان

خريد اقالم صنايع دسنتي جهنت   

 نمايش

توليدكنندگان و فروشندگان محصوالت 

 صنايع دستي ايراني

تصننويب نامننه شننماره   

هنننن 36182/ت129878

هيئنت   11/10/85مورخ 

 وزيران

بننه منظننور احيننا، حفننظ و تقويننت   -

 نرهننننننننننناي سننننننننننننتي و  ه

هنناي جنبننه ةصنننايع دسننتي و توسننع

تبليغاتي و حضور بالفعل آن در سنطح  

المللني، از محنل اعتبنارات    ملي و بين

هاي مناسب تجهيز مكان جهتمربوط 

 يبننراو خرينند اقننالم صنننايع دسننتي 

 نمايش  

صنايع دسنتي   كاالهاياستفاده از 

 هادر سبد جوايز غيرنقدي بانك

توليدكنندگان و فروشندگان محصوالت 

 صنايع دستي ايراني

 130620شنماره   ةمصوب

هيئنت   28/11/85مورخ 

 وزيران

 ةهاي اجرايي در تهيدستگاه استفاده -

چننين   هدايا در موارد ضروري و هم

گنذاري  سنپرده  ها براي جايزه بهبانك

 مشتريان
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 مالحظات مستند قانوني مشمولين مشوق ح مشوقشر

ر صننايع دسنتي   منع فنروش آثنا  

امنناكن  ةغيرايراننني در محنندود 

 تاريخي فرهنگي كشور

توليدكنندگان و فروشندگان محصوالت 

 صنايع دستي ايراني

شننننننماره  ةمصننننننوب

مننورخ  192137/43800

 هيئت وزيران 30/9/88

 يهنا بنا همناهنگ   ياستاندار فةيوظ -

 ربطيذ يهادستگاه

هاي آب، برق، گناز  شمول تعرفه

و سوخت بخش صنايع در قانون 

هنننا بنننه هدفمندسنننازي ياراننننه

 هاي صنايع دستيكارگاه

هاي توليدي صنايع دسنتي داراي  كارگاه

مجوز از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 

 دستي و گردشگري

مصنننوبه سنننتاد  2بنننند 

هنا  هدفمندسازي ياراننه 

منورخ   9905به شنماره  

21/1/90 

هاي توليد صنايع كليه كارگاهشمول  -

دسننتي كننه داراي مجننوز از سننازمان 

ميننراث فرهنگنني، صنننايع دسننتي و   

 هستند گردشگري

تمامي فعاالن واحدهاي توليدي خانگي  اعطاي تسهيالت اعتباري

و كارگنناهي صنننايع دسننتي كننه داراي  

هناي صننايع   مجوز فعاليت از معاوننت 

 دستي كشور باشند

در  هنناي مننرتبطتبصننره

قننانون بودجننه سنناالنه،  

هننناي كوچنننك بنگننناه

اقتصادي، صنندوق مهنر   

)ع(، قننانون  امننام رضننا 

سنننناماندهي مشنننناغل 

 خانگي و...

قالب تجهيز و ينا ايجناد    پرداخت در

واحدهاي توليدي خانگي و كارگاهي 

 صنايع دستي 

 هننناي منننالياعطننناي مشنننوق

 هاي خارجي()نمايشگاه

ت در حضننور و مشننارك صنايع دستي ةفعاالن حوز

 هاي خارجينمايشگاه

 هاي مصنوب صرفًا شامل نمايشگاه -

 سازمان توسعه تجارت


