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 سخن نخست

داراي  ،هاي مختلفترين دستاوردهاي فرهنگ و تمدن هر قوم و ملتی است که با وجود انواع و گونهصنايع دستی از شاخص   

هاي منحصر به فردي از جمله قابلیت ايجاد و توسعه در مناطق مختلف )شهر، روستا، و حتی در جوامع قابلیت ها وويژگی

گذاري کالن )با وجود دارا بودن ارزش افزوده زياد در مقايسه با صنايع ديگر(، تأمین قسمت (، عدم نیاز به سرمايهعشايري

ه اين کهاي تولیدي آن با يکديگر است. به طوريمنابع داخلی، و عدم همانندي و تشابه فرآوردهعمده مواد اولیه مصرفی آن از 

 1لمللیاانداز بیست ساله کشور )ايران( قرار گرفته و داراي روزشمار بینبرنامه پنج ساله توسعه و چشم کالنصنعت در  -هنر

 است.

اي صنايع دستی کشور صورت گرفته است، به دلیل گستردگی جهت حفظ و احیاي دستاورده مستمريهاي هر چند تالش   

 سیعی وهايطلبد، هنوز با چالشنقش و جايگاه آن در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادي که عزم ملی دو چندان را می

نتی و صنايع )در بازارهاي داخلی و خارجی( رو به روست. حضور کمرنگ هنرهاي س فعاالن به خصوص در حوزه کسب و کار

و  خارجیان کیفیت و ارزبندي مناسب، حضور روزافزون محصوالت تقلبی بیبسته فقدانالمللی، هاي بیندستی در نمايشگاه

تصاحب بازار محصوالت داخلی توسط آنان، گرانی مواد اولیه صنايع دستی و عوامل و شرايط آن به مرور زمان باعث شده 

مقرون به صرفه نباشد و هنرهاي اصیل ايرانی در مهد آفرينش خود منسوخ شوند.  چندانران است که تولید صنايع دستی در اي

دهد د نشان میخو ،رشته متنوع هنرهاي سنتی و صنايع دستی در ايران و نبود بازاريابی و تبلیغات مؤثر سیصدوجود بیش از 

 در مجموعه هنرهاي سنتی و صنايع ،نیازمند زمان و اعتبارات کافی است. در عین حال بخشکه رسیدگی به تمام مشکالت اين 

 ها دارد. هر بخشی نیاز به همکاري ساير بخش در دستی نیز موفقیت

میلیارد دالر نزديک شده است. ولی سهم ايران  300امروز درآمد حاصل از صادرات جهانی صنايع دستی به رقمی قريب به    

هند و حتی پاکستان و ويتنام نیز در اين راه  هايی مثل چین،در بازار جهانی درصد ناچیزي است. اين در حالی است که کشور

افتن بازارهاي براي ي کوششهند براي تسخیر هر چه بیشتر بازار جهانی صنايع دستی و اند. تالش چین و يران پیشی گرفتهااز 

گیرد که در ايران به رغم برخورداري از انواع مختلف صنايع دستی، به اين عرصه به عنوان يک شغل جديد در حالی صورت می

قم صنايع دستی از تولید ناخالص ملی ايران ر ندانی در اقتصاد کشور ندارد. سهمشود و جايگاه چجنبی و تفننی نگريسته می

اي است که بايد براي آينده چندانی نیست که بتوان از آن به عنوان دستاورد قابل توجه ياد کرد، اما آنچه اهمیت دارد برنامه

 ريزي کرد.صنايع دستی طرح

صناعی  هنرهاي وسعه کسب و کار در حوزهمؤثر در ت هايمؤلفه یابی به هدف کلی بررسی و شناسايیطرح حاضر، در پی دست   

 را دفه جامعه از عظیمی بخش حوزه، اين در فعال زنان درصدي هفتاد نقش به توجه با رسدمی نظر به)صنايع دستی( است. 

                                                           
 

 ژوئن، روز جهانی صنايع دستی است. 10خرداد برابر با  20. 1 
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 در کار و کسب توسعه مسیر در اساسی هايچالش شناسايی جانبی اهداف که است شده تالش میان، اين در .دهند تشکیل زنان

 شود. حاصل صناعی هنرهاي اصلی هايحوزه در کار و کسب توسعه در مؤثر عوامل آنگاه و صناعی هنرهاي اصلی هايحوزه

 -نره اين که ايگونه به است؛ صناعی هنرهاي در نیکارآفري و خوداشتغالی فرهنگ تقويت طرح، اين جانبی هدف ،عالوه به

 گیرد. قرار توجه مورد خوداشتغال کارهاي و کسب عمده بخش عنوان به صنعت،

ر اين دشود که مبتنی بر پارادايم عمل گرايی است. به منظور کسب اين اهداف، از روش تلفیقی )کمی و کیفی( استفاده می   

ها، تمرکز اصلی بر سؤال تحقیق است و از تمام پارادايم که بر پیامدهاي پژوهش معطوف است، به جاي تأکید بر روش

ت شناختی حمايگرايی روششود. اين ديدگاه از به کارگیري هدفمند کثرتبراي فهم مسئله استفاده میرويکردهاي موجود 

رويکردي واحد در شناخت واقعیت نیست. در مقابل، به استفاده آزادانه از  باکند و متعهد به يک چارچوب تجويزي می

که  براي پژوهشگران مهم اين است در واقع، بند است.هاي تحقیق پايها و تکنیکهاي کمی و کیفی، و تلفیق روشفرضپیش

انديشند که انجام آنها براي شناخت مسئله و پاسخ به هايی میم دهند. آنها به مجموعه فعالیتاچه موضوعی را چگونه انج

 را کمی و کیفیتوان ترکیبی از رويکردهاي می(، 2009بنابر نظر کرسول )، بنابراينهاي پژوهشی ضرورت خواهد داشت. سؤال

 هاي مختلف يک مسئله مورد استفاده قرار داد.ها يا شناخت جنبهدر پژوهشی واحد براي پاسخ به پرسش

بندي استفاده زاويه-ترکیبی همزمان (، طرح2003سی کرسول و همکاران )شنادر پژوهش حاضر، بر اساس نوعترتیب، بدين   

شوند. به اين ترتیب که فرآيند گردآوري فی به صوت همزمان طراحی و اجرا می، هر دو روش کمی و کیبه عبارت ديگرشود. می

هاي هر دو رويکرد د. سپس نتايج تحلیلگیرها، به طور همزمان اما جداگانه، صورت میها در هر يک از اين روشو تحلیل داده

ار است. به کمی از اولويت بیشتري برخوردد. الزم به ذکر است، در اين پژوهش، رويکرد کیفی نسبت شوبا يکديگر ترکیب می

نامه در بخش کمی، با استفاده از پرسششود تا از هر دو روش جهت بهبود پاسخ به سؤاالت تحقیق استفاده شود. ولی تالش می

ر مؤثر بهاي اساسی کسب و کار همراه با عوامل نظرخواهی با سؤاالت بسته، نظر هنرمندان و فعاالن اين حوزه در مورد چالش

گیرند. در ار میمورد تحلیل قر SPSSافزار آوري و آنگاه با استفاده از تکنیک آزمون فريدمن با استفاده از نرمتوسعه آن جمع

هاي مطبوعاتی( از طريق روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار ها و گزارشبخش کیفی نیز، مستندات موجود )مقاالت، طرح

 هاي ساختارمند با فعاالن، با کدگذاريت باز مطرح شده در پرسشنامه نظرخواهی به صورت مصاحبهگیرند و به عالوه، سؤاالمی

ندي نهايی بشوند و جمعشوند. بنابراين، نتايج تحلیل هر دو بخش در نهايت با يکديگر ترکیب میها تحلیل محتوا میمؤلفه

، بر یزن در حوزه صنايع دستی ش موقعیت صادراتی کشوربه منظور سنج در طرح حاضر، الزم به ذکر است، گیرد.صورت می

هاي گمرک ايران و اتاق بازرگانی تهران، تحلیل مناطق صادراتی و تعامالت بازرگانی هاي آماري دريافتی از پايگاه دادهاساس داده

و  در کشور مناطق صادراتی مهمگیرند. آنگاه نیز مورد بررسی قرار می 93-89ساله  5ايران با ساير کشورها در دوره زمانی 

 شوند.مشخص می المللدر سطح بین بازارهاي هدف صادراتی

ستا ضمن مطالعه و بررسی بخشی از نیروهاي انسانی است، در اين را که هر دستاورد اجتماعی متأثر از فعالیتاز آنجا    

داران هکنندگان و غرفبه شرکت ارايهحی پرسشنامه و و با طرا شودمیاستفاده  نیزهاي پژوهش میدانی اي، از فرصتکتابخانه
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چنین با اجراي برنامه گیرد. همورد تجزيه و تحلیل آماري قرار میها از طريق آزمون فريدمن منفر(، پاسخ 60)حدود  هانمايشگاه

)هنرهاي صناعی( شامل جامعه نظران و فعاالن اين حوزه صاحب ( از25) انديشی با حضور حدود بیست و پنج نفرنشست و هم

المللی(، مراکز اران(، شبکه تجارت )بازار داخلی و بینها، دولت )سیاستگذاي، تعاونیهاي حرفههنرورزان )بومی(، تشکل

ها و وضعیت موجود توسعه کسب و کار اين حوزه جهت شناسايی هاي صنفی؛ چالشدانشگاهی )دولتی و غیردولتی(، و اتحاديه

ود بر قوانین موج ،آوري اطالعاتجمع توجه محققان در . شايان ذکر است،گیردمی قرار ثرگذار مورد بررسی و تدوينهاي امؤلفه

 . استساله کشور انداز توسعه و برنامه پنجو سند چشم

ناسی شآسیبري شود و با اخص در زمینه هنرهاي صناعی بازنگهاي اصلی و شحوزه تا است آن بر سعی ابتدا در بنابراين   

 رتیب،تو بدينهاي اصلی هنرهاي صناعی تدوين شود حوزه بهبود شرايطهاي اساسی در مسیر عملکرد فعاالن اين حوزه، چالش

هاي یشود در بررسمورد شناسايی قرار گیرد. لذا تالش می صنايع دستیهاي اصلی عوامل مؤثر در توسعه کسب و کار در حوزه

 رند.مورد توجه طرح قرار گی ترهاي مخالف از ابعاد متفاوتاي و میدانی، بسکتابخانه

 اول، ؤالس به پاسخ در اول، فصل در است. پذيرفته صورت تحقیق سؤاالت اساس بر طرح اين بنديفصل کلی، طور به   

 اقتباس اب طرح، دوم سؤال به توجه با دوم، فصل شوند.می معرفی و شناسايی دستی صنايع حوزه در شاخص و اصلی هايحوزه

 و اننظرصاحب با انديشیهم نشست مطبوعاتی، هايگزارش ها،طرح و مقاالت بررسی با و دستی صنايع موجود وضعیت از

 رد پردازد.می صنعت اين کار و کسب حوزه در اساسی هايچالش طرح به حوزه اين فعاالن از نظرخواهی پرسشنامه و فعاالن

 ازارهايب و مهم صادراتی مناطق ترتیب به دستی صنايع صادرات به مربوط آماري هايداده از استفاد با چهارم، و سوم هايفصل

 رد شده مطرح موارد بنديجمع با توسعه در مؤثر عوامل پنجم، فصل در آنگاه گیرند.می قرار شناسايی مورد صادراتی هدف

 کلی نمودارهاي قالب در طرح نتايج از ايالصهخ گیري،نتیجه فصل در نهايت، در شوند.می تحلیل و معرفی گذشته فصول

 شود.می ارايه

 نزديک همگامی و همراهی با نیز، طرح اين است. نیازمند متعددي عناصر همکاري و حمايت به اثري هر تدوين ترديدبی   

 تردک خانم سرکار و رصاب فیروزه خانم سرکار گرامی، مشاوران ارزشمند هايراهنمايی ؛کارآفرين مدير زنان انجمن طرح، مجري

 نی،بازرگا اتاق معنوي و مادي حمايت چنینهم و ياوري؛ حسین دکتر آقاي جناب طرح، علمی ناظر مفید نظرات سهرابی؛ مهین

 اتمطالع مرکز ريیس ،حسینی محمود سید دکتر آقاي جناب ارزنده رهنمودهاي خصوص به و تهران کشاورزي و معادن صنايع،

 .آيدیم عمل به تشکر و تقدير عزيزان اين همگی زحمات از وسیلهبدين که است پذيرفته صورت دي،اقتصا هايبررسی و

 

 مديران طرح                                                                                                               

 فرزانه سلیمانی، نرگس شیخی
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 مقدمه

ود. شهاي گذشته حفظ و به جهانیان معرفی میفرهنگ و تمدن اقوام گذشته از طريق آثار مادي و معنوي به جا مانده از دوران   

در اين میان، صنايع دستی جايگاه ويژه و نقشی اساسی در معرفی سابقه فرهنگی و تاريخی هر ملت دارد. به واسطه اين آثار 

شود. به طور کلی، آثار صنايع دستی داراي دو جنبه عینی ترين زواياي فرهنگی و قومی يک سرزمین آشکار میارزشمند، پنهان

حامل ذهنیت و تخیالت هنرمند سازنده آن گیرد و جنبه حکمی و حکمی است. بعد عینی تحت تأثیر امکانات و زمان شکل می

يع دستی که بدون توجه به صنارود. به طوريفرهنگ ملی به شمار می ارايهمنبع مهم ترتیب، صنايع دستی به مثابه بدين. است

 هاي تاريخی و فرهنگی آنها داشت.توان ادراکی عمیق از ويژگیکشورها، نمی

ه آمدند. در حال حاضر، صنايع دستی باولین آثار صنايع دستی، صرفا به منظور تأمین نیازهاي ابتدايی بشر به وجود می   

هنده دشناختی و اقتصادي است. به عبارت ديگر، آثار صنايع دستی، نه تنها نشانصنعت، داراي هر دو بعد زيبايی-عنوان هنر

توان آن را عاملی مهم در بهبود تراز که میشود. به طوريهويت و فرهنگ ايرانی است، صنعتی در خور توجه محسوب می

نگاه کیفی  يدر گرو ،رمز ماندگاري و حیات آينده کشورها در روند جهانی شدندر واقع، هاي کشور در نظر گرفت. پرداخت

حرکت به سمت يکپارچگی زندگی بشري است و آنچه که در  ،دستی است. مولود فرآيند جهانی شدن اي به صنايعبرنامه و

اي با رويکرد زمان گ محلی و منطقهدارد، عمق دادن به هنر و فرهنها را زنده و پويا نگهتواند اصالت و قومیتاين فضا می

مؤثر براي نزديکی و همکاري  یعامل ،المللیامروزه صنايع دستی به عنوان میراث مشترک بشري در سطح بین خود است.

 . است نهفته هاي فرهنگ، هنر و اقتصاداين همکاري در حوزه شود که پشتوانهتلقی می

 هنرهاي سنتی و صنايع دستی 1-1

ها شههاي اصیل و ريهاي متمادي، با حفظ سنتشود که در طول سدهبه آن دسته از هنرها گفته می به طور کلی، هنرهاي سنتی   

 گیردمیدهند. در اين هنرها بینش و اعتقاد هنرمند در تمامی مراحل کار مورد توجه قرار خود ادامه می حیاتو به  کنندمیرشد 

زآمیز سنتی، رم يهاي هنرهازند. از ويژگیصالح بومی و محلی به ابداع تجلیات مختلف هنري دست میو با استفاده از مواد و م

هاي اخصش گذارد.بر بیننده اثر می ،و تمثیلی بودن آن است. يک هنر سنتی زيباست و چون نگاره يک حقیقت متعالی است

 بدين شرح هستند. اصلی يک اثر هنري سنتی

 ود.رشده به کار میهاي پذيرفتهژه هنري با ابزار و مواد خاص با کیفیتيهاي وفنون و روش ،هاهنري دارد و در آن سنت جنبه -

 .اعتقادي و سنتی برخوردار است از پشتوانه -

 ريشه در تاريخ دارد. -

 رسان به رشد و تعالی انسان است.کمک -

 رزشمند است.ي اافرهنگی است و حامل پیام و محتو یمحصول -



 
 

  

24 

 

 مؤثر در توسعه کسب و کار هنرهاي صناعی )صنايع دستی(هاي طرح پژوهشی بررسی و شناسايی مؤلفه

 

نتی س هاينمايش ،معماري و هنرهاي وابسته ،موسیقی ،شعر و ادبیات شامل مواردي از قبیل هاي مختلف هنرهاي سنتیرشته   

 رود.چنین، صنايع دستی به عنوان بخشی از هنرهاي سنتی به شمار میاست. هم صنايع مستظرفه ، وو آئینی

ومی و ب با استفاده از مواد اولیه به طور عمدهشود که ها اطالق میصنعت –اي از هنر صنايع دستی به مجموعه صنايع دستی:

که در هر واحد آن ذوق  شودمیموجب ساخت محصوالتی  ،انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید به کمک دست و ابزار دستی

وعات گونه محصوالت از مصنو همین عامل وجه تمايز اصلی اين يابدمیهنري و خالقیت فکري صنعتگر سازنده به نحوي تجلی 

 .(1362است )سازمان صنايع دستی، هاي هنري جنبه فاقد اي و يا ساير صنايع دستیمشابه ماشینی و کارخانه

 هاي صنايع دستی ويژگی 1-2

اى در فرهنگ هاى دور تا امروز جايگاه ويژهاز گذشته ،اى وسیع از هنرهاى سنتى ايرانعنوان زيرمجموعهصنايع دستى به   

 رايهاها را براي صنايع دستی به شمار آورد که بدين شرح توان برخی ويژگی. به طور کلی میداشته است ايرانبومى و معنوى 

 شوند:می

که ريشه در اعتقادات و ، ومراث فرهنگی و هنري اين مرز و بمحملی براي می به عنوان صنايع دستی ايراندر نظر گرفتن  -

 ابتکار و خالقیت استادکاران ايرانی دارد. و نیز قوه ،باورهاي قومی

 مواد اولیه مصرفی از منابع داخلی امکان تأمین قسمت عمده -

 هاي تولیدي با يکديگرنبودن اين فرآورده مشابههمانند و  -

 ابزار و وسايل دستیانجام قسمتی از مراحل اساسی تولید به وسیله دست و  -

 تولید و برآورده ساختن نیازهاي داخلی ی بخش عمدهيخوداتکا -

 عرضه در سطح جهانی به عنوان يک محصول فرهنگی و هنري یتقابل -

 ايرانگردي و مبادالت فرهنگی هتوسع جذب هنر دوستان از سراسر جهان و در نتیجه -

 میکهاي سنتی و آکادآموزش به شیوه ارايهقابلیت  -

اهیت و مشود که در اين موارد، البته، در برخی مواقع، به منظور تشريح صنايع دستی، از عبارت هنرهاي صناعی استفاده می   

 بیشتر مورد نظر بوده است. صنايع دستی ارزش هنري

در ايران، صنايع دستی با توجه به شرايط جغرافیايی، فرهنگی، اجتماعی و نیازهاي مادي و معنوي اقوام مختلف ايرانی پديد    

هاي گوناگونی به خود گرفته است. هنرمند ايرانی در ايجاد و ابداع اثر هنري به خاطرات قومی، باورهاي دينی، آمده و جلوه

اي براي کارهاي خود بهره جسته است. در اندازهاي زيباي اطراف، توجه کرده و از آنها به عنوان دستمايهیعت بکر و چشمطب

داع اثر شود؛ و اگر ابتر میتر باشد، به هنرهاي تجسمی نزديکتر و غنیشناختی و مبانی نظري قويهنرها، هر چه جنبه زيبايی

له توان گفت صنايع دستی از جمگیرد. بنابراين، میشود، در گروه هنرهاي کاربردي قرار می بر محور کاربرد و عملکرد استوار

گیرد. اگر در اين آثار جنبه زيبايی بیشتر مورد توجه باشد، نام "صنايع آثاري است که هر دو جنبه تجسمی و کاربردي را در بر می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C
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عیر، نگارگري و ...، و هر چه بعد کاربردي آن گسترش يابد، به گیرد، نظیر طراحی، نقاشی، تذهیب، تشمستظرفه" به خود می

، جايگاه ويژه صنايع دستی در میان ساير هنرها 1-1از قبیل ابزارسازي، چاقوسازي و ... . نگاره  ،شودعنوان "صنايع" شناخته می

 دهد.را نشان می

دهد، در ژه صنايع دستی در میان ساير هنرها را نشان می، که جايگاه وي1-1در تبیین جايگاه صنايع دستی با توجه به نگاره    

گیرد. در تشريح هر يک از اين موارد، ارتباط آنها با صنايع هاي مرتبط با صنايع دستی مورد توجه قرار میابتدا هر يک از بخش

 شود.دستی آشکار می

 

 

 

 

 

 

 

احساس و انديشه هنرمند از طريق تصوير کردن روي يک سطح دوبعدي يا ابعاد يک نقش برجسته يا حجم  هنرهاي تجسمی:

ر که انسان به کمک آن تصاوي هستندپذيرد. در واقع، هنرهاي تجسمی، مجموعه آثاري بعدي، براي انتقال انديشه صورت میسه

سازي، ارتباط تصويري )گرافیک(، تصويرسازي نقاشی، مجسمه مانندبخشد. انواع هنرهاي تجسمی ذهنی خويش را شکل می

زمان و به موازات برد را همشوند. اين هنرها، احساس و کارهاي هنرهاي تجسمی محسوب میو عکاسی، همه زيرمجموعه

 .گیرندمیيکديگر به کار 

در طول تاريخ، تفکیک هنرهاي کاربردي از هنرهاي زيبا وضعیت ثابتی نداشته است، اما به طور کلی، بر مبناي  هنرهاي کاربردي:

هاي ته. اکنون رشمفید بودن هنرهاي کاربردي و جنبه هنري و زيباشناسانه هنرهاي زيبا، اين تفکیک صورت پذيرفته است

موعه طراحی لباس، زيرمجو طراحی صنعتی، چاپ، صنايع دستی، کتابت و نگارگري، فرش، مرمت آثار تاريخی، طراحی پارچه، 

 شوند.هنرهاي کاربردي محسوب می

رح زير صنايع مستظرفه به ش هاي عمدهبندي کتاب آشنايی با میراث فرهنگی و هنري، رشتهراساس تقسیمب صنايع مستظرفه:

 است:

 ...( بندي وتذهیب و تشعیر، نقش ،کشی قالی و گلیمهاي گوناگون، نقشهطراحی سنتی )طراحی براي زمینه -

 خط و خوشنويسی -

 هنرهاي کاربردي

 صنايع دستی

 صنايع مستظرفه صنايع

 تجسمیهنرهاي 

 جايگاه صنايع دستی در انواع هنر 1 -1نگاره 
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 ..(. آرائی )کاغذسازي و هنرهاي وابسته، صحافی سنتی و جلدسازي از قبیل سوخت، ضربی، الکی وسازي و کتابکتاب -

ري، گروي بوم، ديوار، پشت شیشه، سفال از جمله هاي گوناگونو روي زمینه ي متفاوتهاهنقاشی ايرانی )نقاشی با شیو -

 ...( و نگارگري

 ...( ا وها و تکايپوشش حسینیه ، به عنواندوزي و...دوزي، قالببافی، سوزنیيبافی، دارابافی، ترمهنساجی و دوخت )پارچه -

کاري، چینی، کندهمانند معرق، منبت، مشبک، خاتم، گرهآن چوب است ) دهندهتشکیل ماده آثار گوناگون هنري که عمده -

 ...( کاري ونازک

 سازسازي سنتی -

ی، و کوبگري، فیروزهکاري، حکاکی روي فلزات، زيورآالت سنتی، دواتسازي، مشبکزنی، ملیلهفلزکاري و زرگري )قلم -

 (وبیکمرصع

 (... گري ورنگ، سفالسازي، کاشی معرق، کاشی هفتسفال و کاشی )کاشی -

 زيراندازهاي سنتی قالی، گلیم، گبه، سوزي، سوماک، زيلو -

 آثار الکی روغنی -

 حکاکی  -

 تراشیحجاري و سنگ -

 ...( کاري )ساخت و ساز هنري با شیشه، تراش روي شیشه وگري و آينهشیشه -

 رنگرزي سنتیسازي و رنگ -

که ريکند. به طوهاي مطرح شده، ارتباط تنگاتنگی برقرار میشود، صنايع دستی با هر يک از بخشطور که مالحظه میهمان   

ط صنعت، از يک سو ارتبا -ها را درک کرد. در واقع، صنايع دستی به عنوان يک هنرتوان به وضوح، اين ارتباط میان بخشمی

 هاي يک صنعت است. و کاربردي دارد و از سوي ديگر، داراي ويژگی هنري با هنرهاي تجسمی

هاي استادانه تها و مهارشود. نوآوري و حفظ سنتدر فرآيند تولید انواع صنايع دستی، بر دو قابلیت تفکر و تجربه تأکید می   

 مفهوم صنايع دستی توجه به سه عاملشود. براي شناخت ماهیت و از اين دو قابلیت برخاسته و سبب تکمیل و تداوم آن می

دهنده آن، يعنی هدف، شکل ظاهري و فناوري ضروري است که هماهنگی بین اين سه عامل نیز در کیفیت مادي اساسی تشکیل

ر ديده تو معنوي، و میزان ارزش افزوده صنايع دستی اثرگذار است. در برخی آثار صنايع دستی، گاهی يکی از اين عوامل قوي

ود. شرا به طور متعادل در نظر گیرد، اثر نهايی به کمال و کیفیت مطلوب خود نزديک می سه عاملد. چنانچه هنرمند اين شومی

 مشخص شده است. 2-1گانه در نگاره ترتیب عوامل سهاين 
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 شود.گانه به طور اجمالی تشريح میدر ادامه، هر يک از اين عوامل سه   

وع کننده نتواند بیانشود و اين نیازها خود میهدف بر مبناي نیازهاي مادي و معنوي تعريف می ،در صنايع دستی الف( هدف:

واند تبر باورها، آداب و رسوم، و ارتباطات قومی و فرهنگی است که می محصول تولید شده باشد. در نیازهاي معنوي، تکیه

 همگام با نیازهاي مادي ناشی از شرايط زيستی و معیشتی، در يک اثر متجلی شود.

بعد ديگر صنايع دستی، شکل صوري يا ظاهري اثر است که گذشته زيبايی آن، خود باعث شناسايی و وجه  ب( شکل ظاهري:

 هاست.نايع دستی ساير مناطق و سرزمینتمايز آن از ص

تجربه  گیري از دانش وگیري يک اثر در صنايع دستی است، با بهرهفناوري يا روش تولید که بنیان اصلی شکل ج( فناوري:

 آورد.پیشینیان، و گاه به مدد تجربیات و اطالعات جديد، تولیدات متنوعی را پديد می

 صنايع دستی اجتماعیاقتصادي و نقش و کارکردهاي  1-3

اي است که با وجود اهمیت بسیار، مورد غفلت قرار گرفته جايگاه صنايع دستی در رشد و توسعه اقتصادي کشور، مقوله   

اي نسبت به اين صنعت سبب شده است که هنرهاي صناعی با وجود پیشینه تاريخی ارزشمند، در است. همین ديدگاه حاشیه

یستم توان حضور اين صنعت در سهاي خود نباشد. به طور کلی، میمیدان رقابت، قادر به ارايه قابلیت مسیر افول قرار گیرد و در

 شود.اجتماعی و اقتصادي کشور را بسیار مهم ارزيابی کرد که در ادامه به برخی از اين موارد اشاره می

و درآمدزا براي افرادي اشاره کرد که از ذوق هنري اي مولد توان به صنايع دستی به عنوان حوزهدر بحث کار و اشتغال، می   

برخوردار هستند و در عین حال، تمايل دارند از کارهاي دستی خود، منفعت اقتصادي نیز داشته باشند. به عالوه، ساخت 

ات قتواند به مثابه شغل جانبی روستايیان و عشاير، به خصوص در دوران بیکاري فصلی و يا اومحصوالت صنايع دستی می

هاي فعالیت واقع،در  شود.فراغت، به حساب آيد. همین امر منجر به جلوگیري از مهاجرت بی رويه اين گروه به شهرها می

نقدي  نیاز چندانی به سرمايه ، و استفاده عمده از تجهیزات دستیذوق و سلیقه نیروي انسانی براتکا  جهتصنايع دستی به 

 کرد. سبت به ايجاد اشتغال در اين بخش اقدام ن اندکی سرمايه اتوان بو می ندارد

 شکل ظاهري

 و هماهنگی آنها در صنايع دستی گانهتغییرات عوامل سه 2 -1 نگاره
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توان به صنايع دستی به عنوان منبع اشتغال مولد و درآمدزا در سطح از سوي ديگر، با داشتن نگاهی کالن به بحث اشتغال، می   

کشور اشاره داست. صنعتی که با استفاده از روحیه هنري افراد و تقويت خالقیت و ابتکار آنها در امر تولید انواع محصوالت 

 ت، بلکه صرفه اقتصادي نیز با خوددهنده فرهنگ و هنر ايرانی در سطح داخلی و خارجی، و حتی جهانی اس ارايهدستی، نه تنها 

تی گذاري بر روي صنايع دسترتیب، با سرمايهکند. بدينهاي کشور کمک شايانی میبه دنبال دارد و به بهبود تراز پرداخت

ي اهتوان در جهت رشد و توسعه اقتصادي، به صادرات غیرنفتی و تأمین درآمد ارزي از طريق آن اتکا کرد. در کنار آن، ارزشمی

 شود.هاي ايرانی نیز به جهانیان معرفی میفرهنگی، آداب و رسوم ديرينه و اصالت

به عالوه، صنايع دستی عاملی مؤثر در توسعه جوامع محلی و توسعه نیافته شهري و روستايی کشور است. در واقع، استفاده    

گیري از تواند در پیشبااليی برخوردار است، بلکه می ها، نه تنها از جنبه اقتصادي از مزيتاز نیروي عظیم انسانی در اين بخش

هاي بی رويه، اعتیاد و ... مؤثر باشد. هر چند در حال حاضر، به جهت نبود مزيت انواع آسیب هاي اجتماعی نظیر مهاجرت

 هاي اجتماعی نیز نیست.آفرينی در ساير بخشاقتصادي در میان فعاالن صنايع دستی، قادر به نفش

 صنايع دستی هاي رايجگروه 1-4

)روش تولید، مواد اولیه و ابزار( تشکیل  کاربرد ستی از سه رويکرد شکل ظاهري، هدف وطور که مطرح شد، صنايع دهمان   

ر اساس ها، ببنديهاي مختلفی براي آن به وجود آمده است.  هر يک از گروهبنديشده است. به دلیل تنوع فراوان اين هنر، طبقه

 شود. ی صورت پذيرفته است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میمعیار خاص

فشار مهاجر، )ا حوزه تقسیم کرد که شامل موارد زير است 9توان بر اساس مواد اولیه به کار رفته، به صنايع دستی را می   

1393): 

ري بافی، هاي دستگاهی )مانند زبافته...( و دستهاي داري )مانند قالی، گلیم، گبه و بافتههاي سنتی شامل دستت. آثار دستباف1

 مخمل بافی و ...(

 کاري، طالسازي و زرگريکاري، میناکاري، ملیله. آثار فلزي شامل قلمزنی، حکاکی، طالکوبی روي فوالد، مشبک2

، نی مثل تار، تنبکسازي، سازسازي )سازهاي ايراسازي، مشبکسازي، منبتکاري، خاتم. آثار چوبی از قبیل خراطی، معرق3

 سنتور و ...(، حصیربافی و ...

. آثار نقاشی و طراحی سنتی شامل طراحی سنتی، نگارگري )تابلو، گل و مرغ، نگارگري روي چوب، نگارگري روي چرم و 4

)... 

 کاري روي شیشه، نقاشی روي شیشهگري سنتی )فوتی و قالبی(، تراشاي نظیر شیشه. آثار آبگینه5

 سازيسازي، خرمهرهسازي، کاشیگري، پیکرهلی مانند سفال. آثار سفا6

 سازيتراشی )ساخت ابزار و وسايل سنگی(، معرق سنگ، حکاکی روي سنگ، تسبیح. آثار سنگی از قبیل سنگ7

 دوزيدوزي، پولکدوزي، پتهدوزي، ملیلهدوزي، قالب. آثار رودوزي مانند سوزن8
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 باتیک )کالقه(.  . آثار چوبی سنتی از قبیل قلمکار،9

س بندي ديگري بر اساشده از بعد مواد اولیه را تا حدودي جامع دانست، زيرا در تقسیم ارايهبندي توان تقسیمدر واقع، می   

ثار ها(، آها، پارچههاي سنتی، چاپ )مستقیم و غیرمستقیم( و رنگرزي )الیاف، نخهاي از قبیل آثار رودوزياين مؤلفه، گروه

ي اکاري و تلفیقی به صورت احجام چوبی(، آثار شیشهکاري، خاتمچینی، خراطی، نازک )نظیر منبت، معرق، مشبک، گرهچوبی 

له سازي، تراش و تلفیقی(، آثار فلزي )از جم)از قبیل چندپوسته کردن، شیشه رنگارنگ، آبگز کردن، نقاشی روي شیشه، مات

ستی؛ کاري و تلفیقی(، آثار بافت و نساجی )نظیر کارهاي دی، حکاکی، میناکاري، مشبککوبکاري، طالکوبی، فیروزهزنی، ملیلهقلم

؛ دارداري قالی و گلیم؛ دستگاهی زيلو، جاجیم، کرباس، زري، ترمه و مخمل(، آثار سفالی )مانند ظروف بدون لعاب و لعاب

تراشی، خراطی، نقش برجسته، مشبک، معرق و فام(، آثار سنگی )از قبیل جواهررنگ، معرق و زرينرنگ، هفتهاي تککاشی

یقی )مانند سازي(، و در نهايت آثار تلفتلفیقی(، آثار طراحی و نقاشی سنتی )نظیر نگارگري، تذهیب، تشعیر، گل و مرغ و خیالی

دي بن(. همچنان که در اين تقسیم1392شود )کمیسیون تخصصی هنر پیش دانشگاهی، جلدسازي، کاغذسازي و ...( ذکر می

ي ادر نظر گرفتن گروه آثار تلفیقی است که به صورت مجموعه میان اين دو گروه، شود، تنها وجه تمايزصنايع دستی مالحظه می

 شود.از چند ماده اولیه در حالت ترکیبی انجام می

 استفاده با که شودمی اطالق تزيینی کارُبردي هايفرآورده از گروه آن بهدستی  اي، صنايعبنابر تعريف سازمان فنی و حرفه   

 هايويژگی تاريخی، سابقه از متاثر و شودمی ساخته ابزار و دست کمک به و غذايی ۀچرخ از خارج بومی، طبیعی اولیه مواد از

 و هنر ذوق، و است مّلی و بومی زيبا شناختی معیارهاي و سنتی باورهاي اجتماعی، عادات ولید،ت مکان جغرافیايی و فرهنگی

بندي صنايع دستی بر اساس مواد اولیه تشکیل است. بر اين اساس، گروه مشهود تولیدات تک تک در اثر ۀسازند فردي خالقیت

 :1دهنده آنها بدين شرح است

 پنبه،( طبیعی الیاف ... و َوردي چهار َوردي، دو بافندگی مختلف هايدستگاه كمك به كه هستند هايیبافتهدست. نساجی سنتی. 1

 .هستند هابافی نوار و پتو سنتی، هايپارچه بافی،ِاحرامی پودنما، تارنما، هايپارچه شامل و شوندمی بافته )ابريشم پشم،

 و عمودي، يا افقی دارهاي از استفاده با كه هستند دستی صنايع از وسیعی طیف شامل داري هايبافته هاي داري و نمد:. بافته2

 نمد نیز .زيلو اسب و ُجل خورجین، گلیم، مانند قالی، شوندمی بافته ابريشم( ُبز و موي ُكرک، پشم، پنبه،(طبیعی  ۀاولی مواد

 آيد.می دست به فوق الیاف دادن( فشردن )َورز و كردن متراكم اثر در كه مو و پشم ُكرک، جنس از است اينبافته منسوج

 طبیعی، مواد و دستبافت هايپارچه انواع از استفاده با كه شودمی اطالق دستی صنايع محصوالت از گروه آن به . پوشاک سنتی:3

 .شوند تهیه )... و كاله روسري، پوش،پاي پوش،تن (محلی هايلباس ها،رودوزي و نوار انواع از گرفتن مدد با و

                                                           
 

 شده است. ارايهها در پیوست دو . جزئیات مربوط به هر يک از اين گروه1 
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پوشش  طريق از ،)کارقلم(ُمهر  مو،قلم مانند وسايلی با پارچه كردن دارنقش و رنگین از عبارت سنتی چاپ هاي سنتی:. چاپ4

 است. )دندانی دارايی،(و بستن  زدن گره يا و باتیك((نخورده  موم هايقسمت آمیزيرنگ موم، و يا صمغ با

مختلف  هايروش با و ُرس خاک از استفاده با آن در كه است هايیفرآورده شاملگري سفال. سفال، سرامیک و کاشی: 5

در  .برجسته اللجین و نقش كلپورگان، نظیر سفال کنندپخت می كوره در و دهندمی فرم را ِگل ،)ايفتیله و دستی كاري،چرخ(

 مجددا و آيددر می به صورت منقوش پوشانیده می شود، لعاب ۀوسیل به آن روي شود کهمی اطالق سفالی بهسرامیک کل، 

 گويندمی كاشی را لعابدار و مسطح ۀپخت خشتبه عالوه،  لعابی. زير رولعابی و مینايی، سفال مانند شودمی پخت كوره در

 .گیردمی انجام رنگهفت مینايی و ُمَعَقلی، ُمشبك، فام،زرين از قبیل كاشی كاشی چیدمان يا و نقاشی هايتکنیك با كه

 حالل حیوانات ۀشد دباغی و شده پاک پوست آن ۀاولی ۀماد كه است كارُبردي و تزيینی مصنوعات شامل . صنايع دستی چرمی:6

 ... و  چرم روي سوخت چرم، روي نقاشی چرمی، باشد، همچون جلدسازي

 با و رودبنابه کار می معماري تزيینات در كه شودمی گفته سنتی هنرهاي از گروه آن به . هنرهاي دستی وابسته به معماري:7

 اسلیمی نقوش از استفاده با ،... و آيینه رنگی، هاشیشه چوبی، كاشی، آهك، ساروج، گچ، قبیل از ساختمانی هايمالت از استفاده

 .دهند معماري به اسالمی ايرانی جالي هندسی، و ختايی و

 (گرانبها فلزات و گاه مس مفرغ، برنج، مانند آهن، فلزاتی آن ۀاولی ۀماد كه كارُبردي و تزيینی محصوالت . صنايع دستی فلزي:8

 مانند ،شوند سنتی نقوش داراي ،... و دادن حرارت يا و زدن ضربه تکنیك جواهرات، نصب از استفاده با و باشند نقره( يا طال

 و ... سنتی زيورآالت میناكاري، ،)چلنگري (سنتی آهنگري زنی،قلم مسگري، دواتگري،

 در و فراوان ۀاولی ۀماد عنوان به و سلولزي الیاف مناسب پذيريشکل و خاص ويژگی دلیل به . صنايع دستی چوبی و حصیري:9

 خراطی، خاتم، منبت، از قبیل معرق، گیرددر بر می را وسیعی گروه و شودمی تولید ايران نقاط از بسیاري در دسترس، قابل

 ... و  حصیري محصوالت

 ماهی،گوش  صدف، مانند دريا از آمده دست به قطعات از شده ساخته كارُبري و تزيینی مصنوعات . صنايع دستی دريايی:10

 ... و  ماهی پولك و پوست ماهی، استخوان

 خراطی حجاري، :مانند قیمتینیمه و قیمتی هايسنگ فرآوري سنگ، تراش ۀوسیل به محصوالتی ساخت . صنايع دستی سنگی:11

 ... و  قیمتینیمه و قیمتی هايسنگ تراش سنگ، معرق سنگ،

شود، می اطالق باشد آن مصرفی ُبعد از بیشتر آن هنري ُبعد كه دستی صنايع هايفرآورده از گروهی به :. صنايع دستی مستظرفه12

 و ... ايخانهقهوه نقاشی سنتی، طراحی تشعیر، تذهیب، نظیر

 روي بر اشیا الصاق يا و سنتی تصاوير و نقوش دوختن ۀوسیل به كه هستند دستی صنايع از گروهی هاي سنتی:. روردوزي13

 شود(،نمی ديده كار ۀزمین ۀپارچ (ُپركار هايرودوزي اصلی گروه چهار شامل و شوندمی تهیه دارنقش يا و ساده هايپارچه

 سکه، پولك، منجوق، نصب و کردن اضافه(الحاقی  هايرودوزي و پارچه( پود يا تار كشیدن بیرون(دوزي ُسکمه دوزي،سوزن

 هستند. پارچه( روي بر ... و ِسرمه نوار، صدف،
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 قلیايی، مواد سیلیس، كوارتز،(شده  ذوب ۀشیش خمیر جنس از تزيینی و مصرفی اشیاي و ظروف ساخت عبارت از . آبگینه:14

 آن است. روي بر تراش يا نقاشی و دهیشکل ، ...گیري،قالب دمیدن، هايروش به فلزي( اكسیدهاي

 ۀاولی مواد كنندهدارند، تأمین دستی صنايع به مستقیم وابستگی كه ِحَرف از گروهی بههاي سنتی وابسته به صنايع دستی: . پیشه15

 ... و  رفوگري سنتی، دباغی سازي،مانند گالبتون شود،می اطالق آيندمی صنعتگر مدد به تکمیل كار در يا و هستند آنها

ساخت  ها بر اساس تکنیک، تفکیک آنبمناسهاي يکی از راه ،صنعت دستی-بخشی به حیطه وسیع هنربراي سامانچنین، هم   

، یکهاي خاص آن تکندر يک گروه با ويژگی شوند،. بدين صورت، محصوالتی که با استفاده از روشی مشترک خلق میاست

 تتوسط گروه هنرهاي سنتی فرهنگستان هنر انجام پذيرفته اس هاي تولید صنايع دستیبر حسب روشبندي طبقه .گیرندقرار می

 شود. می ارايهشرح که بدين 

 قالی، گلیم، زيلو و گبه هاي داري )فرش دستبافت( شاملبافته. 1

 هاي فاخر و سايرها شامل پارچه، پالس، پارچهجاجیم و جاجیم مانندهااز قبیل هاي دستگاهی )نساجی سنتی( بافتهدست. 2

 هاپارچه

 الحاق مواد ديگر به پارچه، و پارچه دوخت داخل، دوخت روي پارچهشامل سه گروه هاي سنتی رودوزي. 3

 گريکاري، زرگري، کوفتهکاري، ملیلهگري، حکاکی روي فلز، قلمزنی، مشبکدوات هنرهاي فلزي مشتمل بر هنرهاي. 4

 سازي،)ضريح گري، زيورسازي، آثار فلزي ترکیبیريخته سازي،)زمودگري(، قفل کوبی(، چلنگريکوبی و مسنقره )طالکوبی،

 سازي( سازي، عالمتاسلحه

 (بندي، میناي مرصعمیناسازي )میناي نقاشی، میناي خانه. 5

غابی، دار )سفال دوکاري، نقش برجسته سفالی(، سفال لعابگري با دست، چرخ)سفال گري شامل سفال بدون لعابسفال. 6

مینايی، معقلی(، سفال مینايی، سفال فام، رنگ، معرق، زرين، کاشی )هفت(سازي، نقاشی روي لعاب، نقاشی زير لعابلعاب

 بدل چینیو  فام، خرمهرهزرين

 شیشه با تلفیق فلز، و تزيین شیشه، گريشیشه آبگینه شامل. 7

-کاري، خاتمکاري، مشبکچوب، منبتسازي، معرقکاري، سازسازي، آروسیکنده خراطی، از قبیل هنرهاي مرتبط با چوب. 8

 منبت، و کاري( چوب، معرقکاري )ريزهدرودگري، نازک چینی، سوخت روي چوب، سازي، گره

-تراشی، خراطی سنگ، معرق سنگ، مشبک سنگ، حکاکی سنگ، مرصع، فیروزهشامل هنرهاي سنگ هنرهاي مرتبط با سنگ. 9

 کوبی

 و نگارگري شامل نگارگري کتاب و نگارگري مرقعات )تذهیب، تشعیر و گل و مرغ(، طراحی سنتی شامل طراحی قالی. 10

 سازي، ساخت قلمشود، ساخت ابزار و مواد که شامل بوم)طراحی گره( می کشیگلیم، طراحی قلمی، ترسیمات ناخنی و گره

 است.ها، مهره، کاغذپوستی و تخته صیقل ها و روغنها، چسبمو، ساخت رنگو قلم
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)باتیک(، گره  ايقلمکار، کالقه چاپ روي کاغذ )چاپ سنگی( و چاپ روي پارچه شامل در دو گروههاي سنتی چاپ. 11

  خورد

 ، مرواربافی، و بامبوبافیبافی()چیق بافیچیغ حصیربافی شامل بوريابافی،. 12

 نمدمالی. 13

 دوزيپوستین. 14

 آثار چرمی شامل سراجی و حکاکی روي چرم. 15

 سازي )مرکب خوشنويسی و مرکب نگارگري( سازي سنتی شامل رنگ هاي گیاهی، حیوانی، معدنی، شیمیايی و مرکبرنگ. 16

 بر روي کاغذ، چوب، پشم، ابريشم و پنبه  رنگرزي سنتی. 17

گروه جاي داد که شامل موارد  24توان بر اساس نظريه کارشناسان صنايع دستی در صنايع دستی ايران را میعالوه، به   

 :(1386)ياوري،  هستند زير

اي داري هشوند، بافتهبه کمک دارهاي افقی يا عمودي مستقر در زمین در زمان بافت تولید میمحصوالتی که  هاي داري:بافته .1

 ارويه پشتی و برخی از انواع زيلوهمانند قالی، گلیم، چنته، شوند میمحسوب 

ي و هشت َوردهاي بافندگی دو َوردي، چهار َوردي، شش َوردي، هايی که به کمک دستگاهفرآوردهبافی )نساجی سنتی(: دست. 2

شمی و اي، پهاي پنبهشوند. نظیر جاجیم، ترمه، زري، شال و انواع پارچهبافی محسوب میشوند، دستژاکارد دستی تولید می

ار، پودگذاري کگانه بافندگی )ايجاد دهنهکرکی. از جمله خصوصیات اين رشته از صنايع دستی اين است که اواًل کلیه مراحل سه

ع طرح چنین تنوشود. ثانیًا امکان استفاده از پودهاي رنگی به میزان نامحدود و همرکات دست و پا انجام میو دفتین زدن( با ح

 .شود که اين امر نشانگر حضور موثر و خالق انسان در تولید استبافت با در اختیار داشتن و کنترل حرکات َوردها میسر می

آيند ه حساب میها ببافتنی وشود جزبا الیاف طبیعی تولید می قالب و نظاير آن وانواع مصنوعاتی که با کمک میل و  بافتنی:. 3

 …نظیر دستکش، جوراب، کاله، شال گردن، روسري و

هاي بدون نقش و يا کشیدن قسمتی از کلیه مصنوعاتی که از طريق دوختن نقوش سنتی بر روي پارچه روکاري و رودوزي:. 4

دوزي، دوزي، ملیلهدوزي، قالبدر گروه رودوزي يا روکاري جاي دارند، نظیر سوزن ،آيدوجود میهاي تار و پود پارچه به نخ

 … دوزي ودوزي، پتهدوزي، گالبتوندوزي، خوسخامه

 هايچاپ وجز ،پذيرندمی و نقش شوندمیآمیزي مو، مهر و نظاير آن رنگهاي که به وسیله قلمکلیه پارچه هاي سنتی:چاپ. 5

 (اي )باتیککار و چاپ کالقهآيند مانند چاپ قلمسنتی به حساب می

طريق ورز دادن تهیه  انواع مصنوعاتی که بر اثر درگیري و متراکم کردن پشم و کرک در شرايط فنی مناسب از مالی:نمد. 6

 آيند. نظیر کاله نمدي، پالتو نمدي )َکَپنک(، نمد زيرانداز و نمد پادريگروه نمد مالی به شمار می وشوند، جزمی

ه هاي کوارتز و کائولن ببه محصوالتی که با استفاده از گل رس و همچنین گل حاصله از سنگ سازي:گري و سرامیکسفال. 7

اخته شده س يشود. براي تکمیل اشیاو سرامیک اطالق می سفال ،شوندکمک دست و چرخ سفالگري ساخته و سپس پخته می
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 زها شده و اکاري و يا ايجاد نقوش برجسته روي آنيدر نقاط مختلف کشور برچسب سنت و رسوم اقدام به نقاشی، کنده

وف رشود. محصوالت تولید شده اين گروه شامل انواع پارچ و لیوان، ظاستفاده می لعاب مناسب براي پوشش سطح اشیا

 است. …غذاخوري، گلدان و

ی از و يا ترکیب ،محصوالتی را که از طريق شکل دادن مواد معدنی ذوب شده در کوره نظیر سلیس، خرده شیشه گري:شیشه. 8

شیشه  ،شوداين دو با استفاده از روش دمیدن توسط لوله مخصوص و کاربرد ابزار دستی شامل انبر، قیچی و غیره حاصل می

 .شودینی ديگري نظیر نقاشی و تراش هم میينامند که شامل مراحل تکمیلی و تزساز میدست

 نظیر ،ودشمحصوالتی که با استفاده از پوست و چرم دباغی شده و شیوه سنتی تولید می هاي پوست و چرم:تولید فرآورده. 9

 هستند.روه اين گ و( جزتبافدستپوستین، کاله پوستی، چاروق، محصوالت تکمیلی چرمی )نظیر تلفیق چرم با محصوالت 

هاي که به شیوه سنتی و با استفاده از ابزار دستی و انواع فلزات )مس، نقره، طال و فرآورده ساخت محصوالت فلزي و آلیاژ:. 10

 گروه اين جزو …قندشکن، قفل و يانواع ظروف خانگی، چاقو مانند ،شوندآهن( و انواع آلیاژهاي )برنج و ورشو( تولید می

 هستند.

 قلم، زا استفاده با سنتی نقوش و هاطرح آن طی که است صنعتی –هنر کاري و حکاکی روي فلزات و آلیاژها:زنی، مشبکقلم. 11

 گیرد.می شکل آلیاژ يا فلز از شده ساخته اشیاي روي بر دستی ابزار ساير و چکش

، ها، نظیر فیروزه، سنگ مرمراولیه اصلی آن را انواع سنگشود که مواد شامل مصنوعاتی می تراشی و حکاکی روي سنگ:سنگ. 12

 حکاکی اي تراشیده مختلف وسايل و ابزار کمک به و دهندمی تشکیل …سنگ يشم، سنگ سیاه، سنگ سفید )آالباستر( و

 … و نگین انواع عکس، قاب چراغ، پايه ظروف، انواع نظیر شوند،می

ه و به طور عمده ب ،محصوالت چوبی است که طی آن توسط ابزار و وسايل مختلفاي از تولید خراطی شیوه خراطی چوب:. 13

 شوند.می پرداخته و ساخته …وسیله دستگاه خراطی اشیاي نظیر انواع گهواره، پايه آباژور و 

اره، رنده، هاي چوبی است که طی آن به وسیله وسايل نجاري نظیر روشی از ساخت فرآورده کاري چوب:کاري و نازکريزه. 14

 و تحت فشار شکل چسبندمیبه صورت روکش بر روي بدنه چوبی  و شوندمی آماده چوبی کوچک قطعات و ...، سوهان، مغار

 .دنشوها تولید و عرضه میخوري، زيرسیگاري، قاب عکس، و نظاير آند و از اين طريق انواع شکالتنگیرمی

ا ها و نقوش سنتی بديگر از تولید محصوالت چوبی است که طی آن طرح هشیو کاري چوب:کاري و مشبککاري، کندهمنبت. 15

 .پذيرندهاي مرغوب و با دوام شکل میاستفاده از مغار، تیشه، اره و ساير ابزار نجاري بر روي چوب

شود، همان ز شامل مییبافی را نبافی، سبدبافی و چپغمنظور از حصیربافی که ضمنًا بامبوبافی، مرواربافی، ترکه حصیربافی:. 16

 هاي حاصله از الیاف سلولزي )گیاهی( به کمک دست و ابزار ساده دستی است که طی آن محصوالت مختلفی نظیربافت رشته

 روريض نکته اين ذکر بافیچپغ مورد در. شودمی عرضه و تولید …حصیر زيرانداز، سفره حصیري، انواع سید، انواع ظروف و

ه هاي سنتی در آن استفادرحط و نقوش ايجاد براي نیز شده رنگ پشمی نخ از بافت ضمن ،گیاهی الیاف بر افزون که است

 .شودمی
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هاي چوبی است که طی آن با استفاده از روکش حاصله از به هم چسباندن قطعات روشی از تولید فرآورده سازي:خاتم. 17

سنتی )به طور عمده به صورت هندسی( و به کمک ابزار و وسايل هاي کوچک فلزات، استخوان و انواع چوب در اشکال و طرح

 شود.می ساخته …خوري، جاسیگاري، میز، صندلی وهايی نظیر انواع قاب عکس، شکالتمختلف فرآورده

ر ها و پهاي سنتی بر روي زمینه چوبی، سرامیک، سنگ و خالی کردن داخل خطوط طرحها و نقشترسیم طرح کاري:معرق. 18

 .گويندمی کاريمعرق را …ن فضاي خالی شده به وسیله قطعات آماده شده چوبی، سرامیک، فلزي، صدفی، سنگی وکرد

 ناهايبهاي سنتی براي استفاده در ها و نقشها با استفاده از طرحست پرسابقه که طی آن انواع کاشیاهنري  گري:کاشی. 19

زنی، نقاشی و پخت مجدد در کوره ساخته و پرداخته آن در کوره و لعابگیري گل رس، پختن مذهبی و تاريخی از طريق قالب

 .شوندمی

آالت با استفاده از خوري، تنگ و همچنین برخی از زينتمختلف نظیر سرويس چاي يمنظور ساخت اشیا کاري:ملیله. 20

 .است ... قیچی، کورهی مخصوص وهاي نقره، طال و مس به کمک ابزار و وسايل ساده فلز کاري نظیر حديده، انبر، مفتول

کاري، پخت، نقاشی و پخت مجدد اشیا در کوره است که تمامی اين ساخت بدنه فلزي، لعاب ،جا مراددر اين میناکاري:. 21

 .پذيردهاي اصیل و سنتی در مرحله نقاشی انجام میو استفاده از طرح ،مراحل به کمک ابزار و وسايل ساده

ی است که در آنها عامل هنر به مراتب بیش از فنون و وسايل ظريف در اينجا منظور ساخت اشیا هنري: مستظرفه يساخت اشیا. 22

 .شودتولیدي دخالت دارد و شامل نگارگري، نقاشی روي صدف، نقاشی روي چرم، الکی روغنی و تذهیب می

آالت با چنین انواع زيورآالت و ديگر زينتو همدر اينجا مراد ساخت و تولید انواع جواهرات محلی  آالت:ساخت زينت .23

 است.استفاده از طال، نقره و انواع آلیاژها 

ي فوالد، کوبی(، طالکوبی رونشانی )فیروزهمنظور ساخت ساير محصوالت دستی نظیر فیروزه هاي دستی:ساخت ساير فرآورده. 24

 سنتی هايطرح از استفاده با دستی وسايل و ابزار با که تاس …اي( وکشی گیوه )آجیده ولتههاي محلی، تختانواع عروسک

 .شودمی پرداخته و ساخته

شود، در اين موارد، تمرکز اساسی بر روي مواد اولیه يا روش ساخت هاي مطرح شده مالحظه میبنديطور که در گروههمان   

ل بدين ترتیب، در جدو د.نمعیارها نیز مد نظر قرار گیرکند تا ساير بوده است. اين در حالی است که موضوع طرح ايجاب می

 شود.می ارايه، معیارهاي چهارگانه تعیین شده در طرح 1-1

 هاي اصلی و شاخص در حوزه هنرهاي صناعیهاي انتخاب حوزهمالک 1 -1 جدول

 آوردتنوع مواد و مصالح بوم 1

 میزان قدمت و پیشینه آن 2

 ظرفیت بالفعل کسب و کار 3

 گستردگی جغرافیايی 4
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اي از عوامل تولیدي، تاريخی و بازرگانی شود، به منظور کسب هدف طرح، مجموعهمشاهده می 1-1طور که در جدول همان   

هاي ، حوزه1-1ها نقش داشته است. در اين بخش، با توجه به مالک و معیارهاي شناسايی شده در جدول در انتخاب گروه

ها در بررسی شود. الزم به ذکر است که اين گروهمشخص می 2-1اصلی و شاخص در گروه صنايع دستی به شرح جدول 

هاي آتی با اعضاي پانل، به طور مستمر هاي تکمیلی و مصاحبهاند و در بررسیهاي اصلی تعیین شدهمقدماتی به عنوان گروه

 .گیردیمبندي صورت پذيرفته مورد توجه قرار گروه

 هاي اصلی و شاخص در حوزه هنرهاي صناعیحوزه 2 -1 جدول

 آثارچرمی: . 1

 سازياندازي ضربی روي چرم، زينجلدسازي، سراجی سنتی، معرق چرم، سوخت روي چرم، نقاشی روي چرم، نقش

 . آثار فلزي: 2

-آالت، قفلسازوبست )يراق گري ج.ريخته ب. کاري(کاري )خمگري، ورقهکاري )دواتچکش ساخت آثار فلزي: الف.

   سازي(سازي و ملیله

ريح سازي، ض تلفیقی: آثار ب. کوبی(کوبی و ورقگري )مفتولزنی، مشبک، حکاکی و کوفتقلم الف. تزيین آثار فلزي:

 سازي  سازي و اسلحهزيورسازي، عالمت

 نقاشی مینا، میناي مرصع  -ب بندياي و پنجرهحفرهاي، بندي: حجرهمیناي خانه الف. مینا:

 . آثار سفالی: 3

  سفال تلفیقی گري با قالب، د.سفال گري با چرخ، ج.سفال گري با دست، ب.سفال ساخت سفال: الف.

ه پخته * تزيین روي بدن ( ب.کنده، نقش افزوده، نقش بريده، نقش فشردهتزيین روي بدنه خام )نقش تزيین سفال: الف.

 عاب خراش* بدون ل رنگ، لعاب يکدست( دار )زيررنگی، رورنگی، هفتلعاب

   . آبگینه: 4 

. تزيین حین ساخت: چندپوسته کردن، شیشه 1تزيین شیشه:  گري قالبی، تلفیقی ب.گري، شیشهساخت شیشه: شیشه الف.

 از ساخت: مات کردن، نقاشی، تراش تزيین بعد .2 رنگارنگ، شیشه و فلز، آبگز کردن

  . آثار چوبی:5 

کاري، منبت ـمعرق، آثار تلفیقی : نازک ؛بريبرش چوب: معرق، خاتم، شبکه تراش چوب: حجم چوبی، منبت، خراط؛

 بريسازي، گره چینی، قوارهاتصال فاق و زبانه )برش و بست(: ارسی . معرق ـ مشبک، معرق ـ خاتم

  . آثار سنگی:6 

 بري: معرق، خراش: خراش سطحی )خطوط محیطی طرح(،برش: شبکه .تراش: جواهرتراشی، نقش برجسته، خراطی

 هاي تلفیقیروش خراش عمقی )زمینه(.

 هاي سنتی: . رودوزي7

دوزي یيشراودوزي بلوچ، ددوزي. رودوزي: رودوزي طبق بافت پارچه: سوزندوزي، سکمهکشی و رودوزي: چشمهنخ

خارا ب دوزي، دوزي، زرتشتیدوزي. رودوزي طبق الگو يا نقشه: نقشرودوزي روي طرح چاپ شده: پته .دوزيو تفرشی



 
 

  

36 

 

 مؤثر در توسعه کسب و کار هنرهاي صناعی )صنايع دستی(هاي طرح پژوهشی بررسی و شناسايی مؤلفه

 

دوزي، دوزي، خوسگالبتون دوزي،ملیلهدوزي، پولکهاي فلزي: آرايه دوزي. آرايه دوزي:دوزي و رشتیدوزي، خامه

دوزي. اي: آينههاي شیشهآرايه .دوزيواد مصنوعی: منجوقهاي مدوزي. آرايهيک-دوزي و دهدوزي، نقدهدوزي، زغرهسکه

 دوزي دوزي ترکیبی: پیلهدوزي و آجیدهاي: قیطانهاي نخی و پارچهآرايه

 هاي سنتی: . چاپ8

ري و بدون مهر )آزاد( ، تا و گره اي )مهمقاوم )کالقه ،غیرمستقیم: چاپ برداشت مستقیم )قلمکار(. چاپ روي پارچه :

 )پیچان(، چاپ روي کاغذ )چاپ سنگی و چاپ فلزي(خورد 

 . جلدسازي و صحافی: 9

 جلدسازي )جلد سوخت معرق، جلد ضربی و جلد الکی روغنی(، صحافی  

 . آثار کاغذي: 10

 هاي کاغذي )پاپیه ماشه(کاغذسازي، کاغذبري و حجم

 . رنگرزي سنتی: 11 

 یوانی و پارچه(حمام سرد )کاغذ و الیاف گیاهی(، حمام گرم )الیاف ح

 هاي سنتی: بافتهدست .12

تار و پودي )پودگذاري ساده )گلیم دورو( و  بافی(، ب.بافی و گلیمتاروپود و گره )قالی الف. هاي داري:دست بافته

، شمد، شال، ساده: کرباس .هاي دستگاهی )نساجی سنتی(: الفبافتهدست. تلفیقی )گلیم برجسته( .جپودپیچی )ورنی(، 

: یتلفیق ج. پیچیده: ترمه، زري و مخمل، حوله، برک، چادرشب، شک و موج، ب. احرامی، دارايی، جاجیم، زيلو، عبا، شعر،

 مخمل زري 

ر اين گیرد. دهاي مهم در اين حوزه صورت میدر ادامه، به منظور آشنايی بیشتر با صنايع دستی، گذري بر مقاالت و کتاب   

 شود. در هر مورد به طور خالصه تشريح میبخش، مبحث اصلی مطرح شده 

 دستی  صنايعشناسی حوزه کتاب 1-5

ود. الزم شهاي تدوين شده در زمینه صنايع دستی، به برخی از اين موارد اشاره میبه منظور آشنايی بیشتر با مجموعه کتاب   

 شده است. ارايهبه ذکر است، ترتیب مذکور بر اساس سال نگارش 

 ها در حوزه صنايع دستیمجموعه کتاب 3 -1 جدول

 موارد اشاره شده انتشارات کتاب نويسنده )سال(

ــین   ياوري، حسـ

(1390) 

شناخت صنايع 

 دستی

صنايع    نگاهی به پیشینه ، بندي صنايع دستی ايران  و طبقه هاويژگی ف،تعاري نشر مهکامه

، هنري صنايع دستی ايران   و فرهنگی، اجتماعی، ابعاد اقتصادي ، ندستی ايرا 

، نايع دستی المللی ص بینتشکیالت   ،متقابل صنايع دستی و گردشگري    اثرات

ي زيراندازها، هنري و اجتماعی، هاي فرهنگیتعامالت صنايع دستی با مقوله

ساجی سنتی  ، سنتی ايران  ، یکسفال و سرام  ، فلز، رهاي مرتبط با چوبنه، ن

 ارگريطراحی سنتی و نگ، و شیشه
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 موارد اشاره شده انتشارات کتاب نويسنده )سال(

ــین   ياوري، حسـ

(1391) 

آشنايی با 

هنرهاي سنتی 

(3) 

انتشارات آذر 

و نشر سیماي 

 دانش

 هاي سنتی ايران، تاريخچه رودوزي ايرانی، تاريخچهآشنايی با رودوزي

هاي ايرانی، طرح و رنگ در ها در جهان، مواد و مصالح رودوزيرودوزي

-هاي ايرانی، آشنايی با چاپهاي سنتی ايران، انواع رودوزيها و بافتهدوخت

هاي سنتی ايران، آشنايی مختصر با تزيینات معماري ايران، آشنايی با برخی 

 از هنرهاي سنتی فراموش شده ايران

احمدي، ســهیال؛ 

ــیف، هــادي   سـ

(1390) 

 بريگچ محراب

 مسجد نفیس

 در اولجايتو

 عتیق جامع

 اصفهان

کانون نشر 

پرورش فکري 

کودکان و 

 نوجوانان

شنايی با  شت    آ سرنو سترش و رواج محرا   تحولی   بريهاي گچبساز در گ

همراه تصاويري رنگی   بهدر آغاز سده هشتم قمري،    شده در مساجد ايران  

شده و معرفی     هاي معماري محراب گچشیوه  در ذکر سجد ياد  شده م بري 

 سازنده آن 

زاده،  فــقــیــري  

 (1388فاطمه )

 هنر آموزش

 بافیگلیم

 بافی راهنمايی و آموزش خوانندگان هنر گلیم بازتاب نشر

نام    ــدري، به صـ

(1388) 

مجموعه 

مقاالت همايش 

 ملی صنايع

دستی و ارتباط 

آن با صنعت 

 توريسم

دســتی، پژوهشــی پیرامون هنر  گردشــگري و صــنايعمطالبی در زمینه  ارايه اصفهاننشر 

و نقش  دسـتی هنري مناسـب براي جهانگردي  صـنايع  کاري در ايران، خاتم

 مهر اصالت يونسکو در صنايع دستی ايران

خالقی،     ــیــدا سـ

 (1388پريسا )

دانشنامه 

کوچک صنايع 

 دستی ايران

ــینه طرح نشر قصیده ــنايع پیش ــتی ص ــیحاتی ايران دس  افی،بپارچه درباره و ارايه توض

 زنیقلم و دوزييک -ده حکاکی، حصیربافی، بافی،ترمه تذهیب،

خیــاط، حــامــد   

(1387) 

سروا، نگاهی به 

 دستیصنايع 

سازمان نشر 

فرهنگی هنري 

شهرداري 

 تهران

ــنايع از برخی معرفی اجمالی ــتی ص  افی،بگلیم بافی،قالی جمله از ايران دس

ــه  کاري،قلم ــیش ــفالگري گري،ش ــنايع و س  قابل ماخذو به عنوان  ديگر ص

 شوند آشنا دستی صنايع انواع با بخواهند که افرادي براي استفاده

 

شکان؛   رحمانی، ا

هرا      حمــدي، ز ل ا

(1387) 

نقش دست: 

گذري بر 

صنايع دستی 

 استان فارس

سازمان نشر 

میراث 

فرهنگی و 

گردشگري 

 فارس

 فارس دستی استان شده صنايعفعال و منسوخهاي فعال، نیمهعرفی رشتهم

ــري،    ــیـ ــامـ آقـ

ــنــگ؛       امیرهوشـ

رضــاپور، ســونیا  

(1387) 

ها و نقوش آرايه

اسلیمی در هنر 

تذهیب و 

 طراحی فرش

ــلیمی          نشر يساولی یب )اسـ تذه چان  خان و پی عانی نقوش چر فاهیم و م هاي  طرح م

 ها( و معرفی طراحان و معماران قرن بیستمگوناگون و خطايی
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 موارد اشاره شده انتشارات کتاب نويسنده )سال(

مردانه، ســـولماز 

(1387) 

هنرهاي سنتی 

شده فراموش

اردبیل )چینی 

بندزنی و 

 مسگري(

محقق  نشر

 اردبیلی

شی و       - شیوه و روش کار، بندک سايل کار،  معرفی چینی بندزنی )ابزار و و

 بندزنی، و مرمت اشیاي سفالی و چینی(

خت،          - حل ســـا کار، روش و مرا یه و ابزار  ــگري )مواد اول معرفی مسـ

 کاري و فرآيند کار(ورشوسازي و فرآيند کار آن، قلع

ــان،    ــی ــان ــم رح

جیــد           م ل عبــدا

(1386) 

آورد غربت: ره

صنايع دستی در 

 اسارت

نشر امید 

 آزادگان

ستی و چگونگی تهیه آنها در زندان    صنايع د هاي مخوف رژيم بعث معرفی 

سبیح  مانندعراق  شده از    ) ت سته خرما ساخته   ،چوب ،فلز ،سنگ  ،گل ،ه

كار(    یك و حتی نوو خود ــت گل     ،پالسـ هاي  لك  ،دوزيتابلو دوزي و پو

 هاي تاروپود حوله وسیم خاردار و نخ  سوزنی تهیه شده از   دوزي باقومنج

 ؛ به همراه خاطرات اسرا سايیسنگ و آلبوم ،گیوه ،كیف ،پتو

نورمــاه، فروهر؛    

ــین   ياوري، حسـ

(1386) 

نگرشی بر 

تحوالت صنايع 

 دستی در جهان

سنجش میان فرآورده فراهم کردن زمینه سوره مهر نشر ستی ايران و   اي جهت  صنايع د هاي 

 ساير کشورها

مهربــان، احمــد؛ 

شهرزاد   تیموري، 

(1386) 

صنايع دستی 

گیاهی سیستان 

 و بلوچستان

ــتفاده از رنگ  -  نشر تفتان ــی داليل اس ــتان و   بررس ــیس ــیمیايی در منطقه س هاي ش

 بلوچستان

ــديد کاربرد رنگ       - ــتان و     داليل کاهش شـ ــیسـ هاي طبیعی در منطقه سـ

 به گذشته بلوچستان نسبت

 هاي شیمیايی بر محصوالت مربوطهاستفاده از رنگ اثربررسی  -

 هاي مربوط به صنعتهاي طبیعی بر حرفهعدم کاربرد رنگ اثربررسی  -

سازمان  هاي دفتر 

الــمــلــلــی بــیــن

ــازمان فرهنگ  س

ــات    ــاط ــب و ارت

 (1385اسالمی )

مجموعه 

مقاالت کنگره 

المللی بین

هنرهاي اسالمی 

 و صنايع دستی

ی المللبین نشر

 الهدي

ــی و     ــی، نقاش ــنويس ــالمی، هنر خوش ــامل مقاالتی در زمینه معماري اس ش

ــالمی، بافته     ــفالگري،   دوزي، لباس ها، گل  مینیاتورهاي اسـ ــنتی، سـ هاي سـ

گري اسـالمی، زيورآالت و موارد ديگر اسـت که در کنگره اصـفهان    کاشـی 

 عرضه شده است

 

-مترجم: ابراهیم      

ــیروس   زاده، سـ

(1385) 

دستی صنايع 

 کهن ايران

علمی و  نشر

 فرهنگی

 شناخت تاريخی صنايع دستی

یال      ل ــوي،  موسـ

ــادات؛ دايی  ســ

ــمــس  زاده، شــ

(1385) 

صنايع دستی 

 استان مرکزي

زرين و  نشر

 سیمین

 و تعاريف و کلیات صــنايع دســتی،   غرافیاي طبیعی اســتان مرکزي ج بیان

ــته ــتان مرکزي   معرفی رش ــتی اس ــنايع دس فرش، رنگرزي،  از قبیلهاي ص

هاي قیمتی،  کشــی، ســاخت ســازهاي ســنتی، تراش ســنگطراحی و نقشــه

سیاري از صنايع ديگر   هاي سنتی،  تذهیب، رودوزي ر ، و دمشبک چوب و ب

اي از عملکرد مديريت صنايع دستی استان مرکزي در فاصله      خالصه  نهايت

  1383تا  1379هاي سال
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 اشاره شدهموارد  انتشارات کتاب نويسنده )سال(

ــین   ياوري، حسـ

(1384) 

کارشناسی آثار 

 دستیصنايع

 نشر

 شناسیايران

ــی و ارزيابی درباره اطالعاتیارايه  ــناس ــت هايپارچه فرش، کارش  باف،دس

شه   محصوالت  سرامیک،  و سفال  محصوالت  ساز، آثار چوبی،  دست  ايشی

 مینیاتور  

ــهرياري، اياز    شـ

(1384) 

آموزش 

کاري به منبت

 روش سنتی و

 نوين

ارمغان نشر 

 دبیران

 کاري بر اساس دو روش سنتی و نوينآموزش منبت

هیــد؛        عزز، نــا م

ــعود  مقبــل، مسـ

(1384) 

کاري هويه

سازي )مشبک

 روي پارچه(

شامل منبت   هاي هويهآخرين تکنیکآموزش  نشر بصائر شرفته  ي، ارککاري مدرن و پی

  و ... دوزياپلیکه آزاد، پنبه

پور     کنــدر اســــ

می    يز   ، خر  پرو

(1383) 

اسلیمی و 

: قالی، هانشانه

 کاشی، تذهیب

وزارت  نشر

فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

ــلیمی ــلیمی و  ) طرح انواع اس ــلیمی، چنگ و گره، ترکیب اس ــر اس طرح س

لچک نشان يا کتیبه نشان، بته جقه نشان، دل نشان، ابرک     ) هاو نشان  (ساقه 

در  ( وسازي و شرفه  گرهها، ان و متفرقهنشان يا اسلیمی ماري، گوشواره نش    

 با عنوان تکوين نقوشهايی طرح نهايت

ــرفراز     غزنی، سـ

(1383) 

کارهاي مدرن 

و کالسیک گل 

و بوته در 

کاري، گچ

تراشی، سنگ

کاري منبت

سازي و مبل

 گريريخته

، کاريگچ حوزه هاي مدرن و کالسیک گل و بوته در  صنايع دستی   کارهاي نشر روزبهان

 گريسازي و ريختهمبل ،کاريتراشی، منبتسنگ

سته   شاي -مترجم: 

 (1383فر، مهناز )

 گريسفال

 اسالمی

 موسسهنشر 

العات هنر مط

 اسالمی

ــفال  ــی تحول س ــالمی با تحلیل و بررس ــويرگري گري اس نمونه از  48تص

ا ت هاي نهمهاي اسالمی در محدوده جغرافیايی اسپانیا تا ايران در سده   سفال 

 گري اسالمیدهم میالدي، تحول سفالهج

ــمی، نــدا    قــاسـ

(1382) 

اسرار  نشر یینيمسگزي تز

 دانش

يدترين    آموزش هاي    ترينمتنوع و جد ندازه ب و مس تابلو ها و  رنج در ا

 هاي مختلف طرح

شد، در زمینه پیشینه  ارايه 3-1هاي نوشته شده در حوزه صنايع دستی، که بخشی از آنها در جدول به طور کلی، عمده کتاب   

ها، و به خصوص معرفی شیوه و روش تولید است. در اين میان، جايگاه بررسی کسب و کار صنايع دستی و عوامل و ويژگی

 شود.مؤثر در آن به روشنی احساس می
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 اول بندي فصلجمع

ود. با ش ارايه دستی و هنرهاي صناعیمرتبط با صنايع تعريف مشخصی از هنرهاي  ه استتالش شد ، در ابتدادر فصل اول     

اين خالصه که از میان تعاريفی که تاکنون از صنايع دستی )هنرهاي صناعی( ارايه شده است، سه تعريف را می توان معتبر 

شود که تمام يا قسمتی از مراحل ساخت فرآورده هاي آن دانست. در تعريف اول، صنايع دستی به آن رشته از صنايع اطالق می

می هاي قوهاي هر منطقه با توجه به میراثهاي فلسفی، ذوق و هنر انسانشود و در چارچوب فرهنگ و بینشدست انجام می با

ها صنعت"-اي از"هنر(. در تعريف دوم، صنايع دستی به مجموعه1348شود )شوراي صنايع دستی ايران، آنان ساخته و پرداخته می

تفاده از مواد اولیه بومی و انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید به کمک دست و ابزار شود که به طور عمده با اساطالق می

شود که در هر واحد آن ذوق هنري و خالقیت فکري صنعتگر سازنده به نحوي دستی موجب تهیه و ساخت محصوالتی می

اي است )سازمان ینی و کارخانهيابد و همین عامل وجه تمايز اصلی اين گونه محصوالت از مصنوعات مشابه ماشتجلی می

(. به عالوه، در تعريف ديگري، گروه هنرهاي سنتی فرهنگستان هنر، واژه "هنرهاي صناعی" را گوياتر و 1362صنايع دستی، 

یر و واحد، محمل س اه اين گروه، هنرهاي سنتی با منشأ گرفتن از مبدأ. از ديدگگیرددر نظر می"صنايع دستی" تر از عنوان کامل

صورتی از  يابد ولوکی فردي است که از طريق دريافت شهودي بر مبناي آدابی معنوي و به شیوه استاد و شاگردي انتقال میس

ی به سازد. در واقع، هنرهاي صناعتجلیات گوناگون زيبايی حقیقی را متناسب با شرايط زمانی و مکانی در اثر هنري متعین می

هاي متناسب و با قابلیت تکثیر غیرماشینی در متن گیري از فنون و مهارتسنتی، با بهرهعنوان زيرمجموعه مهمی از هنرهاي 

 شود.زندگی فردي و جمعی عرضه می

هاي مطرح شده در اين حوزه اشاره و چکیده اي از محتواي کتاب مورد نظر به معرفی کتاب ه استدر ادامه فصل تالش شد   

در خور توجهی در اين حوزه با رويکردي اقتصادي صورت نپذيرفته است.  منبع، شودیمالحظه مگونه که نیز مطرح شود. همان

 کند.اين امر، ضرورت پرداختن به اين مباحث را بیش از پیش آشکار می

هاي اصلی و شاخص هنرهاي صناعی بوده تعیین حوزه هاي اين فصل پاسخ به سوال نخست طرح مبنی بريکی از بررسی   

ي اصلی هاهايی نیز جهت تعیین گروهو شاخصشده  ارايهظور در ابتدا تعريف منسجمی براي هنرهاي صناعی است که بدين من

 .شودهاي اصلی معرفی تا بر اساس آنها حوزه شده استمورد نظر مشخص 

تعاريف نظرها در هاي اصلی و شاخص هنرهاي صناعی، به اختالفهاي انتخاب حوزهالزم به ذکر است، بخشی از چالش   

ها در جامعه هنري قديم به دلیل انسجام و فرم و محتواي محصوالت هنرهاي سنتی اشاره دارد. به عبارتی، بسیاري از رشته

اند و اين نگاه تفکیک شده و مجزا به حوزه صنعتی محصول و يا جنبه پیوستگی هنر و صنعت در هم ممزوج و يکپارچه بوده

وان تا تبندي بر اساس نوع کاربرد و صنعت مورد نظر میعصر حاضر با توجه به تقسیم هنري آن وجود نداشته است. ولی در

هاي در خور توجهی در اين خصوص صورت نگرفته ها را تعريف و تبیین کرد. اما متاسفانه هنوز پژوهشحدودي اين حوزه

بندي خاصی نیز وجود نداشته است که اين هاي موجود، دستهبنديها در گروهچنین به جز اختالف در برخی رشتهاست. هم
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هت هاي مناسب جبدين ترتیب، نیاز به تدوين شاخصبندي شاخص خود را متقن بداند. پژوهش بر اساس آنها بتواند گروه

 شود.بندي جامع و مانع صنايع دستی احساس میگروه
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 مقدمه

کنند. به عبارت ديگر، صنايع دستی به تعبیر می 2در برابر هنر محض 1صنعت يا هنر کاربردي-معموال صنايع دستی را به هنر  

شود. اين مورد لزوم توجه به مباحث بازرگانی و اقتصادي در حوزه هنرهاي عنوان حلقه مشترک هنر و صنعت مشاهده می

کنندگان داخلی و خارجی، هاي مصرفنگاه صرفا هنري و عدم توجه به نیازها و سلیقهسازد. به طور کلی، دستی را آشکار می

هاي هنرشناختی و عدم در نظر گرفتن روند تکاملی اين هنرها در عرصه تجاري و بازرگانی، باعث و توجه صرف به جنبه

د. اين در حالی است که بخش شوشکستن اين حلقه مشترک و انتقال اين چنین کارهاي هنري به گروه هنرهاي محض می

صنعت به اندازه بخش هنري اين گروه کاالها بايد مورد توجه قرار گیرد تا حیات آنها تضمین شود. ورود کاالهاي مربوط به 

زي دوگروه صنايع دستی به زندگی شهري و سازمانی از اهداف اساسی بازرگانی در اين حوزه است. به طور مثال، هنر سوزن

که در زمان حاضر، اين هنر گرفت. در حالیهاي محلی زنان مورد استفاده قرار میهاي گذشته تنها بر روي لباسهبلوچ در دور

ده دهنرود. اين ديدگاه، نشانهاي گوناگون کاربردي به کار میدر مصارف شهري و در حوزه بنديرنگها و با حفظ اصالت طرح

 به اهمیت هنر کاربردي در روند تحوالت اجتماعی و اقتصادي اشاره دارد.  هاست ونگاه بازرگانی و صنعتی به اين حوزه

به عبارت ديگر، هنر محض تنها به قشر خاصی از جامعه تعلق دارد، ولیکن هنرهاي کاربردي، از جمله هنرهاي صناعی، به    

نايع کرد که ص مطرحتوان چنین یکه مکنند. به طوريکنندگان با ساليق و نیازهاي متفاوت توجه میطیف عظیمی از مصرف

ادالت و مب گردشگريدستی نقش عظیمی در ارتقاي سطح اشتغال، ازدياد درآمد سرانه، تولید ملی، توسعه صادرات، توسعه 

کند. اين امر، لزوم توجه به فضاي کسب و کار در اين حوزه را آشکار هاي اقتصادي و بازرگانی ايفا میفرهنگی و ساير بخش

 سازد.می

ستري توان ب( بر اين عقیده است که با رفع موانع کسب و کار و تسهیل فرآيندهاي منتج به سرمايه مولد می2000) 3دسوتو   

بندي کشورها بر اساس در زمینه رتبه 4(2014بر اساس گزارش بانک جهانی ) براي بهبود فضاي کسب و کار فراهم ساخت.

پله تنزل داشته است. اين  7کشور، نسبت به سال گذشته  189در میان  152با رتبه هاي بهبود فضاي کسب و کار، ايران شاخص

شود که حاکی از اقدامات اي مشاهده میدر حالی است که در رتبه کسب و کار بیشتر کشورهاي جهان، صعود قابل مالحظه

 هاي مورد بررسی دراست. شاخصها و بهبود شرايط و تسهیل کسب و کار در اين کشورهاست گسترده آنها در تمامی بخش

. اخذ مجوزها 2(، 107. شروع کسب و کار )رتبه 1ها بدين ترتیب هستند: اين گزارش و رتبه ايران در هر يک از اين شاخص

. حمايت از 6(، 86. اخذ اعتبار )رتبه 5(، 168. ثبت مالکیت )رتبه 4(، 169. دريافت تسهیالت برق )رتبه 3(، 169)رتبه 

آور بودن قراردادها )رتبه . الزام9(، 153. تجارت فرامرزي )رتبه 8(، 139. پرداخت مالیات )رتبه 7(، 147ران )رتبه گذاسرمايه

                                                           
 

1 . Applied Art 
2 . Pure Art 
3 . de Soto 

 مراجعه شود. http://www.doingbusiness.org/rankings.  به منظور کسب اطالعات بیشتر به آدرس 4  

http://www.doingbusiness.org/rankings
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ها مالحظه (. همانطور که در اين شاخص129. حل مشکل ناتوانی در پرداخت ديون و ورشکستگی شرکت )رتبه 10(، و 51

تا حد زيادي به عدم وجود شرايط مساعد کسب و کار وابسته است. به هاي موجود در بخش صنايع دستی نیز شود، چالشمی

گذاران، مشکالت در تأمین مالی و طوالنی بودن فرآيند ثبت و که فعاالن و هنرورزان اين حوزه از عدم حمايت سرمايهطوري

 کنند. درخواست مجوز شکايت می

 صنايع دستیهاي وضعیت موجود چالش 2-1

هاي پیش رو، در اين پژوهش بندي چالشآوري و دستهيعنی جمع حوزه هنرهاي صناعی، شناسايی وضعیت موجود به منظور   

يشی در اندهاي مرتبط(، پرسشنامه، همنامه و پژوهشهاي معتبر، پاياناي )کتاب، مقاله، سايتاز منابعی شامل منابع کتابخانه

ر آن است تا اي تالش بگیري از منابع کتابخانهاين پژوهش با وجود بهره شود. درمصاحبه استفاده می قالب نشست تخصصی و

 هاي میدانی معطوف شود.با توجه به اهداف عملگرايانه طرح، تاکید و توجه بیشتري بر استفاده از داده

شود و آنگاه می هارايهاي مطبوعاتی ها و گزارششده در مقاالت، طرحهاي مطرحبدين منظور در ابتداي اين بخش، چالش   

هاي حاصل از بررسی میدانی از هنرمندان نظران در نشست تخصصی و دادهنتايج حاصل با مطالب عنوان شده از سوي صاحب

 گیرد.هاي حاصل از هر يکی از منابع چهارگانه، مورد مقايسه و تحلیل قرار میدر نهايت، دادهشود. و صنعتگران ادغام می

 هاشده در مقاالت و طرحهاي مطرح چالش 2-1-1

هاي موجود در اين حوزه محدود، و بیشتر متمرکز شد، کتاب ذکر 1در فصل  شناسیطور که در بخش کتاببه طور کلی، همان   

در حوزه اقتصادي و بازرگانی صنايع دستی  کرد کهتوان اذعان که میهاي و فنون اجرايی آنهاست. به طوريبر معرفی رشته

یز نبازرگانی و اقتصادي صنايع دستی هاي موجود در حوزه اي صورت نپذيرفته است. حتی مقاالت و طرحدهمطالعات گستر

هاي ، چالش1-2د. جدول نو مورد بحث قرار گیر شوند گردآوري مذکور منابع شده استمحدود است. در اين بخش تالش 

ها در الزم به ذکر است، انتخاب مقاله دهد.را به طور خالصه شرح می هاها و طرحدر مقاله نظرانمطرح شده از سوي صاحب

هاي "صنايع دستی" و "هنرهاي صناعی" صورت پذيرفته است. بديهی است، دامنه انتخاب، تعیین اين بخش از طرح، با کلیدواژه

 کننده مقاالت مورد بررسی است.

 راهکارها ارايهها، و ظران در مقاالت و طرحنهاي صاحبچالش 1 -2 جدول

 راهکارها و پیشنهادها هاچالش محقق )محققان(

 مرتضوي 1

(1391) 

 هاي کارشناسانهعدم حمايت -

 تکثر هويتی عامل ايجاد چالش -

 عدم توجه به شرايط اقلیمی -

 فراموشی هنرهاي بومی و سنتی -

 سازيعدم حمايت از بومی -

 شناسیمطالعات باستانسازي بومی -

 ها )انتشارگرايی جديد(کنشی میان تمدنتوجه به هم -

 شناخت استعدادهاي بومی -

 هاي صنايع دستی اندازي و ايجاد شهرکراه -

 حمايت از صنعت توريسم بومی -
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 راهکارها و پیشنهادها هاچالش محقق )محققان(

و  جويباري 2

همکاران 

(1391) 

 مسگري )بازارکاشان(سابقه رکود بی -

 افول و  فراموشی هنر فلزکاري -

 عدم حمايت کافی از اين حرفه و هنرمندان آن -

 تغییر نگرش مردم و عدم آگاهی فرهنگی -

 الزم و مديريت رسانی، اطالعفقدان آموزش -

اريابی باز، و ثرکاهش تقاضا، و فقدان تبلیغات مؤ -

 داخلی و خارجی

 دانش روز استفاده از فناوري و -

گرايانه با موسسات ايجاد مراکز تحقیقی و آموزشی تعامل -

 هافرهنگی و دانشگاه

هاي اندرکاران حرفههاي ويژه از هنرمندان و دستحمايت -

 سنتی و مشاغل در حال رکود

 ثر داخلی و خارجیتبلیغات مؤ -

پور مقنی 3

(1390) 

هاي وجود تناقض و ناهماهنگی در روش -

 قديم و جديد هايآموزش

آموختگان با اهداف عدم توانايی انطباق دانش -

 هاي دريافتی آموزش

 

تعیین مجدد اهداف آموزشی )شناختی، نگرشی و مهارتی( و  -

هاي ظاهري و ها، قابلیتتعريف دقیق آنها با توجه به ويژگی

 باطنی هنرهاي سنتی

 هاي آموزشیاصالح برنامه -

 و هدفمندهاي تخصصی برپايی مصاحبه -

 استفاده از استادان مسلط بر مباحث نظري و عملی -

 آشنايی دانشجويان با فضاي واقعی تولید، عرضه و تقاضا -

راستا کردن سرفصل دروس پايه با موضوع و متناسب و هم -

 اهداف رشته مورد نظر

 هاي جديدبازنگري مستمر و ايجاد رشته -

 ارزيابی مستمر از فعالیت دانشجو -

 رنگچیان 4

(1390) 

-هنر و فرهنگجه فرهنگی )اهمیت بخشیدن به محوريت تو - ناهنجاري اجتماعی و فرهنگی  -

 سازي اجتماعی(

 آويزه" " نه "انگیزهبه هنر"ديدهتغییر نگرش  -

 هاي مربوط ها و سازمانهاي همه جانبه دولتی، ارگانحمايت -

 هاي توانمندايجاد اصناف و تشکل -

 سلیمانی و 5

حلیمی 

(1390) 

 و عمل نظريهتضاد بین  -

شناسی طراحی و توسعه عدم توجه به زيبايی -

 محصول

 مشکالت رهیافت بازار -

 شناسی محصولرهیافت طراحی و توسعه زيبايی -

ن/ قیمت پايی ،رهیافت برخاسته از بازار )مصرفی و کاربردي -

 استراتژي فشارطول عمرپايین/ دفعات خريد باال، 

، قیمت باال/ طول عمرباال/ نمادينرهیافت جايگزين )استفاده  -

 استراتژي کششدفعات خريد محدود، 

 فراموشی فرهنگ مولد  - (1387آزاد ) 6

 مهجور ماندن صنايع دستی -

 عدم توجه به کیفیت محصوالت صنايع دستی -

--- 

فر شايسته 7

(1386) 

سختی و بحرانی بودن شرايط زيست صنعت  -

 بافی )مطالعه موردي کردستان(قالی

 هاي اصیلهنري نقش هايحفظ و احیاي ارزش -

باال بردن سطح فرهنگ عمومی نسبت به شناخت بیشتر آثار  -

 رونق گردشگري  و متعاقب آنهاي کردستان( بومی )قالی
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 راهکارها و پیشنهادها هاچالش محقق )محققان(

نژاد، مکی 8

مهدي؛ 

درخشانی، 

، ترکمانیان

 مرضیه

(1386) 

 هاي هنرهاي صناعیفراموشی برخی رشته -

 آوري و صنعتچاله بحران فن -

 درهم فروريختگی نظام طبیعی اين هنر -

 هاي شايستهعدم مديريت -

 هاي صوتی وعدم تبلیغات موثر از طريق رسانه -

 تصويري

 هاي راهبرديفقدان پژوهش -

 بخشی مفرط به هنرهاي سنتیقداست -

 توجه به تغییر سلیقه نسل جديدفقدان  -

 

 شناسی مخاطب امروز واکاوي و تقويت نیازهاي زيبايی -

نظران اين حوزه با اي از متخصصان و صاحبوري حرفهبهره -

 رويکرد اجماع نظر و خرد جمعی

 شناسی هنرهاي بدلی به مرکز و سمبل هنرمانآسیب -

 ترجیح بخشیدن به ارزش هنري تا عملکرد -

 گرايانهرويکردهاي واقع تقويت -

ی، هاي چهارگانه: روستايبندي به گروهبازنگري تاريخ و تقسیم -

 ايعشايري، شهري و آتلیه

 فراهم آوردن بسترهاي نقد و بررسی  -

 ايتقويت فرهنگ وارثت حرفه -

استفاده از تجربیات کشورهاي هند و چین و  ايتالیا در اين  -

 حوزه

زاده شريف 9

(1385) 

 تقلیل جايگاه هنر در صنايع دستی -

 هويتی صورت و معنا در آثار صنايع دستیبی -

تقلید و تکرار )عدم توجه به تفاوت ماهوي  -

 صنعت يونانی و صنعت جديد(

 هاي هنري )حکمت نظري و حکمت عملی(توجه به حکمت -

 هاي هنري صنايع دستیتوجه بیشتر به جنبه -

 اسالمی -ايرانیشناسی درک درست از زيبايی -

ها، بیشتر حول مباحث فرهنگی و هاي مطرح شده در مقاالت و طرحشود، چالشمالحظه می 1-2طور که در جدول همان   

است. در واقع، مباحث اقتصادي و بازرگانی اين حوزه، کمتر مورد توجه نويسندگان و محققان حوزه  متمرکز هنري اين صنعت

صورت  2-2هاي مطرح شده به شرح جدول مؤلفه بنديها، گروهامه، بر اساس شباهت میان مؤلفههنري قرار گرفته است. در اد

" صنايع دستی"و  "هنرهاي صناعی"هاي کلید واژه ها بر حسبپذيرد. الزم به ذکر است، در طرح حاضر، مقاالت و طرحمی

 اند.انتخاب شده

 هاي مطرح شده در مقاالتمؤلفههاي گروه 2 -2 جدول

 هاي مطرح شدهمؤلفه گروه عوامل

 تولید 1

 

 شناسی طراحی و توسعه محصولعدم توجه به زيبايی -

 بخشی مفرط به هنرهاي سنتی و فقدان توجه به تغییر سلیقه نسل جديدقداست -

آوري جديــد )مــوالژ و د تولیــد و اســتفاده از امکانــات فــنهــاي جديــعــدم توجــه بــه شــیوه -

 (بعديسه چاپگرهاي

 عدم توجه به کیفیت محصوالت صنايع دستی - محصول 2

 رسانی و آموزشاطالع 3

 

 هاي قديم و جديدهاي آموزشوجود تناقض و ناهماهنگی در روش -

 هاي دريافتی آموختگان با اهداف آموزشعدم توانايی انطباق دانش -

 رسانی در اين حوزهو اطالعهاي راهبردي فقدان پژوهش -

 هاي الزمرسانیاطالع ها وفقدان آموزش -
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 هاي مطرح شدهمؤلفه گروه عوامل

حمايت و پشتیبانی  4

 دولتی

 

 هاي کارشناسانه از حرفه صنايع دستیعدم حمايت -

 عدم حمايت کافی از هنرمندان فعال در اين حوزه -

 سازيعدم حمايت از بومی -

 هاي صنايع دستیتوجه به شرايط بحرانی برخی رشته عدم -

 تقلیل جايگاه هنر در صنايع دستی - فرهنگ 5

 هويتی صورت و معنا در آثار صنايع دستیبی -

 تکثر هويتی در مخاطبان جامعه امروز )اختالط سنت و مدرنیته( -

 فراموشی برخی هنرهاي بومی و سنتی -

 هنردرهم فروريختگی نظام طبیعی اين  -

 عدم آگاهی فرهنگی -

 عدم توجه به خودباوري  -

 عدم توجه به تفاوت ماهوي صنعت يونانی و صنعت جديد - مهارت -هنر  6

 تضاد بین تئوري و عمل -

 تبلیغات و بازاريابی 7

 

 هاي صوتی و تصويريقدان تبلیغات مؤثر از طريق رسانهف -

 فقدان توجه به بازاريابی داخلی و خارجی -

 مشکالت رهیافت بازار -

 صنعت-عدم استفاده از امکانات بالقوه بومی هر رشته هنر - تأمین مالی و سرمايه 8

)داخلی شرايط اقتصادي  9

 و خارجی(

 کاهش تقاضا براي محصوالت صنايع دستی ايران -

 هاي شايستهعدم مديريت - مديريت 10

توان ده چالش  را در نظر گرفت هاي پژوهشی مشخص شده است، میطرحگونه که در جدول بررسی عوامل مقاالت و همان   

روند. عواملی همچون تولید، محصول، که به نوبه خود عواملی مؤثر در روند توسعه کسب و کار اين حوزه به شمار می

ذاري، و گمالی و سرمايهمهارت، تبلیغات و بازاريابی، تأمین  -رسانی و آموزش، حمايت و پشتیبانی دولتی، فرهنگ، هنراطالع

عواملی ديگر همچون شرايط اقتصادي )داخلی و خارجی( و مديريت که هر کدام بر ديگري به نسبتی کم يا بیش تأثیرگذار و 

 تأثیرپذير هستند. 

که در رويکردهاي ترين عوامل مؤثر در اين بررسی است؛ به طوري، بدون شک يکی از مهمرسانیمؤلفه آموزش و اطالع   

ي آموزشی اين حوزه مورد هاهاي تدريس و مديريتها، شیوهها، برنامههاي درسی، رشتهاي آن بايد محتواي سرفصلتوسعه

توان با تعیین مجدد اهداف آموزشی )شناختی، در اين زمینه را می مطرح هايبازنگري و بازنويسی قرار گیرد. چالش بازبینی،

هاي ظاهري و باطنی هنرهاي سنتی هموارتر کرد. اين امر با ها، قابلیتبا توجه به ويژگینگرشی و مهارتی( و تعريف دقیق آنها 

شنا آ نظري و عملی،ايجاد شرايط و بسترهاي مناسب ديگري نیز بايد صورت پذيرد، همچون جذب استادان مسلط بر مباحث 

وضوع سرفصل دروس پايه با م کردنراستا سب و همتر از آن متناواقعی تولید، عرضه و تقاضا، و مهم کردن دانشجويان با فضاي
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هاي جديد در کنار ارزيابی مستمر از که بتوان در يک بازنگري مستمر با ايجاد رشتهبه طوري ،و اهداف رشته مورد نظر

 رسانی فراهم ساخت. اجتماعی را از دريچه آموزش و اطالع -اي فرهنگیبسترهاي توسعه يان،هاي دانشجوفعالیت

هاي مورد توجه قرار دادن مباحث حکمت ،هاي پژوهشی اين حوزهثر مطرح شده در مقاالت و طرحيکی ديگر از عوامل مؤ   

شود و در شرق به حکمت هنر؛ لذا ماهیتی که در غرب به فلسفه هنر تعبیر مینري )حکمت نظري و حکمت عملی( است. ه

توان هاي سنتی آمیخته با حکمت عملی است، میر فرهنگبا گسترش آموزش و پژوهش در مباحث حکمت هنري که د

که بسترهاي درک درست جامعه از هاي دستیابی به آثار فاخر و پرورش هنرمندان اصیل را فراهم ساخت؛ به طوريزمینه

ه بی بدستیاهاي خود، نظران در مقاالت و پژوهششناسی اصیل در اين حوزه نیز ايجاد خواهد شد. برخی از صاحبزيبايی

ا در نظر که ب؛ بطوريانددر نظر گرفتهشناسی سازي مطالعات باستانبخشی به موارد ديگري همچون بومیتوسعه را با اهمیت

-ههاي صنايع دستی بومی را راها )انتشارگرايی جديد( و شناخت استعدادهاي بومی بتوان شهرککنشی میان تمدنگرفتن هم

 اي مورد توجه قرار گیرد.بومی حمايت شود و هم فرهنگ وراثت حرفه گردشگريعت اندازي و ايجاد کرد تا هم از صن

ها اهگرايانه با موسسات فرهنگی و دانشگو ايجاد مراکز تحقیقی و آموزشی تعامل ،استفاده از فناوري و دانش روز ،برخی ديگر   

هاي سنتی و مشاغل در حال رکود اندرکاران حرفهدست هاي ويژه از هنرمندان وو بر حمايت اندرا عامل مؤثر بر توسعه دانسته

هاي همه بدون حمايت اين امر، دانند کهسازي مؤثر میتبلیغات داخلی و خارجی را در فرهنگ ،اند. گروهی نیزتاکید داشته

نگرش از  تغییرازي به سکه بخشی از اين فرهنگپذير نیست، به طوريهاي مربوط به هنر امکانها و سازمانجانبه دولتی، ارگان

ب شناسی محصول از هنرمند به مخاطآويزه" به  هنر"ديده انگیزه" اختصاص دارد تا از طريق آن رهیافت طراحی و توسعه زيبايی"

-هاي توانمند در اين حوزه است. همواره صاحبالقا شود. از ديگر عوامل مؤثر در توسعه کسب و کار، ايجاد اصناف و تشکل

اند. اينکه آيا هاي بازار جلب کردههاي اقتصادي مؤلفهوزه، توجه پژوهشگران را به سیاستهاي اين حچالش نظران در طرح

 و ن،با قیمت و طول عمر پايی ،که داراي نگاهی مصرفی و کاربردي به کاال ت برخاسته از بازار مورد نظر است )رهیافتیرهیاف

رخاسته با تفکري ب)؛ و يا رهیافت جايگزين (کننده استبه دنبال مصرفبه صورت محصولی که همواره  ،دفعات خريد باالست

اش در پی محصول کنندهاست که همواره استفاده (دفعات خريد محدود و از کاال با قیمت و طول عمرباال، نماديناز استفاده 

 است؟

 هاي مطبوعاتی هاي موجود در صنايع دستی بر اساس گزارشچالش 2-1-2

 هاي پیش روي صنايع دستی از نگاه مسئوالنهاي مطبوعاتی در طول سه دهه گذشته، چالشدر اين بخش، با استناد به گزارش   

بل هاي قگیرد. الزم به ذکر است در مواردي که اطالعات به دههوقت، صنعتگران، هنرمندان و کارشناسان مورد بررسی قرار می

ن و بخشی از دغدغه مسئوال هنوز هم ،هايی مورد نظر قرار گیرد که در حال حاضرشود، تالش شده است چالشمربوط می

شود و در نهايت می ارايهشود. در ضمن، اطالعات حاصل از بررسی، به ترتیب زمانی دلسوزان صنايع دستی محسوب می

 گیرد.شده صورت می ارايهبندي کلی از تمامی نظرات جمع
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هاي هاي گذشته به فراخور زمان در برههبحث موانع موجود بر سر راه صنايع دستی، بحث جديدي نیست و در طی دهه   

ال، کند. به طور مثها اشاره مینظر نیز به بخشی از اين چالشهاي صاحبمختلف مورد توجه قرار گرفته است. هر يک از گروه

(، بر اين نظر است که در حال حاضر کیفیت موادي که در تولید صنايع دستی به کار 1393کیهان نوزاد، کارشناس و فعال بازار )

 1.بندي نازيبا، کاهش فروش دور از انتظار نیستکند که با عدم نوآوري، کیفیت پايین و بستهرود، پايین است. او مطرح میمی

هاي صنايع دستی از دلیل خارج شدن برخی از رشته(، تغییر سبک زندگی را 1393اکبر صامتی، استاد قلمزنی در اصفهان )   

داند. او معتقد است که صنايع دستی مانند ديگر کاالهاي مصرفی بايد متناسب با نیاز جامعه امروز تولید شود گردونه مصرف می

 2هاي مشابه خود را داشته باشد.و توانايی رقابت با نمونه

سويه بوده است؛ يعنی اينکه بازار مصرف ايران کامال در ادي با کشور چین يکهاي اخیر، تعامالت اقتصمتأسفانه در سال   

اختیار کاالهاي چینی است، ولی از آن سو، سهم چندانی از بازارهاي کشور چین نصیب ايران نشده است. البته اگر در اين میان 

هی، ابع معدنی بوده است. بنابر نظر نصراللصادراتی هم صورت پذيرفته باشد، اکثرا در زمینه موارد اولیه بخصوص نفت و من

هايی براي معرفی صنايع دستی ايران در چین صورت گرفته است، هاي اخیر تالش(، در سال1392فعال اقتصادي و کارآفرين )

ستانی، کتراز با محصوالت پانکرده است، بلکه آن را هم یها نه تنها به بهبود جايگاه اين صنايع کمکولی متأسفانه اين تالش

دي از توان به موارهندي و حتی چینی کرده است. به طور کلی در بیان علل اين عدم موفقیت از ديدگاه اين فعال اقتصادي می

قبیل عدم وجود يک استراتژي و برنامه مدون براي صادرات از طرف نهادهاي مربوط از قبیل سازمان توسعه تجارت، اتاق 

يزن فرهنگی اقتصادي سفارت ايران در چین؛ عدم آشنايی تجار ايران با بازار و فرهنگ چین بازرگانی ايران و چین، و حتی را

هاي غیرتخصصی و در نتیجه عدم موفقیت در فروش اين )ضعف جايگاه آموزش در اقتصاد(؛ شرکت تجار ايرانی در نمايشگاه

، و عدم حمايت دولت از بخش خصوصی فعال ايرانی تر از بازار ايرانفروشی در مواردي حتی ارزانکاالها يا در نهايت ارزان

  3در زمینه صنايع دستی در چین اشاره کرد.

با توجه به گزارش خبري روزنامه کار و کارگر، اکنون نه تنها در بازار خاتم ايران، چین به عنوان رقیب ايران به حساب    

ست که گر اصفهانی، بر اين عقیده اطوري که بیاتی، شیشه آيد، بلکه سوريه نیز به يکی ديگر از رقبا مبدل شده است. بهمی

ها کپی شده و وارد بازارهاي صنايع دستی ايران شده است. اين امر به گري نیز توسط چینیعالوه بر خاتم ايران، صنعت شیشه

ر هنرمند، گين صنعتشده است. به عالوه، بنابر نظر ا منجر گران اين رشتهگري و بیکاري صنعتهاي شیشهتعطیلی کارگاه

صنعت پارچه و چاپ سنتی و رودوزي نه تنها در تسخیر کشور چین، پاکستان، هندوستان و افغانستان است، بلکه ايتالیا نیز 

اي با هشروع به تولید اين کاالها کرده است و از نظر قیمتی بسیار کمتر از صنايع ايرانی ارزش مالی دارد. به عالوه، اکنون کفش
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ا اشغال هم داراي آرم تولید شده در پاکستان است و در کنار کفش سنتی ايرانی، هم جايگاه بهتري در ويترين مغازهروکش گلی

کاري شده و بشقاب مینا با هنرمندي هاي خاتمینات خانگی مانند ساعتتري هستند. تزيو هم داراي قیمت فريبنده اندکرده

رسد ظر میاند. به نهاي فروش صنايع دستی ايرانی را در دست گرفتهاز ويترين اي نیز به تازگی بخش ديگريهنرمندان ترکیه

 بايد فرهنگ استفاده از هنر دستی ايرانی به جاي کاالهاي چینی در وهله اول در میان مردم جايگزين شود.

خشی از صنايع دستی خارجی (، معتقد است که ب1392اللهی، رئیس اتحاديه صنايع دستی استان اصفهان )در اين زمینه، فیض   

د. نوشد، و بخشی ديگر نیز از مرزهاي پاکستان و عراق به صورت قاچاق وارد مینشوبه صورت قانونی از گمرک وارد ايران می

سازد. باالن، مدير کل امور بازرگانی صنايع دستی، اين مورد لزوم همکاري گمرک ايران و سازمان میراث فرهنگی را آشکار می

هاي انجام شده با مقامات کشور چین، قرار شده است که ايران در دهکده صنايع دستی چین کند که بر اساس توافقمطرح می

هاي مختلف اين کشور، جايگاه خود را بیابد. البته در اين میان برخی فعاالن و هنرمندان از عضو شود و با حضور در استان

ز محصوالت تر ابرداري آسانها براي کپیهستند که اين مورد بیشتر فرصت چینیاللهی، هنرمند نمدمال، بر اين نظر جمله فتح

 1سازد.صنايع دستی را فراهم می

کند که عبارتند از عدم پشتیبانی تولیدکنندگان، (، به مثلث نیازها اشاره می1392شفاعیان، کارشناس و فروشنده صنايع دستی )   

هنرمندان  اياو معتقد است که چگونگی بازار به توان اقتصادي مردم و وضعیت سرمايهعدم وجود تبلیغات، و نبود بازار خوب. 

 2تولیدکننده بستگی دارد.

(، بر اين نظر است که وجود 1392نامور مطلق، معاون صنايع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگري )   

کننده در بحث جوايز صادراتی، کار را براي هنرمندان صنايع دستی کاغذبازي و بوروکراسی اداري و عدم وجود قوانین تسهیل

دا سازي است. يعنی در ابتسازد. به عالوه، بزرگترين مشکل صنايع دستی، نداشتن باورمندي و ضعف در فرهنگمشکل می

وز به هنرمندان براي تجهیز و به ر چنین، اعطاي اعتبار و وامسازي بپردازند. همها به فرهنگمديران بايد باور کنند و آنگاه رسانه

تري بدست آوردند، ضروري است. مشکالتی هاي انرژي ارزانهايی که حاملها، و نیز استقرار هنرمندان در شهرککردن کارگاه

ديگر از قبیل نبود آمار دقیق و مشخص از میزان صادرات، ظهور رقباي قدرتمند مثل چین و هند در بازار فروش جهانی و 

 3وند.رهاي ديگر پیش روي صنايع دستی به شمار میت صادرات چمدانی صنايع دستی به کشورهاي اروپايی از چالشمعضال

(، رونق گردشگري به طور مستقیم در 1392فر، ريیس سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگري )بنابر نظر سلطانی   

 4ند.کازارهاي جهانی را به روي صنايع دستی و هنرمندهاي سنتی ما باز میگذارد و درهاي برونق صنايع دستی ايران تأثیر می
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اي از مشکالت ما به علت رعايت نکردن قوانین جاري در (، معتقد است که بخش عمده1392در بخشی ديگر، نامور مطلق )   

گر از مشکالت جلوگیري کنند. يکی ديتوانند از بسیاري حوزه صنايع دستی است، در حالی که اگر همین قوانین اجرا شوند، می

هايی با عنوان صنايع دستی ها و بازارچهاز مشکالت در اين حوزه، عدم نظارت معاونت صنايع دستی روي صنوف، فروشگاه

 1شوند.است که در آنها کاردستی يا محصوالت ماشینی به جاي صنايع دستی ايرانی فروخته می

(، بر اين نظر است که بسیاري از مشکالت صنايع دستی اعتباري 1392نامور مطلق ) چنین بنابر گزارش خبري ديگر،هم   

رده در حوزه کچنین با استناد به در اختیار داشتن بیشترين تعداد افراد تحصیلگردد. او همنیست، بلکه به ضعف قانون برمی

 2ند.کهاي تخصصی تأکید میان و کارگاهبنیالمللی، بر لزوم ايجاد صنايع دستی دانشصنايع دستی بنابر منابع بین

کاري مشکل اصلی صنايع فرهنگی و کم مسائل(، بر اين نظر است که 1392ق )بر طبق گزارش مطبوعاتی ديگر، نامور مطل   

کند که مديران نبايد احساس کنند صنايع دستی براي تزيین است، بلکه آنها بايد درک کنند که دستی کشور است. او مطرح می

تواند بخشی از مشکالت اشتغال، صادرات و ارزآوري را حل کند و در آن صورت است که اين صنعت رشد ين صنعت میا

ر جهان و د است دستسازي اين باور در جامعه ايجاد شود که صنايع دستی يک صنعت پاکپیدا خواهد کرد. چنانچه با فرهنگ

ها رسانه يابد. در اين میاند، آن وقت اعتقاد به اين صنعت افزايش میمحیط زيست معرفی شو نعت مرتبط باآينده به عنوان ص

زايی مردم و مديران بپردازند و تحول و نگرش فکري را در توانند نقشی مهم ايفا کنند. اگر آنها در سطح جامعه به حساسیتمی

 ،دست بخش خصوصیه تا وقتی کار بجامعه ايجاد کنند، اين صنعت شکوفا خواهد شد. به عالوه، او بر اين نظر است که 

 3هاي غیردولتی سپرده نشود، رشد در جهان فعلی کاذب خواهد بود.هنرمندان و تشکل

هاي تولیدي صنايع دستی بعد از هاي کارخانهبرابر شدن هزينه 8(، 1392گري دستی )علی بختیاري، استاد نمونه شیشه   

ها، صادرات کاالهاي صنايع دستی به اروپا کند که قبل از هدفمندي يارانهذکر میکند. او چنین ها را مطرح میهدفمندي يارانه

جات، هاي کارخانپذيرفت؛ اما پس از هدفمندي به علت افزايش هزينهاز جمله آلمان، فرانسه، کانادا، اتريش و بلژيک صورت می

 4هاي خود را تعطیل کنند.برخی مجبور شدند کارخانه

(، بر اين عقیده 1392جمهوري و ريیس سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگري )عاون ريیسمحمد علی نجفی، م   

ريزي و عدم آگاهی نسبت به اهمیت صنايع دستی و گردشگري، بخشی است که کمبود بودجه، ضعف مديريتی، فقدان برنامه

 5هاست.از علل رکود در اين بخش
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اسان، جايگاه صنايع دستی در انتقال باورها و اعتقادات اقوام مختلف ايرانی از جمله با توجه به گزارش خبري روزنامه خر   

صنعت است که به بوته فراموشی سپرده شده است. صنايع دستی يک بخش مهم فرهنگی و اجتماعی است -کارکردهاي اين هنر

هاي يزيرکند؛ زيرا با توجه به نوع برنامها میکه بنا به رسالت خود در انتقال فرهنگ گذشته به آينده نقش مؤثر و مهمی را ايف

مؤثري  هايتواند در بهبود شرايط موجود قدمزيرساختی خود به قصد دستیابی به اهداف فرهنگی و هنري و گاه اقتصادي می

ويژه  و به ،هاي میراث فرهنگیصنعت در عرضه فعالیت -ر بردارد. در اين میان، چند سالی است که با توجه به اهمیت اين هن

حوزه گردشگري و جذب گردشگر، مشکالت پیش روي توسعه و ترويج صنايع دستی ايرانی در بازار داخلی و خارجی 

چنین هاي چینی و هندي و همهاي ايرانی در ساختهها و نقشهاي غیرقانونی از نوع طرحتر شده است؛ زيرا استفادهپررنگ

 بازارهاي جهانی وارد آورده است، موجب کساد بازار صنايع دستی نسبت به گذشته شده است.ضرباتی که به توسعه اين هنر در 

اين گزارش بر اين نظر است که نبود امکانات حمايتی و متعاقب آن نبود مواد اولیه مرغوب در تولیدات فنی محصوالت    

فرهنگی و هنري اين گونه آثار و اشیا که گاه به تر نبود آگاهی و هوشیاري مردم نسبت به همیت و از همه مهم ،صنايع دستی

هاي شود، موجب شد تا قريب به اتفاق کارگاهها و يا تکراري بودن آن در ساخت مربوط میها و نقشضعف در نوع طرح

غوب رهاي باالي محصوالت تولیدي مهنري تولیدات صنايع دستی با تعطیلی روزافزون رو به رو شود و عموم مردم بنا به قیمت

ی رو فقط به خريد برخی اشیاي دکوري صنايع دست ،و يا احیانا نداشتن کیفیت براي بقیه محصوالت صنايع دستی کاربردي

 توسعه و ترويج استفاده از اين گونه آثار جلوگیري شود.از آورند و به اين شکل 

نايع دستی در اين باره معتقد است که بر طبق اين گزارش، مالاحمدي، کارشناس سازمان میراث فرهنگی، گردشگري و ص   

اي هها، عالوه بر نشان دادن توانمنديآثار آنها در نمايشگاه ارايهآموزند و هنرمندان صنايع دستی درس زيباشناسی را به همه می

و  شناسهچنین، بروجردي، جامعهم کند.ترين و مؤثرترين شکل ممکن منتقل میفرهنگ اقوام و حتی کشور را به ساده ،آنها

ناسی است. شترين کاربردهاي فرهنگی صنايع دستی، موضوع هويتمدرس دانشگاه عالمه طباطبايی، معتقد است که يکی از مهم

ناسی و شرود و نقش فرهنگگري و مبادالت فرهنگی به شمار میصنايع دستی به عنوان نماد ملی و بومی، عامل توسعه گردش

د. در هدهاي اقوام و جوامع تولیدکننده نشان میهاي موجود در صنايع دستی و ويژگیمشخصهنگاري را از طريق تمرکز بر قوم

هاي جديد از جمله بازاريابی، واقع، توسعه صنايع دستی و صادرات آن، کمک به توسعه گردشگري است. انتقال آموزش

ستانی، هاي دايمی اها و نمايشگاهايجاد فروشگاهالمللی، انتقال تجارب و هنر پیشکسوتان به جوانان، تبلیغات، مذاکرات بین

هاي خود در حوزه آموزش الت صنايع دستی است. دولت با حمايتفراملی از جمله راهکارهاي حل معض اي، ملی ومنطقه

 هاي خارجی و حمايت از ابتکارات جديد در عرصه صنايع دستی بايد تمامرايگان، پرداخت يارانه براي شرکت در نمايشگاه

 1تالش خود را براي توسعه صادرات صنايع دستی به کار گیرد.
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چنین، بنابر گزارش خبري روزنامه جوان، به دلیل هجوم صنايع چینی و خارجی به بازارهاي کشور، قیمت تمام شده باالي هم   

ها و وري از کلیه ظرفیتهرهو نیز عدم تبلیغات کافی در حوزه شناساندن هنرهاي بومی و دستی کشور، تاکنون امکان ب ،کاالها

 1است. نشدههاي موجود در صنعت هنر دستی کشور فراهم پتانسیل

(، بر لزوم بازاريابی و فراهم ساختن بازار 1390سبزه میدانی، مدير کل دفتر آموزش و حمايت از تولید صنايع دستی کشور )   

که در زمینه بازاريابی، عالوه بر نیاز به ورود بخش  کند. او معتقد استعرضه محصوالت تولیدات دستی داخلی تأکید می

هاي در حال فعالیت در اين بخش حمايت کند. به عالوه، برپايی هاي تعاونی و اتحاديهخصوصی، دولت نیز بايد از شرکت

اقع، د. در وروهاي عرضه محصوالت تولیدي صنايع دستی، يکی ديگر از راهکارهاي حمايتی در اين حوزه به شمار مینمايشگاه

هاي مختلف، راهکاري براي پیدا کردن حلقه گم شده آثار تولیدي هنرمندان صنايع دستی کشور ها در استانبرپايی اين نمايشگاه

است که از اين طريق بتوانند با برقراري ارتباط با ساير تولیدکنندگان، زمینه بازاريابی محصوالت تولیدي خود را فراهم سازند؛ 

وجود هاي مالشتوان در زمینه چها را بر عهده گیرند. به طور کلی میتالش شود تا بازاريابان، اداره اين نمايشگاهبه طوري که 

ي ادر حوزه صنايع دستی به مواردي از قبیل، بحث بیمه صنعتگران و هنرمندان حوزه صنايع دستی با دريافت کارت مهارت حرفه

ا با هرهاي سنتی کشور و احیاي اين رشتههاي هنگاري ماندگاري و احیاي رشتهتحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی؛ مستندن

 و ها؛ پرداخت تسهیالت بانکی در حوزه اشتغال خانگی؛هاي تولیدي و آموزشی در سطح استاناندازي کارگاهتجهیز و راه

 2هاي صنايع دستی در مبادي ورودي و خروجی استان اشاره کرد.اندازي بازارچهراه

(، از عربستان، کويت، امارات، قطر، يمن، ترکیه، سوريه، لبنان و مالزي، به عنوان عمده واردکنندگان آسیايی 1390باالن )   

دارد که در میان کشورهاي آفريقايی نیز مراکش، مصر، لیبی، کنیا و آفريقاي جنوبی، برد و بیان میصنايع دستی ايران نام می

ذاري در گد. کمبود کارشناسان و ارزيابان متخصص و آشنا با حوزه صنايع دستی، کمبود سرمايهمقصد صنايع دستی ايران هستن

وانع و ترين مبندي محصوالت صنايع دستی و سنتی بودن روند صادرات کشور در مقايسه با تجارت جهانی از مهمامر بسته

 3مشکالت پیش روست.

کند که صنايع دستی بايد وارد سند توسعه ( مطرح می1390مازندران )مدير کل میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگري    

 4ها و اعتبارات تعیین شده طبق اين سند استفاده کند.اشتغال مازندران شود تا بتواند از برنامه

، هاي نوين در حوزه صنايع دستی(، به مواردي از قبیل آموزش1390موسوي، معاون صنايع دستی استان خراسان رضوي )   

هاي ها و اتحاديهگیري و تقويت تعاونیهاي صنايع دستی، شکلها، ايجاد بازارچهشمول صنايع دستی در سبد جوايز بانک
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ند. کو معافیت مالیاتی آنها به مثابه راهکارهاي توسعه صنايع دستی اشاره می ،اي از هنرمندان صنايع دستیمختلف، حمايت بیمه

داند و مطرح (، نقش روستاها را در رشد صنايع دستی مهم می1390س حوزه صنعت گردشگري )به عالوه، دکتر اکبري، کارشنا

چنین تولید کاالهاي صنايع دستی بر اساس مهم در مهاجرت روستايیان، بحث اشتغال است. هم مسائلکند که يکی از می

نوان هاي مناسب به عمتنوع و برگزاري نمايشگاهنیز تولید کاالهاي ي در اين صنعت، و گذارتأمین امنیت سرمايه، استانداردها

 1روند.راهکارهاي ديگر رشد و توسعه اين صنعت به شمار می

(، معتقد است که الزمه ارتقاي 1390تهمینه دانیالی، معاون صنايع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگري )   

جرايی ذيربط، هاي االمللی، بسترسازي فرهنگی، هماهنگی میان دستگاهبین صنايع دستی و هنرهاي سنتی به جايگاه واقعی ملی و

گذاري بخش خصوصی، کاهش بهاي تمام شده، کاهش هاي الزم، تبلیغات و بازاريابی، حمايت از سرمايهتوسعه زيرساخت

انی تولید دستی و به روزرسهاي سربار تولید، افزايش نقش صنايع دستی در سبد کاالي مصرفی و کاربردي کردن صنايع هزينه

 2.بستگی دارد

هاي اساسی حوزه صنايع ساالري، گرانی مواد اولیه و هجوم کاالهاي چینی از دغدغهبا توجه به گزارش خبري روزنامه مردم   

حال  (، بر اين عقیده است که در1389نیکنام، استادکار صنايع دستی در بازار نقش جهان اصفهان ) 3رود.دستی به شمار می

بافی به دلیل نداشتن صرفه اقتصادي در حال از بین رفتن است و با ادامه اين هاي متعددي از صنايع دستی مثل گبهحاضر رشته

شود صنايع دستی را به عنوان شغل اصلی انتخاب کند. گفتگو با فروشندگان حاکی از آن است که روند ديگر کسی حاضر نمی

گیرند و به قدري اين محصوالت را مشابه صنايع دستی تولید يرش مصنوعات چینی در نظر میترين عامل پذآنها قیمت را مهم

کنند. همچنین، عابدي، کارشناس ارشد صنايع دانند که گاه خريداران اين محصوالت تفاوتی میان آنها حس نمیشده در ايران می

ی باعث شده است تا صنايع دستی داخلی با رکود (، بر اين نظر است که قیمت پايین محصوالت وارداتی چین1389دستی )

چنین حمايت نکردن از تولیدکنندگان داخلی باعث شده است که صنايع مواجه شود. تنوع صنايع دستی وارداتی از يک سو و هم

ر در حوزه کند که ايران دومین کشو(، مطرح می1389دستی ايران با قیمت بیشتر در بازارها به فروش رسد. به عالوه، باالن )

قتضی ريزي مبرنامه ،صنايع دستی است و ضرورت دارد به منظور ترويج و تبلیغ صنايع دستی در بازارهاي داخلی و خارجی

ی ترين قطب صنايع دستترين و مهمرشته فعال صنايع دستی از نظر يونسکو، بزرگ 256انجام گیرد. الزم به ذکر است، ايران با 

 4در جهان است.
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ند، کوري باال نه تنها به توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال کمک میزارش خبري روزنامه آرمان، صنايع دستی با بهرهبر طبق گ   

درآمد  ،صولیمحگذاري مناسبی در اين زمینه انجام داد، به دلیل تنوع و گسترش آن در مقابل صادرات تکبلکه اگر بتوان سرمايه

ی و هاي مختلف صنايع دستتفاوت اين صنعت با ديگر صنايع در آن است که بخش واقع،در آورد. توجهی را به کشور میقابل

يجاد شود. بنابراين اهاي مثبت اين صنعت محسوب میگذاري اندک دارند و اين يکی از قابلیتهنرهاي سنتی نیاز به سرمايه

ه بازارهاي هدف خواهد بود. به دلیل نبود هاي حمايتی از سازندگان اين گونه کاالها، عامل مهمی براي دستیابی بسیاست

 گران و تولیدکنندگان هنرهاي سنتی، بسیاري از اين صنايع ديگر در چرخه تولید قرار ندارند.امکانات و حمايت کافی از صنعت

(، بر اين عقیده است 1388در اين میان، کیايی، مدير کل حمايت از تولید و بازرگانی معاونت هنرهاي سنتی و صنايع دستی )   

ار شوند، بسیهاي خارج از کشور و گردشگرانی که از ايران خارج میکه میزان صادرات چمدانی به عنوان سوغات توسط ايرانی

سمی جايگاهی ندارد. ضمن آنکه برخی اقالم صنايع دستی به دلیل تعريف نشدن در گمرک قابل توجه است؛ اما در آمارهاي ر

شود. طی شود. حتی در برخی موارد، آثار صنايع دستی جزو عتیقه محسوب میدر آمار صادرات صنايع دستی لحاظ نمی

ور، ها بوده و به همین منظها و وزارتخانههاي اخیر، صنايع دستی نه تنها پشت پرده بوده، بلکه درگیر واگذاري به سازمانسال

( مطرح 1388ندگان صنايع دستی )اين صنعت از نظر صادرات در جايگاه مناسبی قرار نداشته است. به عالوه، يکی از صادرکن

 شود. در واقع، حمل و نقل،کند که در ايران براي صادرات صنايع دستی در بخش حمل و نقل و گمرک تسهیالت اعطا نمیمی

دان ها بوده است. به عالوه، بیمه هنرمنآيد که همواره تحت تأثیر گرانینظامی حیاتی براي صادرات صنايع دستی به حساب می

ود؛ شدهد و به دنبال آن، امکان رقابت کمتر میها را در تولید افزايش میصنايع دستی با مشکل مواجه است که اين مسئله، هزينه

 براي بیمه بافندگان فرش صورت گرفت، براي هنرمندان صنايع دستی نیز انجام شود. مگر اينکه همان اقدامی که

ا بود ههاي نه چندان دور، صنعتی براي امرار معاش خانوادهبا توجه به اين گزارش، صنايع دستی و هنرهاي سنتی در گذشته   

. دنهاي ايرانی هماهنگ نیستا نیازهاي خانوادهبسیاري از محصوالت صنايع دستی ديگر ب ،هاي زندگی مردمکه با تغییر روش

نايع دستی شود. مزيت صکننده، ساخته میهاي سنتی و بدون در نظر گرفتن سلیقه مصرفشود، با همان شیوهزيرا آنچه تولید می

یدات افزايش تولتوان با تغییر کاربري آن با نیازها و سلیقه مردم، به سمت در تنوع فرهنگی و هنري آن است؛ از اين رو می

ريزي کرد. در حال حاضر، دستیابی به سهم بیشتر از بازارهاي هدف در وهله اول با حفظ ماندگاري صنايع دستی برنامه

یت در ترديد موفقشود. بیها و مرتفع کردن مشکالت اين صنعت حاصل میو بعد شناسايی چالش ،محصوالت صنايع دستی

قابت، تولید محصوالت با کیفیت و قیمت قابل ر که به مواردي از قبیل ،ی بستگی داردصادرات صنايع دستی به عوامل مختلف

 کیفیت خارجی، حمل وهاي داخلی و خارجی، جلوگیري از واردات صنايع دستی بیبندي مناسب، بازاريابی در عرصهبسته

، تأثیر مستقیم بر تولید و صادرات صنايع دستی که هر کدام از اين موارد اشاره کردتوان ها، قوانین گمرکی و ... مینقل، بانک
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ان تنها به توکه میزان صادرات صنايع دستی ايران با آمار صادرات ديگر کشورها مقايسه نشود، نمیدارد. افزون بر اين، تا زمانی

 1افزايش صادرات محصوالت صنايع دستی دلخوش بود.

هاي تاريخی کشور که مورد (، بر اين نظر است که در اماکن و ابنیه1388) دانیالی، معاون صنايع دستی سازمان میراث فرهنگی   

تايید يونسکو هستند، بايد فروش صنايع دستی خارجی ممنوع شود، به طور مثال در میدان نقش جهان اصفهان نبايد صنايع 

 2حوزه صنايع دستی است.کشور برتر جهان در  3دستی ديگر کشورها به فروش رسد. ايران بعد از چین و هنر در گروه 

بخش  تندانسو بااهمیت  ،هاي کهنهبنابر گزارش خبري روزنامه کیهان، بازنگري کارشناسانه و مسئوالنه در قالب اصالح شیوه   

شود. لیکن چگونگی عملیاتی کردن آنها مستلزم يک نیاز حیاتی در فرآيند رونق هنرهاي دستی ايران محسوب می ،صادرات

ها، تمرکززدايی فروش کاالها، ايجاد هاي عمودي و افقی، بنیادين و جانبی است. اصالح روشگذاريسیاست ريزي وبرنامه

در کل ترسیم مثلثی مشتمل بر تقويت [استان  30هاي داراي نمود نحوه تولید، عرضه و فروش در سطح ها و شهرکبازارچه

ا و هاندازي کارگاههاي غیردولتی و راه)فعال شدن تشکلفرآيند حمايتی دولت، تقويت صادرات از جانب بخش خصوصی 

 بايد مورد توجه قرار گیرد. ]هاي خصوصی(، و تقويت کیفیت تولید و کاهش قیمتشرکت

نها به ت(، بر اين عقیده است که صنايع دستی داراي جذابیت اقتصادي بااليی است و به صورت 1388در اين رابطه، کیايی )   

اندازي يک شغل در صنايع دستی با سرمايه کمی ممکن و مهیا شود، چنانکه به راهقیمت محسوب میرزانعنوان يک صنعت ا

شود. از سوي ديگر، کشور ايران با جمعیت جوان بر( محسوب میشود. به عالوه، صنايع دستی تولید کاربر )و نه سرمايهمی

هاي ز راهتوان به عنوان يکی ابرد. بنابراين، از صنايع دستی میرنج می (نسبی)بااليی روبروست که همزمان از معضل بیکاري 

مبارزه با بیکاري استفاده کرد. ويژگی ديگر اين است که صنايع دستی نیاز به مواد اولیه وارداتی و خارجی ندارد، بلکه از طريق 

ه و نیاز ب شودکشور محسوب می هاي خاص در صنعت دستیپردازد که اين از مزيتمواد اولیه بومی و محلی به تولید می

ترين تکنیک در اختیار هنرمندان کشور است. چون عناصر ساختاري مختص تاريخ و فرهنگ، و عالی خارجی ندارد. فناوري

سیار داراي ارزش افزوده ب ضمن اين که به متخصصان خارجی هم وابستگی ندارد. از ديگر فوايد آن اين است که صنايع دستی

ابت با محیط زيست بسیار قر صنعتچنین اين د. همکنکه بعضا بیش از صد در صد ارزش افزوده ايجاد می طوريبه  باالست؛

نامند. مزيت ديگر صنايع دستی، ايجاد اشتغال مخصوص زنان است و در چرخه صنايع دستی را تولید سبز می نحوي کهدارد، به 

هاي اقتصادي فراهم است. روي کار زنان در اين بخش از ساير بخشکار و زندگی تأثیرگذار است. ضمن آنکه امکان جذب نی

 تواند در اقتصاد ملی کشور نقش مهم و اثرگذاري داشته باشد.صنايع دستی می ،به عالوه
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ا ههاي تولید موجب افزايش کیفیت محصوالت و استانداردسازي فضاي کارگاهکند که اصالح روشچنین، کیايی مطرح میهم   

ها، ضمن ايجاد امکان تولیدات برتر و کاربردي نمودن محصول، از طرف ديگر، با فراهم کردن شرايط بهداشتی کارگاه شود.می

ها و قیمت تمام شده تولیدات، رويکرد بايد تغییر چنین در جهت کاهش هزينهنظر و سلیقه مشتريان تأمین خواهد شد. هم

اي مدرن و ههاي سفال از روش سنتی، نفتی و گازويیلی به کورهخت کورهبه طور مثال تغییر سیستم پ تولید باشد، سیستم

ا تر خواهد شد. ضمنالوصولشود، ضمن آنکه کار سهلگازسوز که هم میزان دما کنترل و هم سبب تقلیل قیمت تمام شده می

رد. با تمام اين موارد، به نظر هاي مورد توجه مشتريان نیز بايد مورد توجه قرار گیهاي طراحی با توجه به رنگاصالح روش

بازرگانی  هايرسد مشکل اصلی در صنايع دستی کشور در بخش مربوط به فروش متمرکز است. لذا با توجه به اصالح روشمی

و بازاريابی محصوالت، نیاز فعلی و ضروري هنر صنايع دستی کشور است. بنابراين، قبل از هر چیز الزم است بخش تقاضاي 

هاي ريزيند که برنامهکبه صرفه باشد. او چنین مطرح می ع تقويت شود تا تولید صنايع دستی براي تولیدکننده مقروناقتصاد صناي

يرفته است تا از رهگذر گردشگري بتوانند بازار پرفروش صنايع هاي موقت فروش صورت پذمختلف در زمینه ايجاد بازارچه

رخی که با مرمت بها در هر استان مورد توجه قرار گرفته است، به طورياد شهرکچنین، ايجدستی را به دنبال داشته باشند. هم

ها در اختیار هنرمندان صنايع دستی قرار گیرد تا همزمان کار تولید و فروش داشته باشند. يک مزيت از مراکز میراثی، اين محل

خش هايی جهت پنیز آشنا شوند. به عالوه، برنامهاين پروژه اين است که گردشگران و مسافران از نزديک با طرز کار تولیدات 

یايی به اين موضوع کع تولید با صنايع دستی صورت پذيرفته است. هاي مستند کوتاه با هدف آشنايی بیشتر مردم و صنايفیلم

نفر نیروي  5ر هاي صنايع زيکند که به استناد مصوبه کمیسیون اقتصادي هیئت دولت مقرر شده است که کلیه کارگاهنیز اشاره می

اي تولیدي هدر جلوگیري از تعطیلی کارگاهها از معافیت بیمه کارفرما برخوردار شوند. اين اقدام تأثیر بسزايی کار در تمام رشته

هاي پايه صادرات صورت دارد. براي رفع موانع و مشکالت زيرساختی صنايع دستی اقدامات خاصی از قبیل اصالح قیمت

اي ههاي جديد، انگیزه صادرکنندگان را افزايش داده است. به عالوه، افزايش نرخ مشوقکه تعیین قیمتپذيرفته است، به طوري

چنین با همسويی اجرايی شدن شود. همدرصد از عوامل مؤثر ديگر در افزايش صادرات محسوب می 5درصد به  3صادرات از 

هاي خصوصی در تعاون نهاد و شرکتهاي مردمها، سازمانقانون اساسی، موضوع تقويت تعاونی 44هاي کلی اصل سیاست

 صادراتی در حال انجام است.

هاي تحت تواند از طريق ارگان(، بر اين نظر است که دولت می1388فروشنده تولیدات صنايع دستی ) در ادامه، فیروزه،   

پوشش خود به فروش صنايع دستی کمک کند. به اين طريق که به کارمندان "بن" خريد صنايع دستی داده شود. به عالوه از 

 1کمک کند. رود که به بخش خصوصی در زمینه صنايع دستی کشوردولت انتظار می
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 توجهیبندي، بیبسته نبود توجه به(، نیز 1388حسین هاتفی فارمد، مدير عامل يک شرکت تخصصی بازاريابی صنايع دستی )   

تمايلی به نیازهاي روز بازار را از مشکالت جذب مشتري در عرصه جهانی برشمرد. معاون صنايع هنرمندان به بازاريابی و بی

ند. بسیاري کبندي براي کاالهاي تولید شده اشاره میر مورد مشکالت عمده صنايع دستی، به نبود بسته( نیز د1388دستی کشور )

ا به هاز تولیدکنندگان صنايع دستی معتقد هستند تعدادي از آثار تولید شده در هنگام حمل و نقل به محل فروش يا نمايشگاه

فقوده در شود. در واقع، حلقه مدلیل از نظر اقتصادي به آنها ضرر وارد میبیند، به همین بندي مناسب آسیب میدلیل نبود بسته

د که به سلیقه سانبندي شکیل است؛ يعنی بايد هنرمند را به اين نتیجه رتر، بستهاين میان، بازاريابی و در ادامه به صورت خاص

 1هنرهاي سنتی بايد با اقتصاد نوين هماهنگ شود. بازار توجه کند و

روي صادرات صنايع دستی را بايد به سه هاي پیشچالش(، 1387بنابر نظر کیايی ) زارش ديگري تصريح شده است کهدر گ   

دسته کلی تقسیم کرد، تولید محصوالت که اين بخش مشکالت خاص خود را دارد، بازاريابی، برگزاري و شرکت در نمايشگاه 

بازار و پشتیبانی از تولید و صادرات که اين مسئله به عواملی همچون بندي و شناسايی براي عرضه صنايع دستی ايران، بسته

شود. هاي ضروري صادرات صنايع دستی محسوب میشود و جزو زيرساختها، حمل و نقل، گمرک و ... مربوط میبانک

ازرگانی، د تراز بتوسعه تجارت خارجی، بازاريابی، تبلیغ و گسترش بازارهاي جهانی کاالهاي صادراتی صنايع دستی و بهبو

هاي سازي مديريت رويدادهاي تجاري و اصالح زيرساخترسانی تجاري، حفظ بازارهاي سنتی صادرات، يکپارچهاطالع

ها در رابطه با ارتقاي سهم صادراتی صنايع دستی از کل صادرات غیرنفتی صادرات صنايع دستی از اهم اهداف و استراتژي

ه از سوي کیايی، مواردي که در تاريخ مورد نظر در حال انجام بوده است عبارتند از: پیگیري هستند.با توجه به مطالب مطرح شد

جهت اصالح نرخ پايه اقالم صادراتی کاالهاي صنايع دستی، پیگیري جهت اختصاص فصلی جداگانه به اقالم کاالهاي صنايع 

  2رک ج.ا.ا.رشته( در کتاب صادرات و واردات گم 200گروه کااليی و  15دستی )شامل 

هاي موقت در اماکن تاريخی و در فصل تابستان کند که ايجاد غرفه( مطرح می1387بنابر گزارش مطبوعاتی ديگر، کیايی )   

براي عرضه مصنوعات دستی و ستنی صورت پذيرفته است. ولیکن نبود سیستم اطالعات آماري جامع در کشور و وجود برخی 

 3ات صنايع دستی است.معضالت گمرکی از تنگناهاي صادر

هاي صادراتی در حوزه صنايع دستی، ارتقاي کیفیت کاالهاي صنايع دستی، (، بحث راهبرد ايجاد خوشه1387چنین کیايی )هم   

، و المللیهاي بینهاي ساير کشورها و نیز سازمانتوسعه روابط تجاري دوجانبه و چندجانبه با ساير کشورها و نیز سازمان

هاي تجاري ايرانیان مقیم خارج، مبادله موافقتنامه با هاي بازرگانی مشترک، تشکلهاي موجود و توان اتاقرفیتاستفاده از ظ
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چنین توسعه و گسترش تجارت صنايع دستی با کشورهاي المللی مرتبط با تجارت صنايع دستی و همها و مجامع بینسازمان

 1کند.اسالمی را مطرح می

هاي آموزش براي صادرکنندگان، (، بر اين نظر است که برپايی دوره1387هاتفی، معاون صنايع دستی و هنرهاي سنتی کشور )   

اي خارجی هافزايش نرخ جوايز صادراتی تولیدات صنايع دستی و امکان حضور تولیدکنندگان و صادرکنندگان فعال در نمايشگاه

د به هاي صادراتی وروکند که شناخت راهطرح میند. او منکرونق صنايع دستی اعمال می که اثر مثبتی بر هستنداز اقداماتی 

(، بر اين نظر است که تولیدکنندگان صنايع 1387بازارهاي جهانی به زمان نیاز دارد. به عالوه، آبیار، نماينده استانداري همدان )

خلی و بازرگانی خارجی را ندارند و تجربه نیز نشان داده است دستی از نظر قدرت مالی، امکان انجام همزمان تولید، فروش دا

آمیز نبوده است.از سوي ديگر، بکايی، معاون امور خارجه هاي صنايع دستی موفقیتها و اتحاديهکه واگذاري اين بخش به تشکل

 2کند.يع دستی اشاره می(، به بحث يارانه حمل و نقل و جوايز صادراتی صادرکنندگان صنا1387سازمان بازرگانی همدان )

هاي خانگی ايجاد کارگاه با که(، بر اين عقیده است 1387به عالوه، دادخواه، متخصص نقاشی روي چرم و کارهاي مرصع )   

به منظور تدريس انواع هنرها توسط مربیان کارآزموده، افزايش تولید خانگی در حد استاندارد، فروش در جايگاهی بدون واسطه، 

عالوه، به رد.ها رايج کتوان صنايع دستی را بین خانوادهشتر مردم با انواع هنرهاي دستی و استقبال آنها از اين هنرها میآشنايی بی

(، معتقد است که هنرمندان بايد دست به کار شوند و براي صنف خود 1387دلشاد راد، مدير آموزشگاه طراحی دوخت سنتی )

 3نند با کمک هم مشکالت خود را حل کنند.انجمن و اتحاديه ايجاد کنند تا بتوا

کند که توجه هنرمندان به ( مطرح می1386معاون صنايع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگري اصفهان )   

با دان بندي باکیفیت، بازاريابی جهانی و آشنايی برخی از هنرمنبحث صادرات، باال بردن کیفیت تولیدات صنايع دستی، بسته

 4نحوه بازاريابی جهانی از جمله علل افزايش صادرات صنايع دستی هستند.

رفت از مشکالت (، بر اين نظر است که تنها راه برون1386اديب، معاون صنايع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگري )   

و مشکالت فرعی که  مسائلاست.  ی، چه در داخل کشور و چه در خارج کشورموجود، ايجاد و توسعه بازار براي صنايع دست

و قابل  ،که اگر صنعتگر، بازار باثباتشود، مانند گران بودن مواد اولیه، به علت نبود بازار است. در حالیهم اکنون مطرح می

استگذار یاند، از ساست که همه در آن دخیل يبازار باثبات روند ،شدنی بود. در واقعداشت، اين مسائل نیز حل ياطمینان و اعتماد

تظامی در هايی که نیروي انگذار تا خود تولیدکننده و صنعتگر و حتی مردم و خريداران. وي با اشاره به پويانمايیدولتی و قانون

تی کند که در حوزه صنايع دسسازي ترافیک از صدا و سیما پخش کرده و نتايج مؤثري داشته است، مطرح میراستاي فرهنگ

                                                           
 

 15/07/1387. روزنامه سیاست روز مورخ 1 

 23/04/1387. روزنامه سیاست روز مورخ 2 

 04/04/1387. روزنامه قدس مورخ 3 

 06/06/1386. روزنامه اطالعات مورخ 4 



 
 

  

60 

 

 مؤثر در توسعه کسب و کار هنرهاي صناعی )صنايع دستی(هاي طرح پژوهشی بررسی و شناسايی مؤلفه

 

اريابی هاي تولید تا عرضه و بازها از شیوهنیاز است. او بر اين عقیده است که تغییر بايد در همه عرصه نیز چنین ابتکاري مورد

صورت گیرد. اين در شرايطی است که براي ورود به بازارهاي جهانی نیاز به رعايت استانداردهاي جهانی است. در واقع، ساز 

هاي تولید، آشنايی با تجارت جديد، درک شرايط رقابتی، ها و شیوهگاهو کارهاي دسترسی به بازار شامل استانداردسازي کار

کد و بندي کاالهاي خود، تهیه بارتر اطمینان و اعتمادسازي است. صنعتگر و تولیدکننده بايد به بستهتبلیغات و از همه مهم

(، بر اين 1386دگان صنايع دستی اصفهان )میوه، مشاور اتحاديه تولیدکننگذاري تن دهد. به عالوه، شاهشناسنامه کاال و قیمت

عقیده است که نخستین نیاز صنايع دستی، ارزيابی سلیقه و نیاز ساير کشورهاست. به عالوه، هنرمند توان و دانش بازاريابی 

سازمان  که کند، اديب مطرح میها اعزام شود. به عالوهندارد و بايد در کنار اين هنرمندان، بازرگان و بازارياب به نمايشگاه

امه با ندر حال ايجاد پايانه ويژه صادرات صنايع دستی به صورت دائم در شرکت عمران کیش، امضاي تفاهم صنايع دستی

هاي تاريخی، فرهنگی و گردشگري اصفهان در همه شرکت هواپیمايی داخلی جهت فعالیت به عنوان مبلغ صنايع دستی و جاذبه

 هاي پرمخاطب خارجی در دنیا، ساختپخش فیلم تبلیغاتی در مورد اصفهان از سوي شبکهدفاتر در شهرها و کشورهاي مقصد، 

ندي، تبلیغات، بدانشگاه ويژه صنايع دستی جهت تأمین نیازهايی مانند بازاريابی صنايع دستی، کاربردي کردن صنايع دستی، بسته

 1.استطرح، رنگ و غیره 

نتقال چنین ابا توجه به گزارش خبري روزنامه همبستگی، فقدان حمايت مادي و معنوي از صنايع دستی در داخل کشور و هم   

ش هاي پیترين چالشها از پدران و استادان اين فنون و هنرها به نسل حاضر از عمدهنیافتن دانش و تجربه اين قبیل مهارت

یازي نصنايع دستی با وجود داشتن مزايايی چون دسترسی آسان و ارزان به مواد اولیه، بیرود. صنعت به شمار می-روي اين هنر

به دلیل فقدان بازار فروش و عرضه  ي از ابزار کار ساده و تأثیرگذار در صنعت گردشگري؛برخوردارو گذاري زياد، به سرمايه

ت که جوانان و نوانديشان را به خود جلب کند. چنین نبود حمايت کافی مسئوالن ديگر قادر نیسمحصوالت تولیدي و هم

راهکارهاي مختلفی در زمینه تقويت و ايجاد بازارهايی براي ترويج و بسط و توسعه صنايع دستی و در کنار آن فروش محصوالت 

که از آن جمله  دند به تقويت، توسعه، بازاريابی و تبلیغ صنايع دستی بینجامنتوانصنايع دستی وجود دارد که اين راهکارها می

کارشناسان  التحصیالن،تواند متشکل از فارغهاي صادرکنندگان صنايع دستی که اين اتحاديه می. ايجاد و تقويت تعاونی1است، 

گونه که همواره به صادرات اين. توسعه و ترويج تجارت الکترونیک به طوري2و تولیدکنندگان اين گونه محصوالت باشد؛ 

ويج هاي اينترنتی، سعی در معرفی و تراصل نگريسته شود و از طريق تجارت الکترونیک و ايجاد سايتصنايع به عنوان يک 

 راث فرهنگیالمللی. موارد مورد نظر در سازمان میهاي صنايع دستی داخلی و بین. شرکت در نمايشگاه3اين قبیل صنايع شود؛ 

يع دستی، آموزش و بکارگیري نیروهاي جوان در بخش صنايع هاي صنااندازي بازارچهتأسیس و راه و گردشگري عبارت از

 هاي موجود هستند.ها با توجه به ظرفیتايجاد شهرکو دستی، 
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و نظارت بر نحوه ساخت و  ،چنین، بنابر اين گزارش، تهیه مواد اولیه فرآوري شده و مناسب و عرضه آن به صنعتگرانهم   

رگی براي حفظ کیفیت تولیدات اين رشته باشد. ايجاد مراکز و مناطقی که در آنها تواند گام بزمراحل تولید صنايع دستی می

راي تواند ببتوان مراحل ساخت و تولید صنايع دستی را براي گردشگران به نمايش گذارد، از جمله راهکارهايی است که می

از رد. ربط قرار گیورد توجه مسئوالن ذيجذب جوانان مستعد به اين صنايع و نیز تشويق مردم به خريد بیشتر اين کاالها م

ه و به دلیل مدت زمانی ک وجود ندارددر اين رشته امکان تولید انبوه در صنايع دستی عامل تولید انسان است، لذا که آنجايی

ايی، فقرزدتواند در توسعه جوامع محلی، شود، قیمت بااليی دارد. صنايع دستی هر خطه عالوه بر اينکه میصرف خلق آن می

ه سیماي بخشی بارتقاي سطح درآمد، رفاه اجتماعی و بهبود اقتصاد خانواده مؤثر باشد، در عین حال نقش بسزايی نیز در هويت

 1شهر و روستا و در کنار آن ايجاد غرور ملی دارد.

ها، صنايع دستی رشته کند که در برخی(، مطرح می1386منش، نايب ريیس کمیسیون فرهنگی مجلس شوراي اسالمی )آرين   

د شود و اين مسئله باعث نزول رتبه ايران از نظر تعدابا کیفیت مناسب و مطابق با نیازسنجی و سلیقه بازار هدف تولید نمی

صنايع دستی در صادرات و استقبال بازار جهانی شده است. او معتقد است که اولین مشکلی که باعث رکود صنايع دستی در 

ا زست که اين صنايع در حاشیه قرار دارد و با وجود تأکید کارشناسان، هنوز صنايع دستی به عنوان صنعتی اشتغالايران شده اين ا

شود و رويکرد و نگاه مسئوالن به اين هاي شغلی زيادي ايجاد کند، اولويتی براي مسئوالن محسوب نمیتواند فرصتکه می

نیز اين است که تولیدات صنايع دستی، به دلیل مديريت ناکارآمد، منطبق  زايی نیست. يکی از مشکالتصنعت، رويکرد اشتغال

با نیاز روز جامعه و سلیقه بازار هدف نبوده است. عالوه بر اين، گران بودن مواد اولیه براي تولید انواع صنايع دستی، باعث 

ی و خارج کشور، نبود نظام مناسب حمايت کاهش تولید و کیفیت کاال در اين صنعت شده است. وي بازاريابی نامناسب در داخل

هاي پیش روي اين بندي نامناسب اين محصوالت را از جمله چالشو بسته ،نیازسنجی بازارهاي جهانیعدم از صنعتگران، 

. به عالوه، نبود کنترل بر واردات کاالهاي خارجی نظیر کاالهاي چینی باعث شده است ما با دست خود، رقیب داندمیصنعت 

هاي حمايت ،نچنیتوجهی و فقدان نظارت مسئوالن دارد. همبراي تولیدات صنايع دستی بتراشیم که اين مسئله نشان از بی جدي

بندي، تشويق تولیدکنندگان صنايع با معرفی هنرمندان برتر در اين عرصه، تدوين اي و رفاهی از صنعتگران، توجه به بستهبیمه

رفت رکود بازار از راهکارهاي برون ،انداز بلندمدت کشور در اين عرصه تعريف شودشمنظام جامع صنايع دستی که در آن چ

دي متحمل بنکند که صنايع دستی در کشور ما بیشترين آسیب را از ناحیه بسته( نیز مطرح می1386. هاتفی )استصنايع دستی 

 2شود.می
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بنابر گزارش خبري روزنامه کار و کارگر، با طراحی بهتر، ارتقاي کیفیت، مواد اولیه، نوآوري و خالقیت در فرآيند تولید،    

ايجاد  توان تحولی عظیم در تولید و صادرات آناي و تبلیغات اثرگذار و هدفمند به يقین میبندي مناسب، بازاريابی حرفهبسته

هاي جهانی کسب کرد. تولیدکنندگان ايرانی به دلیل ناآشنايی با بازارهاي خارجی قادر به فروش کرد و سهم بیشتري در بازار

خواهند دسترنج شوند که فقط میها وارد ماجرا میمحصوالت خود در اين بازارها نیستند. در اين میان دالالن و واسطه

 اي براي بازاريابی و فروشآنجا که فعالیت صحیح حرفهترين قیمت ممکن خريداري کنند. اما از تولیدکنندگان را به ارزان

خواهند با افزايش شوند و خواب سرمايه را میندارند، خود نیز با مشکل فروش، خواب نقدينگی و رکود معامله مواجه می

مرزي رونب کننده نهايی در بازارهايقیمت جبران کنند. اين امر سبب شده است که محصوالت صنايع دستی ايران براي مصرف

ها از دست رود. امروزه انتشار و توزيع بروشور يا کتاب براي معرفی صنايع دستی گران تمام شود و قدرت رقابت اين ساخته

هان با کنندگان در سراسر جرسانی به ويژه اينترنت باعث شده است مصرفهاي اطالعگیري از شبکهکافی نیست، بلکه بهره

آشنا شوند و تقاضا براي خريد تولیدات صنايع دستی افزايش يابد. براي پاسخگويی به اين گونه تولیدات صنايع دستی ايران 

با، محکم هاي زيبنديتقاضاها بايد فروش آنالين مدنظر قرار گیرد که اين امر متضمن آن است که کاالهاي تولید شده در بسته

و مطمئن صورت گیرد تا کاالها در اسرع وقت و با کیفیتی  هاي سريعو با کیفیت خوب عرضه شوند و حمل و نقل نیز با روش

 مناسب و مطلوب در دسترس مشتريان قرار گیرد. 

شود که براي حمايت از تولیدات صنايع دستی و رونق صادرات اين کاالها توجه می مطرحدر ادامه اين گزارش خبري چنین    

هاي شغلی؛ آموزش هاي گوناگون صنايع دستی و ايجاد فرصتهگذاري در رشتبه موارد زير ضروري است: افزايش سرمايه

هاي مختلف صنايع دستی براي تولید محصوالت مطابق با سلیقه و ذوق مشتريان خارجی هنرمندان و صنعتگران شاغل در بخش

ساختن آنها با هاي آموزشی و غیره؛ حمايت از صنعتگران و هنرمندان موجود و تشويق و دلگرم ها، کارگاهاز طريق همايش

هاي مناسب، فراهم ساختن مواد اولیه مورد نیاز با قیمت مناسب، فراهم کردن امکان هاي گوناگون از جمله تأمین بیمهروش

عرضه محصوالت تولید شده به مشتريان؛ استاندارد کردن مواد اولیه؛ کنترل کیفیت تولیدات؛ ايجاد بانک اطالعات درباره 

بکه دار کردن آنها؛ ورود به ششاغل در زمینه صنايع دستی؛ بارکددار کردن کاالهاي تولید شده و شناسنامههنرمندان و صنعتگران 

اي هاينترنتی و تجارت الکترونیک در بعد داخلی و جهانی؛ شناسايی بازارهاي جديد براي خلق تقاضاي بیشتر؛ توسل به شیوه

 1هاي کشورهاي رقیب.گیري از تجربهراهبردي و تبلیغاتی مؤثر در امر بازاريابی؛ و بهره

عدم دسترسی  ،ترين مشکل صنايع دستی(، اساسی1385بنابر نظر عابدي، ريیس کارگروه اقتصادي و اجتماعی صنايع دستی )   

ه کند کريزي کامل و جامع است. او ابراز امیدواري میبه آمار و اطالعات مؤثق و به هنگام است که مانع رسیدن به يک برنامه
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. به عالوه، ريیس کارگروه ترويج و احیاي 1اين معضل برطرف شود 86با برقراري تعامل بین گمرکات کشورهاي جهان در سال 

ترين وظیفه اين کارگروه است. هاي ذينفع، مهم(، بر اين عقیده است که ايجاد ارتباط منطقی میان گروه1385صنايع دستی )

 2بندي در اين صنعت در حد صفر است.(، معتقد است که وضعیت بسته1385بندي )چنین، رحمتی، ريیس کارگروه بستههم

(، داليل کاهش کمی صادرات محصوالت صنايع 1384در گزارشی ديگر، محمدي، رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزي )   

کافی  اي جهانی، نبود قوانیندستی را کاهش تقاضاي جهانی، ناتوانی رقابت فرش و صنايع دستی اين استان با شرايط بازاره

 3کند.حمايتی از اين بخش، و کاهش نرخ دالر در برابر يورو ذکر می

(، بر اين نظر است که توسعه گردشگري، باعث تحرک در چرخه تولیدات صنايع دستی و در نتیجه 1384منش )آرين   

 4شود.زايی میاشتغال

(، نیز توسعه صنايع دستی و رونق کامل صنعت توريسم را يکی 1384صفهان )اصغر برشان، دبیر اجرايی خانه کارگر استان ا   

 و به تبع آن توسعه صنايع دستی گردشگريداند و اعتقاد دارد که بايد با رونق صنعت هاي حذف مشکل بیکاري میحلاز راه

ر توانند به راحتی آمار نرخ بیکاري استان اصفهان را دکنندگی يکديگر میاين مشکل برطرف شود. اين دو عامل به دلیل تکمیل

که ظرفیت  شودکند، ولیکن متذکر میداخلی نیز به عنوان عامل مؤثر اشاره می گردشگريحد قابل قبول کاهش دهند. البته او به 

 5داخلی محدود است. گردشگريو قدرت 

(، بر اين نظر 1384س اتحاديه صنايع دستی استان اصفهان )اللهی، ريیبا توجه به گزارش مطبوعاتی ديگر، غالمعلی فیض   

صنايع  هاي گروهی، ارتباط سازماناست که بهترين راه شناخت صنايع دستی، تبلیغات است. عالوه بر تبلیغات از سوي رسانه

اي دنیا و هسفارتخانه المللی در سازمان صنايع دستی براي ارتباط باهاي داخلی و خارجی، ايجاد دفاتر بیندستی با دانشگاه

تواند در شناسايی و معرفی صنايع دستی ايران مؤثر باشد. تجارت الکترونیک و آموزش براي شناسايی، معرفی صنايع دستی می

 6ترين راهکارها براي رونق صنايع دستی است.بازاريابی و تبلیغات در صنايع دستی، از جمله مهم

(، 1384ه مردم میانه و نايب ريیس کمیسیون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمی )به عالوه، سید حسین هاشمی، نمايند   

ع شود که از امکانات و منابهاي صنعتی موجب میبر اين نظر است که تمرکز صنايع دستی در صنايع کوچک در قالب شهرک
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(، 1384نی، معاون وزير صنايع و معادن )از سوي ديگر، علی يزدا 1ترتیب توسعه يابند.و بدين شوندمند مالی اين صنايع بهره

پراکندگی صنعتگران، عدم اقدام مؤثر در جهت بیمه صنعتگران صنايع دستی، فقدان حمايت مالی الزم از طريق سیستم بانکی، 

هاي بودجه، فقدان آمار و اطالعات مدون و دقیق، نگرش برخی مسئوالن مبنی بر نامشخص بودن سهم صنايع دستی در تبصره

م بازدهی اقتصادي مطلوب صنايع دستی، در نظر نگرفتن معافیت کامل مالیاتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش صنايع عد

 2آورد.هاي صنايع دستی در ايران به شمار میبندي مناسب را از مشکالت و چالشدستی، و عدم بسته

گیري از اطالعات و دانش وجهی به سلیقه بازار مصرف، عدم بهرهت(، به دلیل کم1383بنابر نظر رمضانی، دبیر کل اتاق تهران )   

 گرفتهايران در رديف کشورهاي متوسط قرار  تولید و صادرات صنعت فرش روز، و کاهش سهم صادرات فرش در جهان،

است. او بر اين عقیده است که واگذاري مسئولیت سازمان فرش به بخش تعاون و يا بخش خصوصی به تحقق سیاست محوري 

الهی، ريیس هیئت مديره اتحاديه صنف صنايع اين در حالی است که فیض 3شود.گري منجر میدولت مبنی بر کاهش تصدي

ت ، نبود مديرياست از پیروزي انقالب با رکود شديدي مواجه شده (، با بیان اينکه صنايع دستی بعد1383دستی اصفهان )

کند. جلوگیري از صادرات صنايع دستی، ايجاد پیمان ارزي و تبديل ترين علت اين رکود معرفی میصحیح در اين بخش را مهم

ايگاه اصلی فهان جسازمان صنايع دستی به شرکت سهامی توسط دولت از جمله مشکالتی است که باعث شده صنايع دستی اص

 4خود را از دست دهد.

گردشگر موجب (، بر اين اعتقاد است که افزايش 1383حسین امینی، کارشناس و يکی از فروشندگان صنايع دستی در تهران )   

ان ربايد با افزايش مناسبات سیاسی ايران با کشورهاي مختلف جهان هنر ايشود. بدين ترتیب، میصنعت ملی  -ارتقاي اين هنر 

ع هاي دولتی براي استفاده از صنايتواند با ملزم کردن ادارات و سازمانرا به جهانیان عرضه کرد. او بر اين نظر است که دولت می

 که ندکمطرح می وي ،دستی ايران به عنوان هديه به مهمانان خارجی، گامی بلند در معرفی صنايع دستی ايران بردارد. به عالوه

بر  نادهد. بدستی گران شده است و اين مورد لزوم حمايت دولت از تولیدکنندگان و فروشندگان را نشان میمواد اولیه صنايع 

 ،نظر او، در صنف صنايع دستی به جهت فروش کم، افراد مجبور به دريافت وام هستند؛ ولیکن آنقدر در مسیر دريافت وام

ع دستی بیشتر خريداران صنايهیالت استفاده کنند. اين کارشناس، تسمشکالت و موانع وجود دارد که افراد قادر نیستند از اين 

داند و لزوم آشنايی کشورهاي عربی با بازار ايران را از کشورهاي خاور دور به ويژه ژاپن و کشورهايی از اروپا و امريکا می

                                                           
 

 27/07/1384. روزنامه آشتی مورخ 1 

 10/03/1384. روزنامه توسعه مورخ 2 

 08/10/3831. روزنامه اطالعات مورخ 3 

 14/07/1383. روزنامه توسعه مورخ 4 



 
 

  

65 
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لیل ضور در کشورهاي آسیاي میانه به دگذاري براي حشود. البته او بر اين نظر است که سرمايهصنايع دستی ايران را متذکر می

 1فايده است.ناتوانی خريد آنان بی

فزونی عرضه يا تولید بر تقاضا، افزايش تولید با کیفیت پايین و بدون توجه به ساليق بازار، عدم تأمین مواد اولیه مرغوب،    

یت اطالعی از وضعع دستی بوده است. کمت فرش و صنايهاي فرش ايران از داليل کاهش صادرايکنواخت و تکراري بودن طرح

پذيري فرش ايران، ثابت ماندن حجم تجارت جهانی فرش در دو دهه اخیر از ديگر مواردي است که رقبا، عدم قابلیت سفارش

هاي حمل و نقل، نرخ چنین مشکالتی مانند افزايش هزينهشود. همذکر می تبافبه عنوان داليل کاهش صادرات فرش دست

ها و نقوش ايرانی و مشکالت مالکیت اي، عدم ثبت طرحهاي تعرفهرکود اقتصادي جهان، عدم برخورداري از برخی سهیمهبیمه، 

(، افت کیفیت، بکارگیري 1380بنابر نظر طاهرنژاد، مديرعامل سازمان صنايع دستی ايران ) 2معنوي فرش نیز مزيد بر علت هستند.

اتی از و فقدان استراتژي تبلیغ ،توجهی به وضع بازار و رقبااستگذاري و سازماندهی، بیمواد اولیه نامرغوب، عدم تمرکز در سی

اقی هاي سنتی فروش و بنابراين بترين داليل افت شديد صادرات صنايع دستی کشور است. به عالوه، بکارگیري روشعمده

ايل شدن سود، از داليل ديگر ناکامی در صادرات هاي زياد در بازارهاي فروش و معطل ماندن سرمايه و زماندن کاالها تا مدت

گیري و وجود متولیان مختلف در اين بخش، از عوامل چنین او بر اين نظر است که تعدد مراکز تصمیمصنايع دستی هستند. هم

 3توجهی به صنايع دستی است.اصلی بی

(، عمده صادرات صنايع دستی ايران، توسط 1380)هاي کارشناسی انجام شده در مرکز توسعه صادرات ايران بر اساس بررسی   

د. شوخصوصی، از جمله سازمان صنايع دستی، جهاد سازندگی و کمیته امداد امام خمینی )ره( انجام مینهادهاي دولتی و نیمه

در اين  .هاي خصوصی و تعاونی فعال در زمینه تولید و صدور اين محصوالت حمايت و تقويت شوندبنابراين الزم است، بنگاه

مايت گذاري و حهاي متولی تولید در سیاستهاي اقتصادي بخش خصوصی و تعاونی، ناکارآمدي سازمانگزارش، ضعف بنگاه

رسانی ناقص به بازارهاي جهانی، عدم حضور چشمگیر جهانگردان خارجی و وجود مشکالت گردشگري از صنايع دستی، اطالع

هاي هو عدم اطالع کافی از سلیق ،هاي بخش خصوصی و تعاونی به فرآيند صادراتنگاهدر ايران، عدم آشنايی تولیدکنندگان و ب

گین هاي سنهزينه ،چنینشده است. هم ذکرکنندگان، از جمله تنگناهاي موجود بر سر راه صادرات صنايع دستی کشور مصرف

هنر ملی، نبود اتحاديه و تشکل  -الی کارگران و هنرمندان اين صنعتهاي داخلی و خارجی، عدم تأمین مشرکت در نمايشگاه

هاي موجود از ديگر معضالتی است که در بخش صنايع دستی بايد مورد توجه صادراتی در اين بخش و کمبود نقدينگی کارگاه

ک کشورهاي رقیب و پرتحربندي، افزايش قیمت تمام شده کاال، حمل و نقل گران و وجود قرار گیرد. مواردي چون ضعف بسته

 منفی داشته باشد.  اثرتواند بر روند رشد و توسعه اين بخش در عرصه تجارت جهانی صنايع دستی می
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به عالوه، بنابر گزارش مرکز توسعه صادرات، تجربه ديگر کشورها نیز بیانگر آن است که در مقابل هر يک از عوامل بازدارنده،    

هاي اختصاصی صنايع دستی در سراسر کشور، فعال توان به ايجاد بازارچهراه حلی منطقی و راهگشا وجود دارد که از جمله می

ها و ساير اماکن متعلق به ايران در خارج از کشور، تشکیل شرکت ها، سفارتخانهدر رايزنیهاي اين محصوالت کردن غرفه

چنین مهاي تبلیغاتی اشاره کرد. هرسانی اينترنتی از صنايع دستی ايران روي شبکهسهامی عام صادراتی صنايع دستی و اطالع

ه ن صنايع دستی و تشکیل صندوق غیردولتی بازاريابی و توسعمواد اولیه هنرمندان اين صنعت، ايجاد اتحاديه صادرکنندگاتأمین 

هاي حلشود. در اين زمینه راهکارهاي مطلوبی براي افزايش صادرات اين محصوالت محسوب میصادرات صنايع دستی راه

و  ،ن در ايرانهاي افزايش حضور جهانگردااجراي طرح يع دستی،قیمت به تولیدکنندگان صناهاي ارزانديگري چون ارايه وام

 1تواند کارگشا باشد.هاي دولتی مؤثر در قیمت تمام شده صنايع دستی نیز میحذف هزينه

د، اغلب ورزنوقت به تولید صنايع دستی مبادرت میبا توجه به گزارش خبري روزنامه اطالعات، کسانی که به صورت پاره   

 ،حاصل از فعالیت در آن بخش چنین درآمد اندکفصلی بودن کار کشاورزي و هم ،کشاورز و ساکن روستا هستند و در واقع

دهد. به عبارت ديگر، با توجه به متوسط جمعیت خانوار، حدود نیمی از جمعیت ايران آنان را به سوي اين صنعت سوق می

ا ه، اين گونه مشغلهچنینهمد. شون)مستقیم و غیرمستقیم( از درآمد حاصل از تولیدات دستی )هرچند اندک( برخوردار می

از مسائل و عوارض مسأله تا حدود زيادي و  شودمیموجب ماندگار شدن روستايیان و جلوگیري از مهاجرت آنان به شهرها 

نعت" ص -هاي اين "هنرکاهد. عدم وابستگی مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز براي تولیدات دستی از ديگر ويژگیمهاجرت می

شود و اين در حالی درصد مواد و وسايل مورد نیاز تولیدات دستی در داخل تأمین می 80گفته کارشناسان بیش از است. به 

 ،نیز درصد ارزش افزوده برخوردارند. میزان سرمايه مورد نیاز براي ايجاد اشتغال در اين شاخه 75است که اينگونه تولیدات از 

 ست.در مقايسه با تولید ماشینی بسیار ناچیز ا

ايع است تر از ساير صنچنین، بنابر اين گزارش مطبوعاتی، آموزش و فراگیري در اين شاخه از تولید، سهل و دست يافتنیهم   

ازد. سگیرد، و زمینه را براي ايجاد و گسترش آن آسان میو بیشتر به صورت "استاد شاگردي" و "سینه به سینه" صورت می

ا حداقل چربیدن اين جنبه بر وجوه تزيینی و تجملی، از ديگر محاسن و مزاياي تولیدات کاربردي بودن مصنوعات دستی و ي

کامل ت اند،به وجود آمدهها هاي دور بنا به ضرورت و نیاز انسانآيد، زيرا اکثر وسايل و کاالها در گذشتهدستی به حساب می

اجازه دهد،  افرادها و الگوي مصرف چنانچه ذهنیت ند.باش ند در زندگی روزمره هر فرد کارآمدنتواو امروز نیز می انديافته

 .دند و از ورود کاالهاي ماشینی مشابه جلوگیري کنند میزان قابل توجهی از بار تقاضاي جامعه را به دوش کشنتوانمی

نند، وجه کاره میکه اغلب کارشناسان و صاحبنظران بدان اش ،ترين ويژگی صنايع دستیاين گزارش بر اين نظر است که مهم   

فرهنگی و هنري آن است که در حقیقت عامل جذابیت و ماندگاري اينگونه تولیدات نیز هست. تبلیغات شايسته و مستمر در 
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مختلف با استفاده از يک درصد دريافتی از کاالهاي صادراتی و تالش براي حفظ بازارهاي موجود و  کشورهايهاي رسانه

ر رونق و ادامه زندگی صنايع دستی مؤثر خواهد بود. پرداخت تسهیالت بانکی با بهره اندک و دستیابی به بازارهاي جديد د

المدت به صنعتگران و هنرمندان اين رشته، تأمین مواد اولیه مناسب و کیفی و نظارت بر واردات مواد غیرکیفی، اقساط طويل

هاي باب ها و نقشه، تربیت طراحان زبده و ترويج طرحپرداخت به تولیدکنندتضمین خريد کاالهاي ساخته شده و اعطاي پیش

ردن هاي جمعی، بیمه کطبع و میل و سلیقه مشتريان، اشاعه فرهنگ مصرف تولیدات دستی در میان مردم ايران با کمک رسانه

ه و هاي مربوطالمللی بین هنرمندان هر يک از رشتهاندرکاران و زحمتکشان اين رشته، برگزاري مسابقات داخلی و بیندست

تواند به پیشرفت و تعالی در رونق تالش براي تدوين و اجراي استانداردهاي مورد قبول و مطلوب براي تمام محصوالت می

 1بازار تولیدات و تولیدکنندگان اين رشته کمک کند.

، صنايع دستی هاي قبلشود که در ايران و در همه سالدر گزارش خبري ديگري در روزنامه اطالعات، چنین مطرح می   

هیچگاه از ثبات موقعیت تولید و بازار برخوردار نبوده است. کارشناسان در جستجوي يافتن علت، وضعیت موجود را نه صرفا 

بیش از ، بلکه به اعتقاد آنان دانند،تر رقیبان در بازار جهانی میتر و پردامنهثباتی در مديريت اجرايی و حضور فعالناشی از بی

نايع دو عامل اساسی، يکی زاويه ديد و نوع نگاه نسبت به ص قعیت کنونی صنايع دستی کشور نیست،تأثیر در موکه بیاينها، همه 

 الشعاع قرار داده است.دستی و ديگري عدم نوآوري و تغییر در صنايع دستی، رشد و توسعه صنايع دستی را تحت

و نبود صنايع دستی بوده است.  ما از ديرباز همواره بحث و گفتگو از بودبنابر اين گزارش، در مورد عامل اول، در کشور    

ولیان ريزان و متباب و در دسترس براي بسیاري از برنامهها به عنوان تنها منبع درآمد آسانآمد سرشار نفتی در همه اين سالدر

اده است. در مورد عامل دوم، نوآوري در صنايع امور توسعه اقتصادي، مجال انديشیدن به درآمد ظاهرا ناچیز صنايع دستی را ند

بودن  تیب اصرار بر ثابتکند. به اين ترشود و به همین دلیل مذموم و ناپسند جلوه میشکنی محسوب میدستی نوعی سنت

لی يسازد و شوق و تماو تکنیک کار، صنعتگران کشور را از بخش مهمی از بازار داخلی و خارجی محروم می ،نقش فرم، طرح و

 2انگیزد.در بیننده و خريدار برنمی

 ( بر اين نظر است که1368استان چهارمحال و بختیاري )در گزارش آخر نیز، منصور عبداللهی، سرپرست صنايع دستی    

گستردگی و پراکندگی تولیدات صنايع دستی اين استان، کار رساندن امکانات و خدمات براي دست اندرکاران اين حرفه را با 

  3التی مواجه کرده است.مشک
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هاي مطرح شده توسط هر يک از مسئوالن، کارشناسان و هنرمندان صنايع دستی را نشان به طور خالصه چالش 3-2جدول    

 دهد.می

 هاي موجود در صنايع دستیهاي مطبوعاتی در زمینه چالشخالصه گزارش 3 -2 جدول

 مطرح شدههاي چالش نظرصاحب

د  1 ــوزا ــان ن ــه ــی  1ک

(1393) 

 

 کیفیت پايین مواد به کار رفته در تولید صنايع دستی  -

 عدم نوآوري در تولید کاالهاي صنايع دستی -

 بندي نامناسب کاالهاي تولیدي دستیبسته -

تی        2 م ــا بر صــ ک  2ا

(1393) 

 سبک زندگیهاي صنايع دستی از گردونه مصرف به دلیل تغییر خارج شدن برخی از رشته -

اي هتوانايی رقابت با نمونه عدم در نتیجه عدم به روز شدن صنايع دستی با نیاز جامعه امروز و -

 مشابه خود

کارشــناس روزنامه  3

ــر    ــارگ ــار و ک ک

(1392) 

 هاکپی محصوالت صنايع دستی توسط چینی -

 لیاافغانستان و ايتارقابت قیمتی محصوالت ساير کشورها از جمله چین، پاکستان، هندوستان،  -

 متداول نبودن فرهنگ استفاده از هنر دستی ايرانی به جاي کاالهاي رقیب از جمله کاالهاي چینی -

عدم وجود يک استراتژي و برنامه مدون براي صادرات از طرف نهادهاي مربوط از قبیل سازمان  - (1392) 3نصراللهی 4

 حتی رايزن فرهنگی اقتصادي سفارت ايران در چینتوسعه تجارت، اتاق بازرگانی ايران و چین، و 

 عدم آشنايی تجار ايران با بازار و فرهنگ چین )ضعف جايگاه آموزش در اقتصاد( -

هاي غیرتخصصی و در نتیجه عدم موفقیت در فروش اين کاالها يا شرکت تجار ايرانی در نمايشگاه -

 تر از بازار ايرانفروشی در مواردي حتی ارزاندر نهايت اقدام به ارزان

 عدم حمايت دولت از بخش خصوصی فعال ايرانی در زمینه صنايع دستی در چین  -

ــض 5 ــی ی ف ــ ــه ــل  4ال

(1392) 

هاي صنايع العدم همکاري شفاف و منسجم گمرک ايران و سازمان میراث فرهنگی )بحث قاچاق کا -

 دستی به صورت مرزي(

 تولیدکنندگان توسط نهادهاي دولتیعدم پشتیبانی  - (1392) 5شفاعیان 6

 عدم وجود تبلیغات مناسب در حوزه صنايع دستی -

 نبود بازار خوب براي فروش کاالهاي صنايع دستی -

 اي هنرمندان صنايع دستیمشکالت سرمايه -

 کاهش توان اقتصادي مردم و متعاقب آن کاهش قدرت خريد مردم در زمینه کاالهاي دستی -

                                                           
 

 . کارشناس و فعال بازار1 

 . استاد قلمزنی در اصفهان2 
 . فعال اقتصادي و کارآفرين3 

 . رئیس اتحاديه صنايع دستی استان اصفهان4 

 . کارشناس و فروشنده صنايع دستی5 
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 هاي مطرح شدهچالش نظرصاحب

ــق  7 ــطــل ــور م ــام  1ن

(1392) 

 کننده در بحث جوايز صادراتیوجود کاغذبازي و بوروکراسی اداري و عدم وجود قوانین تسهیل -

 نداشتن باورمندي میان مديران مسئول در حوزه صنايع دستی -

 سازي در اين حوزهضعف فرهنگ -

 هاکردن کارگاه عدم اعطاي وام کافی به هنرمندان براي تجهیز و به روز -

 رتهاي انرژي ارزانهايی با حاملهاي الزم به هنرمندان از قبیل استقرار آنها در شهرککمک ارايهعدم  -

 نبود آمار دقیق و مشخص از میزان صادرات صنايع دستی -

 ظهور رقباي قدرتمند مثل چین و هند در بازار فروش جهانی در اين حوزه -

 نايع دستی به کشورهاي اروپايیمعضالت صادرات چمدانی ص -

به دلیل اين  وجود مشکالت در زمینه گردشگري و کاهش خريداران خارجی صنايع دستی ايران - (1392) 2فرسلطانی 8

 مشکالت

 عدم رعايت قوانین جاري در حوزه صنايع دستی - (1392نامور مطلق ) 9

هايی با عنوان صنايع دستی بازارچهها و عدم نظارت معاونت صنايع دستی روي صنوف، فروشگاه -

 شوند.که در آنها کاردستی يا محصوالت ماشینی به جاي صنايع دستی ايرانی فروخته می

 مشکالت مربوط به ضعف قانون در حوزه صنايع دستی - (1392نامور مطلق ) 10

 مشکالت اعتباري موجود در اين حوزه -

 هاي تخصصیکارگاهبنیان و عدم ايجاد صنايع دستی دانش -

 کاري در حوزه صنايع دستیمسائل فرهنگی و کم - (1392نامور مطلق ) 11

نگاه مديران به صنايع دستی به عنوان يک صنعت تزيینی )عدم توجه به اين صنعت به عنوان حل  -

 کننده مشکالت اشتغال، صادرات و ارزآوري(

 ها در جهت ترويج صنايع دستی به عنوانرسانهزا در میان بخش و حساسیتنیاز به تبلیغات آگاهی -

 صنعتی پاکدست

اي هعدم توجه به انتقال مسئولیت صنايع دستی بدست بخش خصوصی و هنرمندان و تشکل -

 غیردولتی

تیــاري         12 خ ب لی   3ع

(1392) 

در  ها )حتیبعد از هدفمندي يارانه ،برابر 8هاي تولیدي صنايع دستی به هاي کارخانهافزايش هزينه -

 برخی موارد تعطیلی اين کارخانجات(

 کمبود بودجه و مشکالت تأمین مالی در حوزه صنايع دستی - (1392) 4نجفی 13

 ريزي منسجم و جامع در اين حوزهضعف مديريتی و فقدان برنامه -

 عدم آگاهی نسبت به اهمیت صنايع دستی و گردشگري در بدنه دولت و میان مردم -

                                                           
 

 . معاون صنايع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگري1 

 يیس سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگري. ر2 

 گري دستی. استاد نمونه شیشه3 

 جمهوري و ريیس سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگري. معاون ريیس4 
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 مطرح شده هايچالش نظرصاحب

کارشــناس روزنامه  14

 ( 1391خراسان )

عدم توجه به بعد فرهنگی و اجتماعی صنايع دستی در انتقال باورها و اعتقادات اقوام مختلف ايرانی  -

 )انتقال فرهنگ گذشته به آينده(

 کشورهاي چین محصوالت وارداتی ازهاي ايرانی در ها و نقشهاي غیرقانونی از نوع طرحاستفاده -

 و هند

نبود امکانات حمايتی و متعاقب آن نبود مواد اولیه مرغوب در تولیدات فنی محصوالت صنايع  -

 دستی

نبود آگاهی و هوشیاري مردم نسبت به همیت فرهنگی و هنري اين گونه آثار و اشیا )گاه به دلیل  -

 ها و گاه به دلیل تکراري بودن آن در ساخت(ها و نقشضعف در نوع طرح

االي هاي بتمايل خريداران به خريد صرف برخی اشیاي دکوري صنايع دستی مردم بنا به قیمت -

محصوالت تولیدي مرغوب و يا احیانا نداشتن کیفیت براي بقیه محصوالت صنايع دستی کاربردي و 

 در نتیجه جلوگیري از توسعه و ترويج استفاده از اين گونه آثار 

کارشــناس روزنامه  15

 (1391جوان )

 هجوم صنايع دستی چینی و خارجی به بازارهاي کشور -

 قیمت تمام شده باالي کاالهاي صنايع دستی -

 عدم تبلیغات کافی در حوزه شناساندن هنرهاي بومی و دستی کشور -

بزه   16 نی   ســــ  1میــدا

(1390) 

 عدم توجه به مباحث بازاريابی و فراهم ساختن بازار عرضه محصوالت دستی  -

 سازي در حوزه صنايع دستیبه مبحث خصوصیعدم توجه  -

 هاي در حال فعالیتهاي تعاونی و اتحاديهعدم حمايت دولت از شرکت -

 هاي مختلفها در استانريزي منسجم و منظم جهت برپايی نمايشگاهعدم برنامه -

 مشکالت بیمه صنعتگران و هنرمندان حوزه صنايع دستی   -

 هاي هنرهاي سنتی کشورگاري و احیاي رشتهعدم توجه به مستندنگاري ماند -

 اههاي تولیدي و آموزشی در استاناندازي کارگاهها با تجهیز و راهبه احیاي اين رشته توجهیبی -

 مشکالت در پرداخت تسهیالت بانکی در حوزه اشتغال خانگی -

 هاهاي صنايع دستی در مبادي ورودي و خروجی استانعدم وجود بازارچه -

 کمبود کارشناسان و ارزيابان متخصص و آشنا با حوزه صنايع دستی - ( 1390) 2باالن 17

 بندي محصوالت صنايع دستیگذاري در امر بستهکمبود سرمايه -

 سنتی بودن روند صادرات کشور در مقايسه با تجارت جهانی -

 (1390) 3محمدپور 18

 

اعتبارات  ها ونتیجه عدم امکان استفاده از برنامهوارد نشدن صنايع دستی در سند توسعه اشتغال و در  -

 تعیین شده طبق سند

                                                           
 

 . مدير کل دفتر آموزش و حمايت از تولید صنايع دستی کشور1 

 میراث فرهنگی. مدير کل امور بازرگانی معاونت صنايع دستی سازمان 2 

 . مدير کل میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگري مازندران3 
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 هاي مطرح شدهچالش نظرصاحب

 هاي نوين در حوزه صنايع دستیعدم توجه به بحث آموزش - (1390) 1موسوي 19

 ا(هشمول صنايع دستی در سبد جوايز بانکمثل عدم استفاده نمادين از محصوالت صنايع دستی ) -

 هاي مناسب براي فروش صنايع دستیبازارچه نبود -

 هاي مختلف در حوزه صنايع دستیها و اتحاديهعدم توسعه تعاونی -

 اي هنرمندان صنايع دستیمشکالت بیمه -

 ين حوزهادر  هاي بیشتربراي تشوق فعالیت و موارد مشابه عدم توجه به رويکرد معافیت مالیاتی -

 به تولید کاالهاي صنايع دستی بر اساس استانداردهاعدم توجه  - (1390) 2اکبري 20

 گذاري در صنايع دستیعدم تأمین امنیت سرمايه -

 عدم تولید کاالهاي متنوع متناسب با سلیقه روز -

 هاي مناسبمشکالت در زمینه برگزاري و شرکت در نمايشگاه -

 دستیعدم بسترسازي مناسب فرهنگی در حوزه صنايع  - (1390) 3دانیالی 21

 هاي اجرايی ذيربطعدم هماهنگی میان دستگاه -

 هاي الزم در توسعه صنايع دستیعدم توسعه زيرساخت -

 نبود رويکرد مناسب نسبت به تبلیغات و بازاريابی در اين حوزه -

 گذاري بخش خصوصی در حوزه کاالهاي صنايع دستیعدم حمايت از سرمايه -

 رقبابا  در مقايسه تمام شده باالي کاالهاي صنايع دستی بهايجه سربار تولید باال و در نتی هزينه -

 نبود ديد کاريردي در حوزه صنايع دستی و به روزرسانی تولید -

کارشــناس روزنامه  22

ــردم ــاالري مـ ســـ

(1389) 

 گرانی مواد اولیه در تولید کاالهاي صنايع دستی -

 هجوم کاالهاي چینی به بازار ايران -

هاي صنايع دستی و نگرانی در زمینه منسوخ شدن آنها عدم وجود صرفه اقتصادي در برخی رشته - (1389) 4نیکنام 23

)هزينه باالي تولید و در نتیجه افزايش قیمت تمام شده محصول و متعاقب آن افزايش قیمت کاال، و 

 از طرف ديگر، اهمیت بسیار عامل قیمت در میان خريداران کاالهاي صنايع دستی(

 عدم توانايی رقابت قیمتی با محصوالت وارداتی به خصوص کاالهاي چینی - (1389) 5عابدي 24

عدم  -تنوع بسیار صنايع دستی وارداتی و عدم توجه به اين مورد در میان تولیدکنندگان و هنرمندان  -

 حمايت از تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه قیمت باالي محصوالت صنايع دستی ايران

 ريزي مناسب به منظور ترويج و تبلیغ صنايع دستی در بازارهاي داخلی و خارجیعدم برنامه - (1389باالن ) 25

                                                           
 

 . معاون صنايع دستی استان خراسان رضوي1 

 . کارشناس حوزه صنعت گردشگري2 

 . معاون صنايع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگري3 

 . استادکار صنايع دستی در بازار نقش جهان اصفهان4 

 رشناس ارشد صنايع دستی. کا5 
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 هاي مطرح شدهچالش نظرصاحب

کارشــناس روزنامه  26

 (1388آرمان )

 گران و تولیدکنندگان هنرهاي سنتینبود امکانات و حمايت کافی از صنعت -

صنايع دستی با نیازهاي خانواده هاي ايرانی )به دلیل تولید با عدم تناسب بسیاري از محصوالت  -

 کننده(هاي سنتی و بدون در نظر گرفتن سلیقه مصرفهمان شیوه

 عدم توانايی در تولید محصوالت با کیفیت با قیمت رقابتی -

 بندي نامناسب کاالهاي صنايع دستیبسته -

 ی و خارجیهاي داخلعدم توجه به مباحث بازاريابی در عرصه -

 کیفیت خارجیواردات صنايع دستی بی -

 ها و قوانین گمرکیمباحث تسهیالتی مربوط به حمل و نقل، بانک -

عدم توجه به رويکردهاي تخصصی در زمینه مقايسه آمار صادرات صنايع دستی ايران با آمار ساير  -

 کشورها

 منسجم و جامع به آنپشت پرده بودن صنايع دستی و عدم نگاه  - (1388) 1کیايی 27

عدم ثبت دقیق آمار صادرات و واردات به دلیل تعريف نشدن برخی اقالم صنايع دستی در گمرک،  -

 عتیقه محسوب شدن برخی آثار صنايع دستی، و صادرات چمدانی بخش عمده کاالهاي صنايع دستی

صــادرکننده صــنايع  28

 (1388دستی )

 و گمرکعدم اعطاي تسهیالت در بخش حمل و نقل  -

 (قیمتی ها در تولید و کاهش امکان رقابتافزايش هزينههنرمندان صنايع دستی )مشکل بیمه  -

به طور  ،هاي تاريخی که مورد تايید يونسکو هستندفروش صنايع دستی خارجی در اماکن و ابنیه - (1388دانیالی ) 29

 مثال میدان نقش جهان )الزم به ذکر است در اين زمینه دستوراتی به طور عملیاتی صادر شده است(

کارشــناس روزنامه  30

 (1388کیهان )

 هاي کهنه در تولید کاالهاي صنايع دستی )بحث کیفیت و قیمت(عدم بازنگري و اصالح شیوه -

 دستیالمللی و صادرات صنايع عدم توجه به بخش بین -

 هاي خصوصیها و شرکتهاي غیردولتی و کارگاهعدم فعالیت تشکل -

 هاي فروش صنايع دستیها و شهرکفقدان بازارچه -

 عدم حمايت دولتی -

 هاي تولید صنايع دستیعدم اصالح روش - (1388کیايی ) 31

 ها و امکانات تولیدي بهترعدم توجه به شرايط بهداشتی کارگاه -

جه هاي طراحی با توکاربردي کردن محصوالت و تأمین نظر و سلیقه مشتريان )روش عدم توجه به -

 هاي مورد توجه مشتريان(به رنگ

 ها و قیمت تمام شده تولیداتعدم تالش در جهت کاهش هزينه -

 هاي بازرگانی و بازاريابی محصوالتعدم اصالح روش -

 صنعتی هايهاي موقت فروش و شهرکمشکل عدم وجود بازارچه -

هاي مستند در زمینه صنايع دستی با هدف آشنايی بیشتر مردم و صنايع عدم توجه به پخش برنامه -

 تولید با صنايع دستی

                                                           
 

 . مدير کل حمايت از تولید و بازرگانی معاونت هنرهاي سنتی و صنايع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگري1 
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 هاي مطرح شدهچالش نظرصاحب

 هاي دولتیفقدان رويکرد دولتی در استفاده از کاالهاي صنايع دستی در بخش - (1388) 1فیروزه 32

 به بخش خصوصی در زمینه صنايع دستیعدم حمايت دولت نسبت  -

 2هــاتــفــی فــارمــد 33

(1388) 

 بندي کاالهاي صنايع دستیها در امر بستهتنوع رشته -

 توجهی هنرمندان به بازاريابی در اين حوزهبی -

 تمايلی به نیازهاي روز بازار و جلب نظر بازار جهانیبی -

معاون صنايع دستی    34

 (1388کشور )

 بندي براي کاالهاي تولید شدهنبود بسته -

 عدم توجه به مباحث بازاريابی در حوزه کاالهاي صنايع دستی -

 عدم توجه هنرمندان به سلیقه بازار و هماهنگی هنرهاي سنتی با اقتصاد نوين -

 مشکالت مربوط به تولید و پشتیبانی از تولید - (1387کیايی ) 35

 اين حوزه و توجه به شناسايی بازارعدم وجود رويکرد بازاريابی مناسب در  -

 ها براي عرضه صنايع دستیعدم توجه مناسب به برگزاري نمايشگاه -

 بندي محصوالت صنايع دستیمشکالت بسته -

و  ها، حملعدم توجه و پشتیبانی مناسب از مقوله صادرات در اين حوزه )مباحث مربوط به بانک -

 صادرات صنايع دستی( هاي ضرورينقل و گمرک به عنوان زيرساخت

 بازارهاي جهانی کاالهاي صادراتی مشکالت موجود در بحث تبلیغات به خصوص در گسترش  -

 رسانی تجاري مناسب به هنرمندان و صنعتگران فعال در اين حوزهعدم اطالع -

 عدم توجه کافی به حفظ بازارهاي سنتی صادرات -

رويدادهاي تجاري و توجه به بخش صنايع دستی به سازي مديريت عدم نگاه منسجم و يکپارچه -

 هاي مهم در ارتقاي صنعت کشور و بهبود تراز بازرگانیعنوان يکی از بخش

 نبود سیستم اطالعات آماري جامع در کشور - (1387کیايی ) 36

 وجود برخی معضالت گمرکی در صادرات کاالهاي صنايع دستی -

 هاي صنايع دستیکیفیت کاال مشکل - (1387کیايی ) 37

ها و نهادهاي عدم برقراري روابط تجاري دو جانبه و چندجانبه با ساير کشورها و حتی با سازمان -

 المللیخارجی يا بین

هاي تجاري ايرانیان هاي بازرگانی مشترک، تشکلهاي موجود و توان اتاقعدم استفاده از ظرفیت -

 مقیم خارج به خصوص کشورهاي اسالمی

 هاي آموزش براي صادرکنندگانخال برپايی دوره - (1387) 3هاتفی 38

 هاي خارجیفراهم نبودن امکان حضور تولیدکنندگان و صادرکنندگان فعال در نمايشگاه -

 مشکالت جوايز صادراتی تولیدات صنايع دستی -

                                                           
 

 . فروشنده تولیدات صنايع دستی1 
 . مدير عامل يک شرکت تخصصی بازاريابی صنايع دستی2 

 . معاون صنايع دستی و هنرهاي سنتی کشور3 
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 هاي مطرح شدهچالش نظرصاحب

 (1387) 1آبیار 39

 

دستی و عدم امکان انجام همزمان تولید، فروش داخلی و مشکالت مالی تولیدکنندگان صنايع  -

 هاي صنايع دستی(ها و اتحاديهبازرگانی خارجی )عدم موفقیت واگذاري اين بخش به تشکل

 مباحث مربوط به يارانه حمل و نقل و مشکالت مربوط به آن - (1387) 2بکايی 40

 صادرکنندگان صنايع دستیريزي مناسب قانونی در مورد جوايز صادراتی عدم برنامه -

 هاي بسیار در فروش کاالهاي صنايع دستیوجود واسطه - (1387) 3دادخواه 41

 عدم آشنايی کافی مردم با انواع هنرهاي دستی و در نتیجه استقبال کم آنها از اين هنرها -

 رمندان جهت حل مشکالت هنعدم وجود اتحاديه، انجمن يا تشکلی مناسب با قدرت کافی در  - (1387) 4دلشاد راد 42

صنايع دستی   معاون  43

ــازمــان میراث    ســ

 (1386اصفهان )

 عدم توجه هنرمندان به صادرات کاالهاي دستی خود -

 کیفیتو بسته بندي نامناسب و بی مشکالت کیفیتی برخی تولیدات صنايع دستی -

 عدم آشنايی برخی هنرمندان با نحوه بازاريابی جهانی -

 گران بودن مواد اولیه تولید به علت نبود بازار باثبات - (1386) 5اديب 44

امی در هاي نیروي انتظبخش در زمینه صنايع دستی همچون نمونه پويانمايینیاز به تبلیغات آگاهی -

 سازي ترافیک از صدا و سیماراستاي فرهنگ

 تهیه بارکد و شناسنامه کاال( مثالعدم رعايت استانداردهاي جهانی براي ورود به بازارهاي جهانی ) -

 هاي تولیدها و شیوهعدم استانداردسازي کارگاه -

 عدم آشنايی با تجارت جديد و درک شرايط رقابتی -

 بندي کاالهاي صنايع دستیمشکالت بسته -

 گذاري و بحث رقابت قیمتی در بازارهاي داخلی و خارجیمشکالت موجود در زمینه قیمت -

 عدم تولید صنايع دستی با کیفیت مناسب و مطابق با نیازسنجی و سلیقه بازار هدف - (8613) 6منشآرين 45

 وزه حاين نبود مديريت کارآمد در  و اي به صنايع دستی با وجود تأکید کارشناساننگاه حاشیه  -

 گران بودن مواد اولیه براي تولید انواع صنايع دستی و در نتیجه کاهش تولید و کیفیت کاال -

 بازاريابی نامناسب محصوالت صنايع دستی در داخل و خارج کشور -

 نبود نظام مناسب حمايتی از صنعتگران اين حوزه -

 نبود کنترل بر واردات کاالهاي خارجی نظیر کاالهاي چینی  -

 هاي رفاهی در اين حوزهاي و حمايتمشکالت بیمه -

 شور ک مدتهاي کوتاهو برنامه از بلندمدتاندعدم تدوين نظام جامع صنايع دستی با تعريف چشم -

                                                           
 

 . نماينده استانداري همدان1 

 . معاون امور خارجه سازمان بازرگانی همدان2 

 . متخصص نقاشی روي چرم و کارهاي مرصع3 
 . مدير آموزشگاه طراحی دوخت سنتی4 

 . معاون صنايع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگري5 

 . نايب ريیس کمیسیون فرهنگی مجلس شوراي اسالمی6 
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 هاي مطرح شدهچالش نظرصاحب

کارشــناس روزنامه  46

 (1386همبستگی )

 فقدان حمايت مادي و معنوي از صنايع دستی در داخل کشور -

ا به اين فنون و هنره نامصاحب ها از پدران و استادانانتقال نیافتن دانش و تجربه اين قبیل مهارت -

 نسل حاضر

 دلیل فقدان بازار فروش و عرضه محصوالت تولیدي -

 نبود حمايت کافی مسئوالن از کاالهاي صنايع دستی -

 هاي صادرکنندگان صنايع دستیعدم توجه به توسعه تعاونی -

هاي سطهوافقدان نگاه فراتر از فروش سنتی و توسعه و ترويج تجارت الکترونیک )با ديد حذف  -

 غیرضروري(

 هاي صنايع دستی داخلی و بین المللیمشکل برپايی نمايشگاه -

 هاي صنايع دستیهاي صنايع دستی و ايجاد شهرکاندازي وسیع بازارچهعدم تأسیس و راه -

 مشکالت مربوط به آموزش و بکارگیري نیروهاي جوان در بخش صنايع دستی -

 تولید صنايع دستی عدم نظارت بر نحوه ساخت و مراحل -

عدم امکان تولید انبوه صنايع دستی به علت کاربر بودن آن و در نتیجه قیمت باالي آنها به دلیل  -

 مدت زمان باالي صرف شده براي تولید کاالهاي دستی

 بندي محصوالت صنايع دستی وجود مشکالت عديده در زمینه بسته - (1386هاتفی ) 47

کارشــناس روزنامه  48

ــار  ــر  ک ــارگ و ک

(1386) 

 مشکالت موجود در طراحی محصوالت صنايع دستی -

 مباحث کیفیتی کاالهاي تولیدي دستی -

 مشکالت تأمین مواد اولیه ارزان و باکیفیت -

 عدم نوآوري و خالقیت در فرآيند تولید -

 بندي نامناسب کاالهاي صنايع دستیبسته -

 ايهاي بازاريابی حرفهعدم استفاده از تکنیک -

 مشکالت موجود در عدم استفاده از تبلیغات هدفمند و اثرگذار -

توسط تولیدکنندگان به دلیل ناآشنايی با بازارهاي  صنايع دستی عدم توانايی فروش محصوالت -

 خارجی

ها در جريان فروش کاالهاي تولیدي صنايع دستی و در نتیجه افزايش قیمت وجود دالالن و واسطه -

 آنها

 رسانی به ويژه اينترنت براي معرفی صنايع دستیاز شبکه اطالع عدم استفاده -

 عدم استفاده از قابلیت فروش اينترنتی براي کاالهاي تولیدي دستی -

 هاي گوناگون صنايع دستیگذاري در رشتهمشکالت سرمايه -

هاي مختلف براي تولید محصوالت عدم آموزش مناسب هنرمندان و صنعتگران شاغل در بخش -

 مطابق با سلیقه و ذوق مشتريان خارجی

 ايعدم حمايت از صنعتگران و هنرمندان صنايع دستی از جمله مشکالت بیمه -

ار دو شناسنامه ي صنايع دستیعدم توجه به استانداردهاي تولیدي از جمله بارکد دار کردن کاالها -

 کردن آنها
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 هاي مطرح شدهچالش نظرصاحب

 عدم ارزيابی سلیقه و نیاز ساير کشورها - (1386) 1میوهشاه 49

فقدان توانايی و دانش هنرمند در زمینه بازاريابی و لزوم اعزام بازرگان و بازارياب در کنار اين  -

 هاهنرمندان به نمايشگاه

 معو جا ريزي کاملبرنامه عدم امکانعدم دسترسی به آمار و اطالعات مؤثق و به هنگام و در نتیجه  - (1385) 2عابدي 50

گروه       51 یس کــار ريـ

حیــاي       يج و ا ترو

ــتی     ــنــايع دسـ صـ

(1385) 

 هاي ذينفع در حوزه صنايع دستیعدم برقراري ارتباط منطقی میان گروه -

 بندي صنايع دستیوجود مشکالت بسیار در حوزه بسته - (1385) 3رحمتی 52

 کاهش تقاضاي جهانی نسبت به کاالهاي صنايع دستی - (1384) 4محمدي 53

 ناتوانی رقابت صنايع دستی با شرايط بازارهاي جهانی -

 نبود قوانین کافی حمايتی از بخش صنايع دستی -

 مشکالت جلب گردشگري و اثر آن بر فروش تولیدات صنايع دستی - (1384منش )آرين 54

دلیل قدرت عدم توجه به جلب گردشگران داخلی و خارجی به خصوص گردشگران خارجی به  - (1384) 5برشان 55

 خريد بیشتر

ــض 56 ــی ی ف ــ ــه ــل  6ال

(1384) 

 هاي گروهیعدم تبلیغات از سوي رسانه -

 هاي داخلی و خارجیعدم برقراري ارتباط صنايع دستی با دانشگاه -

ی المللی در سازمان صنايع دستالمللی )از جمله ايجاد دفاتر بینريزي دقیق در حوزه بینعدم برنامه -

 هاي دنیا و معرفی صنايع دستیسفارتخانهبراي ارتباط با 

 کاالهاي صنايع دستی ارايهعدم استفاده از تجارت الکترونیک براي  -

 عدم آموزش مناسب براي شناسايی، بازاريابی و تبلیغات در حوزه صنايع دستی -

 مندي ازبه جهت بهرههاي صنعتی صنايع دستی ريزي منسجم در زمینه ايجاد شهرکعدم برنامه - (1384) 7هاشمی 57

 امکانات و منابع مالی اين صنايع و توسعه آن

                                                           
 

 تولیدکنندگان صنايع دستی اصفهان . مشاور اتحاديه1 

 . ريیس کارگروه اقتصادي و اجتماعی صنايع دستی2 

 بندي. ريیس کارگروه بسته3 

 . رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزي4 
 . دبیر اجرايی خانه کارگر استان اصفهان5 

 . ريیس اتحاديه صنايع دستی استان اصفهان6 

 س کمیسیون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمی. نماينده مردم میانه و نايب ريی7 
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 هاي مطرح شدهچالش نظرصاحب

 پراکندگی صنعتگران حوزه صنايع دستی - (1384) 1يزدانی 58

 عدم اقدام مؤثر در جهت بیمه صنعتگران صنايع دستی -

 فقدان حمايت مالی الزم از طريق سیستم بانکی -

به دلیل عدم وجود نگاه اصولی به اين  هاي بودجهصنايع دستی در تبصرهنامشخص بودن سهم  -

 صنعت

ريزي و در نتیجه عدم امکان برنامه فقدان آمار و اطالعات مدون و دقیق در حوزه صنايع دستی -

 سنجیده

غیرجدي  و نگاه تفننی و نگرش برخی مسئوالن مبنی بر عدم بازدهی اقتصادي مطلوب صنايع دستی -

 صنعت -هنر به اين

ه عنوان ب در نظر نگرفتن معافیت کامل مالیاتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش صنايع دستی -

 مشوق

 بندي مناسب کاالهاي صنايع دستیعدم بسته -

و نیازهاي امروز بازار به دلیل نگاه صرفا سنتی  توجهی به سلیقه بازار مصرف داخلی و خارجیکم - (1383) 2رمضانی 59

 هابه برخی رشته

 گیري از اطالعات و دانش روزعدم بهره -

 کاهش سهم صادرات صنايع دستی در جهان -

عدم واگذاري مسئولیت صنايع دستی به بخش تعاون و يا بخش خصوصی در راستاي سیاست  -

 گريمحوري دولت مبنی بر کاهش تصدي

 نبود مديريت صحیح در بخش صنايع دستی - (1383) 3الهیفیض 60

 مشکالت موجود در مسیر صادرات صنايع دستی -

نی        61 ی م ین ا  4حســـ

(1383) 

 مشکالت جلب گردشگر در کشور -

ريزي دولت در استفاده نمادين از  کاالهاي صنايع دستی )به طور مثال در ادارات و عدم برنامه -

 عنوان هديه به مهمانان خارجی( هاي دولتی، و يا بهسازمان

 گران شدن مواد اولیه صنايع دستی  -

تولید  به منظور بهبود وضعیت مشکالت تأمین مالی و دريافت وام براي استفاده از تسهیالت بانکی -

 و فروش

ی و المللدر سطح بین عدم توجه به شناسايی بازارهاي جهانی جهت فروش کاالهاي صنايع دستی -

 حتی جهانی

                                                           
 

 . معاون وزير صنايع و معادن1 

 . دبیر کل اتاق تهران2 

 . ريیس هیئت مديره اتحاديه صنف صنايع دستی اصفهان3 

 . کارشناس و فروشنده صنايع دستی در تهران4 
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 هاي مطرح شدهچالش نظرصاحب

کارشــناس روزنامه  62

 (1382همبستگی )

 فزونی بودن عرضه يا تولید بر تقاضا -

 افزايش تولید با کیفیت پايین و بدون توجه به ساليق بازار -

 عدم تأمین مواد اولیه مرغوب براي تولید کاالهاي دستی -

 هاي صنايع دستیتکراري بودن طرح -

 وضعیت رقبا اطالعی ازکم -

 ثابت ماندن حجم تجارت جهانی صنايع دستی در دو دهه اخیر -

 هاي حمل و نقلافزايش هزينه -

 ايمشکالت بیمه -

 رکود اقتصادي جهان -

 ايهاي تعرفهعدم برخورداري از برخی سهیمه -

 ها و نقوش ايرانی و مشکالت مالکیت معنوي آثار ايرانیعدم ثبت طرح -

هــاي بــررســـــی 63

ــی انجام   ــناس کارش

شده در مرکز توسعه 

ــران  ــادرات اي صــ

(1380) 

تعاونی فعال در زمینه تولید و صدور محصوالت هاي شرکتهاي خصوصی و عدم حمايت بنگاه -

 صنايع دستی

 هاي اقتصادي بخش خصوصی و تعاونی در حوزه صنايع دستیضعف بنگاه -

 و حمايت از صنايع دستی گذاريهاي متولی تولید در سیاستناکارآمدي سازمان -

 رسانی ناقص به بازارهاي جهانیاطالع -

 عدم حضور چشمگیر جهانگردان خارجی و وجود مشکالت گردشگري در ايران -

هاي بخش خصوصی و تعاونی به فرآيند صادرات و عدم اطالع عدم آشنايی تولیدکنندگان و بنگاه -

 کنندگانهاي مصرفکافی از سلیقه

 هاي داخلی و خارجی در حوزه صنايع دستیسنگین شرکت در نمايشگاههاي هزينه -

 ی کارگران و هنرمندان اين صنعت عدم تأمین مال -

 هاي موجودهنر ملی و کمبود نقدينگی کارگاه -

 نبود اتحاديه و تشکل صادراتی در اين بخش -

 بندي کاالهاي تولیدي صنايع دستیضعف بسته -

 االها و حمل و نقل گرانافزايش قیمت تمام شده ک -

 وجود کشورهاي رقیب و پرتحرک در عرصه تجارت جهانی صنايع دستی -

 هاي اختصاصی صنايع دستی در سطحی وسیع در سراسر کشورعدم وجود بازارچه -

ها و ساير اماکن متعلق به ايران در ها، سفارتخانههاي اين محصوالت در رايزنیفعال نبودن غرفه -

 خارج از کشور

 هاي تبلیغاتیرسانی اينترنتی از صنايع دستی ايران روي شبکهعدم اطالع -

 عدم دسترسی مناسب به مواد اولیه مورد نیاز براي تولید کاالهاي صنايع دستی -

 وجود مشکالت در جذب گردشگران و در نتیجه کاهش فروش به خريداران خارجی -

 توسط هنرمندان و صنعتگران اين حوزهمشکالت در دريافت اعتبارات و تسهیالت بانکی  -

 هاي دولتی مؤثر در قیمت تمام شده صنايع دستیعدم حذف هزينه -
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 هاي مطرح شدهچالش نظرصاحب

 عدم توجه به کیفیت کاالهاي صنايع دستی - (1380) 1طاهرنژاد 64

 بکارگیري مواد اولیه نامرغوب در تولید کاالهاي دستی -

 سیاستگذاري و سازماندهی در حوزه صنايع دستیعدم تمرکز در  -

 توجهی به وضع بازار و رقباي فعال در اين حوزهبی -

 فقدان استراتژي تبلیغاتی در اين حوزه -

 هاي زياد در بازارهاي فروشهاي سنتی فروش و بنابراين باقی ماندن کاالها تا مدتبکارگیري روش -

 دن سود()در نتیجه معطل ماندن سرمايه و زايل ش

 گیري و وجود متولیان مختلف در اين بخشتعدد مراکز تصمیم -

کارشــناس روزنامه  65

 (1376اطالعات )

 ها در جهت آگاهی و جلب نظر مردم در زمینه کاالهاي صنايع دستیعدم توجه به تبلیغات در رسانه -

 دستی ت بانکی الزم در حوزه صنايعهنرمندان و کسب تسهیالمشکالت تأمین مالی  -

 مشکالت در تأمین مواد اولیه مناسب و کیفی و عدم نظارت بر واردات مواد غیرکیفی -

 پرداخت به تولیدکنندهعدم تضمین خريد کاالهاي ساخته شده و اعطاي پیش -

 مشکالت آموزشی و تربیت طراحان زبده -

 هاي باب طبع و میل و سلیقه مشتريانها و نقشعدم توجه به طرح -

 هاي جمعیتوجه به اشاعه فرهنگ مصرف تولیدات دستی در میان مردم با کمک رسانهعدم  -

 مشکالت بیمه هنرمندان و صنعتگران حوزه صنايع دستی -

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

کارشــناس روزنامه  66

 (1375اطالعات )

 اي نسبت به صنايع دستینگاه حاشیهزاويه ديد و نوع  -

عدم نوآوري و تغییر در صنايع دستی منطبق با شرايط روز امروز جامعه )اصرار به ثابت بودن فرم،  -

 طرح، نقش و تکنیک کار(

 هاي متوالیهاي مرتبط در حوزه صنايع دستی در طی سالثباتی در مديريت اجرايی سازمانبی -

 تر رقیبان در بازار جهانی صنايع دستیتر و پردامنهحضور فعال -

گستردگی و پراکندگی تولیدات صنايع دستی و در نتیجه مشکل در ارسال امکانات و خدمات براي  - (1368) 2عبداللهی 67

 فعاالن اين حرفه

موانع موجود اشاره شود، هر يک از مسئوالن، هنرمندان و کارشناسان به بخشی از مشاهده می 3-2طور که در جدول همان   

توان چنین که میشود. به طوريهاي مطرح شده مشاهده میهاي فراوانی میان چالشکنند. ولیکن در اين زمینه، مشابهتمی

 شود. هاي مختلف اشاره مینظران از زاويهاستنباط کرد که در مجموع، موارد خاصی بارها از زبان صاحب

                                                           
 

 . مديرعامل سازمان صنايع دستی ايران1 

 چهارمحال و بختیاري. سرپرست صنايع دستی استان 2 
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دهند که عبارتند از:  نظران مواردي را مورد توجه قرار میاز آن است که بیشتر صاحب ها حاکیبه طور کلی نتايج بررسی   

کیفیت، قیمت و در دسترس بودن مواد اولیه براي تولید صنايع دستی، بحث نوآوري در تولیدات و به روز رسانی محصوالت 

ن تناسب آن با چنیبندي و همشناختی بستهیهاي زيبايکنندگان، ويژگیبا توجه به تغییرات در سلیقه و سبک زندگی مصرف

هاي محصوالت صنايع دستی، بحث نبود برنامه و يا استراتژي مدون از طريق دولت يا هر مرکز مسئول چه از بعد داخلی ويژگی

تولید و  ها و فرآيندالمللی به خصوص مقوله صادرات، مباحث اطالعاتی و آموزشی از قبیل آشنايی با تکنیکو چه از ديد بین

هاي غیرتخصصی مايشگاهحث شرکت هنرمندان و صنعتگران در نتر از همه شناخت بازارهاي داخلی و خارجی، بفروش، و مهم

)از روي ناچاري( به جهت فروش محصوالت خود حتی به قیمتی بسیار ارزان، مشکالت مربوط به فقدان حمايت دولتی از 

سازمانی جهت بهبود شرايط حاکم بر صنايع دستی از جمله عدم مکاري میانهاي خصوصی و فعاالن اين حوزه، عدم هبخش

وجود هماهنگی مناسب میان گمرک و سازمان میراث فرهنگی به منظور کسب اطالعات الزم و جلوگیري از قاچاق مرزي، عدم 

االي تولید، عدم توجه به استفاده هاي بگران به منظور رقابت قیمتی در بازار جهانی به دلیل هزينهتوانايی هنرمندان و صنعت

چه در بازار داخلی و چه بازار جهانی، عدم ترويج فرهنگ ،صنعت  -نمادين از صنايع دستی در جهت آشنايی و ترويج اين هنر

 استفاده از هنر دستی در زندگی روزمره مردم به جاي کاالهاي رقیب.

-چه ترغیب بخش وچنین استنباط کرد که مباحث تبلیغاتی، چه آگاهی توانعالوه، با نگاهی دقیق به مباحث مطرح شده میبه   

اي هنرمندان و صنعتگران و نبود اعتبارات و تسهیالت حمايتی الزم؛ مباحث کننده، در سطح داخلی و خارجی؛ مشکالت سرمايه

ساالري گسترده در بحث جوايز المللی و کاهش قدرت خريد مردم؛ وجود قوانین اداري و ديوانمربوط به اقتصاد داخلی و بین

سازي ضعیف استفاده از صنايع دستی ايرانی؛ عدم صادراتی؛ عدم وجود خودباوري در میان مديران مسئول و در نتیجه فرهنگ

ريزي، معضالت مربوط به صادرات چمدانی و متداول شدن آن در طول زمان؛ مشکالت وجود اطالعات آماري الزم براي برنامه

شگري و در نتیجه کاهش خريداران خارجی محصوالت صنايع دستی؛ عدم رعايت قوانین خوب تصويب شده؛ موجود در گرد

هاي مختلف داخلی؛ ضعف قانونی موجود در اين حوزه و عدم توجه به مباحث روز به ها و بازارچهعدم نظارت بر فروشگاه

 .روندنظران به شمار میهاي اين صاحبغدغههاي تخصصی، جزو دبنیان و کارگاهخصوص در زمینه صنايع دستی دانش

بت ثی، عدم توجه به اثرات متزيیننعت چنین، نگاه محدود به صنايع دستی و در نظرگرفتن صنايع دستی به عنوان صهم   

ي اگري دولتی، مباحث مربوط به ضعف مديريتی در طی سالیان گذشته و در نتیجه نبود برنامهسازي و کاهش تصديخصوصی

وسط هاي ايرانی تها و نقشهاي غیرقانونی از نوع طرحون و جامع در زمینه توسعه صنايع دستی، مشکالت مربوط به استفادهمد

هاي رقیب و به نوعی کپی کردن محصوالت ايرانی به دلیل فقدان قانون مالکیت معنوي، عدم توجه به مباحث بازاريابی شرکت

کردهاي نوين و تخصصی شناخت و ارزيابی بازار در اين حوزه، مشکالت مربوط به در حوزه صنايع دستی و استفاده از روي

اي هاي و مباحث مالیاتی، عدم توجه به مستندنگاري هنرها در جهت احیاي رشتههاي تعاونی، مشکالت بیمهها و شرکتتشکل

دم توجه به رويکردهاي نوين صادراتی ها و عدم تجهیز آنها، عمختلف، مشکالت مربوط به شرايط بهداشتی و تولیدي کارگاه
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ده هاي مطرح شجمله چالش و سنتی بودن روند صادرات کشور، و فقدان توجه به تولید کاالها بر اساس استانداردهاي الزم از

 است. 

نايع ه صهاي الزم در توسعه صنايع دستی، نبود ديد کاربردي به حوزدر ادامه، مواردي از قبیل مشکالت در زمینه زيرساخت   

دستی، تنوع بسیار باالي صنايع دستی وارداتی و در مقابل نگاه سنتی به صنايع دستی داخلی، مباحث تسهیالتی از قبیل حمل و 

ا و ههاي موجود در تشکلنقل و قوانین گمرکی، عدم توجه کافی به حفظ بازارهاي سنتی صادرات، عدم استفاده از ظرفیت

-هاي آموزشی، مشکالت مربوط به جوايز صادراتی، مشکالت مربوط به حضور واسطهی دورههاي مشترک، مشکالت برپاياتاق

هاي اضافی، فقدان توانايی و دانش هنرمند در زمینه بازاريابی و فروش، نبود نگاهی فراتر از فروش سنتی و عدم ضرورت 

واردات کاالهاي خارجی، عدم برقراري ارتباط فروش اينترنتی و تجارت الکترونیک در حوزه صنايع دستی، نبود کنترل بر 

هاي داخلی و خارجی، پراکندگی صنعتگران حوزه صنايع دستی، تعدد مراکز صحیح و مناسب میان صنايع دستی با دانشگاه

ايع گذاري و حمايت از صنهاي متولی تولید در سیاستگیري و وجود متولیان مختلف در اين بخش، ناکارآمدي سازمانتصمیم

 د.نگیرستی نیز مورد توجه قرار مید

(. 3-2هاي عوامل اشاره کرد )جدول توان در مجموع به گروههاي مطبوعاتی، میهاي مطرح شده در گزارشبا توجه به مؤلفه   

اند که اين عامل توجه داشته 23( در مجموع به 1393تا  1368نظران در طی سالیان مختلف )به طور کلی مسئوالن و صاحب

اند. اين عوامل بدين شرح هستند: مواد اولیه، هاي مختلف زمانی همچنان به عنوان دغدغه اساسی مطرح شدهامل در دورهعو

رسانی و آموزش، حمايت و پشتیبانی دولتی، همکاري میان نهادهاي ذيربط، تولید، محصول، برنامه و استراتژي مدون، اطالع

ات و بازاريابی، بازار و مکان فروش، تأمین مالی و سرمايه، شرايط اقتصادي )داخلی گذاري، تبلیغمالکیت معنوي، فرهنگ، قیمت

سازي، مديريت، ، خصوصی)داخلی و خارجی( رقابت، گردشگريبحث و خارجی(، قوانین و مقررات تدوينی و نظارتی، 

هاي مطرح ، گروه مؤلفه4-2جدول  هاي فروش.هاي توسعه صنايع دستی و واسطهها، زيرساختها، نمايشگاهها و تعاونیتشکل

 دهد.شده را نشان می

 هاي مطرح شده در گزارش مطبوعاتیهاي مؤلفهگروه 4 -2 جدول

 هاي مطرح شدهمؤلفه گروه عوامل

 مواد اولیه 1

 

 کیفیت نامناسب -

 قیمت باال -

 ثبات مواد اولیهبازار بی -

 ارزان و باکیفیت مشکل تأمین مواد اولیه -

 عدم دسترسی مناسب به مواد اولیه مورد نیاز -

مالکیت  2

 معنوي

 

 کپی محصوالت ايرانی -

 هاي ايرانی ها و نقشاستفاده غیرقانونی از طرح -

 ها و نقوش ايرانینیاز به ثبت طرح -
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 هاي مطرح شدهمؤلفه گروه عوامل

 تولید 3

 

 عدم نوآوري و خالقیت فرآيندي -

 بندي نامناسببسته -

 هاي تولیديهاي باالي کارخانههزينه -

 قیمت تمام شده باال -

 عدم توجه به تولید بر اساس استانداردها -

 هزينه سربار باال -

 ناتوانی در تولید محصوالت با کیفیت و قیمت رقابتی -

 هاي تولید صنايع دستیعدم اصالح روش -

 هاعدم توجه به شرايط بهداشتی کارگاه -

 بنديها در امر بستهنیاز به تنوع رشته -

 نیاز به توجه به بخش پیشتیبانی از تولید -

 هاي تولیدها و شیوهعدم استانداردسازي کارگاه -

 عدم نظارت بر نحوه ساخت و مراحل تولید -

 کاهش تولید و کیفیت کاال به جهت گرانی مواد اولیه -

 محصول 4

 

ــه روز بــی - ــازار مصــرف داخلــی و   تــوجهی در ب ــه ســلیقه ب ــا توجــه ب رســانی محصــوالت ب

 خارجی

 مشکل کیفیت محصوالت -

 هاي صنايع دستیمنسوخ شدن برخی رشته -

 هاي بکار رفتههاي و نقشتکراري بودن طرح -

 سنتی بودن روند صادرات در مقايسه با تجارت جهانی -

 نداشتن ديد کاربردي -

 نويننیاز به هماهنگی با اقتصاد  -

عــدم رعايــت اســتانداردهاي جهــانی در ورود بــه بازارهــاي جهــانی )ماننــد بارکــد و          -

 شناسنامه کاال(

 مشکل طراحی محصوالت  -

 اصرار به ثابت بودن فرم، طرح، نقش و تکنیک کار -

بازار و مکان  5

 فروش

 

 بازار فروش داخلی نامناسب -

 هاها در مبادي ورودي و خروجی استاننبود بازارچه -

 هاي فروش صنايع دستینیاز به ايجاد شهرک -

 هاي موقت فروشنبود بازارچه -

 نبود نگاه فراتر از فروش سنتی و استفاده از تجارت الکترونیک -

 هاي اختصاصی صنايع دستی در سطحی وسیععدم وجود بازارچه -

امـاکن متعلـق    هـا و سـاير  هـا، سـفارتخانه  هاي ايـن محصـوالت در رايزنـی   عدم فعالیت غرفه -

 به ايران در خارج از کشور
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 هاي مطرح شدهمؤلفه گروه عوامل

برنامه و  6

استراتژي 

 مدون

 

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

 ريزي منسجم و جامعنبود برنامه -

 هاريزي جهت برپايی نمايشگاهنبود برنامه -

هـا و  سـند توسـعه اشـتغال و در نتیجـه عـدم اسـتفاده از برنامـه       عدم شمول صنايع دسـتی در   -

 اعتبارات تعیین شده طبق سند

 ريزي ترويج و تبلیغ صنايع دستی در داخل و خارج کشورنیاز به برنامه -

 هـاي برنامـه  انـداز بلندمـدت و  نیاز به تـدوين نظـام جـامع صـنايع دسـتی بـه تعريـف چشـم         -

 مدت کشور در اين حوزهکوتاه

 الملل(الملل )مانند ايجاد دفاتر بینريزي دقیق در حوزه بیندم برنامهع -

منــدي از امکانــات و منــابع هــاي صــنعتی جهــت بهــرهريــزي در ايجــاد شــهرکعــدم برنامــه -

 مالی اين حوزه و توسعه آن

 هاي بودجه مشخص نبودن سهم صنايع دستی در تبصره -

ــورد    - ــتانداردهاي م ــراي اس ــدوين و اج ــدم ت ــوالت   ع ــام محص ــراي تم ــوب ب ــول و مطل قب

 صنايع دستی

تبلیغات و  7

 بازاريابی

 

 تبلیغات نامناسب -

هــاي هــا )ماننــد نمونــه پويانمــايیزا در رســانهنیــاز بــه تبلیغــات آگــاهی بخــش و حساســیت -

 نیروي انتظامی(

 نیاز به تبلیغات جهت شناساندن هنرهاي بومی و دستی -

 تبلیغات و بازاريابی در داخل و خارج کشوررويکرد نامناسب نسبت به  -

 هاي بازرگانی و بازاريابی محصوالتعدم اصالح روش -

 عدم توجه هنرمندان به بازاريابی در اين حوزه -

 عدم توجه به شناسايی بازارهاي داخلی و خارجی -

 نیاز به تبلیغات جهت گسترش بازارهاي جهانی کاالهاي صادراتی -

 بازارهاي سنتی صادراتعدم توجه به حفظ  -

 عدم آشنايی هنرمندان با نحوه بازاريابی جهانی -

 نیاز به ارزيابی سلیقه و نیاز ساير کشورها -

هــا )فقــدان توانــايی و نیــاز بــه اعــزام بازرگــان و بازاريــاب در کنــار هنرمنــدان بــه نمايشــگاه -

 دانش هنرمندان در اين زمینه(

 ايبی حرفههاي بازارياعدم استفاده از تکنیک -

 عدم استفاده از تبلیغات هدفمند و اثرگذار -

 رســانی بــه ويــژه اينترنــت بــراي معرفــی صــنايع دســتیهــاي اطــالععــدم اســتفاده از شــبکه -

 صنعت -وآشنايی بیشتر با اين هنر

 هاي گروهینیاز به تبلیغات از سوي رسانه -

 اهمیت استراتژي تبلیغاتی در اين حوزه -
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رسانی اطالع 8

 و آموزش

 

 رسانی و آموزش صادرات در شناسايی بازارهاي خارجیعدم اطالع -

 هاي تخصصیرسانی تجاري در زمینه نمايشگاهعدم اطالع -

 نبود آمار دقیق و مشخص صادرات -

 هاي تخصصیبنیان و کارگاهعدم توجه به صنايع دستی دانش -

 هااندازي کارگاههاي در حال نسخ با تجهیز و راهنیاز به احیاي رشته -

 نیاز به استفاده از کارشناسان و ارزيابان متخصص و آشنا -

 هاي نوين در اين حوزهعدم توجه به آموزش -

 نیاز به رويکردهاي تخصصی مقايسه آمار صادرات با ساير کشورها -

نشـده در گمـرک )عتیقـه محسـوب     نیاز به ثبت دقیق آمـار بـا تعريـف برخـی اقـالم تعريـف        -

 شدن برخی(

 هاي مستند با هدف آشنايی بیشتر با صنايع دستیعدم پخش برنامه -

 نبود آشنايی با تجارت جديد  -

 نبود سیستم جامع اطالعات آماري -

 هاي آموزش براي صادرکنندگاننیاز به برپايی دوره -

 عدم توجه هنرمندان به صادرات کاالهاي خود -

 ها از پدران و استادان به نسل حاضربه انتقال دانش و تجربه مهارتنیاز  -

 مشکالت آموزش و بکارگیري نیروهاي جوان در اين بخش -

ــتريان      - ــلیقه مش ــابق س ــد مط ــراي تولی ــنعتگران ب ــدان و ص ــب هنرمن ــوزش مناس ــه آم ــاز ب نی

 خارجی

 نبود آموزش مناسب براي شناسايی، بازاريابی و تبلیغات در اين حوزه -

 گیري از اطالعات و دانش روزعدم بهره -

 رسانی ناقص به بازارهاي جهانیاطالع -

 هاي مصرف کنندگانعدم آشنايی با فرآيند صادرات و سلیقه -

 مشکالت آموزشی و تربیت طراحان زبده -

حمايت و  9

پشتیبانی 

 دولتی

 

 عدم حمايت از تولیدکنندگان فعال بخش خصوصی  -

 هاي در حال فعالیتهاي تعاونی و اتحاديهشرکتعدم حمايت از  -

 اي صنعتگران و هنرمنداننبود حمايت بیمه -

 گذاري بخش خصوصیعدم حمايت از سرمايه -

 نبود نظام حمايتی مناسب از صنعتگران -

 هاي رفاهی در اين حوزهنیاز به حمايت -

همکاري  10

میان نهادهاي 

 ذيربط

 میراث فرهنگی )بحث قاچاق(عدم همکاري گمرک و سازمان  -

 هاي اجرايی ديربطنبود  هماهنگی میان دستگاه -

 هاي ذينفع در اين حوزهنیاز به ارتباط منطقی میان گروه -

 هاي داخلی و خارجینیاز به ارتباط صنايع دستی با دانشگاه -
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 فرهنگ 11

 

صــنايع دســتی )در بدنــه دولــت و میــان مــردم( بــا کمــک عــدم اشــاعه فرهنــگ اســتفاده از   -

 هاي جمعیرسانه

 نبود باورمندي میان مديران مسئول -

 سازي صنايع دستینیاز به فرهنگ -

 ی و غیرمؤثرتزيیننگاه مديران به صنايع دستی به عنوان صنعتی  -

 اهمیت صنايع دستی و گردشگري در بدنه دولت و مردم -

 اجتماعی در انتقال باورها و اعتقادات اقوام مختلفو  یاهمیت بعد فرهنگ -

 نیاز به بسترسازي فرهنگی -

 عدم استفاده نمادين از جمله سبد جوايز بانک -

 هاي هنرهاي سنتینیاز به مستندنگاري ماندگاري رشته -

 نگرش برخی مسئوالن مبنی بر عدم بازدهی اقتصادي مطلوب اين صنعت -

 گذاريقیمت 12

 

 قیمتی نامناسبرقابت  -

 ت مرغوبالقیمت باالي محصو -

 گذارينحوه قیمت -

 قیمت باالي صنايع دستی به علت کاربر بودن و عدم امکان تولید انبوه -

 هاي باالي حمل و نقلهزينه -

 ه بازارهاي جهانی )مانند بارکد(عدم رعايت استانداردهاي جهانی در ورود ب -

تأمین مالی و  13

 سرمايه

 

 اي هنرمندانمشکالت سرمايه -

 هامشکالت اعطاي وام براي تجهیز و به روز کردن کارگاه -

 ترهاي انرژي ارزانهايی با حاملنیاز به استقرار هنرمندان در شهرک -

 مشکالت اعتباري -

 مشکالت تسهیالت بانکی در حوزه اشتغال خانگی -

 بنديگذاري در امر بستهنیاز به سرمايه -

 مین امکانات تولیدي بهترعدم تأ -

هـاي سـنتی فـروش و    معطل ماندن سـرمايه و زايـل شـدن سـود بـه جهـت بکـارگیري روش        -

 باقی ماندن کاالها در بازار

 عدم تأمین مالی کارگران و هنرمندان اين صنعت -

 هاي موجودکمبود نقدينگی کارگاه -

شرايط  14

اقتصادي 

)داخلی و 

 خارجی(

 

 قدرت خريد مردمعدم توان اقتصادي و  -

 کاهش تقاضاي جهانی نسبت به کاالهاي صنايع دستی -

 کاهش سهم صادرات صنايع دستی در جهان -

 فزونی عرضه يا تولید بر تقاضا -

 ثابت ماندن حجم تجارت جهانی صنايع دستی در دو دهه اخیر -

 رکود اقتصادي جهان -
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قوانین و  15

مقررات 

تدوينی و 

 نظارتی

 

 نبود قوانین تسهیل کننده صادراتی )از قبیل جوايز صادراتی( -

 صادرات چمدانی صنايع دستی -

 عدم رعايت قوانین جاري در حوزه صنايع دستی -

 عدم نظارت معاونت صنايع دستی بر صنوف و بازارها -

 ضعف قانون در اين حوزه -

ــراي تشــويق  - ــاتی ب فعالیــت در ايــن حــوزه چــه داخلــی و چــه   نبــود رويکــرد معافیــت مالی

 صادراتی

 گذارينیاز به قوانین تأمین امنیت سرمايه -

 فروش صنايع دستی خارجی در اماکن تاريخی مورد تايید يونسکو -

 قوانین گمرکی نامناسب در صادرات -

 عدم کنترل بر واردات کاالهاي خارجی -

 نبود قوانین حمايتی کافی از اين بخش -

 نظارت بر واردات مواد اولیه غیرکیفیعدم  -

 پرداخت به تولیدکنندهعدم تضمین خريد کاالهاي ساخته شده و اعطاي پیش -

 کیفیت خارجیعدم کنترل واردات صنايع دستی بی -

 مشکالت موجود در مسیر صادرات صنايع دستی -

 رقابت 16

 

 ظهور رقباي قدرتمند مثل چین و هند -

 قیمتی با محصوالت وارداتی به خصوص چینیناتوانی در رقابت  -

 تنوع بسیار صنايع دستی وارداتی -

 عدم درک شرايط رقابتی -

 ناتوانی رقابت با شرايط بازارهاي جهانی -

 عدم آگاهی از وضعیت رقبا -

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

هـا  سـاير کشـورها و حتـی بـا سـازمان      عدم برقراري روابط تجاري دو جانبـه و چندجانبـه بـا    -

 المللیو نهادهاي خارجی يا بین

 گردشگري 17

 

 اهمیت گردشگران و خريداران بالقوه -

 عدم توجه به گردشگري و اثر ان بر فروش تولیدات -

عدم توجه بـه جلـب گردشـگران داخلـی و خـارجی، بـه خصـوص گردشـگران خـارجی بـا            -

 قدرت خريد بیشتر

-خصوصی 18

 سازي

 عدم واگذاري مسئولیت صنايع دستی به بخش تعاون يا بخش خصوصی -

 هاي اقتصادي بخش خصوصی و تعاونی در اين حوزهضعف بنگاه -

 المللیهاي مناسب داخلی و بیناهمیت برگزاري نمايشگاه - هانمايشگاه 19

 هاي خارجینیاز به فراهم کردن امکان حضور در نمايشگاه -

 هاي داخلی و خارجیدر نمايشگاه هزينه سنگین شرکت -
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 مديريت 20

 

 سازي مديريت رويدادهاي تجارينیاز به يکپارچه -

 مديريت ناکارآمد در اين حوزه -

 عدم تمرکز در سیاستگذاري و سازماندهی در اين حوزه -

 گیري و وجود متولیان مختلف در اين بخشتعدد مراکز تصمیم -

 گذاري و حمايت از صنايع دستیهاي متولی در سیاستمدي سازمانناکارآ -

-هـاي مـرتبط در حـوزه صـنايع دسـتی در طـی سـال       ثبـاتی در مـديريت اجرايـی سـازمان    بی -

 هاي متوالی

ها و تشکل 21

 هاتعاونی

 

 هاي مختلف با قدرت کافیها و اتحاديهنیاز به توسعه تعاونی -

 ها هاي غیردولتی و کارگاهاهمیت فعالیت تشکل -

هـاي تجـاري ايرانیـان    هـاي بازرگـانی مشـترک و تشـکل    هـاي اتـاق  عدم اسـتفاده از ظرفیـت   -

 مقیم خارج به خصوص کشورهاي اسالمی

 هاي صادرکنندگان صنايع دستیها و تعاونینیاز به توسعه تشکل -

-زيرساخت 22

هاي توسعه 

 صنايع دستی

 

 نیاز به يارانه حمل و نقل -

 ايهاي تعرفهنیاز به برخورداري از سهمیه -

 اهمیت تسهیالت حمل و نقل و گمرک -

گســتردگی و پراکنــدگی تولیــدات صــنايع دســتی و در نتیجــه مشــکل در ارســال امکانــات و   -

 خدمات براي فعاالن اين حرفه

ــه     - ــوط ب ــن حــوزه )مباحــث مرب ــه صــادرات در اي عــدم توجــه و پشــتیبانی مناســب از مقول

 هاي ضروري صادرات صنايع دستی(ا، حمل و نقل و گمرک به عنوان زيرساختهبانک

هاي واسطه 23

 فروش

هــاي غیرضــروري( نیــاز بــه توســعه و تــرويج تجــارت الکترونیــک )بــا ديــد حــذف واســطه -

 کاالها ارايهبراي 

 هاي بسیار و در نتیجه افزايش قیمت آنهاوجود دالالن و واسطه -

هاي پیشین اهم آنها ذکر شده است، بیشترين همانگونه که در جدول ،اين حوزه از نگاه مطبوعات هايدر بررسی چالش   

نگاه دولتمردان به اين حوزه است. به اين صورت که بیشترين محتواي خبري از نگاه مسئولین  ،رويکرد ثبت خبرها در مطبوعات

از  هاچالش ارايهاي پژوهش را در بررسی جامع به گونهو همین امر  استسازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگري 

 نیز تکمیل کرده است.  نگاه مديران دولتی

ها و عوامل مؤثر در توسعه هنرهاي صناعی )صنايع دستی( اين گزارش تلخیصی است از نظرات حدود هفتاد طرح چالش   

 هاي دولتی، فروشندگان،ها و اصناف و اتحاديهکارآفرينان، تشکلنظر محدود به هنرمندان، کارشناسان و فعاالن بازار، صاحب

تري از عوامل مطابق جدول پیشین )جدول هاي کالنمسئولین دولتی و بازرگانان و گزارشات خبري، که با تجمیع آن در گروه

بندي مختلف در يک جمعهاي هاي مشترک همه عوامل را از ديدگاه، تا بتوان ريشهه استبندي شدعامل دسته 23( به 2-4

 بندي کرد.نهايی به کمتر از ده عامل تقسیم
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ترين مؤلفه در عامل مواد اولیه، بازار بی ثبات توان گفت مهممی 4-2در بررسی اهم هريک از عوامل مذکور،  مطابق جدول    

 است تهشده محصول تاثیرگذاش بر قیمت تمام ،و يا با قیمت باالي تهیه آن ،کیفیتی محصول شده استآن است که موجب بی

که اين عامل مهم بر تولید تاثیر مستقیم دارد و در صورت عدم توجه کیفی به کشد. به صورتیو بازار فروش را به چالش می

 کند.موجب تولید نامناسب شده است و عرضه را در چرخه اقتصادي اين حوزه معیوب می ،تهیه مواد اولیه

محصول مواد اولیه نامرغوب است، شايد در زمان کوتاه خريدار خود را داشته باشد. ولی بدون شک کیفیت که تولید بی   

نظران اين گذارد. از نظر صاحبمنفی می اثرهاي فرهنگی و هنري اين حوزه نیز مشتري پايدار نخواهد داشت و بر ارزش

 زيرا .ودشمیمیسر مدت توسعه اين حوزه، تولید کیفی لندانداز بهاي مدون، در چشمريزي و استراتژي، تنها با برنامهگزارش

و هنوز برنامه و اعتبارات مشخصی مطابق سند توسعه اشتغال  استهاي بودجه نامشخص همچنان سهم صنايع دستی در تبصره

ی و ه در سطح ملريزي منسجم و جامع براي تبلیغ و ترويج اين حوزنیاز به يک برنامه بنابراين، .و يا اجرا نشده است ارايه

 شود.احساس میرود، که از عوامل مهم توسعه کسب و کار در آن به شمار می ،المللیبین

 اگر شود. در واقع،بنیان دو چندان میهاي آموزشی دانشرسانی کارشناسی شده با زيرساختاين ضرورت در نبود اطالع   

اي دانشگاهی از دست خواهد رويکردي نوين همراه نباشد، جامعه حرفههاي اين حوزه با با حفظ اصالت رسانی و آموزشاطالع

ستم که بتوانند درحفظ و تقويت اين سی ،ماند و نه هنرآموز شیفته و پايدارمی باقی اي دانش بنیانیو نه استاد کار حرفه رفت

و شناسايی بازارهاي  ،راتبه خصوص در بخش صاد کسب و کار،هاي تکمیلی حوزه هنر و ماندگار باشند. توسعه آموزش

اي هرسانیعرضه و فروش خواهد داشت که با اطالع ،داخلی و خارجی نقش مؤثري در نگاه اقتصادي هنرآموزان به چرخه تولید

 توان فرايند توسعه را تسريع بخشید.المللی میتجاري ملی و بین

هاي بر تاثیر حمايت نظرانصاحب اي کهبه گونه ت؛هاي مطبوعاتی، موضوع نقش دولت اسنکته قابل توجه در اين گزارش   

ند وآن را اها و اصناف در يک نظام حمايتی و بسترساز تاکید داشتهتشکل ،رفاهی و تسهیالتی در توسعه عملکرد تولیدکنندگان

شتیبان پ ینظام وجودرت ضرو اشاره آنها به ،تر از آناند. مهماز عوامل پشتیبانی مهم در توسعه کسب وکارهاي اين حوزه دانسته

نقش حمايت  اين موارد،. يکی از استهاي دولتی و غیردولتی انسجام حلقه و هماهنگ میان نهادهاي ذيربط و نقش آن در

برداري یو ممانعت از کپ اين آثار، ثبت و ضبط به شکلدولت از مالکیت معنوي محصوالت ملی و آثار منحصر به فرد هنرمندان 

 .استغیرمجاز 

رهنگ قابل اجراست . وقتی ف به طور طبیعی اجتماعی غنی –نقش عوامل فوق در يک بستر فرهنگی ،نظراناز نظر اين صاحب   

و  هاي ملی نفوذ کندهاي مختلف باالخص از طريق رسانهمردم از روش زندگی شخصی صنايع دستی بتواند در بدنه دولت و

ملی  ياهاي اين حوزه است. هر چند که اين وظیفهعتقادي مسئوالن مربوط به ارزشدهنده باور ادر سبد تقاضا قرار گیرد، نشان

 گیري کنند.تصمیم باورهاي شخصی خوداينکه با سلیقه يا ، نه و مديريتی بر دوش مسئولین است



 
 

  

89 

 

 مؤثر در توسعه کسب و کار هنرهاي صناعی )صنايع دستی(هاي طرح پژوهشی بررسی و شناسايی مؤلفه

 

 ها به ثمراريگذشود که نتیجه حاصل از اين ارزشمی شکی نیست اين باور، زمانی در فرهنگ يک جامعه پايدار و درونی   

شتري م ،حتی فراتر از آن از رونق چشمگیري برخوردار باشند؛ ،تمامی عوامل از تولید به فروش نیز واثرات هنرمندان رسد، و 

حوزه  هاي اقتصادي ايندر اينجاست که نقش مؤثر زمینه رضايت قابل توجهی از محصوالت صنايع دستی داشته باشند.نیز 

ر توقفی در اين میان ه شود وتولیدکننده و يا هنرمند خالق اثر شروع و به مشتري ختم میزنجیره اين نقش از  شود.تر میپررنگ

 شود. هر چهترين چالش از تولیدکننده شروع میکشد. مهمکند و بازار را به چالش میاي معیوب میچرخه را به طور فزاينده

و ساليق  و به نیازهامدار باشد و تنها به توسعه انبارهاي خود بیانديشد، نبعبعدي و غیرمحرک و فقط مجامعه تولیدکننده تک

ی از تولیدکنندگان برخچنانکه ، بعید است بتواند بازدهی اقتصادي مناسبی در زمان خود داشته باشد. مشتريان توجهی نداشته باشد

ها و ها، نظام هزينهگذاريیده آن، نحوه قیمتهاي پیچبا وجود شناخت جامع بازار، اعم از رقابت حتیهوشیار اين حوزه 

ی بدون شک دستیابی به توسعه پايدار عزماند. نبودهتري انداز ايمنچشم بینیقادر به پیش ،چگونگی تامین مالی و سرمايه

 طلبد.را می تربنیانی

-بیشتر به دو عامل قوانین و مقررات تدوينی و نظارتی و زيرساخت ،در گزارش مطبوعاتی ، عوامل مهم مطرح شدهبه طور کلی   

چرخه توسعه اين کسب وکار هستند، ولی ها خود منبع اصلی هاي توسعه صنايع دستی تاکید دارند. با وجودي که اين مولفه

 توجهی مسئوالن ذيربط قرار گرفته است.همواره مورد بی

 ظراننانديشی خبرگان و صاحببررسی هم 2-1-3

ها، به جهت اطمینان از جامعیت و مانعیت شود. اين شاخصهاي انتخاب اعضاي پانل تعیین میدر اين بخش در ابتدا، شاخص   

مطرح  5-2گروه مورد بررسی، بر اساس جلسات برگزار شده در گروه طرح پژوهشی، به صورت فهرستی به شرح جدول 

 شود.می

 شاخص هاي شناسايی اعضاي پانل )صاحب نظران و فعاالن حوزه هنرهاي صناعی( 5 -2 جدول

 عنوان نظرگروه هاي صاحب
 حداکثر

 تعداد )نفر(

 3 اتاق بازرگانی و ...(هاي وابسته )میراث فرهنگی، وزارت بازرگانی، سازمان دولتی 1

 5 ها و ... ها، نهادها، تعاونیاصناف، تشکل غیر دولتی 2

 5 اساتید مجرب يا داراي تالیف و پژوهش در اين حوزه دانشگاهی 3

 10 باشند فعالاشخاصی که داراي کسب و کار  داراي کسب وکارداخلی 4

 5 هاي صادرکنندهها و يا شرکتنهادهاي وابسته به سفارتخانه المللیداراي کسب و کار بین 5

 10 فردي که داراي طرح و ايده خالقانه باشد هنرمند 6

 10 هاي مربوطه باشدفرد يا نهادي که در حال تولید يکی ازشاخه تولید کننده 7

 5 برداري اثر را خريداري نمايدفردي که به منظور بهره کنندهمشتري و مصرف 8

 53 مجموع کل
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هنرمندان،  ار،هاي وضعیت موجود هنرهاي صناعی از ديدگاه نخبگان و صاحبان کسب و کبنابر اهمیت بررسی چالش   

د شوتالش می ، در اين بخشها و جامعه دانشگاهیها، اصناف، تشکلها، اتحاديهن دولتی، مديران انجمنکارآفرينان، مسئوال

  .شودارايه  6-2، مطابق جدول 1تخصصی در نشست اين افرادنظرات نقطه

 نظرانانديشی صاحبشده در نشست هم هاي مطرحچالش 6 -2 جدول

 نظرانانديشی صاحبنشست هم

 )شامل مسئوالن، هنرمندان، صنعتگران، کارآفرينان، صاحبان کسب و کار، و جامعه دانشگاهی حوزه هنرهاي صناعی )صنايع دستی((

 راهکارها –ها چالش -هافرصت

 داخلی و خارجی(بازار  –کیفیت -عوامل موثر توسعه کسب و کار و کارآفرينی )فرآيند تولید 

 پیشنهادها و راهکارها هاچالش صاحبنظر 

 روهاي پیشوري درست از فرصتعدم شناخت و بهره -  2صابر

 مشتري عدم توانايی و فقدان قدرت خريد  -

 مشارکت و کادر مديريت در کنار هنرمندان نبود -

 هاي مدنی در کنار فعاالن اين حوزهنهاد نبود مشارکت -

 گذاراي مدنی به عنوان مشاور و سرمايههنهادفقدان جايگاه  -

 گذاران و هنرمنداننبود حلقه اتصال بین سرمايه -

 هاي بازارآفرينی اين حوزه با توجه به چالشعدم توجه به کار -

 ید اسات التحصیالن فعال باتداوم تعامل و ارتباط فارغ -

 بازارتوجه به عوامل مؤثر تولید، کیفیت،  -

 ريگگیري و تصديمحدود ساختن نقش دولت در تصمیم -

اي هنرمندان و صنعتگران با هاي دورهبرگزاري نشست -

 گذاران جهت جذب سرمايهسرمايه

 شناسی بازارفقدان آسیب -  3سهرابی

 عدم خودباوري کارآفرينان اين حوزه -

 عدم توجه به سلیقه مخاطب -

 در اين حوزهعدم نیازسنجی درست جامعه امروز  -

 چینی با بازار عدم قدرت رقابت -

 عدم ايجاد بازارهاي جديد -

 تیبخشی به صنايع دسعدم تبلیغات مؤثر و ترويج فرهنگ ارزش -

 

تغییر تفکر و نگاه به اين حوزه )عدم ترويج نگاه  -

مستضعفانه به اين حوزه و تقويت خودباوري کارآفرينان در 

 اين حوزه(

 هاي سنتی و مدرن کردن آموزشممزوج و مکمل  -

به روزرسانی طراحی و تولید محصوالت صنايع دستی با  -

 شناسی معاصرتوجه به زيبايی

نیازسنجی جامعه امروز مبنی بر میزان قدرت خريد و توجه  -

 به ارزش افزوده هنري

 توجه و شناخت دقیق از رقبا و غافل نشدن از آنها -

 آفرينیمخاطبشناسی و بازارشناسی، مخاطب -

 تبلیغ و ترويج کاربري محصوالت صنايع دستی -

 سازيشناسه -

                                                           
 

المللی( انجمن زنان کارآفرين با عنوان "کارآفرينی و توسعه کسب و کار در حوزه صنايع دستی" . نشست تخصصی برگزار شده در دهمین همايش )بین1 

 در محل اجتماعات سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگري

 ن و عضو موسس و هیات مديره انجمن زنان کارآفرين. مديرعامل بنیاد توسعه کارآفرينی زنان و جوانا2 

 . استاديار هیات علمی گروه صنايع دستی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا3 
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 پیشنهادها و راهکارها هاچالش صاحبنظر 

 انحصارگرايی و محدود کردن بخش خصوصی -  1جلودارزاده

 محدوديت فعالیت زنان در عرصه بخش خصوصی -

 هاي حقوقی زنانوجود چالش -

 بخشی بخش خصوصیثروتکاهش میزان مالکیت زنان در  -

المللی جهت معرفی محصوالت هاي بینعدم شناسايی فرصت -

 صنايع دستی

 هاي کسب و کارافزايش میزان مشارکت زنان در فعالیت -

 ه آنبخشی بايجاد مسیر اختصاصی فعالیت زنان و سرعت -

 امر کارآفرينی زنان )با تاکید بر صادرات( تسهیل -

 فعاالن اين حوزهافزايی مشارکت با هم -

 المللی در هر حوزههاي بینهاي فعالیتاستفاده از فرصت -

 (دستی )مثل جام جهانی فوتبالو معرفی محصوالت 

عدم ارتباط منسجم سه شاخص اصلی کارآفرينی، صنايع دستی  -  2ياوري

 و زنان 

 رد زنان فعال حضور عدم باور جامعه صنايع دستی به خصوص -

 اين حوزه

 تامین مواد اولیه با کیفیت خوبعدم  -

 اندازهاي مجوزهاي تولید و ...وجود دست -

 وجود مالیات سنگین تولیدکنندگان  -

 مین مواد اولیه و سوختمشکل تأ -

 مشکالت مربوط به بیمه -

مشکالت مربوط به عدم شمول تسهیالت مالی و اعتباري به  -

 هنرمندان

 عدم وجود بازار فروش -

 شناسايی درست از صنايع دستیعدم شناخت و  -

 هاي صوتی و تصويريعدم تبلیغات موثر از طريق رسانه -

 هاي کارآفرينی جهانیعدم شناخت مدل -

عدم تشخیص امکانات بالقوه و بالفعل جهت مجاب کردن  -

 گذارانسرمايه

 بسترسازي دولت براي ايجاد بازارهاي موقت و دايم -

 تخصیص فضاي مناسب و تسهیالت -

 التحصیالنتامین امکانات اولیه براي فارغ -

عدم عاملیت دولت در امر صنايع دستی )داشتن نقش  -

 بسترساز با حمايت معنوي(

سازي و تبلیغات فعاالن تالش شهرداري در جهت فرهنگ -

صنايع دستی )از جمله اختصاص نام خیابان و کوچه به اسم 

 هنرمندان فاخر اين حوزه(

 فرينی صنايع دستیايجاد موسسه کارآ -

هاي نو متناسب با شرايط  فضا و مکان توجه به طرح -

 امروزي

وسعه هاي تجايگاه صنايع دستی در برنامه توجه به ارتقاي -

 کشور

-تبلیغات مؤثر در جهت معرفی محصوالت به مخاطب بین -

 المللی

-تطهیري

  3مقدم

مسئولیت سنگین کارفرما و تعهدات مشکالت تولیدکنندگان و  -

 بیمه و تنظیم دفاتر دارايی و ... 

هاي بیمه خوداشتغالی و تبديل آن به بیمه کارفرما )عدم چالش -

 جايگاه واقعی خوداشتغالی و کارفرمايی(

و  تبديل بیمه خوداشتغالی به بیمه کارفرمايیهزينه سنگین بیمه ) -

 سهم کارفرما( درصد 23تقلیل حمايت دولتی ازپرداخت 

هاي حمايت دولت جهت ايجاد تسهیالت و ارايه مشاوره -

 تخصصی و ...(

 توجه به جايگاه هنرمندان -

                                                           
 

 . مشاور وزير صنايع صنايع، معدن و تجارت1 

 . استاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران )نويسنده و پژوهشگر(2 

 سرامیک. استاد دانشگاه و هنرمند حوزه سفال و 3 
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 پیشنهادها و راهکارها هاچالش صاحبنظر 

نعیمی 

  1گورابی

مشکالت بیمه )چالش بین مديرعامل وهنرجو )صنعتگربالقوه(  -

 کارت شناسايی هدفبی ارايهو سازمان میراث فرهنگی( مبنی بر 

 به هنرورزان نوپا و ايجاد توقع بیمه آنها از مديرعامالن(

هاي آموزش درحوزه هنرهاي صنايع دستی )عدم چالش -

به( و عدم تجرکفايتی کارشناسان بیتبحرجذب هنرجو به دلیل بی

 اشتغال خانگی پايدار

ها در جهت میزان توانايی حمايت از مديران و آموزشگاه -

 مه مربیان پرداخت بی

ها به نظارت بر عملکرد صدور مجوزها و کارت شناسايی -

 افراد شايسته با فعالیت پیوسته

هاي اين حوزه )نبود مشاوران عدم کارشناسی تصمیمات فعالیت -  2بديعی

تخصصی در کنار مديران تاثیرگذار و ارايه مدارکی که برخی از 

 هنرمندان صالحیت اين کار را ندارند(

 تحمیل پرداخت بیمه به کارفرما به هنرمندان غیرفعال داخلی -

حضور نا به جاي بدلیجات و محصوالت چینی و خارجی در  -

 هاي صنايع دستینمايشگاه

 هاي آموزش هنرچالش -

بازنگري فعالیت هنرمندان بیمه شده )در قید حیات بودن  -

 آنها(

شتر بیهاي اين حوزه و نظارت تر شدن نمايشگاهتخصصی -

 هابر محصوالت و غرفه

 توجه به شايستگی و ارزش هنرمندان جهت امتیازدهی -

کشور براي عدم وجود فضاي کسب و کار مناسب در  -  3پورگلچین

 )افت فروش( تولیدکنندگان و هنرمندان

 عدم جذب گردشگر  -

 تسخیر بازارهاي داخلی با محصوالت خارجی -

محصوالت صنايع دستی به صورت عدم استفاده شهروندان از  -

در سطح جامعه و  کاربرد اين کاالها سازيروزمره و عدم فرهنگ

  به صورت کالن

 هاي نوين متناسب با نیازهاي روزجامعه ضعف در طراحی  -

عدم وجود تبلیغات موثر و شناخت درست از محصوالت صنايع  -

 دستی

 شناسی وضعیت بازارآسیب -

 در بازارهاي داخلی و خارجیبسترسازي براي فروش  -

 هاي جديدتوجه به طرح -

 اي در اين حوزهرسانی و تبلیغات حرفهاطالع -

ها به خصوص در مناطق اندازي و حفظ کارگاهمشکالت راه  -  4ديزنگیان

 بومی

 عدم بازار فروش -

 عدم توجه به بیمه هنرمندان -

 هاي فروشبرپايی نمايشگاه -

گذاران و معرفی هنرمندان به سرمايهفراهم کردن شرايط  -

 بالعکس

 حمايت از بیمه هنرمندان -

                                                           
 

 . هنرمند، کارآفرين، مدير آموزشگاه هنري )هنرهاي رودوزي(1 

 . هنرمند و مدير و کارآفرين حوزه هنرهاي چوبی2 

 نگار. هنرمند مدير کارآفرين شرکت مس3 

 . هنرمند و مدير خانه زنان کارآفرين سیستان و بلوچستان4 
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 پیشنهادها و راهکارها هاچالش صاحبنظر 

 عدم خودباوري کارفرمايان جهت توانايی پرداخت بیمه -  1توحدي

هاي صنايع دستی توسط عدم ارايه آمار صادقانه کارگاه -

 کارفرمايان

اين حوزه جهت پرداخت عدم قدرت توانمندسازي موسسات -

 بیمه

 مین اجتماعیهاي مختلف از تسهیالت تأاستفادهوجود سوء -

 

 

 انتخاب مديران کارآمد و جديد -

دهد شاگردي )آمار نشان می -هاي استادتقويت آموزش -

نه  اند وکه هشتاد درصد تولیدکنندگان آموزش سنتی ديده

 آکادمیک(

ادهاي مردمی در ها، اصناف و نهمشارکت بیشتر تشکل -

 هاي حوزه صنايع دستیفعالیت

 رسانی به جامعه اين حوزه دربخشی و اطالعاهمیت -

 به عنوان اثر هنريخصوص ثبت ملی آثار خالق و نقوش 

 عدم وجود رقابت سالم بین کارآفرينان اين حوزه  -  2سلیمانی

 هاي فصلینبود نمايشگاه -

هنرمندان و کارآفرينان نسبت به فقدان خودباوري و توانمندي  -

 هامین هزينهتأ

 انديشی بیشتر بین کارآفرينان اين حوزههم -

تخصیص فضاي پايدار به صورت چرخشی به هنرمندان  -

 اين حوزه

 ايجاد فضاي رقابتی بیشتر -

سازي بیشتر به منبع مهمی چون صنايع توجه و فرهنگ -

 دستی

 کارآفرينان اين حوزهخودباوري بیشتر هنرمندان و  -

 چالش طراحی و به روزرسانی -  3پوررحمان

 التحصیالن خالق اين حوزهعدم پشتوانه و حمايت از فارغ -

هاي اندازي کارگاههاي دانشگاهی و دولتی جهت راهعدم حمايت -

 صنايع دستی

 گذارعدم وجود سرمايه -

 التحصیالن نوکارآفرينعدم حمايت از فارغ-

 گذاري در اين حوزهوجود سرمايهعدم  -

-عدم توجیه سودآوري اين کار و در نتیجه از دست دادن سرمايه-

 گذار

تخصیص فضاي مناسب براي نوکارآفرينان در طراحی  -

 میراث فرهنگی فضايی مانندسازمانی خالق )به طور مثال، 

و اجاره آن را  قرار دهد ندر اختیار فارغ التحصیال در خور

 ند(هم دريافت ک

 التحصیالن اين حوزهايجاد و حفظ شبکه فارغ -

 بروزرسانی طرحها متناسب با شرايط امروزي -

 گذاراناي براي جذب سرمايهايجاد تبلیغات حرفه -

 هاي جهانی توجه به رقابت -

هاي اين حوزه و عدم شناخت درست از جايگاه مديريت -   4دهدشتی

 کارآفرينی آن

 عدم تبلیغات موثر -

 عدم ثبت تاريخ شفاهی هنرهاي سنتی -

 گذاران و سايرين جلب حمايت سرمايه -

 هاي سنتی هنرهاي اصیل اين حوزهمستندسازي روش -

                                                           
 

 ن میراث فرهنگی،صنايع دستی و گردشگري. کارشناس ارشد صنايع دستی/مديرگروه صنايع دستی سازما1 

 . مديرعامل و رئیس هیات مديره مؤسسه فرهنگی هنري نماکارنگ، موسس و عضو هیات مديره انجمن زنان کارآفرين2 

 . هنرمند، کارآفرين،  و عضو هیات علمی گروه صنايع دستی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا3 

 راث جهان،کارآفرين. مديرعامل موسسه فرهنگی هنري جام می4 
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 پیشنهادها و راهکارها هاچالش صاحبنظر 

 المللی اين حوزههاي بینمندي از فرصتعدم بهره -  1محموديان

 بعدي و)چاپ سهبرداري با ظهور تکنولوژي نوين چالش کپی -

 سازي مشابه(مدل

 عدم شناخت جايگاه جهانی ايران در اين حوزه -

افزاي غیردولتی هنرمندان عدم وجود يک شبکه منسجم و هم -

 اين حوزه

 المللی در اينهاي اجتماعی قدرتمند ملی و بینعدم وجود شبکه -

 حوزه

 المللی کارآفرينیعدم شناخت الگوهاي بین -

 زماندهی مناسب بین فعاالن اين حوزهعدم وجود سا -

هاي آموزشی مناسب و توانمندسازي براي عدم برگزاري دوره -

 فعاالن اين حوزه

-و خطر مشابه (بعديچاپگر سه)هاي نوين عدم توجه به فناوري -

 سازي و جايگزينی محصوالت ناب و اصیل صنايع دستی 

 هاي کیفیعدم وجود همايش -

-هاي بیناطالعات اين حوزه از طريق شبکهبه روزرسانی  -

 المللی

هاي مرتبط با موضوع المللی سازمانهاي بینتوجه به مدل -

هاي کشورهاي موفق مشابه شرايط اقتصادي )توجه به مدل

 محور هستند(ايران که در حوزه صنايع دسنی منبع

 گذاري روي صنايع دستی فاخربخشی و سرمايهاهمیت -

 هاي ارتباطی پیوسته ايجاد شبکه -

 توجه به جايگاه ايران نسبت به کشورهاي ديگر -

-بخشی کارآفرينی صنايع دستی با توجه به منبعاهمیت -

 محور بودن ايران

 المللی از طريق الگوهاي مشابهايجاد بازارهاي بین -

هاي گردشگري و ريزي درست جهت تقويت حوزهعدم برنامه -  2بهرامی

 صنايع دستی

عدم شناخت ما نسبت به نیازهاي گردشگران خارجی )شناخت  -

 نوع سلیقه آنها براي انتخاب و خريد کاالهاي صنايع دستی(

عدم آمار درست از میزان خريد کاالهاي صنايع دستی توسط  -

 گردشگران خارجی

 گردشگري و صنايع دستی ارتباط  -

 ريزي درستعدم برنامه -

 عدم وجود آمار دقیق -

 وجه به نوع و کمیت گردشگران از کشورهاي مختلفعدم ت -

 عدم نیازسنجی گردشگران -

 عدم همکاري تورهاي گردشگري و صنايع دستی -

 عدم تمرکز و ارتباط موثر تشکل ها با هم  -

 

رک هاي مشتتوجه و شناخت بیشتر نسبت به فعالیت -

 گردشگردي و ارتباط آن با حوزه صنايع دستی

ئوالن و مديران گردشگري جهت ارتباط بهتر با مس -

 شناخت گردشگران

 سازي و تبلیغات موثرتقويت شناسه -

-ها و جلسات همهايی از سمینارها، نشستارسال گزارش -

هاي مرتبط و ارايه به سازمان جهانگردي انديشی يا همايش

 جهت جلب حمايت بیشتر

گذار از میان گردشگران تالش جهت جذب سرمايه -

 خارجی.

ر د هاي گردشگري کشورهاي همسايهبنديتوجه به رتبه -

)به طور مثال رتبه کشور آذربايجان در  ريزيبرنامه

 گردشگري دوم است(

گذاري براي کاالهاي صنايع تاسیس يک شرکت سرمايه -

 دستی

                                                           
 

 . مديرگروه ترويج روابط بین المللی.سازمان میراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري1 

 . ريس گروه گردشگري اتاق ايران، عضوهیات مديره انجمن2 
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 پیشنهادها و راهکارها هاچالش صاحبنظر 

 ها آموزش در رعايت حفظ اصالتعدم وجود  -  1حکیمیان

اين  آموزش در بازاريابی، بازارداري و بازارسازيعدم وجود  -

 محصوالت

 مديريت در تولید که خود زير مجموعه خود را دارد عدم وجود  -

 دار کردن هنرهاي صناعی  شناسنامه -

  هنرمندان و فعاالن اين حوزه کردنبیمه  -

 توجه به آموزش بازارشناسی -

 نوينهاي عدم آموزش -  2فروشپیله

 هاي خالقانه و نوينعدم طراحی  -

 وجود تولیدات بدون بازار عرضه و فروش  -

 گذاري پايدارعدم سرمايه -

 حوزه اين هاي هاي حل مشکالت و چالشعدم ارايه روش -

 برقراري ارتباط موثر بین فعاالن اين حوزه -

 ها و الگوهاي خارجیمطالعه و ارايه مدل -

 خالقانه و داراي اصالت هنريثبت آثار فاخر،  -

 هاي جديدمدل ارايه -

 گذارانجذب سرمايه -

 توانند بخشی ازتوانان يا ناتوانان ذهنی که میعدم توجه به کم -  3راغبی

هاي صنايع دستی را به عنوان يک رويکرد ظرفیت مخاطب آموزش

 هنردرمانی در برگیرد

 عدم وجود مديران شايسته و خالق -

 توانانهاي کمتوجه به آموزشنبود  -

 هاي مختلف جهت بیمه اين افرادعدم همکاري سازمان -

 عدم توجه به محیط زيست در اين حوزه -

 هاي اين حوزهتوجه به انواع مخاطب -

 محیطیتوجه به اهمیت زيست -

 هاي کارآفرينی در اين حوزهتقويت آموزش -

 گذاري هنرمندان خاصمعرفی و ارزش -

 ندانهمعدم تفکر درست نسبت به شیوه زيست فرهنگ زيست -  4پارسی

 سازي در يک زيست درستعدم فرهنگ -

 

  محیطتوجه تولیدات صنايع دستی به مقوله زيست -

با انديشه و فرهنگ خاص سازي قرابت زيستی فرهنگ -

 ايرانی

 گذاران خارجیتسلیم نشدن در مقابل سلیقه سرمايه -

سازي در سلیقه هنرمندانه و فرهنگتالش در جهت ايجاد  -

 اين زمینه

 ايجاد عرصه براي جذب سرمايه -

بازنگري نوع تفکر و نگاه نسبت به چگونگی عرضه  -

 محصوالت صنايع دستی 

 هاي اصیل و خالقنبود طراحی -  5شیرويه

 نیاز به ايجاد يک شرکت هولدينگ در حوزه صنايع دستی -

 خالقانههاي نوين و توجه به طراحی -

 تاسیس يک شرکت هلدينگ در حوزه صنايع دستی -

                                                           
 

 . عضو هیات علمی مديرگروه فرش دانشکده هنر اصفهان1 

 . عضو هیات علمی گروه صنايع دستی دانشگاه کاشان2 

 توانان و ناتوانان ذهنی در بیرجنددانشگاه و مدير موسسه کم . استاد3 

 . رئیس هیات مديره انجمن ملی زنان کارآفرين، برنجکار نمونه کشور4 

 . هنرمند و مديرعامل شرکت زيورآالت شیرويه5 
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 پیشنهادها و راهکارها هاچالش صاحبنظر 

 توجهی به جايگاه سنت و مدرنیتهبی -  1مرتاضی

 نظران بومی و تولید کنندگان بومی عدم توجه به صاحب -

 فقدان توجه به محیط زيست -

 نظران با هنرمندان به خصوصتعامل بیشتر صاحب -

 هنرمندان بومی

 کاربردي کردن صنايع دستی در بطن زندگی -

 هاي محیط زيست و صنايع دستیتوجه به فرصت -

ين ابازارگردي  و بازار سنجی، بازار سازي عدم توجه به رويکرد -  2فراله

 حوزه

 عدم توجه به تاثیر مشاغل ديگر در اين حوزه -

 فقدان شبکه متمرکز در اين حوزه -

ورود  چگونگیآموزش جوانان در شناخت بازار و رقبا و  -

 به بازار 

استفاده از تجربیات مشاغل ديگر در يافتن نحوه ورود به  -

 بازار

 هاي جنسیتی فارغ از بحثفعالیت  -

  هفعاالن اين حوز به توانمندسازي کمک سازي برايشبکه -

دهقان 

  3منشادي

ي هنرمندان به منظور عدم حمايت جهت ايجاد تسهیالت برا -

هاي ان در جهت تبلیغ و ترويج اثار و استفاده از تمامی بدنه

 هنرمندان

 عدم مشاوران جهت بیمه و امور اداري هنرمندان -

 هاي نهادهاي دولتی در پیشرفت و توسعهاندازيوجود سنگ -

 هاي عمومیتبلیغات موثر رسانه -

 تسهیالت بیشتر دولتی )مشاوره و حمايت( -

اي در زمینه چگونگی حل مشکالت رسانی حرفهاطالع -

 اداري

 والتحصیالن صنايع دستی فارغ مابین حلقه اتصالعدم وجود  -  4پورعلی

 بازار کار

 فقدان بسترسازي مناسب جامعه براي پذيرفتن هنرمندان -

 گیري و ايجاد شبکههاي دانشگاهی جهت ارتباطعدم آموزش -

 التحصیالن اين حوزهتوجه بیشتر به فارغ -

 هاي مکمل اين حوزهتقويـت آموزش -

 التحصیلی هاي فارغايجاد شبکه -

 سازي سلیقه مخاطبفرهنگ -

رح اند که در کل بدين شبه وضوح بیان شده يیها و پیشنهادهاگونه که در ساختار جدول فوق قابل بررسی است، چالشهمان   

. عدم توجه به 3. عدم وجود مديريت کالن و مديريت مستقیم دولت ، 2نهادهاي دولتی،  . نیاز به کارشناسی1شوند؛ می ارايه

هاي سنتی و . عدم گسترش آموزش5اي و خدماتی به هنرمندان، . نبود خدمات مشاوره4حضور زنان در جايگاه مديريتی، 

. مباحث برپايی نمايشگاه دايمی، 6بازاريابی،  کید بر آموزش مديريت کسب وکار ورويکرد پیوند و تلفیق هر دو با تأآکادمیک با 

ترين سرمايه و منبع به جاي . عدم توجه به صنايع دستی به عنوان اصلی8ها و تهديدهاي رقابت جهانی، فرصتعدم توجه به  .7

)سینه  سنتیآموزش آکادمیک و  ؛ در واقع،آموزش و اشتغال . مباحث10 و توجهی به حفظ و احیاي میراث فرهنگی،. کم9نفت، 

                                                           
 

 . هنرمند وفعال اجتماعی ) دکوراسیون داخلی(1 

 کار و امور اجتماعی. استاد دانشگاه و مدير اسبق کارآفرينی وزارت 2 

 . کارآفرين و مدير موزه و هنرمندسراي دکتر احمد نادعلیان در جزيره هرمز3 

 . هنرمند وکارآفرين4 
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ها را بندي کلی اين چالش، گروه7-2جدول  .تا اثر مورد نظر را در جامعه هنرآموزان ايجاد کنند بايد مکمل هم شوند به سینه(

 دهد.هاي اساسی بحث شده نشان میدر قالب مؤلفه

 نظرانصاحبانديشی هاي مطرح شده در نشست همهاي مؤلفهگروه 7 -2 جدول

 هاي مطرح شدهمؤلفه گروه عوامل

 مواد اولیه 1

 

 عدم تامین مواد اولیه با کیفیت خوب -

 مین مواد اولیه و سوخت الزممشکل تأ -

 تولید 2

 

 هاي نوين متناسب با نیازها و ساليق روز جامعه ضعف در طراحی  -

 در تولید (بعديچاپگر سه)هاي نوين فناوريعدم توجه به  -

 هاي اصیل و خالقعدم طراحی -

 مديريت در تولیدبه  توجهعدم  -

 ها به خصوص در مناطق بومیاندازي و حفظ کارگاهمشکالت راه  -

 وجود تولیدات بدون بازار عرضه و فروش و فزونی عرضه به تقاضا  -

برنامه و  3

 استراتژي مدون

 

 ريزي جامع در زمینه اشتغال خانگی پايدارعدم برنامه -

 ريزي درست در حوزه صنايع دستیعدم برنامه -

هــاي ايــن حــوزه )نبــود مشــاوران تخصصــی در کنــار عــدم کارشناســی تصــمیمات فعالیــت -

 مندان صالحیت اين کار را ندارند(مديران تاثیرگذار و ارايه مدارکی که برخی از هنر

 عدم ارتباط منسجم سه شاخص اصلی کارآفرينی، صنايع دستی و زنان -

 توجه به تاثیر مشاغل ديگر در حوزه صنايع دستی عدم -

ها و تشکل 4

 هاتعاونی

 عدم تمرکز و ارتباط موثر تشکل ها با هم -

 هانمايشگاه 5

 

 هاي فصلینبود نمايشگاه -

ــگاه     - ــارجی در نمايش ــی و خ ــوالت چین ــدلیجات و محص ــاي ب ــور نابج ــنايع  حض ــاي ص ه

 دستی

 زيست محیطیعدم توجه به مباحث  - محیط زيست 6

 مشکالت تولیدکنندگان در زمینه تنظیم ذفاتر دارايی و فرآيندهاي اداري - مباحث اداري 7

 عدم وجود مشاوران الزم جهت بیمه و امور اداري هنرمندان -

همکاري میان  8

 نهادهاي ذيربط

 

 و بازار کارالتحصیالن صنايع دستی فارغ مابین حلقه اتصالعدم وجود  -

 مشارکت نهادهاي مدنی در کنار فعاالن اين حوزهنبود  -

 گذارفقدان جايگاه نهادهاي مدنی به عنوان مشاور و سرمايه -

 اي هنرمندان اين حوزهخدمات بیمه ارايههاي مختلف جهت عدم همکاري سازمان -

 مالکیت معنوي 9

 

 سازي و جايگزينی محصوالت ناب و اصیل صنايع دستی خطر مشابه -

 سازي مشابه(بعدي و مدلبرداري با ظهور تکنولوژي نوين )چاپ سهکپیچالش  -

بازار و مکان  10

 فروش

 عدم وجود بازار فروش -
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 هاي مطرح شدهمؤلفه گروه عوامل

رسانی و اطالع 11

 آموزش

 

 تجربهکفايتی کارشناسان بیعدم تبحر در جذب هنرجو به دلیل بی -

 هاي صنايع دستی توسط کارفرمايان عدم ارايه آمار صادقانه کارگاه -

 بازاريابی، بازارداري و بازار سازي هايحوزه آموزش درعدم وجود  -

 گیري و ايجاد شبکه.هاي دانشگاهی جهت ارتباطعدم آموزش -

 هاي آموزشی مناسب و توانمندسازي براي فعاالن اين حوزهعدم برگزاري دوره -

 ها آموزش در رعايت حفظ اصالتعدم وجود  -

 توانانهاي کمنبود توجه به آموزش -

 المللیهاي داخلی و بینعدم وجود آمار دقیق در حوزه -

 هاي آموزش هاي نوينعدم توجه به شیوه -

 هاي کیفیعدم وجود همايش -

 عدم شناخت و شناسايی درست از صنايع دستی -

 هاي کارآفرينی جهانیعدم شناخت مدل -

 المللی جهت معرفی محصوالت صنايع دستیبینهاي عدم شناسايی فرصت -

 عدم شناخت جايگاه جهانی ايران در اين حوزه -

 المللی کارآفرينیهاي بینعدم شناخت الگو -

 هاي حوزه صنايع دستیهاي حل مشکالت و چالشعدم ارايه روش -

توانــد بخشــی از ظرفیــت مخاطــب توانــان يــا ناتوانــان ذهنــی کــه مــی عــدم توجــه بــه کــم -

 هاي صنايع دستی را به عنوان يک رويکرد هنردرمانی در برگیردوزشآم

حمايت و  12

 پشتیبانی دولتی

 

بـالقوه( و سـازمان    عامـل و هنرجـو )صـنعتگر    مشکالت مربوط به بیمـه )چـالش بـین مـدير     -

 میراث فرهنگی(

 وجود مالیات سنگین تولیدکنندگان -

 اين حوزه و نوکارآفرينان التحصیالن خالقعدم پشتوانه و حمايت از فارغ -

 هاي صنايع دستیاندازي کارگاههاي دانشگاهی و دولتی جهت راهعدم حمايت -

 ظران بومی و تولیدکنندگان بومیعدم توجه به صاحبن -

 درصد سهم کارفرما )بیمه( 23تقلیل حمايت دولتی از پرداخت  -

-سـتفاده از تمـامی بدنـه   عدم حمايت جهـت ايجـاد تسـهیالت بـراي هنرمنـدان بـه منظـور ا        -

 هاي آن در جهت تبلیغ و ترويج آثار و هنرمندان

 افزاي غیردولتی هنرمندان اين حوزهعدم وجود يک شبکه متمرکز، منسجم و هم - مهارت  -هنر 13

 المللی در اين حوزههاي اجتماعی قدرتمند ملی و بینعدم وجود شبکه -

 اين حوزهعدم وجود سازماندهی مناسب بین فعاالن  -

 المللی اين حوزههاي بینفرصت مندي ازعدم بهره -

 رقابت 14

 

 عدم قدرت رقابت با بازار چینی -

 تسخیر بازارهاي داخلی با محصوالت خارجی -

 عدم وجود رقابت سالم بین کارآفرينان اين حوزه  -
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 هاي مطرح شدهمؤلفه گروه عوامل

تبلیغات و  15

 بازاريابی

 

 هاي صوتی و تصويريموثر از طريق رسانهعدم تبلیغات  -

 شناسی بازارفقدان آسیب -

 اين حوزهبازار گردي  و بازار سنجی، بازار سازي عدم توجه به رويکرد -

 هاي بازارعدم توجه به کارآفرينی اين حوزه با توجه به چالش -

 فرهنگ 16

 

 بخشی به صنايع دستیعدم ترويج فرهنگ ارزش -

 جامعه براي پذيرفتن هنرمندان عدم بستر مناسب -

 مندانهعدم تفکر درست نسبت به شیوه زيست فرهنگ زيست -

 عدم فرهنگ سازي در يک زيست درست -

 عدم ثبت تاريخ شفاهی هنرهاي سنتی -

 عدم خود باوري کارآفرينان اين حوزه -

 عدم باور جامعه صنايع دستی به خصوص زنان فعال اين حوزه -

 هامین هزينههنرمندان و کارآفرينان نسبت به تأفقدان خودباوري و توانمندي  -

 توجهی به جايگاه سنت و مدرنیتهبی -

ــدم         - ــره و ع ــورت روزم ــه ص ــتی ب ــنايع دس ــوالت ص ــهروندان از محص ــتفاده ش ــدم اس ع

 سازي در اين حوزهفرهنگ

تأمین مالی و  17

 سرمايه

 

 صنايع دستیگذاري پايدار در حوزه عدم سرمايه -

 گذاري در اين حوزهعدم وجود سرمايه -

عــدم توجیــه ســودآوري و امکانــات بــالقوه و بالفعــل ايــن کــار و در نتیجــه از دســت دادن   -

 گذارسرمايه

 گذاران و هنرمنداننبود حلقه اتصال بین سرمايه -

 مشکالت مربوط به عدم شمول تسهیالت مالی و اعتباري به هنرمندان -

 ندسازي موسسات اين حوزه توسط کارفرمايان جهت پرداخت بیمهعدم توانم -

قوانین و مقررات  19

 تدوينی و نظارتی

 

 وجود مشکالت مجوزهاي تولید  -

 هاي حقوقی زنانوجود چالش -

 مین اجتماعیهاي مختلف از تسهیالت تأاستفادهوجود سوء -

ــالش - ــا     چ ــه کارفرم ــه بیم ــديل آن ب ــتغالی و تب ــه خوداش ــاي بیم ــی  ه ــاه واقع ــدم جايگ )ع

 خوداشتغالی و کارفرمايی(

 کارتحمیل پرداخت بیمه به کارفرما به هنرمندان تازه -

 اي بین مديرعامل و هنرجو )صنعتگربالقوه( و سازمان میراث فرهنگیچالش بیمه -

 وجود قوانین دست و پاگیر در نهادهاي دولتی در مسیر فعالیت فعاالن صنايع دستی -

 مديريت 20

 

 عدم وجود مشارکت و کادر مديريت در کنار هنرمندان -

 عدم وجود مديران شايسته و خالق -

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

 هاي مربوطهاي هلدينگ با زيرمجموعهعدم توجه به ضرورت ايجاد شرکت -
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 هاي مطرح شدهمؤلفه گروه عوامل

 گردشگري 21

 

 عدم جذب گردشگران داخلی و خارجی  -

 هاي گردشگري و صنايع دستیعدم برنامه ريزي درست جهت تقويت حوزه -

 عدم نیازسنجی گردشگران داخلی و خارجی -

 عدم توجه به نوع و کمیت گردشگران از کشورهاي مختلف -

 عدم همکاري تورهاي گردشگري و صنايع دستی -

 کاالهاي صنايع دستی توسط گردشگران خارجی عدم آمار درست از میزان خريد -

شرايط اقتصادي  22

 خارجی(-)داخلی

 مشتريفقدان قدرت خريد  -

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

 سازيخصوصی 23

 

 محدوديت فعالیت زنان در عرصه بخش خصوصی -

 انحصارگرايی و محدود کردن بخش خصوصی -

 مالکیت زنان در ثروت بخشی بخش خصوصیکاهش میزان  -

انديشی، چرخه کسب و کار صنايع دستی هر چند که نظران نشست همو براساس عقايد صاحب 7-2با استناد به جدول    

سب که اين نوع کبرد. از آنجايیداراي انواع مختلف و گوناگونی است، تقريبا در همه ارکان از وجود نقايص و ايراداتی رنج می

 اند.ها دو چندان شدههاي هنري نیز هستند، شدت اين چالشوکار داراي جنبه

مت هايی که از جانب حکوگذاريهاي حاکمیتی )شامل سیاستمتأثر از سیاست ،يک کسب و کار )يا صنعت( از ديدگاه کالن   

گیرد(، و از ندمدت ملی صورت میهاي کالن کوتاه يا بلدهی آن صنعت در راستاي اهداف و برنامهدر جهت حمايت يا جهت

اندازها، ها، چشمديدگاه خرد، تحت تأثیر چرخه کسب و کار صنعت )تولیدي يا خدماتی( است که به نوبه خود از برنامه

ود. شهاي چهارگانه آمیخته بازاريابی و عوامل جانبی مانند توانمندسازها در حوزه صنايع دستی متأثر میمشیها، خطاستراتژي

 د.نگیرهاي پیش روي کسب و کارهاي فعال در حوزه صنايع دستی از هر دو حوزه نشأت میالت و چالشمشک

رين عوامل تهاي حاکمیتی ذکر شده، داراي بیشترين نقش و دربرگیرنده مهمرسد زيرساختبندي کلی به نظر میدر يک جمع   

یتی توان اين عناوين کلی را به عنوان عوامل حاکمکننده است، مییینتع يدر هر بازار يا اقتصاد نقش حاکمیت کهباشند. از آنجايی

طور که ريزي کالن در حوزه صنايع دستی و يا عدم اجراي آن، هماندر اين کسب و کار مطرح کرد. در واقع، عدم وجود برنامه

ستی تأمین، تولید، و فروش صنايع دساز افزايش مشکالت در در برنامه چهارم و پنجم توسعه سیاسی اقتصادي آمده است، زمینه

، 5، 3است. در اين راستا، دولت بايست اقدامات و بسترسازي مناسب را انجام دهد. به طور کلی، موارد اشاره شده در بندهاي 

یب، ترتگردد. بدين، به صورت مستقیم به نقش حاکمیت در حوزه اين صنعت بر می22و  19، 18، 17، 16، 15، 14، 12، 7، 6

فرار سرمايه  ،شوند، به طور طبیعیتر میها جذب بازارهايی با سوددهی بیشتر و البته امنسرمايه معموالکه در اقتصاد آنجايی از

 توان نتیجه اصلی اين نواقص دانست.گذاري را میو يا عدم سرمايه
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 یع دستينظر هنرمندان و صنعتگران حوزه صنا یدانیم یبررس 2-1-4

 ،یع دستيصنا يدکنندگان کاالهایاز هنرمندان و تول يری، تعداد کث93در خرداد  یع دستيصنا یالمللنیشگاه بيان نمايدر جر   

راد ن افيان، به منظور کسب نظر این مي. در ااندحضور فعالی داشتهآثار ارزشمند خود جهت نمايش و فروش  ،یو خارج یداخل

صاحب نظر  70ار یبخش سؤاالت بسته و باز در اخت 2شامل  1ياآنها، پرسشنامه يند کاريموجود در فرآ يهانه چالشیدر زم

. به طور انددادهشگاه پاسخ ينما ی( به سؤاالت در محدوده زمان%76نفر )نرخ پاسخ  53ان تعداد ین ميکه در ا ه استقرار گرفت

ن شده ییش تعیاز پ يهاندگان با چالشدهزان موافقت پاسخینه میدر زم یسؤال کل 20، بخش اول پرسشنامه به طرح یکل

 سؤال بخش اول مورد پرسش قرار گرفته است.  20اشاره نشده در  يها، چالشدر پرسشی بازز، ی. در بخش دوم نپردازدیم

قرار  یدمن مورد بررسيدهندگان، آزمون فرد پاسخيها از دت چالشیاهم يبندل بخش اول پرسشنامه و به منظور رتبهیدر تحل   

 يهایژگيشود. در ابتدا، ویکننده استفاده مسنجش نظرات افراد مشارکت يل محتوا برایکرد تحليرد و در بخش دوم، از رویگیم

شود. از یح ميزان سابقه کار در ادامه تشریالت و میبا توجه به سن، تحص يدهندگان به پرسشنامه حضورپاسخ یشناختتیجمع

درصد  11.5سال،  35تا  31ن یدرصد ب 17.3سال،  30تا  26ن یدرصد ب 23.1سال و کمتر،  25درصد  5.8لحاظ مشخصه سن، 

، یپلم و کاردانيدرصد د 51ز، یالت نیتحص یژگيسال هستند. بر اساس و 40شتر از یز بیدرصد ن 42.3سال و  40تا  36ن یب

 يدرصد دارا 21.2، يبا توجه به سوابق کار ت،يارشد هستند؛ و در نها یز کارشناسیدرصد ن 11.8و  یدرصد کارشناس 37.3

سال  15شتر از یزبیدرصد ن 40.4سال و  15تا  11ن یدرصد ب 15.4سال،  10تا  6ن یدرصد ب 23.1سال،  6کمتر از  يسابقه کار

 هستند.

سال،  15 يباال يسابقه کار يدرصد نمونه دارا 50را ياست. ز ی، نمونه مناسبیکرد که نمونه مورد بررس ذکرتوان ین ميبنابرا   

 يت الزم برایاز قابل ین بررسيکننده در ادهد که افراد شرکتین مورد نشان مي. اهستند یشتر از کارشناسیالت بیو سطح تحص

دمن يت، آزمون فریمورد سؤال بر اساس اهم يهاچالش يبندتيل سؤاالت پرسشنامه برخوردارند. در ادامه، به منظور اولویتکم

 رود که با استفاده ازیبه شمار م يرپارامتریک آزمون غيدمن يگیرد. آزمون فرمورد استفاده قرار می SPSSافزار تفاده از نرمبا اس

حاصل  خروجی 8-2کرد. جدول  يبندتيمورد سؤال از هنرمندان و صنعتگران را اولو يهاحاضر، چالش یتوان در بررسیآن م

 دهد.ین آزمون را نشان مياز ا

 هاي صنايع دستی با استفاده از آزمون فريدمن )بخش اول(ترتیب اولويت چالش 8 -2 جدول

 يب معناداريضر يدرجه آزاد اسکوئر يکا میانگین رتبه ها در زمینه صنايع دستیگروه چالش

 4.56 رسانی و آموزشاطالع 1

 7.50 تأمین مالی و سرمايه 2 0.000 10 73.023

 6.30 حمايت و پشتیبانی دولتی 3

                                                           
 

 شده است. ارايه 1پرسشنامه مورد بررسی در پیوست . 1 
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 يب معناداريضر يدرجه آزاد اسکوئر يکا میانگین رتبه ها در زمینه صنايع دستیگروه چالش

 4.90 سازيخصوصی 4

73.023 10 0.000 

 6.17 هاها و تشکلتعاونی 5

 8.03 گردشگري 6

 5.67 تولید 7

 4.71 فرهنگ 8

 7.20 بازاريابی تبلیغات و 9

 5.41 محصول 10

 5.54 قوانین و مقررات تدوينی و نظارتی 11

كه  کردگیري توان چنین نتیجهبنابراين میاست.  0.05تر از کممقدار آماره آزمون  ،دهدنشان می 8-2طور که جدول همان   

ها مشخص ها، ترتیب اولويت آنمیانگین رتبه هر يک از شاخصها با يکديگر متفاوت است. با توجه به بندي اين شاخصاولويت

هاي صنايع دستی از نظر اهمیت آن از ديد هنرمندان و صنعتگران مورد بررسی، بر اساس مقدار شود. در ادامه، ترتیب چالشمی

 (.9-2شود )جدول می ارايهمیانگین رتبه 

 

تهران )بخش  دستی المللی صنايعبین نمايشگاه چهارمین و بیست دار درهاي مطرح شده هنرمندان غرفههاي مؤلفهگروه 9 -2 جدول

 اول(

 هاي مورد بررسی بر اساس اهمیتمؤلفه

 گردشگري 1

 سرمايه و تأمین مالی 2

 تبلیغات و بازاريابی 3

 حمايت و پشتیبانی دولتی 4

 هاها و تشکلتعاونی 5

 تولید 6

 و مقررات تدوينی و نظارتیقوانی  7

 محصول 8

 سازيخصوصی 9

 فرهنگ 10

 آموزش 11

دهندگان به بحث گردشگري، چه داخلی هاي مطرح شده، پاسخشود، از میان همه چالشمالحظه می 9-2در جدول  چنانکه   

دهنده کاهش محسوس خريداران، به خصوصی خريداران خارجی با قدرت خريد کنند. اين مورد نشانو چه خارجی، اشاره می
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ستی بر کسادي بازار صنايع دستی است که روزگاري مملو از گردشگران ع، گاليه اول فعاالن حوزه صنايع دباال است. در واق

وند. شی و سرمايه را متذکر میمشکالت تأمین مالکنندگان در تکمیل پرسشنامه، داخلی و خارجی بود. در درجه دوم، مشارکت

به عبارتی، عدم دسترسی مناسب به وام و تأمین مايحتاج کار از جمله مسائلی است که تولیدکنندگان فعال در اين عرصه، بیشتر 

 . گوياودشتوسط فعاالن اين حوزه مطرح میهاي بازاريابی و تبلیغاتی را عدم استفاده از تکنیککنند. آنگاه، بدان توجه می

ار فروش کاالهاي خود را رونق توان بازهاي سنتی فروش نمیدانند که با استفاده از روشهنرمندان و صنعتگران خود نیز می

اي مختلف هبخش تبلیغات است. در واقع، عدم آشنايی مردم با رشتهدهنده بر جنبه آگاهید. به خصوص دغدغه افراد پاسخبخشن

 هاي صنايع دستی است. ساز کسادي بازار و نمايشگاهولیدي، زمینهصنايع دستی و ارزشمندي کاالهاي ت

دهندگان، با توجه د و هر يک از پاسخنشوبندي میها به فراخور میزان اهمیت رتبه، چالش9-2بدين ترتیب و به شرح جدول    

هاي دولتی، ها و سازماندر برنامه به شرايط محیطی و اختصاصی خود، به مشکالتی از قبیل عدم استفاده نمادين از صنايع دستی

اي ههاي مختلف از قبیل حمل و نقل، گمرک و ساير بخشهاي دست و پاگیر در بخشمشکالت تأمین مالی و اعتباري، قانون

ات آيد، مشکل کمبود امکانهاي بسیار که خود عامل اساسی در افزايش قیمت اين کاال به حساب میمرتبط، مشکل وجود واسطه

کننده فعاالن صنايع هاي حمايتها و تشکلهاي آموزشی، عدم وجود تعاونییزات به خصوص شرايط بهداشتی کارگاهو تجه

صنايع  بندي آن، عدم ترويجدستی با قدرت قانونی کافی، مشکالت تولیدي چه در فرآيند تولید و چه در خود محصول و بسته

گذاري و دغدغه عدم توانايی در رقابت قیمتی با رقباي مهم از جمله قیمتنما، مباحث دستی به عنوان فرهنگی مولد و هويت

 سازي که درها براي فروش کاالهاي صنايع دستی، مباحث مربوط به خصوصیها و فستیوالچین و هند، عدم وجود بازارچه

ومی براي آشنايی بیشتر هاي عمها و همايشانديشیشود، عدم برگزاري همحال حاضر دغدغه همه صنايع کشور محسوب می

 کنند.هاي آن، و در نهايت مباحث آموزشی اشاره میقشر عام با صنايع دستی و جاذبه

شود که نگاه صنعتگران و هنرمندان به مشکالت آموزشی و جذب ها آشکار میبا نگاهی اجمالی در ترتیب اولويت اين چالش   

ه ها نسبت بگیري کرد که از يک سو، ساير چالشتوان چنین نتیجهواقع میمناسب هنرآموز در درجه آخر اهمیت قرار دارد. در 

اي که مشکالت آموزشی چندان بااهمیت تلقی دهندگان از اهمیت بسیار بیشتري برخوردار است، به گونهاين مورد از ديد پاسخ

شود. تگران فعال مشاهده نمیشود. از سوي ديگر، مشکالت خاصی در جذب و آموزش هنروزران توسط هنرمندان و صنعنمی

ر هاي ممکن دشايد بتوان دلیل اين مورد را در اين دانست که خود هنرمندان و فعاالن در بخش آموزش فعالیت دارند و کاستی

 گیرند.حوزه فعالیت خود را مهم در نظر نمی

ن بخش، هنرمندان و صنعتگران به مبحث گیرد. در ايتشريحی مورد تحلیل و بررسی قرار می در ادامه، در بخش دوم، پرسش   

کنندگان هاي مشارکتبه طور خالصه به پاسخ 10-2دهند. جدول پاسخ میهاي اشاره نشده در سؤاالت بسته اساسی چالش

 کند.اشاره می
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 تهران )بخش دوم( دستی المللی صنايعبین نمايشگاه چهارمین و بیست در دارغرفه هنرمندان پیشنهادات و هاچالش 10 -2 جدول

 پیشنهادات هاچالش نام هنرمند /حوزه کاري

 بشارت/ البسه اقوام ايرانی 1

 

ها در تهران و ساير تعداد نمايشگاهبرپايی کم -

 هانشهرستا

 هاکم بودن زمان برگزاري نمايشگاه -

 تخصیص مکان نمايشگاه به هنرمندان خاص -

 هانمايشگاهافزايش تعداد  -

 هاافزايش زمان برگزاري نمايشگاه -

دعوت بدون محدوديت از هنرمندان  -

 خاص

همین بس تخته/  2

 حصیربافی

 عدم وجود مواد اولیه )نبود حصیر کافی( -

 عدم دسترسی به مواد اولیه -

ايجاد بازار مواد اولیه جهت دسترسی به  -

 حصیر

امیرحسین يوسفی/  3

 گري فوتیشیشه

وجود صنف با ضمانت اجرايی براي کنترل  عدم -

 اعمال تولیدکنندگان و بازار رقابت آنها

 ايجاد صنف با قدرت کافی -

سید علیرضا گلکار  4

 گريتهرانی/ شیشه

برپايی بسیار کم نمايشگاه در ايران با توجه به  -

 سابقه صنايع دستی در ايران

 ايعدم وجود تبلیغات محیطی و رسانه -

 تبلیغات گستردهايجاد  -

 برپايی هرچه بیشتر نمايشگاه -

فر/ گلیم و صغري بیات 5

قالی/ سیاه چادر عروسک 

 و..

 هاي معرفی و فروشبرپايی نمايشگاه - عدم وجود نمايشگاه جهت فروش -

آقازاده / ارايه و آموزش  6

 هنرهاي دستی

 هاهاي سالم در جشنوارهداوري نبود -

مجوز و وام )نحوه نادرست اجرا و  ارايهعدم  -

وجود باندهاي بسیار سنگین در وزارتخانه صنايع 

 دستی و میراث فرهنگی(

 برپايی جشنواره -

 حذف قوانین دست و پاگیر -

 ارايه تسهیالت الزم -

زاده /  سفال و رضی 7

 سرامیک

 ايجاد تبلیغات گسترده - عدم وجود تبلیغات در زمان برپايی نمايشگاه -

 ارايه تسهیالت بانکی و وام - نبود تسهیالت بانکی با بهره کم - تودان روتن 8

 بیمه کردن کارگران - نبود بیمه کارگران - بحیرايی 9

بها ندادن به هنرمندان بزرگ و فاصله گرفتن آنها  - میناکاري اصفهان 10

 شاناز جايگاه واقعی

حمل تهاي بیکاري و بیماري، بدون نبود انواع بیمه -

 هاي گزافهزينه

 افزايش قیمت مواد اولیه و دستمزدها -

هاي خاص هنرمندان در ايجاد بیمه -

 دوران بازنشستگی

عدم تشويق جوانان در روي آوردن به هنرهاي  - حسینی 11

 صناعی

 ندادن آگاهی و آموزش الزم و مناسب به جوانان -

 تبلیغات گسترده و پیوسته -

ايجاد تبلیغات جهت آگاهی از ارزش و  - نبود خريدار و بازار مناسب - عبدل پور / معرق 12

 قیمت صنايع دستی

 ايجاد بازارهاي فروش  -

 هاي مناسبايجاد نمايشگاه - کمبود نمايشگاه - فاطمه لطفی 13
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 پیشنهادات هاچالش نام هنرمند /حوزه کاري

رحیم کشوري  14

سعادت/نفش برجسته 

 سفال

ايجاد برند و جلوگیري از کپی شدن  - قیت فردياصول و خالعدم حمايت از  -

 هاها و نقشطرح

دوست/ سفال و مهمان 15

 سرامیک

تبلیغات موثر و گسترده قبل از برپايی  - نبود مشتري و بازار فروش -

 هر نمايشگاه از طريق رسانه هاي عمومی

 نیاز به تبلیغات مناسب - عدم آشنايی مردم با اين صنعت - دوزي بلوچستانسوزن 16

هاي مناسب جهت اشتغال و عدم ايجاد مکان - همتی/ زيورآالت سنتی 17

 کارآفرينی

هاي کاري جهت ارتقاي ايجاد مکان -

 سطح کاري هنرمندان

 امتیاز دهی به هنرمندان خالق - عدم توجه کافی به هنرمندان خالق - يزدانی 18

دايمی به منظور ارايه مستقیم در تمام نبود جايگاه  - سازي کشتی ماکت 19

 فصول

 هاي دايمیايجاد نمايشگاه -

 مستقیم ارتباطايجاد نمايشگاه جهت  - زياد گري بسیارواسطه - سازيشیشه 20

ي صنايع دستی به کاالهافروشندگان 

 مشتريان نهايی

 هاکارگاهحمايت و تسهیالت حفظ  - هاهزينه سنگین نگهداري کارگاه - همجوش شیشه 21

 هاي دايمیايجاد نمايشگاه - هاي دايمیعدم وجود نمايشگاه - چرم 22

 بازنگري قوانین مربوط - قوانین سخت جهت توسعه کار - سفال و سرامیک 23

 ايجاد تشکل جهت نظارت بر مواد اولیه - عدم بررسی مواد اولیه در نتیجه فقدان کیفیت الزم - فرش و گلیم دستبافت 24

 باال بردن سطح درآمدي مردم - قدرت خريد پايین مردم - سفال، کاشی و سرامیک 25

 ايجاد نمايشگاه جهت حذف واسطه - وجود واسطه و نبود بازار براي گردشگران - خاتم و قلمزنی 26

 ايجاد نمايشگاه در مراکز گردشگري -

یزه انگها و از بین رفتن ها و نقشبرداري طرحکپی - انواع گلیم 27

 کارآفرينی

 کیفیتتعطیلی کسب و کار به علت کار بی -

 عدم عالقه مديران -

لزوم قرار گرفتن اداره میراث فرهنگی زير نظر يک  -

 واحد مرکزي

 وجود تبعیض -

 ها به هنرمندانعدم واگذاري نمايشگاه -

استفاده از مديران مرتبط و عالقمند به  -

 صنايع دستی

 عدم وجود ناداوران -

 هاها به واسطهعدم واگذاري غرفه -

 هاي دائمیايجاد نمايشگاه - هاي خارجیعدم ايجاد نمايشگاه - صنايع چرم رئوفی 28

 ايجاد بازار فروش - عدم وجود بازار جهت فروش محصوالت - چرم 29

 نشان دادن اهمیت صنايع دستی - کمبود حمايت الزم از صنايع دستی - چرم امامی 30

 الزم از اين صنعتحمايت  -

 تسهیالت مناسب ارايه - عدم حمايت مالی از هنرمندان - سفال و سرامیک 31
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 پیشنهادات هاچالش نام هنرمند /حوزه کاري

 هاي مناسببرپايی نمايشگاه - محصوالت ارايهنبود بازار جهت  - قلمزنی و حکاکی سنگ 32

گذاري و ايجاد نبود حمايت مالی جهت سرمايه - سفال و سرامیک 33

 اشتغال

 محصوالت ارايهنبود بازار جهت  -

 تسهیالت الزم ارايه -

 ايجاد بازار فروش -

هاي داخلی عدم ايجاد بازارهاي فروش و نمايشگاه - سنگ فیروزه 34

 و خارجی

 ايجاد بازارهاي فروش -

 هاي داخلی و خارجینمايشگاه -

براي مشارکت  نبود امکانات و تسهیالت الزم - دوزي/پته 35

 هاي تهرانها در نمايشگاهبیشتر شهرستانی

اي با هاي دورهبرگزاري نمايشگاه -

 تسهیالت بیشتر

 کمبود و گرانی مواد اولیه - صنايع دستی فلزي 36

 کم بودن خريداران کاالها -

 بهبود وضعیت فروش -

 جذب گردشگران - ورود اجناس چینی - نساجی سنتی 37

تبلیغات در جهت شناساندن محصوالت  - عدم شناخت عمومی از اين صنعت - آبگینه 38

 به جامعه

 مشکالت دريافت وام - قلمزن روي چرم 39

 عدم حمايت مالی هنرمندان و فعاالن اين حوزه -

 ايجاد تسهیالت مالی الزم -

 کم بودن بازار خريداران - پیکرتراشی چوبی 40

 محصوالتهاي معرفی کمبود نمايشگاه -

 هاعدم تبلیغات و حمايت رسانه -

ده در کننبخش و ترغیبتبلیغات آگاهی -

 هاي گروهی به خصوص تلويزيونرسانه

 جذب گردشگران - توان مالی پايین خريداران - دوزي/پته 41

شناسايی و معرفی محصوالت صنايع  - کم بودن خريدار و بازار محصوالت چینی - آبگینه 42

 دستی

  هاي بسیارواسطه - صنايع دستی فلزي 43

 عدم توجه کافی به هنرمندان - نساجی سنتی 44

 عدم حمايت مالی الزم -

 افزايش تسهیالت بانکی با بهره کم -

 معرفی و تبلیغ محصوالت - عدم وجود خريدار - زنی روي چرمقلم 45

 تضمین خريد محصوالت - عدم نظارت و حمايت يکسان از هنرمندان - پیکر تراشی چوبی 46

 ايجاد بازارهاي خارجی -

 ايجاد بازارچه صنايع دستی - هاي صنايع دستیعدم وجود صنف - تراش روي شیشه 47

 هاي خارج از کشورنمايشگاه - عدم وجود بازارها و خريداران خارجی - صنايع دستی سنگی 48

 تبلیغات داخلی و خارجی -

 کاالهافراهم آوردن امکان صادرات  -

هنرهاي دستی وابسته به  49

 معماري

هاي عدم شناخت عمومی از هنرهاي اصیل و سنت -

 وابسته به آن

تبلیغات وسیع و معرفی گسترده  -

 هنرهاي اصیل و سنتی
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وان به تالمللی صنايع دستی تهران میدار در نمايشگاه بینهاي مطرح شده از سوي هنرمندان و فعاالن غرفهبر اساس مؤلفه   

عامل کلی مورد توجه اين هنرمندان  16دهد که بندي عوامل کلی اشاره کرد. تحلیل محتواي نظرات بیان شده نشان میگروه

ها، مواد اولیه، ها و جشنوارهمشخص شده است که بدين شرح هستند: نمايشگاه 11-2گانه در جدول  16بوده است. اين عوامل 

اي هرسانی و آموزش، بازار و مکان فروش، واسطهو بازاريابی، تأمین مالی و سرمايه، اطالع ها، تبلیغاتها و تعاونیتشکل

فروش، تولید، حمايت دولتی، قوانین و مقررات، گردشگري، شرايط اقتصادي )داخلی و خارجی(، مديريت، مالکیت معنوي و 

 فرهنگ.

تهران )بخش  دستی صنايع المللیبین نمايشگاه چهارمین و بیست دار دره هنرمندان غرفهشدمطرحهاي هاي مؤلفهگروه 11 -2 جدول

 دوم(

 هاي مطرح شدهمؤلفه گروه عوامل

ها و نمايشگاه 1

 هاجشنواره

 هانها در تهران و ساير شهرستاتعداد اندک نمايشگاه -

 هاکم بودن زمان برگزاري نمايشگاه -

 نمايشگاه به هنرمندان خاصتخصیص مکان  -

 هاي دايمی جهت فروش بدون واسطهعدم وجود نمايشگاه -

 هاي داخلی و خارجیعدم برپايی نمايشگاه -

 ها به هنرمندانعدم واگذاري نمايشگاه -

 هاها و نمايشگاهوجود تبعیض و ناداوري در جشنواره -

 عدم وجود مواد اولیه )نبود حصیر کافی( - مواد اولیه 2

 عدم دسترسی به مواد اولیه -

 عدم بررسی مواد اولیه در نتیجه فقدان کیفیت الزم -

 کمبود مواد اولیه -

عــدم وجــود صــنف بــا ضــمانت اجرايــی بــراي کنتــرل اعمــال تولیدکننــدگان و بــازار رقابــت  - هاها و تعاونیتشکل 3

 آنها

 در حوزه صنايع دستی  براي رفع مشکالت هاي قدرتمندعدم وجود صنف -

 کننده(بخش و ترغیباي گسترده و پیوسته )آگاهیعدم وجود تبلیغات محیطی و رسانه - تبلیغات و بازاريابی 4

ــانه    - ــق رس ــايی نمايشــگاه از طري ــان برپ ــروع و در زم ــل از ش ــات قب ــدم وجــود تبلیغ ــاي ع ه

 عمومی

 نیاز به تبلیغات مناسب جهت آگاهی مردم از ارزش و قیمت صنايع دستی  -

 نیاز به تبلیغات و معرفی هنرهاي اصیل و سنتی ايران )داخلی و خارجی( -

 سازيعدم توجه به شناسه -

 نبود تسهیالت بانکی با بهره کم - تأمین مالی و سرمايه 5

 مشکالت دريافت وام  -

ــه - ــگاه   اراي ــزاري نمايش ــب در برگ ــهیالت مناس ــاي دورهتس ــتر   ه ــارکت بیش ــران )مش اي ته

 ها(هنرمندان مستقر در شهرستان
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 هاي مطرح شدهمؤلفه گروه عوامل

 ندادن آگاهی و آموزش الزم و مناسب به جوانان - رسانی و آموزشاطالع 6

 عدم تشويق جوانان در روي آوردن به هنرهاي صناعی -

 هاي مناسب جهت اشتغال و کارآفرينیعدم ايجاد مکان - مکان فروشبازار و  7

 هاي فروش )داخلی و خارجی(نیاز به ايجاد بازارها و بازارچه  -

 نبود جايگاه دايمی به منظور ارايه مستقیم در تمام فصول -

 گري بسیار زيادمشکل واسطه - هاي فروشواسطه 8

 هاها به واسطهواگذاري غرفه -

 هاهزينه سنگین نگهداري کارگاه - تولید 9

 کیفیتتعطیلی کسب و کار به علت کار بی -

 هانیاز به حمايت و تسهیالت حفظ کارگاه - حمايت دولتی 10

 هاي گزافهاي بیکاري و بیماري، بدون تحمل هزينهنبود انواع بیمه -

 نیاز به حمايت جهت بهبود وضعیت فروش -

 گذاري و ايجاد اشتغالسرمايهعدم حمايت مالی جهت  -

 عدم توجه کلفی به هنرمندان خالق -

 هاي رفاهی به خصوص بیمه هنرمندان و فعاالن اين حوزهعدم توجه به حمايت -

 فراهم نبودن امکان صادرات محصوالت -

 عدم نظارت و حمايت يکسان از هنرمندان  -

 قوانین سخت جهت توسعه کار - قوانین و مقررات 11

 نبود کنترل بر واردات کاالي خارجی به خصوص صنايع دستی چینی -

 قوانین دست و پاگیر )داخلی و صادراتی( -

 عدم تضمین خريد محصوالت -

 مجوز و اعطاي وام ارايهقوانین نامناسب در  -

 نبود بازار براي گردشگران )مستقر در مراکز گردشگري( - گردشگري 12

 مشکالت جذب گردشگران -

شرايط اقتصادي  13

 )داخلی و خارجی(
 قدرت خريد پايین مردم -

 عدم استفاده از مديران مرتبط و عالقمند به صنايع دستی - مديريت 14

 لزوم قرار گرفتن اداره میراث فرهنگی زير نظر يک واحد مرکزي -

 هاي متولی به عنوان مانع رشد اين صنعتوجود باندهاي بسیار سنگین در سازمان -

 ها و در نتیجه از بین رفتن انگیزه کارآفرينیها و نقشبرداري طرحکپی - مالکیت معنوي 15

 شانبها ندادن به هنرمندان بزرگ و فاصله گرفتن آنها از جايگاه واقعی - فرهنگ  16

 عدم توجه به اصول و خالقیت فردي به عنوان فرهنگ کار -
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گانه 16هاي شوندگان، در گروهگیري کرد که دغدغه اساسی مصاحبهتوان نتیجهچنین می 10-2به طور کلی، با توجه به جدول    

هندگان وراي دتوان چنین مطرح کرد که نگاه اکثر پاسخگیرد. البته، با توجه به جزئیات مطرح شده توسط اين افراد، میقرار می

 کنندگان و جامعه اشارهرو، بیشتر به انتظارات خود از دولت، مصرفهاي پیشر تحلیل چالشخود است. به عبارت ديگر، د

نند کرسانی"، تنها به فعالیت جلب و آموزش از نگاه خارجی اشاره میکنند. به طور مثال، در رابطه با عامل "آموزش و اطالعمی

 دهند.دهندگان را مدنظر قرار نمیو کمبودهاي ممکن در زمینه آموزش

هاي مورد بحث صورت در ادامه، با تحلیل محتواي کمی همه عوامل در هر يک از جداول چهارگانه، تحلیل بهتري از چالش   

هاي الزم است تا از زواياي گیرد. در واقع، يکی از داليل اصلی بررسی موارد چهارگانه، توجه به بعد جامعیت در کسب دادهمی

ا به ه، هر يک از بخششودجانبه خودداري شود. بدين ترتیب، تالش میرار گیرد و از نگاه تکمختلف، موضوع مورد بررسی ق

 د. نشو محتوا تحلیل صورت جداگانه و نیز در کل

 هاي مذکور در جداول چهارگانهتحلیل محتواي چالش 2-2

هاى ارتباطى )محتواى آشكار پیام( فرآوردهى و سیستماتیك روشى براى مطالعه عینى، كمتحلیل محتوا را " (1952) 1برلسون   

شود، در استفاده از اين رويکرد، بايد از طور که از اين تعريف اقتباس میهمان جهت رسیدن به تفسیر" تعريف كرده است.

 مند بود.اعمال سلیقه بدون قاعده و منطق اجتناب کرد و از رويکردي يکسان در کل فرآيند تحلیل بهره

ند ابندي کاربردهاي تحلیل محتوا در نظر داشتهنظران تلويحا و صريحا معیارهاي زير را در تقسیمبه طور کلی، صاحب   

 (:1387فر، )محمدي

یام )ساختار و هاي پالف( از لحاظ سطح تحلیل )توصیفی و تحلیلی(. در تحلیل محتواي توصیفی، صرفا به توصیف ويژگی

اين در حالی است که در تحلیل محتواي استنباطی، از طريق سنجش متغیرهاي مرتبط با پیام و محتوا، شود. محتوا( پرداخته می

 توان درباره پیشینه و آثار پیام نیز استنتاج کرد.می

 ب( از جبنه تعداد منابع )موردپژوهی يا تطبیقی(. در تحلیل محتواي موردپژوهی، تنها منبع مورد مطالعه، يک رسانه يا فرآورده

ارتباطی است، در حالی که در تحلیل محتواي تطبیقی، از دو يا چند رسانه يا فرآورده ارتباطی به عنوان مرکز توجه تحلیل 

 شود.استفاده می

اي، روندپژوهی(. در تحلیل محتواي مقطعی، تحقیق در يک دوره زمانی خاص انجام ج( بر اساس دوره زمانی )مقطعی، مقايسه

شود. در تحلیل محتواي اه بر موضوع تحقیق، بر اساس شرايط موجود در آن مقطع زمانی تحلیل میشود و نگو تحلیل می

گیرد. در نهايت، در تحلیل محتواي روندپژوهی، دوره زمانی هاي دو مقطع زمانی مورد تحلیل و مقايسه قرار میاي، دادهمقايسه

                                                           
 

1. Berelson 
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شود موضوع تحقیق در بستر زمان جريان يابد و تحلیل تالش می گیرد وهاي تحقیق قرار میخاصی به عنوان مرکز بررسی داده

 شود تا روند تغییرات متغیرهاي تحقیق مورد مالحظه قرار گیرد. 

رد. به عبارت ديگر، پذيبدين ترتیب، تحلیل محتوا در طرح حاضر با استفاده از رويکرد توصیفی، تطبیقی و مقطعی صورت می   

 هاي بدست آمده از چند رسانههاي ساختاري يا محتوايی پیامحتواي پیام، از توصیف ويژگیدر اين طرح، به منظور سنجش م

 شود.يا فرآورده ارتباطی در يک مقطع زمانی استفاده می

ها و متن مورد بررسی استوار است و به همین خاطر، کمی بودن بارزترين اساس تحلیل محتواي کمی، بر کمی کردن کیفیت   

هاي ارتباطی بر پايه آمار و ارقام و شود. در واقع در اين روش، تجزيه و تحلیل فرآوردهمحتوا محسوب میويژگی تحلیل 

ی هاي کیفهاست، که نسبت به توصیفهاي اين روش، کمی کردن توصیفشود. يکی از مزيتفراوانی و درصدها انجام می

هاي منفرد در متن است. حله در تحلیل محتوا، تشخیص كلمهاولین مر (.1380، 1دهند )هولستیمی ارايهتري اطالعات دقیق

حوي هاي اساسی به نبندي و تشخیص مؤلفهشود. مقولههاي اصلی شناسايی میآنگاه بر اساس کلمات و عبارات حاصل، مقوله

هر مقوله( بیشترين هاي داخل هر مؤلفه )عناصر داخل چنین شباهتها با هم، و همهاي میان مقولهپذيرد که تفاوتصورت می

ها معیارهايی نظیر اصول تناسب، همگنی، شود. خصوصیات مشترو اين عناصر علت اين گردآوري است. در انتخاب مقوله

 هاي مورد بررسی، اولويت وها در دادهتوان به كار برد. آنگاه، با شمارش فراوانی تکرار مؤلفهعینیت، جامعیت و مانعیت را می

هاي فراوانی تکرار عوامل و مؤلفه 12-2شود. در جدول ها، در مقايسه با ساير عوامل، تعیین میاين مقولهاهمیت هر يک از 

به( انديشی و مصاحها، گزارش مطبوعاتی، نشست همها )مقاالت و طرحهاي صنايع دستی به تفکیک منابع دريافت دادهچالش

 شود. می ارايه

 هاي نهايی حاصل از جداول چهارگانهفراوانی تکرار چالش 12 -2 جدول

 فراوانی تکرار در...             

 هاگروه چالش

مقاالت و 

 هاطرح

گزارش 

 مطبوعاتی

نشست 

 انديشی هم

درصد فراوانی  مجموع مصاحبه

 تکرار

 9/2 15 5 2 8 - مواد اولیه

 4/8 44 2 9 31 2 تولید

 2/3 17 - - 17 - محصول

 4/3 18 - 2 16 - برنامه و استراتژي مدون

 6/8 45 3 17 21 4 رسانی و آموزشاطالع

 5/10 55 10 12 30 3 حمايت و پشتیبانی دولتی

 3/2 12 1 7 4 - همکاري میان نهادهاي ذيربط

 6/0 3 1 - 2 - مالکیت معنوي

                                                           
 

1. Holsti 
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 فراوانی تکرار در...             

 هاگروه چالش

مقاالت و 

 هاطرح

گزارش 

 مطبوعاتی

نشست 

 انديشی هم

درصد فراوانی  مجموع مصاحبه

 تکرار

 5/13 71 13 30 19 9 فرهنگ

 0/1 5 - - 5 - گذاريقیمت

 5/6 34 3 4 25 2 تبلیغات و بازاريابی

 2/4 22 10 3 9 - مکان فروش و بازار

 9/2 15 1 7 7 - تامین مالی و سرمايه

 5/1 8 4 - 3 1 خارجی(-)داخلیشرايط اقتصادي

 2/5 27 7 4 16 - قوانین و مقررات تدوينی و نظارتی

 3/6 33 4 9 19 1 رقابت و شرايط بازار

 1/2 11 1 3 7 - گردشگري

 5/1 8 2 3 2 1 سازيخصوصی

 4/3 18 3 5 9 1 مديريت

 5/1 8 - - 6 2 هاها و تعاونیتشکل

 1/3 16 10 1 5 - هانمايشگاه

 2/1 6 - 1 4 1 دستی هاي توسعه صنايعزيرساخت

 2/1 6 3 - 3 - هاي فروشواسطه

 2/3 17 - 7 4 6 مهارت -هنر

 5/1 8 1 5 - 2 محیط زيست

 3/0 2 - 2 - - هاي اداريفعالیت

 100.0 524 مجموع

در هاي مشخص شده، شود، تعداد دفعات طرح مباحث مرتبط با هر يک از مؤلفهمشاهده می 12-2طور که در جدول همان   

 توان ترتیب اهمیت اين ستون "مجموع" مشخص شده است. با استفاده از اطالعات مربوط به اين ستون، می

دهد. در برخی موارد که فراوانی اولويت را نشان می ترتیب ، اين13-2ها را مشخص کرد. بخش سمت راست جدول مؤلفه

اند. دهش ارايهب عمودي، عوامل در همان رديف به صورت افقی تکرار دو يا سه مؤلفه برابر هستند، بدون در نظر گرفتن ترتی

ها، گزارش مطبوعاتی، نشست به طور مثال، در رديف نهم اهمیت، هر دو مؤلفه برنامه مدون و مديريت در مقاالت و طرح

 انديشی و مصاحبه از اهمیت يکسانی برخوردار بوده است.هم

 هاي مطرح شدهيسه ترتیب اولويت گروه چالشمقا 13 -2 جدول

 ها در پرسشنامه بر اساس آزمون فريدمنگروه چالش ها در تحلیل محتوا بر اساس فراوانی تکرارگروه چالش

 گردشگري 1 فرهنگ 1

 تأمین مالی و سرمايه 2 حمايت و پشتیبانی دولتی 2

 تبلیغات و بازاريابی  3 رسانی و آموزشاطالع 3
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 ها در پرسشنامه بر اساس آزمون فريدمنگروه چالش ها در تحلیل محتوا بر اساس فراوانی تکرارچالشگروه 

 حمايت و پشتیبانی دولتی 4 تولید 4

 هاها و تشکلتعاونی 5 تبلیغات و بازاريابی 5

 تولید 6 رقابت و شرايط بازار 6

 تدوينی و نظارتیقوانین و مقررات  7 قوانین و مقررات تدوينی و نظارتی 7

 محصول 8 بازار و مکان فروش 8

 سازيخصوصی 9 مديريت برنامه و استراتژي مدون 9

 فرهنگ 10 مهارت -هنر محصول 10

 آموزش 11 هانمايشگاه 11

  مواد اولیه همکاري نهادهاي ذيربط تامین مالی و سرمايه 12

 گردشگري 13

 سازيخصوصی شرايط اقتصادي هاها و تعاونیتشکل 14

 هاي فروشواسطه هاي توسعه صنايع دستیزيرساخت 15

 گذاريقیمت 16

 مالکیت معنوي 17

 هاي اداريفعالیت 18

هاي بدست آمده از پرسشنامه نظرخواهی از فعاالن و تولیدکنندگان ، ترتیب چالش13-2عالوه، در بخش سمت چپ جدول به   

يکسان نیستند،  13-2هاي آماري دو بخش جدول شده است. هر چند روش ارايهحوزه صنايع دستی با استفاده از آزمون فريدمن 

. در نتايجی دست يافت توان به طور کلی، اطالعات حاصل از دو بخش کمی و کیفی را با يکديگر مقايسه کرد و بهولی می

بندي در اين طرح، بررسی موضوع تحقیق از دو بعد کیفی و کمی است. در زاويه-واقع، دلیل انتخاب رويکرد ترکیبی همزمان

 توان در نهايت، نتايج بدستند، بلکه میشواين روش، نه تنها اطالعات حاصل از دو رويکرد کمی و کیفی با هم ترکیب می

را با يکديگر مقايسه کرد. به خصوص که در طرح حاضر، با ارتباط بخشیدن نتايج حاصل از هر کدام از  آمده از دو رويکرد

 توجهی دست يافت.توان به نتايج قابلهاي کمی و کیفی به جامعه منتخب مورد بررسی، میروش

و هنرمندان فعال در  تولیدکنندگانهاي قبل ذکر شده است، جامعه هدف بررسی کمی تحقیق، صرفا همانطور که در بخش   

سی نظران مورد بررصنايع دستی هستند. در حالی که در بخش تحلیل محتواي صورت پذيرفته، مجموع چهار گروه از صاحب

اند. به عبارتی، در اين بخش، تمرکز بر نظرات نويسندگان و محققان، مسئوالن دولتی، فعاالن اجتماعی، کارآفرينان و قرار گرفته

بیل شود، عوامل مرتبط با کسب و کار از قلیدکنندگان صنايع دستی بوده است. همانطور که در بخش تحلیل کمی مشاهده میتو

خريداران بالقوه و بازار، تأمین مالی و سرمايه، و تبلیغات و بازاريابی بیشتر مطرح شده است. در مقابل، مباحث فرهنگی و 

مدت اين افراد به مباحث مربوط به کسب و کار اند. اين مورد، بیانگر نگاه کوتاههآموزشی در رديف آخر اولويت قرار گرفت

هاي زود بازده هستند و در رسیدن به اهداف سودآوري خود صنايع دستی است. در واقع، فعاالن اين حوزه، در پی انجام فعالیت
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تري مورد تمرکز قرار گرفته است، ترکیبی ف کاملکه جامعه هدشتاب دارند. از سوي ديگر، در بخش تحلیل محتوا، از آنجايی

ه در کمدت و بلندمدت مدنظر بوده است. هر چند ديد بلندمدت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. به طورياز عوامل کوتاه

 اجتماعی و حمايت دولتی در توسعه کسب و کار صنايع دستی اشاره شده است. -ها، بیشتر به عوامل فرهنگیمباحث چالش

هاي حاصل از جداول چهارگانه نمايان است، فراوانی تکرار هر مؤلفه در گروه چالش ،12-2گونه که در جدول همانبه عالوه،    

دهنده  هاراياي، و مصاحبه بررسی شده است که در يک تحلیل مقايسه انديشیها، گزارش مطبوعاتی، نشست هممقاالت و طرح

که کلیدواژه ها، از آنجايیموانع اصلی توسعه کسب وکار در اين حوزه هستند. الزم به ذکر است، در انتخاب مقاالت و طرح

در برگیرنده جامعه دانشگاهی  مورد نظر "صنايع دستی" و "هنرهاي صناعی" بوده است، در طرح حاضر، موارد مشاهده شده تنها

مهارت بوده است.  -رسانی و آموزش، و هنرهاي اشاره شده در حوزه فرهنگ، اطالعهنر است. بنابراين، بیشترين چالش

بنیان، سه مؤلفه مذکور از موانع مهم توسعه کسب و کار اين در نظر گرفته شده که در اين مقاالت با رويکردي دانشطوريبه

دي ديگر همچون حمايت و پشتیبانی دولت، تبلیغات و بازاريابی، اهمیت تولید و شرايط اقتصادي داخلی و خارجی، است و موار

ها، بنا بر فعالیت در حوزه دانش و پژوهش، بیشتر به عنوان عوامل مکمل معرفی شده است. بالطبع، نويسندگان مقاالت و طرح

لبته اين اند. ااند و ديد اقتصادي و بازرگانی را تا حدودي ناديده گرفتهآموزشی به اين موضوع نگاه داشته –از ديدگاه فرهنگی 

نیانی آنها به اي و بهاي ديگر در توسعه اين حوزه نیست. بلکه بیشتر اولويت اولیه و ديدگاه پايهارزش بودن مؤلفهبه معنی بی

ها همچون بازار و مکان فروش، کند که چرا برخی از مؤلفهرا در ذهن تداعی می اين مقوله است که به نوبه خود اين سوال

گذاري، همکاري میان نهادهاي ذيربط، برنامه و استراتژي مدون، محصول و مواد اولیه از ديدگاه تامین مالی و سرمايه، قیمت

دان دانش الزم و تسلط کافی جامعه دانشگاهی نظران مورد اغماض قرار گرفته است. البته بخشی از آن، به دلیل فقاين صاحب

ردد گبه صورت مکمل به هر دو حوزه هنر و اقتصاد و بازرگانی است . بخشی ديگر به عدم توجه به حوزه اقتصاد هنر بر می

که  زه استها در اين حوها و پژوهشکه البته ريشه در دلیل قبلی نیز دارد و بخشی از آن هم ناشی از عدم انتشار مقاالت، طرح

تواند ريشه در نبود اساتید و کارشناسان خبره و مسلط به هر دو موضوع داشته باشد. در مجموع، همواره در جامعه دانشگاهی می

حوزه در  هاي اينرشتههاي مهارتی و دانش بنیان وجود داشته است. بنابراين، ضروري است به میانايران اين شکاف بین رشته

توان به مواردي همچون اقتصاد هنر، هاي مرتبط با اين حوزه میدستی توجه جدي شود. از جمله رشته توسعه پايدار صنايع

 شناسی هنر اشاره کرد.کارآفرينی هنر و حتی جامعه

ها برخوردار است. به هاي مطرح شده در گزارش مطبوعاتی از جامعیت بیشتري نسبت به مقاالت و طرحدر مقابل، چالش   

هاي بیشتري را در هاي اين حوزه، زواياي مختلف و ديدگاهنگاه مسئوالن و مديران اجرايی دولتی در طرح چالشرسد نظر می

بندي شده اشاره شده گانه دسته 25موانع موجود بر توسعه کسب وکار، به اکثر موضوعات  ارايهبر گرفته است. به طوري که در 

 شود.هاي مطبوعاتی تشريح میگزارشاست. در ادامه نیز، درصد تکرار اين مباحث در 
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ها در گزارش مطبوعاتی به مؤلفه تولید اشاره دارد. بعد از آن به ، بیشترين تکرار فراوانی چالش12-2با توجه به جدول    

رسانی و آموزش، فرهنگ، محصول، برنامه و استراتژي مدون ترتیب، حمايت و پشتیبانی دولتی، تبلیغات و بازاريابی، اطالع

مورد توجه قرار گرفته است. جالب آنست که از ديد مسئولین ذيربط، عامل تولید به دلیل ماهیت اصلی فرايند يک کسب و کار 

هاي ديگر مرتبه( مطرح شده است. در حالی که اين عامل در فراوانی گزارش 31ها با بیشترين تکرار )در درجه اولويت چالش

 از درجه اهمیت کمتري برخوردار است.

محور ذکر شده است، از  -، کشور ايران در حوزه صنايع دستی به عنوان کشوري منبعGEMطور که از ديدگاه جهانی همان   

هاي بالقوه انبوهی در تولیدات متنوع صنايع دستی برخوردار است. متاسفانه بسیاري از کشورهاي رقیب با شناخت ظرفیت

اي جامعه رود دراند. انتظار میهاي رقابتی خود بیشتر استفاده کردهعنوان فرصت درست از جامعه هنري ايران از اين بسترها به

 اي جدي صورت پذيرد.هاي موجود در صنايع دستی دارند، اقدامات توسعهکه مسئوالن، آگاهی کافی به  فرصت

ر حمايت و پشتیبانی دولتی د توان چنین مطرح کرد که در صورت برخورداري ازدر واقع، با توجه به گزارش مطبوعاتی می   

ريزي و تدوين استراتژي مدون، همراه با نظارت سالم قوانین و مقررات توان با برنامهبستر بازاريابی و تبلیغات گسترده، می

اصالح شده، محصوالتی با اصالت فرهنگی در يک رقابت سالم به بازار عرضه کرد و شرايط توسعه کسب و کار اين حوزه را 

 رد.فراهم ک

اي فرهنگی هنظران به مقولهانديشی، تأکید بیشتر صاحبدر مقايسه با موارد مطرح شده، نکته قابل توجه در گزارش نشست هم   

انديشی، بیشتر شامل اساتید کارآفرين و هاي نشست همو دانش بنیان اين حوزه بوده است. با وجود آنکه حاضران در پنل

رفت که موارد بازرگانی و مرتبط با کسب و کار در اولويت قرار گیرند. در اند، انتظار میهنرمندان صاحب کسب و کار بوده

روه هاي توسعه کسب وکار بیشتر قابل توجه گترين عاملهاي فرهنگ و حمايت و پشتیبانی دولتی، به عنوان مهمکه مؤلفهحالی

عوامل  کننده میزان نقشعوامل به عنوان شالوده، تعیین نظران نشست، ايننشست قرار گرفته است. در واقع، بنابر نظر صاحب

 آيند.ها به حساب میهاي ديگر چالشديگر همچون مديريت رقابت و شرايط بازار و مؤلفه

ر توان مشاهده کرد. دالمللی صنايع دستی تهران میداران نمايشگاه بینهمین دغدغه را در بررسی گزارش مصاحبه با غرفه   

ند که آنها امذکور، گروه وسیعی از هنرمندان و تولیدکنندگان فعال سراسر کشور در حوزه صنايع دستی حضور داشتهنمايشگاه 

ين اند و امکان توسعه کسب و کار در اهاي متعدد فروش تاکید داشتههاي فرهنگی و تشکیل نمايشگاهنیز به مؤلفه زيرساخت

ه کلیه اند. با نگاه اجمالی ببیشتر با حمايت و پشتیبانی دولتی در نظر گرفتههاي فروش و بازاريابی حوزه را در تعدد مکان

 اي برايها، میزان اهمیت و توجه به هر يک از آنها قابل بررسی است که به نوبه خود، عرصه گستردههاي اين چالشمؤلفه

 آورد.هاي بعدي را فراهم میپژوهش
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 دومبندي فصل جمع

صناعی(، فصل دوم به بررسی وضعیت دستی )هنرهايهاي اصلی حوزه صنايعمبنی بر معرفی چالشمطابق سوال دوم طرح،    

گونه کار آن از زواياي مختلف پرداخته است. همانها و موانع توسعه کسب وسنتی و ارايه چالشموجود اين حوزه از هنرهاي

نظران دانشگاهی هاي مختلف صاحببررسی است، اهم مشکالت و معضالت به اجمال از ديدگاه ها قابلکه در جداول چالش

و ديگر  ها، اصنافها، اتحاديهدولتی، تشکلو غیردانشگاهی، هنرمندان، صنعتگران، صاحبان کسب و کار، مسئوالن دولتی و غیر

گیري بهره يهات. در اين راستا تالش شده است از فرصتفعاالن اين حوزه حتی مشتريان، مورد بررسی و تدوين قرار گرفته اس

هاي مرتبط با اين موضوع در بررسی میدانی انديشیها و همها، نشستهمايش مختلف در طول طرح اعم از هاياز نظرات گروه

طرح در حوزه هاي ماستفاده شود و ابزارهايی همچون مصاحبه با جامعه هدف مورد نظر به کار روند تا در مجموع، چالش

ن حوزه و کار اي هاي توسعه کسبدر نهايت، به صورت عوامل اصلی با فراوانی تکرار و اولويت وصنايع دستی تدوين شوند 

 ها تعیین شوند.مطابق جدول چالش

از موارد مطرح شده با تعريف کدگذاري هاي  کیفیدر اين راستا پس از گردآوري نظرات جامعه هدف، تحلیل محتواي    

کرار وسعه بر حسب فراوانی تمناسب صورت پذيرفته است و آنگاه، بر اساس رويکرد تحلیل محتواي کمی، اولويت موانع ت

 اي از عوامل بر حسب اهمیت مشخص شوند.عیین شده است، تا در آخر، مجموعهها تمؤلفه

شناسانه به اين بر اساس رويکرد اجتماعی و جامعه از چند منظر قابل بررسی است.هاي ذکر شده تحلیل محتواي چالش   

نظران مورد غفلت قرار گرفته است. اين در حالی است که مؤلفه اشاره حوزه، همکاري میان نهادهاي ذيربط از ديدگاه صاحب

کار  فکرست. اين امر ريشه در ضعف تشده، از درجه اهمیت بااليی در بهبود شرايط کسب و کار صنايع دستی برخوردار ا

توان به مؤلفه مهم محصول، اشاره داشت که مورد توجه جدي جامعه هدف قرار نگرفته می چنینگروهی در ايران دارد. هم

شود. چرا که تمامی طرح و صر فرآيند يک کسب و کار محسوب میترين عنااست، در واقع، اين عامل به عنوان يکی از مهم

 د.شومحتوايی و هم به لحاظ کاربري می يک کسب و کار صرف تولید و ارايه يک محصول کیفی، هم به لحاظهاي تالش

جه استنباط کرد که تو هاي چهارگانه اينگونهتوان از بررسی وضعیت موجود صنايع دستی بر حسب تحلیلدر مجموع می   

سپس  هاي ديگر بوده است.رهنگی بیشتر از مولفههاي فختها به مولفه فرهنگ و زير سانظران در کلیه گزارشبیشتر صاحب

توان ار گرفته است. در واقع، زمانی مینظران قرانی دولتی بیشتر مورد تاکید صاحبرسانی و آموزش با حمايت و پشتیباطالع

ازنگاري ب ه بازبینی وشرايط اقتصادي را براي توسعه کسب و کار اين حوزه فراهم ساخت که قوانین و مقررات نظارتی اين حوز

هاي دانش بنیان اين حوزه از هنر، بسترهاي فرهنگی حوزه المللی از طريق آموزشرسانی ملی و بینشوند و با گسترش اطالع

 صنايع دستی تقويت شود. 
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 مقدمه

در میراث فرهنگی هر ملت برخوردار است. تنوع اين آثار نشان از ذوق، تفکر و خالقیت  ی ممتازصنايع دستی از جايگاه   

ريفی دارد. البته گستردگی صنايع دستی در سطح هاي ظها در مناطق مختلف کشور، تفاوتاست. اين ويژگی یايران هنرمندان

ده است. ولی هنوز هم مزيت نسبی هر منطقه، کشور، تا حدودي تمامی هنرهاي صنايع دستی را از حالت بومی مناطق خارج کر

که با وجود اقتباس از هنرهاي مناطق رود. به طوريهاي اولیه مواد و فرآيند، عامل بسیار مهم به شمار میحداقل از بعد هزينه

 رود.مختلف، عامل بومی بودن امتیاز مهم صنعتگران هر حوزه به شمار می

هاي تاريخی، همواره زندگیشان با ذوق و سلیقه، و توجه دهد که مردم ايران در تمام دورهآثار موجود صنايع دستی نشان می   

ین ها، موضوع اساسی صنايع دستی اين سرزمهمراه حسی از معنويت، در تمام دورهبه به زيبايی درآمیخته است. عشق به زيبايی 

ر ها هنر قومی از نسلی به نسل ديگبیعت را که طی قرنهاي هنرمندان همیشه زيبايی برگرفته از طرا تشکیل داده است. دست

ندگی آرايی، لوازم و وسايل زبافی، کتابت و کتابکاري، قالیهاي گوناگون در کاشیها و نقشمنتقل شده است، به صورت طرح

دگان به عرضه اين گروه اند. در اين میان، در دهه اخیر، توجه هنرمندان و تولیدکننهاي صنايع دستی آشکار کردهو ساير جلوه

هاي کشور بر آن هستند تا محصوالت اي که فعاالن هر يک از استانمحصوالت به کشورهاي ديگر جلب شده است، به گونه

صنايع دستی را به ساير کشورها معرفی کنند و به فروش رسانند. بدين ترتیب، نه تنها فرهنگ و هنر ايرانی به ساير کشورها 

 تر، پتانسیل درونی اين صنعت درشود. از همه مهمه منفعت و مزاياي مالی نیز نصیب فعاالن اين حوزه میشود، بلکمعرفی می

ابد و يشود. بنابراين، نگاه مسئوالن و مديران اين حوزه تغییر میبهبود تراز بازرگانی کشور از حالت بالقوه به بالفعل تبديل می

داشت، بلکه در راستاي ارتقاي آن به عنوان يکی از منابع مهم در اقتصاد کشور تالش  نه تنها به اين صنعت نگاه تزيینی نخواهند

 .شدخواهند 

ده در هاي ثبت شبدين منظور، به منظور بررسی وضعیت موجود صادرات کاالهاي صنايع دستی ايران به ساير کشورها، داده   

گیرد تا نه تنها مناطق صادراتی مهم کشور شناسايی شود، می گمرک ايران به عنوان منبع آماري مؤثق مورد تحلیل آماري قرار

بلکه گروه محصوالت مورد توجه و تقاضاي هر دو گروه صادرکننده و خريدار خارجی مشخص شود. الزم به ذکر است در 

جهت تحلیل موارد مذکور مورد تمرکز  93-89ساله  5دوره زمانی هاي مختلف در هاي آماري صادراتی استاناين بخش، داده

 قرار گرفته است.
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 هاي مختلف ايرانارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی در استان 3-1

 93-89هاي مختلف ايران و ارزش دالري آنها در دوره زمانی در ادامه، به تفکیک و به طور اجمالی به اقالم صادراتی استان   

. در زمینه ماهه نخست منتهی به مرداد ماه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است 5، 93بطه با سال البته در را 1شود.اشاره می

ت تا اشاره شده اس صنايع دستیاقالم معامالتی، مواردي از ثبتهاي گمرک مورد نظر قرار گرفته است که در آنها دقیقا به نام 

اساس  ها، بربه عالوه، در اين قسمت، ترتیب بحث در مورد استان باشد.اي در زمینه انتخاب اقالم مربوط وجود نداشته شبهه

هاي ثبت شده در گمرک ايران در برخی موارد فاقد استان صادراتی است که حروف الفبايی بوده است. الزم به ذکر است، داده

هاي مذکور از میت قرار دارد، دادهکه در اين بخش، منطقه صادراتی در مرکز اهبا عنوان "نامشخص" قید شده است. از آنجايی

گیرد که استان صادراتی آن مشخص شود و تنها مواردي مورد بررسی و تحلیل قرار میتحلیل مربوط در اين بخش حذف می

  شده است.

نشان داده شده است، اقالم صادراتی استان آذربايجان شرقی، شامل طیفی از محصوالت سرامیکی،  1-3که در جدول چنان   

ا اقالمی که مورد معامله قرار نگرفته است، محصوالت ههاي مختلف است و تنبه صورت و حصیري چوبی اي،سفالی، شیشه

که از رشد  90غیر از سال هاي ارزي از محل صادرات اين محصوالت با اين وجود، میزان دريافتی ساخته شده از فلز است.

اي به شمار هزار دالر بوده است که رقم قابل مالحظه 300ن حدودا قابل توجهی برخوردار بوده است، همچنان در سطح يکسا

 رود.نمی

 93-89ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان آذربايجان شرقی در دوره زمانی  1  -3 جدول

 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

 1392 ، اشیاي آشپزخانه از سرامیک، بدون لعابسر میزاشیاي  970

 زده، اشیاي آشپزخانه از سفال، لعابسر میزاشیاي  22254

 ساير اشیا از سرامیک 3000

 ساير اشیا از سفال 3078

 دهخورشده، تراشاي نقاشیی( يا مقاصد آشپزخانهتزيینهاي )به غیر از لیوان سر میزاي براي ظروف شیشه 86598

 خوردهشده و تراشات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشیتزيیناي براي محل کار، توالت، ظروف شیشه 60499

 تزيینساير اشیا از شیشه داراي ضريب انبساط خطی، بدون  459

 هاي صنايع دستی )خراطی، معرق، خاتم و منبت و ...(مبل 127984

 مجموع 304842

 1391 زنیمس، قلم داري و اجزا و قطعات آن ازمیز، اشیاي آشپزخانه، اشیاي خانه اشیاي سر 9180

                                                           
 

مراجعه  irica.gov.ir.wwwهاي مربوط به سايت جهت دريافت دادههاي اين بخش از سايت گمرک ايران به دست آمده است. . الزم به ذکر است داده1 

 شود.

http://www.irica.gov.ir/
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 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

150331 
اي هاي نوشــیدنی( يا مقاصــد آشــپزخانهمیز )به غیر از لیوان اي از نوع مورد اســتفاده براي ســرظروف شــیشــه

 خورده شده، تراشنقاشی

1391 

 زده میز، اشیاي آشپزخانه از سرامیك، لعاب اشیاي سر 42630

 ین ن تزيبدومیز يا آشپزخانه از شیشه داراي ضريب انبساط خطی،  اي از نوع مورد استفاده براي سرظروف شیشه 42210

 هاي صنايع دستی )خراطی، معرق، خاتم، منبت و ....(مبل 29069

 ین دون تزياي بینی( يا مقاصد آشپزخانههاي تزيمیز )به غیر از لیوان از نوع مورد استفاده براي سر ايظروف شیشه 29145

11620 
شكل از         در، چهارچوب،  شامل گره چینی )قطعات چوبی مت ستی  صنايع د صورت  ستانه در از چوب به  دوره و آ

 هاي هندسی قابل استفاده در سطوح(گره

 خورده  شده، تراشینات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشیاي براي محل كار، توالت، تزيساير ظروف شیشه 7376

 مجموع 321561

2520 
از نخل رونده  اندی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شده    حصیربافی و اشیاي  مصنوعات سبد و   

 به غیر از صنايع دستی كپوبافی

1390 

 ي صنايع دستی )خراطی، معرق، خاتم، منبت و ...(هامبل 30

 ن یداراي ضريب انبساط خطی، بدون تزي اي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانه از شیشهظروف شیشه 766383

 ي صنايع دستی )خراطی، معرق، خاتم، منبت و ...(هامبل 28379

 خورده شده، تراشینات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشیاي براي محل كار، توالت، تزيساير ظروف شیشه 15052

 مجموع 812364

200 
كاري شده، صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و چنگال، اشیاي      كاري شده و منبت چوب خاتم

 چوبی، مبلمان 

1389 

90 
اي از شــیشــه داراي ضــريب انبســاط خطی، اي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز يا آشــپزخانهظروف شــیشــه

 خورده شده، تراشنقاشی

 منبت و ....(هاي صنايع دستی )خراطی، معرق، خاتم، مبل 77520

 خورده شده، تراشینات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشیاي براي محل كار، توالت، تزيساير ظروف شیشه 41905

 كاشی يا سرامیك معرق  20640

990 
اي، هاي نوشــیدنی( يا مقاصــد آشــپزخانهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز )به غیر از لیوانظروف شــیشــه

 خورده تراششده، نقاشی

 ساير اشیا از سرامیك  231716

 مجموع 373061

 مجموع کل ارزش دالري 1811828

شود که اقالم مورد معامله جهت صادرات در استان آذربايجان غربی، در برگیرنده کاالهاي مشخص می 2-3با استناد به جدول    

 است که با وجود تنوع نسبتا خوب، ارزش دالري بسیار پايینی و چوبی بوده مسی )به صورت میناکاري شده( اي،سفالی، شیشه
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هزار دالر بوده است. به خصوص که در دو  300، در بیشترين حد خود حدود 93-89ساله  5در طی دوره دارد. به طوري که 

 هزار دالر فراتر نرفته است.  60سال اخیر، ارزش دالري صادرات از 

 93-89ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان آذربايجان غربی در دوره زمانی    -3 جدول

 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

7273 
شه    شی سر   ظروف  ستفاده براي  شپزخانه   هاي تزيمیز )به غیر از لیوان اي از نوع مورد ا صد آ دون اي، بینی( يا مقا

 ین تزي

1393 

44524 
ــتفاده براي ســراي ظروف شــیشــه ــیدنی( يا مقاصــد آشــپزخانه میز )به غیر از لیوان از نوع مورد اس اي هاي نوش

 خورده شده، تراشنقاشی

 ین داراي ضريب انبساط خطی، بدون تزي هايساير اشیا از شیشه 750

 ساير اشیا از سفال  6870

 مجموع 59417

 1392 ساير اشیا از سفال 10500

 دهخورشده، تراشاي نقاشیی( يا مقاصد آشپزخانهتزيینهاي )به غیر از لیوان سر میزاي براي ظروف شیشه 19946

 تزيیناي، بدون ی( يا مقاصد آشپزخانهتزيینهاي )به غیر از لیوان سر میزاي براي ظروف شیشه 10126

 ساير مصنوعات از مس، میناکاري شده 8100

 مجموع 48672

 1391 ین دون تزياي بینی( يا مقاصد آشپزخانههاي تزيمیز )به غیر از لیوان از نوع مورد استفاده براي سراي ظروف شیشه 741

135078 
ــتفاده براي ســرظروف شــیشــه ــیدنی( يا مقاصــد آشــپزخانه میز )به غیر از لیوان اي از نوع مورد اس اي هاي نوش

 خورده شده، تراشنقاشی

 خورده  شده، تراشینات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشیمحل كار، توالت، تزي اي برايساير ظروف شیشه 80117

8879 
شكل از          شامل گره چینی )قطعات چوبی مت ستی  صنايع د صورت  ستانه در از چوب به  در، چهارچوب، دوره و آ

 هاي هندسی قابل استفاده در سطوح(گره

 و ....( هاي صنايع دستی )خراطی، معرق، خاتم، منبتمبل 10756

 كاشی يا سرامیك نقاشی شده   3796

4395 
اي از شــیشــه داراي ضــريب انبســاط خطی، میز يا آشــپزخانه اي از نوع مورد اســتفاده براي ســرظروف شــیشــه

 خورده  شده، تراشنقاشی

 مجموع 243762

 1390 ي صنايع دستی )خراطی، معرق، خاتم، منبت و ...(هامبل 9218

 زنی داري و اجزا و قطعات آن از مس، قلمخانه اي سر میز، اشیاي آشپزخانه، اشیاياشی ساير 272016

22000 
اي، هاي نوشــیدنی( يا مقاصــد آشــپزخانهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز )به غیر از لیوانظروف شــیشــه

 خورده شده، تراشنقاشی

 مجموع 303234
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 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

 1389 هاي صنايع دستی )خراطی، معرق، خاتم، منبت و ....(مبل 16329

42000 
اي، هاي نوشــیدنی( يا مقاصــد آشــپزخانهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز )به غیر از لیوانظروف شــیشــه

 خورده شده، تراشنقاشی

 مجموع 58329

 مجموع کل ارزش دالري 713414

سفالی و کارد است که  ان اردبیل در حیطه کاالهاي چوبی،نشان داده شده است، صادرات است 3-3جدول  طور که درهمان   

سال گذشته،  5به خصوص اينکه در طی  ارزش دالري آن در مقايسه با توانمندي تولیدي اين استان در سطح پايینی قرار دارد.

هزار دالر صادرات از اين استان صورت گرفته است که نیمی از آن مربوط به  10، آن هم به میزان حدودا 92تنها در سال 

 صادرات مجسمه و اشیاي تزيینی سفالی است.

 93-89تان اردبیل در دوره زمانی ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی اس   -3 جدول

 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

3860 
ي، کاری از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک، نازک     تزيینهاي کوچک و اشیاي  مجسمه 

 منبت، نقاشی روي چوب خاتم

1392 

 ی )به استثناي چینی( از سفالتزيینمجسمه و اشیاي  4500

 (سر میزکارد با تیغه ثابت )غیر از کارکردهاي  1950

 مجموع کل ارزش دالري 10310

شود که طیف محصوالت صادراتی از استان اصفهان شامل محصوالت چوبی، سرامیکی، مشخص می 4-3با توجه به جدول    

کن، هاي ديگر، نسبتا خوب است. ولیاست. ارزش دالري اين معامالت نیز در مقايسه با استان و حصیري مسی ،ايسفالی، شیشه

 اي غنی در تولید صنايع دستی نیست؛ بهاين میزان صادرات به هیچ وجه شايسته استان هنري و فرهنگی اصفهان با سابقه

به عالوه، با بررسی روند صادرات  رود.هاي مهم هنرهاي صناعی در کشور به شمار میکه اين استان به عنوان يکی از قطبطوري

صادرات از سیري  93ماهه نخست سال  5تا  89کرد که از سال  مطرحتوان چنین می 4-3استان هنري بر اساس جدول  ايناز 

سال  5دالر است که به تدريج در طی دوره  میلیون 9  ، میزان صادرات حدودا89که در سال کرده است. به طوري نزولی تبعیت

 1نیز میزان صادرات از  93ماهه نخست سال  5رسد. در میلیون دالر می 4يبا به تقر 92يابد تا در نهايت در سال هش میکا

 کند.میلیون دالر تجاوز نمی

 93-89ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان اصفهان در دوره زمانی    -3 جدول

 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

 1393 كاشی يا سرامیك معرق  341194

 شده كاشی يا سرامیك نقاشی 329347
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 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

80140 
یاي اش  ،كاري شده، صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و چنگال    كاري شده و منبت چوب خاتم

 چوبی، مبلمان 

1393 

 داري و اجزا و قطعات آن از مس، میناكاري شده اشیاي خانهمیز، اشیاي آشپزخانه،  اشیاي سر 54240

 ینی )به استثناي چینی( از سفال مجسمه و ساير اشیاي تزي 23012

 ساير اشیا از سفال  22440

 ساير اشیا از سرامیك 3920

7331 
از نخل رونده  اندشده  كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته    یمصنوعات سبد و حصیربافی و اشیاي    

 به غیر از صنايع دستی كپوبافی 

2394 
ز و آويکاري، منبت، نقاشی روي چوب خاتم به جز رختصنايع دستی چوبی شامل خراطی، معرق، مشبك، نازو

 خالل چوب كبريت 

 زده میز، اشیاي آشپزخانه از سفال، لعاب اشیاي سر 770

 مجموع 864788

2285960 
ي، کاری از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک، نازک     تزيینهاي کوچک و اشیاي  مجسمه 

 منبت، نقاشی روي چوب خاتم

1392 

286851 
کاري شده، صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و کارد و چنگال، اشیاي      کاري شده و منبت چوب خاتم

 چوبی و مبلمان 

 نقاشی شده کاشی يا سرامیک 411518

 کاشی يا سرامیک معرق 486350

 ی )به استثناي چینی( از سرامیکتزيینمجسمه و اشیاي  824

 ی )به استثناي چینی( از سفالتزيینمجسمه و اشیاي  51800

 ساير اشیا از سرامیک 10420

 اي نقاشی شده، تراش خوردهی( يا مقاصد آشپزخانهتزيینهاي )به غیر از لیوان سر میزاي براي ظروف شیشه 325

 ساير اشیا از شیشه داراي ضريب انبساط خطی، نقاشی شده، تراش خورده 593

 داري و اجزا و قطعات آن از مس، قلمزنی، اشیاي آشپزخانه، اشیاي خانهسر میزاشیاي  3140

 مس، میناکاري شدهداري و اجزا و قطعات آن از ، اشیاي آشپزخانه، اشیاي خانهسر میزاشیاي  333823

 ساير مصنوعات از مس، قلمزنی 1800

 ساير مصنوعات از مس، میناکاري شده 17200

 مجموع 3890604

338 
سمه  شیاي   مج ساير ا شبك،          تزي هاي كوچك و  شامل خراطی، معرق، م ستی  صنايع د صورت  ینی از چوب به 

 كاري، منبت، نقاشی روي چوب خاتم نازو

1391 

 ینی )به استثناي چینی( از سفال اشیاي تزيمجسمه و ساير  516

 كاري، منبت، نقاشی روي چوب خاتم آويز چوبی صنايع دستی شامل خراطی، معرق، مشبك، نازورخت 544

 زده میز، اشیاي آشپزخانه از سفال، لعاب اشیاي سر 3146
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 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

9735 
آالت واجزاي آنها از نقره، کحتی آبكاري شــده، روكش شــده يا پوشــش شــده با فلزات گرانبها، نقرهطالآالت يا 

 حكاكی، قلمزنی شده 

1391 

 هاي صنايع دستی )خراطی، معرق، خاتم، منبت و ....(مبل 30000

 خورده  شده، تراشینات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشیاي براي محل كار، توالت، تزيساير ظروف شیشه 71871

107200 
آالت واجزاي آنها از نقره، کحتی آبكاري شــده ، روكش شــده يا پوشــش شــده با فلزات گرانبها، طالآالت يا نقره

 كاري ملیله

 كاشی يا سرامیك معرق  183918

285787 
شه   شی سر  ظروف  ستفاده براي  شپزخانه  هاي نوشیدنی( يا  میز )به غیر از لیوان اي از نوع مورد ا قاشی  اي نمقاصد آ

 خورده شده، تراش

 داري و اجزا و قطعات آن از مس، میناكاري شده میز، اشیاي آشپزخانه، اشیاي خانه اشیاي سر 301127

2155613 
كاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و چنگال، اشیاي       كاري شده ومنبت چوب خاتم

 چوبی، مبلمان 

 كاشی يا سرامیك نقاشی شده  1030895

 ن یداراي ضريب انبساط خطی، بدون تزي اي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانه از شیشهظروف شیشه 47110

 داري و اجزا و قطعات آن از مس، قلمزنیمیز، اشیاي آشپزخانه، اشیاي خانه اشیاي سر 32110

 ساير مصنوعات از مس، میناكاري شده  8480

 مجموع 4268390

70257 
اي، هاي نوشــیدنی( يا مقاصــد آشــپزخانهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز )به غیر از لیوانظروف شــیشــه

 خورده شده، تراشنقاشی

1390 

 زده اشیاي سر میز، آشپزخانه، ساير اشیاي خانه و پاكیزگی از سفال لعاب 62952

 خورده شده، تراشینات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشیاي براي محل كار، توالت، تزيساير ظروف شیشه 48922

 زنی مصنوعات از مس به صورت قلم 17530

 ینی )به استثناي چینی( از سرامیك مجسمه و ساير اشیاي تزي 4485

104278 
شه   شی سر   ظروف  ستفاده براي  شپزخانه اي از نوع مورد ا ساط خطی، نقاشی       میز يا آ شه داراي ضريب انب شی اي از 

 شده، تراش خورده 

 مصنوعات از مس به صورت میناكاري شده  85920

 زده اشیاي سر میز، سرامیك، لعاب 74036

 ن یداراي ضريب انبساط خطی، بدون تزي ظروف شیشه اي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانه از شیشه 72878

 ساير اشیا از سفال  2429

 كاشی يا سرامیك معرق  397794

 زنی داري و اجزا و قطعات آن از مس، قلمخانه سر میز، اشیاي آشپزخانه، اشیايساير اشیاي  288375

 كاشی يا سرامیك نقاشی شده  478996

 داري و اجزا و قطعات آن از مس میناكاري شده آشپزخانه، اشیاي خانهساير اشیاي سر میز، اشیاي  190981
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 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

2534300 
كاري شده، صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و چنگال، اشیاي      كاري شده و منبت چوب خاتم

 چوبی، مبلمان 

1390 

661740 
سمه  ساير  مج شیاي هاي كوچك و  شبك،          تزي ا شامل خراطی، معرق، م ستی  صنايع د صورت  ینی از چوب به 

 كاري، منبت، نقاشی روي چوب خاتم نازو

 مجموع 5095873

 1389 ین ، توالت، تزيینات داخلی، بدون تزياي براي محل كارساير ظروف شیشه 17250

 مصنوعات از مس به صورت میناكاري شده  15058

 زده میز، آشپزخانه، ساير اشیاي خانه و پاكیزگی از سفال لعاب اشیاي سر 3678

 زنی مصنوعات از مس به صورت قلم 1500

420 
شكل             شامل گره چینی )قطعات چوبی مت ستی  صنايع د صورت  ستانه در از چوب به  در، چهارچوب، دوره و آ

 هاي هندسی قابل استفاده در سطوح(ازگره

7721824 
كاري شده، صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و چنگال، اشیاي      و منبت كاري شده چوب خاتم

 چوبی، مبلمان 

 داري و اجزا و قطعات آن از مس میناكاري شده ساير اشیاي سر میز، اشیاي آشپزخانه، اشیاي خانه 320115

 كاشی يا سرامیك نقاشی شده   256571

 زده لعاباشیاي سر میز سرامیك،  244821

208988 
اي، هاي نوشــیدنی( يا مقاصــد آشــپزخانهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز )به غیر از لیوانظروف شــیشــه

 خورده شده، تراشنقاشی

 كاشی يا سرامیك معرق 175035

 هاي صنايع دستی )خراطی، معرق، خاتم، منبت و ....(مبل 155866

 زنی داري و اجزا و قطعات آن از مس، قلماشیاي آشپزخانه، اشیاي خانهمیز،  ساير اشیاي سر 55050

 ساير اشیا از سفال  26411

 مجموع 9202587

 مجموع کل ارزش دالري 23322242

شود، صادرات طور که در اين جدول مشاهده میدهد. همان، اقالم صادراتی صنايع دستی استان ايالم را نشان می5-3جدول    

ري که در به طو استان در حوزه محصوالت چوبی، سرامیکی و سفالی است که ارزش دالري پايینی را به دنبال داشته است. اين

 هزار دالر فراتر نرفته است. 150ارزش دالري صادرات در مجموع از ساله،  5طی دوره 

 93-89استان ايالم در دوره زمانی  ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی   -3 جدول

 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

 1393 كاشی يا سرامیك نقاشی شده  5517

 مجموع 5517
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 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

5023 
ز و آويکاري، منبت، نقاشی روي چوب خاتم به جز رختصنايع دستی چوبی شامل خراطی، معرق، مشبک، نازک   

 چوب کبريتخالل 

1392 

 کاشی يا سرامیک نقاشی شده 46651

 کاشی يا سرامیک معرق 52200

 ی )به استثناي چینی( از سفالتزيینمجسمه و ساير اشیاي  3825

 مجموع 107699

5508 
كاري شده، صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و چنگال، اشیاي      كاري شده و منبت چوب خاتم

 چوبی، مبلمان 

1389 

 ساير اشیا از سفال  25491

 مجموع 30999

 مجموع کل ارزش دالري 144215

ه است ک چوبیشامل کاالهاي سرامیکی، سفالی و  بوشهرصادراتی استان موارد شود که مشخص می 6-3با توجه به جدول    

دريافتی حاصل از صادرات ، میزان 89و  91هاي به طوري که در مجموع سالارزش دالري بسیار پايینی را در پی داشته است. 

، اقالم صادراتی 6-3چنین، تنوع اين اقالم نیز بسیار کم است. جدول هم است. هزار دالر بوده 100کمتر از اين محصوالت 

 به تفکیک مشخص کرده است.محصوالت استان بوشهر را 

 93-89ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان بوشهر در دوره زمانی  6  -3 جدول

 سال اقالم مورد معامله ارزش دالري

2305 
سمه  شیاي تزي   مج ساير ا شبك،          هاي كوچك و  شامل خراطی، معرق، م ستی  صنايع د صورت  ینی از چوب به 

 كاري، منبت، نقاشی روي چوب خاتم نازو

1391 

 میز، اشیاي آشپزخانه از سفال، بدون لعاب  اشیاي سر 8430

 كاشی يا سرامیك نقاشی شده  3987

 ( از سفال ي تزيینی )به استثناي چینیمجسمه و ساير اشیا 225

 مجموع 14947

 1389 ساير اشیا از سرامیك  84300

 مجموع 84300

 مجموع کل ارزش دالري 99247

شود که صادرات صنايع دستی در تهران شامل طیفی از محصوالت چوبی، سرامیکی، مشخص می 7-3با توجه به جدول    

اي هکه در بخش صنايع چوبی، مصنوعات چوبی، مجسمهدر تنوع بااليی است. به طوري و حصیري مسی اي،سفالی، شیشه

زان چنین، میهمهاي صنايع دستی صادر شده است. کاري شده، و مبلکاري شده و منبتخاتمی، چوب تزيینکوچک و اشیاي 
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 ها در وضعیت نسبتا خوبی قرارارزش دالري دريافتی از محل صادرات اين محصوالت در استان تهران نسبت به ساير استان

، همواره صادرات اقالم 93-89ساله  5، در طی دوره دارد. هر چند هنوز هم از استانداردهاي خود فاصله بسیاري دارد. به عالوه

حدود  91هايی همراه بوده است. بیشترين میزان صادرات در اين دوره زمانی در سال صنايع دستی از اين استان با فراز و نشیب

 میلیون دالر بوده است. 5.5

 93-89ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان تهران در دوره زمانی    -3 جدول

 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

37287 
ستفاده براي سر  ظروف شیشه   قاشی   اي نهاي نوشیدنی( يا مقاصد آشپزخانه   میز )به غیر از لیوان اي از نوع مورد ا

 خورده شده، تراش

1393 

31500 
شه    شی سر    اي ازظروف  ستفاده براي  شپزخانه   هاي تزيمیز )به غیر از لیوان نوع مورد ا صد آ دون اي، بینی( يا مقا

 ین  تزي

 زنی داري و اجزاء و قطعات آن از مس، قلممیز، اشیاي آشپزخانه، اشیاي خانه اشیاي سر 15070

 ینی )به استثناي چینی( از سفال مجسمه و ساير اشیاي تزي 14830

 كاشی يا سرامیك نقاشی شده   14176

 خورده شده، تراشنات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشییل كار، توالت، تزياي براي محساير ظروف شیشه 9071

3415 
از نخل رونده  اندمصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شده        

 به غیر از صنايع دستی كپوبافی 

 ین ات داخلی، بدون تزيیناي براي محل كار، توالت و تزيساير ظروف شیشه 2831

 هاي صنايع دستی )خراطی، معرق، خاتم، منبت و ...(مبل 216

 زده میز، اشیاي آشپزخانه از سفال، لعاب اشیاي سر 141

 ساير اشیا از سرامیك  40417

 ساير اشیا از سفال  24043

 مجموع 192997

5450 
مصنوعات چوبی صنايع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک، نازک کاري، نقاشی روي چوب خاتم براي سرويس 

 میز يا آشپزخانه

1392 

5200 
ي، کارمعرق، مشبک، نازک ی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی،     تزيینهاي کوچک و اشیاي  مجسمه 

 منبت، نقاشی روي چوب خاتم

34131 
کاري شده، صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و کارد و چنگال، اشیاي      کاري شده و منبت چوب خاتم

 چوبی و مبلمان 

 کاري، منبت، نقاشی روي چوب خاتمآويز چوبی شامل خراطی، معرق، مشبک، نازکرخت 1152

12261 
شامل خراطی، معرق، مشبک، نازک      ز آويکاري، منبت، نقاشی روي چوب خاتم به جز رخت صنايع دستی چوبی 

 و خالل چوب کبريت

 کاشی يا سرامیک نقاشی شده 22414

 کاشی يا سرامیک معرق 40295
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 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

 1392 لعاباشیاي سر میز، اشیاي آشپزخانه از سفال، بدون  875

 ی )به استناي چینی( از سرامیکتزيینمجسمه و ساير اشیاي  66905

 ی )به استثناي چینی( از سفالتزيینمجسمه و ساير اشیاي  14762

 ساير اشیا از سرامیک 16205

 ساير اشیا از سفال 51338

 اي نقاشی شده، تراش خوردهآشپزخانهی( يا مقاصد تزيینهاي اي براي سر میز )به غیر از لیوانظروف شیشه 383991

 تزيیناي بدون ی( يا مقاصد آشپزخانهتزيینهاي اي براي سر میز )به غیر از لیوانظروف شیشه 10420

 تزيیناي داراي ضريب انبساط خطی بدون اي براي سر میز يا مقاصد آشپزخانهظروف شیشه 77657

 اي داراي ضريب انبساط خطی نقاشی شده، تراش خوردهآشپزخانهاي براي سر میز يا مقاصد ظروف شیشه 5000

16440 
ی شده،  دار نقاش ات داخلی يا مقاصد مشابه از کريستال سرب    تزيیناي براي محل کار، توالت، ساير ظروف شیشه   

 تراش خورده

 شده، تراش خورده ات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشیتزيیناي براي محل کار، توالت، ساير ظروف شیشه 267055

 داري و اجزا و قطعات آن از مس، قلمزنیاشیاي سر میز، اشیاي آشپزخانه، اشیاي خانه 132311

 داري و اجزا و قطعات آن از مس، میناکاري شدهاشیاي سر میز، اشیاي آشپزخانه، اشیاي خانه 165000

 و اجزا و قطعات آن از مس، قلمزنیداري ساير اشیاي سر میز، اشیاي آشپزخانه، اشیاي خانه 11220

 داري و اجزا و قطعات آن از مس، میناکاري شدهساير اشیاي سر میز، اشیاي آشپزخانه، اشیاي خانه 15200

 ساير مصنوعات از مس، قلمزنی 4500

 ساير مصنوعات از مس، میناکاري شده 114380

 منبت و ...(هاي صنايع دستی )خراطی، معرق، خاتم و مبل 23483

 مجموع 1497645

402 
شامل خراطی، معرق، مشبك، نازو      ز آوي، منبت، نقاشی روي چوب خاتم به جز رخت كاريصنايع دستی چوبی 

 و خالل چوب كبريت 

1391 

 كاري، منبت، نقاشی روي چوب خاتم آويز چوبی صنايع دستی شامل خراطی، معرق، مشبك، نازورخت 1120

1310 
شده با فلزات گرانبها،        يا نقرهطالآالت  شش  شده يا پو شده، روكش  آالت و اجزاي آنها از نقره، کحتی آبكاري 

 حكاكی، قلمزنی شده 

4865 
یاي اش  ،كاري شده، صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و چنگال    كاري شده و منبت چوب خاتم

 چوبی، مبلمان 

 كاشی يا سرامیك معرق  9000

11040 
اي از شــیشــه داراي ضــريب انبســاط خطی، میز يا آشــپزخانه اي از نوع مورد اســتفاده براي ســرظروف شــیشــه

 خورده شده، تراشنقاشی

9750 
شه    شی سر میز )به غیر از لیوان   ظروف  ستفاده براي  شپزخانه   زيهاي تاي از نوع مورد ا صد آ دون اي بینی( يا مقا

 ین تزي

 داري و اجزا و قطعات آن از مس، میناكاري شدهآشپزخانه، اشیاي خانه میز، اشیاي اشیاي سر 18000
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 مؤثر در توسعه کسب و کار هنرهاي صناعی )صنايع دستی(هاي طرح پژوهشی بررسی و شناسايی مؤلفه

 

 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

 1391 ین توالت و تزيینات داخلی، بدون تزي اي براي محل كار،ساير ظروف شیشه 5965

 كاشی يا سرامیك نقاشی شده  26895

10374 
شكل از         در، چهارچوب، دوره و  شامل گره چینی )قطعات چوبی مت صنايع دستی  ستانه در از چوب به صورت  آ

 هاي هندسی قابل استفاده در سطوح(گره

 ینی )به استثناي چینی( از سفال مجسمه و ساير اشیاي تزي 28340

68323 
از نخل رونده  اندشده كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته     مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی    

 به غیر از صنايع دستی كپوبافی 

 هاي صنايع دستی )خراطی، معرق، خاتم، منبت و ....(مبل 89876

 زده میز، اشیاي آشپزخانه از سفال، لعاب اشیاي سر 104495

 ینی )به استثناي چینی( از سرامیك مجسمه و ساير اشیاي تزي 82021

 ساير اشیا از سرامیك  69945

3360 
سمه  شیاي   مج ساير ا شبك،          تزي هاي كوچك و  شامل خراطی، معرق، م ستی  صنايع د صورت  ینی از چوب به 

 كاري، منبت، نقاشی روي چوب خاتم نازو

 خورده  شده، تراشینات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشیاي براي محل كار، توالت، تزيساير ظروف شیشه 1879293

 میز يا آشپزخانه از شیشه داراي ضريب انبساط خطی، بدون تزيین  اي از نوع مورداستفاده براي سرظروف شیشه 1502684

1181118 
اي هاي نوشــیدنی( يا مقاصــد آشــپزخانهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز )به غیر از لیوانظروف شــیشــه

 خورده شده، تراشنقاشی

 داري و اجزا و قطعات آن از مس، قلمزنیمیز، اشیاي آشپزخانه، اشیاي خانه اشیاي سر 162417

 زده میز، اشیاي آشپزخانه از سرامیك، لعاب اشیاي سر 93500

 ساير اشیا از سفال  4700

 مجموع 5368793

 1390 خورده شده، تراشهاي داراي ضريب انبساط خطی، نقاشیساير اشیا از شیشه 3600

 ین ت داخلی يا مقاصد مشابه، بدون تزيینااي براي محل كار، توالت، تزيساير ظروف شیشه 3420

 ن یداراي ضريب انبساط خطی، بدون تزي اي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانه از شیشهظروف شیشه 995279

 خورده شده، تراشمقاصد مشابه، نقاشیینات داخلی يا ، تزياي براي محل كار، توالتساير ظروف شیشه 901978

 زنی داري و اجزا و قطعات آن از مس، قلمخانه میز، اشیاي آشپزخانه، اشیاي ساير اشیاي سر 420845

210761 
اي از شــیشــه داراي ضــريب انبســاط خطی، اي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز يا آشــپزخانهظروف شــیشــه

 خورده شده، تراشنقاشی

 داري و اجزا و قطعات آن از مس میناكاري شده ساير اشیاي سر میز، اشیاي آشپزخانه، اشیاي خانه 205920

184516 
شه    شی سر میز )به غیر از لیوان   ظروف  ستفاده براي  شپزخانه   هاي تزياي از نوع مورد ا صد آ دون اي، بینی( يا مقا

 ین تزي

 زده اشیاي سر میز، سرامیك، لعاب 105565

 زده اشیاي سر میز، آشپزخانه، ساير اشیاي خانه و پاكیزگی از سفال لعاب 129514
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 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

130989 
سمه  شیاي   مج ساير ا شبك،          تزي هاي كوچك و  شامل خراطی، معرق، م ستی  صنايع د صورت  ینی از چوب به 

 كاري، منبت، نقاشی روي چوب خاتم نازو

1390 

 ي صنايع دستی )خراطی، معرق، خاتم، منبت و ...(هامبل 96675

72405 
ي زيورآالت و كارد و چنگال، اشیاي  كاري شده، صنايع دستی به صورت جعبه برا    كاري شده و منبت چوب خاتم

 چوبی، مبلمان 

 ساير اشیا از سرامیك  67930

 كاشی يا سرامیك نقاشی شده  50328

 ینی )به استثناي چینی( از سرامیك تزيمجسمه و ساير اشیاي  45096

 کوب داري و اجزا و قطعات آن از مس، فیروزهساير اشیاي سر میز، اشیاي آشپزخانه، اشیاي خانه 26100

 زنی مصنوعات از مس به صورت قلم 16340

 ینی )به استثناي چینی( از سفال مجسمه و ساير اشیاي تزي 8800

 ین خطی، بدون تزي هاي داراي ضريب انبساطساير اشیا از شیشه 1320

 ساير اشیا از سفال  2170

1450236 
 اي،هاي نوشــیدنی( يا مقاصــد آشــپزخانهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز )به غیر از لیوانظروف شــیشــه

 خورده شده، تراشنقاشی

 مجموع 5129787

 1389 كاشی يا سرامیك معرق  288

 خورده شده، تراشینات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشیكار، توالت، تزي اي براي محلظروف شیشهساير  557694

 داري و اجزا و قطعات آن از مس میناكاري شده ساير اشیاي سر میز، اشیاي آشپزخانه، اشیاي خانه 466386

 ساير اشیا از سرامیك  414900

 زنی قطعات آن ازمس، قلم و زاخانه داري واج اشیاي ،آشپزخانهمیز ،اشیاي  سر ساير اشیاي 414310

181017 
 اي،هاي نوشــیدنی( يا مقاصــد آشــپزخانهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز )به غیر از لیوانظروف شــیشــه

 خورده شده، تراشنقاشی

 هاي صنايع دستی )خراطی، معرق، خاتم، منبت و ....(مبل 163970

 اشیاي سر میز، آشپزخانه، ساير اشیاي خانه و پاكیزگی از سفال، بدون لعاب  140506

 زده اشیاي سر میز، آشپزخانه، ساير اشیاي خانه و پاكیزگی از سفال لعاب 132864

 زده اشیاي سر میز، سرامیك، لعاب 119771

 ین  تزي اي براي محل كار، توالت، تزيینات داخلی، بدونساير ظروف شیشه 110179

 كاشی يا سرامیك نقاشی شده  86243

 ینی )به استثناي چینی( از سرامیك مجسمه و ساير اشیاي تزي 66251

52950 
كاري شده، صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و چنگال، اشیاي      كاري شده و منبت چوب خاتم

 چوبی، مبلمان 

 خورده شده، تراشداراي ضريب انبساط خطی، نقاشیهاي ساير اشیا از شیشه 48870
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 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

 1389 مصنوعات از مس به صورت قلم زنی  38582

 ساير اشیا از سفال  34317

22100 
اي از شــیشــه داراي ضــريب انبســاط خطی، اي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز يا آشــپزخانهظروف شــیشــه

 خورده شده، تراشنقاشی

 صورت سنتی، صنايع دستی مرصع ه زيورآالت يا جواهرآالت و اجزاي آنها از نقره ب 10000

 ینی )به استثناي چینی ( از سفال مجسمه و ساير اشیاي تزي 5060

 ین داراي ضريب انبساط خطی، بدون تزي هايساير اشیا از شیشه 2672

996 
ستانه  شكل از        در، چهارچوب، دوره و آ شامل گره چینی )قطعات چوبی مت صنايع دستی  در از چوب به صورت 

 هاي هندسی قابل استفاده در سطوح(گره

 مجموع 3069926

 مجموع کل ارزش دالري 15259148

مشخص است، صادرات استان چهار محال و بختیاري تنها در حوزه کاشی يا سرامیک، نقاشی  8-3طور که در جدول همان   

شود. به طوري که در مجموع و محصوالت چوبی است. میزان صادرات نیز رقم بسیار محدودي را شامل می شده و معرق،

يرفته است که حجم عمده آن مربوط به ت از اين استان صورت پذهزار دالر صادرا 90، تنها نزديک به 91و  92، 93هاي سال

 هزار دالر( است. 85)حدود  92سال 

 93-89ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان چهارمحال و بختیاري در دوره زمانی  - 3 جدول

 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

 1393 كاري، منبت، نقاشی روي چوب خاتم خراطی، معرق، مشبك، نازوآويز چوبی صنايع دستی شامل رخت 3000

 مجموع 3000

 1392 کاشی يا سرامیک نقاشی شده 18000

 کاشی يا سرامیک معرق 67500

 مجموع 85500

 1391 هاي صنايع دستی ) خراطی، معرق، خاتم، منبت و ....(مبل 378

 مجموع 378

 مجموع کل ارزش دالري 88878

شود که محصوالت دهد. با توجه به اين جدول مشخص میاقالم صادراتی استان خراسان رضوي را نشان می 9-3جدول    

هاي ارزي از محل صادرات اين هستند. دريافتیاي، سفالی و چوبی انواع محصوالت سرامیکی، شیشهصادراتی دربرگیرنده 

ساله، میزان صادرات محصوالت صنايع دستی اين استان  5در دوره زمانی  کهبه طوري محصوالت نیز در سطح پايینی قرار دارد.

 میلیون بوده است. 3بر حسب ارزش دالري، حدود 
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 93-89ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان خراسان رضوي در دوره زمانی   -3 جدول

 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

 1393 كاشی يا سرامیك معرق  131380

 كاشی يا سرامیك نقاشی شده  4825

 ساير اشیا از سفال  2290

44939 
اي هاي نوشــیدنی( يا مقاصــد آشــپزخانهمیز )به غیر از لیوان اي از نوع مورد اســتفاده براي ســرظروف شــیشــه

 خورده شده، تراشنقاشی

 مجموع 183434

 1392 نقاشی شده کاشی يا سرامیک 209509

 کاشی يا سرامیک معرق 79200

 ، اشیاي آشپزخانه از سفال، بدون لعابسر میزاشیاي  1361

 ی )به استثناي چینی( از سفالتزيینمجسمه و ساير اشیاي  733

 ساير اشیا از سفال 6625

 اي نقاشی شده، تراش خوردهآشپزخانهی( يا مقاصد تزيینهاي )به غیر از لیوان سر میزاي براي ظروف شیشه 18853

 اي داراي ضريب انبساط خطی نقاشی شده، تراش خوردهيا مقاصد آشپزخانه سر میزاي براي ظروف شیشه 5098

 هاي صنايع دستی )خراطی، معرق، خاتم و منبت و ...(مبل 28680

 مجموع 350059

 1391 خورده  شده، تراشینات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشیتزياي براي محل كار، توالت، ساير ظروف شیشه 444303

 كاشی يا سرامیك نقاشی شده  120889

47494 
اي هاي نوشــیدنی( يا مقاصــد آشــپزخانهمیز )به غیر از لیوان اي از نوع مورد اســتفاده براي ســرظروف شــیشــه

 خورده شده، تراشنقاشی

 زده از سرامیك، لعابمیز، اشیاي آشپزخانه  اشیاي سر 760

 داري و اجزا و قطعات آن از مس، قلمزنیمیز، اشیاي آشپزخانه، اشیاي خانه اشیاي سر 750

 ساير اشیا از سرامیك   2580

 مجموع 616776

101495 
 اي،هاي نوشــیدنی( يا مقاصــد آشــپزخانهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز )به غیر از لیوانظروف شــیشــه

 خورده شده، تراشنقاشی

1390 

 خورده شده، تراشینات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشیاي براي محل كار، توالت، تزيساير ظروف شیشه 1339666

7582 
ي زيورآالت و كارد و چنگال، اشیاي  كاري شده، صنايع دستی به صورت جعبه برا    كاري شده و منبت چوب خاتم

 چوبی، مبلمان 

 كاشی يا سرامیك نقاشی شده  6982

 مجموع 1455725

 1389 كاري، منبت، نقاشی روي چوب خاتم آويز چوبی صنايع دستی شامل خراطی، معرق، مشبك، نازورخت 443

 هاي صنايع دستی )خراطی، معرق، خاتم، منبت و ....(مبل 2520
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 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

 1389 خورده شده، تراشینات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشیاي براي محل كار، توالت، تزيساير ظروف شیشه 570204

4950 
 اي،هاي نوشــیدنی( يا مقاصــد آشــپزخانهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز )به غیر از لیوانظروف شــیشــه

 خورده شده، تراشنقاشی

 مجموع 578117

 مجموع کل ارزش دالري 3184111

 ياشیشه سرامیکی، سفالی،مشخص شده است، صادرات استان خوزستان تنها در حوزه محصوالت  10-3چنانکه در جدول    

با اين وجود، ارزش دالري دريافتی در حد نسبتا  بنابراين، تنوع محصوالت صادراتی چندان هم زياد نیست. است. و کپوبافی

میلیون  11، میزان صادرات نزديک به 93-89کشور است. در طول دوره زمانی  هاياي، در مقايسه با ساير استانمالحظهقابل

ماهه  5دالر بوده است که حجم عمده آن مربوط به دو سال اخیر است. تقريبا نیمی از صادرات صورت گرفته از اين استان در 

تان خوزستان در زمینه صادرات هاي اسفعالیت روزافزون دهنده گسترشروي داده است که اين مورد، نشان 93نخست سال 

 محصوالت صنايع دستی است.

 93-89ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان خوزستان در دوره زمانی    -3 جدول

 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

 1393 ینی )به استثناي چینی( از سفال ر اشیاي تزيمجسمه و ساي 4891604

107461 
اي هاي نوشــیدنی( يا مقاصــد آشــپزخانهمیز )به غیر از لیوان اي از نوع مورد اســتفاده براي ســرظروف شــیشــه

 خورده شده، تراشنقاشی

 صنايع دستی شامل كپوبافی بجز بامبو و نخل رونده  800

 مجموع 4999865

 1392 زده، اشیاي آشپزخانه از سفال، لعابسر میزاشیاي  50954

 ، اشیاي آشپزخانه از سفال، بدون لعابسر میزاشیاي  92298

 ی )به استثناي چینی( از سفالتزيینمجسمه و ساير اشیاي  4661595

 ساير اشیا از سفال 16908

 اي نقاشی شده، تراش خوردهی( يا مقاصد آشپزخانهتزيینهاي )به غیر از لیوان سر میزاي براي ظروف شیشه 88247

 مجموع 4910002

 1391 میز، اشیاي آشپزخانه از سفال، بدون لعاب  اشیاي سر 7246

 كاشی يا سرامیك نقاشی شده  355896

 میز، اشیاي آشپزخانه از سرامیك، بدون لعاب  اشیاي سر 20970

314401 
ستفاده براي سر  ظروف شیشه   قاشی  اي نمقاصد آشپزخانه  هاي نوشیدنی( يا  میز )به غیر از لیوان اي از نوع مورد ا

 شده، تراش خورده 

 مجموع 698513
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 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

 1390 خورده شده، تراشینات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشیاي براي محل كار، توالت، تزيساير ظروف شیشه 21917

 مجموع 21917

 مجموع کل ارزش دالري 10630297

اي است که ارزش دالري بسیار شود که صادرات استان زنجان تنها در زمینه ظروف شیشهآشکار می 11-3جدول با توجه به    

پايینی را در پی داشته است. اين میزان صادرات در مقايسه با توانمندي اين استان تاريخی در تولید کاالهاي صنعتی بسیار ناچیز 

هزار دالر به صادرات  120، آن هم با ارزش دالري حدود 92و  91هاي در سالساله، فقط  5به طوري که در دوره زمانی  است.

 محصوالت صنايع دستی پرداخته است.

 93-89ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان زنجان در دوره زمانی    -3 جدول

 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

 1392 دهخورشده، تراشاي نقاشیی( يا مقاصد آشپزخانهتزيینهاي )به غیر از لیوان سر میزاي براي شیشهظروف  94854

 مجموع 94854

20858 
ــه ــیش ــرظروف ش ــتفاده براي س ــپزخانه میز )به غیر از لیوان اي از نوع مورداس ــد آش ــیدنی( يا مقاص اي هاي نوش

 خورده شده، تراشنقاشی

1391 

 مجموع 20858

 مجموع کل ارزش دالري 115712

 ،مسی انواع محصوالت چوبی، سرامیکی، سفالی، مشخص شده است، صادرات استان فارس شامل 12-3چنانکه در جدول    

موع )مج ، ارزش دالري دريافتی از محل صادرات مبلغ پايینی استبا وجود اين تنوع محصوالتاست.  اي و حصیريشیشه

هاي تولیدي بااليی در . اين در حالی است که استان فارس داراي قابلیتساله( 5میلیون دالر در دوره زمانی  1ارزش حدود 

تواند نقطه امیدي براي سال گذشته روي داده است که اين می 2میلیونی در  1البته نیمی از صادرات  حوزه صنايع دستی است.

 استان فارس در زمینه محصوالت صنايع دستی به حساب آيد.هاي صادراتی گسترش فعالیت

 93-89ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان فارس در دوره زمانی  12  -3 جدول

 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

20944 
از نخل رونده  اندمواد قابل بافت ساخته شده  ی كه مستقیما به شكل معین از   مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیاي    

 به غیر از صنايع دستی كپوبافی 

1393 

 میز، اشیاي آشپزخانه از سفال، بدون لعاب  اشیاي سر 250800

 ساير اشیا از سفال  164211

 مجموع 435955

 1392 کاشی يا سرامیک معرق 18736
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 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

10856 
ي، کاری از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک، نازک     تزيینهاي کوچک و اشیاي  مجسمه 

 منبت، نقاشی روي چوب خاتم

1392 

48982 
کاري شده، صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و کارد و چنگال، اشیاي      کاري شده و منبت چوب خاتم

 چوبی و مبلمان 

 زده، اشیاي آشپزخانه از سفال، لعابمیزسر اشیاي  5439

 ، اشیاي آشپزخانه از سفال، بدون لعابسر میزاشیاي  22035

 ی )به استثناي چینی( از سفالتزيینمجسمه و ساير اشیاي  258576

 ساير اشیا از سفال 68722

 مس، میناکاري شدهداري و اجزا و قطعات آن از ، اشیاي آشپزخانه، اشیاي خانهسر میزاشیاي  180

 مجموع 433526

 1391 زده میز، اشیاي آشپزخانه از سفال، لعاب اشیاي سر 2562

 كاشی يا سرامیك نقاشی شده  6031

 میز، اشیاي آشپزخانه از سرامیک، بدون لعاب  اشیاي سر 4537

36292 
كاري شده، صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت وكارد و چنگال، اشیاي       كاري شده و منبت چوب خاتم

 چوبی، مبلمان 

14768 
ز نخل رونده اند ای كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شده    یايمصنوعات سبد وحصیربافی و اش    

 به غیر از صنايع دستی كپوبافی 

18654 
سمه  شیاي    مج ساير ا شبك،          تزيهاي كوچك و  شامل خراطی، معرق، م ستی  صنايع د صورت  ینی از چوب به 

 كاري، منبت، نقاشی روي چوب خاتم نازو

 داري و اجزا و قطعات آن از مس، قلمزنی میز، اشیاي آشپزخانه،  اشیاي خانه اشیاي سر 621

 خورده  شده، تراشنقاشیینات داخلی يا مقاصد مشابه، اي براي محل كار، توالت، تزيساير ظروف شیشه 373

 ساير مصنوعات از مس، قلمزنی 3598

 مجموع 87436

28153 
كاري شده، صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و چنگال، اشیاي      كاري شده و منبت چوب خاتم

 چوبی، مبلمان 

1390 

 زنی اجزا و قطعات آن از مس، قلمداري و خانه میز، اشیاي آشپزخانه، اشیاي ساير اشیاي سر 20267

 كاشی يا سرامیك نقاشی شده  42462

 ساير اشیا از سرامیک  14652

 زده اشیاي سر میز سرامیك، لعاب 1855

 ساير اشیا از سفال  88488

 خورده شده، تراشینات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشیاي براي محل كار، توالت، تزيساير ظروف شیشه 341

 مجموع 196218

 1389 داري و اجزا و قطعات آن از مس میناكاري شده ساير اشیاي سر میز، اشیاي آشپزخانه، اشیاي خانه 3240
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 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

 1389 مجموع 3240

 مجموع کل ارزش دالري 1156375

است که  سرامیک وکاشی  ،ايتنها شامل ظروف شیشه قزوينشود که صادرات استان آشکار می 13-3با استناد به جدول    

فعالیت  91سال گذشته، تنها در سال  5عالوه، اين استان در طول به ارزش دالري حاصل از اين صادرات نیز بسیار پايین است.

 هزار دالر است. 350صادراتی داشته است که میزان ارزش دالري دريافتی حدود 

 93-89ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان قزوين در دوره زمانی    -3 ولجد

  اقالم مورد معامله  ارزش دالري

 1391 خورده  شده، تراشینات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشیزياي براي محل كار، توالت، تساير ظروف شیشه 278510

 ن یداراي ضريب انبساط خطی، بدون تزي میز يا آشپزخانه از شیشه اي از نوع مورد استفاده براي سرشیشهظروف  62675

 كاشی يا سرامیك نقاشی شده  208

 مجموع کل ارزش دالري 341393

 کاشی يا سرامیک، سفال و ظروف کاالهايی از قبیل شود که صادرات استان قم دربرگیرندهآشکار می 14-3با استناد به جدول    

که ريبه طو است که ارزش دالري حاصل از اين صادرات نیز بسیار پايین است. ، اشیاي مسی و مصنوعات حصیريايشیشه

 هزار دالر از محل صادرات محصوالت صنايع دستی عايد اين استان شده است. 75، فقط حدود 93-89در دوره زمانی 

 93-89ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان قم در دوره زمانی    -3 جدول

  اقالم مورد معامله  ارزش دالري

425 
از نخل رونده  اندمصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شده        

 به غیر از صنايع دستی كپوبافی 

1393 

 كاشی يا سرامیك معرق  180

 مجموع 605

 1392 کاشی يا سرامیک نقاشی شده 180

 کاشی يا سرامیک معرق 2160

 ساير اشیا از سفال 13094

 ات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشی شده و تراش خوردهتزيیناي براي محل کار، توالت، ساير ظروف شیشه 5862

 مجموع 21296

660 
ــتفاده براي ســراي از ظروف شــیشــه ــیدنی( يا مقاصــد آشــپزخانه میز )به غیر از لیوان نوع مورد اس اي هاي نوش

 خورده شده،تراشنقاشی

1391 

 كاشی يا سرامیك نقاشی شده  1980



 
 

  

136 

 

 مؤثر در توسعه کسب و کار هنرهاي صناعی )صنايع دستی(هاي طرح پژوهشی بررسی و شناسايی مؤلفه

 

 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

 1391 كاشی يا سرامیك معرق  2280

 داري و اجزا و قطعات آن از مس، قلمزنی میز، اشیاي آشپزخانه، اشیاي خانه اشیاي سر 11155

 مجموع 16075

 1390 ن یداراي ضريب انبساط خطی، بدون تزي اي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانه از شیشهظروف شیشه 5037

 زنی داري و اجزا و قطعات آن از مس، قلمسر میز، اشیاي آشپزخانه، اشیاي خانه يساير اشیا 32264

 ساير اشیا از سرامیک  244

 مجموع 37545

 مجموع کل ارزش دالري 75521

، ايشیشه شامل محصوالت چوبی،نشان داده شده است، اقالم صادراتی استان کردستان  15-3همان طور که در جدول    

صادرات اين محصوالت در حد هاي ارزي حاصل از دريافتیبا وجود تنوع اقالم صادراتی، است.  سرامیکی، سفالی و حصیري

 است. هزار دالر بوده 400 ساله تنها حدود 5در طول دوره  که جمع ارزش دالري اين اقالمپايینی قرار دارد. به طوري

 93-89ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان کردستان در دوره زمانی  15  -3 جدول

 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

 1393 ین یز يا آشپزخانه از شیشه، بدون تزيم اي از نوع مورد استفاده براي سرظروف شیشه 11162

 ینات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشی شده، تراش خورده اي براي محل كار، توالت، تزيساير ظروف شیشه 8102

 منبت و ....( هاي صنايع دستی )خراطی، معرق، خاتم،مبل 3461

12208 
از نخل رونده  اندكه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شده     یمصنوعات سبد و حصیربافی و اشیاي    

 به غیر از صنايع دستی كپوبافی 

 مجموع 34933

11147 
ستانه در  شامل گره چینی )قطعات چوبی      از در، چهارچوب، دوره و آ ستی  صنايع د صورت  شکل از   چوب به  مت

 هاي هندسی قاب استفاده در سطوح(گره

1392 

 تزيیناي داراي ضريب انبساط خطی، بدون يا مقاصد آشپزخانه سر میزاي براي ظروف شیشه 182264

 ات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشی شده و تراش خوردهتزيیناي براي محل کار، توالت، ساير ظروف شیشه 26755

 تزيینساير اشیا از شیشه داراي ضريب انبساط خطی، بدون  523

 مجموع 220689

 1391 ینی )به استثناي چینی( از سرامیك مجسمه و ساير اشیاي تزي 4993

 خورده  شده، تراشینات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشیاي براي محل كار، توالت، تزيساير ظروف شیشه 14904

 ین زياط خطی، بدون تمیز يا آشپزخانه از شیشه داراي ضريب انبس از نوع مورد استفاده براي سراي ظروف شیشه 89173

 مجموع 109070

 1390 خورده شده، تراشینات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشیاي براي محل كار، توالت، تزيساير ظروف شیشه 5658

 مجموع 5658
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 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

 1389 زده اشیاي سر میز سرامیك، لعاب 4288

 ساير اشیا از سفال  4945

 ساير اشیا از سرامیك  27509

 مجموع 36742

 مجموع کل ارزش دالري 407092

ه است ک و اشیاي سرامیکی ايشیشه ظروف کرمان،شود که تنها مورد صادراتی استان مشخص می 16-3با توجه به جدول    

هزار دالر فراتر  200از مرز ارزش دالري بسیار پايینی را در پی داشته است. دريافتی ارزش حاصل از صادرات اين محصوالت 

 رود و هنرمندان وترين مناطق صنايع دستی کشور به شمار میاين در حالی است که استان کرمان، يکی از مهم است. نرفته

 ستان به کار مشغول هستند.تولیدکنندگان بسیاري در اين ا

 93-89ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان کرمان در دوره زمانی  16  -3 جدول

 سال اقالم مورد معامله ارزش دالري

17988 
شه    شی سر میز )به غیر از لیوان   ظروف  ستفاده براي  صد  هاي تزياي از نوع مورد ا شپزخانه ینی( يا مقا دون اي، بآ

 تزيین

1391 

 خورده  شده، تراشینات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشیار، توالت، تزياي براي محل كساير ظروف شیشه 177729

 مجموع 195717

 1389 ساير اشیا از سرامیك  1005

 مجموع 1005

 مجموع کل ارزش دالري 196722

محصوالت ساخته شده از چوب و شیشه  کرمانشاهشود که تنها مورد صادراتی استان مشخص می 17-3با توجه به جدول    

 در دو سال گذشته نیز هیچ. سال گذشته( 5هزار دالر طی  18است که عايدي بسیار اندکی را به دنبال داشته است )حدود 

ان به توبا توجه به اين اطالعات، می صادراتی از اين استان در زمینه کاالهاي صنايع دستی در آمار گمرک ثبت نشده است.

 صادرات اتفاقی محصوالت صنايع دستی از اين استان اشاره کرد.

 93-89ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان کرمانشاه در دوره زمانی  17  -3 جدول

 سال اقالم مورد معامله ارزش دالري

 1391 دستی )خراطی، معرق، خاتم، منبت و ....(هاي صنايع مبل 1152

3360 
ستانه در  شكل از         از در، چهارچوب، دوره و آ شامل گره چینی )قطعات چوبی مت ستی  صنايع د صورت  چوب به 

 هاي هندسی قابل استفاده در سطوح(گره

 ن یداراي ضريب انبساط خطی، بدون تزي اي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانه از شیشهظروف شیشه 13248

 مجموع 17760
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 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

288 
شكل             شامل گره چینی )قطعات چوبی مت ستی  صنايع د صورت  ستانه در از چوب به  در، چهارچوب، دوره و آ

 هاي هندسی قابل استفاده در سطوح(ازگره

1389 

 مجموع 288

 دالريمجموع کل ارزش  18048

 هاي صنايع دستی به صورت محصوالت چوبی کار شده، صادرات استان گلستان تنها در حوزه مبل18-3با توجه به جدول    

به عبارت ديگر، صادرات اين استان هم از تنوع  .هزار دالر داشته است 35حدودا است که ارزش دالري  ايو ظروف شیشه

 کمی برخوردار است و هم دريافتی ارزي بسیار کمی دارد.

 93-89ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان گلستان در دوره زمانی  18  -3 جدول

 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

 1393 خورده شده، تراشداخلی يا مقاصد مشابه، نقاشی یناتاي براي محل كار، توالت، تزيشیشهساير ظروف  10275

 مجموع 10275

 1392 هاي صنايع دستی )خراطی، معرق، خاتم و منبت و ...(مبل 10010

 مجموع 10010

 1390 خورده شده، تراشنقاشیینات داخلی يا مقاصد مشابه، اي براي محل كار، توالت، تزيساير ظروف شیشه 14580

 مجموع 14580

 مجموع کل ارزش دالري 34865

شود، صادرات دهد. همانطور که در اين جدول مشاهده میرا نشان می گیالن، اقالم صادراتی صنايع دستی استان 19-3جدول    

ين به طوري که در ا که ارزش دالري پايینی را به دنبال داشته است. زنی استتنها مصنوعات مس به صورت قلماين استان 

هزار دالر صادرات محصوالت صنايع دستی صورت  500و آن هم به میزان حدودا 90سال گذشته، تنها در سال  5استان در طول 

 پذيرفته است.

 93-89ی استان گیالن در دوره زمانی ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دست   -3 جدول

 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

 1390 زنی مصنوعات از مس به صورت قلم 488700

 مجموع کل ارزش دالري 488700

اي، محصوالت خود را به کشورهاي شود که استان لرستان تنها در گروه ظروف شیشهمشخص می 20-3با توجه به جدول   

سال گذشته، رقم دريافتی از  5در طول  رود.کرده است. ارزش دالري حاصل نیز میزان قابل توجهی به شمار نمیديگر صادر 

 هزار دالر بوده است. 35محل صادرات اين محصوالت تقريبا معادل 
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 93-89ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان لرستان در دوره زمانی    -3 جدول

 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

 1392 خوردهشده و تراشات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشیتزيیناي براي محل کار، توالت، ساير ظروف شیشه 30333

 مجموع 30333

 1390 خورده شده، تراشینات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشیكار، توالت، تزياي براي محل ساير ظروف شیشه 4884

 مجموع 4884

 مجموع کل ارزش دالري 35217

ست ا و حصیري ايشیشه تان مازندران، محصوالت سفالی،شود که تنها اقالم صادراتی اسآشکار می 21-3با استناد به جدول    

چنانکه در اين دوره زمانی، دريافتی ارزي حاصل از صادرات  را به دنبال داشته است.هاي ارزي بسیار محدودي که دريافتی

 هزار دالر بوده است. 100محصوالت صنايع دستی در اين استان تقريبا برابر با 

 93-89ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان مازندران در دوره زمانی    -3 جدول

 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

 1392 ، اشیاي آشپزخانه از سفال، بدون لعابسر میزاشیاي  4950

 خوردهشده و تراشساير اشیا از شیشه داراي ضريب انبساط خطی، نقاشی 22800

 مجموع 27750

1200 
از نخل رونده  اندی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شده    مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیاي    

 به غیر از صنايع دستی كپوبافی

1390 

66300 
از نخل رونده  اندی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شده    مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیاي    

 صنايع دستی كپوبافیبه غیر از 

 مجموع 67500

9992 
اي، هاي نوشــیدنی( يا مقاصــد آشــپزخانهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز )به غیر از لیوانظروف شــیشــه

 خورده شده، تراشنقاشی

1389 

 مجموع 9992

 مجموع کل ارزش دالري 105242

اي است که ارزش دالري شیشه صادراتی استان مرکزي اشیا و ظروفا مورد شود که تنهمشخص می 22-3با توجه به جدول    

 3.4آثار آبگینه در اين استان حدود حاصل از صادرات  ها داشته است.. دريافتی ارزيتقريبا خوبی در مقايسه با ساير استان

 میلیون دالر بوده است.

 93-89ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان مرکزي در دوره زمانی  22  -3 جدول

 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

 1393 ین داراي ضريب انبساط خطی، بدون تزي هايساير اشیا از شیشه 49452

 مجموع 49452
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 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

 1392 تزيینساير اشیا از شیشه داراي ضريب انبساط خطی، بدون  175578

 مجموع 175578

 1391 میز يا آشپزخانه از شیشه داراي ضريب انبساط خطی، بدون تزيین  اي از نوع مورد استفاده براي سرظروف شیشه 1264205

610365 
 قاشیاي نهاي نوشیدنی( يا مقاصد آشپزخانهمیز )به غیر از لیوان اي از نوع مورداستفاده براي سرظروف شیشه

 خورده شده، تراش

 خورده  شده، تراشینات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشیاي براي محل كار، توالت، تزيساير ظروف شیشه 524720

 ین داراي ضريب انبساط خطی، بدون تزي هايساير اشیا از شیشه 22680

 مجموع 2421970

49634 
اي از شــیشــه داراي ضــريب انبســاط خطی، اي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز يا آشــپزخانهشــیشــهظروف 

 خورده شده، تراشنقاشی

1390 

 ن یداراي ضريب انبساط خطی، بدون تزي اي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانه از شیشهظروف شیشه 1122921

 خورده شده، تراشینات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشیمحل كار، توالت، تزياي براي ساير ظروف شیشه 156448

 مجموع 1329003

 1389 خورده شده، تراشینات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشیاي براي محل كار، توالت، تزيساير ظروف شیشه 323772

 مجموع 323772

 مجموع کل ارزش دالري 4299775

است که ارزش دالري بسیار  سفالیشود که تنها مورد صادراتی استان هرمزگان اشیاي مشخص می 23-3با توجه به جدول    

هزار دالر از محل صادرات سفال نصیب اين استان  14، تنها حدود 93-89در واقع، در طول دوره پايینی را در پی داشته است. 

 شده است.

 93-89ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان هرمزگان در دوره زمانی  23  -3 جدول

 سال اقالم مورد معامله ارزش دالري

 1393 ساير اشیا از سفال  12330

 مجموع 12330

 1391 ساير اشیا از سفال  1326

 مجموع 1326

 مجموع کل ارزش دالري 13656

نشان داده شده است، اقالم صادراتی استان همدان شامل طیفی از محصوالت چوبی، سفالی،  24-3طور که در جدول همان   

الري ارزش د شود.در اين اقالم صادراتی مشاهده نمیتنها جايگاه آثر فلزي  است. ، حصیري و کپوبافیايسرامیکی، شیشه
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از  که میزان دريافتی ارزي حاصلقرار دارد؛ به طوريهاي کشور در حد بااليی دريافتی اين محصوالت در مقايسه با ساير استان

 است. میلیون دالر بوده 24در طول اين دوره زمانی حدودا صادرات 

 93-89ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان همدان در دوره زمانی  24  -3 جدول

 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

 1393 ینی )به استثناي چینی( از سرامیك مجسمه و ساير اشیاي تزي 690

 ینی )به استثناي چینی ( از سفال ساير اشیاي تزي مجسمه و 2246930

 ساير اشیا از سفال  3408451

4242 
ستفاده براي سر  ظروف شیشه   قاشی  ناي هاي نوشیدنی( يا مقاصد آشپزخانه   میز )به غیر از لیوان اي از نوع مورد ا

 خورده شده، تراش

 خورده شده، تراشنات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشییاي براي محل كار، توالت، تزيساير ظروف شیشه 327478

8070 
از نخل رونده  اندكه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شده     یمصنوعات سبد و حصیربافی و اشیاي    

 به غیر از صنايع دستی كپوبافی 

 مجموع 5995861

20000 
ي، کاری از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک، نازک     تزيینهاي کوچک و اشیاي  مجسمه 

 منبت، نقاشی روي چوب خاتم

1392 

 زده، اشیاي آشپزخانه از سفال، لعابسر میزاشیاي  9581

 ، اشیاي آشپزخانه از سفال، بدون لعابسر میزاشیاي  363730

 ی )به استثناي چینی( از سرامیکتزيینمجسمه و ساير اشیاي  6659

 ی )به استثناي چینی( از سفالتزيینمجسمه و ساير اشیاي  79970

 ساير اشیا از سرامیک 30810

 ساير اشیا از سفال 5496016

 ات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشی شده و تراش خوردهتزيیناي براي محل کار، توالت، ساير ظروف شیشه 3481721

 هاي صنايع دستی )خراطی، معرق، خاتم و منبت و ...(مبل 3647

 مجموع 9492134

6400 
رونده از نخل  اندكه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شده     یمصنوعات سبد و حصیربافی و اشیاي    

 به غیر از صنايع دستی كپوبافی

1391 

1692 
سمه  شیاي تزي   مج ساير ا شبك،          هاي كوچك و  شامل خراطی، معرق، م ستی  صنايع د صورت  ینی از چوب به 

 كاري، منبت، نقاشی روي چوب خاتم نازو

 میز، اشیاي آشپزخانه از سفال، بدون لعاب  اشیاي سر 978

 صنايع دستی شامل كپوبافی بجز بامبو و نخل رونده  10000

 زده  میز، اشیاي آشپزخانه از سفال، لعاب اشیاي سر 31200

 ساير اشیا از سفال  40460

 ن یداراي ضريب انبساط خطی، بدون تزي اي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانه از شیشهظروف شیشه 140035
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 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

89216 
اي از شــیشــه داراي ضــريب انبســاط خطی، اي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز يا آشــپزخانهظروف شــیشــه

 خورده شده، تراشنقاشی

1391 

 خورده  شده، تراشینات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشی، تزياي براي محل كار، توالتساير ظروف شیشه 6543318

 مجموع 6863299

 1390 زده اشیاي سر میز، آشپزخانه، ساير اشیاي خانه و پاكیزگی از سفال لعاب 219804

 زده اشیاي سر میز، سرامیك، لعاب 203730

 خورده شده، تراشینات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشیاي براي محل كار، توالت، تزيساير ظروف شیشه 123460

 ین ت داخلی يا مقاصد مشابه، بدون تزيینااي براي محل كار، توالت، تزيشیشهساير ظروف  113250

 ن یداراي ضريب انبساط خطی، بدون تزي اي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانه از شیشهظروف شیشه 16424

11460 
اي نوشــیدنی( يا مقاصــد آشــپزخانههاي میز )به غیر از لیوان اي از نوع مورد اســتفاده براي ســرظروف شــیشــه

 خورده شده، تراشنقاشی

 ي صنايع دستی )خراطی، معرق، خاتم، منبت و ...(هامبل 5610

 صنايع دستی شامل كپوبافی بجزبامبو ونخل رونده  4800

 ینی )به استثناي چینی( از سرامیك مجسمه و ساير اشیاي تزي 1068

115 
از نخل رونده  اندی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شده    اشیاي  مصنوعات سبد و حصیربافی و   

 به غیر از صنايع دستی كپوبافی

 ساير اشیا از سرامیک  32190

 مجموع 731911

 1389 ساير اشیا از سرامیك  732913

 زده اشیاي سر میز، سرامیك، لعاب 124680

 كاشی يا سرامیك نقاشی شده  81577

 اشیاي سر میز، آشپزخانه، ساير اشیاي خانه و پاكیزگی از سفال، بدون لعاب  69870

 ین ت داخلی يا مقاصد مشابه، بدون تزيینااي براي محل كار، توالت، تزيساير ظروف شیشه 50940

 ین دون تزياي بینی( يا مقاصد آشپزخانههاي تزيلیوان میز )به غیر از اي از نوع مورد استفاده براي سرظروف شیشه 20800

12060 
د از ساير مواد  انشكل معین از مواد قابل بافت ساخته شده   ه ی كه مستقیما ب مصنوعات سبد و حصیر بافی و اشیاي    

 گیاهی غیرمذكور به جز صنايع دستی كپوبافی 

 ....(هاي صنايع دستی )خراطی، معرق، خاتم، منبت و مبل 306

 مجموع 1093146

 مجموع کل ارزش دالري 24176351

ست. ا و تا حدودي اشیاي سفالی ايشود که تنها مورد صادراتی استان يزد، ظروف شیشهمشخص می 25-3با توجه به جدول    

است. اين میزان دريافتی ارزي در  میلیون دالر بوده 11برابر با  تقريبا 93-89در طول دوره زمانی  ارزش دالري حاصل نیز
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ضعیت نسبتا هاي کشور، در وکم است، ولیکن نسبت به ساير استانمقايسه با قابلیت باالي اين استان در تولید صنايع دستی 

 برد.مساعدي به سر می

 93-89ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان يزد در دوره زمانی  25  -3 جدول

 سال اقالم مورد معامله  ارزش دالري

 1393 خورده شده، تراشنات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشییاي براي محل كار، توالت، تزيساير ظروف شیشه 60472

 مجموع 60472

 1392 خوردهشده و تراشقاشیات داخلی يا مقاصد مشابه، نتزيیناي براي محل کار، توالت، ساير ظروف شیشه 1608667

 مجموع 1608667

 1391 خورده  شده، تراشینات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشیاي براي محل كار، توالت، تزيساير ظروف شیشه 3087736

 ن یداراي ضريب انبساط خطی، بدون تزي میز يا آشپزخانه از شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر ظروف شیشه 384030

 مجموع 3471766

 1390 خورده شده، تراشینات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشیاي براي محل كار، توالت، تزيساير ظروف شیشه 3844163

 ن یداراي ضريب انبساط خطی، بدون تزي اي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانه از شیشهظروف شیشه 528901

 ساير اشیا از سفال  270

 مجموع 4373334

 1389 خورده شده، تراشینات داخلی يا مقاصد مشابه، نقاشیاي براي محل كار، توالت، تزيساير ظروف شیشه 1881906

 مجموع 1881906

 مجموع کل ارزش دالري 11396145

طور که در اين شکل دهد. همانهاي مختلف را نشان می، ارزش دالري صادرات اقالم صنايع دستی در استان1-3نگاره    

 اصفهان، تهران، يزد و هايمشخص شده است، استان همدان داراي بیشترين سهم صادراتی در کشور است و پس از ان استان

هاي استان ها نظیرساير استان شود که صادراتآشکار می 1-3قرار دارند. با توجه به نگاره  پنجم تاهاي دوم خوزستان در رتبه

د در ح و ... چهارمحال و بختیاري، گلستان، آذربايجان شرفی و غربی، اردبیل، ايالم، زنجان، فارس، قم، لرستان و مازندران

 تولید صنايع دستی، لزوم توجه بیشتر مسئوالن در حمايت مادي ها دربسیار ناچیزي است. با توجه به سابقه طوالنی اين استان

 شود.نرهاي صناعی بیش از پیش آشکار میو معنوي از ه

کار گرفته هاي بتوان بدين نتیجه رسید که فرصتهاي مطرح شده میبا نگاهی کلی به وضعیت صادراتی در هر يک از استان   

ست. هاي تولید داخلی، بسیار ناچیز االمللی، در مقايسه با قابلیتبازارهاي بینشده جهت فروش محصوالت صنايع دستی به 

چنین هم سهم صادراتی کل کشور را به خود اختصاص داده است.  %25مشخص شده است، استان همدان  1-3چنانکه در نگاره 

سهم صادرات در کل کشور را به خود از  %24دالر، میلیون  23حدودا با داشتن معامالت صادراتی به ارزش  اصفهاناستان 

به طور کلی، مبلغ صادراتی ايران به  مشخص شده است. 1-3ها نیز در نگاره درصد صادراتی ساير استان اختصاص داده است.
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کشورهاي هدف صادراتی با توجه به قدرت باالي تولید صنايع دستی توسط فعاالن و هنرورزان بسیار کم است. اين امر 

اي هريزي دقیق بر مبناي فرصتسازي در کشور و وجود ابهام در فضاي کسب و کار است و لزوم برنامهعدم فرصتدهنده نشان

 سازد.موجود در کسب و کار صنايع دستی را بیش از پیش آشکار می

 

 93-89در دوره زمانی هاي مختلف ايران مقايسه ارزش دالري صادرات اقالم صنايع دستی در استان 1 -3 نگاره

ها به سازد که صادرات در برخی استانمشخص می 1-3چنین، بررسی درصد اقالم صادراتی به کشورهاي ديگر در نگاره هم   

ا، هدهد که صادرات صورت گرفته در اين استاناي اندک بوده است که داراي درصد تقريبی صفر است. اين  مورد نشان میاندازه

 ها به عنوان مناطق صادراتی شناسايی شوند.بسیار کمتر از آن بوده است که در تحلیل

 معرفی صنايع دستی مناطق صادراتی مهم 3-2

هاي صادراتی همدان، اصفهان، تهران، يزد و خوزستان بخش عمده صادرات کشور را که به ترتیب استاندر ادامه، از آنجايی   

  .1شوندصنايع دستی اين مناطق به طور اجمالی معرفی می اند،به خود اختصاص داده

                                                           
 

ي، ها، سايت سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگرهاي صنايع دستی هر يک از استانالزم به ذکر است، منبع مورد استفاده در معرفی قابلیت .1 

http://www.ichto.ir .است 
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 معرفی صنايع دستی همدان 3-2-1

 سرچشمه آن جغرافیايی و ملی ـ قومی خصوصیات از منطقه هر صنايع. دارد آن تاريخ اندازه به قدمتی همدان دستی صنايع   

. اندنبوده مستثنی امر اين از نیز همدانی صنعتگران و هنرمندان .گیرندمی الهام خود ايمنطقه جغرافیاي از هنرمندان و گیردمی

 صادراتی و جهانی اهمیت برخی آنها میان از و است برخوردار كشور سطح در بسزايی شهرت از همدان استان دستی صنايع

 هب دسترسی دارد و قرار مختلفی شهرهاي اتصال مسیر در خود تاريخی قدمت به توجه با شهر اين که خصوص به. دارند

ترين صنايع دستی اين شهر به تفکیک تشريح در ادامه، برخی از مهم .گیردمی صورت شهر اين طريق از كشور غرب مرزهاي

 شود.می

 همدان تاناس در بافیقالی  رسدولی به نظر می .بافی در سطح کشور به واسطه دوام و استحکام آن مشهور استقالی :بافیقالی

 هاينوشته ابربن گرفت. کمک توانمی مستند مدرک يک از تنها زمینه اين در صحبت براي نباشد. برخوردار طوالنی ايپیشینه از

 ناي وجود بر مشعر مدرکی هیچ. است کرده پیشرفت اخیر قرن در همدان شهر در بافیقالی (، صنعت1358) 1ادواردز سیسیل

  .نیست دست در ناحیه اين در شمسی( هجري1291 با )برابر میالدي 1912 سال از قبل حرفه تا

افی بهاي ارزان و متوسط آن بیشتر از ساير نواحی قالیبافی استان همدان از اين نظر است که میزان محصول قالیچهاهمیت قالی   

هاي همدانی طراحی کشنقشه توسط که مورد محدودچند  بجز، شدندهاي قالی که در همدان جهت بافت استفاده میاست. نقش

 خاتم شیرازي، اصفهان، شاملبافان همدان قالی مورد استفادههاي رايج نقشهند. ، اغلب متعلق به شهرهاي ديگر بودشده بود

افته ب نقوش در همدان هاي گوناگون بیشتر از همهنقشه ماهی با طراحی هستند. البته جوزان، اژدر، دست دلبر، شکاري، ماهی

 بافی بوده است. ال يکی از صنايع دستی پررونق و معروف همدان از قديم تاکنون قالیشود. به هر حمی

و فرسفج  -کیلومتري همدان 25در حدود  - جینالله شهرهاي ترين مراکز تولید سفال در استان همدان،هم اکنون مهم ي:گرسفال

که به طوري شد.تر انجام میهاي دقیقزنیبیشتر و قلمدر گذشته با لعاب جین ههاي اللدر شهرستان تويسرکان است. سفالینه

با زمان حال زنی ها، نقش و نگارها و روش قلماز نظر شکل کاسه، لعابتوان مطرح کرد که کارهاي سفالی در گذشته می

زندگی در هاي کرد و رها از گرفتاريساز سپري شدن زمان را احساس نمینگارگر سفالینهمتفاوت بوده است. در واقع، 

-جین همدان، اگر چه به لحاظ کمی و تعداد دستسازي در اللهدر حال حاضر، سفال. هاي هنرمندانه خود غرق بودانديشه

اما روز به  ،اندرکاران و میزان تولید ساالنه، افزايش چشمگیري نسبت به گذشته و حتی هر سال نسبت به سال پیش، يافته است

  کاهش يافته است. اي اي، سبز، خردلی و قهوههاي فیروزهبا رنگ جینشاخص الله هايروز میزان تولید سفالینه

                                                           
 

1. Cecil Edwards 
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 ترينچرم تولیدي در همدان به علت کیفیت و کمیت خاص آن مشهورترين و مرغوب ،اي نه چندان دورشتهذدر گ: سازيچرم

در حال حاضر، متأسفانه شماري از  .رسیدمیشد و آوازه کیفیت آن به کشورهاي ديگر نیز چرم در سراسر کشور شمرده می

 اند. هرچند هنوز هم فعالیت تعداد خاصی از فعاالن اين حوزه ادامه دارد.ها تعطیل شدهدباغ خانه

 همدان،  ديرباز در استان همدان بويژه مناطق شهري از جمله تولید انواع صنايع دستی با استفاده از چوب از: صنايع دستی چوبی

کاري است که در اين کاري و معرقکاري، منبتصنايع دستی چوبی شامل خراطی، نازک .است داشته رواج تويسرکان مالير و

سرکان هاي اخیر منبت کاري در توي. گفتنی است که طی سالبیشتري برخوردار استرواج  ازکاري استان خراطی و بويژه منبت

 .و جوکار مالير رونق بسیار چشمگیري يافته است

هاي ارتباطی ماشین رو، نوع معیشت مبتنی بر دامداري و کشاورزي و ضرورت تحرک فراوان در فصول کم بودن راه: بافیگیوه

 کند که سبک، راحت و مقاوم و خنک و در عین حال ارزان باشد. با خصوصیاتیگانه بهار و تابستان و پايیز کفشی را طلب میسه

هاي اخیر به سبب رواج در سال البته .گیوه است ،هاي روستايیان باشدواستهتواند جوابگوي خپوشی که میتنها پايمذکر، 

 و صنعتگران است رونق و اعتبار ديرين خود را از دست داده ،هاي ماشینی و جايگزين شدن آن در اکثر مناطق استانکفش

  .اندشاغل نیز به علت کمی درآمد و کاهش تقاضا در اين رشته به مشاغل ديگري روي آورده

بافی جهت استفاده شخصی در اکثر قريب به اتفاق روستاهاي استان به صورت ابتدايی وجود گیوه پیش،سال  80در حدود    

 در برخی روستاها اين رشته دنیال ولی در سطح استان همدان هم اکنون .که در حال حاضر به طور کلی از بین رفته است داشت

بافی سومین منبع درآمد اهالی است و تقريبا تمام زنان و دختران در اين روستا با گیوهتوان ذکر کرد که که میشود، به طوريمی

 .بافی آشنايی دارندگیوه

 گريشیشه ايهکارگاه و کرده است پیدا شهري جنبه بیشتر اخیر هايسال دراي تولید و تهیه مصنوعات شیشه: گري دستیشیشه

ي ساده اهاي شیشهود، هنوز در بسیاري از مناطق روستايی ساخت فرآوردهوج اين با اند.يافته استقرار شهري مناطق در اکثرًا

 ودهاي طوالنی بترين محصوالت دستی است که در ايران داراي سابقهترين و ارزندهساز از جمله اصیلرواج دارد. شیشه دست

داللت بر وجود اين صنعت در ادوار بسیار دور و حتی پیش  ،یشاي بدست آمده از روزگاران پشیشه يو ظروف و اشیا است

 .از میالد دارد

م اکنون ه .که در شهر و روستا وجود داشت رفتبه شمار میترين مشاغلی مهم جمله دوزي ازدر گذشته پوستین: دوزيپوستین

کنند. اما به علت گرانی بیش از حد پوست عده معدودي از روستايیان مبادرت به اين امر می ،هم در بعضی از روستاهاي استان

 .شوندهر روز تعداد اين افراد کاسته می

اي آن ههم اکنون نیز برخی از نمونه و بافی در گذشته در اکثر روستاهاي همدان از رونق خاصی برخوردار بودگلیم: بافیگلیم

و نیز گرايش بیشتر مردم به زندگی شهرنشینی  ،. ولی با ورود محصوالت ماشینی و خارجیشودمیدر منازل ساکنین مصرف 

الت کننده محصوآوري شد و حتی برخی بافندگان گلیم، خود مصرفبافی جمعبافی و جاجیمهاي گلیماندک اندک دستگاه،
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البته هنوز هم در برخی مناطق، فعاالن اين حوزه مشغول به کار هستند تا محصوالت خود را به دست مخاطبان  .اندماشینی شده

 خاص خود برسانند.

هاي ايران است و استان همدان يکی از مراکز مهم استخراج سنگ و هنر ترين پیشههتراشی يکی از کهنسنگ :تراشیسنگ

 .تراشی استسنگ

فاده شامل انواع محصوالتی است که با است است و در استان همدان هاي بسیار کهن و قديمیکی از حرفهحصیربافی ي :حصیربافی

 .دنشوهاي گیاهان مختلف ساخته میاز الیاف، ساقه و شاخه

و برخی زيراندازها نظیر جاجیم، جاجیمچه، روتختی،  ،هاامروزه دستبافی به صورت تهیه و تولید انواع پارچه: نساجی سنتی

هاي محلی، ملحفه، شمد و ... در بسیاري از مناطق روستايی و برخی نقاط شهري استان همدان رومیزي، روتختی، روسري، لباس

  .مرسوم است

اري، کبافی، آيینهازي، جاجیمنقاشی سرامیک، چاقوسازي، زنجیرسهاي فعال در اين حوزه عبارتند از عالوه، ساير رشتهبه   

سازي، رفوگري، رنگرزي سنتی، طراحی نقشه فرش، ساخت ظروف مسی، مصنوعات چرمی، خراطی، خطاطی، بري، مجسمهگچ

 (.کاري)کتیبه کاشی هفت رنگ

 معرفی صنايع دستی اصفهان 3-2-2

قوم ايرانی در جهان معرفی شده است. از اين رو هاي متمادي به عنوان نماينده هنر اصیل صنايع دستی اصفهان در طول قرن   

ی مانند هاي فكري و روانی صنعتگر اصفهانويژگی زيراايم. سخنی به گزاف نگفته ،اگر اصفهان را مهد صنايع دستی ايران بنامیم

بلكه  ،داشته باشدساز اصفهان نه تنها در كشورمان خريداران فراوان هاي دستپشتكار موجب شده است تا فرآورده و ذوق، هنر

 .هاي خاص آن باشندهاي اصفهان با ويژگیساختهگردشگران و عالقمندان خارجی نیز طالب دست

در حال  کهندارد، بلسابقه تاريخی چندانی  نه تنها هاي صنايع دستی است کهکوبی يکی از معدود رشتههفیروز: کوبیفیروزه 

يبايی و هر چند که ز ود،کوبی آنگونه که بايد شناخته نشتا فیروزه شده استهمین امر باعث  است. محدودآن نیز حاضر تولید 

نیز در حال حاضر  .رسدسال قبل می 70 کوبی به حدودقدمت فیروزه .دارد گیرايی يک محصول خوب صنايع دستی را با خود

یوان، کوبی ظروفی مانند بشقاب، لدر اصفهان فیروزهتعداد محدودي نیز  رواج دارد.کوبی فقط در اصفهان صنعت دستی فیروزه

 . دهندرا انجام میپاش و... کاسه و گالب

 .یردگاست که در کارگاه زرگري و به طور جداگانه صورت می« زيرساخت» تهیه ،کوبیيکی از کارهاي جنبی صنعت فیروزه   

اي و يا برنزي که ذرات و عبارت از شیئی است مسی، برنجی، نقره ،اعم از زيورآالت و يا ظروف ،کوبيک فرآورده فیروزه

به آن  اي خاصو به اين ترتیب جلوه هايی از سطوح آن به فرم موزايیک در کنار هم نشاندهقطعات ريز سنگ فیروزه بر قسمت

 ت.کوبی اسزرگري و فیروزهاي شامل دو مرحله کلی شود. ساخت و پرداخت چنین فرآوردهبخشیده می
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و آثار فوالدي است که در شهر اصفهان رواج دارد. از فوالد عالوه  زيین اشیاهاي تطالکوبی يکی از شیوه: طالکوبی روي فوالد

 زا برخی از هايیپیکره داراي معمواًل فوالدي هايتیغه بر عالوه . علمکنندبر افزارهاي معمولی اقدام به ساخت علم نیز می

ا بلندتر ههاي علم بويژه تیغه وسط که از ساير تیغهروي تیغه بر است. شمعدان و قوطی گلدان، نیز و ديگر، حیوانات پرندگان و

هاي پرندگان و حیوانات نظیر طاووس، کبوتر، در حال حاضر طالکوبی برروي مجسمه .شوداسماء مبارکه طالکوبی می ،است

 .گیردنیز صورت می ... آهو، شیر و

ايی هزيرا از روزگاران پیش از عهد صفويه نمونهزمان آغاز و رواج هنر میناکاري در ايران به سختی قابل تشخیص است. : میناکاري

اي برجاي نمانده است. لکن در دوران قاجاريه مالحظههاي قابلحتی از دوران صفوي هم نمونه از میناکاري در دست نیست و

ا دودح رواج صنعت میناکاري در اصفهان از دوران پهلوي. وجود داشته است کوزه اندک به خصوص بر رويمیناکاري به مقدار 

بند، گوشواره، گلو شامل کنندبیشتر اشیايی که میناسازان فعلی به بازار عرضه می. است هجري شمسی بوده 1310سال  در

 تلف،هاي مخاندازه در ب مینا، گلدان میناکاري و میناکاري، بشقاهاي خاتمهاي بزرگ و کوچک آرايش زنانه، جعبهانگشتر، جعبه

هر د. نوشکاري و مینیاتور ترکیب میکه با هنرهاي ديگر مانند طالکاري و خاتم هستند تابلوهاي بزرگ و کوچک میناکاري و

 .دشومی انجام مس روي اين کار بر اساسًا پذير است،،امکاناي هم طاليی و نقره يروي اشیاچند میناکاري بر 

هاي گوناگون آن همواره به صورت اشکال منظم هاي کوچکی است که طرحبا مثلث خاتم هنر آراستن سطح اشیا: سازيخاتم

هاي زمانآثاري که از  .کنندبندي میهايی کوچک در کنار هم نقشهاي هندسی را با قرار دادن مثلثهندسی بوده است. اين شکل

دهد که اين هنر در زمان نشان می ،کاريهاي مقابر خاتمهاي قرآن و صندوقرحل ها،نظیر درهاي کاخ دور برجاي مانده است،

 مراکز اصلی آن هم اصفهان بوده است.  يکی از است که قديم و به ويژه عهد صفويه رواج کامل داشته

 .است باقی مانده مرکز اين صنعتبه عنوان و تنها شیراز  رو به زوال استهنر در اصفهان متاسفانه در حال حاضر اين    

ه کنند که در کمتر صنعت دستی ديگري اين چنین تنوع بساز براي تهیه خاتم از مواد اولیه متنوعی استفاده میصنعتگران خاتم

چوب فوفل، چوب گردو، چوب نارنج، چوب عناب، استخوان شتر، مفتول برنجی، اليه برنجی، شامل آيد. اين مواد چشم می

 ازلفی در تهیه محصوالت مخت معموال خاتم کار. هستند اليیسرد، فرمالین، فیبر و روغن جال و تخته سهسريشم گرم، سريشم 

 .شوداستفاده می جمله قاب عکس، عصا، جعبه لوازم آرايش، جا کلیدي، جاقلمی و جلد آلبوم

ازي سن اصفهان سفال و سرامیکدر شهر اصفهان و نیز در شهرهاي نطنز و شهرضا در استا: سازي در شهرضاسفال و سرامیک 

هايی که نقش .سازي ايران است و محصوالت آن داراي خريداران بسیار است. شهرضا از مراکز عمده سفالبسیاري داردرواج 

اغلب نقش گل و بوته و ماهی است و براي رنگ کردن لعاب نیز از اکسیدهاي فلزات  ،خورددر سرامیک شهرضا به چشم می

سازي با استفاده از خاک استون ور محصوالت سرامیک هاشود. درشهر نطنز نیز کارگاهز و کبالت استفاده میآهن، مس و منگن

 .سازي وجود داردهاي متعدد سفال و سرامیککند. در شهر اصفهان هم کارگاهجالبی را تولید می
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درصد عباهاي تولید  25حدود  است. آن عبا بافینايین در مشرق شهر اصفهان قرار دارد و تنها صنعت دستی : عبابافی در نايین

 .شودرسد و بقیه به شهرهاي مشهد و قم و گاهی کشورهاي عربی ارسال میشده در محل به فروش می

 ساخت و قلمزنی محصوالت ،هاي صنايع دستی اصفهانترين رشتهيکی از پررونق: هاي مسی و برنجیساخت و قلمزنی فرآورده

  .ی استاي مسی و برنجنقره

وان شايد بت. اي ديرينه داردکاري خاص و همراه با خلل و فرج روي چوب است که سابقهواژه منبت به معناي کنده: کاريمنبت

کاري را از زمانی دانست که انسان نخستین بار، با ابزاري برنده چوبی را تراشیده است. در حال حاضر هم هنر آغاز تاريخ منبت

اما متأسفانه استفاده از نقوش اصیل  .هنرمندان بسیاري بدان مشغولند ؛رواج دارد و در گوشه و کنار ايرانکاري همچنان منبت

. دشوجايگزين آنها میهاي خارجی رود و طرحرو به فراموشی می ، به تدريجهاي اسلیمی و ختايی يا گل و بوتهشامل طرح

 .اي داردرواج درخور و شايان توجهکاري چوب در شهرهاي گلپايگان و اصفهان رونق و منبت

 .تاس «شهرضا»شهر  نمد انواع تولید مهم مراکز از يکی و دارد فراوان رونقنمد مالی در استان اصفهان : نمدمالی

است و تولید محصوالت آن نیاز به ظرافت و دقت  بسیارارزش هنري  با هاي صنايع دستی اصفهانيکی از رشته: سازيملیله

در تولید برخی  الزم به ذکر است، .هاي تولیدي صنعتگران اين رشته نمايانگر ذوق سرشار آنان استفرآورده. دارد ايالعادهفوق

 ود.شمیناسازان و زرگران هم استفاده میهمراهی بلکه از  ؛ندارند حضورسازان سینه و گوشواره تنها ملیلهها چون گلاز فرآورده

مواد  .دوزي استدوزي و قالبسکمه ،هاي صنايع دستی موجود در شهر اصفهاناز رشته يکی ديگر: دوزيدوزي و قالبسکمه

رومیزي گرد، زيربشقابی و  .اي استکتان ايرانی و خارجی و نخ پنبه شاملدوزان دوزان و قالباولیه مورد استفاده سکمه

 .است اين رشته صنايع دستیهاي مخصوص از انواع محصوالت دستمال

اي طوالنی برخوردار است. در زمان شاه عباس دوم که اصفهان پايتخت و مرکز هنر ايران نگارگري در ايران از سابقه :نگارگري 

شود و براي دور معمواًل براي نگارگري از چوب، عاج، فیبر و استخوان استفاده می .شد، نگارگري هم در اين شهر تکامل يافت

اي از هنرمندان اصفهانی نیز در زمینه طراحی فرش، . ضمن آن که بايد گفت عدهرودبه کار میخاتم و مینا ، عکس و جعبه ،قاب

 .تذهیب و تشعیر هم فعالیت دارند

 ،شودسازي انجام میهايی که در آنها کار نقرهسازي از جمله صنايع دستی رايج در شهر اصفهان است کارگاهنقره: سازينقره

 شاملسازان هاي تولیدي نقرهانواع فرآوده .دهندمحصوالت مسی و برنجی انجام می ،نقرهقلمزنی روي ي از قبیل کارهاي ديگر

 است. هاي چند پارچهسرويس خوري، گلدان، شمعدان وسرويس چاي

 اوج در هاو قرن شده مرسوم ايران در هامغول دوره از که است ايپرسابقه دستی صنايع از يکی قلمکارسازي: قلمکارسازي

داع ابآنها، زدند که از جمله  ابتکاراتی به دست ايرانیان مغول، خوانین نظرجلب منظور به ها،مغول دوره در بوده است. شهرت

توان که میبه طوري .سپس اين صنعت در زمان صفويه گسترش بیشتري پیدا کرد .هاي قلمکار بودنقاشی روي پارچه يا پارچه
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زمان صفويه بود و در اواسط عصر قاجاريه بتدريج از رونق آن کاسته شد. در زمان عمر پرشکوه اين صنعت در  مطرح کرد که

 . شدیهاي قلمکار تهیه مهاي مردانه و زنانه از پارچهسلطنت شاه عباس کبیر اين صنعت رونق بسزايی يافت و بیشتر لباس

بار  ،به ويژه صنعتگران قلمکار فراهم شددر زمان سلطنت رضاشاه با امتیازات خاصی که براي صنعتگران و ارباب حرف    

شرکت تولید قلمکار را تشکیل  ،اي از استادکاران بزرگ قديمیديگر اين صنعت رونق گذشته خود را به دست آورد و عده

مان ه انديشی و پیدا کردن راه حل جهت عرضه بیشتر باصنعتگران را به چاره تولید و عرضه محدود اين محصوالت، .دادند

 .ودبهاي مذکور روي پارچه ايجاد نقوش مورد نظر روي قالب و انتقال قالب، ت هنري واداشت. در اين مورد تنها راه چارهکیفی

 هاي صنايع دستی در اصفهان مبدل شد.ترين رشتهبدين ترتیب، اين رشته هنري به يکی از مهم

براي تهیه  ،از اين هنر عالوه بر کاله ،در حال حاضر .استدار زنان و دختران خانه، صنعت -هنرفعاالن اصلی اين  :دوزيسوزن

هاي ها و بینشدوزان عمومًا ذهنی و ملهم از برداشتهاي سوزنآيد. طرحجلیقه استفاده به عمل می و زيرلیوانی، کمربند، کفش

 .شودهاي تمثیلی میبوتهمشخص هنرمندان از محیط طبیعت است و بیشتر شامل گل

ن شهر دوزان ايدوزي در شهرهاي مختلف استان اصفهان در حال از بین رفتن است. گیوهمتأسفانه گیوه: دوزيگیوهبافی و گیوه

تًا نحوه تولید گیوه شامل تهیه رويه، تهیه تخت گیوه و نهايبه طور کلی، پردازند. به تعمیر کفش نیز می ،گیوه عالوه بر تولید

 .شور استدوخت رويه و تخت، همانند ساير مناطق ک

هاي وردهفرآ .دوزي در اصفهان از صنايع دستی پررونق اين شهر در گذشته بوده استصنعت پوست: دوزيپوست و پوستین 

نون آن رونق اک متأسفانه پوستی اصفهان به لحاظ ظرافت و لطافت الیاف و رنگ سفید يکدست آن خواستاران زيادي دارد. ولی

 .محصوالت استاين دوزي نیز حاکی از نقصان تقاضا براي هاي پوستديرين را ندارد. از طرفی کاهش تعداد کارگاه

می به هاي قديها و نقشويژگی طرح ،ترين صنايع دستی اصفهان است. در اين فرآوردهسازي يکی از اصلیکاشی: سازيکاشی

از هنرهايی که با استفاده از کاشی در اين استان  به خصوص، م خواستاران بسیاري دارد.خوبی حفظ شده است و حتی امروز ه

 است. کاشی معرق  ،گیردانجام می

سازي با هنر و فرهنگ ايران رابطه و پیوند . قلمدان و قلمدانها هستندقلمدان ،محصوالت الکی روغنی از جمله: الکی روغنی

لمدان هاي قجعبهروي کاري هنرمندان قديمی بر نگارگري تذهیب و منبت ،هاي نقاشیترين میراثديرينه دارد. چرا که گرانمايه

ترين وسیله کتابت و بهترين عامل برانگیختن و ترغیب مردم اي نه چندان دور مهمنقش بسته است. از طرفی قلمدان در گذشته

 آموزش خطاطی و خوشنويسی بود. و  طبقات گوناگون به فراگیري

ار ترين آثار هنري باستان به شمهاي اين دوره از جمله اصیلسازي از عهد صفويه رونق و اعتبار افزونی گرفت. قلمدانقلمدان   

از به عالوه،  و مقوايی. فلزي، هاي چوبیقلمدان هستند:سه دسته  شاملبه طور عمده  از لحاظ جنس هاقلمدان .رودمی

يا « نقاشی روغن»سابقه اين نوع هنر که در گذشته  .به جلدسازي و قاب آئینه اشاره کردتوان محصوالت ديگر الکی روغنی می

ان شود که تا بعد از دوره سلجوقیها چنین استنباط می، چندان روشن نیست، لیکن از آثار موجود در موزهندشدنامیده می« الکی»
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 نشان دسترس در معتبر اسناد .ینات اسلیمی بوده استيو فاقد هر نوع تز ،هاي خطی داراي جلد چرمی ساده يا ضربیکلیه کتاب

 .تاس شده متکامل و گرفته شکل دستی صنايع انواع ساير موازات به و يافته راه ايران به صفويه دوره از هنر اين دهدمی

تعداد زيادي کارگاه وجود داشت که در آن بافی بود. در اين شهر اصفهان در زمان صفويه يکی از مراکز عمده قالی: بافیقالی

در فتنه افغان آسیب فراوان ديد و تعداد بسیاري از هنرمندان و صنعتگران خود را  اما اين استانشد. فت بافته میاهاي زربقالی

 اصفهان دوبارهبافی قالی ،پس از چندي توانست رونق اولیه خود را به دست آورد. در زمان قاجاريه با اين وجود .از دست داد

هاي زياد در جنگ جهانی اول اصفهان يکی از مراکز عمده تهیه قالیچه بود و پس از آن نیز بحران که؛ به طورياحیاء شد

  .نگذاشتبر جاي بافی در کار قالی اثري ،اقتصادي

بافی در نايین در آستانه جنگ صنعت قالی .هاي اصفهان بسیار محدود استهاي انتخاب شده در قالیتعداد رنگ به طور کلی،   

رداختند هاي بسیار ريز بافت پبه بافتن قالیچه ،تر سروکار داشتنددوم جهانی آغاز شد و چون بافندگان آنجا همواره با پشم نازک

اين ق ر رونبنیز در زمان جنگ  حتی و از آنجا که میزان تولید کم و جنس بسیار خوب بود، بازار خوبی براي کاالي خود يافتند.

 پديد آمد.  به شمار آيد،ترتیب قالی نايین که شايد بهترين قالی امروز ايران افزوده شد. بدين رشته

 هاي اينترين ويژگیمهمذوق و هنر ايرانیان در جهان است. از  ی،هاي تاريخی و گرانبهاي کاشان مظهر زيبايقالیچنین، هم   

ی ها و نقش و نگار مشترک با ظروف سفالکاريريزه ،ینات مربوط به نقشيتز اشاره کرد؛توان به مواردي از اين قبلی ها میقالی

ت. گره فارسی بافته شده اس هاي ديگري که باو ظرافت خاص آن نسبت به قالی ،بافت ريز و مخمل نما، سازي کاشانو کاشی

ار و ساير عناصر زيباي دهاي دندانهها و برگشاخههاي ظريف، دار و برگهاي کنگرهترنج بیشتر شاملهاي کاشان نقشه قالی

 طبیعت هستند.

طراحی و نقاشی سنتی، درودگري، توان به هنرهاي می دهنده مجموعه هنري ضريحهنرهاي تشکیلاز جمله : سازيضريح

میناسازي، حجاري، هاي مختلف آن، زنی و سبکبافی و رودوزي، قلمکاري و ترصیع، زرگري، سازندگی، بافت، ترمهمرصع

 اشاره کرد. خطاطی

 معرفی صنايع دستی تهران 3-2-3

گري، یشهکاري، شزنی روي مس و برنج، خراطی و سبدبافی، خاتمقلم شاملیشتر صنايع دستی استان تهران به طور کلی، ب   

یربافی، گري، حصباتیک، سفالبافی و چاپ نقاشی روي چرم، قالی مصنوعات چرمی و تراش و نقاشی روي شیشه، زيلوبافی،

اي، القهچاپ ک، منبت چوب وآهنگري هنري، معرق ، بافی، جاجیم و گلیم، چنته، روبه پشتی، جوال، خورجینبافی و دستورنی

 شوند.ها به طور مختصر تشريح میهستند. در ادامه، برخی از اين رشته یتزيینساخت مصنوعات و 

نک به العاده چشمگیري دارد و هم ايبافت قالی و قالیچه گستردگی فوق ،رايج در استان تهراندر بین صنايع دستی  .بافیقالی

ماوند بافی در مناطق غیرشهري کرج، دقالیکه به طوري است؛اي خانگی تقريبًا در تمام نقاط روستايی استان رايج صورت حرفه

صنايع دستی به عنوان يک عامل مکمل اقتصاد  ده است کهمنجر به اين ش ،و شمیرانات داير بوده است و اين رشد شتابناک
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 طیکه  اکثر کسانی، ولیکن، بافی استان تهران گره فارسی استگره رايج در قالی به شمار آيد.کشاورزي در جوامع روستايی 

ی و ... آذربايجانی، همدانبافان ترکمن، که مختص قالی کننداستفاده می از گره ترکی ،اندبافی روي آوردههاي اخیر به قالیسال

 . است

افی، بباف آثار بسیار نفیس و باارزشی نظیر چهرهطراحان هنرمند و نیز هنرمندان قالی برخیگفتنی است در شهر تهران    

 ستی ديگريصنعت دعالوه، . بهآورندبا کیفیت باال از لحاظ طرح و نقش و بافت پديد می یهايتابلوبافی، آثار حجمی و قالیچه

بافت انواع  ،نداهاي کثیري نیز به آن اشتغال داشتهو در گذشته گروه داردکه بويژه در مناطق روستايی استان تهران سابقه تولید 

 .دار و مخطط استگلیم نقش

ی روستايشود که طی آن دختران و زنان ساز اطالق میاصطالح روکاري معمواًل به آن گروه از تولیدات دست(. روکاري )رودوزي

. انواع آورندهاي اصیل و سنتی را پديد میها و طرحروي پارچه نقش هاي رنگین، بربا استفاده از سوزن يا قالب و به کمک نخ

هاي رايج در شهر دوزي از جمله رودوزيبافی و گلدوزي، قالبقالب از آن جمله،در شهر تهران رواج دارد و  هارودوزي

 .تهران است

يکی از مراکز  ،داري و دامپروري گستردهمراتع سرسبز و قهرًا گله داشتنمنطفه فیروزکوه به دلیل کوهستانی بودن و . بافیجاجیم

هاي تولیدي روستاهاي جاجیم .هاي تولیدي آن نیز داراي معروفیت خاصی استشود و جاجیمتولید پشم ايران محسوب می

با اين تفاوت  ،هاي آالدشت استبافی آالدشت و شبیه پارچهکاماًل تحت تأثیر دستفیروزکوه به دلیل نزديکی منطقه با مازندران 

کند. گروهی از عشاير قشقايی ساکن در روستاي قجرتخت رستم نیز در سانت تجاوز نمی 25هاي تولیدي از که عرض جاجیم

هتر قالیبافی هاي اقتصادي بًا به دلیل جاذبهولی در حال حاضر اکثر ،اندهايی بسیار نفیس اشتغال داشتهگذشته به تولید جاجیم

اي هايشان دارکه بافته اي به تولید جاجیم اشتغال دارندعدهنیز،  توابع دماوند در روستاي کوهان از .اندجذب اين حرفه شده

 است.سانت  25عرض 

تلف و براي هاي مخشب در اندازه بافت چادر ،ترين صنعت دستی رايج در منطقه روستايی استان تهرانپرپیشینه. بافیشبچادر

هم اينک در روستاهاي کوهان و گیالن )از تواقع شهرستان دماوند(  ،اي خانگیمصارف متفاوت است که به صورت حرفه

تی هاي چوبی ساده محصوالگیري از دستگاهبا بهره ،جريان دارد و دست اندرکاران آن که عمدتًا زنان و دختران خانه دار هستند

 اي. نیلی و ... تولیدهاي زرد. قرمز. سبز. بنفش. نارنجی. قهوههاي راه راه و پیچازي به رنگطرح بابسیار نفیس و ظريف 

 .کنندمی

حاضر  ولی در حال داشته،که در مناطق روستايی استان تهران رواج  است از جمله صنايع پرپشینه ديگرياين رشته . نمد مالی

. اين حرفه که در گذشته گروه کثیري از ساکنان مناطق روستايی استان تهران به ويژه سکنه روستايی ستا تقريبًا منسوخ شده

دشواري  ،ین بودن میزان تقاضايبه علت پا ،اندورامین و عشاير اسکان يافته در شهر ري و شهريار به آن اشتغال داشته ،طالقان

اينک فقط تعداد و هم است کلیه دست اندرکاران خود را از دست داده هاي اخیرکار و باال رفتن قیمت مواد اولیه در سال



 
 

  

153 

 

 مؤثر در توسعه کسب و کار هنرهاي صناعی )صنايع دستی(هاي طرح پژوهشی بررسی و شناسايی مؤلفه

 

نمد براي مصارف  اندکیمقدار  ،کنندهنگامی که به مراتع حومه سد الر )در منطقه شمیرانات( کوچ می ،معدودي از عشاير

دماالن خورد و نمبه چشم می هايی از تولید اين محصولدر روستاي کش )از توابع طالقان( هنوز نشانهکنند. شخصی تولید می

که در گذشته يکی از  ،کنند. در منطقه امامزاده جعفر )از توابع ورامین(در صورت دريافت سفارش گاهی اقدام به تولید می

 .ها رو به کاهش گذاشته استفعالیت تا به حالاز چند سال قبل  ،ترين مناطق تولید نمد در استان تهران بودعمده

د، که در قشالق داودآباد، باقرآبابه طوري ،اي داردگسترده نسبتاقیمت رواج بافت زيلوهاي ارزان ،نطقه ورامیندر م .زيلوبافی

افندگی دستی هاي بگیري از دستگاهزيلوبافی داير است و گروهی از تولیدکنندگان غیربومی با بهره ،تپه، قرچک و خیرآبادگرگ

 .سرگرم کار هستند

اي استان )نظیر دشت ورامین و ري( هاي جلگههاي جنوبی سلسله جبال البرز به ويژه بخشقسمت. سازيگري و سرامیکسفال

داراي طبقات رسی است که همین مسئله موجب رشد و رونق  ،هاي جاجرود و کرج استکه حاصل رسوبات آبرفتی رودخانه

د آجرپزي در حومه ري و ورامین دلیل خوبی بر هاي متعدوجود کوره شده است.در اين ناحیه  گري و آجرپزيصنعت سفال

ولی به لحاظ مرغوبیت خاک منطقه  ،تولیدات عمومًا بدون لعاب هستنداست. گري مرغوبیت خاک در اين منطقه جهت سفال

گر در حدود شهر ري و نیز مهرشهر کرج و . گفتنی است برخی هنرمندان سفالبرخوردار هستندشفافیت و ويژگی خاصی  از

 .پردازنددر محل اقامت خود در شهر تهران به تولید انواع محصوالت سفال و سرامیک می بعضًا

 معرفی صنايع دستی يزد 3-2-4

اين صنايع مورد توجه  نیز هاي بسیار دور زندگی مردم استان يزد، با صنايع دستی عجین بوده است و تا امروزاز زمان   

 باز ، امااندبه فراموشی سپرده شده در حال حاضر از اين صنايع برخیگرچه  .صنعتگران، هنرمندان و مردم هنرشناس قرار دارد

 به برخی بخشدر اين  کرد.توان تاريخ گذشته و هنر يزدي ها را مشاهده هاي صنايع دستی میهم در بازارهاي شهر و كارگاه

 شود.ستی اصیل خطه كوير يزد و آثار دستی هنرمندان اين استان اشاره میاز صنايع د

اي است و از حال و هواي كوير نشأت هاي ويژهداراي طرح ،به ويژه در شهر میبد ،گري در استان يزدهنر سفال. سرامیك و سفال

و « خانم خورشید»هاي اصیل میبد با نقش . سفال و سرامیكنامندمی« كواره» را تولیدات سفال، گرفته است. در اصطالح محلی

 و ،اي از گنجشكان نواحی كويرينماد گونه« مرغ»درخشان كوير،  آفتابسمبل « خورشید»شهرت فراوان دارد. « مرغ و ماهی»

 آبی اين سرزمین است. كنايه از كم« ماهی»

هـ.ش( برنده  1350میالدي ) 1971ونیخ در سال المللی مطرح سرامیك میبد با نقش خورشید، مرغ و ماهی در نمايشگاه بین   

هاي كاسه ها و. كوزهشده استبا استقبال بازديدكنندگان و تأيید صاحب نظران روبرو  نیز هاو در ساير نمايشگاه شدمدال طال 

ر نقاط هاي سايسفالهاي آن در هاي شهر میبد از ظرافت و زيبايی خاصی برخوردارند و نمونهساخت استان يزد، به ويژه ساخته

 است. سفال لعابدار و لعاببی هسفال ساداز  هاي ساخت میبد عبارتكواره .خوردايران به چشم نمی
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هاي زيبا و گوناگون سنتی در معماري بناها است. اين هنر در استان يزد كارگیري كاشیسازي عبارت از بهكاشی. سازيكاشی

ا لعاب آنها ر آنگاهكنند و تدا اشكال دلخواه كاشی را تهیه و سپس روي آنها را نقاشی میصد ساله دارد. هنرمندان ابقدمتی هفت

یه، گوش، كاشی حاشكاشی يزدي، كاشی كمك، كاشی شبكه، كاشی شششامل انواع كاشی اين استان  .کنندمیدهند و پخت می

 است. رنگ و كاشی جووكاشی اكمند، كاشی هفت

زيبا، خاص مناطق حاشیه كويري است. اين فرش با نوع زندگی مردم منطقه تطابق دارد و  هبافتدستاين (. بافیزيلوبافی )پالس

بخشی از اعتقادات مذهبی، تاريخ، معماري، طبیعت و گويش مردم اين نواحی نیز، بر تار و پود آن نقش بسته است. زيلوبافی 

 دهند. را به قرن هشتم هـ.ق و دوره مظفريان نسبت میاي ديرينه دارد. برخی سابقه زيلوبافی در شهر میبد در شهر میبد سابقه

ترين زيلوهاي میبد، به قرن دوازدهم هـ.ق تعلق دارد و بر روي آن بیست و چهار سجاده ترين و در عین حال نفیسقديمی   

م واقف و تاريخ نواز است. در حاشیه اين زيلو، ناهاي آن با اندكی اختالف، يكسان و چشمطراحی شده است. در مجموع رنگ

  .ايیتتايی و سیزدهتايی )مجی(، هفتشوند: پنجهاي زيلو در میبد به سه نوع تقسیم مینقش .هـ.ق نقش شده است 1188

بافتوگ، پرت توره )رد شغال(، زلف، مفرش حلقه، زنجیر  مانندتايی هفت، تايی شامل چشم بلبلی، ُپرگ و مهرگپنجنقشهاي 

د، تالوگ، كنگره، بندرومی، كلی، گچ نظیرتايی سیزده، و چاركلگ، سروگ خزن قفلی، چشم بلبلی الدينی،وگ، تالوگ، ركن

 ( هستند. گرگ )رد گرگريز، كمري و پرتسرو، سینه

 ستانابافی است. اين صنعت تقريبًا در تمام شهرها و روستاهاي عمده ترين صنعت دستی استان يزد، صنعت فرش .بافیفرش

هاي اصیل شود. نقشهتولید می 1*1، و  5/2*5/2،  2*3،  5/3*5/2،  3*4هاي بافت يزدي در اندازههاي دسترواج دارد. قالی

 %25هاي اين استان با خامه پشم و از فرش %75است. « كرمانی»و « سردار جنگل»، «گل و ماهی»، «هراتی»هاي فرش يزد به نام

ی اين بافايع تولید رنگ، خامه و رنگرزي از جمله صنايع جنبی است كه مكمل صنعت فرششود. صناز خامه كرو بافته می

 .استان است

ترين صنايع دستی يزد، شعربافی و محصوالت مختلف اين صنعت است. شعربافی در ابتدا توسط زنان انجام از مهم .شعربافی

افی در هاي شعربيل شد. تا چند سال پیش صداي كار دستگاهشد، اما رفته رفته اين هنر به يك كار كارگاهی و مردانه تبدمی

مد، دستمال، بافی، شهاي آن عبارت از ترمه، زريو دست بافته هستند كارهاي شعربافی متنوع. شدهاي يزد شنیده میبیشتر كوچه

 هستند. مخمل، دارايی، چادرشب، قناويز و دندانی

سوغات مهم اين شهر و يكی از اقالم  واز دويست و پنجاه سال دارد و همواره جزاي بیش بافی در استان يزد سابقهترمه .ترمه

كه تار آن از ابريشم طبیعی و پودش از ابريشم نخ، پشم و كرو  ،اي است در نهايت زيبايیصادراتی آن بوده است. ترمه پارچه

. اما در حال حاضر تولید آن نامیدندمینیز « فباانگشت» را بافتند، از اين رو آنالوان است. در گذشته ترمه را با دست می

بندي، شال راه راه، شال محرمات، شال اتابكی، شال كشمیري، شال رضايی، شال چارقدي، شال شاملانواع ترمه  .دستی استنیمه
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طرح جام، بته كشمیري، بته اژدري، رضا تركی،  از هاي ترمه عبارتترين نقشمعروفهستند. به عالوه،  شال امیري و شال يزدي

 هستند. گلزار، قاب قرآن، خجسته، تاجی و نقوش جديد

رسد. در گذشته مراكز عمده تولید آن شهرهاي هاي قديمی است كه قدمت آن به دوره ساسانیان میبافی از بافتهزري .بافیزري

 .اصفهان، ابیانه، يزد و كاشان بود

ده و هاي ساشود. شمد اغلب داراي نقشابريشمی است كه به عنوان روانداز در فصل تابستان استفاده مینوعی پارچه  .شمد

 .چهارخانه است

هاي متنوع در تمام نقاط كشور گیرد. دستمال يزدي در ابعاد و طرحهاي كوچك صورت میبافی در كارگاهدستمال  .دستمال

. در حال حاضر، ماده اولیه اين هستند عشايري، ابريشمی، مرسريزه شاملزدي هاي دستمال يترين طرحخريدار دارد. معروف

 .ها ابريشم مصنوعی )ويسكوز( استبافته

 .كنندشود. در بافت مخمل يزدي از ابريشم استفاده میبافت در يزد انجام میتولید اين پارچه به طور دست .مخمل

كنند، یهاي خاصی رنگ مهاي تار را قبل از بافت به روشيزد است. براي تهیة دارايی، نخ ههاي زيبا و ويژدارايی از بافته .دارايی

شود. ماده خام دارايی قباًل ابريشم خالص بود و اكنون ابريشم هاي متنوعی در آن پیاده میطوري كه پس از بافت، نقشبه

 .مصنوعی است

چ پیدار است و به چادرشب رختخواب. گونة نخست، نازو و نقششوددر يزد و اردكان دو نوع چادرشب بافته می .چادرشب

رود و به آن چادرشب هاي كشاورزي به كار میو براي حمل علوفه و فرآورده ضخامت بیشتري داردمعروف است. گونة دوم، 

  .گويندبیابانی می

 .فراموشی سپرده شده استشد و امروزه به هايی است كه با ابريشم بافته میقناويز از پارچه .قناويز

رسد، اما زحمت بسیار دارد. اين پارچه به پارچة جامة اي است كه بافت آن ساده به نظر میخورد پارچهدندانی يا گل .دندانی

 .زرتشتیان شهرت دارد

گیوه  ،و سوزن اينبهاست. زنان با استفاده از نخ پ بافی، گیوهبافتنی و سرگرمی زنان روستايی هنگام فراغت از كار .بافیگیوه

بافی ادامه دارد. پس از آن كه بافت رويه گیوه توسط زنان بافند. در مناطقی مانند تفت، مهريز، خونزا، نیر، بهاباد هنوز گیوهمی

گويند. در گذشته تخت گیوه را از چرم كشی میبه اين عمل تخت کهدهند ، مردان كار دوخت آن را انجام میمی رسدبه اتمام 

 .كنندهاي اخیر از تخت الستیكی استفاده میكردند؛ اما در سالهاي سرقیچی( درست میته )پارچهو ل

حصیربافی يا بافت بوريا كه با استفاده از الیاف درخت خرما است، در مناطق مختلف استان يزد چون بافق، طبس،  .حصیربافی

ن مراكز تولید اين صنعت در مناطق طبس و بافق متمركز است. انواع ترياردكان رواج دارد. مهم« زدين»بهاباد، مباركه و روستاي 

 هستند. انواع كاله، بادبزن، جارو، سبد و پادري نیز شاملتولیدات حصیري 
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بافی از ديرباز در شهرهاي اشكذر و اردكان رواج دارد. خورجین بیشتر مورد استفاده روستايیان لبافی يا خورجین .بافیخورجین

 .بافند و نسبت به زيلو نقش كمتري دارداولیة خورجین، نخ پنبه است كه آن را مانند زيلو بر دارهاي عمودي میاست. مادة 

 معرفی صنايع دستی خوزستان 3-2-5

ار هاي گذشته، هنر را با کصنايع دستی در استان خوزستان از اهمیت بااليی برخوردار است. ساکنان اين استان در طول قرن   

 شوند.اند. برخی از صنايع دستی مرسوم در اين منطقه به شرح زير مطرح میتلفیق کردهو زندگی 

از  که رودبه شمار می هايیاز جمله فعالیتمیناکاري بر روي طال و نقره و قلمزنی بر روي مس و برنج، : میناکاري و قلمزنی

شود که در شهرهاي آبادان، خرمشهر و اهواز انجام می در هااست. اين فعالیتخوزستان رواج داشته استان هاي دور در گذشته

 رتحض ، پیروان"هاصبیتولیدات مینايی توسط ". دهندن اين حرفه در اهواز به کار خود ادامه میهاي اخیر بیشتر فعاالسال

 و عمولم نقوش )با تولیدات اين. شودمی عرضه زنانه و زينتی صورته ب بیشتر و فلزات؛ ديگر و نقره طال، برروي يحیی،

نگشتر، گوشواره، ا دستبند، بند،گردن بر روي و قايق( گنبد کارون، رودخانه معلق از جمله پل پل نخل، ساربان، و شتر متداول

 .چنین قندان، سینی، گیره استکان و ... کاربرد دارندالنگو، و هم

 هاي مربوط به ورشوکاريچشمگیري داشت. عمده فعالیتزمانی نه چندان دور فعالیت  در خوزستان دراين صنعت : ورشوسازي

 .گرفت. هم اکنون نیز در شهر دزفول تعدادي صنعتگر به اين حرفه مشغول هستندتوسط مردان و درشهر دزفول انجام می

 ماننددر دزفول محصوالتی دارد.  رواج بهبهان وخراطی چوب از هنرها و صنايعی است که بیشتر در دو شهر دزفول  :خراطی

وجود  خراطی هايکارگاه نیز بهبهان در. شوندمی ساخته... و نمکدان گلدان، زورخانه، میل لباسی، چوب مبل، صندلی، ،پايه میز

 شود.می تراشیده سپیدار چوب از که است مبل پايهگهواره  ،محصوالت آنها از جمله دارد که

وستاهاي بیشتر در دهستان شهیون دزفول و ر است، خوزستان رونق فراوان يافتههاي اخیر در استان کپوبافی که در سال :کپوبافی

ک هاي نازساقه و ، اصطالح محلی "کرتک "، هاي خشک نخلبرگ را، شود. مواد اولیه مصرفی در بافت کپواطراف آن انجام می

 .دهدتشکیل می، " هلفه " اصطالح محلی ،گندم

ن اين حصیر از نی مردابی که در اي. شودحصیر زيرانداز با الیاف برگ درختان خرما بافته میبوريا يا (: حصیر زيرانداز)بوريا 

زم الچنین پوشش سقف منازل کاربرد دارد. . اين نوع حصیر براي زيرانداز و همشودنیز تولید می ،شودمنطقه به وفور يافت می

 شود.می انجام مردان توسط فقط که است کاري به ذکر است، بوريابافی

دگان آن عشاير شود. بافنبیشتر به صورت دارهاي افقی و بعضًا به صورت عمودي بافته می اي است کهاين محصول، بافته :گلیم

 فارس قشقايی رعشاي هايبافته به شباهت آنها نقوش شود کهمی بافته هفتگل در نیز هايیگلیم هستند.  و عشاير عرب بختیاري

د پشمی پو واي هاي آن غالبًا داراي تار پنبهنشین غزي است که گلیمروستاي عرب ،بافی در خوزستانگلیماز مناطق اصلی دارد. 

هاي غزي هندسی و ذهنی است. نقوش گلیم موجود اي و سفیدهاي قرمز، صورتی، سبز، نارنجی، آبی، سرمهاست و به رنگ

 .دنو بافتی ساده دار هستند
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 هايرنگ به پشمی که پود و ايپنبه تار با استاي د. احرامی پارچهنشودر شوشتر بافته می اين محصوالت بیشتر: احرامی

 شود.و ... تولید میفید، نارنجی، قرمز س سبز، زرد، اي،سرمه

گان کنندمصرف رواج بسیار دارد. دلیل اين امر اين است که نمد مالی از جمله صنايعی است که در استان خوزستان: نمد مالی

ولیدات شوند. تدو شهر دزفول و بهبهان از مراکز مهم تولید نمد در اين منطقه محسوب می، عشاير هستند. اصلی تولیدات نمدي

 هستند. نمدي کاله وزيرانداز، کپنک  عبارت از نمدي اين شهر

تفاده هاي نساجی سنتی اسبافت موج در استان خوزستان و خصوصًا در شهر بهبهان رايج است و براي بافت آن از دستگاه: موج

هاي متفاوت دارد. در واقع موج همان دستبافی است که در ساير نقاط ايران به است که اندازه تبافکنند. نوعی پارچه دستمی

 رختخواب پیچ يا چادر شب نیز معروف است. 

 ود. شدر تهیه اين محصول از نخ ابريشم مصنوعی )ويسکوز( استفاده می و بافت اين نوع پارچه در دزفول رايج است: بافیابريشم

در گذشته عبابافی در اين استان در شهرهاي دزفول، شوش، و سوسنگرد  .اي ديرينه داردبافت عبا در خوزستان سابقه: عبابافی

اين عباها معموال به  .شودجام میو بهبهان رواج داشته است. هم اکنون تولید آن بیشتر در شهرهاي سوسنگرد و بهبهان ان

 شود. هاي خرمايی، مشکی، خاکستري و شیري است که توسط بافندگان رنگرزي میرنگ

 .شودبراي تهیه کاله نمدي به جاي پشم از کرک به عنوان ماده اولیه استفاده می: کاله نمدي

 200دوزي است که حدود بافی و گیوهگیوه ،ديرينه دارداز جمله صنايعی که در استان خوزستان قدمت : دوزيبافی و گیوهگیوه

 .توان نام بردسال در اين منطقه رواج دارد. از مراکز اصلی اين صنعت در خوزستان دو شهر دزفول و بهبهان را می

 کنندمیت سصنعتگران از برگ درختان خرما سبدهايی در .استان خوزستان که از مراکز مهم پرورش نخل در ايران است: سبدبافی

 از ولدزف اطراف روستايیان از ايعده و خوزستان بختیاري عشاير چنینهم گويند.می زنبیل آن به و دارد مختلف مصارف که

و براي  شودي است که "سله" نامیده میسبد آنها ترينمعروف که بافندمی سبدهايی مختلف درختان هايترکه و نازک هايشاخه

 ،هاي درخت بیدنژاد با استفاده از ترکهاي از هموطنان ترکدر انديمشک نیز عده د.شواستفاده میآبکش کردن برنج از آن 

کنندکه مصارف گوناگون دارد. عشاير و روستايیان استان خوزستان نوعی سبد هاي متفاوت تولید میسبدهايی با اندازه و شکل

 .کنندبراي جابجايی ماکیان تولید می ،شودکه " کوروک " نامیده می

در استان خوزستان ساخت وسايل فلزي در شهرهاي دزفول، اهواز، مسجد سلیمان، بهبهان، رواج دارد که تولیدات  :فلزکاري

 . مختلفی از قبیل داس، تیشه، قیچی، قند شکن و ... از محصوالت آنان است

 ،نداهايی از اين منطقه را قشالق خود قرار دادهکه بخش ،وجود عشاير بختیارياستان خوزستان به علت : تولید محصوالت پوستی

. در اين استان بدلیل وجود ستچنین اسکان بسیاري از آنان در اين خطه، از نظر تولید پوست موقعیت خاصی را داراو هم

حال صنايع چرم و پوست چندان رواج  شود. با اينشان دامداري است، پوست به وفور يافت میعشاير بختیاري که کار اصلی
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و فقط عده کمی از عشاير آنهم براي رفع نیاز خودشان و براي ساختن لوازم مورد استفاده زندگی مانند مشک و  است نداشته

 .کننداستفاده می، سازهاي محلی، از کنند. گاهی نیز از پوست براي دهلهمیان از آن استفاده می

ها در حد هاي هر يک از اين استانصادرات مناطق مختلف صادراتی کشور در مقايسه با پتانسیلطور که مطرح شد، همان   

سازد. نگاهی هر چند گذرا به ناچیزي بوده است. اين امر توجه مسئوالن و دلسوزان اين حوزه را بیش از پیش آشکار می

تی حتی درصد محدودي از تولیدات هنرمندان و دهد که محصوالت صادراهاي مطرح شده در اين سه استان نشان میقابلیت

، تنها برخی 92ترين منطقه صادراتی کشور در سال شود. به طور مثال، در استان همدان، مهمتولیدکنندگان هر استان را شامل نمی

 اي به کشورهاي ديگر صادر شده است. محصوالت چوبی، سفالی و شیشه

از  ايتواند بخش عمدهشهر از قبیل قالی، گلیم، و محصوالت چرمی و سنگی می اين در حالی است که محصوالت مهم اين   

هاي روستايی، عشايري و صادرات اين استان را به خود اختصاص دهد. استان خوزستان، به صورت مجموعه ترکیبی از گروه

ه با ه از اين استان در مقايسکند که میزان صادرات صورت گرفتشهري، طیف وسیعی از محصوالت صنايع دستی را تولید می

د هاي صادراتی بسیاري وجوچنین در استان اصفهان، به عنوان مهد هنر ايران، زمینهاين ظرفیت تولید بسیار محدود است.  هم

 رنگ شده اين استان را برگرداند. تواند شکوه و رونق کمگذاري مناسب در اين حوزه میدارد که سرمايه

هاي ، کاالهاي صنايع دستی صادر شده از سوي استان93-89دوره زمانی ر بررسی بهتر اقالم صادراتی در در ادامه، به منظو   

 گیرد. شده در فصل اول، مورد تحلیل قرار می ارايهبندي ايران، بر اساس گروه

 هاي شاخصهاي مختلف بر حسب گروهبررسی اطالعات صادراتی استان 3-3

شود. الزم به يادآوري می ارايههاي اصلی صنايع دستی هاي مختلف بر اساس گروهصادراتی استان، اطالعات اين بخشدر    

هاي دريافتی از سايت گمرگ ايران، منطقه و استان صادراتی نامشخص بوده است که در فرآيند تحلیل در است، در برخی داده

ول، هاي معرفی شده در فصل این ذکر کرد که از میان گروهتوان چناين بخش بررسی نشده است. با توجه به اقالم صادراتی می

توجه  لملل مورداها و مبادالت بازرگانی بینهاي سنتی در فعالیتگروه آثار فلزي، آثار سفالی، آبگینه، آثار چوبی و دست بافت

 شود.قرار گرفته است که در ادامه، به تفکیک، اطالعات صادراتی اين اقالم تشريح می

 هاي صادراتیو استان آثار فلزي ايران 3-3-1

هاي لرستان، ترين روزگاران تا دوران معاصر، آثار ارزشمندي را همچون مفرغینهفلزکاري و هنرهاي مرتبط با آن، از کهن   

-اريکها و مشبکنظیر دوران اسالمی، مفرغهاي نفیس زرين و سیمین سامانی، آثار بیهاي هخامنشی، بشقابزيورآالت و جام

 کرده است.  ارايههاي پرجلوه و با ابهت اماکن متبرکه را مانند و ضريحهاي بی

کاکی، قفل کوبی، حکاري، فیروزهزنی، طالکوبی، ملیلهشوند که از آن جمله قلمتزيینات گوناگونی بر روي آثار فلزي انجام می   

سازي، چاقوسازي، میناکاري و ساخت ضريح و درهاي متبرکه از انواع هنرهاي فلزي هستند که برخی سازي، زيورآالتو يراق
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لزي هاي تزيین آثار فهاي اماکن متبرکه. برخی روشاز آنها روش ساخت و تزيین تلفیقی دارند مانند زيورآالت ضريح و درب

 نشان داده شده است. 2-3در نگاره 

 
 

 

 

 

 

 

به هاي کهن برداشته شده است که آن هم هاي فلزکاري گام نوينی در احیا و حفظ شیوهامروزه با احیاي روش و اسلوب   

 . (1391)ذريه زهرا،  همت استادان بزرگ اين عرصه در روزگار ماست

، 26-3گیرد. جدول را در بر می سال اخیر 5آثار فلزي در حوزه صنايع دستی، بخش خاصی از صادرات اين حوزه در    

از محصوالت گروه آثار دهد. در اين جدول، مناطق صادراتی هر يک اطالعات مناطق صادراتی آثار فلزي ايران را نشان می

فعالیت ترين استان ترين و کمفلزي همراه با ارزش دالري صادرات آنها درج شده است. به عالوه، در هر محصول نیز، فعال

 کشور ذکر شده است. 

 اطالعات مناطق صادراتی آثار فلزي ايران 26 -3 جدول

گروه هنرهاي 

 استان صادراتی صادراتیمحصوالت  صناعی
ارزش 

 دالري

ترين فعال

 استان

ن تريفعالیتکم

 استان

اري دخانه يآشپزخانه، اشیا يمیز، اشیا  سر  ياشیا  آثار فلزي

 مس، میناكاري شده قطعات آن از و اجزا و

 فارس اصفهان 1200286 اصفهان

 870506 تهران

 3420 فارس

   2074212 مجموع ارزش دالري صادرات

اري دخانه يآشپزخانه، اشیا يمیز، اشیا  سر  ياشیا 

 زنیقلم، مس قطعات آن از و اجزا و

 

 

 خراسان رضوي تهران 9180 آذربايجان شرقی

 272016 آذربايجان غربی

 750 خراسان رضوي

 43419 قم

 378675 اصفهان

 20888 فارس

 1156173 تهران

   1881101 ارزش دالري صادراتمجموع 

 آثار فلزي

 تلفیقی زنیقلم کوبیفیروزه کاريمشبک میناکاري حکاکی طالکوبی يکارملیله

 هاي تزيین آثار فلزيبرخی روش 2 -3 نگاره
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گروه هنرهاي 

 صناعی
 استان صادراتی محصوالت صادراتی

ارزش 

 دالري

ترين فعال

 استان

ن تريفعالیتکم

 استان

 آذربايجان غربی اصفهان 8100 آذربايجان غربی مصنوعات از مس به صورت میناكاري شده آثار فلزي

 126658 اصفهان

 114380 تهران

   249138 مجموع ارزش دالري صادرات

 فارس گیالن 20830 اصفهان زنیمصنوعات از مس به صورت قلم

 488700 گیالن

 3598 فارس

 59422 تهران

   572550 مجموع ارزش دالري صادرات

 - اردبیل 1950 اردبیل  میز ( كاردهاي سر از تیغه ثابت )غیر كارد با

   1950 دالري صادراتمجموع ارزش 

آالت و اجزاي آنها از نقره، کحتی طالآالت يا نقره

ــده با   ــده يا پوشــش ش ــده، روكش ش آبكاري ش

 زنی شده فلزات گرانبها، حكاكی، قلم

 تهران اصفهان 1310 تهران

 9735 اصفهان

   11045 مجموع ارزش دالري صادرات

نقره، کحتی آالت واجزاي آنها از  طالآالت يا نقره 

ــده با   ــده يا پوشــش ش ــده، روكش ش آبكاري ش

 كاري فلزات گرانبها، ملیله

 - اصفهان 107200 اصفهان

   107200 مجموع ارزش دالري صادرات

ه زيورآالت يا جواهرآالت و اجزاي آنها از نقره ب   

 صورت سنتی، صنايع دستی مرصع 

 - تهران 10000 تهران

   10000 مجموع ارزش دالري صادرات

شیاي            شپزخانه، ا شیاي آ سر میز، ا شیاي  ساير ا

مس،        خــانــه طعــات آن از  ق جزا و  داري و ا

 کوب فیروزه

 - تهران 26100 تهران

   26100 مجموع ارزش دالري صادرات

  4933296 مجموع کل ارزش دالري صادرات گروه آثار فلزي

مشخص شده است، آثار فلزي صادر شده گروه محصوالت مسی به صورت میناکاري و  26-3طور که در جدول همان   

گیرند. البته در اين میان صادرات کارد نیز به صورت محدود صورت پذيرفته است که جاي می ، طالآالت و زيورآالتزنیقلم

 تنها منطقه صادراتی آن نیز استان اردبیل است. 
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پردازند که از آن جمله، شهرهاي اصفهان، تهران، اي کشور، به صادرات آثار فلزي میهاستان با توجه به اين جدول، طیفی از   

هاي تهران و اصفهان تقريبا در شود، استانطور که در اين جدول مشاهده میآذربايجان غربی، فارس و گیالن هستند. همان

ه به صورت جات است کمحصوالتی از قبیل طالآالت و نقرهه به مالحظه، توجند. نکته قابلامی انواع آثار چوبی فعالیت داشتهتما

کر رود. الزم به ذترين استان صادراتی به شمار مین فعالشده است. در اين بخش، استان اصفهازنی صادر کاري و قلمملیله

 ريزي منسجم،برنامه عراق دارد که در صورت قبیل امارات و ی ازباست، اين گونه کاال متقاضیان بسیاري در کشورهاي عر

 توان بر اين کاالها تمرکز بیشتري داشت. می

ترين منطقه صادراتی مشخص ، فعالفلزي، در هر يک از انواع محصوالت صنايع دستی 26-3به عالوه، با توجه به جدول    

به طور مثال، اصفهان با  شود.توجهی را شامل نمیشده است. هر چند در برخی موارد، میزان ارزش دالري صادرات، رقم قابل

میلیون از اشیاي مسی میناکاري شده، بیشترين فعالیت را در اين بخش در اختیار داشته است. در بخش  1صادرات حدود 

به طور کلی،  هزار دالر صادرات داشته است. 500ترين منطقه، حدود زنی، نیز استان گیالن به عنوان فعالمصنوعات مسی قلم

 نشان داده شده است. 3-3هاي صادراتی در نگاره ساله با توجه به استان 5ي در دوره زمانی صادرات آثار فلز

ن تريهاي تهران، اصفهان، گیالن و آذربايجان غربی، مهممشخص شده است، به ترتیب استان 3-3طور که در نمودار همان   

میلیون دالر  2ادرات اين اقالم در استان تهران از مرز که ارزش دالري صمناطق صادراتی در حوزه آثار فلزي هستند. به طوري

به اقالم ساخته شده  26-3فراتر رفته است. البته، بخش عمده صادرات اين استان در حوزه کاالهاي فلزي، با توجه به جدول 

جم صادرات زنی شده( اختصاص دارد. پس از آن، استان اصفهان، با حبراي مصارف منزل )به صورت مس میناکاري و قلم

میلیون دالر، در رتبه دوم اهمیت قرار دارد. بیشتر صادرات اين استان به محصوالت خانگی ساخته شده از مس  5/1بیشتر از 

هزار دالر است  500میناکاري شده مربوط است. رقم صادراتی دو استان گیالن و آذربايجان غربی در گروه آثار فلزي کمتر از 

 زنی است. اين دو استان، اشیاي ساخته شده از مس قلمکه بخش بزرگی از صادرات 

 
 هاي ايرانحجم صادرات آثار فلزي در استان 3 -3 نگاره
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هاي توان چنین مطرح کرد که استاندر مجموع، با بررسی مناطق صادراتی اصلی اين گروه و اقالم مهم صادر شده، می   

شده، شامل تهران، گیالن و آذربايجان غربی؛ و در قسمت مس میناکاري شده، در برگیرنده تهران زنیقلمصادراتی در بخش مس 

 ها نیز میزان صادرات در حد بسیار ناچیزي بوده است.و اصفهان هستند. در ساير استان

 هاي صادراتیو استان آثار سفالی ايران 3-3-2

هايی دانست که بشر توانسته به کمک آن نیازهاي خود را تأمین سازد. بر ترين روشگري را شايد بتوان يکی از قديمیسفال   

ود هاي اولیه بدست آمده متعلق به حدرسد زادگاه اين هنر، سرزمین ايران است و نمونهشناسان به نظر میهاي باستاناساس يافته

کاملی خود را به آهستگی طی کرد و در دوران اسالمی ده هزار سال پیش است. اين هنر در دوره پیش از اسالم همچنان روند ت

مورد توجه بیشتري )نسبت به فن فلزکاري( قرار گرفت و در مراکزي از جمله ري و نیشابود به تحوالتی شگرف دست يافت. 

 نشان داده شده است. 3-3تقسیمات کلی آثار سفالی در نگاره 

 

 

 

  

 

 

    

رنگ، ظروف با نقش قالبی، ظروف طاليی يا دار تکهاي پنجم و ششم هجري، ظروف لعابی سفیدرنگ، لعابدر سده     

هاي هفتم و هشتم هجري، ساخت نوعی کاشی به نام کاشی معرق آغاز و سدهفام و ظروف مینايی ساخته شد. در زرين

قوش هاي مختلفی با نهاي گوناگون، کاشیبخش اماکن متبرکه شد. در دوره اسالمی، عالوه بر ساخت انواع ظروف با لعابزينت

  مختلف از جمله درخت، گل، گیاه و جانوران، و انواع خط کوفی رواج يافت.

رنگ، معرق و بنايی نیز گسترش يافت که در تزيین بناهاي مذهبی و تاريخی هاي هفتساخت و استفاده از کاشیچنین هم   

هاي نوين رواج و رونق گري کاسته شد. امروزه با روشهجري به تدريج از رونق سفال 12به کار گرفته شد. از حدود سده 

 .(1391یان اصل، )ک شودگري در بسیاري از مناطق ايران مشاهده میسفال

ساله را به خود اختصاص  5هاي بدست آمده از گمرک ايران، آثار سفالی بخش مهمی از صادرات در دوره زمانی بر اساس داده   

، اطالعات مربوط به مناطق صادراتی هر يک از محصوالت گروه آثار سفالی همراه با ارزش دالري 27-3داده است. در جدول 

ترين استان صادراتی کشور در اين حوزه را مشخص توان فعالده است. بر اساس ارزش دالري صادرات میش ارايهصادرات آنها 

 کرد.

 آثار سفالی

 ظرف کاشی

 فامزرين معرق رنگهفت رنگتک دارلعاب بدون لعاب

 تقسیمات کلی آثار سفالی 4 -3 نگاره



 
 

  

163 

 

 مؤثر در توسعه کسب و کار هنرهاي صناعی )صنايع دستی(هاي طرح پژوهشی بررسی و شناسايی مؤلفه

 

 اطالعات مناطق صادراتی آثار سفالی ايران 27 -3 جدول

هنرهاي  حوزه

 صناعی
 استان صادراتی محصوالت صادراتی

ارزش 

 دالري

ترين فعال

 استان

ن تريفعالیتکم

 استان

 آثار سفالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شیا  شپزخانه،  میز، سر  يا شیا س  آ  ياير ا

  بدون لعاب سفال پاكیزگی از خانه و

 خراسان رضوي همدان 250800 فارس

 8430 بوشهر

 99544 خوزستان

 4950 مازندران

 1361 خراسان رضوي

 141381 تهران

 22035 فارس

 434578 همدان

   963079  مجموع ارزش دالري صادرات

شیا  شپزخانه  میز، سر  يا شیا    ،آ  يساير ا

  زدهسفال لعاب پاكیزگی از خانه و

 فارس تهران 50954 خوزستان

 22254 آذربايجان شرقی

 367014 تهران

 70546 اصفهان

 8001 فارس

 260585 همدان

   779354 دالري صادراتمجموع ارزش 

شیا   مجسمه و  ستث يتز يساير ا ناي ینی )به ا

  سفال از چینی(

 بوشهر خوزستان 4500 اردبیل

 225 بوشهر

 9553199 خوزستان

 75328 اصفهان

 733 خراسان رضوي

 71792 تهران

 258576 فارس

 2326900 همدان

   12291253 مجموع ارزش دالري صادرات

 يزد همدان 17370 آذربايجان غربی  سفال از ساير اشیا

 16908 خوزستان

 4945 کردستان

 51280 اصفهان

 13094 قم

 25491 ايالم
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هنرهاي  حوزه

 صناعی
 استان صادراتی محصوالت صادراتی

ارزش 

 دالري

ترين فعال

 استان

ن تريفعالیتکم

 استان

 سفالیآثار 

 

 يزد همدان 13565 هرمزگان  سفال از ساير اشیا

 3078 آذربايجان شرقی

 8915 خراسان رضوي

 116568 تهران

 270 يزد

 321421 فارس

 8944927 همدان

   9537923 مجموع ارزش دالري صادرات

 قم اصفهان 67500 چهار محال و بختیاري کاشی يا سرامیک معرق

 52200 ايالم

 20640 آذربايجان شرقی

 4620 قم

 1584291 اصفهان

 210580 خراسان رضوي

 49583 تهران

 18736 فارس

   2008150 مجموع ارزش دالري صادرات

 قزوين اصفهان 3987 بوشهر سرامیك نقاشی شده كاشی يا

 18000 چهار محال و بختیاري

 52168 ايالم

 2160 قم

 48493 فارس

 2507327 اصفهان

 342205 خراسان رضوي

 355896 خوزستان

 3796 آذربايجان غربی

 208 قزوين

 81577 همدان

 200056 تهران

   3615873 مجموع ارزش دالري صادرات

شیا   مجسمه و  ست ینی )به يتزي ساير ا ثناي ا

  سرامیك از (چینی

 ايالم تهران 3825 ايالم

 5309 اصفهان
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هنرهاي  حوزه

 صناعی
 استان صادراتی محصوالت صادراتی

ارزش 

 دالري

ترين فعال

 استان

ن تريفعالیتکم

 استان

 آثار سفالی

 

شیا   مجسمه و  ستث يتزي ساير ا ناي ینی )به ا

  سرامیك از (چینی

 ايالم تهران 260273 تهران

 4993 کردستان

 8417 همدان

   282817 مجموع ارزش دالري صادرات

آشـــپزخانه از  يمیز، اشـــیا ســـر ياشـــیا

  بدون لعاب سرامیك،

آذربايجان  خوزستان 970 آذربايجان شرقی

 4537 فارس شرقی

 20970 خوزستان

   26477 مجموع ارزش دالري صادرات

آشـــپزخانه از میز، اشـــیاي  اشـــیاي ســـر

 زدهسرامیك، لعاب

 فارس همدان 42630 آذربايجان شرقی

 318857 اصفهان

 318836 تهران

 185 فارس

 4288 کردستان

 328410 همدان

 760 خراسان رضوي

   1013966  مجموع ارزش دالري صادرات

 قم همدان 14340 اصفهان  سرامیك ساير اشیا از

 84300 بوشهر

 1005 کرمان

 234716 آذربايجان شرقی

 609397 تهران

 27509 کردستان

 14652 فارس

 244 قم

 2580 خراسان رضوي

 795913 همدان

  1784656 مجموع ارزش دالري صادرات

  32303548 مجموع کل ارزش دالري صادرات گروه آثار سفالی

ترين منطقه صادراتی محصوالت سفالی در کشور، مربوط به ، عمده27-3هاي آماري ثبت شده در جدول بر اساس داده   

که حجم صادرات اين گروه محصوالت در اين سه استان بیش از هاي همدان، خوزستان و اصفهان بوده است. به طورياستان

اختصاص داده است. به عالوه، بررسی مجموع ارزش دالري هر بخش از  نیمی از صادرات کل در گروه آثار سفالی را به خود
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دهد که عمده ترين بخش صادراتی به کدام استان مربوط است. به طور مثال، در زمینه اشیاي سفالی، استان اين گروه نشان می

مجسمه و اشیاي تزيینی میلیون دالر، مهمترين منطقه صادراتی محسوب می شود. در بخش  9همدان با صادراتی در حدود 

 میلیون دالرمهمترين استان صادراتی به شمار می رود. 9.5سفالی نیز، استان خوزستان با صادرات تقريبا 

دهد که عمده ترين بخش صادراتی ، اشیاي سفالی به عالوه، بررسی مجموع ارزش دالري هر بخش از اين گروه نشان می   

میلیون  5.5ها و اشیاي تزيینی سفالی استان خوزستان )بیش از میلیون دالر( و سپس مجسمه 5صادراتی استان همدان )بیش از 

به طور کلی، صادرات آثار سفالی در دالر( است؛ اين در حالی است که ساير موارد صادراتی کمتر از يک میلیون دالر هستند. 

توان به مقايسه ان داده شده است. با توجه به اين نگاره، مینش 5-3هاي صادراتی در نگاره ساله با توجه به استان 5دوره زمانی 

ها در گروه آثار سفالی پرداخت. در اين گروه کاالها، اقالم صادراتی از قبیل سفال و سرامیک بدون فعالیت صادراتی اين استان

وجود دارند که هر بخش،  شده(زده، مجسمه و اشیاي سفالی و سرامیکی، و کاشی يا سرامیک )معرق و نقاشیلعاب و لعاب

 گیرد.هاي مختلف را در بر میسهمی از صادرات گروه آثار سفالی در استان

هاي همدان، خوزستان، اصفهان، تهران، ، بخش عمده صادرات آثار سفالی در ايران به ترتیب به استان5-3بر اساس نگاره    

ها نیز رقم بسیار اندکی را شامل الري صادرات ساير استانفارس، خراسان رضوي و آذربايجان شرقی اختصاص دارد. ارزش د

 شود که شايان ذکر نیستند.می

 
 هاي ايرانحجم صادرات آثار سفالی در استان 5 -3 نگاره

رقم صادراتی بیش از  ترين منطقه صادراتی در گروه محصوالت سفالی از، استان همدان به عنوان مهم5-3با توجه به نگاره    

ا ها و اشیاي تزيینی از سفال رمیلیون دالر برخوردار است. اکثر صادرات اين استان در اين گروه، اشیاي سفالی و مجسمه 13

میلیون دالر، بیشتر در بخش مجسمه و اشیاي  10شود. آنگاه، استان خوزستان با ارزش دالري صادرات تقريبا معادل شامل می

شده از سفال فعالیت داشته است. سپس، استان اصفهان، با صادرات محصوالت سفالی، که عمدتا شامل کاشی يا  تزيینی ساخته
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میلیون دالر دريافتی ارزي داشته باشد. پس از آن، استان تهران  4.5شده هستند، قادر بوده است تقريبا سرامیک معرق و نقاشی

 هاي گروه آثار سفالی فعالیت داشته است. در همه بخشمیلیون دالر، تقريبا  2.1با رقم صادراتی حدود 

هاي ديگر اين بخش شامل فارس، خراسان رضوي و آذربايجان شرقی، ارزش دالري در استان، 3-5نگاره به عالوه، بر اساس   

در اين گروه در استان فارس شامل اشیاي منزل از سفال بدون  صادراتهزار دالر است. عمده  700صادرات آثار سفالی کمتر از 

ده، و در شها و اشیاي تزيینی سفالی، در استان خراسان رضوي در برگیرنده کاشی يا سرامیک معرق و نقاشیلعاب و مجسمه

 آذربايجان شرقی در بردارنده اشیاي سرامیکی هستند.

 هاي صادراتیو استان آبگینه ايران 3-3-3

قه تاريخی هاي منطدار در يکی از گورستاناي به رنگ زرد صدفی با تزيینی شبیه به خطوط شکسته موجشف ظرف شیشهک   

هاي آبی رنگ متعلق به هزاره سوم در مناطق باستانی شمال غرب ايران و ديگر قطعات اي با دانهلرستان و گردنبندي شیشه

یش از هاي دوم و سوم پلرستان، شوش، حسنلو، شهر سوخته وآثار متعلق به هزارههاي باستانی اي مايل به سبز در کاوششیشه

هاي ظريف هاي بلورين و دکمهچنین وجود جاممیالد، نشانگر قدرت اين صنعت ارزنده و هنر اصیل در کشور ماست. هم

ند، ااي هنرمندانه تراش داده شدهنههاي دمیدنی و قالبی در اين دوران ساخته شده و به گواي دوره هخامنشی که با روششیشه

ترين تزيینات آثار آبگینه را نشان ، رايج4-3گري قبل از ظهور اسالم در ايران است. نگاره همگی حاکی از اعتبار و رونق شیشه

 دهد.می

 

 

 

گري در دوره اسالمی ايران است و هنرمندان توانستند با مددگیري از هاي پنجم و ششم هجري، اوج صنعت شیشهسده  

اي هظروف نقش برجسته پديد آورند و به کمک روشهاي گوناگون، ابداعاتی در ها و قالبهاي جديد و با استفاده از طرحشیوه

ا طرح هاي متنوع بتزيینی حک و تراش به غناي کار خود بپردازند. از همین زمان به بعد، شیوه نقاشی روي شیشه نیز با رنگ

 ايرانی شد. ايههاي تزيینی، اشکال جانوري و به کارگیري اشعار و آيات قرآنی عامل مکمل در فرآيند تولید متنوع آثار شیشگل

اي در مناطق مختلف ايران از جمله شیراز، گرگان و اصفهان و ديگر مناطق تولید و در دوره صفويه نیز ظروف مختلف شیشه   

ساز ايران نیز در زمره يکی از اقالم صادراتی صنايع دستی از ارزش خاصی برخوردار شدند. در حال حاضر نیز شیشه دست

گري سنگ سیلیس، سنگ آهک و ديگر مواد افزودنی و قابل رقابت است. معموال مواد اصلی شیشه است که با ديگر کشورها

 .(1391)تسلیمی،  شودهاي متفاوت میهاي فلزي است که باعث تولید انواع شیشه با رنگکانی

 گريترين تزيینات در شیشهبرخی از رايج 6 -3 نگاره

 آبگینه

 تلفیقی چندپوسته کردن تراش سازيمات نقاشی روي شیشه آبگز کردن شیشه رنگارنگ
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 رود. اطالعاتبه شمار می هاي گمرک ايران، آبگینه به عنوان گروه محصول مهم در صادرات صنايع دستیبا استناد به داده   

نشان داده شده است. اين جدول، اطالعات مناطق صادراتی بر اساس ارزش دالري اقالم صادراتی  28-3آماري مربوط در جدول 

 کند.  ها را مشخص میهر يک از استان

 اطالعات مناطق صادراتی آبگینه ايران 28 -3 جدول

هنرهاي  حوزه

 صناعی
 استان صادراتی محصوالت صادراتی

ارزش 

 دالري

ترين فعال

 استان

ن تريفعالیتکم

 استان

شه    آبگینه شی سر    نوع مورد از ايظروف  ستفاده براي   ا

به غیر  قاصـــد    يا  ینی(يهاي تز لیوان از میز ) م

 ینياي بدون تزآشپزخانه

 کردستان تهران 18140 آذربايجان غربی

 29145 شرقیآذربايجان 

 17988 کرمان

 11162 کردستان

 20800 همدان

 236186 تهران

   333421 مجموع ارزش دالري صادرات

شه    شی سر    نوع مورد اي ازظروف  ستفاده براي   ا

ــیدنی(لیوان از میز )به غیر مقاصـــد  يا هاي نوشـ

 خوردهتراش شده،اي نقاشیآشپزخانه

 قم تهران 151321 آذربايجان شرقی

 263548 آذربايجان غربی

 510109 خوزستان

 115712 زنجان

 86598 آذربايجان شرقی

 222829 خراسان رضوي

 3233649 تهران

 610365 مرکزي

 9992 مازندران

 15702 همدان

 660 قم

 565357 اصفهان

   5785842 صادراتمجموع ارزش دالري 

اي براي محل كار، توالت، ســاير ظروف شــیشــه

 ن یت داخلی يا مقاصد مشابه، بدون تزيیناتزي

 تهران همدان 164190 همدان

 139645 تهران

   303835 مجموع ارزش دالري صادرات

 توالت، اي براي محل كار،ســاير ظروف شــیشــه

 ،شــدهینقاشــ، مقاصــد مشــابه ینات داخلی يايتز

 خوردهتراش

خراسان  5862 قم

 رضوي

 فارس

 24855 گلستان

 10482944 يزد

 35217 لرستان

 21917 خوزستان



 
 

  

169 

 

 مؤثر در توسعه کسب و کار هنرهاي صناعی )صنايع دستی(هاي طرح پژوهشی بررسی و شناسايی مؤلفه

 

هنرهاي  حوزه

 صناعی
 استان صادراتی محصوالت صادراتی

ارزش 

 دالري

ترين فعال

 استان

ن تريفعالیتکم

 استان

 توالت، اي براي محل كار،ســاير ظروف شــیشــه آبگینه

 ،شــدهینقاشــ، مقاصــد مشــابه ینات داخلی يايتز

 خوردهتراش

خراسان  120793 اصفهان

 رضوي

 فارس

 1004940 مرکزي

 2354173 خراسان رضوي

 278510 قزوين

 124832 آذربايجان شرقی

 80117 آذربايجان غربی

 55419 کردستان

 714 فارس

 177729 کرمان

 3615091 تهران

 10475977 همدان

   28859090 مجموع ارزش دالري صادرات

شه    شی سر    نوع مورد اي ازظروف  ستفاده براي   ا

شپزخانه از  میز يا ساط       آ ضريب انب شه داراي  شی

 ینيبدون تز، خطی

 قم تهران 182264 کردستان

 808593 آذربايجان شرقی

 119988 اصفهان

 2387126 مرکزي

 13248 کرمانشاه

 912931 يزد

 89173 کردستان

 156459 همدان

 62675 قزوين

 5037 قم

 2575620 تهران

   7313114  مجموع ارزش دالري صادرات

شه    شی سر    نوع مورد اي ازظروف  ستفاده براي   ا

 شیشه داراي ضريب انبساط اي ازآشپزخانه میز يا

 تراش خورده اشی شده،قن، خطی

 

 

 

 

آذربايجان  تهران 248901 تهران

 4395 آذربايجان غربی شرقی

 104278 اصفهان

 49634 مرکزي

 89216 همدان

 90 آذربايجان شرقی

   496514 مجموع ارزش دالري صادرات
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هنرهاي  حوزه

 صناعی
 استان صادراتی محصوالت صادراتی

 ارزش

 دالري

ترين فعال

 استان

ن تريفعالیتکم

 استان

اي براي محل کار، توالت، ســاير ظروف شــیشــه آبگینه

ــتال   تزيین ــابه از کريس ــد مش ات داخلی يا مقاص

 دار نقاشی شده، تراش خوردهسرب

 - تهران 16440 تهران

   16440 مجموع ارزش دالري صادرات

شیا  ساير  شه    از ا ساط   شی ضريب انب  هاي داراي 

 ینيبدون تز، خطی

آذربايجان  مرکزي 175578 مرکزي

 459 آذربايجان شرقی شرقی

 750 آذربايجان غربی

 72132 مرکزي

 3992 تهران

 523 کردستان

   253434 مجموع ارزش دالري صادرات

شیا از    شه    ساير ا ساط    شی ضريب انب هاي داراي 

 خوردهتراش شده،نقاشی، خطی

 اصفهان تهران 22800 مازندران

 52470 تهران

 593 اصفهان

  75863 مجموع ارزش دالري صادرات

  43437553 مجموع کل ارزش دالري صادرات گروه آبگینه

 حسابها در صادرات محصوالت آبگینه به ترين استانتهران به عنوان فعال يزد و ،همدانهاي ، استان28-3بر اساس جدول    

ترين استان در حوزه آبگینه معرفی کرد. در واقع، مناطق فعال در اين حوزه، طیف توان فعالرا می همدانآيند. البته استان می

 شوند. هاي جنوبی مانند استان خوزستان را شامل میهاي شمالی نظیر استان مازندران تا استاناي از استانگسترده

اي سازد که کاالهاي شیشهمشخص می 28-3هاي گروه آبگینه در جدول راتی در هر يک از بخشبه عالوه، بررسی اقالم صاد   

الت اي، نسبت به محصوچنین ساير اشیاي شیشهاي براي منزل و محیط کار و همخورده اعم از ظروف شیشهشده و تراشنقاشی

ه دهنده اهمیت توجه به ارزش افزودت. اين امر نشانبدون تزيین بیشتر مورد توجه و تقاضاي خريداران خارجی قرار گرفته اس

و  ها، نقوشدر محصوالت صنايع دستی است. در واقع، آنچه بیشتر از سوي خريداران ساير کشورها تقاضا شده است، طرح

نگام و هريزي به کار دست هنرمندان ايرانی است که ارزش صنايع دستی در اين حوزه را بیش از پیش ساخته است. عدم برنامه

بیشتر آثار صنايع دستی ايران، ممکن است مزيت نسبی اين گروه کاالها را که در طی سالیان متمادي به  ارايهجامع در معرفی و 

هاي کشور در گروه آبگینه را ، میزان ارزش دالري صادرات هر يک از استان7-3نگاره  دست آمده است، به فراموشی بسپارد.

ورده خشده و تراشاي به صورت بدون تزيین و يا نقاشیجود در اين گروه شامل ظروف و اشیاي شیشهدهد. کاالهاي مونشان می

 شود، هر چند در گروه کلی درهاي ظريف میان اين محصوالت با يکديگر مالحظه میهستند. البته در اين میان، برخی تفاوت

 گیرند. کنار هم قرار می
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ی هاي صنايع دستهاي فعال کشور در اين گروه بیشتر از ساير گروهشود، تعداد استانمالحظه می 7-3طور که در نگاره همان   

هاي همدان، يزد، گیرد. با توجه به اين نگاره، به ترتیب استاناست. هرچند از لحاظ ارزش دالري، میزان کمتري را در بر می

ستان اند. در اين میان، اترين صادرات آبگینه را بر عهده داشتهتهران، مرکزي، خراسان رضوي، آذربايجان شرقی و اصفهان، بیش

 رود. ترين منطقه صادراتی اين گروه محصوالت به شمار میمیلیون دالر، مهم 4/12همدان، با رقم صادراتی تقريبا 

 
 هاي ايرانحجم صادرات آبگینه در استان 7 -3 نگاره

 اي براي محل کار، بیشتر صادرات آبگینه در دو استان همدان، يزد و خراسان رضوي در بخش ظروف شیشه7-3بنابر نگاره    

اي )مصارف خانگی خورده است. در استان تهران، بخش عمده صادرات در قسمت ظروف شیشهشده و تراشبه صورت نقاشی

اي براي منزل به صورت بدون تزيین است. استان مرکزي و ظروف شیشهخورده، شده و تراشو محیط کار( به صورت نقاشی

ده و شاي براي محل کار به صورت نقاشیاي با مصارف خانگی بدون تزيین و ظروف شیشهنیز بیشتر در بخش ظروف شیشه

ت بدون تزيین به صوراي براي منزل خورده فعالیت داشته است. بیشترين صادرات استان آذربايجان شرقی به ظروف شیشهتراش

ده و شاي منزل به صورت نقاشیترين بخش صادراتی استان اصفهان در گروه آبگینه نیز به ظروف شیشهاختصاص دارد. مهم

 500هاي کشور تقريبا کمتر از خورده است. الزم به ذکر است، ارزش دالري حاصل از صادرات آبگینه در ساير استانتراش

 گیرند. هاي مطرح شده، مورد تحلیل قرار نمیدلیل میزان اندک در مقايسه با استانهزار دالر است که به 

 هاي صادراتیو استان آثار چوبی ايران 3-3-4

هاي اندکی در دوران تاريخی به جاي پذيري چوب، نمونهآثار چوبی در هنر ايران از اهمیت خاصی برخوردار است، اما به دلیل آسیب   

، کاريتوان به خراطی، منبترود که میهاي مختلفی به کار میه اين هنر به لحاظ اهمیت و زيبايی خاص خود به روشمانده است. امروز

ترين انواع اين به برخی از رايج 5-3کاري و احجام چوبی و غیره اشاره دارد. نگاره کاري، خاتمکاري، نازککاري، گره چینی، معرقمشبک

 کند.آثار اشاره می
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ها، نقوش، و گاهی زمینه را با کاري است که در آن گاهی تنها خطوط طرحهاي هنر چوب، روش منبتترين روشاز مهم   

ابع موجود شود. بر اساس منبرجسته ساخته و پرداخته میبرجسته، برجسته و تمامتراشند و به شکل نیمابزاري خاص )مغار( می

رسد و در درهاي رد. اين هنر در دوره صفويه در سده يازدهم به اوج و شکوفايی میسال دا 1500کاري، قدمتی بیش از منبت

هاي هنر چوب، گره چینی است که با برش زهوارها و قطعات مختلف چوبی و رود. از ديگر روشمساجد متعددي به کار می

گره چینی بر اساس نوع طرح و اجرا آيد. هاي سنتی و هندسی، نقوش يکپارچه مشبکی پديد میدرگیر کردن آنها مطابق طرح

شوند. شیوه ديگر هنر چوب، معرق کاري است که با بريدن و کار هم به انواع گوناگون توخالی، مشبک و توپر تقسیم می

ود. شها و نقوش متنوع ايجاد میچسباندن قطعات چوب و ديگر مواد )فلز و صدف( براي ايجاد پوشش تزيینی بر اساس طرح

با چوب،  هاي کوچک سه پهلو، يا دو پهلوري نیز با آراستن سطح اشیاي چوبی به صورتی شبیه به موزايیک با مثلثکاهنر خاتم

 (.1391سازي به دست آمده متعلق به دوره صفويه است )ذريه زهرا، ترين نمونه خاتمشود. قديمیاستخوان يا فلز ساخته می

 

 

 

 
   

بر  هکاي در میان محصوالت صنايع دستی ايران برخوردار است. به طوريطور که مطرح شد، آثار چوبی از جايگاه ويژههمان   

-3گیرد. جدول ساله را در بر می 5هاي گمرک ايران، آثار چوبی بخش خاصی از صادرات صنايع دستی در دوره اساس داده

دهد که ، اطالعات مناطق صادراتی آثار چوبی همراه با ارزش دالري صادرات هر بخش از محصوالت اين گروه را نشان می29

 ين استان صادراتی مشخص شده است.ترفعالیتترين و کمبر اساس آنها، فعال

 اطالعات مناطق صادراتی آثار چوبی ايران 29 -3 جدول

هنرهاي  حوزه

 صناعی
 استان صادراتی محصوالت صادراتی

ارزش 

 دالري

ترين فعال

 استان

ن تريفعالیتکم

 استان

 و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل آثار چوبی

).... 

چهارمحال و  تهران 378 چهارمحال و بختیاري

 185866 اصفهان بختیاري

 134998 آذربايجان شرقی

 10010 گلستان

 1152 کرمانشاه

 127984 آذربايجان شرقی

 36303 آذربايجان غربی

 آثار چوبی

تلفیقی )احجام چوبی( منبت کارينازک خراطی گره چینی مشبک معرق

  

 کاريخاتم

 ترين انواع آثار هنري چوبیبرخی از رايج 8 -3 نگاره
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هنرهاي  حوزه

 صناعی
 استان صادراتی محصوالت صادراتی

ارزش 

 دالري

ترين فعال

 استان

ن تريفعالیتکم

 استان

 و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل آثار چوبی

).... 

چهارمحال و  تهران 31200 خراسان رضوي

 284128 تهران بختیاري

 3461 کردستان

 90092 تهران

 9563 همدان

   915135 مجموع ارزش دالري صادرات

صــنايع  كاري شــده،منبت كاري شــده وچوب خاتم

ــتی به  ــورت دسـ و  و كارد  زيورآالت براي جعبه  صـ

 چوبی، مبلمان  اشیاي ،چنگال

آذربايجان  اصفهان 12778728 اصفهان

 200 آذربايجان شرقی شرقی

 5508 ايالم

 7582 خراسان رضوي

 164351 تهران

 113427 فارس

   13069796 دالري صادرات مجموع ارزش

 مشــبك، معرق، ،خراطی شــامل چوبی صــنايع دســتی

ــی روي چوب خاتم به جز      منبت،  كاري، نازو  نقاشـ

 خالل چوب كبريت آويز ورخت

 اصفهان تهران 5023 ايالم

 2394 اصفهان

 12663 تهران

   20080 مجموع ارزش دالري صادرات

هارچوب،  در، نه      دوره و چ تا ــ به   از درآسـ چوب 

 بیچو قطعات) چینی گره شامل  صنايع دستی   صورت 

 (در سطوح استفاده قابل هندسی هايازگره متشكل

آذربايجان  11147 کردستان

 شرقی

 اصفهان

 11620 آذربايجان شرقی

 420 اصفهان

 11370 تهران

 3648 کرمانشاه

 8879 آذربايجان غربی

   47084 صادرات مجموع ارزش دالري

ستی    آويز چوبیرخت  معرق، شامل خراطی،  صنايع د

 نقاشی روي چوب خاتم منبت، كاري،نازو مشبك،

 

چهارمحال  3000 چهارمحال و بختیاري

 و بختیاري

 خراسان رضوي

 544 اصفهان

 443 خراسان رضوي

 2272 تهران

   6259 مجموع ارزش دالري صادرات

 چوب به ینی ازيتز يساير اشیا   كوچك و هايمجسمه 

شامل     صورت  ستی  شبك،   صنايع د خراطی، معرق، م

 خاتم چوب روي كاري، منبت، نقاشینازو

 بوشهر اصفهان 3860 اردبیل

 2948038 اصفهان

 2305 بوشهر
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هنرهاي  حوزه

 صناعی
 استان صادراتی محصوالت صادراتی

ارزش 

 دالري

ترين فعال

 استان

ن تريفعالیتکم

 استان

 چوب به ینی ازيتز يساير اشیا   هاي كوچك ومجسمه  آثار چوبی

شامل     صورت  ستی  شبك،   صنايع د خراطی، معرق، م

 خاتم چوب روي كاري، منبت، نقاشینازو

 بوشهر اصفهان 139549 تهران

 29510 فارس

 21692 همدان

   3144954 مجموع ارزش دالري صادرات

 شامل خراطی معرق و   صنايع دستی   چوبی مصنوعات 

ــبك ــی روي چوب خاتم  كاري،نازو ،منبت ،مش نقاش

 آشپزخانه براي سرويس میز يا

 - تهران 5450 تهران

  5450 مجموع ارزش دالري صادرات

  17208758 مجموع کل ارزش دالري صادرات گروه آثار چوبی

کاري شده بوده است کاري و منبتسال اخیر در گروه آثار چوبی، چوپ خاتم 5، عمده صادرات 29-3بر اساس جدول    

درصد از صادرات  98ترين منطقه صادراتی است که حدود میلیون دالر( که در اين بخش، اصفهان به عنوان مهم 13)بیش از 

ايی ههاي تهران، چهارمحال و بختیاري و آذربايجان شرقی از جمله استانتاندهد. به عالوه، اساين بخش را به خود اختصاص می

اي هچنین، با نگاهی اجمالی به استاناند. همهاي اين گروه محصول، فعالیت صادراتی بیشتري داشتههستند که در ساير بخش

، به صادرات آثار چوبی 93-89ره زمانی وهاي کشور در دوسیعی از استان توان چنین مطرح کرد که طیففعال در اين حوزه می

به طور آشکار،  9-3نگاره  توان نام برد.هاي فارس، همدان، کردستان اردبیل و ... را میاند که از آن جمله استانمشغول بوده

 دهد. هاي فعال در اين گروه را نشان میصادرات صورت پذيرفته در هر يک از استان

 
 هاي ايرانحجم صادرات آثار چوبی در استان 9 -3 نگاره
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میلیون دالر( در اين گروه به استان اصفهان اختصاص دارد. پس  16، بخش عمده صادرات )نزديک به 9-3با توجه به نگاره    

زش دالري حاصل از صادرات آثار چوبی از هزار دالر در رتبه دوم قرار دارد. ار 700از آن، استان تهران با رقم صادراتی تقريبا 

 هاي کشور در مقايسه با اين دو استان، به خصوص استان اصفهان، بسیار اندک است. ساير استان

. مربوط استکاري شده کاري و منبتبخش بزرگی از صادرات استان اصفهان در اين گروه به چوب خاتم، 29-3بنابر جدول    

هاي مبل ،ن تهران، عالوه بر اين دو بخششود. در استاتوجهی را شامل میاشیاي تزيینی نیز رقم قابلالبته صادرات مجسمه و 

 اند.صنايع دستی نیز فروش نسبتا خوبی داشته

 هاي صادراتیو استان هاي سنتیبافتدست 3-3-5

ظاهري، روش تولید و مواد و ي است که بر حسب هدف تهیه، شکل امحصول نهايی بافندگی سنتی، شی به هم پیوسته   

ها )مخمل، زري، ترمه، کرباس، جاجیم و ...(، انواع فرش )قالی، افندگی انواع پارچهمصالح انواع مختلفی دارد. از جمله آثار ب

 دهد.هاي بافندگی سنتی را نشان می، انواع روش6-3نگاره  توان نام برد.زيلو و نمد( و انواع حصیر را می گبه، گلیم،

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

هاي سنتی و منسوجات سنتی همگی اصطالحاتی هستند که در معنی بافتبه طور کلی، آثار هنري بافت و نساجی، دست   

 .(1391)نیکويی،  روندگاهی مترادف يکديگر به کار می

هاي ، به خصوص ارزش دالري صادرات استانبه طور آشکار، محصوالت صادراتی و اطالعات مربوط به آن 30-4جدول    

 دهد.هاي سنتی را نشان میبافتدر حوزه دست مختلف،

 هاي بافندگی سنتیروش 10 -3 نگاره

 هاي بافندگی سنتیروش

 داري دستی دستگاهی

 تار و پودي ايتار و پود و گره تار و پودي تنیدنی بافتنی

 مشبک پیچشی نمد تلفیقی پیجیده ساده گبه قالی گلیم

 شمد کرباس زيلو جاجیم

 مخمل زري

 زري مخمل

 ترمه

 کپو بامبو حصیر
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 هاي سنتی ايرانبافتاطالعات صادراتی دست 30 -3 جدول

هنرهاي  حوزه

 صناعی
 محصوالت صادراتی

هاي استان

 صادراتی

ارزش 

 دالري

ترين فعال

 استان

ن تريفعالیتکم

 استان

هاي بافتدســت

 سنتی

ــبد و  ــنوعات س ــیربافی و مص ــیا حص كه  یياش

ستقیما  شكل معین از  م ساخ  مواد به  ته قابل بافت 

ــده ــتی از نخل رونده به غیر اند ازش ــنايع دس  ص

  كپوبافی

 قم تهران 425 قم

 12208 کردستان

 67500 مازندران

 35712 فارس

 14470 همدان

 2520 آذربايجان شرقی

 7331 اصفهان

 12175 همدان

 71738 تهران

   224079 مجموع ارزش دالري صادرات

 نخل و بجز بامبو كپوبافی صــنايع دســتی شــامل

 رونده

 خوزستان همدان 800 خوزستان

 14800 همدان

  15600 دالري صادرات مجموع ارزش

  239679 هاي سنتیمجموع کل ارزش دالري صادرات گروه دست بافت

هاي کشور در اين گروه از صنايع دستی توان چنین مطرح کرد که میزان فعالیت صادراتی استانمی 30-3بر اساس جدول    

ترين منطقه صادراتی به هزار دالر مهم 70حدود که در بخش حصیربافی، استان تهران با بسیار محدود بوده است. به طوري

رود. می ترين منطقه صادراتی به شمارهزار دالر، فعال 15آيد. در بخش کپوبافی نیز، استان همدان با صادرات تقريبا حساب می

در مقايسه با  هزار دالر است که 200هاي سنتی نیز در مجموع تقريبا معادل میزان ارز دريافتی از محل صادرات دست بافت

هاي کشور در گروه میزان صادرات هر يک از استان 7-6نگاره  تري است.صنايع دستی، داراي موقعیت پايین هايساير گروه

 هاي سنتی را نشان می دهد. بافتدست

 شرقی، بیشترين حجمهاي تهران، مازندران، همدان، فارس، کردستان، اصفهان و آذربايجان ، به ترتیب استان7-6بنابر نگاره    

اند. البته، ارزش دالري دريافتی از محل صادرات اين محصوالت چندان صادرات اين گروه محصوالت را به خود اختصاص داده

هاي مذکور هزار دالر بوده است. به طور کلی، همه استان 70که در استان تهران، رقم صادراتی تقريبا توجه نیست. به طوريقابل

اند. در اين میان، استان همدان در بخش کپوبافی نیز فعالیت نسبتا خوبی داشته ات سبد و حصیربافی فعال بودهدر بخش مصنوع

 رود.دالر فراتر نمی 800است. الزم به ذکر است، ارزش دالري صادرات در خوزستان و قم بسیار ناچیز است و از مرز 



 
 

  

177 

 

 مؤثر در توسعه کسب و کار هنرهاي صناعی )صنايع دستی(هاي طرح پژوهشی بررسی و شناسايی مؤلفه

 

 
 هاي ايرانهاي سنتی در استانبافتحجم صادرات دست 11 -3 نگاره

ها، ارزش دالري بسیار هاي سنتی، نسبت به ساير گروهبافتشود، صادرات دستمالحظه می 11-3طور که در نگاره همان   

  مالحظه است.هاي فعال در اين حوزه نسبتا قابلدهد. هر چند، تعداد استانناچیزي )تقريبا صفر( را به خود اختصاص می

هاي مختلف ايران به کشورهاي ديگر صادر سال اخیر از سوي استان 5هاي محصوالت صنايع دستی که در ، گروهبنابراين   

، سهم هر يک از اين 12-3هاي سنتی است. نگاره بافتسفالی، آبگینه، آثار چوبی و دست شده است، شامل آثار فلزي، آثار

 دهد. نشان می 93-89صادرات گروه محصوالت را در کل 

 
  93-89در دوره زمانی هاي مختلف ايران هاي مختلف صنايع دستی در استانمقايسه حجم صادرات گروه 12 -3 نگاره 

( است، آنگاه %44اي، مختص آبگینه )حدود شود، بیشترين سهم از اين نمودار دايرهطور که در اين نگاره مشاهده میهمان   

( و آثار %18گیرند. سپس آثار چوبی )(، بخش عمده صادرات محصوالت صنايع دستی را در بر می%33محصوالت سفالی )

دهند. درصد صادراتی آثار هاي مختلف کشور را تشکیل میهاي صادراتی کاالهاي صنايع دستی در استان(، بخش%5فلزي )

یار ناچیز ها، درصد صادرات بسکه در مقايسه با ساير گروهست )نزديک به صفر(. به طوريهاي سنتی نیز بسیار کم ابافتدست

 شوند. ساله را شامل می 5از کل صادرات دوره زمانی  %77است. در واقع، آثار سفالی و چوبی حدود 
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مقبولیت صرف اين  هاي مختلف،توان بر اساس اطالعات صادراتی محصوالت حوزه صنايع دستی در استانالبته نمی   

توان در مورد محصوالت صادراتی به تقاضا و توجه خاص محصوالت از ديدگاه خريداران خارجی را استنباط کرد. هر چند می

اين گروه خريداران اشاره کرد. به عبارت ديگر، عدم شمول برخی گروه آثار صنايع دستی و يا صادرات محدود در برخی 

هاي شاخص و هاي مطرح شده در فصل اول، از گروهنه محصوالت نیست. در واقع، همه گروهها نشان از ضعف اين گوگروه

ها، در بخش صادرات به درخشانی مورد انتظار اصلی حوزه صنايع دستی هستند که به دلیل وجود ضعف در ساير بخش

 از نگاه معرفی و هم ترغیب به خريد ايناند. به طور مثال، عدم تبلیغات و بازاريابی مناسب کاالهاي صنايع دستی هم نرسیده

محصوالت، مشکالتی را در فروش اين محصوالت به خريداران خارجی ايجاد کرده است. به عالوه، نبود همخوانی مورد نیاز 

که گروه محصوالت مختلف داراي تنوع محدودي نسبت به محصوالت صنايع دستی ساير کشورها منجر شده است با سلیقه عام 

هاي ماندگار و پرطرفدار زنند، به طور کامل از نقشکاالهاي چینی شوند. صنعتگرانی هم که دست به تنوع می به خصوص

ها و نقوش، و از طرف ديگر رسد رعايت تعاول و توازن مناسب میان به روز رسانی طرحگیرند. به نظر میايرانی فاصله می

و هنر ايرانی را در سراسر جهان فراهم سازد و هم منافع مالی و اقتصادي تواند هم زمینه معرفی فرهنگ حفظ اصالت ايرانی می

 بسیاري را عايد فعاالن اين حوزه و به خصوص اقتصاد کشور کنند.

 سومبندي فصل جمع

 هاي آماري برگرفته از سايتهاي شاخص صنايع دستی در اين مناطق، دادهبه منظور بررسی مناطق صادراتی و تحلیل گروه   

سال اخیر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. البته در اين میان، تالش شده است  5گمرک ايران و اتاق بازرگانی تهران در 

ها بسیار اندک بوده است(. هدف از طرح اين بحث، مشخص هاي فاقد منطقه صادراتی حذف شوند )تعداد اين دادهتا برخی داده

د که مشخص شوهاي مختلف صنايع دستی است، به طوريمیزان اهمیت صادراتی گروه هاي صادراتی و تعیینکردن استان

 هاي صنايع دستی از لحاظ ارزشترين گروهچنین، شناسايی مهمترين صادرات در اختیار کدام استان کشور بوده است. همعمده

 دالري صادرات از مراکز توجه اين فصل بوده است.

 شده است. با توجه به اطالعات ارايههاي مختلف قالم صادراتی صنايع دستی به تفکیک استاندر بخش اول، ارزش دالري ا   

ترين منطقه صادراتی درصد از صادرات کشور، مهم 25هاي آماري، استان همدان با در اختیار داشتن سهم حاصل از اين داده

درصد از صادرات کل، رتبه دوم را از لحاظ  24با شود. پس از آن، استان اصفهان میايران در حوزه صنايع دستی محسوب 

هاي تهران، يزد و خوزستان به ترتیب اهمیت، ساير مناطق صادراتی کشور به شمار ارزش دالري صادرات داراست. استان

در واقع،  درصد بوده است. 5ها از جمله فارس، قم، قزوين، آذربايجان شرقی و ... کمتر از آيند. میزان صادرات ديگر استانمی

 هايهاي همدان و اصفهان صورت پذيرفته است. در ادامه اين بخش، صنايع دستی استاننیمی از صادرات کشور از استان

 همدان، اصفهان، تهران، يزد و خوزستان، به عنوان اهم مناطق صادراتی کشور، معرفی شده است.



 
 

  

179 

 

 مؤثر در توسعه کسب و کار هنرهاي صناعی )صنايع دستی(هاي طرح پژوهشی بررسی و شناسايی مؤلفه

 

هاي اصلی حوزه صنايع دستی صورت پذيرفته است. بر اساس هاي صادرات بر اساس گروهبندي دادهدر بخش دوم، تقسیم   

بی هاي آثار فلزي، آثار سفالی، آبگینه، آثار چوگیري کرد که صادرات انجام شده تحت گروهتوان چنین نتیجهاقالم صادراتی، می

اري ه صورت میناکگیرد. در گروه آثار فلزي، محصوالت صادر شده شامل محصوالت مسی بهاي سنتی قرار میو دست بافت

زنی، طالآالت و زيورآالت هستند. البته در اين میان صادرات کارد نیز به صورت محدود صورت پذيرفته است که تنها و قلم

ند. نکته اهاي تهران و اصفهان تقريبا در تمامی انواع آثار چوبی فعالیت داشتهمنطقه صادراتی آن نیز استان اردبیل است. استان

ر زنی صادر شده است. دکاري و قلمجات است که به صورت ملیله، توجه به محصوالتی از قبیل طالآالت و نقرهمالحظهقابل

رود. الزم به ذکر است، اين گونه کاال متقاضیان بسیاري در ترين استان صادراتی به شمار میاين بخش، استان اصفهان فعال

 توان بر اين کاالها تمرکز بیشتري داشت.ريزي منسجم، میصورت برنامهکشورهاي عربی ازقبیل امارات و عراق دارد که در 

ه کهاي همدان، خوزستان و اصفهان بوده است. به طوريترين منطقه صادراتی مربوط به استاندر گروه آثار سفالی نیز، عمده   

آثار سفالی را به خود اختصاص  حجم صادرات اين گروه محصوالت در اين سه استان بیش از نیمی از صادرات کل در گروه

، اشیاي ترين بخش صادراتیدهد که عمدهداده است. به عالوه، بررسی مجموع ارزش دالري هر بخش از اين گروه نشان می

 ها و اشیاي تزيینی سفالی استان خوزستان است.سفالی صادراتی استان همدان و سپس مجسمه

 آيند.ها در صادرات محصوالت آبگینه به حساب میترين استانبه عنوان فعالهاي خراسان رضوي، تهران و همدان استان   

ترين استان در حوزه آبگینه معرفی کرد. در واقع، مناطق فعال در اين حوزه، طیف توان فعالالبته استان خراسان رضوي را می

وه، شوند. به عالد استان خوزستان را شامل میهاي جنوبی ماننهاي شمالی نظیر استان مازندران تا استاناي از استانگسترده

ي، اچنین ساير اشیاي شیشهاي براي منزل و محیط کار و همخورده اعم از ظروف شیشهشده و تراشاي نقاشیکاالهاي شیشه

همیت نده ادهنسبت به محصوالت بدون تزيین بیشتر مورد توجه و تقاضاي خريداران خارجی قرار گرفته است. اين امر نشان

توجه به ارزش افزوده در محصوالت صنايع دستی است. در واقع، آنچه بیشتر از سوي خريداران ساير کشورها تقاضا شده 

 ها، نقوش و کار دست هنرمندان ايرانی است که ارزش صنايع دستی در اين حوزه را بیش از پیش ساخته است. است، طرح

کاري شده بوده است که در اين بخش، اصفهان به کاري و منبتبی، چوپ خاتمسال اخیر در گروه آثار چو 5عمده صادرات    

دهد. به عالوه، درصد از صادرات اين بخش را به خود اختصاص می 98ترين منطقه صادراتی است که حدود عنوان مهم

ل، هاي اين گروه محصوير بخشهايی هستند که در ساهاي تهران، چهارمحال و بختیاري و آذربايجان شرقی از جمله استاناستان

 اند. فعالیت صادراتی بیشتري داشته

ش که در بخهاي سنتی بسیار محدود بوده است. به طوريبافتهاي کشور در گروه دستمیزان فعالیت صادراتی استان   

کپوبافی نیز، استان همدان آيد. در بخش ترين منطقه صادراتی به حساب میهزار دالر مهم 70حصیربافی، استان تهران با حدود 

ن ارز دريافتی از محل صادرات رود. به طور کلی، میزاترين منطقه صادراتی به شمار میهزار دالر، فعال 15با صادرات تقريبا 

 است. صنايع دستی، داراي میزان کمتري هايهاي سنتی در مقايسه با ساير گروهبافتدست
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ين سهم دهد که بیشترارزش دالري صادرات نشان می نصنايع دستی از حیث بیشتريهاي در بخش نهايی، بررسی کلی گروه   

(، بخش عمده صادرات محصوالت صنايع دستی را در بر %33) سفالی( است، آنگاه محصوالت %44)حدود  آبگینهمختص 

هاي مختلف کشور را استانهاي صادراتی کاالهاي صنايع دستی در (، بخش%5( و آثار فلزي )%18) آثار چوبیگیرند. سپس می

ايسه با ساير که در مقبه طوري )تقريبا صفر(. سنتی نیز بسیار کم است هايبافتدهند. درصد صادراتی آثار دستمی تشکیل

ساله را  5ه زمانی از کل صادرات دور %77در واقع، آثار سفالی و آبگینه حدود  ا، درصد صادرات بسیار ناچیز است.هگروه

 شوند.شامل می
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 مقدمه

يافته در مراحل اولیه فرآيند توسعه اقتصادي، به راهبرد مزيت نسبی در معامالت تجاري خود بسیاري از کشورهاي توسعه   

پذير هرود، در عصر حاضر ديگر توجیمطلق به شمار میيافته نظريه مزيت ند. اين راهبرد که خود حالت تکويناهتوجه وافري داشت

نیست. حتی نگرش مزيت نسبی پويا در شرايط کنونی بازار جهانی مورد توجه قرار نمی گیرد. به طور کلی، ديدگاه غالب عصر 

است  المللیپذيري در سطح داخلی و در صحنه بینکنونی در الگوهاي تجاري کشورها، نظريه مزيت رقابتی و بحث رقابت

تواند محیطی را فراهم هاي خاص خود می( بر اين اعتقاد است که يک کشور با توجه به ويژگی1990(. پورتر )1390)جانی، 

اي بنگاه ههاي داخلی را تشويق کند. در واقع در نظريه مزيت رقابتی، عالوه بر ويژگیکند که خلق مزيت رقابتی توسط بنگاه

 کند.شود که بنگاه در آن فعالیت میبه شرايط محیطی توجه می

تواند شرايط مناسبی را در در اين میان، بخش هنرهاي صناعی با قابلیت بااليی که در بخش تولید در اختیار دارد، می   

خلی اپذيري بازرگانی ايفا کند. با وجود تمامی مزاياي رقابتی برخاسته از اين حوزه، در زمینه صنايع دستی، چه در سطح درقابت

ه کهاي فعاالن اين حوزه صورت نپذيرفته است. به طوريها و توانايیالمللی، فعالیت خاصی در مقايسه با داشتهبازار بینچه و 

ادي هاي بازرگانی و اقتصتوان به طور آشکار به ضعف تالشبا مقايسه وضعیت صادرات و واردات ايران در اين گروه کاالها می

 در اين حوزه پی برد.

و  ینه فروش داخلیو منسجم در زم یبه اطالعات رسم ی، عدم دسترسیع دستياز مشکالت موجود در حوزه صنا یکي   

 يزيران برنامهق بتوين حوزه وجود ندارد تا بدان طريدر ا یقیدق یرسانگاه اطالعيستم و پایگر، سياست. به عبارت د یالمللنیب

 یرسمریبه صورت غ یصناع ينه هنرهای)صادرات و واردات( در زم یاز تعامالت بازرگان ین، بخشيانجام داد. عالوه بر ا یمناسب

ا ت ین مبادالت با آمار رسمين مطرح کرد که حجم ایتوان چنیکه ميرد. به طوریگیصورت م یو به اصطالح تجارت چمدان

 یق برخياز طر ی، آمار و اطالعاتیع دستيصنا يو ورود قاچاق کاالها یرقانونیکند. صرف نظر از آمار غیم يبرابر يحدود

عیت ران با تفکیک موقيکشور ا ین بخش، با علم به موارد مطرح شده، مراودات بازرگانيشود. در ایم ارايه یاطالعات يهاگاهيپا

ن بخش از يآمار و ارقام مورد استفاده در ا یرد. الزم به ذکر است، تمامیگیقرار م یمورد بررس 1سال گذشته 5 یجغرافیايی ط

هاي گمرک مورد نظر قرار گرفته در زمینه اقالم معامالتی نیز، مواردي از ثبت استخراج شده است. 2تهران یت اتاق بازرگانيسا

 در زمینه انتخاب اقالم مربوط وجود نداشته باشد. ترديدياشاره شده است تا  صنايع دستیاست که در آنها دقیقا به نام 

                                                           
 

 ماهه اول سال در نظر گرفته شده است. 3، 1393. الزم به ذکر است در بررسی اطالعات آماري سال 1 

 مراجعه شود. http://www.tccim.ir. براي دريافت اطالعات بیشتر، به سايت اتاق بازرگانی تهران، 2 

http://www.tccim.ir/


 
 

  

183 

 

 مؤثر در توسعه کسب و کار هنرهاي صناعی )صنايع دستی(هاي طرح پژوهشی بررسی و شناسايی مؤلفه

 

 ران در بازار صنايع دستی با کشورهاي آسیايی و اقیانوسیهيا یل مراودات بازرگانیتحل 4-1

 کشور آذربايجان بازار هدف صادراتی  4-1-1

جمهوري آذربايجان، کشوري در منطقه جغرافیايی قفقاز و در گذرگاه اروپا و آسیاي جنوب غربی است که از صنايع دستی    

ين اارزشمندي برخوردار است. بخصوص شهر الهیج، در زمینه صنايع دستی خود )به ويژه مسگري( داراي شهرت بااليی در 

 دهد.یران و جمهوري آذربايجان را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان ميکشور ا یمراودات بازرگان 1-4است. جدول  کشور

 میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور آذربايجان در حوزه صنايع دستی 1 -4 جدول

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال

1393 
 42700 سرامیك معرق كاشی يا صادرات 

 42700 مجموع

1392 
 صادرات

 19578  زدهآشپزخانه از سفال لعاب ياشیامیز،  سر ياشیا

 1104 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

 20682 مجموع

1391 
 صادرات 

اي پزخانهمقاصد آش يا ینی(يهاي تزلیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد از ايظروف شیشه

 ینيبدون تز
1402 

 600 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

 2002 مجموع

1390 
 صادرات 

-پزخانهمقاصد آش يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

 خوردهتراش شده،اي نقاشی
41580 

 2593 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،ساير ظروف شیشه

 خورده
1125 

اند ه شدهقابل بافت ساخت مواد شكل معین ازه ب كه مستقیما یياشیا حصیربافی و مصنوعات سبد و

 كپوبافی دستیصنايع  گیاهی غیرمذكور به جز ساير مواد از
1200 

 46498 مجموع

1389 
 صادرات 

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،ساير ظروف شیشه

 خورده
22265 

 1500 سرامیك ساير اشیا از

 1440 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

شیشه داراي ضريب انبساط  اي ازآشپزخانه میز يا استفاده براي سر موردنوع  اي ازظروف شیشه

 خوردهتراش شده،اشیقن، خطی
90 

 25295 مجموع
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شود که ارتباط بازرگانی دو کشور ايران و آذربايجان به صورت صادرات محصوالت مشخص می 1-4با توجه به جدول    

توجهی سال گذشته فراز و نشیب قابل 5اين کاالها به کشور آذربايجان در طی صنايع دستی ايران است. ارزش دالري صادرات 

روند  92اي مواجه بوده است و مجددا در سال میزان اين صادرات با کاهش قابل مالحظه 91که در سال داشته است. به طوري

است.  92دل کل صادرات سال حجم صادرات معا 93در سه ماهه نخست سال ه عالوه، صعودي خود را ادامه داده است. ب

 دهد. به نحوي آشکار اين روند نزولی و صعودي را نشان می 1-4نگاره 

 
 ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور آذربايجان 1 -4 نگاره

توان چنین مطرح کرد که محصوالت صادراتی می 1-4به عالوه، با بررسی اقالم صادراتی به جمهوري آذربايجان در جدول    

وبی هاي چشود. البته در اين میان، مبلاي، و حصیري را شامل میطیف وسیعی از کاالهاي سرامیکی، سفالی، چوبی، شیشه

توجه با  چنیناي بیشتر مورد توجه و تقاضاي خريداران جمهوري آذربايجان قرار گرفته است. همصنايع دستی و ظروف شیشه

هاي گذشته در مقايسه با سال 93شود که صادرات محصوالت سرامیکی در سه ماهه نخست سال به اين جدول مشخص می

 مقدار قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. 

 کشور اردنبازار هدف صادراتی  4-1-2

کنند. اين امر به توجه به حوزه صنايع دستی در کشور اردن تا حدي است که از آن به عنوان محصول گردشگري ياد می   

ران يکشور ا یتعامالت بازرگان 2-4اهمیت خاصی دارد. جدول  در اين کشور سنجی شغلی براي زنانخصوص در زمینه امکان

 دهد.یو اردن را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان م

 میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور اردن در حوزه صنايع دستی 2 -4 جدول

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1393 
 صادرات 

و  دو كار زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان  اشیاي ،چنگال
3600 

 3600 مجموع
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 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال

1392 

 

 صادرات

 120812 مس میناكاري شده قطعات آن از اجزا و داري وخانه يآشپزخانه، اشیا يمیز، اشیا سر ياشیا

و  دو كار زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان  اشیاي ،چنگال
28033 

 12750  سرامیك از ینی )به استثناي چینی (يتزي ساير اشیا مجسمه و

شیشه داراي ضريب انبساط  اي ازآشپزخانه میز يا استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

 تراش خورده اشی شده،قن ،خطی
5000 

 1080 زنی، قلممس قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیاآشپزخانه،  ياشیامیز،  سر ياشیا

 167675 مجموع

1391 

 

 صادرات 

و  دو كار زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

  مبلمان چوبی، يااشی ،چنگال
21377 

 1208 مس، میناكاري شده قطعات آن از داري واجزاء وخانه يآشپزخانه، اشیا يمیز، اشیا سر ياشیا

 22585 مجموع

1390 

 

 صادرات 

و  دو كار زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان  ياشیا ،چنگال
88809 

 25740  میناكاري شدهمس  قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا ،آشپزخانه ياشیا میز، سر ياشیا ساير

 20900  مصنوعات از مس به صورت میناكاري شده

 5760  زدهسفال لعاب پاكیزگی از خانه و ياشیاساير  ،آشپزخانه میز، سر ياشیا

 1450 زنیمصنوعات از مس به صورت قلم

 142659 مجموع

1389 

 

 صادرات 

 355500  مس میناكاري شده قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا ،آشپزخانه ياشیا میز، سر ياشیا ساير

و  دو كار زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان  اشیاي ،چنگال
50151 

 11700 مصنوعات از مس به صورت میناكاري شده

 3300  سرامیك از چینی(ینی )به استثناي يتز ياشیاساير  مجسمه و

 1500 زنیمصنوعات از مس به صورت قلم

 900  سفال از ینی )به استثناي چینی(يتز ياشیاساير  مجسمه و

 423051 مجموع

گر، ياست. به عبارت د ه و از ايران به اردنيک سويران و اردن يان ایشود، تعامالت میمشاهده م 2-4طور که در جدول همان   

ن يا 2-4شود. نگاره شود و در مقابل کاالهاي دستی وارد نمیمعموال صنايع دستی ايران از سوي خريداران اردنی تقاضا می

 دهد.یمبادالت نشان م يرا بر اساس ارزش دالر معامالت
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 ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور اردن 2 -4 نگاره

از بیشترين میزان خود برخوردار  89شود، صادرات به کشور اردن در سال مالحظه می 2-4طور که در نگاره عالوه، همانبه   

صعود جهشی خوبی  92داراي روند نزولی است. ولیکن، در سال  91است. اين در حالی است که خط صادرات تا سال بوده 

شود. البته با بررسی فصلی صادرات به کشور اردن شايد بتوان دنبال نمی 93مشاهده می شود که اين روند در سه ماهه اول سال 

 دلیل توقف در روند افزايشی صادرات را به بررسی صرف سه ماهه اول نسبت داد.

صادراتی به کشور اردن، طیف محصوالت چوبی، مسی، سرامیکی، شود که اقالم مشخص می 2-4چنین، با توجه به جدول هم   

نايع اي از محصوالت صدهنده اين است که بازار اردن پذيراي طیف گستردهنشانگیرد. اين مورد اي و سفالی را در بر میشیشه

است که اين لزوم اي از صادرات اين محصوالت حاصل نشده دستی ايران است. با وجود اين، ارزش دالري قابل مالحظه

 دهد.ريزي منسجم در زمینه صادرات محصول به اين بازار را نشان میبرنامه

 کشور ارمنستان بازار هدف صادراتی  4-1-3

با توجه به قدمت تاريخی اين کشور، هنر صنايع دستی از موقعیت بااليی برخوردار است. به خصوص در شهر ايروان که    

 3-4هاي صنايع دستی اين کشور دست يافت. جدول توان به سادگی به گنجیهشهر محبوب همه ارمنیان جهان است، می

 دهد.یاقالم مورد مبادله نشان م ران و ارمنستان را با ذکريکشور ا یتعامالت بازرگان

 میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور ارمنستان در حوزه صنايع دستی 3 -4 جدول

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1392 

 

 صادرات

 30251 خوردهراشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 3078  صنايع دستی سفال از ساير اشیا

 3000  صنايع دستی سرامیك ساير اشیا از

 36329 مجموع

 صادرات 1391
 9180 زنیمس، قلم قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیاآشپزخانه،  ياشیامیز،  سر ياشیا

 3750 ..(. و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل
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 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال

1391 

 

 صادرات

 1632 خوردهراشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 چوبی قطعات) چینی گره شامل صنايع دستی چوب به صورت از آستانه در دوره و چهارچوب، در،

 (درسطوح استفاده قابل هندسی هاياز گره متشكل
200 

 14762 مجموع

1390 

 

 صادرات 

 13200 خوردهراشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

اي پزخانهمقاصد آش يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

 خوردهتراش شده،نقاشی
1000 

 30 )خراطی، معرق، خاتم، منبت و...( صنايع دستی هايمبل

 14230 مجموع

1389 

 

 صادرات 

 20640 سرامیك معرق كاشی يا

 6600 خوردهراشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

اي پزخانهمقاصد آش يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

 خوردهتراش شده،نقاشی
990 

 28230 مجموع

شود که تعامالت بازرگانی میان ايران و ارمنستان تنها به صورت صادرات کاالهاي صنايع مشخص می 3-4با توجه به جدول    

 سال گذشته هیچ گونه وارداتی از کشور ارمنستان به طور رسمی ثبت نشده است. 5ايران است. به طوري که در طی دستی 

 
 ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور ارمنستان 3 -4 نگاره

بعد از کاهشی قابل مالحظه در صادرات صنايع دستی در سال دهد که نشان می 3-4بررسی ارزش دالري صادرات در نگاره    

 93به شدت افزايش يافته است. البته در سه ماهه نخست سال  92به تدريج و در سال  91، مجددا روند صعودي در سال 90

 صادراتی در زمینه کاالهاي صنايع دستی ثبت نشده است. 
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اي به طور مستمر مورد توجه شود که محصوالت شیشهمشخص می 3-4به عالوه، با توجه به اقالم صادراتی در جدول    

خريداران ارمنستان بوده است. به عالوه، محصوالت ساخته شده از سفال، سرامیک و چوب در میان کاالهاي صادراتی نشان 

ت صادرات اين محصوال حجمدهد که اين گروه از محصوالت از سوي خريداران ارمنستان مورد تقاضا قرار گرفته است. البته می

منسجم در زمینه صادرات محصوالت صنايع دستی  تفکري نبوددهنده رود که اين مورد نشاناي به شمار نمیمالحظهرقم قابل

 به اين کشور است.

 کشور افغانستان بازار هدف صادراتی  4-1-4

ز اها از جمله سرامیک و سفال، در برخی رشتهکه چنان اي غنی در حوزه صنايع دستی است؛کشور افغانستان داراي سابقه   

سال گذشته، ارتباط تجاري اين کشور با ايران در حوزه  5هاي متمادي پیش از میالد فعالیت داشته است. ولیکن در طی سال

و  شورمیان اين دو ک ، کاالهاي مورد معامله4-4صنايع دستی تنها به صورت واردات اقالم تولیدي ايرانی بوده است. جدول 

 دهد. میزان آنها به ارزش دالري را نشان می

 میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور افغانستان در حوزه صنايع دستی 4 -4 جدول

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1393 

 

 صادرات 

 1536  سفال نشده از گر ذكريد يجا كه در ایر اشيسا

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هظروف شیشساير 

 خورده
1069 

 2605 مجموع

1392 

 

 صادرات 

 19961 شده یك نقاشیسرام اي یكاش

 6625  یع دستيصنا سفال از ایر اشيسا

 1361  آشپزخانه از سفال، بدون لعاب ياشیاز، یم سر ياشیا

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هظروف شیشساير 

 خورده
920 

 733 سفال از (ینیچ ي)به استثنا ینیيتز ياشیار يسا مجسمه و

 29600 مجموع

 صادرات 1391

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
90270 

-پزخانهمقاصد آش اي (یدنینوش يهاوانیل از ریز )به غیم سر ياستفاده برا نوع مورد از ياشهیظروف ش

  تراش خورده شده، ینقاش يا
112613 

 13050 شده یك نقاشیسرام اي یكاش

 5965 نیيبدون تز ینات داخلیيتز توالت، محل كار، يبرا ياشهیر ظروف شيسا

 3200 شده يناكاریر مصنوعات از مس، ميسا

 750 یزنمس، قلم قطعات آن از اجزا و و يدارخانه يآشپزخانه، اشیا يز، اشیایم سر ياشیا
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 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال

1391 

 

 صادرات

وب چ يرو ینقاش منبت، ،يكارنازو مشبك، معرق، ،یشامل خراط یع دستيصنا یز چوبيآورخت

 خاتم
544 

 226392 مجموع

1390 

 

 صادرات 

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
86689 

-پزخانهمقاصد آش اي (یدنینوش يهاوانیل از ریز )به غیم سر ياستفاده برا نوع مورد از ياشهیظروف ش

 خوردهتراش شده،ینقاش يا
35805 

 1222494 مجموع

1389 

 

 صادرات 

 ،یط خطب انبسايضر يشه دارایش از آشپزخانه ايز یم سر ياستفاده برا نوع مورد از ياشهیظروف ش

 خوردهتراش شده،یاشقن
22100 

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
20182 

 ،ياپزخانهمقاصد آش اي (ینیيتز يهاوانیل از ریز )به غیم سر ياستفاده برا نوع مورد از ايشهیظروف ش

 نیيبدون تز
18960 

 2520 ، معرق، خاتم، منبت و...(ی)خراط یع دستيصنا يهامبل

 63762 مجموع

توان چنین استنباط کرد که رابطه می 4-4با در نظر گرفتن میزان صادرات و واردات اقالم تولیدي صنايع دستی در جدول    

سال، آمار رسمی گمرک عدم واردات  5سويه میان اين دو کشور به نفع صادرات کشور ايران بوده است. چنانکه در طی اين يک

سال به کشور افغانستان صورت  5ر حالی است که صادرات کاالهاي ايرانی در طی اين دهد. اين دکاالهاي افغان را نشان می

تفاوت حجم صادرات و واردات اين دو کشور  4-4رود. نگاره گرفته است. البته حجم مبادالت مقدار قابل توجهی به شمار نمی

 دهد. را نشان می

 
 زان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور افغانستانارزش دالري می 4 -4 نگاره
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ده اي از محصوالت ساخته ششود که طیف گستردهاز سوي ديگر، با توجه به کاالهاي صنايع دستی مورد معامله مشخص می   

ار به به اين بازاي، سرامیکی و سفالی، اما در حجم کم، مورد معامله قرار گرفته است. اين مورد لزوم توجه چوبی، مسی، شیشه

دهد که کاالهاي صنايع ساله صادرات نشان می 5دهد. به عبارت ديگر، ادامه روند عنوان يکی از بازارهاي اصلی را نشان می

ی باعث ريزي و بازاريابی مناسب و تخصصدستی ايران توانسته است نیاز و سلیقه بازار افغانستان را تأمین کند. اما عدم برنامه

(، معاونت صنايع دستی سازمان میراث 1393مالحظه نباشد. البته بنابر گفته نامور مطلق )مورد معامله چندان قابل شده است رقم

 اي با هدف بررسی امور کشور افغانستان انجام دهد وفرهنگی، صنايع دستی و گردشگري ايران تصمیم گرفته است ستاد ويژه

ريزي اصولی بدين شیوه بتواند تعامالت رسد برنامهبه نظر می 1کشور ايجاد کند.در ادامه بازار مشترک صنايع دستی با اين 

 برد تقويت کند. -بازرگانی میان ايران و افغانستان را با توجه به حالت برد

 کشور امارات متحده عربیبازار هدف صادراتی  4-1-5

هاي تجاري در ساله خود، در حوزه صنايع دستی و به خصوص برگزاري نمايشگاه 40کشور امارات با وجود سابقه تاريخی    

ران و امارات را با ذکر يکشور ا یارتباطات بازرگان 5-4مندان به هنر و فرهنگ بوده است. جدول اين حوزه مورد توجه عالقه

 دهد.یاقالم مورد مبادله نشان م

 میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور امارات در حوزه صنايع دستی 5 -4 جدول

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1393 

 صادرات 

 1459510   سفال از ینی )به استثناي چینی(يتز ياشیاساير  مجسمه و

 250800  آشپزخانه از سفال، بدون لعاب ياشیامیز،  سر ياشیا

 194988  سفال از ساير اشیا

 183706 شدهسرامیك نقاشی كاشی يا

و  دو كار زيورآالت براي جعبه صورت به صنايع دستی كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

  مبلمانچوبی،  اشیاي ،چنگال
51632 

 38880 ، میناكاري شدهمس آن ازقطعات  و اجزا داري وخانه ياشیا، آشپزخانه ياشیامیز،  سر ياشیا

 2179516 مجموع

 واردات
اند ه شدهقابل بافت ساخت مواد شكل معین ازه ب كه مستقیما يیاشیا حصیربافی و مصنوعات سبد و

 كپوبافی صنايع دستی گیاهی غیر مذكور به جز ساير مواد از
1500 

 1500 مجموع

 صادرات 1392
 4986521  سفال از استثناي چینی( ینی )بهيتز ياشیاساير  مجسمه و

 428724  سفال از ساير اشیا
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 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1392 

 صادرات

 222757 ، میناكاري شدهمس قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیاآشپزخانه،  ياشیامیز،  سر ياشیا

خراطی، معرق،  صنايع دستی شامل چوب به صورت ینی ازيتز ياشیاهاي كوچك وساير مجسمه

 خاتم چوب روي كاري، منبت، نقاشیمشبك، نازو
221518 

و  وكارد زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

  نچوبی، مبلما اشیاي ،چنگال
160003 

 138924 شدهسرامیك نقاشی كاشی يا

 127443  آشپزخانه از سفال، بدون لعاب ياشیامیز،  سر ياشیا

اند ه شدهقابل بافت ساخت مواد به شكل معین از كه مستقیما یياشیا حصیربافی و مصنوعات سبد و

 كپوبافی صنايع دستی از نخل رونده به غیر از
111278 

 72988 سرامیك معرق كاشی يا

 58015  زدهآشپزخانه از سفال، لعاب ياشیامیز،  سر ياشیا

 52920 ساير مصنوعات از مس، میناكاري شده

 7496 زنیمس، قلم قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیاآشپزخانه،  ياشیا، سر میز ياشیا

-پزخانهمقاصد آش يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

  تراش خورده شده،اي نقاشی
2290 

 1800 زنیساير مصنوعات از مس، قلم

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
1149 

 824  سرامیك از (ینی )به استثناي چینیيتز ياشیاساير  مجسمه و

 593 خوردهتراش شده،نقاشی، هاي داراي ضريب انبساط خطیشیشه از ساير اشیا

شیشه داراي ضريب انبساط  اي ازآشپزخانه میز يا استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

 خوردهتراش شده،اشیقن خطی،
325 

 6595568 مجموع

 واردات

 427  سفال از (ینی )به استثناي چینیيتز يساير اشیا مجسمه و

 نقاشی روي چوب كاري،نازو ،منبت ،مشبك شامل خراطی معرق و صنايع دستی مصنوعات چوبی

 آشپزخانه خاتم براي سرويس میز يا
80 

 507 مجموع 

 صادرات  1391

 د وكار يورآالت وز براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

  مبلمان چوبی، ياشیا ،چنگال
1913736 

 158795 شدهنقاشیسرامیك  كاشی يا

 143170 مس، میناكاري شده قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیاآشپزخانه،  ياشیامیز،  سر ياشیا

 70390 سرامیك معرق كاشی يا

 12510 زنیمس، قلم قطعات آن از اجزا و داري وخانه يآشپزخانه، اشیا ي، اشیاسر میز ياشیا
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 دالري ارزش اقالم مورد معامله سال 

1391 

 صادرات

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
46200 

اند ه شدهقابل بافت ساخت مواد به شكل معین از كه مستقیما یياشیا حصیربافی و مصنوعات سبد و

  كپوبافی صنايع دستی از نخل رونده به غیر از
21168 

-پزخانهمقاصد آش يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

  خوردهتراش شده،اي نقاشی
20675 

 4537  بدون لعاب آشپزخانه از سرامیك، ي، اشیاسر میز ياشیا

 7246  آشپزخانه از سفال، بدون لعاب ي، اشیاسر میز ياشیا

 3598 زنیمصنوعات از مس، قلمساير 

 خراطی، معرق، صنايع دستی شامل چوب به صورت ینی ازيتز يساير اشیا هاي كوچك ومجسمه

 خاتم چوب روي كاري، منبت، نقاشیمشبك، نازو
2643 

 960 ساير مصنوعات از مس، میناكاري شده

شده، روكش شده يا پوشش شده با فلزات اجزاء آنها از نقره، کحتی آبكاري  آالت وطالآالت يا نقره

 زنی شدهگرانبها، حكاكی، قلم
1310 

 297  زدهآشپزخانه از سفال، لعاب ي، اشیاسر میز ياشیا

 2407235 مجموع

 واردات

 306048 ینيینات داخلی بدون تزيتز توالت، اي براي محل كار،ساير ظروف شیشه

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
148735 

-پزخانهمقاصد آش يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

  خوردهتراش شده،اي نقاشی
18519 

اند ه شدهقابل بافت ساخت مواد به شكل معین از كه مستقیما یياشیا حصیربافی و مصنوعات سبد و

  صنايع دستی كپوبافی از نخل رونده به غیر از
13443 

 5150  چاقو تاشو باغبانی چنینهم كاردهاي داراي تیغه ثابت( از كارد )غیر

 یچوب قطعات) چینی گره شامل صنايع دستی چوب به صورت از آستانه در دوره و چهارچوب، در،

 (در سطوح استفاده قابل هندسی هاياز گره متشكل
4069 

 3423 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

 1673  سفال نشده از جاي ديگر ذكر ساير اشیا كه در

 خراطی، معرق، شامل صنايع دستی چوب به صورت ینی ازيتز يساير اشیا هاي كوچك ومجسمه

 خاتم چوب روي كاري، منبت، نقاشیمشبك، نازو
1641 

 1192  سرامیك ذكر نشده از جاي ديگر ساير اشیا كه در

 و دو كار زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

  مبلمان چوبی، ياشیا ،چنگال
1148 
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 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

 واردات 1391
 953  سفال از ()به استثناي چینیینی يتز ياشیاساير  مجسمه و

 458  سرامیك از (ینی )به استثناي چینیيتز ياشیاساير  مجسمه و

 506452 مجموع 

1390 

 صادرات 

و  دو كار زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان  اشیاي ،چنگال
2178736 

 182358 سرامیك معرق كاشی يا

 99462  مس میناكاري شده قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا ،آشپزخانه ياشیا ،سر میز ياشیا ساير

 90658  سفال ساير اشیا از

 77475 شدهسرامیك نقاشی كاشی يا

 32960 مصنوعات از مس به صورت میناكاري شده

 26100  بكومس فیروزه قطعات آن از اجزا و داري وخانه ياشیا ،آشپزخانه ياشیا ،سر میز يساير اشیا

 14652  سرامیك ذكر نشده از جاي ديگر ساير اشیا كه در

-پزخانهمقاصد آش يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

 خوردهتراش شده،اي نقاشی
12224 

 8320 زنی قلم مس، قطعات آن از اجزا و داري وخانه ياشیا آشپزخانه، ياشیا ،سر میز يساير اشیا

 8070 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

 6930 زنیمصنوعات از مس به صورت قلم

 4800 رونده و نخل بجز بامبو كپوبافی صنايع دستی شامل

 3600 خوردهتراش شده،درجه نقاشی، هاي داراي ضريب انبساط خطیشیشه ازساير اشیا 

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
2784 

 انده شدهقابل بافت ساخت مواد به شكل معین از كه مستقیما یياشیا حصیربافی و مصنوعات سبد و

  كپوبافی صنايع دستی از نخل رونده به غیر از
115 

 2749244 مجموع

 واردات

 1402214 ینيبدون تز ،ینات داخلیيتز توالت، اي براي محل كار،ساير ظروف شیشه

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
151037 

-پزخانهمقاصد آش يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازشیشهظروف 

 خوردهتراش شده،اي نقاشی
113922 

 97366 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

 خراطی، معرق، شامل صنايع دستی چوب به صورت ینی ازيتز يساير اشیا هاي كوچك ومجسمه

 خاتم چوب روي كاري، منبت، نقاشیمشبك، نازو
46484 
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 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

 واردات 1390

 33557  زدهلعاب سرامیك، میز سر ياشیا

اي زخانهمقاصد آشپ يا ینی(يهاي تزلیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد ظروف شیشه از

 ینيبدون تز
28765 

و  دو كار زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به ،كاري شدهمنبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان  اشیاي ،چنگال
28301 

 22356 زنی قلم مس، قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا آشپزخانه، ياشیا ،سر میز ياشیاساير 

 19419  بدون لعاب سرامیك، پاكیزگی از خانه و ياشیاساير  ،آشپزخانه ،سر میز ياشیا

 نقاشی روي چوب كاري،نازو ،منبت ،مشبك ،معرق ،شامل خراطی صنايع دستی مصنوعات چوبی

 آشپزخانه براي سرويس میز يا خاتم،
18568 

نقاشی روي چوب خاتم به  نبت،كاري، م، معرق، مشبك، نازو خراطی شامل چوبی صنايع دستی

 خالل چوب كبريت آويز وجز رخت
7923 

 7325  سفال از (ینی )به استثناي چینیيتز يساير اشیا مجسمه و

 3172  سرامیك از (ینی )به استثناي چینیيتز يساير اشیا مجسمه و

 3046 رونده و نخل بجز بامبو كپوبافی صنايع دستی شامل

اند ه شدهقابل بافت ساخت مواد شكل معین از به كه مستقیما یياشیا حصیربافی و مصنوعات سبد و

  صنايع دستی كپوبافی از نخل رونده به غیر از
2587 

اند ه شدهقابل بافت ساخت مواد شكل معین ازه ب كه مستقیما یياشیا حصیربافی و مصنوعات سبد و

 كپوبافی صنايع دستی گیاهی غیرمذكور به جز ساير مواد از
2440 

 1755  سرامیك ساير اشیا از

نقاشی روي چوب  منبت، كاري،نازو مشبك، معرق، شامل خراطی، صنايع دستی آويز چوبیرخت

 خاتم
1604 

 1259  چاقو تاشو باغبانی همچنین كارد )غیرازكاردهاي داراي تیغه ثابت(

 1993100 مجموع 

1389 

 

 صادرات

  

و  دو كار زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان  اشیاي ،چنگال
3242672 

 627378  سرامیك ساير اشیا از

 129917  مس میناكاري شده قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا ،آشپزخانه ياشیا ،سر میز ياشیا ساير

 43803 شدهسرامیك نقاشی كاشی يا

 34400 زنی قلم مس، قطعات آن از اجزا و داري وخانه ياشیا آشپزخانه، ياشیا ،سر میز يساير اشیا

 25491  سفال ساير اشیا از

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
17140 

 2700 سرامیك معرق كاشی يا
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 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1389 

 صادرات

اند ه شدهقابل بافت ساخت مواد شكل معین ازه ب كه مستقیما یياشیا حصیربافی و مصنوعات سبد و

 كپوبافی صنايع دستی گیاهی غیرمذكور به جز ساير مواد از
12060 

-پزخانهمقاصد آش يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

 خوردهتراش شده،اي نقاشی
1236 

 900 مصنوعات از مس به صورت میناكاري شده

 438  سرامیك از ینی )به استثناي چینی(يتز يساير اشیا مجسمه و

 306 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

 4138441 مجموع

 واردات

 2026566 ینيینات داخلی بدون تزيتز توالت، محل كار، اي برايساير ظروف شیشه

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
501331 

 157758 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

 61318  زدهلعاب سرامیك، میز سر ياشیا

 یچوب قطعات) چینی گره صنايع دستی شامل چوب به صورت از آستانه در دوره و چهارچوب، در،

 (در سطوح استفاده قابل هندسی هاياز گره متشكل
28688 

 26136  بدون لعاب سرامیك، پاكیزگی از خانه و يساير اشیا ،آشپزخانه میز، سري اشیا

اند ه شدهقابل بافت ساخت مواد به شكل معین از مستقیماكه  یياشیا حصیربافی و مصنوعات سبد و

  كپوبافی صنايع دستی از نخل رونده به غیر از
21565 

 جز هب خاتم چوب روي كاري، منبت، نقاشیخراطی، معرق، مشبك، نازو شامل چوبی صنايع دستی

 كبريت چوب و خالل آويزرخت
14983 

 8394  سرامیك از استثناي چینی(ینی )به يتز يساير اشیا مجسمه و

-پزخانهمقاصد آش يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

 تراش خورده اي نقاشی شده،
3450 

 2135  (میز كاردهاي سر از تیغه ثابت )غیر كارد با

 خراطی، معرق، شامل صنايع دستی صورتچوب به  ینی ازيتز يساير اشیا هاي كوچك ومجسمه

 خاتم چوب روي كاري، منبت، نقاشیمشبك، نازو
990 

و  دو كار زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان  اشیاي ،چنگال
832 

 569  باغبانیچینین چاقو تاشو هم كاردهاي داراي تیغه ثابت( از كارد )غیر

اند ه شدهقابل بافت ساخت مواد شكل معین ازه ب كه مستقیما یياشیا حصیربافی و مصنوعات سبد و

 كپوبافی صنايع دستی گیاهی غیرمذكور به جز ساير مواد از
329 

 صنايع دستی شامل ازچوب به صورت دوره آنها چهارچوب و و (French Window) پنجره آغشغه

 (در سطوح استفاده قابل هندسی هاياز گره متشكل چوبی قطعات) چینی گره
253 
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 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

 40  سرامیك از ساير اشیا واردات 1389

 2855337 مجموع 

ت. اس شود که مراودات بازرگانی میان دو کشور ايران و امارات تقريبا به صورت دو طرفهمشخص می 5-4با استناد به جدول    

هر چند در اين میان صادرات کاالهاي صنايع دستی به کشور امارات در مقايسه با واردات دريافتی از اين کشور، سطح باالتري 

 دهد.، نمودار مراودات بازرگانی میان اين دو کشور را نشان می5-4نگاره شود. را شامل می

 
 زان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور اماراتارزش دالري می 5 -4 نگاره

سال اول روند نزولی داشته است. اين در  3نشان داده شده است، صادرات کاالهاي دستی در طی  5-4طور که در نگاره همان  

ه نخست اي افزايش يافته است. هر چند در سه ماهصادرات به کشور امارات در حد قابل مالحظه 92حالی است که در سال 

رود که در ادامه سال روند صعودي ادامه داشته باشد. البته دهد، جنین انتظار میمیزان صادرات رقم کمتري را نشان می 93سال 

میزان واردات به  93که در سه ماهه نخست سال سال گذشته نیز روند واردات به صورت نزولی بوده است. به طوري 5در طی 

ب بااليی قرار دارد و بدين ترتی نسبتا نسبت به کشورهاي ديگر در سطح نیز دالري صادرات دالر رسیده است. ارزش 1500

 ايران نام برد. بازارهاي هدف صادراتیتوان از اين کشور به عنوان يکی از می

، از سفال توان مشاهده کرد که صادرات به کشور امارات در برگیرنده انواع محصوالت ساخته شدهمی 5-4با توجه به جدول    

سرامیک، چوب، مس، شیشه، حصیر و کپوبافی است. نکته قابل توجه در اين میان، صادرات محصوالت صنايع دستی ساخته 

شده با فلزات گرانبها از قبیل طال و نقره به صورت کار شده است که از سوي خريداران کشور امارات مورد تقاضا قرار گرفته 

توجهی را به خود اختصاص نداده است. ولیکن، تقاضاي چنین محصولی از ش دالري قابلاست. البته اين قلم صادراتی ارز

 ريزي در حوزه صادرات اين کاالها به کشورهاي حوزه عربی است. دهنده نیاز به برنامهسوي خريداران اماراتی نشان
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ي، ات حصیري، سفالی، چوبی، شیشهدهد که طیف محصوالاز سوي ديگر، بررسی اقالم وارداتی از کشور امارات نشان می   

سرامیکی، مسی، و کاالهايی شامل کارد، چاقوي باغبانی و کپوبافی از سوي خريداران ايرانی مورد تقاضا قرار گرفته است.  به 

سال  5شوند. هر چند در طی عبارت ديگر، انواع محصوالت صادراتی به کشور امارات به صورت کاالهاي وارداتی دريافت می

 شته، میزان واردات اين کاالها روند نزولی داشته است.گذ

 کشور اندونزي بازار هدف صادراتی  4-1-6

ايتخت توانند در جاکارتا، پکه گردشگران به آسانی میصنايع دستی کشور اندونزي از تنوع بااليی برخوردار است؛ به طوري   

ه باشند. به خصوص، تولیدکنندگان در اين کشور، براي کاهش هزيناندونزي، به کاالهاي صنايع دستی اين کشور دسترسی داشته 

کنند. اين امر منجر به ايجاد نوع جديدي از و ايجاد نوآوري در تولیدات خود، اقدام به تولید کاالهايی با استفاده از زباله می

هرمی کشور، صنايع دستی به عنوان اتولیدات صنايع دستی اندونزي شده که با استقبال فراوانی نیز مواجه شده است. در اين 

عالوه، به منظور توسعه صادرات محصوالت صنايع دستی و خروج از کند. بهمناسب در ارتقاي رشد اقتصادي ايفاي نقش می

ع در ريزي دقیق و جامکه اين نشان از برنامه است بحران اقتصادي، کشور اندونزي به هنرمندان معلول صنايع دستی روي آورده

 دهد.یران و اندونزي را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان ميکشور ا یمراودات بازرگان 6-4حوزه است. جدول  اين

 میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور اندونزي در حوزه صنايع دستی 6 -4 جدول

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1392 

 

 صادرات

و  دو كار زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان  اشیاي ،چنگال
87120 

-شپزخانهمقاصد آ يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

  خوردهتراش شده،اي نقاشی
2520 

 1902 سرامیك معرق كاشی يا

 91542 مجموع

1391 

 2189 شدهسرامیك نقاشی كاشی يا صادرات 

 2189 مجموع

 12390 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل واردات

 12390 مجموع 

 واردات 1390

 خراطی، معرق، صنايع دستی شامل چوب به صورت ینی ازيتز يیاساير اش هاي كوچك ومجسمه

 خاتم چوب روي كاري، منبت، نقاشینازو مشبك،
54030 

 نقاشی روي چوب كاري،نازو ،منبت ،مشبك ،معرق ،شامل خراطی صنايع دستی مصنوعات چوبی

 آشپزخانه براي سرويس میز يا خاتم،
4562 

اند ته شدهقابل بافت ساخ مواد به شكل معین از كه مستقیما یياشیا حصیربافی و مصنوعات سبد و

  كپوبافی صنايع دستی از نخل رونده به غیر از
2933 

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 
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 61525 مجموع 1390

1389 

 صادرات
 35910 خوردهتراش شده،نقاشی، هاي داراي ضريب انبساط خطیشیشه از ساير اشیا

 2672 ینين تزبدو ،هاي داراي ضريب انبساط خطیشیشه از اشیا ساير

 38582 مجموع

 واردات

 خراطی، معرق، شامل صنايع دستی چوب به صورت ینی ازيتز يساير اشیا هاي كوچك ومجسمه

 خاتم چوب روي كاري، منبت، نقاشیمشبك، نازو
57650 

 5190 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

 62840 مجموع 

تعامالت بازرگانی میان دو کشور ايران و اندونزي در کل به صورت دوطرفه شود که مشخص می 6-4با توجه به جدول    

مراوده بازرگانی  92طرفه داشته است. به طور مثال در سال سال گذشته در برخی مواقع اين مراودات حالت يک 5است. البته طی 

صرفا محصوالت  90چنین در سال میان اين دو کشور به صورت صادرات کاالهاي صنايع دستی به کشور اندونزي است. هم

 صنايع دستی از اين کشور به ايران وارد شده است. 

 
 ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور اندونزي 6 -4 نگاره

دريافتی از صادرات صورت گرفته میزان واردات  91تا  89هاي مشخص شده است، در طی سال 6-4طور که در نگاره همان   

ارزش دالري صادرات تقريبا معادل صفر است. اين در حالی است که در سال  91و  90هاي که در سالبیشتر است. به طوري

توجهی افزايش يافته است. در مقابل از کشور اندونزي وارداتی در زمینه کاالهاي صنايع دستی رقم صادرات به طور قابل 92

 گونه مراوده بازرگانی میان اين دو کشور انجام نشده است.هیچ 93ته است. ولیکن در سه ماهه نخست سال صورت نگرف

شود. اي و سرامیکی را شامل می، محصوالت چوبی، شیشه6-4به عالوه، اقالم صادراتی به کشور اندونزي، با توجه به جدول    

شده در اين جدول  ارايههاي آماري شود. به طور کلی، بررسی دادهد میدر مقابل، کاالهاي چوبی و حصیري به کشور ايران وار

و نیازمند نگاهی منسجم و  دهد که هم تنوع محصوالت و هم ارزش دالري اقالم صادراتی در حد قابل توجهی نیستنشان می

 ريزي دقیق است.برنامه
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 کشور بحرينبازار هدف صادراتی  4-1-7

کارنامه فعالیت خوبی برخوردار است. ولیکن، مراودات  و غنیکشور بحرين از جمله کشورهايی است که از صنايع دستی    

ران و يکشور ا یبازرگان تعامالت 7-4رود. جدول بازرگانی میان دو کشور ايران و بحرين، حجم قابل توجهی به شمار نمی

 دهد.یبحرين را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان م

 میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور بحرين در حوزه صنايع دستی 7 -4 جدول

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1392 
 صادرات

 33938 شدهسرامیك نقاشی كاشی يا

 600 سرامیك معرق كاشی يا

 34538 مجموع

1391 
 صادرات 

 98113 شدهنقاشیسرامیك  كاشی يا

 28836 سرامیك معرق كاشی يا

 621 زنیمس، قلم قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیاآشپزخانه،  ياشیا، سر میز ياشیا

 اردو ك زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان  ياشیا ،و چنگال
79 

 127649 مجموع

1390 
 صادرات 

 172836 سرامیك معرق كاشی يا

 5606 شدهسرامیك نقاشی كاشی يا

 178442 مجموع

1389 
 صادرات 

 159975 سرامیك معرق كاشی يا

 33072 شدهسرامیك نقاشی كاشی يا

 17250 ینيینات داخلی بدون تزيتز توالت، اي براي محل كار،ساير ظروف شیشه

 210297 مجموع

شود، تعامل بازرگانی دو کشور ايران و بحرين به طور يک طرفه است. به عبارت مالحظه می 7-4طور که در جدول همان   

اب اي نیز به حسمالحظهديگر، مراوده اين دو کشور به صورت صادرات صنايع دستی ايرانی به بحرين است که مقدار قابل

 گذرد. دالر می 200.000گذشته، رقم صادراتی به سختی از مرز سال  5آيد. چنانکه در طی نمی

که مشابهت مذهبی میان اين دو اين در حالی است که دو کشور از صنايع دستی غنی برخوردار هستند. به عالوه، از آنجايی   

رقرار بی میان دو کشور بتوان با فروش صنايع دستی ايران به گردشگران مذهبی، تعامل بازرگانی مناسکشور وجود دارد، می

 دهد. نشان می نمودار، اين ارتباطات بازرگانی را در قالب 7-4ساخت. نگاره 
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 ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور بحرين 7 -4 نگاره

هاي گذشته روند کاالهاي دستی ايران به بحرين در سالتوان چنین مطرح کرد که مقدار صادرات می 7-4با استناد به نگاره    

شود. همچنین در سه مشاهده می 92مینه آن نیز در سال و ک 89نزولی داشته است. به طوري که بیشینه رقم صادراتی در سال 

از سوي کشور سال گذشته هیچ وارداتی  5، در طی عالوهبهنیز صادراتی به اين کشور انجام نشده است.  93ماهه اول سال 

 بحرين صورت نپذيرفته است. 

دهد که خريداران بحرينی بیشتر متقاضی کاشی و سرامیک ايران ، بررسی اقالم صادراتی به کشور بحرين نشان میچنینهم   

هستند. البته ساير محصوالت ساخته شده از چوب، شیشه و مس نیز مورد توجه اين خريداران خارجی بوده است. ولی تقاضاي 

همواره صورت پذيرفته است. اين مورد نشان  92تا  89هاي کاشی و سرامیک به صورت معرق يا نقاشی شده در طی سال

تواند بازار بسیار خوبی در کشور بحرين فراهم گذاري حداقل در اين دو محصول صنايع دستی، میدهد که اندکی سرمايهمی

 سازد.

 کشور پاکستان بازار هدف صادراتی   4-1-8

ه در کرد که هر منطق مطرحتوان چنین به طوري که می ان از قدمتی طوالنی برخوردار است؛صنايع دستی در کشور پاکست   

در زمینه مراودات بازرگانی ايران و  8-4گذارد. با توجه به جدول صنعت را به نمايش می-پاکستان، نوع خاصی از اين هنر

گونه مراوده بازرگانی در حوزه صنايع هیچ 93و  92هاي مرک، در طی سالشود که طبق آمار رسمی گپاکستان مشخص می

 دستی میان اين دو کشور صورت نگرفته است. 

سويه به صورت صادرات صرف از ايران به پاکستان صورت پذيرفته است. در سال رابطه يک 91و  90هاي ولیکن در سال   

شود که کفه صادرات رچند با مقايسه ارزش دالري مبادله شده آشکار مینیز اين رابطه به صورت دو سويه بوده است. ه 89

 تر است. سنگین
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 میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور پاکستان در حوزه صنايع دستی 8 -4 جدول

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1391 
 صادرات

 96303 خوردهراشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، كار،اي براي محل هساير ظروف شیش

 97164 شدهیك نقاشیسرام اي یكاش

 193467 مجموع

1390 
 148657 خوردهراشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش صادرات 

 148657 مجموع

1389 

 256343 خوردهراشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش صادرات 

 256343 مجموع

 4221 ....( و منبت و خاتم معرق، ،یخراط) یع دستيصنا يهامبل واردات

 4221 مجموع 

دو سال گذشته، بازار صنايع دستی پاکستان به فراموشی سپرده شود که در مشخص می 8-4به طور کلی با توجه به جدول    

 دهد.اين شکاف به وجود آمده را به نحو آشکاري نشان می 8-4شده است. نگاره 

 
 ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور پاکستان 8 -4 نگاره

روند نزولی داشته است، به  93به  89شود، روند صادرات به کشور پاکستان از سال الحظه میم 8-4طور که در نگاره همان   

شود. ، افزايشی محسوس در میزان صادرات مشاهده می91البته در سال  طوري که در دو سال آخر اين مقدار به صفر سیده است.

در جهت کسب سهم بازار از دست رفته ضروري است. هر بنابراين، تالش  يابد.، مجددا روند نزولی ادامه می92اما در سال 

گذاري مناسب و اتخاذ چنان زياد نیست، ولی سرمايهساله آن 5فته در دو سال اول دوره چند میزان صادرات صورت گر

 تواند سهم بازار وسیعی را در اختیار هنرمندان و صنعتگران ايرانی قرار دهد.رويکردهاي نوين می

اي و سپس سرامیکی شود که بیشتر محصوالت شیشهمشخص می 8-4توجه به اقالم مورد معامله در جدول به عالوه، با    

مورد توجه کشور خريداران پاکستانی بوده است. اين در حالی است که تنها اقالم وارداتی به ايران، محصوالت چوبی به صورت 
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وجه به اي ايرانی است که تکشور پاکستان پذيراي محصوالت شیشهرسد بازار مبلمان بوده است. با نگاهی اجمالی به نظر می

گاه ن تواند نه تنها اوضاع صنايع دستی ايران را بهبود بخشد، بلکهريزي جهت حضور در بازارهاي خارجی میاين مورد و برنامه

 .راز بازرگانی کشور شوداي براي بهبود تینی به نیاز مبرم اقتصاد تبديل کند و گزينهبه اين صنعت را از حالت تزي

 کشور تاجیکستان بازار هدف صادراتی  4-1-9

کشور تاجیکستان داراي تاريخی غنی از صنايع دستی است که طبق نظر معاون صنايع دستی کشور، نامور مطلق، از دو حیث    

واند در تاست که اين کشور میرود و موضوع دوم، نقشی قابل توجه است. نکته اول اين که اين کشور مبدأ مهمی به شمار می

واند زمینه تاتصال کشور ايران به آسیاي میانه ايفا کند. به عالوه، وجود اشتراکات فرهنگی بسیار و صنايع دستی مشترک می

سال  5میزان تعامالت بازرگانی میان اين دو کشور در طی  9-4. جدول 1گسترش صنايع دستی مشترک در دنیا را فراهم سازد

 دهد.ا نشان میگذشته ر

 میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور تاجیکستان در حوزه صنايع دستی 9 -4 جدول

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1393 
 صادرات 

د مقاص يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

  خوردهتراش شده،اي نقاشیآشپزخانه
16804 

 16804 مجموع

1392 
 صادرات

د مقاص يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

  خوردهتراش شده،اي نقاشیآشپزخانه
21073 

 920 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

 21993 مجموع

1391 
 صادرات 

د مقاص يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

  خوردهتراش شده،اي نقاشیآشپزخانه
5640 

 3240  سرامیك از ینی )به استثناي چینی(يتز يساير اشیا مجسمه و

 8880 مجموع

1390 
 صادرات 

 18960  سرامیك از ینی )به استثناي چینی(يتز ياشیاساير  مجسمه و

 11640 شدهسرامیك نقاشی كاشی يا

 30600 مجموع

1389 

 

 صادرات

  

 14400 سرامیك ذكر نشده از جاي ديگر ساير اشیا كه در

 10665 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

 2250 زنیقلم مس، قطعات آن از اجزا و داري وخانه ياشیا آشپزخانه، ياشیا ،سر میز يساير اشیا
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 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1389 

 

 صادرات

-تراش ده،شنقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
2760 

 360  سرامیك از چینی(ینی )به استثناي يتز يساير اشیا مجسمه و

 30435 مجموع

سال گذشته، تعامالت بازرگانی میان اين دو کشور صرفا به صورت  5شود که در طی مشخص می 9-4با توجه به جدول    

صادرات کاالهاي دستی ايرانی به کشور تاجیکستان بوده است. البته میزان صادرات صورت پذيرفته نیز رقم قابل توجهی به 

را نشان  93تا سه ماهه نخست سال  89، روند مراودات بازرگانی اين دو کشور در فاصله زمانی 9-4رود. نگاره نمیشمار 

 دهد. می

 
 ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور تاجیکستان 9 -4 نگاره

با  91در سال  رات به کشور تاجیکستان حالت افزايشی داشته است، اما اين روند، روند صاد91تا سال ، 9-4مطابق با نگاره    

اين میزان از رشد مجددا  92در سال  البته برابر کاهش يافته است. 3.5که رقم صادراتی افت شديد همراه بوده است. به طوري

رسد روند صعودي ، به نظر می93اول سال توجهی برخوردار بوده است. با در نظر گرفتن میزان صادرات در سه ماهه قابل

 همچنان ادامه يابد تا به سطح مناسبی برسد.

اي به طور مستمر مورد دهد که ظروف شیشهسال نشان می 5چنین، بررسی اقالم صادراتی به اين کشور در فاصله زمانی هم   

مس نیز مورد توجه بوده است. ولی کاالهاي  تقاضا قرار گرفته است. البته ساير محصوالت ساخته شده از چوب، سرامیک و

 تواند کشورهاي اقتصادي میريزي مدون و بررسیهاي اخیر بیشتر صادر شده است. برنامهاي به خصوص در سالشیشه

 تاجیکستان را به عنوان يکی از کشورهاي هدف صادراتی ايران مطرح سازد.
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 کشور تايلند بازار هدف صادراتی  4-1-10

ود. رکشور تايلند به عنوان سرزمین هزار معبد، داراي صنايع دستی متنوعی است که يکی از مراکز خريد مهم آسیا با شمار می   

گسترش اين هنر در سطح داخلی و خارجی به سطحی رسیده است که بنابر نظر معاون صنايع دستی سازمان میراث فرهنگی، 

ران و يکشور ا یمراودات بازرگان 10-4جدول  1لند از ايران سبقت گرفته است.صنايع دستی و گردشگري، صنايع دستی تاي

 دهد.یرا با ذکر اقالم مورد مبادله نشان م تايلند

 میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور تايلند در حوزه صنايع دستی 10 -4 جدول

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1393 
 80880 سرامیك معرق كاشی يا صادرات 

 80880 مجموع

1392 
 صادرات

 78600 سرامیك معرق كاشی يا

 14171 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

 480 شدهسرامیك نقاشی كاشی يا

 93251 مجموع

 واردات 1391
خراطی، معرق،  شامل صنايع دستی به صورتچوب  ینی ازيتز يساير اشیا هاي كوچك ومجسمه

 نقاشی روي چوب خاتم منبت، ي،كارمشبك، نازو
8554 

 8554 مجموع 

1390 

 3420 نیيبدون تز ،ینات داخلیيتز توالت، اي براي محل كار،ساير ظروف شیشه صادرات 

 3420 مجموع

 واردات

خراطی، معرق،  صنايع دستی شامل چوب به صورت ینی ازيتز يساير اشیا هاي كوچك ومجسمه

 خاتم چوب روي كاري، منبت، نقاشیمشبك، نازو
60380 

 9960  سرامیك از يساير اشیا

 70340 مجموع 

 واردات 1389

خراطی، معرق،  شامل صنايع دستی چوب به صورت ینی ازيتز يساير اشیا هاي كوچك ومجسمه

 خاتم چوب روي كاري، منبت، نقاشیمشبك، نازو
50461 

 9239 خوردهراشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 اند ازدهقابل بافت ساخته ش مواد به شكل معین از كه مستقیما یياشیا حصیربافی و مصنوعات سبد و

  كپوبافی صنايع دستی از نخل رونده به غیر
1052 

 60752 مجموع 
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ها به صورت شود، مراودات بازرگانی میان دو کشور ايران و تايلند در برخی سالمشاهده می 10-4طور که در جدول همان   

، تنها واردات صنايع دستی در کشور صورت 91و  89هاي طرفه )صادرات يا واردات صرف( است. به طور نمونه، در ساليک

( چرخشی کامل روي داده است و اقالم صنايع دستی 93و  92هاي هاي اخیر )سالدر سالپذيرفته است. اين در حالی است که 

مراوده بازرگانی میان اين دو کشور به صورت  90به طور صرف از کشور ايران به تايلند صادر شده است. در اين میان، در سال 

 ده است.دوطرفه بوده است. هر چند ارزش دالري واردات بسیار بیشتر از صادرات بو

 
 ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور تايلند 10 -4 نگاره

دهد. همانطور که در اين نگاره مشاهده به طور آشکار روند صادرات و واردات کاالهاي صنايع دستی را نشان می 10-4نگاره    

اين روند ادامه يافته  93توجهی افزايش يافته است و در سه ماهه نخست سال طرز قابلبه  92شود، رقم صادراتی در سال می

واردات  ،هاي آتی روند صعودي صادرات همچنان ادامه يابد. در مقابلرود که در سالاست. به عبارت ديگر، چنین انتظار می

که در دو بعد روند نزولی داشته است. به طوريهاي ، در سال89نسبت به سال  90اين کاالها پس از افزايشی نسبی در سال 

 سال اخیر میزان واردات صنايع دستی به صفر رسیده است.

توان چنین مطرح کرد که محصوالت مورد تقاضا طیفی می 10-4چنین، با بررسی اقالم صادراتی صنايع دستی در جدول هم   

در مقابل، محصوالت ساخته شده از سرامیک، چوب و شیشه به کشور گیرد. اي را در بر میاز کاالهاي سرامیکی، چوبی و شیشه

شود. نکته قابل توجه مبادله انواع خاصی از محصوالت میان اين دو کشور است. به عبارت ديگر چه در صادرات ايران وارد می

ت حصیري نیز در محصوال 89شود. البته در سال و چه در واردات، نوع محصوالت صنايع دستی طیف خاصی را شامل می

 هاي گذشته به صفر رسیده است.  مقداري اندک به کشور ايران وارد شده است که تقاضاي اين محصول در سال

 کشور ترکمنستانبازار هدف صادراتی  4-1-11

وسط گروه تااليام رواج داشته است. اين کاالهاي صنايع دستی بیشتر ها، اقسام مختلف صنايع دستی از قديمدر نزد ترکمن   

افی، ببافی و تولید منسوجات نخی و ابريشمی، قالیتوان به پارچهزنان هنرمند ترکمنستان ايجاد شده است. از اين قبیل کاالها می
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ران و ترکمنستان را با ذکر اقالم يکشور ا یتعامالت بازرگان 11-4بافی، زردوزي و گلدوزي اشاره کرد. جدول نمدمالی، گلیم

 دهد.یشان ممورد مبادله ن

 دستی صنايع حوزه در ترکمنستان کشور با ايران بازرگانی تعامالت میزان 11 -4 جدول

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1392 

 

 صادرات

 28680 منبت و ....( وراطی، معرق، خاتم خ) صنايع دستی هايمبل

شیشه داراي ضريب انبساط  اي ازآشپزخانه میز يا استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

 تراش خورده اشی شده،قن خطی،
5098 

 33778 مجموع

1391 

 

 صادرات 

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
443898 

-پزخانهمقاصد آش يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر براي سر استفاده نوع مورد اي ازظروف شیشه

  خوردهتراش شده،اي نقاشی
42514 

 208 شدهسرامیك نقاشی كاشی يا

 486621 مجموع

1390 

 

 صادرات 

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
1307577 

-پزخانهمقاصد آش يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

 خوردهتراش شده،اي نقاشی
110792 

 1418369 مجموع

1389 
 صادرات 

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
570134 

-پزخانهمقاصد آش يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

 خوردهتراش شده،اي نقاشی
4950 

 575084 مجموع

سال گذشته تنها به  5شود، ارتباط تجاري میان دو کشور ايران و ترکمنستان طی مشاهده می 11-4طور که در جدول همان   

صادرات کاالهاي صنايع دستی ايران به کشور ترکمنستان است. در مقابل، بنابر گزارش گمرک ايران، در مدت زمان  صورت

به طور  11-4مشابه، وارداتی از سوي کشور ترکمنستان به کشور ايران در حوزه صنايع دستی صورت نپذيرفته است. نگاره 

 دهد.به کشور ترکمنستان را نشان میمشهود، روند صادرات محصوالت صنايع دستی از ايران 
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 ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور ترکمنستان 11 -4 نگاره

، میزان صادرات نسبت به دو سال 93-89سال اول دوره زمانی  3توان چنین ادعا کرد که در می 11-4با توجه به نگاره    

توجهی داشته است )تقريبا رشد قابل 89نسبت به سال  90که ارزش دالري صادرات در سال بیشتر بوده است. به طوريگذشته 

سطح صادرات مجددا به میزان  91که در سال با کاهشی ملموس همراه بوده است. چنان 91دو برابر(. اما اين میزان در سال 

 ان، میز93شود، تا جايی که در سه ماهه اول سال هاي بعد هم دنبال مینزديک شده است. اين روند کاهشی در سال 89سال 

 رسد. صادرات به صفر می

کند که محصوالت صنايع دستی ساخته شده از چوب، به عالوه، بررسی اقالم صادراتی به کشور ترکمنستان مشخص می   

، عمده صادرات صنايع 91اي تا سال ت ظروف شیشهشیشه و سرامیک در مرکز توجه خريداران قرار گرفته است. البته، صادرا

يابد کاهش می 92اي در سال دهد. اين در حالی است که میزان صادرات کاالهاي شیشهدستی به کشور ترکمنستان را تشکیل می

دهد. محصوالت ديگر شامل هاي صنايع دستی( بخش بزرگی از صادرات را به خود اختصاص میو محصوالت چوبی )مبل

دالر( به کشور ترکمنستان عرضه شده  200و با ارزش دالري بسیار محدود )در حدود  91شی و سرامیک نیز تنها در سال کا

 است.

 کشور ترکیه بازار هدف صادراتی  4-1-12

هاي اريککاري، و به خصوص ظريفصنايع دستی ترکیه، طیف وسیعی از کاالها شامل کار دستی، گلدوزي، زربافی، ريزه   

کشور  یمراودات بازرگان 12-4شود. جدول دستی با استفاده از سوزن، پشم، قالب، موم، ماسوره، منجوق و يا غوزه را شامل می

 دهد.یران و ترکیه را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان ميا

 ه صنايع دستیمیزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور ترکیه در حوز 12  -4 جدول

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1393 
 صادرات 

-پزخانهمقاصد آش يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

  خوردهتراش شده،اي نقاشی
40449 

 40449 مجموع
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 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1392 

 صادرات

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هظروف شیشساير 

 خورده
222727 

-پزخانهمقاصد آش يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

  خوردهتراش شده،نقاشی اي
221535 

 45600  سفال از ساير اشیا

 22580  سرامیك از (ینی )به استثناي چینیيتز يساير اشیا مجسمه و

 8100 ساير مصنوعات از مس، میناكاري شده

 4500  سفال از ینی )به استثناي چینی (يتز يساير اشیا مجسمه و

 خراطی، معرق، صنايع دستی شامل چوب به صورت ینی ازيتز ير اشیاساي هاي كوچك ومجسمه

 خاتم چوب روي كاري، منبت، نقاشیمشبك، نازو
3860 

 2676  زدهآشپزخانه از سفال، لعاب ي، اشیاسر میز ياشیا

 1950  (میز كاردهاي سر از تیغه ثابت )غیر كارد با

 533528 مجموع

 واردات
 27660 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

 40 زنیساير مصنوعات از مس، قلم

 27700 مجموع 

1391 

 صادرات 

-پزخانهمقاصد آش يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

  خوردهتراش شده،اي نقاشی
241653 

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
268135 

 42630  زدهآشپزخانه از سرامیك، لعاب يسر میز، اشیا ياشیا

 یچوب قطعات) چینی گره شامل صنايع دستی چوب به صورت از آستانه در دوره و چهارچوب، در،

 (درسطوح استفاده قابل هندسی هايازگره متشكل
8879 

شیشه داراي ضريب انبساط  اي ازآشپزخانه میز يا استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

 خوردهتراش شده،اشیقن خطی،
4395 

 565692 مجموع

 واردات

 3967021 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

 یچوب قطعات) چینی گره شامل صنايع دستی چوب به صورت از آستانه در دوره و چهارچوب، در،

 (درسطوح استفاده قابل هندسی هاياز گره متشكل
125606 

 3113 ...(و منبت خاتم، معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

 2111 زنیمس، قلم قطعات آن از و اجزا داري وخانه يآشپزخانه، اشیا يسر میز، اشیا ياشیا

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
63 
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 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

 واردات 1391

 260 زنیساير مصنوعات از مس، قلم

نقاشی روي چوب خاتم به جز  منبت، كاري،نازو مشبك، ق،خراطی، معر شامل صنايع دستی چوبی

 خالل چوب كبريت آويز ورخت
30 

 4098204 مجموع 

1390 

 صادرات 

 272016 زنی قلم مس، قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا آشپزخانه، ياشیا ،سر میز ياشیاساير 

و  دو كار زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان  اشیاي ،چنگال
125550 

 960  مس میناكاري شده قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا ،آشپزخانهي اشیا ،سر میز ياشیا ساير

 398526 مجموع

 واردات

 13437001 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

 350633 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،ساير ظروف شیشه

 خورده
39339 

 نقاشی روي چوب كاري،نازو ،منبت ،مشبك ،معرق ،شامل خراطی صنايع دستی مصنوعات چوبی

 آشپزخانه خاتم براي سرويس میز يا
27640 

و  وكارد زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان  ياشیا ،چنگال
2746 

 خراطی، معرق، شامل صنايع دستی چوب به صورت ینی ازيتز يساير اشیا هاي كوچك ومجسمه

 خاتم چوب روي كاري، منبت، نقاشیمشبك، نازو
2253 

 1639  سرامیك ذكر نشده از جاي ديگر كه در ساير اشیا

 1233 زنی قلم مس، قطعات آن از و اجزا و داريخانه ياشیا آشپزخانه، ياشیا ،سر میز يساير اشیا

 جز هب خاتم چوب روي كاري، منبت، نقاشیخراطی، معرق، مشبك، نازو شامل چوبی صنايع دستی

 كبريت چوب و خالل آويزرخت
721 

-پزخانهمقاصد آش يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

 خوردهتراش ،شدهشینقااي 
586 

 13863791 مجموع 

 صادرات  1389

 217814  سرامیك ذكر نشده از جاي ديگر كه در اساير اشی

 87500 زنی قلم مس، قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا آشپزخانه، ياشیا ،سر میز يساير اشیا

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه داخلی ياینات يتز توالت، اي براي محل كار،ساير ظروف شیشه

 خورده
69118 

 24000  سرامیك از ینی )به استثناي چینی(يتز يیاساير اش مجسمه و

 2458 مصنوعات از مس به صورت میناكاري شده

 2268 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل
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 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1389 

 صادرات
و  دو كار زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان  اشیاي ،چنگال
200 

 403358 مجموع

 واردات

 6379785 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
99423 

 40695 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

 یچوب قطعات) چینی گره شامل صنايع دستی چوب به صورت از آستانه در دوره و چهارچوب، در،

 (در سطوح استفاده قابل هندسی هاياز گره متشكل
24893 

 10740  سرامیك ذكر نشده از جاي ديگر كه در ساير اشیا

 3661  سرامیك از ینی )به استثناي چینی(يتز يساير اشیا مجسمه و

 خراطی، معرق، شامل صنايع دستی چوب به صورت ینی ازيتز يساير اشیا هاي كوچك ومجسمه

 خاتم چوب روي كاري، منبت، نقاشیمشبك، نازو
2760 

 نقاشی روي چوب منبت، كاري،نازو مشبك، معرق، شامل خراطی،  صنايع دستی چوبیآويز رخت

 خاتم
863 

و  دو كار زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان  اشیاي ،چنگال
354 

 6563174 مجموع 

، مراودات بازرگانی میان دو کشور ايران و ترکیه به صورت دوطرفه 12-4 هاي صادراتی مشخص شده در جدولبنابر داده   

سال گذشته، در قبال صادرات محصوالت صنايع دستی به کشور ترکیه، وارداتی  5جريان داشته است. به عبارت ديگر، در طی 

تعامل تجاري به  93ت سال نیز در حوزه کاالهاي صنايع دستی به کشور ايران صورت پذيرفته است. تنها در سه ماهه نخس

به طور روشن، سطح صادرات و واردات صنايع دستی  12-4صورت صادرات صرف از کشور ايران به ترکیه بوده است. نگاره 

 دهد.را نشان می
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 ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور ترکیه 12 -4 نگاره

مشخص شده است، واردات محصوالت صنايع دستی از کشور ترکیه به ايران به خصوص در  12-4که در نگاره طور همان   

نسبت به صادرات کاالهاي صنايع دستی ايران به ترکیه از ارزش دالري بیشتري برخوردار  93-89سه سال اول دوره زمانی 

میلیون دالر(. اما میزان صادرات صنايع  14دارد )حدود که میزان واردات در بیشینه خود قرار  90است. به خصوص در سال 

ساله  5هزار دالر فراتر نرفته است. روند صادرات در طول دوره  600ساله، از  5دستی در بیشترين میزان خود در دوره زمانی 

 هايی سطحی مواجه بوده است. نیز با فراز و نشیب

که ارزش دالري مشابه، تغییرات کامال محسوسی داشته است. به طوري اين در حالی است که میزان واردات در مدت زمان   

، 91مالحظه همراه بوده است. با وجود کاهش سطح واردات در سال با افزايشی قابل 89نسبت به سال  90واردات در سال 

و سه ماهه اول  92)سال  میزان ارزش دالري پرداختی بابت واردات از ارز دريافتی صادرات بیشتر است. اما در دو سال اخیر

که در اين دوره دو ساله، میزان صادرات صنايع دستی از ( میزان واردات با کاهشی چشمگیر روبرو بوده است. چنان93سال 

 هاي آتی ادامه يابد.واردات اين کاالها فزونی يافته است. امید است روند فزونی صادرات بر واردات در سال جاري و سال

اي، سفالی، سرامیکی، مسی و چوبی مورد توان مطرح کرد که انواع محصوالت شیشهمی 12-4ا توجه به جدول به عالوه، ب   

تقاضاي خريداران کشور ترکیه قرار گرفته است. از سوي ديگر، تقريبا همین طیف محصوالت )به جز محصوالت سفالی( از 

صوالت وارد شده از ترکیه از تنوع کاربردي باالتري برخوردار شود. الزم به ذکر است، محسوي کشور ترکیه به ايران وارد می

 است.

 کشور چینبازار هدف صادراتی  4-1-13

تقر شده ن کشور مسيع کوچک در ايع مناسب در قالب صناين، صنایت چیدر کشور پرجمع يیبا توجه به غلبه بخش روستا   

 يهاز بخشا یکيبه عنوان  یع دستيان، صناین مين است. در ایچ ياست توسعه اقتصادیس يهاتياز اولو یکين مورد ياست و ا

 ين گروه کاالها به کشورهايزان صادرات ایشود میکه مشاهده م يبرخوردار بوده است. به طور يین از رشد باالیمهم صنعت چ

را با ذکر اقالم مورد  نیران و چيکشور ا یمراودات بازرگان 13-4است. جدول  يیحجم باال يران دارايمختلف جهان از جمله ا
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 میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور چین در حوزه صنايع دستی 13 -4 جدول

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1393 

 3920  سرامیك از ساير اشیا صادرات 

 3920 مجموع

 واردات

 40187  بدون لعاب آشپزخانه از سرامیك، ياشیا ،سر میز ياشیا

 شده،ینقاش، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خوردهتراش
20292 

 11803  سرامیك از (ینی )به استثناي چینیيتز يساير اشیا مجسمه و

ی اري، نقاشکنازو ،منبت ،شامل خراطی، معرق و مشبك  صنايع دستی مصنوعات چوبی

 روي چوب خاتم
5759 

 4849  زدهآشپزخانه از سرامیك، لعاب يمیز ، اشیا سر ياشیا

افت ساخته قابل ب مواد به شكل معین از كه مستقیما یياشیا حصیربافی و مصنوعات سبد و

 كپوبافی صنايع دستی از نخل رونده به غیر اند ازشده
1477 

 1407 ینيبدون تز، هاي داراي ضريب انبساط خطیشیشه از اشیا ساير

 85774 مجموع

1392 

 صادرات 

مس، میناكاري  قطعات آن از و جزاا داري وخانه يآشپزخانه، اشیا يسر میز، اشیا ياشیا

 شده
53920 

 210  سرامیك از ساير اشیا

 54130 مجموع

 واردات

 و تزيورآال براي جعبه صورت به  صنايع دستی كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان  اشیاي ،و چنگال كارد
69934 

 61347  بدون لعاب آشپزخانه از سرامیك، يسر میز، اشیا ياشیا

طی، خرا صنايع دستی شامل چوب به صورت ینی ازيتز يساير اشیا هاي كوچك ومجسمه

 خاتم چوب روي كاري، منبت، نقاشیمعرق، مشبك، نازو
57070 

افت ساخته قابل ب مواد به شكل معین از كه مستقیما یياشیا حصیربافی و مصنوعات سبد و

 كپوبافی صنايع دستی از نخل رونده به غیر اند ازشده
38419 

افت ساخته قابل ب مواد شكل معین ازه ب كه مستقیما یياشیا حصیربافی و مصنوعات سبد و

 كپوبافی صنايع دستی گیاهی غیرمذكور به جز ساير مواد اند ازشده
22729 

 22101 رونده و نخل بجز بامبو كپوبافی صنايع دستی شامل

 16721  سرامیك از (ینی )به استثناي چینیيتز يساير اشیا مجسمه و

 8209  (سر میزكاردهاي  از تیغه ثابت )غیر كارد با

 4084  سفال از استثناي چینی(ینی )به يتز يساير اشیا مجسمه و
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 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

 واردات 1392

 شده،ینقاش، مقاصد مشابه ینات داخلی يايزت توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خوردهتراش
2937 

 1045  زدهآشپزخانه از سفال، لعاب يسر میز، اشیا ياشیا

قاصد م يا ینی(يهاي تزلیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد از ايظروف شیشه

 ینياي بدون تزآشپزخانه
824 

 571  زدهآشپزخانه از سرامیك، لعاب يسر میز، اشیا ياشیا

 305991 مجموع 

1391 

 صادرات 
 19144  سرامیك از ینی )به استثناي چینی(يتز يساير اشیا مجسمه و

 516  سفال از ینی )به استثناي چینی(يتز يساير اشیا مجسمه و

 19660 مجموع

 واردات

 شده،ینقاش، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خوردهتراش
579066 

 211898 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

افت ساخته قابل ب مواد به شكل معین از كه مستقیما یياشیا حصیربافی و مصنوعات سبد و

 كپوبافی صنايع دستی از نخل رونده به غیر اند ازشده
70598 

 83684  سرامیك از ینی )به استثناي چینی(يزتي ساير اشیا مجسمه و

 75221 ینيینات داخلی بدون تزيتز توالت، براي محل كار، ايساير ظروف شیشه

طی، خرا صنايع دستی شامل چوب به صورت ینی ازيتز يساير اشیا كوچك وهاي مجسمه

 خاتم چوب روي كاري، منبت، نقاشیمعرق، مشبك، نازو
74397 

 68180 زدهآشپزخانه از سرامیك، لعاب يسر میز، اشیا ياشیا

 اتقطع) چینی گره شامل صنايع دستی چوب به صورت از آستانه در دوره و چهارچوب، در،

 (درسطوح استفاده قابل هندسی هاياز گره متشكل چوبی
64462 

 25516  سرامیك از ساير اشیا

 26607  بدون لعاب آشپزخانه از سرامیك، يسر میز، اشیا ياشیا

 18460  سفال نشده از جاي ديگر ذكر كه در ساير اشیا

 25570 خوردهتراش شده،نقاشی، هاي داراي ضريب انبساط خطیشیشه از ساير اشیا

 20782  صنايع دستی ین،يبدون تز، هاي داراي ضريب انبساط خطیشیشه از اشیا ساير

قاصد م يا ینی(يهاي تزلیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد از ايظروف شیشه

 ینياي بدون تزآشپزخانه
10158 

افت ساخته قابل ب مواد شكل معین ازه ب كه مستقیما یياشیا حصیربافی و مصنوعات سبد و

 كپوبافی صنايع دستی گیاهی غیرمذكور به جز ساير مواد اند ازشده
20032 

 5994 آشپزخانه از سفال، بدون لعاب يسر میز، اشیا ياشیا

 3124 زنی، قلمساير مصنوعات از مس
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 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

 واردات 1391

و  زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت شده و كاريچوب خاتم

  مبلمان چوبی، ياشیا ،چنگال د وكار
1209 

 2069 شدهسرامیك نقاشی كاشی يا

وي نقاشی ر منبت، كاري،نازو مشبك، معرق، شامل خراطی، صنايع دستی آويز چوبیرخت

 خاتم چوب
1030 

 1174  چنین چاقو تاشو باغبانیهم تیغه ثابت( كاردهاي داراي از كارد )غیر

 429  سفال از (ینی )به استثناي چینیيتز يساير اشیا مجسمه و

 چوب روي كاري، منبت، نقاشیخراطی، معرق، مشبك، نازو شامل صنايع دستی چوبی

 كبريت چوب و خالل آويزرخت جز به خاتم
411 

 1390071 مجموع 

1390 

 13230 نی زقلم مس، قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا آشپزخانه، ياشیا ،سر میز ياشیاساير  صادرات 

 13230 مجموع

 واردات

 شده،ینقاش، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،ساير ظروف شیشه

 هخوردتراش
1943379 

 1146463 ینيبدون تز ،ینات داخلیيتز توالت، اي براي محل كار،ساير ظروف شیشه

 377248 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

روي  نقاشی كاري،نازو ،منبت ،مشبك ،معرق ،شامل خراطی صنايع دستی مصنوعات چوبی

 آشپزخانه براي سرويس میز يا چوب خاتم،
238949 

 138390  بدون لعاب سرامیك، پاكیزگی از خانه و يساير اشیا ،آشپزخانه ،سر میز ياشیا

مقاصد  يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

 هخوردتراش شده،اي نقاشیآشپزخانه
148616 

افت ساخته قابل ب مواد به شكل معین از كه مستقیما یياشیا حصیربافی و مصنوعات سبد و

  كپوبافی صنايع دستی از نخل رونده به غیر اند ازشده
122480 

 91915  زدهلعاب سرامیك، میز سر ياشیا

 89264  بدون لعاب سفال، پاكیزگی از خانه و يساير اشیا آشپزخانه، ،سر میز ياشیا

ساخته افت قابل ب مواد شكل معین ازه ب كه مستقیما یياشیا حصیربافی و مصنوعات سبد و

 كپوبافی صنايع دستی گیاهی غیرمذكور به جز ساير مواد اند ازشده
73136 

قاصد م يا ینی(يهاي تزلیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد از ايظروف شیشه

 ینياي بدون تزآشپزخانه
69432 

 63281  سرامیك از ساير اشیا

و  زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان  اشیاي ،و چنگال كارد
57985 

 40514 )خراطی، معرق، خاتم، منبت و...( صنايع دستی هايمبل
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 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

 واردات 1390

 چوبشی روي كاري، منبت، نقاخراطی، معرق، مشبك، نازو شامل چوبی صنايع دستی

 خالل چوب كبريت آويز وخاتم به جز رخت
38240 

 ،طیخرا شامل صنايع دستی چوب به صورت ینی ازيتز يساير اشیا هاي كوچك ومجسمه

 نقاشی روي چوب خاتم منبت، كاري،ازون مشبك، معرق،
34131 

 31855  سرامیك از ینی )به استثناي چینی(يتز يساير اشیا مجسمه و

ساط شیشه داراي ضريب انب آشپزخانه از میز يا استفاده براي سر نوع مورد از ايظروف شیشه

 ینيبدون تز، خطی
29395 

 16224  سفال از ینی )به استثناي چینی(يتز يساير اشیا مجسمه و

 14168 رونده از نخل كپوبافی صنايع دستی شامل

 5058 ینيبدون تز، هاي داراي ضريب انبساط خطیشیشه از اشیا ساير

 732 وندهر و نخل بجز بامبو كپوبافی صنايع دستی شامل

 96 خوردهتراش شده،نقاشی، هاي داراي ضريب انبساط خطیشیشه از ساير اشیا

 7770951 مجموع 

1389 

 صادرات 
ري مس میناكا قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا ،آشپزخانه ياشیا ،سر میز ياشیا ساير

  شده
15480 

 15480 مجموع

 واردات

 1062597 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

 شده،ینقاش، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خوردهتراش
709261 

 453694 ینيینات داخلی بدون تزيتز توالت، اي براي محل كار،ساير ظروف شیشه

 اتقطع) چینی گره شامل صنايع دستی چوب به صورت از آستانه در دوره و چهارچوب، در،

 (در سطوح استفاده قابل هندسی هاياز گره متشكل چوبی
255087 

اصد مق يا ینی(يهاي تزلیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد ظروف شیشه از

 ینياي بدون تزآشپزخانه
160890 

 99666  لعاب زده سرامیك، میز سر ياشیا

افت ساخته قابل ب مواد به شكل معین از كه مستقیما یياشیا حصیربافی و مصنوعات سبد و

  صنايع دستی كپوبافی از نخل رونده به غیر اند ازشده
65272 

طی، خرا شامل صنايع دستی چوب به صورت ینی ازيتز ياشیاساير  هاي كوچك ومجسمه

 خاتم چوب روي كاري، منبت، نقاشیمعرق، مشبك، نازو
59629 

 54060  سرامیك از ینی )به استثناي چینی(يتز يساير اشیا مجسمه و

 38946  بدون لعاب سرامیك، پاكیزگی از خانه و يساير اشیا ،آشپزخانه ،سر میز ياشیا

 19299  (سر میزكاردهاي  از تیغه ثابت )غیر كارد با

 16256  سرامیك از ساير اشیا
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 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

 واردات 1389

افت ساخته قابل ب مواد به شكل معین از كه مستقیما یياشیا حصیربافی و مصنوعات سبد و

  كپوبافی صنايع دستی از نخل رونده به غیر اند ازشده
17115 

مقاصد  يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر براي سراستفاده  نوع مورد اي ازظروف شیشه

 خوردهتراش شده،اي نقاشیآشپزخانه
7860 

و  زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان  اشیاي ،و چنگال كارد
5809 

 5820  سفال از ینی )به استثناي چینی(يتز يساير اشیا مجسمه و

 3368  سفال از يساير اشیا

صنايع دستی  ازچوب به صورت دوره آنها چهارچوب و و (French Window) پنجره آغشغه

 (در سطوح استفاده قابل هندسی هاياز گره متشكل چوبی قطعات) چینی گره شامل
2399 

وي نقاشی ر منبت، كاري،نازو مشبك، معرق، شامل خراطی، صنايع دستی آويز چوبیرخت

 چوب خاتم
2156 

 1398 ینيبدون تز، هاي داراي ضريب انبساط خطیشیشه از اشیا ساير

 3040582 مجموع 

ران است. به ين به ایه و از چيک سوين یران و چيان ایشتر تعامالت میشود، بیمشاهده م 13-4طور که در جدول همان   

مراودات بازرگانی  13-4. نگاره يافته است یزان واردات از صادرات فزونیم معمول سال اخیر، به طور 5در طی گر، يعبارت د

 دهد.یمبادالت نشان م يرا بر اساس ارزش دالر میان اين دو کشور

 
 ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور چین 13 -4 نگاره

برخوردار بوده است. البته بعد از سال  يیاز حجم باال 90زان واردات بخصوص در سال یشود که میب مشخص مین ترتيبد   

 افته است.ي يازان کاهش قابل مالحظهین ميا 93ماهه اول سال  3تا  90

 ين فقط در محدوده کاالهایبه چ یع دستيمشخص شده است، صادرات صنا 13-4طور که در جدول گر، همانيد ياز سو   

، ياشهی، شیکیسرام ياز کاالها یعیرفته، دامنه وسياست که واردات صورت پذ ین در حاليک و مس است، ایاز سرام يدیتول
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ف یط يآنها بر رو يگذارهين و سرمایچ ين مورد تفکر تجاريرد. ایگی، کارد و سفال را در برمی، کپوبافیربافی، حصیچوب

 دهد.یرا نشان م یع دستياز صنا ياگسترده

 ياقهساب يدارا یافتيک از موارد دريران در هر ين مطرح کرد که کشور ایتوان چنی، با نگاه بر اقالم وارد شده میبه طور کل   

ن يشود. ایباال وارد کشور م يم و با ارزش دالرین اقالم در حجم عظیکه هم یاست. در حال يیباال يدیو قدرت تول یطوالن

به  ياديرا حجم دالر زيکند. زیم یز منفیکشور را ن یشود، بلکه تراز بازرگانیران ميا یدست عيب صنایمورد نه تنها باعث آس

شود. هر چند در دو سال یز حاصل نمین یچندان يارز یافتيشود و در مقابل درین کاالها از کشور خارج ميمنظور وارد کردن ا

 ش صادرات صورتيدر جهت افزا یخاص يگذارهيجامع و سرما يزيرکن برنامهیزان واردات کاسته شده است، ولیگذشته، از م

 نکرده است. يار قابل مالحظهییتغ ینگرفته است؛ چنانکه اقالم صادرات

 کشور روسیه بازار هدف صادراتی  4-1-14

به  ی راتوجه گردشگران خارجمحصوالت صنايع دستی اين کشور، که به طوري صنايع دستی در کشور روسیه باالست؛تنوع    

هاي چوبی، گردنبند و دستبندهايی از جنس کهربا، پوشاک تهیه شده از جنس پوست، خريد برخی اقالم از قبیل عروسک

ران و يکشور ا یمراودات بازرگان 14-4کنند. جدول هاي تزيینی، ظروف سرامیکی با طراحی روسی و ... جلب میکريستال

 هد.دیروسیه را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان م

 میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور روسیه در حوزه صنايع دستی 14  -4 جدول

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1392 

 

 صادرات

د مقاص يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

  خوردهتراش شده،اي نقاشیآشپزخانه
116918 

 22800 خوردهتراش شده،نقاشی، هاي داراي ضريب انبساط خطیشیشه از ساير اشیا

 12800 ساير مصنوعات از مس، میناكاري شده

 4950  آشپزخانه از سفال، بدون لعاب ي، اشیاسر میز ياشیا

 اردو ك زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان  اشیاي ،و چنگال
3587 

نقاشی روي چوب خاتم به  منبت، كاري،نازو مشبك، معرق، ،خراطی شامل چوبی صنايع دستی

 خالل چوب كبريت آويز وجز رخت
2112 

 163167 مجموع

 صادرات  1391

د مقاص يا هاي نوشیدنی(لیوان از غیرمیز )به  استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

  خوردهتراش شده،اي نقاشیآشپزخانه
179404 

 4200  سفال نشده از جاي ديگر ذكر كه در ساير اشیا

 540 زنیمس، قلم قطعات آن از و اجزا داري وخانه يآشپزخانه، اشیا ي، اشیاسر میز ياشیا

 978  آشپزخانه از سفال، بدون لعاب ي، اشیاسر میز ياشیا
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 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

 185122 مجموع 1391

1390 

 

 صادرات 

د مقاص يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

  خوردهتراش شده،اي نقاشیآشپزخانه
460545 

 4100 زنی قلم مس، قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا آشپزخانه، ياشیا ،سر میز يساير اشیا

 464645 مجموع

1389 

 

 صادرات 

د مقاص يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

 خوردهتراش شده،اي نقاشیآشپزخانه
143845 

-تراش ده،شنقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
25061 

 20960  مس میناكاري شده قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا ،آشپزخانه ياشیا ،سر میز ياشیا ساير

 19310 زنیمصنوعات از مس به صورت قلم

 16701  سفال از ساير اشیا

رد او ك زيورآالت براي جعبه صورت به صنايع دستی كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

  مبلمان چوبی، ياشیا ،نگالچ و
3000 

 228875 مجموع

توان چنین استنباط کرد که رابطه بازرگانی در زمینه محصوالت صنايع دستی میان دو کشور می 14-4با نگاهی کلی به جدول    

ه کطرفه و به صورت صادرات کاالهاي ايرانی به کشور روسیه بوده است. به طورييک سال گذشته تنها 5ايران و روسیه طی 

اين  ارتباطات بازرگانی میان گونه اقالم وارداتی در گروه کاالهاي صنايع دستی از اين کشور ثبت نشده است.در اين مدت هیج

 نشان داده شده است. 14-4دو کشور در نگاره 

 
 ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور روسیه 14 -4 نگاره
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به طور چشمگیري  90دهد که صادرات محصوالت صنايع دستی به کشور روسیه در سال به طور آشکار نشان می 14-4نگاره    

افزايشی هر چند اندک در صادرات اين  92سال همراه بوده است. البته در  91توجه در سال افزايش يافته و آنگاه با کاهشی قابل

 93که روند کاهشی گذشته ادامه پیدا نکرده است. ولیکن در سه ماهه نخست سال به طوري ؛گونه اقالم صورت گرفته است

 مراوده بازرگانی میان اين دو کشور انجام نشده است.

دهد که انواع محصوالت ساخته شده از شیشه، ( نشان می14-4به عالوه، بررسی کاالهاي صادراتی به کشور روسیه )جدول    

سازد که کاالهاي اصلی صادراتی چوب، مس و سفال مورد تقاضا بوده است. البته ارزش دالري صادرات اين اقالم مشخص می

 زاي است و ساير محصوالت در حجمی اندک خريداري شده است. در ضمن، منظور ابه کشور روسیه شامل محصوالت شیشه

اي تولید شده است. در واقع، گرايش اصلی خريداران اي در اين بخش، محصوالتی است که با مقاصد آشپزخانهکاالهاي شیشه

 شود.   روسی در زمینه کاالهاي صنايع دستی ايران به اين طیف از محصوالت محدود می

 کشور ژاپن بازار هدف صادراتی  4-1-15

ذيرفت که پ داين واقعیت را باي ،هاي اخیردهه طیکننده صنعتی اين کشور پیشرفت خیره با توجه به سوابق هنري ژاپن و   

 ،دازندپرصنايع دستی می کار و اگر امروزه جوانان زيادي به ندارداصوال در ژاپن مرز مشخصی میان هنر و صنايع دستی وجود 

 علی رغم توسعهاين کشور، وناگون صنايع دستی هاي گتنوع و زيبايی رشته .هستنداحساسات خود  در پی تجسمدر حقیقت 

 .ز استانگیهاي چوبی و فلزي اعجابنظیر سرامیک، کارهاي الکی، بامبو بافی ، کاغذسازي ، ساخت فرآورده ،روزافزون صنعت

 دهد.یران و ژاپن را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان ميکشور ا یمراودات بازرگان 15-4جدول 

 میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور ژاپن در حوزه صنايع دستی 15 -4 جدول

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1392 

 صادرات

اي پزخانهمقاصد آش يا ینی(يهاي تزلیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد از ايظروف شیشه

 ینيبدون تز
6420 

 480 مصنوعات از مس، میناكاري شدهساير 

 6900 مجموع

 14000  سرامیك از (نی )به استثناي چینییيتزي ساير اشیا مجسمه و واردات

 14000 مجموع 

 صادرات  1391

 14400 مس، میناكاري شده قطعات آن از اجزاء و داري وخانه يآشپزخانه، اشیا ي، اشیاسر میز ياشیا

 3700  سرامیك از ینی )به استثناي چینی (يتز يساير اشیا مجسمه و

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
1800 

 200  زدهآشپزخانه از سفال، لعاب ي، اشیاسر میز ياشیا

و  دو كار زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان  اشیاي ،چنگال
40 
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 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

 20140 مجموع 1391

1390 

 

 صادرات

 5920 مصنوعات از مس به صورت میناكاري شده

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
12 

 5932 مجموع

1389 
 10800  مس میناكاري شده قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا ،آشپزخانهي اشیا ،سر میز ياشیا ساير صادرات 

 10800 مجموع

سال گذشته عمدتا به  5شود که تعامالت بازرگانی میان دو کشور ايران و ژاپن در مشخص می 15-4با توجه به جدول    

حجم اندکی از کاالهاي ژاپنی به ايران وارد  92صادرات محصوالت ايرانی به کشور ژاپن بوده است. هر چند در سال  صورت

شود. ولیکن، در سه ماهه نخست مان سال مقدار بیشتري را شامل میشده است که در مقايسه با صادرات کاالهاي ايرانی در ه

کلی، صادرات کاالهاي ايرانی در حوزه صنايع دستی به کشور ژاپن مقدار بسیار  اين واردات ادامه نیافته است. به طور 93سال 

 ريزي منسجم قبلی صورت نگرفته است.دهد صادرات انجام شده با برنامهرد که اين مورد نشان مییگناچیزي را دربر می

 
 ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور ژاپن 15 -4 نگاره

سال گذشته با  5نشان داده شده است، مراودات بازرگانی میان دو کشور ايران و ژاپن در طی  15-4طور که در نگاره همان   

شود، ولیکن مشاهده می کاهش صادرات 89نسبت به سال  90که در سال هاي متعددي مواجه بوده است. به طوريفراز و نشیب

دنبال  92روند افزايشی در سال  البتهدهد. سه با دو سال گذشته( در صادرات روي میيمالحظه )در مقاافزايشی قابل 91در سال 

گونه نیز هیچ 93. در سه ماهه نخست سال شودنزديک می 90شود و در اين سال میزان صادرات تقريبا به رقم صادراتی سال نمی

 پذيرد.بازرگانی رسمی میان اين دو کشور در حوزه صنايع دستی صورت نمی ارتباط

اي، مسی، سرامیکی، سفالی و چوبی مورد دهد که طیف محصوالت شیشهنشان می 15-4بررسی اقالم صادراتی در جدول    

ت. با ی به ايران وارد شده استزيینتقاضاي خريداران ژاپنی بوده است. در مقابل کاالهاي سرامیکی به صورت مجسمه و اشیاي 
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د توانريزي دقیق با هدف صادراتی مشخص میشود، برنامهوجود اينکه حجم ناچیز معامالتی میان اين دو کشور مشاهده می

 کشور ژاپن را به يکی از بازارهاي هدف صادراتی مبدل سازد. 

 کشور عراق بازار هدف صادراتی  4-1-16

شهرهاي مختلف کشور عراق داراي صنايع دستی منحصر به فردي است. هر چند در طی سالیان گذشته به جهت مشکالت    

را با  عراقران و يکشور ا یمراودات بازرگان 16-4داخلی، رونق صنايع دستی خود را تا حدودي از دست داده است. جدول 

 دهد.یذکر اقالم مورد مبادله نشان م

 میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور عراق در حوزه صنايع دستی 16 -4 جدول

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1393 

 

 صادرات

 1523179  سفال از ساير اشیا

-تراش ده،شنقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
221252 

 169836 سرامیك معرق كاشی يا

 130753 دمقاص يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

   خوردهتراش شده،اي نقاشیآشپزخانه 

 15084 ینيبدون تز، هاي داراي ضريب انبساط خطیشیشه از اشیا ساير

 8859 شدهنقاشی سرامیك كاشی يا

 2068963 مجموع

 صادرات 1392

-تراش ده،شنقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
5028923 

 4985312  سفال از ساير اشیا

 578245 قسرامیك معر كاشی يا

 351415  آشپزخانه از سفال، بدون لعاب يسر میز، اشیا ياشیا

شیشه داراي ضريب انبساط  آشپزخانه از میز يا استفاده براي سر اي ازنوع موردظروف شیشه

 ینيبدون تز، خطی
259921 

 211566 شدهسرامیك نقاشی كاشی يا

 176101 ینيبدون تز ،هاي داراي ضريب انبساط خطیشیشه از اشیا ساير

د مقاص يا (هاي نوشیدنیلیوان از میز )به غیر براي سراستفاده  نوع مورد اي ازظروف شیشه

  خوردهتراش شده،اي نقاشیآشپزخانه
143952 

 104801 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هاي مبل

رق، خراطی، مع صنايع دستی شامل چوب به صورت ینی ازيتز يساير اشیا هاي كوچك ومجسمه

 خاتم چوب روي منبت، نقاشیكاري، مشبك، نازو
25200 

 54400 مس، میناكاري شده قطعات آن از و اجزا داري وخانه يه، اشیاآشپزخان يسر میز، اشیا ياشیا
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 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1392 

 

 صادرات

 15200  دهش مس میناكاري قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا ،آشپزخانه ياشیا ،سر میز ياشیا ساير

 كارد و زيورآالت براي جعبه صورت به  صنايع دستی كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 ، مبلمان چوبی اشیاي ،و چنگال
13544 

 قطعات) چینی گره شامل صنايع دستی چوب به صورت از آستانه در دوره و چهارچوب، در،

 (سطوحدر  استفاده قابل هندسی هاياز گره متشكل چوبی
11147 

 10575 زنیمس، قلم قطعات آن از و اجزا داري وخانه يآشپزخانه، اشیا يسر میز، اشیا ياشیا

 10435  سرامیك از (ینی )به استثناي چینیيتز يساير اشیا مجسمه و

-آشپزخانه مقاصد يا ینی(يهاي تزلیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد از ايظروف شیشه

 ینياي بدون تز
10126 

 8550 زنی قلم مس، قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا آشپزخانه، ياشیا ،سر میز يساير اشیا

اند اخته شدهقابل بافت س مواد به شكل معین از كه مستقیما یياشیا حصیربافی و مصنوعات سبد و

  كپوبافی صنايع دستی از نخل رونده به غیر از
6880 

 نقاشی روي كاري،نازو ،منبت ،مشبك شامل خراطی معرق و  صنايع دستی چوبی مصنوعات

 آشپزخانه چوب خاتم براي سرويس میز يا
5450 

 به مخات چوب روي كاري، منبت، نقاشیخراطی، معرق، مشبك، نازو شامل صنايع دستی چوبی

 كبريت چوب و خالل آويزرخت جز
5023 

 3825  سفال از (ینی )به استثناي چینیيتز ياشیا رساي مجسمه و

 3647 ...(و  منبت خاتم، معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

 2520  زدهآشپزخانه از سفال، لعاب يسر میز، اشیا ياشیا

 بنقاشی روي چو منبت، كاري،نازو مشبك، معرق، شامل خراطی، صنايع دستی آويز چوبیرخت

 خاتم
1152 

 11842175 مجموع

 صادرات  1391

-تراش ده،شنقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
11570194 

شیشه داراي ضريب انبساط  آشپزخانه از میز يا استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

 ینيبدون تز ،خطی
3540870 

د مقاص يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد ازاي ظروف شیشه

  خوردهتراش شده،اي نقاشیآشپزخانه
2063910 

 979003 شدهسرامیك نقاشی كاشی يا

 155531 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

 108426  زدهآشپزخانه از سفال، لعاب يسر میز، اشیا ياشیا

 95972 سرامیك معرق كاشی يا

 102011 زنیمس، قلم قطعات آن از و اجزا داري وخانه يآشپزخانه، اشیا يسر میز، اشیا يیااش
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 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1391 

 

 صادرات

ط شیشه داراي ضريب انبسا اي ازآشپزخانه میز يا استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

 خوردهتراش شده،اشیقن خطی،
100256 

 39645 مس، میناكاري شده قطعات آن از و اجزا داري وخانه يآشپزخانه، اشیا ي، اشیاسر میز ياشیا

-آشپزخانه مقاصد يا ینی(يهاي تزلیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد از ايظروف شیشه

 ینياي بدون تز
50055 

اند اخته شدهقابل بافت س مواد به شكل معین از كه مستقیما یياشیا حصیربافی و مصنوعات سبد و

  كپوبافی صنايع دستی از نخل رونده به غیر از
68323 

 قطعات) چینی گره شامل صنايع دستی چوب به صورت از آستانه در دوره و چهارچوب، در،

 (درسطوح استفاده قابل هندسی هاياز گره متشكل چوبی
25154 

 22680 ینيبدون تز، هاي داراي ضريب انبساط خطیشیشه از یااش ساير

 35700  سفال از ساير اشیا

 10000 رونده و نخل بجز بامبو كپوبافی صنايع دستی شامل

 13655  سرامیك از ینی )به استثناي چینی(يتزي ساير اشیا مجسمه و

 9408 ...(و منبت خاتم، معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

اجزاء آنها از نقره، کحتی آبكاري شده، روكش شده يا پوشش شده با  آالت وطالآالت يا نقره

 فلزات گرانبها، حكاكی، قلمزنی شده
9735 

 ،رقخراطی، مع صنايع دستی شامل چوب به صورت ینی ازيتز يساير اشیا هاي كوچك ومجسمه

 نقاشی روي چوب خاتم منبت، كاري،ازون مشبك،
1692 

 19002220 مجموع

 صادرات 1390

-تراش ده،شنقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
4685138 

شیشه داراي ضريب انبساط  آشپزخانه از يامیز  استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

 ینيتز، بدون خطی
4171479 

د مقاص يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

  خوردهتراش شده،اي نقاشیآشپزخانه
973951 

 488700 مصنوعات از مس به صورت قلمزنی

 382601  زدهلعاب سرامیك، میز سر ياشیا

 358602  زدهسفال لعاب پاكیزگی از خانه و يآشپزخانه ساير اشیا میز، سر ياشیا

ط شیشه داراي ضريب انبسا اي ازآشپزخانه میز يا استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

 خوردهتراش شده،اشیقن خطی،
350310 

 297252 شده سرامیك نقاشی كاشی يا

 113250 ینيمقاصد مشابه بدون تز ینات داخلی يايتز توالت، براي محل كار، ايساير ظروف شیشه

 64306 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل
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 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1390 

 صادرات

-آشپزخانه مقاصد يا ینی(يهاي تزلیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد از ايظروف شیشه

 ینياي بدون تز
184516 

اند اخته شدهقابل بافت س مواد به شكل معین از كه مستقیما یياشیا حصیربافی و مصنوعات سبد و

  كپوبافی صنايع دستی از نخل رونده به غیر از
66300 

 32264 زنی قلم مس، قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا آشپزخانه، ياشیا ،سر میز يساير اشیا

 26140 مصنوعات از مس به صورت میناكاري شده

 27000 سرامیك معرق كاشی يا

 25440  سرامیك ذكر نشده از جاي ديگر كه در ير اشیاسا

 15813  سرامیك از ینی )به استثناي چینی(يتز يساير اشیا مجسمه و

 اردو ك زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان  اشیاي ،و چنگال
3366 

 270  سفال از ساير اشیا

 12266698 مجموع

 5134 منبت و ....( ومعرق، خاتم  خراطی،) صنايع دستی هايمبل واردات

 5134 مجموع 

 صادرات 1389

-تراش ده،شنقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، كار،اي براي محل هساير ظروف شیش

 خورده
2193313 

 489842  زدهلعاب سرامیك، میز سر ياشیا

 377379 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

 340944  سرامیك از ساير اشیا

 340037 شدهسرامیك نقاشی كاشی يا

د مقاص يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

 خوردهتراش شده،اي نقاشیآشپزخانه
274692 

 208326  بدون لعاب سفال، پاكیزگی از خانه و يساير اشیا آشپزخانه، ،سر میز ياشیا

 179980 زنی قلم مس، قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا آشپزخانه، ياشیا ،سر میز يساير اشیا

 132864  زدهسفال لعاب پاكیزگی از خانه و يساير اشیا ،آشپزخانه ،سر میز ياشیا

 110179 ینيینات داخلی بدون تزيتز توالت، براي محل كار، ايساير ظروف شیشه

 58140 ینيبدون تز، هاي داراي ضريب انبساط خطیشیشه از اشیا ساير

 50940 ینيمقاصد مشابه بدون تز ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،ساير ظروف شیشه

 24423  سرامیك از ینی )به استثناي چینی(يتز يساير اشیا مجسمه و

-آشپزخانه مقاصد يا ینی(يهاي تزلیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد از ايظروف شیشه

 نیيبدون تز ،اي
20800 

 12360 سرامیك معرق كاشی يا
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 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1389 

 

 صادرات

ارد ك براي زيورآالت و جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

  مبلمان چوبی، ياشیا ،چنگال و
5508 

 4945  سفال از ساير اشیا

 قطعات) چینی گره شامل صنايع دستی چوب به صورت از در آستانه دوره و در،چهارچوب،

 سطوح( تفاده دراس قابل هندسی هاياز گره متشكل چوبی
1344 

 4826016 مجموع

به صورت به طور عمده توان چنین مطرح کرد که تعامل بازرگانی میان دو کشور ايران و عراق می 16-4با استناد به جدول    

، کاالهاي صنايع دستی عراق با ارزش دالري پايین 90دستی ايران به کشور عراق است. تنها در سال  يکطرفه و صادرات صنايع

دهد که ارزهاي دريافتی از به کشور ايران وارد شده است. بررسی مجموع ارزش دالري بابت صادرات صنايع دستی نشان می

اين کشور  توانکه میباالتري برخوردار است. به طوريمحل صادرات محصوالت صنايع دستی نسبت به ساير کشورها از میزان 

 را به عنوان يکی از بهترين بازارهاي هدف صادراتی نام برد.

 
 ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور عراق 16 -4 نگاره

داراي روندي صعودي است.  91تا  89هاي ه کشور عراق طی سالنشان داده است، صادرات ب 16-4طور که در نگاره همان   

میلیون(. البته اين میزان صادرات نیز در مقايسه با ارقام  12اين روند افزايش با کاهشی مواجه بوده است )حدود  92اما در سال 

زش دالري صادرات کاهش ار 93رود. اما در سه ماهه نخست سال صادراتی به ساير کشورها رقم قابل توجهی به شمار می

هاي سیاسی( با آن مواجه بوده است )اغتشاشات و درگیري 93بسیاري داشته است. با شرايط خاصی که کشور عراق در سال 

 رود که در ادامه سال نیز میزان صادرات رشد چشمگیري نداشته باشد.انتظار اين می

 کشور عربستان بازار هدف صادراتی  4-1-17

وزه آب گري با خاک رس براي تهیه کعربستان شامل حصیر و سبدبافی با استفاده از برگ درخت خرما، سفالصنايع دستی    

برد موي بز و ساخت زيورآالت محلی از نقره و مس رخیمه با کا و برخی ظروف، عبابافی با استفاده از کرک شتر، بافت چادر و
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چنین شهرهاي الجلوه و البادي و هم ،اور يمن نظیر اباسعود و الواديهها، در طايف و شهرهاي مجاست. مراکز اصلی اين فعالیت

ها اختماندر نماي خارجی س توجه عربستان که تا حدي جنبه تزيینی دارد وصنعت دستی قابل . به عالوه،در جنوب پايتخت است

ین هاي رنگی تزيقرار دادن شیشهها را با کاري است که فواصل خطوط طرح، نوعی گره چینی چوب نظیر مشبکرودبه کار می

 دهد.یرا با ذکر اقالم مورد مبادله نشان م عربستانران و يکشور ا یمراودات بازرگان 17-4جدول . کنندمی

 میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور عربستان در حوزه صنايع دستی 17  -4 جدول

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1393 
 صادرات 

 95433 شدهسرامیك نقاشی كاشی يا

 7800 سرامیك معرق كاشی يا

 103233 مجموع

 198696 شدهسرامیك نقاشی كاشی يا صادرات 1392

 198696 مجموع 

1391 
 صادرات 

 83937 شدهشیسرامیك نقا كاشی يا

 4800 زنیمس، قلم قطعات آن از و اجزا داري وخانه يآشپزخانه، اشیا ي، اشیاسر میز ياشیا

 88737 مجموع

1390 
 103349 شدهسرامیك نقاشی كاشی يا صادرات 

 103349 مجموع

دهد که رابطه بازرگانی میان دو کشور ايران نشان می 93-89هاي هاي آماري صادرات صنايع دستی در طی سالبررسی داده   

دستی ايران به کشور عربستان است. البته میزان صادرات نیز رقم قابل  محصوالت صنايعبه صورت صادرات صرف و عربستان 

 رسد.هزار دالر می 200دهد و به ندرت به سطح توجهی را به خود اختصاص نمی

 
 ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور عربستان 17 -4 نگاره
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با فراز و فرودهاي متعددي  93تا  89هاي ، میزان صادرات صنايع دستی به کشور عربستان در طی سال17-4بنابر نگاره    

توجهی برخوردار بوده است. ارزش دالري صادرات با رشد قابل 89نسبت به سال  90مواجه بوده است. به طوري که در سال 

سطح صادرات داراي افزايش چشمگیري بوده  92شته است و مجددا در سال میزان صادرات کاهش اندکی دا 91اما در سال 

بینی نیز ارزش دالري صادرات در سطح بااليی است و پیش 93چنین در سه ماهه نخست سال هزار دالر(. هم 200است )تقريبا 

 ، روند صعودي همچنان ادامه يابد.93شود که در ادامه سال می

، عمده صادرات محصوالت صنايع دستی در گروه محصوالت 17-4اقالم صادراتی مندرج در جدول به طور کلی، با توجه به    

رسد هزار دالر( نیز صورت پذيرفته است. به نظر می 5، صادرات کاالهاي مسی )حدود 91سرامیکی بوده است. البته در سال 

ی ريزي منسجم و نگاهرود که نیازمند برنامهیکشور عربستان، يکی از بازارهاي هدف صادرات محصوالت سرامیکی به شمار م

 دقیق به اين حوزه است.

   کشور قزاقستان بازار هدف صادراتی  4-1-18

هنگی و هنري هاي فرکه فعالیتويژگی چند قومیتی کشور قزاقستان در هنر و فرهنگ اين کشور بازتاب يافته است. به طوري   

شوند. صنايع دستی اين کشور در گروه فرهنگ و هنر سنتی قرار دارد که بندي میاين کشور در دو گستره سنتی و غربی دسته

ران و يکشور ا یارتباطات بازرگان 18-4ها در اين سرزمین به حیات خود ادامه داده و پیشرفت کرده است. جدول در طول قرن

 دهد.یقزاقستان را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان م

 میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور قزاقستان در حوزه صنايع دستی 18 -4 جدول

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1393 
 صادرات 

-تراش ده،شینقاش، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
10275 

 10275 مجموع

1392 
 10010 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل صادرات

 10010 مجموع

1391 
 صادرات 

-تراش ده،شنقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
177729 

اط داراي ضريب انبسشیشه  آشپزخانه از میز يا استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

 ینيبدون تز ی،خط
4500 

 4125   سرامیك از ساير اشیا

 650  زدهسفال لعاب پاكیزگی از خانه و يشیاساير ا ،آشپزخانه میز، سر ياشیا

 187004 مجموع

 صادرات  1390
 كارد و زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

  مبلمان چوبی، ياشیا ل،نگاو چ
53702 
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 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1390 
 9218 نبت و ....(م و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل صادرات

 62920 مجموع

1389 
 صادرات 

د مقاص يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

 خوردهتراش شده،اي نقاشیآشپزخانه
1840 

 720  سرامیك از ینی )به استثناي چینی(يتز يساير اشیا مجسمه و

 2560 مجموع

مشاهده می شود مراودات بازرگانی ايران با کشور قزاقستان به صورت صادرات صرف کاالهاي  18-4طور که در جدول همان   

سال گذشته، از کشور  5قزاقستان است. به عبارت ديگر، بنابر اطالعات گمرک ايران، در طی صنايع دستی ايران به کشور 

 قزاقستان و در حوزه صنايع دستی وارداتی به کشور ايران صورت نپذيرفته است.

 طور کهدهد. همانبه طور مشهود روند صادرات محصوالت صنايع دستی ايران به کشور قزاقستان را نشان می 18-4نگاره    

(، صادرات محصوالت با روند افزايشی همراه بوده است. به 91تا  89سال اول ) 3در اين نگاره مشخص شده است، در طی 

به يکباره خط  92رود. ولی در سال به شمار می 91توجهی نسبت به سال میزان قابل 92که اين حالت صعودي در سال طوري

، به 93ماهه نخست سال  3يابد. البته در مرتبه میزان صادرات کاهش می 16عبارتی  شود و بهروند با کاهشی شديد مواجه می

تقريبا  92رسد که اين کاهش تا حدودي جبران شود. زيرا میزان ارزش دالري اين دوره سه ماهه با کل صادرات سال نظر می

 خیر جبران شود. کند و امید است در ادامه سال، فرصت از دست رفته صادرات در سال ابرابري می

 
 ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور قزاقستان 18 -4 نگاره

اي، چوبی، سرامیکی و سفالی شود که موارد صادراتی شامل محصوالت شیشهمشخص می 18-4به عالوه، با توجه به جدول    

اي بیشتر مورد تقاضاي خريدارران قزاقستانی قرار گرفته است. به طوري که تقريبا در شیشه است. البته در اين میان، محصوالت

سال گذشته، حجم وسیعی از صادرات محصوالت صنايع دستی به اين کشور، محصوالت ساخته شده از شیشه را در بر  5طی 
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 کشور قطر بازار هدف صادراتی  4-1-19

قطر کشوري در جنوب غربی قاره آسیاست و در بخش جنوبی خلیج فارس واقع شده است. اين کشور از ديرباز از صنايع    

 دهد.یران و قطر را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان ميکشور ا یمراودات بازرگان 19-4دستی غنی برخوردار بوده است. جدول 

 میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور قطر در حوزه صنايع دستی 19  -4 جدول

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1393 
 1125 سفال از ساير اشیا صادرات 

 1125 مجموع

1392 
 صادرات

 132500  سفال نشده از كه درجاي ديگر ذكر ساير اشیا

و  دو كار زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان  اشیاي ،چنگال
53380 

 خراطی، معرق، صنايع دستی شامل چوب به صورت ینی ازيتز يساير اشیا هاي كوچك ومجسمه

 خاتم چوب روي كاري، منبت، نقاشیمشبك، نازو
17934 

 12601 مس، میناكاري شده قطعات آن از و اجزا داري وخانه يآشپزخانه، اشیا يمیز، اشیا سر ياشیا

 9280 ساير مصنوعات از مس، میناكاري شده

 1920 شدهسرامیك نقاشی كاشی يا

 1106  زدهآشپزخانه از سفال، لعاب يمیز، اشیا سر ياشیا

 228721 مجموع

1391 
 صادرات 

 39801 شدهسرامیك نقاشی كاشی يا

 13950  مس میناكاري شده قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا ،آشپزخانه ياشیا میز، سر ياشیا ساير

 خراطی، معرق، صنايع دستی شامل چوب به صورت ینی ازيتز يساير اشیا هاي كوچك ومجسمه

 نقاشی روي چوب خاتم منبت، كاري،زومشبك، نا
18654 

 8430  آشپزخانه از سفال، بدون لعاب يمیز، اشیا سر ياشیا

و  اردو ك زيورآالت براي جعبه صورت به  صنايع دستی كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان  اشیاي ،چنگال
3958 

 2880 ساير مصنوعات از مس، میناكاري شده

 87673 مجموع

1390 
 صادرات

  

 43000  مس میناكاري شده قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا ،آشپزخانه ياشیا میز، سر ياشیا ساير

 29805 زنی قلم مس، قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا آشپزخانه، ياشیا میز، سر يساير اشیا

 8550 زنیممصنوعات از مس به صورت قل

 رد وكا آالت وزيور براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

  مبلمان چوبی، ياشیا ،چنگال
5676 

 2429  سفال از ساير اشیا
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 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1390 

 صادرات
-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
5400 

 94860 مجموع

 واردات
-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هظروف شیشساير 

 خورده
14961 

 14961 مجموع 

1389 
 صادرات 

و  دو كار زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان  اشیاي ،چنگال
964375 

 72326  مس میناكاري شده قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا ،آشپزخانه ياشیا میز، سر ياشیا ساير

 2400 زنی قلم مس، قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا آشپزخانه، ياشیا میز، سر يساير اشیا

 408  سفال از ساير اشیا

 1039509 مجموع

ه طرفه و بمطرح کرد که بیشتر تعامالت بازرگانی میان دو کشور ايران و قطر، يکتوان چنین می 19-4با توجه به جدول    

واردات اقالم صنايع دستی  90صورت صادرات کاالهاي صنايع دستی ايران به کشور قطر است. البته در اين میان در سال 

توجهی را در بر دات میزان قابلاي به ايران صورت پذيرفته است. ولی ارزش دالري اين وارقزاقستان شامل ظروف شیشه

 دهد.، ارتباط بازرگانی میان اين دو کشور را نشان می19-4نگاره  گیرد.نمی

 
 ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور قطر 19 -4 نگاره

در حد بیشینه خود  89صورت پذيرفته به کشور قطر در سال نشان داده شده است، صادرات  19-4طور که در نگاره همان   

ادامه دارد تا اينکه در اين سال،  92هاي بعد اين میزان به شدت کاهش يافته است. اين روند نزولی تا سال قرار دارد. اما در سال

اهش ت در سه ماهه نخست با کمیزان صادرات تا حدودي نسبت به دو سال گذشته افزايش يافته است. البته مجددا میزان صادرا
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دالر بوده است. امید است در ادامه سال، ارزش دالري  1000که صادرات در اين دوره زمانی تقريبا مواجه شده است. به طوري

 توجهی برسد. صادرات محصوالت صنايع دستی به میزان قابل

ی به کشور قطر شامل محصوالت سفالی، چوبی، شود که کاالهاي صادراتمشخص می 19-4به عالوه، با استناد به جدول    

هاي مختلف، تقاضاي اصلی کاالهاي صنايع دستی متفاوت بوده است. به طوري اي است. البته در سالمسی، سرامیکی و شیشه

، محصوالت 90حجم وسیعی از صادرات دربرگیرنده محصوالت چوبی بوده است، اين در حالی است که در سال  89که در سال 

، کاالهاي سرامیکی بخش بزرگی از صادرات را به خود 91بیشتر مورد توجه خريداران قطري قرار گرفته است. در سال  مسی

اختصاص داده است. هر چند تا حدودي صادرات شامل محصوالت چوبی و مسی نیز بوده است. محصوالت سفالی و تا 

، به میزان بسیار 93است و در نهايت در سه ماهه نخست سال مورد تقاضا قرار گرفته  92حدودي محصوالت چوبی نیز در سال 

م در ريزي دقیق و منسجتوان به عدم برنامهاندکی صادرات محصوالت سفالی صورت پذيرفته است. با توجه به اين موارد می

دستی در  يعحوزه صادرات صنايع دستی پی برد. به طوري که جايگاه نیازسنجی، بخش بندي و جايگاه يابی محصوالت صنا

 شود. بازارهاي مختلف به وضوح مشخص می

 کشور کويت بازار هدف صادراتی  4-1-20

کويت کشوري در منطقه خاورمیانه است که از طريق خلیج فارس، داراي مرزهاي آبی با ايران است و از موقعیت تجاري    

 20-4د. جدول دهمناسبی در منطقه برخوردار است. صنايع دستی اين کشور نیز، بخشی از اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می

 دهد.یبا ذکر اقالم مورد مبادله نشان مران و کويت را يکشور ا یتعامالت بازرگان

 میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور کويت در حوزه صنايع دستی 20 -4 جدول

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1393 
 صادرات 

 22032 خوردهراشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 جز هب خاتم چوب روي كاري، منبت، نقاشیخراطی، معرق، مشبك، نازو شامل چوبی صنايع دستی

 كبريت چوب و خالل آويزرخت
2394 

و  و كارد زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده ،منبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان  اشیاي ،چنگال
2124 

 26.550 مجموع

1392 
 صادرات

 65710 خوردهراشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 21710 شدهسرامیك نقاشی كاشی يا

 13620  سفال از (ینی )به استثناي چینیيتز يساير اشیا مجسمه و

 13207 سرامیك معرق كاشی يا

 114247 مجموع

 صادرات  1391
 2175 خوردهراشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 1560 شدهسرامیك نقاشی كاشی يا
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 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1391 
 225  سفال از ینی )به استثناي چینی(يتز يساير اشیا مجسمه و صادرات

 3960 مجموع

1390 
 صادرات 

 33750 خوردهراشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

اي پزخانهمقاصد آش يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

 خوردهتراش شده،نقاشی
19551 

 13600  مس میناكاري شده قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا ،آشپزخانه ياشیا میز، سر ياشیا ساير

 66901 مجموع

1389 
 صادرات 

و  و كارد زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان  اشیاي ،چنگال
3021124 

 3021124 مجموع

توان چنین ذکر کرد که تعامالت بازرگاتی میان ايران و کويت تنها در برگیرنده صادرات می 20-4با استناد به جدول    

ود، ششده از گمرک ايران حاصل می ارايههاي محصوالت صنايع دستی ايران به کشور کويت است. در واقع، آنچه از بررسی داده

، تعامالت 20-4در نگاره  سال گذشته، صنايع دستی کشور کويت به ايران وارد نشده است. 5 دهنده اين است که درنشان

 بازرگانی میان اين دو کشور در قالب نمودار مشخص شده است.

 
 ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور کويت 20 -4 نگاره

در بیشترين  89مشهود است، صادرات صنايع دستی ايران به کشور کويت در سال  20-4که در نگاره طور چنین، همانهم   

سد. اما رمقدار خود است. میزان ارزش دالري صادرات در اين سال نسبت به صادرات به کشورهاي ديگر نیز بیشتر به نظر می

سال  4ن کشور به شدت کاهش يافته است. البته در طی اين هاي آتی، صادرات اقالم ايرانی در حوزه صنايع دستی به ايدر سال

 یصادرات قمربا نوساناتی مواجه بوده است. ولی حتی در بیشترين میزان خود نیز فاصله بسیاري با اين محصوالت میزان صادرات 
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گذشته، محصوالت ساخته شده از سال  5کند که در طی مشخص می 20-4از سوي ديگر، بررسی اقالم صادراتی در جدول    

ان هاي نشتر به اين دادهشیشه، چوب، سرامیک، سفال و مس مورد تقاضاي خريداران کويت قرار گرفته است. نگاهی دقیق

هاي میلیون دالر ارز دريافتی به دنبال داشته است. ولی در سال 3، محصوالت چوبی به تنهايی بیش از 89دهد که در سال می

اي سال گذشته، محصوالت شیشه 4ت اين محصوالت با فرصت بسیار کمتري همراه بوده است. به عالوه، در طول آتی، صادرا

بیشتر مورد توجه خريداران اين کشور قرار گرفته است. هر چند میزان ارزش دالري از صادرات اين محصوالت هرگز به مانند 

سال گذشته نیز به میزان ارزش دالري  4ه حتی مجموع صادرات کنبوده است. به طوري 89صادرات محصوالت چوبی در سال 

 شود.نزديک نمی 89صادرات محصوالت چوبی در سال 

 کشور گرجستان بازار هدف صادراتی  4-1-21

اع فرش، ترين صنايع دستی اين کشور شامل انوصنايع دستی گرجستان در عین زيبايی، از تنوع بااليی نیز برخوردار است. مهم   

اي ههاي مختلف )بیشتر رنگ قرمز(، ظروف سفالی تزيینی، خنجر و شمشیرهاي تزيینی، لباسها و رنگگلیم و جاجیم در طرح

-4محلی گرجی، کاله نمدي، و مجسمه )اشکال حیوانات، صلیب يا قديسین مهم در دين ارتدوکس گرجستان( هستند. جدول 

 دهد.یبا ذکر اقالم مورد مبادله نشان مران و گرجستان را يکشور ا یتعامالت بازرگان 21

 میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور گرجستان در حوزه صنايع دستی 21  -4 جدول

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1393 
 صادرات 

-راشت شده،نقاشی، مشابهمقاصد  ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
570 

 570 مجموع

1392 

 

 صادرات

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
91107 

 29480 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

-شپزخانهمقاصد آ يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر براي سراستفاده  نوع مورد اي ازظروف شیشه

  خوردهتراش شده،اي نقاشی
2732 

 123319 مجموع

1391 

 

 صادرات

  

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
95558 

-شپزخانهمقاصد آ يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر براي سراستفاده  نوع مورد اي ازظروف شیشه

  خوردهتراش شده،اي نقاشی
14250 

اي پزخانهمقاصد آش يا ینی(يهاي تزلیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد از ايظروف شیشه

 ینيبدون تز
6167 

 1950  سرامیك از ینی )به استثناي چینی(يتز يساير اشیا مجسمه و
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 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

 119467 مجموع 1391

1390 

 

 صادرات 

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
113537 

 داراي ضريب انبساطشیشه  اي ازآشپزخانه میز يا استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

 خوردهتراش شده،اشیقن، خطی
6323 

 1248 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

 228  سرامیك از ینی )به استثناي چینی(يتز ياير اشیاس مجسمه و

 121336 مجموع

1389 

 

 صادرات 

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه يا ینات داخلیيتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
145376 

 14061 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

 159437 مجموع

توان چنین مطرح کرد که ارتباطات بازرگانی میان دو کشور ايران و گرجستان در حوزه صنايع می 21-4با توجه به جدول    

 طور که در اينگذشته، صرفا به صورت صادرات محصوالت ايران به کشور گرجستان بوده است. همانسال  5دستی در طول 

، ورود اقالم صنايع دستی گرجستان به ايران در گمرک 93تا سه ماهه نخست سال  89هاي شود، در طی سالجدول مشاهده می

 دهد.میان اين دو کشور را نشان میبه طور آشکار، معامالت بازرگانی  21-4نگاره  ايران ثبت نشده است.

 
 ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور گرجستان 21 -4 نگاره

 91که در سال بوده است. به طوري 89توان چنین ذکر کرد که بیشینه صادرات به اين کشور در سال با توجه به اين نگاره می   

مسیر صادرات تغییر يافته است و افزايش هر چند اندک در ارزش دالري  91کاهشی اندک مواجه شده است و مجددا در سال با 

دنبال شده است، ولی به میزان  92صادرات صنايع دستی به کشور گرجستان صورت پذيرفته است. اين روند افزايشی تا سال 

توجه، ارزش دالري بسیار اندک صادرات محصوالت صنايع دستی به ابلنزديک نشده است. نکته ق 89بیشینه خود در سال 
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هاي ريزي، در اين زمینه برنامه93امه سال دالر(. امید است در اد 600است )حدود  93کشور گرجستان در سه ماهه نخست سال 

 اشد.ر گرجستان بهاي از دست رفته در صادرات محصوالت صنايع دستی به کشومنسجمی صورت پذيرد تا جبران فرصت

اي، کند که طیف محصوالت شیشهمشخص می 21-4به عالوه، بررسی محصوالت صادر شده به کشور گرجستان در جدول    

ح توان چنین مطرهاي آماري میتر در دادهچوبی و سرامیکی مورد توجه خريداران گرجستان بوده است. البته با نگاهی دقیق

وي اي، با استقبال بیشتري از سشده، کاالهاي ساخته شده از شیشه، به صورت ظروف شیشهکرد که در میان محصوالت صادر 

 واردکنندگان کشور گرجستان مواجه بوده است.

 کشور لبنان بازار هدف صادراتی  4-1-22

رباري، از پ کشور لبنان از تاريخی غنی در حوزه صنايع دستی برخوردار است. اين کشور به منظور نشان دادن چنین فرهنگ   

اقدام به برگزاري نمايشگاهی با عنوان "جذابیت لبنان: شصت قرن تاريخ اديان، هنر  2013مارس  31تا  2012نوامبر  30تاريخ 

قطعه از محصوالت صنايع دستی، درصدد معرفی اين تاريخچه پرفروغ به  277شناسی" کرده است که در آن با نمايش و باستان

اي است که با هدف دوگانه معرفی و ترغیب، جهت ارتقاي صنعت اين مورد يکی از تبلیغات مبتکرانهساير کشورها بوده است. 

ران و لبنان را با ذکر اقالم مورد مبادله يکشور ا یمراودات بازرگان 22-4دستی در کشور لبنان صورت پذيرفته است. جدول 

 دهد.ینشان م

 میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور لبنان در حوزه صنايع دستی 22  -4 جدول

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1392 

 

 صادرات

 60480 سرامیك نقاشی شده كاشی يا

 13094  سفال از ساير اشیا

 10420  سرامیك از ساير اشیا

 83994 مجموع

1391 

 

 صادرات 

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، كار، اي براي محلهساير ظروف شیش

 خورده
88665 

 19600 زنیمس، قلم قطعات آن از و اجزا داري وخانه يآشپزخانه، اشیا يمیز، اشیا سر ياشیا

 17920 مس، میناكاري شده قطعات آن از و اجزا داري وخانه يآشپزخانه، اشیا يمیز، اشیا سر ياشیا

 6413 شدهسرامیك نقاشی كاشی يا

-پزخانهمقاصد آش يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

  خوردهتراش شده،اي نقاشی
6000 

 138598 مجموع

 صادرات  1390
-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
32800 
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 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1390 

 

 صادرات

 1758  سرامیك از ینی )به استثناي چینی(يتز يساير اشیا مجسمه و

 244  سرامیك از ساير اشیا

 34802 مجموع

1389 

 

 صادرات 

 10000 صنايع دستی مرصع صورت سنتی،ه آنها از نقره ب زيور آالت يا جواهرآالت و اجزاء

 1800  سرامیك از ینی )به استثناي چینی(يتز يساير اشیا مجسمه و

 11800 مجموع

، روابط بازرگانی میان دو کشور ايران و لبنان به صورت صادرات محصوالت صنايع دستی ايران به کشور 22-4بنابر جدول    

ساله، وارداتی در حوزه صنايع دستی از کشور لبنان صورت نپذيرفته است.  5لبنان است. به عبارت ديگر، در طول دوره زمانی 

 دهد.دوره زمانی را به روشنی نشان می ، میزان صادرات در طی اين22-4نگاره 

، صعودي 93-89شود، روند صادرات به کشور لبنان در سه ساله اول دوره زمانی مشاهده می 22-4طور که در نگاره همان   

اين  92برابر(. اما در سال  4شود )تقريبا رشد چشمگیري مشاهده می 90نسبت به سال  91بوده است. به خصوص در سال 

، صادراتی در حوزه صنايع 93ماهه نخست سال  3که در شود. به طوريشود و روند نزولی آغاز میافزايشی متوقف میروند 

 نزديک شود. 91سطح صادرات به میزان بیشینه در سال  93دستی صورت نگرفته است. امید است در ادامه سال 

 
 ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور لبنان 22 -4 نگاره

، عمده صادرات در حوزه زيورآالت 89توان چنین مطرح کرد که در سال و بررسی اقالم صادراتی می 22-4جدول با توجه به    

تقاضاي خريداران  ، محصوالت ساخته شده از شیشه مورد91و  90هاي و جواهراالت بوده است، در حالی که در طی سال

چنین، در اين میان نیز، بیشتر توجه حول محصوالت سرامیکی جلب شده است. هم 92لبنانی قرار گرفته است. در سال 

 محصوالت سفالی و مسی در طی اين دوره زمانی به کشور لبنان صادر شده است. 
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  کشور مالزي بازار هدف صادراتی  4-1-23

 قیمت گرفته تا صنايع دستی مدرن و نفیس است. جدولکشور مالزي سرشار از انواع صنايع دستی زيبا، از اشیاي بومی ارزان   

 دهد.یران و مالزي را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان ميکشور ا یمراودات بازرگان 4-23

 میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور مالزي در حوزه صنايع دستی 23 -4 جدول

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1391 

 

 صادرات

  

 50456 سرامیك نقاشی شده كاشی يا

 11680 مس، میناكاري شده قطعات آن از و اجزا داري وخانه يآشپزخانه، اشیا يمیز، اشیا سر ياشیا

خراطی، معرق،  صنايع دستی شامل چوب به صورت ینی ازيتز يساير اشیا هاي كوچك ومجسمه

 خاتم چوب روي كاري، منبت، نقاشیمشبك، نازو
800 

 62936 مجموع

1390 

 

 صادرات

 32160 شدهسرامیك نقاشی كاشی يا

 29271 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

 15600 سرامیك معرق كاشی يا

 معرق، اطی،خر صنايع دستی شامل چوب به صورت ینی ازيتز يساير اشیا هاي كوچك ومجسمه

 نقاشی روي چوب خاتم منبت، كاري،ازون مشبك،
685 

 600 زنیمصنوعات از مس به صورت قلم

 78316 مجموع

1389 

 3718  زدهلعاب سرامیك، میز سر ياشیا صادرات 

 3718 مجموع

 74395 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل واردات

 74395 مجموع 

مشخص شده است، تعامالت بازرگانی میان کشورهاي ايران و مالزي عمدتا به صورت صادرات  23-4همانطور که در جدول    

اين تعامالت به صورت دوطرفه بوده است. الزم به ذکر  89محصوالت صنايع دستی ايران به کشور مالزي است. البته در سال 

، ارتباطات بازرگانی 23-4. در نگاره هزار دالر بوده است 100سال کمتر از  است، ارزش دالري صادرات اقالم ايرانی در هر

 میان دو کشور به طور آشکار مشخص شده است.
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 ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور مالزي 23 -4 نگاره

يافته است. اما اين میزان در  89رشد چشمگیري نسبت به سال  90، صادرات صنايع دستی در سال 23-4با توجه به نگاره    

به صفر رسیده است. از سوي ديگر، در  93و سه ماهه اول سال  92با کاهش اندکی مواجه بوده است تا اينکه در سال  91سال 

، سال در آن ي صورت پذيرفته است که اين میزان در مقايسه با صادرات انجام شدهواردات صنايع دستی از کشور مالز 89سال 

 است. بوده از ارزش دالري بااليی برخوردار

دهد که محصوالت سرامیکی، مسی و چوبی مورد توجه خريداران نشان می 23-4به عالوه، بررسی اقالم صادراتی در جدول    

چوبی  هايدات صورت گرفته از سوي کشور مالزي در برگیرنده محصوالت چوبی )مبلمالزي قرار گرفته است. به عالوه، وار

ع هاي صنايهاي بعد، واردات اين محصوالت متوقف شده است و در مقابل، صادرات مبلصنايع دستی( بوده است. اما در سال

 دستی به کشور مالزي آغاز شده است.

 کشور نیوزيلندبازار هدف صادراتی  4-1-24

توان صنايع دستی و هنرهاي که فرهنگ مائوري، اثر عمیقی بر فرهنگ روز نیوزيلند بر جاي گذاشته است، میاز آنجايی   

تزيینی کشور نیوزيلند را با اين زمینه مورد بررسی قرار داد. در واقع، بخشی از صنايع دستی اين کشور، به آثار ملهم از باورها 

ران و نیوزيلند را با ذکر اقالم مورد يکشور ا ی میان دوارتباطات بازرگان 24-4اره دارد. جدول بینی اين فرهنگ خاص اشو جهان

 دهد.یمبادله نشان م

 میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور نیوزيلند در حوزه صنايع دستی 24 -4 جدول

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1391 

 

 صادرات 

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
475 

 475 مجموع

 2297  مس میناكاري شده قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا ،آشپزخانه ياشیا میز، سر ياشیا ساير صادرات 1390
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 دالريارزش  اقالم مورد معامله سال 

1390 

 

 صادرات 

و  دو كار زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان  اشیاي ،چنگال
6280 

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
391 

 240  سرامیك ذكر نشده از ديگر جاي كه در ساير اشیا

 78 شدهسرامیك نقاشی كاشی يا

 9286 مجموع

1389 

 

 صادرات 

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
430 

 430 مجموع

مشخص شده است، تعامالت بازرگانی میان دو کشور ايران و نیوزيلند به صورت صادرات  24-4طور که در جدول همان   

هیچ گونه  93و سه ماه نخست سال  92محصوالت صنايع دستی ايران به کشور نیوزيلند بوده است. الزم به ذکر است، در سال 

  مراوده بازرگانی میان اين دو کشور صورت نپذيرفته است.

 
 ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور نیوزيلند 24 -4 نگاره

طور که در دهد. همانسال گذشته را نشان می 5به طور آشکار سطح صادرات محصوالت صنايع دستی در طی  24-4نگاره    

توجهی به کشور نیوزيلند صورت پذيرفته است. هر چند میزان قابلصادرات  90شود، فقط در سال اين نگاره مشاهده می

شود که اقالم صادراتی مشخص می 24-4هزار دالر بوده است. به عالوه، با توجه به جدول  10صادرات در اين سال نیز کمتر از 

 دربرگیرنده انواع محصوالت ساخته شده از چوب، شیشه، مس و سرامیک هستند. 

 کشور هند بازار هدف صادراتی  4-1-25

ار هنري آثفزون صنايع دستی، ا زهند كشوري غنی از لحاظ سنت، رنگ و زبان است و اكنون به لطف تولیدات و صادرات رو   

رامیك س یگیري از چوب، سنگ، فلزات مختلف، شیشه، گل و حتبهره. خورندچشم میساز اين كشور در سراسر جهان بهدست
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سه با کشور ين کشور در مقايت ایزان فعالیهر چند مهمتا باشد. كه صنايع دستی اين سرزمین در سطح جهان بیسبب شده است 

 و صرفا واردات است طرفهکي به صورت رانيآن با ا یکن جهت تعامالت بازرگانیرد، ولیگیرا در بر م ين، حجم کمتریچ

چ گونه صادرات یکشور ه یسال گذشته آمار رسم 5 یگر، در طيعبارت دشود. به یران را شامل ميبه ا یدست يدیتول يکاالها

 دهد.یران و هند را نشان ميا یمراودات بازرگان 25-4ران به هند را ثبت نکرده است. جدول يا یع دستيمحصوالت صنا

 میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور هند در حوزه صنايع دستی 25 -4 جدول

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1393 
 18898 زنیمس، قلم قطعات آن از و اجزا داري وخانه يآشپزخانه، اشیا يمیز، اشیا سر ياشیا واردات

 18898 مجموع

 9592 زنیمس، قلم قطعات آن از و اجزا داري وخانه يآشپزخانه، اشیا يمیز، اشیا سر ياشیا واردات 

 9952 مجموع 1392

 واردات 1391

 8117 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
8099 

 خراطی، معرق، صنايع دستی شامل چوب به صورت ینی ازيتز ياشیا ساير هاي كوچك ومجسمه

 خاتم چوب روي كاري، منبت، نقاشیمشبك، نازو
4676 

 2190 زنیمس، قلم قطعات آن از و اجزا داري وخانه يآشپزخانه، اشیا ي، اشیاسر میز ياشیا

 23082 مجموع 

 واردات 1390

نقاشی روي چوب خاتم به جز  منبت، كاري،ازومشبك، نخراطی، معرق،  شامل چوبی صنايع دستی

 خالل چوب كبريت آويز ورخت
30616 

 رق،مع اطی،خر صنايع دستی شامل چوب به صورت ینی ازيتز يساير اشیا مجسمه هاي كوچك و

 نقاشی روي چوب خاتم منبت، كاري،ازون مشبك،
21550 

و  دو كار زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان  اشیاي ،چنگال
13455 

 2380 زنیمصنوعات از مس به صورت قلم

 118 )خراطی، معرق، خاتم، منبت و...( صنايع دستی هايمبل

 68119 مجموع 

 واردات 1389

 خراطی، معرق، شامل صنايع دستی چوب به صورت ینی ازيتز يساير اشیا هاي كوچك ومجسمه

 خاتم چوب روي كاري، منبت، نقاشیمشبك، نازو
5993 

 4148 زنی قلم مس، قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا آشپزخانه، ياشیا میز، سر يساير اشیا

 10141 مجموع 
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( صادراتی از کشور ايران به هند صورت نگرفته 1393تا سه ماهه نخست سال جاري ) 1389، از سال 25-4بنابر جدول    

به روشنی تفاوت اين  25-4ها، محصوالت هندي به کشور وارد شده است. نگاره است. اين در حالی است که در طی اين سال

 سازد.مراودات میان دو کشور ايران و هند را آشکار می

 
 ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور هند 25 -4 نگاره

هاي بعد از آن، اين میزان روند در بیشترين حد قرار دارد و در سال 90، واردات دريافتی در سال 25-4با توجه به نگاره    

. اين در حالی است باشدرسد مجددا میزان واردات در حال افزايش به نظر می 93سال نزولی داشته است. البته در سه ماهه اول 

 سال گذشته هیچ صادراتی به کشور هند انجام نشده است. 5که در طی 

شود که طیف محصوالت ساخته ( مشخص می25-4از سوي ديگر، با بررسی اقالم وارداتی از کشور هند به ايران )جدول    

و شیشه مورد توجه واردکنندگان بوده است. در واقع، کاالهاي وارداتی به ايران با کیفیتی بهتر در داخل قابل  شده از مس، چوب

خريداري است و اين در حالی است که صنايع دستی داخل منزوي شده است. البته مراودات ايران و هند در حوزه صنايع دستی 

کند که علیرغم میراث فرهنگی (، مطرح می1392صنايع دستی کشور )بسیار ضعیف است؛ به طوري که نامور مطلق، معاون 

اي در خصوص صنايع دستی دو کشور به انجام نرسیده است و نامهگونه تفاهممشترک میان دو کشور ايران و هند، تاکنون هیچ

    1شوند.ها در حوزه صنايع دستی جهان محسوب میاين در حالی است که اين دو کشور از برترين

د که توان به طیف وسیع کشورها اشاره کراقیانوسیه، می -میان کشور ايران و کشورهاي آسیا با نگاهی کلی بر اقالم مبادالتی   

م کلی مبادالت رسد تعیین حجکم يا بیش، داراي ارتباط بازرگانی با ايران در حوزه صنايع دستی هستند. بدين ترتیب، به نظر می

، به طور آشکار 26-4ناحیه، اطالعات مناسبی را در زمینه بازارهاي هدف صادراتی مشخص سازد. نگاره ايران با کشورهاي اين 

 دهد. اقیانوسیه را نشان می-درصد صادرات اقالم صنايع دستی با کشورهاي واقع در منطقه آسیا

                                                           
 

 28/11/1392. خبرگزاري ايرنا مورخ 1
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درصد(. به عبارت  47دارد )معادل  شود، بیشترين حجم صادرات به کشور عراق تعلقطور که در اين نگاره مشاهده میهمان   

اقیانوسیه، به کشور عراق صورت پذيرفته است. پس از آن، کشور -ديگر، تقريبا نیمی از صادرات اين کشور به حوزه آسیا

درصد فروش است. حجم صادرات انجام شده به ساير کشورهاي اين منطقه،  30امارات، دومین بازار هدف صادراتی با حجم 

 گیرد. اي را در بر نمیمالحظهصد است که میزان قابلدر 5کمتر از 

توان چنین مطرح می 93-89ساله اقیانوسیه در طول دوره پنج-بنابراين، با بررسی حجم صادراتی صنايع دستی به حوزه آسیا   

به صورت صادرات  اند. صادرات به ساير کشورها، ياترين بازار هدف صادراتی بودهکرد که دو کشور عراق و امارات، مهم

 .است نشده، طبق برنامه پیش نرفتهبینیت برخی رويدادهاي پیشاست و يا در طول اين دوره، به علاتفاقی بوده 

 
 نگاره دايره اي درصد صادرات صنايع دستی با قاره آسیا و اقیانوسیه 26 -4 نگاره

اقیانوسیه به ايران -توان حجم واردات محصوالت صنايع دستی از کشورهاي حوزه آسیامی 27-4به عالوه، با توجه به نگاره    

ترين حجم واردات از کشور ترکیه صورت پذيرفته است شود، عمدهطور که در اين نمودار مشاهده میرا مالحظه کرد. همان
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 اي درصد واردات صنايع دستی با قاره آسیا و اقیانوسیهنمودار دايره 27 -4 نگاره

رغم تصور ايجاد شده در اذهان عموم مبنی بر فزونی واردات کاالهاي صنايع دستی چینی به کشور، اين کشور از لحاظ علی   

سومین ، به عنوان درصد 13با حجم صادرات معادل  امارات، چیندرصد(. بعد از کشور  29را داراست ) دومحجم واردات رتبه 

 شود. واردات صورت گرفته از ساير کشورهاي اين حوزه مقدار ناچیزي است. واردکننده عمده صنايع دستی محسوب می

 ران در بازار صنايع دستی با کشورهاي اروپايیيا یل مراودات بازرگانیتحل 4-2

 کشور آلمان بازار هدف صادراتی  4-2-1

آلمان کشوري در قاره اروپاست که از تاريخی ديرين برخوردار است. هنر صنايع دستی اين کشور نیز جايگاه خاصی در    

 دهد.یرا با ذکر اقالم مورد مبادله نشان م آلمانران و يکشور ا یمراودات بازرگان 26-4اقتصاد آن دارد. جدول 

 میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور آلمان در حوزه صنايع دستی 26 -4 جدول

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1393 

 

 صادرات 

 35617  سرامیك از ساير اشیا

-شپزخانهمقاصد آ يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

  خوردهتراش شده،اي نقاشی
1860 

 37477 مجموع

1392 

 

 صادرات

 4333  زدهآشپزخانه از سفال، لعاب يمیز، اشیا سر ياشیا

 529  سرامیك از (ینی )به استثناي چینیيتز يساير اشیا مجسمه و

 4862 مجموع

 27300  سفال از ینی )به استثناي چینی(يتز يساير اشیا مجسمه و صادرات 1391
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 ارزش دالري معامله اقالم مورد سال 

1391 

 صادرات 

 د ورو كا زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

  مبلمان چوبی، ياشیا ،چنگال
136686 

 29336  زدهآشپزخانه از سفال، لعاب يمیز، اشیا سر ياشیا

 20700  سرامیك از ساير اشیا

 6960 شدهنقاشیسرامیك  كاشی يا

 1200  سرامیك از ینی )به استثناي چینی(يتز يساير اشیا مجسمه و

 222182 مجموع

 18190 یزنساير مصنوعات از مس، قلم واردات

 18190 مجموع 

1390 

 صادرات 

 خراطی، معرق، شامل صنايع دستی چوب به صورت ینی ازيتز يساير اشیا هاي كوچك ومجسمه

 خاتم چوب روي كاري، منبت، نقاشیمشبك، نازو
661740 

 13110  سرامیك از ینی )به استثناي چینی(يتز يساير اشیا مجسمه و

 9700 شدهسرامیك نقاشی كاشی يا

 5350  سرامیك از ساير اشیا

 3600 زنی قلم مس، قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا آشپزخانه، ياشیا میز، سر يساير اشیا

 1855  زدهلعاب سرامیك، میز سر ياشیا

 1320 ینيبدون تز، هاي داراي ضريب انبساط خطیشیشه از اشیا ساير

 696675 مجموع

 واردات

 35015 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

 16268  سرامیك از ساير اشیا

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
5326 

 56609 مجموع 

1389 

 صادرات 

 12402  سرامیك از ساير اشیا

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
1140 

نقاشی روي چوب  منبت، كاري،نازو، مشبك معرق، خراطی،شامل  صنايع دستی آويز چوبیرخت

 خاتم
443 

و  دو كار زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان  اشیاي ،چنگال
243 

 14228 مجموع

 65  زدهلعاب سرامیك، میز سر ياشیا واردات
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 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

 واردات 1389

شیشه داراي ضريب انبساط  اي ازآشپزخانه میز يا استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

 خوردهتراش شده،اشیقن خطی،
20450 

 یچوب قطعات) چینی گره شامل صنايع دستی چوب به صورت از آستانه در دوره و چهارچوب، در،

 (در سطوح استفاده قابل هندسی هاياز گره متشكل
1382 

 21897 مجموع 

به صورت دوطرفه بوده است. به  91-89هاي ، تعامالت بازرگانی میان دو کشور ايران و آلمان طی سال26-4بنابر جدول    

 90، میزان واردات نسبت به صادرات میزان نسبتا بیشتري را به خود اختصاص داده است. اما در سال 89که در سال طوري

نیز صادرات در مقايسه با واردات از ارزش  91يابد. در سال اي نسبت به واردات افزايش میمالحظهصادرات به میزان قابل

-کاهش قابل 90نسبت به سال  91دالري بیشتري برخوردار است، هرچند تفاوت میان دو مقدار صادرات و واردات در سال 

 توجهی يافته است. 

، مراودات بازرگانی میان دو کشور ايران و 93-92شود، در دوره زمانی مالحظه می 26-4در جدول  طور کهچنین، همانهم   

وجه مواجه تآلمان به صورت صادرات صرف محصوالت صنايع دستی ايران با آلمان است. البته میزان صادرات نیز با کاهش قابل

افزايشی  93هزار دالر است. اما در سه ماهه نخست سال  5عادل میزان صادرات تنها تقريبا م 92که در سال بوده است. به طوري

 شود که امید است در ادامه سال، اين روند افزايشی استمرار يابد.هر چند اندک در میزان صادرات مشاهده می

 
 ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور آلمان 28 -4 نگاره

)تقريبا معادل  90شود، بیشینه صادرات صنايع دستی ايران به کشور آلمان در سال مشاهده می 28-4طور که در نگاره همان   

مقدار صادرات  92که در سال مالحظه مواجه بوده است، به طوريبا کاهش قابل 91هزار دالر( بوده است. آنگاه در سال  700

دهنده روزنه امیدي در افزايش تواند نشانمی 93ش اندک صادرات در سه ماهه نخست سال بسیار ناچیز بوده است. میزان افزاي

 صادرات اين محصوالت باشد. 
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، عمده صادرات به کشور آلمان در 26-4در جدول  93-89ساله  5به عالوه، با توجه به کاالهاي صادراتی در دوره زمانی    

کاالهاي سفالی  92محصوالت ساخته شده از چوب، و در سال  91و  90هاي محصوالت سرامیکی، در سال 93و  89هاي سال

اي نیز از سوي خريداران آلمانی تقاضا شده است. از سوي ديگر، اقالم ها، محصوالت شیشهبوده است. البته در طی اين سال

ست. نکته قابل توجه شامل محصوالت ساخته شده از مس، چوب، شیشه و سرامیک بوده ا 91-89وارداتی در مدت زمان 

اند. است که در هر دو مورد، محصوالت چوبی عمده محصوالت مورد مبادله بوده 90مربوط به اقالم صادراتی و وارداتی سال 

 90چنین، محصوالت صادراتی چوبی در سال برابر اقالم وارداتی بوده است. هم 19البته میزان صادرات اين محصوالت تقريبا 

 شود.هاي صنايع دستی را شامل میکه اقالم وارداتی چوبی، مبلی است، در حالیتزيینها و اشیاي هدر برگیرنده مجسم

 کشور اتريش بازار هدف صادراتی  4-2-2

کشور اتريش، کشوري کوچک در اروپاي مرکزي است که با تاريخ و فرهنگی غنی، به صورت پلی میان اروپاي شرقی و    

ه شود که در بازارهاي خريد در سطح شهر ب. در اين کشور، صنايع دستی زيبا و متنوع تولید میاروپاي غربی قرار گرفته است

 دهد.یران و اتريش را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان ميکشور ا یارتباطات بازرگان 27-4آسانی در دسترس است. جدول 

 میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور اتريش در حوزه صنايع دستی 27  -4 جدول

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1392 

 

 صادرات

 6600 ساير مصنوعات از مس، میناكاري شده

 2400 مس، میناكاري شده قطعات آن از و اجزا داري وخانه يشیاآشپزخانه، ا يمیز، اشیا سر ياشیا

 9000 مجموع

1391 
 1625  صنايع دستی سرامیك از ینی )به استثناي چینی(يتز يساير اشیا مجسمه و صادرات 

 1625 مجموع

1390 

 صادرات
 251600 زنی قلم مس، قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا آشپزخانه، ياشیا ،سر میز يساير اشیا

 17490 سرامیك از ساير اشیا

 269090 مجموع

 واردات
 6380  سرامیك از ساير اشیا

 4348  چاقو تاشو باغبانی چنینهم كاردهاي داراي تیغه ثابت( از كارد )غیر

 10728 مجموع 

1389 

 

 صادرات

 11596  مس میناكاري شده قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا ،آشپزخانه ياشیا ،سر میز ياشیا ساير

 7479 شدهسرامیك نقاشی كاشی يا

 19075 مجموع

که در آن تعامالت بازرگانی میان دو کشور ايران و اتريش  90شود، به استثناي سال یمشاهده م 27-4که در جدول  چنانکه   

سال گذشته تنها صادرات کاالهاي صنايع دستی ايران به کشور ايران جريان داشته است.  5به صورت دو طرفه بوده است، در 
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-4گاره ن گونه واردات محصوالت صنايع دستی به کشور ايران صورت نپذيرفته است.ها، هیچاين سالبه عبارت ديگر، در طی 

 دهد.، روابط بازرگانی میان اين دو کشور را نشان می29

 
 ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور اتريش 29 -4 نگاره

سال گذشته به میزان قابل  5، حجم صادرات در زمینه محصوالت صنايع دستی در طی 29-4وجه به نگاره به عالوه، با ت   

هزار دالر رسیده است که اين میزان نیز در مقايسه با توانايی صادراتی  270مقدار صادرات به  90توجهی نیست. تنها در سال 

 90نگاره مشخص شده است، صادرات اين محصوالت که در سال طور که در اين کشور ايران، چندان به چشم نمی آيد. همان

تا حدودي  92رسد در سال هاي آتی کاهش بسیاري داشته است. به نظر میتوجهی مواجه شده است، مجددا در سالبا رشد قابل

 .هاي بعد همچنان افزايش داشته باشدمیزان صادرات رو به افزايش باشد و امید است روند افزايشی در سال

شود که تنها گروه محصوالت مسی ( مشخص می27-4)جدول  93-89چنین، با بررسی موارد صادراتی در دوره زمانی هم   

و سرامیکی مورد توجه خريداران اتريش بوده است که در اين میان، تقاضاي محصوالت ساخته شده از مس بیشتر لحاظ شده 

 است. 

 کشور اسپانیا بازار هدف صادراتی  4-2-3

ها، اين کشور به عنوان کشوري هاي قدرتمندي از میراث فرهنگی رم در تمام زواياي زندگی اسپانیايیبه خاطر وجود جنبه   

ت اش، از بخش هنر گرفته تا موسیقی، تحآيد. با اين حال، فرهنگ اسپانیا به خاطر تاريخ و قدمت طوالنیالتین به حساب می

رهاي حوزه مديترانه قرار گرفته است. بدين ترتیب، صنايع دستی اين کشور نیز متأثر از تأثیر ديگر کشورهاي اروپايی و کشو

ران و اسپانیا را با ذکر اقالم مورد مبادله يکشور ا یمراودات بازرگان 28-4اين طرز تلقی و فرهنگ در کشور اسپانیاست. جدول 

 دهد.ینشان م
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 میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور اسپانیا در حوزه صنايع دستی 28 -4 جدول

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1392 

 4050  سفال از ساير اشیا صادرات

 4050 مجموع

 واردات
 قطعات) چینی گره شامل صنايع دستی چوب به صورت از آستانه در دوره و چهارچوب، در،

 (در سطوح استفاده قابل هندسی هاياز گره متشكل چوبی
5809 

 5809 مجموع 

1390 

 صادرات

ارد ك زيورآالت و براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

  مبلمان چوبی، ياشیا ،چنگال و
46756 

 1890  دهمیناكاري شمس  قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا ،آشپزخانه ياشیا میز، سر ياشیا ساير

 48646 مجموع

 واردات

 20577 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

 اردو ك زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان  اياشی ،و چنگال
1928 

 22505 مجموع 

1389 

 

 صادرات 

 قطعات) چینی گره شامل صنايع دستی چوب به صورت از آستانه در دوره و چهارچوب، در،

 (در سطوح استفاده قابل هندسی هاياز گره متشكل چوبی
360 

 360 مجموع

به صورت صادرات صرف  89، تعامالت بازرگانی میان دو کشور ايران و اسپانیا تنها در سال 28-4با توجه به جدول    

يد. در آمحصوالت صنايع دستی ايران به کشور اسپانیا بوده است. البته اين میزان صادراتی نیز رقم شايان ذکري به شمار نمی

دهد که رابطه بازرگانی قوي چند بررسی ارقام صادراتی نشان میفه شده است. هر هاي بعد، اين مراودات به صورت دوطرسال

رود. هزار دالر فراتر نمی 50در اين حوزه میان اين دو کشور وجود نداشته است. چنانکه میزان صادرات صورت گرفته از مرز 

 هزار دالر بوده است. 23واردات نیز در بیشترين میزان خود معادل تقريبی 
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 رزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور اسپانیاا 30 -4 نگاره

با رشد خوبی برخوردار بوده  90شود، رقم صادراتی به کشور اسپانیا تنها در سال مشاهده می 30-4طور که در نگاره همان   

 ( بیشترين بوده است.93-89يگر )در فاصله زمانی هاي داست. واردات نیز در اين سال نسبت به سال

طور که در اين جدول مالحظه توان به بررسی موارد صادراتی نیز پرداخت. همانمی 28-4از سوي ديگر، با توجه به جدول    

وده بشود، صادرات محصوالت صنايع دستی به مشور اسپانیا محدود به برخی کاالهاي ساخته شده از سفال، چوب و مس می

است. در واقع، بیشترين میزان صادرات در گروه محصوالت چوبی قرار دارد. در مقابل، محصوالت دريافتی از اين کشو تنها در 

رسد تبادالت میان اين دو کشور بیشتر در حیطه محصوالت چوبی قرار داشته گروه محصوالت چوبی بوده است. به نظر می

 است.

 انگلستان کشور بازار هدف صادراتی  4-2-4

کشور انگلستان از صنايع دستی قوي و متنوعی برخوردار است. به خصوص، پس از جنبش هنر و به هم پیوستگی هنر و    

ي، هاي هنر کاربردصنعت در اروپا، گرايش به کاربردي کردن هنر و خلق آثار معنوي افزايش چشمگیري داشت. يکی از شاخه

کشور  یتعامالت بازرگان 29-4توجهی را تجربه کرده است. جدول دوره پیشرفت قابلصنايع دستی اين کشور است که در اين 

 دهد.یران و انگلستان را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان ميا

 میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور انگلستان در حوزه صنايع دستی 29 -4 جدول

 ارزش دالري معاملهاقالم مورد  سال 

1393 
 141  زدهآشپزخانه از سفال، لعاب يمیز، اشیا سر ياشیا صادرات 

 141 مجموع

 صادرات 1392

 97400 زنیمس، قلم قطعات آن از و اجزا داري وخانه يآشپزخانه، اشیا يمیز، اشیا سر ياشیا

 49500 ساير مصنوعات از مس، میناكاري شده

 6870  سرامیك از ساير اشیا

 4500 زنیساير مصنوعات از مس، قلم
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 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1392 

 

 صادرات

 2240  سفال از ینی )به استثناي چینی(يتز يساير اشیا مجسمه و

د مقاص يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

  خوردهتراش شده،نقاشیاي آشپزخانه
2175 

 1740  سرامیك از ینی )به استثناي چینی (يتز يساير اشیا مجسمه و

-آشپزخانه مقاصد يا ینی(يهاي تزلیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد از ايظروف شیشه

 ینياي بدون تز
700 

 600  سفال از ساير اشیا

 80 آشپزخانه از سفال، بدون لعاب يمیز، اشیا سر ياشیا

 165805 مجموع

1391 

 

 صادرات 

 50925 زنیمس، قلم قطعات آن از و اجزا داري وخانه يآشپزخانه، اشیا يمیز، اشیا سر ياشیا

 6000  سرامیك از ساير اشیا

د مقاص يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

  خوردهتراش شده،اي نقاشیآشپزخانه
855 

 57780 مجموع

1390 

 

 صادرات 

 293520 زنی قلم مس، قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا آشپزخانه، ياشیا میز، سر يساير اشیا

-تراش ده،شنقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
7335 

 1260  سرامیك ساير اشیا از

 600 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

 302715 مجموع

1389 

 

 صادرات 

 22500  مس میناكاري شده قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا ،آشپزخانه ياشیا میز، سر ياشیا ساير

 20704 زنی قلم مس، قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا ،آشپزخانه ياشیا میز، سر يساير اشیا

 3300  سرامیك از ساير اشیا

 2280 سفال از ساير اشیا

 اردو ك زيورآالت براي جعبه صورت به صنايع دستی كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان  اشیاي ،و چنگال
2193 

د مقاص يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد ازاي ظروف شیشه

 خوردهتراش شده،اي نقاشیآشپزخانه
1424 

 288 سرامیك معرق كاشی يا

-تراش ده،شنقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
70 

 52759 مجموع
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شود، تعامالت بازرگانی میان دو کشور ايران و انگلستان به صورت صادرات یمشاهده م 29-4طور که در جدول همان   

گونه ، انگلستان هیچ93-89ساله  5محصوالت صنايع دستی ايران به انگلستان بوده است. در اين میان، در طول دوره زمانی 

 نشان داده شده است. 31-4مراودات بازرگانی میان اين دو کشور در نگاره  نداشته است.وارداتی در زمینه صنايع دستی به ايران 

 
 ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور انگلستان 31 -4 نگاره

 90که در سال جه بوده است. به طوريسینوسی موا موداري، روند صادرات کاالهاي صنايع دستی با ن31-4بر اساس نگاره    

مجددا ارزش دالري صادرات  91شود، اين در حالی است که در سال اي مشاهده میرشد قابل مالحظه 89نسبت به سال 

 93روند افزايشی دوباره شروع می شود، ولیکن در سه ماهه نخست سال  92يابد. در سال محصوالت صنايع دستی کاهش می

 نمی شود. امید است در ادامه سال، مقدار صادرات به حد انتظار از رشد مناسبی برخوردار باشد.اين روند دنبال 

شود، اقالم صادراتی در برگیرنده طیف محصوالت ساخته شده از سفال، مالحظه می 29-4به عالوه، همانطور که در جدول    

ات محصوالت صنايع دستی ايران به کشور انگلستان سرامیک، مس، چوب و شیشه است. الزم به ذکر است، ارزش دالري صادر

 هزار دالر بوده است. 300نزديک به  93-89در بیشترين میزان خود در دوره زمانی 

 کشور ايتالیابازار هدف صادراتی  4-2-5

اين  اثر گذاشته است. صنايع دستی و فرهنگ آن ها و تبادالتی است که بر مردم، اقتصادايتالیا داراي تاريخی غنی از تماس   

ردشگري که صنعت گکشور نیز با اقتباس از تاريخ و فرهنگ غنی خود، از زيبايی و تنوع چشمگیري برخوردار است. به طوري

 یارتباطات بازرگان 30-4شوند. جدول و هنرهاي صناعی در اين کشور، ارتباطی عمیق و گسترده دارند و از يکديگر متأثر می

 دهد.یران و ايتالیا را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان مياکشور 

 میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور ايتالیا در حوزه صنايع دستی 30 -4 جدول

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

 61250  سفال از ینی )به استثناي چینی(يتز ياشیاساير  مجسمه و صادرات 1392
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 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1392 

 صادرات

 12600 زنیمس، قلم قطعات آن از و اجزا داري وخانه يآشپزخانه، اشیا يمیز، اشیا سر ياشیا

نقاشی روي چوب خاتم به  منبت، كاري،نازو مشبك، رق،خراطی، مع شامل صنايع دستی چوبی

 خالل چوب كبريت آويز وجز رخت
10149 

 1713 مس، میناكاري شده قطعات آن از و اجزا داري وخانه يآشپزخانه، اشیا ي، اشیاسر میز ياشیا

 1200  سرامیك از ینی )به استثناي چینی (يتز يساير اشیا مجسمه و

 375 سفال از ساير اشیا

 87287 مجموع

 13084  زدهآشپزخانه از سفال، لعاب يمیز، اشیا سر ياشیا واردات

 13084 مجموع 

1391 

 صادرات 

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
5297 

 2940  سرامیك از ساير اشیا

 1080  سرامیك از ینی )به استثناي چینی(يتز يساير اشیا مجسمه و

 576 زنیمس، قلم قطعات آن از و اجزا داري وخانه يآشپزخانه، اشیا ي، اشیاسر میز ياشیا

 هب خاتم چوب روي كاري، منبت، نقاشیخراطی، معرق، مشبك، نازو شامل چوبی صنايع دستی

 كبريت چوب و خالل آويزرخت جز
234 

 10127 مجموع

 واردات

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ياینات داخلی يتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
30276 

 یچوب قطعات) چینی گره شامل صنايع دستی چوب به صورت از آستانه در دوره و چهارچوب، در،

 (درسطوح استفاده قابل هندسی هاياز گره متشكل
26209 

 56485 مجموع 

1390 

 صادرات 

 44016  زدهسفال لعاب از پاكیزگی خانه و يساير اشیا ،آشپزخانه میز، سر ياشیا

و  دو كار زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان اشیاي  ،چنگال
25776 

 6900  سرامیك ذكر نشده از جاي ديگر كه در ساير اشیا

 1800  مس میناكاري شده قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا ،آشپزخانه ياشیا میز، سر ياشیا ساير

 1080  سرامیك از ینی )به استثناي چینی(يتز يساير اشیا مجسمه و

 730  زدهلعاب سرامیك، میز سر ياشیا

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
495 

 80797 مجموع

 28557 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل واردات



 
 

  

253 

 

 مؤثر در توسعه کسب و کار هنرهاي صناعی )صنايع دستی(هاي طرح پژوهشی بررسی و شناسايی مؤلفه

 

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

 واردات 1390

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
86365 

 نقاشی روي چوب كاري،نازو ،منبت ،مشبك ،معرق ،شامل خراطی صنايع دستی مصنوعات چوبی

 آشپزخانه براي سرويس میز يا خاتم،
2874 

 117796 مجموع 

1389 

 صادرات 

 59820  سرامیك از ساير اشیا

 26003 سفال از ساير اشیا

 1440  سرامیك از ینی )به استثناي چینی(يتزي ساير اشیا مجسمه و

 900  مس میناكاري شده قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا ،آشپزخانه ياشیا میز، سر ياشیا ساير

 88163 مجموع

 واردات

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
55806 

 7803 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

 یچوب قطعات) چینی گره شامل صنايع دستی چوب به صورت از آستانه در دوره و چهارچوب، در،

 (در سطوح استفاده قابل هندسی هاياز گره متشكل
7340 

 1489  میز( كاردهاي سر از تیغه ثابت )غیر كارد با

 72438 مجموع 

به صورت دوطرفه بوده  93-89، ارتباطات بازرگانی میان دو کشور ايران و ايتالیا در دوره زمانی 30-4با توجه به جدول    

است. به عبارت ديگر، در طول اين دوره زمان به موازات صادرات صورت گرفته در حوزه صنايع دستی، وارداتی نیز انجام شده 

به روشنی مراودات بازرگانی میان اين دو کشور را  32-4نگاره  رات فزونی يافته است.است که در برخی مواقع از میزان صاد

 دهد.نشان می

 
 ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور ايتالیا 32 -4 نگاره
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، صادرات محصوالت صنايع دستی از سطح تقريبی 91 توان چنین مطرح کرد که به جز در سالمی 32-4با استناد به نگاره    

توجهی ، ارزش دالري صادرات با کاهش قابل93و سه ماهه نخست سال  91هاي يکسانی برخوردار بوده است. البته در سال

ات انجام ، میزان وارد90مواجه بوده است. از سوي ديگر، واردات نیز کم و بیش از سطح خاصی فراتر نرفته است. البته در سال 

هاي بعد میزان آن کاهش نسبی داشته است. در سه ماهه نخست اي همراه بوده است. اما در سالشده با افزايش قابل مالحظه

، موارد صادراتی به 30-4هاي آماري جدول وارداتی به کشور ايران صورت نپذيرفته است.  به عالوه، بنابر دادهنیز  93سال 

 گیرد.کاالهاي سفالی، مسی، چوبی، سرامیکی و شیشه اي را در بر می کشور ايتالیا طیف وسیعی از

 کشور سويیس بازار هدف صادراتی  4-2-6

هم کند و در واقع، يکی از منابع مسويیس کشوري در اروپاي غربی است که صنايع دستی، نقش مهمی در اقتصاد آن ايفا می   

شان نران و سويیس را با ذکر اقالم مورد مبادله يکشور ا یبازرگانمراودات  31-4شود. جدول درآمدهاي دولت محسوب می

 دهد.یم

 میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور سويیس در حوزه صنايع دستی 31  -4 جدول

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1391 

 

 صادرات 

 رد وكا براي زيورآالت و جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

  مبلمان چوبی، ياشیا ،چنگال
622 

نقاشی روي چوب  منبت، كاري،نازو مشبك، معرق، شامل خراطی، صنايع دستی آويز چوبیرخت

 خاتم
1120 

 1742 مجموع

1390 

 صادرات

 خراطی، معرق، صنايع دستی شامل چوب به صورت ینی ازيتز يساير اشیا هاي كوچك ومجسمه

 نقاشی روي چوب خاتم منبت، كاري،ازون شبك،م
129754 

 1188 شدهسرامیك نقاشی كاشی يا

 20  سرامیك از ینی )به استثناي چینی(يتز يساير اشیا مجسمه و

 130962 مجموع

 واردات

 3100  چاقو تاشو باغبانی چنینهم كاردهاي داراي تیغه ثابت( از كارد )غیر

 خراطی، معرق، شامل صنايع دستی چوب به صورت ینی ازيتز يساير اشیا هاي كوچك ومجسمه

 نقاشی روي چوب خاتم منبت، كاري،ومشبك، ناز
1949 

 5049 مجموع 

1389 

 

 صادرات

 3360  سرامیك از ینی )به استثناي چینی(يتز يساير اشیا مجسمه و

 1200  سفال از ینی )به استثناي چینی(يتز ياشیا ساير مجسمه و

و  دو كار زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان  اشیاي ،چنگال
222 

 4782 مجموع
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 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

 14735  چاقو تاشو باغبانی چنینهم ثابت(كاردهاي داراي تیغه  از كارد )غیر واردات 1389

 14735 مجموع 

، تعامالت بازرگانی میان دو کشور ايران و سويیس به 90و  89هاي شود، در سالیمشاهده م 31-4طور که در جدول همان   

یر سويیس تغیبه صورت صادرات صرف محصوالت صنايع دستی ايران به کشور  91صورت دوطرفه بوده است. آنگاه در سال 

ه در نگار گونه ارتباط بازرگانی میان اين دو کشور در آمار گمرک ثبت نشده است.نیز، هیچ 93و  92هاي يافته است. در سال

 ، تعامالت بازرگانی میان اين دو کشور در قالب نمودار مشخص شده است.4-33

 
 ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور سويیس 33 -4 نگاره

صادرات محصوالت صنايع دستی ايران به کشور سويیس رقم  90مشهود است، تنها در سال  33-4طور که در نگاره همان   

چوبی، سرامیکی  دهد که محصوالتنیز نشان می 31-4توجهی بوده است. بررسی اقالم صادراتی مندرج در جدول نسبتا قابل

ساله مورد تقاضاي خريداران کشور سويیس بوده است. البته در اين میان، محصوالت چوبی  5و سفالی در طول دوره زمانی 

 بیشتر مورد توجه اين خريداران قرار گرفته است.

 کشور فرانسه بازار هدف صادراتی  4-2-7

تثنی ها مسکشور فرانسه، با هنر لوکس و مدرن خود در سراسر جهان شهرت دارد. صنايع دستی اين کشور نیز از اين ويژگی   

نیست. در واقع، فعاالن اين حوزه تنها قشر خاصی هستند که کارهاي صنايع دستی را با خالقیت بسیار و بدون نگاه اقتصادي 

 دهد.یران و فرانسه را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان ميکشور ا یمراودات بازرگان 32-4دهند. جدول مدت انجام میکوتاه

 میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور فرانسه در حوزه صنايع دستی 32 -4 جدول

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1392 

 

 صادرات

 23463  سفال از يساير اشیا

 5530  سرامیك از (ی )به استثناي چینیینيتز يساير اشیا مجسمه و

 28993 مجموع
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 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1391 

 

 صادرات 

 19860  سرامیك ذكر نشده از جاي ديگر كه در ساير اشیا

 3600 میناكاري شدهمس،  قطعات آن از و اجزا داري وخانه يآشپزخانه، اشیا يمیز، اشیا سر ياشیا

 3144  زدهآشپزخانه از سفال، لعاب يمیز، اشیا سر ياشیا

، خراطی، معرق صنايع دستی شامل چوب به صورت ینی ازيتز يساير اشیا هاي كوچك ومجسمه

 خاتم چوب روي كاري، منبت، نقاشیمشبك، نازو
2000 

 1040  سفال از ینی )به استثناي چینی(يتز يساير اشیا مجسمه و

 هب خاتم چوب روي كاري، منبت، نقاشیخراطی، معرق، مشبك، نازو شامل چوبی صنايع دستی

 كبريت چوب و خالل آويزرخت جز
168 

 29812 مجموع

1390 

 صادرات 

 205920  مس میناكاري شده قطعات آن از و اجزا داري وخانه يشیاا ،آشپزخانه ياشیا ،سر میز ياشیا ساير

 9840  سرامیك از ساير اشیا

-تراش شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
9000 

 3012  زدهسفال لعاب پاكیزگی از خانه و يساير اشیا ،آشپزخانه میز، سر ياشیا

-تراش شده،نقاشی، مقاصد مشابه داخلی ياینات يتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
952 

و  ردو كا زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان  اشیاي ،چنگال
840 

 229564 مجموع

 واردات

 95843 ینيینات داخلی بدون تزيتز توالت، اي براي محل كار،ساير ظروف شیشه

 نقاشی روي چوب كاري،نازو ،منبت ،مشبك ،معرق ،شامل خراطی صنايع دستی مصنوعات چوبی

 آشپزخانه براي سرويس میز يا خاتم،
5371 

 101214 مجموع 

1389 

 

 صادرات 

 9،345  سرامیك از ساير اشیا

 7800  سفال از ساير اشیا

 3678  زدهسفال لعاب پاكیزگی از خانه و يساير اشیا ،آشپزخانه میز، سر ياشیا

 20823 مجموع

، تعامالت بازرگانی میان دو کشور ايران و فرانسه به صورت يک طرفه بوده است. 90، به غیر از سال 32-4با توجه به جدول    

به نحوي آشکار،  34-4در طول اين دوره زمانی، تنها محصوالت صنايع دستی ايران به کشور فرانسه صادر شده است. نگاره 

 دهد.اين تعامالت بازرگانی را نشان می
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 ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور فرانسه 34 -4 نگاره

توجهی برخوردار بوده است. میزان صادرات از رشد قابل 90مشخص شده است، تنها در سال  34-4طور که در نگاره همان   

ي ديگر مقدار بیشتري بوده است. هر چند ارزش دالري صادرات در اين سال هادر اين سال، میزان واردات نیز به نسبت سال

توان موارد صادراتی از کشور ايران به فرانسه در طول دوره زمانی می 32-4از واردات فزونی يافته است. با توجه به جدول 

، اي است. در مقابلی و شیشهرا مشاهده کرد. اين محصوالت شامل طیفی از محصوالت سفالی، سرامیکی، مسی، چوب 89-93

 اي حجم بیشتري را به خود اختصاصکاالهاي ساخته شده از شیشه و چوب به کشور ايران وارد شده است که محصوالت شیشه

 داده است.

 بازار هدف صادراتی کشور قبرس 4-2-8

افی، بکشور قبرس تا حد زيادي بر اقتصاد صنايع دستی و محلی خود تکیه دارد. صنايع دستی اين کشور عمدتا در حیطه پارچه   

ران و يکشور ا یتعامالت بازرگان 33-4کارهاي دستی هساپ، کاالهاي ابريشمی و محصوالت بافندگی با گیاهان است. جدول 

 دهد.یان مقبرس را با ذکر اقالم مورد مبادله نش

 میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور قبرس در حوزه صنايع دستی 33  -4 جدول

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1392 

 

 صادرات

 30400 مس، میناكاري شده وقطعات آن از داري واجزاخانه يآشپزخانه، اشیا يمیز، اشیا سر ياشیا

و  دو كار زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وخاتمچوب 

 چوبی، مبلمان  اشیاي ،چنگال
10800 

 6300 زنیمس، قلم قطعات آن از و اجزا داري وخانه يآشپزخانه، اشیا يمیز، اشیا سر ياشیا

 ،ايخانهمقاصد آشپز يا ینی(يهاي تزلیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد از ايظروف شیشه

 ینيبدون تز
3300 

-شپزخانهمقاصد آ يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

  خوردهتراش شده،نقاشی ،اي
210 

 51010 مجموع
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 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1391 

 

 صادرات 

و  دو كار زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان  اشیاي ،چنگال
30000 

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
675 

 30675 مجموع

چنین مطرح کرد که مراودات بازرگانی میان دو کشور ايران و قبرس محدود به صادرات توان می 33-4با توجه به جدول    

سال، نه تنها رقم قابل  5محصوالت صنايع دستی ايران به کشور قبرس بوده است. البته صادرات صورت گرفته در اين دوره 

هاي لشود، تنها در سان جدول مشاهده میرود، بلکه به طور مستمر صورت نپذيرفته است. چنانکه در ايتوجهی به شمار نمی

 اقالم صنايع دستی ايران به کشور قبرس صادر شده است. 92و  91

به نحوي آشکار روند صادراتی کاالهاي صنايع دستی ايران به کشور قبرس را نشان داده است. همانطور  35-4به عالوه، نگاره    

رشدي در میزان صادرات صورت پذيرفته است. ولی اين روند  91نسبت به سال  92شود، در سال که در اين نگاره مشاهده می

 صعودي در سال بعد ادامه نیافته است. 

 
 ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور قبرس 35 -4 نگاره

توان تفسیر کرد که روند محدود به سه ماهه نخست اين سال است، نمی 93سال  که ارقام گزارش شده درالبته از آنجايی   

-4چنین، با توجه به جدول ادامه يابد. هم 93در سال  91صادرات متوقف شده است. امید است خط افزايش صادرات از سال 

شیشه است. در اين میان، میزان توان چنین اذعان کرد که اقالم صادراتی شامل کاالهاي ساخته شده از مس، چوب و می 33

 اي بوده است.صادرات محصوالت چوبی و آنگاه مسی بیشتر از محصوالت شیشه
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 کشور هلند بازار هدف صادراتی  4-2-9

شاره هاي چوبی و بزرگی اتوان به کفشکشور هلند از صنايع غنی و پرباري برخوردار است. از صنايع دستی اين کشور می   

 یمراودات بازرگان 34-4گیرند. جدول شوند و در مراسم خاص مورد استفاده قرار میکشور محسوب می کرد که نماد اين

 دهد.یران و هلند را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان ميکشور ا

 میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور هلند در حوزه صنايع دستی 34 -4 جدول

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1392 
 30810  سرامیك از ساير اشیا صادرات

 30810 مجموع

1391 
 93500  زدهآشپزخانه از سرامیك، لعاب يمیز، اشیا سر ياشیا صادرات 

 93500 مجموع

1390 

 

 صادرات 

 28800  سرامیك از ير اشیاسا

 4100  سفال از ینی )به استثناي چینی(يتز يساير اشیا مجسمه و

 32900 مجموع

1389 

 صادرات 

 205440  سرامیك ذكر نشده از جاي ديگر كه در ساير اشیا

 اردو ك زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان  اشیاي ،و چنگال
4،800 

 210240 مجموع

 6545 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل واردات

 6545 مجموع 

به صورت دو  89شود، تعامالت بازرگانی میان دو کشور ايران و هلند تنها در سال یمشاهده م 34-4طور که در جدول همان   

ته است. صورت پذيرفطرفه بوده است. به عبارت ديگر، تنها در اين سال واردات محصوالت صنايع دستی کشور هلند به ايران 

اين ارتباطات بازرگانی به صادرات صرف محصوالت صنايع دستی ايران به کشور هلند  93-90که در فاصله زمانی در حالی

 دهد.به نحوي آشکار، مراودات بازرگانی میان اين دو کشور را در قالب نمودار نشان می 36-4نگاره  تغییر يافته است.



 
 

  

260 

 

 مؤثر در توسعه کسب و کار هنرهاي صناعی )صنايع دستی(هاي طرح پژوهشی بررسی و شناسايی مؤلفه

 

 
 ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور هلند 36 -4 نگاره

میزان قابل توجهی بوده است )تقريبا  89، صادرات محصوالت صنايع دستی ايران به هلند در سال 36-4با توجه به نگاره    

مجددا  91رسیده است. در سال  89دراتی سال با کاهشی ناگهانی به تقريبا يک ششم مقدار صا 90هزار دالر(. اما در سال  210

مجددا میزان صادرات کاالهاي  92شود. ولیکن، متاسفانه در سال افزايشی هر چند اندک در ارزش دالري صادرات مشاهده می

در آمار گونه مراوده بازرگانی در حوزه صنايع دستی هیچ 93اي که در سه ماهه نخست سال يابد؛ به گونهصنايع دستی نزول می

 گمرک ثبت نشده است.

نشان داده شده است، عمده صادرات صنايع دستی ايران در حوزه اروپا، به آلمان  37-4به طور کلی، همان طور که در نمودار    

درصد به عنوان دومین بازار هدف  15(. پس از آن، کشور انگلستان، با حجم صادرات معادل %25صورت پذيرفته است )

رود. وضعیت صادرات به ساير کشورهاي حوزه اروپا، تقريبا يکسان است. به طوري که حجم وپا به شمار میصادراتی در ار

درصد است. ساير کشورهاي مستقر  7درصد و ايتالیا  8درصد، فرانسه  8درصد، اتريش  9صادرات صنايع دستی به کشور هلند 

 ستند.درصد برخوردار ه 5در حوزه اروپا از حجم صادراتی کمتر از 

 
 اي درصد صادرات صنايع دستی با قاره اروپانمودار دايره 37 -4 نگاره
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دهد. همانطور که در اين ، درصد واردات صنايع دستی از کشورهاي حوزه اروپا به ايران را نشان می38 -4به عالوه، نگاره    

 رود.ترين کشور واردکننده صنايع دستی به شمار میدرصد، عمده 22شود، کشور ايتالیا با حجم واردات نمودار مشاهده می

 
 اي درصد واردات صنايع دستی با قاره اروپانمودار دايره 38 -4 نگاره

ورهاي واردکننده برخوردار هستند و درصد از جايگاه دوم در میان کش 9فرانسه با حجم واردات  ، کشورکشور ايتالیاپس از    

وضعیت واردات رود. ، سومین کشور مهم واردکننده صنايع دستی به شمار می8آنگاه، کشور آلمان با میزان درصد صادراتی 

 گیرد.بر می درساير کشورهاي اين حوزه نیز، مقدار ناچیزي را 

 ران در بازار صنايع دستی با کشورهاي قاره امريکايا یل مراودات بازرگانیتحل 4-3

 کشور کانادا بازار هدف صادراتی  4-3-1

مراودات  35-4شود. جدول کانادا کشوري در شمال قاره آمريکاي شمالی است که دومین کشور پهناور جهان محسوب می   

 دهد.یرا با ذکر اقالم مورد مبادله نشان م و کانادا کشور ايران دو میان یبازرگان

 میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور کانادا در حوزه صنايع دستی 35 -4 جدول

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1392 

 

 صادرات

 2670 زنی قلم مس، آن از قطعات و اجزا داري وخانه ياشیا آشپزخانه، ياشیا میز، سر يساير اشیا

 970  بدون لعاب آشپزخانه از سرامیك، يمیز، اشیا سر ياشیا

 3640 مجموع

 صادرات 1391

و  دو كار زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

 چوبی، مبلمان  اشیاي ،چنگال
36708 

 4500 زنیمس، قلم قطعات آن از و اجزا داري وخانه يآشپزخانه، اشیا يسر میز، اشیا ياشیا

-شپزخانهمقاصد آ يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

  خوردهتراش شده،اي نقاشی
1140 
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 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1391 

 

 صادرات

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
373 

 80 مس، میناكاري شده قطعات آن از اجزاء و داري وخانه يآشپزخانه، اشیا يمیز، اشیا سر ياشیا

 42801 مجموع

1390 

 

 صادرات 

 ارد وك راي زيورآالت وب جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

  مبلمان چوبی، ياشیا ،چنگال
84032 

 17867 زنی قلم مس، قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا آشپزخانه، ياشیا میز، سر يساير اشیا

 8040 خوردهاشتر ،شدهاشیقن شیشه، اي ازآشپزخانه میز يا استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

 5740 زنیمصنوعات از مس به صورت قلم

 2232  مس میناكاري شده قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا ،آشپزخانه ياشیا میز، سر ياشیا ساير

 1550  سفال از ینی )به استثناي چینی(يتز يساير اشیا مجسمه و

 خراطی، معرق، صنايع دستی شامل چوب به صورت ینی ازيتز يساير اشیا هاي كوچك ومجسمه

 خاتم چوب روي كاري، منبت، نقاشیمشبك، نازو
550 

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
341 

 120352 مجموع

1389 

 

 صادرات 

 63376 زنی قلم مس، قطعات آن از و اجزا وداري خانه ياشیا آشپزخانه، ياشیا میز، سر يساير اشیا

و  دو كار زيورآالت براي جعبه صورت صنايع دستی به كاري شده،منبت كاري شده وچوب خاتم

  مبلمان چوبی، يااشی ،چنگال
38320 

 19272 زنیمصنوعات از مس به صورت قلم

 1260  سفال از ینی )به استثناي چینی(يتز يساير اشیا مجسمه و

-راشت شده،نقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
1080 

 123308 مجموع

سال گذشته رابطه بازرگانی میان اين دو کشور در حوزه  5توان چنین مطرح کرد که در طی می 35-4با توجه به جدول    

صادرات کاالهاي ايرانی به کشور کانادا بوده است. البته ارزش دالري اقالم صادراتی، به  طرفه و به صورتصنايع دستی يک

به طور آشکار، ارتباطات بازرگانی میان اين  39-4نگاره  رود.توجهی به شمار نمیسال گذشته، رقم چندان قابل 3خصوص در 

 دهد.دو کشور را نشان می
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 ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور کانادا 39 -4 نگاره

سال گذشته روند  5توان مطرح کرد که در طی می 39-4با مشاهده میزان صادرات محصوالت صنايع دستی ايران در نگاره    

صورت پذيرفته است و  89صادرات به صور مستمر نزولی بوده است. به عبارت ديگر، بیشینه صادرات کاالهاي دستی در سال 

مالحظه ، اين روند با کاهشی قابل91که در سال به طوري ين میزان با کاهش مواجه بوده است؛هاي آتی همواره اآنگاه در سال

گونه مراوده بازرگانی در حوزه صنايع دستی میان اين دو کشور نیز هیچ 93همراه بوده است. به عالوه، در سه ماهه نخست سال 

 ذيرفته است. صورت نپ

اي دهد که طیف محصوالت مسی، سرامیکی، چوبی، شیشهنشان می 35-4چنین، بررسی اقالم صادراتی با توجه به جدول هم   

رسد توجه به اين کشور به عنوان يکی از بازارهاي و سفالی در حجمی اندک به کشور کانادا صادر شده است. به نظر می

هزار  120گذشته همواره با کاهشی چشمگیر همراه بوده است. در واقع صادرات تقريبا هاي صادراتی به خصوص در سال

رسیده است. اين در حالی است  92هزار دالر در سال  4به میزان تقريبا  89دالري کاالهاي صنايع دستی به کشور کانادا در سال 

 ی به اين کشور انجام نشده است.گونه صادراتی نیز در حوزه صنايع دست، هیچ93که در سه ماهه نخست سال 

ترين بازار هدف صادراتی در قاره ، و با توجه به مطالب مذکور، کشور کانادا، عمده40 -4به طور کلی، با استناد به نگاره    

 شود.آيد. صادرات صورت گرفته به ساير کشورهاي اين حوزه، مقادير بسیار ناچیزي را شامل میامريکا به حساب می
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 اي درصد صادرات صنايع دستی با قاره امريکانمودار دايره 40 -4 نگاره

درصد  29شود، حجم صادرات صنايع دستی به ساير کشورهاي حوزه امريکا معادل مشاهده می 40-4طور که در نمودار همان   

 رود.اي به شمار نمیمالحظهقابلدرصدي صادرات به کانادا، مقدار  71است و در مقايسه با حجم 

 ران در بازار صنايع دستی با کشورهاي آفريقايیيا یل مراودات بازرگانیتحل 4-4

 کشور کنیابازار هدف صادراتی  4-4-1

درصدي درآمدهاي کشور از محل صادرات صنايع دستی در  29بنابر نظر شوراي ارتقاي صادرات کنیا، اين کشور از رشد    

مند بوده است که اين امر به رشد چشمگیر تقاضا براي صنايع بهره 2009ه با مدت مشابه در سال در مقايس 2014ماه نوامبر سال 

ه هاي ساختصنايع دستی اين کشور شامل کیف، لباس سنتی، مجسمه 1کا متکی بوده است.دستی اين کشور در اروپا، آسیا و آمري

ران و کنیا را با ذکر اقالم يکشور ا یتعامالت بازرگان 36-4شده از عاج فیل و چوب، و نوع خاصی از مبلمان است. جدول 

 دهد.یمورد مبادله نشان م

 امالت بازرگانی ايران با کشور کنیا در حوزه صنايع دستیمیزان تع 36 -4 جدول

 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1393 

 

 صادرات 

د مقاص يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

  خوردهتراش شده،اي نقاشیآشپزخانه
7200 

 7200 مجموع

1392 

 

 صادرات

 9125  سرامیك از ساير اشیا

-تراش ده،شنقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
2520 

 11645 مجموع

                                                           
 

 15/06/1393. خبرگزاري ايسنا مورخ 1 
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 ارزش دالري اقالم مورد معامله سال 

1391 

 

 صادرات 

-تراش ده،شنقاشی، مشابهمقاصد  ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
7380 

 7380 مجموع

1390 

 

 صادرات 

 10070 ....( و منبت و خاتم معرق، خراطی،) صنايع دستی هايمبل

-تراش ده،شنقاشی، مقاصد مشابه ینات داخلی يايتز توالت، اي براي محل كار،هساير ظروف شیش

 خورده
9280 

 630  سرامیك از استثناي چینی(ینی )به يتز يساير اشیا مجسمه و

 19980 مجموع

1389 

 

 صادرات 

 6000  سرامیك از ینی )به استثناي چینی(يتز يشیاساير ا مجسمه و

 3000 زنی قلم مس، قطعات آن از و اجزا داري وخانه ياشیا آشپزخانه، ياشیا میز، سر يساير اشیا

د مقاص يا هاي نوشیدنی(لیوان از میز )به غیر استفاده براي سر نوع مورد اي ازظروف شیشه

 خوردهتراش شده،نقاشی ،ايآشپزخانه
2840 

 11840 مجموع

سال گذشته در حوزه محصوالت صنايع دستی  5، ارتباط بازرگانی میان دو کشور ايران و کنیا در طی 36-4با استناد به جدول    

م گونه اقالها، واردات هیچبه صورت صادرات اقالم ساخت ايران به کشور کنیا بوده است. به عبارت ديگر، در طی اين سال

، روابط بازرگانی میان اين دو کشور در قالب نمودار آشکار شده 41-4در نگاره  ه است.صنايع دستی کنیا به ايران ثبت نشد

 است.

 
 ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور کنیا 41 -4 نگاره

طور که را مالحظه کرد. همان 93-89هاي سالتوان روند صادرات به اين کشور در طی می 41-4چنین، با توجه به نگاره هم   

کند. به عبارت ديگر، افزايش سینوسی تبعیت می نمودارها از شود، مسیر صادرات در طول اين سالدر اين نگاره مشاهده می

ه خود به کمین 89که میزان آن در سال شود، به طوريمالحظه مواجه میبا کاهشی قابل 89نسبت به سال  90صادرات در سال 
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 90يابد. هرچند اين افزايش به بیشینه صادرات در سال میزان ارزش دالري صادرات افزايش می 92رسد و مجددا در سال می

 نیز میزان صادرات با روند صعودي مواجه باشد.  93رسد در سه ماهه نخست سال رسد. به نظر مینمی

توان چنین استنباط کرد که انواع ( می36-4سال گذشته )جدول  5از سوي ديگر، با توجه به اقالم صادرات شده در طول    

اي، سرامیکی، چوبی و مسی از ايران به کشور کنیا صادر شده است. هر چند ارزش دالري اين محصوالت صنايع دستی شیشه

ارزش دالري صادرات سال  هزار دالر بوده است. تنها مورد استثنا، 10سال مبلغی کمتر از  5اقالم صادراتی همواره در طول اين 

هاي صنايع دستی به صورت کارهاي هزار دالر نشان داده است که نیمی از آن را صادرات مبل 20است که تقريبا معادل  90

 گیرد.خراطی، معرق، خاتم و منبت در بر می

ر کنیا با حجم صادراتی معادل ترين بازار هدف صادراتی قاره آفريقا، کشوشود که مهممشخص می 42-4با استناد به نگاره    

گیرند، به تنهايی داراي میزان صادرات بسیار محدودي درصد است. ساير کشورهاي اين حوزه، که تعداد زيادي را در بر می 14

توان چنین مطرح درصد است. در واقع می 86که حجم صادرات صورت گرفته به اين کشورها در کل برابر هستند. به طوري

جود تعداد بسیار بازارهاي هدف صادراتی در قاره آفريقا، حجم انجام شده بسیار محدود است. اين امر نشان از عدم کرد که با و

رسد، صادرات به ساير کشورهاي که به نظر میبه طوري ريزي جامع و استفاده مناسب از بازارهاي هدف صادراتی است.برنامه

 آفريقايی به صورت اتفاقی بوده است.

 
 اي درصد صادرات صنايع دستی با قاره آفريقانمودار دايره 42 -4 نگاره

بادالت تواند حجم تهاي مناسب در جهت استفاده از بازار بزرگ قاره آفريقا میريزي و تدوين استراتژيرسد، برنامهبه نظر می   

بارت ديگر، افزايش حجم صادرات به هر يک از کشورهاي آفريقايی، بازرگانی در حوزه صنايع دستی را دوچندان سازد. به ع

 شود.با در نظر گرفتن تعداد زياد اين کشورها، منجر به افزايش چشمگیر در حوزه فروش صنايع دستی می

ز االملل، اطالعات صادراتی مربوط به هر يک هاي شاخص صنايع دستی در حوزه بیندر ادامه، جهت تحلیل مناسب گروه   

 گیرند.سال گذشته مورد بررسی قرار می 5هاي صنايع دستی در طول گروه
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 اطالعات صادراتی به بازارهاي هدف صنايع دستی ايران 4-5

 ايران و بازارهاي هدف صادراتی آثار فلزي 4-5-1

ا نیز تغییر هنري فلزي رهاي زندگی از گذشته نسبت به حال، هدف تولید و چگونگی استفاده از آثار تغییرات چشمگیر شیوه   

 شود که عبارت از اشیا و ظروف فلزيداده است. در شرايط کنونی فرهنگی و اجتماعی جامعه، اين رشته به سه گروه تقسیم می

زنی، زيورآالت و ...(، و آالت اسب، ادوات فلزي و ...(، اشیا و ظروف فلزي تزيینی )مانند تابلوهاي قلمکاربردي )مانند يراق

هاي مشبک و ...( هستند. الزم به ذکر است، در حوزه آثار فلزي، تزيینی )ظروف ملیله، قنديل-و ظروف فلزي کاربردياشیا 

زي، ساکاري(، ريختگی )قالبی(، و ساز و بست )ملیلهکاري، و پرس و خمگري، ورقههاي کوبشی )دواتجهت ساخت از روش

وبی و کگري )مفتولکاري، حکاکی، قلمزنی، کوفتهاي مشبکتزيین از شیوهسازي(؛ و براي آالتسازي، و ابزار و يراققفل

به طور آشکار، محصوالت صادراتی و اطالعات  37-4. جدول (1391)ذريه زهرا،  کوبی( و میناکاري استفاده می شودورق

 دهد.مربوط به آن در حوزه آثار فلزي را نشان می

 اطالعات صادراتی آثار فلزي ايران 37 -4 جدول

هنرهاي  حوزه

 صناعی
 محصوالت صادراتی

کشورهاي 

 هدف

ارزش 

 دالري

ترين بااهمیت

 بازار هدف

ترين اهمیتکم

 بازار هدف

شیا  آثار فلزي شیا  سر  يا شیا   يمیز، ا ي دارخانه يآشپزخانه، ا

 مس، میناكاري شده قطعات آن از و اجزا و

 ترکیه امارات 13996 اتريش

 403260 اردن

 1890 اسپانیا

 634186 امارات

 22500 انگلستان

 4413 ايتالیا

 960 ترکیه

 69400 چین

 20960 روسیه

 25200 ژاپن

 109245 عراق

 209520 فرانسه

 30400 قبرس

 141877 قطر

 2312 کانادا

 13600 کويت

 17920 لبنان

 11680 مالزي

 2297 نیوزيلند
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هنرهاي  حوزه

 صناعی
 محصوالت صادراتی

کشورهاي 

 هدف
 ارزش دالري

ترين بااهمیت

 بازار هدف

ــیا آثار فلزي ــیا ســر ياش ــیا يمیز، اش  و اجزا داري وخانه يآشــپزخانه، اش

 مس، میناكاري شده قطعات آن از
 

 ترکیه امارات

   1735616 ارزش دالري صادراتمجموع 

شیا  شیا  سر  يا شیا   يمیز، ا ي دارخانه يآشپزخانه، ا

 زنی، قلممس قطعات آن از و اجزا و

 بحرين انگلستان 3600 آلمان

 251600 اتريش

 1080 اردن

 9180 ارمنستان

 750 افغانستان

 62726 امارات

 462549 انگلستان

 13176 ايتالیا

 621 بحرين

 2250 تاجیکستان

 359516 ترکیه

 13230 چین

 4640 روسیه

 333380 عراق

 4800 عربستان

 6300 قبرس

 32205 قطر

 88413 کانادا

 3000 کنیا

 19600 لبنان

   1672616 مجموع ارزش دالري صادرات

 اتريش امارات 6600 اتريش  مس به صورت میناكاري شده مصنوعات از

 32600 اردن

 3200 افغانستان

 87740 امارات

 49500 انگلستان

 10558 ترکیه

 12800 روسیه

 5920 ژاپن
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هنرهاي  حوزه

 صناعی
 محصوالت صادراتی

کشورهاي 

 هدف

ارزش 

 دالري

ترين بااهمیت

 بازار هدف

هنرهاي  حوزه

 صناعی

 اتريش امارات 26620 عراق  مصنوعات از مس به صورت میناكاري شده آثار فلزي

 12160 قطر

   247698 مجموع ارزش دالري صادرات

 مالزي عراق 2950 اردن زنیمصنوعات از مس به صورت قلم

 16026 امارات

 4500 انگلستان

 19310 روسیه

 488700 عراق

 8550 قطر

 25012 کانادا

 600 مالزي

   565648 مجموع ارزش دالري صادرات

 ياشــیا ،آشــپزخانه ياشــیا میز، ســر يســاير اشــیا

  بكومس فیروزه قطعات آن از و اجزا داري وخانه

 - امارات 26100 امارات

   26100 مجموع ارزش دالري صادرات

يا نقره  ها از نقره، کحتی   آالت وطالآالت  اجزاء آن

آبكاري شده، روكش شده يا پوشش شده با فلزات    

 زنی شدهگرانبها، حكاكی، قلم

 امارات عراق 1310 امارات

 9735 عراق

   11045 مجموع ارزش دالري صادرات

يا جواهرآالت و اجزا  ب   يزيورآالت  ها از نقره  ه آن

 صنايع دستی مرصع صورت سنتی،

 - لبنان 10000 لبنان

   10000 مجموع ارزش دالري صادرات

 - ترکیه 1950 ترکیه  (میز كاردهاي سر از تیغه ثابت )غیر كارد با

   1950 مجموع ارزش دالري صادرات

   4270673 مجموع کل ارزش دالري صادرات گروه آثار فلزي
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هدف صادراتی شامل کشورهاي امارات، انگلستان و عراق  شود، عمده بازارهايمالحظه می 37-4طور که در جدول همان   

است. به عالوه، با مقايسه ارقام صادراتی محصوالت ساخته شده مسی در دو روش میناکاري شده و قلمزنی شده، به نظر 

سانی کرسد که تقاضاي خارجی هر دو گروه محصوالت با توجه به کاربردهاي مختلف منزل و محیط کار، در سطح تقريبا يمی

ط کرد که توان چنین اسنتباکه میباشد. ساير محصوالت اين گروه نیز از سطح صادرات نسبتا اندک برخوردار هستند. به طوري

 بخش عمده صادرات در اين گروه به محصوالت میناکاري شده و قلمزنی شده اختصاص دارد. 

دهد. شايان ذکر است، به بازارهاي هدف را نشان می ، به نحوي آشکار ارزش دالري صادرات صورت پذيرفته43-4نگاره    

در اين گروه، انواع مصنوعات و اشیاي در اين نگاره، صرفا صادرات آثار فلزي به بازارهاي هدف مورد توجه قرار گرفته است. 

اي هته، بنابر دادهکوب(، جواهرآالت و کارد، مورد معامله قرار گرفته است. البزنی، میناکاري و فیروزهمسی )به صورت قلم

اند؛ هر ، بازار هدف صادراتی جواهرآالت، اعم از طال و نقره، کشورهاي عربی از قبیل امارات، عراق، و لبنان بوده37-4جدول 

توان با شود، میآيد. ولی با توجه به اينکه تقاضايی در اين بازارها مالحظه میتوجه به نظر نمیچند، رقم صادراتی چندان قابل

 ريزي دقیق، نه تنها فروش بیشتري به اين بازارها داشت، بلکه حیطه فعالیت را به بازارهاي ديگر گسترش داد. امهبرن

 
 حجم صادرات آثار فلزي به بازارهاي هدف صادراتی 43 -4 نگاره

به ترتیب به کشورهاي عراق، امارات،  93-89، محصوالت صنايع دستی فلزي در فاصله زمانی 43-4با توجه به نگاره    

انگلستان، اردن، ترکیه، اتريش، فرانسه و قطر صادر شده است. میزان ارزش دالري دريافتی از محل صادرات اين گروه محصوالت 

رسد. صادرات صورت پذيرفته به بازارهاي هزار دالر هم نمی 120رين حالت، به مرز از ساير کشورها بسیار اندک است و در بهت

که عمده زنی است. در حالیهدف صادراتی عراق، انگلستان، ترکیه و اتريش بیشتر شامل اشیا و مصنوعات مسی به صورت قلم

ند شده است. هر چمسی به صورت میناکاري صادرات آثار فلزي به کشورهاي امارات، اردن، فرانسه و قطر در برگیرنده اشیاي
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ان با تومالحظه نیست، ولی به دلیل وجود تقاضا در اين کشورها، میصادرات انجام شده به هر يک از اين کشورها چندان قابل

 ريزي منسجم صادراتی، فعالیت در اين بازارهاي هدف را گسترش داد.برنامه

 ايران و بازارهاي هدف صادراتی آثار سفالی 4-5-2

در زمینه هدف و کاربرد آثار سفالی بايد مطرح کرد که گروهی از اين آثار، همواره ظروف مناسبی براي نگهداري مواد    

 اع پیکره،چنین انوهاي برجسته و هماند و گروهی ديگر، به عنوان مصالح ساختمانی مانند انواع آجر و کاشی، کتیبهخوراکی بوده

هاي سفالی به صورت خام يا پخته، هر کدام داراي ويژگی خاصی براي تزيین هستند. روند. بدنهوسايل روشنايی و ... به کار می

هاي ینهشود. براي تزيین سفالبعدي( روي بدنه خام و نقوش رنگی با لعاب يا رنگ روي بدنه پخته اجرا مینقوش برجسته )سه

فاده توان استهاي گوناگون میع نقوش گیاهی، حیوانی، انسانی، اشیاي هندسی، خطوط و ... با رنگدار و بدون لعاب از انوالعاب

. در جدول (1391)کیان اصل،  رنگ( دادتوان لعاب )يکدست، رنگین و يا بیچنین اشیاي سفالی نقش برجسته را میکرد. هم

 سفالی نشان داده شده است.، محصوالت صادراتی و اطالعات مربوط به آن در حوزه آثار 4-38

 اطالعات صادراتی آثار سفالی ايران 38 -4 جدول

هنرهاي  حوزه

 صناعی
 محصوالت صادراتی

کشورهاي 

 هدف

ارزش 

 دالري

ترين بااهمیت

 بازار هدف

ترين اهمیتکم

 بازار هدف

شیا  آثار سفالی شپزخانه،  میز، سر  يا شیا    آ  خانه و يساير ا

  بدون لعاب سفال پاكیزگی از

 انگلستان عراق 1361 افغانستان

 385489 امارات

 80 انگلستان

 5928 روسیه

 559741 عراق

 8430 قطر

   961029  مجموع ارزش دالري صادرات

شیا  شپزخانه  میز، سر  يا شیا    ،آ  خانه و يساير ا

  زدهسفال لعاب پاكیزگی از

 انگلستان عراق 19578 آذربايجان

 33669 آلمان

 5760 اردن

 58609 امارات

 141 انگلستان

 44016 ايتالیا

 2676 ترکیه

 200 ژاپن

 602412 عراق

 9834 فرانسه

 650 قزاقستان
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هنرهاي  حوزه

 صناعی
 محصوالت صادراتی

کشورهاي 

 هدف

ارزش 

 دالري

ترين بااهمیت

 بازار هدف

ترين اهمیتکم

 بازار هدف

شیا  آثار سفالی شپزخانه  میز، سر  يا شیا    ،آ  خانه و يساير ا

  زدهسفال لعاب پاكیزگی از
 1106 قطر

 انگلستان عراق

   778651 مجموع ارزش دالري صادرات

شیا   مجسمه و  ستثناي چین يتز يساير ا  ی(ینی )به ا

  سفال از

 چین امارات 27300 آلمان

 900 اردن

 733 افغانستان

 6446031 امارات

 2240 انگلستان

 61250 ايتالیا

 4500 ترکیه

 516 چین

 1200 سويیس

 3825 عراق

 13845 کويت

 1040 فرانسه

 2810 کانادا

 4100 هلند

   6570290 مجموع ارزش دالري صادرات

 انگلستان عراق 3078 ارمنستان  سفال از ساير اشیا

 4050 اسپانیا

 8161 افغانستان

 739861 امارات

 2880 انگلستان

 26378 ايتالیا

 45600 ترکیه

 20901 روسیه

 6549406 عراق

 31263 فرانسه

 136462 قطر

 13094 لبنان

   7581134 ارزش دالري صادراتمجموع 

 انگلستان عراق 42700 آذربايجان کاشی يا سرامیک معرق
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هنرهاي  حوزه

 صناعی
 محصوالت صادراتی

کشورهاي 

 هدف

ارزش 

 دالري

ترين بااهمیت

 بازار هدف

ترين اهمیتکم

 بازار هدف

 انگلستان عراق 20640 ارمنستان کاشی يا سرامیک معرق آثار سفالی

 328436 امارات

 1902 اندونزي

 288 انگلستان

 362247 بحرين

 159480 تايلند

 883413 عراق

 7800 عربستان

 13207 کويت

 15600 مالزي

   1835713 مجموع ارزش دالري صادرات

 نیوزيلند عراق 16660 آلمان شدهسرامیك نقاشی كاشی يا

 7479 اتريش

 14119 افغانستان

 602703 امارات

 2189 اندونزي

 170729 بحرين

 97164 پاکستان

 11640 تاجیکستان

 480 تايلند

 208 ترکمنستان

 1188 سويیس

 1836717 عراق

 481415 عربستان

 41721 قطر

 23270 کويت

 66893 لبنان

 82616 مالزي

 78 نیوزيلند

   3457269 مجموع ارزش دالري صادرات

شیا   مجسمه و  ستثناي چین يتز يساير ا  (یینی )به ا

  سرامیك از

 قزاقستان عراق 14839 آلمان

 1625 اتريش
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هنرهاي  حوزه

 صناعی
 محصوالت صادراتی

کشورهاي 

 هدف

ارزش 

 دالري

ترين بااهمیت

 بازار هدف

ترين اهمیتکم

 بازار هدف

شیا   مجسمه و  آثار سفالی ستثناي چین يتز يساير ا  (یینی )به ا

  سرامیك از

 قزاقستان عراق 16050 اردن

 1262 امارات

 1740 انگلستان

 4800 ايتالیا

 22560 تاجیکستان

 46580 ترکیه

 19144 چین

 3700 ژاپن

 3380 سويیس

 64326 عراق

 5530 فرانسه

 720 قزاقستان

 6630 کنیا

 2178 گرجستان

 3558 لبنان

   218622 مجموع ارزش دالري صادرات

دون ب آشپزخانه از سرامیك، يمیز، اشیا سر ياشیا

  لعاب

 کانادا امارات 4537 امارات

 970 کانادا

   5507 مجموع ارزش دالري صادرات

آشــپزخانه از ســرامیك،  يمیز، اشــیا ســر ياشــیا

  زدهلعاب

 ايتالیا عراق 1855 آلمان

 730 ايتالیا

 42630 ترکیه

 872443 عراق

 3718 مالزي

 93500 هلند

   1014876 مجموع ارزش دالري صادرات

 نیوزيلند امارات 1500 آذربايجان  سرامیك از ساير اشیا

 74069 آلمان

 17490 اتريش

 3000 ارمنستان

 642030 امارات

 14460 انگلستان
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هنرهاي  حوزه

 صناعی
 محصوالت صادراتی

کشورهاي 

 هدف

ارزش 

 دالري

ترين بااهمیت

 بازار هدف

ترين اهمیتکم

 بازار هدف

 آثار سفالی

 

 

 

 

 نیوزيلند امارات 69660 ايتالیا  سرامیك از ساير اشیا

 14400 تاجیکستان

 217814 ترکیه

 4130 چین

 366384 عراق

 39045 فرانسه

 4125 قزاقستان

 9125 کنیا

 10664 لبنان

 240 نیوزيلند

 265050 هلند

   1753186 مجموع ارزش دالري صادرات

   24176277 مجموع کل ارزش دالري صادرات گروه آثار سفالی

، بازارهاي هدف صادراتی در اين گروه محصوالت، کشورهاي امارات و عراق هستند. به عالوه، 38-4با توجه به جدول    

کند که محصوالت کار شده و تزيین شده بیشتر از محصوالت ديگر هاي مختلف اين گروه مشخص میارقام صادراتی بخش

دهنده استقبال بازارهاي هدف ساير کشورها از طرح و نقش است. اين مورد نشانمورد توجه خريداران خارجی قرار گرفته 

چنین، اشیاي سفالی و کاشی يا سرامیک نقاشی شده، نسبت به ساير محصوالت اين گروه از فروش بیشتري ايرانی است. هم

ارهاي هدف صادراتی را بر حسب ارزش ، میزان صادرات انجام شده در رشته آثار سفالی به باز44-4اند. نگاره برخوردار بوده

اقالم مشتمل در اين گروه عبارت از اشیاي سفالی و سرامیکی )به صورت بدون لعاب و لعاب زده(،  دهد.دالري نشان می

 شده هستند. مجسمه و اشیاي تزيینی از سفال و سرامیک، و کاشی يا سرامیک معرق و نقاشی

شده است، بخش عمده صادرات آثار سفالی به ترتیب به کشورهاي عراق و امارات مشخص  44-4طور که در نگاره همان   

میلیون دالر بوده است که سهم  7/11ساله، تقريبا معادل  5اختصاص دارد. صادرات انجام شده به کشور عراق در دوره زمانی 

میلیون دالر( تعلق دارد. محصوالت  8/1شده )میلیون دالر( و کاشی يا سرامیک نقاشی 5/6بزرگی از آن به صادرات اشیاي سفالی )

  اي تزيینی ساخته شده از سفال است( شامل مجسمه و اشی%70به فروش رفته در بازار هدف صادراتی امارات نیز عمدتا )تقريبا 
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 حجم صادرات آثار سفالی به بازارهاي هدف صادراتی 44 -4 نگاره

شود، صادرات اين گروه به طیف وسیعی از کشورها انجام شده است. ولی میزان مالحظه می 44-4به عالوه، چنانکه در نگاره   

ارزش دالري دريافتی بسیار محدود است. ظاهرا بیشتر تعامالت صورت گرفته در اين گروه به صورت صادرات اتفاقی و بدون 

 برنامه بوده است.

 ايران و بازارهاي هدف صادراتیمحصوالت آبگینه  4-5-3

کاربردي  هاينمايی، تحمل دماي باال، عبور دادن نور، پوشش حفاظتی و قابلیتشیشه به دلیل توانايی نگهداري مواد، بزرگ   

ن و ...(، تزيینی، همواره مورد توجه قرار داشته است. از اين ماده، انواع محصوالت خانگی معمولی )بشقاب، ديس، گلدا

ود و شاي، در و پنجره، لوازم آزمايشگاهی و ...( تولید میهاي نشکن، کريستال، بطري و محصوالت صنعتی )الیاف شیشهشیشه

 دهد. گستره وسیعی از زندگی بشر را پوشش می

ازي، سهاي ماتتوان با تراش، نقاشی، شیوهآيد. در سطح شیشه میپس از ساخت، شیشه به صورت شفاف يا مات در می   

ها روي سطح توان با انواع رنگچنین میها را اجرا کرد. همهاي ساخت دو پوست و سه پوست، انواع طرحآبگز کردن و روش

 .(1391 )تسلیمی، گیرندهاي مختلف فلزي از جمله مس و آهن را براي تزيین روي شیشه به کار میشیشه را نقاشی کرد. آرايه

 دهد.آشکار، محصوالت صادراتی و اطالعات مربوط به آن در حوزه محصوالت آبگینه را نشان میبه طور  39-4جدول 

 اطالعات صادراتی آبگینه ايران 39 -4 جدول

هنرهاي  حوزه

 صناعی
 محصوالت صادراتی

کشورهاي 

 هدف

ارزش 

 دالري

ترين بااهمیت

 بازار هدف

ترين اهمیتکم

 بازار هدف

شه    آبگینه شی سر    نوع مورد از ايظروف  ستفاده براي   میز ا

ي امقاصــد آشــپزخانه يا ینی(يهاي تزلیوان از )به غیر

 ینيبدون تز

 انگلستان عراق 1402 آذربايجان

 18960 افغانستان

 700 انگلستان
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هنرهاي  حوزه

 صناعی
 محصوالت صادراتی

کشورهاي 

 هدف

ارزش 

 دالري

ترين بااهمیت

 بازار هدف

ترين اهمیتکم

 بازار هدف

شه    آبگینه شی سر    نوع مورد از ايظروف  ستفاده براي   میز ا

ي امقاصــد آشــپزخانه يا ینی(يهاي تزلیوان از )به غیر

 ینيبدون تز

 انگلستان عراق 6420 ژاپن

 265497 عراق

 3300 قبرس

 6167 گرجستان

   302446 مجموع ارزش دالري صادرات

شه    شی سر    نوع مورد اي ازظروف  ستفاده براي   میز ا

ي امقاصد آشپزخانه   يا هاي نوشیدنی( لیوان از )به غیر

 خوردهتراش شده،نقاشی

 قبرس عراق 41580 آذربايجان

 1860 آلمان

 1990 ارمنستان

 149487 افغانستان

 36425 امارات

 2520 اندونزي

 4454 انگلستان

 43517 تاجیکستان

 158256 ترکمنستان

 503637 ترکیه

 900712 روسیه

 3587258 عراق

 210 قبرس

 1840 قزاقستان

 1140 کانادا

 10040 کنیا

 19551 کويت

 16982 گرجستان

 6000 لبنان

   5487459 مجموع ارزش دالري صادرات

ــه ــیشـ ینات  يتز توالت، اي براي محل كار، ظروف شـ

  ینيداخلی بدون تز

 تايلند عراق 5965 افغانستان

 17250 بحرين

 3420 تايلند

 274369 عراق

   301004  مجموع ارزش دالري صادرات

ــه ــیشـ ینات  يتز توالت، اي براي محل كار، ظروف شـ

 خوردهتراش شده،نقاشی، مقاصد مشابه داخلی يا

 قبرس عراق 23390 آذربايجان

 1140 آلمان
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هنرهاي  حوزه

 صناعی
 محصوالت صادراتی

کشورهاي 

 هدف

ارزش 

 دالري

ترين بااهمیت

 بازار هدف

ترين اهمیتکم

 بازار هدف

ــه آبگینه ــیشـ ینات  يتز توالت، اي براي محل كار، ظروف شـ

 خوردهتراش شده،نقاشی، مقاصد مشابه داخلی يا

 قبرس عراق 51683 ارمنستان

 198061 افغانستان

 67273 امارات

 7405 انگلستان

 5792 ايتالیا

 597606 پاکستان

 2760 تاجیکستان

 2321609 ترکمنستان

 559980 ترکیه

 25061 روسیه

 1812 ژاپن

 23698820 عراق

 9952 فرانسه

 675 قبرس

 188004 قزاقستان

 5400 قطر

 1794 کانادا

 19180 کنیا

 123667 کويت

 452471 گرجستان

 121465 لبنان

 1296 نیوزيلند

   28486296 مجموع ارزش دالري صادرات

 يا میز استفاده براي سر   نوع مورد اي ازظروف شیشه  

دون ب، ضريب انبساط خطیشیشه داراي    آشپزخانه از 

 ینيتز

 قزاقستان عراق 7972270 عراق

 4500 قزاقستان

   7976770 مجموع ارزش دالري صادرات

 يا میز استفاده براي سر   نوع مورد اي ازظروف شیشه  

شپزخانه  ساط خطی،       اي ازآ ضريب انب شه داراي   شی

 خوردهتراش شده،اشیقن

 

 آذربايجان عراق 90 آذربايجان

 5000 اردن

 22100 افغانستان

 325 امارات

 5098 ترکمنستان
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هنرهاي  حوزه

 صناعی
 محصوالت صادراتی

کشورهاي 

 هدف

ارزش 

 دالري

ترين بااهمیت

 بازار هدف

ترين اهمیتکم

 بازار هدف

 يا میز استفاده براي سر   نوع مورد اي ازظروف شیشه   آبگینه

شپزخانه  شه     اي ازآ ساط خطی،   شی ضريب انب  داراي 

 خوردهتراش شده،اشیقن

 

 آذربايجان عراق 4395 ترکیه

 450566 عراق

 8040 کانادا

 6323 گرجستان

   501937 مجموع ارزش دالري صادرات

شیا  ساير   ،هاي داراي ضريب انبساط خطی  شیشه   از ا

 ینيبدون تز

 آلمان عراق 1320 آلمان

 2672 اندونزي

 272005 عراق

   275997 مجموع ارزش دالري صادرات

شیا    ،هاي داراي ضريب انبساط خطی  شیشه   از ساير ا

 خوردهتراش شده،نقاشی

 امارات اندونزي 4193 امارات

 35910 اندونزي

 22800 روسیه

   62903 مجموع ارزش دالري صادرات

   43394812 آبگینهمجموع کل ارزش دالري صادرات گروه 

 روند. بهتی اين گروه به شمار میترين بازارهاي هدف صادرا، کشورهاي عراق و ترکمنستان به عنوان مهم39-4 بنابر جدول   

ی با بررسی اقالم صادراتچنین، طور کلی، بخش عمده صادرات محصوالت اين گروه به کشور عراق صورت پذيرفته است. هم

شود که ظروف و اشیاي نقاشی شده و تراش خورده در مقايسه با کاالهاي بدون تزيین، با اقبال مالحظه میدر گروه آبگینه، 

توان حجم عمده صادرات اين گروه را به محصوالت کار شده با طرح که میفروش بسیار بیشتري روبرو بوده است؛ به طوري

کند. در به بازارهاي هدف خارجی را بر حسب دالر مشخص می ، میزان صادرات آبگینه45-4نگاره و نقش ايرانی نسبت داد. 

اي براي مصارف خانگی يا محل کار )به صورت بدون تزيین گروه آبگینه، انواع محصوالت صنايع دستی از قبیل ظروف شیشه

-تراش شده وشیهاي داراي ضريب انبساط خطی )بدون تزيین يا نقااي از شیشهخورده( و اشیاي شیشهشده و تراشيا نقاشی

 خورده( مورد معامله قرار گرفته است.

میلیون دالر  5/36ترين بازار هدف صادراتی محصوالت آبگینه، کشور عراق با صادرات تقريبا معادل ، مهم45-4بنابر نگاره    

ه عنوان ديگر مقاصد هزار دالر(، ب 950میلیون دالر( و روسیه ) 1/1میلیون دالر(، ترکیه ) 5/2است. پس از آن ترکمنستان )

آيند. ارز دريافتی از محل صادرات اين گروه محصوالت به ساير کشور، با توجه به نگاره صادراتی آبگینه ايران به حساب می

رود. الزم به ذکر است، ارقام مطرح شده مربوط هزار دالر فراتر نمی 600، در بیشترين حالت خود )کشور پاکستان( از مرز 4-45

دهنده فعالیت بسیار محدود در اين بازارهاي سال اخیر است که نشان 5ادرات محصوالت صنايع دستی طی به مجموع ص

 صادراتی است.
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 حجم صادرات آبگینه به بازارهاي هدف صادرات 45 -4 نگاره

-شده و تراشمحل کار به صورت نقاشی اي براي مصارفبخش بزرگی از صادرات اين گروه به عراق، شامل ظروف شیشه   

 اي با مصارفدرصد(. به عالوه، قسمتی از صادرات آبگینه به اين بازار هدف به صورت ظروف شیشه 65خورده است )حدود 

ده و شاي براي مصارف خانگی به صورت نقاشیمنزل از شیشه داراي ضريب انبساط خطی و بدون تزيین، و نیز ظروف شیشه

اي براي مصارف محل کار به ترين بخش صادرات به ظروف شیشههستند. در بازار هدف ترکمنستان نیز، مهمخورده تراش

ورده، خشده و تراشاي نقاشیکه کشور ترکیه، پذيراي ظروف شیشهخورده اختصاص دارد. در حالیشده و تراشصورت نقاشی

گرفته در اين دو بخش نیز تقريبا با يکديگر برابر است.  هم براي مصارف خانگی و هم محل کار است. میزان صادرات صورت

ده و شاي براي مصارف منزل به صورت نقاشیدر نهايت، قسمت عمده صادرات آبگینه به بازار روسیه، شامل ظروف شیشه

 خورده است. تراش

اي کار شده ايران دارند. شیشهشود، بازارهاي خارجی بیشتر تمايل به خريد محصوالت طور که در مجموع مشخص میهمان   

ند. کدر واقع، آنچه بیشتر در ذهن و خواسته خريداران خارجی نقش بسته است، طرح و قلم دست ايرانی است که خودنمايی می

واند تهاي مناسب میها و استراتژياين نشان از مقبولیت گسترده نقوش ايرانی در کشورهاي هدف است که با تدوين برنامه

 هانی داشته باشد. پذيرش ج

 ايران و بازارهاي هدف صادراتی آثار چوبی 4-5-4

چوب به دلیل فراوانی، قابلیت حمل، ساخت و تزيین آسان، رنگ و بافت طبیعی و متنوع آن ماده بسیار مناسبی براي تولید    

ها مورد استفاده قرار زندگی انساناي در هاي مختلف به شکل گستردهرود. آثار هنري چوبی در دورهآثار هنري به شمار می

ها، ستون و نرده، صندوق، منبر، قاب عکس، رحل، صندلی، جداکننده فضاها )پاراوان(، وسايل و گرفته است. انواع در و پنجره

وع کاربرد نآثار هنري چوبی با توجه به  اند، از جمله اين آثار هستند.ظروف آشپزخانه و ... که با انواع نقش و نگارها تزيین شده
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بافت  ها وگیري از رنگ، رگهشوند. بهرههاي سنتی ساخته و تزيین میها و نقشبه صورت مسطح و حجمی با استفاده از طرح

 آالتها و يراقچنین از گل میخگیرد. همهايی است که در ساخت اين آثار مورد توجه هنرمند قرار میطبیعی چوب از ويژگی

 شود.هنرهاي چوبی استفاده می فلزي به عنوان آرايه در

از  گیريدهند. به تناسب بهرههاي تراش، برش، برش و بست، و يا ترکیبی انجام میساخت و تزيین چوب را به روش   

چینی،  رهکاري، گکاري، مشبکشود که عبارت از خراطی، منبتروشهاي مذکور، هنر درودگري سنتی به انواع مختلفی تقسیم می

، 40-4. جدول (1391)ذريه زهرا،  کاري، معرق منبت، معرق خاتم و احجام چوبی هستندکاري، خاتمنازککاري، معرق

 دهد.محصوالت صادراتی و اطالعات مربوط به آن در حوزه آثار چوبی را نشان می

 اطالعات صادراتی آثار چوبی ايران 40 -4 جدول

ــوزه ــاي  حـ هنرهـ

 صناعی
 محصوالت صادراتی

کشورهاي 

 هدف

ارزش 

 دالري

ترين بااهمیت

 بازار هدف

ترين اهمیتکم

 بازار هدف

ــتی هايمبل آثار چوبی  و خاتم معرق، خراطی،) صــنايع دس

 ....( و منبت

 انگلستان عراق 5737 آذربايجان

 3780 ارمنستان

 2520 افغانستان

 8376 امارات

 600 انگلستان

 11585 تاجیکستان

 14171 تايلند

 28680 ترکمنستان

 2268 ترکیه

 715072 عراق

 19228 قزاقستان

 10070 کنیا

 44789 گرجستان

 29271 مالزي

   896147 مجموع ارزش دالري صادرات

صنايع   كاري شده، منبت كاري شده و چوب خاتم

 و و كارد زيورآالت براي جعبه صورت  به  دستی 

 چوبی، مبلمان  اشیاي ،چنگال

 

 

 

 ژاپن امارات 136929 آلمان

 191970 اردن

 46756 اسپانیا

 7546779 امارات

 87120 اندونزي

 2193 انگلستان

 25776 ايتالیا
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ــوزه ــاي  حـ هنرهـ

 صناعی
 محصوالت صادراتی

کشورهاي 

 هدف

ارزش 

 دالري

ترين بااهمیت

 بازار هدف

ترين اهمیتکم

 بازار هدف

صنايع   كاري شده، منبت كاري شده و چوب خاتم آثار چوبی

 و و كارد زيورآالت براي جعبه صورت  به  دستی 

 چوبی، مبلمان  اشیاي ،چنگال

 

 ژاپن امارات 79 بحرين

 125750 ترکیه

 6587 روسیه

 40 ژاپن

 844 سويیس

 22418 عراق

 840 فرانسه

 40800 قبرس

 53702 قزاقستان

 1027389 قطر

 159060 کانادا

 3023248 کويت

 6280 نیوزيلند

 4800 هلند

   12509360 مجموع ارزش دالري صادرات

 ك،مشب معرق، ،خراطی شامل چوبی صنايع دستی

ــی   منبت،  كاري، نازو  روي چوب خاتم به   نقاشـ

 خالل چوب كبريت آويز وجز رخت

 فرانسه ايتالیا 10383 ايتالیا

 2112 روسیه

 5023 عراق

 168 فرانسه

 2394 کويت

   20080 مجموع ارزش دالري صادرات

ــتانه در   دوره و چهارچوب،  در، چوب به   از آسـ

ستی    صورت   قطعات) چینی گره شامل  صنايع د

ر د استفاده  قابل هندسی  هايازگره متشكل  چوبی

 (سطوح

 ارمنستان عراق 200 ارمنستان

 360 اسپانیا

 8879 ترکیه

 37645 عراق

   47084 مجموع ارزش دالري صادرات

 شــامل خراطی، صــنايع دســتی آويز چوبیرخت

ــبك، معرق، ــی روي  منبت، كاري،نازو مش نقاش

 چوب خاتم

 

 آلمان عراق 443 آلمان

 544 افغانستان

 1120 سويیس

 1152 عراق

   3259 مجموع ارزش دالري صادرات
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ــوزه ــاي  حـ هنرهـ

 صناعی
 محصوالت صادراتی

کشورهاي 

 هدف

ارزش 

 دالري

ترين بااهمیت

 بازار هدف

ترين اهمیتکم

 بازار هدف

ــمه آثار چوبی ــیا  هاي كوچك ومجس ــاير اش  ینی ازيتز يس

صورت  شامل      چوب به  ستی  خراطی،  صنايع د

ــبك، نازو ــیمعرق، مش  روي كاري، منبت، نقاش

 خاتم چوب

 کانادا آلمان 661740 آلمان

 224161 امارات

 3860 ترکیه

 129754 سويیس

 26892 عراق

 2000 فرانسه

 36588 قطر

 550 کانادا

 1485 مالزي

   1087030 مجموع ارزش دالري صادرات

صنوعات  ستی    چوبی م شامل خراطی    صنايع د

نقاشــی روي  كاري،نازو ،منبت ،مشــبك معرق و

 آشپزخانه چوب خاتم براي سرويس میز يا

 - عراق 5450 عراق

   5450 مجموع ارزش دالري صادرات

   14568410 مجموع کل ارزش دالري صادرات گروه آثار چوبی

که بیش از نیمی ترين بازار هدف صادراتی، کشور امارات است. به طوريمهمشود، شاهده میم 40-4طور که در جدول همان   

کاري شده در قالب محصوالت صادرات چوب خاتمچنین، هماز صادرات گروه آثار چوبی به اين کشور صورت پذيرفته است. 

 توان چنینمی 40-4با توجه به جدول در واقع،  گیرد.ی گروه محصوالت چوبی را در بر میترين بخش صادراتمختلف، مهم

. هددبخش عمده صادرات آثار چوبی را به خود اختصاص میکاري شده با کشور امارات، استنباط کرد که صادرات چوب خاتم

يع ا، حجم صادرات صورت پذيرفته در گروه آثار چوبی در قالب نمودار نشان داده شده است. در اين رشته صن46-4در نگاره 

آويز چوبی، در، چهارچوب، دوره، آستانه کاري شده، مبل، رختکاري و منبتدستی، طیفی از محصوالت شامل چوب خاتم

ه کاري و منبت، بدر، مجسمه و اشیاي تزيینی، و مصنوعات و صنايع دستی چوبی به صورت خراطی، معرق، مشبک، نازک

 بازارهاي خارجی ارسال شده است. 

شود، بخش عمده صادرات آثار چوبی به ترتیب به بازارهاي هدف امارات، کويت، قطر، مالحظه می 46-4نگاره چنانکه در    

هزار دالر است که در  200آلمان و عراق صورت پذيرفته است. ارزش دالر دريافتی از صادرات به ديگر کشورها کمتر از 

 رود. ی، رقم بسیار ناچیزي به شمار میمقايسه با صادرات انجام شده به ساير بازارهاي هدف صادرات
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 حجم صادرات آثار چوبی به بازارهاي هدف صادرات 46 -4 نگاره

، بیشترين فروش انجام شده در اين 40-4با توجه به اقالم صادر شده به کشورهاي امارات، کويت و قطر بر اساس جدول    

هاي کوچک و اشیاي تزيینی از چوب، بیشتر مورد که مجسمهکاري شده تعلق دارد. در حالیمنبتکاري و گروه، به چوب خاتم

هاي صنايع دستی اي از صادرات آثار چوبی به مبلتوجه خريداران آلمانی بوده است. به عالوه، در کشور عراق، بخش عمده

شتريان خارجی قرار گرفته است، طرح خراطی، معرق، الملل مورد تقاضاي ماختصاص دارد. به طور مشترک، آنچه در سطح بین

 کاري، منبت، و نقاشی ايرانی بر روي چوب بوده است. مشبک، نازک

 ايران و بازارهاي هدف صادراتی هاي سنتیبافتدست 4-5-5

د. البته گاهی نوشهاي مختلف بافته میهاي مستطیل و مربع در اندازهبیشتر به صورت تخت و به شکل هاي سنتیبافتدست   

ري و بامبو ها نیز از قبیل ظروف حصیشوند. برخی از بافتهچندضلعی و حتی بیضی نیز تولید میهاي ديگر مانند دايره، به شکل

شوند تا کارايی الزم را داشته باشند. گاهی هم بافندگان با ذوق و مبتکر، احجامی را بعدي )حجمی( ساخته میهاي سهدر شکل

 رخوردارندهاي گوناگونی بآمیزيها، و رنگها و نقشهاي سنتی معموال از طرحبیشتر جنبه نمايشی دارند. دست بافتبافند که می

هاي سنتی را بافتبه طور آشکار، محصوالت صادراتی و اطالعات مربوط به آن در حوزه دست 41-4جدول  .(1391)نیکويی، 

 دهد.نشان می

 هاي سنتی ايرانبافتاطالعات صادراتی دست 41  -4 جدول

هنرهاي  حوزه

 صناعی

 محصوالت صادراتی

 

کشورهاي 

 هدف

ارزش 

 دالري

ترين بااهمیت

 بازار هدف

ترين اهمیتکم

 بازار هدف

ــت هاي  بافت  دسـ

 سنتی

سبد و   صنوعات  صیربافی و  م شیا  ح ست  یيا  قیماكه م

شكل معین از  ساخته  مواد به   از اندشده  قابل بافت 

  كپوبافی صنايع دستی از نخل رونده به غیر

 آذربايجان امارات 1200 آذربايجان

 144621 امارات

 75203 عراق
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هنرهاي  حوزه

 صناعی

 محصوالت صادراتی

 

کشورهاي 

 هدف
 ارزش دالري

ترين بااهمیت

 بازار هدف

ــت هاي  بافت  دسـ

 سنتی

 ل معین ازبه شك مستقیماكه  یياشیا حصیربافی و مصنوعات سبد و 

 تیصنايع دس از نخل رونده به غیر اند ازقابل بافت ساخته شده مواد

  كپوبافی

 

 آذربايجان امارات

   221024 ارزش دالري صادرات مجموع

 امارات عراق 4800 امارات رونده لو نخ بجز بامبو كپوبافی صنايع دستی شامل

 76300 عراق

   81100 صادراتمجموع ارزش دالري 

   302124 هاي سنتیمجموع کل ارزش دالري صادرات گروه دست بافت

هاي سنتی را شامل بافت، بازارهاي هدف صادراتی امارات و عراق، بخش عمده صادرات دست41-4با توجه به جدول    

ر تقاضاي خريداران خارجی قرار گرفته است. هشوند. به عالوه، در اين گروه، آثار مصنوعات سبد و حصیربافی بیشتر مورد می

، حجم 47-4نگاره رود. چند مجموع کل ارزش دالري دريافتی از محل صادرات کاالهاي اين گروه، رقم ناچیزي به شمار می

هاي بافتصادرات اين رشته از صنايع دستی به بازارهاي هدف خارجی بر حسب ارزش دالري نشان داده شده است. دست

اي اين هکه در مقايسه با صادرات ساير رشتهرقم بسیار ناچیزي را در صادرات صنايع دستی در اختیار دارند. به طوريسنتی 

مجموع صادرات انجام شده حوزه، تقريبا جايگاهی ندارند و از سهم خاصی در صادرات صنايع دستی برخوردار نیستند. 

چنین، تعداد بازارهاي هدف صادراتی نیز هزار دالر است. هم 300حدود ساله، در کل  5هاي سنتی در دوره زمانی بافتدست

 در اين گروه محدود است.

 
 هاي سنتی به بازارهاي هدف صادراتیبافتحجم صادرات دست 47 -4 نگاره

اند. در بازارهاي هاي سنتی بودهبافتدست، کشورهاي عراق، امارات و آذربايجان، مقاصد صادراتی 47-4با توجه به نگاره    

هدف عراق و امارات، هر دو بخش کاالها )مصنوعات سبد و حصیربافی، و کپوبافی( مورد تقاضا قرار گرفته است. اما صادرات 
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انجام شده به جمهوري آذربايجان مصنوعات سبد و حصیربافی است که ارزش دالري دريافتی از محل صادرات اين محصوالت 

رسد، با توجه به فعالیت درخشان فعاالن اين گروه، عمده صادرات دالر بوده است. البته به نظر می 1200سال اخیر تنها  5یز طی ن

هاي سنتی به صورت چمدانی و بدون ثبت در آمار گمرک صورت پذيرفته باشد. حتی اگر اين مورد واقعیت داشته بافتدست

ريزي براي صادرات اين گروه محصوالت را با مشکل کمبود اطالعات تواند برنامهمی باشد، عدم وجود اطالعات آماري مؤثق

  مواجه سازد.

شود، محصوالت طور که در اين نمودار مشاهده میدهد. همانهاي صنايع دستی را نشان می، درصد صادرات گروه48-4نگاره    

 28درصد(. پس از آن، آثار سفالی با حجم  50آيد )حساب می ترين گروه صنايع دستی بهآبگینه از لحاظ حجم صادرات، عمده

درصد از  17دهد. آنگاه، آثار چوبی با حجم صادرات معادل درصد صادرات، بیشترين میزان صادرات را به خود اختصاص می

 رود. صادرات کل، سومین گروه صنايع دستی به شمار می

 
 هاي صنايع دستیاي درصد صادرات گروهدار دايرهنمو 48 -4 نگاره

 5هاي سنتی، حجم صادرات اين اقالم کمتر از بافتهاي فلزي و دستاز سوي ديگر، علی رغم برتري نسبی ايران در حوزه   

ن وجود، ايهاي سنتی از شهرت بااليی در جهان برخوردار هستند. با بافتدرصد است. اين در حالی است که آثار فلزي و دست

هاي صنايع دستی به دست کشورهاي رقیب ريزي صحیح و مناسب، سهم صادرات اين گروهبه علت عدم نگاه منسجم و برنامه

 افتاده است. 

وم س فصلور که در هاي سنتی است. همانطبافتز اهمیت در صادرات صنايع دستی، عدم توجه مناسب به دستنکته حاي   

اند. در اين بخش به صادرات اين گروه از اقالم صنايع دستی توجهی نکرده 93-89دوره زمانی ی در مالحظه شد، مناطق صادرات

ع دستی هاي صنايهاي سنتی به عنوان يکی از گروهگیرد، جايگاه دست بافتسال گذشته مورد بررسی قرار می 5نیز که صادرات 

تقريبا صفر بوده  93-89صادرات اين گروه در طی دوره شود. الزم به ذکر است، حجم غالب در کشور به شدت احساس می

 است.

آثار فلزی

آثار سفالی

آبگینه

آثار چوبی

دست بافتهای سنتی
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 بندي فصل چهارمجمع

ه هاي آماري برگرفتهاي شاخص صنايع دستی صادراتی به اين بازارها، دادهبه منظور بررسی بازارهاي هدف و تحلیل گروه   

بررسی قرار گرفته است. هدف از طرح اين بحث، سال اخیر مورد تحلیل و  5از سايت گمرک ايران و اتاق بازرگانی تهران در 

هاي مختلف صنايع دستی در هر يک از اين بازارها مشخص کردن بازارهاي مهم صادراتی و تعیین میزان اهمیت صادراتی گروه

ته فترين بازار هدف بین المللی به کدام کشورها و حیطه جغرافیايی صورت پذيرکه مشخص شود عمدهو در کل است، به طوري

 هاي صنايع دستی از لحاظ ارزش دالري صادرات از مراکز توجه اين فصل بوده است.ترين گروهچنین، شناسايی مهماست. هم

هاي آسیا و اقیانوسیه، اروپا، در بخش اول، ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی به تفکیک کشورهاي موجود در قاره   

ترين بازار هدف صادراتی، کشورهاي عراق و امارات ر بخش کشورهاي آسیا و اقیانوسیه، مهمشده است. د ارايهامريکا و آفريقا 

شورهاي اند. در منطقه اروپا، کهستند. در مقابل، کشورهاي ترکیه، عراق و چین، بیشترين واردات صنايع دستی را به ايران داشته

حالی است که کشورهاي استالیا، آلمان و فرانسه، واردات  آلمان و انگلستان، از اهمیت صادراتی برخوردار هستند، اين در

يد آاند. در بررسی کشورهاي امريکايی، کانادا مهمترين بازار صادراتی به حساب میبیشتري را در اين حوزه به کشور ايران داشته

 و کشور کنیا در منطقه آفريقا، از اهمیت صادراتی بیشتري برخوردار است.

هاي اصلی حوزه صنايع دستی صورت پذيرفته است. بر اساس هاي صادرات بر اساس گروهبندي دادهیمدر بخش دوم، تقس   

بی هاي آثار فلزي، آثار سفالی، آبگینه، آثار چوگیري کرد که صادرات انجام شده تحت گروهتوان چنین نتیجهاقالم صادراتی، می

رين تماري اين فصل، محصوالت آبگینه از لحاظ حجم صادرات، عمدهگیرد. بر اساس اطالعات آهاي سنتی قرار میبافتو دست

درصد صادرات، بیشترين میزان صادرات  28درصد(. پس از آن، آثار سفالی با حجم  50آيد )گروه صنايع دستی به حساب می

گروه صنايع دستی درصد از صادرات کل، سومین  17دهد. آنگاه، آثار چوبی با حجم صادرات معادل را به خود اختصاص می

هاي سنتی، حجم صادرات اين بافتهاي فلزي و دسترود. از سوي ديگر، علی رغم برتري نسبی ايران در حوزهبه شمار می

هاي سنتی از شهرت بااليی در جهان برخوردار بافتدرصد است. اين در حالی است که آثار فلزي و دست 5اقالم کمتر از 

ه هاي صنايع دستی بريزي صحیح و مناسب، سهم صادرات اين گروهعدم نگاه منسجم و برنامه هستند. با اين وجود، به علت

 دست کشورهاي رقیب افتاده است. 

م ور که در فصل سوطهاي سنتی است. همانبافتز اهمیت در صادرات صنايع دستی، عدم توجه مناسب به دستنکته حاي   

اند. در اين بخش به صادرات اين گروه از اقالم صنايع دستی توجهی نکرده 93-89 مالحظه شد، مناطق صادراتی در دوره زمانی

ع دستی هاي صنايهاي سنتی به عنوان يکی از گروهگیرد، جايگاه دست بافتسال گذشته مورد بررسی قرار می 5نیز که صادرات 

تقريبا صفر بوده  93-89در طی دوره  شود. الزم به ذکر است، حجم صادرات اين گروهغالب در کشور به شدت احساس می

 است.
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 مقدمه   

جهت شناسايی و معرفی عوامل مؤثر  ه استشود، در فرآيند طرح تالش شدهاي پیشین مالحظه میگونه که در فصلهمان   

ين هاي ادر توسعه کسب و کار هنرهاي صناعی از حوزه صنايع دستی وابسته به هنرهاي سنتی، در ابتدا موانع مهم و چالش

ا ر انداز توسعهتوان چشمهاست که میحوزه بررسی شوند. چرا که همواره با شناسايی و شناخت درست از مشکالت و چالش

اي پژوهش هاي، از فرصتضمن مطالعه و بررسی کتابخانه ،تجسم بخشید. بر همین اساس اثرپذيرو  اثرگذارعوامل  با تبیین

 . ه استمیدانی نیز استفاده شد

 اسیاس هايچالش اول، فصل در دستی صنايع حوزه در شاخص و اصلی هايحوزه معرفی و شناسايی از پس صورت کهبدين   

-صاحب هايديدگاه مطبوعاتی، هايگزارش ها،طرح و مقاالت در موجود وضعیت تحلیل و بررسی با حوزه اين کار و کسب

در متاسفانه  .است هشد ارايه مشخص هايجدول قالب در و آوريجمع مدون صورت به دوم فصل در آن فعاالن و نظران

 هضربات مهلكی به پیكره نیمه جان صنعت صنايع دستی ايران وارد كرد ،ديگرهاي اخیر واردات صنايع دستی كشورهاي سال

، نابراينب ی نیز به چالش کشیده شده است.دراتبازارهاي هدف صا است. بدين ترتیب، يع دستی داخلی را به حاشیه راندهصنا و

 توضعی از آماري هاييافته ه استدر فصل سوم و چهارم تالش شد ،المللی اين حوزهثر توسعه بینجهت تبیین عوامل مؤ

 اساس ود بر صادراتی مناطق شناسايی شامل سوم فصل در هايافته اين شوند. معرفی و شناسايی بازرگانی ارتباطات موجود

 هدف بازارهاي مبنا، همین بر چهارم فصل در است. بوده صناعی هنرهاي اصلی هايحوزه در و کل در صادرات حجم بیشترين

 دست هب صادرات حجم حسب بر شاخص هايگروه آن، اساس بر تا است شده شناسايی جغرافیايی نطقهم حسب بر صادراتی

 .شود معرفی و بندياولويت مقصد و مبدا ديدگاه از آمده

 هاي، تحلیل محتواي اهم چالششودمالحظه می هاي صنايع دستی در فصل دوممربوط به چالشهاي گونه که در جدولهمان   

وامل جهت معرفی ع ،شده است. در ادامه ارايهاي و میدانی هنرهاي صناعی )صنايع دستی( با استناد به گزارشات کتابخانهحوزه 

که به نوعی موانع  جداول چهارگانهاز  ي مطرح شدههابررسی چالشبر اساس  1-5نگاره  ، درمؤثر در کسب و کار اين حوزه

ر ها بکه عناوين گروهطوريه . بگیرندمیتري قرار هاي کلیبنديدر گروه عواملهمه  ،اندبودهتوسعه کسب و کار اين حوزه 

ا توجه گروهی بگروهی و تمايز بینهاي همگرا انتخاب شده است. اين انتخاب با بیشترين شباهت دروناساس کدگذاري چالش

به محور اصلی طرح، توسعه کسب و کار، صورت پذيرفته است که با شناسايی و بررسی موانع توسعه از سه بعد ضد انگیزشی، 

ا ههاي زيرمجموعه در هر يک از گروههاي اصلی و مؤلفهگیرد. در ادامه، گروهمیقانونی و محیط کسب و کار مورد بررسی قرار 

 هاي کلی بدين شرح هستند.گروه شوند.تشريح می

 شامل الف. مالکیت معنوي، ب. قوانین تدوينی و نظارتیقانونی.  –: حقوقی1گروه اصلی  -

 شامل الف. حمايت و پشتیبانی دولتی، ب. مديريت، ج. برنامه و استراتژي مدون : سیاسی.2گروه اصلی  -
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 فرهنگ

 رسانی و آموزشاطالع

 قانونی -حقوقی 
 معنويمالکیت 

 قوانین تدوينی و نظارتی

 سیاسی

 حمايت و پشتیبانی دولتی

 مديريت

 برنامه و استراتژي مدون

 صنعت

 مواد اولیه

 آمیخته بازاريابی

 محصول

 تبلیغات و بازاريابی

 گذاريقیمت

 هاي فروشواسطه

 تولید

 محیط زيست

 هاي اداريفعالیت

 اقتصادي

 سازيخصوصی

 هاها و تعاونیتشکل

 همکاري بین نهادهاي ذيربط

 گذاريتامین مالی و سرمايه

 هاي توسعه صنايع دستیزيرساخت

 شرايط اقتصادي داخلی

 شرايط اقتصادي خارجی

 رقابت و شرايط بازار

 بازار و مکان فروش

 رويکرد درونی اجتماعی -فرهنگی 

 رويکرد بیرونی

 مهارت -هنر

 گردشگري

 نمايشگاه

گروه
صلی عوامل مؤثر

ي ا
ها

 

 در توسعه کسب و کار صنایع دستی مؤثرعوامل  1 -5 نگاره
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ادي شرايط اقتص هاي توسعه صنايع دستی، ج.گذاري، ب. زيرساختشامل الف. تامین مالی و سرمايه: اقتصادي. 3گروه اصلی -

ها و تشکل .ح، سازيخصوصی .ز، داخلی، د. شرايط اقتصادي خارجی، ه. رقابت و شرايط بازار، و. بازار و مکان فروش

  .همکاري میان نهادهاي ذيربط .ط،  هاتعاونی

. هنر 3رسانی و آموزش، . اطالع2 . فرهنگ،1 شامل الف. رويکرد درونی دربرگیرنده ابعاد اجتماعی. –: فرهنگی 4گروه اصلی -

 . نمايشگاه2. گردشگري، 1و مهارت؛ ب. رويکرد بیرونی دربرگیرنده ابعاد 

. 4گذاري قیمت. 3، . تبلیغات و بازاريابی2. محصول، 1شامل الف. آمیخته بازاريابی دربرگیرنده ابعاد  .صنعت:  5گروه اصلی -

 محیط کسب و کار.هاي اداري؛ ه. فعالیتهاي فروش؛ ب. مديريت مواد اولیه؛ ج. تولید؛ د. واسطه

زم شود. المی ارايههاي کلی مشخص شده با توجه به ديد حوزه صنايع دستی در ادامه، توضیحات مربوط به هر يک از گروه   

به ذکر است، عوامل مشخص شده بر اساس نگاه توسعه کسب و کار صورت پذيرفته است و در تشريح اهمیت اين عوامل به 

 ر اين نگاه دنبال شده است.ممستطور 

 هاي مؤثر در توسعه کسب و کار صنايع دستیگروه مؤلفه 5-1

 قانونی  –گروه اصلی حقوقی 5-1-1

، ايجاد بسترهاي اعتماد و اطمینان خاطر در دستی صنايع يکی از عوامل مؤثر توسعه کسب و کار حوزه مالکیت معنوي: -الف  

و  ،هنرمندان آن است که نیاز به ثبت و ضبط مالکیت معنوي محصوالت ناب و اصیلبا حفظ  مربط به اين حیطه جامعه هنري

ها در بخش گزارش مطبوعاتی به مواردي همچون برداري غیرمجاز دارد. مطابق مستندات ذکر شده در چالشممانعت از کپی

و در گزارش نشست تخصصی نیز به خطر  ،آنهاهاي ايرانی و نیاز به ثبت و حمايت از ها و نقشاستفاده غیرقانونی از طرح

ن )چاپ هايی با تکنولوژي نويبرداري به شیوهسازي و جايگزينی محصوالت ناب و اصیل صنايع دستی و يا حتی کپیمشابه

 سازي مشابه( اشاره شده است. بعدي و مدلسه

یزه ها و در نتیجه از بین رفتن انگها و نقشطرحبرداري در گزارش بخش مصاحبه نیز بر عدم توجه مسئوالن مربوطه به کپی   

کارآفرينی تاکید زيادي شده است. حتی با وجود حمايت سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگري که آثار هنرمندان 

عی عدم نواند، به داليل مختلف از جمله عدم پیگردهاي قانونی و به با تايید سازمان يونسکو در قالب مهر اصالت ثبت شده

گیرند که خود لطمه سازي قرار میبرداري و مشابههنوز آثار هنرمندان مورد کپی ،اجرايی کردن حمايت از اين مجوز معنوي

قانه و خلق آثار خال درموجب انگیزه  ،تقويت مالکیت معنوي از آثار هنرمندان بدون شک بزرگی به کارآفرينی اين حوزه است.

رزشمند گذارد و موجب شناخت بیشتر او از آثار امثبت می اثريکه بالطبع بر سلیقه مخاطب نیز منحصر به فرد بیشتري است 

 . در نتیجه کسب و کار اين حوزه با مشتريان خاص و عام بیشتر، رونقی ديگر خواهد داشت.شودمیهنري و منحصر به فرد 

الخطاب و هاي متفاوت آحاد مردم، قوانین فصلر و روشاي با وجود ساليق و افکادر هر جامعهقوانین تدوينی و نظارتی:   -ب

اي قانونی هبخشی کسب و کار و کارآفرينی نیز  زمینهها هستند. يکی از ملزومات مهم در توسعهکننده نهايی در همه حوزهتعیین
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 قوانین و مقررات بانکی، توان بهو نظارتی آن است. در واقع، از موانع قانونی توسعه کسب و کار و کارآفرينی اين حوزه می

قوانین مالیاتی، قانون تجارت، قانون کار، وجود انحصارات دولتی ناشی از قوانین و مقررات، قوانین و مقررات گمرکی، قانون 

ها، قانون تجمیع عوارض، شهرداري، قوانین و مقررات صادرات و واردات، قانون و مقررات ورشکستگی، قوانین ثبت شرکت

 مالکیت معنوي و ثبت اختراع، قوانین محیط زيستی اشاره کرد.قوانین حقوق 

 کننده صادراتیهاي انجام شده در گزارش مطبوعاتی به مواردي مشابه همچون نبود قوانین تسهیلشواهد موجود و بررسی   

، عدم نظارت )از قبیل جوايز صادراتی(، صادرات چمدانی صنايع دستی، عدم رعايت قوانین جاري در حوزه صنايع دستی

معاونت صنايع دستی بر صنوف و بازارها، ضعف قانون در اين حوزه، نبود رويکرد معافیت مالیاتی براي تشويق فعالیت در اين 

گذاري، فروش صنايع دستی خارجی در اماکن تاريخی مورد حوزه چه داخلی و چه صادراتی، نیاز به قوانین تأمین امنیت سرمايه

گمرکی نامناسب در صادرات، عدم کنترل بر واردات کاالهاي خارجی، نبود قوانین حمايتی کافی از اين  تايید يونسکو، قوانین

دکننده، پرداخت به تولیبخش، عدم نظارت بر واردات مواد اولیه غیرکیفی، عدم تضمین خريد کاالهاي ساخته شده و اعطاي پیش

وجود در مسیر صادرات صنايع دستی اشاره کرده است و در کیفیت خارجی، مشکالت معدم کنترل واردات صنايع دستی بی

هاي حقوقی زنان، وجود سوء نظران به مواردي همچون وجود مشکالت مجوزهاي تولید، وجود چالشگزارش نشست صاحب

ه واقعی اهاي بیمه خوداشتغالی و تبديل آن به بیمه کارفرما )عدم جايگهاي مختلف از تسهیالت تامین اجتماعی، چالشاستفاده

نعتگر اي بین مديرعامل و هنرجو )صکار، چالش بیمهخوداشتغالی و کارفرمايی(، تحمیل پرداخت بیمه به کارفرما به هنرمندان تازه

رداخته پبالقوه( و سازمان میراث فرهنگی، وجود قوانین دست و پاگیر در نهادهاي دولتی در مسیر فعالیت فعاالن صنايع دستی 

 . شده است

در گزارش مصاحبه به مواردي ديگر همچون قوانین سخت جهت توسعه کار، نبود کنترل بر واردات کاالي خارجی چنین، هم   

گیر )داخلی و صادراتی(، عدم تضمین خريد محصوالت و قوانین نامناسب  به خصوص صنايع دستی چینی، قوانین دست و پا

تر و هی است که هر چه قوانین و مقررات اداري در يک کشور ساده. بديشده استمجوز و اعطاي وام نیز اشاراتی  ارايهدر 

ه هر حال آنچه که ب. گیردبه خود میشود و توسعه کسب و کار سرعت بیشتري هاي کارآفرينی بیشتر میتر باشد، انگیزهکوتاه

قوانین و مقررات حاکم در اين حوزه را مورد بازبینی و بازنگاري قرار دهند و  بايستمیگذاران مهم است اين است که قانون

هايی که در نهايت، قوانین تدوينی و نظارتی طرح شده براي تمامی ينی را در اجراي آنها تدوين کنند؛ روشهايی نوشیوه

 برد داشته باشد. -هاي درگیر، منافع بردگروه

 گروه اصلی سیاسی  5-1-2

رشد و توسعه هر پديده اجتماعی، مستلزم وجود زمینه يا محیط مناسب آن است. از اين رو، حمايت و پشتیبانی دولتی:  -الف

طلبد. شرايط عمومی دولت و بازارهاي مالی و کار نوعی توسعه کسب و کار در اين حوزه نیز شرايط و زمینه مناسب خود را می

بانی . فقدان آگاهی از خدمات حمايت و پشتیکندنقش مهمی ايفا می کارآفرينی ظرفیت در تعیینمحیط عام کسب و کار است که 
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اندازي هاي الزم در جهت راهحمايت نبود و ها و نهادهاي حمايتی،بنگاه دهندگان،ديده، توسعهموجود، فقدان مشاوران آموزش

هاي بررسی شده در مقاالت به مواردي در چالش روند.بخشی به شمار میو توسعه کسب و کار اين حوزه از موانع توسعه

، عدم حمايت هاي کارشناسانه از حرفه صنايع دستی، عدم حمايت کافی از هنرمندان فعال در اين حوزهعدم حمايتهمچون 

عدم  یرهايی نظچالشدر گزارش مطبوعاتی به هاي صنايع دستی؛ و ، عدم توجه به شرايط بحرانی برخی از رشتهسازياز بومی

هاي در حال فعالیت، نبود حمايت هاي تعاونی و اتحاديهحمايت از تولیدکنندگان فعال بخش خصوصی، عدم حمايت از شرکت

گذاري بخش خصوصی، نبود نظام حمايتی مناسب از صنعتگران و نیاز گران و هنرمندان، عدم حمايت از سرمايهاي صنعتبیمه

 شده است.  اشاره هاي رفاهی در اين حوزهبه حمايت

مشکالت مربوط به بیمه )چالش بین مديرعامل و هنرجو )صنعتگر بالقوه( و سازمان میراث فرهنگی(، وجود مالیات  چنینهم   

گاهی هاي دانشعدم حمايت، التحصیالن خالق اين حوزه و نوکارآفرينانسنگین تولیدکنندگان، عدم پشتوانه و حمايت از فارغ

ی از تقلیل حمايت دولت، نظران و تولیدکنندگان بومیعدم توجه به صاحب، هاي صنايع دستیکارگاهاندازي و دولتی جهت راه

 هايظرفیتايجاد تسهیالت براي هنرمندان به منظور استفاده از تمامی  درعدم حمايت ، درصد سهم کارفرما )بیمه( 23پرداخت 

در ند. ااز جمله مواردي است که صاحبنظران در نشست تخصصی بدانها اشاره داشته آن در جهت تبلیغ و ترويج آثار هنرمندان

جه گذاري و ايجاد اشتغال، عدم توعدم حمايت مالی جهت سرمايه از قبیل مشکالتی ديگرمصاحبه با فعاالن ديگر اين حوزه نیز 

دان و فعاالن اين حوزه، فراهم نبودن امکان هاي رفاهی به خصوص بیمه هنرمنکافی به هنرمندان خالق، عدم توجه به حمايت

اي هها، نبود انواع بیمهصادرات محصوالت، عدم نظارت و حمايت يکسان از هنرمندان، نیاز به حمايت و تسهیالت حفظ کارگاه

 شده است. در بررسی هر ذکر نیاز به حمايت جهت بهبود وضعیت فروش و هاي گزاف،بیکاري و بیماري بدون تحمل هزينه

اي ههاي تسهیالتی و رفاهی، بخشی به حمايتتوان به اين نتیجه رسید که بخشی از انتظارات به حمايتيک از موارد فوق می

که نجايی. از آاندداشتههاي معنوي اشارات مستقیم يا غیرمستقیم هاي مالی و بخشی ديگر به حمايتگذاري و پشتوانهسرمايه

عید ب است، نقش پررنگی در کسب و کار فعاالن بخش خصوصی و غیردولتی ايجاد کردهگري دولت در جامعه ايران تصدي

 هاي کسب و کار فعاالن اين حوزه نیز به مراتب نامحدود باشد.نیست که انتظار حمايت و پشتیبانی در تمامی اليه

 مديريت هر حوزه سازمانی است.ارزشمند در ترين عوامل توسعه کسب و کار، وجود نظام مديريتی کی از مهميمديريت.  -ب

مديريت واقعی در بر گیرنده هدايت قوي، رفتار مثبت، ؛ چرا که كسب و كار را نبايد صرفا يك عمل آكادمیك محسوب كرد

 حیحصموفقیت هر كسب و كار رابطه نزديكی با چگونگی كنترل در واقع، هاي مناسب فردي است. دانش كسب و كار و مهارت

يند آفر مديريت به طور کلی، .شودمیكسب و كار ی است که موجب رشد و توسعه مديريت صحیحهمان  اين، که امور آن دارد

، بسیج منابع و امکانات، هدايت و کنترل است که سازماندهی ،ريزيبرنامه به کارگیري مؤثر و کارآمد منابع مادي و انسانی در

به تی هاي مديريكسب مهارت بنابراين، د.گیرل صورت میبراي دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبو

دم عدر بررسی موانع توسعه کسب و کار در حوزه صنايع دستی در بخش مقاالت به . گذاري در اين حوزه استنوعی سرمايه

هاي مرتبط در حوزه ثباتی در مديريت اجرايی سازمانبیدر گزارش مطبوعاتی به مواردي همچون هاي شايسته، و مديريت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C
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سازي مديريت رويدادهاي تجاري، مديريت ناکارآمد در اين حوزه، عدم هاي متوالی، عدم يکپارچهصنايع دستی در طی سال

هاي ناکارآمدي سازمان و نیز متولیان مختلف در اين بخش، و گیريتعدد مراکز تصمیمگذاري و سازماندهی، تمرکز در سیاست

در اين ه يافتدهنده ضعف نظام مديريتی و سازماناشاره شده است که نشان و حمايت از صنايع دستی گذاريمتولی در سیاست

شناخت درست از  فقدانوجود مديران شايسته و خالق،  نبودمديريت در کنار هنرمندان،  عدم وجود مشارکت تیماست.  حوزه

 هاي مربوط،هاي هلدينگ با زيرمجموعهت ايجاد شرکتهاي اين حوزه و کارآفرينی آن، عدم توجه به ضرورجايگاه مديريت

عدم استفاده از مديران مرتبط و عالقمند به صنايع دستی، و  لزوم قرار گرفتن اداره میراث فرهنگی زير نظر يک واحد مرکزي 

اي در بهبود فض اند که هر يک به نوعی به مبحث مديريت و خأل آنذکر کردهنظران اين حوزه از موارد ديگري است که صاحب

 کسب و کار اشاره دارد.

اي جدي ههاي مديريتی متمركز، بحرانهاي تجاري و صنعتی بزرگ با شیوهگیري سازمانشكل در پیبرنامه و استراتژي مدون. -ج

لیات عمگیري، پیچیدگی توان به كندي عملیات تصمیمها پديدار شد كه از جمله برخی داليل آن میگونه سازمانبراي اين

هماهنگی، كاهش توان تحرو و عدم كارايی در پاسخ به تغییرات محیطی اشاره كرد. براي حل مشكالت مذكور، شكستن 

با اين اوصاف  .شدتر مطرح ريزي استراتژيك در سطوح واحدهاي كوچكهاي كوچك و نیز برنامههاي بزرگ به سازمانسازمان

تفويض مسئولیت سوددهی به ، سازمانیسهولت هماهنگی درون ،مل سازمانیافزايش سرعت عبرنامه و استراتژي مدون به 

کمک  افزايش توان رقابت و زايش تحرو سازمان در پاسخگويی به تحوالت محیطیفد سازمان، اتر و نقاط متعدسطوح پايین

اين مورد در بعد کالن، به  اي هر سازمان خواهد داشت.کند و همواره جايگاه و نقش کلیدي و اساسی در رويکرد توسعهمی

 هاي راهگشا اشاره دارد.ريزي و تدوين استراتژينقش دولت در برنامه

ي از قبیل عدم توجه به استراتژ موارديبه وضوح به  هاي حوزه صنايع دستی در گزارش مطبوعاتیچنانچه در بررسی چالش   

ا، عدم هريزي جهت برپايی نمايشگاهبرنامه فقداننسجم و جامع، ريزي مو برنامه صادراتی از سوي نهادهاي مسئول، نبود برنامه

ها و اعتبارات تعیین شده طبق سند، نیاز به شمول صنايع دستی در سند توسعه اشتغال و در نتیجه عدم استفاده از برنامه

انداز ف چشمتعري دستی با به تدوين نظام جامع صنايعريزي ترويج و تبلیغ صنايع دستی در داخل و خارج کشور، نیاز برنامه

لملل(، االملل )مانند ايجاد دفاتر بینريزي دقیق در حوزه بینمدت کشور در اين حوزه، عدم برنامهکوتاه هايبرنامه بلندمدت و

مندي از امکانات و منابع مالی اين حوزه و توسعه آن، مشخص نبودن هاي صنعتی جهت بهرهريزي در ايجاد شهرکعدم برنامه

هاي بودجه، و عدم تدوين و اجراي استانداردهاي مورد قبول و مطلوب براي تمام محصوالت م صنايع دستی در تبصرهسه

توان می جملهآن از  که است مطرح شدهدر گزارش نشست در اين رابطه  نیز ديگري مشکالتصنايع دستی اشاره شده است. 

نايع دستی، عدم ريزي درست در حوزه صغال خانگی پايدار، عدم برنامهريزي جامع در زمینه اشتعدم برنامه هايی همچونچالش

اين حوزه )نبود مشاوران تخصصی در کنار مديران تاثیرگذار و ارايه مدارک مبنی بر عدم صالحیت برخی  کارشناسی تصمیمات

در  ر مشاغل ديگربه تاثی از هنرمندان(، عدم ارتباط منسجم سه شاخص اصلی کارآفرينی، صنايع دستی و زنان، و عدم توجه

وير روشنی تص ،رودانتظار می میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگري سازماناز بنابراين  حوزه صنايع دستی را متذکر شد.
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نداز اچنین در سند چشمرو ارايه دهد. همهاي پیشافق با توجه بهوضعیت موجود و هم  بر اساسانداز صنايع دستی، هم چشم از

ملیات . اين نوع عشودمشخص  به طور آشکارجايگاه درست آن تعريف و چگونگی دستیابی به اهداف  ،صنايع دستیتوسعه 

سازمان  کير پالن يبه منظور تصو يراهبرد يزيربرنامههر چند ريزي مؤثر دارد. خود رويکردي راهبردي است که نیاز به برنامه

 یچه اتفاقات کينزد ندهيخواهد بود و در آ به چه نحوقًا ینده دقيکند بازار در آ ینیبشیتواند مشخصا پیرود، اما هرگز نمیبکار م

ط سخت يدر شرااحیا سازمان را بر اساس  راهکارهايد يدر سازمان با کيبه هر رو، متفکران استراتژ. رخ خواهد داددر آن 

 .کنند یطراح

 اقتصادي گروه اصلی 5-1-3

نداز و اهر فعالیت کسب و کاري نیاز به حداقل سرمايه اولیه دارد که معموال با استفاده از پسگذاري. مین مالی و سرمايهتأ -الف

. اما در بسیاري از شودفراهم میها هاي شخصی، حمايت مالی خانواده و بستگان نزديک و يا موسسات مالی و بانکسرمايه

نیستند. از اين رو، ترس از  خود اندازي کسب و کار مورد نظرراه جهتبه صورت بالقوه قادر به تامین منابع مالی  افرادموارد 

ه بهاي اين حوزه . در بررسی مقاالت و طرحآيدبه حساب میناتوانی تهیه منابع مالی يکی از موانع جدي توسعه کسب و کار 

ب هاي درونی کسنوعی حفظ سرمايه تواننصنعت اشاره شده است که می -عدم استفاده از امکانات بالقوه بومی هر رشته هنر

اي هنرمندان، مشکالت اعطاي وام براي تجهیز و به مشکالت سرمايه مواردي نظیر. در گزارش مطبوعاتی به شمار آيدو کار 

 تر، مشکالت اعتباري، مشکالت تسهیالتهاي انرژي ارزانهايی با حاملها، نیاز به استقرار هنرمندان در شهرکروز کردن کارگاه

بندي، عدم تأمین امکانات تولیدي بهتر، معطل ماندن سرمايه گذاري در امر بستهبانکی در حوزه اشتغال خانگی، نیاز به سرمايه

هاي سنتی فروش و باقی ماندن کاالها در بازار، عدم تأمین مالی کارگران و هنرمندان و زايل شدن سود به جهت بکارگیري روش

  مورد توجه قرار گرفته است.هاي موجود ود نقدينگی کارگاهکمبو در نهايت،  اين صنعت، 

امکانات بالقوه و بالفعل اين  اشاره به ، عدم توجیه سودآوري وذاري پايدار در حوزه صنايع دستیگچنین عدم سرمايههم   

کالت مربوط به عدم شمول گذاران و هنرمندان، مشگذار، نبود حلقه اتصال بین سرمايهو در نتیجه از دست دادن سرمايه حرفه

توانمندسازي موسسات اين حوزه توسط کارفرمايان جهت پرداخت بیمه، نبود  فقدانتسهیالت مالی و اعتباري به هنرمندان، 

ي تهران اهاي دورهتسهیالت مناسب در برگزاري نمايشگاه ارايهو نیاز به  با بهره کم، مشکالت دريافت وام، تسهیالت بانکی

یشترين باند. در واقع، نظران بدان اشاره داشتهها( از موارد ديگري است که صاحبر هنرمندان مستقر در شهرستان)مشارکت بیشت

ه گذاري در حوزهاي کالن توسعه سرمايهو برنامه هاسیاستنقصان ، ري در حوزه صنايع دستیگذاسرمايهدغدغه آنها در بخش 

مین أتفقدان ، حوزهاين گذاري در هاي سرمايهها و فرصتضعف، قوت، چالشتحلیل و ارزيابی نقاط عدم ، هنرهاي صناعی

 هاابلیتق با علم بدانها بتوان است تااندازي و مديريت کسب و کار صنايع دستی اصول راهنبود  و مالی صادرات صنايع دستی،

ش نق نیز، هاي ديگر اين حوزهاز چالش .کردرا ساماندهی گذاري در حوزه صنايع دستی کشور هاي بالقوه سرمايهتوانمندي و

 است. گذاري هاي سرمايهاي و فرصتنیروهاي بازار در جذب سرمايه، توسعه صنايع دستی با رويکرد توسعه خوشه
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ه هاي تجاري و دسترسی بمنظور از اين زيرشاخه از بعد اقتصادي، توجه به زيرساختهاي توسعه صنايع دستی. زيرساخت -ب

فیزيکی است. بدين معنی که اين بعد به وجود خدمات تجاري، حسابداري و ساير خدمات نهادي اشاره دارد هاي زيرساخت

د يکی از موارد. ناندازند و يا به تعويق مینککه ايجاد توسعه کسب و کارهاي جديد، کوچک و در حال توسعه را تشويق می

ن( به و زمی باطات، تسهیالت عمومی، حمل و نقلفیزيکی )ارت دسترسی به منابعهاي فیزيکی، زيرساختسازي مهم در آماده

یاز ن هايی از قبیلی، چالشدر گزارش مطبوعات به طوري کههاي جديد،کوچک و در حال رشد است. قیمتی متمايز براي شرکت

دگی گستردگی و پراکن اي، اهمیت تسهیالت حمل و نقل و گمرک،هاي تعرفهبه يارانه حمل و نقل، نیاز به برخورداري از سهمیه

تولیدات صنايع دستی و در نتیجه مشکل در ارسال امکانات و خدمات براي فعاالن اين حرفه، عدم توجه و پشتیبانی مناسب از 

هاي ضروري صادرات صنايع ها، حمل و نقل و گمرک به عنوان زيرساختمقوله صادرات در اين حوزه )مباحث مربوط به بانک

 .ار گرفته استمورد توجه قردستی( 

 189به مقايسه « 2014گزارش فضاي کسب و کار »ترين گزارش خود موسوم به بانک جهانی در تازهشرايط اقتصادي داخلی.  -ج

بر اساس اين گزارش، رتبه  .هاي اقتصادي و وضعیت فضاي کسب و کار آنها پرداخته استکشور جهان از نظر سهولت فعالیت

بندي جهانی فضاي بدين ترتیب، ايران در رده اعالم شده است. 152ايران از نظر فضاي کسب و کار در میان کشورهاي جهان 

کشوري که مورد مطالعه قرار گرفته  185پله سقوط داشته است. سال گذشته ايران در میان  7کسب و کار نسبت به سال گذشته 

پله سقوط در شاخص فضاي کسب و کار مواجه شده  1بدست نیاورده بود. در آن سال نیز ايران با  145اي بهتر از بودند، رتبه

با عناوين آغاز کسب وکار، کسب مجوز، استخدام نیروي  شاخص کوچک 11شاخص کلی فضاي کسب و کار بر پايه  .بود

مالیات، تجارت مرزي، اجراي قراردادها و ورشکستگی، و دريافت  گذاري،ها، کسب اعتبارات، حمايت از سرمايهکار، ثبت دارايی

ادي هاي اقتصدهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور براي انجام فعالیتشود. اين شاخص در واقع نشانانرژي برق محاسبه می

کشور در  189میان  هاي اقتصادي درو تجاري است. بدين ترتیب، ايران از نظر سهولت و مناسب بودن براي انجام فعالیت

  .اين در حالی است که سنگاپور از رتبه نخست در نظر فضاي کسب و کار برخوردار است .مراتب انتهايی قرار دارد

ا کرد که ن ادعتوان چنیورد توجه قرار گیرد. در واقع، میتواند در حوزه صنايع دستی نیز موضعیت کالن اقتصادي کشور می   

است. اين امر نه تنها متأثر از  مواجهتري نايع دستی با شرايط سخت، وضعیت صايرانهاي مختلف در صنعتدر میان خرده

ين شود. در واقع مشکالت در تدوقتصادي خاص اين صنعت نیز ناشی میوضعیت اقتصادي کل کشور است، بلکه از شرايط ا

بیشترين تأثیر را بر حوزه هنرهاي صناعی اعمال تورمی -رفت از شرايط رکودهاي اقتصادي مناسب در جهت بروناستراتژي

 ارايدکه از يک سو، تولیدکننده با کاهش تولید و عدم انگیزه تولید مواجه هستند و از سوي ديگر، مشتريان کرده است. به طوري

شته حتی هاي گذلهاي باالي کاالهاي صنايع دستی نیستند. اين امر، در ساهستند و قادر به پرداخت قیمتپايینی قدرت خريد 

جام هاي اندر بررسیحوزه صنايع دستی  هاي مطرح شده درترين چالشبنابراين از مهممنجر به انزواي اين صنعت شده است. 

 شکاه عدم توان اقتصادي و براي محصوالت صنايع دستی ايران، کاهش تقاضا در اين طرح می توان به مواردي نظیر شده
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قدرت خريد مردم، کاهش تقاضاي جهانی نسبت به کاالهاي صنايع دستی وکاهش سهم صادرات صنايع دستی ايران در جهان 

  .اشاره کرد

 مقررات و قوانین نشده آزادسازي و تغییر بدون بسته، فضاي کار، بازار هايچالش از يکی ترديدبیشرايط اقتصادي خارجی.  -د

 تا تشـده اس سـبب موضـوع همـیناست.  ساخته مواجه مشکل با و غیرمنعطف را بازار تقاضاي که است بازار اين بر نـاظر

 همواج رتبه تنزل بـا و دهد دسـت از را کـار و کـسب فضاي در خود قبلی جايگاه ساله همه جهانی رقابت عرصه در کشور

، (شورک در وکار کسب سـاماندهی فضاي طريـق از) گـذاريسرمايه و تولید موانع رفع با توانمی که حالی است در اين. باشد

 ازهاينی و آموزشی نظام بین هماهنگی ايجاد و سیاسـی، و اقتـصادي امنیـت کردن فراهم طريق از گذاريسرمايه ريسک کاهش

المللی بین بازرگانیتوان ادعا کرد که رابطه صورت می در اين .بخشید بهبود و ساماندهی را اشتغال و کار بازار وضعیت کار، بازار

دو اثر  نيابد. به عبارت ديگر، شرايط اقتصادي خارجی شديدا تحت تأثیر محیط داخلی است و ايفعاالن اين حوزه ارتقا می

برد میان  -برد تجاري گیرد، برقراري ارتباطاتدر اين زمینه مورد توجه قرار می کنند. اما آنچه بیشترمتقابلی بر هم اعمال می

شود و بعضی ديگر نیز به اقدامات از مشکالت اقتصاد جهانی ناشی می مسائلرهاي مختلف است. برخی از اين کشوايران و 

در بررسی اين طرح توسط از مواردي که در همین راستا  دولتی در راستاي مراودات بازرگانی با ساير کشور اشاره دارد.

قیمت باالي اين محصوالت در  ،محصوالت صنايع دستی ايران کاهش تقاضا برايتوان به است، می ذکر شده نظرانصاحب

سهم صادرات صنايع دستی در جهان،  و، کاهش تقاضاي جهانی المللی و ناتوانی در رقابت قیمتی در اين حوزهبازارهاي بین

 اشاره کرد. فزونی عرضه يا تولید بر تقاضا و ثابت ماندن حجم تجارت جهانی صنايع دستی در دو دهه اخیر

هـاي ويژگی از اسـت. دولتـی شـدت بـه اقتـصاد يـک وجـود ايـران، اقتـصاد معضل تريناساسی رقابت و شرايط بازار.-ه

 رانت مراکز به درصدد هستند تا کارآفرينی، به آوردن روي جاي به افراد کهنحوي به است؛ رانت افزايش دولتی اقتصادهاي

دستی، ضروري است تا رويکرد  ردن رقابت میان فعاالن حوزه صنايعمنظور فراهم آو به. کنند ارتزاق آنها از و شوند نزديک

بازار تحت نظارت کلی دولت شکل گیرد. به عبارت ديگر، تنها نقش نظارتی دولت در اين بازار محوري مورد توجه قرار 

سالم  شوند. تنها در صورتی که فضايیگیرد و نیروهاي بازار تحت قوانین تدوينی و نظارتی، به رقابت و فعالیت مشغول ممی

توان به بهبود شرايط بازار امیدوار بود. در اين شرايط، رقابت همراه با حمايت قانونی و نهادي دولت برقرار باشد، می

مللی، لاهاي خود را به بهترين شکل، چه در سطح داخلی و چه بینها و قابلیتتولیدکنندگان و هنرمندان قادر خواهند بود ظرفیت

 به منصه ظهور رسانند.

نظران اين حوزه در گزارش مطبوعاتی به ظهور رقباي قدرتمند مثل چین و هند، ناتوانی در رقابت قیمتی با محصوالت صاحب   

وارداتی به خصوص چینی، تنوع بسیار صنايع دستی وارداتی، عدم درک شرايط رقابتی، ناتوانی رقابت با شرايط بازارهاي جهانی، 

آگاهی از وضعیت رقبا، عدم توجه به وضع بازار و رقباي فعال در اين حوزه، عدم برقراري روابط تجاري دو جانبه و  عدم

رايط در ش، تحلیل رقبا اند. لذا درالمللی اشاره داشتهها و نهادهاي خارجی يا بینچندجانبه با ساير کشورها و حتی با سازمان

گاهی ن بايد به رقباي داخلی ،مر وجود داردانايع دستی و رسالت واحدي که در اين کنونی با توجه به وضعیت موجود در ص
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قیمتی کیفیت و کممحصوالت کم گیرد،مد نظر قرار بايد و آنچه به عنوان رقیب  وجود داشته باشدکننده گونه و همراهیشريک

شوند. اين محصوالت از يک سو، بازار صنايع وارد کشور می است که توسط برخی از کشورها چون چین، پاکستان، ترکیه و...

 د.نآوروارد می ناپذيري راايران صدمات جبران  شناسهبه  ،سازند و از سوي ديگراز دست تولید کننده داخلی خارج میدستی را 

 .توجه داشتدر مراحل تبلیغاتی و بازاريابی بايد با دقت به اين نکته  ،در نتیجه

عوامل مهم توسعه کسب و کار به خصوص در محصوالت فرهنگی هنري، شرايط و بسترهاي بازار از بازار و مکان فروش:  -و

بازار فروش داخلی نامناسب، نبود هاي فروش مناسب است. مطابق گزارش مطبوعاتی، فروش و به خصوص توسعه مکان

هاي موقت فروش، ع دستی، نبود بازارچههاي فروش صنايها، نیاز به ايجاد شهرکها در مبادين ورودي و خروجی استانبازارچه

 هاي اختصاصی صنايع دستی در سطحینبود نگاه فراتر از فروش سنتی و استفاده از تجارت الکترونیک، عدم وجود بازارچه

 از ها و ساير اماکن متعلق به ايران در خارج از کشورها، سفارتخانههاي اين محصوالت در رايزنیوسیع، عدم فعالیت غرفه

اي، عدم نظران ديگر در گزارش مصاحبهاز نظر صاحب ن فروش محصوالت صنايع دستی است.هاي مهم بازار و مکاالشچ

نبود جايگاه  هاي فروش )داخلی و خارجی(هاي مناسب جهت اشتغال و کارآفرينی، نیاز به ايجاد بازارها و بازارچهايجاد مکان

بخشی به توسعه جايگاه عرضه اين محصوالت دايمی به منظور ارايه مستقیم در تمام فصول، موارد ديگري است که در اهمیت

ترين دغدغه فعاالن حوزه صنايع دستی را بتوان در نبود جايگاهی شايد مهم اند.مطرح شدهتر آن و در دسترس قرار دادن آسان

 هايهاي مخصوص اين کاالها به خصوص در مکانکه نبود بازارچهمحصوالت دانست. به طوري دايمی و مشخص جهت فروش

 نظران اين حوزه قرار گرفته است.گردشگري، بسیار مورد توجه صاحب

سازي به عنوان يک سیاست اقتصادي، بر اين عقیده استوار است که مالکیت و کنترل خصوصیبه طور کلی،  سازي.خصوصی. ز

سازي در حوزه صنايع دستی از نظر تخصیص منابع، نسبت به مالکیت عمومی کارآتر است. از اهداف خصوصیخصوصی 

هاي هاي موجود، تقويت انگیزهتوان به مواردي از قبیل گسترش مالکیت، تجهیز منابع مالی، حداکثر استفاده از تخصصمی

هاي اساسی، سپردن تخصیص منابع به مکانیزم صنعتی، هدفکاري، و کاهش بوروکراسی اشاره کرد. در واقع، در اين حوزه 

هاي بلندمدت، دستیابی به فنون جديد مديريت، و در کل گذاريبخش بازار، ايجاد فضاي رقابتی و امن براي سرمايهسامان

عبارت ديگر،  به شود.واگذاري بخش به صاحبان اصلی آن هستند. البته در اين میان، لزوم حمايت و پشتیبانی دولت احساس می

ود و ها فراهم شها و زيرساخترود در کنار سپردن امور صنايع دستی به خود هنرمندان و تولیدکنندگان، برخی زمینهانتظار می

ها که توان رقابت وجود ندارد، حمايت و پشتیبانی مادي و معنوي صورت پذيرد. در غیر اين صورت، نیز، در بعضی حیطه

شود و گردونه رقابت تنها در اختیار برخی سودجويان و هاي اقتصادي و سیاسی مخرب میازيصنايع دستی دستخوش ب

ر از سازد. بنابراين، منظوتر میگیرد که موقعیت و شرايط هنرمندان و تولیدکنندگان اين حرفه را وخیمهاي قدرت قرار میگروه

يت دولتی است که هر دو در کنار هم در پی گري بخش خصوصی و حماسازي در اين بخش، ترکیبی از تصديخصوصی

د که به تدريج، روالمللی هستند. اين همراهی تا جايی پیش میارتقاي شرايط صنايع دستی و بهبود فضاي رقابتی داخلی و بین

ی، تدهد. به عبارت ديگر، با بهبود تدريجی شرايط صنايع دسحمايت دولتی جاي خود را به بهره اقتصادي از اين صنعت می
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به  اي از تولید ناخالص ملی راتوان انتظار داشت که اين بخش به صنعتی مهم در اقتصاد کشور تبديل شود و بخش عمدهمی

 خود اختصاص دهد. 

 جز هدف اين به حساب آيد. اقتصادي منطقه اول قدرت ،1404بايد تا سال  ايران ساله، 20 اندازچشم به طور کلی، براساس   

. بود نخواهد میسر اقتصاد عرصه در خصوصی بخـش رقـابتی و فعاالنـه مشارکت براي اقتصادي مطلوب شرايط کردن فراهم با

 انکماک مديريت کهمادامی و است دولتی مديريت و امکانات رهاسـازي مفهـوم بـه واقعی سازيخصوصی که است پرواضح

ولیکن، تغییر سريع مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی  .ماند خواهد ناموفق و ابتـر سـازيخـصوصی باشـد، دولت دست در

ی هاي شناسايزا باشد. به عنوان نمونه، در زمینه واگذاري صدور کارتتواند براي جامعه فعال در حوزه صنايع دستی هزينهمی

پولی شدن  هسازي منجر برود که خصوصی)صنعتگري( و پروانه تولید حوزه صنايع دستی به بخش خصوصی، چنین انتظار می

شود تعداد زيادي از فعاالن هاي عرضه محصوالت هنرمندان شود. با توجه به نسبت هزينه و سود، اين امر موجب مینمايشگاه

ونه ديگر نم حوزه صنايع دستی، به خصوص هنرمندان شهرستانی، قادر نباشند از فرصت حضور در نمايشگاه برخوردار شوند.

رداختی سازي، حق بیمه پشود که انتظار بر اين است که در صورت تحقق خصوصیبه بیمه هنرمندان صنايع دستی مربوط می

هزار تومان برسد. اين امر، نه تنها به بهبود اوضاع صنايع دستی منجر  90تا  60هزار تومان به حدود  35هنرمندان از حدود 

اقع، گذارد. در وهاي آنها بر جاي میدهد و اثري منفی بر فعالیتولید فعاالن اين حوزه را افزايش میهاي تشود، بلکه هزينهنمی

دن چنین رقابتی شسازي در حوزه صنايع دستی در حفظ شأن و ارزش اين صنعت، و همريزي مناسب فرآيند خصوصیبرنامه

 سازي اين صنعت نیست. معناي خصوصیها به بخش خصوصی به آن نقشی اساسی دارد و صرف انتقال هزينه

در  نهادهاي مردمها و تشکليکی ديگر از موانع توسعه کسب و کار در اين حوزه، عدم توجه به تعاونی ها.ها و تعاونیتشکل -ح

ه حلقه کمند است، به صورتی دهی نظامگونه مراکز در اين حوزه نیازمند سامانحوزه کارآفرينی صنايع دستی است. ايجاد اين

سازي ذکر شد، خود مانعی هايی که در بخش خصوصیواسط مؤثري بین مردم و دولت ايجاد شود؛ نه اينکه همچون چالش

اجتماعی  ادي،اقتص توسعه درها در زمینه نقش تعاونی به عمل آمده ايهبر اساس مطالعات و بررسیديگر بر موانع قبلی بیفزايد. 

دگاه از دي در ابتدا بررسی ،ايجاد يك نظام اقتصادي تعاونی واقعی در عامل مهم گرفت كه توان نتیجهمی ايران، فرهنگی و

پیشرفت  ،ايجاد اين تحول . جهتوجود آيده جانبه در نظام اقتصادي و اجتماعی كشور بكلی و همه یتحولتا  استايدئولوژيكی 

نهاد هاي مردمو تشکلها فعالیت تعاونی يقلمرو ،قتصادياز نقطه نظر اآيد. به حساب میمناسب  ابزاريو تقويت نهضت تعاونی 

به فعالیت در  ،دهندها انجام میصنايع و حرفه ،هاي كشاورزيها در بخشو اقداماتی كه تعاونی ،مشخص و محدود است

 ايجاد كرد و باتري را شود كه بايد آنها را توسعه داد و واحدهاي تولیدي بزرگواحدهاي تولیدي كوچك و متوسط محدود می

. براي ايجاد فرهنگ تعاون نیز کردهاي تولیدي اقدام شیوه کردنبه مدرنیزه  ،هاي جديد اقتصاديها و شیوهبه كار بردن روش

. اگر چنین رويكردي به وقوع نپیوندد و فرهنگ تعاونی شكل نگیرد ، ممكن اجرا کردهاي آموزشی كالن و اساسی بايد برنامه

ي خرد و كوچك در امور تولید و توزيع سودگرايی حاكم شود. در چنین شرايطی سود شخصی بر سود هااست در تعاونی

 شود.ر اصلی خود منحرف مییيابد و جامعه از مساجتماعی غلبه می
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توان به عدم وجود صنف با ضمانت اجرايی براي کنترل هاي مطرح شده در حوزه صنايع دستی در اين طرح، میاز چالش   

تولیدکنندگان و بازار رقابت آنها، و مرجعی از سوي هنرمندان و تولیدکنندگان براي رفع مشکالت اين حوزه، عدم  اعمال

هاي لهاي بازرگانی مشترک و تشکهاي اتاقها، و عدم استفاده از ظرفیتهاي غیردولتی و کارگاهبخشی به فعالیت تشکلاهمیت

ا هدهنده نیاز مبرم به توسعه تشکلهاي مذکور نشاني اسالمی اشاره کرد. چالشتجاري ايرانیان مقیم خارج به خصوص کشورها

 است. هاي صنايع دستی با ضمانت اجرايی و قانونیو تعاونی

الزم  هايها و همکاريبه منظور بهبود شرايط صنايع دستی در کشور، نیاز به برقراري هماهنگیهمکاري میان نهادهاي ذيربط.  -ط

هاي ها در برگیرنده طیفی از امور مادي و معنوي است. در واقع، تعارضها و نهادهاي مربوط است. اين همکاريمیان سازمان

هاي مختلف، خود مانعی بزرگ بر سر راه رقابتی شدن صنايع دستی است. در اين میان، به خصوص قانونی و اجرايی میان بخش

ورت دارد. يکی از موارد قابل اشاره در زمینه همکاري اين دو نهاد، همکاري میان سازمان گمرک و میراث فرهنگی بسیار ضر

اي هچنین، لزوم کنترلدريافت اطالعات آماري مناسب و به هنگام در زمینه اقالم صادراتی و وارداتی صنايع دستی است. هم

هاي مورد انتظار جمله همکاريرويه برخی کاالهاي خارجی، با وجود تصويب قوانین مربوط، از قانونی در زمینه واردات بی

المللی صورت پذيرفته در بخش صنايع دستی، به صورت صادرات و واردات اکثر مبادالت بین متأسفانه،سازمان گمرک است. 

شوند. بنابراين، نه تنها اطالعات آماري مربوط به اين مراودات چمدانی است که در اطالعات مربوط به اقالم گمرکی ثبت نمی

د برقراري رسشود. به نظر میهاي مرزي در انتقال کاالهاي صنايع دستی را موجب مینظمینیست، بلکه بسیاري بی در دسترس

 هاي نزديک میان اين دو نهاد بتواند بسیاري از مشکالت موجود در صنايع دستی را به راحتی حل کند.همکاري

یشتري مند بمیان دو بخش هنر و صنعت ايجاد شود تا هم افراد عالقههاي دانشگاهی نیز بايد ارتباطی عمیق در حیطه فعالیت   

شان تضمین شود. اين امر با برقراري جذب اين رشته دانشگاهی شوند و هم آينده شغلی آنها در حوزه مرتبط به رشته

گیرد. صورت میهاي علمی، آموزشی، پژوهشی، و کاري میان دانشگاه و سازمان میراث فرهنگی به نحوي بهتر همکارهاي

نهادي  -هاي میانهاي ديگر در زمینه ارتباطات و همکاريعالوه، صاحبنظران و هنرمندان فعال در اين حوزه به برخی چالشبه

ي هاهاي اجرايی ذيربط، عدم همکاري سازماننبود هماهنگی میان دستگاهتوان به مواردي نظیر اند که از آن جمله میاشاره کرده

اي هنرمندان، نبود مشارکت نهادهاي مدنی در کنار فعاالن اين حوزه و فقدان جايگاه اين نهادها خدمات بیمه ايهارمختلف جهت 

 گذار اشاره کرد.به عنوان مشاور و سرمايه

 اجتماعی   –فرهنگی گروه اصلی 5-1-4

 رويکرد درونی 5-1-4-1

پردازد که در پی ايجاد مبنا و اساس هايی میدرونی به مقولهدر بحث رويکردهاي مورد بحث در اين گروه عوامل، رويکرد    

درونی در ارتقاي فرهنگ صنايع دستی در کشور است. به عبارت ديگر، زمینه آشنايی فرهنگی و اطالعاتی را در سطح اجتماع 

 سازد. فراهم می
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در زمینه احراز هويت و اعتبار معنوي و  هاي بنیادينجمله شاخصه دستی در هر فرهنگی ازصنايعبديهی است  فرهنگ. -الف   

اورها و پايه ب اثري که بر هراست.  بخش راه آيندهروشنايی ،و ثمرات آن داردموضوعی که ريشه در تاريخ  تاريخی ملتهاست.

و سندي  ،مبو و برگی از شناسنامه آن مرز ،شودخسته آفريده میاعتقادات بومی، توسط دستان هنرمند و صنعتگري عاشق و دل

کالمی  به تعاريف و معنايی بیش از پرداختن ز اهمیت و شايسته توجه است،يشور است. چیزي که در اين میان حااز تاريخ آن ک

و جايگاه حضور آنها در عصر  ،هاي ساختاري و ترکیب و سنتز ماهیتی اين محصوالت با شرايط روزويژگی دستی،صنايع

هنرها و  تواند عرصه را برراحتی می هاي روز جهان بهيی و همگام بودن با جريانشک وسوسه تجددگرابی است. فناوري

اتی مصرفی ببندند و فرهنگ وارد اند،تاريخی و اعتبار باستانی خود تکیه کرده که تنها به پشتوانه ،هاي ضعیف و ناتوانفرهنگ

  کند.يگزين جا آوري روز را به راحتیرنگ و صاحب فنخوش اما مدرن، ،هويتو بی

تکثر هويتی در مخاطبان جامعه امروز  هاي انجام شده،اجتماعی در بررسی-هاي مهم اين حوزه در عرصه فرهنگیاز چالش   

)اختالط سنت و مدرنیته(، فراموشی برخی هنرهاي بومی و سنتی، درهم فروريختگی نظام طبیعی اين هنر، عدم آگاهی فرهنگی، 

، عدم اشاعه فرهنگ استفاده از صنايع دستی )در بدنه دولت و میان مردم( با هنرمندان و تولیدکنندگان فعال عدم خودباوري

نايع به صسازي صنايع دستی، نگاه مديران هاي جمعی، نبود باورمندي میان مديران مسئول، نبود سازمان فرهنگکمک رسانه

بعد فرهنگ و اجتماعی در انتقال باورها و اعتقادات اقوام مختلف، نیاز ینی و غیرمؤثر، عدم اهمیت دستی به عنوان صنعتی تزي

هاي سنتی، هاي هنربه بسترسازي فرهنگی، عدم استفاده نمادين از جمله سبد جوايز بانک، نیاز به مستندنگاري ماندگاري رشته

 .هستند و نگرش برخی مسئوالن مبنی بر عدم بازدهی اقتصادي مطلوب اين صنعت

بخشی به صنايع دستی، عدم نشست تخصصی فعاالن اين حوزه، عدم ترويج فرهنگ ارزش حاصل از ین طبق آرايچنهم   

انه، عدم مندبسترسازي مناسب در جامعه براي پذيرفتن هنرمندان، عدم تفکر درست نسبت به شیوه زيست فرهنگ زيست

عدم خود باوري کارآفرينان اين حوزه، عدم باور سازي در يک زيست درست، عدم ثبت تاريخ شفاهی هنرهاي سنتی، فرهنگ

جامعه صنايع دستی به خصوص زنان فعال اين حوزه، فقدان خودباوري و توانمندي هنرمندان و کارآفرينان نسبت به تامین 

دم عتوجهی به جايگاه سنت و مدرنیته، عدم استفاده شهروندان از محصوالت صنايع دستی به صورت روزمره و ها، بیهزينه

در . اندنظران مورد تأکید قرار گرفتههاي صاحبروند که در صحبتاز مباحث مهمی به شمار میسازي در اين حوزه فرهنگ

ترين عامل بسترساز رشد اقتصادي و  توسعه کسب و کار اين حوزه مهم ،اجتماعی صنايع دستی -جايگاه و نقش فرهنگی ،واقع

در معرفی فرهنگ و تمدن ايرانی اسالمی از طريق برقراري ارتباطات هاي دولتی یه سازمانرود با عزمی ملی، کلاست. انتظار می

 ،و از سوي ديگر آورندها فراهم مینه آشنايی ايرانیان را با ديگر فرهنگز ،هاي داخلی و خارجیبرپايی نمايشگاه  فرهنگی و

کنند که اين امر در واقع از ارکان وظايف سازمان مادر قالب صنايع دستی به مردم جهان معرفی  فرهنگ ايرانی اسالمی را در

شود تا سازمان در توسعه باعث می گی، صنايع دستی و گردشگري است کهيعنی سازمان میراث فرهن مربوط

تالش اين سازمان در  فراهم آورد. نیز مینه پويايی فرهنگی را در سطح داخلزکوشا و فعال شناخته شود و   جهان  فرهنگی

طی را شرايو  شودمیباعث تسهیل در جريان تولید و عرضه اين صنعت  ،سطح داخلی و خارجی صنايع فرهنگی در دو ترويج
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اي هصنعتی مهم در ارتقاي وضعیت اقتصادي کشور، به خصوص بهبود تراز پرداختبه عنوان  تا صنايع دستی به وجود آورد

نظران اين حوزه را با دو رويکرد بررسی کرد که در ادامه يدگاه صاحبتوان دبه طور کلی، می .مورد توجه قرار گیرد خارجی، 

 شوند.تشريح می

سانی رفرهنگی که به دلیل ماهیت دانش بنیانی آن رويکردي درونی دارد، مؤلفه اطالع اثرگذاراز عوامل رسانی و آموزش. اطالع -ب

 ردگیمیاي است که در طول زمان شکل هئلموانع و مشکالت صنايع دستی به خصوص در بخش آموزش، مس و آموزش است.

مسئله فرابخشی در  ،آموزش .هاي درست و کارآمد به همراهی دانشگاهیان و اساتید فن نیاز داردو عبور از آن و تدوين شیوه

ن ال و توسعه صادرات صنايع دستی دارد، رفع موانع مربوط به آمستقیمی که بر مقوله اشتغ اثراتصنايع دستی است و به دلیل 

هاي قديم و جديد، عدم هاي آموزشوجود تناقض و ناهماهنگی در روش بخشی اين حوزه است.توسعههاي اصلی از اولويت

در اين حوزه، عدم  رسانیهاي راهبردي و اطالعهاي دريافتی، فقدان پژوهشآموختگان با اهداف آموزشتوانايی انطباق دانش

هاي تخصصی، نبود رسانی تجاري در زمینه نمايشگاهرسانی و آموزش صادرات در شناسايی بازارهاي خارج، عدم اطالعاطالع

در حال  هايهاي تخصصی، نیاز به احیاي رشتهبنیان و کارگاهآمار دقیق و مشخص صادرات، عدم توجه به صنايع دستی دانش

ي نوين هاها، نیاز به استفاده از کارشناسان و ارزيابان متخصص و آشنا، عدم توجه به آموزشندازي کارگاهانسخ با تجهیز و راه

در اين حوزه، نیاز به رويکردهاي تخصصی مقايسه آمار صادرات با ساير کشورها، نیاز به ثبت دقیق آمار با تعريف برخی اقالم 

 هاي مستند با هدف آشنايی بیشترانواع محصوالت(، عدم پخش برنامهتعريف نشده در گمرک )عتیقه محسوب شدن برخی از 

با صنايع دستی، نبود آشنايی با تجارت جديد، نبود سیستم جامع اطالعات آماري، عدم توجه هنرمندان به صادرات کاالهاي 

و بکارگیري نیروهاي جوان  ها از پدران و استادان به نسل حاضر، مشکالت آموزشخود، نیاز به انتقال دانش و تجربه مهارت

هاي با حفظ اصالت در اين بخش، نیاز به آموزش مناسب هنرمندان و صنعتگران براي تولید مطابق سلیقه مشتريان خارجی

ري از اطالعات گی، نبود آموزش مناسب براي شناسايی بازار، فقدان توجه به بازاريابی و تبلیغات در اين حوزه، عدم بهرهفرهنگی

مله ، از جو تربیت طراحان زبده آفرينیدر زمینه طرح رسانی ناقص به بازارهاي جهانی، و مشکالت آموزشیوز، اطالعو دانش ر

 اند. طرح کردهمهاي انجام شده نظران در بررسیمواردي است که برخی از صاحب

هاي اهتجربه، عدم ارايه آمار صادقانه کارگکفايتی کارشناسان بیعدم تبحر در جذب هنرجو به دلیل بیچنین برخی ديگر به هم   

 هاي، عدم آموزشسازيبازاريابی، بازارداري و بازار هاي مختلفحوزه آموزش در، عدم وجود صنايع دستی توسط کارفرمايان

ه، زهاي آموزشی مناسب و توانمندسازي براي فعاالن اين حوگیري و ايجاد شبکه، عدم برگزاري دورهدانشگاهی جهت ارتباط

هاي داخلی توانان، عدم وجود آمار دقیق در حوزههاي کم، نبود توجه به آموزشهاآموزش در رعايت حفظ اصالتعدم وجود 

هاي کیفی، عدم شناخت و شناسايی درست از صنايع هاي نوين، عدم وجود همايشهاي آموزشالمللی، عدم توجه به شیوهو بین

المللی جهت معرفی محصوالت صنايع دستی، هاي بینعدم شناسايی فرصت ی جهانی،هاي کارآفرينشناخت مدل نبوددستی، 

 نبود هاي حوزه صنايع دستی،هاي حل مشکالت و چالششناخت جايگاه جهانی ايران در اين حوزه، عدم ارايه روش فقدان

هاي صنايع دستی را به عنوان يک رويکرد توانند بخشی از ظرفیت مخاطب آموزشتوانان يا ناتوانان ذهنی که میتوجه به کم
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هنردرمانی در برگیرند، ندادن آگاهی و آموزش الزم و مناسب به جوانان، و عدم تشويق جوانان در روي آوردن به هنرهاي 

 اند.نیز اشاره داشته صناعی

هنري هنرمندان و صنعتگران هاي که ماهیت و اصالت صنايع دستی منوط به هنرآفرينی و خالقیتاز آنجايیمهارت.  -هنر -ج

تواند نقش مؤثري در حفظ و هاي هنري برخاسته از فرهنگ اصیل میاين حوزه است، بديهی است توجه به جايگاه ارزش

عدم توجه به تفاوت ماهوي صنعت توان به هاي مهم اين بخش در مقاالت میداري آن مهارت داشته باشد. از چالشمیراث

ديم، هنر اي که در قاشاره کرد؛ به گونه و عمل نظريهجاد کننده تمايز بین هنر و صنعت( و تضاد بین يونانی و صنعت جديد )اي

توانست درک و کرد، نمیحل عملی آن حرفه و هنر را طی نمیو مهارت با زندگی درآمیخته بوده است و تا هنرآموزي مرا

هاي ديگري که در اين بخش بدان پرداخته شده است، مواردي هاي استادکار خود داشته باشد. چالششناخت درستی از گفته

هاي اجتماعی افزاي غیردولتی هنرمندان اين حوزه، عدم وجود شبکهعدم وجود يک شبکه متمرکز، منسجم و همهمچون 

هاي فرصتمندي از المللی در اين حوزه، عدم وجود سازماندهی مناسب بین فعاالن اين حوزه، عدم بهرهقدرتمند ملی و بین

 .روندیبه شمار مهويتی صورت و معنا در آثار صنايع دستی تقلیل جايگاه هنر در صنايع دستی و بی، المللی اين حوزهبین

 رويکرد بیرونی 5-1-4-2

ساز بر اساس نظرات صاحبان علم و هاي بیرونی فرهنگاجتماعی، رويکرد بیرونی به مصداق -بندي عوامل فرهنگیدر گروه   

دي در توانند نقش کلیاند که میکند. به عبارت ديگر، رويدادهايی در اين گروه قرار گرفتهدر حوزه صنايع دستی اشاره میفن 

 سازي هنرهاي صناعی ايفا کنند.فرهنگ

 ر آن استنشانگ ،دستی صنايع خارجی و حتی داخلی از مراکز تولید گردشگرانبررسی آمارهاي مربوط به بازديد گردشگري.  -د

 ايجابیتواند عامل مهم و حتی می شود،که يکی از مظاهر فرهنگی و هنري محسوب می ،که صنايع دستی يا هنرهاي صناعی

بازگوکننده خصوصیات تاريخی، اجتماعی و  ،دستی صنايع به حساب آيد؛ چرا که هر اثر گردشگران براي جلب و جذب

قش ن آن ناحیه و فرهنگ ،تواند در شناساندن هنر اصیل و بومیمنطقه و محل تولید است و می یفرهنگی يک کشور و حت

اهمیت گردشگران  هاي عدمنظران در گزارش مطبوعاتی، چالشاما متاسفانه با توجه به اشارات برخی صاحب .اساسی ايفا کند

و خريداران بالقوه، عدم توجه به گردشگري و اثر آن بر فروش تولیدات، عدم توجه به جلب گردشگران داخلی و خارجی، به 

  .دنخصوص گردشگران خارجی به جهت قدرت خريد بیشتر، از جمله مواردي است که بايد مورد توجه قرار گیر

صنايع دستی  اند کهيافتهزيرا با تجربه و در عمل در ؛ع دستی و گردشگري اعتقاد دارندمتقابل میان صناي اثراکثر محققان به    

رش تواند به رشد و توسعه و گستصنعت گردشگري می به طور متقابل،يکی از عوامل بسیار موثر در جذب گردشگر است و 

نايع تجربیات بدست آمده، تشکیالت صصنايع دستی، حفظ اصالت و بهبود کیفیت آن کمک کند. بر پايه همین اعتقادات و 

ديده  یهماهنگ و منسجم ،رابطه تنگاتنگمیان آنها، يا و  شوندمی دستی و گردشگري در بسیاري از کشورها در هم ادغام

ري به تو سازمان گسترده شودتا در ايران نیز سازمان میراث فرهنگی و گردشگري ادغام  است اين اتفاق موجب شدهشود. می
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مفاهیم  اي ازگیرنده مجموعه. از آن جا که صنايع دستی در برايجاد شودنام سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگري 

در هر کشور بر حسب اهداف و شرح وظايف خود با تشکیالت و  ،هاي فرهنگی، هنري، اجتماعی و اقتصادي استو ارزش

ست، ا تنگاتنگی با صنايع دستی ايرابطه داراي هايی که در کلیه کشورهازمانهاي متعددي در ارتباط است. از جمله ساسازمان

تواند در جلب گردشگر، نقش مهمی را ايفا ( که می65-77: 1389هاست )ياوري، موزه ،تحول و تکامل آن دارد بر اثراتیو 

 به آنان ايفا کنند.و معرفی فرهنگ و هنر ايرانی  وانند نقشی اساسی در جلب گردشگرانتها میاين موزه کند.

ري المللی نقش مؤثهاي مناسب داخلی و بیناهمیت برگزاري نمايشگاهشده است،  ارايههمانگونه که در گزارشات نمايشگاه:  -ه

ه چنین نیاز بشود. همدر توسعه کسب و کار اين حوزه دارد که از رويکردهاي بیرونی عوامل فرهنگی اجتماعی آن محسوب می

هاي هاي داخلی و خارجی، نبود نمايشگاههاي خارجی، هزينه سنگین شرکت در نمايشگاهحضور در نمايشگاه مشکل بودن

ودن ها، کم بنها در تهران و ساير شهرستا، تعداد اندک نمايشگاههاي تخصصیدر اين مکان فصلی، حضور نابجاي بدلیجات

هاي دايمی جهت فروش بدون تخصیص مکان نمايشگاه به هنرمندان خاص، عدم وجود نمايشگاهها، زمان برگزاري نمايشگاه

هاي مهم ها از چالشها و نمايشگاهها به هنرمندان، و وجود تبعیض و ناداوري در جشنوارهنمايشگاه اداره واسطه، عدم واگذاري

 بخش برگزاري نمايشگاه در اين حوزه است.

  صنعت گروه اصلی 5-1-5

کنندگان مطلوب از مصرف يهاجاد پاسخيا درکه  وجود دارد یعنصر عمده و اصل 4 یابيت بازاريريدر مدآمیخته بازاريابی.  -الف

: زعبارتند اکه  ن چهار محور قرار دارديحول ا یابيبازار يهايزيراکثر برنامه رند.یگیمورد استفاده قرار م يتجار يو بازارها

ال مبادله کنندگان به دنبکنند که مصرفیم یطراح يابه گونه را یابيخته بازاریها آمابيبازار .عیترف توزيع و ،متیق ،محصول

مختلف بازار  مباحث ،هالفهؤن ميا یادامه ضمن معرف در (.1385 ،گر با محصوالت باشند )ونوسيارزشمند د زیچ ا هريپول 

 شود.می تشريحز یاين حوزه ن ران دريا یع دستيصنا

ا ياند و از آنها فراموش شده هرچند بعضی است؛ ثبت شده یع دستيا صنعت با نام صنايهنر  250ران حدود يا در محصول. -

آمیخته  گريعنصر د 3، به طور کلی کننده نوع محصول صنايع دستی هستند.ها، تشريحهستند که اين گروه یدر حال فراموش

اصل بر محصول،  یابيو در بازار شود(می مطرح يعنوان هسته مرکزه بمحصول )چرخند یم حول عنصر محصول بازاريابی

ازار حذف ک از بیستماتیسبه طور  خوبی نداشته باشد،فروش  یا محصولياگر کاال است  یهيبد .ت آن استیفیت و کیکم

    شود.یم

بازارهاي  حضور در يهان چالشيتراز مهم یکي ،یع دستيد صنایتول يقو يهاشرکت یبانیقدرتمند با پشت ايشناسهنبود    

بعنوان  یتع دسياز مرحله صنا عبورابند که ين نکته را دريد ايران بايدر ا یع دستيزان صنايرصنعتگران و برنامه .جهانی است

 ،یجهان یابيبازار يهابا استفاده از فرصت در واقع،. ضروري استاس انبوه یدر مق يد تجاریتول صنعتی بابه  يصرفا هنر یصنعت

. با وجود مزيت نسبی بسیار در حوزه صنايع دستی، در ايران به دلیل کردن بخش يق به ورود به ايگذاران را تشوهيسرمابايد 
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عدم مديريت صحیح محصول، منافع بسیار کمی از نگاه خرد، عايد هنرمندان و تولیدکنندگان صنايع دستی، و از نگاه کالن، به 

 کند. ه است. همین امر، نگاه تزيینی به صنايع دستی را تقويت مینفع اقتصاد کلی ايران شد

عدم توجه به  هاي انجام شده شاملدر بررسیاز ديد برخی هنرمندان و فعاالن حوزه صنايع دستی هاي طرح شده چالش   

ارجی، عدم داخلی و ختوجهی در به روزرسانی محصوالت با توجه به سلیقه بازار مصرف بی، کیفیت محصوالت صنايع دستی

تی، هاي صنايع دسشناسی طراحی و توسعه محصول، مشکل کیفیت محصوالت، منسوخ شدن برخی رشتهتوجه به زيبايی

 محصوالت، نیاز به هماهنگی با اقتصاد نوين درنسبت به هاي بکار رفته، نداشتن ديد کاربردي هاي و نقشتکراري بودن طرح

ت استانداردهاي جهانی در ورود به بازارهاي جهانی )مانند بارکد و شناسنامه کاال(، مشکل محصول، عدم رعاي تولید فرايند

 هستند. طراحی محصوالت، اصرار به ثابت بودن فرم، طرح، نقش و تکنیک کار 

، هکنندجاد عالقه در مصرفيو ا يمنداز وجود کاال، عالقه یاز آگاه عبارت يک کاال توسط مشتريرش يمراحل پذبه عالوه،    

ن مراحل حتما يا(. 1383 ،ینی)حساست رش محصول يت پذينها محصول و در استفاده از ،يمحصول از طرف مشتر یابيارز

ا نسبت که محصول م یتيمز. ابدیب یو جهان یداخل يخود را در بازارها يجا یما به آرام یع دستيشوند تا صنا یبا برنامه ط ديبا

د به ين کاالهاست که بايمدت اید طوالنیکردن محصوالت و عمر مف یت سفارشیقابل ،داردها ر کشوريسا يکاالها ديگربه 

  د شود.ین نقاط مثبت تاکيا يبر رو یخوب

راديو،  ،زيونيهمچون تلو ،هاي ديداري و شنیدارياستفاده از رسانهاين عنصر از آمیخته بازاريابی به  تبلیغات و بازاريابی: -

 التدر تبلیغ و بازاريابی محصو ساير ابزارهاي ارتباطیو  ،روزنامه و مجالت ،هاي شهريرسانه ،تبلیغاتیتابلوهاي  اينترنت،

در رسیدن  رنفوذپ یعامل تخفیفات ويژه و فصلی، ،كوپن ،هدايا نظیرتبلیغات  استفاده از ترفیعات فروش در اشاره دارد. به عالوه،

در  یع دستيبا صنا یقابل قبول يیکه در داخل کشور آشنایدر حال ،انتظار داشتتوان رود. نمیبه شمار می یبه اهداف تبلیغات

نصیب کاالهاي صنايع دستی ايران شود. در واقع،  یالمللنیو ب يااز بازار منطقه یتوجهوجود ندارد، سهم قابل سطح عمومی

رنامه بازاريابی مشخص، اين میزان سهم بازار نیز ز کرده است. در صورت فقدان بیار ناچیقدرتمند، سهم ما را بس يوجود رقبا

ا گستره هايی باستفاده از شبکه، دستی بومی و محلی در سطح جهانی صنايعارتقاي محصوالت  منظوربه  از دست خواهد رفت.

سايتی جامع و اندازي طراحی و راهتواند ضريب نفوذ توسعه را افزايش دهد. در واقع، ، میو اينترنتجهانی از قبیل ماهواره 

زه ملی در حو هاي كارآمد در بحث تبلیغاتختلف از جمله استراتژيهاي مبا قابلیت برگرداندن آن به زبان رسانه اي همراهچند

 است. و جهانی

نندگان، ككننده با محصوالت و ارزش صنايع دستی، و عدم ارتباط تعاملی با مصرفرسانی، عدم آشنايی مصرفضعف در اطالع   

تبلیغاتی و اطالعاتی منسجم هستند. در اين میان، اينترنت سه عامل آسايش، آرامش و  دهنده ضرورت ايجاد برنامهنشان همگی

به عالوه،  (.1385سازد كه باعث فعال شدن بیشتر او در فضاي مجازي خواهد شد )اسفیدانی، ثبات را براي مشتري فراهم می

نیز توسعه  هايی از بازار، وبا خريداران و عالقمندان حوزه صنايع دستی و تسلط بر بخشمديريت ارتباط با مشتري، زمینه رابطه 
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(. در اين میان، بازاريابی 1385احمدي، سازد )علیدر بازار را فراهم می رابطه با سیستم توزيع و فروشندگان براي حفظ موقعیت

اي هپذيري و كارايی وب به حدي است كه فعالیت. انعطافالمللی استكننده در توسعه بازارهاي بیناينترنتی عامل تسريع

پذيري از مزاياي استفاده از اينترنت مختلف را تحت الشعاع خود قرار داده است. سرعت، دسترسی زمانی و مکانی، و انعطاف

تري، وي دائمی با مشتوان به داشتن امكان گفتگدر بازاريابی است. از ساير مزاياي مهم و اصولی اينترنت در بازاريابی می

آوري و تحلیل میزان زيادي از اطالعات و عادات مشتريان سازي انبوه و ايجاد صمیمیت اشاره كرد. اينترنت امكان جمعسفارش

راين، بايد بناب توان زمینه تحقیقات بعدي را نیز بدين وسیله به وجود آورد.ترتیب می(. بدين1385سازد )اسفیدانی، را فراهم می

اده تجارت الكترونیكی از آن استف ها نظیراخت هاي اطالعاتی و ارتباطی بر مبناي وب گسترش داده شود و در تمام حوزهزيرس

زينه ههاي مجازي استفاده کرد که بسیار كمتوان در زمینه گسترش يادگیري از طريق آموزششود. از اين ابزار ارتباطی، حتی می

 و كارآمد است.

هاي صوتی و فقدان تبلیغات مؤثر از طريق رسانه نظران، بیشتر به مواردي همچونجام شده از صاحبهاي اندر بررسی   

خش و بتصويري، فقدان توجه به بازاريابی داخلی و خارجی، مشکالت رهیافت بازار، تبلیغات نامناسب، نیاز به تبلیغات آگاهی

انتظامی(، نیاز به تبلیغات جهت شناساندن هنرهاي بومی و دستی،  هاي نیرويها )مانند نمونه پويانمايیزا در رسانهحساسیت

ت، هاي بازرگانی و بازاريابی محصوالرويکرد نامناسب نسبت به تبلیغات و بازاريابی در داخل و خارج کشور، عدم اصالح روش

ش جی، نیاز به تبلیغات جهت گسترعدم توجه هنرمندان به بازاريابی در اين حوزه، عدم توجه به شناسايی بازارهاي داخلی و خار

بازارهاي جهانی کاالهاي صادراتی، عدم توجه به حفظ بازارهاي سنتی صادرات، عدم آشنايی هنرمندان با نحوه بازاريابی جهانی، 

فقدان توانايی )ها نیاز به ارزيابی سلیقه و احتیاجات ساير کشورها، نیاز به اعزام بازرگان و بازارياب در کنار هنرمندان به نمايشگاه

عدم استفاده از تبلیغات هدفمند و اثرگذار، عدم  اي،هاي بازاريابی حرفهاز تکنیک و دانش هنرمندان در اين زمینه(، عدم استفاده

اي گروهی و هتبلیغات از سوي رسانهرسانی به ويژه اينترنت براي معرفی صنايع دستی، نیاز به هاي اطالعاستفاده از شبکه

ناسی شچنین، برخی از آنان به اختصار به مواردي چون فقدان آسیباند. همراتژي تبلیغاتی در اين حوزه تاکید داشتهاهمیت است

عدم توجه به کارآفرينی اين حوزه با توجه به  ،سنجی، بازارسازي و بازارگردي اين حوزهبازار، عدم توجه به رويکرد بازار

هاي عمومی، و عدم توجه به از شروع و در زمان برپايی نمايشگاه از طريق رسانههاي بازار، عدم وجود تبلیغات قبل چالش

 دهنده اهمیت اين حوزه در توسعه کسب و کار صنايع دستی است.اند که اين امر نشاناشاراتی داشته گسترش شناسه

نصر موضوع بحث اين ع ،شده بايد بپردازد ارايهکننده براي دريافت آنچه که تعیین ارزش يا مبلغی که مصرفگذاري: قیمت -

 .ندا محصوالت ساير کشورها رقابت کاي باشد که بتواند ببايد به گونهدستی  صنايع قیمت محصوالت .(1385 ،ونوساست )

ازار را به ب ،از رقبا درنظر گرفت تا با يک حرکت تهاجمی قیمتی کمتر ،گاهی الزم است براي به دست آوردن يک بازار خاص

ذاري قرار گهاي قیمتالشعاع استراتژيداختی، بايد ارزش صنايع دستی تحتالبته در اين میان، در تعیین ارزش پر ست آورد.د

ر بنگیرد. به عبارت ديگر، تعیین ارزش کمتر، اثري منفی بر ديد و نگاه خريدار نسبت به ارزش محصوالت صنايع دستی ايران 

دستی بايد برنامه و طرحی مناسب در پیش گرفت تا از يک سو،  صنايعمحصوالت  گذاريقیمتگذارد. بنابراين، در جاي می
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ر د کاالهاي صنايع دستیارزش ظاهري و پنهانی  ،قیمت انتخابی و از سوي ديگر، دار قادر به خريد اين محصوالت باشدخري

 شد.  نزد خريدار را از دست ندهد و ويژگی فاخر بودن اين محصوالت را همزمان دارا با

گذاري، استفاده از رويکردي جهت طرح نقشه ادراکی از موضع محصوالت در ذهن به منظور تعیین استراتژي مناسب قیمت   

است. با استفاده از اين ابزار،  STPترين مرحله اقدام، اتخاذ رويکرد رسد مهممشتريان بالقوه و بالفعل ضروري است. به نظر می

پذيرد و آنگاه با استفاده از جايگاه انتخاب شده، برنامه آمیخته يابی صورت میگذاري و موضعبندي بازار، هدفمراحل بخش

ی ی محصوالت صنايع دستهاي مهم در نشان دادن جايگاه اصلگذاري يکی از مؤلفهشود. در اين میان، قیمتبازاريابی تدوين می

تواند داليل ضعف و به حاشیه رانده در جايگاه مشخص شده، میو موجود  رود. در واقع، نگاه به رقباي احتمالیبه شمار می

 شدن صنايع دستی در بازارهاي داخلی و خارجی را مشخص سازد.

ي باال بسیار قیمت نامناسب، رقابت قیمتی از قبیلبه مواردي  ،هاي اين بخش در گزارش مطبوعاتدر بررسی چالش   

هاي زينهه بر بودن و عدم امکان تولید انبوه،قیمت باالي صنايع دستی به علت کار گذاري،نحوه قیمتچالش  الت مرغوب،محصو

 عدم رعايت استانداردهاي جهانی در ورود به بازارهاي جهانی )مانند بارکد ، وهاي کاالو تأثیر آن بر هزينه باالي حمل و نقل

ر در واقع، قیمت کاالهاي صنايع دستی ب باشد. ديگر رگذاري بايد هماهنگ با سه عنصقیمت .و شناسنامه کاال( اشاره شده است

ين امر، يابد و اهاي ترفیع فروش و امکانات توزيعی تغییر میهاي محصول، فعالیتاساس چرخه عمر کاال متناسب با ويژگی

ها، متزمان تغییر قیپذيري و دهد. البته، درجه انعطافپذيري در تعیین قیمت کاالهاي صنايع دستی را نشان میلزوم انعطاف

هاي قدرت رود. متاسفانه، کانونخود امري مهم در برداشت مشتريان از ماهیت و ارزش محصوالت صنايع دستی به شمار می

هاي خود، موانعی را بر سر راه فعاالن حوزه صنايع دستی کنند و در راستاي سودآوري فعالیتدر اين زمینه نقش مؤثري ايفا می

، تريان بالقوهو شناسايی مش صنايع دستی ايرانالت هاي نسبی محصو، تمرکز بر کیفیت و برتريدر چنین حالتی کنند.ايجاد می

 توانند عوامی مهمی به شمار روند.می

، ستفاده کرداي ان از قیمت يارانهتواترين حالت میفاده از صنايع دستی در خوشبینانهدر صحنه داخل کشور براي ترويج است   

ننده داخلی با کمخوانی و آشنايی مصرفبا توجه به ه . به طور کلی،محدوديت دارد یهاير چنین پرداختدولت دهرچند 

و  کنندهدر مصرف سازي قیمت براي ايجاد تحرکخالصگیرد. تر صورت میبرقراري ارتباط آسان، فرهنگ و تمدن کشور

 داد. ا ارتقاتوان قیمت ربه تدريج می ترتیب،بدينرسد. مناسبی می به نظر رويکردهاي پايین در مراحل اولیه استفاده از قیمت

(. 2004هاي باال نیستند )هاوکینز، در اين مرحله، هدف کاهش قیمت براي خريداران جديدي است که قادر به پرداخت قیمت

ن يابد. هر چند در ايريان میشود و در زندگی عادي مردم جبنابراين، نگاه به صنايع دستی از حال لوکس و تزيینی خارج می

در اين میان، استفاده از برخی  شود که کاهش قیمت نبايد ارزش صنايع دستی را تضعیف سازد.میان، مجددا يادآوري می

ند با حفظ ارزش توا، میهستندهاي فروش که به طور غیرمستقیم شامل تخفیفات حجمی، نقدي، فصلی و يا جغرافیايی تاکتیک

یف محصوالت که طالمللی، از آنجايیدر بازارهاي بینصنايع دستی، شرايط فروش بیشتر با قیمت کمتر را فراهم سازد. به عالوه، 
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کرد شود. به نظر می رسد، رويشود، قیمت شديدا بر اساس رقابت و کیفیت تعیین میمی ارايههاي مختلف مرغوبیت با درجه

STP فعالیت چه در سطح داخلی و چه خارجی را تسهیل سازد. تواند می 

فیزيکی محصول بستگی دارد که در حوزه صنايع  ارايهفرآيند کسب و کار به مراحل  بخش مهمی ازهاي فروش )توزيع(: واسطه -

وجود دالالن و توان به مواردي از قبیل هاي بسیاري مواجه است که از آن جمله میها، با چالشدستی، همچون ساير بخش

جارت ها، فقدان توسعه و ترويج تها توسط واسطهقبضه کردن نمايشگاه و در نتیجه افزايش قیمت محصوالت،هاي بسیار واسطه

ی، هاي دولتهاي غیرکارشناس، تصدي واسطهکاالها، وجود واسطه ارايههاي غیرضروري( براي الکترونیک )با ديد حذف واسطه

فروش  گريها اشاره کرد. بديهی است هر چه نظارت و ساماندهی بیشتر بر عرصه واسطهیدکننده و واسطهو عدم اعتماد میان تول

البته به دلیل فاخر بودن بسیاري از محصوالت  تري خواهد داشت.محصوالت بیشتر باشد، بازار کسب و کار اين حوزه رونق سالم

کشد. بديهی است قیمت يکی از عوامل بسیار مهم وش را به چالش میگري، بازار فرگذاري همراه با واسطهصنايع دستی، قیمت

يق که بخش عمده افزايش قیمت از طردر خريد است و اين مورد رابطه تنگاتنگی با قدرت خريد مشتريان بالقوه دارد. از آنجايی

ساسی دولت و اصناف ذکر کرد. هاي اها را از جمله نقشتوان مديريت و کنترل مناسب واسطهپذيرد، میها صورت میواسطه

. حلی مناسب مورد توجه قرار گیردتواند به عنوان راههاي عرضه مستقیم کاالهاي صنايع دستی میاز سوي ديگر، ايجاد بازارچه

تار همواره خواسکه بوده است؛ به طوري دغدغه بسیاري از هنرمندان و فعاالن حوزه صنايع دستی از ديرباز چنانکه اين موضوع

 نند. ک ارايهها و به طور مستقیم به مشتريان کانی هستند که قادر باشند محصوالت تولیدي خود را بدون حضور واسطهم

که نقش ؛ به طوريمین مواد اولیه استموضوع مهم تأ ،کسب و کار اين حوزه يکی ديگر از ارکانمديريت مواد اولیه.  -ب

نظران احبهاي طرح شده از ديدگاه صدارد. لذا با توجه به چالش صنايع دستی اي درکیفیت و کمیت تولید محصوالتکنندهتعیین

م واد اولیه و سوخت الزمین سخت متأ، ثبات مواد اولیهبازار بی مین مواد اولیه ارزان و باکیفیت،اين حوزه همچون مشکل تأ

توان بر اهمیت نقش آن در فرايند توسعه می ،محیطیاولیه بومی به دلیل مشکالت زيست عدم وجود برخی موادمورد نیاز، و 

ا به صورت د اولیه ربرخی از تولیدکنندگان که موا ي پايینکسب و کار اين حوزه پی برد. به خصوص آنکه توان رقابت تولید

سترسی دتري و يا از طريق رانت به قیمت پايین ،شوندمند میاي بهرهسايرين که از ارز مبادلهدر مقايسه با  کنند،آزاد تهیه می

 د.  کشدارند، عرصه رقابت را به چالش می

ها در درصد ارزش داده 90معمول بیش از  از اين رو به طور ،تولید صنايع دستی اساسًا متکی به منابع داخلی استتولید.  -ج

 و شودفراهم میدر داخل کشور ، مواد اولیه مصرفی و وسايل و ابزار کار است، مل نیروي کارده شااين رشته که به طور عم

لذا امروزه  .افزايش تولید ناخالص ملی دارددر  ي مستقیمهاي دستی اثرمیزان تولید و فروش فرآوردهطبعًا هر گونه افزايش در 

به جاي صدور مواد خام نظیر پنبه، پشم،  ،برخی از ممالک در حال توسعه که در حقیقت صاحبان اصلی صنايع دستی هستند

ت ربه و تبحر در ساخت و پرداخکه تج ،حصوالت دستیونه مواد را به ماين گ تاتالش دارند ، وست، چوب، ابريشم و...، پکنف

به کشورهاي پیشرفته صادر کنند. متاسفانه به علت باال  با ارزش افزوده را خود هاي تولیديوردهکنند و فرآتبديل  ،دارند آن

ی از حد زيادي ناش که تا ،به رشد لید ساالنه محصوالت صنايع دستی در کشورهاي روفقدان آمار و اطالعات دقیق از میزان تو
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، تعیین سهم واقعی ايري و عدم عرضه آن در بازار استها در مناطق روستايی و عشخود مصرفی اين فرآوردهاهمیت عامل 

 .پذير نیسترهاي مختلف جهان امکانصنايع دستی در مجموع تولیدات ملی کشو

آوري جديد د تولید و استفاده از امکانات فنهاي جديتوان به عدم توجه به شیوهمی در اين طرح هاي مطرح شدهچالشاز    

 اال،ب هزينه سربار جه به تولید بر اساس استانداردها،عدم تو عدم نوآوري و خالقیت فرآيندي، بعدي(،سه چاپگرهاي)موالژ و 

ايط بهداشتی عدم توجه به شر هاي تولید صنايع دستی،عدم اصالح روش قیمت رقابتی،محصوالت با کیفیت و  ناتوانی در تولید

یت کاال به فکاهش تولید و کی ظارت بر نحوه ساخت و مراحل تولید،عدم ن توجه به بخش پیشتیبانی از تولید، نیاز به ها،کارگاه

  ،مديريت تولیدعدم وجود بهینه اسب با نیازها و ساليق روز جامعه، هاي نوين متنضعف در طراحیجهت گرانی مواد اولیه، 

و فروش و فزونی عرضه  ،وجود تولیدات بدون بازار عرضهها به خصوص در مناطق بومی، اندازي و حفظ کارگاهمشکالت راه

اي مهمی از تولیدات داخلی هکه سال حمايت از تولید ملی بود، بخش (1392)متاسفانه در سال گذشته  به تقاضا، اشاره کرد.

که  يتوجهی موجب شد تا کشورهاي ديگراين بی .بودمورد بی توجهی قرار گرفت که يکی از آنها صنايع دستی و بومی ايران 

د را نی، نام خوهايی با طرح ايرامانند فرش نامرغوب یو با تولید محصوالت وارد شونداين حوزه  به ،دانندقدر هنر ايرانی را می

ا بصنايع دستی ايران از جمله فرش را در داخل کشور  مدتهاستها چینی ، تولیداتعنوان نمونه . بهزنندبه اين صنعت گره 

ی و رهاي اروپايدر برخی مواقع، محصوالت صنايع دستی ساير کشورها با نام ايرانی به کشوحتی مشکل مواجه کرده است. 

گران صنايع دستی از موقعیت اين در حالی است که کشور ايران از لحاظ حضور هنرمندان و صنعتشوند. امريکايی صادر می

 تواند در بهبود تولید ناخالص ملی کمک شايانی داشته باشد.و اين منبع غنی می برخوردار است برتري

ه کطوريه موانع اداري و اجرايی است. ب ،هاي مؤثر در توسعه کسب و کار اين حوزهلفهيکی ديگر از مؤ هاي اداري.فعالیت -د

یم دفاتر ، تا لحظه حضور جدي در عرصه رقابت، موانع اداري و اجرايی اعم از تنظندازي کسب و کاراراه نقطه آغاز،از همان 

کارشناسان ندان، عدم وجود عدم وجود مشاوران الزم جهت بیمه و امور اداري هنرم رآيندهاي پیچیده و کند اداري آن،دارايی و ف

يافته براي عت روند اداري، نبود نظام سازمانهاي مربوطه، عدم ثبات مديران و تاثیر در سرري سازمانهاي ادامنصب رآگاه د

ان ثبت و ضبط مستندات اداري امور فعاالن و هنرمند ، عدم ساماندهیترمامور اداري هنرمندان و فعاالن اين حوزه و از همه مه

سازمان  ايجاد بنابراين، کند.تر میکه شرايط کار در اين حوزه را سخت کنندمشکالتی را ايجاد می ادهاي مرتبطها و نهدر سازمان

ر اين دهاي توسعه کسب و کار تا زمینه ضرورت داردهاي اداري هنرمندان و فعاالن کننده فعالیتتسهیل ومالی مستقل  -اداري

 .شودفراهم  حوزه

 فصل پنجمبندي جمع

هاي مطرح شده در حوزه صنايع دستی در جداول چهارگانه )مقاالت و شود، از چالشچنانکه در اين فصل مالحظه می   

ؤثر بندي عوامل مانديشی و پرسشنامه(، بر اساس تشابه میان موارد مطرح شده، گروهنشست همهاي مطبوعاتی، ها، گزارشطرح

خوانی میان عوامل مندرج در يک گروه وجود داشته باشد ت تا بیشترين همکه تالش شده اسصورت پذيرفته است. به طوري
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قانونی، -گروه اصلی حقوقی 5هاي مختلف با يکديگر بیشترين باشد. بدين ترتیب، در نهايت، و در عین حال، تمايز میان گروه

 مورد شناسايی قرار گرفته است. و صنعتاجتماعی،  -سیاسی، اقتصادي، فرهنگی

هاي مالکیت معنوي، و قوانین تدوينی و نظارتی مورد توجه قرار قانونی شامل مؤلفه -در گروه اول، موارد مرتبط حقوقی   

ن آورد. در واقع، آنچه ايبه میان میگذاري، چه در حوزه اجرايی و چه نظارتی، صحبت د. اين گروه بیشتر از بعد قانوننگیریم

اره دارد که اشبرداري آثار اصیل ايرانی هاي ايرانی، و جلوگیري از کپیسو، به ثبت نقش و طرحگروه بر آن تمرکز دارد، از يک 

حوزه ر قانوي مورد بحث در اين مؤلفه، تأکید بیشتري ب -نبه حقوقیملل سنخیت دارد. به عبارت ديگر، جالبیشتر در صحنه بین

کند. از سوي ديگر، بحث قوانین داخلی نیز خودنمايی میالمللی دارد؛ هر چند تا حدودي اين مشکل در سطح رقابت بین

گر امور اجرايی هنرمندان باشد، تدوينی و نظارتی دارد صرفا به حوزه داخلی توجه دارد و به قوانینی اشاره دارد که هم تسهیل

 هاي قدرتی شود که عرصههاي آنان باشد، و هم مانع اقدامات سودجويانه گروههم به طور مستقیم و غیرمستقیم حامی فعالیت

وجود در تواند بسیاري از مشکالت مکنند. تمرکز بر اين مباحث میرا بر تولیدکنندگان و دلسوزان حوزه صنايع دستی تنگ می

 حوزه صنايع دستی را از میان بردارد.

 در اين بخش، مواردي نظیر ترتیب،ند. بدينگیرگروه اصلی دوم جاي می، مباحث سیاسی و دولتی در 1-5وجه به نگاره تبا    

ضعیتی شرايط کنونی در و حمايت و پشتیبانی دولتی، مديريت، و برنامه و استراتژي مدون مطرح شده است. صنايع دستی در

د رود تا دولت با حمايتی درخور، چه از بعود نیست. در اين میان، انتظار میبرد که به تنهايی قادر به بهبود اوضاع خبه سر می

ها و چه معنوي، هنرمندان و فعاالن اين حوزه را مورد پشتیبانی قرار دهد. حمايت دولتی بدون واگذاري مسئولیت مالی و

، هاي ناگهانیپذير نیست. به عالوه، استمرار مديريت و عدم تغییر و تحولنی به مديري اليق و کارآمد امکانوظايف سازما

سازد. در واقع، تغییر مستمر تیم مديريت مسئول در حوزه جاري برقرار میجهت بهبود شرايط  نوعی اطمینان نسبی در محیط

 ت و پشتیبانی الزم نیز فراموشکند و در پی آن حماير میان فعاالن اين حوزه ايجاد میصنايع دستی، نوعی آشوب و بحران د

کنون به طور جدي مورد توجه قرار تر از همه، مبحث تدوين راهبرد مناسب به سوي آينده است که متأسفانه تاشود. مهممی

ه متخصص ، نیاز بهاي مناسب به منظور حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوبو استراتژيکار نگرفته است. طرح برنامه 

 هاي امیدي در اين صنعت رو به رشد ايجاد کند.کارآشنا و خالق دارد تا روزنه

 خلیهاي توسعه، شرايط اقتصادي داقبیل تأمین مالی و سرمايه، زيرساختسومین گروه عوامل به مباحث مرتبط اقتصادي از    

 ها، و همکاري میان نهادهاي ذيربطها و تعاونیسازي، تشکل، خصوصیبازار و مکان فروش و خارجی، رقابت و شرايط بازار،

هاي فعاالن صنايع دستی، به مباحث مالی کار مربوط است. متأسفانه دريافتی پولی عمده ترين دغدغهاشاره دارد. يکی از مهم

هاي الزم در حوزه کاري خود و استقرار گذاريبتوانند سرمايههنرمندان و تولیدکنندگان صنايع دستی در حدي نیست که 

در زمینه حمل و نقل، منجر به افزايش  ی به خصوصچنین، مشکالت زيرساختهاي الزم انجام دهند. همتجهیزات و کارگاه

ش کند و منجر به کاههاي تولید اثر مستقیمی بر قیمت کاالها اعمال میهاي تمام شده محصول شده است. افزايش هزينههزينه

شود. در واقع، به دلیل تغییرات وضعیت اقتصادي در داخل و خارج، قدرت خريد عموم مردم کاهش يافته است و فروش می
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رداري بامر به نوبه خود، اثرات منفی در فروش کاالهاي صنايع دستی داشته است. به عالوه، هجوم محصوالت خارجی با کپی اين

از محصوالت صنايع دستی ايران و با کیفیتی نامرغوب ولی ارزان، عرصه را بر فعاالن اين حوزه بسیار محدود کرده است. نبود 

ات صنايع دستی، هنرمندان را وادار کرده است تا محصوالت تولیدي خود را به دست بازار و مکان مناسب جهت فروش تولید

 اي باطل، فعالیتشود، مسیر مذکور به صورت چرخهطور که مالحظه میها بسپرند و به سودي اندک راضی شوند. همانواسطه

    تولیدکنندگان حوزه صنايع دستی را با چالشی بزرگ مواجه ساخته است.

؛ نظر مورد مناقشه قرار گرفته استهاي صاحبسازي از سوي گروه، در طی سالیان گذشته، پیوسته مبحث خصوصیچنینهم   

پردازند. در حوزه صنايع دستی نیز اين امر به طوري که موافقان و مخالفان آن هر يک از ديدگاه خود به تشريح نظرات خود می

ق به هر يک از اين دو مورد در رابطه با صنايع دستی مناسب نباشد. اين صنعت از رسد نگاه مطلمستثنی نبوده است. به نظر می

يک سو به حمايت و پشتیبانی دولتی نیاز دارد و از سوي ديگر، محتاج سپردن امور به فعاالن و صاحبان کسب و کار در اين 

به همراه تسلط ديدگاه بازار است. به  حوزه است. رويکرد متعادل، همراهی تدريجی دولت و حمايت آنها از تولیدکنندگان

طوري که به آرامی و در طی زمان، صنايع دستی به جايگاه مطلوب خود دست يابد و قادر شود بخشی از رشد اقتصادي را بر 

 ود.شهاي فعال با ضمانت اجرايی و قانونی قوي به شدت احساس میها، اصناف و اتحاديهعهده گیرد. در اين میان، وجود تشکل

تر ا گستردههترتیب، زمینه فعالیت کارآفرينهايی که از حالت منفعل خارج شوند و به صورت فعال در صحنه باشند. بدينتشکل

ان چنین، رابطه مبتنی بر همکاري و هماهنگی میيابند تا در عرصه بازار به فعالیت برخیزند. همشود و آزادي عمل بیشتري میمی

رک و سازمان میراث فرهنگی، گردشگري و صنايع دستی؛ و تعامل دوجانبه بخش هنر و صنعت نهادهاي مختلف از قبیل گم

، با که از يک سوهاي صنايع دستی، از عوامل زيربنايی مهم در توسعه کارآفرين در اين حوزه است. به طوريدر قالب فعالیت

ي مناسب االتحصیالن صنايع دستی به شیوهيگر، فارغيابد و از سوي دفعالیت سازنده گمرک، شرايط فعالیت در کشور بهبود می

 شوند.وارد دنیاي صنعت می

در  هاي مطرحاجتماعی است که از دو ديدگاه قابل بررسی است. بنابر ديدگاه اول، چالش -مبحث مهم بعدي، گروه فرهنگی   

نظران اين حوزه ذکر آنچه از ديد صاحبگیرد. مورد توجه قرار می مهارت-رسانی و آموزش، و موارد مرتبط با هنرزمینه اطالع

شده است، عدم وجود نگاه سیستمی در ارايه آموزش و اطالعات الزم، هم به نوآموزان و هنرمندان و هم به فعاالن صادراتی، 

دستی  عطرق بتوان نه تنها اصالت صنايزه صنايع دستی وجود دارد تا بديندر واقع، نیاز به وجود چنین نگاهی در حواست. 

هاي جديد و متناسب با بازار جهان مجهز شد. در ديدگاه دوم، جنبه خارجی اين ها و شیوهايران را حفظ کرد، بلکه به آموزش

گیرد. ارتباط نزديک و متقابل میان صنايع دستی و گردشگري بر کسی پوشیده و مصداق ظاهري آن مورد بحث قرار میگروه 

گران، چه داخلی و چه خارجی، را به مثابه خريداران بالقوه در نظر گرفت. خريدارانی که به توان گردشکه میبه طورينیست. 

شوند و خود با تبلیغات شفاهی، زمینه خريد بیشتر محصوالت جذب میراحتی، با استفاده از رويکردهاي نوين کسب مشتري، 

 ها اشاره دارد که مکانی مناسبها و جشنوارهنمايشگاه سازند. مؤلفه ديگر رويکرد بیرونی، بهدستی ايران را فراهم می صنايع
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هاي موجود در اين بخش، چند چالش د. هرنسازراهم میجهت فروش مستقیم و بدون واسطه صنايع دستی به مشتريان را ف

 ها برخوردار نباشند.باعث شده است تا همه فعاالن از شانسی برابر جهت حضور در اين نمايشگاه

است که شامل مباحث مواد اولیه، تولید، آمیخته بازاريابی،  صنعتترين گروه عوامل مورد بررسی، از مهم ديگر يکیدر نهايت،    

هاي اداري و محیط زيست است. در اداره موفق هر کسب و کار، توجه به اين عوامل راهگشاي مسیر است. اين امر در فعالیت

هاي نسبی در تهیه مواد اولیه و يا وجود منابع انسانی کارآمد )استادکارهاي تصنايع دستی نیز برقرار است. با وجود برخی مزي

چنین، عدم توجه فعاالن همشود. با قیمت و کیفیت مناسب احساس می متبحر(، هنوز هم برخی مشکالت در تهیه مواد اولیه

اي قبلی باعث شده است که موعد تولید با ههاي پیشرفته و اصرار به انجام امور با همان تکینیکحوزه به تجهیزات و کارگاه

د ديدگاه مثبتی هاي جديد تولیتقاضا سازگاري نداشته باشد. البته، در برخی موارد، تولیدکنندگان نسبت به استفاده از سیستم

در اين مسیر،  دهند.لید ادامه میهاي ناکاراي قبلی خود در توو الجرم به روش ،دارند، ولی سرمايه الزم را در اختیار ندارند

توجه به مسئولیت اجتماعی فعاالن و هنرمندان صنايع دستی از اهمیت بااليی برخوردار است. در واقع، تولید محصوالت دوستدار 

هاي صنعت از جمله صنايع دستی است. هاي اساسی در همه حوزه، يکی از دغدغهمحیط و تالش در جهت حفظ محیط زيست

شود. متأسفانه، بیش از پیش احساس میه بازاريابی، به عنوان اهرم کارآمد هر کسب و کار، به عالوه، لحاظ عناصر آمیخت

نگاه منسجمی به عناصر محصول، قیمت، توزيع و ترفیع فروش تولیدات خود ندارند و در  ،کاالهاي اين حوزه تولیدکنندگان

امل يک کسب و کار بايد مجموع اين عو ريزکه برنامهکنند. در حالی، تنها به محصول خود و کیفیت آن توجه میبهترين شرايط

هاي اداري، بسیاري از تولیدکنندگان اين حوزه را تحت پوشش قرار دهد. در نهايت، وجود برخی بوروکراسی شديد در فعالیت

اي پیچیده و هاي خود، با رويهدستی از همان آغاز فعالیت حرفهرا با چالش روبرو ساخته است. در واقع، فعاالن صنايع 

اهمیت و نامربوط ژي خود را بیشتر بر روي موارد بیشود تا آنها زمان و انرباعث می شوند. اين امرهاي اداري مواجه میچرخه

 هزينه کنند.
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 مقدمه

رشد و توسعه است. در كشورهاي اسالمی و ايران نیز، تجارت به عنوان  سويبه تجارت موتور رشد اقتصاد و نقطه عزيمت    

تیابی هاي تجاري و دسپیشرفت ،به عالوهاست.  شده براي توسعه اقتصادي در قالب راهبردهاي مختلف توسعه مطرح  راه حلی

گر، اين به عبارت دي .استسانی به رشد و توسعه اقتصادي در كشورهاي اسالمی و ايران در گروي توسعه و گسترش سرمايه ان

مند شوند كه از نظر موجودي سرمايه انسانی و سطح دانش و الملل بهرهتوانند از منافع ناشی از تجارت بینكشورها، زمانی می

 . انسانی در سطح بااليی قرار گیرندتخصص نیروي 

فرآيندي پیچیده، بلندمدت و فراگیر است که البته نقش بسزايی در رشد و  ،در همین راستا توسعه کسب و کار و کارآفرينی   

فته ترين ابزار توسعه اقتصادي جوامع پیشرترين و مهمکه امروزه کارآفرينی به راهبرديتوسعه اقتصادي کشورها دارد، به طوري

هاي کارآفرينانه آنان است. از اين رو، لیتتبديل شده است. در واقع رشد و توسعه اقتصادي کشورها، مرهون کارآفرينان و فعا

 الزمه دستیابی به توسعه و پیشرفت اقتصادي کشورها، توسعه کارآفرينی است. 

هاي کارآفرينانه و دهد که بین نرخ فعالیت( نشان می1GEMبان جهانی کارآفرينی )هاي ديدهبراي مثال، مطالعات و بررسی   

(. GEM ،2006درصد همبستگی وجود دارد ) 57ی کشورها مانند اياالت متحده به میزان ( در برخGDPتولید ناخالص داخلی )

هاي کارآفرينانه همراه با افزايش تولید ناخالص ملی و در نتیجه افزايش درآمد ملی، رفاه و آسايش از اين رو افزايش فعالیت

 فته است. ، گرايش به کارآفرينی در سراسر دنیا افزايش ياترتیببدينجامعه است. 

در کشور هند براي توسعه کارآفرينی، سازمان ملی کارآفرينی و توسعه کسب و کارهاي کوچک  اي ديگر،به عنوان نمونه   

هاي مالی و حقوقی، اي با عنوان وزارت توسعه کارآفرينی، عالوه بر کمکچنین، در کشور مالزي وزارتخانهايجاد شده است. هم

ترين ملیترين و عپردازد. توسعه کارآفرينی در ايران نیز به عنوان اجرايیهاي قانونی کسب و کار میبه ايجاد و گسترش زمینه

 ها، مشکالت اقتصادي و اجتماعی نیازمند شناسايی و رفع موانع آن است.بسترفت از بناستراتژي برون

هاي مؤثر در توسعه کسب و کار در حوزه هنرهاي صناعی )صنايع دستی( است. مؤلفه هدف طرح حاضر، بررسی و شناسايی   

 در .دهند تشکیل زنان را هدف جامعه از عظیمی بخش حوزه، اين در فعال زنان درصدي هفتاد نقش به توجه با رسدمی نظر به

 اصلی هايحوزه در کار و کسب توسعه مسیر در اساسی هايچالش شناسايی جانبی اهداف تا است شده تالش میان، اين

 کلی، طور به شود. حاصل صناعی هنرهاي اصلی هايحوزه در کار و کسب توسعه در مؤثر عوامل آنگاه و صناعی هنرهاي

 به ،صنعت-هنر اين که ايگونه به است. صناعی هنرهاي در کارآفرينی و خوداشتغالی فرهنگ تقويت طرح، اين جانبی هدف

 گیرد. قرار توجه مورد خوداشتغال هايکار و کسب عمده بخش عنوان

                                                           
 

 رجوع شود. www.Gemconsortium.orgگزارشی . به منطور کسب اطالعات بیشتر به سايت 1 

http://www.gemconsortium.org/


 
 

  

315 

 

 مؤثر در توسعه کسب و کار هنرهاي صناعی )صنايع دستی(هاي طرح پژوهشی بررسی و شناسايی مؤلفه

 

  و کار تعیین ها و موانع کسبهاي اصلی هنرهاي صناعی جهت بررسی چالشهاي گذشته، حوزهبدين منظور، مطابق فصل   

نظرها در هاي اصلی و شاخص هنرهاي صناعی، به اختالفهاي انتخاب حوزهکر است، بخشی از چالششده است. الزم به ذ

ناسی شامروز، و نیز زيبايی و نیازهاي با توجه به شرايط زندگیتعاريف فرم و محتواي محصوالت هنرهاي سنتی اشاره دارد که 

دو جهت  در اشیاو اين  پذيردو آثار هنري صورت  ر تفکر طراحی خلق و تولید اشیاويژه جامعه امروز، بايد اساسا تغییراتی د

  يعنی هنر کاربردي و هنر تزيینی. کنند؛هم حرکت  کارکردي مشخص و جدا از

هاي یاساس، بررس اين. بر کندظريف و دقیق را فراهم می ،ريزي درستتعیین دقیق مرز و حدود اين دو مسیر موجبات برنامه   

آوري آراي جمع د، مطابقنروشکالت توسعه اين صنعت به شمار میها و مکه همان چالش ،موانع اصلی اي و میدانیکتابخانه

 نظرات جامعه هدف در فصل دوم معرفی شده است. 

اي فرهنگی هها به مولفه فرهنگ و زيرساختنظران در کلیه گزارش، توجه بیشتر صاحببنابر مطالب مطرح شده در فصل دوم   

ه است. در ن قرار گرفتنظرارسانی و آموزش با حمايت و پشتیبانی دولتی بیشتر مورد تاکید صاحببوده است. سپس، اطالع

توان شود، زمانی میبندي آراي نظرات جامعه هدف در ارايه موانع توسعه کسب و کار مالحظه میطور که در جمعواقع، همان

شرايط اقتصادي را براي توسعه کسب و کار اين حوزه فراهم ساخت که قوانین و مقررات نظارتی اين حوزه بازبینی و بازنگاري 

اين حوزه از هنر، بسترهاي فرهنگی حوزه  در بنیانهاي دانشالمللی از طريق آموزشرسانی ملی و بینترش اطالعشوند و با گس

 صنايع دستی تقويت شود. 

هاي صادراتی حوزه صنايع دستی و میزان اهمیت صادراتی شده در فصل سوم، استان ارايهبنابر اطالعات در ادامه طرح،    

هاي آماري برگرفته از گمرک ايران اساس تجزيه و تحلیل دادهشناسايی شده است. بر  93-89در دوره زمانی  هاي مختلفگروه

 . تندهسهاي همدان، اصفهان، تهران، يزد و خوزستان ترين منطقه صادراتی ايران به ترتیب استانو اتاق بازرگانی تهران، مهم

ع دستی از لحاظ ارزش دالري صادرات از مراکز توجه فصل سوم بوده است. هاي صنايگروه ترينشاخصبه عالوه، شناسايی    

 هاي مختلف به خود اختصاص، بیشترين میزان صادراتی را در میان گروهآبگینههاي تحلیل شده، به طوري که بر اساس داده

ر بر هاي دوم تا آخسنتی در رتبههاي بافتفلزي، و در نهايت، دستو  جوبی، سفالیداده است. آنگاه، به ترتیب محصوالت 

 گیرند.میزان ارز دريافتی از محل صادرات قرار می حسب

 هاي مختلفدر همین راستا در فصل چهارم تالش شده است بازارهاي مهم صادراتی با تعیین میزان اهمیت صادراتی گروه   

هاي آماري مربوط به بنابر تجزيه و تحلیل داده در هر يک از اين بازارها و در کل مشخص شود. سال اخیر 5در  صنايع دستی

 ترين بازار هدف صادراتی،در بخش کشورهاي آسیا و اقیانوسیه، مهممبادالت بازرگانی خارجی ايران در حوزه صنايع دستی، 

 اند. اشتهان دکشورهاي عراق و امارات هستند. در مقابل، کشورهاي ترکیه، عراق و چین، بیشترين واردات صنايع دستی را به اير

الیا، تد، اين در حالی است که کشورهاي ايدر منطقه اروپا، کشورهاي آلمان و انگلستان، از اهمیت صادراتی برخوردار هستن   

ين بازار تراند. در بررسی کشورهاي امريکايی، کانادا مهمآلمان و فرانسه، واردات بیشتري را در اين حوزه به کشور ايران داشته
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ین ترتیب چنین، در تعیآيد و کشور کنیا در منطقه آفريقا، از اهمیت صادراتی بیشتري برخوردار است. همبه حساب میصادراتی 

-هاي صنايع دستی بر حسب میزان ارزش دالري صادرات، به ترتیب، آثار آبگینه، سفالی، چوبی، فلزي و دستاولويت گروه

 شوند.ي را شامل میهاي سنتی، بیشترين تا کمترين دريافتی ارزبافت

ر . دهاي شاخص و اصلی صنايع دستی، مطرح شده استار حوزهدر ادامه در فصل پنجم، عوامل مؤثر در توسعه کسب و ک   

هاي همگرا(، عناوين کالن براي هر گروه هاي مشخص شده )کدگذاري چالشواقع، بر اساس بیشترين میزان شباهت مؤلفه

ه در انتخاب عوان کالن هر گروه تالش شده است تا تمرکز بر محور اصلی طرح، توسعه کعوامل انتخاب شده است. چنان

ها ن گروهد. اينکسب و کار، حفظ شود و عوامل توسعه از سه بعد انگیزشی، قانونی و محیط کسب و کار مورد بررسی قرار گیر

به تفصیل مورد بحث و  پنجم هستند که در فصل صنعت اجتماعی و -قانونی، سیاسی، اقتصادي، فرهنگی -شامل گروه حقوقی

 اند.بررسی قرار گرفته

هاي علمی حاصل از هر يک از فصول يافتههاي مهم بحث شده در طرح حاضر، بندي نهايی از سرفصلدر ادامه، در يک جمع   

      شود.می ارايهدر قالب نمودار و به صورت مفید و مختصر 

 هنرهاي صناعیهاي شاخص و اصلی رشته 6-1

، هنرهاي صناعی زيرمجموعه صنايع دستی از هنرهاي با توجه به تعاريف هنرهاي مرتبط با هنرهاي صناعی در فصل اول   

 ديبنطبقه ،(اي تولید، مواد اولیه و ابزارهشامل روش) هدف و کاربردرويکردهاي ظاهري،  بر اساسکه طوريه سنتی است، ب

 طور که در اينهمان شده است که در فصل اول به برخی از آنها اشاره شده است. ارايههاي مختلفی براي اين هنر بنديو گروه

، یاجمالاست که در ادامه به طور  موجود، بر اساس معیار خاصی صورت پذيرفته تقسیماتهر يک از شود، بخش مالحظه می

 شود.موارد مطرح می بعضی از اين

، ه طور کلیببندي کرد. گروه يا بر اساس روش ساخت مواد اولیه به کار رفتهتوان بنابر ، صنايع دستی را میبنديدر يک جمع   

هاي شتهرتفکیک که در کند. در حالیبه مواد به کار رفته در فرآيند تولید اشاره می ،شده از بعد مواد اولیه ارايهبندي تقسیم

هاي ژگیدر يک گروه با وي شوند،محصوالتی که با استفاده از روشی مشترک خلق می، بر اساس تکنیک ساختصنايع دستی 

    .گیرندقرار می، روشخاص آن 

بوده است. اين  بر مبناي ديدگاهی واحد تا کنون شود، تمرکز اساسیهاي مطرح شده مالحظه میبنديطور که در گروههمان   

نايع هاي شاخص صترتیب، گروهساير معیارها نیز مد نظر قرار گیرند و بدين کند تادر حالی است که موضوع طرح ايجاب می

  هاي مؤثر در توسعه کسب و کار صنايع دستی( مشخص شوند.دستی متناسب با موضوع طرح )شناسايی مؤلفه

هاي تنوع مالک نظران حوزه صنايع دستی،با مشاوره صاحب ذکر شده است، در طرح حاضر، 1-6 نگارهطور که در همان   

بندي روهجهت گ آورد، میزان قدمت و پیشینه رشته، ظرفیت بالفعل کسب و کار و گستردگی جغرافیايیمواد و مصالح بوم
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اي از نحو، به منظور کسب هدف طرح، مجموعهگیرند. بدينمورد توجه قرار می هاي شاخص و اصلی هنرهاي صناعیرشته

هاي موجود در اين حوزه و نیز بندي، گروه1-6نگاره  کنند.ها نقش ايفا میدر انتخاب گروه عوامل تولیدي، تاريخی و بازرگانی

 دهد.هاي شاخص در اين طرح را در قالب نمودار نشان میمبناي انتخاب گروه

ت. به فته اسبندي طرح، ترکیبی از رويکرد مواد اولیه و روش ساخت نیز مورد استفاده قرار گرالزم به ذکر است، در گروه   

ر در رشته طوهاي آثار فلزي، سفالی و آبگینه، به ساخت، تزيین و تلفیقی از اين دو اشاره شده است. همینطور مثال، در گروه

 هاي تراش و برش مورد توجه قرار گرفته است. آثار چوبی و سنگی، انواع روش

کشی و رودوزي از قبیل رودوزي طبق بافت پارچه، روي نخهاي متفاوت هاي سنتی، بر تکنیکبه عالوه، در گروه رودوزي   

اي تمرکز شده هاي نخی و پارچههاي فلزي، مواد مصنوعی، و آرايهدوزي شامل آرايهطرح چاپ شده، طبق الگو نقشه، آرايه

ه شده است. هاي روي پارچه اعم از مستقیم و غیرمستقیم و چاپ روي کاغذ توجهاي سنتی نیز به چاپاست. در شاخه چاپ

نتی، هاي سبافتها نیز به نوعی روش ساخت محصوالت صنايع دستی مطرح است. به طور نمونه، در گروه دستدر ساير گروه

به طور کلی به  1-6هاي داري، تار و پودي، تلفیقی، دستگاهی اعم از ساده و پیچیده اشاره شده است. در نگاره به انواع تکنیک

ها به تفکیک در فصل يک مورد بحث قرار گرفته حث اشاره شده است. جزئیات هر يک از اين گروههاي مورد بعناوين گروه

  است.

)هنرهاي  شودمی ارايه 3-6و  2-6هاي هاي اصلی و شاخص صنايع دستی مطابق با نگارههاي مختلف حوزهدر ادامه، بخش   

، 2-6گروه انتخابی با جزئیات هر گروه(، در نگاره  12نمودار ). الزم به ذکر است، با توجه به گستردگی رايج در حال حاضر(

هاي هفتم تا دوازدهم در ، گروه3-6هاي اول تا ششم شامل آثار سنگی، چوبی، آبگینه، سفالی، فلزي و چرمی؛ و در نگاره گروه

خص هاي سنتی مشافتبهاي سنتی، چاپ سنتی، جلدسازي و صحافی، آثار کاغذي، رنگرزي سنتی و دستبرگیرنده رودوزي

 شده است.

انکه دهد؛ چنطور که در اين طرح مالحظه شده است، صنايع دستی طیف وسیعی از هنرهاي بومی و دستی را تشکیل میهمان   

هاي مختلفی را يافت که هر يک از روش و فنون خاص توان زيرمجموعهصنعت، می -با تمرکز بر صرفا يک گروه از اين هنر

، در اين طرح هاي گذشته، برخی از اين هنرها رو به فراموشی و زوال بوده است.کند. هر چند متاسفانه در سالخود پیروي می

 اند. تر با نگاه بازرگانی انتخاب شدههاي متداولبا توجه به معیارهاي مذکور، برخی از گروه
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هنرهاي  . 9؛ هنرهاي مرتبط با چوب. 8؛ آبگینه. 7؛ گريسفال. 6؛ میناسازي. 5؛ فلزي

. 14؛ نمدمالی. 13؛ حصیربافی. 12؛ هاي سنتیچاپ. 11؛ نگارگري. 10؛ مرتبط با سنگ

  رنگرزي سنتی. 17؛ سازي سنتیرنگ. 16؛ آثار چرمی. 15؛ دوزيپوستین

 حوزه 17

 حوزه 24

گروه
ي 

بند
ر

شته
صناعی

ي 
ف هنرها

ي مختل
ها

 

 چهارگانه:هاي شاخص

 آوردبوم مصالح و مواد تنوع -

 آن پیشینه و قدمت میزان -

 ارک و کسب بالفعل ظرفیت -

 جغرافیايی گستردگی -

. 7. آثار سنگی؛ 6 . آثار چوبی؛5 . آبگینه؛4 ؛. آثار سفالی3. آثار فلزي؛ 2آثارچرمی؛ . 1

. 11 کاغذي؛ . آثار10. جلدسازي و صحافی؛9هاي سنتی؛ . چاپ8هاي سنتی؛ رودوزي

 حوزه 12 هاي سنتیبافتدست .12رنگرزي سنتی؛ 

 هاي صنايع دستیبندي رشتهگروه 1 -6 نگاره
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 (6تا  1هاي دستی ايران )گروهبندي اصلی صنايع گروه 2 -6 نگاره 

 هاي اصلی و شاخص در حوزه هنرهاي صناعیحوزه

(1-6) 

 جلدسازي

 سنتیسراجی

نقاشی روي 

 چرم

اندازي نقش

ضربی روي 

 چرم

 سازيزين

 

 آثار چرمی
 

-کــاري )دواتچــکــش

قه  -کاري )خم گري، ور

 کاري(

 گريريخته

آالت، ســازوبسـت )يراق 

 سازي(سازي و ملیلهقفل

 نقاشی مینا، میناي مرصع

ینــاي خــانــه     بنــدي:  م

جره    فره   ح ح اي و اي، 

 بنديپنجره

ــريـــح ــازي، ضـــ ســـ

مت   -زيورســـازي، عال

 سازياسلحه سازي و

زنی، مشبک، حکاکی  قلم

-گري )مفتول    و کوفــت 

 کوبی(کوبی و ورق

 

 آثار فلزي
 

 گري با دستسفال

 گري با چرخسفال

 گري با قالبسفال

 سفال تلفیقی

تزيین روي بــدنــه    

قش   ن کنــده،  خــام )

نقش افزوده، نقش      

 بريده، نقش فشرده(

 

تزيین روي بــدنــه    

 پخته 

دار لــــعــــاب *

ــی،    ــگـ ــررنـ )زيـ

هفــت      گی،  ن -رور

رنـــگ، لـــعـــاب 

  يکدست( 

ــاب   * ــع ــدون ل ب

 خراش

 

 آثار سفالی
 

شه        شی شه:  شی گري، ساخت 

 گري قالبی، تلفیقیشیشه

ــیشـــه: تزيین حین  تزيین شـ

ــته کردن،   ســاخت: چندپوس

شیشه رنگارنگ، شیشه و فلز، 

 آبگز کردن

ــاخت: مات     تزيین بعد از سـ

 کردن، نقاشی، تراش

 

 

 آبگینه
 

تراش چوب: حجم      

 چوبی، منبت، خراط

برش چوب: معرق،      

 بريخاتم، شبکه

سی  )برش ست(: ار -ب

ــازي،گرهچینی،       ســ

 بريقواره

 

-آثـار تلفیقی: نـازک  

معرق،  -کاري، منبت 

ــبک،   معرق ـــــ مش

ـ خاتم  اتصال  .معرق 

 فاق و زبانه

 

 آثار چوبی
 

 هاي تلفیقیروش

ــی،    تراش: جواهرتراشـ

 نقش برجسته، خراطی

 بري، معرقبرش: شبکه

ــراش  ــراش:خـــ خـــ

سطحی)خطوط محیطی  

عمقی       طرح(،  خراش 

، منبت ـمعرق،  )زمینه(.

ــ مشبک، معرق  معرق ـ

ــ خاتم  اتصال فاق و . ـ

 زبانه

 

 آثار سنگی
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 (12تا  7های بندی اصلی صنایع دستی ایران )گروهگروه 3 -6 نگاره

 

 هاي اصلی و شاخص در حوزه هنرهاي صناعیحوزه

(7-12) 

چه:     پار  چاپ روي 

 مستقیم )قلمکار(

ــتقیم: چاپ   غیرمسـ

قاوم   ،برداشــــت م

قه  اي )مهري و )کال

تا  بدون مهر )آزاد(   ،

و گـــره خـــورد 

)پیچان(، چاپ روي 

سنگی   کاغذ )چاپ 

 و چاپ فلزي(

 

 

 چاپ سنتی
 

-چشـــمهکشـــی و رودوزينخ

 دوزيدوزي، سکمه

رودوزي روي طرح چاپ شده: 

 دوزي.پته

ــه:    يا نقشـ رودوزي طبق الگو 

قش   تی  ن ــ دوزي، دوزي، زرتشـ

دوزي و بخــارا دوزي، خــامــه

 دوزيرشتی

يه    يه دوزي: آرا هاي فلزي:  آرا

-دوزي، مـــلــیلــه  پـــولـــک

تون     ب گال خوس دوزي، -دوزي، 

سکه   دوزي،دوزي، زغرهدوزي، 

 دوزييک-دوزي و دهنقده

نوعی:     آرايــه ــ مواد مصـ هــاي 

-هاي شیشه  آرايه .دوزيمنجوق

 دوزياي: آينه

يه  چه     آرا پار اي: هاي نخی و 

یطــان    جیــده ق دوزي دوزي و آ

 دوزي ترکیبی: پیله

 

هاي رودوزي

 سنتی
 

شی سـوزن  -دوزي بلوچ، دراوي

 دوزيدوزي و تفرشی

 

جلدسازي )جلد  

ــوخت معرق،  س

ــربی و   جلد ضـ

ــی    ــد الک ــل ج

 روغنی(

 صحافی

 

سازي و جلد

 صحافی
 

 کاغذسازي

هاي کاغذبري و حجم

 کاغذي )پاپیه ماشه(

 

 آثار کاغذي 
 

حمام ســرد )کاغذ و 

 الیاف گیاهی(

لیــاف      حمــام گرم )ا

 حیوانی و پارچه(

 

 رنگرزي سنتی
 

هاي دستگاهی  بافتهدست 

تی(:       ن جی ســـ ــا )نســ

ــاده: کربــاس،  الف. ســ

ــال، احرامی،  ــمد، شـ شـ

لو،        ي يی، جــاجیم، ز دارا

ــعر، حوله، برک،    عبا، شـ

شک و موج،     شب،  چادر

ب. پیچیده: ترمه، زري و 

خمــل،    قی:         ج. م ی ف ل ت

 مخمل زري

بافته   ــت  هاي داري:  دسـ

گره       پود و  لف. تــارو ا

 ی(بافبافی و گلیم)قالی

گذاري     تار و پودي )پود

ــاده )گلیم دورو( و  ســ

 )ورنی(پودپیچی 

 تلفیقی )گلیم برجسته(

 

 هايبافتدست

 سنتی
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با  به طور عمدهشود که میها اطالق صنعت –اي از هنر صنايع دستی به مجموعه(، 1362بنابر نظر سازمان صنايع دستی )   

 موجب ساخت محصوالتی ،بومی و انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید به کمک دست و ابزار دستی استفاده از مواد اولیه

و همین عامل وجه تمايز  يابدمیکه در هر واحد آن ذوق هنري و خالقیت فکري صنعتگر سازنده به نحوي تجلی  شودمی

. بنابراين، استهاي هنري جنبه فاقد اي و يا ساير صنايع دستیت از مصنوعات مشابه ماشینی و کارخانهگونه محصوالاصلی اين

در طرح است. البته  ترهاي هنري و دستی آن قالب، توجه به جنبهشودصناعی که زيرمجموعه آن محسوب می در هنرهاي

ري هاي اساسی در جلب و حفظ مشتاسی، که يکی از مؤلفههاي هنري و زيباشنحاضر، تالش شده است، با حفظ تمرکز بر جنبه

است، به عوامل مهم و اساسی در بهبود کسب و کار اين حوزه، به عنوان موضوع اصلی بحث، توجه شود و از اين رهگذر، 

 هاي ارتقاي صنايع دستی فراهم شود.زمینه

 هاي مطرح در وضعیت موجود صنايع دستی ايرانچالش 6-2

 ،هاي مطرح در وضعیت موجود صنايع دستی ايرانچالشگونه که در فصل دوم به تفصیل آمده است، در راستاي بررسی همان   

رت هاي مناسب صوموارد مطرح شده با تعريف کدگذارياز  کیفی، تحلیل محتواي نمونه مورد بررسیپس از گردآوري نظرات 

ا تعیین شده هکمی، اولويت موانع توسعه بر حسب فراوانی تکرار مؤلفهپذيرفته است و آنگاه، بر اساس رويکرد تحلیل محتواي 

هاي موجود در فصل دوم، با نگاهی اجمالی به يافته اند.از عوامل بر حسب اهمیت مشخص شده اياست، و در آخر، مجموعه

ها از جه اهمیت هريک از مؤلفهدهنده درشده است که نشان ارايها به صورت نموداري هفراوانی تکرار چالش 4-6مطابق نگاره 

 است. نظران صنايع دستیصاحبديد 

 
 هاي صنايع دستی بر حسب فراوانی تکرارچالش 4 -6 نگاره
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هاي کنونی در اين حوزه، همانند نماي شهري بندي اهم چالشاز اولويتاين هارمونی ناموزون، منتج  ظاهررسد به نظر می   

از گزند ناهمگونی سنت و مدرنیته عصر معاصر مصون  ،هاهم، همچون ديگر حوزه ، که آنباشدبهم ريخته از وضعیت موجود 

، اندبیشتر ارتفاع يافته هااين گروه چالش و هر چه است؛ هاي فرهنگی در آن قد علم کردهکه چالشطوريه نمانده است. ب

  .اندظاهر شدههاي مديريتی ن عوامل اجتماعی به خصوص در حوزهديگري همچو مشکالت

 بخشیعدم ترويج فرهنگ ارزش ،ترين چالش صنايع دستی و هنرهاي صناعینظران جامعه هدف، مهمدر واقع از نظر صاحب   

هم با  آن ،شماري از آنانتنها به تعداد انگشت شود وش هنرمندان بزرگ ناديده گرفته می. تا زمانی که ارزبه صنايع دستی است

دان هنر و تربیت هنرمندر ترويج فرهنگ،  بدون آنکه از دانش و هنر اين هنرمندان بزرگ شود؛نمايشی توجه می هاي افتخارنشان

ت را در دل و دس به نوعی تاريخ زنده هنرهاي سنتیهنرمندانی که . ، امیدي به رهگشايی نخواهد ماندبزرگ ديگر استفاده شود

هم در جامعه فراجوان  را براي پذيرفتن هنرمندان یبسترهايتوان میبخشی به اين گروه با اهمیتچرا که  خود نهفته دارند.

فکر و تعمق ت یتهدر بستر سنت و مدرن مندانهو فرهنگ زيست ،نسبت به شیوه زيستکه  شودمی. اين امر زمانی میسر ساخت

 به عمل آيد.بیشتري 

هاي انهاز طريق رس به خصوصهاي مختلف وقتی فرهنگ صنايع دستی بتواند در بدنه دولت و زندگی شخصی مردم از روش   

ر دهاي اين حوزه است. دهنده باور اعتقادي مسئوالن مربوط به ارزشقرار گیرد، نشان ي مردمملی نفوذ کند و در سبد تقاضا

مسیر  اي،هاي سلیقهمورد و قضاوتهاي بیر از تعصبتا به دوش مسئولین است، اي ملی و مديريتی بر دواين وظیفهواقع، 

  .هموار سازندبهبود فضاي کسب و کار در صنايع دستی را 

 ها به ثمرگذاريشود که نتیجه حاصل از اين ارزشمی شکی نیست اين باور، زمانی در فرهنگ يک جامعه پايدار و درونی   

 نااز تولید به فروش، از رونق چشمگیري برخوردار باشند؛ حتی فراتر از آن، مشتري ،و نیز تمامی عوامل رسد، و اثرات هنرمندان

وزه هاي اقتصادي اين حتوجهی از محصوالت صنايع دستی داشته باشند. در اينجاست که نقش مؤثر زمینهنیز رضايت قابل

وقفی شود و در اين میان هر تهنرمند خالق اثر شروع و به مشتري ختم میشود. اين نقش از زنجیره تولیدکننده و يا تر میپررنگ

 کشد. کند و بازار را به چالش میاي معیوب میچرخه را به طور فزاينده

دار مبعدي و غیرمحرک و فقط منبعتک شود. هر چه جامعه تولیدکنندگانترين چالش از تولیدکننده شروع میمهمدر واقع،    

ند بازدهی نتواد، بعید است بند، و به نیازها و ساليق مشتريان توجهی نداشته باشنا به توسعه انبارهاي خود بیانديشد و تنهنباش

که برخی از تولیدکنندگان هوشیار اين حوزه حتی با وجود شناخت جامع د. چنانناقتصادي مناسبی در زمان خود داشته باش

نی بیمین مالی و سرمايه، قادر به پیشها و چگونگی تأها، نظام هزينهگذاريیمتهاي پیچیده آن، نحوه قبازار، اعم از رقابت

  طلبد.تر را میاند. بدون شک دستیابی به توسعه پايدار عزمی بنیانیتري نبودهانداز ايمنچشم

ور که طهمان دهد.نشان میهاي تکرار هاي اصلی در حوزه صنايع دستی را با توجه به تعداد بیشتر فراوانی، چالش5-6نگاره    

هاي تولیدکنندگان و هنرمندان حوزه صنايع شود، مواردي که به طور مستقیم در ارتباط با فعالیتمالحظه می 5-6در نگاره 
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توان تمام بار مسئولیت را بر دوش مديران اين حوزه قرار اند. به طور کلی، نمیاند، بیشتر در مرکز توجه قرار داشتهدستی بوده

 ها ونظران به آموزششود، پس از مباحث مربوط به فرهنگ و حمايت دولتی، صاحباد. چنانکه در نگاين نگاره مشاهده مید

هاي يک کسب و کار را تواند وضعیت فعالیتاند. آموزشی که میهاي الزم بر اساس نیاز روز جامعه اشاره کردهرسانیاطالع

شده  هاي انجامهاي آموزشی و تدريسشود، بلکه کارگاههاي آکادمیک تأمین میطريق آموزشارتقا بخشد. اين وظیفه نه تنها از 

 گیرد. از سوي هنرمندان را نیز در بر می

 
 هاي اصلی در حوزه صنايع دستیچالش 5 -6 نگاره

عالوه بر آن، مواردي از قبیل تولید، تبلیغات و امور بازاريابی در جهت شناسايی سطح رقابت و عمل مناسب در بازار، در    

یاي هاي احاند. در واقع، نگاه هنرمندان و فعاالن حوزه صنايع دستی، نه تنها بايد بر جنبههاي بعدي اهمیت قرار گرفتهرتبه

هنري آن باشد، بلکه بايد شناختی نسبت به عرضه و تقاضاي کاالهاي خود داشته باشند تا هم هاي صنايع دستی و بعد اصالت

ه گر داشتتواند جنبه حمايتدهنده فرهنگ و هنر ايرانی باشند. آنچه که در اين میان میارايهالملل، در عرصه داخلی و هم بین

 باشد، قوانین و مقررات تدوينی و نظارتی است. 

ديگر، وضع قوانین مناسب، چه در بعد اجرايی و چه نظارتی، پشتیبان اصلی هنرمندان و تولیدکنندگان حوزه صنايع به عبارت    

اي همند شوند، نظمی که از آنها در مقابل تالطمهاي کسب و کار خود بهرهدستی است تا از نظم موجود در جهت ارتقاي فعالیت

اين  کند وکیفیت خارجی، محافظت میرويه محصوالت ارزان و بیجوم بیشديد فضاي رقابتی، به خصوص در مواجهه با ه

دهد تا در صورت رعايت استانداردها و قوانین کار، و تنظیم برنامه آمیخته بازاريابی مناسب، شرايط رو به اطمینان را به آنها می

 رشدي داشته باشند. 

هند. به د ارايهالمللی شايستگی، محصوالت خود را در بازارهاي داخلی و بینشوند به اينجاست که فعاالن اين حوزه قادر می   

 هايهاي اختصاصی دايمی و موقت، و برگزاري نمايشگاههاي دولتی و خصوصی قوي در ايجاد بازارچهعالوه، وظیفه بخش
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رنگ کرد و فرصتی را به ها را کمتوان نقش واسطههاي مناسب در اين حوزه میريزيمنظم همچنان مورد توجه است. با برنامه

 وجود آورد تا هنرمندان و تولیدکنندگان بتوانند به طور مستقیم پذيراي تقاضاي مشتريان باشند.

و در  لملل،اجامعه داخلی و بین هاي روزاسب، هماهنگ با نیازهاي و خواستهبنابراين، تولید محصوالتی با کیفیت و قیمت من   

پذير است که بخش دولتی و خصوصی با همراهی هنرمندان طرح و نقش ايرانی، تنها زمانی امکاني هاعین حال حفظ اصالت

هر  شوند، بدون اينکه عمل ارد صحنههمگی جهت همکاري وو تولیدکنندگان صنايع دستی، به بهبود اين حوزه بینديشند و 

 اشتباهات موجود کند. يک ديگري را مسئول 

نظران حوزه صنايع دستی، تمامی مشکالت در درجه اول به دلیل عدم صاحب هاي مطرح شده از سويدر واقع، بنابر چالش   

 در جريان بهبود وضعیت صنايع دستی بايد مسئولیت البتههمکاري و هماهنگی دو بخش دولتی و خصوصی به وجود آمده است. 

عه هدف قرار نداشته است، ولی ورد توجه جامچند اين مورد چندان ماجتماعی حفظ محیط زيست ناديده گرفته نشود. هر 

ده از شهاي تدوين ها و استراتژيو در برنامهتولید سبز، مبحثی است که در تمام صنايع، از جمله صنايع دستی، مطرح است 

 د در اهم اهداف مورد نظر قرار گیرد.سوي بخش دولتی و خصوصی باي

واند ترتقاي صنعت گردشگري و هتلداري میمختلف را ناديده گرفت. به طور مثال، ا نبايد نقش ارتباطی میان صنايع چنین،هم   

گردشگران )چه داخلی و چه خارجی( را به جامعه توان در واقع میزمینه بهبود فضاي کسب و کار صنايع دستی را فراهم کند. 

زمینه آشنايی  و روندبه شمار مینبع تبلیغات شفاهی ترين ممثابه خريداران بالقوه در نظر گرفت. اين گروه از مشتريان هدف، مهم

  سازند.الملل فراهم میبا فرهنگ و هنر ايرانی را چه در سطح داخلی و چه بین

نايع که فعاالن حوزه صمالحظه مواجه بوده است. به طوريحجم گردشگران با کاهشی قابلمتأسفانه در طول سالیان گذشته،    

ند؛ آورحبت به میان میتوريستی، از افت چشمگیر فروش خود به خريداران خارجی ص دستی به خصوص در شهرهاي

رانی يدستی با طرح و نقش ا ايل بسیاري در خريد کاالهاي صنايعاند و تمبرخوردار بودهقدرت خريد باالتري  ازخريدارانی که 

 اند. داشته

هاي تاريخی )مورد تايید و ابنیهشهرها، به خصوص در اماکن هاي اصلی اين ها، بازارچهتر آنکه، در طول اين سالمهم   

هايی بزرگ در مسیر مملو از محصوالت صنايع دستی خارجی شده است. تمامی اين موارد، نشان از وجود چالش ،يونسکو(

ر ادامه، د بازگردد.ريزي منسجم و دقیق به مسیر اصلی خود ید است در آينده نزديک با برنامهصنايع دستی کشور است که ام

 5مناطق صادراتی مهم صنايع دستی )به شرح فصل سوم( و بازارهاي هدف صادراتی )به شرح فصل چهارم( در دوره زمانی 

 گیرند.به طور اجمالی مورد بحث قرار می 93-89ساله 

 هاي مختلف صنايع دستی ايرانمناطق صادراتی فعال در رشته 6-3

بر اساس اقالم ثبت شده در گمرک ايران  هاي مختلف در حوزه صنايع دستی،م شده از سوي استانبه طور کلی، صادرات انجا   

هاي بافتلزي، سفالی، آبگینه، سفالی و دستهاي فشامل محصوالت گروه و فارغ از کاالهاي صادر شده به صورت چمدانی،



 
 

  

325 

 

 مؤثر در توسعه کسب و کار هنرهاي صناعی )صنايع دستی(هاي طرح پژوهشی بررسی و شناسايی مؤلفه

 

دهد. بنابر اين نمودار، نقطه اوج صادرات صنايع دستی شان می، روند صادرات در اين فاصله زمانی را ن6-6سنتی هستند. نگاره 

در بررسی طرح استفاده شده است و امید است در  93ماهه اول سال  5بوده است. الزم به ذکر است تنها دوره  91در  سال 

  صنعت مشاهده شود.-ادامه سال، رشد چشمگیري در صادرات کاالهاي اين هنر

 که لزوم تفکر منسجم وشود، به طوريهاي اصلی مشاهده میبرنامگی در صادرات ساير حوزهبا بررسی اقالم صادراتی، بی   

شود. در واقع، نه تنها بايد به افزايش فعالیت در اين دقیق، چه از سوي دولت و چه فعاالن اين حوزه به شدت احساس می

 اي انديشید. ست چارهبايها نیز میگانه توجه داشت، بلکه جهت صادرات ساير گروه 5هاي گروه

 
 ساله مناطق صادراتی کشور در حوزه صنايع دستی 5مجموع صادرات  6 -6 نگاره

ود شچنین، با وجود اهمیت بسیاري از مناطق کشور در تولید کاالهاي صنايع دستی، در برخی از آنها فعالیتی مالحظه نمیهم   

اي خاص، اقدامی درخور اعتبار و نام آنها، چه در سطح آنها به عنوان يکی از مناطق صادراتی در رشتهو حتی در صورت لحاظ 

ه دهد. نکته قابل توجشود. اين امر، حساسیت پرداختن به اين مسئله مهم را افزايش میداخل و چه خارج از کشور، مشاهده نمی

هاي ، استان7-6نگاره ی بااليی نسبت به ساير مناطق برخوردار هستند در اين میان، عدم فعالیت مناطقی است که از مزيت نسب

. شايان ذکر است در انتخاب اين مناطق صادراتی، 1دهدگانه صنايع دستی را نشان می5هاي صادراتی مهم در هر يک از گروه

هزار دالر بوده است. مورد استثنا،  500 اند که رقم صادراتی آنها در اين دوره زمانی بیشتر ازهايی مورد توجه قرار گرفتهاستان

 ند.ا، دو استان برتر و فعال مطرح شدههاي سنتی است که در آن، به علت رقم صادراتی بسیار پايینبافتگروه آثار دست

                                                           
 

 خراسان رضوي" است.استان . الزم به ذکر است، منظور از استان خراسان در اين بخش، "1 
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 آثار سفالی
 آثارچوبی هاي سنتیبافتدست آثار فلزي

 آبگینه

 

 (دالر 2237891تهران )

 

 دالر( 1843384اصفهان )

 

 (دالر 10097471خوزستان )

 

 (دالر 4627278اصفهان )

 

 (دالر 2134900تهران )

 

 (دالر 688860فارس )

 

 (دالر 15915990اصفهان )

 

 (دالر 709875تهران )

 

 (دالر 12399344همدان )

 

 هنرهاي صناعیهاي اصلی ايران درحوزه هاي صادراتیاستان

 (دالر 71738)تهران 

 

 (دالر 67500مازندران )

 

 
 

 

 
 

 (دالر 13181307همدان )

 

 (دالر 2577002خراسان )

 

 آذربايجان شرقی

 (دالر 1201038) 

 

 (دالر 911009اصفهان )

 

 (دالر 532026خوزستان )

 

 (دالر 11395875يزد )

 

 (دالر 10121994تهران )

 

 (دالر 4299755مرکزي )

 

 (دالر 567134خراسان )

 

 های اصلی صنایع دستیهای صادراتی مهم در حوزهاستان 7 -6 نگاره
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مورد  12هاي مطرح شده، در اين طرح بر اساس شاخصبندي مورد نظر گروهمطرح شده است،  هاي قبلدر بخش چنانکه   

هاي سنتی، جلدسازي و هاي سنتی، چاپتوان جايگاه خالی آثار چرمی، سنگی، رودوزيترتیب، به وضوح میاست. بدين

اي به نظر رشته مطرح شده نیز در حد شايسته 5صحافی، آثار کاغذي و رنگرزي سنتی را احساس کرد. هر چند موقعیت 

طور که پیش از اين هاي ثبت شده در گمرک ايران است. همانرسد. البته، تحلیل انجام شده در اين طرح بر اساس دادهنمی

شود و به فروش مطرح شده است، بخش بزرگی از محصوالت صنايع دستی ايران به صورت چمدانی از کشور خارج می

رسد. با اين وجود، با توجه به مزيت نسبی ايران و تاريخچه غنی آن رسد، و بنابراين، در آمار مربوط به گمرک به ثبت نمیمی

يزي ردهنده جايگاه واقعی آن در سطح جهانی نیست و نیازمند برنامهاز لحاظ صنايع دستی، موقعیت حاضر اين صنعت نشان

 چندجانبه و عمیق است تا از وضعیت موجود به حالت مطلوب مورد نظر دست يابد.

 هاي مختلف صنايع دستی ايرانف صادراتی رشتهبازارهاي هد 6-4

سال اخیر،  5شود، عمده صادرات محصوالت صنايع دستی به بازارهاي هدف در در بخش قبل نیز مالحظه می طور کههمان   

، محدود به سه ماهه نخست سال 93چند بايد ذکر کرد که آمار مورد بررسی در سال  صورت پذيرفته است. هر 91در سال 

، ارقام صادراتی محصوالت اين 8-6رود تا پايان سال، رقم صادراتی با افزايش چشمگیري مواجه شود. نگاره و انتظار می است

 دهد.حوزه به بازارهاي هدف را به صورت خط روند نشان می

 
  دستیساله به بازارهاي عمده صادراتی در حوزه صنايع  5صادرات   8 -6 نگاره

رهاي ن با ساير کشوهاي آماري گمرک در فصل چهارم، تعامالت بازرگانی ايرابه عالوه، بنابر اطالعات دريافتی از تحلیل داده   

رشته آثار  5، در کل در 93-89اقیانوسیه، اروپا، امريکا و آفريقا( در حوزه صنايع دستی در دوره زمانی -هاي آسیاجهان )از قاره

هاي سنتی بوده است. در ادامه، صادرات انجام شده به بازارهاي هدف در هر بافتسفالی، آبگینه، آثار چوبی و دستفلزي، آثار 

طور که در فصل چهارم بدان اشاره ( . الزم به ذکر است، همان8-6شود )نگاره ها در قالب نمودار نشان داده میيک از اين گروه

هاي افتبهاي آبگینه، آثار سفالی، آثار چوبی، آثار فلزي و در نهايت دستبه ترتیب گروه رشته اصلی صنايع دستی، 5شد، از میان 

 اند.سنتی، بیشترين صادرات صنايع دستی را به خود اختصاص داده
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 آثار فلزي آثار چوبی
 هاي سنتیبافتدست

 آثار سفالی

 آبگینه

 

 دالر( 967680) عراق

 

 دالر( 828088) امارات

 

 

 دالر( 3025642) کويت

 

 دالر( 1063977) قطر

 

 دالر( 11738667) عراق

 

 دالر( 9208958) امارات

 

 هاي اصلی هنرهاي صناعیبازارهاي هدف صادراتی ايران درحوزه

 دالر( 151503) عراق

 

 دالر( 149421) امارات

 

 دالر( 1068012) ترکیه

 

 دالر( 597606) پاکستان

 

  
 

 
 

 دالر( 539049) انگلستان

 

 دالر( 813652) عراق

 

 دالر( 799112) آلمان

 

 دالر( 532976) بحرين

 

 دالر( 948573) روسیه

 

 دالر( 2484963) ترکمنستان

 

 دالر( 36520785) عراق

 

 دالر( 7779316) امارات

 هاي اصلی صنايع دستیبازارهاي عمده صادراتی در حوزه 9 -6 نگاره
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هاي بافتگروه آثارفلزي، دست 4ترين بازار هدف صادراتی در شود، مهممشاهده می 9-6طور که در نگاره بنابراين، همان   

 آبگینه و سفالی، کشور عراق بوده است. در گروه آثار چوبی نیز، عمده صادرات به کشور امارات صورت پذيرفته است.سنتی، 

المللی است، تمرکز بر عوامل مؤثر در در واقع، آنچه راهگشاي مشکالت فعاالن صنايع دستی چه در عرصه داخلی و چه بین

 بهبود فضاي کسب و کار در اين حوزه است.

 امل مؤثر در توسعه کسب و کار صنايع دستی ايرانعو 6-5

اي هطور که در فصل پنجم مطرح شده است، عوامل مؤثر در توسعه کسب وکار صنايع دستی ايران، با اقتباس از چالشهمان   

پرسشنامه انديشی و هاي مطبوعاتی، نشست همها، گزارشبخش مقاالت و طرح 4نظران اين حوزه در ذکر شده از سوي صاحب

، عوامل مؤثر تعیین شده بر حسب فراوانی تکرار نشان داده شده است. با توجه به اين نگاره، 10-6اند. در نگاره مشخص شده

ار نظران مورد توجه قرقانونی از ديدگاه صاحب –حقوقی اجتماعی و -اقتصادي، سیاسی، فرهنگی، صنعتبه ترتیب عوامل 

 گرفته است.

 
 عوامل مؤثر در توسعه کسب و کار بر حسب فراوانی تکرار 10 -6 نگاره

ترين عامل مؤثر در توسعه کسب و کار صنايع دستی، در ارتباط مستقیم شود، مهممالحظه می 10-6طور که در نگاره همان   

قتضی و به هنگام مواد اولیه در فرآيند تولید، اتخاذ هاي تولیدکنندگان و هنرمندان اين حوزه است. در واقع، تأمین مبا فعالیت

هاي مناسب و به روز در تولید و ساخت کاالهاي صنايع دستی، توجه به آمیخته بازاريابی به عنوان راهنماي عمل )شامل شیوه

که  هستندمحصول، قیمت، ترفیع و توزيع( و پذيرش مسئولیت اجتماعی و تالش در جهت حفظ محیط زيست، از مواردي 

ار ک نظران اين حوزه، نسبت به ساير عوامل، از اولويت بیشتري برخوردار هستند. در واقع، محیط کسب وبنابر نظر صاحب

گیري اساسی را از فعاالن حوزه صنايع دستی گرفته است. به طور کلی، ريزي استراتژيک و تصمیمنامساعد، قدرت تفکر، برنامه

ينه، سازي و مديريت هزهاي بازاريابی، فروش، مديريت منابع انسان، شناسهخصوص در حوزهصنعت به برخی مشکالت داخلی 
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عرصه را بر فعاالن اين حوزه تنگ کرده است. به خصوص، تولیدکنندگان اين گونه کاالها، معموال فاقد تجربه و دانش کافی در 

االهاي کنند و از بعد تقاضاي کمحصوالت خود توجه میترتیب، صرفا به عرضه هاي خود هستند و بدينحوزه بازرگانی فعالیت

خود غافل هستند. البته در برخی موارد، اصرار هنرمندان و تولیدکنندگان به ثبات در فرم، طرح و نقش و تکنیک کار منجر شده 

وجه ن میان، لزوم تاست تا رقیبان خارجی با محصوالت پرتجمل و ارزان خود، بازار صنايع دستی ايران را تصرف کنند. در اي

هاي ايرانی، و اتخاذ رويکرد کاربردي نسبت به محصوالت صنايع دستی به شدت احساس به سلیقه روز مشتريان با حفظ اصالت

گیرند و استفاده از اين کاالها در زندگی شود. تنها در اين صورت اين محصوالت در سبد کاالهاي عموم جامعه قرار میمی

 يابد.میروزمره افراد جريان 

الملل، همواره بر وضعیت صنايع دستی اثرگذار بوده است. با شرايط اقتصادي، چه در سطح داخل کشور و چه در عرصه بین   

نظران بوده است و توان چنین اظهار کرد که مباحث مالی بیشتر مورد توجه صاحبنگاهی اجمالی بر عناصر اين گروه می

قتصادي هاي اشود. بدين نحو، با اتخاذ رويکرد اقتصادي در زمینه هنر، کاربرد نظريهمی اينجاست که مبحث اقتصاد هنر مطرح

گیرد. دانشی که متاسفانه در ايران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، هاي هنري و ادبی مورد توجه قرار میدر فعالیت

فا مرتبط به حوزه زيباشناسی خارج، و به چرخه اقتصادي کشور تواند آن را از رشته صرداشتن نگاه اقتصادي به حوزه هنر، می

شود و اين شاخه هنري، عالوه بر رشد و تعالی فرهنگ ترتیب، نگاه تزيینی به حوزه صنايع دستی منسوخ میوارد سازد. بدين

اقتصادي به همراه  زايی، چرخش پول، افزايش تولید ناخالص داخلی و در نهايت رشدجامعه، اثرات اقتصادي نظیر اشتغال

  خواهد داشت.

د. دهکسب و کار صنايع دستی را نشان میگانه در بهبود فضاي  5، به طور مشهود، میزان اهمیت هر يک از عوامل 11-6نگاره    

دان و هاي اين حوزه صنعتی و شرايط نامطلوب هنرمنمتأسفانه، وضعیت موجود صنايع دستی بیانگر به فعلیت نرسیدن ظرفیت

صنعتگران است. چنانکه در بسیاري موارد، اظهارنظرهاي فعاالن و دلسوزان دنیاي هنرهاي صناعی، بر عدم وجود ساختارهاي 

ها، مشکالت مالی فعاالن حوزه در مشخص عرضه و فروش صنايع دستی، وجود رقابت ناعادالنه میان تولیدکنندگان و واسطه

تر از همه، کاهش تقاضاي کاالهاي صنايع دستی در سطح داخل رش کار، و مهمتأمین تجهیزات مناسب، نبود سرمايه جهت گست

هاي گذشته، با تغییرات اقتصادي و بروز رکود تورمی، شرايط خريداران الملل متمرکز هستند. به خصوص که در سالو عرصه بین

بر تقاضاي محصوالت بر جاي گذاشته است و اين امر اثرات منفی  تحت تأثیر قرار گرفتهو قدرت خريد آنها تا حد زيادي 

است. اين امر به خصوص بر فروش کاالهاي صنايع دستی، که از ديدگاه جامعه بیشتر جنبه تزيینی دارند، اثرات نامطلوبی را بر 

 جاي گذاشته است.

صنايع  میان، برخیهمواره نگاه صاحبان کسب و کار در کشورهاي در حال توسعه به حمايت و پشتیبانی دولتی است. در اين    

هاي اخیر، به دلیل تغییر و تحوالت شديد و ناگهانی در مديريت دولتی به توجه و مساعدت بیشتري نیاز دارند. متأسفانه در سال

هاي مدون در جهت بهبود فضاي کسب و کار اين صنعت، ها و استراتژيصنايع دستی در کشور و در نتیجه عدم توجه به برنامه

المللی به نفع تولیدکنندگان داخلی نیست. در اين فاصله زمانی، کشورهاي بسیاري با قدرت در سطح داخلی و بینشرايط رقابتی 
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اند. چنانکه حتی بازارهاي داخلی را نیز با کاالهاي پرزرق و برق المللی اين محصوالت شدهرقابتی باال وارد عرصه تجارت بین

مجموع عوامل مطرح شده را در قالب عوامل سیاسی و دولتی گنجاند و آن را به  توانترتیب، میاند. بدينخود تسخیر کرده

-نبود نگاهی صحیح به مقوله خصوصیهمچنین،  اي مهم در توسعه کسب وکار حوزه صنايع دستی در نظر گرفت.عنوان مؤلفه

ست، فصل پنجم تشريح شده ا طور که درسازي بر همه صنايع کشور و به خصوص حوزه صنايع دستی سايه افکنده است. همان

ها و واگذاري امور به صاحبان فن پیشنهاد در کشورهاي در حال توسعه معموال اتخاذ رويکرد تدريجی در انتقال مسئولیت

گري در امور وجود دارد. با گذشت شود. به عبارت ديگر، در مراحل اولیه نیاز به همراهی و حمايت دولت با کاهش تصديمی

رتقا تواند شرايط رقابت را اود شرايط کسب و کار در اين صنعت، رويکرد بازار با نظارت غیرمستقیم دولت میزمان و با بهب

هانی فراهم المللی و حتی جهاي بیننحو، با گذشت زمان و با تقويت نیروي رقابتی فعاالن اين حوزه، زمینه فعالیتبخشد. بدين

ند نظم تواها، چه در حوزه حمايتی و کارآفرينی و چه نظارتی، میها و تعاونیلهاي تشکشود. در اين میان، گسترش فعالیتمی

نهادي، میان گمرک و سازمان میراث فرهنگی در هاي میانچنین، برقراري همکاريموفقی را در سیستم بازار ايجاد کند. هم

کارآفرينی و توسعه کسب وکار از اهمیت هاي مشترک؛ و میان بخش دانشگاهی و صنعت، در بهبود فضاي جهت انجام فعالیت

 بااليی برخوردار است.

 

 هاي مهم و اثرگذار بر بهبود فضاي کسب وکار صنايع دستیعامل 11 -6 نگاره

زه ايفا حواجتماعی، نقشی اساسی در بهبود فضاي بازرگانی اين  -نظران هنرهاي صناعی، عوامل فرهنگیبنابر نظر صاحب   

هاي تلقین آثار صنايع دستی در ذهن و انديشه عموم و کنند. در اين میان، با توجه به دو رويکرد درونی و بیرونی، هم تالشمی

 ها،ها و آموزشرسانیگیرند. در بخش درونی اين مؤلفه، اطالعهم مصاديق خارجی فرهنگ صنايع دستی مورد توجه قرار می

ترتیب، آگاهی در سطح عام در میان مردم و در سطح هم عملیاتی و کارگاهی مد نظر هستند. بدينهم به صورت آکادمیک و 

يابد و هم تولیدکنندگان در تولید آيد. بنابراين، هم تقاضاي محصوالت افزايش میخاص در بین فعاالن حوزه به وجود می

ر کنند. نکته مهم دهاي طرح و نقش ايرانی توجه میاصالتزمان به سلیقه و نیاز روز بازار، و حفظ کاالهاي صنايع دستی، هم

ر رشته اي، از قابلیت باال در حل مسائلی برخورداهاي دانشگاهی است که با رويکردي میاناين بخش، لزوم توجه به برخی رشته
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متبحر در زمینه  سانیهستند  که با اتکاي صرف به يک رشته به خصوص قابل پیگیري نیستند. به طور مثال، داشتن نیروي ان

هاي پیش روي فعاالن صنايع دستی را مديريت کند. در بعد بیرونی اين عامل نیز، برگزاري تواند بسیاري از چالشاقتصاد هنر می

ها به عنوان محلی جهت معرفی و آشنايی جامعه هدف با محصوالت ارزشمند صنايع دستی و نیز، ارتباط ها و جشنوارهنمايشگاه

 شود.ي تولیدکنندگان با مشتريان به منظور آگاهی از ساليق و نظرات مستقیم آنها مطرح میرو در رو

اند، بستر قانونی و نظارتی در حوزه هاي مختلف متذکر شدهنظران در بخشاز موارد مهمی که صاحب ديگر يکیدر نهايت،    

ن در ت. ايهاي مختلف مورد اشاره قرار گرفته اسدستی است. حتی در برخی موارد، عدم رعايت قوانین جاري در بخش صنايع

ا نیز، عدم هدر بعضی بخشنظارتی نیز تنظیم شود.  مقرراترود در جهت تضمین اجراي قوانین، برخی حالی است که انتظار می

قوانین و  رسد بازنگريیم شده تأکید شده است. به نظر میعضی قوانین تنظوجود قوانین حمايتی و يا دست و پاگیر بودن ب

هاي در اين میان، قوانین و مقررات موجود در بخششناسايی خألهاي موجود بتواند بخش بزرگی از مشکالت را حل کند. 

ظمی ها چه نوجود برخی بیکه نظران قرار گرفته است. به طوريبانکی، بیمه، و به خصوص صادرات بیشتر مورد توجه صاحب

به طور مثال، در حوزه قوانین بیمه، کارفرمايان در اجرا و چه نظارت عملیاتی، فعاالن اين حوزه را سر در گم کرده است. 

هاي کار به کاهش ها، در قالب افزايش هزينهمجبورند هزينه ناکارآمدي نظام تأمین اجتماعی را پرداخت کنند و اين پرداخت

به عالوه، مباحث مربوط به عدم شمول تولیدکنندگان در  شوند.افراد به ادامه فعالیت در حوزه صنايع دستی منجر می اينتمايل 

ويه رتر از همه، نبود قوانین مناسب در جهت کنترل واردات بیهاي مالیاتی )به دلیل ويژگی خاص تولید دستی( و مهممعافیت

    صنعت در کشور شده است. -ايجاد فضاي نامساعد کسب و کار اين هنرمحصوالت خارجی با قیمت پايین، منجر به 

 هاي مؤثر در توسعه کسب و کار صنايع دستیمدل نهايی مؤلفه 6-6

به طور کلی، مشکالت موجود در هر صنعت، از جمله صنايع دستی، ناشی از عوامل داخل و يا بیرون از واحدهاي داخل آن    

، آنچه کسب و کارها در عمل با آن ترتیبحیط کالن و محیط خرد است. بدين محیط سازمان شامل م در واقع،صنعت است. 

ود و شصنعت ناشی میآن  محیط خاص ومحیط کالن کشور  از يا در بعد کالن، مواجه هستند، رويارويی با مسائلی است که

 محیط داخلی خود کسب و کار در ارتباط است.  از ديدگاه خرد، بايا 

محیط مذکور  دونظران حوزه صنايع دستی، به هر هاي گذشته به تفصیل مطرح شده است، صاحبطور که در فصلهمان   

شود، مالحظه می 12-6طور که در نگاره کند. همانبندي عوامل نیز اين ادعا را تصديق میکه گروهاند. به طوريتوجه داشته

 نی( وقانو-اجتماعی، و حقوقی -رهنگیحیط کالن )عوامل اقتصادي، سیاسی، فعوامل مورد بحث از حیث محیطی، مرتبط با م

  دهد.مدل نهايی بدست آمده از طرح حاضر را نشان می 12 -6نگاره  ( هستند.صنعتمحیط کسب و کار )

ي هار رشتهدر نگاهی خرد، عواملی که به طور مستقیم و بدون واسطه بر جريان کار تولیدکنندگان و هنرمندان فعال د     

گیرند. اين عناصر مهم فرآيند کلی کار، از نقطه آغاز قرار می صنعتشاخص و اصلی صنايع دستی مؤثر هستند، در گروه عوامل 

ي، ا، محیط کالن، به مثابه گروه عوامل زمینهاز سوي ديگرگیرند. فعالیت يک کسب و کار تا فروش محصوالت، را در بر می
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امل اقتصادي، تر کشور از قبیل عودهد. اين عوامل که به مباحث بسیار کلیتولیدکنندگان را تشکیل میبستر فعالیت هنرمندان و 

دهند. به الشعاع قرار میقانونی مرتبط هستند، محیط خرد فعاالن صنايع دستی را تحت -اجتماعی، و حقوقی -سیاسی، فرهنگی

تر قرار دارند. هاي پررنگنظران، در مربعتر از نگاه صاحبمهم مشخص شده است، عوامل 12-6طور که در نگاره عالوه، همان

ر اند. دکمتر مورد توجه قرار گرفته اداريهاي به طور نمونه، در بخش محیط خرد، مواردي از قبیل محیط زيست و فعالیت

ها، عاونیها و تتشکل جی،هاي توسعه صنايع دستی، و شرايط اقتصادي داخلی و خارحیطه کالن نیز، مالکیت معنوي، زيرساخت

 .اندسازي کمتراشاره شدهو خصوصی
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اي کسب وکار توجه، عوامل توسعه ، از آنجايی که محل15-6ذکر است، در مدل نهايی نشان داده شده در نگاره الزم به    

 نعتصعوامل مختلف را با  روابطهاي نمايش داده شده صرفا صنايع دستی است )مرکز مدل مشخص شده با رنگ زرد(، پیکان

محیطی بر  هايمؤلفههاي ممتد بیانگر اثر اين . پیکانمحققان نبوده استمد نظر ها فته است و روابط میانی اين مؤلفهدر نظر گر

در ارند. اشاره د بر عوامل محیطی صنعتچین، به اثرات متقابل از سوي محیط هاي خطهستند. در مقابل، پیکان صنعتفضاي 

  .با بهبود نسبی همراه باشند هاي محیطی نیزرود با ارتقاي وضعیت صنايع دستی در کشور، ساير مؤلفهواقع، انتظار می

 بندي نهايیجمع

هاي بزرگی در مسیر فعالیت خود مواجه هستند. شود، فعاالن صنايع دستی با چالشطور که در طرح حاضر مالحظه میهمان   

د و به طور عمده در اختیار مديران مسئول دولتی و نهادهاي اجرايی نشوسو از اوضاع کالن کشور ناشی میکمشکالتی که از ي

اسی د و نیاز به توجهات اسنشوبخش خصوصی و خود فعاالن مربوط می، و از سوي ديگر، به فعالیت هستندو قانونی کشور 

هاي اخیر ر سال، دفانهاشتغالی دارد. متأسگسترش فرهنگ خود د. صنايع دستی به عنوان صنعتی مستحکم، نقشی اساسی درندار

 هاي سازنده براي برخی افراد ايجادب سودهاي کالن بدون انجام فعالیتبه دلیل وجود برخی نوسانات اقتصادي، فرصت کس

بازي و منافع حاصل از آن، و از بین رفتن فرهنگ کار و هاي مختلف به سفتهشده است و اين امر، منجر به افزايش تمايل گروه

ر عظیمی از جامعه به خصوص جوانان شده است که در نهايت، منافع اقتصادي خاصی را نیز نصیب کشور روحیه کاري قش

ود، بلکه شايط فعاالن کسب و کار آن حوزه مینه تنها منجر به بهبود شر ،که ارتقاي وضعیت صنايع کشورنکرده است. در حالی

-تواند نقشی اساسی در افزايش شاخصکند. يکی از صنايعی که میهاي مولد و پربازده هدايت میها را به سمت فعالیتسرمايه

را  نگ و اصالت ايرانیصنعت قابلیت آن را دارد که هم فره -هاي اقتصادي داشته باشد، صنايع دستی است. در واقع، اين هنر

 سازد.لی و جهانی به نمايش گذارد، و هم فرصت رشد و در پی آن توسعه اقتصادي را فراهم در عرصه داخ

 و هاي مرتبط،در طرح حاضر، برخی از عوامل مؤثر در توسعه کسب و کار صنايع دستی بر اساس مطالعه مقاالت و طرح   

نظران فعال در حوزه صنايع دستی، و نظرات تولیدکنندگان سال گذشته، آراي صاحب 25طول هاي مطبوعاتی در بررسی گزارش

لی صنايع دستی تهران شناسايی شده اند. در اين میان تالش شده است تا بررسی الملو هنرمندان حاضر در نمايشگاه بین

هاي انتخاب در تحلیل بخشی از چالش. هاي اصلی هنرهاي صناعی صورت پذيردهاي مؤثر در گروههاي موجود و مؤلفهچالش

اشاره  در فصل اول هاي سنتینظرها در تعاريف فرم و محتواي محصوالت هنرهاي شاخص هنرهاي صناعی، به اختالفحوزه

 شده است. 

ند اها در جامعه هنري قديم به دلیل انسجام و پیوستگی هنر و صنعت در هم ممزوج و يکپارچه بودهدر واقع، بسیاري از رشته   

وجه تو اين نگاه تفکیک شده و مجزا به حوزه صنعتی محصول و يا جنبه هنري آن وجود نداشته است. ولی در عصر حاضر با 

به جز سفانه متاها را تعريف و تبیین کرد. توان تا حدودي اين حوزهبندي بر اساس نوع کاربرد و صنعت مورد نظر میبه تقسیم

بندي خاصی نیز وجود نداشته است که اين پژوهش بر اساس آنها هاي موجود، دستهبنديها در گروهاختالف در برخی رشته
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بدين منظور در طرح حاضر تالش شده است تا با استفاده از نظرات خبرگان و  متقن بداند. بندي شاخص خود رابتواند گروه

بندي مورد رسد، گروهبه نظر می شود. ارايهها گانه رشته12بندي هاي شناسايی شده، گروهفعاالن صنايع دستی، بر اساس مالک

 نظر در اين طرح، از جامعیت و مانعیت مناسبی برخوردار باشد. 

اين طرح بر آن بوده است تا وضعیت موجود صنايع دستی را از منابع مختلف مورد بررسی قرار دهد و بر اساس آن مدلی    

وان تترتیب، با استفاده از مبناي فراهم شده، میدهد. بدين ارايهبرگرفته از عوامل مؤثر در بهبود فضاي کار صنايع دستی 

يی کرد و در جهت رسیدن به وضعیت مطلوب، راهبردها و راهکارهاي مناسب را هاي موجود در اين صنعت را شناسافرصت

تدوين کرد. طرح برنامه مسیر توسعه در جهت ارتقاي اين صنعت، راهی طوالنی را در پیش دارد که نیازمند توجه و مطالعات 

ود اوضاع عاالن صنايع دستی، مسیر بهبامید است با توجه و عنايت بیشتر مسئوالن اين حوزه و همکاري ف بیشتر در آينده است.

 صنايع دستی هموارتر شود.
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 پرسشنامه نظرخواهی

 به نام داناي مهربان

 

 : یگرام هنرمند و فعال

 سالم و احترامتقديم با 

 ست.ا هاي کسب و کار در صنايع دستیدر زمینه شناسايی چالش به منظور انجام پروژه تحقیقاتیاي که پیش رو داريد پرسشنامه   

هاي بديهی است پاسخ. در جاي مورد نظر مشخص فرمايید« »نظر خود را با عالمت  ،االت پرسشنامهؤبا مطالعه هر يك از س مخواهشمند

  قابل اعتماد در اين تحقیق ياري خواهد رساند.و به کسب نتايج ارزنده  شمامل أبا تدقیق و 

 با تشکر                                                                                                          

 نرگس شیخی -فرزانه سلیمانی
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 هاي زير روبروست؟. به نظر شما، کسب و کار صنايع دستی با کدام يک از چالش1
 

بسیار  

 موافقم موافقم
نظري 

 مخالفم ندارم
بسیار 

 مخالفم

هاي مختلف توسط هنرورزان و عدم جذابیت آن از هاي نامناسب آموزش هنر در بخششیوه

 سوي هنرآموزان

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ هاي مناسب آموزش و کارعدم وجود امکانات تأسیساتی و تجهیزاتی و کارگاه

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ مردممشکالتی فرهنگی در زمینه ترويج اين هنر به عنوان هنر تاريخی و سنتی در میان 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ هاي تبلیغاتی و بازاريابی مدرن در ايجاد ذهنیت مثبت در میان مردمعدم استفاده از شیوه

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ عدم توجه به مباحث ايجاد شناسه و برند از سوي فعاالن دولتی و خصوصی

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ مالیمشکالت تأمین مالی و اعتباري، جذب سرمايه و تسهیالت مورد نیاز از مراکز 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ها با حفظ کیفیتهاي مدرن و يا مناسب تولید به منظور کاهش هزينهعدم استفاده از شیوه

گذاري استاندارد و مشخص به منظور جلب اعتماد افراد به هاي قیمتعدم استفاده از روش

 قیمت پرداختی

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

به خصوص دولتی به منظور آشنايی و توجه ها عدم استفاده وسیع از صنايع دستی در شرکت

 بیشتر مردم با اين هنر

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ شانمشکالت مربوط به بیمه هنرمندان و شاغالن حرفه، و نگرانی هنرمندان از امنیت شغلی

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ هاي مختلفهاي تخصصی در بخشها، بازارها و بازارچهعدم توجه به برگزاري فستیوال

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ قوانین دست و پاگیر در بخش فعالیت داخلی صنايع دستیوجود 

عدم تدوين قوانین حمايتی الزم و کافی به منظور پشتیبانی از فعالیت داخلی هنرمندان و شاغالن 

 بخش

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ها به بخش خصوصیهاي مختلف و عدم واگذاري اين بخشدولتی بودن بخش

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ هاي مختلف جهت آشنايی بیشتر مردم و معرفی هنرمندانها و گردهمايیعدم برگزاري همايش

هاي توزيع نامناسب و دالالن سودجو )عدم فروش مستقیم کاالها توسط هنرمندان وجود واسطه

 و فعاالن مربوط(

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

مجوزها و وجود قوانین دست و پاگیر در زمینه صادرات محصوالت صنايع دستی )لزوم اخذ 

 مراحل قانونی بسیار(

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ هاي حمايتی جهت صادرات محصوالت به خارج از کشورعدم وجود قوانین و بخشنامه

عدم وجود تعاونی يا تشکل قوي جهت حمايت از هنرورزان و فعاالن اين حوزه با اختیارات 

 دولتی

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

جذب گردشگري در کشور به منظور آشنايی و جذب هاي منسجم عدم برخورداري از برنامه

 گردشگران داخلی و خارجی به صنايع دستی

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 هايی در اين پرسشنامه اشاره نشده است؟.  از ديدگاه شما به عنوان هنرمند و فعال اين حوزه، به چه چالش2

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................... 

. نگاه شما به آينده صنايع دستی در حوزه کاري خود چیست؟ آيا نگاه مثبتی به پیشرفت و ارتقاي کسب و کار صنايع دستی در بخش 3

 چه در عرصه داخلی و چه خارجی داريد؟خود 

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................... 
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 هاي صنايع دستی بر اساس مواد اولیهفهرست رشته
 

ف
ردي

 

 استان  تعريف کارگاهی خانگی رشته نام

 بــافــی يــیٱ 1

 بافی(دواليه(

ستبافت  چةپار نوعی بافت * *  الیاف با نما تار ايران سنتی  د

ــتان رو دو و دواليه صــورت به و الوان پشــمی  در اس

 قشقايی ايل توسط فارس،

 )عشاير (فارس

ست  ايهپارچ * * بافیابريشم 2 شم  تار و پود با بافتد  و الوان طبیعی ابري

سی  نقوش كه شت  با و بافت درحین آن هند  ايجاد انگ

 شود.می

 نادري، كالت خراسان )زاوين،

 )سملقان و مانه جرگالن، راز،

 اســاس بر طبیعی ابريشــم الیاف با پارچه روي دوخت * * دوزيابريشم 3

 شده تعیین پیش از هايطرح

ــفهان  ــان(، هرمزگان   (اصـ كاشـ

 يزد بندرعباس(،(

ــیله به ابريشــم نخ به ابريشــم پیله تبديل *  كشیابريشم 4 و  دســت وس

ــتگاه ــم هايدس ــی ابريش  آمل،(مازندران  چرخانه(،(كش

ستان   بندپی منطقه كنار،فريدون شهر لفور  شهر، قائم بابل، 

 و سوادكوه  شهرستان   در شیرگاه  سوادكوه،  شهرستان   در

ــتان  در ــهرس ــاري، هايش  نور، نکا، گلوگاه، جويبار، س

 )رامسر و تنکابن چالوس، نوشهر،

رضـــوي  خراســـان مازندران،

 )بايگ(

قی   ُاجــاق 5 -َقرا

 بافی

ستبافته  * * شمی  ايد  فرش از حفاظت براي شکل  و نعلی پ

صلی   قرق ( اجاق هیزم آتش هايشراره  مقابل در اتاق ا

 )اجاق

ــرقی آذربايجان   ــت (شـ  دشـ

 اردبیل مغان(،

 منظور به هندســی نقوش از اســتفاده با آجر چیدن هنر *  آجركاري 6

ضه  سب  تزيینی نماهاي عر  در يکنواختی از گريز و متنا

  نما

 همدان قزوين، يزد، اصفهان،

ــده 7 دوزي آجــی

ــه( -دوزياليـ

 )دوزيپنبه

سته   پارچه، اليه دو بین پنبه از اياليه دوخت * * جهت برج

  هاطرح و نقوش اجراي کردن

 همدان ،فارس، گلستان كرمان،

 چوبی احجام  8

 سنتی

ــاخت  * *  چوبی هاي پیکره ،كارُبردي  و تزيینی احجام  سـ

فاده  با  تزيینی ــت غار  اسـ ــوهان  و از ُم فاده  با  سـ ــت  اسـ

 كاريُمَنّبت و چوبی فشرده خودرنگ هايازچوب

هران،    يجــان   ت بی،     آذربــا غر

ــرقی  آذربــايجــان   تبريز    (شـ

ستان،   مازندران، ورزقان(، كرد

 همدان

شیايی   يا ظروف ساخت  *  سنگی احجام 9  ماده كه ...( و مجسمه، ديوار، (ا

شیدن  با و بوده سنگ  آنها اولیه  مورد نهايی شکل  به ترا

 آيند. در نظر

 خوزستان فارس، اصفهان،

 فلزي َاحجــام 10

 سنتی

ساخت  تهیه *   جنس از كاريُجنده يا قلمزنی كارهاي زير

 برنج يا مس

 ، تهران اصفهان
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ف
ردي

 

 استان  تعريف کارگاهی خانگی رشته نام

می   11 حرا فی ِا  بــا

 بافی(سجاده(

ــانتی 80* 125تقريبی  ابعاد به زيراندازي بافت * *  با مترس

 رنگارنگ شکسته هندسی نقوش و رنگيك زمینه

ــان فردوس(،  (جنوبی خراســ

 )شوشتر (خوزستان

 تعداد كه رنگی شــیشــه با مشــبك هايپنجره ســاخت *  سازيُاُرسی 12

ــته و بوده فرد آن هايَلت ــدن باز و بس  حركتی آن، ش

 دارد. عمودي

 يزد كاشان(،  (اصفهان

صیري  سبدهاي  بافت * * بافیَارغوان 13 ستفاده  با ح  درخت هايَتركه از ا

 ارغوان

 )ُطرقبه مشهد (رضوي خراسان

 و مترســانتی 90 الی 75 عرض با بافتدســت ايپارچه * * بافیُارَمك 14

 راه راه و پیچازي ســاده، هايطرح داراي متر، 25 طول

 يزد در محلی لباس يا مدارس روپوش براي

 يزد

شیدن  نخ به * * ِاسَپندبافی 15 سپند  هايدانه ك ضافه  و سوزن  با ا  کردن ا

ــکال به ... و منگوله رنگی، هاينخ  روي بر مختلف اش

 جنوبی خراسان در ايپارچه و حصیري مقوايی، سطح

 جنوبی خراسان

ــك مرواريدهاي   دوخت  * * دوزيَاشك 16  هاي پارچه   روي بر گونه اشـ

 اطلس مخمل، ماهوت، مانند سنگین

 هااستان اكثر

فــلــزي  افــزار 17

ــو،( ــاقــ  چــ

كن،     ــ قنــدشـ

 و ...( داس

ستفاده  با ، ...شکار و  جنگ، افزار ساخت  *   نرم فوالد از ا

سیله  به كه وكربن شند مثل  شده  گرفته فرم چکش و  با

شیر،    سپر،  شکن،  شم سته  با … و چاقو، قند  از هايید

 آن تزيین و ملیله شاخ حیوانات، عاج، استخوان، چوب،

شان    صفهان )كا زنجان،  يزد،، )ا

ــان، قزوين     (فــارس ،خراســ

ــرقی     جان شـ باي ــیراز(، آذر شـ

 )بناب و مراغه تبريز،(

سکن  * * سازيآالچیق 18 شاير  م شینان،  چادر و ع  سقف  براي چادر سیاه  ن

مد  گاه (ُبز  موي جنس از آال((چادر   براي چیق و ،)ن

 حصیر جنس از آن ۀديوار

 عشاير و گلستان

 مرطوب هايقســمت يا و َبنا بیرونی معماري تزيینات *  ُبري آه 19

 ُبري(گچ آهك )مانند َمالِت با داخل،

 قزوين تهران، اصفهان،

 به پارچه هايلبه به ُكروي كوچك هايمنگوله دوخت * * دوزيآويزه 20

 تزيین منظور

 )عشاير (هااستان اكثر

 ۀسفر  عنوان به آبی رنگ به سنتی  بافتدست  ۀپارچ بافت * * ايزار 21

 قزوين در نان

 قزوين

 محلی هايلباس روي بر پولك و مدور هايآيینه دوختن * * دوزيآيینه 22

 ديواري آويزهاي و

 بلوچستان، هرمزگان و سیستان

صب  *  كاريآيینه 23 سی  كوچك قطعات ن  قرار هم پهلوي و آيینه هند

ــطوح در آنها دادن ــقف و ديوارها س  منظور به بناها س

 تزيین

 خراسان تهران، اصفهان،
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ف
ردي

 

 استان تعريف کارگاهی خانگی رشته نام

یك   24  چاپ  بات

 ُمهري

 ...( يا ابريشمی  (ساده  پارچه آمیزيرنگ و کردن دارنقش * *

 رنگ و موم ،وسیلة مهر به

 

 ...( يا ابريشمی  (ساده  پارچه آمیزيرنگ و کردن دارنقش * * نقاشی باتیك 25

 رنگ و موم مو،قلم ةوسیل به

 

ــتفاده با َبمپور در بخش بادبزن نوعی * * بمپور بادبزن 26  از تور محکم، اس

 تهیمیان از نی ايو دسته پارچه رنگی قطعات

 )بمپور (بلوچستان سیستان و

دلــه   27  دوزيبــا

 ) بافی َتل(

 هرمزگان دوزيگالبتون تعريف به شود رجوع * *

 عرض با مازندران استان پشمی و ساده بافتدست  ۀپارچ * * بافیباشُلق 28

 محلی هايلباس دوخت براي مترسانتی 50 الی 30

 )آالشت(مازندران 

نی     29 ت ف  هــايبــا

 سنتی

ستفاده  با ... و رومیزي جوراب، شال،  بلوز، انواع تولید * *  ا

 يا قالب دومیل، وسیله  به كاموا( امروزه(پشمی   الیاف از

 میلپنج

ثر    ك بیــل،  هــااســـتــان  ا  ،ارد

 خراسان مازندران،

ــه 30 ــت ــاف  هــايب

 پودنما

ست  به * * ستگاه  با كه شود می اطالق پارچه((هاي بافتهد  د

ساجی  شتر،  تراكم دلیل به پودها و شده  بافته سنتی  ن  بی

 .بپوشاند را تارها سطح تمامی

 هااستان اكثر

ــه 31 ــت ــاف  هــايب

 تارنما

ست  به * * ستگاه  با كه شود می اطالق پارچه((هاي بافتهد  د

ساجی  شتر،  تراكم دلیل به تارها و شده  بافته سنتی  ن  بی

 باشد( مخفی پود(بپوشاند  را پودها سطح تمامی

 هااستان اكثر

ست  به * * سنتی هايبافته 32 ستگاه  با كه شود می اطالق پارچه((هاي بافتهد  د

 باشند. نمايان دو هر پود و تار و شده بافته سنتی نساجی

 هااستان اكثر

صوالتی  بافت و تولید * * بامبوبافی 33  نان، سبد  صندلی،  میز، مانند مح

 نوعی از حاصل  هايرشته  بافت از استفاده  با ... و آباژور

 خیزران نی

 )الهیجان لیالستان (گیالن

 زمینه ةپارچ   دوخت،  ُپركاري  اثر در كه  رودوزي نوعی * * بخارا دوزي 34

 نیست. مشخص

 اصفهان

قاب  * * سازيُبرِقع 35 ند  يا  ن نان ةروب ــور جنوبی ز  آن روي بر كه  كشـ

 باشد. شده دوزيپولك يا دوزيگل

قشـــم،  عباس، هرمزگان )بندر

 )درگهان پشت پی سلخ،

ست  ايپارچه * * بافیَبرَََو 36 شم  از بافتد  تهیه براي ُبز موي يا شتر  پ

 خراسان ُبشرويه در زمستانی پالتوي و كت

 )بشرويه (خراسان

ــمت آن در كه رودوزي نوعی * * دوزيُبركنه 37  بريده پارچه از هايیقس

 شده  دوردوزي زمینه، مخالف يا همرنگ نخ با و شده 

 باشد.

 هااستان اكثر
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ف
ردي

 

 استان  تعريف کارگاهی خانگی رشته نام

 در موازي و ريز هاي بخیه  زدن با  كه  رودوزي نوعی * * دوزيُبروَدري 38

سمت   به توري پارچه شده،  درآورده قیچی با كه هايیق

 برسد. نظر

 هااستان اكثر

 بندر زنان محلی هايلباس تزيین خاص رودوزي نوعی * * دوزيَبندري 39

 كشور جنوبی شهرهاي و عباس

 )عباس بندر (هرمزگان

 يزد هرمزگان، خوزستان، حصیربافی به شود رجوع * * بافی بوريا 40

و  رانك (بوزو 41

 ) چوخه

 ُبز نوعی موي از اســتفاده  با ُكرد مردان ســنتی  لباس * *

 )چوخه، كت شلوار، رانك، (َمرغز نام به كمیاب

 كردستان

ــش    42 ــی ــل ــی -ب

ــزاق(دوزي -ق

 )دوزي

 مركز سینه، پیش يقه، دور شلوار، مچ سرآستین، رودوزي * *

ش  و سري  ةگو شم  نخ با هارو  نقوش با قرمز ةتابید ابري

 برگ و گل و هندسی خاص

 ها، گلستاناستان اكثر

ستفاده  با ... و آيینه قاب قلمدان، انواع ساخت  * * ماشه پاپیه 43  كاغذ از ا

 انجام ايران سـنتی  نقاشـی  آن روي بر كه شـده  فشـرده 

 باشد. شده گرفته

 اصفهان

 هاي پوشپاي  44

 سنتی

 و امروز نیاز به توجه با ايران ســنتی هايپوشپاي تهیه * *

 ايپنبه الیاف و چرم از استفاده با هااصالت حفظ

هران،   نجــان،  ت ــان  ز  خراســ

 همدان، كردستان شمالی،

ــتـــَه  45 دوزي پـ

 دوزيسلسله  (

) 

 هاينخ با كرمان مخصــوص جقه بته نقوش با رودوزي * *

ــمی گارنگ   و ظريف پشـ ــمیة پارچ   روي بر رن  پشـ

 )عريض (رنگيك

 كرمان

 از بعد كه )يزد اشــکذر و خرانق در(پشــمی  ايپارچه * * پتوبافی 46

 گیرد.می بخود نمدي حالت و شده داده َورز بافت،

 )خرانق اشکذر (يزد

بــافــی  پــرده 47

 )پوشیه ِتیجیر(

صراً  يزد در ايپارچه بافت * *  سازي  پرده )جدا جهت منح

ضاها،  شاندن  ف ساجد  و حیاط سقف  پو سم  در م  هايمرا

 )مذهبی

 يزد

شم  از حرير لطیف ةپارچ * * پريواربافی 48 صر  مخمل سان  به كه ابري  مخت

 )شده منسوخ (دارد خوابی

 بلوچستان،  و بوشهر، سیستان   

 هرمزگان

 كهطوري به ظرافت، نهايت در پارچه روي بر رودوزي * * پريواردوزي 49

 شود. ديده مخمل صورت به پارچه

 بلوچستان،  و سیستان  ، اصفهان 

 تهران رضوي، خراسان

 از اسـتفاده  با كه بافتدرشـت  گلیم به شـبیه  زيراندازي * * بافیِپالس 50

 شود.می بافته شده،بريده مستعمل هايپارچه

 گلسـتان، چهارمحال و  فارس،

یاري   تان  (بخت ــ ــهرسـ  هاي شـ

 )اردل و بروجن لردگان،

 قزوين روسري و لباس تزيین براي قزوين در بافتدست نواري * * بافیَپن 51
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ف
ردي

 

 استان  تعريف کارگاهی خانگی رشته نام

 استفاده  با و سنتی  نساجی  دستگاه  با شده  بافته رواندازي * * پوپشمین 52

 بوكان غربی، آذربايجان در پشم  ترينظريف و بهترين از

 مهاباد و

 مهــابــاد، (غربی    آذربــايجــان 

 كردستان بوكان(،

ــم با رودوزي * * دوزيپوستین 53 ــت روي بر ابريش  لباس، جهت بّره پوس

 یتزيین زيراندازهاي يا جلیقه

 رضوي خراسان

باس،  روي بر غیره يا  فلزي هاي پولك  انواع دوخت  * * دوزيپولك 54  ل

 ...و  رومیزي پرده،

 هااستان اكثر

   * * پیكرتراشی 55

ستفاده  رودوزي * * دوزيپیله 56 شم  ةپیلةشد  نیم دو هايبادامه از با ا  ابري

 لباس و پارچه روي بر

 ارومیــه(،(غربی  آذربــايجــان

صفهان  شان(،  (ا  تفت،(يزد  كا

 رشت مهريز(،

 نقل و حمل و نگهداري براي شـــکل كیســـه ايبافته * * بافیتاچه 57

 بختیاري محال و چهار در آرد و گندم حبوبات،

 بختیاري چهارمحال و عشاير

خت  58 ــیت  كشـ

یده، (گیوه   آج

ــه  ــتـ و  ايلـ

 ) چرمی

ستفاده  با گیوه كفی تهیه * *  يا و كرباس باريك از نوارهاي ا

 و كرده سوراخ  را آنها وسط  دَرفش با كه كهنه هايپارچه

 اند.کرده رد ازآن را چرمی دوال

 مركزي كردستان،

 روي بر ختايی و اســلیمی نقوش طراحی و طالكاري * * تذهیب 59

 مینیاتور يا كتاب اوراق حواشی

 تهران اصفهان،

ــت تراش 60  پش

 آيینه

 تراشیدن  با ايرانی، و سنتی  اصیل  هايو نقش طرح ايجاد * *

 آيینه از پشت موردنظر طرح اضافات

 فارس

 هايســـنگ روي بر فرم و حجم ســـطح، خط، ايجاد * * دامله تراش 61

 )نرم(قیمتی نیمه

 هااستان اكثر

 زاويــه تراش  62

 )فست(

 هايسنگ  و الماس بر مسطح  سطح  ايجاد و تراشی زاويه * *

 )سخت(قیمتی 

 هااستان اكثر

ــنگ تراش 63 -س

و  قیمتی هاي 

 قیمتینیمه

ــازيآماده و تراش * * ــنگ س  آماتیس، زمرد، نظیر  هايیس

 به زيورآالت ساخت  در استفاده  جهت ... و يشم  فیروزه،

 تراش هايدستگاه وسیله

 هااستان اكثر

 وسیله  به شیشه   سطح  تراش وسیله  به سنتی  نقوش ايجاد * * شیشه تراش 64

 تراش مخصوص هايدستگاه

 تهران

 كالهك چراغ، حباب زنبیل، ســبد، انواع تولید و تهیه * * بافیَتركه 65

ستفاده  با ... و آباژور ست  و ساقه  از ا  چون گیاهانی پو

 ... و بید آلبالو،
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ف
ردي

 

 استان  تعريف کارگاهی خانگی رشته نام

 با سنتی  هاينگاره و نقش از پر و ظريف ايپارچه بافت * * بافیِترمه 66

 ابريشم يا پشم الیاف از استفاده

مان،  گاه   (تهران  يزد، كر  كار

 )فرهنگی میراث سنتی هنرهاي

ــتفاده با  بنا  خارج  يا  داخل  تزيینات  *  بنا تزيینات 67  گچ، مالت از اسـ

 و ... ُاخرا كل رس، خاک ساروج، آهك،

 ،يزد قزوين اصفهان،

سبیح  68  سازي َت

 )چوبی(

شته  به * * شیدن  ر سر،  ازچوب هايیدانه ك سته  ُع  خرماي ه

 طبیعی و ديگر مواد شده داده فرم

 هااستان اكثر

سبیح  69  سازي ت

 )سنگی(

 هااستان اكثر شده داده فرم هايسنگ انواع از هايیدانه كشیدن رشته به * 

سمه( براي  باريك )مانند چرمی نوارهاي دوخت * * دوزيتسمه 70  تزيین ت

 و تزيین در طراحی امروزه و اسب  زير سینه  و بندپیشانی 

 لباس

 هااستان اكثر

شیه  تزيین * * تشعیر 71 سط  حا سلیمی  (سنتی  نقوش تو  و ختايی(، ا

از  استفاده  با پرندگان و حیوانات درخت، گل، برگ، انواع

صوص  به هارنگ انواع شرفی،  (طاليی رنگ 3 تا 2 خ  ا

 ) شنَگرف

 تهران اصفهان،

 نگین،    رنگی،   هــاينخ  بــا تور  روي نقوش   دوخــت * * توردوزي 72

 لباس يا پارچه روي بر آن نصب و ... و كوچك هايآيینه

ــتان ــیسـ ــتان  و سـ  )بلوچسـ

 )ناهوک خصوصًا ،سراوان

 و لوزي نقوش داراي )معموال (تارنما است  ايبافتهدست  * * بافیجاجیم 73

 بافته ابريشــم يا و پشــم الیاف از اســتفاده با كه راه،راه

 شود.می

ــاير )خلخــال،     اردبیــل،  عشــ

شکین   مغان، آبادپارس شهر، م

 سمنان،  سوار(، بیله كوثر، نمین،

ــان ــما مازندران، خراس  لی،ش

 بختیاري چهارمحال و

 ُجل )بافی ُجل  74

 اسب(

ید  * * فت   روش با  ايفرآورده تول  جاجیم،  قالی،  گلیم، با

 هم به پارچه هايتکه كردن وصل حتی يا و نمد سوزنی،

 اسب عرق گرفتن و نگاهداشتن گرم و تزيین منظور به

مان،  جان     عشــــاير كر باي آذر

ــت(  ُكردهــاي  ُمغــان(،  دشــ

ستان     سان، گل ها(، تركمن(خرا

 ايل و ورامین عشـــاير(فارس 

 )افشار

لدســـازي   75  ج

 سنتی چرمی

 چرم از استفاده  با ... و قرآن نويس،دست  كتب جلد تهیه * 

لب    مده،  بوجود نقوش و شــــده زده قا  يا  طاليی آ

 با  ... و زركوب . مخمل )ديگر هاي يا رنگ   (الجوردي

 جلد الكی، جلد سوخت،  جلد ضربی،  هاي جلدروش

 موج جلد و زركوب

 اصفهان
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ف
ردي

 

 استان  تعريف کارگاهی خانگی رشته نام

ــده 76 ــُن كــاري ج

-برجســـتــه  (

 )كاري

 اختالف زمینه، با آن نقوش كه فلز روي زنیقلم نوعی * 

شته  سطح  ستگی  (دا  داراي نقوش رفتگی( و فرو و برج

  هستند. ُبعد

 تهران فارس، اصفهان،

ستا  و كروي ايقاعده داراي سفالین  ايكوزه * * سازيَجهله 77  جهت غیراي

 هرمزگان شهوار روستاي در آبخوري

 میناب، شــهرســتان(هرمزگان 

 شهوار( روستاي

 (متفاوت رنگی ُتنالیته با ازچوب اســتفاده با اشــیا تولید *  كاريُجَوو 78

 نقوش و ايجاد  و ...( توت فوفل،  نارنج،  عناب،  گردو،

 لوزي و مستطیل مثلث، هايمقطع با آن روي بر هندسی

 )آباده(فارس

ــبیه ايپنبه ايپارچه * * بافیجیم 79  تهیه جین( براي يا (كرباس به شـ

 يزد خضرآباد در لباس

 )خضرآباد(يزد 

ــی  نقوش با  رنگارنگ   و زيبا  ايپارچه   * * بافیچادرشب 80  عموما  (هندسـ

نه     خا هار نداز،  عنوان به  )چ  يا  و رختخواب جاي  روا

 گیالن و مازندران كمر در دور پیچیدن

 و رودســـر (گیالن مازندران،

 خراسان (، آبادقاسم

 با آن روي كه )تّکه يك چرمی )چرم اســت پوشــیپاي * * دوزيچاروق 81

 شود.می تزيین و رودوزي ابريشم و گالبتون هاينخ

 شمالی خراسان زنجان،

 در پشمی  پود و ايپنبه تار جنس از بافتدست  ايپارچه * * َچپربافی 82

 محلی هايلباس تولید براي مازندران استان

 مازندران

 هايلوزي پیوستن  هم به از نقوش كه است  ايبافتهدست  * * بافیَچرخ 83

 نخ تارها ،)فارس قشقايی  عشاير  (آيندمی وجود به رنگی

 هستند. الوان اپشم پودها و سفید، و تاب ُپر ايپنبه

ــاير فیروزآبــاد، (فــارس  عشــ

شبند،  قیروكارزين، و  شیراز  فرا

)... 

  دوزيُسکمه تعريف به شود رجوع * * دوزيچشمه 84

 مردان ســرَبند ايپنبه پود و تار با رنگ دو در ايپارچه * * بافیَچفیه 85

 شديد آفتاب از جلوگیري براي كشور جنوبی

تان   ــ ــیسـ تان،  و سـ ــ  بلوچسـ

 بوشهر هرمزگان،

ــري   86 ــگ ــن ــَل چ

ــري ( ــگ ــن  آه

 سنتی(

ــوالتی تهیـه  *   گلـدان،  پـايـه   چکش، داس، نظیر محصـ

شن،  سیله  به ... و پنجره حفاظ پارتی  فلز به دادن شکل  و

 ديده حرارت

 همدان تهران،

ــتفاده با ... و ســبد مانند مصــرفی وســايل بافت * * بافیَچم 87  از اس

 )بید هايساقه به شبیه( َچم هايساقه

 )مراغه (شرقی آذربايجان

 و رويه با گیالن در شهر ماسوله   مختص است  پوشی پاي * * دوزيچموش 88

 آن روي در تزيینی ۀمنگول و چرم از زيره

 )ماسوله (گیالن

ستطیل  كوچك قالی قطعه دو * * بافیچنته 89  (طرف سه  از كه شکل  م

شد  شده  دوخته پاكت( بهم مثل سته  داراي و با  دو و د

 كیف نوعی ی است،تزيین منگوله

ــتاها، چهار اكثر  محال و روس

 لفور  (مــازنــدران  بختیــاري،   

 )سوادكوه
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ف
ردي

 

 استان  تعريف کارگاهی خانگی رشته نام

ستطیل  كوچك گلیم قطعه دو * * بافیَچنته 90  (طرف سه  از كه شکل  م

شد  شده  دوخته بهم پاكت( مثل سته  داراي و با  دو و د

 كیف نوعی ی است،تزيین منگوله

ــتاها، اكثر  محال و چهار روس

 لفور  (مــازنــدران  بختیــاري،   

 )سوادكوه

فی     91  چوقــابــا

 ) چوغابافی(

 چوپانان و عشاير  مخصوص  پشمی  آستین بی و بلند كت * *

شند  می لباس روي بر عبا صورت  به كه  دو )معمواًلپو

 سیاه( و سفید رنگ

ــتــان،   و محــال  چهــار  لرسـ

 مازندران خوزستان، بختیاري،

 از اســتفاده با عشــاير زيســتگاه و چادر ةديوار ســاخت * * بافیچیق 92

شم  رنگی الیاف پیچیدن و حصیري  الیاف  به بز موي و پ

 يکديگر به آنها اتصال و آن دور

 گلستان كردستان، ايالم،

سنتی   َحجاري 93

 )تراشیسنگ(

 آن روي بر نقش ايجاد و سپس  الزم ابعاد به سنگ  تراش * 

ساجد،  ديوار تزيین منظور به  ها،ستون  سر  ها،آرامگاه م

 ... و شومینه، ی،تزيین تابلوهاي

ــفهان،  ــان تهران، اصـ  خراسـ

 رضوي

ــازيحجم 94  سـ

 سنتی

 هااستان اكثر گريسفال هايتکنیك از استفاده با سنتی احجام تهیه * *

می    95 فی َحَر  بــا

 لرستان

ست  * * ست  ايبافتهد ستان   در قديمی ا  داراي بروجرد شهر

اغلب(  (قرمز و ايسرمه  هايرنگ و راه راه يا ترنج طرح

 احرامی شـــبیه(گوش ســـه و پروانه شـــانه، نقوش و

 )خوزستان

 لرستان

ــاخت  * * َحصیربافی 96 ــوالتی سـ  نان،  جاي  كیف، زنبیل،  مانند   محصـ

ستفاده  با ... و ديواركوب زيرانداز، شته  بافت از ا  هاير

 سنتی ساده ابزار و دست كمك به گیاهی الیاف از حاصل

ــرقی، آذربايجان   ــهر،  شـ بوشـ

تان   ــ ــیسـ تان،  و سـ ــ  بلوچسـ

ــتــان،   ــتــان،   خوزسـ  كردسـ

ــان، هرمزگان،   كرمان،  خراسـ

 گیالن، مازندران،   فارس،  يزد،

 ... و  قزوين، تهران

ستبافت  نوار نوعی بافت * * بافیَحضايه 97 ستفاده  با د ستگاه  از ا ساجی  د  ن

 استان در ... و لباس تزيین براي طاليی هاينخ با كوچك

 هرمزگان

 هرمزگان

كاكی  98  روي َح

 سنگ

 يا رنگ )الوز خاكستري  سنگ  از سنگی  ظروف ساخت  * 

ستفاده  با الپیس( شیدن  حکاكی، روش از ا  صیقل  و ترا

 سنگ دادن

 تهران، رضــوي، خراســان قم،

 اصفهان فارس،

كاكی  99  روي َح

 فلز

 به  مس و نقره طال، مانند   فلزاتی حکاكی(  (كردن نَََََقر * *

 )كارُبردي يا تزيینی ظروف (آن تزيین جهت

ــفهــانف    زنجــان، تبريز،     اصـ

 تهران رضوي، خراسان
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ف
ردي

 

 استان  تعريف کارگاهی خانگی رشته نام

ــَري َحمام 100  سـ

 جاجیمچه((

ست  * *  موي جنس متر ازسانتی  70* 110ابعاد  به ايبافتهد

 حمام َسربین در استفاده براي كوچك زيراندازي ُبز؛

ــمنان   كالته دامغان، دروار(س

ــاهرود(، خیج مــازنــدران  شــ

ــت( ــکت  -آالشـ  علیاي  رسـ

 )زيارت (گلستان ساري(،

 يا قالی تکنیك از اســتفاده  با كوچك خورجینی بافت * * حوربافی 101

 االغ يا اسب توسط باربردن براي گلیم

مختلف،  هاياســـتان عشـــاير

 احمد بوير و كهگیلويه

ــت پارچه   * * بافیحوله 102  جاذب  (كتانی  يا  ايپنبه  الیاف  با  بافت  دسـ

 سنتی نساجی دستگاه ( بر روي الرطوبه

هران      آبســـردار  كوهــان، (ت

 )دماوند

ــتفاده و تهیه * * سازيخاتم 103  جنس از كوچك هايمثلث روكش از اس

 قاب جعبه، سطح  در چسبیده  بهم استخوان  و فلز چوب،

 ... و عکس

 شیراز اصفهان،

 رنگارنگ و و درشــت ريز قطعات اتصــال و دوخت * * دوزيخاتمی 104

 خاتم( به يکديگر )شبیه  به هندسی  اشکال  به هايیپارچه

ــول تا  رومیزي، روتختی، منظور به بزرگ ايقطعه ُحص

 ... و یتزيین تابلوهاي

 هااستان اكثر

ــه 105 ــام  دوزيخ

 سیستان

ــی نقوش رودوزي * * ــم الیاف با هندس ــده  رنگ ابريش نش

 )رنگ )خود نشده رنگ ابريشمی پارچه روي بر خام(،(

 )زابل(بلوچستان  و سیستان

 تراش دورانی دسـتگاه  از اسـتفاده  با چوب دادن شـکل  *  چوب َخراطی 106

 چوب افقی

 رضوي، قم خراسان اردبیل،

 تراش دورانی دســتگاه از اســتفاده با ســنگ دادن حجم *  سنگ َخراطی 107

 سنگ افقی

 رضــوي، خراســان اصــفهان،

 تهران

ستفاده  با بلند ُپرزهاي با بافتهدست  نوعی * * بافیخرسك 108  خود الیاف از ا

 پشم رنگ

 بختیاري چهارمحال و

 رنگ ايفیروزه ديگر( اشکال  يا (ُكروي هايمهره ساخت  *  سازيخرمهره 109

 اشنو و ... گیاه پودر سريش، سنگ، پودر از استفاده با

 قم

ــت * * بافیخورجین 110 ــت بار در حمل براي ايبافتهدس  يا پايان چهار پش

ستفاده  با ... و دوچرخه سوزنی،   گلیم، قالی، تکنیك از ا

 آنها از تلفیقی يا و سوماک

 میناب(  آباد  حاجی (هرمزگان  

 )جرقويه (اصفهان

  بافیشك تعريف به رجوع * * بافیُخوس 111

ستفاده  با رودوزيی * * دوزيخوس 112  خوس( نخ(اي نقره يا طاليی نخ از ا

شکی  توري ةپارچ روي بر سی  نقوش با و م  براي هند

 ... و روسري تزيین

 و سیستان   هرمزگان، كردستان، 

 بلوچستان
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ف
ردي

 

 استان  تعريف کارگاهی خانگی رشته نام

سی  و متن يك نگارش * * خوشنويسی 113  هنري اثري خلق با همراه زيبانوي

 شناختیزيبايی هايارزش با

 هااستان اكثر

يی  114 فی  دارا  بــا

 ) ايكات(

 از قبل چّله( (تار الیاف كه بافتدست  ةپارچ نوعی بافت * *

 باشند شده زدن( گره تکنیك با (رنگرزي بافت

 يزد

صل میلی يك اندازه به سرمه  دوخت * * دوزيدانه 115  پراكنده متر در فوا

 ) هاگل )دررودوزي هايتخمك براي

نبــدكــاووس،   (گلســـتــان     گ

ــان، بندرتركمن،  قال،آق گمیش

 و ...( كالله

ست  آوري عمل به *  سنتی َدباغی 116 شت حالل حیوانات پو سیله  به گو  و

 محلول با كردن و نرم زدن نمك دادن، آش پشم،  زدودن

 كرچك و روغن ًبراكس

 

  دوزيسکمه تعريف به شود رجوع * * دوزيدرويش 117

نی  118 -ِگره  َدنــدا

 ُخورد

 در كوچك هايیگره ايجاد توســط پارچه کردن منقوش * *

 رنگ در بردن فرو و پارچه سطح

 يزد پشکی(،(گیالن 

ــك 119 دوزي ده ي

-برجســـتــه  (

 )دوزي

 هاياز نخ استفاده با و ... فاخر مخمل هايلباس رودوزي * *

شتن  با كه اي،و نقره طاليی  نقوش زيركار، پنبه اندكی دا

ــته آن آن  از روي و عبور مکرر نخ آيدنظر می به برجس

 گیرد.صورت می

ــفهان،  يزد، تهران، قزوين، اص

 عباس بندر كاشان،

سايل  ساخت  *  َدواتگري 120 ستفاده  با فلزي و  روش با كارياز چکش ا

 و ...( قلمزنی ساخت زير براي معموال( سرد

اراک،  تبريز، شــیراز، اصــفهان،

 تهران

ــتاي در نقوش محیط دوخت * * دوردوزي 121  يا و دوخت؛ تکمیل راس

 از جلوگیري براي پارچه هايلبه موشــی دندان دوخت

 پارچه شدن ريش ريش

فهــان،   ــ ين   اصـ هران،   قزو ت ، 

 يزد كاشان،

بافی  چیندوره 122

 ) بافی)وارونه

و  هندسی  نقوش با قالی پشت  شبیه  ظريف ايبافتهدست  * *

شمی،  الیاف  ايآيینه وسیله  به و پیچی پود روش به كه پ

  .پیچندمی تار جفت يك زير از را پودها در زيركار،

 )عشاير(فارس 

ــمت *  بنديرسمی 123  چند تقاطع اثر بر كه گنبد زير كاربندي باالي قس

 قرار ها باريك   پا  و ها ترنبه  روي آمده  وجود به  قوس

 واقع گنبد مدور پايه و ضلعی هشت  فاصل  حد در و دارد

 است.

 كاشان يزد، اصفهان،

 هااستان اكثر قالی هايآسیب و عیوب مرمت * * رفوگري 124

ــد 125  ِرنــــــــ

 سراندازبافی((

فت   * *  قالی  باالي  كه  درازي و كوچك  گلیم يا  قالی  با

 عرض در و ترّدد( اثر در آن از حفاظت جهت به (بزرگ

 شود.می پهن اتاق

 بختیاري و محال چهار
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ف
ردي

 

 استان  تعريف کارگاهی خانگی رشته نام

 پشــم، پنبه، (طبیعی الیاف کردن تثبیت و رنگ دندانه، *  سنتی رنگرزي 126

ــم( ــت(طبیعی  هايرنگ با ابريش  مو، برگ گردو، پوس

 و ...( نیل روناس، اسپرک،

 هااستان اكثر

 كار ةزمین كه شــودمی اطالق هارودوزي از گروه آن به * * رودوزي ُپركار 127

ــخص ــت مش  پیدايش موجب الوان هايدوخت و نیس

 شوند.می طرح و نقش

 هااستان اكثر

 هاي رودوزي 128

 الحاقی

ــیاي از كه هايرودوزي * * ــکه، تزيینی اش  پولك، مانند س

 .کنندمی استفاده پارچه تزيین براي ... و مرواريد منجوق،

 هااستان اكثر

شنه  گیوه، سینه  بافت * * بافیگیوه رويه 129  با ساق  و ترازيهم رج گیوه، پا

 بافیزنجیره تکنیك

ــاه   اراک، ــانشــ ــرم ــاوه،(ك  پ

ــین(، فــارس   وفس(، (هرسـ

 )بروجن(  لرستان

شتی  130  دوزيزرت

 )گبردوزي(

 عروس( لباس خصوصاً   (زرتشتیان  سنتی  لباس رودوزي * *

ستفاده  با  (خاص نقوش و رودوزي هايتکنیك انواع از ا

 ...( و خورشید طاووس،

 يزد

 دوزيَزرو 131

 ) دوزيساتن(

شیه  با گل نقوش میانه دوخت * * َضَرس  دالُبر و حا  روي ُم

 طاليی يا ابريشم از الیاف استفاده با ترمه يا تور ساده

 هااستان اكثر

 قزوين خود كاله و تن الگوي اساس بر فلزي هايمفتول اتصال * * بافیِزره 132

ستفاده  با سنتی،  نگار و نقش ُپر و نفیس ايپارچه بافت * * بافیزري 133  ا

 گالبتون و ابريشم الیاف از

هان  ــف ــان(،  (اصـ  (تهران كاشـ

 يزد كرمان، میراث(، كارگاه

 بر طبیعی مناظر و نقش اساس  بر پولك يا ِسرمه  دوخت * * دوزيَزَغِره 134

و  كتان جیر، اطلس، مخمل، مانند سنگین  هايپارچه روي

... 

 خصوصًا كشور هاياستان اكثر

هان،   تهران، ــف گان،  اصـ  هرمز

 كاشان تبريز،

ــاخت *  ُزُمودگري 135 ــاالت س  مانند قديمی هايپنجره و در فلزي اتص

 و ... بست پاشنه، چفت، لوال، میخ، گل كوبه،

 يزد فارس، اصفهان،

 الیاف و میلپنج با جوراب( مانند (بندســاق نوعی بافت * * بافیزنگال 136

 تیغ سـرما،  از پا سـاق  حفاظت براي پشـمی  رنگ خود

 گزنده حشرات و گیاهان

 غربی آذربايجان

شم  الیاف دادن َورز روش با زيرانداز تهیه * * زيرانداز نمدي 137  بلند و بهاره پ

سفند  در  تا  مرغ( تخم ۀزرد و (صابون  و گرم آب با گو

 الیاف كامل رفتن فرو هم

 محــال و  چهــار  مــازنــدران،

ستان،    بختیاري، ستان، گل  خوز

 سمنان

ستفاده  با كه رو دو زيرانداز تنها * * زيلوبافی 138  ايپنبه پود و تار نخ از ا

 شود.می بافته متضاد رنگ دو در

 میبد، (يزد كاشــان(،(اصــفهان

 ) خرانق اشکذر،
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ف
ردي

 

 استان  تعريف کارگاهی خانگی رشته نام

سب  زين ساخت  *  سازيزين 139 ستفاده  با ا  هايروش فلزبه و چرم از ا

 سنتی

 ارومیــه(، (آذربــايجــان غربی

 روستاي  گنبدكاووس(گلستان  

 )قورفجه

ــورآالت 140  زيــ

 سنتی

 طال، نظیر فلزاتی از اســـتفاده با محلی زيورآالت تهیه * *

 عمومًا هايســنگ نشــاندن گاه و... )و مس برنج، نقره،

 سنتی هايروش به و ظريف ابزاري با قیمتی(نیمه

ستان،  ستان     گل سی سان،   و خرا

ــتــان،      كردسـ ــتــان،  لوچسـ  ب

 يزد كرمانشاه،

ــورآالت 141  زيــ

 نمدي

 هااستان اكثر رنگی نمدهاي از استفاده با ... و آالت زيور تهیه * *

 با كه زياد اســـتحکام و پايین قیمت با زيرانداز نوعی * * بافیژنده 142

ــتفاده ــخیم الیاف از اس  در اي(پارچه نوارهاي )گاه ض

 شود.می بافته قزوين

 قزوين

 در پود و تار كشــیدن بیرون با كه تزيینی دوخت نوعی * * ُژوردوزي 143

صل  سب  فوا  حالت نخی و كتانی معمواًل هايپارچه منا

 گیرد.می خود به تور

 هااستان اكثر

ستطیل  يا مربع با جاجیم * * بافیساچیم 144  در ساده  زمینه بر رنگی هايم

 و ... رومیزي روتختی، پیچ، رختخواب براي كالردشت

یف    حســــن (مــازنــدران  ك

 )َپركوه و شکركوه كالردشت،

ــاخــت  145  ســـ

 سنتی سازهاي

تار، سه  دوتار، عود، ياقوت،(ايران  سنتی  سازهاي  ساخت  * *

 گردو، چوب از اســتفاده با تزيین و ...( و كمانچه ُدُهل،

 و ...( معرق منبت، استخوان )خاتم، فلزي، فوفل، مفتول

ــفهان، ــان اص ــمالی، خراس  ش

 كردستان تهران،

 با ابريشم  و تار((پنبه  پشم،  جنس از است  ايبافتهدست  * * دو رو ساده 146

ــی فاوت  نقوشـ ناطق  مت  هاي روش با  كه  ايران در م

 ... و  آزاد گره سوماک، پیچی، پود پودگذاري،

 هااستان اكثر

 مرطوب هايقســمت يا و َبنا بیرونی معماري تزيینات *  ُبريساروج 147

 ُبري(گچ مانند (ساروج َمالِت با داخل،

 قزوين تهران، اصفهان،

ــاي  148  ســــازه

ــه اي آرشـــــ

 )كمانی(

 مختلف هايچوب از استفاده با ايآرشه  سازهاي  ساخت  * *

 )مخصوص هايطنین( با 

 هااستان اكثر

ستفاده  با سنتی  بادي سازهاي  ساخت  * * بادي سازهاي 149  هايچوب از ا

 نی يا و چوب انواع ساختن  خالی تو و تراش با مختلف

 دلخواه نواي به رسیدن تا

 هااستان اكثر

ــاخت * * زهی سازهاي 150 ــازهاي س ــتفاده با زهی س  و چوب انواع از اس

 براي مسی  هايسیم  يا روده بدنه و براي(آن  آوريعمل

  زه

 هااستان اكثر
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ف
ردي

 

 استان  تعريف کارگاهی خانگی رشته نام

ــاي  151  ســــازه

 ايران سنتی

ستفاده  با ايرانی سنتی  سازهاي  ساخت  * *  هايچوب از ا

ــاخت هايطنین با(مختلف  ــه، خاص(، س ــته، كاس  دس

صاالت،  سیله  به آن كاريرنگ و شیطانك  گیر،سیم  ات  و

 طبیعی الک

 هااستان اكثر

-كوبه سازهاي  152

 اي

 روي بر پوست  روش كشیدن  با ايكوبه سازهاي  ساخت  * *

 هامیخ گل و حلقه كمانه، نصب ساز،كاسه

 هااستان اكثر

تان   اكثر بافیتركه به شود رجوع * * َسبدبافی 153 ــ جان    ها، اسـ باي  آذر

 خراسان غربی،

ــکالی دوخت * * دوزيِستاره 154 ــتاره اش  روي بر فلزي هاينخ با مانند س

 كشور جنوبی شهرهاي در ... و لباس روسري،

 سیستان   بوشهر،  ها،استان  اكثر

 هرمزگان بلوچستان، و

 سنتی  َسراجی  155

ــنوعات (  مصـ

 )چرمی

ــده دباغی چرم فرآوري *   كمربند، كیف، و تولید انواع ش

بر  گلیم يا جاجیم دوزي،سوزن  قطعات نصب  ...، و كفش

 آن روي

 همدان تهران،

 با خورشــید نماد حلقوي هايشــعاع و دواير دوخت * * دوزيَسرافی 156

 شهرهاي محلی هايلباس تزيین براي الوان تابیده ابريشم

 كشور جنوبی

 بلوچستان و سیستان

فت   * * سراندازبافی 157  قالی  باالي  كه  درازي و كوچك  گلیم يا  قالی  با

 عرض در و ترّدد( اثر در آن از حفاظت جهت به (بزرگ

 شود.می پهن اتاق

 بختیاري و چهارمحال

ــِرِم دوخت * * دوزيِسرمه 158 ــاس توخالی( فلزي مفتول نوعیة )س  بر اس

 تزيین جهت به پارچه يا لباس روي بر طرح

 هااستان اكثر

 ســــــفـــال  159

 َكلپورگان

 رس خاک از اســتفاده با ســفالی مصــرفی ظروف تهیه * *

ــاده نقوس با  ايفتیله  تکنیك  با  و كلپورگان  منطقه   سـ

 هندسی

 سراوان (بلوچستان   و سیستان  

 )كلپورگان

 اللجین سفال  160

 همدان

 نقوش با سفال  تکنیك از استفاده  با مصرفی  ظروف تهیه * *

 منطقه خاص

 )اللجین(همدان 

 در و شــده تهیه اولیه( (تركیبی هايخاو با كه ظرفی *  دارلعاب سفال 161

ــده، پخته كوره  رفته كوره به دوباره و خورده لعاب ش

 باشد.

تان  اكثر ــ بد(،  (يزد ها، اسـ  می

هبــانــات(،     (فــارس ط  اصــــ

 )زنوز (شرقی آذربايجان

ستفاده  با سفالی  ظروف تهیه و ساخت  *  مینايی سفال 162  هايتکنیك از ا

 ... و  زراندود رنگ،هفت نقاشی، مختلف

 گلستان اصفهان،

ــفال  163  نقش سـ

 برجسته

سته  نقش داراي سفالی  صاف  سطوح  ساخت  * *  به برج

 سفالین تابلوهاي ساخت يا بنا تزيین منظور

 سمنان تهران،
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ف
ردي

 

 استان  تعريف کارگاهی خانگی رشته نام

ــفــالگري    164  سـ

 چرخی

شیا  و ظروف ساخت  * *  گريسفال  چرخ كمك به ِگل از ا

 شده داده فرم ۀشد پخته ِگل

ــفهــان  اللجین(، (همــدان اصـ

ــه( ــا(، قمش ــهرض مازندران  ش

ــیاهکل(، (گیالن جويبار(،(  س

 گناباد(، مند(خراسان 

صطهبانات(، (فارس ستان    ا  سی

ــتــان    و  كلپورگــان    (بلوچسـ

 شهوار  (عباس بندر سراوان(، 

 ...و  تهران، قم میناب(،

ــفــال 165  گريسـ

 دستی

شیا  و ظروف ساخت  * * ست  كمك به ِگل از ا  پخته ِگل د

 شده داده فرم ۀشد

ــفهــان  اللجین(، (همــدان اصـ

مازندران  شــهرضــا(،  قمشــه(

ــیاهکل(،(گیالن  جويبار(،(  س

  گناباد(، مند(خراسان 

صطهبانات(، (فارس  ستان   ا  سی

ــتــان    و  كلپورگــان    (بلوچسـ

 شهوار  (عباس بندر سراوان(، 

 ...و  قم تهران، میناب(،

ــوزنی گلیم نوعی * * آردي سفره 166 ــانتی 140*  100ابعاد  به س  در مترس

 نان، تقدس علت به كه و بختیاري چهارمحال اســـتان

 شود.می انجام آن بر روي نان پخت و كردن خمیر عمل

ختیــاري     محــال و  چهــار   (ب

 )عشاير

ستان  متر 1*2ابعاد  به سوزنی  گلیم نوعی * * ُكردي سفره 167 سان  در ا  خرا

 و پخت خمیركردن عمل نان، تقدس علت به كه شمالی 

  شود.می انجام آن بر روي نان

 )شیروان (شمالی خراسان

 اطراف دوخت و پود يا تار آوردن بیرون پارچه، كشی نخ * * دوزيُسكِمه 168

 طرح اساس بر شده، كشیده هايقسمت

 اصفهان

ــِكــه 169 دوزي سـ

 )دوزياشرفی(

 خرمهره، صــدف، دكمه، ســکه، انواع نصــب و دوخت * *

 در لباس روي بر ... و پولك آيینه، درشت  و ريز قطعات

 محلی هايلباس

ــتـان و    ــیسـ ــتـان، سـ  كردسـ

ستان،  شاير چهار  بلوچ محال  ع

 بختیاري و

 هرمزگان  خرما درخت برگ با شده بافته است افزاريپاي * * بافیِسواس 170

 روي سوخت  171

 چرم

سیل  به سنتی  نقوش انتقال * * شردن ة و  ُمهر يا كوبیدن و ف

 هايشکاف  كردن اندود و چرم روي بر فلزي داغ هويه

 مايع طالي به شده ايجاد

 تهران اصفهان،

 روي سوخت  172

 چوب

 فلزي داغ هويه يا و فشردن  ةوسیل  به سنتی  نقوش انتقال * *

 نی و چوب روي بر

ندران،   گیالن ماز هان،  ، ــف  اصـ

 تهران
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ف
ردي

 

 استان  تعريف کارگاهی خانگی رشته نام

ستفاده  با پارچه سطح  آراستن  * * دوزيسوزن 173  اشیاي  يا الوان هاينخ از ا

 قالب يا سوزن كمك با الوان

 هااستان اكثر

ــوزن 174  دوزيس

 اصفهان

ستفاده  نقوش دوزيسوزن  * * شمی  هاينخ از ا  گاه و ابري

 پارچه روي بر شاد هايرنگ با ظريف، پشمی

 اصفهان

ــوزن 175  دوزيس

 تركمن

 نوار تركمن، زنان هايلباس تزيین و مصــور رودوزي * *

 ... و شتر و اسب پوشش چادرها،

 گلستان

ــوزن 176  دوزيس

ــتان  ــیس  و س

 بلوچستان

 هاينخ از اســتفاده با هندســی، نقوش دوزيســوزن * *

شمی  شمی  گاه و ابري  روي بر شاد  هايرنگ با ظريف، پ

 بلوچستان محلی هايلباس

 بلوچستان و سیستان

 اول پود ،)چله(تار نخ، دســته ســه داراي اســت گلیمی * * سوزنی 177

 ُكردي سفره مانند ،)الوان (دوم پود و زمینه((رنگ تك

 گلستان شمالی، خراسان

ست  * * چادربافیسیاه 178 سیار  ايبافتهد ستفاده  براي بز موي با ساده  ب  در ا

 عشاير چادر سقف

شاير  ستان  ع ستان،  ا  فارس، گل

 ... و  ايالم

ــیــاه 179  دوزيسـ

 تركمن

 )شاهکوه (گلستان استان تركمن هايرودوزي در نقوش محیط دوخت * *

ــیــاه 180  دوزيسـ

 سیستان

 ســیاه صــرفا از نخ درآن كه اســت دوزيســوزن نوعی * *

شم  ستفاده  ابري  دوزي( و رويخامه برعکس (شود می ا

  گیرد.قرار می استفاده مورد لباس

 و بلوچستان سیستان

 با پادري، يا و) سازو (ضخیم   طنابی) بافت (تنیدن هم به * * بافیسیس 181

در  كه خرما( درخت سیس، گیس (الیافی  از رشته  استفاده 

  رويد.می خرما درخت تنه اطراف

 بلوچستان،  و سیستان   بوشهر، 

 يزد هرمزگان،

 منظور به (الوان يا و رنگ خود الیاف از شال  نوعی بافت * * بافیشال 182

 وسیله  به مختلف( هايمراسم  در كمر دور يا و سر  بستن 

 سنتی نساجی دستگاه

 گیالن

 با انگشت(  با تارها انتخاب (انگشتی  روش به ترمه بافت * * بافیترمه شال 183

 َوردي دو سنتی نساجی دستگاه

 )هوتك(كرمان 

 لباس، لبه بر تزيین جهت منگوله و شرابه  انواع دوخت * * دوزيَشرابه 184

 ... و  پرده

 هااستان اكثر

ــی رودوزي * * دوزيَشَرفه 185  با  ...و ســجاده پرده، رومیزي، لباس، ةحاش

سته گل شرفه  (مختلف هايتکنیك  حلقوي، شرفه  اي،د

 ...( و شمشیري دالُبري،

ــفهان، ــان، اص  آذربايجان كاش

ــرقی، گان،  شـ خراســـان،  گر

مزگــان    زاهــدان،  بنــدر  (هر

 يزد عباس(،
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ف
ردي

 

 استان  تعريف کارگاهی خانگی رشته نام

شمی  پارچة بافت * * ِشعربافی 186 ستگاه  با ابري ساجی  د  معموال (سنتی  ن

 )رنگی حاشیة داراي

 يزد كاشان(، (اصفهان

 طاليی قرقره چندين جابجايی از كه باريك، نواري بافت * * بافیَشك 187

 شود.می تولید هرمزگان استان در اينقره و

 هرمزگان

 و پهنا نســبت به لباس روي بر شــك نوارهاي دوخت * * دوزيَشك 188

ــتین، لبة روي بر آن رنگ ــلوار دمپاي آس  در يقه و ش

 كشور جنوبی هاياستان

 هرمزگان

 روانداز براي ابريشــمی( گاه (ايپنبه بافتدســت پارچه * * َشمدبافی 189

 يزد در تابستانی

 توابع-مازندران  خراسان،  يزد،

ستان     كرده رامیان،) بابل شهر

 )كال سید گاوان، كال،

 از اســتفاده با آن تلؤلؤ و خورشــید نقوش کردن تداعی * * دوزيَشمِسه 190

 نخ و سبز  و تاب( بدون ابريشم  (ارغوانی ۀنتابید ابريشم 

 پارچه يا و لباس روي بر گالبتون

 آذربايجان كاشــان(،(اصــفهان 

ــت، غــربــی،  كــرمــان، رشــ

بلوچستان   و سیستان   هرمزگان،

 ايرانشهر( و زابل(

ــت * * بافیشیرَدنگ 191  يکديگر  به  كه  مانند(   نوار (عرضكم ايبافته   دسـ

صل  سم  و چادر سیاه  جلوي تزيین در و شده  مت  هايمرا

 دارد. كارُبرد شادي

 بختیاري چهارمحال و

 به شبیه  آن بافت و گلیم مانند آن دار كه است  زيراندازي * * پیچ شیريكی 192

ست،  قالی شی  آن پود ا شت  در هاگره سر  و بوده پیچ  پ

 شوند.می رها كار

 كرمان

 حرارت شیشه 193

 مستقیم

 و نهادن خمیر شیشه   و پرداخت ساخت  سنتی  بلورسازي  * 

 تدريجی سردشدن تا درگرمخانه آن

 تهران

-درمه شــیشــه 194

 بافی

ست  * * شمی  بافتهد شاير  پ ستان  ع سی   نقوش با فارس ا هند

ــتاره( و لوزي(  حین رنگی هايمنگولهگل افزودن و س

 بافت

 قیروكارزين فیروزآباد، (فارس

 )شیراز و

ــه  195 ــیش  گريش

 فوتی

 خمیر در َدمیدن روش از استفاده  با ظروف انواع ساخت  * 

 شیشه مذاب

 )میمند (فارس تهران،

 چسباندن  كتاب، جزء به جزء دوختن و بدرقه آستر ة تهی * * سنتی صحافی 196

 ... و  بنديشیرازه آستري،

 )مجلس كتابخانه (تهران

 ... و ماهی، گوش درشت،  و ريز هايصدف  انواع نصب  * * دوزيصدف 197

 ايجاد با ... و تابلو زخم، كمربند، چشــم لباس، روي بر

 سوزن و نخ و آن، در سوراخ

 بلوچستان،  و سیستان   بوشهر، 

 هرمزگان
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ف
ردي

 

 استان  تعريف کارگاهی خانگی رشته نام

ستی  صنايع  198  د

 دريايی

ــتبند،  گردنبند،  انواع تولید  * *  آيینه، چراغ،  تابلو، قاب   دسـ

ــتمال،  جعبه  ــدف، انواع از ... و عکس قاب  دسـ  صـ

 ... و  دريايی ستاره رنگی، مرجان، هايسنگ ماهی،گوش

قشـــم(،  بندرعباس،(هرمزگان 

 مازندران گیالن،

ستی  صنايع  199  د

 ايريسه

شته  به * * شیدن   ر سه (ك سر،  از چوب هايیدانه كردن( ري  ُع

 طبیعی و ديگر مواد شده داده فرم خرماي هسته

 هااستان اكثر

 جنس از مسلمانان  مقدس آرامگاه براي پوششی   ساخت  *  سازيضريح 200

 كاريمشبك مینا، زنی،قلم چون هايیتکنیك ارايه با فلز،

 اصفهان

ستن  براي طراحی * * سنتی طراحی 201 شه،   چوب، كاغذ، آرا  انواع با ... و شی

 نقوش ختايی، اســلیمی، قبیل از ايرانی ســنتی نمادهاي

 حیوانی هندسی، انسانی، نباتی،

 تهران اصفهان،

فرش،   طراحی   202

 .... و  گلیم

 از ايرانی سنتی  نمادهاي انواع با ... و گلیم قالی، طراحی  

 نباتی، هندســی، انســانی، نقوش ختايی، اســلیمی، قبیل

 حیوانی

 تهران اصفهان،

 پس كه خودرنگ( (شتر  موي يا ُكرک از ايپارچه بافت * * َعبابافی 203

 گیرد.می خود به نمدي حالت و شده داده َورز بافت، از

خوزســتان  نايین(، (اصــفهان

 )بهبهان(

 و رنگی الیاف انواع با ســمبولیك، هايعروســك بافت * * بافیعروسك 204

 تزيینی الحاقات افزودن

 )ماسوله (گیالن

 رنگيك و طرح بدون خالص، پشـم  جنس از ايپارچه * * بافیَعريض 205

 دوزيَپته ساخت زير منظور به

 كرمان

ــازي َعالمت 206 س

 )سازيَعَلم(

 احجام نصــب و مانند چلیپا و فلزي ايســازه ســاخت * 

لزي   ننــد  ف تر،     گلــدان،  مــا بو لم   طــاووس ك نی ق  و ز

 شده كاريمشبك

 تهران اصفهان،

ــی  فــََرت 207 ــاف ب

 ) بافیُتن(

 از استفاده  با خراسان،  استان  در دو رو ةپارچ نوعی بافت * *

شم  يا ُپرتاب ايپنبه نخ  جودانه، چهارخانه، نقوش با ابري

 ... و  پیچازي

مالی   خراســـان  ــ  روئین (شـ

 )جاجرم و اسفراين

صال  و دوخت * * دوزيفیتیله 208 شیه  در گالبتون و الوان هايقیطان ات  حا

 شمسه يا جقه بته نقوش با ... و رومیزي، شال، لباس،

ــرقی، آذربايجان ــان ش  خراس

ــويف   ــتــان  رضـ ــیسـ  و سـ

 مازندران تهران، بلوچستان،

 با برنز يا برنج نقره، مس، از شده  ساخته  ظروف تزيین * * كوبیفیروزه 209

 آن سطح بر فیروزه قطعات نشاندن

ــفهان، ــان اص ــوي  خراس رض

 )مشهد(

ــی 210 ــال ــی ق ــاف ب

 و تــركــی  (

 )باففارسی

شم،  جنس از (بلند ُپرزهاي داراي دارگره ايبافتهدست  * *  پ

 هندسی ختايی، اسلیمی، نقوش داراي ُكرک( يا ابريشم

 هااستان اكثر
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ف
ردي

 

 استان  تعريف کارگاهی خانگی رشته نام

ــی  211 ــال ــل ق  گ

 برجسته

ــطح اختالف ايجاد با كه قالی بافت نوعی * *  به نقوش س

 کنند.می ايجاد ُبعد زدن قیچی وسیله

 

ــطح بر آن دوخت و رنگین هايپارچه بريدن * * پارچه قطاعی 212  ةپارچ س

 ساده

 اصفهان تهران،

 اصفهان تهران، ديگر سطحی بر آن نصب و رنگین كاغذ بريدن * * كاغذ قطاعی 213

ــی    214 ــاعـ ــطـ قـ

 پارچه   كاغذ،  (

 و ...(

 بر آن چســباندن و ... و فلز چوب، از قطعاتی بريدن * *

 ديگر سطحی

 اصفهان تهران،

 دار، فنرُكلون دار،شـــکل ثابت هايقفل انواع ســـاخت * * سازيقفل 215

 مس يا آهن با چهارپايان( قفل(بخو  اي،لوله شو، پخش

 آهنگري ابزار و دست توسط

محــال و     تیــاري       چهــار خ ب

 )چالشتر شهرُكرد،(

ستکش،  كاله، انواع بافت * * بافیقالب 216  ... و روتختی رومیزي، لیف، د

 قالب وسیله به مصنوعی يا طبیعی الیاف با

 هااستان اكثر

 دوزيقـــالب 217

 اصفهان

ستفاده  با رودوزي نوعی * *  بر روي قالب و عمامه از نخ ا

 الیاف با شکري(  سفید  رنگ به (زيربافت ايپنبه پارچه

 تیره ۀنقد گالبتون و نخ رنگی

 اصفهان

 دوزيقـــالب 218

-رشتی (رشت  

 )دوزي

 ساده  ماهوت ةپارچ روي بر رنگی ماهوت قطعات صب  * *

سیلة  به نقوش محیط دوخت و شمی  نخ با قالب و  ابري

 الوان

 )رشت(گیالن 

ــايلی يا  ظروف تزيین *  زنیَقلم 219  با  (فوالدي هاي قلم با  كه  وسـ

 سنتی  نقوش داراي چکش ضربات  و مختلف( هاينوک

 باشند. شده

فهــان،   هران،    اصــــ فــارس  ت

 )اراک(مركزي  شیراز(،(

  سنتی نقوش با پارچه نمودن منقوش * * قلمكار 220

 چاپ  قلمكار  221

 ُمهري

 رومیزي، سـفره،  (سـنتی  نقوش با پارچه نمودن منقوش * *

 پارچه هايرنگ و ُمهر وسیله و ...( به پرده

 )دامغان (سمنان اصفهان،

 به پارچه روي بر مو قلم ةوســیل به طرح و نقش انتقال * * قلمكار نقاشی 222

 هايیطرح با ... و ســفره نفیس، هايپرده تولید جهت

 شکار و رزم بزم، چون

 

 آستري  مصرف  براي ابريشم  الیاف با عرضكم ايپارچه * * َقناويزبافی 223

 يزد استان در

ــفهان، ــتان  اص  بروجرد(،(لرس

ــمنان،  ــان سـ  گناباد(،  (خراسـ

 همدان ،سمنان گیالن، كاشان،

سلیمی(  (گردان نقوش كارگیري به *  بريَقواره 224  و در چینی گره در ا

 ُبرياسلیمی -هاپنجره

 اصفهان
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ف
ردي

 

 استان  تعريف کارگاهی خانگی رشته نام

طان  انواع دوخت  * * دوزيِقیطان 225 به( (پارچه    روي بر قی باس  يا  ل  با  ل

 سنتی نقوش از استفاده

 هااستان اكثر

سی  نقوش با نواري بافت * * بافیكارت 226 ستفاده  با رنگارنگ و هند  از ا

 نوار بندعینك، لباس، تزيین براي شکل  مربع هايكارت

 ... و  كتاب نشانه

مالی،    خراســــان قزوين، ــ شـ

تان،   ــ هار  خوزسـ حال و  چ  م

 تهران بختیاري،

ــی 227 -زرين كاش

 فام

 با سبز  يا طاليی رنگ به ظروف يا كاشی  تهیه و ساخت  * 

 آن لعاب به قلع و سفال، گل به چخماق سنگ افزودن

ــفهان ــان(، (اص ــان  كاش خراس

شابور(، ( ستان  نی  گرگان(، (گل

 )ساوه(مركزي

 ســازيكاشــی 228

 نقاشی- سنتی

شی  *  شی( (دار لعاب آجر روي بر نقا  در مجدد پخت و كا

 مذهبی يا و سنتی بناهاي در از استفاده جهت كوره

 يزد فارس، قزوين، اصفهان،

 ســازيكاشــی 229

 تراش - سنتی

شی  بريدن و تراش *   آن در ُبعد و نقش ايجاد منظور به كا

ناهاي   در ــنتی ب فاده  با  مذهبی  يا  و سـ ــت  انواع از اسـ

 كاريكاشی هايتکنیك

 يزد فارس، قزوين، اصفهان،

 نقوش و داراي شده  شبکه  شبکه  كه منقوش كاشی  نوعی *  ُمشبك كاشی 230

 باشد. و ختايی اسلیمی سنتی

 

 تراشیده  رنگی هايكاشی  كوچك يا بزرگ قطعات نصب  *  معرق كاشی 231

 يکديگر كنار در طرح اساس بر شده

 تهران اصفهان،

 ُمَعَقلی كاشـی  232

 ) بنايی(

شی  با آجر نما از تلفیقی *  سازي  در كا  جهت به ابنیه نما

شی  لعاب شدن  خرد يا و پريدن از جلوگیري  اثر در كا

 تزيین و گرما و سرما

 يزد فارس، اصفهان،

شی تك *  مینايی كاشی 233 شی  كا سی،  نقوش با شده  نقا  گیاه، و گل هند

 آبی زمینه بر وختايی اسلیمی

 يزد فارس، اصفهان،

ــی 234 -هفت كاش

 رنگ

ــاخت *  ــی نوعی س  يك هر كه تزيینی و رنگارنگ كاش

 دارند. خود در را كلی طرح از قسمتی

ــفهان،  ــان فارس،  اصـ  خراسـ

 رضوي

ــازي   235  كاغذسـ

 دستی

ست  كاغذ ساخت  * * ستفاده  با ساز د ساندن  از ا  الیاف خی

شم،    و تالك پودر افزودن سلولزي،  نازک  آبگیري، سري

 آن كشیُمهره و دادن صیقل

 تهران اصفهان،

 ترنج، لچك هندسی،  هايطرح بوته، و گل انواع دوخت * * دوزي كاموا 236

 پرچم، درفش، روي بر ... و طاووسی  پر ختايی، اسلیمی، 

  و ... لباس

 هااستان اكثر

صیري  سبدهاي  تزيین و بافت * * بافی َكپ 237  خرما درخت برگ از ح

 باشند. شده پوشانده رنگین كامواهاي با كه

 )دزفول(خوزستان 
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ف
ردي

 

 استان  تعريف کارگاهی خانگی رشته نام

سامی  قرآن، آيات دوخت * * دوزيكتیبه 238 شعار  مقدس، ا ستان  و ا  هايدا

ستعلیق  طغري، ثلث، خطوط با حماسی  ستفاده  با ... و ن  ا

 پارچه روي بر سوزن و گالبتون ملیله، ِسرمه، هاينخ از

هان،   ــف خراســـان   تهران، اصـ

 خوزستان مشهد(، (رضوي

ــت ايپارچه   * * بافیَكرباس 239 ــتفاده  با  بافت  دسـ  ةپنب  پود و تار  از اسـ

 يزد استان در ريسدست

 )میبد خرانق، اردكان، (يزد

 الوان ابريشــم الیاف با كه فشــرده تركیبی دوخت نوعی * * دوزيُكردي 240

ستینه،  كاله، برروي و شده  دوزينقش ضی  و َچنگه د  بع

 خراسان شمال ُكردهاي پوشاک اجزاي

ــان ــمالی  خراسـ  بجنورد،(شـ

 )قوچان

فی  ُكالش  241  بــا

 ) گیوه كفی(

 چرم، (طبیعی مواد اولیه با كه سنتی  كامال پوشی پاي تهیه * *

 )و نخ پازچه بز، موي

 كردستان

 يــا ايكالقــه  242

 باتیك

 ...( يا ابريشمی  (ساده  پارچه آمیزيرنگ و کردن دارنقش * *

 رنگ و موم ،مهر مو،قلم وسیلة به

 

شم  َورزدادن با كه كالهی * * مالی كاله 243  چوبی قالبی روي بر ُكرک يا پ

 شود.می تهیه انسان سر ةانداز به

 شهر  (بختیاري محال و چهار

 )بروجن كرد،

ــَم 244 دوزي كــــ

- دوزيكمان (

 )دوزيكمه

ــکل نواري * * ــتی و ريز هايپولك از متش  نخ با كه درش

 باشند. شده دوزيقالب گالبتون

 هااستان اكثر

شیه  آخرين دوخت * * َكمنددوزي 245 ستفاده  با حا شمی  قیطان از ا  يا ابري

 هارودوزي در ملیله يا پشمی، منجوق، ِسرمه

 هااستان اكثر

ــده 246  كــاريكــن

 چوب روي

 مازندران ابزار ةوسیل به چوب روي بر برجسته نقوش و فرم ايجاد * *

فتــه     247 گري  كو

ــی(  طــالكــوب

و  فوالد  روي

)... 

شیاي  داركردنموج يا تزيین *   طال نازک مفتول با فوالدي ا

 طال كردن َمهره و فوالد كردن َنقر طريق از نقره( )مس،

 آمده بوجود در شیارهاي )مس، نقره(

 اصفهان

ــت * * كولبارچه 248  نقل و حمل براي دار،درب و مانندپاكت ايبافتهدس

 )كوهنوردان كوله مانند (ضروري مايحتاج

 بختیاري محال و چهار

 يا دارلعاب آجر از زهی توسط  هندسی  اشکال  كادربندي *  كاربندي 249

 و ايوان سقف  در زمینه( و نقش از متفاوت (لعاب بدون

 گنبدها

 يزد قزوين، فارس، اصفهان،

 با خوراكی( غیر(خاص  كدوهاي روي بر نقوش ايجاد * * َمنقوش َكدوي 250

در  جوشــاندن با آن آمیزيرنگ ســپس و تیز هايقلم

 سیاه زاج و اسپند هايو دانه انار پوست

 گیالن
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ف
ردي

 

 استان  تعريف کارگاهی خانگی رشته نام

 و )كالغ پر رنگ مشــکی )به بزرگ ابريشــمی دســتمال * * كالغی 251

 دور يا ســَربند بعنوان(زنان  محلی هايلباس در منقوش

 )كمر

شاير  (شرقی  آذربايجان  ايال ع

 اردبیل شاهسون(،

 از اســتفاده با حصــیري ســبد( و(زيرانداز  نوعی بافت * * بافیكوب 252

 ...و  سازير وران، واش، گاله، بنام مازندران محلی گیاهان

 مازندران

ست  * * بافیكیسه 253 شم  از كه ايبافتهد ست  و بهاره پ  ظرافت با ريسد

ــده تهیه زياد ــازگاري و ش ــان بدن با زيادي س  در انس

 دارد. استحمام

تیــاري       محــال و  چهــار  خ ب

ــتر، (  الرلن(،  منطقــه    چــالشـ

 يزد فارس،

 و حفظ براي برنج ةساق  الیاف با شده  بافته حصیري  سبد  * * بافیگالی 254

 ) زيرانداز زنبیل، كاله، گاه (غالت نگهداري

 مازندران گیالن،

ستفاده  با بلند ُپرزهايی داراي دارگره زيراندازي * * بافیگبه 255 شم  از ا  پ

 ذهنی نقوش با رنگ خود

 )عشاير (فارس

 گچ ةوسیل  به ... و ديوارها ها،محراب بناها، سقف  تزيین *  سنتی ُبريگچ 256

 ختايی و اسلیمی نقوش از استفاده با و شده ُكشته

 اصفهان، يزد

يالم،  احمد بوير و كهگیلويه در برجسته گل گلیم نوعی * * بافیگچمه 257 لويــه        فــارس، ا ی گ ه و  ك

 بويراحمد

ــی به فلزي هايمفتول جنس از قفس نوعی بافت * * گرگوربافی 258  روش

 جنوبی شهرهاي در گیريماهی براي خاص

 بوشهر

یه  *  چینیگره 259  با  ... و پاراوان  تابلو،  عکس، قاب  پنجره، قاب  ته

ستفاده  بر  خودرنگ چوبی زِِوارهاي قراردادن كنار هم از ا

 هندسی نقوش اساس

 قزوين مركزي، اصفهان،

 پی( بافیَگزي 260

 ) تاو

 پشمی  پود و تار با متر سانتی  15 عرض با ايبافتهدست  * *

ستی  كه ظريف شد  شده  رودوزي الوان نخ با آن از قم  با

 شمالی خراسان سردسیر نواحی در پا ساق پوشاندن براي

 شمالی خراسان

ــرفی گل  261 -اشـ

 دوزي

صال  توردوزي * * سمت  ضربدري  و پهلوي به پهلو و ات  ق

 ابريشم الیاف با پشمی پارچه شده كشینخ

 رضوي خراسان قزوين،

سلیمی  نقوش با ديوارها سطوح  تزيین *  ُبريِگل 262  با ... و ختايی و ا

 ُرس خاک يا ُاخرا ِگل از استفاده

 يزد كرمان، فارس، اصفهان،

ستفاده  با محلی هايلباس دوزيسوزن  * * دوزيُگالبتون 263  (گالبتون نخ از ا

 پارچه روي بر نقره( يا طال روكش و ابريشم مغز با نخی

ــفهان، ــیراز، اص بندر  تبريز، ش

باس،  ناب،  ع ندر  می گه،  ب  لن

هران،   ــتــان،   ت قزوين،    كردسـ

شان،  شوش،  كا شتر،    يزد،   شو

 و هرمزگان بوشهر
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ف
ردي

 

 استان  تعريف کارگاهی خانگی رشته نام

ونقره  طال با كه ابريشــمین مغز با نخی و ســاخت تهیه *  يسازُگالبتون 264

 متر صدم میلی  1/5 ضخامت  به نوار باريك يك توسط (

سیارمنظم  وارمارپیچ صورت ه ب و نقره طال از جنس  و ب

  باشد. شده روكش

 اصفهان

 هابرداشت  از و ملهم ذهنی عمومًا كه است  دوزيسوزن  * * دوزيگل 265

شخص  هايبینش و ست  طبیعت ازمحیط هنرمندان م و  ا

شامل    شتر  ست  توُپردوزي روش با دوزيگندمی بی  كه ا

 كند.می تداعی را گندم طاليی هايخوشه و ساقه

 اصفهان

ست  * * بافیگلیچ 266 ستگاه  با شده  بافته ولی گلیم، به شبیه  ايبافتهد  د

 سمنان در حیوانی و هندسی هايموتیف داراي نساجی

 )شاهرود آباد رضا (سمنان

ست  * * بافیگلیم 267 ستفاده  با ايبافتهد شمی  الیاف از ا  گاه و ايپنبه و پ

شمی  سی  نقوش زنده، و شاد  هايرنگ با ابري  هر و هند

 استفاده قابل روي دو

تان  اكثر ــ تان،  ها، اسـ ــ  كردسـ

 اردبیل كرمانشاه، فارس،

 گــل گــلــیــم 268

 برجسته

 و زمینه، براي پودگذاري روش به نقوش با گلیم نوعی * *

 نقوش ايجاد براي قالی( مانند(فارسی  يا تركی گره

يالم،  لران،    ا ه یروان،  د  شــــ

 آبدانان مهران، شهر،دره

قه   توُپردوزي، روش با  كه  اســـت رودوزي * * دوزيگندمی 269  و ســـا

 كند.می تداعی را گندم طاليی هايخوشه

 هااستان اكثر

شی پاي * * بافیگیوه 270 ست  پو  براي رنگ خود ايپنبه الیاف با ايرانی، ا

 زيره براي چرم كفی و رويه

فهــان،    آبــاده،(فــارس  اصـــ

 (مركزي شـــیراز(، اصـــفهان،

 (، ســنندج (كردســتاناراک(، 

 بختیاري چهارمحال و

یه  * * چینیگیوه 271 فاده  با  گیوه بدنه   ته ــت یده )   از نخ اسـ نه  نخ تاب  ( ت

 آن و نصب  مخصوص  سوزن  با مختلف هايدرضخامت 

 گیوه تخت بر روي

قزوين  ســنجان(، وفس(فارس 

ستان(، (  مهريز، تفت،(يزد  تاك

 هنزا، روستاي  نیر، بخشهاي  و

 كردستان بهاباد(، و آباد بغداد

 رضوي خراسان لرستان، اراک،  چینی رويه بافت با گیوه تخت اتصال * * دوزيگیوه 272

شیاي  تولید * * تراشیالو 273 ستفاده  با روزمره زندگی مصرفی  چوبی ا  از ا

 در ســاده و ابتدايی كار ابزار با درختان ةتن و ريشــه

 مازندران

 گلستان مازندران،
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ف
ردي

 

 استان  تعريف کارگاهی خانگی رشته نام

-زنبوري   النــه 274

 دوزي

 هم كه خاص هايضــلعیشــش شــامل تزيینی رودوزي * *

ة الن به شبیه  حالتی و كرده جمع را پارچه دوخت، با زمان

 دهد.می آن به زنبور

 هااستان اكثر

نات  در رنگی هاي تم ايجاد  *  چینیاليه 275 ناها   تزيی فاده  با  ب ــت  از اسـ

...(  و گچ رس، خاک(مالت  انواع اياليه اليه هايرنگ

 آنها ُبرش سپس و

 عالی داخلی اتتزيین -اصفهان

 و بتــه  و گــل نقوش   قــاپو، 

ــکــارگــاه  و حیوانــات   و شـ

 گچ )الي روي بر پرنــدگــان

 )بريُكشته و چینی

 چــیــنــیاليــه 276

 چوب

 قطعات چســباندن از اســتفاده با مصــرفی وســايل تهیه * *

 آن ُبرش سپس و يکديگر روي بر نازک رنگ خود چوب

 قزوين فارس، اصفهان،

ــاس 277 ــب ــايل  ه

 محلی

مراحل  تمامی شامل  ايران مختلف اقوام محلی هايلباس * *

 و لباس دوخت پارچه، بافت رنگرزي، ،الیاف ريســیدن

 (هارودوزي انواع(تزيینات 

 هااستان اكثر

 كه ... و روتختی رومیزي، روسري،  گوشة  4 در رودوزي * * دوزيَلَچك 278

 دهد.می را كامل طرح يك تشکیل وسط در

 هااستان اكثر

 به (يکديگر به رنگارنگ و و درشت  ريز قطعات دوخت * * دوزيَلندره 279

 منظور به بزرگ ايقطعه ُحصول  تا برگ و ...( گل، شکل 

 ... و  یتزيین تابلوهاي رومیزي، روتختی،

 هااستان اكثر

صد   پود و تار با مشکی(  و قرمز معموال (راهراه ايپارچه * * بافیُلنگ 280

 ايپنبه در صد

 ها، يزداستان اكثر

شاير  چادر پوشكف * * بافیلی 281  تارهايی با بختیاري چهارمحال و ع

 نقوش و ريسدســـت پشـــم پود و ُبز موي جنس از

 ذهنی يا هندسی

تیــاري       محــال و  چهــار  خ ب

 )عشاير(

شمی  پود و تار، براي ايپنبه نخ جنس از ايبافتهدست  * * بافیماشته 282  پ

 بختیاري محال چهار و لرستان در الوان ريسدست

 لرستان و بختیاري، چهارمحال

ــبك ايپنبه پارچه بافت * * بافیِمتقال 283  تکنیك با زياد، تراكم با وزنس

 نشده شانه ايپنبه از نخ و استفاده ( )ساده تافته  بافت

 هااستان اكثر

ست  * * ِمتكازين 284 ست  ايبافتهد  ُپرتاب، ايپنبه سفید  تارهاي با كه ا

 آورد.می بوجود را نقوش كه اضافی پود و زمینه پود

 )متکازين روستاي (مازندران

شد  شده  ُپر نقوش از پارچه متن تمام كه رودوزي * * دوزيَمتن 285  و با

 نباشد. مشخص پارچه اصلی ةزمین ديگر

 هااستان اكثر
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ف
ردي

 

 استان  تعريف کارگاهی خانگی رشته نام

 و خاص تزيینات و چرم از روكشــی با چوبی ايجعبه * * سازيِمجِري 286

 صندوق مانند درون، در مخمل پوشش

 يزد اصفهان،

ــمه 287  هايمجس

 مومی

سان  طبیعی ابعاد به هايیپیکره ساخت  * *  موم( جنس از (ان

 باشد. ايران مختلف اقوام نمايانگر كه محلی هايلباس و

 قزوين تهران،

 داغ سیخ  توسط  چوب انواع روي برش و سوخت  عمل * * چوب ُمَحرق 288

 نبشته خط يا تابلو آوردن بوجود و هويه( امروزه(فلزي 

 مازندران گلستان،

ــاقه روي برش و ســوخت عمل * * نی ُمَحرق 289  يا گندم طاليی هايس

ــط برنج ــیخ توس  بوجود و هويه( امروزه (فلزي داغ س

 نبشته خط يا تابلو آوردن

 مازندران گلستان،

 اضافه  و تارها زدن حلقه تکنیك با كه ابريشمی  ايپارچه * * بافیمخمل 290

 شود. ُپرز داراي اضافی، پود نمودن

 يزد كاشان(،(اصفهان

سوزن  نوعی * * دوزيمخمل 291  بر روي شده  دوخته هايبخیه كه دوزياز 

مام  پس طرح به   از ات نه  كار  ــت ايگو  حالتی  كه  اسـ

 دهد.كار می به وارمخمل

ستان  اكثر صفهان   (هاا شهد، ا  م

 )تهران و

 شــکل مربع هايیكارت با كه ظريف و عرضكم نواري * * بافیَمداخله 292

ــان در ــمالی خراس ــده بافته ش ــرف به و ش  تزيین مص

 رسد.می محلی هايلباس

 )نادري كالت(شمالی  خراسان

 مصرف  به كه مترسانتی  10 عرض به ُبز موي با ايپارچه * * بافیَمَرس 293

ید  باس  تول نات   و پاوه  محلی هاي ل ما ــاه   اورا مانشـ  كر

 رسد.می

شاه   صوص  به(كرمان  مناطق خ

 )اورامانات و پاوه

ــَع 294  دوزيُمَرص

 )دوزيسنگ(

شه   يا مصنوعی  هايسنگ  انواع نصب  و دوخت * *  هايشی

 لباس يا پارچه روي بر رنگی

 هااستان اكثر

شاندن  * * كاريُمَرَصع 295  روي بر قیمتینیمه يا قیمتی هايسنگ  و جواهر ن

 تزيینی يا مصرفی وسايل

 تهران اصفهان،

ــبد،  انواع تولید  * * ُمرواربافی 296  با  ... و آباژور  كالهك  میوه، جاي  سـ

 ُمروار باريك هايتركه

 مازندران

صنوعی(  امروزه(مرواريد  انواع دوخت * * دوزيُمرواريد 297  لباس، روي بر م

 بیرنگ نخ و سوزن با ... و پرده تابلو،

ــفهان  ــان(،  (اصـ  تهران، كاشـ

جان    باي ــرقی آذر  تبريز(، (شـ

 يزد هرمزگان، قزوين،

 چكشــی مس 298

 ) مسگري(

ــاخــت *  ــرفی و كــارُبردي ابزار و ظروف ســ  بــا مصـ

 مس ورق يا شمش كاريچکش

ــفهان، ــرقی آذربايجان اص  (ش

يز(،     بر هران،    ت ــان   ت  خراســ

 كرمان زنجان، رضوي،
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ف
ردي

 

 استان  تعريف کارگاهی خانگی رشته نام

ــت گلیمی * * َمسند 299  170*110ابعاد   به  اردبیل ة منطق  مختص اسـ

ــانتی  جانماز و انواع براي محراب نقش با معمواًل مترس

 میهمانان ويژه اتاق باالي براي ديگر

 )نمین و عنبران(اردبیل 

 با چوب روي از طرح منفی هايقســمت آوردن بیرون *  چوب مشبك 300

 مويی اّره و ُمغار مانند ابزاري

 اصفهان

 و صاف  سنگ  از نقش و طرح منفی فضاهاي  آوردن در *  سنگ ُمَشَبِك 301

 سنگ تراش مخصوص ابزار با خورده صیقل

 يزد تهران، اصفهان،

ــمت آوردن بیرون *  فلز ُمشبك 302 ــده زنیقلم ظروف منفی هايقس  ش

 تیز هايُسمبه و مويی اّره توسط

 اصفهان

 دو و رويهم مرحله،  دو در ها بخیه  كه  دوخت  نوعی * * دوزيُمضاعف 303

 کنند.می ايجاد ُبعد و روشن سايه حالت شده زده رنگ

ــفهان    آذربايجان   جلفا(، (اصـ

 غربی

 پالن پالن را هاچوب آن در كه معرق در ســبك نوعی * * پالن معرق 304

 حدود(برسد   نظر مورد ضخامت  به تا داده قرار هم روي

 چیدمان هاپالن روي را موردنظر طرح بعد ،)پالن هشت 

 .کنندمی

 هااستان اكثر

 چرمة شد  بريده قطعات با ... و تابلو كتاب، جلد ساخت  * * چرم ُمَعرق 305

 يکديگر به آنها اتصال و

 شرقی آذربايجان اصفهان،

 و ...( میز مانند مصرفی  لوازم گاه (تزيینی تابلوهاي تولید * * چوب معرق 306

 (مختلف هايرنگ در هاچوب ۀشــد بريده قطعات از

 طرح اساس بر يکديگر پهلوي آنها چیدمان و خودرنگ(

هان،   ــف ندران،     تهران، اصـ ماز

 ... و  مركزي

   * * حجم معرق 307

ــطح معرق 308 -س

 بندي

* *   

 رنگی( مرمرهاي عمومًا (سنگ  قطعات چیدن هم پهلوي *  سنگ معرق 309

 شده تعیین پیش از طرحی اساس بر

 تهران اصفهان،

شــیشــه  معرق 310

ــه(  شــــیشــ

 )بنديخانه

شه   قطعات نصب  *  ساها(  (در پنجره رنگی شی  و ايجاد کلی

ــرب طرح داراي هايیفريم  -چوب( امروزه (از آلیاژ س

 ُبريقواره

 اصفهان

ــدف خورده ُبرش قطعات هنرمندانه چیدمان *  صدف معرق 311  پهلوي ص

 نظر مورد طرح حصول تا يکديگر

 جنوبی و شمالی هاياستان

 تابلوهاي حصول  تا ُمَنّبت و ُمَعّرق صنعت  هنر دو تلفیق * * منبت معرق 312

 ُبعديسه

 مركزي تهران، اصفهان،



 
 

  

368 

 

 مؤثر در توسعه کسب و کار هنرهاي صناعی )صنايع دستی(هاي طرح پژوهشی بررسی و شناسايی مؤلفه

 

ف
ردي

 

 استان  تعريف کارگاهی خانگی رشته نام

عرق   313 قش   م -ن

 بندي

* *   

 جنس   از معموال   (تزيینی      بــاريــك نوار  نوعی   دوختن   * * دوزيَمغزي 314

 زيبايی و پارچه ةلب استحکام براي چرم( يا پارچه

 هااستان اكثر

ست  * * َمفَرش 315 ست  ايبافتهد ستطیل  ا  شکل  به داردرب و شکل  م

سباب  يا تشك  و لحاف نقل و حمل براي كه صندوق،   ا

ستفاده  مورد عشاير  كوچ در هنگام زندگی لوازم و  قرار ا

 شاد و جذاب نگارهاي و نقش با گیردمی

ــرقی  آذربــايجــان اردبیــل، شـ

شاير ( سون(،   ايل ع كرمان  شاه

 )عشاير(

ــمت تزيین *  كاريُمَقرَنس 316 ــته، زير مانند بنا از هايیقس  ها،مناره گلدس

 و رفته فرو صورت ه ب هايیحجم با ... و محراب باالي

 فلز يا چوب كاشی، گچ، از برجسته

 فارس، مركزي تهران، اصفهان،

 عنوان به متر 1*1ابعاد  به ايپنبه نخ جنس از ايپارچه * * بافیمقنعه 317

 كشور جنوبی زنان پوش َسر

 )شوشتر بهبهان (خوزستان

 حل با ديگر فلزات )چرم( روي بر نقره( (طال نشــاندن *  فلز َملَقمه 318

 جیوه زدودن سپس و جیوه در طال كردن

 اصفهان

 و نازک فنري هاياز مفتول استفاده  با تزيینی هايدوخت * * دوزيَملیله 319

 يا لباس روي بر برنج( گاه(نقره  يا طال جنس از توخالی

 پارچه

 هااستان اكثر

له  320 ــازيَملی  سـ

 )كاريمنیله(

 (نقره و طال نازک هايمفتول از ظروف يا زيورآالت تهیه * 

َضَرس(  چهارگوش، دايره، مقطع سطح  با  تنیده هم در ُم

 لحیم وسیله به شده

 قزوين زنجان، تهران، اصفهان،

 وسـیله  كامال به را پارچه زمینه درآن كه رودوزي نوعی * * دوزيَمَمقان 321

شم  هايبخیه سی  نقوش و با رنگین ابري شانند  می هند پو

قان  به  )مم ــ تان  قصـ ــ قان  از بخش مركز دهسـ  دهخوار

 )تبريز شهرستان

 

 طرح بر اساس  چاقو با چوب روي كاريكنده و حکاكی * * چاقويی منبت 322

 نقشه و

 )اباده(فارس 

 آذربايجان گلپايگان(،(اصفهان   چوب روي بر سوم ُبعد ايجاد * * چوب منبت 323

مدان   غربی،  مالير،(تهران، ه

ــركان،  هاوند،   جوكار،  تويسـ  ن

 كردستان

صب  و دوخت * * دوزيُمنجوق 324 س  روي بر رنگی هايمنجوق انواع ن  ةكی

 ...  و  جواهر جاي پول،

 قزوين ها،استان اكثر
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ف
ردي

 

 استان  تعريف کارگاهی خانگی رشته نام

 پرده، لباس، ۀكنار در ... و هامنگوله ها،رشته  انواع نصب  * * دوزيَمنگوله 325

 ... و آويزدار دالُبري ، زيگزاگی ، ساده صورته ب رومیزي

 هااستان اكثر

له  326  ســـازيَمه

 ) َمهلو(

 فارس استان  عشاير قشقايی   دربین گردنبند نوعی ساخت  * *

ستفاده  با و  میخك و مهله معطر مانند گیاهان هاياز دانه ا

 نقره و از طال شکل ايكره هايدانه افزودن و گاه هل،

 )عشاير(فارس 

 پشم  پود و تار با درشت،  هندسی  نقوش با ايبافتهدست  * * بافیموج 327

 ريسدست

مانشــــاه،  هار  كر حال و  چ  م

 كردستان خوزستان، بختیاري،

 زير با ... و زيورآالت قدح، شمعدان،  الله، انواع ساخت  *  میناكاري 328

 هايرنگ با آن ســطح کردن منقوش و مس ســاخت

 مجدد كوره و جوهركاج و گلیسیرين به آمیخته

 تهران اصفهان،

ــنــاكــاري 329  مــی

ــال روي و  ط

 نقره

 طال ساخت  زير با شده  میناكاري زيورآالت انواع ساخت  * 

 سنتی نقوش ايجاد و آن میناي سطح بر حکاكی و نقره يا

 خوزستان

ناي  330 نه    می -خا

 بندي

صلی  نقوش *   و ظروف سطح  بر فلزي نازک هايسیم  با ا

 مینايی هايرنگ با هاسیم محدوده داخل كردن ُپر

 اصفهان

شاندن  *  مرصع میناي 331  جواهرات و نقره طال، قیمتی، هايسنگ  قطعات ن

 مینايی ظروف سطح بر

 اصفهان

ــاخت *  مشبك میناي 332 ــايل انواع س ــتفاده با تزيینی كاربردي وس  از اس

 آن کردن مشبك و مینا تکنیك

 تهران اصفهان،

 تهران اصفهان، مینا هايرنگ از استفاده با مینا ظروف سطح بر نقاشی *  نقاشی میناي 333

 وســیله به زمینه چوب شــده خالی هايقســمت روكش * * كارينازو 334

 نظر مورد نقش و طرح اساس بر ديگر هايچوب

 اورمیــه(،(غربی  آذربــايجــان

ــتان   ــنندج(، (كردسـ گیالن  سـ

 )رشت(

 رشــته نخ به خام ... و پنبه الیاف هنر تبديل ،ريســینخ * * سنتی ريسینخ 335

 وقالی گلیم در بافت استفاده جهت شده

ــتان  اكثر ــتاها  (ها  اسـ  و روسـ

 )عشاير

شی  336 شت  نقا  پ

 شیشه

 هايرنگ و ســـنتی نقوش با شـــیشـــه کردن منقوش * 

 )ترانسپارنت(مخصوص 

 فارس، قزوين تهران،

ــی  337  رو نقــاشـ

 لعابی

ــنتی ايجاد نقوش *  ــفالی ظروف بر روي س از  پس كه س

 مجددا و شــود نقاشــی دركوره، شــدن و پخته ســاخت

 رود.می كوره داخل

ــفهان ــه (اص ــا، قمش ــهرض  ش

 جويبــار(،(مــازنــدران  نطنز(،

یاهکل(،    (گیالن  ــ  (فارس  سـ

ــمنان،   ــطهبانات(، تهران، س اص

 يزد همدان،
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ف
ردي

 

 استان  تعريف کارگاهی خانگی رشته نام

ــی 338  روي نقاش

 چرم

 با چرمی محصــوالت روي بر ســنتی طراحی و نقاشــی * *

 )شدن عايق و جال(َورنی  و پیگمنت هايرنگ از استفاده

 كردستان كرمانشاه، تهران،

ــی 339  روي نقاش

 چوب

 با كه تزيینی يا مصـرفی  چوبی وسـايل  بر روي نقاشـی  * *

 باشد. شده پوشیده عربی صمغ يا رقیق سريشم

 گیالن مازندران،

ــی 340  روي نقاش

 سفال

ــنتی ايجاد نقوش *  ــفالی ظروف بر روي س از  پس كه س

 لعاب و دوباره شده نقاشی دركوره، شدن  و پخته ساخت 

 رود.می كوره داخل مجددا و خورده

ــفهان ــه (اص ــا، قمش ــهرض  ش

 جويبــار(،(مــازنــدران  نطنز(،

کل(،   (گیالن  یاه ــ  (فارس  سـ

  اصطهبانات(،

 يزد همدان، سمنان، تهران،

ــی 341  روي نقاش

 شیشه

 فلزي اكسیدهاي  با ايشیشه   هايفرآورده تزيین و نقاشی  * 

 كوره در آن پخت و

 تهران

ــی 342  روي نقاش

 صدف

 جال سـپس  و صـدف  هايكفه روي بر مینیاتور نقاشـی  * *

 آن دادن

 بلوچستان،  و سیستان   بوشهر، 

 هرمزگان

ــاشــــی   343 ــق  ن

 زيرلعابی

 و رفته كوره به يکبار كه سفالینی  ظروف تزيین و نقاشی  * 

 لعاب دوبار(بروند  كوره به دوباره نقاشــی انجام از پس

 نقاشی( از بعد و قبل شوند، زده

 هااستان اكثر

شی  344  سنتی  نقا

 ايرانی

ستان  بزم، رزم، نقوش * * سی،  هايدا شیدن   به حما صويرك  ت

 ... و پارچه كاغذ، روي بر تاريخی وقايع

 هااستان اكثر

شی  345  سنتی  نقا

 ديواري

ــرها، بناها، داخل ديوارهاي نمودن منقوش *   ها،خانه قص

ستان  بزم، رزم، نقوش با  ...  و هاايوان  به حماس هايدا

 ديوارها بر تاريخی وقايع تصويركشیدن

 تهران اصفهان،

ــی 346 -قهوه نقاش

 ايخانه

صوير  به * * شیدن  ت ستان  خیالی و ذهنی ك سی،  هايدا  حما

ــاهنامه مذهبی،  براي ايپارچه هايبوم روي بر ... و ش

 نقاالن

 قزوين تهران، اصفهان،

ــی 347 و  گل نقاش

 مرغ

شی  نوعی * *  به شبیه  ... و كتب جلد تزيین براي ايرانی نقا

 گل و پرنده چند يا يك وجود با مینیاتور

 تهران اصفهان،

شی  * * الكی نقاشی 348 صوالتی  بر روي نقا ساخت  با (قلمدان مانند مح  زير

 به طبیعی( ايماده(الک  با آن و پوشاندن  ( مقوا يا چوب

 ... و  از رطوبت حفاظت منظور

 تهران اصفهان،

ــی  349 و  نـقــاشــ

كاكی   روي ح

 استخوان

ستخوان   روي منبت يا حکاكی * * ستفاده  با صدف( (ا  از ا

 و گل نقوش، ايجاد و قلم و ُمغار انواع مانند ابزارهايی

 ... و  شکار هايصحنه مرغ،

 زنجان قزوين،
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ف
ردي

 

 استان تعريف کارگاهی خانگی رشته نام

 (سنگین  هايپارچه روي بر سنتی  نقوش انواع دوخت * * دوزيَنَقِده 350

ستفاده  با و ...( ماهوت، مخمل اطلس،  (نقده هاينخ از ا

 )فلزي و پهن نخی

ــرقی، آذربايجان  آذربايجان ش

بی    میــه(، (غر فهــان    ارو اصـــ

ــان( هران،   )كــاشــ  قزوين،   ت

ستان،  ستان،  خوز هرمزگان  كرد

 يزد بندرعباس(،(

قش    351  انــدازيَن

 روي ضــَربی

 چرم

 روي بر ُمهر( (منقوش فلزي هايقطعه فشردن  و كوبیدن * *

 يا طال با هافرورفتگی كردن ُپر سـپس  و آمدهعمل چرم

 نقره

 همدان تهران، اصفهان،

فاده  با  پارچه   بر روي موجود نقوش دوختن * * دوزيَنقش 352 ــت  از اسـ

 ديده زمینه ةپارچ كه جايی پشمی، تا  يا ابريشمی  هاينخ

 نشود

 يزد ها،استان اكثر

ــري  353 ــارگ ــگ  ن

 ايرانی

ــی * * ــی  مرايا، مناظر، علم آن در كه نقاش ــناس  و كالبدش

سپکتیو  ستفاده  با شود، می رعايت كمتر پر  هايرنگ از ا

 سازدست و معدنی( و گیاهی(طبیعی 

 تهران اصفهان،

شم  الیاف دادن َورز و مالیدن * * نمد 354 سفند  بلند و بهاره پ  با گو

 رفتن فرو درهم تا مرغ( تخم ةزرد و (صابون  و گرم آب

 الیاف كامل

 محــال و  چهــار  مــازنــدران،

ستان،  بختیاري، ستان،   خوز گل

 سمنان

ست  * * بافینمكدان 355  نقل و حمل و نگهداري براي مانند بطري ايبافتهد

ــت نمك ــاير و ايالت بین در چهارپايان بر پش  با عش

 ذهنی نقوش

گان   عشــــاير(، (فارس  هرمز

 (عشاير(

سی  نقوش با نواري بافت * * نواربافی 356 ستفاده  با رنگارنگ و هند  از ا

 نوار بندعینك، لباس، تزيین براي شکل  مربع هايكارت

 ... و  كتاب نشانه

مالی،    خراســــان قزوين، ــ شـ

تان،   ــ هار  خوزسـ حال و  چ  م

 بختیاري، تهران

-علی نواربافی 357

 آبادكتول

 گالبتون نخ و سفید  و سیاه  الیاف با شده  بافته نواري * *

 خاص نقوش با سـاده  چوبی كارگاه با اينقره يا طاليی

 كتول آبادعلی منطقه

 كتول( آبادعلی (گلستان

صب  و دوخت * * َنواردوزي 358  بر شده  دوزيسوزن  قبل( از (نوارهاي ن

 بلوچستان و سیستان محلی هايلباس روي

 بلوچستان و سیستان

 Z يا  S ( خاص  نقوش با  رنگ  دو نوار نوعی بافت   * * بافینیك 359

سان (نادري  كالت در  )مانند ستفاده  با شمالی(  خرا  از ا

  تار 27

 )نو اليین(شمالی  خراسان
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ف
ردي

 

 استان  تعريف کارگاهی خانگی رشته نام

ــی  هم  360  جوشـ

 شیشه

 و تزيینی و مصرفی ظروف تهیه و مختلف هايايجاد فرم * 

شه    قطعات صال  روش با رنگی هايشی با  يکديگر به ات

 كوره در دادن حرارت

 تهران

 سماور،  مانند مصرفی  ظروف ساختن  منقوش و ساخت  *  ورشوسازي 361

ستفاده  با ... و انگاره سینی،   نیکل، % 20 (ورشو  آلیاژ از ا

 )مس % 45 روي،% 35

 )بروجرد(لرستان 

 حیوانی هايموتیف داراي گلیم و قالی بین ايبافتهدست  * * ورنی 362

شت  در رها هايگره و نازک پود شده )داراي  انتزاعی  پ

 )آن

صالن  آبد پارس(اردبیل   دوز،ا

ــوار،بیله  جعفرآباد   انگوت سـ

 آذربايجان شهر(، مشکین  مغان،

 (عشاير(شرقی 

سمانی  *  بافیَوريس 363 ست  ري سیار  ُبز، موي جنس از سفید،  و سیاه  ا  ب

شاير،  چادر بند بعنوان دوام با و محکم سار  ع سب  اف  و ا

 انتزاعی و ساده نقوش با ...

یاري،  ايالم، چهارمحال و    بخت

 قزوين خوزستان،

 سفید  مويین هايمفتولی با كه نوارهايی نصب  و دوخت * * دوزيَيراق 364

شند  شده  بافته زرد يا صبان صاحب  سلبا بر با  جلد ،من

 ... و  ضريح پوشش قرآن،

جان   باي هان،  غربی، آذر ــف  اصـ

شهر،  سان،  بو ستان    خرا  و سی

 لرستان كردستان، بلوچستان،

 با مترســانتی  100*70تقريبی  ابعاد به زيراندازي بافت * * بافیيزدي 365

ستم    با (لوزي نقوش و سفید  و سیاه  ايپنبه الیاف  سی

 )پود دو و دوتار

 يزد

صی  نوع *  بندييزدي 366 شش  گنبد، زير كاربندي نحوه از خا سی  پو  قو

ست  هاورودي شکل  ضايی  به خاص ايجلوه كه ا  كه ف

 و بنديرســمی بین اســت حالتی بخش،می گرفته بر در

 مقرنس

 كاشان اصفهان، يزد،

 


