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سخن نخست
صنايع دستی از شاخصترين دستاوردهاي فرهنگ و تمدن هر قوم و ملتی است که با وجود انواع و گونههاي مختلف ،داراي
ويژگیها و قابلیت هاي منحصر به فردي از جمله قابلیت ايجاد و توسعه در مناطق مختلف (شهر ،روستا ،و حتی در جوامع
عشايري) ،عدم نیاز به سرمايهگذاري کالن (با وجود دارا بودن ارزش افزوده زياد در مقايسه با صنايع ديگر) ،تأمین قسمت
عمده مواد اولیه مصرفی آن از منابع داخلی ،و عدم همانندي و تشابه فرآوردههاي تولیدي آن با يکديگر است .به طوريکه اين
هنر -صنعت در کالن برنامه پنج ساله توسعه و چشمانداز بیست ساله کشور (ايران) قرار گرفته و داراي روزشمار

بینالمللی1

است.
هر چند تالشهاي مستمري جهت حفظ و احیاي دستاوردهاي صنايع دستی کشور صورت گرفته است ،به دلیل گستردگی
نقش و جايگاه آن در ابعاد مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،و اقتصادي که عزم ملی دو چندان را میطلبد ،هنوز با چالشهايی وسیع
به خصوص در حوزه کسب و کار فعاالن (در بازارهاي داخلی و خارجی) رو به روست .حضور کمرنگ هنرهاي سنتی و صنايع
دستی در نمايشگاههاي بینالمللی ،فقدان بستهبندي مناسب ،حضور روزافزون محصوالت تقلبی بیکیفیت و ارزان خارجی و
تصاحب بازار محصوالت داخلی توسط آنان ،گرانی مواد اولیه صنايع دستی و عوامل و شرايط آن به مرور زمان باعث شده
است که تولید صنايع دستی در ايران چندان مقرون به صرفه نباشد و هنرهاي اصیل ايرانی در مهد آفرينش خود منسوخ شوند.
وجود بیش از سیصد رشته متنوع هنرهاي سنتی و صنايع دستی در ايران و نبود بازاريابی و تبلیغات مؤثر ،خود نشان میدهد
که رسیدگی به تمام مشکالت اين بخش نیازمند زمان و اعتبارات کافی است .در عین حال ،در مجموعه هنرهاي سنتی و صنايع
دستی نیز موفقیت در هر بخشی نیاز به همکاري ساير بخشها دارد.
امروز درآمد حاصل از صادرات جهانی صنايع دستی به رقمی قريب به  300میلیارد دالر نزديک شده است .ولی سهم ايران
در بازار جهانی درصد ناچیزي است .اين در حالی است که کشورهايی مثل چین ،هند و حتی پاکستان و ويتنام نیز در اين راه
از ايران پیشی گرفتهاند .تالش چین و هند براي تسخیر هر چه بیشتر بازار جهانی صنايع دستی و کوشش براي يافتن بازارهاي
جديد در حالی صورت میگیرد که در ايران به رغم برخورداري از انواع مختلف صنايع دستی ،به اين عرصه به عنوان يک شغل
جنبی و تفننی نگريسته میشود و جايگاه چندانی در اقتصاد کشور ندارد .سهم صنايع دستی از تولید ناخالص ملی ايران رقم
چندانی نیست که بتوان از آن به عنوان دستاورد قابل توجه ياد کرد ،اما آنچه اهمیت دارد برنامهاي است که بايد براي آينده
صنايع دستی طرحريزي کرد.
طرح حاضر ،در پی دستیابی به هدف کلی بررسی و شناسايی مؤلفههاي مؤثر در توسعه کسب و کار در حوزه هنرهاي صناعی
(صنايع دستی) است .به نظر میرسد با توجه به نقش هفتاد درصدي زنان فعال در اين حوزه ،بخش عظیمی از جامعه هدف را

 20 .1خرداد برابر با  10ژوئن ،روز جهانی صنايع دستی است.
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زنان تشکیل دهند .در اين میان ،تالش شده است که اهداف جانبی شناسايی چالشهاي اساسی در مسیر توسعه کسب و کار در
حوزههاي اصلی هنرهاي صناعی و آنگاه عوامل مؤثر در توسعه کسب و کار در حوزههاي اصلی هنرهاي صناعی حاصل شود.
به عالوه ،هدف جانبی اين طرح ،تقويت فرهنگ خوداشتغالی و کارآفرينی در هنرهاي صناعی است؛ به گونهاي که اين هنر-
صنعت ،به عنوان بخش عمده کسب و کارهاي خوداشتغال مورد توجه قرار گیرد.
به منظور کسب اين اهداف ،از روش تلفیقی (کمی و کیفی) استفاده میشود که مبتنی بر پارادايم عمل گرايی است .در اين
پارادايم که بر پیامدهاي پژوهش معطوف است ،به جاي تأکید بر روشها ،تمرکز اصلی بر سؤال تحقیق است و از تمام
رويکردهاي موجود براي فهم مسئله استفاده میشود .اين ديدگاه از به کارگیري هدفمند کثرتگرايی روششناختی حمايت
میکند و متعهد به يک چارچوب تجويزي با رويکردي واحد در شناخت واقعیت نیست .در مقابل ،به استفاده آزادانه از
پیشفرضهاي کمی و کیفی ،و تلفیق روشها و تکنیکهاي تحقیق پايبند است .در واقع ،براي پژوهشگران مهم اين است که
چه موضوعی را چگونه انجام دهند .آنها به مجموعه فعالیتهايی میانديشند که انجام آنها براي شناخت مسئله و پاسخ به
سؤالهاي پژوهشی ضرورت خواهد داشت .بنابراين ،بنابر نظر کرسول ( ،)2009میتوان ترکیبی از رويکردهاي کمی و کیفی را
در پژوهشی واحد براي پاسخ به پرسشها يا شناخت جنبههاي مختلف يک مسئله مورد استفاده قرار داد.
بدينترتیب ،در پژوهش حاضر ،بر اساس نوعشناسی کرسول و همکاران ( ،)2003طرح ترکیبی همزمان-زاويهبندي استفاده
میشود .به عبارت ديگر ،هر دو روش کمی و کیفی به صوت همزمان طراحی و اجرا میشوند .به اين ترتیب که فرآيند گردآوري
و تحلیل دادهها در هر يک از اين روشها ،به طور همزمان اما جداگانه ،صورت میگیرد .سپس نتايج تحلیلهاي هر دو رويکرد
با يکديگر ترکیب میشود .الزم به ذکر است ،در اين پژوهش ،رويکرد کیفی نسبت به کمی از اولويت بیشتري برخوردار است.
ولی تالش میشود تا از هر دو روش جهت بهبود پاسخ به سؤاالت تحقیق استفاده شود .در بخش کمی ،با استفاده از پرسشنامه
نظرخواهی با سؤاالت بسته ،نظر هنرمندان و فعاالن اين حوزه در مورد چالشهاي اساسی کسب و کار همراه با عوامل مؤثر بر
توسعه آن جمع آوري و آنگاه با استفاده از تکنیک آزمون فريدمن با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد تحلیل قرار میگیرند .در
بخش کیفی نیز ،مستندات موجود (مقاالت ،طرحها و گزارشهاي مطبوعاتی) از طريق روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار
میگیرند و به عالوه ،سؤاالت باز مطرح شده در پرسشنامه نظرخواهی به صورت مصاحبههاي ساختارمند با فعاالن ،با کدگذاري
مؤلفهها تحلیل محتوا میشوند .بنابراين ،نتايج تحلیل هر دو بخش در نهايت با يکديگر ترکیب میشوند و جمعبندي نهايی
صورت میگیرد .الزم به ذکر است ،در طرح حاضر ،به منظور سنجش موقعیت صادراتی کشور در حوزه صنايع دستی نیز ،بر
اساس دادههاي آماري دريافتی از پايگاه دادههاي گمرک ايران و اتاق بازرگانی تهران ،تحلیل مناطق صادراتی و تعامالت بازرگانی
ايران با ساير کشورها در دوره زمانی  5ساله  93-89نیز مورد بررسی قرار میگیرند .آنگاه مناطق صادراتی مهم در کشور و
بازارهاي هدف صادراتی در سطح بینالملل مشخص میشوند.
از آنجا که هر دستاورد اجتماعی متأثر از فعالیت بخشی از نیروهاي انسانی است ،در اين راستا ضمن مطالعه و بررسی
کتابخانهاي ،از فرصتهاي پژوهش میدانی نیز استفاده میشود و با طراحی پرسشنامه و ارايه به شرکتکنندگان و غرفهداران
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نمايشگاهها (حدود  60نفر) ،پاسخها از طريق آزمون فريدمن مورد تجزيه و تحلیل آماري قرار میگیرد .همچنین با اجراي برنامه
نشست و همانديشی با حضور حدود بیست و پنج نفر ( )25از صاحبنظران و فعاالن اين حوزه (هنرهاي صناعی) شامل جامعه
هنرورزان (بومی) ،تشکلهاي حرفهاي ،تعاونیها ،دولت (سیاستگذاران) ،شبکه تجارت (بازار داخلی و بینالمللی) ،مراکز
دانشگاهی (دولتی و غیردولتی) ،و اتحاديههاي صنفی؛ چالشها و وضعیت موجود توسعه کسب و کار اين حوزه جهت شناسايی
مؤلفههاي اثرگذار مورد بررسی و تدوين قرار میگیرد .شايان ذکر است ،توجه محققان در جمعآوري اطالعات ،بر قوانین موجود
و سند چشمانداز توسعه و برنامه پنجساله کشور است.
بنابراين در ابتدا سعی بر آن است تا حوزههاي اصلی و شاخص در زمینه هنرهاي صناعی بازنگري شود و با آسیبشناسی
عملکرد فعاالن اين حوزه ،چالشهاي اساسی در مسیر بهبود شرايط حوزههاي اصلی هنرهاي صناعی تدوين شود و بدينترتیب،
عوامل مؤثر در توسعه کسب و کار در حوزههاي اصلی صنايع دستی مورد شناسايی قرار گیرد .لذا تالش میشود در بررسیهاي
کتابخانهاي و میدانی ،بسترهاي مخالف از ابعاد متفاوت مورد توجه طرح قرار گیرند.
به طور کلی ،فصلبندي اين طرح بر اساس سؤاالت تحقیق صورت پذيرفته است .در فصل اول ،در پاسخ به سؤال اول،
حوزههاي اصلی و شاخص در حوزه صنايع دستی شناسايی و معرفی میشوند .فصل دوم ،با توجه به سؤال دوم طرح ،با اقتباس
از وضعیت موجود صنايع دستی و با بررسی مقاالت و طرحها ،گزارشهاي مطبوعاتی ،نشست همانديشی با صاحبنظران و
فعاالن و پرسشنامه نظرخواهی از فعاالن اين حوزه به طرح چالشهاي اساسی در حوزه کسب و کار اين صنعت میپردازد .در
فصلهاي سوم و چهارم ،با استفاد از دادههاي آماري مربوط به صادرات صنايع دستی به ترتیب مناطق صادراتی مهم و بازارهاي
هدف صادراتی مورد شناسايی قرار میگیرند .آنگاه در فصل پنجم ،عوامل مؤثر در توسعه با جمعبندي موارد مطرح شده در
فصول گذشته معرفی و تحلیل میشوند .در نهايت ،در فصل نتیجهگیري ،خالصهاي از نتايج طرح در قالب نمودارهاي کلی
ارايه میشود.
بیترديد تدوين هر اثري به حمايت و همکاري عناصر متعددي نیازمند است .اين طرح نیز ،با همراهی و همگامی نزديک
مجري طرح ،انجمن زنان مدير کارآفرين؛ راهنمايیهاي ارزشمند مشاوران گرامی ،سرکار خانم فیروزه صابر و سرکار خانم دکتر
مهین سهرابی؛ نظرات مفید ناظر علمی طرح ،جناب آقاي دکتر حسین ياوري؛ و همچنین حمايت مادي و معنوي اتاق بازرگانی،
صنايع ،معادن و کشاورزي تهران و به خصوص رهنمودهاي ارزنده جناب آقاي دکتر سید محمود حسینی ،ريیس مرکز مطالعات
و بررسیهاي اقتصادي ،صورت پذيرفته است که بدينوسیله از زحمات همگی اين عزيزان تقدير و تشکر به عمل میآيد.

مديران طرح
فرزانه سلیمانی ،نرگس شیخی
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فصل اول
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مقدمه
فرهنگ و تمدن اقوام گذشته از طريق آثار مادي و معنوي به جا مانده از دورانهاي گذشته حفظ و به جهانیان معرفی میشود.
در اين میان ،صنايع دستی جايگاه ويژه و نقشی اساسی در معرفی سابقه فرهنگی و تاريخی هر ملت دارد .به واسطه اين آثار
ارزشمند ،پنهانترين زواياي فرهنگی و قومی يک سرزمین آشکار میشود .به طور کلی ،آثار صنايع دستی داراي دو جنبه عینی
و حکمی است .بعد عینی تحت تأثیر امکانات و زمان شکل میگیرد و جنبه حکمی حامل ذهنیت و تخیالت هنرمند سازنده آن
است .بدينترتیب ،صنايع دستی به مثابه منبع مهم ارايه فرهنگ ملی به شمار میرود .به طوريکه بدون توجه به صنايع دستی
کشورها ،نمیتوان ادراکی عمیق از ويژگیهاي تاريخی و فرهنگی آنها داشت.
اولین آثار صنايع دستی ،صرفا به منظور تأمین نیازهاي ابتدايی بشر به وجود میآمدند .در حال حاضر ،صنايع دستی به
عنوان هنر-صنعت ،داراي هر دو بعد زيبايیشناختی و اقتصادي است .به عبارت ديگر ،آثار صنايع دستی ،نه تنها نشاندهنده
هويت و فرهنگ ايرانی است ،صنعتی در خور توجه محسوب میشود .به طوريکه میتوان آن را عاملی مهم در بهبود تراز
پرداختهاي کشور در نظر گرفت .در واقع ،رمز ماندگاري و حیات آينده کشورها در روند جهانی شدن ،در گروي نگاه کیفی
و برنامهاي به صنايع دستی است .مولود فرآيند جهانی شدن ،حرکت به سمت يکپارچگی زندگی بشري است و آنچه که در
اين فضا میتواند اصالت و قومیتها را زنده و پويا نگهدارد ،عمق دادن به هنر و فرهنگ محلی و منطقهاي با رويکرد زمان
خود است .امروزه صنايع دستی به عنوان میراث مشترک بشري در سطح بینالمللی ،عاملی مؤثر براي نزديکی و همکاري
تلقی میشود که پشتوانه اين همکاري در حوزههاي فرهنگ ،هنر و اقتصاد نهفته است.
 1-1هنرهاي سنتی و صنايع دستی
به طور کلی ،هنرهاي سنتی به آن دسته از هنرها گفته میشود که در طول سدههاي متمادي ،با حفظ سنتهاي اصیل و ريشهها
رشد میکنند و به حیات خود ادامه میدهند .در اين هنرها بینش و اعتقاد هنرمند در تمامی مراحل کار مورد توجه قرار میگیرد
و با استفاده از مواد و مصالح بومی و محلی به ابداع تجلیات مختلف هنري دست میزند .از ويژگیهاي هنرهاي سنتی ،رمزآمیز
و تمثیلی بودن آن است .يک هنر سنتی زيباست و چون نگاره يک حقیقت متعالی است ،بر بیننده اثر میگذارد .شاخصهاي
اصلی يک اثر هنري سنتی بدين شرح هستند.
 جنبه هنري دارد و در آن سنتها ،فنون و روشهاي ويژه هنري با ابزار و مواد خاص با کیفیتهاي پذيرفتهشده به کار میرود. از پشتوانه اعتقادي و سنتی برخوردار است. ريشه در تاريخ دارد. کمکرسان به رشد و تعالی انسان است. -محصولی فرهنگی است و حامل پیام و محتواي ارزشمند است.
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رشتههاي مختلف هنرهاي سنتی شامل مواردي از قبیل شعر و ادبیات ،موسیقی ،معماري و هنرهاي وابسته ،نمايشهاي سنتی
و آئینی ،و صنايع مستظرفه است .همچنین ،صنايع دستی به عنوان بخشی از هنرهاي سنتی به شمار میرود.
صنايع دستی :صنايع دستی به مجموعهاي از هنر – صنعتها اطالق میشود که به طور عمده با استفاده از مواد اولیه بومی و
انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید به کمک دست و ابزار دستی ،موجب ساخت محصوالتی میشود که در هر واحد آن ذوق
هنري و خالقیت فکري صنعتگر سازنده به نحوي تجلی میيابد و همین عامل وجه تمايز اصلی اينگونه محصوالت از مصنوعات
مشابه ماشینی و کارخانهاي و يا ساير صنايع دستی فاقد جنبههاي هنري است (سازمان صنايع دستی.)1362 ،
 2-1ويژگیهاي صنايع دستی
صنايع دستى بهعنوان زيرمجموعهاى وسیع از هنرهاى سنتى ايران ،از گذشتههاى دور تا امروز جايگاه ويژهاى در فرهنگ
بومى و معنوى ايران داشته است .به طور کلی میتوان برخی ويژگیها را براي صنايع دستی به شمار آورد که بدين شرح ارايه
میشوند:
 در نظر گرفتن صنايع دستی ايران به عنوان محملی براي میراث فرهنگی و هنري اين مرز و بوم ،که ريشه در اعتقادات وباورهاي قومی ،و نیز قوه ابتکار و خالقیت استادکاران ايرانی دارد.
 امکان تأمین قسمت عمده مواد اولیه مصرفی از منابع داخلی همانند و مشابه نبودن اين فرآوردههاي تولیدي با يکديگر انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید به وسیله دست و ابزار و وسايل دستی خوداتکايی بخش عمده تولید و برآورده ساختن نیازهاي داخلی قابلیت عرضه در سطح جهانی به عنوان يک محصول فرهنگی و هنري جذب هنر دوستان از سراسر جهان و در نتیجه توسعه ايرانگردي و مبادالت فرهنگی قابلیت ارايه آموزش به شیوههاي سنتی و آکادمیکالبته ،در برخی مواقع ،به منظور تشريح صنايع دستی ،از عبارت هنرهاي صناعی استفاده میشود که در اين موارد ،ماهیت و
ارزش هنري صنايع دستی بیشتر مورد نظر بوده است.
در ايران ،صنايع دستی با توجه به شرايط جغرافیايی ،فرهنگی ،اجتماعی و نیازهاي مادي و معنوي اقوام مختلف ايرانی پديد
آمده و جلوه هاي گوناگونی به خود گرفته است .هنرمند ايرانی در ايجاد و ابداع اثر هنري به خاطرات قومی ،باورهاي دينی،
طبیعت بکر و چشماندازهاي زيباي اطراف ،توجه کرده و از آنها به عنوان دستمايهاي براي کارهاي خود بهره جسته است .در
هنرها ،هر چه جنبه زيبايیشناختی و مبانی نظري قويتر و غنیتر باشد ،به هنرهاي تجسمی نزديکتر میشود؛ و اگر ابداع اثر
بر محور کاربرد و عملکرد استوار شود ،در گروه هنرهاي کاربردي قرار میگیرد .بنابراين ،میتوان گفت صنايع دستی از جمله
آثاري است که هر دو جنبه تجسمی و کاربردي را در بر میگیرد .اگر در اين آثار جنبه زيبايی بیشتر مورد توجه باشد ،نام "صنايع
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مستظرفه" به خود میگیرد ،نظیر طراحی ،نقاشی ،تذهیب ،تشعیر ،نگارگري و  ،...و هر چه بعد کاربردي آن گسترش يابد ،به
عنوان "صنايع" شناخته میشود ،از قبیل ابزارسازي ،چاقوسازي و  . ...نگاره  ،1-1جايگاه ويژه صنايع دستی در میان ساير هنرها
را نشان میدهد.
در تبیین جايگاه صنايع دستی با توجه به نگاره  ،1-1که جايگاه ويژه صنايع دستی در میان ساير هنرها را نشان میدهد ،در
ابتدا هر يک از بخشهاي مرتبط با صنايع دستی مورد توجه قرار میگیرد .در تشريح هر يک از اين موارد ،ارتباط آنها با صنايع
دستی آشکار میشود.
هنرهاي تجسمی

هنرهاي کاربردي

صنايع دستی

صنايع مستظرفه

صنايع

نگاره  1 -1جايگاه صنايع دستی در انواع هنر

هنرهاي تجسمی :احساس و انديشه هنرمند از طريق تصوير کردن روي يک سطح دوبعدي يا ابعاد يک نقش برجسته يا حجم
سهبعدي ،براي انتقال انديشه صورت میپذيرد .در واقع ،هنرهاي تجسمی ،مجموعه آثاري هستند که انسان به کمک آن تصاوير
ذهنی خويش را شکل میبخشد .انواع هنرهاي تجسمی مانند نقاشی ،مجسمهسازي ،ارتباط تصويري (گرافیک) ،تصويرسازي
و عکاسی ،همه زيرمجموعههاي هنرهاي تجسمی محسوب میشوند .اين هنرها ،احساس و کاربرد را همزمان و به موازات
يکديگر به کار میگیرند.
هنرهاي کاربردي :در طول تاريخ ،تفکیک هنرهاي کاربردي از هنرهاي زيبا وضعیت ثابتی نداشته است ،اما به طور کلی ،بر مبناي
مفید بودن هنرهاي کاربردي و جنبه هنري و زيباشناسانه هنرهاي زيبا ،اين تفکیک صورت پذيرفته است .اکنون رشتههاي
طراحی صنعتی ،چاپ ،صنايع دستی ،کتابت و نگارگري ،فرش ،مرمت آثار تاريخی ،طراحی پارچه ،و طراحی لباس ،زيرمجموعه
هنرهاي کاربردي محسوب میشوند.
صنايع مستظرفه :براساس تقسیمبندي کتاب آشنايی با میراث فرهنگی و هنري ،رشتههاي عمده صنايع مستظرفه به شرح زير
است:
 طراحی سنتی (طراحی براي زمینههاي گوناگون ،نقشهکشی قالی و گلیم ،تذهیب و تشعیر ،نقشبندي و )... -خط و خوشنويسی
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 کتابسازي و کتابآرائی (کاغذسازي و هنرهاي وابسته ،صحافی سنتی و جلدسازي از قبیل سوخت ،ضربی ،الکی و )... نقاشی ايرانی (نقاشی با شیوههاي متفاوت و روي زمینههاي گوناگون از جمله روي بوم ،ديوار ،پشت شیشه ،سفالگري،نگارگري و )...
 نساجی و دوخت (پارچهبافی ،ترمهبافی ،دارايیبافی ،سوزندوزي ،قالبدوزي و ،...به عنوان پوشش حسینیهها و تکايا و )... آثار گوناگون هنري که عمده ماده تشکیلدهنده آن چوب است (مانند معرق ،منبت ،مشبک ،خاتم ،گرهچینی ،کندهکاري،نازککاري و )...
 سازسازي سنتی فلزکاري و زرگري (قلمزنی ،ملیلهسازي ،مشبککاري ،حکاکی روي فلزات ،زيورآالت سنتی ،دواتگري ،فیروزهکوبی ،ومرصعکوبی)
 سفال و کاشی (کاشیسازي ،کاشی معرق ،کاشی هفترنگ ،سفالگري و )... زيراندازهاي سنتی قالی ،گلیم ،گبه ،سوزي ،سوماک ،زيلو آثار الکی روغنی حکاکی حجاري و سنگتراشی شیشهگري و آينهکاري (ساخت و ساز هنري با شیشه ،تراش روي شیشه و )... رنگسازي و رنگرزي سنتیهمانطور که مالحظه میشود ،صنايع دستی با هر يک از بخشهاي مطرح شده ،ارتباط تنگاتنگی برقرار میکند .به طوريکه
میتوان به وضوح ،اين ارتباط میان بخشها را درک کرد .در واقع ،صنايع دستی به عنوان يک هنر -صنعت ،از يک سو ارتباط
هنري با هنرهاي تجسمی و کاربردي دارد و از سوي ديگر ،داراي ويژگیهاي يک صنعت است.
در فرآيند تولید انواع صنايع دستی ،بر دو قابلیت تفکر و تجربه تأکید میشود .نوآوري و حفظ سنتها و مهارتهاي استادانه
از اين دو قابلیت برخاسته و سبب تکمیل و تداوم آن میشود .براي شناخت ماهیت و مفهوم صنايع دستی توجه به سه عامل
اساسی تشکیلدهنده آن ،يعنی هدف ،شکل ظاهري و فناوري ضروري است که هماهنگی بین اين سه عامل نیز در کیفیت مادي
و معنوي ،و میزان ارزش افزوده صنايع دستی اثرگذار است .در برخی آثار صنايع دستی ،گاهی يکی از اين عوامل قويتر ديده
میشود .چنانچه هنرمند اين سه عامل را به طور متعادل در نظر گیرد ،اثر نهايی به کمال و کیفیت مطلوب خود نزديک میشود.
اين ترتیب عوامل سهگانه در نگاره  2-1مشخص شده است.
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شکل ظاهري
نگاره  2 -1تغییرات عوامل سهگانه و هماهنگی آنها در صنايع دستی

در ادامه ،هر يک از اين عوامل سهگانه به طور اجمالی تشريح میشود.
الف) هدف :در صنايع دستی ،هدف بر مبناي نیازهاي مادي و معنوي تعريف میشود و اين نیازها خود میتواند بیانکننده نوع
محصول تولید شده باشد .در نیازهاي معنوي ،تکیه بر باورها ،آداب و رسوم ،و ارتباطات قومی و فرهنگی است که میتواند
همگام با نیازهاي مادي ناشی از شرايط زيستی و معیشتی ،در يک اثر متجلی شود.
ب) شکل ظاهري :بعد ديگر صنايع دستی ،شکل صوري يا ظاهري اثر است که گذشته زيبايی آن ،خود باعث شناسايی و وجه
تمايز آن از صنايع دستی ساير مناطق و سرزمینهاست.
ج) فناوري :فناوري يا روش تولید که بنیان اصلی شکلگیري يک اثر در صنايع دستی است ،با بهرهگیري از دانش و تجربه
پیشینیان ،و گاه به مدد تجربیات و اطالعات جديد ،تولیدات متنوعی را پديد میآورد.
 3-1نقش و کارکردهاي اقتصادي و اجتماعی صنايع دستی
جايگاه صنايع دستی در رشد و توسعه اقتصادي کشور ،مقولهاي است که با وجود اهمیت بسیار ،مورد غفلت قرار گرفته
است .همین ديدگاه حاشیه اي نسبت به اين صنعت سبب شده است که هنرهاي صناعی با وجود پیشینه تاريخی ارزشمند ،در
مسیر افول قرار گیرد و در میدان رقابت ،قادر به ارايه قابلیتهاي خود نباشد .به طور کلی ،میتوان حضور اين صنعت در سیستم
اجتماعی و اقتصادي کشور را بسیار مهم ارزيابی کرد که در ادامه به برخی از اين موارد اشاره میشود.
در بحث کار و اشتغال ،میتوان به صنايع دستی به عنوان حوزهاي مولد و درآمدزا براي افرادي اشاره کرد که از ذوق هنري
برخوردار هستند و در عین حال ،تمايل دارند از کارهاي دستی خود ،منفعت اقتصادي نیز داشته باشند .به عالوه ،ساخت
محصوالت صنايع دستی میتواند به مثابه شغل جانبی روستايیان و عشاير ،به خصوص در دوران بیکاري فصلی و يا اوقات
فراغت ،به حساب آيد .همین امر منجر به جلوگیري از مهاجرت بی رويه اين گروه به شهرها میشود .در واقع ،فعالیتهاي
صنايع دستی به جهت اتکا بر ذوق و سلیقه نیروي انسانی ،و استفاده عمده از تجهیزات دستی نیاز چندانی به سرمايه نقدي
ندارد و میتوان با سرمايه اندکی نسبت به ايجاد اشتغال در اين بخش اقدام کرد.
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از سوي ديگر ،با داشتن نگاهی کالن به بحث اشتغال ،میتوان به صنايع دستی به عنوان منبع اشتغال مولد و درآمدزا در سطح
کشور اشاره داست .صنعتی که با استفاده از روحیه هنري افراد و تقويت خالقیت و ابتکار آنها در امر تولید انواع محصوالت
دستی ،نه تنها ارايه دهنده فرهنگ و هنر ايرانی در سطح داخلی و خارجی ،و حتی جهانی است ،بلکه صرفه اقتصادي نیز با خود
به دنبال دارد و به بهبود تراز پرداختهاي کشور کمک شايانی میکند .بدينترتیب ،با سرمايهگذاري بر روي صنايع دستی
میتوان در جهت رشد و توسعه اقتصادي ،به صادرات غیرنفتی و تأمین درآمد ارزي از طريق آن اتکا کرد .در کنار آن ،ارزشهاي
فرهنگی ،آداب و رسوم ديرينه و اصالتهاي ايرانی نیز به جهانیان معرفی میشود.
به عالوه ،صنايع دستی عاملی مؤثر در توسعه جوامع محلی و توسعه نیافته شهري و روستايی کشور است .در واقع ،استفاده
از نیروي عظیم انسانی در اين بخشها ،نه تنها از جنبه اقتصادي از مزيت بااليی برخوردار است ،بلکه میتواند در پیشگیري از
انواع آسیب هاي اجتماعی نظیر مهاجرت هاي بی رويه ،اعتیاد و  ...مؤثر باشد .هر چند در حال حاضر ،به جهت نبود مزيت
اقتصادي در میان فعاالن صنايع دستی ،قادر به نفشآفرينی در ساير بخشهاي اجتماعی نیز نیست.
 4-1گروههاي رايج صنايع دستی
همانطور که مطرح شد ،صنايع دستی از سه رويکرد شکل ظاهري ،هدف و کاربرد (روش تولید ،مواد اولیه و ابزار) تشکیل
شده است .به دلیل تنوع فراوان اين هنر ،طبقهبنديهاي مختلفی براي آن به وجود آمده است .هر يک از گروهبنديها ،بر اساس
معیار خاصی صورت پذيرفته است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
صنايع دستی را میتوان بر اساس مواد اولیه به کار رفته ،به  9حوزه تقسیم کرد که شامل موارد زير است (افشار مهاجر،
:)1393
 .1آثار دستبافتهاي سنتی شامل دستبافتههاي داري (مانند قالی ،گلیم ،گبه و  )...و دستبافتههاي دستگاهی (مانند زري بافی،
مخمل بافی و )...
 .2آثار فلزي شامل قلمزنی ،حکاکی ،طالکوبی روي فوالد ،مشبککاري ،میناکاري ،ملیلهکاري ،طالسازي و زرگري
 .3آثار چوبی از قبیل خراطی ،معرقکاري ،خاتمسازي ،منبتسازي ،مشبکسازي ،سازسازي (سازهاي ايرانی مثل تار ،تنبک،
سنتور و  ،)...حصیربافی و ...
 . 4آثار نقاشی و طراحی سنتی شامل طراحی سنتی ،نگارگري (تابلو ،گل و مرغ ،نگارگري روي چوب ،نگارگري روي چرم و
)...
 .5آثار آبگینهاي نظیر شیشهگري سنتی (فوتی و قالبی) ،تراشکاري روي شیشه ،نقاشی روي شیشه
 .6آثار سفالی مانند سفالگري ،پیکرهسازي ،کاشیسازي ،خرمهرهسازي
 .7آثار سنگی از قبیل سنگتراشی (ساخت ابزار و وسايل سنگی) ،معرق سنگ ،حکاکی روي سنگ ،تسبیحسازي
 .8آثار رودوزي مانند سوزندوزي ،قالبدوزي ،ملیلهدوزي ،پتهدوزي ،پولکدوزي
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 .9آثار چوبی سنتی از قبیل قلمکار ،باتیک (کالقه).
در واقع ،میتوان تقسیمبندي ارايه شده از بعد مواد اولیه را تا حدودي جامع دانست ،زيرا در تقسیمبندي ديگري بر اساس
اين مؤلفه ،گروههاي از قبیل آثار رودوزيهاي سنتی ،چاپ (مستقیم و غیرمستقیم) و رنگرزي (الیاف ،نخها ،پارچهها) ،آثار
چوبی (نظیر منبت ،معرق ،مشبک ،گره چینی ،خراطی ،نازککاري ،خاتمکاري و تلفیقی به صورت احجام چوبی) ،آثار شیشهاي
(از قبیل چندپوسته کردن ،شیشه رنگارنگ ،آبگز کردن ،نقاشی روي شیشه ،ماتسازي ،تراش و تلفیقی) ،آثار فلزي (از جمله
قلمزنی ،ملیلهکاري ،طالکوبی ،فیروزهکوبی ،حکاکی ،میناکاري ،مشبککاري و تلفیقی) ،آثار بافت و نساجی (نظیر کارهاي دستی؛
داري قالی و گلیم؛ دستگاهی زيلو ،جاجیم ،کرباس ،زري ،ترمه و مخمل) ،آثار سفالی (مانند ظروف بدون لعاب و لعابدار؛
کاشیهاي تکرنگ ،هفترنگ ،معرق و زرينفام) ،آثار سنگی (از قبیل جواهرتراشی ،خراطی ،نقش برجسته ،مشبک ،معرق و
تلفیقی) ،آثار طراحی و نقاشی سنتی (نظیر نگارگري ،تذهیب ،تشعیر ،گل و مرغ و خیالیسازي) ،و در نهايت آثار تلفیقی (مانند
جلدسازي ،کاغذسازي و  )...ذکر میشود (کمیسیون تخصصی هنر پیش دانشگاهی .)1392 ،همچنان که در اين تقسیمبندي
صنايع دستی مالحظه میشود ،تنها وجه تمايز میان اين دو گروه ،در نظر گرفتن گروه آثار تلفیقی است که به صورت مجموعهاي
از چند ماده اولیه در حالت ترکیبی انجام میشود.
بنابر تعريف سازمان فنی و حرفهاي ،صنايع دستی به آن گروه از فرآوردههاي کاربُردي تزيینی اطالق میشود که با استفاده
از مواد اولیه طبیعی بومی ،خارج از چرخۀ غذايی و به کمک دست و ابزار ساخته میشود و متاثر از سابقه تاريخی ،ويژگیهاي
فرهنگی و جغرافیايی مکان تولید ،عادات اجتماعی ،باورهاي سنتی و معیارهاي زيبا شناختی بومی و ملّی است و ذوق ،هنر و
خالقیت فردي سازندۀ اثر در تک تک تولیدات مشهود است .بر اين اساس ،گروهبندي صنايع دستی بر اساس مواد اولیه تشکیل
دهنده آنها بدين شرح است:1
 .1نساجی سنتی .دستبافتههايی هستند كه به كمك دستگاههاي مختلف بافندگی دو وَردي ،چهار وَردي و  ...الیاف طبیعی) پنبه،
پشم ،ابريشم( بافته میشوند و شامل پارچههاي تارنما ،پودنما ،اِحرامیبافی ،پارچههاي سنتی ،پتو و نوار بافیها هستند.
 .2بافتههاي داري و نمد :بافتههاي داري شامل طیف وسیعی از صنايع دستی هستند كه با استفاده از دارهاي افقی يا عمودي ،و
مواد اولیۀ طبیعی )پنبه ،پشم ،كُرک ،موي بُز و ابريشم) بافته میشوند مانند قالی ،گلیم ،خورجین ،جُل اسب و زيلو .نمد نیز
منسوج نبافتهاي است از جنس كُرک ،پشم و مو كه در اثر متراكم كردن و فشردن (وَرز دادن) الیاف فوق به دست میآيد.
 .3پوشاک سنتی :به آن گروه از محصوالت صنايع دستی اطالق میشود كه با استفاده از انواع پارچههاي دستبافت و مواد طبیعی،
و با مدد گرفتن از انواع نوار و رودوزيها ،لباسهاي محلی )تنپوش ،پايپوش ،روسري ،كاله و ( ...تهیه شوند.

 .1جزئیات مربوط به هر يک از اين گروهها در پیوست دو ارايه شده است.
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 .4چاپهاي سنتی :چاپ سنتی عبارت از رنگین و نقشدار كردن پارچه با وسايلی مانند قلممو ،مُهر )قلمکار( ،از طريق پوشش
با صمغ يا موم ،و رنگآمیزي قسمتهاي موم نخورده )باتیك) و يا گره زدن و بستن )دارايی ،دندانی( است.
 .5سفال ،سرامیک و کاشی :سفالگري شامل فرآوردههايی است كه در آن با استفاده از خاک رُس و با روشهاي مختلف
)چرخكاري ،دستی و فتیلهاي( ،گِل را فرم میدهند و در كوره پخت میکنند نظیر سفال كلپورگان ،اللجین و نقش برجسته .در
کل ،سرامیک به سفالی اطالق میشود که روي آن به وسیلۀ لعاب پوشانیده می شود ،به صورت منقوش در میآيد و مجددا
در كوره پخت میشود مانند سفال مینايی ،رولعابی و زير لعابی .به عالوه ،خشت پختۀ مسطح و لعابدار را كاشی میگويند
كه با تکنیكهاي نقاشی و يا چیدمان كاشی از قبیل كاشی زرينفام ،مُشبك ،مُعَقَلی ،مینايی و هفترنگ انجام میگیرد.
 .6صنايع دستی چرمی :شامل مصنوعات تزيینی و كاربُردي است كه مادۀ اولیۀ آن پوست پاک شده و دباغی شدۀ حیوانات حالل
باشد ،همچون جلدسازي چرمی ،نقاشی روي چرم ،سوخت روي چرم و ...
 .7هنرهاي دستی وابسته به معماري :به آن گروه از هنرهاي سنتی گفته میشود كه در تزيینات معماري بنابه کار میرود و با
استفاده از مالتهاي ساختمانی از قبیل گچ ،ساروج ،آهك ،كاشی ،چوبی ،شیشهها رنگی ،آيینه و ، ...با استفاده از نقوش اسلیمی
و ختايی و هندسی ،جالي ايرانی اسالمی به معماري دهند.
 .8صنايع دستی فلزي :محصوالت تزيینی و كاربُردي كه مادۀ اولیۀ آن فلزاتی مانند آهن ،برنج ،مفرغ ،مس و گاه فلزات گرانبها )
طال يا نقره) باشند و با استفاده از نصب جواهرات ،تکنیك ضربه زدن و يا حرارت دادن و ، ...داراي نقوش سنتی شوند ،مانند
دواتگري ،مسگري ،قلمزنی ،آهنگري سنتی )چلنگري( ،میناكاري ،زيورآالت سنتی و ...
 .9صنايع دستی چوبی و حصیري :به دلیل ويژگی خاص و شکلپذيري مناسب الیاف سلولزي و به عنوان مادۀ اولیۀ فراوان و در
قابل دسترس ،در بسیاري از نقاط ايران تولید میشود و گروه وسیعی را در بر میگیرد از قبیل معرق ،منبت ،خاتم ،خراطی،
محصوالت حصیري و ...
 .10صنايع دستی دريايی :مصنوعات تزيینی و كاربُري ساخته شده از قطعات به دست آمده از دريا مانند صدف ،گوش ماهی،
استخوان ماهی ،پوست و پولك ماهی و ...
 .11صنايع دستی سنگی :ساخت محصوالتی به وسیلۀ تراش سنگ ،فرآوري سنگهاي قیمتی و نیمهقیمتی مانند :حجاري ،خراطی
سنگ ،معرق سنگ ،تراش سنگهاي قیمتی و نیمهقیمتی و ...
 .12صنايع دستی مستظرفه :به گروهی از فرآوردههاي صنايع دستی كه بُعد هنري آن بیشتر از بُعد مصرفی آن باشد اطالق میشود،
نظیر تذهیب ،تشعیر ،طراحی سنتی ،نقاشی قهوهخانهاي و ...
 .13روردوزيهاي سنتی :گروهی از صنايع دستی هستند كه به وسیلۀ دوختن نقوش و تصاوير سنتی و يا الصاق اشیا بر روي
پارچههاي ساده و يا نقشدار تهیه میشوند و شامل چهار گروه اصلی رودوزيهاي پُركار )پارچۀ زمینۀ كار ديده نمیشود)،
سوزندوزي ،سُکمهدوزي )بیرون كشیدن تار يا پود پارچه) و رودوزيهاي الحاقی )اضافه کردن و نصب منجوق ،پولك ،سکه،
صدف ،نوار ،سِرمه و  ...بر روي پارچه) هستند.
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 .14آبگینه :عبارت از ساخت ظروف و اشیاي مصرفی و تزيینی از جنس خمیر شیشۀ ذوب شده )كوارتز ،سیلیس ،مواد قلیايی،
اكسیدهاي فلزي) به روشهاي دمیدن ،قالبگیري ،... ،شکلدهی و نقاشی يا تراش بر روي آن است.
حرَف كه وابستگی مستقیم به صنايع دستی دارند ،تأمینكننده مواد اولیۀ
 .15پیشههاي سنتی وابسته به صنايع دستی :به گروهی از ِ
آنها هستند و يا در كار تکمیل به مدد صنعتگر میآيند اطالق میشود ،مانند گالبتونسازي ،دباغی سنتی ،رفوگري و ...
همچنین ،براي سامانبخشی به حیطه وسیع هنر-صنعت دستی ،يکی از راههاي مناسب ،تفکیک آنها بر اساس تکنیک ساخت
است .بدين صورت ،محصوالتی که با استفاده از روشی مشترک خلق میشوند ،در يک گروه با ويژگیهاي خاص آن تکنیک،
قرار میگیرند .طبقهبندي بر حسب روشهاي تولید صنايع دستی توسط گروه هنرهاي سنتی فرهنگستان هنر انجام پذيرفته است
که بدين شرح ارايه میشود.
 .1بافتههاي داري (فرش دستبافت) شامل قالی ،گلیم ،زيلو و گبه
 .2دستبافتههاي دستگاهی (نساجی سنتی) از قبیل جاجیم و جاجیم مانندها ،پالس ،پارچهها شامل پارچههاي فاخر و ساير
پارچهها
 .3رودوزيهاي سنتی شامل سه گروه دوخت روي پارچه ،دوخت داخل پارچه ،و الحاق مواد ديگر به پارچه
 .4هنرهاي فلزي مشتمل بر هنرهاي دواتگري ،حکاکی روي فلز ،قلمزنی ،مشبککاري ،ملیلهکاري ،زرگري ،کوفتهگري
(طالکوبی ،نقرهکوبی و مسکوبی) ،چلنگري (زمودگري) ،قفلسازي ،ريختهگري ،زيورسازي ،آثار فلزي ترکیبی (ضريحسازي،
اسلحهسازي ،عالمتسازي)
 .5میناسازي (میناي نقاشی ،میناي خانهبندي ،میناي مرصع)
 .6سفالگري شامل سفال بدون لعاب (سفالگري با دست ،چرخکاري ،نقش برجسته سفالی) ،سفال لعابدار (سفال دوغابی،
لعابسازي ،نقاشی روي لعاب ،نقاشی زير لعاب) ،کاشی (هفترنگ ،معرق ،زرينفام ،مینايی ،معقلی) ،سفال مینايی ،سفال
زرينفام ،خرمهره و بدل چینی
 .7آبگینه شامل شیشهگري ،تزيین شیشه ،و شیشه با تلفیق فلز
 .8هنرهاي مرتبط با چوب از قبیل خراطی ،کندهکاري ،سازسازي ،آروسیسازي ،معرقچوب ،منبتکاري ،مشبککاري ،خاتم-
سازي ،گره چینی ،سوخت روي چوب ،درودگري ،نازککاري (ريزهکاري) چوب ،معرق ،و منبت
 .9هنرهاي مرتبط با سنگ شامل هنرهاي سنگتراشی ،خراطی سنگ ،معرق سنگ ،مشبک سنگ ،حکاکی سنگ ،مرصع ،فیروزه-
کوبی
 .10نگارگري شامل نگارگري کتاب و نگارگري مرقعات (تذهیب ،تشعیر و گل و مرغ) ،طراحی سنتی شامل طراحی قالی و
گلیم ،طراحی قلمی ،ترسیمات ناخنی و گرهکشی (طراحی گره) میشود ،ساخت ابزار و مواد که شامل بومسازي ،ساخت قلم
و قلممو ،ساخت رنگها ،چسبها و روغنها ،مهره ،کاغذپوستی و تخته صیقل است.
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 .11چاپهاي سنتی در دو گروه چاپ روي کاغذ (چاپ سنگی) و چاپ روي پارچه شامل قلمکار ،کالقهاي (باتیک) ،گره
خورد
 .12حصیربافی شامل بوريابافی ،چیغبافی (چیقبافی) ،مرواربافی ،و بامبوبافی
 .13نمدمالی
 .14پوستیندوزي
 .15آثار چرمی شامل سراجی و حکاکی روي چرم
 .16رنگسازي سنتی شامل رنگ هاي گیاهی ،حیوانی ،معدنی ،شیمیايی و مرکبسازي (مرکب خوشنويسی و مرکب نگارگري)
 .17رنگرزي سنتی بر روي کاغذ ،چوب ،پشم ،ابريشم و پنبه
بهعالوه ،صنايع دستی ايران را میتوان بر اساس نظريه کارشناسان صنايع دستی در  24گروه جاي داد که شامل موارد
زير هستند (ياوري:)1386 ،
 .1بافتههاي داري :محصوالتی که به کمک دارهاي افقی يا عمودي مستقر در زمین در زمان بافت تولید میشوند ،بافتههاي داري
محسوب میشوند مانند قالی ،گلیم ،چنته ،رويه پشتی و برخی از انواع زيلوها
 .2دستبافی (نساجی سنتی) :فرآوردههايی که به کمک دستگاههاي بافندگی دو وَردي ،چهار وَردي ،شش وَردي ،هشت وَردي و
ژاکارد دستی تولید میشوند ،دستبافی محسوب میشوند .نظیر جاجیم ،ترمه ،زري ،شال و انواع پارچههاي پنبهاي ،پشمی و
کرکی .از جمله خصوصیات اين رشته از صنايع دستی اين است که اوالً کلیه مراحل سهگانه بافندگی (ايجاد دهنهکار ،پودگذاري
و دفتین زدن) با حرکات دست و پا انجام میشود .ثانیًا امکان استفاده از پودهاي رنگی به میزان نامحدود و همچنین تنوع طرح
بافت با در اختیار داشتن و کنترل حرکات وَردها میسر میشود که اين امر نشانگر حضور موثر و خالق انسان در تولید است.
 .3بافتنی :انواع مصنوعاتی که با کمک میل و قالب و نظاير آن و با الیاف طبیعی تولید میشود جزو بافتنیها به حساب میآيند
نظیر دستکش ،جوراب ،کاله ،شال گردن ،روسري و…
 .4روکاري و رودوزي :کلیه مصنوعاتی که از طريق دوختن نقوش سنتی بر روي پارچههاي بدون نقش و يا کشیدن قسمتی از
نخهاي تار و پود پارچه به وجود میآيد ،در گروه رودوزي يا روکاري جاي دارند ،نظیر سوزندوزي ،قالبدوزي ،ملیلهدوزي،
خامهدوزي ،خوسدوزي ،گالبتوندوزي ،پتهدوزي و…
 .5چاپهاي سنتی :کلیه پارچههاي که به وسیله قلممو ،مهر و نظاير آن رنگآمیزي میشوند و نقش میپذيرند ،جزو چاپهاي
سنتی به حساب میآيند مانند چاپ قلمکار و چاپ کالقهاي (باتیک)
 .6نمدمالی :انواع مصنوعاتی که بر اثر درگیري و متراکم کردن پشم و کرک در شرايط فنی مناسب از طريق ورز دادن تهیه
میشوند ،جزو گروه نمد مالی به شمار میآيند .نظیر کاله نمدي ،پالتو نمدي (کَپَنک) ،نمد زيرانداز و نمد پادري
 .7سفالگري و سرامیکسازي :به محصوالتی که با استفاده از گل رس و همچنین گل حاصله از سنگهاي کوارتز و کائولن به
کمک دست و چرخ سفالگري ساخته و سپس پخته میشوند ،سفال و سرامیک اطالق میشود .براي تکمیل اشیاي ساخته شده
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در نقاط مختلف کشور برچسب سنت و رسوم اقدام به نقاشی ،کندهيکاري و يا ايجاد نقوش برجسته روي آنها شده و از
لعاب مناسب براي پوشش سطح اشیا استفاده میشود .محصوالت تولید شده اين گروه شامل انواع پارچ و لیوان ،ظروف
غذاخوري ،گلدان و… است.
 .8شیشهگري :محصوالتی را که از طريق شکل دادن مواد معدنی ذوب شده در کوره نظیر سلیس ،خرده شیشه ،و يا ترکیبی از
اين دو با استفاده از روش دمیدن توسط لوله مخصوص و کاربرد ابزار دستی شامل انبر ،قیچی و غیره حاصل میشود ،شیشه
دستساز مینامند که شامل مراحل تکمیلی و تزيینی ديگري نظیر نقاشی و تراش هم میشود.
 .9تولید فرآوردههاي پوست و چرم :محصوالتی که با استفاده از پوست و چرم دباغی شده و شیوه سنتی تولید میشود ،نظیر
پوستین ،کاله پوستی ،چاروق ،محصوالت تکمیلی چرمی (نظیر تلفیق چرم با محصوالت دستبافت) جزو اين گروه هستند.
 .10ساخت محصوالت فلزي و آلیاژ :فرآورده هاي که به شیوه سنتی و با استفاده از ابزار دستی و انواع فلزات (مس ،نقره ،طال و
آهن) و انواع آلیاژهاي (برنج و ورشو) تولید میشوند ،مانند انواع ظروف خانگی ،چاقوي قندشکن ،قفل و… جزو اين گروه
هستند.
 .11قلمزنی ،مشبککاري و حکاکی روي فلزات و آلیاژها :هنر– صنعتی است که طی آن طرحها و نقوش سنتی با استفاده از قلم،
چکش و ساير ابزار دستی بر روي اشیاي ساخته شده از فلز يا آلیاژ شکل میگیرد.
 .12سنگتراشی و حکاکی روي سنگ :شامل مصنوعاتی میشود که مواد اولیه اصلی آن را انواع سنگها ،نظیر فیروزه ،سنگ مرمر،
سنگ يشم ،سنگ سیاه ،سنگ سفید (آالباستر) و… تشکیل میدهند و به کمک ابزار و وسايل مختلف تراشیده يا حکاکی
میشوند ،نظیر انواع ظروف ،پايه چراغ ،قاب عکس ،انواع نگین و…
 .13خراطی چوب :خراطی شیوهاي از تولید محصوالت چوبی است که طی آن توسط ابزار و وسايل مختلف ،و به طور عمده به
وسیله دستگاه خراطی اشیاي نظیر انواع گهواره ،پايه آباژور و … ساخته و پرداخته میشوند.
 .14ريزهکاري و نازککاري چوب :روشی از ساخت فرآوردههاي چوبی است که طی آن به وسیله وسايل نجاري نظیر اره ،رنده،
سوهان ،مغار و  ،...قطعات کوچک چوبی آماده میشوند و به صورت روکش بر روي بدنه چوبی میچسبند و تحت فشار شکل
میگیرند و از اين طريق انواع شکالتخوري ،زيرسیگاري ،قاب عکس ،و نظاير آنها تولید و عرضه میشوند.
 .15منبتکاري ،کندهکاري و مشبککاري چوب :شیوه ديگر از تولید محصوالت چوبی است که طی آن طرحها و نقوش سنتی با
استفاده از مغار ،تیشه ،اره و ساير ابزار نجاري بر روي چوبهاي مرغوب و با دوام شکل میپذيرند.
 .16حصیربافی :منظور از حصیربافی که ضمناً بامبوبافی ،مرواربافی ،ترکهبافی ،سبدبافی و چپغبافی را نیز شامل میشود ،همان
بافت رشتههاي حاصله از الیاف سلولزي (گیاهی) به کمک دست و ابزار ساده دستی است که طی آن محصوالت مختلفی نظیر
حصیر زيرانداز ،سفره حصیري ،انواع سید ،انواع ظروف و… تولید و عرضه میشود .در مورد چپغبافی ذکر اين نکته ضروري
است که افزون بر الیاف گیاهی ،ضمن بافت از نخ پشمی رنگ شده نیز براي ايجاد نقوش و طرحهاي سنتی در آن استفاده
میشود.
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 .17خاتمسازي :روشی از تولید فرآوردههاي چوبی است که طی آن با استفاده از روکش حاصله از به هم چسباندن قطعات
کوچک فلزات ،استخوان و انواع چوب در اشکال و طرحهاي سنتی (به طور عمده به صورت هندسی) و به کمک ابزار و وسايل
مختلف فرآوردههايی نظیر انواع قاب عکس ،شکالتخوري ،جاسیگاري ،میز ،صندلی و… ساخته میشود.
 .18معرقکاري :ترسیم طرحها و نقشهاي سنتی بر روي زمینه چوبی ،سرامیک ،سنگ و خالی کردن داخل خطوط طرحها و پر
کردن فضاي خالی شده به وسیله قطعات آماده شده چوبی ،سرامیک ،فلزي ،صدفی ،سنگی و… را معرقکاري میگويند.
 .19کاشیگري :هنري است پرسابقه که طی آن انواع کاشیها با استفاده از طرحها و نقشهاي سنتی براي استفاده در بناهاي
مذهبی و تاريخی از طريق قالبگیري گل رس ،پختن آن در کوره و لعابزنی ،نقاشی و پخت مجدد در کوره ساخته و پرداخته
میشوند.
 .20ملیلهکاري :منظور ساخت اشیاي مختلف نظیر سرويس چايخوري ،تنگ و همچنین برخی از زينتآالت با استفاده از
مفتولهاي نقره ،طال و مس به کمک ابزار و وسايل ساده فلز کاري نظیر حديده ،انبر ،قیچی ،کورهی مخصوص و  ...است.
 .21میناکاري :در اينجا مراد ،ساخت بدنه فلزي ،لعابکاري ،پخت ،نقاشی و پخت مجدد اشیا در کوره است که تمامی اين
مراحل به کمک ابزار و وسايل ساده ،و استفاده از طرحهاي اصیل و سنتی در مرحله نقاشی انجام میپذيرد.
 .22ساخت اشیاي مستظرفه هنري :در اينجا منظور ساخت اشیا و وسايل ظريفی است که در آنها عامل هنر به مراتب بیش از فنون
تولیدي دخالت دارد و شامل نگارگري ،نقاشی روي صدف ،نقاشی روي چرم ،الکی روغنی و تذهیب میشود.
 .23ساخت زينتآالت :در اينجا مراد ساخت و تولید انواع جواهرات محلی و همچنین انواع زيورآالت و ديگر زينتآالت با
استفاده از طال ،نقره و انواع آلیاژها است.
 .24ساخت ساير فرآوردههاي دستی :منظور ساخت ساير محصوالت دستی نظیر فیروزهنشانی (فیروزهکوبی) ،طالکوبی روي فوالد،
انواع عروسکهاي محلی ،تختکشی گیوه (آجیده ولتهاي) و… است که با ابزار و وسايل دستی با استفاده از طرحهاي سنتی
ساخته و پرداخته میشود.
همانطور که در گروهبنديهاي مطرح شده مالحظه میشود ،در اين موارد ،تمرکز اساسی بر روي مواد اولیه يا روش ساخت
بوده است .اين در حالی است که موضوع طرح ايجاب میکند تا ساير معیارها نیز مد نظر قرار گیرند .بدين ترتیب ،در جدول
 ،1-1معیارهاي چهارگانه تعیین شده در طرح ارايه میشود.
جدول  1 -1مالکهاي انتخاب حوزههاي اصلی و شاخص در حوزه هنرهاي صناعی
 1تنوع مواد و مصالح بومآورد
 2میزان قدمت و پیشینه آن
 3ظرفیت بالفعل کسب و کار
 4گستردگی جغرافیايی
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همانطور که در جدول  1-1مشاهده میشود ،به منظور کسب هدف طرح ،مجموعهاي از عوامل تولیدي ،تاريخی و بازرگانی
در انتخاب گروه ها نقش داشته است .در اين بخش ،با توجه به مالک و معیارهاي شناسايی شده در جدول  ،1-1حوزههاي
اصلی و شاخص در گروه صنايع دستی به شرح جدول  2-1مشخص میشود .الزم به ذکر است که اين گروهها در بررسی
مقدماتی به عنوان گروههاي اصلی تعیین شدهاند و در بررسیهاي تکمیلی و مصاحبههاي آتی با اعضاي پانل ،به طور مستمر
گروهبندي صورت پذيرفته مورد توجه قرار میگیرد.
جدول  2 -1حوزههاي اصلی و شاخص در حوزه هنرهاي صناعی
 .1آثارچرمی:

جلدسازي ،سراجی سنتی ،معرق چرم ،سوخت روي چرم ،نقاشی روي چرم ،نقشاندازي ضربی روي چرم ،زينسازي
 .2آثار فلزي:

ساخت آثار فلزي :الف .چکشکاري (دواتگري ،ورقهکاري (خمکاري) ب .ريختهگري ج .سازوبست (يراقآالت ،قفل-
سازي و ملیلهسازي)
تزيین آثار فلزي :الف .قلمزنی ،مشبک ،حکاکی و کوفتگري (مفتولکوبی و ورقکوبی) ب .آثار تلفیقی :ضريح سازي،
زيورسازي ،عالمتسازي و اسلحهسازي
مینا :الف .میناي خانهبندي :حجرهاي ،حفرهاي و پنجرهبندي ب -نقاشی مینا ،میناي مرصع
 .3آثار سفالی:

ساخت سفال :الف .سفالگري با دست ،ب .سفالگري با چرخ ،ج .سفالگري با قالب ،د .سفال تلفیقی
تزيین سفال :الف .تزيین روي بدنه خام (نقشکنده ،نقش افزوده ،نقش بريده ،نقش فشرده) ب .تزيین روي بدنه پخته *
لعابدار (زيررنگی ،رورنگی ،هفترنگ ،لعاب يکدست) * بدون لعاب خراش
 .4آبگینه:

الف .ساخت شیشه :شیشهگري ،شیشهگري قالبی ،تلفیقی ب .تزيین شیشه .1 :تزيین حین ساخت :چندپوسته کردن ،شیشه
رنگارنگ ،شیشه و فلز ،آبگز کردن  .2تزيین بعد از ساخت :مات کردن ،نقاشی ،تراش
 .5آثار چوبی:

تراش چوب :حجم چوبی ،منبت ،خراط؛ برش چوب :معرق ،خاتم ،شبکهبري؛ آثار تلفیقی  :نازککاري ،منبت ـمعرق،
معرق ـ مشبک ،معرق ـ خاتم .اتصال فاق و زبانه (برش و بست) :ارسیسازي ،گره چینی ،قوارهبري
 .6آثار سنگی:

تراش :جواهرتراشی ،نقش برجسته ،خراطی .برش :شبکهبري :معرق ،خراش :خراش سطحی (خطوط محیطی طرح)،
خراش عمقی (زمینه) .روشهاي تلفیقی
 .7رودوزيهاي سنتی:

نخکشی و رودوزي :چشمهدوزي ،سکمهدوزي .رودوزي :رودوزي طبق بافت پارچه :سوزندوزي بلوچ ،دراويشیدوزي
و تفرشیدوزي .رودوزي روي طرح چاپ شده :پتهدوزي .رودوزي طبق الگو يا نقشه :نقشدوزي ،زرتشتیدوزي ،بخارا
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دوزي ،خامهدوزي و رشتیدوزي .آرايه دوزي :آرايههاي فلزي :پولکدوزي ،ملیلهدوزي ،گالبتوندوزي ،خوسدوزي،
سکهدوزي ،زغرهدوزي ،نقدهدوزي و ده-يکدوزي .آرايههاي مواد مصنوعی :منجوقدوزي .آرايههاي شیشهاي :آينهدوزي.
آرايههاي نخی و پارچهاي :قیطاندوزي و آجیدهدوزي ترکیبی :پیلهدوزي
 .8چاپهاي سنتی:

چاپ روي پارچه  :مستقیم (قلمکار) .غیرمستقیم :چاپ برداشت ،مقاوم (کالقهاي (مهري و بدون مهر (آزاد)  ،تا و گره
خورد (پیچان) ،چاپ روي کاغذ (چاپ سنگی و چاپ فلزي)
 .9جلدسازي و صحافی:

جلدسازي (جلد سوخت معرق ،جلد ضربی و جلد الکی روغنی) ،صحافی
 .10آثار کاغذي:

کاغذسازي ،کاغذبري و حجمهاي کاغذي (پاپیه ماشه)
 .11رنگرزي سنتی:

حمام سرد (کاغذ و الیاف گیاهی) ،حمام گرم (الیاف حیوانی و پارچه)
 .12دستبافتههاي سنتی:

دست بافتههاي داري :الف .تاروپود و گره (قالیبافی و گلیمبافی) ،ب .تار و پودي (پودگذاري ساده (گلیم دورو) و
پودپیچی (ورنی) ،ج .تلفیقی (گلیم برجسته) .دستبافتههاي دستگاهی (نساجی سنتی) :الف .ساده :کرباس ،شمد ،شال،
احرامی ،دارايی ،جاجیم ،زيلو ،عبا ،شعر ،حوله ،برک ،چادرشب ،شک و موج ،ب .پیچیده :ترمه ،زري و مخمل ،ج .تلفیقی:
مخمل زري
در ادامه ،به منظور آشنايی بیشتر با صنايع دستی ،گذري بر مقاالت و کتابهاي مهم در اين حوزه صورت میگیرد .در اين
بخش ،مبحث اصلی مطرح شده در هر مورد به طور خالصه تشريح میشود.
 5-1کتابشناسی حوزه صنايع دستی
به منظور آشنايی بیشتر با مجموعه کتابهاي تدوين شده در زمینه صنايع دستی ،به برخی از اين موارد اشاره میشود .الزم
به ذکر است ،ترتیب مذکور بر اساس سال نگارش ارايه شده است.
جدول  3 -1مجموعه کتابها در حوزه صنايع دستی
نويسنده (سال)
ياوري ،حســـین
()1390

کتاب

انتشارات

موارد اشاره شده

شناخت صنايع

نشر مهکامه

تعاريف ،ويژگیها و طبقهبندي صنايع دستی ايران ،نگاهی به پیشینه صنايع

دستی

دستی ايران ،ابعاد اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی و هنري صنايع دستی ايران،
اثرات متقابل صنايع دستی و گردشگري ،تشکیالت بینالمللی صنايع دستی،
تعامالت صنايع دستی با مقولههاي فرهنگی ،هنري و اجتماعی ،زيراندازهاي
سنتی ايران ،نساجی سنتی ،هنرهاي مرتبط با چوب ،فلز ،سفال و سرامیک،
شیشه ،و طراحی سنتی و نگارگري
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کتاب

انتشارات

موارد اشاره شده

آشنايی با

انتشارات آذر

آشنايی با رودوزيهاي سنتی ايران ،تاريخچه رودوزي ايرانی ،تاريخچه

هنرهاي سنتی

و نشر سیماي

رودوزيها در جهان ،مواد و مصالح رودوزيهاي ايرانی ،طرح و رنگ در

()3

دانش

دوختها و بافتههاي سنتی ايران ،انواع رودوزيهاي ايرانی ،آشنايی با چاپ-

احمدي ،ســهیال؛

محراب گچبري

نشر کانون

آ شنايی با تحولی سرنو شت ساز در گ سترش و رواج محرابهاي گچبري

ســـیف ،هــادي

نفیس مسجد

پرورش فکري

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

()1390

اولجايتو در

کودکان و

در ذکر شیوههاي معماري محراب گچبري شده م سجد ياد شده و معرفی

جامع عتیق

نوجوانان

سازنده آن

ياوري ،حســـین
()1391

هاي سنتی ايران ،آشنايی مختصر با تزيینات معماري ايران ،آشنايی با برخی
از هنرهاي سنتی فراموش شده ايران

اصفهان
فــقــیــريزاده،

آموزش هنر

فاطمه ()1388

گلیمبافی

صـــدري ،به نام

مجموعه

()1388

نشر بازتاب
نشر اصفهان

مقاالت همايش

راهنمايی و آموزش خوانندگان هنر گلیمبافی
ارايه مطالبی در زمینه گردشــگري و صــنايع دســتی ،پژوهشــی پیرامون هنر
خاتمکاري در ايران ،صـنايع دسـتی هنري مناسـب براي جهانگردي و نقش
مهر اصالت يونسکو در صنايع دستی ايران

ملی صنايع
دستی و ارتباط
آن با صنعت
توريسم
ســـیــدا خال قی،
پريسا ()1388

دانشنامه

نشر قصیده

کوچک صنايع

طرح پیشــینه صــنايع دســتی ايران و ارايه توضــیحاتی درباره پارچهبافی،
تذهیب ،ترمهبافی ،حصیربافی ،حکاکی ،ده -يکدوزي و قلمزنی

دستی ايران
خیــاط ،حــامــد

سروا ،نگاهی به

نشر سازمان

()1387

صنايع دستی

رحمانی ،ا شکان؛

نقش دست:

نشر سازمان

ا ل حمــدي ،ز هرا

گذري بر

میراث

صنايع دستی

فرهنگی و

استان فارس

گردشگري

معرفی اجمالی برخی از صــنايع دســتی ايران از جمله قالیبافی ،گلیمبافی،

فرهنگی هنري قلمکاري ،شــیشــهگري ،ســفالگري و صــنايع ديگر و به عنوان ماخذ قابل
شهرداري

استفاده براي افرادي که بخواهند با انواع صنايع دستی آشنا شوند

تهران

()1387

معرفی رشتههاي فعال ،نیمهفعال و منسوخشده صنايع دستی استان فارس

فارس
آقـــامـــیـــري ،آرايهها و نقوش
امیرهوشـــنــگ؛

اسلیمی در هنر

رضــاپور ،ســونیا

تذهیب و

()1387

طراحی فرش

نشر يساولی

طرح م فاهیم و م عانی نقوش چر خان و پی چان تذه یب (اســـلیمی هاي
گوناگون و خطايیها) و معرفی طراحان و معماران قرن بیستم
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نويسنده (سال)

کتاب

انتشارات

موارد اشاره شده

مردانه ،ســـولماز

هنرهاي سنتی

نشر محقق

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

()1387

فراموششده

اردبیلی

اردبیل (چینی

بندزنی ،و مرمت اشیاي سفالی و چینی)
 -معرفی مســـگري (مواد اول یه و ابزار کار ،روش و مرا حل ســـا خت،

بندزنی و

ورشوسازي و فرآيند کار آن ،قلعکاري و فرآيند کار)

مسگري)
رحــمــانــیــان،

رهآورد غربت:

نشر امید

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

عبــدا ل م جیــد

صنايع دستی در

آزادگان

عراق مانند ت سبیح ( ساخته شده از ه سته خرما ،گل ،سنگ ،فلز ،چوب،

()1386

پالســـت یك و حتی نوو خود كار) ،تابلو هاي گلدوزي ،پو لكدوزي و

اسارت

منجوقدوزي با سوزنی تهیه شده از سیم خاردار و نخهاي تاروپود حوله و
پتو ،كیف ،گیوه ،آلبوم و سنگسايی؛ به همراه خاطرات اسرا
نورمــاه ،فروهر؛

نگرشی بر

ياوري ،حســـین

تحوالت صنايع

()1386

دستی در جهان

مهربــان ،احمــد؛

صنايع دستی

تیموري ،شهرزاد

گیاهی سیستان

()1386

نشر سوره مهر

فراهم کردن زمینهاي جهت سنجش میان فرآوردههاي صنايع د ستی ايران و
ساير کشورها

نشر تفتان

 بررســی داليل اســتفاده از رنگهاي شــیمیايی در منطقه ســیســتان وبلوچستان
 -داليل کاهش شـــديد کاربرد رنگ هاي طبیعی در منطقه ســـیســـتان و

و بلوچستان

بلوچستان نسبت به گذشته
 بررسی اثر استفاده از رنگهاي شیمیايی بر محصوالت مربوطه بررسی اثر عدم کاربرد رنگهاي طبیعی بر حرفههاي مربوط به صنعتدفتر سازمانهاي

مجموعه

نشر بینالمللی

شــامل مقاالتی در زمینه معماري اســالمی ،هنر خوشــنويســی ،نقاشــی و

بــیــنالــمــلــلــی

مقاالت کنگره

الهدي

مینیاتورهاي اســـالمی ،بافته ها ،گلدوزي ،لباس هاي ســـنتی ،ســـفالگري،

ســازمان فرهنگ

بینالمللی

کاشـیگري اسـالمی ،زيورآالت و موارد ديگر اسـت که در کنگره اصـفهان
عرضه شده است

و ارتــبــاطــات هنرهاي اسالمی
اسالمی ()1385

و صنايع دستی

مترجم :ابراهیم-

صنايع دستی

نشر علمی و

زاده ،ســـیروس

کهن ايران

فرهنگی

شناخت تاريخی صنايع دستی

()1385
موســـوي ،لیال

صنايع دستی

نشر زرين و

بیان جغرافیاي طبیعی اســتان مرکزي و تعاريف و کلیات صــنايع دســتی،

ســــادات؛ دايی

استان مرکزي

سیمین

معرفی رشــتههاي صــنايع دســتی اســتان مرکزي از قبیل فرش ،رنگرزي،

زاده ،شــــمــس

طراحی و نقشــهکشــی ،ســاخت ســازهاي ســنتی ،تراش ســنگهاي قیمتی،

()1385

تذهیب ،رودوزيهاي سنتی ،مشبک چوب و بسیاري از صنايع ديگر ،و در
نهايت خالصهاي از عملکرد مديريت صنايع دستی استان مرکزي در فاصله
سالهاي  1379تا 1383
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کتاب

انتشارات

موارد اشاره شده

کارشناسی آثار

نشر

ارايه اطالعاتی درباره ارزيابی و کارشــناســی فرش ،پارچههاي دســتباف،

صنايعدستی

ايرانشناسی

مح صوالت سفال و سرامیک ،مح صوالت شی شهاي د ست ساز ،آثار چوبی،

آموزش

نشر ارمغان

منبتکاري به

دبیران

مینیاتور
شـــهرياري ،اياز
()1384

آموزش منبتکاري بر اساس دو روش سنتی و نوين

روش سنتی و
نوين
م عزز ،نــا هیــد؛

هويهکاري

مقبــل ،مســـعود

(مشبکسازي

()1384

روي پارچه)

نشر بصائر

آموزش آخرين تکنیکهاي هويهکاري مدرن و پی شرفته شامل منبتکاري،
اپلیکه آزاد ،پنبهدوزي و ...

اســ ـ کنــدر پور

اسلیمی و

نشر وزارت

طرح انواع اســلیمی (طرح ســر اســلیمی ،چنگ و گره ،ترکیب اســلیمی و

خر می ،پرو يز

نشانهها :قالی،

فرهنگ و

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

()1383

کاشی ،تذهیب

ارشاد اسالمی

نشان يا اسلیمی ماري ،گوشواره نشان و متفرقهها ،گرهسازي و شرفه) و در

غزنی ،ســـرفراز

کارهاي مدرن

نشر روزبهان

()1383

و کالسیک گل

نهايت طرحهايی با عنوان تکوين نقوش
کارهاي صنايع دستی مدرن و کالسیک گل و بوته در حوزه هاي گچکاري،
سنگتراشی ،منبتکاري ،مبلسازي و ريختهگري

و بوته در
گچکاري،
سنگتراشی،
منبتکاري
مبلسازي و
ريختهگري
مترجم :شاي سته-

سفالگري

نشر موسسه

تحلیل و بررســی تحول ســفالگري اســالمی با تصــويرگري  48نمونه از

فر ،مهناز ()1383

اسالمی

مطالعات هنر

سفالهاي اسالمی در محدوده جغرافیايی اسپانیا تا ايران در سدههاي نهم تا

قــاســـمی ،نــدا

مسگزي تزيینی

اسالمی
()1382

نشر اسرار
دانش

هجدهم میالدي ،تحول سفالگري اسالمی
آموزش جد يدترين و متنوع ترين تابلو هاي مس و برنج در ا ندازه ها و
طرحهاي مختلف

به طور کلی ،عمده کتابهاي نوشته شده در حوزه صنايع دستی ،که بخشی از آنها در جدول  3-1ارايه شد ،در زمینه پیشینه
و ويژگی ها ،و به خصوص معرفی شیوه و روش تولید است .در اين میان ،جايگاه بررسی کسب و کار صنايع دستی و عوامل
مؤثر در آن به روشنی احساس میشود.
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جمعبندي فصل اول
در فصل اول ،در ابتدا تالش شده است تعريف مشخصی از هنرهاي مرتبط با صنايع دستی و هنرهاي صناعی ارايه شود .با
اين خالصه که از میان تعاريفی که تاکنون از صنايع دستی (هنرهاي صناعی) ارايه شده است ،سه تعريف را می توان معتبر
دانست .در تعريف اول ،صنايع دستی به آن رشته از صنايع اطالق میشود که تمام يا قسمتی از مراحل ساخت فرآورده هاي آن
با دست انجام میشود و در چارچوب فرهنگ و بینشهاي فلسفی ،ذوق و هنر انسانهاي هر منطقه با توجه به میراثهاي قومی
آنان ساخته و پرداخته میشود (شوراي صنايع دستی ايران .)1348 ،در تعريف دوم ،صنايع دستی به مجموعهاي از"هنر-صنعت"ها
اطالق میشود که به طور عمده با استفاده از مواد اولیه بومی و انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید به کمک دست و ابزار
دستی موجب تهیه و ساخت محصوالتی میشود که در هر واحد آن ذوق هنري و خالقیت فکري صنعتگر سازنده به نحوي
تجلی میيابد و همین عامل وجه تمايز اصلی اين گونه محصوالت از مصنوعات مشابه ماشینی و کارخانهاي است (سازمان
صنايع دستی .)1362 ،به عالوه ،در تعريف ديگري ،گروه هنرهاي سنتی فرهنگستان هنر ،واژه "هنرهاي صناعی" را گوياتر و
کاملتر از عنوان "صنايع دستی" در نظر میگیرد .از ديدگاه اين گروه ،هنرهاي سنتی با منشأ گرفتن از مبدأ واحد ،محمل سیر و
سلوکی فردي است که از طريق دريافت شهودي بر مبناي آدابی معنوي و به شیوه استاد و شاگردي انتقال میيابد و صورتی از
تجلیات گوناگون زيبايی حقیقی را متناسب با شرايط زمانی و مکانی در اثر هنري متعین میسازد .در واقع ،هنرهاي صناعی به
عنوان زيرمجموعه مهمی از هنرهاي سنتی ،با بهرهگیري از فنون و مهارتهاي متناسب و با قابلیت تکثیر غیرماشینی در متن
زندگی فردي و جمعی عرضه میشود.
در ادامه فصل تالش شده است به معرفی کتابهاي مطرح شده در اين حوزه اشاره و چکیده اي از محتواي کتاب مورد نظر
نیز مطرح شود .همانگونه که مالحظه میشود ،منبع در خور توجهی در اين حوزه با رويکردي اقتصادي صورت نپذيرفته است.
اين امر ،ضرورت پرداختن به اين مباحث را بیش از پیش آشکار میکند.
يکی از بررسیهاي اين فصل پاسخ به سوال نخست طرح مبنی بر تعیین حوزههاي اصلی و شاخص هنرهاي صناعی بوده
است که بدين منظور در ابتدا تعريف منسجمی براي هنرهاي صناعی ارايه شده و شاخصهايی نیز جهت تعیین گروههاي اصلی
مورد نظر مشخص شده است تا بر اساس آنها حوزههاي اصلی معرفی شود.
الزم به ذکر است ،بخشی از چالشهاي انتخاب حوزههاي اصلی و شاخص هنرهاي صناعی ،به اختالفنظرها در تعاريف
فرم و محتواي محصوالت هنرهاي سنتی اشاره دارد .به عبارتی ،بسیاري از رشتهها در جامعه هنري قديم به دلیل انسجام و
پیوستگی هنر و صنعت در هم ممزوج و يکپارچه بوده اند و اين نگاه تفکیک شده و مجزا به حوزه صنعتی محصول و يا جنبه
هنري آن وجود نداشته است .ولی در عصر حاضر با توجه به تقسیمبندي بر اساس نوع کاربرد و صنعت مورد نظر میتوان تا
حدودي اين حوزهها را تعريف و تبیین کرد .اما متاسفانه هنوز پژوهشهاي در خور توجهی در اين خصوص صورت نگرفته
است .همچنین به جز اختالف در برخی رشتهها در گروهبنديهاي موجود ،دستهبندي خاصی نیز وجود نداشته است که اين
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پژوهش بر اساس آنها بتواند گروهبندي شاخص خود را متقن بداند .بدين ترتیب ،نیاز به تدوين شاخصهاي مناسب جهت
گروهبندي جامع و مانع صنايع دستی احساس میشود.
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فصل دوم
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مقدمه
معموال صنايع دستی را به هنر-صنعت يا هنر کاربردي 1در برابر هنر محض 2تعبیر میکنند .به عبارت ديگر ،صنايع دستی به
عنوان حلقه مشترک هنر و صنعت مشاهده میشود .اين مورد لزوم توجه به مباحث بازرگانی و اقتصادي در حوزه هنرهاي
دستی را آشکار میسازد .به طور کلی ،نگاه صرفا هنري و عدم توجه به نیازها و سلیقههاي مصرفکنندگان داخلی و خارجی،
و توجه صرف به جنبه هاي هنرشناختی و عدم در نظر گرفتن روند تکاملی اين هنرها در عرصه تجاري و بازرگانی ،باعث
شکستن اين حلقه مشترک و انتقال اين چنین کارهاي هنري به گروه هنرهاي محض میشود .اين در حالی است که بخش
صنعت به اندازه بخش هنري اين گروه کاالها بايد مورد توجه قرار گیرد تا حیات آنها تضمین شود .ورود کاالهاي مربوط به
گروه صنايع دستی به زندگی شهري و سازمانی از اهداف اساسی بازرگانی در اين حوزه است .به طور مثال ،هنر سوزندوزي
بلوچ در دورههاي گذشته تنها بر روي لباسهاي محلی زنان مورد استفاده قرار میگرفت .در حالیکه در زمان حاضر ،اين هنر
با حفظ اصالت طرحها و رنگبندي در مصارف شهري و در حوزههاي گوناگون کاربردي به کار میرود .اين ديدگاه ،نشاندهنده
نگاه بازرگانی و صنعتی به اين حوزههاست و به اهمیت هنر کاربردي در روند تحوالت اجتماعی و اقتصادي اشاره دارد.
به عبارت ديگر ،هنر محض تنها به قشر خاصی از جامعه تعلق دارد ،ولیکن هنرهاي کاربردي ،از جمله هنرهاي صناعی ،به
طیف عظیمی از مصرفکنندگان با ساليق و نیازهاي متفاوت توجه میکنند .به طوريکه میتوان چنین مطرح کرد که صنايع
دستی نقش عظیمی در ارتقاي سطح اشتغال ،ازدياد درآمد سرانه ،تولید ملی ،توسعه صادرات ،توسعه گردشگري و مبادالت
فرهنگی و ساير بخشهاي اقتصادي و بازرگانی ايفا میکند .اين امر ،لزوم توجه به فضاي کسب و کار در اين حوزه را آشکار
میسازد.
دسوتو ) 2000( 3بر اين عقیده است که با رفع موانع کسب و کار و تسهیل فرآيندهاي منتج به سرمايه مولد میتوان بستري
براي بهبود فضاي کسب و کار فراهم ساخت .بر اساس گزارش بانک جهانی ( 4)2014در زمینه رتبهبندي کشورها بر اساس
شاخصهاي بهبود فضاي کسب و کار ،ايران با رتبه  152در میان  189کشور ،نسبت به سال گذشته  7پله تنزل داشته است .اين
در حالی است که در رتبه کسب و کار بیشتر کشورهاي جهان ،صعود قابل مالحظهاي مشاهده میشود که حاکی از اقدامات
گسترده آنها در تمامی بخشها و بهبود شرايط و تسهیل کسب و کار در اين کشورهاست است .شاخصهاي مورد بررسی در
اين گزارش و رتبه ايران در هر يک از اين شاخصها بدين ترتیب هستند .1 :شروع کسب و کار (رتبه  .2 ،)107اخذ مجوزها
(رتبه  .3 ،)169دريافت تسهیالت برق (رتبه  .4 ،)169ثبت مالکیت (رتبه  .5 ،)168اخذ اعتبار (رتبه  .6 ،)86حمايت از
سرمايهگذاران (رتبه  .7 ،)147پرداخت مالیات (رتبه  .8 ،)139تجارت فرامرزي (رتبه  .9 ،)153الزامآور بودن قراردادها (رتبه

1

. Applied Art
. Pure Art
3 . de Soto
2

 .4به منظور کسب اطالعات بیشتر به آدرس  http://www.doingbusiness.org/rankingsمراجعه شود.
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 ،)51و  . 10حل مشکل ناتوانی در پرداخت ديون و ورشکستگی شرکت (رتبه  .)129همانطور که در اين شاخصها مالحظه
میشود ،چالشهاي موجود در بخش صنايع دستی نیز تا حد زيادي به عدم وجود شرايط مساعد کسب و کار وابسته است .به
طوريکه فعاالن و هنرورزان اين حوزه از عدم حمايت سرمايهگذاران ،مشکالت در تأمین مالی و طوالنی بودن فرآيند ثبت و
درخواست مجوز شکايت میکنند.
 1-2چالشهاي وضعیت موجود صنايع دستی
به منظور شناسايی وضعیت موجود حوزه هنرهاي صناعی ،يعنی جمعآوري و دستهبندي چالشهاي پیش رو ،در اين پژوهش
از منابعی شامل منابع کتابخانهاي (کتاب ،مقاله ،سايتهاي معتبر ،پاياننامه و پژوهشهاي مرتبط) ،پرسشنامه ،همانديشی در
قالب نشست تخصصی و مصاحبه استفاده میشود .در اين پژوهش با وجود بهرهگیري از منابع کتابخانهاي تالش بر آن است تا
با توجه به اهداف عملگرايانه طرح ،تاکید و توجه بیشتري بر استفاده از دادههاي میدانی معطوف شود.
بدين منظور در ابتداي اين بخش ،چالشهاي مطرحشده در مقاالت ،طرحها و گزارشهاي مطبوعاتی ارايه میشود و آنگاه
نتايج حاصل با مطالب عنوان شده از سوي صاحبنظران در نشست تخصصی و دادههاي حاصل از بررسی میدانی از هنرمندان
و صنعتگران ادغام میشود .در نهايت ،دادههاي حاصل از هر يکی از منابع چهارگانه ،مورد مقايسه و تحلیل قرار میگیرد.
 1-1-2چالشهاي مطرح شده در مقاالت و طرحها

به طور کلی ،همانطور که در بخش کتابشناسی در فصل  1ذکر شد ،کتابهاي موجود در اين حوزه محدود ،و بیشتر متمرکز
بر معرفی رشتههاي و فنون اجرايی آنهاست .به طوريکه میتوان اذعان کرد که در حوزه اقتصادي و بازرگانی صنايع دستی
مطالعات گستردهاي صورت نپذيرفته است .حتی مقاالت و طرحهاي موجود در حوزه بازرگانی و اقتصادي صنايع دستی نیز
محدود است .در اين بخش تالش شده است منابع مذکور گردآوري شوند و مورد بحث قرار گیرند .جدول  ،1-2چالشهاي
مطرح شده از سوي صاحبنظران در مقالهها و طرحها را به طور خالصه شرح میدهد .الزم به ذکر است ،انتخاب مقالهها در
اين بخش از طرح ،با کلیدواژههاي "صنايع دستی" و "هنرهاي صناعی" صورت پذيرفته است .بديهی است ،دامنه انتخاب ،تعیین
کننده مقاالت مورد بررسی است.
جدول  1 -2چالشهاي صاحبنظران در مقاالت و طرحها ،و ارايه راهکارها
محقق (محققان)
1

چالشها

راهکارها و پیشنهادها

مرتضوي

 -عدم حمايتهاي کارشناسانه

 -بومیسازي مطالعات باستانشناسی

()1391

 -تکثر هويتی عامل ايجاد چالش

 -توجه به همکنشی میان تمدنها (انتشارگرايی جديد)

 -عدم توجه به شرايط اقلیمی

 -شناخت استعدادهاي بومی

 -فراموشی هنرهاي بومی و سنتی

 -راهاندازي و ايجاد شهرکهاي صنايع دستی

 -عدم حمايت از بومیسازي

 -حمايت از صنعت توريسم بومی
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2

چالشها
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راهکارها و پیشنهادها

جويباري و

 -رکود بیسابقه مسگري (بازارکاشان)

 -استفاده از فناوري و دانش روز

همکاران

 -افول و فراموشی هنر فلزکاري

 -ايجاد مراکز تحقیقی و آموزشی تعاملگرايانه با موسسات

()1391

 -عدم حمايت کافی از اين حرفه و هنرمندان آن

فرهنگی و دانشگاهها

 -تغییر نگرش مردم و عدم آگاهی فرهنگی

 -حمايتهاي ويژه از هنرمندان و دستاندرکاران حرفههاي

 -فقدان آموزش ،اطالعرسانی و مديريت الزم

سنتی و مشاغل در حال رکود

 کاهش تقاضا ،و فقدان تبلیغات مؤثر ،و بازاريابی  -تبلیغات مؤثر داخلی و خارجیداخلی و خارجی
3

مقنیپور

 -وجود تناقض و ناهماهنگی در روشهاي  -تعیین مجدد اهداف آموزشی (شناختی ،نگرشی و مهارتی) و

()1390

تعريف دقیق آنها با توجه به ويژگیها ،قابلیتهاي ظاهري و

آموزشهاي قديم و جديد

 عدم توانايی انطباق دانشآموختگان با اهداف باطنی هنرهاي سنتیآموزشهاي دريافتی

 اصالح برنامههاي آموزشی برپايی مصاحبههاي تخصصی و هدفمند استفاده از استادان مسلط بر مباحث نظري و عملی آشنايی دانشجويان با فضاي واقعی تولید ،عرضه و تقاضا متناسب و همراستا کردن سرفصل دروس پايه با موضوع واهداف رشته مورد نظر
 بازنگري مستمر و ايجاد رشتههاي جديد -ارزيابی مستمر از فعالیت دانشجو

4

رنگچیان

 -ناهنجاري اجتماعی و فرهنگی

()1390

 توجه فرهنگی (اهمیت بخشیدن به محوريت هنر و فرهنگ-سازي اجتماعی)
 تغییر نگرش به هنر"ديدهانگیزه" نه "آويزه" حمايتهاي همه جانبه دولتی ،ارگانها و سازمانهاي مربوط -ايجاد اصناف و تشکلهاي توانمند

5

سلیمانی و

 -تضاد بین نظريه و عمل

حلیمی

 -عدم توجه به زيبايیشناسی طراحی و توسعه  -رهیافت برخاسته از بازار (مصرفی و کاربردي ،قیمت پايین/

()1390

 -رهیافت طراحی و توسعه زيبايیشناسی محصول

محصول

طول عمرپايین /دفعات خريد باال ،استراتژي فشار

 -مشکالت رهیافت بازار

 رهیافت جايگزين (استفاده نمادين ،قیمت باال /طول عمرباال/دفعات خريد محدود ،استراتژي کشش

6

آزاد ()1387

7

شايستهفر

 -فراموشی فرهنگ مولد

---

 مهجور ماندن صنايع دستی عدم توجه به کیفیت محصوالت صنايع دستی()1386

 سختی و بحرانی بودن شرايط زيست صنعت  -حفظ و احیاي ارزشهاي هنري نقشهاي اصیلقالیبافی (مطالعه موردي کردستان)

 باال بردن سطح فرهنگ عمومی نسبت به شناخت بیشتر آثاربومی (قالیهاي کردستان) و متعاقب آن رونق گردشگري
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محقق (محققان)
8

چالشها
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راهکارها و پیشنهادها

مکینژاد،

 -فراموشی برخی رشتههاي هنرهاي صناعی

 -واکاوي و تقويت نیازهاي زيبايیشناسی مخاطب امروز

مهدي؛

 -چاله بحران فنآوري و صنعت

 -بهرهوري حرفهاي از متخصصان و صاحبنظران اين حوزه با

درخشانی،

 -درهم فروريختگی نظام طبیعی اين هنر

رويکرد اجماع نظر و خرد جمعی

ترکمانیان،

 -عدم مديريتهاي شايسته

 -آسیبشناسی هنرهاي بدلی به مرکز و سمبل هنرمان

مرضیه

 -عدم تبلیغات موثر از طريق رسانههاي صوتی و  -ترجیح بخشیدن به ارزش هنري تا عملکرد

()1386

تصويري

 -تقويت رويکردهاي واقعگرايانه

 -فقدان پژوهشهاي راهبردي

 -بازنگري تاريخ و تقسیمبندي به گروههاي چهارگانه :روستايی،

 -قداستبخشی مفرط به هنرهاي سنتی

عشايري ،شهري و آتلیهاي

 -فقدان توجه به تغییر سلیقه نسل جديد

 فراهم آوردن بسترهاي نقد و بررسی تقويت فرهنگ وارثت حرفهاي استفاده از تجربیات کشورهاي هند و چین و ايتالیا در اينحوزه

9

شريفزاده

 -تقلیل جايگاه هنر در صنايع دستی

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

()1385

 -بیهويتی صورت و معنا در آثار صنايع دستی

 -توجه بیشتر به جنبههاي هنري صنايع دستی

 تقلید و تکرار (عدم توجه به تفاوت ماهوي  -درک درست از زيبايیشناسی ايرانی -اسالمیصنعت يونانی و صنعت جديد)

همانطور که در جدول  1-2مالحظه میشود ،چالشهاي مطرح شده در مقاالت و طرحها ،بیشتر حول مباحث فرهنگی و
هنري اين صنعت متمرکز است .در واقع ،مباحث اقتصادي و بازرگانی اين حوزه ،کمتر مورد توجه نويسندگان و محققان حوزه
هنري قرار گرفته است .در ادامه ،بر اساس شباهت میان مؤلفهها ،گروهبندي مؤلفههاي مطرح شده به شرح جدول  2-2صورت
میپذيرد .الزم به ذکر است ،در طرح حاضر ،مقاالت و طرحها بر حسب کلید واژههاي "هنرهاي صناعی" و "صنايع دستی"
انتخاب شدهاند.
جدول  2 -2گروههاي مؤلفههاي مطرح شده در مقاالت
گروه عوامل

مؤلفههاي مطرح شده
 -عدم توجه به زيبايیشناسی طراحی و توسعه محصول

1

تولید

2

محصول

 -عدم توجه به کیفیت محصوالت صنايع دستی

3

اطالعرسانی و آموزش

 -وجود تناقض و ناهماهنگی در روشهاي آموزشهاي قديم و جديد

 قداستبخشی مفرط به هنرهاي سنتی و فقدان توجه به تغییر سلیقه نسل جديد عــدم توجــه بــه شــیوههــاي جدي ـد تولیــد و اســتفاده از امکانــات فــنآوري جديــد (مــوالژ وچاپگرهاي سهبعدي)

 عدم توانايی انطباق دانشآموختگان با اهداف آموزشهاي دريافتی فقدان پژوهشهاي راهبردي و اطالعرسانی در اين حوزه -فقدان آموزشها و اطالعرسانیهاي الزم
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گروه عوامل
4
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مؤلفههاي مطرح شده

حمايت و پشتیبانی

 -عدم حمايتهاي کارشناسانه از حرفه صنايع دستی

دولتی

 عدم حمايت کافی از هنرمندان فعال در اين حوزه عدم حمايت از بومیسازي عدم توجه به شرايط بحرانی برخی رشتههاي صنايع دستی -تقلیل جايگاه هنر در صنايع دستی

5

فرهنگ

6

هنر  -مهارت

7

تبلیغات و بازاريابی

8

تأمین مالی و سرمايه

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

9

شرايط اقتصادي (داخلی

 -کاهش تقاضا براي محصوالت صنايع دستی ايران

 بیهويتی صورت و معنا در آثار صنايع دستی تکثر هويتی در مخاطبان جامعه امروز (اختالط سنت و مدرنیته) فراموشی برخی هنرهاي بومی و سنتی درهم فروريختگی نظام طبیعی اين هنر عدم آگاهی فرهنگی عدم توجه به خودباوري عدم توجه به تفاوت ماهوي صنعت يونانی و صنعت جديد تضاد بین تئوري و عمل فقدان تبلیغات مؤثر از طريق رسانههاي صوتی و تصويري فقدان توجه به بازاريابی داخلی و خارجی -مشکالت رهیافت بازار

و خارجی)

 10مديريت

 -عدم مديريتهاي شايسته

همانگونه که در جدول بررسی عوامل مقاالت و طرحهاي پژوهشی مشخص شده است ،میتوان ده چالش را در نظر گرفت
که به نوبه خود عواملی مؤثر در روند توسعه کسب و کار اين حوزه به شمار میروند .عواملی همچون تولید ،محصول،
اطالعرسانی و آموزش ،حمايت و پشتیبانی دولتی ،فرهنگ ،هنر -مهارت ،تبلیغات و بازاريابی ،تأمین مالی و سرمايهگذاري ،و
عواملی ديگر همچون شرايط اقتصادي (داخلی و خارجی) و مديريت که هر کدام بر ديگري به نسبتی کم يا بیش تأثیرگذار و
تأثیرپذير هستند.
مؤلفه آموزش و اطالعرسانی ،بدون شک يکی از مهمترين عوامل مؤثر در اين بررسی است؛ به طوريکه در رويکردهاي
توسعهاي آن بايد محتواي سرفصلهاي درسی ،رشتهها ،برنامهها ،شیوههاي تدريس و مديريتهاي آموزشی اين حوزه مورد
بازبینی ،بازنگري و بازنويسی قرار گیرد .چالشهاي مطرح در اين زمینه را میتوان با تعیین مجدد اهداف آموزشی (شناختی،
نگرشی و مهارتی) و تعريف دقیق آنها با توجه به ويژگیها ،قابلیتهاي ظاهري و باطنی هنرهاي سنتی هموارتر کرد .اين امر با
ايجاد شرايط و بسترهاي مناسب ديگري نیز بايد صورت پذيرد ،همچون جذب استادان مسلط بر مباحث نظري و عملی ،آشنا
کردن دانشجويان با فضاي واقعی تولید ،عرضه و تقاضا ،و مهمتر از آن متناسب و همراستا کردن سرفصل دروس پايه با موضوع
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و اهداف رشته مورد نظر ،به طوريکه بتوان در يک بازنگري مستمر با ايجاد رشتههاي جديد در کنار ارزيابی مستمر از
فعالیتهاي دانشجويان ،بسترهاي توسعهاي فرهنگی -اجتماعی را از دريچه آموزش و اطالعرسانی فراهم ساخت.
يکی ديگر از عوامل مؤثر مطرح شده در مقاالت و طرحهاي پژوهشی اين حوزه ،مورد توجه قرار دادن مباحث حکمتهاي
هنري (حکمت نظري و حکمت عملی) است .ماهیتی که در غرب به فلسفه هنر تعبیر میشود و در شرق به حکمت هنر؛ لذا
با گسترش آموزش و پژوهش در مباحث حکمت هنري که در فرهنگهاي سنتی آمیخته با حکمت عملی است ،میتوان
زمینه هاي دستیابی به آثار فاخر و پرورش هنرمندان اصیل را فراهم ساخت؛ به طوريکه بسترهاي درک درست جامعه از
زيبايیشناسی اصیل در اين حوزه نیز ايجاد خواهد شد .برخی از صاحبنظران در مقاالت و پژوهشهاي خود ،دستیابی به
توسعه را با اهمیتبخشی به موارد ديگري همچون بومیسازي مطالعات باستانشناسی در نظر گرفتهاند؛ بطوريکه با در نظر
گرفتن همکنشی میان تمدنها (انتشارگرايی جديد) و شناخت استعدادهاي بومی بتوان شهرکهاي صنايع دستی بومی را راه-
اندازي و ايجاد کرد تا هم از صنعت گردشگري بومی حمايت شود و هم فرهنگ وراثت حرفهاي مورد توجه قرار گیرد.
برخی ديگر ،استفاده از فناوري و دانش روز ،و ايجاد مراکز تحقیقی و آموزشی تعاملگرايانه با موسسات فرهنگی و دانشگاهها
را عامل مؤثر بر توسعه دانستهاند و بر حمايتهاي ويژه از هنرمندان و دستاندرکاران حرفههاي سنتی و مشاغل در حال رکود
تاکید داشتهاند .گروهی نیز ،تبلیغات داخلی و خارجی را در فرهنگسازي مؤثر میدانند که اين امر ،بدون حمايتهاي همه
جانبه دولتی ،ارگانها و سازمانهاي مربوط به هنر امکانپذير نیست ،به طوريکه بخشی از اين فرهنگسازي به تغییر نگرش از
"آويزه" به هنر"ديده انگیزه" اختصاص دارد تا از طريق آن رهیافت طراحی و توسعه زيبايیشناسی محصول از هنرمند به مخاطب
القا شود .از ديگر عوامل مؤثر در توسعه کسب و کار ،ايجاد اصناف و تشکلهاي توانمند در اين حوزه است .همواره صاحب-
نظران در طرح چالشهاي اين حوزه ،توجه پژوهشگران را به سیاستهاي اقتصادي مؤلفههاي بازار جلب کردهاند .اينکه آيا
رهیافت برخاسته از بازار مورد نظر است (رهیافتی که داراي نگاهی مصرفی و کاربردي به کاال ،با قیمت و طول عمر پايین ،و
دفعات خريد باالست ،به صورت محصولی که همواره به دنبال مصرفکننده است)؛ و يا رهیافت جايگزين (با تفکري برخاسته
از استفاده نمادين از کاال با قیمت و طول عمرباال ،و دفعات خريد محدود) است که همواره استفادهکنندهاش در پی محصول
است؟
 2-1-2چالشهاي موجود در صنايع دستی بر اساس گزارشهاي مطبوعاتی

در اين بخش ،با استناد به گزارشهاي مطبوعاتی در طول سه دهه گذشته ،چالشهاي پیش روي صنايع دستی از نگاه مسئوالن
وقت ،صنعتگران ،هنرمندان و کارشناسان مورد بررسی قرار میگیرد .الزم به ذکر است در مواردي که اطالعات به دهههاي قبل
مربوط میشود ،تالش شده است چالشهايی مورد نظر قرار گیرد که در حال حاضر ،هنوز هم بخشی از دغدغه مسئوالن و
دلسوزان صنايع دستی محسوب میشود .در ضمن ،اطالعات حاصل از بررسی ،به ترتیب زمانی ارايه میشود و در نهايت
جمعبندي کلی از تمامی نظرات ارايه شده صورت میگیرد.
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بحث موانع موجود بر سر راه صنايع دستی ،بحث جديدي نیست و در طی دهههاي گذشته به فراخور زمان در برهههاي
مختلف مورد توجه قرار گرفته است .هر يک از گروههاي صاحبنظر نیز به بخشی از اين چالشها اشاره میکند .به طور مثال،
کیهان نوزاد ،کارشناس و فعال بازار ( ،)1393بر اين نظر است که در حال حاضر کیفیت موادي که در تولید صنايع دستی به کار
میرود ،پايین است .او مطرح میکند که با عدم نوآوري ،کیفیت پايین و بستهبندي نازيبا ،کاهش فروش دور از انتظار

نیست1.

اکبر صامتی ،استاد قلمزنی در اصفهان ( ،)1393تغییر سبک زندگی را دلیل خارج شدن برخی از رشتههاي صنايع دستی از
گردونه مصرف میداند .او معتقد است که صنايع دستی مانند ديگر کاالهاي مصرفی بايد متناسب با نیاز جامعه امروز تولید شود
و توانايی رقابت با نمونههاي مشابه خود را داشته

باشد2.

متأسفانه در سالهاي اخیر ،تعامالت اقتصادي با کشور چین يکسويه بوده است؛ يعنی اينکه بازار مصرف ايران کامال در
اختیار کاالهاي چینی است ،ولی از آن سو ،سهم چندانی از بازارهاي کشور چین نصیب ايران نشده است .البته اگر در اين میان
صادراتی هم صورت پذيرفته باشد ،اکثرا در زمینه موارد اولیه بخصوص نفت و منابع معدنی بوده است .بنابر نظر نصراللهی،
فعال اقتصادي و کارآفرين ( ،)1392در سالهاي اخیر تالشهايی براي معرفی صنايع دستی ايران در چین صورت گرفته است،
ولی متأسفانه اين تالشها نه تنها به بهبود جايگاه اين صنايع کمکی نکرده است ،بلکه آن را همتراز با محصوالت پاکستانی،
هندي و حتی چینی کرده است .به طور کلی در بیان علل اين عدم موفقیت از ديدگاه اين فعال اقتصادي میتوان به مواردي از
قبیل عدم وجود يک استراتژي و برنامه مدون براي صادرات از طرف نهادهاي مربوط از قبیل سازمان توسعه تجارت ،اتاق
بازرگانی ايران و چین ،و حتی را يزن فرهنگی اقتصادي سفارت ايران در چین؛ عدم آشنايی تجار ايران با بازار و فرهنگ چین
(ضعف جايگاه آموزش در اقتصاد)؛ شرکت تجار ايرانی در نمايشگاههاي غیرتخصصی و در نتیجه عدم موفقیت در فروش اين
کاالها يا در نهايت ارزانفروشی در مواردي حتی ارزانتر از بازار ايران ،و عدم حمايت دولت از بخش خصوصی فعال ايرانی
در زمینه صنايع دستی در چین اشاره

کرد3.

با توجه به گزارش خبري روزنامه کار و کارگر ،اکنون نه تنها در بازار خاتم ايران ،چین به عنوان رقیب ايران به حساب
میآيد ،بلکه سوريه نیز به يکی ديگر از رقبا مبدل شده است .به طوري که بیاتی ،شیشهگر اصفهانی ،بر اين عقیده است که
عالوه بر خاتم ايران ،صنعت شیشهگري نیز توسط چینیها کپی شده و وارد بازارهاي صنايع دستی ايران شده است .اين امر به
تعطیلی کارگاههاي شیشهگري و بیکاري صنعتگران اين رشته منجر شده است .به عالوه ،بنابر نظر اين صنعتگر هنرمند،
صنعت پارچه و چاپ سنتی و رودوزي نه تنها در تسخیر کشور چین ،پاکستان ،هندوستان و افغانستان است ،بلکه ايتالیا نیز
شروع به تولید اين کاالها کرده است و از نظر قیمتی بسیار کمتر از صنايع ايرانی ارزش مالی دارد .به عالوه ،اکنون کفشهاي با

 .1روزنامه اطالعات ،مورخ 13393/01/30
 .2روزنامه همشهري مورخ 1392/02/16
 .3روزنامه آرمان مورخ 1392/08/14
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روکش گلی م داراي آرم تولید شده در پاکستان است و در کنار کفش سنتی ايرانی ،هم جايگاه بهتري در ويترين مغازهها اشغال
کردهاند و هم داراي قیمت فريبندهتري هستند .تزيینات خانگی مانند ساعتهاي خاتمکاري شده و بشقاب مینا با هنرمندي
هنرمندان ترکیهاي نیز به تازگی بخش ديگري از ويترينهاي فروش صنايع دستی ايرانی را در دست گرفتهاند .به نظر میرسد
بايد فرهنگ استفاده از هنر دستی ايرانی به جاي کاالهاي چینی در وهله اول در میان مردم جايگزين شود.
در اين زمینه ،فیضاللهی ،رئیس اتحاديه صنايع دستی استان اصفهان ( ،)1392معتقد است که بخشی از صنايع دستی خارجی
به صورت قانونی از گمرک وارد ايران میشوند ،و بخشی ديگر نیز از مرزهاي پاکستان و عراق به صورت قاچاق وارد میشوند.
اين مورد لزوم همکاري گمرک ايران و سازمان میراث فرهنگی را آشکار میسازد .باالن ،مدير کل امور بازرگانی صنايع دستی،
مطرح میکند که بر اساس توافقهاي انجام شده با مقامات کشور چین ،قرار شده است که ايران در دهکده صنايع دستی چین
عضو شود و با حضور در استان هاي مختلف اين کشور ،جايگاه خود را بیابد .البته در اين میان برخی فعاالن و هنرمندان از
جمله فتحاللهی ،هنرمند نمدمال ،بر اين نظر هستند که اين مورد بیشتر فرصت چینیها براي کپیبرداري آسانتر از محصوالت
صنايع دستی را فراهم

میسازد1.

شفاعیان ،کارشناس و فروشنده صنايع دستی ( ،)1392به مثلث نیازها اشاره میکند که عبارتند از عدم پشتیبانی تولیدکنندگان،
عدم وجود تبلیغات ،و نبود بازار خوب .او معتقد است که چگونگی بازار به توان اقتصادي مردم و وضعیت سرمايهاي هنرمندان
تولیدکننده بستگی

دارد2.

نامور مطلق ،معاون صنايع دستی سازمان میراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري ( ،)1392بر اين نظر است که وجود
کاغذبازي و بوروکراسی اداري و عدم وجود قوانین تسهیلکننده در بحث جوايز صادراتی ،کار را براي هنرمندان صنايع دستی
مشکل میسازد .به عالوه ،بزرگترين مشکل صنايع دستی ،نداشتن باورمندي و ضعف در فرهنگسازي است .يعنی در ابتدا
مديران بايد باور کنند و آنگاه رسانهها به فرهنگسازي بپردازند .همچنین ،اعطاي اعتبار و وام به هنرمندان براي تجهیز و به روز
کردن کارگاهها ،و نیز استقرار هنرمندان در شهرکهايی که حاملهاي انرژي ارزانتري بدست آوردند ،ضروري است .مشکالتی
ديگر از قبیل نبود آمار دقیق و مشخص از میزان صادرات ،ظهور رقباي قدرتمند مثل چین و هند در بازار فروش جهانی و
معضالت صادرات چمدانی صنايع دستی به کشورهاي اروپايی از چالشهاي ديگر پیش روي صنايع دستی به شمار

میروند3.

بنابر نظر سلطانیفر ،ريیس سازمان میراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري ( ،)1392رونق گردشگري به طور مستقیم در
رونق صنايع دستی ايران تأثیر میگذارد و درهاي بازارهاي جهانی را به روي صنايع دستی و هنرمندهاي سنتی ما باز

 .1روزنامه کار و کارگر مورخ 1392/03/26
 .2روزنامه کیهان مورخ 1392/02/02
 .3روزنامه ايران مورخ 1392/12/27
 .4روزنامه اعتماد مورخ 1392/12/27
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در بخشی ديگر ،نامور مطلق ( ،)1392معتقد است که بخش عمدهاي از مشکالت ما به علت رعايت نکردن قوانین جاري در
حوزه صنايع دستی است ،در حالی که اگر همین قوانین اجرا شوند ،میتوانند از بسیاري از مشکالت جلوگیري کنند .يکی ديگر
از مشکالت در اين حوزه ،عدم نظارت معاونت صنايع دستی روي صنوف ،فروشگاهها و بازارچههايی با عنوان صنايع دستی
است که در آنها کاردستی يا محصوالت ماشینی به جاي صنايع دستی ايرانی فروخته

میشوند1.

همچنین بنابر گزارش خبري ديگر ،نامور مطلق ( ،)1392بر اين نظر است که بسیاري از مشکالت صنايع دستی اعتباري
نیست ،بلکه به ضعف قانون برمیگردد .او همچنین با استناد به در اختیار داشتن بیشترين تعداد افراد تحصیلکرده در حوزه
صنايع دستی بنابر منابع بینالمللی ،بر لزوم ايجاد صنايع دستی دانشبنیان و کارگاههاي تخصصی تأکید

میکند2.

بر طبق گزارش مطبوعاتی ديگر ،نامور مطلق ( ،)1392بر اين نظر است که مسائل فرهنگی و کمکاري مشکل اصلی صنايع
دستی کشور است .او مطرح میکند که مديران نبايد احساس کنند صنايع دستی براي تزيین است ،بلکه آنها بايد درک کنند که
اين صنعت می تواند بخشی از مشکالت اشتغال ،صادرات و ارزآوري را حل کند و در آن صورت است که اين صنعت رشد
پیدا خواهد کرد .چنانچه با فرهنگسازي اين باور در جامعه ايجاد شود که صنايع دستی يک صنعت پاکدست است و در جهان
آينده به عنوان صنعت مرتبط با محیط زيست معرفی شود ،آن وقت اعتقاد به اين صنعت افزايش میيابد .در اين میان رسانهها
میتوانند نقشی مهم ايفا کنند .اگر آنها در سطح جامعه به حساسیتزايی مردم و مديران بپردازند و تحول و نگرش فکري را در
جامعه ايجاد کنند ،اين صنعت شکوفا خواهد شد .به عالوه ،او بر اين نظر است که تا وقتی کار به دست بخش خصوصی،
هنرمندان و تشکلهاي غیردولتی سپرده نشود ،رشد در جهان فعلی کاذب خواهد

بود3.

علی بختیاري ،استاد نمونه شیشهگري دستی ( 8 ،)1392برابر شدن هزينههاي کارخانههاي تولیدي صنايع دستی بعد از
هدفمندي يارانهها را مطرح میکند .او چنین ذکر میکند که قبل از هدفمندي يارانهها ،صادرات کاالهاي صنايع دستی به اروپا
از جمله آلمان ،فرانسه ،کانادا ،اتريش و بلژيک صورت میپذيرفت؛ اما پس از هدفمندي به علت افزايش هزينههاي کارخانجات،
برخی مجبور شدند کارخانههاي خود را تعطیل

کنند4.

محمد علی نجفی ،معاون ريیسجمهوري و ريیس سازمان میراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري ( ،)1392بر اين عقیده
است که کمبود بودجه ،ضعف مديريتی ،فقدان برنامهريزي و عدم آگاهی نسبت به اهمیت صنايع دستی و گردشگري ،بخشی
از علل رکود در اين

بخشهاست5.

 .1روزنامه ايران مورخ 1392/12/26
 .2روزنامه شرق مورخ 1392/12/14
 .3روزنامه اطالعات مورخ 1392/11/06
 .4روزنامه جمهوري اسالمی مورخ 1392/10/28
 .5روزنامه اطالعات مورخ 1392/10/26
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با توجه به گزارش خبري روزنامه خراسان ،جايگاه صنايع دستی در انتقال باورها و اعتقادات اقوام مختلف ايرانی از جمله
کارکردهاي اين هنر-صنعت است که به بوته فراموشی سپرده شده است .صنايع دستی يک بخش مهم فرهنگی و اجتماعی است
که بنا به رسالت خود در انتقال فرهنگ گذشته به آينده نقش مؤثر و مهمی را ايفا میکند؛ زيرا با توجه به نوع برنامهريزيهاي
زيرساختی خود به قصد دستیابی به اهداف فرهنگی و هنري و گاه اقتصادي میتواند در بهبود شرايط موجود قدمهاي مؤثري
بردارد .در اين میان ،چند سالی است که با توجه به اهمیت اين هنر  -صنعت در عرضه فعالیتهاي میراث فرهنگی ،و به ويژه
حوزه گردشگري و جذب گردشگر ،مشکالت پیش روي توسعه و ترويج صنايع دستی ايرانی در بازار داخلی و خارجی
پررنگتر شده است؛ زيرا استفادههاي غیرقانونی از نوع طرحها و نقشهاي ايرانی در ساختههاي چینی و هندي و همچنین
ضرباتی که به توسعه اين هنر در بازارهاي جهانی وارد آورده است ،موجب کساد بازار صنايع دستی نسبت به گذشته شده است.
اين گزارش بر اين نظر است که نبود امکانات حمايتی و متعاقب آن نبود مواد اولیه مرغوب در تولیدات فنی محصوالت
صنايع دستی ،و از همه مهمتر نبود آگاهی و هوشیاري مردم نسبت به همیت فرهنگی و هنري اين گونه آثار و اشیا که گاه به
ضعف در نوع طرحها و نقشها و يا تکراري بودن آن در ساخت مربوط میشود ،موجب شد تا قريب به اتفاق کارگاههاي
هنري تولیدات صنايع دستی با تعطیلی روزافزون رو به رو شود و عموم مردم بنا به قیمتهاي باالي محصوالت تولیدي مرغوب
و يا احیانا نداشتن کیفیت براي بقیه محصوالت صنايع دستی کاربردي ،فقط به خريد برخی اشیاي دکوري صنايع دستی رو
آورند و به اين شکل از توسعه و ترويج استفاده از اين گونه آثار جلوگیري شود.
بر طبق اين گزارش ،مالاحمدي ،کارشناس سازمان میراث فرهنگی ،گردشگري و صنايع دستی در اين باره معتقد است که
هنرمندان صنايع دستی درس زيباشناسی را به همه میآموزند و ارايه آثار آنها در نمايشگاهها ،عالوه بر نشان دادن توانمنديهاي
آنها ،فرهنگ اقوام و حتی کشور را به سادهترين و مؤثرترين شکل ممکن منتقل میکند .همچنین ،بروجردي ،جامعهشناس و
مدرس دانشگاه عالمه طباطبايی ،معتقد است که يکی از مهمترين کاربردهاي فرهنگی صنايع دستی ،موضوع هويتشناسی است.
صنايع دستی به عنوان نماد ملی و بومی ،عامل توسعه گردشگري و مبادالت فرهنگی به شمار میرود و نقش فرهنگشناسی و
قومنگاري را از طريق تمرکز بر مشخصههاي موجود در صنايع دستی و ويژگیهاي اقوام و جوامع تولیدکننده نشان میدهد .در
واقع ،توسعه صنايع دستی و صادرات آن ،کمک به توسعه گردشگري است .انتقال آموزشهاي جديد از جمله بازاريابی،
مذاکرات بینالمللی ،انتقال تجارب و هنر پیشکسوتان به جوانان ،تبلیغات ،ايجاد فروشگاهها و نمايشگاههاي دايمی استانی،
منطقهاي ،ملی و فراملی از جمله راهکارهاي حل معضالت صنايع دستی است .دولت با حمايتهاي خود در حوزه آموزش
رايگان ،پرداخت يارانه براي شرکت در نمايشگاههاي خارجی و حمايت از ابتکارات جديد در عرصه صنايع دستی بايد تمام
تالش خود را براي توسعه صادرات صنايع دستی به کار

 .1روزنامه خراسان مورخ 1391/03/24

گیرد1.
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همچنین ،بنابر گزارش خبري روزنامه جوان ،به دلیل هجوم صنايع چینی و خارجی به بازارهاي کشور ،قیمت تمام شده باالي
کاالها ،و نیز عدم تبلیغات کافی در حوزه شناساندن هنرهاي بومی و دستی کشور ،تاکنون امکان بهرهوري از کلیه ظرفیتها و
پتانسیلهاي موجود در صنعت هنر دستی کشور فراهم نشده

است1.

سبزه میدانی ،مدير کل دفتر آموزش و حمايت از تولید صنايع دستی کشور ( ،)1390بر لزوم بازاريابی و فراهم ساختن بازار
عرضه محصوالت تولیدات دستی داخلی تأکید میکند .او معتقد است که در زمینه بازاريابی ،عالوه بر نیاز به ورود بخش
خصوصی ،دولت نیز بايد از شرکتهاي تعاونی و اتحاديههاي در حال فعالیت در اين بخش حمايت کند .به عالوه ،برپايی
نمايشگاههاي عرضه محصوالت تولیدي صنايع دستی ،يکی ديگر از راهکارهاي حمايتی در اين حوزه به شمار میرود .در واقع،
برپايی اين نمايشگاهها در استانهاي مختلف ،راهکاري براي پیدا کردن حلقه گم شده آثار تولیدي هنرمندان صنايع دستی کشور
است که از اين طريق بتوانند با برقراري ارتباط با ساير تولیدکنندگان ،زمینه بازاريابی محصوالت تولیدي خود را فراهم سازند؛
به طوري که تالش شود تا بازاريابان ،اداره اين نمايشگاهها را بر عهده گیرند .به طور کلی میتوان در زمینه چالشهاي موجود
در حوزه صنايع دستی به مواردي از قبیل ،بحث بیمه صنعتگران و هنرمندان حوزه صنايع دستی با دريافت کارت مهارت حرفهاي
تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی؛ مستندنگاري ماندگاري و احیاي رشتههاي هنرهاي سنتی کشور و احیاي اين رشتهها با
تجهیز و راهاندازي کارگاههاي تولیدي و آموزشی در سطح استانها؛ پرداخت تسهیالت بانکی در حوزه اشتغال خانگی؛ و
راهاندازي بازارچههاي صنايع دستی در مبادي ورودي و خروجی استان اشاره

کرد2.

باالن ( ،) 1390از عربستان ،کويت ،امارات ،قطر ،يمن ،ترکیه ،سوريه ،لبنان و مالزي ،به عنوان عمده واردکنندگان آسیايی
صنايع دستی ايران نام میبرد و بیان میدارد که در میان کشورهاي آفريقايی نیز مراکش ،مصر ،لیبی ،کنیا و آفريقاي جنوبی،
مقصد صنايع دستی ايران هستند .کمبود کارشناسان و ارزيابان متخصص و آشنا با حوزه صنايع دستی ،کمبود سرمايهگذاري در
امر بسته بندي محصوالت صنايع دستی و سنتی بودن روند صادرات کشور در مقايسه با تجارت جهانی از مهمترين موانع و
مشکالت پیش

روست3.

مدير کل میراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري مازندران ( )1390مطرح میکند که صنايع دستی بايد وارد سند توسعه
اشتغال مازندران شود تا بتواند از برنامهها و اعتبارات تعیین شده طبق اين سند استفاده

کند4.

موسوي ،معاون صنايع دستی استان خراسان رضوي ( ،)1390به مواردي از قبیل آموزشهاي نوين در حوزه صنايع دستی،
شمول صنايع دستی در سبد جوايز بانکها ،ايجاد بازارچههاي صنايع دستی ،شکلگیري و تقويت تعاونیها و اتحاديههاي

 .1روزنامه جوان مورخ 1391/03/17
 .2روزنامه اطالعات مورخ 1390/08/18
 .3روزنامه اطالعات مورخ 1390/06/03
 .4روزنامه اطالعات مورخ 1390/10/04
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مختلف ،حمايت بیمهاي از هنرمندان صنايع دستی ،و معافیت مالیاتی آنها به مثابه راهکارهاي توسعه صنايع دستی اشاره میکند.
به عالوه ،دکتر اکبري ،کارشناس حوزه صنعت گردشگري ( ،)1390نقش روستاها را در رشد صنايع دستی مهم میداند و مطرح
میکند که يکی از مسائل مهم در مهاجرت روستايیان ،بحث اشتغال است .همچنین تولید کاالهاي صنايع دستی بر اساس
استانداردها ،تأمین امنیت سرمايهگذاري در اين صنعت ،و نیز تولید کاالهاي متنوع و برگزاري نمايشگاههاي مناسب به عنوان
راهکارهاي ديگر رشد و توسعه اين صنعت به شمار

میروند1.

تهمینه دانیالی ،معاون صنايع دستی سازمان میراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري ( ،)1390معتقد است که الزمه ارتقاي
صنايع دستی و هنرهاي سنتی به جايگاه واقعی ملی و بینالمللی ،بسترسازي فرهنگی ،هماهنگی میان دستگاههاي اجرايی ذيربط،
توسعه زيرساختهاي الزم ،تبلیغات و بازاريابی ،حمايت از سرمايهگذاري بخش خصوصی ،کاهش بهاي تمام شده ،کاهش
هزينههاي سربار تولید ،افزايش نقش صنايع دستی در سبد کاالي مصرفی و کاربردي کردن صنايع دستی و به روزرسانی تولید
بستگی

دارد2.

با توجه به گزارش خبري روزنامه مردمساالري ،گرانی مواد اولیه و هجوم کاالهاي چینی از دغدغههاي اساسی حوزه صنايع
دستی به شمار میرود 3.نیکنام ،استادکار صنايع دستی در بازار نقش جهان اصفهان ( ،)1389بر اين عقیده است که در حال
حاضر رشتههاي متعددي از صنايع دستی مثل گبهبافی به دلیل نداشتن صرفه اقتصادي در حال از بین رفتن است و با ادامه اين
روند ديگر کسی حاضر نمیشود صنايع دستی را به عنوان شغل اصلی انتخاب کند .گفتگو با فروشندگان حاکی از آن است که
آنها قیمت را مهمترين عامل پذيرش مصنوعات چینی در نظر میگیرند و به قدري اين محصوالت را مشابه صنايع دستی تولید
شده در ايران میدانند که گاه خريداران اين محصوالت تفاوتی میان آنها حس نمیکنند .همچنین ،عابدي ،کارشناس ارشد صنايع
دستی ( ،)1389بر اين نظر است که قیمت پايین محصوالت وارداتی چینی باعث شده است تا صنايع دستی داخلی با رکود
مواجه شود .تنوع صنايع دستی وارداتی از يک سو و همچنین حمايت نکردن از تولیدکنندگان داخلی باعث شده است که صنايع
دستی ايران با قیمت بیشتر در بازارها به فروش رسد .به عالوه ،باالن ( ،)1389مطرح میکند که ايران دومین کشور در حوزه
صنايع دستی است و ضرورت دارد به منظور ترويج و تبلیغ صنايع دستی در بازارهاي داخلی و خارجی ،برنامهريزي مقتضی
انجام گیرد .الزم به ذکر است ،ايران با  256رشته فعال صنايع دستی از نظر يونسکو ،بزرگترين و مهمترين قطب صنايع دستی
در جهان

است4.

 .1روزنامه خراسان مورخ 1390/08/12
 .2روزنامه قدس مورخ 1390/03/19
 .3روزنامه مردمساالري مورخ 1389/03/25
 .4روزنامه خراسان مورخ 1389/03/20
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بر طبق گزارش خبري روزنامه آرمان ،صنايع دستی با بهرهوري باال نه تنها به توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال کمک میکند،
بلکه اگر بتوان سرمايهگذاري مناسبی در اين زمینه انجام داد ،به دلیل تنوع و گسترش آن در مقابل صادرات تکمحصولی ،درآمد
قابلتوجهی را به کشور میآورد .در واقع ،تفاوت اين صنعت با ديگر صنايع در آن است که بخشهاي مختلف صنايع دستی و
هنرهاي سنتی نیاز به سرمايهگذاري اندک دارند و اين يکی از قابلیتهاي مثبت اين صنعت محسوب میشود .بنابراين ايجاد
سیاستهاي حمايتی از سازندگان اين گونه کاالها ،عامل مهمی براي دستیابی به بازارهاي هدف خواهد بود .به دلیل نبود
امکانات و حمايت کافی از صنعتگران و تولیدکنندگان هنرهاي سنتی ،بسیاري از اين صنايع ديگر در چرخه تولید قرار ندارند.
در اين میان ،کیايی ،مدير کل حمايت از تولید و بازرگانی معاونت هنرهاي سنتی و صنايع دستی ( ،)1388بر اين عقیده است
که میزان صادرات چمدانی به عنوان سوغات توسط ايرانیهاي خارج از کشور و گردشگرانی که از ايران خارج میشوند ،بسیار
قابل توجه است؛ اما در آمارهاي رسمی جايگاهی ندارد .ضمن آنکه برخی اقالم صنايع دستی به دلیل تعريف نشدن در گمرک
در آمار صادرات صنايع دستی لحاظ نمیشود .حتی در برخی موارد ،آثار صنايع دستی جزو عتیقه محسوب میشود .طی
سالهاي اخیر ،صنايع دستی نه تنها پشت پرده بوده ،بلکه درگیر واگذاري به سازمانها و وزارتخانهها بوده و به همین منظور،
اين صنعت از نظر صادرات در جايگاه مناسبی قرار نداشته است .به عالوه ،يکی از صادرکنندگان صنايع دستی ( )1388مطرح
میکند که در ايران براي صادرات صنايع دستی در بخش حمل و نقل و گمرک تسهیالت اعطا نمیشود .در واقع ،حمل و نقل،
نظامی حیاتی براي صادرات صنايع دستی به حساب میآيد که همواره تحت تأثیر گرانیها بوده است .به عالوه ،بیمه هنرمندان
صنايع دستی با مشکل مواجه است که اين مسئله ،هزينهها را در تولید افزايش میدهد و به دنبال آن ،امکان رقابت کمتر میشود؛
مگر اينکه همان اقدامی که براي بیمه بافندگان فرش صورت گرفت ،براي هنرمندان صنايع دستی نیز انجام شود.
با توجه به اين گزارش ،صنايع دستی و هنرهاي سنتی در گذشتههاي نه چندان دور ،صنعتی براي امرار معاش خانوادهها بود
که با تغییر روشهاي زندگی مردم ،بسیاري از محصوالت صنايع دستی ديگر با نیازهاي خانوادههاي ايرانی هماهنگ نیستند.
زيرا آنچه تولید میشود ،با همان شیوههاي سنتی و بدون در نظر گرفتن سلیقه مصرفکننده ،ساخته میشود .مزيت صنايع دستی
در تنوع فرهنگی و هنري آن است؛ از اين رو میتوان با تغییر کاربري آن با نیازها و سلیقه مردم ،به سمت افزايش تولیدات
صنايع دستی برنامه ريزي کرد .در حال حاضر ،دستیابی به سهم بیشتر از بازارهاي هدف در وهله اول با حفظ ماندگاري
محصوالت صنايع دستی ،و بعد شناسايی چالشها و مرتفع کردن مشکالت اين صنعت حاصل میشود .بیترديد موفقیت در
صادرات صنايع دستی به عوامل مختلفی بستگی دارد ،که به مواردي از قبیل تولید محصوالت با کیفیت و قیمت قابل رقابت،
بستهبندي مناسب ،بازاريابی در عرصههاي داخلی و خارجی ،جلوگیري از واردات صنايع دستی بیکیفیت خارجی ،حمل و
نقل ،بانکها ،قوانین گمرکی و  ...میتوان اشاره کرد که هر کدام از اين موارد ،تأثیر مستقیم بر تولید و صادرات صنايع دستی
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دارد .افزون بر اين ،تا زمانیکه میزان صادرات صنايع دستی ايران با آمار صادرات ديگر کشورها مقايسه نشود ،نمیتوان تنها به
افزايش صادرات محصوالت صنايع دستی دلخوش

بود1.

دانیالی ،معاون صنايع دستی سازمان میراث فرهنگی ( ،)1388بر اين نظر است که در اماکن و ابنیههاي تاريخی کشور که مورد
تايید يونسکو هستند ،بايد فروش صنايع دستی خارجی ممنوع شود ،به طور مثال در میدان نقش جهان اصفهان نبايد صنايع
دستی ديگر کشورها به فروش رسد .ايران بعد از چین و هنر در گروه  3کشور برتر جهان در حوزه صنايع دستی

است2.

بنابر گزارش خبري روزنامه کیهان ،بازنگري کارشناسانه و مسئوالنه در قالب اصالح شیوههاي کهنه ،و بااهمیت دانستن بخش
صادرات ،يک نیاز حیاتی در فرآيند رونق هنرهاي دستی ايران محسوب میشود .لیکن چگونگی عملیاتی کردن آنها مستلزم
برنامهريزي و سیاستگذاريهاي عمودي و افقی ،بنیادين و جانبی است .اصالح روشها ،تمرکززدايی فروش کاالها ،ايجاد
بازارچهها و شهرکهاي داراي نمود نحوه تولید ،عرضه و فروش در سطح  30استان ]در کل ترسیم مثلثی مشتمل بر تقويت
فرآيند حمايتی دولت ،تقويت صادرات از جانب بخش خصوصی (فعال شدن تشکلهاي غیردولتی و راهاندازي کارگاهها و
شرکتهاي خصوصی) ،و تقويت کیفیت تولید و کاهش قیمت[ بايد مورد توجه قرار گیرد.
در اين رابطه ،کیايی ( ،)1388بر اين عقیده است که صنايع دستی داراي جذابیت اقتصادي بااليی است و به صورت تنها به
عنوان يک صنعت ارزانقیمت محسوب میشود ،چنانکه به راهاندازي يک شغل در صنايع دستی با سرمايه کمی ممکن و مهیا
میشود .به عالوه ،صنايع دستی تولید کاربر (و نه سرمايهبر) محسوب میشود .از سوي ديگر ،کشور ايران با جمعیت جوان
بااليی روبروست که همزمان از معضل بیکاري (نسبی) رنج میبرد .بنابراين ،از صنايع دستی میتوان به عنوان يکی از راههاي
مبارزه با بیکاري استفاده کرد .ويژگی ديگر اين است که صنايع دستی نیاز به مواد اولیه وارداتی و خارجی ندارد ،بلکه از طريق
مواد اولیه بومی و محلی به تولید میپردازد که اين از مزيتهاي خاص در صنعت دستی کشور محسوب میشود و نیاز به
فناوري خارجی ندارد .چون عناصر ساختاري مختص تاريخ و فرهنگ ،و عالیترين تکنیک در اختیار هنرمندان کشور است.
ضمن اين که به متخصصان خارجی هم وابستگی ندارد .از ديگر فوايد آن اين است که صنايع دستی داراي ارزش افزوده بسیار
باالست؛ به طوري که بعضا بیش از صد در صد ارزش افزوده ايجاد میکند .همچنین اين صنعت با محیط زيست بسیار قرابت
دارد ،به نحوي که صنايع دستی را تولید سبز مینامند .مزيت ديگر صنايع دستی ،ايجاد اشتغال مخصوص زنان است و در چرخه
کار و زندگی تأثیرگذار است .ضمن آنکه امکان جذب نیروي کار زنان در اين بخش از ساير بخشهاي اقتصادي فراهم است.
به عالوه ،صنايع دستی میتواند در اقتصاد ملی کشور نقش مهم و اثرگذاري داشته باشد.
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همچنین ،کیايی مطرح میکند که اصالح روشهاي تولید موجب افزايش کیفیت محصوالت و استانداردسازي فضاي کارگاهها
میشود .از طرف ديگر ،با فراهم کردن شرايط بهداشتی کارگاهها ،ضمن ايجاد امکان تولیدات برتر و کاربردي نمودن محصول،
نظر و سلیقه مشتريان تأمین خواهد شد .همچنین در جهت کاهش هزينهها و قیمت تمام شده تولیدات ،رويکرد بايد تغییر
سیستم تولید باشد ،به طور مثال تغییر سیستم پخت کورههاي سفال از روش سنتی ،نفتی و گازويیلی به کورههاي مدرن و
گازسوز که هم میزان دما کنترل و هم سبب تقلیل قیمت تمام شده میشود ،ضمن آنکه کار سهلالوصولتر خواهد شد .ضمنا
اصالح روشهاي طراحی با توجه به رنگهاي مورد توجه مشتريان نیز بايد مورد توجه قرار گیرد .با تمام اين موارد ،به نظر
میرسد مشکل اصلی در صنايع دستی کشور در بخش مربوط به فروش متمرکز است .لذا با توجه به اصالح روشهاي بازرگانی
و بازاريابی محصوالت ،نیاز فعلی و ضروري هنر صنايع دستی کشور است .بنابراين ،قبل از هر چیز الزم است بخش تقاضاي
اقتصاد صنايع تقويت شود تا تولید صنايع دستی براي تولیدکننده مقرون به صرفه باشد .او چنین مطرح میکند که برنامهريزيهاي
مختلف در زمینه ايجاد بازارچههاي موقت فروش صورت پذيرفته است تا از رهگذر گردشگري بتوانند بازار پرفروش صنايع
دستی را به دنبال داشته باشند .همچنین ،ايجاد شهرکها در هر استان مورد توجه قرار گرفته است ،به طوريکه با مرمت برخی
از مراکز میراثی ،اين محلها در اختیار هنرمندان صنايع دستی قرار گیرد تا همزمان کار تولید و فروش داشته باشند .يک مزيت
اين پروژه اين است که گردشگران و مسافران از نزديک با طرز کار تولیدات نیز آشنا شوند .به عالوه ،برنامههايی جهت پخش
فیلمهاي مستند کوتاه با هدف آشنايی بیشتر مردم و صنايع تولید با صنايع دستی صورت پذيرفته است .کیايی به اين موضوع
نیز اشاره میکند که به استناد مصوبه کمیسیون اقتصادي هیئت دولت مقرر شده است که کلیه کارگاههاي صنايع زير  5نفر نیروي
کار در تمام رشتهها از معافیت بیمه کارفرما برخوردار شوند .اين اقدام تأثیر بسزايی در جلوگیري از تعطیلی کارگاههاي تولیدي
دارد .براي رفع موانع و مشکالت زيرساختی صنايع دستی اقدامات خاصی از قبیل اصالح قیمتهاي پايه صادرات صورت
پذيرفته است ،به طوريکه تعیین قیمتهاي جديد ،انگیزه صادرکنندگان را افزايش داده است .به عالوه ،افزايش نرخ مشوقهاي
صادرات از  3درصد به  5درصد از عوامل مؤثر ديگر در افزايش صادرات محسوب میشود .همچنین با همسويی اجرايی شدن
سیاستهاي کلی اصل  44قانون اساسی ،موضوع تقويت تعاونیها ،سازمانهاي مردمنهاد و شرکتهاي خصوصی در تعاون
صادراتی در حال انجام است.
در ادامه ،فیروزه ،فروشنده تولیدات صنايع دستی ( ،)1388بر اين نظر است که دولت میتواند از طريق ارگانهاي تحت
پوشش خود به فروش صنايع دستی کمک کند .به اين طريق که به کارمندان "بن" خريد صنايع دستی داده شود .به عالوه از
دولت انتظار میرود که به بخش خصوصی در زمینه صنايع دستی کشور کمک
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حسین هاتفی فارمد ،مدير عامل يک شرکت تخصصی بازاريابی صنايع دستی ( ،)1388نیز نبود توجه به بستهبندي ،بیتوجهی
هنرمندان به بازاريابی و بی تمايلی به نیازهاي روز بازار را از مشکالت جذب مشتري در عرصه جهانی برشمرد .معاون صنايع
دستی کشور ( )1388نیز در مورد مشکالت عمده صنايع دستی ،به نبود بستهبندي براي کاالهاي تولید شده اشاره میکند .بسیاري
از تولیدکنندگان صنايع دستی معتقد هستند تعدادي از آثار تولید شده در هنگام حمل و نقل به محل فروش يا نمايشگاهها به
دلیل نبود بستهبندي مناسب آسیب میبیند ،به همین دلیل از نظر اقتصادي به آنها ضرر وارد میشود .در واقع ،حلقه مفقوده در
اين میان ،بازاريابی و در ادامه به صورت خاصتر ،بستهبندي شکیل است؛ يعنی بايد هنرمند را به اين نتیجه رساند که به سلیقه
بازار توجه کند و هنرهاي سنتی بايد با اقتصاد نوين هماهنگ

شود1.

در گزارش ديگري تصريح شده است که بنابر نظر کیايی ( ،)1387چالشهاي پیشروي صادرات صنايع دستی را بايد به سه
دسته کلی تقسیم کرد ،تولید محصوالت که اين بخش مشکالت خاص خود را دارد ،بازاريابی ،برگزاري و شرکت در نمايشگاه
براي عرضه صنايع دستی ايران ،بستهبندي و شناسايی بازار و پشتیبانی از تولید و صادرات که اين مسئله به عواملی همچون
بانکها ،حمل و نقل ،گمرک و  ...مربوط میشود و جزو زيرساختهاي ضروري صادرات صنايع دستی محسوب میشود.
توسعه تجارت خارجی ،بازاريابی ،تبلیغ و گسترش بازارهاي جهانی کاالهاي صادراتی صنايع دستی و بهبود تراز بازرگانی،
اطالعرسانی تجاري ،حفظ بازارهاي سنتی صادرات ،يکپارچهسازي مديريت رويدادهاي تجاري و اصالح زيرساختهاي
صادرات صنايع دستی از اهم اهداف و استراتژيها در رابطه با ارتقاي سهم صادراتی صنايع دستی از کل صادرات غیرنفتی
هستند.با توجه به مطالب مطرح شده از سوي کیايی ،مواردي که در تاريخ مورد نظر در حال انجام بوده است عبارتند از :پیگیري
جهت اصالح نرخ پايه اقالم صادراتی کاالهاي صنايع دستی ،پیگیري جهت اختصاص فصلی جداگانه به اقالم کاالهاي صنايع
دستی (شامل  15گروه کااليی و  200رشته) در کتاب صادرات و واردات گمرک

ج.ا.ا2.

بنابر گزارش مطبوعاتی ديگر ،کیايی ( )1387مطرح میکند که ايجاد غرفههاي موقت در اماکن تاريخی و در فصل تابستان
براي عرضه مصنوعات دستی و ستنی صورت پذيرفته است .ولیکن نبود سیستم اطالعات آماري جامع در کشور و وجود برخی
معضالت گمرکی از تنگناهاي صادرات صنايع دستی

است3.

همچنین کیايی ( ،)1387بحث راهبرد ايجاد خوشههاي صادراتی در حوزه صنايع دستی ،ارتقاي کیفیت کاالهاي صنايع دستی،
توسعه روابط تجاري دوجانبه و چندجانبه با ساير کشورها و نیز سازمانهاي ساير کشورها و نیز سازمانهاي بینالمللی ،و
استفاده از ظرفیتهاي موجود و توان اتاقهاي بازرگانی مشترک ،تشکلهاي تجاري ايرانیان مقیم خارج ،مبادله موافقتنامه با
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سازمانها و مجامع بینالمللی مرتبط با تجارت صنايع دستی و همچنین توسعه و گسترش تجارت صنايع دستی با کشورهاي
اسالمی را مطرح

میکند1.

هاتفی ،معاون صنايع دستی و هنرهاي سنتی کشور ( ،)1387بر اين نظر است که برپايی دورههاي آموزش براي صادرکنندگان،
افزايش نرخ جوايز صادراتی تولیدات صنايع دستی و امکان حضور تولیدکنندگان و صادرکنندگان فعال در نمايشگاههاي خارجی
از اقداماتی هستند که اثر مثبتی بر رونق صنايع دستی اعمال میکنند .او مطرح میکند که شناخت راههاي صادراتی ورود به
بازارهاي جهانی به زمان نیاز دارد .به عالوه ،آبیار ،نماينده استانداري همدان ( ،)1387بر اين نظر است که تولیدکنندگان صنايع
دستی از نظر قدرت مالی ،امکان انجام همزمان تولید ،فروش داخلی و بازرگانی خارجی را ندارند و تجربه نیز نشان داده است
که واگذاري اين بخش به تشکلها و اتحاديههاي صنايع دستی موفقیتآمیز نبوده است.از سوي ديگر ،بکايی ،معاون امور خارجه
سازمان بازرگانی همدان ( ،)1387به بحث يارانه حمل و نقل و جوايز صادراتی صادرکنندگان صنايع دستی اشاره

میکند2.

به عالوه ،دادخواه ،متخصص نقاشی روي چرم و کارهاي مرصع ( ،)1387بر اين عقیده است که با ايجاد کارگاههاي خانگی
به منظور تدريس انواع هنرها توسط مربیان کارآزموده ،افزايش تولید خانگی در حد استاندارد ،فروش در جايگاهی بدون واسطه،
آشنايی بیشتر مردم با انواع هنرهاي دستی و استقبال آنها از اين هنرها میتوان صنايع دستی را بین خانوادهها رايج کرد .بهعالوه،
دلشاد راد ،مدير آموزشگاه طراحی دوخت سنتی ( ،)1387معتقد است که هنرمندان بايد دست به کار شوند و براي صنف خود
انجمن و اتحاديه ايجاد کنند تا بتوانند با کمک هم مشکالت خود را حل

کنند3.

معاون صنايع دستی سازمان میراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري اصفهان ( )1386مطرح میکند که توجه هنرمندان به
بحث صادرات ،باال بردن کیفیت تولیدات صنايع دستی ،بستهبندي باکیفیت ،بازاريابی جهانی و آشنايی برخی از هنرمندان با
نحوه بازاريابی جهانی از جمله علل افزايش صادرات صنايع دستی

هستند4.

اديب ،معاون صنايع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگري ( ،)1386بر اين نظر است که تنها راه برونرفت از مشکالت
موجود ،ايجاد و توسعه بازار براي صنايع دستی ،چه در داخل کشور و چه در خارج کشور است .مسائل و مشکالت فرعی که
هم اکنون مطرح میشود ،مانند گران بودن مواد اولیه ،به علت نبود بازار است .در حالیکه اگر صنعتگر ،بازار باثبات ،و قابل
اطمینان و اعتمادي داشت ،اين مسائل نیز حلشدنی بود .در واقع ،بازار باثبات روندي است که همه در آن دخیلاند ،از سیاستگذار
دولتی و قانونگذار تا خود تولیدکننده و صنعتگر و حتی مردم و خريداران .وي با اشاره به پويانمايیهايی که نیروي انتظامی در
راستاي فرهنگسازي ترافیک از صدا و سیما پخش کرده و نتايج مؤثري داشته است ،مطرح میکند که در حوزه صنايع دستی
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نیز چنین ابتکاري مورد نیاز است .او بر اين عقیده است که تغییر بايد در همه عرصهها از شیوههاي تولید تا عرضه و بازاريابی
صورت گیرد .اين در شرايطی است که براي ورود به بازارهاي جهانی نیاز به رعايت استانداردهاي جهانی است .در واقع ،ساز
و کارهاي دسترسی به بازار شامل استانداردسازي کارگاهها و شیوههاي تولید ،آشنايی با تجارت جديد ،درک شرايط رقابتی،
تبلیغات و از همه مهمتر اطمینان و اعتمادسازي است .صنعتگر و تولیدکننده بايد به بستهبندي کاالهاي خود ،تهیه بارکد و
شناسنامه کاال و قیمتگذاري تن دهد .به عالوه ،شاهمیوه ،مشاور اتحاديه تولیدکنندگان صنايع دستی اصفهان ( ،)1386بر اين
عقیده است که نخستین نیاز صنايع دستی ،ارزيابی سلیقه و نیاز ساير کشورهاست .به عالوه ،هنرمند توان و دانش بازاريابی
ندارد و بايد در کنار اين هنرمندان ،بازرگان و بازارياب به نمايشگاهها اعزام شود .به عالوه ،اديب مطرح میکند که سازمان
صنايع دستی در حال ايجاد پايانه ويژه صادرات صنايع دستی به صورت دائم در شرکت عمران کیش ،امضاي تفاهمنامه با
شرکت هواپیمايی داخلی جهت فعالیت به عنوان مبلغ صنايع دستی و جاذبههاي تاريخی ،فرهنگی و گردشگري اصفهان در همه
دفاتر در شهرها و کشورهاي مقصد ،پخش فیلم تبلیغاتی در مورد اصفهان از سوي شبکههاي پرمخاطب خارجی در دنیا ،ساخت
دانشگاه ويژه صنايع دستی جهت تأمین نیازهايی مانند بازاريابی صنايع دستی ،کاربردي کردن صنايع دستی ،بستهبندي ،تبلیغات،
طرح ،رنگ و غیره

است1.

با توجه به گزارش خبري روزنامه همبستگی ،فقدان حمايت مادي و معنوي از صنايع دستی در داخل کشور و همچنین انتقال
نیافتن دانش و تجربه اين قبیل مهارتها از پدران و استادان اين فنون و هنرها به نسل حاضر از عمدهترين چالشهاي پیش
روي اين هنر-صنعت به شمار میرود .صنايع دستی با وجود داشتن مزايايی چون دسترسی آسان و ارزان به مواد اولیه ،بینیازي
به سرمايهگذاري زياد ،و برخورداري از ابزار کار ساده و تأثیرگذار در صنعت گردشگري؛ به دلیل فقدان بازار فروش و عرضه
محصوالت تولیدي و همچنین نبود حمايت کافی مسئوالن ديگر قادر نیست که جوانان و نوانديشان را به خود جلب کند.
راهکارهاي مختلفی در زمینه تقويت و ايجاد بازارهايی براي ترويج و بسط و توسعه صنايع دستی و در کنار آن فروش محصوالت
صنايع دستی وجود دارد که اين راهکارها میتوانند به تقويت ،توسعه ،بازاريابی و تبلیغ صنايع دستی بینجامند که از آن جمله
است .1 ،ايجاد و تقويت تعاونیهاي صادرکنندگان صنايع دستی که اين اتحاديه میتواند متشکل از فارغالتحصیالن ،کارشناسان
و تولیدکنندگان اين گونه محصوالت باشد؛  .2توسعه و ترويج تجارت الکترونیک به طوريکه همواره به صادرات اينگونه
صنايع به عنوان يک اصل نگريسته شود و از طريق تجارت الکترونیک و ايجاد سايتهاي اينترنتی ،سعی در معرفی و ترويج
اين قبیل صنايع شود؛  .3شرکت در نمايشگاههاي صنايع دستی داخلی و بینالمللی .موارد مورد نظر در سازمان میراث فرهنگی
و گردشگري عبارت از تأسیس و راهاندازي بازارچههاي صنايع دستی ،آموزش و بکارگیري نیروهاي جوان در بخش صنايع
دستی ،و ايجاد شهرکها با توجه به ظرفیتهاي موجود هستند.

 .1روزنامه ايران مورخ 1386/04/21
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همچنین ،بنابر اين گزارش ،تهیه مواد اولیه فرآوري شده و مناسب و عرضه آن به صنعتگران ،و نظارت بر نحوه ساخت و
مراحل تولید صنايع دستی میتواند گام بز رگی براي حفظ کیفیت تولیدات اين رشته باشد .ايجاد مراکز و مناطقی که در آنها
بتوان مراحل ساخت و تولید صنايع دستی را براي گردشگران به نمايش گذارد ،از جمله راهکارهايی است که میتواند براي
جذب جوانان مستعد به اين صنايع و نیز تشويق مردم به خريد بیشتر اين کاالها مورد توجه مسئوالن ذيربط قرار گیرد .از
آنجايیکه در صنايع دستی عامل تولید انسان است ،لذا امکان تولید انبوه در اين رشته وجود ندارد و به دلیل مدت زمانی که
صرف خلق آن میشود ،قیمت بااليی دارد .صنايع دستی هر خطه عالوه بر اينکه میتواند در توسعه جوامع محلی ،فقرزدايی،
ارتقاي سطح درآمد ،رفاه اجتماعی و بهبود اقتصاد خانواده مؤثر باشد ،در عین حال نقش بسزايی نیز در هويتبخشی به سیماي
شهر و روستا و در کنار آن ايجاد غرور ملی

دارد1.

آرينمنش ،نايب ريیس کمیسیون فرهنگی مجلس شوراي اسالمی ( ،)1386مطرح میکند که در برخی رشتهها ،صنايع دستی
با کیفیت مناسب و مطابق با نیازسنجی و سلیقه بازار هدف تولید نمیشود و اين مسئله باعث نزول رتبه ايران از نظر تعداد
صنايع دستی در صادرات و استقبال بازار جهانی شده است .او معتقد است که اولین مشکلی که باعث رکود صنايع دستی در
ايران شده اين است که اين صنايع در حاشیه قرار دارد و با وجود تأکید کارشناسان ،هنوز صنايع دستی به عنوان صنعتی اشتغالزا
که میتواند فرصتهاي شغلی زيادي ايجاد کند ،اولويتی براي مسئوالن محسوب نمیشود و رويکرد و نگاه مسئوالن به اين
صنعت ،رويکرد اشتغالزايی نیست .يکی از مشکالت نیز اين است که تولیدات صنايع دستی ،به دلیل مديريت ناکارآمد ،منطبق
با نیاز روز جامعه و سلیقه بازار هدف نبوده است .عالوه بر اين ،گران بودن مواد اولیه براي تولید انواع صنايع دستی ،باعث
کاهش تولید و کیفیت کاال در اين صنعت شده است .وي بازاريابی نامناسب در داخل و خارج کشور ،نبود نظام مناسب حمايتی
از صنعتگران ،عدم نیازسنجی بازارهاي جهانی ،و بستهبندي نامناسب اين محصوالت را از جمله چالشهاي پیش روي اين
صنعت میداند  .به عالوه ،نبود کنترل بر واردات کاالهاي خارجی نظیر کاالهاي چینی باعث شده است ما با دست خود ،رقیب
جدي براي تولیدات صنايع دستی بتراشیم که اين مسئله نشان از بیتوجهی و فقدان نظارت مسئوالن دارد .همچنین ،حمايتهاي
بیمهاي و رفاهی از صنعتگران ،توجه به بستهبندي ،تشويق تولیدکنندگان صنايع با معرفی هنرمندان برتر در اين عرصه ،تدوين
نظام جامع صنايع دستی که در آن چشمانداز بلندمدت کشور در اين عرصه تعريف شود ،از راهکارهاي برونرفت رکود بازار
صنايع دستی است .هاتفی ( )1386نیز مطرح میکند که صنايع دستی در کشور ما بیشترين آسیب را از ناحیه بستهبندي متحمل
میشود2.

 .1روزنامه همبستگی مورخ 1386/05/04
 .2روزنامه خراسان مورخ 1386/11/18
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بنابر گزارش خبري روزنامه کار و کارگر ،با طراحی بهتر ،ارتقاي کیفیت ،مواد اولیه ،نوآوري و خالقیت در فرآيند تولید،
بستهبندي مناسب ،بازاريابی حرفهاي و تبلیغات اثرگذار و هدفمند به يقین میتوان تحولی عظیم در تولید و صادرات آن ايجاد
کرد و سهم بیشتري در بازارهاي جهانی کسب کرد .تولیدکنندگان ايرانی به دلیل ناآشنايی با بازارهاي خارجی قادر به فروش
محصوالت خود در اين بازارها نیستند .در اين میان دالالن و واسطهها وارد ماجرا میشوند که فقط میخواهند دسترنج
تولیدکنندگان را به ارزانترين قیمت ممکن خريداري کنند .اما از آنجا که فعالیت صحیح حرفهاي براي بازاريابی و فروش
ندارند ،خود نیز با مشکل فروش ،خواب نقدينگی و رکود معامله مواجه میشوند و خواب سرمايه را میخواهند با افزايش
قیمت جبران کنند .اين امر سبب شده است که محصوالت صنايع دستی ايران براي مصرفکننده نهايی در بازارهاي برونمرزي
گران تمام شود و قدرت رقابت اين ساختهها از دست رود .امروزه انتشار و توزيع بروشور يا کتاب براي معرفی صنايع دستی
کافی نیست ،بلکه بهرهگیري از شبکههاي اطالعرسانی به ويژه اينترنت باعث شده است مصرفکنندگان در سراسر جهان با
تولیدات صنايع دستی ايران آشنا شوند و تقاضا براي خريد تولیدات صنايع دستی افزايش يابد .براي پاسخگويی به اين گونه
تقاضاها بايد فروش آنالين مدنظر قرار گیرد که اين امر متضمن آن است که کاالهاي تولید شده در بستهبنديهاي زيبا ،محکم
و با کیفیت خوب عرضه شوند و حمل و نقل نیز با روشهاي سريع و مطمئن صورت گیرد تا کاالها در اسرع وقت و با کیفیتی
مناسب و مطلوب در دسترس مشتريان قرار گیرد.
در ادامه اين گزارش خبري چنین مطرح میشود که براي حمايت از تولیدات صنايع دستی و رونق صادرات اين کاالها توجه
به موارد زير ضروري است :افزايش سرمايهگذاري در رشتههاي گوناگون صنايع دستی و ايجاد فرصتهاي شغلی؛ آموزش
هنرمندان و صنعتگران شاغل در بخشهاي مختلف صنايع دستی براي تولید محصوالت مطابق با سلیقه و ذوق مشتريان خارجی
از طريق همايشها ،کارگاههاي آموزشی و غیره؛ حمايت از صنعتگران و هنرمندان موجود و تشويق و دلگرم ساختن آنها با
روشهاي گوناگون از جمله تأمین بیمههاي مناسب ،فراهم ساختن مواد اولیه مورد نیاز با قیمت مناسب ،فراهم کردن امکان
عرضه محصوالت تولید شده به مشتريان؛ استاندارد کردن مواد اولیه؛ کنترل کیفیت تولیدات؛ ايجاد بانک اطالعات درباره
هنرمندان و صنعتگران شاغل در زمینه صنايع دستی؛ بارکددار کردن کاالهاي تولید شده و شناسنامهدار کردن آنها؛ ورود به شبکه
اينترنتی و تجارت الکترونیک در بعد داخلی و جهانی؛ شناسايی بازارهاي جديد براي خلق تقاضاي بیشتر؛ توسل به شیوههاي
راهبردي و تبلیغاتی مؤثر در امر بازاريابی؛ و بهرهگیري از تجربههاي کشورهاي

رقیب1.

بنابر نظر عابدي ،ريیس کارگروه اقتصادي و اجتماعی صنايع دستی ( ،)1385اساسیترين مشکل صنايع دستی ،عدم دسترسی
به آمار و اطالعات مؤثق و به هنگام است که مانع رسیدن به يک برنامهريزي کامل و جامع است .او ابراز امیدواري میکند که

 .1روزنامه کار و کارگر مورخ 1386/05/07
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با برقراري تعامل بین گمرکات کشورهاي جهان در سال  86اين معضل برطرف شود .1به عالوه ،ريیس کارگروه ترويج و احیاي
صنايع دستی ( ،)1385بر اين عقیده است که ايجاد ارتباط منطقی میان گروههاي ذينفع ،مهمترين وظیفه اين کارگروه است.
همچنین ،رحمتی ،ريیس کارگروه بستهبندي ( ،)1385معتقد است که وضعیت بستهبندي در اين صنعت در حد صفر

است2.

در گزارشی ديگر ،محمدي ،رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزي ( ،)1384داليل کاهش کمی صادرات محصوالت صنايع
دستی را کاهش تقاضاي جهانی ،ناتوانی رقابت فرش و صنايع دستی اين استان با شرايط بازارهاي جهانی ،نبود قوانین کافی
حمايتی از اين بخش ،و کاهش نرخ دالر در برابر يورو ذکر

میکند3.

آرينمنش ( ،) 1384بر اين نظر است که توسعه گردشگري ،باعث تحرک در چرخه تولیدات صنايع دستی و در نتیجه
اشتغالزايی

میشود4.

اصغر برشان ،دبیر اجرايی خانه کارگر استان اصفهان ( ،)1384نیز توسعه صنايع دستی و رونق کامل صنعت توريسم را يکی
از راهحلهاي حذف مشکل بیکاري میداند و اعتقاد دارد که بايد با رونق صنعت گردشگري و به تبع آن توسعه صنايع دستی
اين مشکل برطرف شود .اين دو عامل به دلیل تکمیلکنندگی يکديگر میتوانند به راحتی آمار نرخ بیکاري استان اصفهان را در
حد قابل قبول کاهش دهند .البته او به گردشگري داخلی نیز به عنوان عامل مؤثر اشاره میکند ،ولیکن متذکر میشود که ظرفیت
و قدرت گردشگري داخلی محدود

است5.

با توجه به گزارش مطبوعاتی ديگر ،غالمعلی فیضاللهی ،ريیس اتحاديه صنايع دستی استان اصفهان ( ،)1384بر اين نظر
است که بهترين راه شناخت صنايع دستی ،تبلیغات است .عالوه بر تبلیغات از سوي رسانههاي گروهی ،ارتباط سازمان صنايع
دستی با دانشگاههاي داخلی و خارجی ،ايجاد دفاتر بینالمللی در سازمان صنايع دستی براي ارتباط با سفارتخانههاي دنیا و
معرفی صنايع دستی میتواند در شناسايی و معرفی صنايع دستی ايران مؤثر باشد .تجارت الکترونیک و آموزش براي شناسايی،
بازاريابی و تبلیغات در صنايع دستی ،از جمله مهمترين راهکارها براي رونق صنايع دستی

است6.

به عالوه ،سید حسین هاشمی ،نماينده مردم میانه و نايب ريیس کمیسیون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمی (،)1384
بر اين نظر است که تمرکز صنايع دستی در صنايع کوچک در قالب شهرکهاي صنعتی موجب میشود که از امکانات و منابع

 . 1با اين وجود ،هنوز هم دسترسی به اطالعات آماري مؤثق ،دغدغه محققان و صاحبنظران حوزه صنايع دستی است.
 .2روزنامه توسعه مورخ 1385/11/29
 .3روزنامه اطالعات مورخ 1384/08/15
 .4روزنامه اطالعات مورخ 1384/12/23
 .5روزنامه کار و کارگر مورخ 1384/10/08
 .6روزنامه توسعه مورخ 1384/09/30
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مالی اين صنايع بهرهمند شوند و بدينترتیب توسعه يابند 1.از سوي ديگر ،علی يزدانی ،معاون وزير صنايع و معادن (،)1384
پراکندگی صنعتگران ،عدم اقدام مؤثر در جهت بیمه صنعتگران صنايع دستی ،فقدان حمايت مالی الزم از طريق سیستم بانکی،
نامشخص بودن سهم صنايع دستی در تبصرههاي بودجه ،فقدان آمار و اطالعات مدون و دقیق ،نگرش برخی مسئوالن مبنی بر
عد م بازدهی اقتصادي مطلوب صنايع دستی ،در نظر نگرفتن معافیت کامل مالیاتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش صنايع
دستی ،و عدم بستهبندي مناسب را از مشکالت و چالشهاي صنايع دستی در ايران به شمار

میآورد2.

بنابر نظر رمضانی ،دبیر کل اتاق تهران ( ،)1383به دلیل کمتوجهی به سلیقه بازار مصرف ،عدم بهرهگیري از اطالعات و دانش
روز ،و کاهش سهم صادرات فرش در جهان ،تولید و صادرات صنعت فرش ايران در رديف کشورهاي متوسط قرار گرفته
است .او بر اين عقیده است که واگذاري مسئولیت سازمان فرش به بخش تعاون و يا بخش خصوصی به تحقق سیاست محوري
دولت مبنی بر کاهش تصديگري منجر میشود 3.اين در حالی است که فیضالهی ،ريیس هیئت مديره اتحاديه صنف صنايع
دستی اصفهان ( ،)1383با بیان اينکه صنايع دستی بعد از پیروزي انقالب با رکود شديدي مواجه شده است ،نبود مديريت
صحیح در اين بخش را مهمترين علت اين رکود معرفی میکند .جلوگیري از صادرات صنايع دستی ،ايجاد پیمان ارزي و تبديل
سازمان صنايع دستی به شرکت سهامی توسط دولت از جمله مشکالتی است که باعث شده صنايع دستی اصفهان جايگاه اصلی
خود را از دست

دهد4.

حسین امینی ،کارشناس و يکی از فروشندگان صنايع دستی در تهران ( ،)1383بر اين اعتقاد است که افزايش گردشگر موجب
ارتقاي اين هنر  -صنعت ملی میشود .بدين ترتیب ،بايد با افزايش مناسبات سیاسی ايران با کشورهاي مختلف جهان هنر ايران
را به جهانیان عرضه کرد .او بر اين نظر است که دولت میتواند با ملزم کردن ادارات و سازمانهاي دولتی براي استفاده از صنايع
دستی ايران به عنوان هديه به مهمانان خارجی ،گامی بلند در معرفی صنايع دستی ايران بردارد .به عالوه ،وي مطرح میکند که
مواد اولیه صنايع دستی گران شده است و اين مورد لزوم حمايت دولت از تولیدکنندگان و فروشندگان را نشان میدهد .بنا بر
نظر او ،در صنف صنايع دستی به جهت فروش کم ،افراد مجبور به دريافت وام هستند؛ ولیکن آنقدر در مسیر دريافت وام،
مشکالت و موانع وجود دارد که افراد قادر نیستند از اين تسهیالت استفاده کنند .اين کارشناس ،بیشتر خريداران صنايع دستی
ايران را از کشورهاي خاور دور به ويژه ژاپن و کشورهايی از اروپا و امريکا میداند و لزوم آشنايی کشورهاي عربی با بازار

 .1روزنامه آشتی مورخ 1384/07/27
 .2روزنامه توسعه مورخ 1384/03/10
 .3روزنامه اطالعات مورخ 1383/10/08
 .4روزنامه توسعه مورخ 1383/07/14
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صنايع دستی ايران را متذکر میشود .البته او بر اين نظر است که سرمايهگذاري براي حضور در کشورهاي آسیاي میانه به دلیل
ناتوانی خريد آنان بیفايده

است1.

فزونی عرضه يا تولید بر تقاضا ،افزايش تولید با کیفیت پايین و بدون توجه به ساليق بازار ،عدم تأمین مواد اولیه مرغوب،
يکنواخت و تکراري بودن طرحهاي فرش ايران از داليل کاهش صادرات فرش و صنايع دستی بوده است .کماطالعی از وضعیت
رقبا ،عدم قابلیت سفارشپذيري فرش ايران ،ثابت ماندن حجم تجارت جهانی فرش در دو دهه اخیر از ديگر مواردي است که
به عنوان داليل کاهش صادرات فرش دستبافت ذکر میشود .همچنین مشکالتی مانند افزايش هزينههاي حمل و نقل ،نرخ
بیمه ،رکود اقتصادي جهان ،عدم برخورداري از برخی سهیمههاي تعرفهاي ،عدم ثبت طرحها و نقوش ايرانی و مشکالت مالکیت
معنوي فرش نیز مزيد بر علت هستند 2.بنابر نظر طاهرنژاد ،مديرعامل سازمان صنايع دستی ايران ( ،)1380افت کیفیت ،بکارگیري
مواد اولیه نامرغوب ،عدم تمرکز در سیاستگذاري و سازماندهی ،بیتوجهی به وضع بازار و رقبا ،و فقدان استراتژي تبلیغاتی از
عمدهترين داليل افت شديد صادرات صنايع دستی کشور است .به عالوه ،بکارگیري روشهاي سنتی فروش و بنابراين باقی
ماندن کاالها تا مدتهاي زياد در بازارهاي فروش و معطل ماندن سرمايه و زايل شدن سود ،از داليل ديگر ناکامی در صادرات
صنايع دستی هستند .همچنین او بر اين نظر است که تعدد مراکز تصمیمگیري و وجود متولیان مختلف در اين بخش ،از عوامل
اصلی بیتوجهی به صنايع دستی

است3.

بر اساس بررسیهاي کارشناسی انجام شده در مرکز توسعه صادرات ايران ( ،)1380عمده صادرات صنايع دستی ايران ،توسط
نهادهاي دولتی و نیمهخصوصی ،از جمله سازمان صنايع دستی ،جهاد سازندگی و کمیته امداد امام خمینی (ره) انجام میشود.
بنابراين الزم است ،بنگاههاي خصوصی و تعاونی فعال در زمینه تولید و صدور اين محصوالت حمايت و تقويت شوند .در اين
گزارش ،ضعف بنگاههاي اقتصادي بخش خصوصی و تعاونی ،ناکارآمدي سازمانهاي متولی تولید در سیاستگذاري و حمايت
از صنايع دستی ،اطالعرسانی ناقص به بازارهاي جهانی ،عدم حضور چشمگیر جهانگردان خارجی و وجود مشکالت گردشگري
در ايران ،عدم آشنايی تولیدکنندگان و بنگاههاي بخش خصوصی و تعاونی به فرآيند صادرات ،و عدم اطالع کافی از سلیقههاي
مصرفکنندگان ،از جمله تنگناهاي موجود بر سر راه صادرات صنايع دستی کشور ذکر شده است .همچنین ،هزينههاي سنگین
شرکت در نمايشگاههاي داخلی و خارجی ،عدم تأمین مالی کارگران و هنرمندان اين صنعت -هنر ملی ،نبود اتحاديه و تشکل
صادراتی در اين بخش و کمبود نقدينگی کارگاههاي موجود از ديگر معضالتی است که در بخش صنايع دستی بايد مورد توجه
قرار گیرد .مواردي چون ضعف بستهبندي ،افزايش قیمت تمام شده کاال ،حمل و نقل گران و وجود کشورهاي رقیب و پرتحرک
در عرصه تجارت جهانی صنايع دستی میتواند بر روند رشد و توسعه اين بخش اثر منفی داشته باشد.

 .1روزنامه اعتماد مورخ 1383/03/31
 .2روزنامه همبستگی مورخ 1382/08/14
 .3روزنامه اطالعات مورخ 1380/08/15
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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،
راه حلی منطقی و راهگشا وجود دارد که از جمله میتوان به ايجاد بازارچههاي اختصاصی صنايع دستی در سراسر کشور ،فعال
کردن غرفههاي اين محصوالت در رايزنیها ،سفارتخانهها و ساير اماکن متعلق به ايران در خارج از کشور ،تشکیل شرکت
سهامی عام صادراتی صنايع دستی و اطالعرسانی اينترنتی از صنايع دستی ايران روي شبکههاي تبلیغاتی اشاره کرد .همچنین
تأمین مواد اولیه هنرمندان اين صنعت ،ايجاد اتحاديه صادرکنندگان صنايع دستی و تشکیل صندوق غیردولتی بازاريابی و توسعه
صادرات صنايع دستی راهکارهاي مطلوبی براي افزايش صادرات اين محصوالت محسوب میشود .در اين زمینه راهحلهاي
ديگري چون ارايه وامهاي ارزانقیمت به تولیدکنندگان صنايع دستی ،اجراي طرحهاي افزايش حضور جهانگردان در ايران ،و
حذف هزينههاي دولتی مؤثر در قیمت تمام شده صنايع دستی نیز میتواند کارگشا

باشد1.

با توجه به گزارش خبري روزنامه اطالعات ،کسانی که به صورت پارهوقت به تولید صنايع دستی مبادرت میورزند ،اغلب
کشاورز و ساکن روستا هستند و در واقع ،فصلی بودن کار کشاورزي و همچنین درآمد اندک حاصل از فعالیت در آن بخش،
آنان را به سوي اين صنعت سوق میدهد .به عبارت ديگر ،با توجه به متوسط جمعیت خانوار ،حدود نیمی از جمعیت ايران
(مستقیم و غیرمستقیم) از درآمد حاصل از تولیدات دستی (هرچند اندک) برخوردار میشوند .همچنین ،اين گونه مشغلهها
موجب ماندگار شدن روستايیان و جلوگیري از مهاجرت آنان به شهرها میشود و تا حدود زيادي از مسائل و عوارض مسأله
مهاجرت میکاهد .عدم وابستگی مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز براي تولیدات دستی از ديگر ويژگیهاي اين "هنر -صنعت"
است .به گفته کارشناسان بیش از  80درصد مواد و وسايل مورد نیاز تولیدات دستی در داخل تأمین میشود و اين در حالی
است که اينگونه تولیدات از  75درصد ارزش افزوده برخوردارند .میزان سرمايه مورد نیاز براي ايجاد اشتغال در اين شاخه نیز،
در مقايسه با تولید ماشینی بسیار ناچیز است.
همچنین ،بنابر اين گزارش مطبوعاتی ،آموزش و فراگیري در اين شاخه از تولید ،سهل و دست يافتنیتر از ساير صنايع است
و بیشتر به صورت "استاد شاگردي" و "سینه به سینه" صورت میگیرد ،و زمینه را براي ايجاد و گسترش آن آسان میسازد.
کاربردي بودن مصنوعات دستی و يا حداقل چربیدن اين جنبه بر وجوه تزيینی و تجملی ،از ديگر محاسن و مزاياي تولیدات
دستی به حساب میآيد ،زيرا اکثر وسايل و کاالها در گذشتههاي دور بنا به ضرورت و نیاز انسانها به وجود آمدهاند ،تکامل
يافتهاند و امروز نیز میتوانند در زندگی روزمره هر فرد کارآمد باشند .چنانچه ذهنیتها و الگوي مصرف افراد اجازه دهد،
میتوانند میزان قابل توجهی از بار تقاضاي جامعه را به دوش کشند و از ورود کاالهاي ماشینی مشابه جلوگیري کنند.
اين گزارش بر اين نظر است که مهمترين ويژگی صنايع دستی ،که اغلب کارشناسان و صاحبنظران بدان اشاره میکنند ،وجه
فرهنگی و هنري آن است که در حقیقت عامل جذابیت و ماندگاري اينگونه تولیدات نیز هست .تبلیغات شايسته و مستمر در

 .1روزنامه اطالعات مورخ 1380/04/19
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رسانههاي کشورهاي مختلف با استفاده از يک درصد دريافتی از کاالهاي صادراتی و تالش براي حفظ بازارهاي موجود و
دستیابی به بازارهاي جديد در رونق و ادامه زندگی صنايع دستی مؤثر خواهد بود .پرداخت تسهیالت بانکی با بهره اندک و
اقساط طويل المدت به صنعتگران و هنرمندان اين رشته ،تأمین مواد اولیه مناسب و کیفی و نظارت بر واردات مواد غیرکیفی،
تضمین خريد کاالهاي ساخته شده و اعطاي پیشپرداخت به تولیدکننده ،تربیت طراحان زبده و ترويج طرحها و نقشهاي باب
طبع و میل و سلیقه مشتريان ،اشاعه فرهنگ مصرف تولیدات دستی در میان مردم ايران با کمک رسانههاي جمعی ،بیمه کردن
دستاندرکاران و زحمتکشان اين رشته ،برگزاري مسابقات داخلی و بینالمللی بین هنرمندان هر يک از رشتههاي مربوطه و
تالش براي تدوين و اجراي استانداردهاي مورد قبول و مطلوب براي تمام محصوالت میتواند به پیشرفت و تعالی در رونق
بازار تولیدات و تولیدکنندگان اين رشته کمک

کند1.

در گزارش خبري ديگري در روزنامه اطالعات ،چنین مطرح میشود که در ايران و در همه سالهاي قبل ،صنايع دستی
هیچگاه از ثبات موقعیت تولید و بازار برخوردار نبوده است .کارشناسان در جستجوي يافتن علت ،وضعیت موجود را نه صرفا
ناشی از بیثباتی در مديريت اجرايی و حضور فعالتر و پردامنهتر رقیبان در بازار جهانی میدانند ،بلکه به اعتقاد آنان ،بیش از
همه اينها ،که بیتأثیر در موقعیت کنونی صنايع دستی کشور نیست ،دو عامل اساسی ،يکی زاويه ديد و نوع نگاه نسبت به صنايع
دستی و ديگري عدم نوآوري و تغییر در صنايع دستی ،رشد و توسعه صنايع دستی را تحتالشعاع قرار داده است.
بنابر اين گزارش ،در مورد عامل اول ،در کشور ما از ديرباز همواره بحث و گفتگو از بود و نبود صنايع دستی بوده است.
درآمد سرشار نفتی در همه اين سالها به عنوان تنها منبع درآمد آسانباب و در دسترس براي بسیاري از برنامهريزان و متولیان
امور توسعه اقتصادي ،مجال انديشیدن به درآمد ظاهرا ناچیز صنايع دستی را نداده است .در مورد عامل دوم ،نوآوري در صنايع
دستی نوعی سنتشکنی محسوب میشود و به همین دلیل مذموم و ناپسند جلوه میکند .به اين ترتیب اصرار بر ثابت بودن
فرم ،طرح و نقش ،و تکنیک کار ،صنعتگران کشور را از بخش مهمی از بازار داخلی و خارجی محروم میسازد و شوق و تمايلی
در بیننده و خريدار

برنمیانگیزد2.

در گزارش آخر نیز ،منصور عبداللهی ،سرپرست صنايع دستی استان چهارمحال و بختیاري ( )1368بر اين نظر است که
گستردگی و پراکندگی تولیدات صنايع دستی اين استان ،کار رساندن امکانات و خدمات براي دست اندرکاران اين حرفه را با
مشکالتی مواجه کرده

است3.

 .1روزنامه اطالعات مورخ 1376/03/21
 .2روزنامه اطالعات مورخ 1375/02/21
 .3روزنامه اطالعات مورخ 1368/08/04
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جدول  3-2به طور خالصه چالشهاي مطرح شده توسط هر يک از مسئوالن ،کارشناسان و هنرمندان صنايع دستی را نشان
میدهد.
جدول  3 -2خالصه گزارشهاي مطبوعاتی در زمینه چالشهاي موجود در صنايع دستی
صاحبنظر
1

کــیــهــان نــوزا د

چالشهاي مطرح شده
1

()1393

 کیفیت پايین مواد به کار رفته در تولید صنايع دستی عدم نوآوري در تولید کاالهاي صنايع دستی -بستهبندي نامناسب کاالهاي تولیدي دستی

2

ا ک بر صــــا م تی

2

()1393

 خارج شدن برخی از رشتههاي صنايع دستی از گردونه مصرف به دلیل تغییر سبک زندگی عدم به روز شدن صنايع دستی با نیاز جامعه امروز و در نتیجه عدم توانايی رقابت با نمونههايمشابه خود

3

کارشــناس روزنامه  -کپی محصوالت صنايع دستی توسط چینیها
کــار و کــارگــر  -رقابت قیمتی محصوالت ساير کشورها از جمله چین ،پاکستان ،هندوستان ،افغانستان و ايتالیا
()1392

 -متداول نبودن فرهنگ استفاده از هنر دستی ايرانی به جاي کاالهاي رقیب از جمله کاالهاي چینی

4

نصراللهی)1392( 3

 -عدم وجود يک استراتژي و برنامه مدون براي صادرات از طرف نهادهاي مربوط از قبیل سازمان

5

4

توسعه تجارت ،اتاق بازرگانی ايران و چین ،و حتی رايزن فرهنگی اقتصادي سفارت ايران در چین
 عدم آشنايی تجار ايران با بازار و فرهنگ چین (ضعف جايگاه آموزش در اقتصاد) شرکت تجار ايرانی در نمايشگاههاي غیرتخصصی و در نتیجه عدم موفقیت در فروش اين کاالها يادر نهايت اقدام به ارزانفروشی در مواردي حتی ارزانتر از بازار ايران
 -عدم حمايت دولت از بخش خصوصی فعال ايرانی در زمینه صنايع دستی در چین

6

فــیــضالــلــهــ ی

 -عدم همکاري شفاف و منسجم گمرک ايران و سازمان میراث فرهنگی (بحث قاچاق کاالهاي صنايع

()1392

دستی به صورت مرزي)

شفاعیان)1392( 5

 عدم پشتیبانی تولیدکنندگان توسط نهادهاي دولتی عدم وجود تبلیغات مناسب در حوزه صنايع دستی نبود بازار خوب براي فروش کاالهاي صنايع دستی مشکالت سرمايهاي هنرمندان صنايع دستی -کاهش توان اقتصادي مردم و متعاقب آن کاهش قدرت خريد مردم در زمینه کاالهاي دستی

 .1کارشناس و فعال بازار
 .2استاد قلمزنی در اصفهان
 .3فعال اقتصادي و کارآفرين
 .4رئیس اتحاديه صنايع دستی استان اصفهان
 .5کارشناس و فروشنده صنايع دستی
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صاحبنظر
7

نــامــور مــطــلــق

69

چالشهاي مطرح شده
1

()1392

 وجود کاغذبازي و بوروکراسی اداري و عدم وجود قوانین تسهیلکننده در بحث جوايز صادراتی نداشتن باورمندي میان مديران مسئول در حوزه صنايع دستی ضعف فرهنگسازي در اين حوزه عدم اعطاي وام کافی به هنرمندان براي تجهیز و به روز کردن کارگاهها عدم ارايه کمکهاي الزم به هنرمندان از قبیل استقرار آنها در شهرکهايی با حاملهاي انرژي ارزانتر نبود آمار دقیق و مشخص از میزان صادرات صنايع دستی ظهور رقباي قدرتمند مثل چین و هند در بازار فروش جهانی در اين حوزه -معضالت صادرات چمدانی صنايع دستی به کشورهاي اروپايی

8

سلطانیفر - )1392( 2وجود مشکالت در زمینه گردشگري و کاهش خريداران خارجی صنايع دستی ايران به دلیل اين
مشکالت

9

نامور مطلق ( - )1392عدم رعايت قوانین جاري در حوزه صنايع دستی
 عدم نظارت معاونت صنايع دستی روي صنوف ،فروشگاهها و بازارچههايی با عنوان صنايع دستیکه در آنها کاردستی يا محصوالت ماشینی به جاي صنايع دستی ايرانی فروخته میشوند.

10

نامور مطلق ( - )1392مشکالت مربوط به ضعف قانون در حوزه صنايع دستی
 مشکالت اعتباري موجود در اين حوزه -عدم ايجاد صنايع دستی دانشبنیان و کارگاههاي تخصصی

11

نامور مطلق ( - )1392مسائل فرهنگی و کمکاري در حوزه صنايع دستی
 نگاه مديران به صنايع دستی به عنوان يک صنعت تزيینی (عدم توجه به اين صنعت به عنوان حلکننده مشکالت اشتغال ،صادرات و ارزآوري)
 نیاز به تبلیغات آگاهیبخش و حساسیتزا در میان رسانهها در جهت ترويج صنايع دستی به عنوانصنعتی پاکدست
 عدم توجه به انتقال مسئولیت صنايع دستی بدست بخش خصوصی و هنرمندان و تشکلهايغیردولتی

12

ع لی ب خ تیــاري

3

()1392
 13نجفی)1392( 4

 افزايش هزينههاي کارخانههاي تولیدي صنايع دستی به  8برابر ،بعد از هدفمندي يارانهها (حتی دربرخی موارد تعطیلی اين کارخانجات)
 کمبود بودجه و مشکالت تأمین مالی در حوزه صنايع دستی ضعف مديريتی و فقدان برنامهريزي منسجم و جامع در اين حوزه -عدم آگاهی نسبت به اهمیت صنايع دستی و گردشگري در بدنه دولت و میان مردم

 . 1معاون صنايع دستی سازمان میراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري
 .2ريیس سازمان میراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري
 .3استاد نمونه شیشهگري دستی
 .4معاون ريیسجمهوري و ريیس سازمان میراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري
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کارشــناس روزنامه  -عدم توجه به بعد فرهنگی و اجتماعی صنايع دستی در انتقال باورها و اعتقادات اقوام مختلف ايرانی
(انتقال فرهنگ گذشته به آينده)

خراسان ()1391

 استفادههاي غیرقانونی از نوع طرحها و نقشهاي ايرانی در محصوالت وارداتی از کشورهاي چینو هند
 نبود امکانات حمايتی و متعاقب آن نبود مواد اولیه مرغوب در تولیدات فنی محصوالت صنايعدستی
 نبود آگاهی و هوشیاري مردم نسبت به همیت فرهنگی و هنري اين گونه آثار و اشیا (گاه به دلیلضعف در نوع طرحها و نقشها و گاه به دلیل تکراري بودن آن در ساخت)
 تمايل خريداران به خريد صرف برخی اشیاي دکوري صنايع دستی مردم بنا به قیمتهاي بااليمحصوالت 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
15

کارشــناس روزنامه  -هجوم صنايع دستی چینی و خارجی به بازارهاي کشور
 -قیمت تمام شده باالي کاالهاي صنايع دستی

جوان ()1391

 عدم تبلیغات کافی در حوزه شناساندن هنرهاي بومی و دستی کشور16

ســ ـ بزه میــدا نی

1

()1390

 عدم توجه به مباحث بازاريابی و فراهم ساختن بازار عرضه محصوالت دستی عدم توجه به مبحث خصوصیسازي در حوزه صنايع دستی عدم حمايت دولت از شرکتهاي تعاونی و اتحاديههاي در حال فعالیت عدم برنامهريزي منسجم و منظم جهت برپايی نمايشگاهها در استانهاي مختلف مشکالت بیمه صنعتگران و هنرمندان حوزه صنايع دستی عدم توجه به مستندنگاري ماندگاري و احیاي رشتههاي هنرهاي سنتی کشور بیتوجهی به احیاي اين رشتهها با تجهیز و راهاندازي کارگاههاي تولیدي و آموزشی در استانها مشکالت در پرداخت تسهیالت بانکی در حوزه اشتغال خانگی -عدم وجود بازارچههاي صنايع دستی در مبادي ورودي و خروجی استانها

17

باالن)1390( 2

18

محمدپور)1390( 3

 کمبود کارشناسان و ارزيابان متخصص و آشنا با حوزه صنايع دستی کمبود سرمايهگذاري در امر بستهبندي محصوالت صنايع دستی سنتی بودن روند صادرات کشور در مقايسه با تجارت جهانی وارد نشدن صنايع دستی در سند توسعه اشتغال و در نتیجه عدم امکان استفاده از برنامهها و اعتباراتتعیین شده طبق سند

 .1مدير کل دفتر آموزش و حمايت از تولید صنايع دستی کشور
 .2مدير کل امور بازرگانی معاونت صنايع دستی سازمان میراث فرهنگی
 .3مدير کل میراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري مازندران

طرح پژوهشی بررسی و شناسايی مؤلفههاي مؤثر در توسعه کسب و کار هنرهاي صناعی (صنايع دستی)
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19

1

موسوي ()1390

20

اکبري)1390( 2

21

دانیالی)1390( 3

22

کارشــناس روزنامه  -گرانی مواد اولیه در تولید کاالهاي صنايع دستی

 عدم توجه به بحث آموزشهاي نوين در حوزه صنايع دستی عدم استفاده نمادين از محصوالت صنايع دستی (مثل شمول صنايع دستی در سبد جوايز بانکها) نبود بازارچههاي مناسب براي فروش صنايع دستی عدم توسعه تعاونیها و اتحاديههاي مختلف در حوزه صنايع دستی مشکالت بیمهاي هنرمندان صنايع دستی عدم توجه به رويکرد معافیت مالیاتی و موارد مشابه براي تشوق فعالیتهاي بیشتر در اين حوزه عدم توجه به تولید کاالهاي صنايع دستی بر اساس استانداردها عدم تأمین امنیت سرمايهگذاري در صنايع دستی عدم تولید کاالهاي متنوع متناسب با سلیقه روز مشکالت در زمینه برگزاري و شرکت در نمايشگاههاي مناسب عدم بسترسازي مناسب فرهنگی در حوزه صنايع دستی عدم هماهنگی میان دستگاههاي اجرايی ذيربط عدم توسعه زيرساختهاي الزم در توسعه صنايع دستی نبود رويکرد مناسب نسبت به تبلیغات و بازاريابی در اين حوزه عدم حمايت از سرمايهگذاري بخش خصوصی در حوزه کاالهاي صنايع دستی هزينه سربار تولید باال و در نتیجه بهاي تمام شده باالي کاالهاي صنايع دستی در مقايسه با رقبا -نبود ديد کاريردي در حوزه صنايع دستی و به روزرسانی تولید

مـــردمســـــاالري  -هجوم کاالهاي چینی به بازار ايران
()1389
23

نیکنام)1389( 4

24

عابدي)1389( 5

25

باالن ()1389

 عدم وجود صرفه اقتصادي در برخی رشتههاي صنايع دستی و نگرانی در زمینه منسوخ شدن آنها(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 تنوع بسیار صنايع دستی وارداتی و عدم توجه به اين مورد در میان تولیدکنندگان و هنرمندان  -عدمحمايت از تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه قیمت باالي محصوالت صنايع دستی ايران
 -عدم برنامهريزي مناسب به منظور ترويج و تبلیغ صنايع دستی در بازارهاي داخلی و خارجی

 .1معاون صنايع دستی استان خراسان رضوي
 .2کارشناس حوزه صنعت گردشگري
 . 3معاون صنايع دستی سازمان میراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري
 .4استادکار صنايع دستی در بازار نقش جهان اصفهان
 .5کارشناس ارشد صنايع دستی

طرح پژوهشی بررسی و شناسايی مؤلفههاي مؤثر در توسعه کسب و کار هنرهاي صناعی (صنايع دستی)
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کارشــناس روزنامه  -نبود امکانات و حمايت کافی از صنعتگران و تولیدکنندگان هنرهاي سنتی
آرمان ()1388

 عدم تناسب بسیاري از محصوالت صنايع دستی با نیازهاي خانواده هاي ايرانی (به دلیل تولید باهمان شیوههاي سنتی و بدون در نظر گرفتن سلیقه مصرفکننده)
 عدم توانايی در تولید محصوالت با کیفیت با قیمت رقابتی بستهبندي نامناسب کاالهاي صنايع دستی عدم توجه به مباحث بازاريابی در عرصههاي داخلی و خارجی واردات صنايع دستی بیکیفیت خارجی مباحث تسهیالتی مربوط به حمل و نقل ،بانکها و قوانین گمرکی عدم توجه به رويکردهاي تخصصی در زمینه مقايسه آمار صادرات صنايع دستی ايران با آمار سايرکشورها

27

کیايی)1388( 1

28

صــادرکننده صــنايع  -عدم اعطاي تسهیالت در بخش حمل و نقل و گمرک

 پشت پرده بودن صنايع دستی و عدم نگاه منسجم و جامع به آن 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

دستی ()1388

 -مشکل بیمه هنرمندان صنايع دستی (افزايش هزينهها در تولید و کاهش امکان رقابت قیمتی)

29

دانیالی ()1388

 -فروش صنايع دستی خارجی در اماکن و ابنیههاي تاريخی که مورد تايید يونسکو هستند ،به طور

30

کارشــناس روزنامه  -عدم بازنگري و اصالح شیوههاي کهنه در تولید کاالهاي صنايع دستی (بحث کیفیت و قیمت)

مثال میدان نقش جهان (الزم به ذکر است در اين زمینه دستوراتی به طور عملیاتی صادر شده است)
کیهان ()1388

 عدم توجه به بخش بینالمللی و صادرات صنايع دستی عدم فعالیت تشکلهاي غیردولتی و کارگاهها و شرکتهاي خصوصی فقدان بازارچهها و شهرکهاي فروش صنايع دستی -عدم حمايت دولتی

31

کیايی ()1388

 عدم اصالح روشهاي تولید صنايع دستی عدم توجه به شرايط بهداشتی کارگاهها و امکانات تولیدي بهتر عدم توجه به کاربردي کردن محصوالت و تأمین نظر و سلیقه مشتريان (روشهاي طراحی با توجهبه رنگهاي مورد توجه مشتريان)
 عدم تالش در جهت کاهش هزينهها و قیمت تمام شده تولیدات عدم اصالح روشهاي بازرگانی و بازاريابی محصوالت مشکل عدم وجود بازارچههاي موقت فروش و شهرکهاي صنعتی عدم توجه به پخش برنامههاي مستند در زمینه صنايع دستی با هدف آشنايی بیشتر مردم و صنايعتولید با صنايع دستی

 . 1مدير کل حمايت از تولید و بازرگانی معاونت هنرهاي سنتی و صنايع دستی سازمان میراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري
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1

32

فیروزه ()1388

33

هــاتــفــی فــارمــد

 فقدان رويکرد دولتی در استفاده از کاالهاي صنايع دستی در بخشهاي دولتی عدم حمايت دولت نسبت به بخش خصوصی در زمینه صنايع دستی2

()1388

 تنوع رشتهها در امر بستهبندي کاالهاي صنايع دستی بیتوجهی هنرمندان به بازاريابی در اين حوزه -بیتمايلی به نیازهاي روز بازار و جلب نظر بازار جهانی

34

معاون صنايع دستی  -نبود بستهبندي براي کاالهاي تولید شده
کشور ()1388

 عدم توجه به مباحث بازاريابی در حوزه کاالهاي صنايع دستی -عدم توجه هنرمندان به سلیقه بازار و هماهنگی هنرهاي سنتی با اقتصاد نوين

35

کیايی ()1387

36

کیايی ()1387

37

کیايی ()1387

38

هاتفی)1387( 3

 مشکالت مربوط به تولید و پشتیبانی از تولید عدم وجود رويکرد بازاريابی مناسب در اين حوزه و توجه به شناسايی بازار عدم توجه مناسب به برگزاري نمايشگاهها براي عرضه صنايع دستی مشکالت بستهبندي محصوالت صنايع دستی عدم توجه و پشتیبانی مناسب از مقوله صادرات در اين حوزه (مباحث مربوط به بانکها ،حمل ونقل و گمرک به عنوان زيرساختهاي ضروري صادرات صنايع دستی)
 مشکالت موجود در بحث تبلیغات به خصوص در گسترش بازارهاي جهانی کاالهاي صادراتی عدم اطالعرسانی تجاري مناسب به هنرمندان و صنعتگران فعال در اين حوزه عدم توجه کافی به حفظ بازارهاي سنتی صادرات عدم نگاه منسجم و يکپارچهسازي مديريت رويدادهاي تجاري و توجه به بخش صنايع دستی بهعنوان يکی از بخشهاي مهم در ارتقاي صنعت کشور و بهبود تراز بازرگانی
 نبود سیستم اطالعات آماري جامع در کشور وجود برخی معضالت گمرکی در صادرات کاالهاي صنايع دستی مشکل کیفیت کاالهاي صنايع دستی عدم برقراري روابط تجاري دو جانبه و چندجانبه با ساير کشورها و حتی با سازمانها و نهادهايخارجی يا بینالمللی
 عدم استفاده از ظرفیتهاي موجود و توان اتاقهاي بازرگانی مشترک ،تشکلهاي تجاري ايرانیانمقیم خارج به خصوص کشورهاي اسالمی
 خال برپايی دورههاي آموزش براي صادرکنندگان فراهم نبودن امکان حضور تولیدکنندگان و صادرکنندگان فعال در نمايشگاههاي خارجی -مشکالت جوايز صادراتی تولیدات صنايع دستی

 .1فروشنده تولیدات صنايع دستی
 .2مدير عامل يک شرکت تخصصی بازاريابی صنايع دستی
 .3معاون صنايع دستی و هنرهاي سنتی کشور
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 -مشکالت مالی تولیدکنندگان صنايع دستی و عدم امکان انجام همزمان تولید ،فروش داخلی و

39

آبیار ()1387

40

بکايی)1387( 2

41

دادخواه)1387( 3

42

دلشاد راد)1387( 4

43

معاون صنايع دستی  -عدم توجه هنرمندان به صادرات کاالهاي دستی خود

بازرگانی خارجی (عدم موفقیت واگذاري اين بخش به تشکلها و اتحاديههاي صنايع دستی)
 مباحث مربوط به يارانه حمل و نقل و مشکالت مربوط به آن عدم برنامهريزي مناسب قانونی در مورد جوايز صادراتی صادرکنندگان صنايع دستی وجود واسطههاي بسیار در فروش کاالهاي صنايع دستی عدم آشنايی کافی مردم با انواع هنرهاي دستی و در نتیجه استقبال کم آنها از اين هنرها -عدم وجود اتحاديه ،انجمن يا تشکلی مناسب با قدرت کافی در جهت حل مشکالت هنرمندان

ســــازمــان میراث  -مشکالت کیفیتی برخی تولیدات صنايع دستی و بسته بندي نامناسب و بیکیفیت
اصفهان ()1386

 -عدم آشنايی برخی هنرمندان با نحوه بازاريابی جهانی

44

اديب)1386( 5

 -گران بودن مواد اولیه تولید به علت نبود بازار باثبات

45

آرينمنش - )1386( 6عدم تولید صنايع دستی با کیفیت مناسب و مطابق با نیازسنجی و سلیقه بازار هدف

 نیاز به تبلیغات آگاهیبخش در زمینه صنايع دستی همچون نمونه پويانمايیهاي نیروي انتظامی درراستاي فرهنگسازي ترافیک از صدا و سیما
 عدم رعايت استانداردهاي جهانی براي ورود به بازارهاي جهانی (مثال تهیه بارکد و شناسنامه کاال) عدم استانداردسازي کارگاهها و شیوههاي تولید عدم آشنايی با تجارت جديد و درک شرايط رقابتی مشکالت بستهبندي کاالهاي صنايع دستی مشکالت موجود در زمینه قیمتگذاري و بحث رقابت قیمتی در بازارهاي داخلی و خارجی نگاه حاشیهاي به صنايع دستی با وجود تأکید کارشناسان و نبود مديريت کارآمد در اين حوزه 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 مشکالت بیمهاي و حمايتهاي رفاهی در اين حوزه -عدم تدوين نظام جامع صنايع دستی با تعريف چشمانداز بلندمدت و برنامههاي کوتاهمدت کشور

 .1نماينده استانداري همدان
 .2معاون امور خارجه سازمان بازرگانی همدان
 .3متخصص نقاشی روي چرم و کارهاي مرصع
 .4مدير آموزشگاه طراحی دوخت سنتی
 .5معاون صنايع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگري
 .6نايب ريیس کمیسیون فرهنگی مجلس شوراي اسالمی

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

صاحبنظر
46

75

چالشهاي مطرح شده

کارشــناس روزنامه  -فقدان حمايت مادي و معنوي از صنايع دستی در داخل کشور
همبستگی ()1386

 انتقال نیافتن دانش و تجربه اين قبیل مهارتها از پدران و استادان صاحبنام اين فنون و هنرها بهنسل حاضر
 دلیل فقدان بازار فروش و عرضه محصوالت تولیدي نبود حمايت کافی مسئوالن از کاالهاي صنايع دستی عدم توجه به توسعه تعاونیهاي صادرکنندگان صنايع دستی فقدان نگاه فراتر از فروش سنتی و توسعه و ترويج تجارت الکترونیک (با ديد حذف واسطههايغیرضروري)
 مشکل برپايی نمايشگاههاي صنايع دستی داخلی و بین المللی عدم تأسیس و راهاندازي وسیع بازارچههاي صنايع دستی و ايجاد شهرکهاي صنايع دستی مشکالت مربوط به آموزش و بکارگیري نیروهاي جوان در بخش صنايع دستی عدم نظارت بر نحوه ساخت و مراحل تولید صنايع دستی عدم امکان تولید انبوه صنايع دستی به علت کاربر بودن آن و در نتیجه قیمت باالي آنها به دلیلمدت زمان باالي صرف شده براي تولید کاالهاي دستی
 -وجود مشکالت عديده در زمینه بستهبندي محصوالت صنايع دستی

47

هاتفی ()1386

48

کارشــناس روزنامه  -مشکالت موجود در طراحی محصوالت صنايع دستی
کــار و کــارگــر  -مباحث کیفیتی کاالهاي تولیدي دستی
()1386

 مشکالت تأمین مواد اولیه ارزان و باکیفیت عدم نوآوري و خالقیت در فرآيند تولید بستهبندي نامناسب کاالهاي صنايع دستی عدم استفاده از تکنیکهاي بازاريابی حرفهاي مشکالت موجود در عدم استفاده از تبلیغات هدفمند و اثرگذار عدم توانايی فروش محصوالت صنايع دستی توسط تولیدکنندگان به دلیل ناآشنايی با بازارهايخارجی
 وجود دالالن و واسطهها در جريان فروش کاالهاي تولیدي صنايع دستی و در نتیجه افزايش قیمتآنها
 عدم استفاده از شبکه اطالعرسانی به ويژه اينترنت براي معرفی صنايع دستی عدم استفاده از قابلیت فروش اينترنتی براي کاالهاي تولیدي دستی مشکالت سرمايهگذاري در رشتههاي گوناگون صنايع دستی عدم آموزش مناسب هنرمندان و صنعتگران شاغل در بخشهاي مختلف براي تولید محصوالتمطابق با سلیقه و ذوق مشتريان خارجی
 عدم حمايت از صنعتگران و هنرمندان صنايع دستی از جمله مشکالت بیمهاي عدم توجه به استانداردهاي تولیدي از جمله بارکد دار کردن کاالهاي صنايع دستی و شناسنامهدارکردن آنها

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

صاحبنظر

76

چالشهاي مطرح شده
1

 -عدم ارزيابی سلیقه و نیاز ساير کشورها

 49شاهمیوه ()1386

 فقدان توانايی و دانش هنرمند در زمینه بازاريابی و لزوم اعزام بازرگان و بازارياب در کنار اينهنرمندان به نمايشگاهها
50

عابدي)1385( 2

51

ريـ یس کــار گروه  -عدم برقراري ارتباط منطقی میان گروههاي ذينفع در حوزه صنايع دستی

 -عدم دسترسی به آمار و اطالعات مؤثق و به هنگام و در نتیجه عدم امکان برنامهريزي کامل و جامع

ترو يج و ا حیــاي
صـــنــايع دســـتی
()1385
3

52

رحمتی ()1385

 -وجود مشکالت بسیار در حوزه بستهبندي صنايع دستی

53

محمدي)1384( 4

 -کاهش تقاضاي جهانی نسبت به کاالهاي صنايع دستی

54

آرينمنش ()1384

 -مشکالت جلب گردشگري و اثر آن بر فروش تولیدات صنايع دستی

55

برشان)1384( 5

 -عدم توجه به جلب گردشگران داخلی و خارجی به خصوص گردشگران خارجی به دلیل قدرت

 ناتوانی رقابت صنايع دستی با شرايط بازارهاي جهانی -نبود قوانین کافی حمايتی از بخش صنايع دستی

خريد بیشتر
 56فــیــضالــلــهــ ی
()1384

6

 عدم تبلیغات از سوي رسانههاي گروهی عدم برقراري ارتباط صنايع دستی با دانشگاههاي داخلی و خارجی عدم برنامهريزي دقیق در حوزه بینالمللی (از جمله ايجاد دفاتر بینالمللی در سازمان صنايع دستیبراي ارتباط با سفارتخانههاي دنیا و معرفی صنايع دستی
 عدم استفاده از تجارت الکترونیک براي ارايه کاالهاي صنايع دستی -عدم آموزش مناسب براي شناسايی ،بازاريابی و تبلیغات در حوزه صنايع دستی

57

هاشمی)1384( 7

 عدم برنامهريزي منسجم در زمینه ايجاد شهرکهاي صنعتی صنايع دستی به جهت بهرهمندي ازامکانات و منابع مالی اين صنايع و توسعه آن

 .1مشاور اتحاديه تولیدکنندگان صنايع دستی اصفهان
 .2ريیس کارگروه اقتصادي و اجتماعی صنايع دستی
 .3ريیس کارگروه بستهبندي
 .4رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزي
 .5دبیر اجرايی خانه کارگر استان اصفهان
 .6ريیس اتحاديه صنايع دستی استان اصفهان
 .7نماينده مردم میانه و نايب ريیس کمیسیون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمی
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صاحبنظر

77

چالشهاي مطرح شده
1

 -پراکندگی صنعتگران حوزه صنايع دستی

 58يزدانی ()1384

 عدم اقدام مؤثر در جهت بیمه صنعتگران صنايع دستی فقدان حمايت مالی الزم از طريق سیستم بانکی نامشخص بودن سهم صنايع دستی در تبصرههاي بودجه به دلیل عدم وجود نگاه اصولی به اينصنعت
 فقدان آمار و اطالعات مدون و دقیق در حوزه صنايع دستی و در نتیجه عدم امکان برنامهريزيسنجیده
 نگرش برخی مسئوالن مبنی بر عدم بازدهی اقتصادي مطلوب صنايع دستی و نگاه تفننی و غیرجديبه اين هنر -صنعت
 در نظر نگرفتن معافیت کامل مالیاتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش صنايع دستی به عنوانمشوق
 عدم بستهبندي مناسب کاالهاي صنايع دستی59

رمضانی)1383( 2

 کمتوجهی به سلیقه بازار مصرف داخلی و خارجی و نیازهاي امروز بازار به دلیل نگاه صرفا سنتیبه برخی رشتهها
 عدم بهرهگیري از اطالعات و دانش روز کاهش سهم صادرات صنايع دستی در جهان عدم واگذاري مسئولیت صنايع دستی به بخش تعاون و يا بخش خصوصی در راستاي سیاستمحوري دولت مبنی بر کاهش تصديگري

 60فیضالهی - )1383( 3نبود مديريت صحیح در بخش صنايع دستی
 مشکالت موجود در مسیر صادرات صنايع دستی61

حســـ ین ا م ی نی
()1383

4

 مشکالت جلب گردشگر در کشور عدم برنامهريزي دولت در استفاده نمادين از کاالهاي صنايع دستی (به طور مثال در ادارات وسازمانهاي دولتی ،و يا به عنوان هديه به مهمانان خارجی)
 گران شدن مواد اولیه صنايع دستی مشکالت تأمین مالی و دريافت وام براي استفاده از تسهیالت بانکی به منظور بهبود وضعیت تولیدو فروش
 عدم توجه به شناسايی بازارهاي جهانی جهت فروش کاالهاي صنايع دستی در سطح بینالمللی وحتی جهانی

 .1معاون وزير صنايع و معادن
 .2دبیر کل اتاق تهران
 .3ريیس هیئت مديره اتحاديه صنف صنايع دستی اصفهان
 .4کارشناس و فروشنده صنايع دستی در تهران

طرح پژوهشی بررسی و شناسايی مؤلفههاي مؤثر در توسعه کسب و کار هنرهاي صناعی (صنايع دستی)
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کارشــناس روزنامه  -فزونی بودن عرضه يا تولید بر تقاضا
همبستگی ()1382

 افزايش تولید با کیفیت پايین و بدون توجه به ساليق بازار عدم تأمین مواد اولیه مرغوب براي تولید کاالهاي دستی تکراري بودن طرحهاي صنايع دستی کماطالعی از وضعیت رقبا ثابت ماندن حجم تجارت جهانی صنايع دستی در دو دهه اخیر افزايش هزينههاي حمل و نقل مشکالت بیمهاي رکود اقتصادي جهان عدم برخورداري از برخی سهیمههاي تعرفهاي -عدم ثبت طرحها و نقوش ايرانی و مشکالت مالکیت معنوي آثار ايرانی

63

بــررســـــیهــاي  -عدم حمايت بنگاههاي خصوصی و شرکتهاي تعاونی فعال در زمینه تولید و صدور محصوالت
کارشــناســی انجام صنايع دستی
شده در مرکز توسعه  -ضعف بنگاههاي اقتصادي بخش خصوصی و تعاونی در حوزه صنايع دستی
صــــادرات ايــران  -ناکارآمدي سازمانهاي متولی تولید در سیاستگذاري و حمايت از صنايع دستی
()1380

 اطالعرسانی ناقص به بازارهاي جهانی عدم حضور چشمگیر جهانگردان خارجی و وجود مشکالت گردشگري در ايران عدم آشنايی تولیدکنندگان و بنگاههاي بخش خصوصی و تعاونی به فرآيند صادرات و عدم اطالعکافی از سلیقههاي مصرفکنندگان
 هزينههاي سنگین شرکت در نمايشگاههاي داخلی و خارجی در حوزه صنايع دستی عدم تأمین مالی کارگران و هنرمندان اين صنعت هنر ملی و کمبود نقدينگی کارگاههاي موجود نبود اتحاديه و تشکل صادراتی در اين بخش ضعف بستهبندي کاالهاي تولیدي صنايع دستی افزايش قیمت تمام شده کاالها و حمل و نقل گران وجود کشورهاي رقیب و پرتحرک در عرصه تجارت جهانی صنايع دستی عدم وجود بازارچههاي اختصاصی صنايع دستی در سطحی وسیع در سراسر کشور فعال نبودن غرفههاي اين محصوالت در رايزنیها ،سفارتخانهها و ساير اماکن متعلق به ايران درخارج از کشور
 عدم اطالعرسانی اينترنتی از صنايع دستی ايران روي شبکههاي تبلیغاتی 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 مشکالت در دريافت اعتبارات و تسهیالت بانکی توسط هنرمندان و صنعتگران اين حوزه -عدم حذف هزينههاي دولتی مؤثر در قیمت تمام شده صنايع دستی
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1

 -عدم توجه به کیفیت کاالهاي صنايع دستی

64

طاهرنژاد ()1380

65

کارشــناس روزنامه  -عدم توجه به تبلیغات در رسانهها در جهت آگاهی و جلب نظر مردم در زمینه کاالهاي صنايع دستی

 بکارگیري مواد اولیه نامرغوب در تولید کاالهاي دستی عدم تمرکز در سیاستگذاري و سازماندهی در حوزه صنايع دستی بیتوجهی به وضع بازار و رقباي فعال در اين حوزه فقدان استراتژي تبلیغاتی در اين حوزه بکارگیري روشهاي سنتی فروش و بنابراين باقی ماندن کاالها تا مدتهاي زياد در بازارهاي فروش(در نتیجه معطل ماندن سرمايه و زايل شدن سود)
 تعدد مراکز تصمیمگیري و وجود متولیان مختلف در اين بخشاطالعات ()1376

 مشکالت تأمین مالی هنرمندان و کسب تسهیالت بانکی الزم در حوزه صنايع دستی مشکالت در تأمین مواد اولیه مناسب و کیفی و عدم نظارت بر واردات مواد غیرکیفی عدم تضمین خريد کاالهاي ساخته شده و اعطاي پیشپرداخت به تولیدکننده مشکالت آموزشی و تربیت طراحان زبده عدم توجه به طرحها و نقشهاي باب طبع و میل و سلیقه مشتريان عدم توجه به اشاعه فرهنگ مصرف تولیدات دستی در میان مردم با کمک رسانههاي جمعی مشکالت بیمه هنرمندان و صنعتگران حوزه صنايع دستی -عدم تدوين و اجراي استانداردهاي مورد قبول و مطلوب براي تمام محصوالت صنايع دستی

66

کارشــناس روزنامه  -زاويه ديد و نوع نگاه حاشیهاي نسبت به صنايع دستی
اطالعات ()1375

 عدم نوآوري و تغییر در صنايع دستی منطبق با شرايط روز امروز جامعه (اصرار به ثابت بودن فرم،طرح ،نقش و تکنیک کار)
 بیثباتی در مديريت اجرايی سازمانهاي مرتبط در حوزه صنايع دستی در طی سالهاي متوالی -حضور فعالتر و پردامنهتر رقیبان در بازار جهانی صنايع دستی

67

عبداللهی)1368( 2

 گستردگی و پراکندگی تولیدات صنايع دستی و در نتیجه مشکل در ارسال امکانات و خدمات برايفعاالن اين حرفه

همانطور که در جدول  3-2مشاهده میشود ،هر يک از مسئوالن ،هنرمندان و کارشناسان به بخشی از موانع موجود اشاره
میکنند .ولیکن در اين زمینه ،مشابهتهاي فراوانی میان چالشهاي مطرح شده مشاهده میشود .به طوريکه میتوان چنین
استنباط کرد که در مجموع ،موارد خاصی بارها از زبان صاحبنظران از زاويههاي مختلف اشاره میشود.

 .1مديرعامل سازمان صنايع دستی ايران
 .2سرپرست صنايع دستی استان چهارمحال و بختیاري
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به طور کلی نتايج بررسیها حاکی از آن است که بیشتر صاحبنظران مواردي را مورد توجه قرار میدهند که عبارتند از:
کیفیت ،قیمت و در دسترس بودن مواد اولیه براي تولید صنايع دستی ،بحث نوآوري در تولیدات و به روز رسانی محصوالت
با توجه به تغییرات در سلیقه و سبک زندگی مصرفکنندگان ،ويژگیهاي زيبايیشناختی بستهبندي و همچنین تناسب آن با
ويژگیهاي محصوالت صنايع دستی ،بحث نبود برنامه و يا استراتژي مدون از طريق دولت يا هر مرکز مسئول چه از بعد داخلی
و چه از ديد بین المللی به خصوص مقوله صادرات ،مباحث اطالعاتی و آموزشی از قبیل آشنايی با تکنیکها و فرآيند تولید و
فروش ،و مهمتر از همه شناخت بازارهاي داخلی و خارجی ،بحث شرکت هنرمندان و صنعتگران در نمايشگاههاي غیرتخصصی
(از روي ناچاري) به جهت فروش محصوالت خود حتی به قیمتی بسیار ارزان ،مشکالت مربوط به فقدان حمايت دولتی از
بخشهاي خصوصی و فعاالن اين حوزه ،عدم همکاري میانسازمانی جهت بهبود شرايط حاکم بر صنايع دستی از جمله عدم
وجود هماهنگی مناسب میان گمرک و سازمان میراث فرهنگی به منظور کسب اطالعات الزم و جلوگیري از قاچاق مرزي ،عدم
توانايی هنرمندان و صنعتگران به منظور رقابت قیمتی در بازار جهانی به دلیل هزينههاي باالي تولید ،عدم توجه به استفاده
نمادين از صنايع دستی در جهت آشنايی و ترويج اين هنر -صنعت ،چه در بازار داخلی و چه بازار جهانی ،عدم ترويج فرهنگ
استفاده از هنر دستی در زندگی روزمره مردم به جاي کاالهاي رقیب.
بهعالوه ،با نگاهی دقیق به مباحث مطرح شده میتوان چنین استنباط کرد که مباحث تبلیغاتی ،چه آگاهیبخش و چه ترغیب-
کننده ،در سطح داخلی و خارجی؛ مشکالت سرمايهاي هنرمندان و صنعتگران و نبود اعتبارات و تسهیالت حمايتی الزم؛ مباحث
مربوط به اقتصاد داخلی و بینالمللی و کاهش قدرت خريد مردم؛ وجود قوانین اداري و ديوانساالري گسترده در بحث جوايز
صادراتی؛ عدم وجود خودباوري در میان مديران مسئول و در نتیجه فرهنگسازي ضعیف استفاده از صنايع دستی ايرانی؛ عدم
وجود اطالعات آماري الزم براي برنامهريزي ،معضالت مربوط به صادرات چمدانی و متداول شدن آن در طول زمان؛ مشکالت
موجود در گردشگري و در نتیجه کاهش خريداران خارجی محصوالت صنايع دستی؛ عدم رعايت قوانین خوب تصويب شده؛
عدم نظارت بر فروشگاهها و بازارچههاي مختلف داخلی؛ ضعف قانونی موجود در اين حوزه و عدم توجه به مباحث روز به
خصوص در زمینه صنايع دستی دانشبنیان و کارگاههاي تخصصی ،جزو دغدغههاي اين صاحبنظران به شمار میروند.
همچنین ،نگاه محدود به صنايع دستی و در نظرگرفتن صنايع دستی به عنوان صنعت تزيینی ،عدم توجه به اثرات مثبت
خصوصیسازي و کاهش تصديگري دولتی ،مباحث مربوط به ضعف مديريتی در طی سالیان گذشته و در نتیجه نبود برنامهاي
مدون و جامع در زمینه توسعه صنايع دستی ،مشکالت مربوط به استفادههاي غیرقانونی از نوع طرحها و نقشهاي ايرانی توسط
شرکتهاي رقیب و به نوعی کپی کردن محصوالت ايرانی به دلیل فقدان قانون مالکیت معنوي ،عدم توجه به مباحث بازاريابی
در حوزه صنايع دستی و استفاده از روي کردهاي نوين و تخصصی شناخت و ارزيابی بازار در اين حوزه ،مشکالت مربوط به
تشکلها و شرکتهاي تعاونی ،مشکالت بیمهاي و مباحث مالیاتی ،عدم توجه به مستندنگاري هنرها در جهت احیاي رشتههاي
مختلف ،مشکالت مربوط به شرايط بهداشتی و تولیدي کارگاهها و عدم تجهیز آنها ،عدم توجه به رويکردهاي نوين صادراتی
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و سنتی بودن روند صادرات کشور ،و فقدان توجه به تولید کاالها بر اساس استانداردهاي الزم از جمله چالشهاي مطرح شده
است.
در ادامه ،مواردي از قبیل مشکالت در زمینه زيرساختهاي الزم در توسعه صنايع دستی ،نبود ديد کاربردي به حوزه صنايع
دستی ،تنوع بسیار باالي صنايع دستی وارداتی و در مقابل نگاه سنتی به صنايع دستی داخلی ،مباحث تسهیالتی از قبیل حمل و
نقل و قوانین گمرکی ،عدم توجه کافی به حفظ بازارهاي سنتی صادرات ،عدم استفاده از ظرفیتهاي موجود در تشکلها و
اتاقهاي مشترک ،مشکالت برپايی دورههاي آموزشی ،مشکالت مربوط به جوايز صادراتی ،مشکالت مربوط به حضور واسطه-
هاي اضافی ،فقدان توانايی و دانش هنرمند در زمینه بازاريابی و فروش ،نبود نگاهی فراتر از فروش سنتی و عدم ضرورت
فروش اينترنتی و تجارت الکترونیک در حوزه صنايع دستی ،نبود کنترل بر واردات کاالهاي خارجی ،عدم برقراري ارتباط
صحیح و مناسب میان صنايع دستی با دانشگاههاي داخلی و خارجی ،پراکندگی صنعتگران حوزه صنايع دستی ،تعدد مراکز
تصمیمگیري و وجود متولیان مختلف در اين بخش ،ناکارآمدي سازمانهاي متولی تولید در سیاستگذاري و حمايت از صنايع
دستی نیز مورد توجه قرار میگیرند.
با توجه به مؤلفههاي مطرح شده در گزارشهاي مطبوعاتی ،میتوان در مجموع به گروههاي عوامل اشاره کرد (جدول .)3-2
به طور کلی مسئوالن و صاحبنظران در طی سالیان مختلف ( 1368تا  )1393در مجموع به  23عامل توجه داشتهاند که اين
عوامل در دورههاي مختلف زمانی همچنان به عنوان دغدغه اساسی مطرح شدهاند .اين عوامل بدين شرح هستند :مواد اولیه،
تولید ،محصول ،برنامه و استراتژي مدون ،اطالعرسانی و آموزش ،حمايت و پشتیبانی دولتی ،همکاري میان نهادهاي ذيربط،
مالکیت معنوي ،فرهنگ ،قیمتگذاري ،تبلیغات و بازاريابی ،بازار و مکان فروش ،تأمین مالی و سرمايه ،شرايط اقتصادي (داخلی
و خارجی) ،قوانین و مقررات تدوينی و نظارتی ،بحث رقابت ،گردشگري (داخلی و خارجی) ،خصوصیسازي ،مديريت،
تشکلها و تعاونیها ،نمايشگاهها ،زيرساختهاي توسعه صنايع دستی و واسطههاي فروش .جدول  ،4-2گروه مؤلفههاي مطرح
شده را نشان میدهد.
جدول  4 -2گروههاي مؤلفههاي مطرح شده در گزارش مطبوعاتی
گروه عوامل

مؤلفههاي مطرح شده
 -کیفیت نامناسب

1

مواد اولیه

2

مالکیت

 -کپی محصوالت ايرانی

معنوي

 -استفاده غیرقانونی از طرحها و نقشهاي ايرانی

 قیمت باال بازار بیثبات مواد اولیه مشکل تأمین مواد اولیه ارزان و باکیفیت -عدم دسترسی مناسب به مواد اولیه مورد نیاز

 -نیاز به ثبت طرحها و نقوش ايرانی
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گروه عوامل

82

مؤلفههاي مطرح شده
 -عدم نوآوري و خالقیت فرآيندي

3

تولید

4

محصول

5

بازار و مکان

 -بازار فروش داخلی نامناسب

فروش

 -نبود بازارچهها در مبادي ورودي و خروجی استانها

 بستهبندي نامناسب هزينههاي باالي کارخانههاي تولیدي قیمت تمام شده باال عدم توجه به تولید بر اساس استانداردها هزينه سربار باال ناتوانی در تولید محصوالت با کیفیت و قیمت رقابتی عدم اصالح روشهاي تولید صنايع دستی عدم توجه به شرايط بهداشتی کارگاهها نیاز به تنوع رشتهها در امر بستهبندي نیاز به توجه به بخش پیشتیبانی از تولید عدم استانداردسازي کارگاهها و شیوههاي تولید عدم نظارت بر نحوه ساخت و مراحل تولید کاهش تولید و کیفیت کاال به جهت گرانی مواد اولیه بــیتــوجهی در بــه روز رســانی محصــوالت بــا توجــه بــه ســلیقه بــازار مصــرف داخلــی وخارجی
 مشکل کیفیت محصوالت منسوخ شدن برخی رشتههاي صنايع دستی تکراري بودن طرحهاي و نقشهاي بکار رفته سنتی بودن روند صادرات در مقايسه با تجارت جهانی نداشتن ديد کاربردي نیاز به هماهنگی با اقتصاد نوين عــدم رعايــت اســتانداردهاي جهــانی در ورود بــه بازارهــاي جهــانی (ماننــد بارکــد وشناسنامه کاال)
 مشکل طراحی محصوالت -اصرار به ثابت بودن فرم ،طرح ،نقش و تکنیک کار

 نیاز به ايجاد شهرکهاي فروش صنايع دستی نبود بازارچههاي موقت فروش نبود نگاه فراتر از فروش سنتی و استفاده از تجارت الکترونیک عدم وجود بازارچههاي اختصاصی صنايع دستی در سطحی وسیع عدم فعالیت غرفههاي ايـن محصـوالت در رايزنـیهـا ،سـفارتخانههـا و سـاير امـاکن متعلـقبه ايران در خارج از کشور
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83

مؤلفههاي مطرح شده

برنامه و

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

استراتژي

 -نبود برنامهريزي منسجم و جامع

مدون

 نبود برنامهريزي جهت برپايی نمايشگاهها عدم شمول صنايع دسـتی در سـند توسـعه اشـتغال و در نتیجـه عـدم اسـتفاده از برنامـههـا واعتبارات تعیین شده طبق سند
 نیاز به برنامهريزي ترويج و تبلیغ صنايع دستی در داخل و خارج کشور نیاز به تـدوين نظـام جـامع صـنايع دسـتی بـه تعريـف چشـمانـداز بلندمـدت و برنامـههـايکوتاهمدت کشور در اين حوزه
 عدم برنامهريزي دقیق در حوزه بینالملل (مانند ايجاد دفاتر بینالملل) عــدم برنامــهريــزي در ايجــاد شــهرکهــاي صــنعتی جهــت بهــرهمنــدي از امکانــات و منــابعمالی اين حوزه و توسعه آن
 مشخص نبودن سهم صنايع دستی در تبصرههاي بودجه عــدم تــدوين و اجــراي اســتانداردهاي مــورد قبــول و مطلــوب بــراي تمــام محصــوالتصنايع دستی

7

تبلیغات و

 -تبلیغات نامناسب

بازاريابی

 نیــاز بــه تبلیغــات آگــاهی بخــش و حساســیتزا در رســانههــا (ماننــد نمونــه پويانمــايیهــاينیروي انتظامی)
 نیاز به تبلیغات جهت شناساندن هنرهاي بومی و دستی رويکرد نامناسب نسبت به تبلیغات و بازاريابی در داخل و خارج کشور عدم اصالح روشهاي بازرگانی و بازاريابی محصوالت 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 عدم توجه به حفظ بازارهاي سنتی صادرات عدم آشنايی هنرمندان با نحوه بازاريابی جهانی نیاز به ارزيابی سلیقه و نیاز ساير کشورها نیــاز بــه اعــزام بازرگــان و بازاريــاب در کنــار هنرمنــدان بــه نمايشــگاههــا (فقــدان توانــايی ودانش هنرمندان در اين زمینه)
 عدم استفاده از تکنیکهاي بازاريابی حرفهاي عدم استفاده از تبلیغات هدفمند و اثرگذار عــدم اســتفاده از شــبکههــاي اطــالعرســانی بــه ويــژه اينترنــت بــراي معرفــی صــنايع دســتیوآشنايی بیشتر با اين هنر -صنعت
 نیاز به تبلیغات از سوي رسانههاي گروهی -اهمیت استراتژي تبلیغاتی در اين حوزه
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84

مؤلفههاي مطرح شده

اطالعرسانی

 -عدم اطالعرسانی و آموزش صادرات در شناسايی بازارهاي خارجی

و آموزش

 عدم اطالعرسانی تجاري در زمینه نمايشگاههاي تخصصی نبود آمار دقیق و مشخص صادرات عدم توجه به صنايع دستی دانشبنیان و کارگاههاي تخصصی نیاز به احیاي رشتههاي در حال نسخ با تجهیز و راهاندازي کارگاهها نیاز به استفاده از کارشناسان و ارزيابان متخصص و آشنا عدم توجه به آموزشهاي نوين در اين حوزه نیاز به رويکردهاي تخصصی مقايسه آمار صادرات با ساير کشورها نیاز به ثبت دقیق آمـار بـا تعريـف برخـی اقـالم تعريـف نشـده در گمـرک (عتیقـه محسـوبشدن برخی)
 عدم پخش برنامههاي مستند با هدف آشنايی بیشتر با صنايع دستی نبود آشنايی با تجارت جديد نبود سیستم جامع اطالعات آماري نیاز به برپايی دورههاي آموزش براي صادرکنندگان عدم توجه هنرمندان به صادرات کاالهاي خود نیاز به انتقال دانش و تجربه مهارتها از پدران و استادان به نسل حاضر مشکالت آموزش و بکارگیري نیروهاي جوان در اين بخش نیــاز بــه آمــوزش مناســب هنرمنــدان و صــنعتگران بــراي تولیــد مطــابق ســلیقه مشــتريانخارجی
 نبود آموزش مناسب براي شناسايی ،بازاريابی و تبلیغات در اين حوزه عدم بهرهگیري از اطالعات و دانش روز اطالعرسانی ناقص به بازارهاي جهانی عدم آشنايی با فرآيند صادرات و سلیقههاي مصرف کنندگان -مشکالت آموزشی و تربیت طراحان زبده

9

حمايت و

 -عدم حمايت از تولیدکنندگان فعال بخش خصوصی

پشتیبانی

 -عدم حمايت از شرکتهاي تعاونی و اتحاديههاي در حال فعالیت

دولتی

 نبود حمايت بیمهاي صنعتگران و هنرمندان عدم حمايت از سرمايهگذاري بخش خصوصی نبود نظام حمايتی مناسب از صنعتگران -نیاز به حمايتهاي رفاهی در اين حوزه

 10همکاري

 -عدم همکاري گمرک و سازمان میراث فرهنگی (بحث قاچاق)

میان نهادهاي

 -نبود هماهنگی میان دستگاههاي اجرايی ديربط

ذيربط

 نیاز به ارتباط منطقی میان گروههاي ذينفع در اين حوزه -نیاز به ارتباط صنايع دستی با دانشگاههاي داخلی و خارجی
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گروه عوامل

مؤلفههاي مطرح شده

 11فرهنگ

 عــدم اشــاعه فرهنــگ اســتفاده از صــنايع دســتی (در بدنــه دولــت و میــان مــردم) بــا کمــکرسانههاي جمعی
 نبود باورمندي میان مديران مسئول نیاز به فرهنگسازي صنايع دستی نگاه مديران به صنايع دستی به عنوان صنعتی تزيینی و غیرمؤثر اهمیت صنايع دستی و گردشگري در بدنه دولت و مردم اهمیت بعد فرهنگی و اجتماعی در انتقال باورها و اعتقادات اقوام مختلف نیاز به بسترسازي فرهنگی عدم استفاده نمادين از جمله سبد جوايز بانک نیاز به مستندنگاري ماندگاري رشتههاي هنرهاي سنتی -نگرش برخی مسئوالن مبنی بر عدم بازدهی اقتصادي مطلوب اين صنعت

 12قیمتگذاري

 رقابت قیمتی نامناسب قیمت باالي محصوالت مرغوب نحوه قیمتگذاري قیمت باالي صنايع دستی به علت کاربر بودن و عدم امکان تولید انبوه هزينههاي باالي حمل و نقل -عدم رعايت استانداردهاي جهانی در ورود به بازارهاي جهانی (مانند بارکد)

 13تأمین مالی و
سرمايه

 مشکالت سرمايهاي هنرمندان مشکالت اعطاي وام براي تجهیز و به روز کردن کارگاهها نیاز به استقرار هنرمندان در شهرکهايی با حاملهاي انرژي ارزانتر مشکالت اعتباري مشکالت تسهیالت بانکی در حوزه اشتغال خانگی نیاز به سرمايهگذاري در امر بستهبندي عدم تأمین امکانات تولیدي بهتر معطل ماندن سـرمايه و زايـل شـدن سـود بـه جهـت بکـارگیري روشهـاي سـنتی فـروش وباقی ماندن کاالها در بازار
 عدم تأمین مالی کارگران و هنرمندان اين صنعت -کمبود نقدينگی کارگاههاي موجود

 14شرايط

 -عدم توان اقتصادي و قدرت خريد مردم

اقتصادي

 -کاهش تقاضاي جهانی نسبت به کاالهاي صنايع دستی

(داخلی و

 -کاهش سهم صادرات صنايع دستی در جهان

خارجی)

 فزونی عرضه يا تولید بر تقاضا ثابت ماندن حجم تجارت جهانی صنايع دستی در دو دهه اخیر -رکود اقتصادي جهان
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مؤلفههاي مطرح شده

 15قوانین و

 -نبود قوانین تسهیل کننده صادراتی (از قبیل جوايز صادراتی)

مقررات

 -صادرات چمدانی صنايع دستی

تدوينی و

 -عدم رعايت قوانین جاري در حوزه صنايع دستی

نظارتی

 -عدم نظارت معاونت صنايع دستی بر صنوف و بازارها
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 ضعف قانون در اين حوزه نبــود رويکــرد معافیــت مالیــاتی بــراي تشــويق فعالیــت در ايــن حــوزه چــه داخلــی و چــهصادراتی
 نیاز به قوانین تأمین امنیت سرمايهگذاري 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 عدم نظارت بر واردات مواد اولیه غیرکیفی عدم تضمین خريد کاالهاي ساخته شده و اعطاي پیشپرداخت به تولیدکننده عدم کنترل واردات صنايع دستی بیکیفیت خارجی مشکالت موجود در مسیر صادرات صنايع دستی 16رقابت

 ظهور رقباي قدرتمند مثل چین و هند ناتوانی در رقابت قیمتی با محصوالت وارداتی به خصوص چینی 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 عدم برقراري روابط تجاري دو جانبـه و چندجانبـه بـا سـاير کشـورها و حتـی بـا سـازمانهـاو نهادهاي خارجی يا بینالمللی

 17گردشگري

 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 بـاقدرت خريد بیشتر

 18خصوصی-
سازي
 19نمايشگاهها

 عدم واگذاري مسئولیت صنايع دستی به بخش تعاون يا بخش خصوصی ضعف بنگاههاي اقتصادي بخش خصوصی و تعاونی در اين حوزه اهمیت برگزاري نمايشگاههاي مناسب داخلی و بینالمللی نیاز به فراهم کردن امکان حضور در نمايشگاههاي خارجی -هزينه سنگین شرکت در نمايشگاههاي داخلی و خارجی
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 20مديريت

 -نیاز به يکپارچهسازي مديريت رويدادهاي تجاري
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 مديريت ناکارآمد در اين حوزه عدم تمرکز در سیاستگذاري و سازماندهی در اين حوزه تعدد مراکز تصمیمگیري و وجود متولیان مختلف در اين بخش ناکارآمدي سازمانهاي متولی در سیاستگذاري و حمايت از صنايع دستی بیثبـاتی در مـديريت اجرايـی سـازمان هـاي مـرتبط در حـوزه صـنايع دسـتی در طـی سـال-هاي متوالی
 21تشکلها و
تعاونیها

 نیاز به توسعه تعاونیها و اتحاديههاي مختلف با قدرت کافی اهمیت فعالیت تشکلهاي غیردولتی و کارگاهها عدم اسـتفاده از ظرفیـتهـاي اتـاقهـاي بازرگـانی مشـترک و تشـکلهـاي تجـاري ايرانیـانمقیم خارج به خصوص کشورهاي اسالمی
 -نیاز به توسعه تشکلها و تعاونیهاي صادرکنندگان صنايع دستی

 22زيرساخت-

 -نیاز به يارانه حمل و نقل

هاي توسعه

 -نیاز به برخورداري از سهمیههاي تعرفهاي

صنايع دستی

 اهمیت تسهیالت حمل و نقل و گمرک گســتردگی و پراکنــدگی تولیــدات صــنايع دســتی و در نتیجــه مشــکل در ارســال امکانــات وخدمات براي فعاالن اين حرفه
 عــدم توجــه و پشــتیبانی مناســب از مقولــه صــادرات در ايــن حــوزه (مباحــث مربــوط بــهبانکها ،حمل و نقل و گمرک به عنوان زيرساختهاي ضروري صادرات صنايع دستی)

 23واسطههاي
فروش

 نیــاز بــه توســعه و تــرويج تجــارت الکترونیــک (بــا ديــد حــذف واســطههــاي غیرضــروري)براي ارايه کاالها
 -وجود دالالن و واسطههاي بسیار و در نتیجه افزايش قیمت آنها

در بررسی چالشهاي اين حوزه از نگاه مطبوعات ،همانگونه که در جدولهاي پیشین اهم آنها ذکر شده است ،بیشترين
رويکرد ثبت خبرها در مطبوعات ،نگاه دولتمردان به اين حوزه است .به اين صورت که بیشترين محتواي خبري از نگاه مسئولین
سازمان میراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري است و همین امر به گونهاي پژوهش را در بررسی جامع ارايه چالشها از
نگاه مديران دولتی نیز تکمیل کرده است.
طرح چالش ها و عوامل مؤثر در توسعه هنرهاي صناعی (صنايع دستی) اين گزارش تلخیصی است از نظرات حدود هفتاد
صاحبنظر محدود به هنرمندان ،کارشناسان و فعاالن بازار ،کارآفرينان ،تشکلها و اصناف و اتحاديههاي دولتی ،فروشندگان،
مسئولین دولتی و بازرگانان و گزارشات خبري ،که با تجمیع آن در گروههاي کالنتري از عوامل مطابق جدول پیشین (جدول
 )4-2به  23عامل دستهبندي شده است ،تا بتوان ريشههاي مشترک همه عوامل را از ديدگاههاي مختلف در يک جمعبندي
نهايی به کمتر از ده عامل تقسیمبندي کرد.
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در بررسی اهم هريک از عوامل مذکور ،مطابق جدول  4-2میتوان گفت مهمترين مؤلفه در عامل مواد اولیه ،بازار بی ثبات
آن است که موجب بیکیفیتی محصول شده است ،و يا با قیمت باالي تهیه آن ،بر قیمت تمام شده محصول تاثیرگذاشته است
و بازار فروش را به چالش میکشد .به صورتیکه اين عامل مهم بر تولید تاثیر مستقیم دارد و در صورت عدم توجه کیفی به
تهیه مواد اولیه ،موجب تولید نامناسب شده است و عرضه را در چرخه اقتصادي اين حوزه معیوب میکند.
تولید بیکیفیت که محصول مواد اولیه نامرغوب است ،شايد در زمان کوتاه خريدار خود را داشته باشد .ولی بدون شک
مشتري پايدار نخواهد داشت و بر ارزشهاي فرهنگی و هنري اين حوزه نیز اثر منفی میگذارد .از نظر صاحبنظران اين
گزارش ،تنها با برنامهريزي و استراتژيهاي مدون ،در چشمانداز بلندمدت توسعه اين حوزه ،تولید کیفی میسر میشود .زيرا
همچنان سهم صنايع دستی در تبصرههاي بودجه نامشخص است و هنوز برنامه و اعتبارات مشخصی مطابق سند توسعه اشتغال
ارايه و يا اجرا نشده است .بنابراين ،نیاز به يک برنامهريزي منسجم و جامع براي تبلیغ و ترويج اين حوزه در سطح ملی و
بینالمللی ،که از عوامل مهم توسعه کسب و کار در آن به شمار میرود ،احساس میشود.
اين ضرورت در نبود اطالعرسانی کارشناسی شده با زيرساختهاي آموزشی دانشبنیان دو چندان میشود .در واقع ،اگر
اطالعرسانی و آموزش با حفظ اصالتهاي اين حوزه با رويکردي نوين همراه نباشد ،جامعه حرفهاي دانشگاهی از دست خواهد
رفت و نه استاد کار حرفهاي دانش بنیانی باقی میماند و نه هنرآموز شیفته و پايدار ،که بتوانند درحفظ و تقويت اين سیستم
ماندگار باشند .توسعه آموزشهاي تکمیلی حوزه هنر و کسب و کار ،به خصوص در بخش صادرات ،و شناسايی بازارهاي
داخلی و خارجی نقش مؤثري در نگاه اقتصادي هنرآموزان به چرخه تولید ،عرضه و فروش خواهد داشت که با اطالعرسانیهاي
تجاري ملی و بینالمللی میتوان فرايند توسعه را تسريع بخشید.
نکته قابل توجه در اين گزارشهاي مطبوعاتی ،موضوع نقش دولت است؛ به گونهاي که صاحبنظران بر تاثیر حمايتهاي
رفاهی و تسهیالتی در توسعه عملکرد تولیدکنندگان ،تشکلها و اصناف در يک نظام حمايتی و بسترساز تاکید داشتهاند وآن را
از عوامل پشتیبانی مهم در توسعه کسب وکارهاي اين حوزه دانستهاند .مهمتر از آن ،اشاره آنها به ضرورت وجود نظامی پشتیبان
و هماهنگ میان نهادهاي ذيربط و نقش آن در انسجام حلقههاي دولتی و غیردولتی است .يکی از اين موارد ،نقش حمايت
دولت از مالکیت معنوي محصوالت ملی و آثار منحصر به فرد هنرمندان به شکل ثبت و ضبط اين آثار ،و ممانعت از کپیبرداري
غیرمجاز است.
از نظر اين صاحبنظران ،نقش عوامل فوق در يک بستر فرهنگی– اجتماعی غنی به طور طبیعی قابل اجراست  .وقتی فرهنگ
صنايع دستی بتواند در بدنه دولت و زندگی شخصی مردم از روشهاي مختلف باالخص از طريق رسانههاي ملی نفوذ کند و
در سبد تقاضا قرار گیرد ،نشاندهنده باور اعتقادي مسئوالن مربوط به ارزشهاي اين حوزه است .هر چند که اين وظیفهاي ملی
و مديريتی بر دوش مسئولین است ،نه اينکه با سلیقه يا باورهاي شخصی خود تصمیمگیري کنند.

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

89

شکی نیست اين باور ،زمانی در فرهنگ يک جامعه پايدار و درونی میشود که نتیجه حاصل از اين ارزشگذاريها به ثمر
رسد ،و اثرات هنرمندان و نیز تمامی عوامل از تولید به فروش ،از رونق چشمگیري برخوردار باشند؛ حتی فراتر از آن ،مشتري
نیز رضايت قابل توجهی از محصوالت صنايع دستی داشته باشند .در اينجاست که نقش مؤثر زمینههاي اقتصادي اين حوزه
پررنگتر میشود .اين نقش از زنجیره تولیدکننده و يا هنرمند خالق اثر شروع و به مشتري ختم میشود و در اين میان هر توقفی
چرخه را به طور فزايندهاي معیوب میکند و بازار را به چالش میکشد .مهمترين چالش از تولیدکننده شروع میشود .هر چه
جامعه تولیدکننده تکبعدي و غیرمحرک و فقط منبعمدار باشد و تنها به توسعه انبارهاي خود بیانديشد ،و به نیازها و ساليق
مشتريان توجهی نداشته باشد ،بعید است بتواند بازدهی اقتصادي مناسبی در زمان خود داشته باشد .چنانکه برخی از تولیدکنندگان
هوشیار اين حوزه حتی با وجود شناخت جامع بازار ،اعم از رقابتهاي پیچیده آن ،نحوه قیمتگذاريها ،نظام هزينهها و
چگونگی تامین مالی و سرمايه ،قادر به پیشبینی چشمانداز ايمنتري نبودهاند .بدون شک دستیابی به توسعه پايدار عزمی
بنیانیتر را میطلبد.
به طور کلی ،عوامل مهم مطرح شده در گزارش مطبوعاتی ،بیشتر به دو عامل قوانین و مقررات تدوينی و نظارتی و زيرساخت-
هاي توسعه صنايع دستی تاکید دارند .با وجودي که اين مولفهها خود منبع اصلی چرخه توسعه اين کسب وکار هستند ،ولی
همواره مورد بیتوجهی مسئوالن ذيربط قرار گرفته است.
 3-1-2بررسی همانديشی خبرگان و صاحبنظران

در اين بخش در ابتدا ،شاخصهاي انتخاب اعضاي پانل تعیین میشود .اين شاخصها ،به جهت اطمینان از جامعیت و مانعیت
گروه مورد بررسی ،بر اساس جلسات برگزار شده در گروه طرح پژوهشی ،به صورت فهرستی به شرح جدول  5-2مطرح
میشود.
جدول  5 -2شاخص هاي شناسايی اعضاي پانل (صاحب نظران و فعاالن حوزه هنرهاي صناعی)
گروه هاي صاحبنظر

عنوان

حداکثر
تعداد (نفر)

 1دولتی

سازمانهاي وابسته (میراث فرهنگی ،وزارت بازرگانی ،اتاق بازرگانی و )...

3

 2غیر دولتی

اصناف ،تشکلها ،نهادها ،تعاونیها و ...

5

 3دانشگاهی

اساتید مجرب يا داراي تالیف و پژوهش در اين حوزه

5

 4داراي کسب وکارداخلی

اشخاصی که داراي کسب و کار فعال باشند

10

 5داراي کسب و کار بینالمللی

نهادهاي وابسته به سفارتخانهها و يا شرکتهاي صادرکننده

5

 6هنرمند

فردي که داراي طرح و ايده خالقانه باشد

10

 7تولید کننده

فرد يا نهادي که در حال تولید يکی ازشاخههاي مربوطه باشد

10

 8مشتري و مصرفکننده

فردي که به منظور بهرهبرداري اثر را خريداري نمايد

5

مجموع کل
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بنابر اهمیت بررسی چالشهاي وضعیت موجود هنرهاي صناعی از ديدگاه نخبگان و صاحبان کسب و کار ،هنرمندان،
کارآفرينان ،مسئوالن دولتی ،مديران انجمنها ،اتحاديهها ،اصناف ،تشکلها و جامعه دانشگاهی ،در اين بخش تالش میشود
نقطهنظرات اين افراد در نشست تخصصی ،1مطابق جدول  6-2ارايه شود.
جدول  6 -2چالشهاي مطرح شده در نشست همانديشی صاحبنظران
نشست همانديشی صاحبنظران
(شامل مسئوالن ،هنرمندان ،صنعتگران ،کارآفرينان ،صاحبان کسب و کار ،و جامعه دانشگاهی حوزه هنرهاي صناعی (صنايع دستی))
فرصتها -چالشها – راهکارها
عوامل موثر توسعه کسب و کار و کارآفرينی (فرآيند تولید -کیفیت – بازار داخلی و خارجی)
صاحبنظر
صابر

2

چالشها

پیشنهادها و راهکارها

 -عدم شناخت و بهرهوري درست از فرصتهاي پیشرو

 -تداوم تعامل و ارتباط فارغالتحصیالن فعال با اساتید

 -عدم توانايی و فقدان قدرت خريد مشتري

 -توجه به عوامل مؤثر تولید ،کیفیت ،بازار

 -نبود مشارکت و کادر مديريت در کنار هنرمندان

 -محدود ساختن نقش دولت در تصمیمگیري و تصديگري

 -نبود مشارکت نهادهاي مدنی در کنار فعاالن اين حوزه

 -برگزاري نشستهاي دورهاي هنرمندان و صنعتگران با

 -فقدان جايگاه نهادهاي مدنی به عنوان مشاور و سرمايهگذار

سرمايهگذاران جهت جذب سرمايه

 نبود حلقه اتصال بین سرمايهگذاران و هنرمندان عدم توجه به کارآفرينی اين حوزه با توجه به چالشهاي بازارسهرابی

3

 -فقدان آسیبشناسی بازار

 -تغییر تفکر و نگاه به اين حوزه (عدم ترويج نگاه

 -عدم خودباوري کارآفرينان اين حوزه

مستضعفانه به اين حوزه و تقويت خودباوري کارآفرينان در

 -عدم توجه به سلیقه مخاطب

اين حوزه)

 -عدم نیازسنجی درست جامعه امروز در اين حوزه

 -ممزوج و مکمل کردن آموزشهاي سنتی و مدرن

 -عدم قدرت رقابت با بازار چینی

 -به روزرسانی طراحی و تولید محصوالت صنايع دستی با

 -عدم ايجاد بازارهاي جديد

توجه به زيبايیشناسی معاصر

 عدم تبلیغات مؤثر و ترويج فرهنگ ارزشبخشی به صنايع دستی  -نیازسنجی جامعه امروز مبنی بر میزان قدرت خريد و توجهبه ارزش افزوده هنري
 توجه و شناخت دقیق از رقبا و غافل نشدن از آنها بازارشناسی ،مخاطبشناسی و مخاطبآفرينی تبلیغ و ترويج کاربري محصوالت صنايع دستی -شناسهسازي

 .1نشست تخصصی برگزار شده در دهمین همايش (بینالمللی) انجمن زنان کارآفرين با عنوان "کارآفرينی و توسعه کسب و کار در حوزه صنايع دستی"
در محل اجتماعات سازمان میراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري
 .2مديرعامل بنیاد توسعه کارآفرينی زنان و جوانان و عضو موسس و هیات مديره انجمن زنان کارآفرين
 . 3استاديار هیات علمی گروه صنايع دستی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا
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صاحبنظر
جلودارزاده

چالشها
1
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پیشنهادها و راهکارها

 -انحصارگرايی و محدود کردن بخش خصوصی

 -افزايش میزان مشارکت زنان در فعالیتهاي کسب و کار

 -محدوديت فعالیت زنان در عرصه بخش خصوصی

 -ايجاد مسیر اختصاصی فعالیت زنان و سرعتبخشی به آن

 -وجود چالشهاي حقوقی زنان

 -تسهیل امر کارآفرينی زنان (با تاکید بر صادرات)

 -کاهش میزان مالکیت زنان در ثروتبخشی بخش خصوصی

 -مشارکت با همافزايی فعاالن اين حوزه

 عدم شناسايی فرصتهاي بینالمللی جهت معرفی محصوالت  -استفاده از فرصتهاي فعالیتهاي بینالمللی در هر حوزهصنايع دستی
ياوري

2

و معرفی محصوالت دستی (مثل جام جهانی فوتبال)

 عدم ارتباط منسجم سه شاخص اصلی کارآفرينی ،صنايع دستی  -بسترسازي دولت براي ايجاد بازارهاي موقت و دايمو زنان

 -تخصیص فضاي مناسب و تسهیالت

 عدم باور جامعه صنايع دستی به خصوص حضور زنان فعال در  -تامین امکانات اولیه براي فارغالتحصیالناين حوزه

 -عدم عاملیت دولت در امر صنايع دستی (داشتن نقش

 -عدم تامین مواد اولیه با کیفیت خوب

بسترساز با حمايت معنوي)

 -وجود دستاندازهاي مجوزهاي تولید و ...

 -تالش شهرداري در جهت فرهنگسازي و تبلیغات فعاالن

 -وجود مالیات سنگین تولیدکنندگان

صنايع دستی (از جمله اختصاص نام خیابان و کوچه به اسم

 -مشکل تأمین مواد اولیه و سوخت

هنرمندان فاخر اين حوزه)

 -مشکالت مربوط به بیمه

 -ايجاد موسسه کارآفرينی صنايع دستی

 مشکالت مربوط به عدم شمول تسهیالت مالی و اعتباري به  -توجه به طرحهاي نو متناسب با شرايط فضا و مکانهنرمندان

امروزي

 -عدم وجود بازار فروش

 -توجه به ارتقاي جايگاه صنايع دستی در برنامههاي توسعه

 -عدم شناخت و شناسايی درست از صنايع دستی

کشور

 -عدم تبلیغات موثر از طريق رسانههاي صوتی و تصويري

 -تبلیغات مؤثر در جهت معرفی محصوالت به مخاطب بین-

 -عدم شناخت مدلهاي کارآفرينی جهانی

المللی

 عدم تشخیص امکانات بالقوه و بالفعل جهت مجاب کردنسرمايهگذاران
تطهیري-
مقدم

3

 مشکالت تولیدکنندگان و مسئولیت سنگین کارفرما و تعهدات  -حمايت دولت جهت ايجاد تسهیالت و ارايه مشاورههايبیمه و تنظیم دفاتر دارايی و ...

تخصصی و )...

 چالشهاي بیمه خوداشتغالی و تبديل آن به بیمه کارفرما (عدم  -توجه به جايگاه هنرمندانجايگاه واقعی خوداشتغالی و کارفرمايی)
 هزينه سنگین بیمه (تبديل بیمه خوداشتغالی به بیمه کارفرمايی وتقلیل حمايت دولتی ازپرداخت  23درصد سهم کارفرما)

 .1مشاور وزير صنايع صنايع ،معدن و تجارت
 . 2استاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران (نويسنده و پژوهشگر)
 .3استاد دانشگاه و هنرمند حوزه سفال و سرامیک

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

92

صاحبنظر

چالشها

نعیمی

 -مشکالت بیمه (چالش بین مديرعامل وهنرجو (صنعتگربالقوه)  -حمايت از مديران و آموزشگاهها در جهت میزان توانايی

گورابی

1

پیشنهادها و راهکارها

و سازمان میراث فرهنگی) مبنی بر ارايه بیهدف کارت شناسايی پرداخت بیمه مربیان
به هنرورزان نوپا و ايجاد توقع بیمه آنها از مديرعامالن)

 -نظارت بر عملکرد صدور مجوزها و کارت شناسايیها به

 چالشهاي آموزش درحوزه هنرهاي صنايع دستی (عدم افراد شايسته با فعالیت پیوستهتبحرجذب هنرجو به دلیل بیکفايتی کارشناسان بیتجربه) و عدم
اشتغال خانگی پايدار
بديعی

2

 عدم کارشناسی تصمیمات فعالیتهاي اين حوزه (نبود مشاوران  -بازنگري فعالیت هنرمندان بیمه شده (در قید حیات بودنتخصصی در کنار مديران تاثیرگذار و ارايه مدارکی که برخی از آنها)
هنرمندان صالحیت اين کار را ندارند)

 -تخصصیتر شدن نمايشگاههاي اين حوزه و نظارت بیشتر

 -تحمیل پرداخت بیمه به کارفرما به هنرمندان غیرفعال داخلی

بر محصوالت و غرفهها

 حضور نا به جاي بدلیجات و محصوالت چینی و خارجی در  -توجه به شايستگی و ارزش هنرمندان جهت امتیازدهینمايشگاههاي صنايع دستی
 چالشهاي آموزش هنرگلچینپور

3

 عدم وجود فضاي کسب و کار مناسب در کشور براي  -آسیبشناسی وضعیت بازارتولیدکنندگان و هنرمندان (افت فروش)

 -بسترسازي براي فروش در بازارهاي داخلی و خارجی

 -عدم جذب گردشگر

 -توجه به طرحهاي جديد

 -تسخیر بازارهاي داخلی با محصوالت خارجی

 -اطالعرسانی و تبلیغات حرفهاي در اين حوزه

 عدم استفاده شهروندان از محصوالت صنايع دستی به صورتروزمره و عدم فرهنگسازي کاربرد اين کاالها در سطح جامعه و
به صورت کالن
 ضعف در طراحیهاي نوين متناسب با نیازهاي روزجامعه عدم وجود تبلیغات موثر و شناخت درست از محصوالت صنايعدستی
ديزنگیان

4

 مشکالت راهاندازي و حفظ کارگاهها به خصوص در مناطق  -برپايی نمايشگاههاي فروشبومی

 -فراهم کردن شرايط معرفی هنرمندان به سرمايهگذاران و

 -عدم بازار فروش

بالعکس

 -عدم توجه به بیمه هنرمندان

 -حمايت از بیمه هنرمندان

 .1هنرمند ،کارآفرين ،مدير آموزشگاه هنري (هنرهاي رودوزي)
 .2هنرمند و مدير و کارآفرين حوزه هنرهاي چوبی
 .3هنرمند مدير کارآفرين شرکت مسنگار
 .4هنرمند و مدير خانه زنان کارآفرين سیستان و بلوچستان
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صاحبنظر
توحدي

1

چالشها

پیشنهادها و راهکارها

 -عدم خودباوري کارفرمايان جهت توانايی پرداخت بیمه

 -انتخاب مديران کارآمد و جديد
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 عدم ارايه آمار صادقانه کارگاههاي صنايع دستی توسط  -تقويت آموزشهاي استاد -شاگردي (آمار نشان میدهدکارفرمايان

که هشتاد درصد تولیدکنندگان آموزش سنتی ديدهاند و نه

عدم قدرت توانمندسازي موسسات اين حوزه جهت پرداخت آکادمیک)بیمه

 -مشارکت بیشتر تشکلها ،اصناف و نهادهاي مردمی در

 -وجود سوءاستفادههاي مختلف از تسهیالت تأمین اجتماعی

فعالیتهاي حوزه صنايع دستی
 اهمیتبخشی و اطالعرسانی به جامعه اين حوزه درخصوص ثبت ملی آثار خالق و نقوش به عنوان اثر هنري

سلیمانی

2

 -عدم وجود رقابت سالم بین کارآفرينان اين حوزه

 -همانديشی بیشتر بین کارآفرينان اين حوزه

 -نبود نمايشگاههاي فصلی

 -تخصیص فضاي پايدار به صورت چرخشی به هنرمندان

 فقدان خودباوري و توانمندي هنرمندان و کارآفرينان نسبت به اين حوزهتأمین هزينهها

 ايجاد فضاي رقابتی بیشتر توجه و فرهنگسازي بیشتر به منبع مهمی چون صنايعدستی
 -خودباوري بیشتر هنرمندان و کارآفرينان اين حوزه

رحمانپور

3

 -چالش طراحی و به روزرسانی

 -تخصیص فضاي مناسب براي نوکارآفرينان در طراحی

 -عدم پشتوانه و حمايت از فارغالتحصیالن خالق اين حوزه

خالق (به طور مثال ،سازمانی مانند میراث فرهنگی فضايی

 عدم حمايتهاي دانشگاهی و دولتی جهت راهاندازي کارگاههاي در خور در اختیار فارغ التحصیالن قرار دهد و اجاره آن راصنايع دستی

هم دريافت کند)

 -عدم وجود سرمايهگذار

 -ايجاد و حفظ شبکه فارغالتحصیالن اين حوزه

-عدم حمايت از فارغالتحصیالن نوکارآفرين

 -بروزرسانی طرحها متناسب با شرايط امروزي

 -عدم وجود سرمايهگذاري در اين حوزه

 -ايجاد تبلیغات حرفهاي براي جذب سرمايهگذاران

عدم توجیه سودآوري اين کار و در نتیجه از دست دادن سرمايه - -توجه به رقابتهاي جهانیگذار
دهدشتی

4

 عدم شناخت درست از جايگاه مديريتهاي اين حوزه و  -جلب حمايت سرمايهگذاران و سايرينکارآفرينی آن

 -مستندسازي روشهاي سنتی هنرهاي اصیل اين حوزه

 عدم تبلیغات موثر -عدم ثبت تاريخ شفاهی هنرهاي سنتی

 .1کارشناس ارشد صنايع دستی/مديرگروه صنايع دستی سازمان میراث فرهنگی،صنايع دستی و گردشگري
 . 2مديرعامل و رئیس هیات مديره مؤسسه فرهنگی هنري نماکارنگ ،موسس و عضو هیات مديره انجمن زنان کارآفرين
 . 3هنرمند ،کارآفرين ،و عضو هیات علمی گروه صنايع دستی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا
 .4مديرعامل موسسه فرهنگی هنري جام میراث جهان،کارآفرين
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صاحبنظر
محموديان

چالشها
1

 -عدم بهرهمندي از فرصتهاي بینالمللی اين حوزه
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پیشنهادها و راهکارها
 -به روزرسانی اطالعات اين حوزه از طريق شبکههاي بین-

 چالش کپیبرداري با ظهور تکنولوژي نوين (چاپ سهبعدي و المللیمدلسازي مشابه)

 -توجه به مدلهاي بینالمللی سازمانهاي مرتبط با موضوع

 -عدم شناخت جايگاه جهانی ايران در اين حوزه

(توجه به مدلهاي کشورهاي موفق مشابه شرايط اقتصادي

 عدم وجود يک شبکه منسجم و همافزاي غیردولتی هنرمندان ايران که در حوزه صنايع دسنی منبعمحور هستند)اين حوزه

 -اهمیتبخشی و سرمايهگذاري روي صنايع دستی فاخر

 عدم وجود شبکههاي اجتماعی قدرتمند ملی و بینالمللی در اين  -ايجاد شبکههاي ارتباطی پیوستهحوزه

 -توجه به جايگاه ايران نسبت به کشورهاي ديگر

 -عدم شناخت الگوهاي بینالمللی کارآفرينی

 -اهمیتبخشی کارآفرينی صنايع دستی با توجه به منبع-

 -عدم وجود سازماندهی مناسب بین فعاالن اين حوزه

محور بودن ايران

 عدم برگزاري دورههاي آموزشی مناسب و توانمندسازي براي  -ايجاد بازارهاي بینالمللی از طريق الگوهاي مشابهفعاالن اين حوزه
 عدم توجه به فناوريهاي نوين (چاپگر سهبعدي) و خطر مشابه-سازي و جايگزينی محصوالت ناب و اصیل صنايع دستی
 عدم وجود همايشهاي کیفیبهرامی

2

 عدم برنامهريزي درست جهت تقويت حوزههاي گردشگري و  -توجه و شناخت بیشتر نسبت به فعالیتهاي مشترکصنايع دستی

گردشگردي و ارتباط آن با حوزه صنايع دستی

 عدم شناخت ما نسبت به نیازهاي گردشگران خارجی (شناخت  -ارتباط بهتر با مسئوالن و مديران گردشگري جهتنوع سلیقه آنها براي انتخاب و خريد کاالهاي صنايع دستی)

شناخت گردشگران

 عدم آمار درست از میزان خريد کاالهاي صنايع دستی توسط  -تقويت شناسهسازي و تبلیغات موثرگردشگران خارجی

 -ارسال گزارشهايی از سمینارها ،نشستها و جلسات هم-

 -ارتباط گردشگري و صنايع دستی

انديشی يا همايشهاي مرتبط و ارايه به سازمان جهانگردي

 -عدم برنامهريزي درست

جهت جلب حمايت بیشتر

 -عدم وجود آمار دقیق

 -تالش جهت جذب سرمايهگذار از میان گردشگران

 -عدم توجه به نوع و کمیت گردشگران از کشورهاي مختلف

خارجی.

 -عدم نیازسنجی گردشگران

 -توجه به رتبهبنديهاي گردشگري کشورهاي همسايه در

 -عدم همکاري تورهاي گردشگري و صنايع دستی

برنامهريزي (به طور مثال رتبه کشور آذربايجان در

 -عدم تمرکز و ارتباط موثر تشکل ها با هم

گردشگري دوم است)
 تاسیس يک شرکت سرمايهگذاري براي کاالهاي صنايعدستی

 . 1مديرگروه ترويج روابط بین المللی.سازمان میراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري
 .2ريس گروه گردشگري اتاق ايران ،عضوهیات مديره انجمن
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 -عدم وجود آموزش در رعايت حفظ اصالتها
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پیشنهادها و راهکارها
 -شناسنامهدار کردن هنرهاي صناعی

 عدم وجود آموزش در بازاريابی ،بازارداري و بازارسازي اين  -بیمه کردن هنرمندان و فعاالن اين حوزهمحصوالت

 -توجه به آموزش بازارشناسی

 عدم وجود مديريت در تولید که خود زير مجموعه خود را داردپیلهفروش

راغبی

3

2

 -عدم آموزشهاي نوين

 -برقراري ارتباط موثر بین فعاالن اين حوزه

 -عدم طراحیهاي خالقانه و نوين

 -مطالعه و ارايه مدلها و الگوهاي خارجی

 -وجود تولیدات بدون بازار عرضه و فروش

 -ثبت آثار فاخر ،خالقانه و داراي اصالت هنري

 -عدم سرمايهگذاري پايدار

 -ارايه مدلهاي جديد

 -عدم ارايه روشهاي حل مشکالت و چالشهاي اين حوزه

 -جذب سرمايهگذاران

 عدم توجه به کمتوانان يا ناتوانان ذهنی که میتوانند بخشی از  -توجه به انواع مخاطبهاي اين حوزهظرفیت مخاطب آموزشهاي صنايع دستی را به عنوان يک رويکرد  -توجه به اهمیت زيستمحیطی
هنردرمانی در برگیرد

 -تقويت آموزشهاي کارآفرينی در اين حوزه

 -عدم وجود مديران شايسته و خالق

 -معرفی و ارزشگذاري هنرمندان خاص

 نبود توجه به آموزشهاي کمتوانان عدم همکاري سازمانهاي مختلف جهت بیمه اين افراد عدم توجه به محیط زيست در اين حوزهپارسی

4

 -عدم تفکر درست نسبت به شیوه زيست فرهنگ زيستمندانه

 -توجه تولیدات صنايع دستی به مقوله زيستمحیط

 -عدم فرهنگسازي در يک زيست درست

 فرهنگسازي قرابت زيستی با انديشه و فرهنگ خاصايرانی
 تسلیم نشدن در مقابل سلیقه سرمايهگذاران خارجی تالش در جهت ايجاد سلیقه هنرمندانه و فرهنگسازي دراين زمینه
 ايجاد عرصه براي جذب سرمايه بازنگري نوع تفکر و نگاه نسبت به چگونگی عرضهمحصوالت صنايع دستی

شیرويه

5

 -نبود طراحیهاي اصیل و خالق

 -توجه به طراحیهاي نوين و خالقانه

 -نیاز به ايجاد يک شرکت هولدينگ در حوزه صنايع دستی

 -تاسیس يک شرکت هلدينگ در حوزه صنايع دستی

 .1عضو هیات علمی مديرگروه فرش دانشکده هنر اصفهان
 .2عضو هیات علمی گروه صنايع دستی دانشگاه کاشان
 .3استاد دانشگاه و مدير موسسه کمتوانان و ناتوانان ذهنی در بیرجند
 . 4رئیس هیات مديره انجمن ملی زنان کارآفرين ،برنجکار نمونه کشور
 .5هنرمند و مديرعامل شرکت زيورآالت شیرويه
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مرتاضی
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چالشها

پیشنهادها و راهکارها

 -بیتوجهی به جايگاه سنت و مدرنیته

 -تعامل بیشتر صاحبنظران با هنرمندان به خصوص

 -عدم توجه به صاحبنظران بومی و تولید کنندگان بومی

هنرمندان بومی

 -فقدان توجه به محیط زيست

 کاربردي کردن صنايع دستی در بطن زندگی -توجه به فرصتهاي محیط زيست و صنايع دستی

الهفر

2

 عدم توجه به رويکرد بازار سنجی ،بازار سازي و بازارگردي اين  -آموزش جوانان در شناخت بازار و رقبا و چگونگی ورودحوزه

به بازار

 -عدم توجه به تاثیر مشاغل ديگر در اين حوزه

 -استفاده از تجربیات مشاغل ديگر در يافتن نحوه ورود به

 -فقدان شبکه متمرکز در اين حوزه

بازار
 فعالیت فارغ از بحثهاي جنسیتی -شبکهسازي براي کمک به توانمندسازي فعاالن اين حوزه

 -عدم حمايت جهت ايجاد تسهیالت براي هنرمندان به منظور  -تبلیغات موثر رسانههاي عمومی

دهقان
منشادي

3

استفاده از تمامی بدنههاي ان در جهت تبلیغ و ترويج اثار و  -تسهیالت بیشتر دولتی (مشاوره و حمايت)
هنرمندان

 -اطالعرسانی حرفهاي در زمینه چگونگی حل مشکالت

 -عدم مشاوران جهت بیمه و امور اداري هنرمندان

اداري

 وجود سنگاندازيهاي نهادهاي دولتی در پیشرفت و توسعهعلیپور

4

 عدم وجود حلقه اتصال مابین فارغالتحصیالن صنايع دستی و  -توجه بیشتر به فارغالتحصیالن اين حوزهبازار کار

 -تقويـت آموزشهاي مکمل اين حوزه

 -فقدان بسترسازي مناسب جامعه براي پذيرفتن هنرمندان

 -ايجاد شبکههاي فارغالتحصیلی

 -عدم آموزشهاي دانشگاهی جهت ارتباطگیري و ايجاد شبکه

 -فرهنگسازي سلیقه مخاطب

همانگونه که در ساختار جدول فوق قابل بررسی است ،چالشها و پیشنهادهايی به وضوح بیان شدهاند که در کل بدين شرح
ارايه میشوند؛  .1نیاز به کارشناسی نهادهاي دولتی .2 ،عدم وجود مديريت کالن و مديريت مستقیم دولت  .3 ،عدم توجه به
حضور زنان در جايگاه مديريتی .4 ،نبود خدمات مشاورهاي و خدماتی به هنرمندان .5 ،عدم گسترش آموزشهاي سنتی و
آکادمیک با رويکرد پیوند و تلفیق هر دو با تأکید بر آموزش مديريت کسب وکار و بازاريابی .6 ،مباحث برپايی نمايشگاه دايمی،
 .7عدم توجه به فرصتها و تهديدهاي رقابت جهانی .8 ،عدم توجه به صنايع دستی به عنوان اصلیترين سرمايه و منبع به جاي
نفت .9 ،کمتوجهی به حفظ و احیاي میراث فرهنگی ،و  .10مباحث آموزش و اشتغال؛ در واقع ،آموزش آکادمیک و سنتی (سینه

 .1هنرمند وفعال اجتماعی ( دکوراسیون داخلی)
 .2استاد دانشگاه و مدير اسبق کارآفرينی وزارت کار و امور اجتماعی
 . 3کارآفرين و مدير موزه و هنرمندسراي دکتر احمد نادعلیان در جزيره هرمز
 .4هنرمند وکارآفرين
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به سینه) بايد مکمل هم شوند تا اثر مورد نظر را در جامعه هنرآموزان ايجاد کنند .جدول  ،7-2گروهبندي کلی اين چالشها را
در قالب مؤلفههاي اساسی بحث شده نشان میدهد.
جدول  7 -2گروههاي مؤلفههاي مطرح شده در نشست همانديشی صاحبنظران
گروه عوامل

مؤلفههاي مطرح شده
 -عدم تامین مواد اولیه با کیفیت خوب

1

مواد اولیه

2

تولید

3

برنامه و

 -عدم برنامهريزي جامع در زمینه اشتغال خانگی پايدار

استراتژي مدون

 -عدم برنامهريزي درست در حوزه صنايع دستی

 مشکل تأمین مواد اولیه و سوخت الزم ضعف در طراحیهاي نوين متناسب با نیازها و ساليق روز جامعه عدم توجه به فناوريهاي نوين (چاپگر سهبعدي) در تولید عدم طراحیهاي اصیل و خالق عدم توجه به مديريت در تولید مشکالت راهاندازي و حفظ کارگاهها به خصوص در مناطق بومی -وجود تولیدات بدون بازار عرضه و فروش و فزونی عرضه به تقاضا

 عــدم کارشناســی تصــمیمات فعالیــتهــاي ايــن حــوزه (نبــود مشــاوران تخصصــی در کنــارمديران تاثیرگذار و ارايه مدارکی که برخی از هنرمندان صالحیت اين کار را ندارند)
 عدم ارتباط منسجم سه شاخص اصلی کارآفرينی ،صنايع دستی و زنان عدم توجه به تاثیر مشاغل ديگر در حوزه صنايع دستی4

تشکلها و

 -عدم تمرکز و ارتباط موثر تشکل ها با هم

تعاونیها
 -نبود نمايشگاههاي فصلی

5

نمايشگاهها

6

محیط زيست

 -عدم توجه به مباحث زيست محیطی

7

مباحث اداري

 -مشکالت تولیدکنندگان در زمینه تنظیم ذفاتر دارايی و فرآيندهاي اداري

8

همکاري میان

 -عدم وجود حلقه اتصال مابین فارغالتحصیالن صنايع دستی و بازار کار

نهادهاي ذيربط

 -نبود مشارکت نهادهاي مدنی در کنار فعاالن اين حوزه

 حضــور نابجــاي بــدلیجات و محصــوالت چینــی و خــارجی در نمايشــگاههــاي صــنايعدستی

 -عدم وجود مشاوران الزم جهت بیمه و امور اداري هنرمندان

 فقدان جايگاه نهادهاي مدنی به عنوان مشاور و سرمايهگذار عدم همکاري سازمانهاي مختلف جهت ارايه خدمات بیمهاي هنرمندان اين حوزه9

مالکیت معنوي

 خطر مشابهسازي و جايگزينی محصوالت ناب و اصیل صنايع دستی -چالش کپیبرداري با ظهور تکنولوژي نوين (چاپ سهبعدي و مدلسازي مشابه)

 10بازار و مکان
فروش

 -عدم وجود بازار فروش
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گروه عوامل

مؤلفههاي مطرح شده

 11اطالعرسانی و

 -عدم تبحر در جذب هنرجو به دلیل بیکفايتی کارشناسان بیتجربه

آموزش

 -عدم ارايه آمار صادقانه کارگاه هاي صنايع دستی توسط کارفرمايان
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 عدم وجود آموزش در حوزههاي بازاريابی ،بازارداري و بازار سازي عدم آموزشهاي دانشگاهی جهت ارتباطگیري و ايجاد شبکه. عدم برگزاري دورههاي آموزشی مناسب و توانمندسازي براي فعاالن اين حوزه عدم وجود آموزش در رعايت حفظ اصالتها نبود توجه به آموزشهاي کمتوانان عدم وجود آمار دقیق در حوزههاي داخلی و بینالمللی عدم توجه به شیوههاي آموزش هاي نوين عدم وجود همايشهاي کیفی عدم شناخت و شناسايی درست از صنايع دستی عدم شناخت مدلهاي کارآفرينی جهانی عدم شناسايی فرصتهاي بینالمللی جهت معرفی محصوالت صنايع دستی عدم شناخت جايگاه جهانی ايران در اين حوزه عدم شناخت الگوهاي بینالمللی کارآفرينی عدم ارايه روشهاي حل مشکالت و چالشهاي حوزه صنايع دستی عــدم توجــه بــه کــمتوانــان يــا ناتوانــان ذهنــی کــه مــیتوانــد بخشــی از ظرفیــت مخاطــبآموزشهاي صنايع دستی را به عنوان يک رويکرد هنردرمانی در برگیرد
 12حمايت و
پشتیبانی دولتی

 مشکالت مربوط به بیمـه (چـالش بـین مـدير عامـل و هنرجـو (صـنعتگر بـالقوه) و سـازمانمیراث فرهنگی)
 وجود مالیات سنگین تولیدکنندگان عدم پشتوانه و حمايت از فارغالتحصیالن خالق اين حوزه و نوکارآفرينان عدم حمايتهاي دانشگاهی و دولتی جهت راهاندازي کارگاههاي صنايع دستی عدم توجه به صاحبنظران بومی و تولیدکنندگان بومی تقلیل حمايت دولتی از پرداخت  23درصد سهم کارفرما (بیمه) عدم حمايت جهـت ايجـاد تسـهیالت بـراي هنرمنـدان بـه منظـور اسـتفاده از تمـامی بدنـه-هاي آن در جهت تبلیغ و ترويج آثار و هنرمندان

 13هنر -مهارت

 عدم وجود يک شبکه متمرکز ،منسجم و همافزاي غیردولتی هنرمندان اين حوزه عدم وجود شبکههاي اجتماعی قدرتمند ملی و بینالمللی در اين حوزه عدم وجود سازماندهی مناسب بین فعاالن اين حوزه -عدم بهرهمندي از فرصتهاي بینالمللی اين حوزه

 14رقابت

 عدم قدرت رقابت با بازار چینی تسخیر بازارهاي داخلی با محصوالت خارجی -عدم وجود رقابت سالم بین کارآفرينان اين حوزه
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مؤلفههاي مطرح شده

تبلیغات و

 -عدم تبلیغات موثر از طريق رسانههاي صوتی و تصويري

بازاريابی

 فقدان آسیبشناسی بازار عدم توجه به رويکرد بازار سنجی ،بازار سازي و بازار گردي اين حوزه -عدم توجه به کارآفرينی اين حوزه با توجه به چالشهاي بازار

 16فرهنگ

 عدم ترويج فرهنگ ارزشبخشی به صنايع دستی عدم بستر مناسب جامعه براي پذيرفتن هنرمندان عدم تفکر درست نسبت به شیوه زيست فرهنگ زيستمندانه 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 فقدان خودباوري و توانمندي هنرمندان و کارآفرينان نسبت به تأمین هزينهها بیتوجهی به جايگاه سنت و مدرنیته عــدم اســتفاده شــهروندان از محصــوالت صــنايع دســتی بــه صــورت روزمــره و عــدمفرهنگسازي در اين حوزه

 17تأمین مالی و
سرمايه

 عدم سرمايهگذاري پايدار در حوزه صنايع دستی عدم وجود سرمايهگذاري در اين حوزه عــدم توجیــه ســودآوري و امکانــات بــالقوه و بالفعــل ايــن کــار و در نتیجــه از دســت دادنسرمايهگذار
 نبود حلقه اتصال بین سرمايهگذاران و هنرمندان مشکالت مربوط به عدم شمول تسهیالت مالی و اعتباري به هنرمندان -عدم توانمندسازي موسسات اين حوزه توسط کارفرمايان جهت پرداخت بیمه

 19قوانین و مقررات
تدوينی و نظارتی

 وجود مشکالت مجوزهاي تولید وجود چالشهاي حقوقی زنان وجود سوءاستفادههاي مختلف از تسهیالت تأمین اجتماعی چــالشهــاي بیمــه خوداشــتغالی و تبــديل آن بــه بیمــه کارفرمــا (عــدم جايگــاه واقعــیخوداشتغالی و کارفرمايی)
 تحمیل پرداخت بیمه به کارفرما به هنرمندان تازهکار چالش بیمهاي بین مديرعامل و هنرجو (صنعتگربالقوه) و سازمان میراث فرهنگی -وجود قوانین دست و پاگیر در نهادهاي دولتی در مسیر فعالیت فعاالن صنايع دستی

 20مديريت

 عدم وجود مشارکت و کادر مديريت در کنار هنرمندان عدم وجود مديران شايسته و خالق عدم شناخت درست از جايگاه مديريتهاي اين حوزه و کارآفرينی آن -عدم توجه به ضرورت ايجاد شرکتهاي هلدينگ با زيرمجموعههاي مربوط
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مؤلفههاي مطرح شده

 21گردشگري

 -عدم جذب گردشگران داخلی و خارجی
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 عدم برنامه ريزي درست جهت تقويت حوزههاي گردشگري و صنايع دستی عدم نیازسنجی گردشگران داخلی و خارجی عدم توجه به نوع و کمیت گردشگران از کشورهاي مختلف عدم همکاري تورهاي گردشگري و صنايع دستی عدم آمار درست از میزان خريد کاالهاي صنايع دستی توسط گردشگران خارجی 22شرايط اقتصادي
(داخلی-خارجی)

 23خصوصیسازي

 فقدان قدرت خريد مشتري عدم وجود فضاي کسب و کار مناسب در جامعه (افت فروش) محدوديت فعالیت زنان در عرصه بخش خصوصی انحصارگرايی و محدود کردن بخش خصوصی -کاهش میزان مالکیت زنان در ثروت بخشی بخش خصوصی

با استناد به جدول  7-2و براساس عقايد صاحبنظران نشست همانديشی ،چرخه کسب و کار صنايع دستی هر چند که
داراي انواع مختلف و گوناگونی است ،تقريبا در همه ارکان از وجود نقايص و ايراداتی رنج میبرد .از آنجايیکه اين نوع کسب
وکار داراي جنبههاي هنري نیز هستند ،شدت اين چالشها دو چندان شدهاند.
يک کسب و کار (يا صنعت) از ديدگاه کالن ،متأثر از سیاستهاي حاکمیتی (شامل سیاستگذاريهايی که از جانب حکومت
در جهت حمايت يا جهتدهی آن صنعت در راستاي اهداف و برنامههاي کالن کوتاه يا بلندمدت ملی صورت میگیرد) ،و از
ديدگاه خرد ،تحت تأثیر چرخه کسب و کار صنعت (تولیدي يا خدماتی) است که به نوبه خود از برنامهها ،چشماندازها،
استراتژيها ،خطمشیهاي چهارگانه آمیخته بازاريابی و عوامل جانبی مانند توانمندسازها در حوزه صنايع دستی متأثر میشود.
مشکالت و چالشهاي پیش روي کسب و کارهاي فعال در حوزه صنايع دستی از هر دو حوزه نشأت میگیرند.
در يک جمعبندي کلی به نظر میرسد زيرساختهاي حاکمیتی ذکر شده ،داراي بیشترين نقش و دربرگیرنده مهمترين عوامل
باشند .از آنجايیکه نقش حاکمیت در هر بازار يا اقتصادي تعیینکننده است ،میتوان اين عناوين کلی را به عنوان عوامل حاکمیتی
در اين کسب و کار مطرح کرد .در واقع ،عدم وجود برنامهريزي کالن در حوزه صنايع دستی و يا عدم اجراي آن ،همانطور که
در برنامه چهارم و پنجم توسعه سیاسی اقتصادي آمده است ،زمینهساز افزايش مشکالت در تأمین ،تولید ،و فروش صنايع دستی
است .در اين راستا ،دولت بايست اقدامات و بسترسازي مناسب را انجام دهد .به طور کلی ،موارد اشاره شده در بندهاي ،5 ،3
 19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،12 ،7 ،6و  ،22به صورت مستقیم به نقش حاکمیت در حوزه اين صنعت بر میگردد .بدينترتیب،
از آنجايیکه در اقتصاد معموال سرمايهها جذب بازارهايی با سوددهی بیشتر و البته امنتر میشوند ،به طور طبیعی ،فرار سرمايه
و يا عدم سرمايهگذاري را میتوان نتیجه اصلی اين نواقص دانست.
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 4-1-2بررسی میدانی نظر هنرمندان و صنعتگران حوزه صنايع دستی

در جريان نمايشگاه بینالمللی صنايع دستی در خرداد  ،93تعداد کثیري از هنرمندان و تولیدکنندگان کاالهاي صنايع دستی،
داخلی و خارجی ،جهت نمايش و فروش آثار ارزشمند خود حضور فعالی داشتهاند .در اين میان ،به منظور کسب نظر اين افراد
در زمینه چالشهاي موجود در فرآيند کاري آنها ،پرسشنامهاي 1شامل  2بخش سؤاالت بسته و باز در اختیار  70صاحب نظر
قرار گرفته است که در اين میان تعداد  53نفر (نرخ پاسخ  )%76به سؤاالت در محدوده زمانی نمايشگاه پاسخ دادهاند .به طور
کلی ،بخش اول پرسشنامه به طرح  20سؤال کلی در زمینه میزان موافقت پاسخدهندگان با چالشهاي از پیش تعیین شده
میپردازد .در بخش دوم نیز ،در پرسشی باز ،چالشهاي اشاره نشده در  20سؤال بخش اول مورد پرسش قرار گرفته است.
در تحلیل بخش اول پرسشنامه و به منظور رتبهبندي اهمیت چالشها از ديد پاسخدهندگان ،آزمون فريدمن مورد بررسی قرار
میگیرد و در بخش دوم ،از رويکرد تحلیل محتوا براي سنجش نظرات افراد مشارکتکننده استفاده میشود .در ابتدا ،ويژگیهاي
جمعیتشناختی پاسخدهندگان به پرسشنامه حضوري با توجه به سن ،تحصیالت و میزان سابقه کار در ادامه تشريح میشود .از
لحاظ مشخصه سن 5.8 ،درصد  25سال و کمتر 23.1 ،درصد بین  26تا  30سال 17.3 ،درصد بین  31تا  35سال 11.5 ،درصد
بین  36تا  40سال و  42.3درصد نیز بیشتر از  40سال هستند .بر اساس ويژگی تحصیالت نیز 51 ،درصد ديپلم و کاردانی،
 37.3درصد کارشناسی و  11.8درصد نیز کارشناسی ارشد هستند؛ و در نهايت ،با توجه به سوابق کاري 21.2 ،درصد داراي
سابقه کاري کمتر از  6سال 23.1 ،درصد بین  6تا  10سال 15.4 ،درصد بین  11تا  15سال و  40.4درصد نیزبیشتر از  15سال
هستند.
بنابراين میتوان ذکر کرد که نمونه مورد بررسی ،نمونه مناسبی است .زيرا  50درصد نمونه داراي سابقه کاري باالي  15سال،
و سطح تحصیالت بیشتر از کارشناسی هستند .اين مورد نشان میدهد که افراد شرکتکننده در اين بررسی از قابلیت الزم براي
تکمیل سؤاالت پرسشنامه برخوردارند .در ادامه ،به منظور اولويتبندي چالشهاي مورد سؤال بر اساس اهمیت ،آزمون فريدمن
با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد استفاده قرار میگیرد .آزمون فريدمن يک آزمون غیرپارامتري به شمار میرود که با استفاده از
آن میتوان در بررسی حاضر ،چالشهاي مورد سؤال از هنرمندان و صنعتگران را اولويتبندي کرد .جدول  8-2خروجی حاصل
از اين آزمون را نشان میدهد.
جدول  8 -2ترتیب اولويت چالشهاي صنايع دستی با استفاده از آزمون فريدمن (بخش اول)
گروه چالشها در زمینه صنايع دستی

میانگین رتبه

1

اطالعرسانی و آموزش

4.56

2

تأمین مالی و سرمايه

7.50

3

حمايت و پشتیبانی دولتی

6.30

 .1پرسشنامه مورد بررسی در پیوست  1ارايه شده است.

کاي اسکوئر
73.023

درجه آزادي
10

ضريب معناداري
0.000
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میانگین رتبه

گروه چالشها در زمینه صنايع دستی
4

خصوصیسازي

4.90

5

تعاونیها و تشکلها

6.17

6

گردشگري

8.03

7

تولید

5.67

8

فرهنگ

4.71

9

تبلیغات و بازاريابی

7.20

10

محصول

5.41

11

قوانین و مقررات تدوينی و نظارتی

5.54

کاي اسکوئر

73.023

درجه آزادي

10
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ضريب معناداري

0.000

همانطور که جدول  8-2نشان میدهد ،مقدار آماره آزمون کمتر از  0.05است .بنابراين میتوان چنین نتیجهگیري کرد كه
اولويتبندي اين شاخصها با يکديگر متفاوت است .با توجه به میانگین رتبه هر يک از شاخصها ،ترتیب اولويت آنها مشخص
میشود .در ادامه ،ترتیب چالشهاي صنايع دستی از نظر اهمیت آن از ديد هنرمندان و صنعتگران مورد بررسی ،بر اساس مقدار
میانگین رتبه ارايه میشود (جدول .)9-2

جدول  9 -2گروههاي مؤلفههاي مطرح شده هنرمندان غرفهدار در بیست و چهارمین نمايشگاه بینالمللی صنايع دستی تهران (بخش
اول)
مؤلفههاي مورد بررسی بر اساس اهمیت
1

گردشگري

2

سرمايه و تأمین مالی

3

تبلیغات و بازاريابی

4

حمايت و پشتیبانی دولتی

5

تعاونیها و تشکلها

6

تولید

7

قوانی و مقررات تدوينی و نظارتی

8

محصول

9

خصوصیسازي

10

فرهنگ

 11آموزش

چنانکه در جدول  9-2مالحظه میشود ،از میان همه چالشهاي مطرح شده ،پاسخدهندگان به بحث گردشگري ،چه داخلی
و چه خارجی ،اشاره میکنند .اين مورد نشاندهنده کاهش محسوس خريداران ،به خصوصی خريداران خارجی با قدرت خريد
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باال است .در واقع ،گاليه اول فعاالن حوزه صنايع دستی بر کسادي بازار صنايع دستی است که روزگاري مملو از گردشگران
داخلی و خارجی بود .در درجه دوم ،مشارکتکنندگان در تکمیل پرسشنامه ،مشکالت تأمین مالی و سرمايه را متذکر میشوند.
به عبارتی ،عدم دسترسی مناسب به وام و تأمین مايحتاج کار از جمله مسائلی است که تولیدکنندگان فعال در اين عرصه ،بیشتر
بدان توجه میکنند .آنگاه ،عدم استفاده از تکنیکهاي بازاريابی و تبلیغاتی را توسط فعاالن اين حوزه مطرح میشود .گويا
هنرمندان و صنعتگران خود نیز میدانند که با استفاده از روشهاي سنتی فروش نمیتوان بازار فروش کاالهاي خود را رونق
بخشند .به خصوص دغدغه افراد پاسخدهنده بر جنبه آگاهیبخش تبلیغات است .در واقع ،عدم آشنايی مردم با رشتههاي مختلف
صنايع دستی و ارزشمندي کاالهاي تولیدي ،زمینهساز کسادي بازار و نمايشگاههاي صنايع دستی است.
بدين ترتیب و به شرح جدول  ،9-2چالشها به فراخور میزان اهمیت رتبهبندي میشوند و هر يک از پاسخدهندگان ،با توجه
به شرايط محیطی و اختصاصی خود ،به مشکالتی از قبیل عدم استفاده نمادين از صنايع دستی در برنامهها و سازمانهاي دولتی،
مشکالت تأمین مالی و اعتباري ،قانونهاي دست و پاگیر در بخشهاي مختلف از قبیل حمل و نقل ،گمرک و ساير بخشهاي
مرتبط ،مشکل وجود واسطههاي بسیار که خود عامل اساسی در افزايش قیمت اين کاال به حساب میآيد ،مشکل کمبود امکانات
و تجهیزات به خصوص شرايط بهداشتی کارگاههاي آموزشی ،عدم وجود تعاونیها و تشکلهاي حمايتکننده فعاالن صنايع
دستی با قدرت قانونی کافی ،مشکالت تولیدي چه در فرآيند تولید و چه در خود محصول و بستهبندي آن ،عدم ترويج صنايع
دستی به عنوان فرهنگی مولد و هويتنما ،مباحث قیمتگذاري و دغدغه عدم توانايی در رقابت قیمتی با رقباي مهم از جمله
چین و هند ،عدم وجود بازارچهها و فستیوالها براي فروش کاالهاي صنايع دستی ،مباحث مربوط به خصوصیسازي که در
حال حاضر دغدغه همه صنايع کشور محسوب میشود ،عدم برگزاري همانديشیها و همايشهاي عمومی براي آشنايی بیشتر
قشر عام با صنايع دستی و جاذبههاي آن ،و در نهايت مباحث آموزشی اشاره میکنند.
با نگاهی اجمالی در ترتیب اولويت اين چالشها آشکار میشود که نگاه صنعتگران و هنرمندان به مشکالت آموزشی و جذب
مناسب هنرآموز در درجه آخر اهمیت قرار دارد .در واقع میتوان چنین نتیجهگیري کرد که از يک سو ،ساير چالشها نسبت به
اين مورد از ديد پاسخدهندگان از اهمیت بسیار بیشتري برخوردار است ،به گونهاي که مشکالت آموزشی چندان بااهمیت تلقی
نمیشود .از سوي ديگر ،مشکالت خاصی در جذب و آموزش هنروزران توسط هنرمندان و صنعتگران فعال مشاهده نمیشود.
شايد بتوان دلیل اين مورد را در اين دانست که خود هنرمندان و فعاالن در بخش آموزش فعالیت دارند و کاستیهاي ممکن در
حوزه فعالیت خود را مهم در نظر نمیگیرند.
در ادامه ،در بخش دوم ،پرسش تشريحی مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد .در اين بخش ،هنرمندان و صنعتگران به مبحث
اساسی چالشهاي اشاره نشده در سؤاالت بسته پاسخ میدهند .جدول  10-2به طور خالصه به پاسخهاي مشارکتکنندگان
اشاره میکند.

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

104

جدول  10 -2چالشها و پیشنهادات هنرمندان غرفهدار در بیست و چهارمین نمايشگاه بینالمللی صنايع دستی تهران (بخش دوم)
نام هنرمند /حوزه کاري
1

بشارت /البسه اقوام ايرانی

2
3
4

پیشنهادات

چالشها

 برپايی کمتعداد نمايشگاهها در تهران و ساير  -افزايش تعداد نمايشگاههاشهرستانها

 -افزايش زمان برگزاري نمايشگاهها

 -کم بودن زمان برگزاري نمايشگاهها

 -دعوت بدون محدوديت از هنرمندان

 -تخصیص مکان نمايشگاه به هنرمندان خاص

خاص

همین بس تخته/

 -عدم وجود مواد اولیه (نبود حصیر کافی)

 -ايجاد بازار مواد اولیه جهت دسترسی به

حصیربافی

 -عدم دسترسی به مواد اولیه

حصیر

امیرحسین يوسفی/

 -عدم وجود صنف با ضمانت اجرايی براي کنترل  -ايجاد صنف با قدرت کافی

شیشهگري فوتی

اعمال تولیدکنندگان و بازار رقابت آنها

سید علیرضا گلکار

 -برپايی بسیار کم نمايشگاه در ايران با توجه به  -ايجاد تبلیغات گسترده

تهرانی /شیشهگري

سابقه صنايع دستی در ايران

 -برپايی هرچه بیشتر نمايشگاه

 عدم وجود تبلیغات محیطی و رسانهاي5

صغري بیاتفر /گلیم و

 -عدم وجود نمايشگاه جهت فروش

 -برپايی نمايشگاههاي معرفی و فروش

قالی /سیاه چادر عروسک
و..
6

 -برپايی جشنواره

آقازاده  /ارايه و آموزش

 -نبود داوريهاي سالم در جشنوارهها

هنرهاي دستی

 عدم ارايه مجوز و وام (نحوه نادرست اجرا و  -حذف قوانین دست و پاگیروجود باندهاي بسیار سنگین در وزارتخانه صنايع  -ارايه تسهیالت الزم
دستی و میراث فرهنگی)

7

رضیزاده  /سفال و

 -عدم وجود تبلیغات در زمان برپايی نمايشگاه

 -ايجاد تبلیغات گسترده

سرامیک
8

تودان روتن

 -نبود تسهیالت بانکی با بهره کم

 -ارايه تسهیالت بانکی و وام

9

بحیرايی

 -نبود بیمه کارگران

 -بیمه کردن کارگران

10

میناکاري اصفهان

 -بها ندادن به هنرمندان بزرگ و فاصله گرفتن آنها  -افزايش قیمت مواد اولیه و دستمزدها

11

حسینی

12

عبدل پور  /معرق

 -نبود خريدار و بازار مناسب

13

فاطمه لطفی

 -کمبود نمايشگاه

از جايگاه واقعیشان

 -ايجاد بیمههاي خاص هنرمندان در

 نبود انواع بیمههاي بیکاري و بیماري ،بدون تحمل دوران بازنشستگیهزينههاي گزاف
 عدم تشويق جوانان در روي آوردن به هنرهاي  -تبلیغات گسترده و پیوستهصناعی
 ندادن آگاهی و آموزش الزم و مناسب به جوانان ايجاد تبلیغات جهت آگاهی از ارزش وقیمت صنايع دستی
 ايجاد بازارهاي فروش -ايجاد نمايشگاههاي مناسب

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

نام هنرمند /حوزه کاري
14

رحیم کشوري

چالشها
 -عدم حمايت از اصول و خالقیت فردي

سعادت/نفش برجسته
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پیشنهادات
 ايجاد برند و جلوگیري از کپی شدنطرحها و نقشها

سفال
15

مهماندوست /سفال و

 -نبود مشتري و بازار فروش

سرامیک

 تبلیغات موثر و گسترده قبل از برپايیهر نمايشگاه از طريق رسانه هاي عمومی
 -نیاز به تبلیغات مناسب

16

سوزندوزي بلوچستان

 -عدم آشنايی مردم با اين صنعت

17

همتی /زيورآالت سنتی

 عدم ايجاد مکانهاي مناسب جهت اشتغال و  -ايجاد مکانهاي کاري جهت ارتقايکارآفرينی

سطح کاري هنرمندان

18

يزدانی

 -عدم توجه کافی به هنرمندان خالق

 -امتیاز دهی به هنرمندان خالق

19

ماکتسازي کشتی

 -نبود جايگاه دايمی به منظور ارايه مستقیم در تمام  -ايجاد نمايشگاههاي دايمی

20

شیشهسازي

 -واسطهگري بسیار زياد

21

همجوش شیشه

 -هزينه سنگین نگهداري کارگاهها

 -حمايت و تسهیالت حفظ کارگاهها

22

چرم

 -عدم وجود نمايشگاههاي دايمی

 -ايجاد نمايشگاههاي دايمی

23

سفال و سرامیک

 -قوانین سخت جهت توسعه کار

 -بازنگري قوانین مربوط

24

فرش و گلیم دستبافت

 -عدم بررسی مواد اولیه در نتیجه فقدان کیفیت الزم  -ايجاد تشکل جهت نظارت بر مواد اولیه

فصول
 ايجاد نمايشگاه جهت ارتباط مستقیمفروشندگان کاالهاي صنايع دستی به
مشتريان نهايی

25

سفال ،کاشی و سرامیک

 -قدرت خريد پايین مردم

 -باال بردن سطح درآمدي مردم

26

خاتم و قلمزنی

 -وجود واسطه و نبود بازار براي گردشگران

 -ايجاد نمايشگاه جهت حذف واسطه

27

انواع گلیم

 -کپیبرداري طرحها و نقشها و از بین رفتن انگیزه  -استفاده از مديران مرتبط و عالقمند به

 ايجاد نمايشگاه در مراکز گردشگريکارآفرينی

صنايع دستی

 -تعطیلی کسب و کار به علت کار بیکیفیت

 -عدم وجود ناداوران

 -عدم عالقه مديران

 -عدم واگذاري غرفهها به واسطهها

 لزوم قرار گرفتن اداره میراث فرهنگی زير نظر يکواحد مرکزي
 وجود تبعیض عدم واگذاري نمايشگاهها به هنرمندان28

صنايع چرم رئوفی

 -عدم ايجاد نمايشگاههاي خارجی

 -ايجاد نمايشگاههاي دائمی

29

چرم

 -عدم وجود بازار جهت فروش محصوالت

 -ايجاد بازار فروش

30

چرم امامی

 -کمبود حمايت الزم از صنايع دستی

 -نشان دادن اهمیت صنايع دستی

31

سفال و سرامیک

 -عدم حمايت مالی از هنرمندان

 حمايت الزم از اين صنعت -ارايه تسهیالت مناسب

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

چالشها

نام هنرمند /حوزه کاري

106

پیشنهادات

32

قلمزنی و حکاکی سنگ

 -نبود بازار جهت ارايه محصوالت

33

سفال و سرامیک

 -نبود حمايت مالی جهت سرمايهگذاري و ايجاد  -ارايه تسهیالت الزم

34

سنگ فیروزه

35

پتهدوزي/

36

صنايع دستی فلزي

اشتغال

 برپايی نمايشگاههاي مناسب -ايجاد بازار فروش

 نبود بازار جهت ارايه محصوالت عدم ايجاد بازارهاي فروش و نمايشگاههاي داخلی  -ايجاد بازارهاي فروشو خارجی

 -نمايشگاههاي داخلی و خارجی

 نبود امکانات و تسهیالت الزم براي مشارکت  -برگزاري نمايشگاههاي دورهاي بابیشتر شهرستانیها در نمايشگاههاي تهران

تسهیالت بیشتر

 -کمبود و گرانی مواد اولیه

 -بهبود وضعیت فروش

 کم بودن خريداران کاالها37

نساجی سنتی

 -ورود اجناس چینی

 -جذب گردشگران

38

آبگینه

 -عدم شناخت عمومی از اين صنعت

 -تبلیغات در جهت شناساندن محصوالت

39

قلمزن روي چرم

 -مشکالت دريافت وام

40

پیکرتراشی چوبی

به جامعه
 -ايجاد تسهیالت مالی الزم

 عدم حمايت مالی هنرمندان و فعاالن اين حوزه -کم بودن بازار خريداران

 -تبلیغات آگاهیبخش و ترغیبکننده در

 -کمبود نمايشگاههاي معرفی محصوالت

رسانههاي گروهی به خصوص تلويزيون

 عدم تبلیغات و حمايت رسانهها41

پتهدوزي/

 -توان مالی پايین خريداران

 -جذب گردشگران

42

آبگینه

 -کم بودن خريدار و بازار محصوالت چینی

 -شناسايی و معرفی محصوالت صنايع

43

صنايع دستی فلزي

 -واسطههاي بسیار

44

نساجی سنتی

 -عدم توجه کافی به هنرمندان

دستی
 -افزايش تسهیالت بانکی با بهره کم

 عدم حمايت مالی الزم45

قلمزنی روي چرم

 -عدم وجود خريدار

 -معرفی و تبلیغ محصوالت

46

پیکر تراشی چوبی

 -عدم نظارت و حمايت يکسان از هنرمندان

 -تضمین خريد محصوالت

47

تراش روي شیشه

 -عدم وجود صنفهاي صنايع دستی

 -ايجاد بازارچه صنايع دستی

48

صنايع دستی سنگی

 -عدم وجود بازارها و خريداران خارجی

 -نمايشگاههاي خارج از کشور

49

هنرهاي دستی وابسته به

 -عدم شناخت عمومی از هنرهاي اصیل و سنتهاي  -تبلیغات وسیع و معرفی گسترده

 -ايجاد بازارهاي خارجی

 تبلیغات داخلی و خارجی فراهم آوردن امکان صادرات کاالهامعماري

وابسته به آن

هنرهاي اصیل و سنتی

طرح پژوهشی بررسی و شناسايی مؤلفههاي مؤثر در توسعه کسب و کار هنرهاي صناعی (صنايع دستی)
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بر اساس مؤلفههاي مطرح شده از سوي هنرمندان و فعاالن غرفهدار در نمايشگاه بینالمللی صنايع دستی تهران میتوان به
گروهبندي عوامل کلی اشاره کرد .تحلیل محتواي نظرات بیان شده نشان میدهد که  16عامل کلی مورد توجه اين هنرمندان
بوده است .اين عوامل  16گانه در جدول  11-2مشخص شده است که بدين شرح هستند :نمايشگاهها و جشنوارهها ،مواد اولیه،
تشکلها و تعاونیها ،تبلیغات و بازاريابی ،تأمین مالی و سرمايه ،اطالعرسانی و آموزش ،بازار و مکان فروش ،واسطههاي
فروش ،تولید ،حمايت دولتی ،قوانین و مقررات ،گردشگري ،شرايط اقتصادي (داخلی و خارجی) ،مديريت ،مالکیت معنوي و
فرهنگ.
جدول  11 -2گروههاي مؤلفههاي مطرحشده هنرمندان غرفهدار در بیست و چهارمین نمايشگاه بینالمللی صنايع دستی تهران (بخش
دوم)
گروه عوامل
1

نمايشگاهها
جشنوارهها

مؤلفههاي مطرح شده
و  -تعداد اندک نمايشگاهها در تهران و ساير شهرستانها
 کم بودن زمان برگزاري نمايشگاهها تخصیص مکان نمايشگاه به هنرمندان خاص عدم وجود نمايشگاههاي دايمی جهت فروش بدون واسطه عدم برپايی نمايشگاههاي داخلی و خارجی عدم واگذاري نمايشگاهها به هنرمندان -وجود تبعیض و ناداوري در جشنوارهها و نمايشگاهها

2

مواد اولیه

3

تشکلها و تعاونیها

4

تبلیغات و بازاريابی

5

تأمین مالی و سرمايه

 عدم وجود مواد اولیه (نبود حصیر کافی) 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 رقابــتآنها
 عدم وجود صنفهاي قدرتمند براي رفع مشکالت در حوزه صنايع دستی عدم وجود تبلیغات محیطی و رسانهاي گسترده و پیوسته (آگاهیبخش و ترغیبکننده) عــدم وجــود تبلیغــات قبــل از شــروع و در زمــان برپــايی نمايشــگاه از طريــق رســانههــايعمومی
 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) عدم توجه به شناسهسازي نبود تسهیالت بانکی با بهره کم مشکالت دريافت وام ارايــه تســهیالت مناســب در برگــزاري نمايشــگاههــاي دورهاي تهــران (مشــارکت بیشــترهنرمندان مستقر در شهرستانها)

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

مؤلفههاي مطرح شده

گروه عوامل
6

اطالعرسانی و آموزش

7

بازار و مکان فروش

8

واسطههاي فروش

9

تولید

 ندادن آگاهی و آموزش الزم و مناسب به جوانان عدم تشويق جوانان در روي آوردن به هنرهاي صناعی عدم ايجاد مکانهاي مناسب جهت اشتغال و کارآفرينی نیاز به ايجاد بازارها و بازارچههاي فروش (داخلی و خارجی) نبود جايگاه دايمی به منظور ارايه مستقیم در تمام فصول مشکل واسطهگري بسیار زياد واگذاري غرفهها به واسطهها هزينه سنگین نگهداري کارگاهها تعطیلی کسب و کار به علت کار بیکیفیت -نیاز به حمايت و تسهیالت حفظ کارگاهها

 10حمايت دولتی

 نبود انواع بیمههاي بیکاري و بیماري ،بدون تحمل هزينههاي گزاف نیاز به حمايت جهت بهبود وضعیت فروش عدم حمايت مالی جهت سرمايهگذاري و ايجاد اشتغال عدم توجه کلفی به هنرمندان خالق عدم توجه به حمايتهاي رفاهی به خصوص بیمه هنرمندان و فعاالن اين حوزه فراهم نبودن امکان صادرات محصوالت عدم نظارت و حمايت يکسان از هنرمندان 11قوانین و مقررات

 قوانین سخت جهت توسعه کار نبود کنترل بر واردات کاالي خارجی به خصوص صنايع دستی چینی قوانین دست و پاگیر (داخلی و صادراتی) عدم تضمین خريد محصوالت قوانین نامناسب در ارايه مجوز و اعطاي وام -نبود بازار براي گردشگران (مستقر در مراکز گردشگري)

 12گردشگري

 مشکالت جذب گردشگران 13شرايط

اقتصادي

(داخلی و خارجی)

 14مديريت

 قدرت خريد پايین مردم عدم استفاده از مديران مرتبط و عالقمند به صنايع دستی لزوم قرار گرفتن اداره میراث فرهنگی زير نظر يک واحد مرکزي -وجود باندهاي بسیار سنگین در سازمانهاي متولی به عنوان مانع رشد اين صنعت

 15مالکیت معنوي

 -کپیبرداري طرحها و نقشها و در نتیجه از بین رفتن انگیزه کارآفرينی

 16فرهنگ

 بها ندادن به هنرمندان بزرگ و فاصله گرفتن آنها از جايگاه واقعیشان -عدم توجه به اصول و خالقیت فردي به عنوان فرهنگ کار
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به طور کلی ،با توجه به جدول  10-2چنین میتوان نتیجهگیري کرد که دغدغه اساسی مصاحبهشوندگان ،در گروههاي 16گانه
قرار میگیرد .البته ،با توجه به جزئیات مطرح شده توسط اين افراد ،میتوان چنین مطرح کرد که نگاه اکثر پاسخدهندگان وراي
خود است .به عبارت ديگر ،در تحلیل چالشهاي پیشرو ،بیشتر به انتظارات خود از دولت ،مصرفکنندگان و جامعه اشاره
میکنند .به طور مثال ،در رابطه با عامل "آموزش و اطالعرسانی" ،تنها به فعالیت جلب و آموزش از نگاه خارجی اشاره میکنند
و کمبودهاي ممکن در زمینه آموزشدهندگان را مدنظر قرار نمیدهند.
در ادامه ،با تحلیل محتواي کمی همه عوامل در هر يک از جداول چهارگانه ،تحلیل بهتري از چالشهاي مورد بحث صورت
میگیرد .در واقع ،يکی از داليل اصلی بررسی موارد چهارگانه ،توجه به بعد جامعیت در کسب دادههاي الزم است تا از زواياي
مختلف ،موضوع مورد بررسی قرار گیرد و از نگاه تکجانبه خودداري شود .بدين ترتیب ،تالش میشود ،هر يک از بخشها به
صورت جداگانه و نیز در کل تحلیل محتوا شوند.
 2-2تحلیل محتواي چالشهاي مذکور در جداول چهارگانه
برلسون )1952( 1تحلیل محتوا را "روشى براى مطالعه عینى ،كمى و سیستماتیك فرآوردههاى ارتباطى (محتواى آشكار پیام)
جهت رسیدن به تفسیر" تعريف كرده است .همانطور که از اين تعريف اقتباس میشود ،در استفاده از اين رويکرد ،بايد از
اعمال سلیقه بدون قاعده و منطق اجتناب کرد و از رويکردي يکسان در کل فرآيند تحلیل بهرهمند بود.
به طور کلی ،صاحبنظران تلويحا و صريحا معیارهاي زير را در تقسیمبندي کاربردهاي تحلیل محتوا در نظر داشتهاند
(محمديفر:)1387 ،
الف) از لحاظ سطح تحلیل (توصیفی و تحلیلی) .در تحلیل محتواي توصیفی ،صرفا به توصیف ويژگیهاي پیام (ساختار و
محتوا) پرداخته میشود .اين در حالی است که در تحلیل محتواي استنباطی ،از طريق سنجش متغیرهاي مرتبط با پیام و محتوا،
میتوان درباره پیشینه و آثار پیام نیز استنتاج کرد.
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
استفاده میشود.
ج) بر اساس دوره زمانی (مقطعی ،مقايسهاي ،روندپژوهی) .در تحلیل محتواي مقطعی ،تحقیق در يک دوره زمانی خاص انجام
و تحلیل میشود و نگ اه بر موضوع تحقیق ،بر اساس شرايط موجود در آن مقطع زمانی تحلیل میشود .در تحلیل محتواي
مقايسهاي ،دادههاي دو مقطع زمانی مورد تحلیل و مقايسه قرار میگیرد .در نهايت ،در تحلیل محتواي روندپژوهی ،دوره زمانی

Berelson
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خاصی به عنوان مرکز بررسی دادههاي تحقیق قرار میگیرد و تالش میشود موضوع تحقیق در بستر زمان جريان يابد و تحلیل
شود تا روند تغییرات متغیرهاي تحقیق مورد مالحظه قرار گیرد.
بدين ترتیب ،تحلیل محتوا در طرح حاضر با استفاده از رويکرد توصیفی ،تطبیقی و مقطعی صورت میپذيرد .به عبارت ديگر،
در اين طرح ،به منظور سنجش محتواي پیام ،از توصیف ويژگیهاي ساختاري يا محتوايی پیامهاي بدست آمده از چند رسانه
يا فرآورده ارتباطی در يک مقطع زمانی استفاده میشود.
اساس تحلیل محتواي کمی ،بر کمی کردن کیفیتها و متن مورد بررسی استوار است و به همین خاطر ،کمی بودن بارزترين
ويژگی تحلیل محتوا محسوب میشود .در واقع در اين روش ،تجزيه و تحلیل فرآوردههاي ارتباطی بر پايه آمار و ارقام و
فراوانی و درصدها انجام میشود .يکی از مزيتهاي اين روش ،کمی کردن توصیفهاست ،که نسبت به توصیفهاي کیفی
اطالعات دقیقتري ارايه میدهند (هولستی .)1380 ،1اولین مرحله در تحلیل محتوا ،تشخیص كلمههاي منفرد در متن است.
آنگاه بر اساس کلمات و عبارات حاصل ،مقولههاي اصلی شناسايی میشود .مقولهبندي و تشخیص مؤلفههاي اساسی به نحوي
صورت میپذيرد که تفاوتهاي میان مقولهها با هم ،و همچنین شباهتهاي داخل هر مؤلفه (عناصر داخل هر مقوله) بیشترين
شود .خصوصیات مشترو اين عناصر علت اين گردآوري است .در انتخاب مقولهها معیارهايی نظیر اصول تناسب ،همگنی،
عینیت ،جامعیت و مانعیت را میتوان به كار برد .آنگاه ،با شمارش فراوانی تکرار مؤلفهها در دادههاي مورد بررسی ،اولويت و
اهمیت هر يک از اين مقولهها ،در مقايسه با ساير عوامل ،تعیین میشود .در جدول  12-2فراوانی تکرار عوامل و مؤلفههاي
چالشهاي صنايع دستی به تفکیک منابع دريافت دادهها (مقاالت و طرحها ،گزارش مطبوعاتی ،نشست همانديشی و مصاحبه)
ارايه میشود.
جدول  12 -2فراوانی تکرار چالشهاي نهايی حاصل از جداول چهارگانه
فراوانی تکرار در...
گروه چالشها

مقاالت و

گزارش

نشست

طرحها

مطبوعاتی

همانديشی

مصاحبه

مجموع

درصد فراوانی
تکرار

مواد اولیه

-

8

2

5

15

2/9

تولید

2

31

9

2

44

8/4

محصول

-

17

-

-

17

3/2

برنامه و استراتژي مدون

-

16

2

-

18

3/4

اطالعرسانی و آموزش

4

21

17

3

45

8/6

حمايت و پشتیبانی دولتی

3

30

12

10

55

10/5

همکاري میان نهادهاي ذيربط

-

4

7

1

12

2/3

مالکیت معنوي

-

2

-

1

3

0/6

Holsti
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فراوانی تکرار در...
گروه چالشها

مقاالت و

گزارش

نشست

طرحها

مطبوعاتی

همانديشی

مصاحبه
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مجموع

درصد فراوانی
تکرار

فرهنگ

9

19

30

13

71

13/5

قیمتگذاري

-

5

-

-

5

1/0

تبلیغات و بازاريابی

2

25

4

3

34

6/5

بازار و مکان فروش

-

9

3

10

22

4/2

تامین مالی و سرمايه

-

7

7

1

15

2/9

شرايط اقتصادي(داخلی-خارجی)

1

3

-

4

8

1/5

قوانین و مقررات تدوينی و نظارتی

-

16

4

7

27

5/2

رقابت و شرايط بازار

1

19

9

4

33

6/3

گردشگري

-

7

3

1

11

2/1

خصوصیسازي

1

2

3

2

8

1/5

مديريت

1

9

5

3

18

3/4

تشکلها و تعاونیها

2

6

-

-

8

1/5

نمايشگاهها

-

5

1

10

16

3/1

زيرساختهاي توسعه صنايع دستی

1

4

1

-

6

1/2

واسطههاي فروش

-

3

-

3

6

1/2

هنر -مهارت

6

4

7

-

17

3/2

محیط زيست

2

-

5

1

8

1/5

فعالیتهاي اداري

-

-

2

-

2

0/3

524

100.0

مجموع

همانطور که در جدول  12-2مشاهده میشود ،تعداد دفعات طرح مباحث مرتبط با هر يک از مؤلفههاي مشخص شده ،در
ستون "مجموع" مشخص شده است .با استفاده از اطالعات مربوط به اين ستون ،میتوان ترتیب اهمیت اين
مؤلفهها را مشخص کرد .بخش سمت راست جدول  ،13-2اين ترتیب اولويت را نشان میدهد .در برخی موارد که فراوانی
تکرار دو يا سه مؤلفه برابر هستند ،بدون در نظر گرفتن ترتیب عمودي ،عوامل در همان رديف به صورت افقی ارايه شدهاند.
به طور مثال ،در رديف نهم اهمیت ،هر دو مؤلفه برنامه مدون و مديريت در مقاالت و طرحها ،گزارش مطبوعاتی ،نشست
همانديشی و مصاحبه از اهمیت يکسانی برخوردار بوده است.
جدول  13 -2مقايسه ترتیب اولويت گروه چالشهاي مطرح شده
گروه چالشها در تحلیل محتوا بر اساس فراوانی تکرار

گروه چالشها در پرسشنامه بر اساس آزمون فريدمن

1

فرهنگ

1

گردشگري

2

حمايت و پشتیبانی دولتی

2

تأمین مالی و سرمايه

3

اطالعرسانی و آموزش

3

تبلیغات و بازاريابی
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گروه چالشها در تحلیل محتوا بر اساس فراوانی تکرار

گروه چالشها در پرسشنامه بر اساس آزمون فريدمن

4

تولید

4

حمايت و پشتیبانی دولتی

5

تبلیغات و بازاريابی

5

تعاونیها و تشکلها

6

رقابت و شرايط بازار

6

تولید

7

قوانین و مقررات تدوينی و نظارتی

7

قوانین و مقررات تدوينی و نظارتی

8

بازار و مکان فروش

8

محصول

9

برنامه و استراتژي مدون

9

خصوصیسازي

 10محصول

مديريت

 10فرهنگ

هنر -مهارت

 11نمايشگاهها
 12تامین مالی و سرمايه
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 11آموزش
همکاري نهادهاي ذيربط

مواد اولیه

 13گردشگري
 14تشکلها و تعاونیها

شرايط اقتصادي

 15زيرساختهاي توسعه صنايع دستی

خصوصیسازي
واسطههاي فروش

 16قیمتگذاري
 17مالکیت معنوي
 18فعالیتهاي اداري

بهعالوه ،در بخش سمت چپ جدول  ،13-2ترتیب چالشهاي بدست آمده از پرسشنامه نظرخواهی از فعاالن و تولیدکنندگان
حوزه صنايع دستی با استفاده از آزمون فريدمن ارايه شده است .هر چند روشهاي آماري دو بخش جدول  13-2يکسان نیستند،
ولی می توان به طور کلی ،اطالعات حاصل از دو بخش کمی و کیفی را با يکديگر مقايسه کرد و به نتايجی دست يافت .در
واقع ،دلیل انتخاب رويکرد ترکیبی همزمان-زاويهبندي در اين طرح ،بررسی موضوع تحقیق از دو بعد کیفی و کمی است .در
اين روش ،نه تنها اطالعات حاصل از دو رويکرد کمی و کیفی با هم ترکیب میشوند ،بلکه میتوان در نهايت ،نتايج بدست
آمده از دو رويکرد را با يکديگر مقايسه کرد .به خصوص که در طرح حاضر ،با ارتباط بخشیدن نتايج حاصل از هر کدام از
روشهاي کمی و کیفی به جامعه منتخب مورد بررسی ،میتوان به نتايج قابلتوجهی دست يافت.
همانطور که در بخشهاي قبل ذکر شده است ،جامعه هدف بررسی کمی تحقیق ،صرفا تولیدکنندگان و هنرمندان فعال در
صنايع دستی هستند .در حالی که در بخش تحلیل محتواي صورت پذيرفته ،مجموع چهار گروه از صاحبنظران مورد بررسی
قرار گرفتهاند .به عبارتی ،در اين بخش ،تمرکز بر نظرات نويسندگان و محققان ،مسئوالن دولتی ،فعاالن اجتماعی ،کارآفرينان و
تولیدکنندگان صنايع دستی بوده است .همانطور که در بخش تحلیل کمی مشاهده میشود ،عوامل مرتبط با کسب و کار از قبیل
خريداران بالقوه و بازار ،تأمین مالی و سرمايه ،و تبلیغات و بازاريابی بیشتر مطرح شده است .در مقابل ،مباحث فرهنگی و
آموزشی در رديف آخر اولويت قرار گرفتهاند .اين مورد ،بیانگر نگاه کوتاهمدت اين افراد به مباحث مربوط به کسب و کار
صنايع دستی است .در واقع ،فعاالن اين حوزه ،در پی انجام فعالیتهاي زود بازده هستند و در رسیدن به اهداف سودآوري خود
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شتاب دارند .از سوي ديگر ،در بخش تحلیل محتوا ،از آنجايیکه جامعه هدف کاملتري مورد تمرکز قرار گرفته است ،ترکیبی
از عوامل کوتاه مدت و بلندمدت مدنظر بوده است .هر چند ديد بلندمدت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .به طوريکه در
مباحث چالشها ،بیشتر به عوامل فرهنگی-اجتماعی و حمايت دولتی در توسعه کسب و کار صنايع دستی اشاره شده است.
به عالوه ،همانگونه که در جدول  ،12-2حاصل از جداول چهارگانه نمايان است ،فراوانی تکرار هر مؤلفه در گروه چالشهاي
مقاالت و طرحها ،گزارش مطبوعاتی ،نشست همانديشی و مصاحبه بررسی شده است که در يک تحلیل مقايسهاي ،ارايه دهنده
موانع اصلی توسعه کسب وکار در اين حوزه هستند .الزم به ذکر است ،در انتخاب مقاالت و طرحها ،از آنجايیکه کلیدواژه
مورد نظر "صنايع دستی" و "هنرهاي صناعی" بوده است ،در طرح حاضر ،موارد مشاهده شده تنها در برگیرنده جامعه دانشگاهی
هنر است .بنابراين ،بیشترين چالشهاي اشاره شده در حوزه فرهنگ ،اطالعرسانی و آموزش ،و هنر -مهارت بوده است.
بهطوريکه در اين مقاالت با رويکردي دانشبنیان ،سه مؤلفه مذکور از موانع مهم توسعه کسب و کار اين در نظر گرفته شده
است و مواردي ديگر همچون حمايت و پشتیبانی دولت ،تبلیغات و بازاريابی ،اهمیت تولید و شرايط اقتصادي داخلی و خارجی،
به عنوان عوامل مکمل معرفی شده است .بالطبع ،نويسندگان مقاالت و طرحها ،بنا بر فعالیت در حوزه دانش و پژوهش ،بیشتر
از ديدگاه فرهنگی – آموزشی به اين موضوع نگاه داشتهاند و ديد اقتصادي و بازرگانی را تا حدودي ناديده گرفتهاند .البته اين
به معنی بیارزش بودن مؤلفههاي ديگر در توسعه اين حوزه نیست .بلکه بیشتر اولويت اولیه و ديدگاه پايهاي و بنیانی آنها به
اين مقوله است که به نوبه خود اين سوال را در ذهن تداعی میکند که چرا برخی از مؤلفهها همچون بازار و مکان فروش،
تامین مالی و سرمايه ،قیمتگذاري ،همکاري میان نهادهاي ذيربط ،برنامه و استراتژي مدون ،محصول و مواد اولیه از ديدگاه
اين صاحبنظران مورد اغماض قرار گرفته است .البته بخشی از آن ،به دلیل فقدان دانش الزم و تسلط کافی جامعه دانشگاهی
به صورت مکمل به هر دو حوزه هنر و اقتصاد و بازرگانی است  .بخشی ديگر به عدم توجه به حوزه اقتصاد هنر بر میگردد
که البته ريشه در دلیل قبلی نیز دارد و بخشی از آن هم ناشی از عدم انتشار مقاالت ،طرحها و پژوهشها در اين حوزه است که
میتواند ريشه در نبود اساتید و کارشناسان خبره و مسلط به هر دو موضوع داشته باشد .در مجموع ،همواره در جامعه دانشگاهی
ايران اين شکاف بین رشتههاي مهارتی و دانش بنیان وجود داشته است .بنابراين ،ضروري است به میانرشتههاي اين حوزه در
توسعه پايدار صنايع دستی توجه جدي شود .از جمله رشتههاي مرتبط با اين حوزه میتوان به مواردي همچون اقتصاد هنر،
کارآفرينی هنر و حتی جامعهشناسی هنر اشاره کرد.
در مقابل ،چالشهاي مطرح شده در گزارش مطبوعاتی از جامعیت بیشتري نسبت به مقاالت و طرحها برخوردار است .به
نظر میرسد نگاه مسئوالن و مديران اجرايی دولتی در طرح چالشهاي اين حوزه ،زواياي مختلف و ديدگاههاي بیشتري را در
بر گرفته است .به طوري که در ارايه موانع موجود بر توسعه کسب وکار ،به اکثر موضوعات  25گانه دستهبندي شده اشاره شده
است .در ادامه نیز ،درصد تکرار اين مباحث در گزارشهاي مطبوعاتی تشريح میشود.
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با توجه به جدول  ،12-2بیشترين تکرار فراوانی چالشها در گزارش مطبوعاتی به مؤلفه تولید اشاره دارد .بعد از آن به
ترتیب ،حمايت و پشتیبانی دولتی ،تبلیغات و بازاريابی ،اطالعرسانی و آموزش ،فرهنگ ،محصول ،برنامه و استراتژي مدون
مورد توجه قرار گرفته است .جالب آنست که از ديد مسئولین ذيربط ،عامل تولید به دلیل ماهیت اصلی فرايند يک کسب و کار
در درجه اولويت چالشها با بیشترين تکرار ( 31مرتبه) مطرح شده است .در حالی که اين عامل در فراوانی گزارشهاي ديگر
از درجه اهمیت کمتري برخوردار است.
همانطور که از ديدگاه جهانی  ،GEMکشور ايران در حوزه صنايع دستی به عنوان کشوري منبع -محور ذکر شده است ،از
ظرفیت هاي بالقوه انبوهی در تولیدات متنوع صنايع دستی برخوردار است .متاسفانه بسیاري از کشورهاي رقیب با شناخت
درست از جامعه هنري ايران از اين بسترها به عنوان فرصتهاي رقابتی خود بیشتر استفاده کردهاند .انتظار میرود در جامعهاي
که مسئوالن ،آگاهی کافی به فرصتهاي موجود در صنايع دستی دارند ،اقدامات توسعهاي جدي صورت پذيرد.
در واقع ،با توجه به گزارش مطبوعاتی میتوان چنین مطرح کرد که در صورت برخورداري از حمايت و پشتیبانی دولتی در
بستر بازاريابی و تبلیغات گسترده ،میتوان با برنامهريزي و تدوين استراتژي مدون ،همراه با نظارت سالم قوانین و مقررات
اصالح شده ،محصوالتی با اصالت فرهنگی در يک رقابت سالم به بازار عرضه کرد و شرايط توسعه کسب و کار اين حوزه را
فراهم کرد.
در مقايسه با موارد مطرح شده ،نکته قابل توجه در گزارش نشست همانديشی ،تأکید بیشتر صاحبنظران به مقولههاي فرهنگی
و دانش بنیان اين حوزه بوده است .با وجود آنکه حاضران در پنلهاي نشست همانديشی ،بیشتر شامل اساتید کارآفرين و
هنرمندان صاحب کسب و کار بودهاند ،انتظار میرفت که موارد بازرگانی و مرتبط با کسب و کار در اولويت قرار گیرند .در
حالیکه مؤلفههاي فرهنگ و حمايت و پشتیبانی دولتی ،به عنوان مهمترين عاملهاي توسعه کسب وکار بیشتر قابل توجه گروه
نشست قرار گرفته است .در واقع ،بنابر نظر صاحبنظران نشست ،اين عوامل به عنوان شالوده ،تعیینکننده میزان نقش عوامل
ديگر همچون مديريت رقابت و شرايط بازار و مؤلفههاي ديگر چالشها به حساب میآيند.
همین دغدغه را در بررسی گزارش مصاحبه با غرفهداران نمايشگاه بینالمللی صنايع دستی تهران میتوان مشاهده کرد .در
نمايشگاه مذکور ،گروه وسیعی از هنرمندان و تولیدکنندگان فعال سراسر کشور در حوزه صنايع دستی حضور داشتهاند که آنها
نیز به مؤلفه زيرساختهاي فرهنگی و تشکیل نمايشگاههاي متعدد فروش تاکید داشتهاند و امکان توسعه کسب و کار در اين
حوزه را در تعدد مکانهاي فروش و بازاريابی بیشتر با حمايت و پشتیبانی دولتی در نظر گرفتهاند .با نگاه اجمالی به کلیه
مؤلفههاي اين چالشها ،میزان اهمیت و توجه به هر يک از آنها قابل بررسی است که به نوبه خود ،عرصه گستردهاي براي
پژوهشهاي بعدي را فراهم میآورد.

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

115

جمعبندي فصل دوم
مطابق سوال دوم طرح ،مبنی بر معرفی چالشهاي اصلی حوزه صنايعدستی (هنرهايصناعی) ،فصل دوم به بررسی وضعیت
موجود اين حوزه از هنرهايسنتی و ارايه چالشها و موانع توسعه کسب وکار آن از زواياي مختلف پرداخته است .همانگونه
که در جداول چالشها قابل بررسی است ،اهم مشکالت و معضالت به اجمال از ديدگاههاي مختلف صاحبنظران دانشگاهی
و غیردانشگاهی ،هنرمندان ،صنعتگران ،صاحبان کسب و کار ،مسئوالن دولتی و غیردولتی ،تشکلها ،اتحاديهها ،اصناف و ديگر
فعاالن اين حوزه حتی مشتريان ،مورد بررسی و تدوين قرار گرفته است .در اين راستا تالش شده است از فرصتهاي بهرهگیري
از نظرات گروههاي مختلف در طول طرح اعم از همايشها ،نشستها و همانديشیهاي مرتبط با اين موضوع در بررسی میدانی
استفاده شود و ابزارهايی همچون مصاحبه با جامعه هدف مورد نظر به کار روند تا در مجموع ،چالشهاي مطرح در حوزه
صنايع دستی تدوين شوند و در نهايت ،به صورت عوامل اصلی با فراوانی تکرار و اولويتهاي توسعه کسب و کار اين حوزه
مطابق جدول چالشها تعیین شوند.
در اين راستا پس از گردآوري نظرات جامعه هدف ،تحلیل محتواي کیفی از موارد مطرح شده با تعريف کدگذاري هاي
مناسب صورت پذيرفته است و آنگاه ،بر اساس رويکرد تحلیل محتواي کمی ،اولويت موانع توسعه بر حسب فراوانی تکرار
مؤلفهها تعیین شده است ،تا در آخر ،مجموعهاي از عوامل بر حسب اهمیت مشخص شوند.
تحلیل محتواي چالشهاي ذکر شده از چند منظر قابل بررسی است .بر اساس رويکرد اجتماعی و جامعهشناسانه به اين
حوزه ،همکاري میان نهادهاي ذيربط از ديدگاه صاحبنظران مورد غفلت قرار گرفته است .اين در حالی است که مؤلفه اشاره
شده ،از درجه اهمیت بااليی در بهبود شرايط کسب و کار صنايع دستی برخوردار است .اين امر ريشه در ضعف تفکر کار
گروهی در ايران دارد .همچنین میتوان به مؤلفه مهم محصول ،اشاره داشت که مورد توجه جدي جامعه هدف قرار نگرفته
است ،در واقع ،اين عامل به عنوان يکی از مهمترين عناصر فرآيند يک کسب و کار محسوب میشود .چرا که تمامی طرح و
تالشهاي يک کسب و کار صرف تولید و ارايه يک محصول کیفی ،هم به لحاظ محتوايی و هم به لحاظ کاربري میشود.
در مجموع میتوان از بررسی وضعیت موجود صنايع دستی بر حسب تحلیلهاي چهارگانه اينگونه استنباط کرد که توجه
بیشتر صاحبنظران در کلیه گزارشها به مولفه فرهنگ و زير ساختهاي فرهنگی بیشتر از مولفههاي ديگر بوده است .سپس
اطالعرسانی و آموزش با حمايت و پشتیبانی دولتی بیشتر مورد تاکید صاحبنظران قرار گرفته است .در واقع ،زمانی میتوان
شرايط اقتصادي را براي توسعه کسب و کار اين حوزه فراهم ساخت که قوانین و مقررات نظارتی اين حوزه بازبینی و بازنگاري
شوند و با گسترش اطالعرسانی ملی و بینالمللی از طريق آموزشهاي دانش بنیان اين حوزه از هنر ،بسترهاي فرهنگی حوزه
صنايع دستی تقويت شود.
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فصل سوم
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مقدمه
صنايع دستی از جايگاهی ممتاز در میراث فرهنگی هر ملت برخوردار است .تنوع اين آثار نشان از ذوق ،تفکر و خالقیت
هنرمندان ايرانی است .اين ويژگیها در مناطق مختلف کشور ،تفاوتهاي ظريفی دارد .البته گستردگی صنايع دستی در سطح
کشور ،تا حدودي تمامی هنرهاي صنايع دستی را از حالت بومی مناطق خارج کرده است .ولی هنوز هم مزيت نسبی هر منطقه،
حداقل از بعد هزينههاي اولیه مواد و فرآيند ،عامل بسیار مهم به شمار میرود .به طوريکه با وجود اقتباس از هنرهاي مناطق
مختلف ،عامل بومی بودن امتیاز مهم صنعتگران هر حوزه به شمار میرود.
آثار موجود صنايع دستی نشان میدهد که مردم ايران در تمام دورههاي تاريخی ،همواره زندگیشان با ذوق و سلیقه ،و توجه
به زيبايی درآمیخته است .عشق به زيبايی به همراه حسی از معنويت ،در تمام دورهها ،موضوع اساسی صنايع دستی اين سرزمین
را تشکیل داده است .دستهاي هنرمندان همیشه زيبايی برگرفته از طبیعت را که طی قرنها هنر قومی از نسلی به نسل ديگر
منتقل شده است ،به صورت طرحها و نقشهاي گوناگون در کاشیکاري ،قالیبافی ،کتابت و کتابآرايی ،لوازم و وسايل زندگی
و ساير جلوههاي صنايع دستی آشکار کردهاند .در اين میان ،در دهه اخیر ،توجه هنرمندان و تولیدکنندگان به عرضه اين گروه
محصوالت به کشورهاي ديگر جلب شده است ،به گونهاي که فعاالن هر يک از استانهاي کشور بر آن هستند تا محصوالت
صنايع دستی را به ساير کشورها معرفی کنند و به فروش رسانند .بدين ترتیب ،نه تنها فرهنگ و هنر ايرانی به ساير کشورها
معرفی میشود ،بلکه منفعت و مزاياي مالی نیز نصیب فعاالن اين حوزه میشود .از همه مهمتر ،پتانسیل درونی اين صنعت در
بهبود تراز بازرگانی کشور از حالت بالقوه به بالفعل تبديل میشود .بنابراين ،نگاه مسئوالن و مديران اين حوزه تغییر میيابد و
نه تنها به اين صنعت نگاه تزيینی نخواهند داشت ،بلکه در راستاي ارتقاي آن به عنوان يکی از منابع مهم در اقتصاد کشور تالش
خواهند شد.
بدين منظور ،به منظور بررسی وضعیت موجود صادرات کاالهاي صنايع دستی ايران به ساير کشورها ،دادههاي ثبت شده در
گمرک ايران به عنوان منبع آماري مؤثق مورد تحلیل آماري قرار میگیرد تا نه تنها مناطق صادراتی مهم کشور شناسايی شود،
بلکه گروه محصوالت مورد توجه و تقاضاي هر دو گروه صادرکننده و خريدار خارجی مشخص شود .الزم به ذکر است در
اين بخش ،دادههاي آماري صادراتی استانهاي مختلف در دوره زمانی  5ساله  93-89جهت تحلیل موارد مذکور مورد تمرکز
قرار گرفته است.
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 1-3ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی در استانهاي مختلف ايران
در ادامه ،به تفکیک و به طور اجمالی به اقالم صادراتی استانهاي مختلف ايران و ارزش دالري آنها در دوره زمانی 93-89
اشاره میشود 1.البته در رابطه با سال  5 ،93ماهه نخست منتهی به مرداد ماه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .در زمینه
اقالم معامالتی ،مواردي از ثبتهاي گمرک مورد نظر قرار گرفته است که در آنها دقیقا به نام صنايع دستی اشاره شده است تا
شبههاي در زمینه انتخاب اقالم مربوط وجود نداشته باشد .به عالوه ،در اين قسمت ،ترتیب بحث در مورد استانها ،بر اساس
حروف الفبايی بوده است .الزم به ذکر است ،دادههاي ثبت شده در گمرک ايران در برخی موارد فاقد استان صادراتی است که
با عنوان "نامشخص" قید شده است .از آنجايیکه در اين بخش ،منطقه صادراتی در مرکز اهمیت قرار دارد ،دادههاي مذکور از
تحلیل مربوط در اين بخش حذف میشود و تنها مواردي مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد که استان صادراتی آن مشخص
شده است.
چنانکه در جدول  1-3نشان داده شده است ،اقالم صادراتی استان آذربايجان شرقی ،شامل طیفی از محصوالت سرامیکی،
سفالی ،شیشهاي ،چوبی و حصیري به صورتهاي مختلف است و تنها اقالمی که مورد معامله قرار نگرفته است ،محصوالت
ساخته شده از فلز است .با اين وجود ،میزان دريافتیهاي ارزي از محل صادرات اين محصوالت غیر از سال  90که از رشد
قابل توجهی برخوردار بوده است ،همچنان در سطح يکسان حدودا  300هزار دالر بوده است که رقم قابل مالحظهاي به شمار
نمیرود.
جدول  1 - 3ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان آذربايجان شرقی در دوره زمانی 93-89
اقالم مورد معامله

سال

 1392اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سرامیک ،بدون لعاب

ارزش دالري
970

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،لعابزده

22254

ساير اشیا از سرامیک

3000

ساير اشیا از سفال

3078

ظروف شیشهاي براي سر میز (به غیر از لیوانهاي تزيینی) يا مقاصد آشپزخانهاي نقاشیشده ،تراشخورده

86598

ظروف شیشهاي براي محل کار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده و تراشخورده

60499

ساير اشیا از شیشه داراي ضريب انبساط خطی ،بدون تزيین

459

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )...

127984

مجموع

304842

 1391اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

9180

 .1الزم به ذکر است دادههاي اين بخش از سايت گمرک ايران به دست آمده است .جهت دريافت دادههاي مربوط به سايت  www.irica.gov.irمراجعه
شود.
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اقالم مورد معامله

 1391ظروف شــیشــهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز (به غیر از لیوانهاي نوشــیدنی) يا مقاصــد آشــپزخانهاي
نقاشیشده ،تراشخورده

119

ارزش دالري
150331

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سرامیك ،لعابزده

42630

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانه از شیشه داراي ضريب انبساط خطی ،بدون تزيین

42210

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم ،منبت و )....

29069

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي تزيینی) يا مقاصد آشپزخانهاي بدون تزيین

29145

در ،چهارچوب ،دوره و آ ستانه در از چوب به صورت صنايع د ستی شامل گره چینی (قطعات چوبی مت شكل از
گرههاي هندسی قابل استفاده در سطوح)
ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده
مجموع
 1390مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شدهاند از نخل رونده
به غیر از صنايع دستی كپوبافی
مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم ،منبت و )...

11620
7376
321561
2520
30

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانه از شیشه داراي ضريب انبساط خطی ،بدون تزيین

766383

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم ،منبت و )...

28379

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده

15052

مجموع

812364

 1389چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و چنگال ،اشیاي
چوبی ،مبلمان
ظروف شــیشــهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز يا آشــپزخانهاي از شــیشــه داراي ضــريب انبســاط خطی،
نقاشیشده ،تراشخورده

200
90

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم ،منبت و )....

77520

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده

41905

كاشی يا سرامیك معرق

20640

ظروف شــیشــهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز (به غیر از لیوانهاي نوشــیدنی) يا مقاصــد آشــپزخانهاي،
نقاشیشده ،تراشخورده

990

ساير اشیا از سرامیك

231716

مجموع

373061

مجموع کل ارزش دالري

1811828

با استناد به جدول  2-3مشخص میشود که اقالم مورد معامله جهت صادرات در استان آذربايجان غربی ،در برگیرنده کاالهاي
سفالی ،شیشهاي ،مسی (به صورت میناکاري شده) و چوبی بوده است که با وجود تنوع نسبتا خوب ،ارزش دالري بسیار پايینی

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

120

دارد .به طوري که در طی دوره  5ساله  ،93-89در بیشترين حد خود حدود  300هزار دالر بوده است .به خصوص که در دو
سال اخیر ،ارزش دالري صادرات از  60هزار دالر فراتر نرفته است.
جدول   -3ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان آذربايجان غربی در دوره زمانی 93-89
سال

اقالم مورد معامله

 1393ظروف شی شهاي از نوع مورد ا ستفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي تزيینی) يا مقا صد آ شپزخانهاي ،بدون
تزيین
ظروف شــیشــهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز (به غیر از لیوانهاي نوشــیدنی) يا مقاصــد آشــپزخانهاي
نقاشیشده ،تراشخورده

ارزش دالري
7273
44524

ساير اشیا از شیشههاي داراي ضريب انبساط خطی ،بدون تزيین

750

ساير اشیا از سفال

6870

مجموع

59417

 1392ساير اشیا از سفال

10500

ظروف شیشهاي براي سر میز (به غیر از لیوانهاي تزيینی) يا مقاصد آشپزخانهاي نقاشیشده ،تراشخورده

19946

ظروف شیشهاي براي سر میز (به غیر از لیوانهاي تزيینی) يا مقاصد آشپزخانهاي ،بدون تزيین

10126

ساير مصنوعات از مس ،میناکاري شده

8100

مجموع

48672

 1391ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي تزيینی) يا مقاصد آشپزخانهاي بدون تزيین
ظروف شــیشــهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز (به غیر از لیوانهاي نوشــیدنی) يا مقاصــد آشــپزخانهاي
نقاشیشده ،تراشخورده
ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده
در ،چهارچوب ،دوره و آ ستانه در از چوب به صورت صنايع د ستی شامل گره چینی (قطعات چوبی مت شكل از
گرههاي هندسی قابل استفاده در سطوح)

741
135078
80117
8879

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم ،منبت و )....

10756

كاشی يا سرامیك نقاشی شده

3796

ظروف شــیشــهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز يا آشــپزخانهاي از شــیشــه داراي ضــريب انبســاط خطی،
نقاشیشده ،تراشخورده
مجموع
 1390مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم ،منبت و )...
ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی
ظروف شــیشــهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز (به غیر از لیوانهاي نوشــیدنی) يا مقاصــد آشــپزخانهاي،
نقاشیشده ،تراشخورده
مجموع

4395
243762
9218
272016
22000
303234

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

سال

اقالم مورد معامله

121

ارزش دالري

 1389مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم ،منبت و )....
ظروف شــیشــهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز (به غیر از لیوانهاي نوشــیدنی) يا مقاصــد آشــپزخانهاي،
نقاشیشده ،تراشخورده

16329
42000

مجموع

58329

مجموع کل ارزش دالري

713414

همانطور که در جدول  3-3نشان داده شده است ،صادرات استان اردبیل در حیطه کاالهاي چوبی ،سفالی و کارد است که
ارزش دالري آن در مقايسه با توانمندي تولیدي اين استان در سطح پايینی قرار دارد .به خصوص اينکه در طی  5سال گذشته،
تنها در سال  ،92آن هم به میزان حدودا  10هزار دالر صادرات از اين استان صورت گرفته است که نیمی از آن مربوط به
صادرات مجسمه و اشیاي تزيینی سفالی است.
جدول   -3ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان اردبیل در دوره زمانی 93-89
سال

ارزش دالري

اقالم مورد معامله

 1392مجسمههاي کوچک و اشیاي تزيینی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی ،معرق ،مشبک ،نازککاري،
منبت ،نقاشی روي چوب خاتم

3860

مجسمه و اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سفال

4500

کارد با تیغه ثابت (غیر از کارکردهاي سر میز)

1950
10310

مجموع کل ارزش دالري

با توجه به جدول  4-3مشخص میشود که طیف محصوالت صادراتی از استان اصفهان شامل محصوالت چوبی ،سرامیکی،
سفالی ،شیشهاي ،مسی و حصیري است .ارزش دالري اين معامالت نیز در مقايسه با استانهاي ديگر ،نسبتا خوب است .ولیکن،
اين میزان صادرات به هیچ وجه شايسته استان هنري و فرهنگی اصفهان با سابقهاي غنی در تولید صنايع دستی نیست؛ به
طوريکه اين استان به عنوان يکی از قطبهاي مهم هنرهاي صناعی در کشور به شمار میرود .به عالوه ،با بررسی روند صادرات
از اين استان هنري بر اساس جدول  4-3میتوان چنین مطرح کرد که از سال  89تا  5ماهه نخست سال  93صادرات از سیري
نزولی تبعیت کرده است .به طوريکه در سال  ،89میزان صادرات حدودا  9میلیون دالر است که به تدريج در طی دوره  5سال
کاهش میيابد تا در نهايت در سال  92به تقريبا  4میلیون دالر میرسد .در  5ماهه نخست سال  93نیز میزان صادرات از 1
میلیون دالر تجاوز نمیکند.
جدول   -3ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان اصفهان در دوره زمانی 93-89
سال

اقالم مورد معامله

 1393كاشی يا سرامیك معرق
كاشی يا سرامیك نقاشیشده

ارزش دالري
341194
329347

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

سال

اقالم مورد معامله

 1393چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و چنگال ،اشیاي
چوبی ،مبلمان

122

ارزش دالري
80140

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،میناكاري شده

54240

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سفال

23012

ساير اشیا از سفال

22440

ساير اشیا از سرامیك

3920

مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شدهاند از نخل رونده
به غیر از صنايع دستی كپوبافی
صنايع دستی چوبی شامل خراطی ،معرق ،مشبك ،نازوکاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم به جز رختآويز و
خالل چوب كبريت
اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،لعابزده
مجموع
 1392مجسمههاي کوچک و اشیاي تزيینی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی ،معرق ،مشبک ،نازککاري،
منبت ،نقاشی روي چوب خاتم
چوب خاتمکاري شده و منبتکاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و کارد و چنگال ،اشیاي
چوبی و مبلمان

7331
2394
770
864788
2285960
286851

کاشی يا سرامیک نقاشی شده

411518

کاشی يا سرامیک معرق

486350

مجسمه و اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیک

824

مجسمه و اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سفال

51800

ساير اشیا از سرامیک

10420

ظروف شیشهاي براي سر میز (به غیر از لیوانهاي تزيینی) يا مقاصد آشپزخانهاي نقاشی شده ،تراش خورده

325

ساير اشیا از شیشه داراي ضريب انبساط خطی ،نقاشی شده ،تراش خورده

593

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

3140

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،میناکاري شده

333823

ساير مصنوعات از مس ،قلمزنی

1800

ساير مصنوعات از مس ،میناکاري شده

17200

مجموع
 1391مج سمههاي كوچك و ساير ا شیاي تزي ینی از چوب به صورت صنايع د ستی شامل خراطی ،معرق ،م شبك،
نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم

3890604
338

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سفال

516

رختآويز چوبی صنايع دستی شامل خراطی ،معرق ،مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم

544

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،لعابزده

3146

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

سال

اقالم مورد معامله

 1391طالآالت يا نقرهآالت واجزاي آنها از نقره ،کحتی آبكاري شــده ،روكش شــده يا پوشــش شــده با فلزات گرانبها،
حكاكی ،قلمزنی شده

123

ارزش دالري
9735

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم ،منبت و )....

30000

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده

71871

طالآالت يا نقرهآالت واجزاي آنها از نقره ،کحتی آبكاري شــده  ،روكش شــده يا پوشــش شــده با فلزات گرانبها،
ملیلهكاري
كاشی يا سرامیك معرق
ظروف شی شهاي از نوع مورد ا ستفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نو شیدنی) يا مقا صد آ شپزخانهاي نقا شی
شده ،تراشخورده
اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،میناكاري شده
چوب خاتمكاري شده ومنبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و چنگال ،اشیاي
چوبی ،مبلمان
كاشی يا سرامیك نقاشی شده

107200
183918
285787
301127
2155613
1030895

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانه از شیشه داراي ضريب انبساط خطی ،بدون تزيین

47110

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

32110

ساير مصنوعات از مس ،میناكاري شده

8480

مجموع
 1390ظروف شــیشــهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز (به غیر از لیوانهاي نوشــیدنی) يا مقاصــد آشــپزخانهاي،
نقاشیشده ،تراشخورده

4268390
70257

اشیاي سر میز ،آشپزخانه ،ساير اشیاي خانه و پاكیزگی از سفال لعابزده

62952

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده

48922

مصنوعات از مس به صورت قلمزنی

17530

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك

4485

ظروف شی شهاي از نوع مورد ا ستفاده براي سر میز يا آ شپزخانهاي از شی شه داراي ضريب انب ساط خطی ،نقا شی
شده ،تراش خورده

104278

مصنوعات از مس به صورت میناكاري شده

85920

اشیاي سر میز ،سرامیك ،لعابزده

74036

ظروف شیشه اي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانه از شیشه داراي ضريب انبساط خطی ،بدون تزيین

72878

ساير اشیا از سفال

2429

كاشی يا سرامیك معرق

397794

ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

288375

كاشی يا سرامیك نقاشی شده

478996

ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس میناكاري شده

190981

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

اقالم مورد معامله

سال

124

ارزش دالري

 1390چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و چنگال ،اشیاي
چوبی ،مبلمان
مج سمههاي كوچك و ساير ا شیاي تزي ینی از چوب به صورت صنايع د ستی شامل خراطی ،معرق ،م شبك،
نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم
مجموع

2534300
661740
5095873

 1389ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی ،بدون تزيین

17250

مصنوعات از مس به صورت میناكاري شده

15058

اشیاي سر میز ،آشپزخانه ،ساير اشیاي خانه و پاكیزگی از سفال لعابزده

3678

مصنوعات از مس به صورت قلمزنی

1500

در ،چهارچوب ،دوره و آ ستانه در از چوب به صورت صنايع د ستی شامل گره چینی (قطعات چوبی مت شكل
ازگرههاي هندسی قابل استفاده در سطوح)
چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و چنگال ،اشیاي
چوبی ،مبلمان

420
7721824

ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس میناكاري شده

320115

كاشی يا سرامیك نقاشی شده

256571

اشیاي سر میز سرامیك ،لعابزده

244821

ظروف شــیشــهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز (به غیر از لیوانهاي نوشــیدنی) يا مقاصــد آشــپزخانهاي،
نقاشیشده ،تراشخورده

208988

كاشی يا سرامیك معرق

175035

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم ،منبت و )....

155866

ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

55050

ساير اشیا از سفال

26411

مجموع

9202587

مجموع کل ارزش دالري

23322242

جدول  ،5-3اقالم صادراتی صنايع دستی استان ايالم را نشان میدهد .همانطور که در اين جدول مشاهده میشود ،صادرات
اين استان در حوزه محصوالت چوبی ،سرامیکی و سفالی است که ارزش دالري پايینی را به دنبال داشته است .به طوري که در
طی دوره  5ساله ،ارزش دالري صادرات در مجموع از  150هزار دالر فراتر نرفته است.
جدول   -3ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان ايالم در دوره زمانی 93-89
ارزش دالري

سال

اقالم مورد معامله

1393

كاشی يا سرامیك نقاشی شده

5517

مجموع

5517

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

سال

اقالم مورد معامله

1392

صنايع دستی چوبی شامل خراطی ،معرق ،مشبک ،نازککاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم به جز رختآويز و

ارزش دالري

خالل چوب کبريت

5023

کاشی يا سرامیک نقاشی شده

46651

کاشی يا سرامیک معرق

52200

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سفال

3825

مجموع
1389

125

107699

چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و چنگال ،اشیاي
چوبی ،مبلمان

5508

ساير اشیا از سفال

25491

مجموع

30999

مجموع کل ارزش دالري

144215

با توجه به جدول  6-3مشخص میشود که موارد صادراتی استان بوشهر شامل کاالهاي سرامیکی ،سفالی و چوبی است که
ارزش دالري بسیار پايینی را در پی داشته است .به طوري که در مجموع سالهاي  91و  ،89میزان دريافتی حاصل از صادرات
اين محصوالت کمتر از  100هزار دالر بوده است .همچنین ،تنوع اين اقالم نیز بسیار کم است .جدول  ،6-3اقالم صادراتی
محصوالت استان بوشهر را به تفکیک مشخص کرده است.
جدول  6 - 3ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان بوشهر در دوره زمانی 93-89
سال

اقالم مورد معامله

 1391مج سمههاي كوچك و ساير ا شیاي تزي ینی از چوب به صورت صنايع د ستی شامل خراطی ،معرق ،م شبك،
نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم

ارزش دالري
2305

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،بدون لعاب

8430

كاشی يا سرامیك نقاشی شده

3987

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سفال

225

مجموع
 1389ساير اشیا از سرامیك

14947
84300

مجموع

84300

مجموع کل ارزش دالري

99247

با توجه به جدول  7-3مشخص میشود که صادرات صنايع دستی در تهران شامل طیفی از محصوالت چوبی ،سرامیکی،
سفالی ،شیشهاي ،مسی و حصیري در تنوع بااليی است .به طوريکه در بخش صنايع چوبی ،مصنوعات چوبی ،مجسمههاي
کوچک و اشیاي تزيینی ،چوب خاتمکاري شده و منبتکاري شده ،و مبلهاي صنايع دستی صادر شده است .همچنین ،میزان

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

126

ارزش دالري دريافتی از محل صادرات اين محصوالت در استان تهران نسبت به ساير استانها در وضعیت نسبتا خوبی قرار
دارد .هر چند هنوز هم از استانداردهاي خود فاصله بسیاري دارد .به عالوه ،در طی دوره  5ساله  ،93-89همواره صادرات اقالم
صنايع دستی از اين استان با فراز و نشیبهايی همراه بوده است .بیشترين میزان صادرات در اين دوره زمانی در سال  91حدود
 5.5میلیون دالر بوده است.
جدول   -3ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان تهران در دوره زمانی 93-89
سال

اقالم مورد معامله

 1393ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد آشپزخانهاي نقاشی
شده ،تراشخورده
ظروف شی شهاي از نوع مورد ا ستفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي تزيینی) يا مقا صد آ شپزخانهاي ،بدون
تزيین

ارزش دالري
37287
31500

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزاء و قطعات آن از مس ،قلمزنی

15070

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سفال

14830

كاشی يا سرامیك نقاشی شده

14176

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده

9071

مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شدهاند از نخل رونده
به غیر از صنايع دستی كپوبافی

3415

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت و تزيینات داخلی ،بدون تزيین

2831

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم ،منبت و )...

216

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،لعابزده

141

ساير اشیا از سرامیك

40417

ساير اشیا از سفال

24043

مجموع

192997

 1392مصنوعات چوبی صنايع دستی شامل خراطی ،معرق ،مشبک ،نازک کاري ،نقاشی روي چوب خاتم براي سرويس
میز يا آشپزخانه
مجسمههاي کوچک و اشیاي تزيینی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی ،معرق ،مشبک ،نازککاري،
منبت ،نقاشی روي چوب خاتم
چوب خاتمکاري شده و منبتکاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و کارد و چنگال ،اشیاي
چوبی و مبلمان
رختآويز چوبی شامل خراطی ،معرق ،مشبک ،نازککاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم
صنايع د ستی چوبی شامل خراطی ،معرق ،م شبک ،نازککاري ،منبت ،نقا شی روي چوب خاتم به جز رختآويز
و خالل چوب کبريت

5450
5200
34131
1152
12261

کاشی يا سرامیک نقاشی شده

22414

کاشی يا سرامیک معرق

40295

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

سال

اقالم مورد معامله

 1392اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،بدون لعاب

ارزش دالري
875

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استناي چینی) از سرامیک

66905

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سفال

14762

ساير اشیا از سرامیک

16205

ساير اشیا از سفال

51338

ظروف شیشهاي براي سر میز (به غیر از لیوانهاي تزيینی) يا مقاصد آشپزخانهاي نقاشی شده ،تراش خورده

383991

ظروف شیشهاي براي سر میز (به غیر از لیوانهاي تزيینی) يا مقاصد آشپزخانهاي بدون تزيین

10420

ظروف شیشهاي براي سر میز يا مقاصد آشپزخانهاي داراي ضريب انبساط خطی بدون تزيین

77657

ظروف شیشهاي براي سر میز يا مقاصد آشپزخانهاي داراي ضريب انبساط خطی نقاشی شده ،تراش خورده

5000

ساير ظروف شیشهاي براي محل کار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه از کريستال سربدار نقاشی شده،
تراش خورده

16440

ساير ظروف شیشهاي براي محل کار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشی شده ،تراش خورده

267055

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

132311

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،میناکاري شده

165000

ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

11220

ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،میناکاري شده

15200

ساير مصنوعات از مس ،قلمزنی

4500

ساير مصنوعات از مس ،میناکاري شده

114380

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )...

23483

مجموع
1391

127

صنايع د ستی چوبی شامل خراطی ،معرق ،م شبك ،نازوكاري ،منبت ،نقا شی روي چوب خاتم به جز رختآويز
و خالل چوب كبريت
رختآويز چوبی صنايع دستی شامل خراطی ،معرق ،مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم
طالآالت يا نقره آالت و اجزاي آنها از نقره ،کحتی آبكاري شده ،روكش شده يا پو شش شده با فلزات گرانبها،
حكاكی ،قلمزنی شده
چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و چنگال ،اشیاي
چوبی ،مبلمان
كاشی يا سرامیك معرق
ظروف شــیشــهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز يا آشــپزخانهاي از شــیشــه داراي ضــريب انبســاط خطی،
نقاشیشده ،تراشخورده
ظروف شی شهاي از نوع مورد ا ستفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي تزيینی) يا مقا صد آ شپزخانهاي بدون
تزيین
اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،میناكاري شده

1497645
402
1120
1310
4865
9000
11040
9750
18000

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

سال

اقالم مورد معامله

 1391ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت و تزيینات داخلی ،بدون تزيین
كاشی يا سرامیك نقاشی شده
در ،چهارچوب ،دوره و آ ستانه در از چوب به صورت صنايع د ستی شامل گره چینی (قطعات چوبی مت شكل از
گرههاي هندسی قابل استفاده در سطوح)
مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سفال
مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شدهاند از نخل رونده
به غیر از صنايع دستی كپوبافی

128

ارزش دالري
5965
26895
10374
28340
68323

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم ،منبت و )....

89876

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،لعابزده

104495

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك

82021

ساير اشیا از سرامیك

69945

مج سمههاي كوچك و ساير ا شیاي تزي ینی از چوب به صورت صنايع د ستی شامل خراطی ،معرق ،م شبك،
نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم

3360

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده

1879293

ظروف شیشهاي از نوع مورداستفاده براي سر میز يا آشپزخانه از شیشه داراي ضريب انبساط خطی ،بدون تزيین

1502684

ظروف شــیشــهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز (به غیر از لیوانهاي نوشــیدنی) يا مقاصــد آشــپزخانهاي
نقاشیشده ،تراشخورده

1181118

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

162417

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سرامیك ،لعابزده

93500

ساير اشیا از سفال

4700

مجموع
 1390ساير اشیا از شیشههاي داراي ضريب انبساط خطی ،نقاشیشده ،تراشخورده
ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،بدون تزيین

5368793
3600
3420

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانه از شیشه داراي ضريب انبساط خطی ،بدون تزيین

995279

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده

901978

ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

420845

ظروف شــیشــهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز يا آشــپزخانهاي از شــیشــه داراي ضــريب انبســاط خطی،
نقاشیشده ،تراشخورده
ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس میناكاري شده
ظروف شی شهاي از نوع مورد ا ستفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي تزيینی) يا مقا صد آ شپزخانهاي ،بدون
تزيین

210761
205920
184516

اشیاي سر میز ،سرامیك ،لعابزده

105565

اشیاي سر میز ،آشپزخانه ،ساير اشیاي خانه و پاكیزگی از سفال لعابزده

129514

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

سال

اقالم مورد معامله

 1390مج سمههاي كوچك و ساير ا شیاي تزي ینی از چوب به صورت صنايع د ستی شامل خراطی ،معرق ،م شبك،
نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم
مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم ،منبت و )...
چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و چنگال ،اشیاي
چوبی ،مبلمان

129

ارزش دالري
130989
96675
72405

ساير اشیا از سرامیك

67930

كاشی يا سرامیك نقاشی شده

50328

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك

45096

ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،فیروزهکوب

26100

مصنوعات از مس به صورت قلمزنی

16340

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سفال

8800

ساير اشیا از شیشههاي داراي ضريب انبساط خطی ،بدون تزيین

1320

ساير اشیا از سفال

2170

ظروف شــیشــهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز (به غیر از لیوانهاي نوشــیدنی) يا مقاصــد آشــپزخانهاي،
نقاشیشده ،تراشخورده
مجموع
 1389كاشی يا سرامیك معرق

1450236
5129787
288

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده

557694

ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس میناكاري شده

466386

ساير اشیا از سرامیك

414900

ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانه داري واجزا و قطعات آن ازمس ،قلمزنی

414310

ظروف شــیشــهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز (به غیر از لیوانهاي نوشــیدنی) يا مقاصــد آشــپزخانهاي،
نقاشیشده ،تراشخورده

181017

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم ،منبت و )....

163970

اشیاي سر میز ،آشپزخانه ،ساير اشیاي خانه و پاكیزگی از سفال ،بدون لعاب

140506

اشیاي سر میز ،آشپزخانه ،ساير اشیاي خانه و پاكیزگی از سفال لعابزده

132864

اشیاي سر میز ،سرامیك ،لعابزده

119771

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی ،بدون تزيین

110179

كاشی يا سرامیك نقاشی شده

86243

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك

66251

چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و چنگال ،اشیاي
چوبی ،مبلمان
ساير اشیا از شیشههاي داراي ضريب انبساط خطی ،نقاشیشده ،تراشخورده

52950
48870

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

سال

اقالم مورد معامله

130

ارزش دالري
38582

 1389مصنوعات از مس به صورت قلم زنی

34317

ساير اشیا از سفال
ظروف شــیشــهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز يا آشــپزخانهاي از شــیشــه داراي ضــريب انبســاط خطی،

22100

نقاشیشده ،تراشخورده
زيورآالت يا جواهرآالت و اجزاي آنها از نقره به صورت سنتی ،صنايع دستی مرصع

10000

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی ) از سفال

5060

ساير اشیا از شیشههاي داراي ضريب انبساط خطی ،بدون تزيین

2672

در ،چهارچوب ،دوره و آ ستانه در از چوب به صورت صنايع د ستی شامل گره چینی (قطعات چوبی مت شكل از

996

گرههاي هندسی قابل استفاده در سطوح)

3069926

مجموع
مجموع کل ارزش دالري

15259148

همانطور که در جدول  8-3مشخص است ،صادرات استان چهار محال و بختیاري تنها در حوزه کاشی يا سرامیک ،نقاشی
شده و معرق ،و محصوالت چوبی است .میزان صادرات نیز رقم بسیار محدودي را شامل میشود .به طوري که در مجموع
سالهاي  92 ،93و  ،91تنها نزديک به  90هزار دالر صادرات از اين استان صورت پذيرفته است که حجم عمده آن مربوط به
سال ( 92حدود  85هزار دالر) است.
جدول  - 3ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان چهارمحال و بختیاري در دوره زمانی 93-89
سال

اقالم مورد معامله

 1393رختآويز چوبی صنايع دستی شامل خراطی ،معرق ،مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم
مجموع
 1392کاشی يا سرامیک نقاشی شده

ارزش دالري
3000
3000
18000

کاشی يا سرامیک معرق

67500

مجموع

85500

 1391مبلهاي صنايع دستی ( خراطی ،معرق ،خاتم ،منبت و )....

378

مجموع

378

مجموع کل ارزش دالري

88878

جدول  9-3اقالم صادراتی استان خراسان رضوي را نشان میدهد .با توجه به اين جدول مشخص میشود که محصوالت
صادراتی دربرگیرنده انواع محصوالت سرامیکی ،شیشهاي ،سفالی و چوبی هستند .دريافتیهاي ارزي از محل صادرات اين
محصوالت نیز در سطح پايینی قرار دارد .به طوريکه در دوره زمانی  5ساله ،میزان صادرات محصوالت صنايع دستی اين استان
بر حسب ارزش دالري ،حدود  3میلیون بوده است.

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

131

جدول   -3ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان خراسان رضوي در دوره زمانی 93-89
سال

اقالم مورد معامله

 1393كاشی يا سرامیك معرق

ارزش دالري
131380

كاشی يا سرامیك نقاشی شده

4825

ساير اشیا از سفال

2290

ظروف شــیشــهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز (به غیر از لیوانهاي نوشــیدنی) يا مقاصــد آشــپزخانهاي
نقاشیشده ،تراشخورده
مجموع
 1392کاشی يا سرامیک نقاشی شده

44939
183434
209509

کاشی يا سرامیک معرق

79200

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،بدون لعاب

1361

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سفال

733

ساير اشیا از سفال

6625

ظروف شیشهاي براي سر میز (به غیر از لیوانهاي تزيینی) يا مقاصد آشپزخانهاي نقاشی شده ،تراش خورده

18853

ظروف شیشهاي براي سر میز يا مقاصد آشپزخانهاي داراي ضريب انبساط خطی نقاشی شده ،تراش خورده

5098

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )...

28680

مجموع

350059

 1391ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده
كاشی يا سرامیك نقاشی شده
ظروف شــیشــهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز (به غیر از لیوانهاي نوشــیدنی) يا مقاصــد آشــپزخانهاي
نقاشیشده ،تراشخورده

444303
120889
47494

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سرامیك ،لعابزده

760

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

750

ساير اشیا از سرامیك

2580

مجموع
 1390ظروف شــیشــهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز (به غیر از لیوانهاي نوشــیدنی) يا مقاصــد آشــپزخانهاي،
نقاشیشده ،تراشخورده
ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده
چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و چنگال ،اشیاي
چوبی ،مبلمان
كاشی يا سرامیك نقاشی شده
مجموع
 1389رختآويز چوبی صنايع دستی شامل خراطی ،معرق ،مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم
مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم ،منبت و )....

616776
101495
1339666
7582
6982
1455725
443
2520

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

سال

اقالم مورد معامله

 1389ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده
ظروف شــیشــهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز (به غیر از لیوانهاي نوشــیدنی) يا مقاصــد آشــپزخانهاي،
نقاشیشده ،تراشخورده

132

ارزش دالري
570204
4950

مجموع

578117

مجموع کل ارزش دالري

3184111

چنانکه در جدول  10-3مشخص شده است ،صادرات استان خوزستان تنها در حوزه محصوالت سرامیکی ،سفالی ،شیشهاي
و کپوبافی است .بنابراين ،تنوع محصوالت صادراتی چندان هم زياد نیست .با اين وجود ،ارزش دالري دريافتی در حد نسبتا
قابلمالحظهاي ،در مقايسه با ساير استانهاي کشور است .در طول دوره زمانی  ،93-89میزان صادرات نزديک به  11میلیون
دالر بوده است که حجم عمده آن مربوط به دو سال اخیر است .تقريبا نیمی از صادرات صورت گرفته از اين استان در  5ماهه
نخست سال  93روي داده است که اين مورد ،نشاندهنده گسترش روزافزون فعالیتهاي استان خوزستان در زمینه صادرات
محصوالت صنايع دستی است.
جدول   -3ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان خوزستان در دوره زمانی 93-89
سال

اقالم مورد معامله

 1393مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سفال
ظروف شــیشــهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز (به غیر از لیوانهاي نوشــیدنی) يا مقاصــد آشــپزخانهاي
نقاشیشده ،تراشخورده
صنايع دستی شامل كپوبافی بجز بامبو و نخل رونده
مجموع
 1392اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،لعابزده
اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،بدون لعاب
مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سفال

ارزش دالري
4891604
107461
800
4999865
50954
92298
4661595

ساير اشیا از سفال

16908

ظروف شیشهاي براي سر میز (به غیر از لیوانهاي تزيینی) يا مقاصد آشپزخانهاي نقاشی شده ،تراش خورده

88247

مجموع
 1391اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،بدون لعاب

4910002
7246

كاشی يا سرامیك نقاشی شده

355896

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سرامیك ،بدون لعاب

20970

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد آشپزخانهاي نقاشی
شده ،تراش خورده
مجموع

314401
698513

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

سال

اقالم مورد معامله

133

ارزش دالري

 1390ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده

21917

مجموع

21917

مجموع کل ارزش دالري

10630297

با توجه به جدول  11-3آشکار میشود که صادرات استان زنجان تنها در زمینه ظروف شیشهاي است که ارزش دالري بسیار
پايینی را در پی داشته است .اين میزان صادرات در مقايسه با توانمندي اين استان تاريخی در تولید کاالهاي صنعتی بسیار ناچیز
است .به طوري که در دوره زمانی  5ساله ،فقط در سالهاي  91و  ،92آن هم با ارزش دالري حدود  120هزار دالر به صادرات
محصوالت صنايع دستی پرداخته است.
جدول   -3ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان زنجان در دوره زمانی 93-89
سال

ارزش دالري

اقالم مورد معامله

 1392ظروف شیشهاي براي سر میز (به غیر از لیوانهاي تزيینی) يا مقاصد آشپزخانهاي نقاشیشده ،تراشخورده
مجموع

94854
94854

 1391ظروف شــیشــهاي از نوع مورداســتفاده براي ســر میز (به غیر از لیوانهاي نوشــیدنی) يا مقاصــد آشــپزخانهاي
نقاشیشده ،تراشخورده

20858

مجموع

20858

مجموع کل ارزش دالري

115712

چنانکه در جدول  12-3مشخص شده است ،صادرات استان فارس شامل انواع محصوالت چوبی ،سرامیکی ،سفالی ،مسی،
شیشهاي و حصیري است .با وجود اين تنوع محصوالت ،ارزش دالري دريافتی از محل صادرات مبلغ پايینی است (مجموع
ارزش حدود  1میلیون دالر در دوره زمانی  5ساله) .اين در حالی است که استان فارس داراي قابلیتهاي تولیدي بااليی در
حوزه صنايع دستی است .البته نیمی از صادرات  1میلیونی در  2سال گذشته روي داده است که اين میتواند نقطه امیدي براي
گسترش فعالیتهاي صادراتی استان فارس در زمینه محصوالت صنايع دستی به حساب آيد.
جدول  12 - 3ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان فارس در دوره زمانی 93-89
سال

اقالم مورد معامله

 1393مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شدهاند از نخل رونده
به غیر از صنايع دستی كپوبافی

ارزش دالري
20944

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،بدون لعاب

250800

ساير اشیا از سفال

164211

مجموع

435955

 1392کاشی يا سرامیک معرق

18736

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

سال

اقالم مورد معامله

 1392مجسمههاي کوچک و اشیاي تزيینی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی ،معرق ،مشبک ،نازککاري،
منبت ،نقاشی روي چوب خاتم
چوب خاتمکاري شده و منبتکاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و کارد و چنگال ،اشیاي
چوبی و مبلمان

134

ارزش دالري
10856
48982

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،لعابزده

5439

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،بدون لعاب

22035

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سفال

258576

ساير اشیا از سفال

68722

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،میناکاري شده
مجموع
 1391اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،لعابزده

180
433526
2562

كاشی يا سرامیك نقاشی شده

6031

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سرامیک ،بدون لعاب

4537

چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت وكارد و چنگال ،اشیاي
چوبی ،مبلمان
مصنوعات سبد وحصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شدهاند از نخل رونده
به غیر از صنايع دستی كپوبافی
مج سمههاي كوچك و ساير ا شیاي تزي ینی از چوب به صورت صنايع د ستی شامل خراطی ،معرق ،م شبك،
نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم

36292
14768
18654

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

621

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده

373

ساير مصنوعات از مس ،قلمزنی

3598

مجموع

87436

 1390چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و چنگال ،اشیاي
چوبی ،مبلمان

28153

ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

20267

كاشی يا سرامیك نقاشی شده

42462

ساير اشیا از سرامیک

14652

اشیاي سر میز سرامیك ،لعابزده

1855

ساير اشیا از سفال

88488

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده
مجموع
 1389ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس میناكاري شده

341
196218
3240

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

اقالم مورد معامله

سال

135

ارزش دالري
3240

 1389مجموع

1156375

مجموع کل ارزش دالري

با استناد به جدول  13-3آشکار میشود که صادرات استان قزوين تنها شامل ظروف شیشهاي ،کاشی و سرامیک است که
ارزش دالري حاصل از اين صادرات نیز بسیار پايین است .بهعالوه ،اين استان در طول  5سال گذشته ،تنها در سال  91فعالیت
صادراتی داشته است که میزان ارزش دالري دريافتی حدود  350هزار دالر است.
جدول   -3ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان قزوين در دوره زمانی 93-89
ارزش دالري

اقالم مورد معامله
 1391ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده
ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانه از شیشه داراي ضريب انبساط خطی ،بدون تزيین
كاشی يا سرامیك نقاشی شده
مجموع کل ارزش دالري

278510
62675
208
341393

با استناد به جدول  14-3آشکار میشود که صادرات استان قم دربرگیرنده کاالهايی از قبیل کاشی يا سرامیک ،سفال و ظروف
شیشهاي ،اشیاي مسی و مصنوعات حصیري است که ارزش دالري حاصل از اين صادرات نیز بسیار پايین است .به طوريکه
در دوره زمانی  ،93-89فقط حدود  75هزار دالر از محل صادرات محصوالت صنايع دستی عايد اين استان شده است.
جدول   -3ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان قم در دوره زمانی 93-89
اقالم مورد معامله
1393

مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شدهاند از نخل رونده
به غیر از صنايع دستی كپوبافی

ارزش دالري
425

كاشی يا سرامیك معرق

180

مجموع

605

 1392کاشی يا سرامیک نقاشی شده

180

کاشی يا سرامیک معرق

2160

ساير اشیا از سفال

13094

ساير ظروف شیشهاي براي محل کار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشی شده و تراش خورده

5862

مجموع

21296

 1391ظروف شــیشــهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز (به غیر از لیوانهاي نوشــیدنی) يا مقاصــد آشــپزخانهاي
نقاشیشده،تراشخورده
كاشی يا سرامیك نقاشی شده

660
1980

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

سال

اقالم مورد معامله

 1391كاشی يا سرامیك معرق

136

ارزش دالري
2280

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

11155

مجموع

16075

 1390ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانه از شیشه داراي ضريب انبساط خطی ،بدون تزيین
ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی
ساير اشیا از سرامیک

5037
32264
244

مجموع

37545

مجموع کل ارزش دالري

75521

همان طور که در جدول  15-3نشان داده شده است ،اقالم صادراتی استان کردستان شامل محصوالت چوبی ،شیشهاي،
سرامیکی ،سفالی و حصیري است .با وجود تنوع اقالم صادراتی ،دريافتیهاي ارزي حاصل از صادرات اين محصوالت در حد
پايینی قرار دارد .به طوريکه جمع ارزش دالري اين اقالم در طول دوره  5ساله تنها حدود  400هزار دالر بوده است.
جدول  15 - 3ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان کردستان در دوره زمانی 93-89
سال

اقالم مورد معامله

 1393ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانه از شیشه ،بدون تزيین

ارزش دالري
11162

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشی شده ،تراش خورده

8102

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم ،منبت و )....

3461

مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شدهاند از نخل رونده
به غیر از صنايع دستی كپوبافی
مجموع
 1392در ،چهارچوب ،دوره و آ ستانه در از چوب به صورت صنايع د ستی شامل گره چینی (قطعات چوبی مت شکل از
گرههاي هندسی قاب استفاده در سطوح)

12208
34933
11147

ظروف شیشهاي براي سر میز يا مقاصد آشپزخانهاي داراي ضريب انبساط خطی ،بدون تزيین

182264

ساير ظروف شیشهاي براي محل کار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشی شده و تراش خورده

26755

ساير اشیا از شیشه داراي ضريب انبساط خطی ،بدون تزيین
مجموع
 1391مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك

523
220689
4993

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده

14904

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانه از شیشه داراي ضريب انبساط خطی ،بدون تزيین

89173

مجموع

109070

 1390ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده
مجموع

5658
5658

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

سال

اقالم مورد معامله

137

ارزش دالري

 1389اشیاي سر میز سرامیك ،لعابزده

4288

ساير اشیا از سفال

4945

ساير اشیا از سرامیك

27509

مجموع

36742

مجموع کل ارزش دالري

407092

با توجه به جدول  16-3مشخص میشود که تنها مورد صادراتی استان کرمان ،ظروف شیشهاي و اشیاي سرامیکی است که
ارزش دالري بسیار پايینی را در پی داشته است .دريافتی ارزش حاصل از صادرات اين محصوالت از مرز  200هزار دالر فراتر
نرفته است .اين در حالی است که استان کرمان ،يکی از مهمترين مناطق صنايع دستی کشور به شمار میرود و هنرمندان و
تولیدکنندگان بسیاري در اين استان به کار مشغول هستند.
جدول  16 - 3ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان کرمان در دوره زمانی 93-89
سال

اقالم مورد معامله

 1391ظروف شی شهاي از نوع مورد ا ستفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي تزيینی) يا مقا صد آ شپزخانهاي ،بدون
تزيین

ارزش دالري
17988

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده

177729

مجموع

195717

 1389ساير اشیا از سرامیك

1005

مجموع

1005

مجموع کل ارزش دالري

196722

با توجه به جدول  17-3مشخص میشود که تنها مورد صادراتی استان کرمانشاه محصوالت ساخته شده از چوب و شیشه
است که عايدي بسیار اندکی را به دنبال داشته است (حدود  18هزار دالر طی  5سال گذشته) .در دو سال گذشته نیز هیچ
صادراتی از اين استان در زمینه کاالهاي صنايع دستی در آمار گمرک ثبت نشده است .با توجه به اين اطالعات ،میتوان به
صادرات اتفاقی محصوالت صنايع دستی از اين استان اشاره کرد.
جدول  17 - 3ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان کرمانشاه در دوره زمانی 93-89
سال

اقالم مورد معامله

 1391مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم ،منبت و )....
در ،چهارچوب ،دوره و آ ستانه در از چوب به صورت صنايع د ستی شامل گره چینی (قطعات چوبی مت شكل از
گرههاي هندسی قابل استفاده در سطوح)

ارزش دالري
1152
3360

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانه از شیشه داراي ضريب انبساط خطی ،بدون تزيین

13248

مجموع

17760

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

سال

اقالم مورد معامله

1389

در ،چهارچوب ،دوره و آ ستانه در از چوب به صورت صنايع د ستی شامل گره چینی (قطعات چوبی مت شكل

138

ارزش دالري

ازگرههاي هندسی قابل استفاده در سطوح)

288

مجموع

288

مجموع کل ارزش دالري

18048

با توجه به جدول  ،18-3صادرات استان گلستان تنها در حوزه مبلهاي صنايع دستی به صورت محصوالت چوبی کار شده
و ظروف شیشهاي است که ارزش دالري حدودا  35هزار دالر داشته است .به عبارت ديگر ،صادرات اين استان هم از تنوع
کمی برخوردار است و هم دريافتی ارزي بسیار کمی دارد.
جدول  18 - 3ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان گلستان در دوره زمانی 93-89
سال

ارزش دالري

اقالم مورد معامله

 1393ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده
مجموع

10275
10275

 1392مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )...
مجموع

10010
10010

 1390ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده

14580

مجموع

14580

مجموع کل ارزش دالري

34865

جدول  ،19-3اقالم صادراتی صنايع دستی استان گیالن را نشان میدهد .همانطور که در اين جدول مشاهده میشود ،صادرات
اين استان تنها مصنوعات مس به صورت قلمزنی است که ارزش دالري پايینی را به دنبال داشته است .به طوري که در اين
استان در طول  5سال گذشته ،تنها در سال  90و آن هم به میزان حدودا 500هزار دالر صادرات محصوالت صنايع دستی صورت
پذيرفته است.
جدول   -3ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان گیالن در دوره زمانی 93-89
سال

اقالم مورد معامله

ارزش دالري

 1390مصنوعات از مس به صورت قلمزنی

488700

مجموع کل ارزش دالري

488700

با توجه به جدول  20-3مشخص میشود که استان لرستان تنها در گروه ظروف شیشهاي ،محصوالت خود را به کشورهاي
ديگر صادر کرده است .ارزش دالري حاصل نیز میزان قابل توجهی به شمار نمیرود .در طول  5سال گذشته ،رقم دريافتی از
محل صادرات اين محصوالت تقريبا معادل  35هزار دالر بوده است.

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

139

جدول   -3ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان لرستان در دوره زمانی 93-89
سال

ارزش دالري

اقالم مورد معامله

 1392ساير ظروف شیشهاي براي محل کار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده و تراشخورده
مجموع

30333
30333

 1390ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده

4884

مجموع

4884

مجموع کل ارزش دالري

35217

با استناد به جدول  21-3آشکار میشود که تنها اقالم صادراتی استان مازندران ،محصوالت سفالی ،شیشهاي و حصیري است
که دريافتیهاي ارزي بسیار محدودي را به دنبال داشته است .چنانکه در اين دوره زمانی ،دريافتی ارزي حاصل از صادرات
محصوالت صنايع دستی در اين استان تقريبا برابر با  100هزار دالر بوده است.
جدول   -3ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان مازندران در دوره زمانی 93-89
سال

اقالم مورد معامله

 1392اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،بدون لعاب

ارزش دالري
4950

ساير اشیا از شیشه داراي ضريب انبساط خطی ،نقاشیشده و تراشخورده

22800

مجموع

27750

 1390مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شدهاند از نخل رونده
به غیر از صنايع دستی كپوبافی
مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شدهاند از نخل رونده
به غیر از صنايع دستی كپوبافی
مجموع

1200
66300
67500

 1389ظروف شــیشــهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز (به غیر از لیوانهاي نوشــیدنی) يا مقاصــد آشــپزخانهاي،
نقاشیشده ،تراشخورده

9992

مجموع

9992

مجموع کل ارزش دالري

105242

با توجه به جدول  22-3مشخص میشود که تنها مورد صادراتی استان مرکزي اشیا و ظروف شیشهاي است که ارزش دالري
تقريبا خوبی در مقايسه با ساير استانها داشته است ..دريافتی ارزي حاصل از صادرات آثار آبگینه در اين استان حدود 4.3
میلیون دالر بوده است.
جدول  22 - 3ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان مرکزي در دوره زمانی 93-89
سال

اقالم مورد معامله

 1393ساير اشیا از شیشههاي داراي ضريب انبساط خطی ،بدون تزيین
مجموع

ارزش دالري
49452
49452

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

سال

اقالم مورد معامله

 1392ساير اشیا از شیشه داراي ضريب انبساط خطی ،بدون تزيین
مجموع

140

ارزش دالري
175578
175578

 1391ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانه از شیشه داراي ضريب انبساط خطی ،بدون تزيین
ظروف شیشهاي از نوع مورداستفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد آشپزخانهاي نقاشی
شده ،تراشخورده

1264205
610365

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده

524720

ساير اشیا از شیشههاي داراي ضريب انبساط خطی ،بدون تزيین

22680
2421970

مجموع
 1390ظروف شــیشــهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز يا آشــپزخانهاي از شــیشــه داراي ضــريب انبســاط خطی،
نقاشیشده ،تراشخورده

49634

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانه از شیشه داراي ضريب انبساط خطی ،بدون تزيین

1122921

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده

156448

مجموع

1329003

 1389ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده

323772

مجموع

323772

مجموع کل ارزش دالري

4299775

با توجه به جدول  23-3مشخص میشود که تنها مورد صادراتی استان هرمزگان اشیاي سفالی است که ارزش دالري بسیار
پايینی را در پی داشته است .در واقع ،در طول دوره  ،93-89تنها حدود  14هزار دالر از محل صادرات سفال نصیب اين استان
شده است.
جدول  23 - 3ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان هرمزگان در دوره زمانی 93-89
سال

اقالم مورد معامله

ارزش دالري

 1393ساير اشیا از سفال

12330

مجموع

12330

 1391ساير اشیا از سفال

1326

مجموع

1326

مجموع کل ارزش دالري

13656

همانطور که در جدول  24-3نشان داده شده است ،اقالم صادراتی استان همدان شامل طیفی از محصوالت چوبی ،سفالی،
سرامیکی ،شیشهاي ،حصیري و کپوبافی است .تنها جايگاه آثر فلزي در اين اقالم صادراتی مشاهده نمیشود .ارزش دالري

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

141

دريافتی اين محصوالت در مقايسه با ساير استانهاي کشور در حد بااليی قرار دارد؛ به طوريکه میزان دريافتی ارزي حاصل از
صادرات در طول اين دوره زمانی حدودا  24میلیون دالر بوده است.
جدول  24 - 3ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان همدان در دوره زمانی 93-89
سال

اقالم مورد معامله

 1393مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك

ارزش دالري
690

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی ) از سفال

2246930

ساير اشیا از سفال

3408451

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد آشپزخانهاي نقاشی
شده ،تراشخورده
ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده
مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شدهاند از نخل رونده
به غیر از صنايع دستی كپوبافی
مجموع
 1392مجسمههاي کوچک و اشیاي تزيینی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی ،معرق ،مشبک ،نازککاري،
منبت ،نقاشی روي چوب خاتم
اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،لعابزده
اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،بدون لعاب

4242
327478
8070
5995861
20000
9581
363730

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیک

6659

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سفال

79970

ساير اشیا از سرامیک

30810

ساير اشیا از سفال

5496016

ساير ظروف شیشهاي براي محل کار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشی شده و تراش خورده

3481721

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )...
مجموع
 1391مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شدهاند از نخل رونده
به غیر از صنايع دستی كپوبافی
مج سمههاي كوچك و ساير ا شیاي تزي ینی از چوب به صورت صنايع د ستی شامل خراطی ،معرق ،م شبك،
نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم

3647
9492134
6400
1692

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،بدون لعاب

978

صنايع دستی شامل كپوبافی بجز بامبو و نخل رونده

10000

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،لعابزده

31200

ساير اشیا از سفال

40460

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانه از شیشه داراي ضريب انبساط خطی ،بدون تزيین

140035

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

سال

اقالم مورد معامله

 1391ظروف شــیشــهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز يا آشــپزخانهاي از شــیشــه داراي ضــريب انبســاط خطی،
نقاشیشده ،تراشخورده

142

ارزش دالري
89216

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده

6543318

مجموع

6863299

 1390اشیاي سر میز ،آشپزخانه ،ساير اشیاي خانه و پاكیزگی از سفال لعابزده

219804

اشیاي سر میز ،سرامیك ،لعابزده

203730

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده

123460

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،بدون تزيین

113250

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانه از شیشه داراي ضريب انبساط خطی ،بدون تزيین

16424

ظروف شــیشــهاي از نوع مورد اســتفاده براي ســر میز (به غیر از لیوانهاي نوشــیدنی) يا مقاصــد آشــپزخانهاي
نقاشیشده ،تراشخورده

11460

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم ،منبت و )...

5610

صنايع دستی شامل كپوبافی بجزبامبو ونخل رونده

4800

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك

1068

مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شدهاند از نخل رونده
به غیر از صنايع دستی كپوبافی

115

ساير اشیا از سرامیک

32190

مجموع

731911

 1389ساير اشیا از سرامیك

732913

اشیاي سر میز ،سرامیك ،لعابزده

124680

كاشی يا سرامیك نقاشی شده

81577

اشیاي سر میز ،آشپزخانه ،ساير اشیاي خانه و پاكیزگی از سفال ،بدون لعاب

69870

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،بدون تزيین

50940

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي تزيینی) يا مقاصد آشپزخانهاي بدون تزيین

20800

مصنوعات سبد و حصیر بافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شدهاند از ساير مواد
گیاهی غیرمذكور به جز صنايع دستی كپوبافی
مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم ،منبت و )....

12060
306

مجموع

1093146

مجموع کل ارزش دالري

24176351

با توجه به جدول  25-3مشخص میشود که تنها مورد صادراتی استان يزد ،ظروف شیشهاي و تا حدودي اشیاي سفالی است.
ارزش دالري حاصل نیز در طول دوره زمانی  93-89تقريبا برابر با  11میلیون دالر بوده است .اين میزان دريافتی ارزي در

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

143

مقايسه با قابلیت باالي اين استان در تولید صنايع دستی کم است ،ولیکن نسبت به ساير استانهاي کشور ،در وضعیت نسبتا
مساعدي به سر میبرد.
جدول  25 - 3ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی استان يزد در دوره زمانی 93-89
سال

اقالم مورد معامله

 1393ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده
مجموع
 1392ساير ظروف شیشهاي براي محل کار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده و تراشخورده
مجموع
 1391ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده

ارزش دالري
60472
60472
1608667
1608667
3087736

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانه از شیشه داراي ضريب انبساط خطی ،بدون تزيین

384030

مجموع

3471766

 1390ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده
ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانه از شیشه داراي ضريب انبساط خطی ،بدون تزيین
ساير اشیا از سفال
مجموع
 1389ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده

3844163
528901
270
4373334
1881906

مجموع

1881906

مجموع کل ارزش دالري

11396145

نگاره  ،1-3ارزش دالري صادرات اقالم صنايع دستی در استانهاي مختلف را نشان میدهد .همانطور که در اين شکل
مشخص شده است ،استان همدان داراي بیشترين سهم صادراتی در کشور است و پس از ان استانهاي اصفهان ،تهران ،يزد و
خوزستان در رتبههاي دوم تا پنجم قرار دارند .با توجه به نگاره  1-3آشکار میشود که صادرات ساير استانها نظیر استانهاي
چهارمحال و بختیاري ،گلستان ،آذربايجان شرفی و غربی ،اردبیل ،ايالم ،زنجان ،فارس ،قم ،لرستان و مازندران و  ...در حد
بسیار ناچیزي است .با توجه به سابقه طوالنی اين استانها در تولید صنايع دستی ،لزوم توجه بیشتر مسئوالن در حمايت مادي
و معنوي از هنرهاي صناعی بیش از پیش آشکار میشود.
با نگاهی کلی به وضعیت صادراتی در هر يک از استانهاي مطرح شده میتوان بدين نتیجه رسید که فرصتهاي بکار گرفته
شده جهت فروش محصوالت صنايع دستی به بازارهاي بینالمللی ،در مقايسه با قابلیتهاي تولید داخلی ،بسیار ناچیز است.
چنانکه در نگاره  1-3مشخص شده است ،استان همدان  %25سهم صادراتی کل کشور را به خود اختصاص داده است .همچنین
استان اصفهان با داشتن معامالت صادراتی به ارزش حدودا  23میلیون دالر %24 ،از سهم صادرات در کل کشور را به خود
اختصاص داده است .درصد صادراتی ساير استانها نیز در نگاره  1-3مشخص شده است .به طور کلی ،مبلغ صادراتی ايران به

طرح پژوهشی بررسی و شناسايی مؤلفههاي مؤثر در توسعه کسب و کار هنرهاي صناعی (صنايع دستی)
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کشورهاي هدف صادراتی با توجه به قدرت باالي تولید صنايع دستی توسط فعاالن و هنرورزان بسیار کم است .اين امر
نشاندهنده عدم فرصتسازي در کشور و وجود ابهام در فضاي کسب و کار است و لزوم برنامهريزي دقیق بر مبناي فرصتهاي
موجود در کسب و کار صنايع دستی را بیش از پیش آشکار میسازد.
آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

گلستان

چهارمحال و بختیاری

1%

2%

0%

0%

اردبیل
0%

0%

یزد

اصفهان

بوشهر

12%

24%

همدان

ایالم

25%

0%

هرمزگان

تهران
16%

0%

خوزستان
11%

مرکزی

مازندران

4%

 0%گیالن
لرستان 0%

خراسان رضوی
3%

زنجان

فارس

0%

1%

قزوین قم کردستان کرمان
0%
0%
0% 0%

0%
کرمانشاه
0%

نگاره  1 -3مقايسه ارزش دالري صادرات اقالم صنايع دستی در استانهاي مختلف ايران در دوره زمانی 93-89

همچنین ،بررسی درصد اقالم صادراتی به کشورهاي ديگر در نگاره  1-3مشخص میسازد که صادرات در برخی استانها به
اندازهاي اندک بوده است که داراي درصد تقريبی صفر است .اين مورد نشان میدهد که صادرات صورت گرفته در اين استانها،
بسیار کمتر از آن بوده است که در تحلیلها به عنوان مناطق صادراتی شناسايی شوند.
 2-3معرفی صنايع دستی مناطق صادراتی مهم
در ادامه ،از آنجايیکه به ترتیب استانهاي صادراتی همدان ،اصفهان ،تهران ،يزد و خوزستان بخش عمده صادرات کشور را
به خود اختصاص دادهاند ،صنايع دستی اين مناطق به طور اجمالی معرفی میشوند.1

 .1الزم به ذکر است ،منبع مورد استفاده در معرفی قابلیتهاي صنايع دستی هر يک از استانها ،سايت سازمان میراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري،
 http://www.ichto.irاست.
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 1-2-3معرفی صنايع دستی همدان

صنايع دستی همدان قدمتی به اندازه تاريخ آن دارد .صنايع هر منطقه از خصوصیات قومی ـ ملی و جغرافیايی آن سرچشمه
میگیرد و هنرمندان از جغرافیاي منطقهاي خود الهام میگیرند .هنرمندان و صنعتگران همدانی نیز از اين امر مستثنی نبودهاند.
صنايع دستی استان همدان از شهرت بسزايی در سطح كشور برخوردار است و از میان آنها برخی اهمیت جهانی و صادراتی
دارند .به خصوص که اين شهر با توجه به قدمت تاريخی خود در مسیر اتصال شهرهاي مختلفی قرار دارد و دسترسی به
مرزهاي غرب كشور از طريق اين شهر صورت میگیرد .در ادامه ،برخی از مهمترين صنايع دستی اين شهر به تفکیک تشريح
میشود.
قالیبافی :قالیبافی در سطح کشور به واسطه دوام و استحکام آن مشهور است .ولی به نظر میرسد قالیبافی در استان همدان
از پیشینهاي طوالنی برخوردار نباشد .براي صحبت در اين زمینه تنها از يک مدرک مستند میتوان کمک گرفت .بنابر نوشتههاي
سیسیل ادواردز ،)1358( 1صنعت قالیبافی در شهر همدان در قرن اخیر پیشرفت کرده است .هیچ مدرکی مشعر بر وجود اين
حرفه تا قبل از سال  1912میالدي (برابر با 1291هجري شمسی) در اين ناحیه در دست نیست.
اهمیت قالیبافی استان همدان از اين نظر است که میزان محصول قالیچههاي ارزان و متوسط آن بیشتر از ساير نواحی قالیبافی
است .نقشهاي قالی که در همدان جهت بافت استفاده میشدند ،بجز چند مورد محدود که توسط نقشهکشهاي همدانی طراحی
شده بود ،اغلب متعلق به شهرهاي ديگر بودند .نقشههاي رايج مورد استفاده قالیبافان همدان شامل خاتم شیرازي ،اصفهان،
جوزان ،اژدر ،دست دلبر ،شکاري ،ماهی هستند .البته نقشه ماهی با طراحیهاي گوناگون بیشتر از همه نقوش در همدان بافته
میشود .به هر حال يکی از صنايع دستی پررونق و معروف همدان از قديم تاکنون قالیبافی بوده است.
سفالگري :هم اکنون مهمترين مراکز تولید سفال در استان همدان ،شهرهاي اللهجین  -در حدود  25کیلومتري همدان -و فرسفج
در شهرستان تويسرکان است .سفالینههاي اللهجین در گذشته با لعاب بیشتر و قلمزنیهاي دقیقتر انجام میشد .به طوريکه
میتوان مطرح کرد که کارهاي سفالی در گذشته از نظر شکل کاسه ،لعابها ،نقش و نگارها و روش قلمزنی با زمان حال
متفاوت بوده است .در واقع ،نگارگر سفالینهساز سپري شدن زمان را احساس نمیکرد و رها از گرفتاريهاي زندگی در
انديشههاي هنرمندانه خود غرق بود .در حال حاضر ،سفالسازي در اللهجین همدان ،اگر چه به لحاظ کمی و تعداد دست-
اندرکاران و میزان تولید ساالنه ،افزايش چشمگیري نسبت به گذشته و حتی هر سال نسبت به سال پیش ،يافته است ،اما روز به
روز میزان تولید سفالینههاي شاخص اللهجین با رنگهاي فیروزهاي ،سبز ،خردلی و قهوهاي کاهش يافته است.

Cecil Edwards

1.
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چرمسازي :در گذشتهاي نه چندان دور ،چرم تولیدي در همدان به علت کیفیت و کمیت خاص آن مشهورترين و مرغوبترين
چرم در سراسر کشور شمرده میشد و آوازه کیفیت آن به کشورهاي ديگر نیز میرسید .در حال حاضر ،متأسفانه شماري از
دباغ خانهها تعطیل شدهاند .هرچند هنوز هم فعالیت تعداد خاصی از فعاالن اين حوزه ادامه دارد.
صنايع دستی چوبی :تولید انواع صنايع دستی با استفاده از چوب از ديرباز در استان همدان بويژه مناطق شهري از جمله همدان،
مالير و تويسرکان رواج داشته است .صنايع دستی چوبی شامل خراطی ،نازککاري ،منبتکاري و معرقکاري است که در اين
استان خراطی و بويژه منبتکاري از رواج بیشتري برخوردار است .گفتنی است که طی سالهاي اخیر منبت کاري در تويسرکان
و جوکار مالير رونق بسیار چشمگیري يافته است.
گیوهبافی :کم بودن راههاي ارتباطی ماشین رو ،نوع معیشت مبتنی بر دامداري و کشاورزي و ضرورت تحرک فراوان در فصول
سهگانه بهار و تابستان و پايیز کفشی را طلب میکند که سبک ،راحت و مقاوم و خنک و در عین حال ارزان باشد .با خصوصیاتی
مذکر ،تنها پايپوشی که میتواند جوابگوي خواستههاي روستايیان باشد ،گیوه است .البته در سالهاي اخیر به سبب رواج
کفشهاي ماشینی و جايگزين شدن آن در اکثر مناطق استان ،رونق و اعتبار ديرين خود را از دست داده است و صنعتگران
شاغل نیز به علت کمی درآمد و کاهش تقاضا در اين رشته به مشاغل ديگري روي آوردهاند.
در حدود  80سال پیش ،گیوهبافی جهت استفاده شخصی در اکثر قريب به اتفاق روستاهاي استان به صورت ابتدايی وجود
داشت که در حال حاضر به طور کلی از بین رفته است .ولی در سطح استان همدان هم اکنون در برخی روستاها اين رشته دنیال
میشود ،به طوريکه میتوان ذکر کرد که گیوهبافی سومین منبع درآمد اهالی است و تقريبا تمام زنان و دختران در اين روستا با
گیوهبافی آشنايی دارند.
شیشهگري دستی :تولید و تهیه مصنوعات شیشهاي در سالهاي اخیر بیشتر جنبه شهري پیدا کرده است و کارگاههاي شیشهگري
اکثراً در مناطق شهري استقرار يافتهاند .با اين وجود ،هنوز در بسیاري از مناطق روستايی ساخت فرآوردههاي شیشهاي ساده
رواج دارد .شیشه دستساز از جمله اصیلترين و ارزندهترين محصوالت دستی است که در ايران داراي سابقهاي طوالنی بوده
است و ظروف و اشیاي شیشهاي بدست آمده از روزگاران پیش ،داللت بر وجود اين صنعت در ادوار بسیار دور و حتی پیش
از میالد دارد.
پوستیندوزي :در گذشته پوستیندوزي از جمله مهمترين مشاغلی به شمار میرفت که در شهر و روستا وجود داشت .هم اکنون
هم در بعضی از روستاهاي استان ،عده معدودي از روستايیان مبادرت به اين امر میکنند .اما به علت گرانی بیش از حد پوست
هر روز تعداد اين افراد کاسته میشوند.
گلیمبافی :گلیمبافی در گذشته در اکثر روستاهاي همدان از رونق خاصی برخوردار بود و هم اکنون نیز برخی از نمونههاي آن
در منازل ساکنین مصرف میشود .ولی با ورود محصوالت ماشینی و خارجی ،و نیز گرايش بیشتر مردم به زندگی شهرنشینی
،اندک اندک دستگاههاي گلیمبافی و جاجیمبافی جمعآوري شد و حتی برخی بافندگان گلیم ،خود مصرفکننده محصوالت
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ماشینی شدهاند .البته هنوز هم در برخی مناطق ،فعاالن اين حوزه مشغول به کار هستند تا محصوالت خود را به دست مخاطبان
خاص خود برسانند.
سنگتراشی :سنگتراشی يکی از کهنهترين پیشههاي ايران است و استان همدان يکی از مراکز مهم استخراج سنگ و هنر
سنگتراشی است.
حصیربافی :حصیربافی يکی از حرفههاي بسیار کهن و قديمی در استان همدان است و شامل انواع محصوالتی است که با استفاده
از الیاف ،ساقه و شاخههاي گیاهان مختلف ساخته میشوند.
نساجی سنتی :امروزه دستبافی به صورت تهیه و تولید انواع پارچهها ،و برخی زيراندازها نظیر جاجیم ،جاجیمچه ،روتختی،
رومیزي ،روتختی ،روسري ،لباسهاي محلی ،ملحفه ،شمد و  ...در بسیاري از مناطق روستايی و برخی نقاط شهري استان همدان
مرسوم است.
بهعالوه ،ساير رشتههاي فعال در اين حوزه عبارتند از نقاشی سرامیک ،چاقوسازي ،زنجیرسازي ،جاجیمبافی ،آيینهکاري،
گچبري ،مجسمهسازي ،رفوگري ،رنگرزي سنتی ،طراحی نقشه فرش ،ساخت ظروف مسی ،مصنوعات چرمی ،خراطی ،خطاطی،
کاشی هفت رنگ (کتیبهکاري).
 2-2-3معرفی صنايع دستی اصفهان

صنايع دستی اصفهان در طول قرنهاي متمادي به عنوان نماينده هنر اصیل قوم ايرانی در جهان معرفی شده است .از اين رو
اگر اصفهان را مهد صنايع دستی ايران بنامیم ،سخنی به گزاف نگفتهايم .زيرا ويژگیهاي فكري و روانی صنعتگر اصفهانی مانند
ذوق ،هنر و پشتكار موجب شده است تا فرآوردههاي دستساز اصفهان نه تنها در كشورمان خريداران فراوان داشته باشد ،بلكه
گردشگران و عالقمندان خارجی نیز طالب دستساختههاي اصفهان با ويژگیهاي خاص آن باشند.
فیروزهکوبی :فیروزهکوبی يکی از معدود رشتههاي صنايع دستی است که نه تنها سابقه تاريخی چندانی ندارد ،بلکه در حال
حاضر تولید آن نیز محدود است .همین امر باعث شده است تا فیروزهکوبی آنگونه که بايد شناخته نشود ،هر چند که زيبايی و
گیرايی يک محصول خوب صنايع دستی را با خود دارد .قدمت فیروزهکوبی به حدود  70سال قبل میرسد .در حال حاضر نیز
صنعت دستی فیروزهکوبی فقط در اصفهان رواج دارد .تعداد محدودي نیز در اصفهان فیروزهکوبی ظروفی مانند بشقاب ،لیوان،
کاسه و گالبپاش و ...را انجام میدهند.
يکی از کارهاي جنبی صنعت فیروزهکوبی ،تهیه «زيرساخت» است که در کارگاه زرگري و به طور جداگانه صورت میگیرد.
يک فرآورده فیروزهکوب ،اعم از زيورآالت و يا ظروف ،عبارت از شیئی است مسی ،برنجی ،نقرهاي و يا برنزي که ذرات و
قطعات ريز سنگ فیروزه بر قسمتهايی از سطوح آن به فرم موزايیک در کنار هم نشانده و به اين ترتیب جلوهاي خاص به آن
بخشیده میشود .ساخت و پرداخت چنین فرآوردهاي شامل دو مرحله کلی زرگري و فیروزهکوبی است.
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طالکوبی روي فوالد :طالکوبی يکی از شیوههاي تزيین اشیا و آثار فوالدي است که در شهر اصفهان رواج دارد .از فوالد عالوه
بر افزارهاي معمولی اقدام به ساخت علم نیز میکنند .علم عالوه بر تیغههاي فوالدي معموالً داراي پیکرههايی از برخی از
پرندگان و حیوانات ديگر ،و نیز گلدان ،قوطی و شمعدان است .بر روي تیغههاي علم بويژه تیغه وسط که از ساير تیغهها بلندتر
است ،اسماء مبارکه طالکوبی میشود .در حال حاضر طالکوبی برروي مجسمههاي پرندگان و حیوانات نظیر طاووس ،کبوتر،
آهو ،شیر و  ...نیز صورت میگیرد.
میناکاري :زمان آغاز و رواج هنر میناکاري در ايران به سختی قابل تشخیص است .زيرا از روزگاران پیش از عهد صفويه نمونههايی
از میناکاري در دست نیست و حتی از دوران صفوي هم نمونههاي قابلمالحظهاي برجاي نمانده است .لکن در دوران قاجاريه
میناکاري به مقدار اندک به خصوص بر روي کوزه وجود داشته است .رواج صنعت میناکاري در اصفهان از دوران پهلوي حدودا
در سال  1310هجري شمسی بوده است .بیشتر اشیايی که میناسازان فعلی به بازار عرضه میکنند شامل گوشواره ،گلوبند،
انگشتر ،جعبههاي بزرگ و کوچک آرايش زنانه ،جعبههاي خاتمکاري و میناکاري ،بشقاب مینا ،گلدان مینا در اندازههاي مختلف،
و تابلوهاي بزرگ و کوچک میناکاري هستند که با هنرهاي ديگر مانند طالکاري و خاتمکاري و مینیاتور ترکیب میشوند .هر
چند میناکاري بر روي اشیاي طاليی و نقرهاي هم امکانپذير است ،،اساساً اين کار بر روي مس انجام میشود.
خاتمسازي :خاتم هنر آراستن سطح اشیا با مثلثهاي کوچکی است که طرحهاي گوناگون آن همواره به صورت اشکال منظم
هندسی بوده است .اين شکلهاي هندسی را با قرار دادن مثلثهايی کوچک در کنار هم نقشبندي میکنند .آثاري که از زمانهاي
دور برجاي مانده است ،نظیر درهاي کاخها ،رحلهاي قرآن و صندوقهاي مقابر خاتمکاري ،نشان میدهد که اين هنر در زمان
قديم و به ويژه عهد صفويه رواج کامل داشته است که يکی از مراکز اصلی آن هم اصفهان بوده است.
متاسفانه در حال حاضر اين هنر در اصفهان رو به زوال است و تنها شیراز به عنوان مرکز اين صنعت باقی مانده است.
صنعتگران خاتمساز براي تهیه خاتم از مواد اولیه متنوعی استفاده میکنند که در کمتر صنعت دستی ديگري اين چنین تنوع به
چشم میآيد .اين مواد شامل چوب فوفل ،چوب گردو ،چوب نارنج ،چوب عناب ،استخوان شتر ،مفتول برنجی ،اليه برنجی،
سريشم گرم ،سريشم سرد ،فرمالین ،فیبر و روغن جال و تخته سهاليی هستند .کار خاتم معموال در تهیه محصوالت مختلفی از
جمله قاب عکس ،عصا ،جعبه لوازم آرايش ،جا کلیدي ،جاقلمی و جلد آلبوم استفاده میشود.
سفال و سرامیکسازي در شهرضا :در شهر اصفهان و نیز در شهرهاي نطنز و شهرضا در استان اصفهان سفال و سرامیکسازي
رواج بسیاري دارد .شهرضا از مراکز عمده سفالسازي ايران است و محصوالت آن داراي خريداران بسیار است .نقشهايی که
در سرامیک شهرضا به چشم میخورد ،اغلب نقش گل و بوته و ماهی است و براي رنگ کردن لعاب نیز از اکسیدهاي فلزات
آهن ،مس و منگنز و کبالت استفاده میشود .درشهر نطنز نیز کارگاهها سرامیکسازي با استفاده از خاک استون ور محصوالت
جالبی را تولید میکند .در شهر اصفهان هم کارگاههاي متعدد سفال و سرامیکسازي وجود دارد.

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

149

عبابافی در نايین :نايین در مشرق شهر اصفهان قرار دارد و تنها صنعت دستی آن عبا بافی است .حدود  25درصد عباهاي تولید
شده در محل به فروش میرسد و بقیه به شهرهاي مشهد و قم و گاهی کشورهاي عربی ارسال میشود.
ساخت و قلمزنی فرآوردههاي مسی و برنجی :يکی از پررونقترين رشتههاي صنايع دستی اصفهان ،ساخت و قلمزنی محصوالت
نقرهاي مسی و برنجی است.
منبتکاري :واژه منبت به معناي کندهکاري خاص و همراه با خلل و فرج روي چوب است که سابقهاي ديرينه دارد .شايد بتوان
آغاز تاريخ منبتکاري را از زمانی دانست که انسان نخستین بار ،با ابزاري برنده چوبی را تراشیده است .در حال حاضر هم هنر
منبتکاري همچنان رواج دارد و در گوشه و کنار ايران؛ هنرمندان بسیاري بدان مشغولند .اما متأسفانه استفاده از نقوش اصیل
شامل طرحهاي اسلیمی و ختايی يا گل و بوته ،به تدريج رو به فراموشی میرود و طرحهاي خارجی جايگزين آنها میشود.
منبتکاري چوب در شهرهاي گلپايگان و اصفهان رونق و رواج درخور و شايان توجهاي دارد.
نمدمالی :نمد مالی در استان اصفهان رونق فراوان دارد و يکی از مراکز مهم تولید انواع نمد شهر «شهرضا» است.
ملیلهسازي :يکی از رشتههاي صنايع دستی اصفهان با ارزش هنري بسیار است و تولید محصوالت آن نیاز به ظرافت و دقت
فوقالعادهاي دارد .فرآوردههاي تولیدي صنعتگران اين رشته نمايانگر ذوق سرشار آنان است .الزم به ذکر است ،در تولید برخی
از فرآوردهها چون گلسینه و گوشواره تنها ملیلهسازان حضور ندارند؛ بلکه از همراهی میناسازان و زرگران هم استفاده میشود.
سکمهدوزي و قالبدوزي :يکی ديگر از رشتههاي صنايع دستی موجود در شهر اصفهان ،سکمهدوزي و قالبدوزي است .مواد
اولیه مورد استفاده سکمهدوزان و قالبدوزان شامل کتان ايرانی و خارجی و نخ پنبهاي است .رومیزي گرد ،زيربشقابی و
دستمالهاي مخصوص از انواع محصوالت اين رشته صنايع دستی است.
نگارگري :نگارگري در ايران از سابقهاي طوالنی برخوردار است .در زمان شاه عباس دوم که اصفهان پايتخت و مرکز هنر ايران
شد ،نگارگري هم در اين شهر تکامل يافت .معموالً براي نگارگري از چوب ،عاج ،فیبر و استخوان استفاده میشود و براي دور
قاب ،عکس و جعبه ،خاتم و مینا به کار میرود .ضمن آن که بايد گفت عدهاي از هنرمندان اصفهانی نیز در زمینه طراحی فرش،
تذهیب و تشعیر هم فعالیت دارند.
نقرهسازي :نقرهسازي از جمله صنايع دستی رايج در شهر اصفهان است کارگاههايی که در آنها کار نقرهسازي انجام میشود،
کارهاي ديگري از قبیل قلمزنی روي نقره ،محصوالت مسی و برنجی انجام میدهند .انواع فرآودههاي تولیدي نقرهسازان شامل
سرويس چايخوري ،گلدان ،شمعدان و سرويسهاي چند پارچه است.
قلمکارسازي :قلمکارسازي يکی از صنايع دستی پرسابقهاي است که از دوره مغولها در ايران مرسوم شده و قرنها در اوج
شهرت بوده است .در دوره مغولها ،به منظور جلبنظر خوانین مغول ،ايرانیان دست به ابتکاراتی زدند که از جمله آنها ،ابداع
نقاشی روي پارچه يا پارچههاي قلمکار بود .سپس اين صنعت در زمان صفويه گسترش بیشتري پیدا کرد .به طوريکه میتوان
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مطرح کرد که عمر پرشکوه اين صنعت در زمان صفويه بود و در اواسط عصر قاجاريه بتدريج از رونق آن کاسته شد .در زمان
سلطنت شاه عباس کبیر اين صنعت رونق بسزايی يافت و بیشتر لباسهاي مردانه و زنانه از پارچههاي قلمکار تهیه میشد.
در زمان سلطنت رضاشاه با امتیازات خاصی که براي صنعتگران و ارباب حرف به ويژه صنعتگران قلمکار فراهم شد ،بار
ديگر اين صنعت رونق گذشته خود را به دست آورد و عدهاي از استادکاران بزرگ قديمی ،شرکت تولید قلمکار را تشکیل
دادند .تولید و عرضه محدود اين محصوالت ،صنعتگران را به چارهانديشی و پیدا کردن راه حل جهت عرضه بیشتر با همان
کیفیت هنري واداشت .در اين مورد تنها راه چاره ،ايجاد نقوش مورد نظر روي قالب و انتقال قالبهاي مذکور روي پارچه بود.
بدين ترتیب ،اين رشته هنري به يکی از مهمترين رشتههاي صنايع دستی در اصفهان مبدل شد.
سوزندوزي :فعاالن اصلی اين هنر -صنعت ،زنان و دختران خانهدار است .در حال حاضر ،از اين هنر عالوه بر کاله ،براي تهیه
زيرلیوانی ،کمربند ،کفش و جلیقه استفاده به عمل میآيد .طرحهاي سوزندوزان عموماً ذهنی و ملهم از برداشتها و بینشهاي
مشخص هنرمندان از محیط طبیعت است و بیشتر شامل گلبوتههاي تمثیلی میشود.
گیوهبافی و گیوهدوزي :متأسفانه گیوهدوزي در شهرهاي مختلف استان اصفهان در حال از بین رفتن است .گیوهدوزان اين شهر
عالوه بر تولید گیوه ،به تعمیر کفش نیز میپردازند .به طور کلی ،نحوه تولید گیوه شامل تهیه رويه ،تهیه تخت گیوه و نهايتاً
دوخت رويه و تخت ،همانند ساير مناطق کشور است.
پوست و پوستیندوزي :صنعت پوستدوزي در اصفهان از صنايع دستی پررونق اين شهر در گذشته بوده است .فرآوردههاي
پوستی اصفهان به لحاظ ظرافت و لطافت الیاف و رنگ سفید يکدست آن خواستاران زيادي دارد .ولی متأسفانه اکنون آن رونق
ديرين را ندارد .از طرفی کاهش تعداد کارگاههاي پوستدوزي نیز حاکی از نقصان تقاضا براي اين محصوالت است.
کاشیسازي :کاشیسازي يکی از اصلیترين صنايع دستی اصفهان است .در اين فرآورده ،ويژگی طرحها و نقشهاي قديمی به
خوبی حفظ شده است و حتی امروز هم خواستاران بسیاري دارد .به خصوص ،از هنرهايی که با استفاده از کاشی در اين استان
انجام میگیرد ،کاشی معرق است.
الکی روغنی :از جمله محصوالت الکی روغنی ،قلمدانها هستند .قلمدان و قلمدانسازي با هنر و فرهنگ ايران رابطه و پیوند
ديرينه دارد .چرا که گرانمايهترين میراثهاي نقاشی ،نگارگري تذهیب و منبتکاري هنرمندان قديمی بر روي جعبههاي قلمدان
نقش بسته است .از طرفی قلمدان در گذشتهاي نه چندان دور مهمترين وسیله کتابت و بهترين عامل برانگیختن و ترغیب مردم
طبقات گوناگون به فراگیري و آموزش خطاطی و خوشنويسی بود.
قلمدانسازي از عهد صفويه رونق و اعتبار افزونی گرفت .قلمدانهاي اين دوره از جمله اصیلترين آثار هنري باستان به شمار
میرود .قلمدانها از لحاظ جنس به طور عمده شامل سه دسته هستند :قلمدانهاي چوبی ،فلزي و مقوايی .به عالوه ،از
محصوالت ديگر الکی روغنی میتوان به جلدسازي و قاب آئینه اشاره کرد .سابقه اين نوع هنر که در گذشته «نقاشی روغن» يا
«الکی» نامیده میشدند ،چندان روشن نیست ،لیکن از آثار موجود در موزهها چنین استنباط میشود که تا بعد از دوره سلجوقیان
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کلیه کتابهاي خطی داراي جلد چرمی ساده يا ضربی ،و فاقد هر نوع تزيینات اسلیمی بوده است .اسناد معتبر در دسترس نشان
میدهد اين هنر از دوره صفويه به ايران راه يافته و به موازات ساير انواع صنايع دستی شکل گرفته و متکامل شده است.
قالیبافی :اصفهان در زمان صفويه يکی از مراکز عمده قالیبافی بود .در اين شهر تعداد زيادي کارگاه وجود داشت که در آن
قالیهاي زربافت بافته میشد .اما اين استان در فتنه افغان آسیب فراوان ديد و تعداد بسیاري از هنرمندان و صنعتگران خود را
از دست داد .با اين وجود پس از چندي توانست رونق اولیه خود را به دست آورد .در زمان قاجاريه ،قالیبافی اصفهان دوباره
احیاء شد؛ به طوريکه در جنگ جهانی اول اصفهان يکی از مراکز عمده تهیه قالیچه بود و پس از آن نیز بحرانهاي زياد
اقتصادي ،اثري در کار قالیبافی بر جاي نگذاشت.
به طور کلی ،تعداد رنگهاي انتخاب شده در قالیهاي اصفهان بسیار محدود است .صنعت قالیبافی در نايین در آستانه جنگ
دوم جهانی آغاز شد و چون بافندگان آنجا همواره با پشم نازکتر سروکار داشتند ،به بافتن قالیچههاي بسیار ريز بافت پرداختند
و از آنجا که میزان تولید کم و جنس بسیار خوب بود ،بازار خوبی براي کاالي خود يافتند .حتی در زمان جنگ نیز بر رونق اين
رشته افزوده شد .بدينترتیب قالی نايین که شايد بهترين قالی امروز ايران به شمار آيد ،پديد آمد.
همچنین ،قالیهاي تاريخی و گرانبهاي کاشان مظهر زيبايی ،ذوق و هنر ايرانیان در جهان است .از مهمترين ويژگیهاي اين
قالیها میتوان به مواردي از اين قبلی اشاره کرد؛ تزيینات مربوط به نقش ،ريزهکاريها و نقش و نگار مشترک با ظروف سفالی
و کاشیسازي کاشان ،بافت ريز و مخمل نما ،و ظرافت خاص آن نسبت به قالیهاي ديگري که با گره فارسی بافته شده است.
نقشه قالیهاي کاشان بیشتر شامل ترنجهاي کنگرهدار و برگهاي ظريف ،شاخهها و برگهاي دندانهدار و ساير عناصر زيباي
طبیعت هستند.
ضريحسازي :از جمله هنرهاي تشکیلدهنده مجموعه هنري ضريح میتوان به هنرهاي طراحی و نقاشی سنتی ،درودگري،
مرصعکاري و ترصیع ،زرگري ،سازندگی ،بافت ،ترمهبافی و رودوزي ،قلمزنی و سبکهاي مختلف آن ،میناسازي ،حجاري،
خطاطی اشاره کرد.
 3-2-3معرفی صنايع دستی تهران

به طور کلی ،بیشتر صنايع دستی استان تهران شامل قلمزنی روي مس و برنج ،خراطی و سبدبافی ،خاتمکاري ،شیشهگري،
تراش و نقاشی روي شیشه ،زيلوبافی ،مصنوعات چرمی و نقاشی روي چرم ،قالیبافی و چاپ باتیک ،سفالگري ،حصیربافی،
ورنیبافی و دستبافی ،جاجیم و گلیم ،چنته ،روبه پشتی ،جوال ،خورجین ،آهنگري هنري ،معرق و منبت چوب ،چاپ کالقهاي،
و ساخت مصنوعات تزيینی هستند .در ادامه ،برخی از اين رشتهها به طور مختصر تشريح میشوند.
قالیبافی .در بین صنايع دستی رايج در استان تهران ،بافت قالی و قالیچه گستردگی فوقالعاده چشمگیري دارد و هم اينک به
صورت حرفهاي خانگی تقريباً در تمام نقاط روستايی استان رايج است؛ به طوريکه قالیبافی در مناطق غیرشهري کرج ،دماوند
و شمیرانات داير بوده است و اين رشد شتابناک ،منجر به اين شده است که صنايع دستی به عنوان يک عامل مکمل اقتصاد
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کشاورزي در جوامع روستايی به شمار آيد .گره رايج در قالیبافی استان تهران گره فارسی است ،ولیکن ،اکثر کسانی که طی
سالهاي اخیر به قالیبافی روي آوردهاند ،از گره ترکی استفاده میکنند که مختص قالیبافان ترکمن ،آذربايجانی ،همدانی و ...
است.
گفتنی است در شهر تهران برخی طراحان هنرمند و نیز هنرمندان قالیباف آثار بسیار نفیس و باارزشی نظیر چهرهبافی،
تابلوبافی ،آثار حجمی و قالیچههايی با کیفیت باال از لحاظ طرح و نقش و بافت پديد میآورند .بهعالوه ،صنعت دستی ديگري
که بويژه در مناطق روستايی استان تهران سابقه تولید دارد و در گذشته گروههاي کثیري نیز به آن اشتغال داشتهاند ،بافت انواع
گلیم نقشدار و مخطط است.
روکاري (رودوزي) .اصطالح روکاري معموالً به آن گروه از تولیدات دستساز اطالق میشود که طی آن دختران و زنان روستايی
با استفاده از سوزن يا قالب و به کمک نخهاي رنگین ،بر روي پارچه نقشها و طرحهاي اصیل و سنتی را پديد میآورند .انواع
رودوزيها در شهر تهران رواج دارد و از آن جمله ،قالبدوزي ،قالببافی و گلدوزي از جمله رودوزيهاي رايج در شهر
تهران است.
جاجیمبافی .منطفه فیروزکوه به دلیل کوهستانی بودن و داشتن مراتع سرسبز و قهراً گلهداري و دامپروري گسترده ،يکی از مراکز
تولید پشم ايران محسوب میشود و جاجیمهاي تولیدي آن نیز داراي معروفیت خاصی است .جاجیمهاي تولیدي روستاهاي
فیروزکوه به دلیل نزديکی منطقه با مازندران کامالً تحت تأثیر دستبافی آالدشت و شبیه پارچههاي آالدشت است ،با اين تفاوت
که عرض جاجیمهاي تولیدي از  25سانت تجاوز نمیکند .گروهی از عشاير قشقايی ساکن در روستاي قجرتخت رستم نیز در
گذشته به تولید جاجیمهايی بسیار نفیس اشتغال داشتهاند ،ولی در حال حاضر اکثراً به دلیل جاذبههاي اقتصادي بهتر قالیبافی
جذب اين حرفه شدهاند .در روستاي کوهان از توابع دماوند نیز ،عدهاي به تولید جاجیم اشتغال دارند که بافتههايشان داراي
عرض  25سانت است.
چادرشببافی .پرپیشینهترين صنعت دستی رايج در منطقه روستايی استان تهران ،بافت چادر شب در اندازههاي مختلف و براي
مصارف متفاوت است که به صورت حرفهاي خانگی ،هم اينک در روستاهاي کوهان و گیالن (از تواقع شهرستان دماوند)
جريان دارد و دست اندرکاران آن که عمدتاً زنان و دختران خانه دار هستند ،با بهرهگیري از دستگاههاي چوبی ساده محصوالتی
بسیار نفیس و ظريف با طرحهاي راه راه و پیچازي به رنگهاي زرد .قرمز .سبز .بنفش .نارنجی .قهوهاي .نیلی و  ...تولید
میکنند.
نمد مالی .اين رشته از جمله صنايع پرپشینه ديگري است که در مناطق روستايی استان تهران رواج داشته ،ولی در حال حاضر
تقريباً منسوخ شده است .اين حرفه که در گذشته گروه کثیري از ساکنان مناطق روستايی استان تهران به ويژه سکنه روستايی
طالقان ،ورامین و عشاير اسکان يافته در شهر ري و شهريار به آن اشتغال داشتهاند ،به علت پايین بودن میزان تقاضا ،دشواري
کار و باال رفتن قیمت مواد اولیه در سالهاي اخیر کلیه دست اندرکاران خود را از دست داده است و هماينک فقط تعداد
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معدودي از عشاير ،هنگامی که به مراتع حومه سد الر (در منطقه شمیرانات) کوچ میکنند ،مقدار اندکی نمد براي مصارف
شخصی تولید میکنند .در روستاي کش (از توابع طالقان) هنوز نشانههايی از تولید اين محصول به چشم میخورد و نمدماالن
در صورت دريافت سفارش گاهی اقدام به تولید میکنند .در منطقه امامزاده جعفر (از توابع ورامین) ،که در گذشته يکی از
عمدهترين مناطق تولید نمد در استان تهران بود ،از چند سال قبل تا به حال فعالیتها رو به کاهش گذاشته است.
زيلوبافی .در منطقه ورامین ،بافت زيلوهاي ارزانقیمت رواج نسبتا گستردهاي دارد ،به طوريکه در قشالق داودآباد ،باقرآباد،
گرگتپه ،قرچک و خیرآباد ،زيلوبافی داير است و گروهی از تولیدکنندگان غیربومی با بهرهگیري از دستگاههاي بافندگی دستی
سرگرم کار هستند.
سفالگري و سرامیکسازي .قسمتهاي جنوبی سلسله جبال البرز به ويژه بخشهاي جلگهاي استان (نظیر دشت ورامین و ري)
که حاصل رسوبات آبرفتی رودخانههاي جاجرود و کرج است ،داراي طبقات رسی است که همین مسئله موجب رشد و رونق
صنعت سفالگري و آجرپزي در اين ناحیه شده است .وجود کورههاي متعدد آجرپزي در حومه ري و ورامین دلیل خوبی بر
مرغوبیت خاک در اين منطقه جهت سفالگري است .تولیدات عموماً بدون لعاب هستند ،ولی به لحاظ مرغوبیت خاک منطقه
از شفافیت و ويژگی خاصی برخوردار هستند .گفتنی است برخی هنرمندان سفالگر در حدود شهر ري و نیز مهرشهر کرج و
بعضاً در محل اقامت خود در شهر تهران به تولید انواع محصوالت سفال و سرامیک میپردازند.
 4-2-3معرفی صنايع دستی يزد

از زمان هاي بسیار دور زندگی مردم استان يزد ،با صنايع دستی عجین بوده است و تا امروز نیز اين صنايع مورد توجه
صنعتگران ،هنرمندان و مردم هنرشناس قرار دارد .گرچه برخی از اين صنايع در حال حاضر به فراموشی سپرده شدهاند ،اما باز
هم در بازارهاي شهر و كارگاههاي صنايع دستی میتوان تاريخ گذشته و هنر يزدي ها را مشاهده کرد .در اين بخش به برخی
از صنايع دستی اصیل خطه كوير يزد و آثار دستی هنرمندان اين استان اشاره میشود.
سرامیك و سفال .هنر سفالگري در استان يزد ،به ويژه در شهر میبد ،داراي طرحهاي ويژهاي است و از حال و هواي كوير نشأت
گرفته است .در اصطالح محلی ،تولیدات سفال را «كواره» مینامند .سفال و سرامیك میبد با نقشهاي اصیل «خورشید خانم» و
«مرغ و ماهی» شهرت فراوان دارد« .خورشید» سمبل آفتاب درخشان كوير« ،مرغ» نماد گونهاي از گنجشكان نواحی كويري ،و
«ماهی» كنايه از كمآبی اين سرزمین است.
طرح سرامیك میبد با نقش خورشید ،مرغ و ماهی در نمايشگاه بینالمللی مونیخ در سال  1971میالدي ( 1350هـ.ش) برنده
مدال طال شد و در ساير نمايشگاهها نیز با استقبال بازديدكنندگان و تأيید صاحب نظران روبرو شده است .كوزهها و كاسههاي
ساخت استان يزد ،به ويژه ساختههاي شهر میبد از ظرافت و زيبايی خاصی برخوردارند و نمونههاي آن در سفالهاي ساير نقاط
ايران به چشم نمیخورد .كوارههاي ساخت میبد عبارت از سفال ساده بیلعاب و سفال لعابدار است.
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كاشیسازي .كاشیسازي عبارت از بهكارگیري كاشیهاي زيبا و گوناگون سنتی در معماري بناها است .اين هنر در استان يزد
قدمتی هفتصد ساله دارد .هنرمندان ابتدا اشكال دلخواه كاشی را تهیه و سپس روي آنها را نقاشی میكنند و آنگاه آنها را لعاب
میدهند و پخت میکنند .انواع كاشی اين استان شامل كاشی يزدي ،كاشی كمك ،كاشی شبكه ،كاشی ششگوش ،كاشی حاشیه،
كاشی اكمند ،كاشی هفترنگ و كاشی جوو است.
زيلوبافی (پالسبافی) .اين دستبافته زيبا ،خاص مناطق حاشیه كويري است .اين فرش با نوع زندگی مردم منطقه تطابق دارد و
بخشی از اعتقادات مذهبی ،تاريخ ،معماري ،طبیعت و گويش مردم اين نواحی نیز ،بر تار و پود آن نقش بسته است .زيلوبافی
در شهر میبد سابقهاي ديرينه دارد .برخی سابقه زيلوبافی در شهر میبد را به قرن هشتم هـ.ق و دوره مظفريان نسبت میدهند.
قديمیترين و در عین حال نفیسترين زيلوهاي میبد ،به قرن دوازدهم هـ.ق تعلق دارد و بر روي آن بیست و چهار سجاده
طراحی شده است .در مجموع رنگهاي آن با اندكی اختالف ،يكسان و چشمنواز است .در حاشیه اين زيلو ،نام واقف و تاريخ
 1188هـ.ق نقش شده است .نقشهاي زيلو در میبد به سه نوع تقسیم میشوند :پنجتايی (مجی) ،هفتتايی و سیزدهتايی.
نقشهاي پنجتايی شامل چشم بلبلی ،پُرگ و مهرگ ،هفتتايی مانند بافتوگ ،پرت توره (رد شغال) ،زلف ،مفرش حلقه ،زنجیر
وگ ،تالوگ ،ركنالدينی ،چاركلگ ،سروگ خزن قفلی ،چشم بلبلی ،و سیزدهتايی نظیر گره ،بندرومی ،كلی ،گچكند ،تالوگ،
سرو ،سینهريز ،كمري و پرتگرگ (رد گرگ) هستند.
فرشبافی .عمده ترين صنعت دستی استان يزد ،صنعت فرشبافی است .اين صنعت تقريباً در تمام شهرها و روستاهاي استان
رواج دارد .قالیهاي دستبافت يزدي در اندازههاي  ، 2/5*2/5 ، 2*3 ، 3/5*2/5 ، 3*4و  1*1تولید میشود .نقشههاي اصیل
فرش يزد به نامهاي «هراتی»« ،گل و ماهی»« ،سردار جنگل» و «كرمانی» است %75 .از فرشهاي اين استان با خامه پشم و %25
از خامه كرو بافته میشود .صنايع تولید رنگ ،خامه و رنگرزي از جمله صنايع جنبی است كه مكمل صنعت فرشبافی اين
استان است.
شعربافی .از مهم ترين صنايع دستی يزد ،شعربافی و محصوالت مختلف اين صنعت است .شعربافی در ابتدا توسط زنان انجام
میشد ،اما رفته رفته اين هنر به يك كار كارگاهی و مردانه تبديل شد .تا چند سال پیش صداي كار دستگاههاي شعربافی در
بیشتر كوچههاي يزد شنیده میشد .كارهاي شعربافی متنوع هستند و دست بافتههاي آن عبارت از ترمه ،زريبافی ،شمد ،دستمال،
مخمل ،دارايی ،چادرشب ،قناويز و دندانی هستند.
ترمه .ترمهبافی در استان يزد سابقهاي بیش از دويست و پنجاه سال دارد و همواره جزو سوغات مهم اين شهر و يكی از اقالم
صادراتی آن بوده است .ترمه پارچهاي است در نهايت زيبايی ،كه تار آن از ابريشم طبیعی و پودش از ابريشم نخ ،پشم و كرو
الوان است .در گذشته ترمه را با دست میبافتند ،از اين رو آن را «انگشتباف» نیز مینامیدند .اما در حال حاضر تولید آن
نیمهدستی است .انواع ترمه شامل شال چارقدي ،شالبندي ،شال راه راه ،شال محرمات ،شال اتابكی ،شال كشمیري ،شال رضايی،
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شال امیري و شال يزدي هستند .به عالوه ،معروفترين نقشهاي ترمه عبارت از طرح جام ،بته كشمیري ،بته اژدري ،رضا تركی،
گلزار ،قاب قرآن ،خجسته ،تاجی و نقوش جديد هستند.
زريبافی .زريبافی از بافتههاي قديمی است كه قدمت آن به دوره ساسانیان میرسد .در گذشته مراكز عمده تولید آن شهرهاي
اصفهان ،ابیانه ،يزد و كاشان بود.
شمد .نوعی پارچه ابريشمی است كه به عنوان روانداز در فصل تابستان استفاده میشود .شمد اغلب داراي نقشهاي ساده و
چهارخانه است.
دستمال .دستمال بافی در كارگاههاي كوچك صورت میگیرد .دستمال يزدي در ابعاد و طرحهاي متنوع در تمام نقاط كشور
خريدار دارد .معروفترين طرحهاي دستمال يزدي شامل عشايري ،ابريشمی ،مرسريزه هستند .در حال حاضر ،ماده اولیه اين
بافتهها ابريشم مصنوعی (ويسكوز) است.
مخمل .تولید اين پارچه به طور دستبافت در يزد انجام میشود .در بافت مخمل يزدي از ابريشم استفاده میكنند.
دارايی .دارايی از بافتههاي زيبا و ويژه يزد است .براي تهیة دارايی ،نخهاي تار را قبل از بافت به روشهاي خاصی رنگ میكنند،
بهطوري كه پس از بافت ،نقشهاي متنوعی در آن پیاده میشود .ماده خام دارايی قبالً ابريشم خالص بود و اكنون ابريشم
مصنوعی است.
چادرشب .در يزد و اردكان دو نوع چادرشب بافته میشود .گونة نخست ،نازو و نقشدار است و به چادرشب رختخوابپیچ
معروف است .گونة دوم ،ضخامت بیشتري دارد و براي حمل علوفه و فرآوردههاي كشاورزي به كار میرود و به آن چادرشب
بیابانی میگويند.
قناويز .قناويز از پارچههايی است كه با ابريشم بافته میشد و امروزه به فراموشی سپرده شده است.
دندانی .دندانی يا گلخورد پارچهاي است كه بافت آن ساده به نظر میرسد ،اما زحمت بسیار دارد .اين پارچه به پارچة جامة
زرتشتیان شهرت دارد.
گیوهبافی .بافتنی و سرگرمی زنان روستايی هنگام فراغت از كار ،گیوهبافی است .زنان با استفاده از نخ پنبهاي و سوزن ،گیوه
میبافند .در مناطقی مانند تفت ،مهريز ،خونزا ،نیر ،بهاباد هنوز گیوهبافی ادامه دارد .پس از آن كه بافت رويه گیوه توسط زنان
به اتمام می رسد ،مردان كار دوخت آن را انجام میدهند که به اين عمل تختكشی میگويند .در گذشته تخت گیوه را از چرم
و لته (پارچههاي سرقیچی) درست میكردند؛ اما در سالهاي اخیر از تخت الستیكی استفاده میكنند.
حصیربافی .حصیربافی يا بافت بوريا كه با استفاده از الیاف درخت خرما است ،در مناطق مختلف استان يزد چون بافق ،طبس،
بهاباد ،مباركه و روستاي «زدين» اردكان رواج دارد .مهمترين مراكز تولید اين صنعت در مناطق طبس و بافق متمركز است .انواع
تولیدات حصیري نیز شامل انواع كاله ،بادبزن ،جارو ،سبد و پادري هستند.
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خورجینبافی .لبافی يا خورجینبافی از ديرباز در شهرهاي اشكذر و اردكان رواج دارد .خورجین بیشتر مورد استفاده روستايیان
است .مادة اولیة خورجین ،نخ پنبه است كه آن را مانند زيلو بر دارهاي عمودي میبافند و نسبت به زيلو نقش كمتري دارد.
 5-2-3معرفی صنايع دستی خوزستان

صنايع دستی در استان خوزستان از اهمیت بااليی برخوردار است .ساکنان اين استان در طول قرنهاي گذشته ،هنر را با کار
و زندگی تلفیق کردهاند .برخی از صنايع دستی مرسوم در اين منطقه به شرح زير مطرح میشوند.
میناکاري و قلمزنی :میناکاري بر روي طال و نقره و قلمزنی بر روي مس و برنج ،از جمله فعالیتهايی به شمار میرود که از
گذشتههاي دور در استان خوزستان رواج داشته است .اين فعالیتها در شهرهاي آبادان ،خرمشهر و اهواز انجام میشود که در
سالهاي اخیر بیشتر فعاالن اين حرفه در اهواز به کار خود ادامه میدهند .تولیدات مینايی توسط "صبیها" ،پیروان حضرت
يحیی ،برروي طال ،نقره و ديگر فلزات؛ و بیشتر به صورت زينتی و زنانه عرضه میشود .اين تولیدات (با نقوش معمول و
متداول شتر و ساربان ،نخل ،پل معلق از جمله پل رودخانه کارون ،گنبد و قايق) بر روي گردنبند ،دستبند ،گوشواره ،انگشتر،
النگو ،و همچنین قندان ،سینی ،گیره استکان و  ...کاربرد دارند.
ورشوسازي :اين صنعت در خوزستان در زمانی نه چندان دور فعالیت چشمگیري داشت .عمده فعالیتهاي مربوط به ورشوکاري
توسط مردان و درشهر دزفول انجام میگرفت .هم اکنون نیز در شهر دزفول تعدادي صنعتگر به اين حرفه مشغول هستند.
خراطی :خراطی چوب از هنرها و صنايعی است که بیشتر در دو شهر دزفول و بهبهان رواج دارد .در دزفول محصوالتی مانند
پايه میز ،صندلی ،مبل ،چوب لباسی ،میل زورخانه ،گلدان ،نمکدان و ...ساخته میشوند .در بهبهان نیز کارگاههاي خراطی وجود
دارد که از جمله محصوالت آنها ،گهواره پايه مبل است که از چوب سپیدار تراشیده میشود.
کپوبافی :کپوبافی که در سالهاي اخیر در استان خوزستان رونق فراوان يافته است ،بیشتر در دهستان شهیون دزفول و روستاهاي
اطراف آن انجام میشود .مواد اولیه مصرفی در بافت کپو را ،برگهاي خشک نخل ،اصطالح محلی "کرتک " ،و ساقههاي نازک
گندم ،اصطالح محلی " هلفه " ،تشکیل میدهد.
بوريا (حصیر زيرانداز) :بوريا يا حصیر زيرانداز با الیاف برگ درختان خرما بافته میشود .اين حصیر از نی مردابی که در اين
منطقه به وفور يافت میشود ،نیز تولید میشود .اين نوع حصیر براي زيرانداز و همچنین پوشش سقف منازل کاربرد دارد .الزم
به ذکر است ،بوريابافی کاري است که فقط توسط مردان انجام میشود.
گلیم :اين محصول ،بافتهاي است که بیشتر به صورت دارهاي افقی و بعضاً به صورت عمودي بافته میشود .بافندگان آن عشاير
بختیاري و عشاير عرب هستند .گلیمهايی نیز در هفتگل بافته میشود که نقوش آنها شباهت به بافتههاي عشاير قشقايی فارس
دارد .از مناطق اصلی گلیمبافی در خوزستان ،روستاي عربنشین غزي است که گلیمهاي آن غالباً داراي تار پنبهاي و پود پشمی
است و به رنگهاي قرمز ،صورتی ،سبز ،نارنجی ،آبی ،سرمهاي و سفید موجود است .نقوش گلیمهاي غزي هندسی و ذهنی
هستند و بافتی ساده دارند.
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احرامی :اين محصوالت بیشتر در شوشتر بافته میشوند .احرامی پارچهاي است با تار پنبهاي و پود پشمی که به رنگهاي
سرمهاي ،زرد ،سبز ،سفید ،نارنجی ،قرمز و  ...تولید میشود.
نمد مالی :نمد مالی از جمله صنايعی است که در استان خوزستان رواج بسیار دارد .دلیل اين امر اين است که مصرفکنندگان
اصلی تولیدات نمدي ،عشاير هستند .دو شهر دزفول و بهبهان از مراکز مهم تولید نمد در اين منطقه محسوب میشوند .تولیدات
نمدي اين شهر عبارت از زيرانداز ،کپنک و کاله نمدي هستند.
موج :بافت موج در استان خوزستان و خصوصاً در شهر بهبهان رايج است و براي بافت آن از دستگاههاي نساجی سنتی استفاده
میکنند .نوعی پارچه دستبافت است که اندازههاي متفاوت دارد .در واقع موج همان دستبافی است که در ساير نقاط ايران به
رختخواب پیچ يا چادر شب نیز معروف است.
ابريشمبافی :بافت اين نوع پارچه در دزفول رايج است و در تهیه اين محصول از نخ ابريشم مصنوعی (ويسکوز) استفاده میشود.
عبابافی :بافت عبا در خوزستان سابقهاي ديرينه دارد .در گذشته عبابافی در اين استان در شهرهاي دزفول ،شوش ،و سوسنگرد
و بهبهان رواج داشته است .هم اکنون تولید آن بیشتر در شهرهاي سوسنگرد و بهبهان انجام میشود .اين عباها معموال به
رنگهاي خرمايی ،مشکی ،خاکستري و شیري است که توسط بافندگان رنگرزي میشود.
کاله نمدي :براي تهیه کاله نمدي به جاي پشم از کرک به عنوان ماده اولیه استفاده میشود.
گیوهبافی و گیوهدوزي :از جمله صنايعی که در استان خوزستان قدمت ديرينه دارد ،گیوهبافی و گیوهدوزي است که حدود 200
سال در اين منطقه رواج دارد .از مراکز اصلی اين صنعت در خوزستان دو شهر دزفول و بهبهان را میتوان نام برد.
سبدبافی :استان خوزستان که از مراکز مهم پرورش نخل در ايران است .صنعتگران از برگ درختان خرما سبدهايی درست میکنند
که مصارف مختلف دارد و به آن زنبیل میگويند .همچنین عشاير بختیاري خوزستان و عدهاي از روستايیان اطراف دزفول از
شاخههاي نازک و ترکههاي درختان مختلف سبدهايی میبافند که معروفترين آنها سبدي است که "سله" نامیده میشود و براي
آبکش کردن برنج از آن استفاده میشود .در انديمشک نیز عدهاي از هموطنان ترکنژاد با استفاده از ترکههاي درخت بید،
سبدهايی با اندازه و شکلهاي متفاوت تولید میکنندکه مصارف گوناگون دارد .عشاير و روستايیان استان خوزستان نوعی سبد
که " کوروک " نامیده میشود ،براي جابجايی ماکیان تولید میکنند.
فلزکاري :در استان خوزستان ساخت وسايل فلزي در شهرهاي دزفول ،اهواز ،مسجد سلیمان ،بهبهان ،رواج دارد که تولیدات
مختلفی از قبیل داس ،تیشه ،قیچی ،قند شکن و  ...از محصوالت آنان است.
تولید محصوالت پوستی :استان خوزستان به علت وجود عشاير بختیاري ،که بخشهايی از اين منطقه را قشالق خود قرار دادهاند،
و همچنین اسکان بسیاري از آنان در اين خطه ،از نظر تولید پوست موقعیت خاصی را داراست .در اين استان بدلیل وجود
عشاير بختیاري که کار اصلیشان دامداري است ،پوست به وفور يافت میشود .با اين حال صنايع چرم و پوست چندان رواج
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نداشته است و فقط عده کمی از عشاير آنهم براي رفع نیاز خودشان و براي ساختن لوازم مورد استفاده زندگی مانند مشک و
همیان از آن استفاده میکنند .گاهی نیز از پوست براي دهل ،از سازهاي محلی ،استفاده میکنند.
همانطور که مطرح شد ،صادرات مناطق مختلف صادراتی کشور در مقايسه با پتانسیلهاي هر يک از اين استانها در حد
ناچیزي بوده است .اين امر توجه مسئوالن و دلسوزان اين حوزه را بیش از پیش آشکار میسازد .نگاهی هر چند گذرا به
قابلیتهاي مطرح شده در اين سه استان نشان میدهد که محصوالت صادراتی حتی درصد محدودي از تولیدات هنرمندان و
تولیدکنندگان هر استان را شامل نمیشود .به طور مثال ،در استان همدان ،مهمترين منطقه صادراتی کشور در سال  ،92تنها برخی
محصوالت چوبی ،سفالی و شیشهاي به کشورهاي ديگر صادر شده است.
اين در حالی است که محصوالت مهم اين شهر از قبیل قالی ،گلیم ،و محصوالت چرمی و سنگی میتواند بخش عمدهاي از
صادرات اين استان را به خود اختصاص دهد .استان خوزستان ،به صورت مجموعه ترکیبی از گروههاي روستايی ،عشايري و
شهري ،طیف وسیعی از محصوالت صنايع دستی را تولید میکند که میزان صادرات صورت گرفته از اين استان در مقايسه با
اين ظرفیت تولید بسیار محدود است .همچنین در استان اصفهان ،به عنوان مهد هنر ايران ،زمینههاي صادراتی بسیاري وجود
دارد که سرمايهگذاري مناسب در اين حوزه میتواند شکوه و رونق کمرنگ شده اين استان را برگرداند.
در ادامه ،به منظور بررسی بهتر اقالم صادراتی در دوره زمانی  ،93-89کاالهاي صنايع دستی صادر شده از سوي استانهاي
ايران ،بر اساس گروهبندي ارايه شده در فصل اول ،مورد تحلیل قرار میگیرد.
 3-3بررسی اطالعات صادراتی استانهاي مختلف بر حسب گروههاي شاخص
در اين بخش ،اطالعات صادراتی استانهاي مختلف بر اساس گروههاي اصلی صنايع دستی ارايه میشود .الزم به يادآوري
است ،در برخی دادههاي دريافتی از سايت گمرگ ايران ،منطقه و استان صادراتی نامشخص بوده است که در فرآيند تحلیل در
اين بخش بررسی نشده است .با توجه به اقالم صادراتی میتوان چنین ذکر کرد که از میان گروههاي معرفی شده در فصل اول،
گروه آثار فلزي ،آثار سفالی ،آبگینه ،آثار چوبی و دست بافتهاي سنتی در فعالیتها و مبادالت بازرگانی بینالملل مورد توجه
قرار گرفته است که در ادامه ،به تفکیک ،اطالعات صادراتی اين اقالم تشريح میشود.
 1-3-3آثار فلزي ايران و استانهاي صادراتی

فلزکاري و هنرهاي مرتبط با آن ،از کهنترين روزگاران تا دوران معاصر ،آثار ارزشمندي را همچون مفرغینههاي لرستان،
زيورآالت و جامهاي هخامنشی ،بشقابهاي نفیس زرين و سیمین سامانی ،آثار بینظیر دوران اسالمی ،مفرغها و مشبککاري-
هاي بیمانند و ضريحهاي پرجلوه و با ابهت اماکن متبرکه را ارايه کرده است.
تزيینات گوناگونی بر روي آثار فلزي انجام میشوند که از آن جمله قلمزنی ،طالکوبی ،ملیلهکاري ،فیروزهکوبی ،حکاکی ،قفل
و يراقسازي ،زيورآالتسازي ،چاقوسازي ،میناکاري و ساخت ضريح و درهاي متبرکه از انواع هنرهاي فلزي هستند که برخی
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از آنها روش ساخت و تزيین تلفیقی دارند مانند زيورآالت ضريح و دربهاي اماکن متبرکه .برخی روشهاي تزيین آثار فلزي
در نگاره  2-3نشان داده شده است.

آثار فلزي

قلمزنی

ملیلهکاري

طالکوبی

حکاکی

میناکاري

مشبککاري

فیروزهکوبی

تلفیقی

نگاره  2 -3برخی روشهاي تزيین آثار فلزي

امروزه با احیاي روش و اسلوبهاي فلزکاري گام نوينی در احیا و حفظ شیوههاي کهن برداشته شده است که آن هم به
همت استادان بزرگ اين عرصه در روزگار ماست (ذريه زهرا.)1391 ،
آثار فلزي در حوزه صنايع دستی ،بخش خاصی از صادرات اين حوزه در  5سال اخیر را در بر میگیرد .جدول ،26-3
اطالعات مناطق صادراتی آثار فلزي ايران را نشان میدهد .در اين جدول ،مناطق صادراتی هر يک از محصوالت گروه آثار
فلزي همراه با ارزش دالري صادرات آنها درج شده است .به عالوه ،در هر محصول نیز ،فعالترين و کمفعالیت ترين استان
کشور ذکر شده است.
جدول  26 -3اطالعات مناطق صادراتی آثار فلزي ايران
گروه هنرهاي
صناعی
آثار فلزي

ارزش

فعالترين

کمفعالیتترين

دالري

استان

استان

اصفهان

فارس

محصوالت صادراتی

استان صادراتی

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري

اصفهان

1200286

و اجزا و قطعات آن از مس ،میناكاري شده

تهران

870506

فارس

3420
2074212

مجموع ارزش دالري صادرات
اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري

آذربايجان شرقی

9180

و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

آذربايجان غربی

272016

خراسان رضوي

750

قم

43419

اصفهان

378675

فارس

20888

تهران

1156173

مجموع ارزش دالري صادرات

1881101

تهران

خراسان رضوي
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گروه هنرهاي

محصوالت صادراتی

صناعی
آثار فلزي

مصنوعات از مس به صورت میناكاري شده

ارزش

فعالترين

کمفعالیتترين

دالري

استان

استان

آذربايجان غربی

8100

اصفهان

آذربايجان غربی

اصفهان

126658

تهران

114380

استان صادراتی

مجموع ارزش دالري صادرات
مصنوعات از مس به صورت قلمزنی

249138
اصفهان

20830

گیالن

488700

فارس

3598

تهران

59422

مجموع ارزش دالري صادرات
كارد با تیغه ثابت (غیر از كاردهاي سر میز )

160

گیالن

فارس

572550
اردبیل

مجموع ارزش دالري صادرات

1950

اردبیل

-

1950

طالآالت يا نقرهآالت و اجزاي آنها از نقره ،کحتی

تهران

1310

آبكاري شــده ،روكش شــده يا پوشــش شــده با

اصفهان

9735

اصفهان

تهران

فلزات گرانبها ،حكاكی ،قلمزنی شده
مجموع ارزش دالري صادرات
طالآالت يا نقرهآالت واجزاي آنها از نقره ،کحتی

11045
اصفهان

107200

اصفهان

-

آبكاري شــده ،روكش شــده يا پوشــش شــده با
فلزات گرانبها ،ملیلهكاري
مجموع ارزش دالري صادرات
زيورآالت يا جواهرآالت و اجزاي آنها از نقره به

107200
تهران

10000

تهران

-

صورت سنتی ،صنايع دستی مرصع
مجموع ارزش دالري صادرات
ساير ا شیاي سر میز ،ا شیاي آ شپزخانه ،ا شیاي

10000
تهران

26100

تهران

-

خــانــهداري و ا جزا و ق طعــات آن از مس،
فیروزهکوب
مجموع ارزش دالري صادرات
مجموع کل ارزش دالري صادرات گروه آثار فلزي

26100
4933296

همانطور که در جدول  26-3مشخص شده است ،آثار فلزي صادر شده گروه محصوالت مسی به صورت میناکاري و
قلمزنی ،طالآالت و زيورآالت جاي میگیرند .البته در اين میان صادرات کارد نیز به صورت محدود صورت پذيرفته است که
تنها منطقه صادراتی آن نیز استان اردبیل است.
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با توجه به اين جدول ،طیفی از استانهاي کشور ،به صادرات آثار فلزي میپردازند که از آن جمله ،شهرهاي اصفهان ،تهران،
آذربايجان غربی ،فارس و گیالن هستند .همانطور که در اين جدول مشاهده میشود ،استانهاي تهران و اصفهان تقريبا در
تمامی انواع آثار چوبی فعالیت داشتهاند .نکته قابلمالحظه ،توجه به محصوالتی از قبیل طالآالت و نقرهجات است که به صورت
ملیلهکاري و قلمزنی صادر شده است .در اين بخش ،استان اصفهان فعالترين استان صادراتی به شمار میرود .الزم به ذکر
است ،اين گونه کاال متقاضیان بسیاري در کشورهاي عربی از قبیل امارات و عراق دارد که در صورت برنامهريزي منسجم،
میتوان بر اين کاالها تمرکز بیشتري داشت.
به عالوه ،با توجه به جدول  ،26-3در هر يک از انواع محصوالت صنايع دستی فلزي ،فعالترين منطقه صادراتی مشخص
شده است .هر چند در برخی موارد ،میزان ارزش دالري صادرات ،رقم قابلتوجهی را شامل نمیشود .به طور مثال ،اصفهان با
صادرات حدود  1میلیون از اشیاي مسی میناکاري شده ،بیشترين فعالیت را در اين بخش در اختیار داشته است .در بخش
مصنوعات مسی قلمزنی ،نیز استان گیالن به عنوان فعالترين منطقه ،حدود  500هزار دالر صادرات داشته است .به طور کلی،
صادرات آثار فلزي در دوره زمانی  5ساله با توجه به استانهاي صادراتی در نگاره  3-3نشان داده شده است.
همانطور که در نمودار  3-3مشخص شده است ،به ترتیب استانهاي تهران ،اصفهان ،گیالن و آذربايجان غربی ،مهمترين
مناطق صادراتی در حوزه آثار فلزي هستند .به طوريکه ارزش دالري صادرات اين اقالم در استان تهران از مرز  2میلیون دالر
فراتر رفته است .البته ،بخش عمده صادرات اين استان در حوزه کاالهاي فلزي ،با توجه به جدول  26-3به اقالم ساخته شده
براي مصارف منزل (به صورت مس میناکاري و قلمزنی شده) اختصاص دارد .پس از آن ،استان اصفهان ،با حجم صادرات
بیشتر از  1/5میلیون دالر ،در رتبه دوم اهمیت قرار دارد .بیشتر صادرات اين استان به محصوالت خانگی ساخته شده از مس
میناکاري شده مربوط است .رقم صادراتی دو استان گیالن و آذربايجان غربی در گروه آثار فلزي کمتر از  500هزار دالر است
که بخش بزرگی از صادرات اين دو استان ،اشیاي ساخته شده از مس قلمزنی است.
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نگاره  3 -3حجم صادرات آثار فلزي در استانهاي ايران

تهران

اصفهان
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در مجموع ،با بررسی مناطق صادراتی اصلی اين گروه و اقالم مهم صادر شده ،میتوان چنین مطرح کرد که استانهاي
صادراتی در بخش مس قلمزنیشده ،شامل تهران ،گیالن و آذربايجان غربی؛ و در قسمت مس میناکاري شده ،در برگیرنده تهران
و اصفهان هستند .در ساير استانها نیز میزان صادرات در حد بسیار ناچیزي بوده است.
 2-3-3آثار سفالی ايران و استانهاي صادراتی

سفالگري را شايد بتوان يکی از قديمیترين روشهايی دانست که بشر توانسته به کمک آن نیازهاي خود را تأمین سازد .بر
اساس يافتههاي باستانشناسان به نظر میرسد زادگاه اين هنر ،سرزمین ايران است و نمونههاي اولیه بدست آمده متعلق به حدود
ده هزار سال پیش است .اين هنر در دوره پیش از اسالم همچنان روند تکاملی خود را به آهستگی طی کرد و در دوران اسالمی
مورد توجه بیشتري (نسبت به فن فلزکاري) قرار گرفت و در مراکزي از جمله ري و نیشابود به تحوالتی شگرف دست يافت.
تقسیمات کلی آثار سفالی در نگاره  3-3نشان داده شده است.
آثار سفالی

ظرف

بدون لعاب

کاشی

لعابدار

تکرنگ

هفترنگ

معرق

زرينفام

نگاره  4 -3تقسیمات کلی آثار سفالی

در سدههاي پنجم و ششم هجري ،ظروف لعابی سفیدرنگ ،لعابدار تکرنگ ،ظروف با نقش قالبی ،ظروف طاليی يا
زرينفام و ظروف مینايی ساخته شد .در سدههاي هفتم و هشتم هجري ،ساخت نوعی کاشی به نام کاشی معرق آغاز و
زينتبخش اماکن متبرکه شد .در دوره اسالمی ،عالوه بر ساخت انواع ظروف با لعابهاي گوناگون ،کاشیهاي مختلفی با نقوش
مختلف از جمله درخت ،گل ،گیاه و جانوران ،و انواع خط کوفی رواج يافت.
همچنین ساخت و استفاده از کاشیهاي هفترنگ ،معرق و بنايی نیز گسترش يافت که در تزيین بناهاي مذهبی و تاريخی
به کار گرفته شد .از حدود سده  12هجري به تدريج از رونق سفالگري کاسته شد .امروزه با روشهاي نوين رواج و رونق
سفالگري در بسیاري از مناطق ايران مشاهده میشود (کیان اصل.)1391 ،
بر اساس دادههاي بدست آمده از گمرک ايران ،آثار سفالی بخش مهمی از صادرات در دوره زمانی  5ساله را به خود اختصاص
داده است .در جدول  ،27-3اطالعات مربوط به مناطق صادراتی هر يک از محصوالت گروه آثار سفالی همراه با ارزش دالري
صادرات آنها ارايه شده است .بر اساس ارزش دالري صادرات میتوان فعالترين استان صادراتی کشور در اين حوزه را مشخص
کرد.
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جدول  27 -3اطالعات مناطق صادراتی آثار سفالی ايران
حوزه هنرهاي
صناعی
آثار سفالی

ارزش

فعالترين

کمفعالیتترين

دالري

استان

استان

همدان

خراسان رضوي

محصوالت صادراتی

استان صادراتی

ا شیاي سر میز ،آ شپزخانه ،ساير ا شیاي

فارس

250800

خانه و پاكیزگی از سفال بدون لعاب

بوشهر

8430

خوزستان

99544

مازندران

4950

خراسان رضوي

1361

تهران

141381

فارس

22035

همدان

434578

مجموع ارزش دالري صادرات
ا شیاي سر میز ،آ شپزخانه ،ساير ا شیاي
خانه و پاكیزگی از سفال لعابزده

963079
خوزستان

50954

آذربايجان شرقی

22254

تهران

367014

اصفهان

70546

فارس

8001

همدان

260585

مجموع ارزش دالري صادرات

779354

مج سمه و ساير ا شیاي تزيینی (به ا ستثناي

اردبیل

4500

چینی) از سفال

بوشهر

225

خوزستان

9553199

اصفهان

75328

خراسان رضوي

733

تهران

71792

فارس

258576

همدان

2326900

مجموع ارزش دالري صادرات
ساير اشیا از سفال

تهران

فارس

خوزستان

بوشهر

12291253
آذربايجان غربی

17370

خوزستان

16908

کردستان

4945

اصفهان

51280

قم

13094

ايالم

25491

همدان

يزد

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

حوزه هنرهاي
صناعی
آثار سفالی

محصوالت صادراتی
ساير اشیا از سفال

ارزش

فعالترين

کمفعالیتترين

دالري

استان

استان

هرمزگان

13565

همدان

يزد

آذربايجان شرقی

3078

خراسان رضوي

8915

تهران

116568

يزد

270

فارس

321421

همدان

8944927

استان صادراتی

مجموع ارزش دالري صادرات
کاشی يا سرامیک معرق

9537923
چهار محال و بختیاري

67500

ايالم

52200

آذربايجان شرقی

20640

قم

4620

اصفهان

1584291

خراسان رضوي

210580

تهران

49583

فارس

18736

مجموع ارزش دالري صادرات
كاشی يا سرامیك نقاشی شده

چینی) از سرامیك

اصفهان

قم

2008150
بوشهر

3987

چهار محال و بختیاري

18000

ايالم

52168

قم

2160

فارس

48493

اصفهان

2507327

خراسان رضوي

342205

خوزستان

355896

آذربايجان غربی

3796

قزوين

208

همدان

81577

تهران

200056

مجموع ارزش دالري صادرات
مج سمه و ساير ا شیاي تزيینی (به ا ستثناي
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اصفهان

قزوين

3615873
ايالم

3825

اصفهان

5309

تهران

ايالم
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حوزه هنرهاي
صناعی
آثار سفالی

ارزش

فعالترين

کمفعالیتترين

دالري

استان

استان

تهران

ايالم

محصوالت صادراتی

استان صادراتی

مج سمه و ساير ا شیاي تزيینی (به ا ستثناي

تهران

260273

کردستان

4993

همدان

8417

چینی) از سرامیك
مجموع ارزش دالري صادرات
اشـــیاي ســـر میز ،اشـــیاي آشـــپزخانه از

282817
آذربايجان شرقی

970

فارس

4537

خوزستان

20970

سرامیك ،بدون لعاب
مجموع ارزش دالري صادرات
اشـــیاي ســـر میز ،اشـــیاي آشـــپزخانه از
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خوزستان

آذربايجان
شرقی

26477
آذربايجان شرقی

42630

اصفهان

318857

تهران

318836

فارس

185

کردستان

4288

همدان

328410

خراسان رضوي

760

سرامیك ،لعابزده

مجموع ارزش دالري صادرات

همدان

فارس

1013966
اصفهان

14340

ساير اشیا از سرامیك

بوشهر

84300

کرمان

1005

آذربايجان شرقی

234716

تهران

609397

کردستان

27509

فارس

14652

قم

244

خراسان رضوي

2580

همدان

795913

مجموع ارزش دالري صادرات

1784656

مجموع کل ارزش دالري صادرات گروه آثار سفالی

32303548

همدان

قم

بر اساس دادههاي آماري ثبت شده در جدول  ،27-3عمدهترين منطقه صادراتی محصوالت سفالی در کشور ،مربوط به
استانهاي همدان ،خوزستان و اصفهان بوده است .به طوريکه حجم صادرات اين گروه محصوالت در اين سه استان بیش از
نیمی از صادرات کل در گروه آثار سفالی را به خود اختصاص داده است .به عالوه ،بررسی مجموع ارزش دالري هر بخش از
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اين گروه نشان می دهد که عمده ترين بخش صادراتی به کدام استان مربوط است .به طور مثال ،در زمینه اشیاي سفالی ،استان
همدان با صادراتی در حدود  9میلیون دالر ،مهمترين منطقه صادراتی محسوب می شود .در بخش مجسمه و اشیاي تزيینی
سفالی نیز ،استان خوزستان با صادرات تقريبا  9.5میلیون دالرمهمترين استان صادراتی به شمار می رود.
به عالوه ،بررسی مجموع ارزش دالري هر بخش از اين گروه نشان میدهد که عمده ترين بخش صادراتی  ،اشیاي سفالی
صادراتی استان همدان (بیش از  5میلیون دالر) و سپس مجسمهها و اشیاي تزيینی سفالی استان خوزستان (بیش از  5.5میلیون
دالر) است؛ اين در حالی است که ساير موارد صادراتی کمتر از يک میلیون دالر هستند .به طور کلی ،صادرات آثار سفالی در
دوره زمانی  5ساله با توجه به استانهاي صادراتی در نگاره  5-3نشان داده شده است .با توجه به اين نگاره ،میتوان به مقايسه
فعالیت صادراتی اين استانها در گروه آثار سفالی پرداخت .در اين گروه کاالها ،اقالم صادراتی از قبیل سفال و سرامیک بدون
لعاب و لعابزده ،مجسمه و اشیاي سفالی و سرامیکی ،و کاشی يا سرامیک (معرق و نقاشیشده) وجود دارند که هر بخش،
سهمی از صادرات گروه آثار سفالی در استانهاي مختلف را در بر میگیرد.
بر اساس نگاره  ،5-3بخش عمده صادرات آثار سفالی در ايران به ترتیب به استانهاي همدان ،خوزستان ،اصفهان ،تهران،
فارس ،خراسان رضوي و آذربايجان شرقی اختصاص دارد .ارزش دالري صادرات ساير استانها نیز رقم بسیار اندکی را شامل
میشود که شايان ذکر نیستند.
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4000000
2000000
0
کرمان
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نگاره  5 -3حجم صادرات آثار سفالی در استانهاي ايران

با توجه به نگاره  ،5-3استان همدان به عنوان مهمترين منطقه صادراتی در گروه محصوالت سفالی از رقم صادراتی بیش از
 13میلیون دالر برخوردار است .اکثر صادرات اين استان در اين گروه ،اشیاي سفالی و مجسمهها و اشیاي تزيینی از سفال را
شامل میشود .آنگاه ،استان خوزستان با ارزش دالري صادرات تقريبا معادل  10میلیون دالر ،بیشتر در بخش مجسمه و اشیاي
تزيینی ساخته شده از سفال فعالیت داشته است .سپس ،استان اصفهان ،با صادرات محصوالت سفالی ،که عمدتا شامل کاشی يا
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سرامیک معرق و نقاشیشده هستند ،قادر بوده است تقريبا  4.5میلیون دالر دريافتی ارزي داشته باشد .پس از آن ،استان تهران
با رقم صادراتی حدود  2.1میلیون دالر ،تقريبا در همه بخشهاي گروه آثار سفالی فعالیت داشته است.
به عالوه ،بر اساس نگاره  ،3-5در استانهاي ديگر اين بخش شامل فارس ،خراسان رضوي و آذربايجان شرقی ،ارزش دالري
صادرات آثار سفالی کمتر از  700هزار دالر است .عمده صادرات در اين گروه در استان فارس شامل اشیاي منزل از سفال بدون
لعاب و مجسمهها و اشیاي تزيینی سفالی ،در استان خراسان رضوي در برگیرنده کاشی يا سرامیک معرق و نقاشیشده ،و در
آذربايجان شرقی در بردارنده اشیاي سرامیکی هستند.
 3-3-3آبگینه ايران و استانهاي صادراتی

کشف ظرف شیشهاي به رنگ زرد صدفی با تزيینی شبیه به خطوط شکسته موجدار در يکی از گورستانهاي منطقه تاريخی
لرستان و گردنبندي شیشهاي با دانههاي آبی رنگ متعلق به هزاره سوم در مناطق باستانی شمال غرب ايران و ديگر قطعات
شیشهاي مايل به سبز در کاوشهاي باستانی لرستان ،شوش ،حسنلو ،شهر سوخته وآثار متعلق به هزارههاي دوم و سوم پیش از
میالد ،نشانگر قدرت اين صنعت ارزنده و هنر اصیل در کشور ماست .همچنین وجود جامهاي بلورين و دکمههاي ظريف
شیشهاي دوره هخامنشی که با روشهاي دمیدنی و قالبی در اين دوران ساخته شده و به گونهاي هنرمندانه تراش داده شدهاند،
همگی حاکی از اعتبار و رونق شیشهگري قبل از ظهور اسالم در ايران است .نگاره  ،4-3رايجترين تزيینات آثار آبگینه را نشان
میدهد.
آبگینه

چندپوسته کردن

شیشه رنگارنگ

آبگز کردن

نقاشی روي شیشه

ماتسازي

تراش

تلفیقی

نگاره  6 -3برخی از رايجترين تزيینات در شیشهگري

سدههاي پنجم و ششم هجري ،اوج صنعت شیشهگري در دوره اسالمی ايران است و هنرمندان توانستند با مددگیري از
شیوههاي جديد و با استفاده از طرحها و قالبهاي گوناگون ،ابداعاتی در ظروف نقش برجسته پديد آورند و به کمک روشهاي
تزيینی حک و تراش به غناي کار خود بپردازند .از همین زمان به بعد ،شیوه نقاشی روي شیشه نیز با رنگهاي متنوع با طرح
گلهاي تزيینی ،اشکال جانوري و به کارگیري اشعار و آيات قرآنی عامل مکمل در فرآيند تولید متنوع آثار شیشهاي ايرانی شد.
در دوره صفويه نیز ظروف مختلف شیشهاي در مناطق مختلف ايران از جمله شیراز ،گرگان و اصفهان و ديگر مناطق تولید و
از ارزش خاصی برخوردار شدند .در حال حاضر نیز شیشه دستساز ايران نیز در زمره يکی از اقالم صادراتی صنايع دستی
است که با ديگر کشورها قابل رقابت است .معموال مواد اصلی شیشهگري سنگ سیلیس ،سنگ آهک و ديگر مواد افزودنی و
کانیهاي فلزي است که باعث تولید انواع شیشه با رنگهاي متفاوت میشود (تسلیمی.)1391 ،
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با استناد به داده هاي گمرک ايران ،آبگینه به عنوان گروه محصول مهم در صادرات صنايع دستی به شمار میرود .اطالعات
آماري مربوط در جدول  28-3نشان داده شده است .اين جدول ،اطالعات مناطق صادراتی بر اساس ارزش دالري اقالم صادراتی
هر يک از استانها را مشخص میکند.
جدول  28 -3اطالعات مناطق صادراتی آبگینه ايران
حوزه هنرهاي

دالري

استان

استان

تهران

کردستان

محصوالت صادراتی

استان صادراتی

ظروف شی شهاي از نوع مورد ا ستفاده براي سر

آذربايجان غربی

18140

میز ( به غیر از لیوان هاي تزيینی) يا م قاصـــد

آذربايجان شرقی

29145

کرمان

17988

کردستان

11162

همدان

20800

تهران

236186

صناعی
آبگینه

ارزش

فعالترين

کمفعالیتترين

آشپزخانهاي بدون تزيین

333421

مجموع ارزش دالري صادرات
ظروف شی شهاي از نوع مورد ا ستفاده براي سر

آذربايجان شرقی

151321

میز (به غیر از لیوانهاي نوشـــیدنی) يا مقاصـــد

آذربايجان غربی

263548

خوزستان

510109

زنجان

115712

آذربايجان شرقی

86598

خراسان رضوي

222829

تهران

3233649

مرکزي

610365

مازندران

9992

همدان

15702

قم

660

اصفهان

565357

آشپزخانهاي نقاشیشده ،تراشخورده

مجموع ارزش دالري صادرات

تهران

5785842

ســاير ظروف شــیشــهاي براي محل كار ،توالت،

همدان

164190

تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،بدون تزيین

تهران

139645

مجموع ارزش دالري صادرات

همدان

تهران

303835

ســاير ظروف شــیشــهاي براي محل كار ،توالت،

قم

5862

خراسان

تزيینات داخلی يا مقاصــد مشــابه ،نقاش ـیشــده،

گلستان

24855

رضوي

يزد

10482944

لرستان

35217

خوزستان

21917

تراشخورده

قم

فارس
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حوزه هنرهاي
آبگینه

ارزش

فعالترين

کمفعالیتترين

دالري

استان

استان

خراسان

فارس

رضوي

محصوالت صادراتی

استان صادراتی

ســاير ظروف شــیشــهاي براي محل كار ،توالت،

اصفهان

120793

تزيینات داخلی يا مقاصــد مشــابه ،نقاش ـیشــده،

مرکزي

1004940

خراسان رضوي

2354173

قزوين

278510

آذربايجان شرقی

124832

آذربايجان غربی

80117

کردستان

55419

فارس

714

کرمان

177729

تهران

3615091

همدان

10475977

صناعی

تراشخورده

مجموع ارزش دالري صادرات

28859090

ظروف شی شهاي از نوع مورد ا ستفاده براي سر

کردستان

182264

میز يا آ شپزخانه از شی شه داراي ضريب انب ساط

آذربايجان شرقی

808593

اصفهان

119988

مرکزي

2387126

کرمانشاه

13248

يزد

912931

کردستان

89173

همدان

156459

قزوين

62675

قم

5037

تهران

2575620

خطی ،بدون تزيین

مجموع ارزش دالري صادرات
ظروف شی شهاي از نوع مورد ا ستفاده براي سر

تهران

میز يا آشپزخانهاي از شیشه داراي ضريب انبساط

آذربايجان غربی

4395

اصفهان

104278

مرکزي

49634

همدان

89216

آذربايجان شرقی

90

مجموع ارزش دالري صادرات

تهران

قم

7313114
248901

خطی ،نقاشی شده ،تراش خورده
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496514

تهران

آذربايجان
شرقی
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حوزه هنرهاي

محصوالت صادراتی

استان صادراتی

ســاير ظروف شــیشــهاي براي محل کار ،توالت،

تهران

صناعی
آبگینه

170

ارزش

فعالترين

کمفعالیتترين

دالري

استان

استان

16440

تهران

-

تزيینات داخلی يا مقاصــد مشــابه از کريســتال
سربدار نقاشی شده ،تراش خورده
مجموع ارزش دالري صادرات
ساير ا شیا از شی شههاي داراي ضريب انب ساط
خطی ،بدون تزيین

16440
مرکزي

175578

آذربايجان شرقی

459

آذربايجان غربی

750

مرکزي

72132

تهران

3992

کردستان

523

مجموع ارزش دالري صادرات
ساير ا شیا از شی شههاي داراي ضريب انب ساط
خطی ،نقاشیشده ،تراشخورده
مجموع ارزش دالري صادرات
مجموع کل ارزش دالري صادرات گروه آبگینه

مرکزي

آذربايجان
شرقی

253434
مازندران

22800

تهران

52470

اصفهان

593

تهران

اصفهان

75863
43437553

بر اساس جدول  ،28-3استانهاي همدان ،يزد و تهران به عنوان فعالترين استانها در صادرات محصوالت آبگینه به حساب
میآيند .البته استان همدان را میتوان فعالترين استان در حوزه آبگینه معرفی کرد .در واقع ،مناطق فعال در اين حوزه ،طیف
گستردهاي از استانهاي شمالی نظیر استان مازندران تا استانهاي جنوبی مانند استان خوزستان را شامل میشوند.
به عالوه ،بررسی اقالم صادراتی در هر يک از بخشهاي گروه آبگینه در جدول  28-3مشخص میسازد که کاالهاي شیشهاي
نقاشیشده و تراشخورده اعم از ظروف شیشهاي براي منزل و محیط کار و همچنین ساير اشیاي شیشهاي ،نسبت به محصوالت
بدون تزيین بیشتر مورد توجه و تقاضاي خريداران خارجی قرار گرفته است .اين امر نشاندهنده اهمیت توجه به ارزش افزوده
در محصوالت صنايع دستی است .در واقع ،آنچه بیشتر از سوي خريداران ساير کشورها تقاضا شده است ،طرحها ،نقوش و
کار دست هنرمندان ايرانی است که ارزش صنايع دستی در اين حوزه را بیش از پیش ساخته است .عدم برنامهريزي به هنگام و
جامع در معرفی و ارايه بیشتر آثار صنايع دستی ايران ،ممکن است مزيت نسبی اين گروه کاالها را که در طی سالیان متمادي به
دست آمده است ،به فراموشی بسپارد .نگاره  ،7-3میزان ارزش دالري صادرات هر يک از استانهاي کشور در گروه آبگینه را
نشان میدهد .کاالهاي موجود در اين گروه شامل ظروف و اشیاي شیشهاي به صورت بدون تزيین و يا نقاشیشده و تراشخورده
هستند .البته در اين میان ،برخی تفاوتهاي ظريف میان اين محصوالت با يکديگر مالحظه میشود ،هر چند در گروه کلی در
کنار هم قرار میگیرند.
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همانطور که در نگاره  7-3مالحظه میشود ،تعداد استانهاي فعال کشور در اين گروه بیشتر از ساير گروههاي صنايع دستی
است .هرچند از لحاظ ارزش دالري ،میزان کمتري را در بر میگیرد .با توجه به اين نگاره ،به ترتیب استانهاي همدان ،يزد،
تهران ،مرکزي ،خراسان رضوي ،آذربايجان شرقی و اصفهان ،بیشترين صادرات آبگینه را بر عهده داشتهاند .در اين میان ،استان
همدان ،با رقم صادراتی تقريبا  12/4میلیون دالر ،مهمترين منطقه صادراتی اين گروه محصوالت به شمار میرود.
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کرمانشاه

فارس

قزوین

لرستان

یزد

گلستان

اصفهان

قم

مازندران

مرکزی

خراسان رضوی

زنجان

خوزستان

تهران

همدان

کردستان

کرمان

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

نگاره  7 -3حجم صادرات آبگینه در استانهاي ايران

بنابر نگاره  ،7-3بیشتر صادرات آبگینه در دو استان همدان ،يزد و خراسان رضوي در بخش ظروف شیشهاي براي محل کار
به صورت نقاشیشده و تراشخورده است .در استان تهران ،بخش عمده صادرات در قسمت ظروف شیشهاي (مصارف خانگی
و محیط کار) به صورت نقاشیشده و تراشخورده ،و ظروف شیشهاي براي منزل به صورت بدون تزيین است .استان مرکزي
نیز بیشتر در بخش ظروف شیشهاي با مصارف خانگی بدون تزيین و ظروف شیشهاي براي محل کار به صورت نقاشیشده و
تراشخورده فعالیت داشته است .بیشترين صادرات استان آذربايجان شرقی به ظروف شیشهاي براي منزل به صورت بدون تزيین
اختصاص دارد .مهمترين بخش صادراتی استان اصفهان در گروه آبگینه نیز به ظروف شیشهاي منزل به صورت نقاشیشده و
تراشخورده است .الزم به ذکر است ،ارزش دالري حاصل از صادرات آبگینه در ساير استانهاي کشور تقريبا کمتر از 500
هزار دالر است که به دلیل میزان اندک در مقايسه با استانهاي مطرح شده ،مورد تحلیل قرار نمیگیرند.
 4-3-3آثار چوبی ايران و استانهاي صادراتی
آثار چوبی در هنر ايران از اهمیت خاصی برخوردار است ،اما به دلیل آسیبپذيري چوب ،نمونههاي اندکی در دوران تاريخی به جاي
مانده است .امروزه اين هنر به لحاظ اهمیت و زيبايی خاص خود به روشهاي مختلفی به کار میرود که میتوان به خراطی ،منبتکاري،
مشبککاري ،گره چینی ،معرقکاري ،نازککاري ،خاتمکاري و احجام چوبی و غیره اشاره دارد .نگاره  5-3به برخی از رايجترين انواع اين
آثار اشاره میکند.
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از مهمترين روشهاي هنر چوب ،روش منبتکاري است که در آن گاهی تنها خطوط طرحها ،نقوش ،و گاهی زمینه را با
ابزاري خاص (مغار) میتراشند و به شکل نیمبرجسته ،برجسته و تمامبرجسته ساخته و پرداخته میشود .بر اساس منابع موجود
منبتکاري ،قدمتی بیش از  1500سال دا رد .اين هنر در دوره صفويه در سده يازدهم به اوج و شکوفايی میرسد و در درهاي
مساجد متعددي به کار میرود .از ديگر روشهاي هنر چوب ،گره چینی است که با برش زهوارها و قطعات مختلف چوبی و
درگیر کردن آنها مطابق طرحهاي سنتی و هندسی ،نقوش يکپارچه مشبکی پديد میآيد .گره چینی بر اساس نوع طرح و اجرا
به انواع گوناگون توخالی ،مشبک و توپر تقسیم میشوند .شیوه ديگر هنر چوب ،معرق کاري است که با بريدن و کار هم
چسباندن قطعات چوب و ديگر مواد (فلز و صدف) براي ايجاد پوشش تزيینی بر اساس طرحها و نقوش متنوع ايجاد میشود.
هنر خاتمکاري نیز با آراستن سطح اشیاي چوبی به صورتی شبیه به موزايیک با مثلثهاي کوچک سه پهلو ،يا دو پهلو با چوب،
استخوان يا فلز ساخته میشود .قديمیترين نمونه خاتمسازي به دست آمده متعلق به دوره صفويه است (ذريه زهرا.)1391 ،
آثار چوبی

منبت

معرق

گره چینی

مشبک

خراطی

نازککاري

خاتمکاري

تلفیقی (احجام چوبی)

نگاره  8 -3برخی از رايجترين انواع آثار هنري چوبی

همانطور که مطرح شد ،آثار چوبی از جايگاه ويژهاي در میان محصوالت صنايع دستی ايران برخوردار است .به طوريکه بر
اساس دادههاي گمرک ايران ،آثار چوبی بخش خاصی از صادرات صنايع دستی در دوره  5ساله را در بر میگیرد .جدول -3
 ،29اطالعات مناطق صادراتی آثار چوبی همراه با ارزش دالري صادرات هر بخش از محصوالت اين گروه را نشان میدهد که
بر اساس آنها ،فعالترين و کمفعالیتترين استان صادراتی مشخص شده است.
جدول  29 -3اطالعات مناطق صادراتی آثار چوبی ايران
حوزه هنرهاي

دالري

استان

استان

تهران

چهارمحال و

محصوالت صادراتی

استان صادراتی

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و

چهارمحال و بختیاري

378

اصفهان

185866

آذربايجان شرقی

134998

گلستان

10010

کرمانشاه

1152

آذربايجان شرقی

127984

آذربايجان غربی

36303

صناعی
آثار چوبی

ارزش

فعالترين

کمفعالیتترين

)....

بختیاري
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حوزه هنرهاي
آثار چوبی

ارزش

فعالترين

کمفعالیتترين

دالري

استان

استان

تهران

چهارمحال و

محصوالت صادراتی

استان صادراتی

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و

خراسان رضوي

31200

تهران

284128

کردستان

3461

تهران

90092

همدان

9563

صناعی
)....

مجموع ارزش دالري صادرات

بختیاري

915135

چوب خاتمكاري شــده و منبتكاري شــده ،صــنايع

اصفهان

12778728

دســـتی به صـــورت جعبه براي زيورآالت و كارد و

آذربايجان شرقی

200

ايالم

5508

خراسان رضوي

7582

تهران

164351

فارس

113427

چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
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مجموع ارزش دالري صادرات

اصفهان

شرقی

13069796

صــنايع دســتی چوبی شــامل خراطی ،معرق ،مشــبك،

ايالم

5023

نازو كاري ،منبت ،نقاشـــی روي چوب خاتم به جز

اصفهان

2394

رختآويز و خالل چوب كبريت

تهران

12663

مجموع ارزش دالري صادرات

تهران

در ،چ هارچوب ،دوره و آســـ تا نه در از چوب به

کردستان

11147

صورت صنايع دستی شامل گره چینی (قطعات چوبی

آذربايجان شرقی

11620

شرقی

اصفهان

420

تهران

11370

کرمانشاه

3648

آذربايجان غربی

8879

مجموع ارزش دالري صادرات
رختآويز چوبی صنايع د ستی شامل خراطی ،معرق،
مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم

اصفهان

20080
آذربايجان

متشكل ازگرههاي هندسی قابل استفاده در سطوح)

آذربايجان

اصفهان

47084
چهارمحال و بختیاري

3000

چهارمحال خراسان رضوي

اصفهان

544

و بختیاري

خراسان رضوي

443

تهران

2272
6259

مجموع ارزش دالري صادرات
مجسمههاي كوچك و ساير اشیاي تزيینی از چوب به

اردبیل

3860

صورت صنايع د ستی شامل خراطی ،معرق ،م شبك،

اصفهان

2948038

نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم

بوشهر

2305

اصفهان

بوشهر

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

حوزه هنرهاي
صناعی
آثار چوبی

ارزش

فعالترين

کمفعالیتترين

دالري

استان

استان

اصفهان

بوشهر

محصوالت صادراتی

استان صادراتی

مجسمههاي كوچك و ساير اشیاي تزيینی از چوب به

تهران

139549

صورت صنايع د ستی شامل خراطی ،معرق ،م شبك،

فارس

29510

نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم

همدان

21692

مجموع ارزش دالري صادرات

174

3144954

مصنوعات چوبی صنايع دستی شامل خراطی معرق و

5450

تهران

تهران

-

مشــبك ،منبت ،نازوكاري ،نقاشــی روي چوب خاتم
براي سرويس میز يا آشپزخانه
5450

مجموع ارزش دالري صادرات
مجموع کل ارزش دالري صادرات گروه آثار چوبی

17208758

بر اساس جدول  ،29-3عمده صادرات  5سال اخیر در گروه آثار چوبی ،چوپ خاتمکاري و منبتکاري شده بوده است
(بیش از  13میلیون دالر) که در اين بخش ،اصفهان به عنوان مهمترين منطقه صادراتی است که حدود  98درصد از صادرات
اين بخش را به خود اختصاص میدهد .به عالوه ،استانهاي تهران ،چهارمحال و بختیاري و آذربايجان شرقی از جمله استانهايی
هستند که در ساير بخشهاي اين گروه محصول ،فعالیت صادراتی بیشتري داشتهاند .همچنین ،با نگاهی اجمالی به استانهاي
فعال در اين حوزه میتوان چنین مطرح کرد که طیف وسیعی از استانهاي کشور در دوره زمانی  ،93-89به صادرات آثار چوبی
مشغول بودهاند که از آن جمله استانهاي فارس ،همدان ،کردستان اردبیل و  ...را میتوان نام برد .نگاره  9-3به طور آشکار،
صادرات صورت پذيرفته در هر يک از استانهاي فعال در اين گروه را نشان میدهد.
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نگاره  9 -3حجم صادرات آثار چوبی در استانهاي ايران
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با توجه به نگاره  ،9-3بخش عمده صادرات (نزديک به  16میلیون دالر) در اين گروه به استان اصفهان اختصاص دارد .پس
از آن ،استان تهران با رقم صادراتی تقريبا  700هزار دالر در رتبه دوم قرار دارد .ارزش دالري حاصل از صادرات آثار چوبی از
ساير استانهاي کشور در مقايسه با اين دو استان ،به خصوص استان اصفهان ،بسیار اندک است.
بنابر جدول  ،29-3بخش بزرگی از صادرات استان اصفهان در اين گروه به چوب خاتمکاري و منبتکاري شده مربوط است.
البته صادرات مجسمه و اشیاي تزيینی نیز رقم قابلتوجهی را شامل میشود .در استان تهران ،عالوه بر اين دو بخش ،مبلهاي
صنايع دستی نیز فروش نسبتا خوبی داشتهاند.
 5-3-3دستبافتهاي سنتی و استانهاي صادراتی

محصول نهايی بافندگی سنتی ،شی به هم پیوستهاي است که بر حسب هدف تهیه ،شکل ظاهري ،روش تولید و مواد و
مصالح انواع مختلفی دارد .از جمله آثار بافندگی انواع پارچهها (مخمل ،زري ،ترمه ،کرباس ،جاجیم و  ،)...انواع فرش (قالی،
گبه ،گلیم ،زيلو و نمد) و انواع حصیر را میتوان نام برد .نگاره  ،6-3انواع روشهاي بافندگی سنتی را نشان میدهد.
روشهاي بافندگی سنتی

دستی

تنیدنی

داري

بافتنی

پیچشی

نمد
کپو

تار و پودي

مشبک
حصیر

بامبو

گلیم

دستگاهی

تار و پود و گرهاي

قالی

جاجیم

تار و پودي

گبه

زيلو

ساده

کرباس

پیجیده

زري مخمل

شمد
ترمه

تلفیقی

زري

مخمل

نگاره  10 -3روشهاي بافندگی سنتی

به طور کلی ،آثار هنري بافت و نساجی ،دستبافتهاي سنتی و منسوجات سنتی همگی اصطالحاتی هستند که در معنی
گاهی مترادف يکديگر به کار میروند (نیکويی.)1391 ،
جدول  30-4به طور آشکار ،محصوالت صادراتی و اطالعات مربوط به آن ،به خصوص ارزش دالري صادرات استانهاي
مختلف ،در حوزه دستبافتهاي سنتی را نشان میدهد.
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جدول  30 -3اطالعات صادراتی دستبافتهاي سنتی ايران
استانهاي

ارزش

فعالترين

کمفعالیتترين

حوزه هنرهاي

صادراتی

دالري

استان

استان

قم

425

تهران

قم

م ستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته

کردستان

12208

شــدهاند از نخل رونده به غیر از صــنايع دســتی

مازندران

67500

فارس

35712

همدان

14470

آذربايجان شرقی

2520

اصفهان

7331

همدان

12175

تهران

71738

محصوالت صادراتی

صناعی

دســتبافتهاي مصــنوعات ســبد و حصــیربافی و اشــیايی كه
سنتی

كپوبافی

مجموع ارزش دالري صادرات
صــنايع دســتی شــامل كپوبافی بجز بامبو و نخل
رونده

224079
خوزستان

800

همدان

14800

مجموع ارزش دالري صادرات

15600

مجموع کل ارزش دالري صادرات گروه دست بافتهاي سنتی

239679

همدان

خوزستان

بر اساس جدول  30-3میتوان چنین مطرح کرد که میزان فعالیت صادراتی استانهاي کشور در اين گروه از صنايع دستی
بسیار محدود بوده است .به طوريکه در بخش حصیربافی ،استان تهران با حدود  70هزار دالر مهمترين منطقه صادراتی به
حساب میآيد .در بخش کپوبافی نیز ،استان همدان با صادرات تقريبا  15هزار دالر ،فعالترين منطقه صادراتی به شمار میرود.
میزان ارز دريافتی از محل صادرات دست بافتهاي سنتی نیز در مجموع تقريبا معادل  200هزار دالر است که در مقايسه با
ساير گروههاي صنايع دستی ،داراي موقعیت پايینتري است .نگاره  7-6میزان صادرات هر يک از استانهاي کشور در گروه
دستبافتهاي سنتی را نشان می دهد.
بنابر نگاره  ،7-6به ترتیب استانهاي تهران ،مازندران ،همدان ،فارس ،کردستان ،اصفهان و آذربايجان شرقی ،بیشترين حجم
صادرات اين گروه محصوالت را به خود اختصاص دادهاند .البته ،ارزش دالري دريافتی از محل صادرات اين محصوالت چندان
قابلتوجه نیست .به طوريکه در استان تهران ،رقم صادراتی تقريبا  70هزار دالر بوده است .به طور کلی ،همه استانهاي مذکور
در بخش مصنوعات سبد و حصیربافی فعال بودهاند .در اين میان ،استان همدان در بخش کپوبافی نیز فعالیت نسبتا خوبی داشته
است .الزم به ذکر است ،ارزش دالري صادرات در خوزستان و قم بسیار ناچیز است و از مرز  800دالر فراتر نمیرود.
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10000
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خوزستان

تهران

اصفهان

آذربایجان

همدان

فارس

مازندران

کردستان

قم

شرقی

نگاره  11 -3حجم صادرات دستبافتهاي سنتی در استانهاي ايران

همانطور که در نگاره  11-3مالحظه میشود ،صادرات دستبافتهاي سنتی ،نسبت به ساير گروهها ،ارزش دالري بسیار
ناچیزي (تقريبا صفر) را به خود اختصاص میدهد .هر چند ،تعداد استانهاي فعال در اين حوزه نسبتا قابلمالحظه است.
بنابراين ،گروههاي محصوالت صنايع دستی که در  5سال اخیر از سوي استانهاي مختلف ايران به کشورهاي ديگر صادر
شده است ،شامل آثار فلزي ،آثار سفالی ،آبگینه ،آثار چوبی و دستبافتهاي سنتی است .نگاره  ،12-3سهم هر يک از اين
گروه محصوالت را در کل صادرات  93-89نشان میدهد.

آثار فلزی
آثار سفالی
آبگینه
آثار چوبی
دست بافتهای سنتی

نگاره  12 -3مقايسه حجم صادرات گروههاي مختلف صنايع دستی در استانهاي مختلف ايران در دوره زمانی 93-89

همانطور که در اين نگاره مشاهده میشود ،بیشترين سهم از اين نمودار دايرهاي ،مختص آبگینه (حدود  )%44است ،آنگاه
محصوالت سفالی ( ،)%33بخش عمده صادرات محصوالت صنايع دستی را در بر میگیرند .سپس آثار چوبی ( )%18و آثار
فلزي ( ،)%5بخشهاي صادراتی کاالهاي صنايع دستی در استانهاي مختلف کشور را تشکیل میدهند .درصد صادراتی آثار
دستبافتهاي سنتی نیز بسیار کم است (نزديک به صفر) .به طوريکه در مقايسه با ساير گروهها ،درصد صادرات بسیار ناچیز
است .در واقع ،آثار سفالی و چوبی حدود  %77از کل صادرات دوره زمانی  5ساله را شامل میشوند.
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البته نمیتوان بر اساس اطالعات صادراتی محصوالت حوزه صنايع دستی در استانهاي مختلف ،مقبولیت صرف اين
محصوالت از ديدگاه خريداران خارجی را استنباط کرد .هر چند میتوان در مورد محصوالت صادراتی به تقاضا و توجه خاص
اين گروه خريداران اشاره کرد .به عبارت ديگر ،عدم شمول برخی گروه آثار صنايع دستی و يا صادرات محدود در برخی
گروهها نشان از ضعف اين گونه محصوالت نیست .در واقع ،همه گروههاي مطرح شده در فصل اول ،از گروههاي شاخص و
اصلی حوزه صنايع دستی هستند که به دلیل وجود ضعف در ساير بخشها ،در بخش صادرات به درخشانی مورد انتظار
نرسیدهاند .به طور مثال ،عدم تبلیغات و بازاريابی مناسب کاالهاي صنايع دستی هم از نگاه معرفی و هم ترغیب به خريد اين
محصوالت ،مشکالتی را در فروش اين محصوالت به خريداران خارجی ايجاد کرده است .به عالوه ،نبود همخوانی مورد نیاز
با سلیقه عام منجر شده است که گروه محصوالت مختلف داراي تنوع محدودي نسبت به محصوالت صنايع دستی ساير کشورها
به خصوص کاالهاي چینی شوند .صنعتگرانی هم که دست به تنوع میزنند ،به طور کامل از نقشهاي ماندگار و پرطرفدار
ايرانی فاصله میگیرند .به نظر میرسد رعايت تعاول و توازن مناسب میان به روز رسانی طرحها و نقوش ،و از طرف ديگر
حفظ اصالت ايرانی میتواند هم زمینه معرفی فرهنگ و هنر ايرانی را در سراسر جهان فراهم سازد و هم منافع مالی و اقتصادي
بسیاري را عايد فعاالن اين حوزه و به خصوص اقتصاد کشور کنند.
جمعبندي فصل سوم
به منظور بررسی مناطق صادراتی و تحلیل گروههاي شاخص صنايع دستی در اين مناطق ،دادههاي آماري برگرفته از سايت
گمرک ايران و اتاق بازرگانی تهران در  5سال اخیر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .البته در اين میان ،تالش شده است
تا برخی دادههاي فاقد منطقه صادراتی حذف شوند (تعداد اين دادهها بسیار اندک بوده است) .هدف از طرح اين بحث ،مشخص
کردن استانهاي صادراتی و تعیین میزان اهمیت صادراتی گروههاي مختلف صنايع دستی است ،به طوريکه مشخص شود
عمدهترين صادرات در اختیار کدام استان کشور بوده است .همچنین ،شناسايی مهمترين گروههاي صنايع دستی از لحاظ ارزش
دالري صادرات از مراکز توجه اين فصل بوده است.
در بخش اول ،ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی به تفکیک استانهاي مختلف ارايه شده است .با توجه به اطالعات
حاصل از اين دادههاي آماري ،استان همدان با در اختیار داشتن سهم  25درصد از صادرات کشور ،مهمترين منطقه صادراتی
ايران در حوزه صنايع دستی محسوب میشود .پس از آن ،استان اصفهان با  24درصد از صادرات کل ،رتبه دوم را از لحاظ
ارزش دالري صادرات داراست .استانهاي تهران ،يزد و خوزستان به ترتیب اهمیت ،ساير مناطق صادراتی کشور به شمار
میآيند .میزان صادرات ديگر استانها از جمله فارس ،قم ،قزوين ،آذربايجان شرقی و  ...کمتر از  5درصد بوده است .در واقع،
نیمی از صادرات کشور از استانهاي همدان و اصفهان صورت پذيرفته است .در ادامه اين بخش ،صنايع دستی استانهاي
همدان ،اصفهان ،تهران ،يزد و خوزستان ،به عنوان اهم مناطق صادراتی کشور ،معرفی شده است.
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در بخش دوم ،تقسیمبندي دادههاي صادرات بر اساس گروههاي اصلی حوزه صنايع دستی صورت پذيرفته است .بر اساس
اقالم صادراتی ،میتوان چنین نتیجهگیري کرد که صادرات انجام شده تحت گروههاي آثار فلزي ،آثار سفالی ،آبگینه ،آثار چوبی
و دست بافتهاي سنتی قرار میگیرد .در گروه آثار فلزي ،محصوالت صادر شده شامل محصوالت مسی به صورت میناکاري
و قلم زنی ،طالآالت و زيورآالت هستند .البته در اين میان صادرات کارد نیز به صورت محدود صورت پذيرفته است که تنها
منطقه صادراتی آن نیز استان اردبیل است .استانهاي تهران و اصفهان تقريبا در تمامی انواع آثار چوبی فعالیت داشتهاند .نکته
قابلمالحظه ،توجه به محصوالتی از قبیل طالآالت و نقرهجات است که به صورت ملیلهکاري و قلمزنی صادر شده است .در
اين بخش ،استان اصفهان فعالترين استان صادراتی به شمار میرود .الزم به ذکر است ،اين گونه کاال متقاضیان بسیاري در
کشورهاي عربی ازقبیل امارات و عراق دارد که در صورت برنامهريزي منسجم ،میتوان بر اين کاالها تمرکز بیشتري داشت.
در گروه آثار سفالی نیز ،عمدهترين منطقه صادراتی مربوط به استانهاي همدان ،خوزستان و اصفهان بوده است .به طوريکه
حجم صادرات اين گروه محصوالت در اين سه استان بیش از نیمی از صادرات کل در گروه آثار سفالی را به خود اختصاص
داده است .به عالوه ،بررسی مجموع ارزش دالري هر بخش از اين گروه نشان میدهد که عمدهترين بخش صادراتی ،اشیاي
سفالی صادراتی استان همدان و سپس مجسمهها و اشیاي تزيینی سفالی استان خوزستان است.
استانهاي خراسان رضوي ،تهران و همدان به عنوان فعالترين استانها در صادرات محصوالت آبگینه به حساب میآيند.
البته استان خراسان رضوي را میتوان فعالترين استان در حوزه آبگینه معرفی کرد .در واقع ،مناطق فعال در اين حوزه ،طیف
گستردهاي از استانهاي شمالی نظیر استان مازندران تا استانهاي جنوبی مانند استان خوزستان را شامل میشوند .به عالوه،
کاالهاي شیشهاي نقاشیشده و تراشخورده اعم از ظروف شیشهاي براي منزل و محیط کار و همچنین ساير اشیاي شیشهاي،
نسبت به محصوالت بدون تزيین بیشتر مورد توجه و تقاضاي خريداران خارجی قرار گرفته است .اين امر نشاندهنده اهمیت
توجه به ارزش افزوده در محصوالت صنايع دستی است .در واقع ،آنچه بیشتر از سوي خريداران ساير کشورها تقاضا شده
است ،طرحها ،نقوش و کار دست هنرمندان ايرانی است که ارزش صنايع دستی در اين حوزه را بیش از پیش ساخته است.
عمده صادرات  5سال اخیر در گروه آثار چوبی ،چوپ خاتمکاري و منبتکاري شده بوده است که در اين بخش ،اصفهان به
عنوان مهمترين منطقه صادراتی است که حدود  98درصد از صادرات اين بخش را به خود اختصاص میدهد .به عالوه،
استانهاي تهران ،چهارمحال و بختیاري و آذربايجان شرقی از جمله استانهايی هستند که در ساير بخشهاي اين گروه محصول،
فعالیت صادراتی بیشتري داشتهاند.
میزان فعالیت صادراتی استانهاي کشور در گروه دستبافتهاي سنتی بسیار محدود بوده است .به طوريکه در بخش
حصیربافی ،استان تهران با حدود  70هزار دالر مهمترين منطقه صادراتی به حساب میآيد .در بخش کپوبافی نیز ،استان همدان
با صادرات تقريبا  15هزار دالر ،فعالترين منطقه صادراتی به شمار میرود .به طور کلی ،میزان ارز دريافتی از محل صادرات
دستبافتهاي سنتی در مقايسه با ساير گروههاي صنايع دستی ،داراي میزان کمتري است.
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در بخش نهايی ،بررسی کلی گروههاي صنايع دستی از حیث بیشترين ارزش دالري صادرات نشان میدهد که بیشترين سهم
مختص آبگینه (حدود  )%44است ،آنگاه محصوالت سفالی ( ،)%33بخش عمده صادرات محصوالت صنايع دستی را در بر
میگیرند .سپس آثار چوبی ( )%18و آثار فلزي ( ،)%5بخشهاي صادراتی کاالهاي صنايع دستی در استانهاي مختلف کشور را
تشکیل میدهند .درصد صادراتی آثار دستبافتهاي سنتی نیز بسیار کم است (تقريبا صفر) .به طوريکه در مقايسه با ساير
گروهها ،درصد صادرات بسیار ناچیز است .در واقع ،آثار سفالی و آبگینه حدود  %77از کل صادرات دوره زمانی  5ساله را
شامل میشوند.
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فصل چهارم
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مقدمه
بسیاري از کشورهاي توسعهيافته در مراحل اولیه فرآيند توسعه اقتصادي ،به راهبرد مزيت نسبی در معامالت تجاري خود
توجه وافري داشتهاند .اين راهبرد که خود حالت تکوينيافته نظريه مزيت مطلق به شمار میرود ،در عصر حاضر ديگر توجیهپذير
نیست .حتی نگرش مزيت نسبی پويا در شرايط کنونی بازار جهانی مورد توجه قرار نمی گیرد .به طور کلی ،ديدگاه غالب عصر
کنونی در الگوهاي تجاري کشورها ،نظريه مزيت رقابتی و بحث رقابتپذيري در سطح داخلی و در صحنه بینالمللی است
(جانی .)1390 ،پورتر ( )1990بر اين اعتقاد است که يک کشور با توجه به ويژگیهاي خاص خود میتواند محیطی را فراهم
کند که خلق مزيت رقابتی توسط بنگاه هاي داخلی را تشويق کند .در واقع در نظريه مزيت رقابتی ،عالوه بر ويژگیهاي بنگاه
به شرايط محیطی توجه میشود که بنگاه در آن فعالیت میکند.
در اين میان ،بخش هنرهاي صناعی با قابلیت بااليی که در بخش تولید در اختیار دارد ،میتواند شرايط مناسبی را در
رقابتپذيري بازرگانی ايفا کند .با وجود تمامی مزاياي رقابتی برخاسته از اين حوزه ،در زمینه صنايع دستی ،چه در سطح داخلی
و چه بازار بینالمللی ،فعالیت خاصی در مقايسه با داشتهها و توانايیهاي فعاالن اين حوزه صورت نپذيرفته است .به طوريکه
با مقايسه وضعیت صادرات و واردات ايران در اين گروه کاالها میتوان به طور آشکار به ضعف تالشهاي بازرگانی و اقتصادي
در اين حوزه پی برد.
يکی از مشکالت موجود در حوزه صنايع دستی ،عدم دسترسی به اطالعات رسمی و منسجم در زمینه فروش داخلی و
بینالمللی است .به عبارت ديگر ،سیستم و پايگاه اطالعرسانی دقیقی در اين حوزه وجود ندارد تا بدان طريق بتوان برنامهريزي
مناسبی انجام داد .عالوه بر اين ،بخشی از تعامالت بازرگانی (صادرات و واردات) در زمینه هنرهاي صناعی به صورت غیررسمی
و به اصطالح تجارت چمدانی صورت میگیرد .به طوريکه میتوان چنین مطرح کرد که حجم اين مبادالت با آمار رسمی تا
حدودي برابري میکند .صرف نظر از آمار غیرقانونی و ورود قاچاق کاالهاي صنايع دستی ،آمار و اطالعاتی از طريق برخی
پايگاههاي اطالعاتی ارايه میشود .در اين بخش ،با علم به موارد مطرح شده ،مراودات بازرگانی کشور ايران با تفکیک موقعیت
جغرافیايی طی  5سال گذشته 1مورد بررسی قرار میگیرد .الزم به ذکر است ،تمامی آمار و ارقام مورد استفاده در اين بخش از
سايت اتاق بازرگانی تهران 2استخراج شده است .در زمینه اقالم معامالتی نیز ،مواردي از ثبتهاي گمرک مورد نظر قرار گرفته
است که در آنها دقیقا به نام صنايع دستی اشاره شده است تا ترديدي در زمینه انتخاب اقالم مربوط وجود نداشته باشد.

 .1الزم به ذکر است در بررسی اطالعات آماري سال  3 ،1393ماهه اول سال در نظر گرفته شده است.
 .2براي دريافت اطالعات بیشتر ،به سايت اتاق بازرگانی تهران http://www.tccim.ir ،مراجعه شود.
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 1-4تحلیل مراودات بازرگانی ايران در بازار صنايع دستی با کشورهاي آسیايی و اقیانوسیه
 1-1-4بازار هدف صادراتی کشور آذربايجان

جمهوري آذربايجان ،کشوري در منطقه جغرافیايی قفقاز و در گذرگاه اروپا و آسیاي جنوب غربی است که از صنايع دستی
ارزشمندي برخوردار است .بخصوص شهر الهیج ،در زمینه صنايع دستی خود (به ويژه مسگري) داراي شهرت بااليی در اين
کشور است .جدول  1-4مراودات بازرگانی کشور ايران و جمهوري آذربايجان را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان میدهد.
جدول  1 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور آذربايجان در حوزه صنايع دستی
سال
1393

1392

اقالم مورد معامله
صادرات

كاشی يا سرامیك معرق

مجموع
صادرات

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال لعابزده

19578

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....

1104
20682

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي تزيینی) يا مقاصد آشپزخانهاي
1391

بدون تزيین
مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....

مجموع
اي نقاشیشده ،تراشخورده
مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....
1390

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
خورده
مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شدهاند
از ساير مواد گیاهی غیرمذكور به جز صنايع دستی كپوبافی

مجموع
خورده
1389

41580
2593
1125
1200

22265

ساير اشیا از سرامیك

1500

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....

1440

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانهاي از شیشه داراي ضريب انبساط
خطی ،نقاشیشده ،تراشخورده
مجموع

600

46498
ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-

صادرات

1402

2002
ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد آشپزخانه-

صادرات

42700
42700

مجموع
صادرات

ارزش دالري

90
25295
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با توجه به جدول  1-4مشخص میشود که ارتباط بازرگانی دو کشور ايران و آذربايجان به صورت صادرات محصوالت
صنايع دستی ايران است .ارزش دالري صادرات اين کاالها به کشور آذربايجان در طی  5سال گذشته فراز و نشیب قابلتوجهی
داشته است .به طوريکه در سال  91میزان اين صادرات با کاهش قابل مالحظهاي مواجه بوده است و مجددا در سال  92روند
صعودي خود را ادامه داده است .به عالوه ،در سه ماهه نخست سال  93حجم صادرات معادل کل صادرات سال  92است.
نگاره  1-4به نحوي آشکار اين روند نزولی و صعودي را نشان میدهد.

60000
40000
صادرات

20000

واردات

0
1393

1392

1391

1390

1389

نگاره  1 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور آذربايجان

به عالوه ،با بررسی اقالم صادراتی به جمهوري آذربايجان در جدول  1-4میتوان چنین مطرح کرد که محصوالت صادراتی
طیف وسیعی از کاالهاي سرامیکی ،سفالی ،چوبی ،شیشهاي ،و حصیري را شامل میشود .البته در اين میان ،مبلهاي چوبی
صنايع دستی و ظروف شیشهاي بیشتر مورد توجه و تقاضاي خريداران جمهوري آذربايجان قرار گرفته است .همچنین با توجه
به اين جدول مشخص میشود که صادرات محصوالت سرامیکی در سه ماهه نخست سال  93در مقايسه با سالهاي گذشته
مقدار قابل توجهی را به خود اختصاص داده است.
 2-1-4بازار هدف صادراتی کشور اردن

توجه به حوزه صنايع دستی در کشور اردن تا حدي است که از آن به عنوان محصول گردشگري ياد میکنند .اين امر به
خصوص در زمینه امکانسنجی شغلی براي زنان در اين کشور اهمیت خاصی دارد .جدول  2-4تعامالت بازرگانی کشور ايران
و اردن را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان میدهد.
جدول  2 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور اردن در حوزه صنايع دستی
سال
1393

اقالم مورد معامله
صادرات
مجموع

چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و
چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان

ارزش دالري
3600
3600
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اقالم مورد معامله

سال

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس میناكاري شده
چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و
چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
1392

صادرات

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی ) از سرامیك
ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانهاي از شیشه داراي ضريب انبساط
خطی ،نقاشی شده ،تراش خورده
اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

مجموع

1391

چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري واجزاء و قطعات آن از مس ،میناكاري شده

مجموع
چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
1390

12750
5000
1080

21377
1208

88809

ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس میناكاري شده
مصنوعات از مس به صورت میناكاري شده

20900

اشیاي سر میز ،آشپزخانه ،ساير اشیاي خانه و پاكیزگی از سفال لعابزده

5760

مصنوعات از مس به صورت قلمزنی

1450
142659

ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس میناكاري شده
چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و
چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
1389

28033

25740

مجموع

صادرات

120812

22585
چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و

صادرات

ارزش دالري

167675
چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و

صادرات

185

355500
50151

مصنوعات از مس به صورت میناكاري شده

11700

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك

3300

مصنوعات از مس به صورت قلمزنی

1500

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سفال

900

مجموع

423051

همانطور که در جدول  2-4مشاهده میشود ،تعامالت میان ايران و اردن يک سويه و از ايران به اردن است .به عبارت ديگر،
معموال صنايع دستی ايران از سوي خريداران اردنی تقاضا میشود و در مقابل کاالهاي دستی وارد نمیشود .نگاره  2-4اين
معامالت را بر اساس ارزش دالري مبادالت نشان میدهد.
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600000
400000
صادرات

200000
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نگاره  2 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور اردن

بهعالوه ،همانطور که در نگاره  2-4مالحظه میشود ،صادرات به کشور اردن در سال  89از بیشترين میزان خود برخوردار
بوده است .اين در حالی است که خط صادرات تا سال  91داراي روند نزولی است .ولیکن ،در سال  92صعود جهشی خوبی
مشاهده می شود که اين روند در سه ماهه اول سال  93دنبال نمیشود .البته با بررسی فصلی صادرات به کشور اردن شايد بتوان
دلیل توقف در روند افزايشی صادرات را به بررسی صرف سه ماهه اول نسبت داد.
همچنین ،با توجه به جدول  2-4مشخص میشود که اقالم صادراتی به کشور اردن ،طیف محصوالت چوبی ،مسی ،سرامیکی،
شیشهاي و سفالی را در بر میگیرد .اين مورد نشاندهنده اين است که بازار اردن پذيراي طیف گستردهاي از محصوالت صنايع
دستی ايران است .با وجود اين ،ارزش دالري قابل مالحظهاي از صادرات اين محصوالت حاصل نشده است که اين لزوم
برنامهريزي منسجم در زمینه صادرات محصول به اين بازار را نشان میدهد.
 3-1-4بازار هدف صادراتی کشور ارمنستان

با توجه به قدمت تاريخی اين کشور ،هنر صنايع دستی از موقعیت بااليی برخوردار است .به خصوص در شهر ايروان که
شهر محبوب همه ارمنیان جهان است ،میتوان به سادگی به گنجیههاي صنايع دستی اين کشور دست يافت .جدول 3-4
تعامالت بازرگانی کشور ايران و ارمنستان را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان میدهد.
جدول  3 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور ارمنستان در حوزه صنايع دستی
اقالم مورد معامله

سال

 1392صادرات

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده

30251

ساير اشیا از سفال صنايع دستی

3078

ساير اشیا از سرامیك صنايع دستی

3000

مجموع
 1391صادرات

ارزش دالري

36329
اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

9180

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )...

3750

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

سال

187

ارزش دالري

اقالم مورد معامله
ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده

 1391صادرات

در ،چهارچوب ،دوره و آستانه در از چوب به صورت صنايع دستی شامل گره چینی (قطعات چوبی
متشكل از گرههاي هندسی قابل استفاده درسطوح)

مجموع

1632
200
14762

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده
ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد آشپزخانهاي
 1390صادرات نقاشیشده ،تراشخورده
مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم ،منبت و)...

13200
1000
30
14230

مجموع
كاشی يا سرامیك معرق

20640

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده

6600

 1389صادرات ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد آشپزخانهاي
نقاشیشده ،تراشخورده
مجموع

990
28230

با توجه به جدول  3-4مشخص میشود که تعامالت بازرگانی میان ايران و ارمنستان تنها به صورت صادرات کاالهاي صنايع
دستی ايران است .به طوري که در طی  5سال گذشته هیچ گونه وارداتی از کشور ارمنستان به طور رسمی ثبت نشده است.
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واردات

0
1393

1392

1391

1390

1389

نگاره  3 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور ارمنستان

بررسی ارزش دالري صادرات در نگاره  3-4نشان میدهد که بعد از کاهشی قابل مالحظه در صادرات صنايع دستی در سال
 ،90مجددا روند صعودي در سال  91به تدريج و در سال  92به شدت افزايش يافته است .البته در سه ماهه نخست سال 93
صادراتی در زمینه کاالهاي صنايع دستی ثبت نشده است.
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188

به عالوه ،با توجه به اقالم صادراتی در جدول  3-4مشخص میشود که محصوالت شیشهاي به طور مستمر مورد توجه
خريداران ارمنستان بوده است .به عالوه ،محصوالت ساخته شده از سفال ،سرامیک و چوب در میان کاالهاي صادراتی نشان
میدهد که اين گروه از محصوالت از سوي خريداران ارمنستان مورد تقاضا قرار گرفته است .البته حجم صادرات اين محصوالت
رقم قابلمالحظهاي به شمار نمیرود که اين مورد نشاندهنده نبود تفکري منسجم در زمینه صادرات محصوالت صنايع دستی
به اين کشور است.
 4-1-4بازار هدف صادراتی کشور افغانستان

کشور افغانستان داراي سابقهاي غنی در حوزه صنايع دستی است؛ چنانکه در برخی رشتهها از جمله سرامیک و سفال ،از
سالهاي متمادي پیش از میالد فعالیت داشته است .ولیکن در طی  5سال گذشته ،ارتباط تجاري اين کشور با ايران در حوزه
صنايع دستی تنها به صورت واردات اقالم تولیدي ايرانی بوده است .جدول  ،4-4کاالهاي مورد معامله میان اين دو کشور و
میزان آنها به ارزش دالري را نشان میدهد.
جدول  4 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور افغانستان در حوزه صنايع دستی
اقالم مورد معامله

سال

ساير اشیا كه در جاي ديگر ذكر نشده از سفال
1393

صادرات

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
خورده

مجموع

1392

1069

كاشی يا سرامیك نقاشی شده

19961

ساير اشیا از سفال صنايع دستی

6625

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،بدون لعاب

1361

خورده
مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سفال
مجموع

920
733
29600

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
خورده
ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد آشپزخانه-
1391

1536

2605

صادرات ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-

صادرات

ارزش دالري

اي نقاشی شده ،تراش خورده

90270
112613

كاشی يا سرامیك نقاشی شده

13050

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی بدون تزيین

5965

ساير مصنوعات از مس ،میناكاري شده

3200

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

750

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

سال

189

ارزش دالري

اقالم مورد معامله
رختآويز چوبی صنايع دستی شامل خراطی ،معرق ،مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب

1391

صادرات خاتم
مجموع

226392
ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
خورده

1390

صادرات ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد آشپزخانه-
اي نقاشیشده ،تراشخورده
مجموع
نقاشیشده ،تراشخورده
ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-

1389

86689
35805
1222494

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانه از شیشه داراي ضريب انبساط خطی،

صادرات

544

خورده
ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي تزيینی) يا مقاصد آشپزخانهاي،
بدون تزيین
مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم ،منبت و)...

22100
20182
18960
2520
63762

مجموع

با در نظر گرفتن میزان صادرات و واردات اقالم تولیدي صنايع دستی در جدول  4-4میتوان چنین استنباط کرد که رابطه
يکسويه میان اين دو کشور به نفع صادرات کشور ايران بوده است .چنانکه در طی اين  5سال ،آمار رسمی گمرک عدم واردات
کاالهاي افغان را نشان میدهد .اين در حالی است که صادرات کاالهاي ايرانی در طی اين  5سال به کشور افغانستان صورت
گرفته است .البته حجم مبادالت مقدار قابل توجهی به شمار نمیرود .نگاره  4-4تفاوت حجم صادرات و واردات اين دو کشور
را نشان میدهد.
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نگاره  4 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور افغانستان

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

190

از سوي ديگر ،با توجه به کاالهاي صنايع دستی مورد معامله مشخص میشود که طیف گستردهاي از محصوالت ساخته شده
چوبی ،مسی ،شیشهاي ،سرامیکی و سفالی ،اما در حجم کم ،مورد معامله قرار گرفته است .اين مورد لزوم توجه به اين بازار به
عنوان يکی از بازارهاي اصلی را نشان میدهد .به عبارت ديگر ،ادامه روند  5ساله صادرات نشان میدهد که کاالهاي صنايع
دستی ايران توانسته است نیاز و سلیقه بازار افغانستان را تأمین کند .اما عدم برنامهريزي و بازاريابی مناسب و تخصصی باعث
شده است رقم مورد معامله چندان قابلمالحظه نباشد .البته بنابر گفته نامور مطلق ( ،)1393معاونت صنايع دستی سازمان میراث
فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري ايران تصمیم گرفته است ستاد ويژهاي با هدف بررسی امور کشور افغانستان انجام دهد و
در ادامه بازار مشترک صنايع دستی با اين کشور ايجاد کند 1.به نظر میرسد برنامهريزي اصولی بدين شیوه بتواند تعامالت
بازرگانی میان ايران و افغانستان را با توجه به حالت برد-برد تقويت کند.
 5-1-4بازار هدف صادراتی کشور امارات متحده عربی

کشور امارات با وجود سابقه تاريخی  40ساله خود ،در حوزه صنايع دستی و به خصوص برگزاري نمايشگاههاي تجاري در
اين حوزه مورد توجه عالقهمندان به هنر و فرهنگ بوده است .جدول  5-4ارتباطات بازرگانی کشور ايران و امارات را با ذکر
اقالم مورد مبادله نشان میدهد.
جدول  5 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور امارات در حوزه صنايع دستی
اقالم مورد معامله

سال

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سفال

1459510

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،بدون لعاب

250800

ساير اشیا از سفال

194988

صادرات كاشی يا سرامیك نقاشیشده

183706

چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و
چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان

1393

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،میناكاري شده
مجموع
واردات

صادرات

51632
38880
2179516

مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شدهاند
از ساير مواد گیاهی غیر مذكور به جز صنايع دستی كپوبافی

مجموع
1392

ارزش دالري

1500
1500

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سفال

4986521

ساير اشیا از سفال

428724
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اقالم مورد معامله

سال

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،میناكاري شده
مجسمههاي كوچك وساير اشیاي تزيینی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی ،معرق،
مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم
چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت وكارد و
چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان

160003

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،بدون لعاب

111278

كاشی يا سرامیك معرق

72988

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،لعابزده

58015

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی
ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد آشپزخانه-
اي نقاشیشده ،تراش خورده
ساير مصنوعات از مس ،قلمزنی
ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
خورده

52920
7496
2290
1800
1149

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك

824

ساير اشیا از شیشههاي داراي ضريب انبساط خطی ،نقاشیشده ،تراشخورده

593

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانهاي از شیشه داراي ضريب انبساط
خطی ،نقاشیشده ،تراشخورده
مجموع

325
6595568

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سفال
مصنوعات چوبی صنايع دستی شامل خراطی معرق و مشبك ،منبت ،نازوكاري ،نقاشی روي چوب
خاتم براي سرويس میز يا آشپزخانه
مجموع

427
80
507

چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و
چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
1391

221518

127443

صادرات ساير مصنوعات از مس ،میناكاري شده

صادرات

222757

كاشی يا سرامیك نقاشیشده

از نخل رونده به غیر از صنايع دستی كپوبافی

واردات

ارزش دالري

138924

مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شدهاند

1392

191

1913736

كاشی يا سرامیك نقاشیشده

158795

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،میناكاري شده

143170

كاشی يا سرامیك معرق

70390

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

12510

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

اقالم مورد معامله

سال

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
خورده
مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شدهاند
از نخل رونده به غیر از صنايع دستی كپوبافی
ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد آشپزخانه-
اي نقاشیشده ،تراشخورده
اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سرامیك ،بدون لعاب
صادرات اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،بدون لعاب
ساير مصنوعات از مس ،قلمزنی
مجسمههاي كوچك و ساير اشیاي تزيینی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی ،معرق،
مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم
ساير مصنوعات از مس ،میناكاري شده
طالآالت يا نقرهآالت و اجزاء آنها از نقره ،کحتی آبكاري شده ،روكش شده يا پوشش شده با فلزات
گرانبها ،حكاكی ،قلمزنی شده
اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،لعابزده
مجموع
1391

ارزش دالري
46200
21168
20675
4537
7246
3598
2643
960
1310
297
2407235

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی بدون تزيین
ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
خورده
ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد آشپزخانه-
اي نقاشیشده ،تراشخورده
مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شدهاند
از نخل رونده به غیر از صنايع دستی كپوبافی
كارد (غیر از كاردهاي داراي تیغه ثابت) همچنین چاقو تاشو باغبانی
واردات

192

در ،چهارچوب ،دوره و آستانه در از چوب به صورت صنايع دستی شامل گره چینی (قطعات چوبی
متشكل از گرههاي هندسی قابل استفاده در سطوح)

306048
148735
18519
13443
5150
4069

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....

3423

ساير اشیا كه در جاي ديگر ذكر نشده از سفال

1673

مجسمههاي كوچك و ساير اشیاي تزيینی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی ،معرق،
مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم
ساير اشیا كه در جاي ديگر ذكر نشده از سرامیك
چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و
چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان

1641
1192
1148

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

سال
1391

اقالم مورد معامله
واردات

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سفال
مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك

458
506452

چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و
چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان

1390

2178736

كاشی يا سرامیك معرق

182358

ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس میناكاري شده

99462

ساير اشیا از سفال

90658

كاشی يا سرامیك نقاشیشده

77475

مصنوعات از مس به صورت میناكاري شده

32960

ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس فیروزهكوب

26100

ساير اشیا كه در جاي ديگر ذكر نشده از سرامیك

14652

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد آشپزخانه-
اي نقاشیشده ،تراشخورده

12224

ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

8320

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....

8070

مصنوعات از مس به صورت قلمزنی

6930

صنايع دستی شامل كپوبافی بجز بامبو و نخل رونده

4800

ساير اشیا از شیشههاي داراي ضريب انبساط خطی ،درجه نقاشیشده ،تراشخورده

3600

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
خورده
مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شدهاند
از نخل رونده به غیر از صنايع دستی كپوبافی
مجموع

2784
115
2749244

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی ،بدون تزيین
ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
خورده
واردات

ارزش دالري
953

مجموع

صادرات

193

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد آشپزخانه-
اي نقاشیشده ،تراشخورده
مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....
مجسمههاي كوچك و ساير اشیاي تزيینی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی ،معرق،
مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم

1402214
151037
113922
97366
46484

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

اقالم مورد معامله

سال

اشیاي سر میز سرامیك ،لعابزده
ظروف شیشه از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي تزيینی) يا مقاصد آشپزخانهاي
بدون تزيین
چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و
چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان

28301

اشیاي سر میز ،آشپزخانه ،ساير اشیاي خانه و پاكیزگی از سرامیك ،بدون لعاب

جز رختآويز و خالل چوب كبريت

18568
7923

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سفال

7325

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك

3172

صنايع دستی شامل كپوبافی بجز بامبو و نخل رونده

3046

مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شدهاند
از نخل رونده به غیر از صنايع دستی كپوبافی
مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شدهاند
از ساير مواد گیاهی غیرمذكور به جز صنايع دستی كپوبافی
ساير اشیا از سرامیك
رختآويز چوبی صنايع دستی شامل خراطی ،معرق ،مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب
خاتم
كارد (غیرازكاردهاي داراي تیغه ثابت) همچنین چاقو تاشو باغبانی
مجموع

2587
2440
1755
1604
1259
1993100

چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و
چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان

1389

28765

19419

صنايع دستی چوبی شامل خراطی  ،معرق ،مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم به

صادرات

33557

ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

خاتم ،براي سرويس میز يا آشپزخانه

1390

ارزش دالري

22356

مصنوعات چوبی صنايع دستی شامل خراطی ،معرق ،مشبك ،منبت ،نازوكاري ،نقاشی روي چوب

واردات

194

3242672

ساير اشیا از سرامیك

627378

ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس میناكاري شده

129917

كاشی يا سرامیك نقاشیشده

43803

ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

34400

ساير اشیا از سفال

25491

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
خورده
كاشی يا سرامیك معرق

17140
2700

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

اقالم مورد معامله

سال

مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شدهاند
از ساير مواد گیاهی غیرمذكور به جز صنايع دستی كپوبافی
ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد آشپزخانه-
صادرات اي نقاشیشده ،تراشخورده

12060
1236

مصنوعات از مس به صورت میناكاري شده
مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك

438

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....

306
4138441

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی بدون تزيین
ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
خورده

2026566
501331

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....

157758

اشیاي سر میز سرامیك ،لعابزده

61318

در ،چهارچوب ،دوره و آستانه در از چوب به صورت صنايع دستی شامل گره چینی (قطعات چوبی
متشكل از گرههاي هندسی قابل استفاده در سطوح)
اشیاي سر میز ،آشپزخانه ،ساير اشیاي خانه و پاكیزگی از سرامیك ،بدون لعاب
مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شدهاند
از نخل رونده به غیر از صنايع دستی كپوبافی
صنايع دستی چوبی شامل خراطی ،معرق ،مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم به جز
رختآويز و خالل چوب كبريت
واردات

ارزش دالري

900

مجموع

1389

195

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك
ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد آشپزخانه-
اي نقاشی شده ،تراش خورده
كارد با تیغه ثابت (غیر از كاردهاي سر میز)
مجسمههاي كوچك و ساير اشیاي تزيینی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی ،معرق،
مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم
چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و
چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
كارد (غیر از كاردهاي داراي تیغه ثابت) همچینین چاقو تاشو باغبانی
مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شدهاند
از ساير مواد گیاهی غیرمذكور به جز صنايع دستی كپوبافی
پنجره آغشغه ( )French Windowو چهارچوب و دوره آنها ازچوب به صورت صنايع دستی شامل
گره چینی (قطعات چوبی متشكل از گرههاي هندسی قابل استفاده در سطوح)

28688
26136
21565
14983
8394
3450
2135
990
832
569
329
253

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

اقالم مورد معامله

سال
1389

واردات

196

ارزش دالري
40

ساير اشیا از سرامیك

2855337

مجموع

با استناد به جدول  5-4مشخص میشود که مراودات بازرگانی میان دو کشور ايران و امارات تقريبا به صورت دو طرفه است.
هر چند در اين میان صادرات کاالهاي صنايع دستی به کشور امارات در مقايسه با واردات دريافتی از اين کشور ،سطح باالتري
را شامل میشود .نگاره  ،5-4نمودار مراودات بازرگانی میان اين دو کشور را نشان میدهد.

8000000
6000000
4000000

صادرات

2000000

واردات

0
1393

1392

1391

1390

1389

نگاره  5 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور امارات

همانطور که در نگاره  5-4نشان داده شده است ،صادرات کاالهاي دستی در طی  3سال اول روند نزولی داشته است .اين در
حالی است که در سال  92صادرات به کشور امارات در حد قابل مالحظهاي افزايش يافته است .هر چند در سه ماهه نخست
سال  93میزان صادرات رقم کمتري را نشان میدهد ،جنین انتظار میرود که در ادامه سال روند صعودي ادامه داشته باشد .البته
در طی  5سال گذشته نیز روند واردات به صورت نزولی بوده است .به طوريکه در سه ماهه نخست سال  93میزان واردات به
 1500دالر رسیده است .ارزش دالري صادرات نیز نسبت به کشورهاي ديگر در سطح نسبتا بااليی قرار دارد و بدين ترتیب
میتوان از اين کشور به عنوان يکی از بازارهاي هدف صادراتی ايران نام برد.
با توجه به جدول  5-4میتوان مشاهده کرد که صادرات به کشور امارات در برگیرنده انواع محصوالت ساخته شده از سفال،
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
است .البته اين قلم صادراتی ارزش دالري قابلتوجهی را به خود اختصاص نداده است .ولیکن ،تقاضاي چنین محصولی از
سوي خريداران اماراتی نشاندهنده نیاز به برنامهريزي در حوزه صادرات اين کاالها به کشورهاي حوزه عربی است.

طرح پژوهشی بررسی و شناسايی مؤلفههاي مؤثر در توسعه کسب و کار هنرهاي صناعی (صنايع دستی)
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از سوي ديگر ،بررسی اقالم وارداتی از کشور امارات نشان میدهد که طیف محصوالت حصیري ،سفالی ،چوبی ،شیشهاي،
سرامیکی ،مسی ،و کاالهايی شامل کارد ،چاقوي باغبانی و کپوبافی از سوي خريداران ايرانی مورد تقاضا قرار گرفته است .به
عبارت ديگر ،انواع محصوالت صادراتی به کشور امارات به صورت کاالهاي وارداتی دريافت میشوند .هر چند در طی  5سال
گذشته ،میزان واردات اين کاالها روند نزولی داشته است.
 6-1-4بازار هدف صادراتی کشور اندونزي

صنايع دستی کشور اندونزي از تنوع بااليی برخوردار است؛ به طوريکه گردشگران به آسانی میتوانند در جاکارتا ،پايتخت
اندونزي ،به کاالهاي صنايع دستی اين کشور دسترسی داشته باشند .به خصوص ،تولیدکنندگان در اين کشور ،براي کاهش هزينه
و ايجاد نوآوري در تولیدات خود ،اقدام به تولید کاالهايی با استفاده از زباله میکنند .اين امر منجر به ايجاد نوع جديدي از
تولیدات صنايع دستی اندونزي شده که با استقبال فراوانی نیز مواجه شده است .در اين کشور ،صنايع دستی به عنوان اهرمی
مناسب در ارتقاي رشد اقتصادي ايفاي نقش میکند .بهعالوه ،به منظور توسعه صادرات محصوالت صنايع دستی و خروج از
بحران اقتصادي ،کشور اندونزي به هنرمندان معلول صنايع دستی روي آورده است که اين نشان از برنامهريزي دقیق و جامع در
اين حوزه است .جدول  6-4مراودات بازرگانی کشور ايران و اندونزي را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان میدهد.
جدول  6 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور اندونزي در حوزه صنايع دستی
اقالم مورد معامله

سال

چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و
چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
1392

صادرات

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد آشپزخانه-
اي نقاشیشده ،تراشخورده
كاشی يا سرامیك معرق

1391

ارزش دالري
87120
2520
1902

مجموع

91542

صادرات كاشی يا سرامیك نقاشیشده

2189

مجموع

2189

واردات

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....

مجموع

12390
12390

مجسمههاي كوچك و ساير اشیاي تزيینی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی ،معرق،
مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم
مصنوعات چوبی صنايع دستی شامل خراطی ،معرق ،مشبك ،منبت ،نازوكاري ،نقاشی روي چوب

1390

واردات

سال

اقالم مورد معامله

خاتم ،براي سرويس میز يا آشپزخانه
مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شدهاند
از نخل رونده به غیر از صنايع دستی كپوبافی

54030
4562
2933
ارزش دالري
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مجموع
صادرات

1389
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61525
ساير اشیا از شیشههاي داراي ضريب انبساط خطی ،نقاشیشده ،تراشخورده

35910

ساير اشیا از شیشههاي داراي ضريب انبساط خطی ،بدون تزيین

2672
38582

مجموع
مجسمههاي كوچك و ساير اشیاي تزيینی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی ،معرق،
واردات

مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم
مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....

57650
5190
62840

مجموع

با توجه به جدول  6-4مشخص میشود که تعامالت بازرگانی میان دو کشور ايران و اندونزي در کل به صورت دوطرفه
است .البته طی  5سال گذشته در برخی مواقع اين مراودات حالت يکطرفه داشته است .به طور مثال در سال  92مراوده بازرگانی
میان اين دو کشور به صورت صادرات کاالهاي صنايع دستی به کشور اندونزي است .همچنین در سال  90صرفا محصوالت
صنايع دستی از اين کشور به ايران وارد شده است.

100000
50000

صادرات
واردات

0
1393

1392

1391

1390

1389

نگاره  6 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور اندونزي

همانطور که در نگاره  6-4مشخص شده است ،در طی سالهاي  89تا  91میزان واردات دريافتی از صادرات صورت گرفته
بیشتر است .به طوريکه در سالهاي  90و  91ارزش دالري صادرات تقريبا معادل صفر است .اين در حالی است که در سال
 92رقم صادرات به طور قابلتوجهی افزايش يافته است .در مقابل از کشور اندونزي وارداتی در زمینه کاالهاي صنايع دستی
صورت نگرفته است .ولیکن در سه ماهه نخست سال  93هیچگونه مراوده بازرگانی میان اين دو کشور انجام نشده است.
به عالوه ،اقالم صادراتی به کشور اندونزي ،با توجه به جدول  ،6-4محصوالت چوبی ،شیشهاي و سرامیکی را شامل میشود.
در مقابل ،کاالهاي چوبی و حصیري به کشور ايران وارد میشود .به طور کلی ،بررسی دادههاي آماري ارايه شده در اين جدول
نشان میدهد که هم تنوع محصوالت و هم ارزش دالري اقالم صادراتی در حد قابل توجهی نیست و نیازمند نگاهی منسجم و
برنامهريزي دقیق است.
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 7-1-4بازار هدف صادراتی کشور بحرين

کشور بحرين از جمله کشورهايی است که از صنايع دستی غنی و کارنامه فعالیت خوبی برخوردار است .ولیکن ،مراودات
بازرگانی میان دو کشور ايران و بحرين ،حجم قابل توجهی به شمار نمیرود .جدول  7-4تعامالت بازرگانی کشور ايران و
بحرين را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان میدهد.
جدول  7 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور بحرين در حوزه صنايع دستی
اقالم مورد معامله

سال
1392

صادرات

كاشی يا سرامیك نقاشیشده
كاشی يا سرامیك معرق

مجموع

1391

كاشی يا سرامیك نقاشیشده
كاشی يا سرامیك معرق

28836

چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد
مجموع

621
79
127649

كاشی يا سرامیك معرق
كاشی يا سرامیك نقاشیشده

مجموع

172836
5606
178442

كاشی يا سرامیك معرق
1389

600
98113

و چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان

1390

33938
34538

صادرات اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

صادرات

ارزش دالري

صادرات كاشی يا سرامیك نقاشیشده
ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی بدون تزيین
مجموع

159975
33072
17250
210297

همانطور که در جدول  7-4مالحظه میشود ،تعامل بازرگانی دو کشور ايران و بحرين به طور يک طرفه است .به عبارت
ديگر ،مراوده اين دو کشور به صورت صادرات صنايع دستی ايرانی به بحرين است که مقدار قابلمالحظهاي نیز به حساب
نمیآيد .چنانکه در طی  5سال گذشته ،رقم صادراتی به سختی از مرز  200.000دالر میگذرد.
اين در حالی است که دو کشور از صنايع دستی غنی برخوردار هستند .به عالوه ،از آنجايیکه مشابهت مذهبی میان اين دو
کشور وجود دارد ،میتوان با فروش صنايع دستی ايران به گردشگران مذهبی ،تعامل بازرگانی مناسبی میان دو کشور برقرار
ساخت .نگاره  ،7-4اين ارتباطات بازرگانی را در قالب نمودار نشان میدهد.
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300000
200000
صادرات

100000

واردات
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نگاره  7 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور بحرين

با استناد به نگاره  7-4میتوان چنین مطرح کرد که مقدار صادرات کاالهاي دستی ايران به بحرين در سالهاي گذشته روند
نزولی داشته است .به طوري که بیشینه رقم صادراتی در سال  89و کمینه آن نیز در سال  92مشاهده میشود .همچنین در سه
ماهه اول سال  93نیز صادراتی به اين کشور انجام نشده است .بهعالوه ،در طی  5سال گذشته هیچ وارداتی از سوي کشور
بحرين صورت نپذيرفته است.
همچنین ،بررسی اقالم صادراتی به کشور بحرين نشان میدهد که خريداران بحرينی بیشتر متقاضی کاشی و سرامیک ايران
هستند .البته ساير محصوالت ساخته شده از چوب ،شیشه و مس نیز مورد توجه اين خريداران خارجی بوده است .ولی تقاضاي
کاشی و سرامیک به صورت معرق يا نقاشی شده در طی سالهاي  89تا  92همواره صورت پذيرفته است .اين مورد نشان
میدهد که اندکی سرمايهگذاري حداقل در اين دو محصول صنايع دستی ،میتواند بازار بسیار خوبی در کشور بحرين فراهم
سازد.
 8-1-4بازار هدف صادراتی کشور پاکستان

صنايع دستی در کشور پاکستان از قدمتی طوالنی برخوردار است؛ به طوري که میتوان چنین مطرح کرد که هر منطقه در
پاکستان ،نوع خاصی از اين هنر-صنعت را به نمايش میگذارد .با توجه به جدول  8-4در زمینه مراودات بازرگانی ايران و
پاکستان مشخص میشود که طبق آمار رسمی گمرک ،در طی سالهاي  92و  93هیچگونه مراوده بازرگانی در حوزه صنايع
دستی میان اين دو کشور صورت نگرفته است.
ولیکن در سالهاي  90و  91رابطه يکسويه به صورت صادرات صرف از ايران به پاکستان صورت پذيرفته است .در سال
 89نیز اين رابطه به صورت دو سويه بوده است .هرچند با مقايسه ارزش دالري مبادله شده آشکار میشود که کفه صادرات
سنگینتر است.
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جدول  8 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور پاکستان در حوزه صنايع دستی
سال

اقالم مورد معامله

1391

1390

1389

صادرات

ارزش دالري

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده

96303

كاشی يا سرامیك نقاشیشده

97164

مجموع

193467

صادرات ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده

148657

مجموع

148657

صادرات ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده

256343

مجموع

256343

واردات

4221

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....

4221

مجموع

به طور کلی با توجه به جدول  8-4مشخص میشود که در دو سال گذشته ،بازار صنايع دستی پاکستان به فراموشی سپرده
شده است .نگاره  8-4اين شکاف به وجود آمده را به نحو آشکاري نشان میدهد.

300000
200000

صادرات
واردات
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نگاره  8 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور پاکستان

همانطور که در نگاره  8-4مالحظه میشود ،روند صادرات به کشور پاکستان از سال  89به  93روند نزولی داشته است ،به
طوري که در دو سال آخر اين مقدار به صفر سیده است .البته در سال  ،91افزايشی محسوس در میزان صادرات مشاهده میشود.
اما در سال  ،92مجددا روند نزولی ادامه میيابد .بنابراين ،تالش در جهت کسب سهم بازار از دست رفته ضروري است .هر
چند میزان صادرات صورت گرفته در دو سال اول دوره  5ساله آنچنان زياد نیست ،ولی سرمايهگذاري مناسب و اتخاذ
رويکردهاي نوين میتواند سهم بازار وسیعی را در اختیار هنرمندان و صنعتگران ايرانی قرار دهد.
به عالوه ،با توجه به اقالم مورد معامله در جدول  8-4مشخص میشود که بیشتر محصوالت شیشهاي و سپس سرامیکی
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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مبلمان بوده است .با نگاهی اجمالی به نظر میرسد بازار کشور پاکستان پذيراي محصوالت شیشهاي ايرانی است که توجه به
اين مورد و برنامهريزي جهت حضور در بازارهاي خارجی میتواند نه تنها اوضاع صنايع دستی ايران را بهبود بخشد ،بلکه نگاه
به اين صنعت را از حالت تزيینی به نیاز مبرم اقتصاد تبديل کند و گزينهاي براي بهبود تراز بازرگانی کشور شود.
 9-1-4بازار هدف صادراتی کشور تاجیکستان

کشور تاجیکستان داراي تاريخی غنی از صنايع دستی است که طبق نظر معاون صنايع دستی کشور ،نامور مطلق ،از دو حیث
قابل توجه است .نکته اول اين که اين کشور مبدأ مهمی به شمار میرود و موضوع دوم ،نقشی است که اين کشور میتواند در
اتصال کشور ايران به آسیاي میانه ايفا کند .به عالوه ،وجود اشتراکات فرهنگی بسیار و صنايع دستی مشترک میتواند زمینه
گسترش صنايع دستی مشترک در دنیا را فراهم سازد .1جدول  9-4میزان تعامالت بازرگانی میان اين دو کشور در طی  5سال
گذشته را نشان میدهد.
جدول  9 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور تاجیکستان در حوزه صنايع دستی
سال
1393

اقالم مورد معامله
صادرات

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد
آشپزخانهاي نقاشیشده ،تراشخورده

مجموع
صادرات آشپزخانهاي نقاشیشده ،تراشخورده
مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....
مجموع
صادرات آشپزخانهاي نقاشیشده ،تراشخورده
مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك
مجموع
1390

صادرات

920

5640
3240
8880

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك

18960

كاشی يا سرامیك نقاشیشده

11640

مجموع

30600
ساير اشیا كه در جاي ديگر ذكر نشده از سرامیك

1389

21073

21993
ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد

1391

16804
16804

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد
1392

ارزش دالري

صادرات مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....
ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی
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14400
10665
2250
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سال

203

ارزش دالري

اقالم مورد معامله
ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-

1389

صادرات

خورده
مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك

2760
360
30435

مجموع

با توجه به جدول  9-4مشخص میشود که در طی  5سال گذشته ،تعامالت بازرگانی میان اين دو کشور صرفا به صورت
صادرات کاالهاي دستی ايرانی به کشور تاجیکستان بوده است .البته میزان صادرات صورت پذيرفته نیز رقم قابل توجهی به
شمار نمیرود .نگاره  ،9-4روند مراودات بازرگانی اين دو کشور در فاصله زمانی  89تا سه ماهه نخست سال  93را نشان
میدهد.

40000
20000

صادرات
واردات

0
1393

1392

1391

1390

1389

نگاره  9 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور تاجیکستان

مطابق با نگاره  ،9-4تا سال  ،91روند صادرات به کشور تاجیکستان حالت افزايشی داشته است ،اما اين روند در سال  91با
افت شديد همراه بوده است .به طوريکه رقم صادراتی  3.5برابر کاهش يافته است .البته در سال  92مجددا اين میزان از رشد
قابلتوجهی برخوردار بوده است .با در نظر گرفتن میزان صادرات در سه ماهه اول سال  ،93به نظر میرسد روند صعودي
همچنان ادامه يابد تا به سطح مناسبی برسد.
همچنین ،بررسی اقالم صادراتی به اين کشور در فاصله زمانی  5سال نشان میدهد که ظروف شیشهاي به طور مستمر مورد
تقاضا قرار گرفته است .البته ساير محصوالت ساخته شده از چوب ،سرامیک و مس نیز مورد توجه بوده است .ولی کاالهاي
شیشهاي به خصوص در سالهاي اخیر بیشتر صادر شده است .برنامهريزي مدون و بررسیهاي اقتصادي میتواند کشور
تاجیکستان را به عنوان يکی از کشورهاي هدف صادراتی ايران مطرح سازد.
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 10-1-4بازار هدف صادراتی کشور تايلند

کشور تايلند به عنوان سرزمین هزار معبد ،داراي صنايع دستی متنوعی است که يکی از مراکز خريد مهم آسیا با شمار میرود.
گسترش اين هنر در سطح داخلی و خارجی به سطحی رسیده است که بنابر نظر معاون صنايع دستی سازمان میراث فرهنگی،
صنايع دستی و گردشگري ،صنايع دستی تايلند از ايران سبقت گرفته است 1.جدول  10-4مراودات بازرگانی کشور ايران و
تايلند را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان میدهد.
جدول  10 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور تايلند در حوزه صنايع دستی
اقالم مورد معامله

سال
1393

صادرات كاشی يا سرامیك معرق

80880

مجموع

80880
كاشی يا سرامیك معرق

1392

صادرات مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....
كاشی يا سرامیك نقاشیشده
مجموع

1391

واردات

78600
14171
480
93251

مجسمههاي كوچك و ساير اشیاي تزيینی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی ،معرق،
مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم

8554

مجموع

8554

صادرات ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی ،بدون تزيین

3420

مجموع

3420

1390

مجسمههاي كوچك و ساير اشیاي تزيینی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی ،معرق،
واردات

مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم
ساير اشیاي از سرامیك

مجموع
مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم
واردات

60380
9960
70340

مجسمههاي كوچك و ساير اشیاي تزيینی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی ،معرق،
1389

ارزش دالري

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده
مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شدهاند از
نخل رونده به غیر از صنايع دستی كپوبافی

مجموع

 .1خبرگزاري ايرنا مورخ 1393/06/04

50461
9239
1052
60752

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

205

همانطور که در جدول  10-4مشاهده میشود ،مراودات بازرگانی میان دو کشور ايران و تايلند در برخی سالها به صورت
يکطرفه (صادرات يا واردات صرف) است .به طور نمونه ،در سالهاي  89و  ،91تنها واردات صنايع دستی در کشور صورت
پذيرفته است .اين در حالی است که در سالهاي اخیر (سالهاي  92و  )93چرخشی کامل روي داده است و اقالم صنايع دستی
به طور صرف از کشور ايران به تايلند صادر شده است .در اين میان ،در سال  90مراوده بازرگانی میان اين دو کشور به صورت
دوطرفه بوده است .هر چند ارزش دالري واردات بسیار بیشتر از صادرات بوده است.

100000
50000

صادرات
واردات

0
1393

1392

1391

1390

1389

نگاره  10 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور تايلند

نگاره  10-4به طور آشکار روند صادرات و واردات کاالهاي صنايع دستی را نشان میدهد .همانطور که در اين نگاره مشاهده
میشود ،رقم صادراتی در سال  92به طرز قابلتوجهی افزايش يافته است و در سه ماهه نخست سال  93اين روند ادامه يافته
است .به عبارت ديگر ،چنین انتظار میرود که در سالهاي آتی روند صعودي صادرات همچنان ادامه يابد .در مقابل ،واردات
اين کاالها پس از افزايشی نسبی در سال  90نسبت به سال  ،89در سالهاي بعد روند نزولی داشته است .به طوريکه در دو
سال اخیر میزان واردات صنايع دستی به صفر رسیده است.
همچنین ،با بررسی اقالم صادراتی صنايع دستی در جدول  10-4میتوان چنین مطرح کرد که محصوالت مورد تقاضا طیفی
از کاالهاي سرامیکی ،چوبی و شیشهاي را در بر میگیرد .در مقابل ،محصوالت ساخته شده از سرامیک ،چوب و شیشه به کشور
ايران وارد میشود .نکته قابل توجه مبادله انواع خاصی از محصوالت میان اين دو کشور است .به عبارت ديگر چه در صادرات
و چه در واردات ،نوع محصوالت صنايع دستی طیف خاصی را شامل میشود .البته در سال  89محصوالت حصیري نیز در
مقداري اندک به کشور ايران وارد شده است که تقاضاي اين محصول در سالهاي گذشته به صفر رسیده است.
 11-1-4بازار هدف صادراتی کشور ترکمنستان

در نزد ترکمنها ،اقسام مختلف صنايع دستی از قديمااليام رواج داشته است .اين کاالهاي صنايع دستی بیشتر توسط گروه
زنان هنرمند ترکمنستان ايجاد شده است .از اين قبیل کاالها میتوان به پارچهبافی و تولید منسوجات نخی و ابريشمی ،قالیبافی،
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نمدمالی ،گلیمبافی ،زردوزي و گلدوزي اشاره کرد .جدول  11-4تعامالت بازرگانی کشور ايران و ترکمنستان را با ذکر اقالم
مورد مبادله نشان میدهد.
جدول  11 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور ترکمنستان در حوزه صنايع دستی
اقالم مورد معامله

سال

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....
 1392صادرات

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانهاي از شیشه داراي ضريب انبساط
خطی ،نقاشی شده ،تراش خورده

مجموع
خورده
ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد آشپزخانه-
اي نقاشیشده ،تراشخورده
كاشی يا سرامیك نقاشیشده
مجموع
خورده
 1390صادرات ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد آشپزخانه-
اي نقاشیشده ،تراشخورده
مجموع

443898
42514
208

1307577
110792
1418369

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
1389

5098

486621
ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-

صادرات

28680

33778
ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-

 1391صادرات

ارزش دالري

خورده
ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد آشپزخانه-
اي نقاشیشده ،تراشخورده

مجموع

570134
4950
575084

همانطور که در جدول  11-4مشاهده میشود ،ارتباط تجاري میان دو کشور ايران و ترکمنستان طی  5سال گذشته تنها به
صورت صادرات کاالهاي صنايع دستی ايران به کشور ترکمنستان است .در مقابل ،بنابر گزارش گمرک ايران ،در مدت زمان
مشابه ،وارداتی از سوي کشور ترکمنستان به کشور ايران در حوزه صنايع دستی صورت نپذيرفته است .نگاره  11-4به طور
مشهود ،روند صادرات محصوالت صنايع دستی از ايران به کشور ترکمنستان را نشان میدهد.
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1500000
1000000
صادرات

500000

واردات

0
1393

1392

1391

1390

1389

نگاره  11 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور ترکمنستان

با توجه به نگاره  11-4میتوان چنین ادعا کرد که در  3سال اول دوره زمانی  ،93-89میزان صادرات نسبت به دو سال
گذشته بیشتر بوده است .به طوريکه ارزش دالري صادرات در سال  90نسبت به سال  89رشد قابلتوجهی داشته است (تقريبا
دو برابر) .اما اين میزان در سال  91با کاهشی ملموس همراه بوده است .چنانکه در سال  91سطح صادرات مجددا به میزان
سال  89نزديک شده است .اين روند کاهشی در سالهاي بعد هم دنبال میشود ،تا جايی که در سه ماهه اول سال  ،93میزان
صادرات به صفر میرسد.
به عالوه ،بررسی اقالم صادراتی به کشور ترکمنستان مشخص میکند که محصوالت صنايع دستی ساخته شده از چوب،
شیشه و سرامیک در مرکز توجه خريداران قرار گرفته است .البته ،صادرات ظروف شیشهاي تا سال  ،91عمده صادرات صنايع
دستی به کشور ترکمنستان را تشکیل میدهد .اين در حالی است که میزان صادرات کاالهاي شیشهاي در سال  92کاهش میيابد
و محصوالت چوبی (مبلهاي صنايع دستی) بخش بزرگی از صادرات را به خود اختصاص میدهد .محصوالت ديگر شامل
کاشی و سرامیک نیز تنها در سال  91و با ارزش دالري بسیار محدود (در حدود  200دالر) به کشور ترکمنستان عرضه شده
است.
 12-1-4بازار هدف صادراتی کشور ترکیه

صنايع دستی ترکیه ،طیف وسیعی از کاالها شامل کار دستی ،گلدوزي ،زربافی ،ريزهکاري ،و به خصوص ظريفکاريهاي
دستی با استفاده از سوزن ،پشم ،قالب ،موم ،ماسوره ،منجوق و يا غوزه را شامل میشود .جدول  12-4مراودات بازرگانی کشور
ايران و ترکیه را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان میدهد.
جدول  12 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور ترکیه در حوزه صنايع دستی
سال
1393

اقالم مورد معامله
صادرات
مجموع

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد آشپزخانه-
اي نقاشیشده ،تراشخورده

ارزش دالري
40449
40449
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اقالم مورد معامله

سال

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
خورده
ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد آشپزخانه-
اي نقاشیشده ،تراشخورده

صادرات
1392

221535

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك

22580

ساير مصنوعات از مس ،میناكاري شده

8100

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی ) از سفال

4500
3860

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،لعابزده

2676

كارد با تیغه ثابت (غیر از كاردهاي سر میز)

1950

مجموع

533528
مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....
ساير مصنوعات از مس ،قلمزنی

مجموع

27660
40
27700

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد آشپزخانه-
اي نقاشیشده ،تراشخورده
ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
خورده
صادرات اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سرامیك ،لعابزده
در ،چهارچوب ،دوره و آستانه در از چوب به صورت صنايع دستی شامل گره چینی (قطعات چوبی
متشكل ازگرههاي هندسی قابل استفاده درسطوح)
ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانهاي از شیشه داراي ضريب انبساط
خطی ،نقاشیشده ،تراشخورده
مجموع

241653
268135
42630
8879
4395
565692

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....
در ،چهارچوب ،دوره و آستانه در از چوب به صورت صنايع دستی شامل گره چینی (قطعات چوبی
متشكل از گرههاي هندسی قابل استفاده درسطوح)
واردات

222727

ساير اشیا از سفال

مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم

1391

ارزش دالري

45600

مجسمههاي كوچك و ساير اشیاي تزيینی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی ،معرق،

واردات

208

3967021
125606

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم ،منبت و)...

3113

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

2111

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
خورده

63

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

اقالم مورد معامله

سال

ساير مصنوعات از مس ،قلمزنی
 1391واردات

صنايع دستی چوبی شامل خراطی ،معرق ،مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم به جز
رختآويز و خالل چوب كبريت

مجموع
چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و
چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس میناكاري شده
مجموع

30

272016
125550
960

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....

13437001

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....

350633

خورده
مصنوعات چوبی صنايع دستی شامل خراطی ،معرق ،مشبك ،منبت ،نازوكاري ،نقاشی روي چوب
خاتم براي سرويس میز يا آشپزخانه
چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت وكارد و
واردات

260

398526

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-

1390

ارزش دالري

4098204
ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

صادرات

209

چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
مجسمههاي كوچك و ساير اشیاي تزيینی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی ،معرق،
مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم

39339
27640
2746
2253

ساير اشیا كه در جاي ديگر ذكر نشده از سرامیك

1639

ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

1233

صنايع دستی چوبی شامل خراطی ،معرق ،مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم به جز
رختآويز و خالل چوب كبريت
ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد آشپزخانه-
اي نقاشیشده ،تراشخورده
مجموع

721
586
13863791

ساير اشیا كه در جاي ديگر ذكر نشده از سرامیك

217814

ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

87500

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
 1389صادرات خورده

69118

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك

24000

مصنوعات از مس به صورت میناكاري شده

2458

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....

2268

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

اقالم مورد معامله

سال
صادرات

چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و
چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان

مجموع
ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
خورده
مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....
در ،چهارچوب ،دوره و آستانه در از چوب به صورت صنايع دستی شامل گره چینی (قطعات چوبی
متشكل از گرههاي هندسی قابل استفاده در سطوح)
واردات

200

6379785
99423
40695
24893

ساير اشیا كه در جاي ديگر ذكر نشده از سرامیك

10740

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك

3661

مجسمههاي كوچك و ساير اشیاي تزيینی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی ،معرق،
مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم
رختآويز چوبی صنايع دستی شامل خراطی ،معرق ،مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب
خاتم
چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و
چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
مجموع

ارزش دالري

403358
مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....

1389

210

2760
863
354
6563174

بنابر دادههاي صادراتی مشخص شده در جدول  ،12-4مراودات بازرگانی میان دو کشور ايران و ترکیه به صورت دوطرفه
جريان داشته است .به عبارت ديگر ،در طی  5سال گذشته ،در قبال صادرات محصوالت صنايع دستی به کشور ترکیه ،وارداتی
نیز در حوزه کاالهاي صنايع دستی به کشور ايران صورت پذيرفته است .تنها در سه ماهه نخست سال  93تعامل تجاري به
صورت صادرات صرف از کشور ايران به ترکیه بوده است .نگاره  12-4به طور روشن ،سطح صادرات و واردات صنايع دستی
را نشان میدهد.

طرح پژوهشی بررسی و شناسايی مؤلفههاي مؤثر در توسعه کسب و کار هنرهاي صناعی (صنايع دستی)
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20000000

10000000

صادرات
واردات

0
1393

1392

1391

1390

1389

نگاره  12 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور ترکیه

همانطور که در نگاره  12-4مشخص شده است ،واردات محصوالت صنايع دستی از کشور ترکیه به ايران به خصوص در
سه سال اول دوره زمانی  93-89نسبت به صادرات کاالهاي صنايع دستی ايران به ترکیه از ارزش دالري بیشتري برخوردار
است .به خصوص در سال  90که میزان واردات در بیشینه خود قرار دارد (حدود  14میلیون دالر) .اما میزان صادرات صنايع
دستی در بیشترين میزان خود در دوره زمانی  5ساله ،از  600هزار دالر فراتر نرفته است .روند صادرات در طول دوره  5ساله
نیز با فراز و نشیبهايی سطحی مواجه بوده است.
اين در حالی است که میزان واردات در مدت زمان مشابه ،تغییرات کامال محسوسی داشته است .به طوريکه ارزش دالري
واردات در سال  90نسبت به سال  89با افزايشی قابلمالحظه همراه بوده است .با وجود کاهش سطح واردات در سال ،91
میزان ارزش دالري پرداختی بابت واردات از ارز دريافتی صادرات بیشتر است .اما در دو سال اخیر (سال  92و سه ماهه اول
سال  )93میزان واردات با کاهشی چشمگیر روبرو بوده است .چنانکه در اين دوره دو ساله ،میزان صادرات صنايع دستی از
واردات اين کاالها فزونی يافته است .امید است روند فزونی صادرات بر واردات در سال جاري و سالهاي آتی ادامه يابد.
به عالوه ،با توجه به جدول  12-4میتوان مطرح کرد که انواع محصوالت شیشهاي ،سفالی ،سرامیکی ،مسی و چوبی مورد
تقاضاي خريداران کشور ترکیه قرار گرفته است .از سوي ديگر ،تقريبا همین طیف محصوالت (به جز محصوالت سفالی) از
سوي کشور ترکیه به ايران وارد میشود .الزم به ذکر است ،محصوالت وارد شده از ترکیه از تنوع کاربردي باالتري برخوردار
است.
 13-1-4بازار هدف صادراتی کشور چین

با توجه به غلبه بخش روستايی در کشور پرجمعیت چین ،صنايع مناسب در قالب صنايع کوچک در اين کشور مستقر شده
است و اين مورد يکی از اولويتهاي سیاست توسعه اقتصادي چین است .در اين میان ،صنايع دستی به عنوان يکی از بخشهاي
مهم صنعت چین از رشد بااليی برخوردار بوده است .به طوري که مشاهده میشود میزان صادرات اين گروه کاالها به کشورهاي
مختلف جهان از جمله ايران داراي حجم بااليی است .جدول  13-4مراودات بازرگانی کشور ايران و چین را با ذکر اقالم مورد
مبادله نشان میدهد.

طرح پژوهشی بررسی و شناسايی مؤلفههاي مؤثر در توسعه کسب و کار هنرهاي صناعی (صنايع دستی)
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جدول  13 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور چین در حوزه صنايع دستی
اقالم مورد معامله

سال

صادرات ساير اشیا از سرامیك

3920

مجموع

3920
اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سرامیك ،بدون لعاب
ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده،
تراشخورده
مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك

1393

ارزش دالري

واردات

مصنوعات چوبی صنايع دستی شامل خراطی ،معرق و مشبك ،منبت ،نازوکاري ،نقاشی
روي چوب خاتم
اشیاي سر میز  ،اشیاي آشپزخانه از سرامیك ،لعابزده
مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته
شدهاند از نخل رونده به غیر از صنايع دستی كپوبافی
ساير اشیا از شیشههاي داراي ضريب انبساط خطی ،بدون تزيین

مجموع
صادرات شده
ساير اشیا از سرامیك
مجموع

11803
5759
4849
1477
1407

53920
210
54130

چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و
كارد و چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سرامیك ،بدون لعاب
مجسمههاي كوچك و ساير اشیاي تزيینی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی،
معرق ،مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم
مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته
واردات

20292

85774
اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،میناكاري

1392

40187

شدهاند از نخل رونده به غیر از صنايع دستی كپوبافی
مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته
شدهاند از ساير مواد گیاهی غیرمذكور به جز صنايع دستی كپوبافی

69934
61347
57070
38419
22729

صنايع دستی شامل كپوبافی بجز بامبو و نخل رونده

22101

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك

16721

كارد با تیغه ثابت (غیر از كاردهاي سر میز)

8209

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سفال

4084

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

اقالم مورد معامله

سال

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده،
تراشخورده
1392

واردات

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،لعابزده
ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي تزيینی) يا مقاصد
آشپزخانهاي بدون تزيین
اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سرامیك ،لعابزده

مجموع
صادرات

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك
مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سفال

2937
1045
824
571
19144
516
19660

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده،
تراشخورده
مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....
مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته
شدهاند از نخل رونده به غیر از صنايع دستی كپوبافی

579066
211898
70598

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك

83684

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی بدون تزيین

75221

مجسمههاي كوچك و ساير اشیاي تزيینی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی،
معرق ،مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم
اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سرامیك ،لعابزده
در ،چهارچوب ،دوره و آستانه در از چوب به صورت صنايع دستی شامل گره چینی (قطعات
واردات

ارزش دالري

305991

مجموع

1391

213

چوبی متشكل از گرههاي هندسی قابل استفاده درسطوح)

74397
68180
64462

ساير اشیا از سرامیك

25516

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سرامیك ،بدون لعاب

26607

ساير اشیا كه در جاي ديگر ذكر نشده از سفال

18460

ساير اشیا از شیشههاي داراي ضريب انبساط خطی ،نقاشیشده ،تراشخورده

25570

ساير اشیا از شیشههاي داراي ضريب انبساط خطی ،بدون تزيین ،صنايع دستی

20782

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي تزيینی) يا مقاصد
آشپزخانهاي بدون تزيین
مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته
شدهاند از ساير مواد گیاهی غیرمذكور به جز صنايع دستی كپوبافی

10158
20032

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،بدون لعاب

5994

ساير مصنوعات از مس ،قلمزنی

3124

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

اقالم مورد معامله

سال

چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و
كارد و چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
كاشی يا سرامیك نقاشیشده
رختآويز چوبی صنايع دستی شامل خراطی ،معرق ،مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي
1391

واردات

چوب خاتم

214

ارزش دالري
1209
2069
1030

كارد (غیر از كاردهاي داراي تیغه ثابت) همچنین چاقو تاشو باغبانی
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مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سفال
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صنايع دستی چوبی شامل خراطی ،معرق ،مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب
خاتم به جز رختآويز و خالل چوب كبريت
مجموع
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صادرات ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی
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ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده،
تراشخورده
ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی ،بدون تزيین

1146463

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....

377248

مصنوعات چوبی صنايع دستی شامل خراطی ،معرق ،مشبك ،منبت ،نازوكاري ،نقاشی روي
چوب خاتم ،براي سرويس میز يا آشپزخانه
اشیاي سر میز ،آشپزخانه ،ساير اشیاي خانه و پاكیزگی از سرامیك ،بدون لعاب
ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد
آشپزخانهاي نقاشیشده ،تراشخورده
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مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته
واردات
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شدهاند از نخل رونده به غیر از صنايع دستی كپوبافی
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148616
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اشیاي سر میز سرامیك ،لعابزده

91915

اشیاي سر میز ،آشپزخانه ،ساير اشیاي خانه و پاكیزگی از سفال ،بدون لعاب

89264

مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته
شدهاند از ساير مواد گیاهی غیرمذكور به جز صنايع دستی كپوبافی
ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي تزيینی) يا مقاصد
آشپزخانهاي بدون تزيین
ساير اشیا از سرامیك
چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و
كارد و چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم ،منبت و)...
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صنايع دستی چوبی شامل خراطی ،معرق ،مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب
خاتم به جز رختآويز و خالل چوب كبريت
مجسمههاي كوچك و ساير اشیاي تزيینی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی،
معرق ،مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم
مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك
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تراشخورده
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چوبی متشكل از گرههاي هندسی قابل استفاده در سطوح)
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مجسمههاي كوچك و ساير اشیاي تزيینی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی،
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مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته
شدهاند از نخل رونده به غیر از صنايع دستی كپوبافی
ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد
آشپزخانهاي نقاشیشده ،تراشخورده
چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و
كارد و چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
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مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سفال
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ساير اشیاي از سفال
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پنجره آغشغه ) (French Windowو چهارچوب و دوره آنها ازچوب به صورت صنايع دستی
شامل گره چینی (قطعات چوبی متشكل از گرههاي هندسی قابل استفاده در سطوح)
رختآويز چوبی صنايع دستی شامل خراطی ،معرق ،مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي
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همانطور که در جدول  13-4مشاهده میشود ،بیشتر تعامالت میان ايران و چین يک سويه و از چین به ايران است .به
عبارت ديگر ،در طی  5سال اخیر ،به طور معمول میزان واردات از صادرات فزونی يافته است .نگاره  13-4مراودات بازرگانی
میان اين دو کشور را بر اساس ارزش دالري مبادالت نشان میدهد.
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نگاره  13 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور چین

بدين ترتیب مشخص میشود که میزان واردات بخصوص در سال  90از حجم بااليی برخوردار بوده است .البته بعد از سال
 90تا  3ماهه اول سال  93اين میزان کاهش قابل مالحظهاي يافته است.
از سوي ديگر ،همانطور که در جدول  13-4مشخص شده است ،صادرات صنايع دستی به چین فقط در محدوده کاالهاي
تولیدي از سرامیک و مس است ،اين در حالی است که واردات صورت پذيرفته ،دامنه وسیعی از کاالهاي سرامیکی ،شیشهاي،
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چوبی ،حصیربافی ،کپوبافی ،کارد و سفال را در برمیگیرد .اين مورد تفکر تجاري چین و سرمايهگذاري آنها بر روي طیف
گستردهاي از صنايع دستی را نشان میدهد.
به طور کلی ،با نگاه بر اقالم وارد شده میتوان چنین مطرح کرد که کشور ايران در هر يک از موارد دريافتی داراي سابقهاي
طوالنی و قدرت تولیدي بااليی است .در حالی که همین اقالم در حجم عظیم و با ارزش دالري باال وارد کشور میشود .اين
مورد نه تنها باعث آسیب صنايع دستی ايران میشود ،بلکه تراز بازرگانی کشور را نیز منفی میکند .زيرا حجم دالر زيادي به
منظور وارد کردن اين کاالها از کشور خارج میشود و در مقابل دريافتی ارزي چندانی نیز حاصل نمیشود .هر چند در دو سال
گذشته ،از میزان واردات کاسته شده است ،ولیکن برنامهريزي جامع و سرمايهگذاري خاصی در جهت افزايش صادرات صورت
نگرفته است؛ چنانکه اقالم صادراتی تغییر قابل مالحظهاي نکرده است.
 14-1-4بازار هدف صادراتی کشور روسیه

تنوع صنايع دستی در کشور روسیه باالست؛ به طوريکه محصوالت صنايع دستی اين کشور ،توجه گردشگران خارجی را به
خريد برخی اقالم از قبیل عروسک هاي چوبی ،گردنبند و دستبندهايی از جنس کهربا ،پوشاک تهیه شده از جنس پوست،
کريستالهاي تزيینی ،ظروف سرامیکی با طراحی روسی و  ...جلب میکنند .جدول  14-4مراودات بازرگانی کشور ايران و
روسیه را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان میدهد.
جدول  14 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور روسیه در حوزه صنايع دستی
اقالم مورد معامله
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ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد
آشپزخانهاي نقاشیشده ،تراشخورده
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ساير اشیا از شیشههاي داراي ضريب انبساط خطی ،نقاشیشده ،تراشخورده
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اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،بدون لعاب
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چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد
و چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
صنايع دستی چوبی شامل خراطی ،معرق ،مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم به
جز رختآويز و خالل چوب كبريت
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آشپزخانهاي نقاشیشده ،تراشخورده
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صادرات ساير اشیا كه در جاي ديگر ذكر نشده از سفال
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آشپزخانهاي نقاشیشده ،تراشخورده
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ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
خورده
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ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد

صادرات
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ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس میناكاري شده

20960

مصنوعات از مس به صورت قلمزنی

19310

ساير اشیا از سفال

16701

چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد
و چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
مجموع
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با نگاهی کلی به جدول  14-4میتوان چنین استنباط کرد که رابطه بازرگانی در زمینه محصوالت صنايع دستی میان دو کشور
ايران و روسیه طی  5سال گذشته تنها يکطرفه و به صورت صادرات کاالهاي ايرانی به کشور روسیه بوده است .به طوريکه
در اين مدت هیجگونه اقالم وارداتی در گروه کاالهاي صنايع دستی از اين کشور ثبت نشده است .ارتباطات بازرگانی میان اين
دو کشور در نگاره  14-4نشان داده شده است.
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نگاره  14 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور روسیه
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نگاره  14-4به طور آشکار نشان میدهد که صادرات محصوالت صنايع دستی به کشور روسیه در سال  90به طور چشمگیري
افزايش يافته و آنگاه با کاهشی قابلتوجه در سال  91همراه بوده است .البته در سال  92افزايشی هر چند اندک در صادرات اين
گونه اقالم صورت گرفته است؛ به طوريکه روند کاهشی گذشته ادامه پیدا نکرده است .ولیکن در سه ماهه نخست سال 93
مراوده بازرگانی میان اين دو کشور انجام نشده است.
به عالوه ،بررسی کاالهاي صادراتی به کشور روسیه (جدول  )14-4نشان میدهد که انواع محصوالت ساخته شده از شیشه،
چوب ،مس و سفال مورد تقاضا بوده است .البته ارزش دالري صادرات اين اقالم مشخص میسازد که کاالهاي اصلی صادراتی
به کشور روسیه شامل محصوالت شیشهاي است و ساير محصوالت در حجمی اندک خريداري شده است .در ضمن ،منظور از
کاالهاي شیشهاي در اين بخش ،محصوالتی است که با مقاصد آشپزخانهاي تولید شده است .در واقع ،گرايش اصلی خريداران
روسی در زمینه کاالهاي صنايع دستی ايران به اين طیف از محصوالت محدود میشود.
 15-1-4بازار هدف صادراتی کشور ژاپن

با توجه به سوابق هنري ژاپن و پیشرفت خیرهکننده صنعتی اين کشور طی دهههاي اخیر ،اين واقعیت را بايد پذيرفت که
اصوال در ژاپن مرز مشخصی میان هنر و صنايع دستی وجود ندارد و اگر امروزه جوانان زيادي به کار صنايع دستی میپردازند،
در حقیقت در پی تجسم احساسات خود هستند .تنوع و زيبايی رشتههاي گوناگون صنايع دستی اين کشور ،علی رغم توسعه
روزافزون صنعت ،نظیر سرامیک ،کارهاي الکی ،بامبو بافی  ،کاغذسازي  ،ساخت فرآوردههاي چوبی و فلزي اعجابانگیز است.
جدول  15-4مراودات بازرگانی کشور ايران و ژاپن را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان میدهد.
جدول  15 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور ژاپن در حوزه صنايع دستی
اقالم مورد معامله

سال

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي تزيینی) يا مقاصد آشپزخانهاي
صادرات بدون تزيین
ساير مصنوعات از مس ،میناكاري شده

1392
مجموع
واردات

6420
480
6900

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك

مجموع

14000
14000

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزاء و قطعات آن از مس ،میناكاري شده

14400

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی ) از سرامیك

3700

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
1391

ارزش دالري

صادرات خورده
اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،لعابزده
چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و
چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان

1800
200
40

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

سال

اقالم مورد معامله

1391

مجموع

1390

صادرات

220

ارزش دالري
20140

مصنوعات از مس به صورت میناكاري شده

1389

5920

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
خورده

12

مجموع

5932

صادرات ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس میناكاري شده

10800

مجموع

10800

با توجه به جدول  15-4مشخص میشود که تعامالت بازرگانی میان دو کشور ايران و ژاپن در  5سال گذشته عمدتا به
صورت صادرات محصوالت ايرانی به کشور ژاپن بوده است .هر چند در سال  92حجم اندکی از کاالهاي ژاپنی به ايران وارد
شده است که در مقايسه با صادرات کاالهاي ايرانی در همان سال مقدار بیشتري را شامل میشود .ولیکن ،در سه ماهه نخست
سال  93اين واردات ادامه نیافته است .به طور کلی ،صادرات کاالهاي ايرانی در حوزه صنايع دستی به کشور ژاپن مقدار بسیار
ناچیزي را دربر میگیرد که اين مورد نشان میدهد صادرات انجام شده با برنامهريزي منسجم قبلی صورت نگرفته است.

30000
20000
صادرات

10000

واردات

0
1393

1392

1391

1390

1389

نگاره  15 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور ژاپن

همانطور که در نگاره  15-4نشان داده شده است ،مراودات بازرگانی میان دو کشور ايران و ژاپن در طی  5سال گذشته با
فراز و نشیبهاي متعددي مواجه بوده است .به طوريکه در سال  90نسبت به سال  89کاهش صادرات مشاهده میشود ،ولیکن
در سال  91افزايشی قابلمالحظه (در مقايسه با دو سال گذشته) در صادرات روي میدهد .البته روند افزايشی در سال  92دنبال
نمیشود و در اين سال میزان صادرات تقريبا به رقم صادراتی سال  90نزديک میشود .در سه ماهه نخست سال  93نیز هیچگونه
ارتباط بازرگانی رسمی میان اين دو کشور در حوزه صنايع دستی صورت نمیپذيرد.
بررسی اقالم صادراتی در جدول  15-4نشان میدهد که طیف محصوالت شیشهاي ،مسی ،سرامیکی ،سفالی و چوبی مورد
تقاضاي خريداران ژاپنی بوده است .در مقابل کاالهاي سرامیکی به صورت مجسمه و اشیاي تزيینی به ايران وارد شده است .با

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

221

وجود اينکه حجم ناچیز معامالتی میان اين دو کشور مشاهده میشود ،برنامهريزي دقیق با هدف صادراتی مشخص میتواند
کشور ژاپن را به يکی از بازارهاي هدف صادراتی مبدل سازد.
 16-1-4بازار هدف صادراتی کشور عراق

شهرهاي مختلف کشور عراق داراي صنايع دستی منحصر به فردي است .هر چند در طی سالیان گذشته به جهت مشکالت
داخلی ،رونق صنايع دستی خود را تا حدودي از دست داده است .جدول  16-4مراودات بازرگانی کشور ايران و عراق را با
ذکر اقالم مورد مبادله نشان میدهد.
جدول  16 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور عراق در حوزه صنايع دستی
سال

اقالم مورد معامله

ارزش دالري

ساير اشیا از سفال

1523179

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
خورده
كاشی يا سرامیك معرق
1393

صادرات ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد

221252
169836
130753

آشپزخانهاي نقاشیشده ،تراشخورده
ساير اشیا از شیشههاي داراي ضريب انبساط خطی ،بدون تزيین

15084

كاشی يا سرامیك نقاشیشده

8859
2068963

مجموع
ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
خورده
ساير اشیا از سفال

4985312

كاشی يا سرامیك معرق

578245

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،بدون لعاب

351415

ظروف شیشهاي ازنوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانه از شیشه داراي ضريب انبساط
خطی ،بدون تزيین
1392

5028923

صادرات كاشی يا سرامیك نقاشیشده
ساير اشیا از شیشههاي داراي ضريب انبساط خطی ،بدون تزيین
ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد
آشپزخانهاي نقاشیشده ،تراشخورده
مبل هاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....
مجسمههاي كوچك و ساير اشیاي تزيینی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی ،معرق،
مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم
اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،میناكاري شده

259921
211566
176101
143952
104801
25200
54400

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

اقالم مورد معامله

سال

ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس میناكاري شده
چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد
و چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
در ،چهارچوب ،دوره و آستانه در از چوب به صورت صنايع دستی شامل گره چینی (قطعات
چوبی متشكل از گرههاي هندسی قابل استفاده در سطوح)

13544
11147

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك

10435

ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی
مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شدهاند
از نخل رونده به غیر از صنايع دستی كپوبافی
مصنوعات چوبی صنايع دستی شامل خراطی معرق و مشبك ،منبت ،نازوكاري ،نقاشی روي
چوب خاتم براي سرويس میز يا آشپزخانه
صنايع دستی چوبی شامل خراطی ،معرق ،مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم به
جز رختآويز و خالل چوب كبريت

10126
8550
6880
5450
5023

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سفال

3825

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم ،منبت و )...

3647

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،لعابزده

2520

رختآويز چوبی صنايع دستی شامل خراطی ،معرق ،مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب
خاتم
مجموع

1152
11842175

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
خورده
ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانه از شیشه داراي ضريب انبساط
خطی ،بدون تزيین
ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد
1391

15200

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

اي بدون تزيین

1392

ارزش دالري

10575

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي تزيینی) يا مقاصد آشپزخانه-

صادرات

222

صادرات آشپزخانهاي نقاشیشده ،تراشخورده

11570194
3540870
2063910

كاشی يا سرامیك نقاشیشده

979003

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....

155531

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،لعابزده

108426

كاشی يا سرامیك معرق

95972

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

102011

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

اقالم مورد معامله

سال

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانهاي از شیشه داراي ضريب انبساط
خطی ،نقاشیشده ،تراشخورده
اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،میناكاري شده
ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي تزيینی) يا مقاصد آشپزخانه-
اي بدون تزيین
مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شدهاند
از نخل رونده به غیر از صنايع دستی كپوبافی
در ،چهارچوب ،دوره و آستانه در از چوب به صورت صنايع دستی شامل گره چینی (قطعات
چوبی متشكل از گرههاي هندسی قابل استفاده درسطوح)
1391

صادرات ساير اشیا از شیشههاي داراي ضريب انبساط خطی ،بدون تزيین

100256
39645
50055
68323
25154
22680

ساير اشیا از سفال
صنايع دستی شامل كپوبافی بجز بامبو و نخل رونده

10000

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك

13655

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم ،منبت و)...

9408

فلزات گرانبها ،حكاكی ،قلمزنی شده
مجسمههاي كوچك و ساير اشیاي تزيینی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی ،معرق،
مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم
مجموع

9735
1692
19002220

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
خورده
ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانه از شیشه داراي ضريب انبساط
خطی ،بدون تزيین
ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد
آشپزخانهاي نقاشیشده ،تراشخورده
1390

ارزش دالري

35700

طالآالت يا نقرهآالت و اجزاء آنها از نقره ،کحتی آبكاري شده ،روكش شده يا پوشش شده با

صادرات

223

4685138
4171479
973951

مصنوعات از مس به صورت قلمزنی

488700

اشیاي سر میز سرامیك ،لعابزده

382601

اشیاي سر میز ،آشپزخانه ساير اشیاي خانه و پاكیزگی از سفال لعابزده

358602

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانهاي از شیشه داراي ضريب انبساط
خطی ،نقاشیشده ،تراشخورده

350310

كاشی يا سرامیك نقاشیشده

297252

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه بدون تزيین

113250

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....

64306

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

اقالم مورد معامله

سال

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي تزيینی) يا مقاصد آشپزخانه-
اي بدون تزيین
مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شدهاند
از نخل رونده به غیر از صنايع دستی كپوبافی

صادرات
1390

66300

مصنوعات از مس به صورت میناكاري شده

26140

كاشی يا سرامیك معرق

27000

ساير اشیا كه در جاي ديگر ذكر نشده از سرامیك

25440

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك

15813

ساير اشیا از سفال
مجموع

3366
270
12266698

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....

مجموع

5134
5134

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
خورده

2193313

اشیاي سر میز سرامیك ،لعابزده

489842

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....

377379

ساير اشیا از سرامیك

340944

كاشی يا سرامیك نقاشیشده

340037

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد
آشپزخانهاي نقاشیشده ،تراشخورده
1389

184516

ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

و چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان

صادرات

ارزش دالري

32264

چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد

واردات

224

274692

اشیاي سر میز ،آشپزخانه ،ساير اشیاي خانه و پاكیزگی از سفال ،بدون لعاب

208326

ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

179980

اشیاي سر میز ،آشپزخانه ،ساير اشیاي خانه و پاكیزگی از سفال لعابزده

132864

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی بدون تزيین

110179

ساير اشیا از شیشههاي داراي ضريب انبساط خطی ،بدون تزيین

58140

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه بدون تزيین

50940

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك

24423

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي تزيینی) يا مقاصد آشپزخانه-
اي ،بدون تزيین
كاشی يا سرامیك معرق

20800
12360
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اقالم مورد معامله

سال

ارزش دالري

چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد
و چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
1389

صادرات

225

ساير اشیا از سفال

5508
4945

در،چهارچوب ،دوره و آستانه در از چوب به صورت صنايع دستی شامل گره چینی (قطعات
چوبی متشكل از گرههاي هندسی قابل استفاده در سطوح)

مجموع

1344
4826016

با استناد به جدول  16-4میتوان چنین مطرح کرد که تعامل بازرگانی میان دو کشور ايران و عراق به طور عمده به صورت
يکطرفه و صادرات صنايع دستی ايران به کشور عراق است .تنها در سال  ،90کاالهاي صنايع دستی عراق با ارزش دالري پايین
به کشور ايران وارد شده است .بررسی مجموع ارزش دالري بابت صادرات صنايع دستی نشان میدهد که ارزهاي دريافتی از
محل صادرات محصوالت صنايع دستی نسبت به ساير کشورها از میزان باالتري برخوردار است .به طوريکه میتوان اين کشور
را به عنوان يکی از بهترين بازارهاي هدف صادراتی نام برد.

20000000
15000000
10000000
5000000
0

صادرات
واردات

1393

1392

1391

1390

1389

نگاره  16 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور عراق

همانطور که در نگاره  16-4نشان داده است ،صادرات به کشور عراق طی سالهاي  89تا  91داراي روندي صعودي است.
اما در سال  92اين روند افزايش با کاهشی مواجه بوده است (حدود  12میلیون) .البته اين میزان صادرات نیز در مقايسه با ارقام
صادراتی به ساير کشورها رقم قابل توجهی به شمار میرود .اما در سه ماهه نخست سال  93ارزش دالري صادرات کاهش
بسیاري داشته است .با شرايط خاصی که کشور عراق در سال  93با آن مواجه بوده است (اغتشاشات و درگیريهاي سیاسی)
انتظار اين میرود که در ادامه سال نیز میزان صادرات رشد چشمگیري نداشته باشد.
 17-1-4بازار هدف صادراتی کشور عربستان

صنايع دستی عربستان شامل حصیر و سبدبافی با استفاده از برگ درخت خرما ،سفالگري با خاک رس براي تهیه کوزه آب
و برخی ظروف ،عبابافی با استفاده از کرک شتر ،بافت چادر و خیمه با کاربرد موي بز و ساخت زيورآالت محلی از نقره و مس
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است .مراکز اصلی اين فعالیتها ،در طايف و شهرهاي مجاور يمن نظیر اباسعود و الواديه ،و همچنین شهرهاي الجلوه و البادي
در جنوب پايتخت است .به عالوه ،صنعت دستی قابلتوجه عربستان که تا حدي جنبه تزيینی دارد و در نماي خارجی ساختمانها
به کار میرود ،نوعی گره چینی چوب نظیر مشبککاري است که فواصل خطوط طرحها را با قرار دادن شیشههاي رنگی تزيین
میکنند .جدول  17-4مراودات بازرگانی کشور ايران و عربستان را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان میدهد.
جدول  17 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور عربستان در حوزه صنايع دستی
سال

اقالم مورد معامله

1393
1392

1391

1390

صادرات

ارزش دالري

كاشی يا سرامیك نقاشیشده

95433

كاشی يا سرامیك معرق

7800

مجموع

103233

صادرات كاشی يا سرامیك نقاشیشده

198696

مجموع

198696

صادرات

كاشی يا سرامیك نقاشیشده

83937

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

4800

مجموع

88737

صادرات كاشی يا سرامیك نقاشیشده

103349

مجموع

103349

بررسی دادههاي آماري صادرات صنايع دستی در طی سالهاي  93-89نشان میدهد که رابطه بازرگانی میان دو کشور ايران
و عربستان به صورت صادرات صرف محصوالت صنايع دستی ايران به کشور عربستان است .البته میزان صادرات نیز رقم قابل
توجهی را به خود اختصاص نمیدهد و به ندرت به سطح  200هزار دالر میرسد.
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نگاره  17 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور عربستان
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بنابر نگاره  ،17-4میزان صادرات صنايع دستی به کشور عربستان در طی سالهاي  89تا  93با فراز و فرودهاي متعددي
مواجه بوده است .به طوري که در سال  90نسبت به سال  89ارزش دالري صادرات با رشد قابلتوجهی برخوردار بوده است.
اما در سال  91میزان صادرات کاهش اندکی داشته است و مجددا در سال  92سطح صادرات داراي افزايش چشمگیري بوده
است (تقريبا  200هزار دالر) .همچنین در سه ماهه نخست سال  93نیز ارزش دالري صادرات در سطح بااليی است و پیشبینی
میشود که در ادامه سال  ،93روند صعودي همچنان ادامه يابد.
به طور کلی ،با توجه به اقالم صادراتی مندرج در جدول  ،17-4عمده صادرات محصوالت صنايع دستی در گروه محصوالت
سرامیکی بوده است .البته در سال  ،91صادرات کاالهاي مسی (حدود  5هزار دالر) نیز صورت پذيرفته است .به نظر میرسد
کشور عربستان ،يکی از بازارهاي هدف صادرات محصوالت سرامیکی به شمار میرود که نیازمند برنامهريزي منسجم و نگاهی
دقیق به اين حوزه است.
 18-1-4بازار هدف صادراتی کشور قزاقستان

ويژگی چند قومیتی کشور قزاقستان در هنر و فرهنگ اين کشور بازتاب يافته است .به طوريکه فعالیتهاي فرهنگی و هنري
اين کشور در دو گستره سنتی و غربی دستهبندي میشوند .صنايع دستی اين کشور در گروه فرهنگ و هنر سنتی قرار دارد که
در طول قرنها در اين سرزمین به حیات خود ادامه داده و پیشرفت کرده است .جدول  18-4ارتباطات بازرگانی کشور ايران و
قزاقستان را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان میدهد.
جدول  18 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور قزاقستان در حوزه صنايع دستی
سال
1393

1392

اقالم مورد معامله
صادرات

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
خورده

مجموع
صادرات مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....

10010

مجموع

10010
خورده

صادرات

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانه از شیشه داراي ضريب انبساط
خطی ،بدون تزيین

صادرات

177729
4500

ساير اشیا از سرامیك

4125

اشیاي سر میز ،آشپزخانه ،ساير اشیاي خانه و پاكیزگی از سفال لعابزده

650

مجموع
1390

10275
10275

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-

1391

ارزش دالري

187004
چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد
و چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان

53702
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سال
1390

228

ارزش دالري

اقالم مورد معامله
صادرات مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....

9218

مجموع

62920
ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد

1389

صادرات آشپزخانهاي نقاشیشده ،تراشخورده
مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك

1840
720
2560

مجموع

همانطور که در جدول  18-4مشاهده می شود مراودات بازرگانی ايران با کشور قزاقستان به صورت صادرات صرف کاالهاي
صنايع دستی ايران به کشور قزاقستان است .به عبارت ديگر ،بنابر اطالعات گمرک ايران ،در طی  5سال گذشته ،از کشور
قزاقستان و در حوزه صنايع دستی وارداتی به کشور ايران صورت نپذيرفته است.
نگاره  18-4به طور مشهود روند صادرات محصوالت صنايع دستی ايران به کشور قزاقستان را نشان میدهد .همانطور که
در اين نگاره مشخص شده است ،در طی  3سال اول ( 89تا  ،)91صادرات محصوالت با روند افزايشی همراه بوده است .به
طوريکه اين حالت صعودي در سال  92میزان قابلتوجهی نسبت به سال  91به شمار میرود .ولی در سال  92به يکباره خط
روند با کاهشی شديد مواجه میشود و به عبارتی  16مرتبه میزان صادرات کاهش میيابد .البته در  3ماهه نخست سال  ،93به
نظر می رسد که اين کاهش تا حدودي جبران شود .زيرا میزان ارزش دالري اين دوره سه ماهه با کل صادرات سال  92تقريبا
برابري میکند و امید است در ادامه سال ،فرصت از دست رفته صادرات در سال اخیر جبران شود.
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صادرات
واردات
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نگاره  18 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور قزاقستان

به عالوه ،با توجه به جدول  18-4مشخص میشود که موارد صادراتی شامل محصوالت شیشهاي ،چوبی ،سرامیکی و سفالی
است .البته در اين میان ،محصوالت شیشهاي بیشتر مورد تقاضاي خريدارران قزاقستانی قرار گرفته است .به طوري که تقريبا در
طی  5سال گذشته ،حجم وسیعی از صادرات محصوالت صنايع دستی به اين کشور ،محصوالت ساخته شده از شیشه را در بر
میگیرد.
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 19-1-4بازار هدف صادراتی کشور قطر

قطر کشوري در جنوب غربی قاره آسیاست و در بخش جنوبی خلیج فارس واقع شده است .اين کشور از ديرباز از صنايع
دستی غنی برخوردار بوده است .جدول  19-4مراودات بازرگانی کشور ايران و قطر را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان میدهد.
جدول  19 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور قطر در حوزه صنايع دستی
سال
1393

اقالم مورد معامله
صادرات ساير اشیا از سفال

1125

مجموع

1125
ساير اشیا كه درجاي ديگر ذكر نشده از سفال
چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و
چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
مجسمههاي كوچك و ساير اشیاي تزيینی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی ،معرق،

1392

صادرات مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم

17934

ساير مصنوعات از مس ،میناكاري شده

9280

كاشی يا سرامیك نقاشیشده

1920

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،لعابزده

1106
228721

كاشی يا سرامیك نقاشیشده

39801

ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس میناكاري شده

13950

مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم
اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،بدون لعاب
چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و
چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
ساير مصنوعات از مس ،میناكاري شده

مجموع

1390

53380

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،میناكاري شده

مجسمههاي كوچك و ساير اشیاي تزيینی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی ،معرق،
صادرات

132500

12601

مجموع

1391

ارزش دالري

18654
8430
3958
2880
87673

ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس میناكاري شده

43000

ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

29805

صادرات مصنوعات از مس به صورت قلمزنی
چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و
چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
ساير اشیا از سفال

8550
5676
2429
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سال

اقالم مورد معامله
صادرات

1390

230

ارزش دالري

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
خورده

مجموع
واردات

94860
ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
خورده

مجموع

14961
14961

چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و
چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
1389

5400

صادرات ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس میناكاري شده

964375
72326

ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

2400

ساير اشیا از سفال

408
1039509

مجموع

با توجه به جدول  19-4میتوان چنین مطرح کرد که بیشتر تعامالت بازرگانی میان دو کشور ايران و قطر ،يکطرفه و به
صورت صادرات کاالهاي صنايع دستی ايران به کشور قطر است .البته در اين میان در سال  90واردات اقالم صنايع دستی
قزاقستان شامل ظروف شیشهاي به ايران صورت پذيرفته است .ولی ارزش دالري اين واردات میزان قابلتوجهی را در بر
نمیگیرد .نگاره  ،19-4ارتباط بازرگانی میان اين دو کشور را نشان میدهد.
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نگاره  19 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور قطر

همانطور که در نگاره  19-4نشان داده شده است ،صادرات صورت پذيرفته به کشور قطر در سال  89در حد بیشینه خود
قرار دارد .اما در سالهاي بعد اين میزان به شدت کاهش يافته است .اين روند نزولی تا سال  92ادامه دارد تا اينکه در اين سال،
میزان صادرات تا حدودي نسبت به دو سال گذشته افزايش يافته است .البته مجددا میزان صادرات در سه ماهه نخست با کاهش

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

231

مواجه شده است .به طوريکه صادرات در اين دوره زمانی تقريبا  1000دالر بوده است .امید است در ادامه سال ،ارزش دالري
صادرات محصوالت صنايع دستی به میزان قابلتوجهی برسد.
به عالوه ،با استناد به جدول  19-4مشخص میشود که کاالهاي صادراتی به کشور قطر شامل محصوالت سفالی ،چوبی،
مسی ،سرامیکی و شیشهاي است .البته در سالهاي مختلف ،تقاضاي اصلی کاالهاي صنايع دستی متفاوت بوده است .به طوري
که در سال  89حجم وسیعی از صادرات دربرگیرنده محصوالت چوبی بوده است ،اين در حالی است که در سال  ،90محصوالت
مسی بیشتر مورد توجه خريداران قطري قرار گرفته است .در سال  ،91کاالهاي سرامیکی بخش بزرگی از صادرات را به خود
اختصاص داده است .هر چند تا حدودي صادرات شامل محصوالت چوبی و مسی نیز بوده است .محصوالت سفالی و تا
حدودي محصوالت چوبی نیز در سال  92مورد تقاضا قرار گرفته است و در نهايت در سه ماهه نخست سال  ،93به میزان بسیار
اندکی صادرات محصوالت سفالی صورت پذيرفته است .با توجه به اين موارد میتوان به عدم برنامهريزي دقیق و منسجم در
حوزه صادرات صنايع دستی پی برد .به طوري که جايگاه نیازسنجی ،بخش بندي و جايگاه يابی محصوالت صنايع دستی در
بازارهاي مختلف به وضوح مشخص میشود.
 20-1-4بازار هدف صادراتی کشور کويت

کويت کشوري در منطقه خاورمیانه است که از طريق خلیج فارس ،داراي مرزهاي آبی با ايران است و از موقعیت تجاري
مناسبی در منطقه برخوردار است .صنايع دستی اين کشور نیز ،بخشی از اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار میدهد .جدول 20-4
تعامالت بازرگانی کشور ايران و کويت را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان میدهد.
جدول  20 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور کويت در حوزه صنايع دستی
اقالم مورد معامله
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صنايع دستی چوبی شامل خراطی ،معرق ،مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم به جز
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چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده  ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و
چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
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ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده
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ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد آشپزخانهاي
نقاشیشده ،تراشخورده
ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس میناكاري شده
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با استناد به جدول  20-4می توان چنین ذکر کرد که تعامالت بازرگاتی میان ايران و کويت تنها در برگیرنده صادرات
محصوالت صنايع دستی ايران به کشور کويت است .در واقع ،آنچه از بررسی دادههاي ارايه شده از گمرک ايران حاصل میشود،
نشاندهنده اين است که در  5سال گذشته ،صنايع دستی کشور کويت به ايران وارد نشده است .در نگاره  ،20-4تعامالت
بازرگانی میان اين دو کشور در قالب نمودار مشخص شده است.
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نگاره  20 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور کويت

همچنین ،همانطور که در نگاره  20-4مشهود است ،صادرات صنايع دستی ايران به کشور کويت در سال  89در بیشترين
مقدار خود است .میزان ارزش دالري صادرات در اين سال نسبت به صادرات به کشورهاي ديگر نیز بیشتر به نظر میرسد .اما
در سالهاي آتی ،صادرات اقالم ايرانی در حوزه صنايع دستی به اين کشور به شدت کاهش يافته است .البته در طی اين  4سال
میزان صادرات اين محصوالت با نوساناتی مواجه بوده است .ولی حتی در بیشترين میزان خود نیز فاصله بسیاري با رقم صادراتی
سال  89دارد.
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از سوي ديگر ،بررسی اقالم صادراتی در جدول  20-4مشخص میکند که در طی  5سال گذشته ،محصوالت ساخته شده از
شیشه ،چوب ،سرامیک ،سفال و مس مورد تقاضاي خريداران کويت قرار گرفته است .نگاهی دقیقتر به اين دادههاي نشان
میدهد که در سال  ،89محصوالت چوبی به تنهايی بیش از  3میلیون دالر ارز دريافتی به دنبال داشته است .ولی در سالهاي
آتی ،صادرات اين محصوالت با فرصت بسیار کمتري همراه بوده است .به عالوه ،در طول  4سال گذشته ،محصوالت شیشهاي
بیشتر مورد توجه خريداران اين کشور قرار گرفته است .هر چند میزان ارزش دالري از صادرات اين محصوالت هرگز به مانند
صادرات محصوالت چوبی در سال  89نبوده است .به طوريکه حتی مجموع صادرات  4سال گذشته نیز به میزان ارزش دالري
صادرات محصوالت چوبی در سال  89نزديک نمیشود.
 21-1-4بازار هدف صادراتی کشور گرجستان

صنايع دستی گرجستان در عین زيبايی ،از تنوع بااليی نیز برخوردار است .مهمترين صنايع دستی اين کشور شامل انواع فرش،
گلیم و جاجیم در طرحها و رنگهاي مختلف (بیشتر رنگ قرمز) ،ظروف سفالی تزيینی ،خنجر و شمشیرهاي تزيینی ،لباسهاي
محلی گرجی ،کاله نمدي ،و مجسمه (اشکال حیوانات ،صلیب يا قديسین مهم در دين ارتدوکس گرجستان) هستند .جدول -4
 21تعامالت بازرگانی کشور ايران و گرجستان را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان میدهد.
جدول  21 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور گرجستان در حوزه صنايع دستی
سال
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95558
14250
6167
1950

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

سال

اقالم مورد معامله

1391

مجموع

1390

صادرات خطی ،نقاشیشده ،تراشخورده
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با توجه به جدول  21-4میتوان چنین مطرح کرد که ارتباطات بازرگانی میان دو کشور ايران و گرجستان در حوزه صنايع
دستی در طول  5سال گذشته ،صرفا به صورت صادرات محصوالت ايران به کشور گرجستان بوده است .همانطور که در اين
جدول مشاهده میشود ،در طی سالهاي  89تا سه ماهه نخست سال  ،93ورود اقالم صنايع دستی گرجستان به ايران در گمرک
ايران ثبت نشده است .نگاره  21-4به طور آشکار ،معامالت بازرگانی میان اين دو کشور را نشان میدهد.
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نگاره  21 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور گرجستان

با توجه به اين نگاره میتوان چنین ذکر کرد که بیشینه صادرات به اين کشور در سال  89بوده است .به طوريکه در سال 91
با کاهشی اندک مواجه شده است و مجددا در سال  91مسیر صادرات تغییر يافته است و افزايش هر چند اندک در ارزش دالري
صادرات صنايع دستی به کشور گرجستان صورت پذيرفته است .اين روند افزايشی تا سال  92دنبال شده است ،ولی به میزان
بیشینه خود در سال  89نزديک نشده است .نکته قابلتوجه ،ارزش دالري بسیار اندک صادرات محصوالت صنايع دستی به
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کشور گرجستان در سه ماهه نخست سال  93است (حدود  600دالر) .امید است در ادامه سال  ،93در اين زمینه برنامهريزيهاي
منسجمی صورت پذيرد تا جبران فرصتهاي از دست رفته در صادرات محصوالت صنايع دستی به کشور گرجستان باشد.
به عالوه ،بررسی محصوالت صادر شده به کشور گرجستان در جدول  21-4مشخص میکند که طیف محصوالت شیشهاي،
چوبی و سرامیکی مورد توجه خريداران گرجستان بوده است .البته با نگاهی دقیقتر در دادههاي آماري میتوان چنین مطرح
کرد که در میان محصوالت صادر شده ،کاالهاي ساخته شده از شیشه ،به صورت ظروف شیشهاي ،با استقبال بیشتري از سوي
واردکنندگان کشور گرجستان مواجه بوده است.
 22-1-4بازار هدف صادراتی کشور لبنان

کشور لبنان از تاريخی غنی در حوزه صنايع دستی برخوردار است .اين کشور به منظور نشان دادن چنین فرهنگ پرباري ،از
تاريخ  30نوامبر  2012تا  31مارس  2013اقدام به برگزاري نمايشگاهی با عنوان "جذابیت لبنان :شصت قرن تاريخ اديان ،هنر
و باستانشناسی" کرده است که در آن با نمايش  277قطعه از محصوالت صنايع دستی ،درصدد معرفی اين تاريخچه پرفروغ به
ساير کشورها بوده است .اين مورد يکی از تبلیغات مبتکرانهاي است که با هدف دوگانه معرفی و ترغیب ،جهت ارتقاي صنعت
دستی در کشور لبنان صورت پذيرفته است .جدول  22-4مراودات بازرگانی کشور ايران و لبنان را با ذکر اقالم مورد مبادله
نشان میدهد.
جدول  22 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور لبنان در حوزه صنايع دستی
اقالم مورد معامله
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مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك

1758

ساير اشیا از سرامیك
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مجموع
 1389صادرات
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زيور آالت يا جواهرآالت و اجزاء آنها از نقره به صورت سنتی ،صنايع دستی مرصع
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مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك
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بنابر جدول  ،22-4روابط بازرگانی میان دو کشور ايران و لبنان به صورت صادرات محصوالت صنايع دستی ايران به کشور
لبنان است .به عبارت ديگر ،در طول دوره زمانی  5ساله ،وارداتی در حوزه صنايع دستی از کشور لبنان صورت نپذيرفته است.
نگاره  ،22-4میزان صادرات در طی اين دوره زمانی را به روشنی نشان میدهد.
همانطور که در نگاره  22-4مشاهده میشود ،روند صادرات به کشور لبنان در سه ساله اول دوره زمانی  ،93-89صعودي
بوده است .به خصوص در سال  91نسبت به سال  90رشد چشمگیري مشاهده میشود (تقريبا  4برابر) .اما در سال  92اين
روند افزايشی متوقف میشود و روند نزولی آغاز میشود .به طوريکه در  3ماهه نخست سال  ،93صادراتی در حوزه صنايع
دستی صورت نگرفته است .امید است در ادامه سال  93سطح صادرات به میزان بیشینه در سال  91نزديک شود.
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نگاره  22 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور لبنان

با توجه به جدول  22-4و بررسی اقالم صادراتی میتوان چنین مطرح کرد که در سال  ،89عمده صادرات در حوزه زيورآالت
و جواهراالت بوده است ،در حالی که در طی سالهاي  90و  ،91محصوالت ساخته شده از شیشه مورد تقاضاي خريداران
لبنانی قرار گرفته است .در سال  92نیز ،بیشتر توجه حول محصوالت سرامیکی جلب شده است .همچنین ،در اين میان
محصوالت سفالی و مسی در طی اين دوره زمانی به کشور لبنان صادر شده است.
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 23-1-4بازار هدف صادراتی کشور مالزي

کشور مالزي سرشار از انواع صنايع دستی زيبا ،از اشیاي بومی ارزانقیمت گرفته تا صنايع دستی مدرن و نفیس است .جدول
 23-4مراودات بازرگانی کشور ايران و مالزي را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان میدهد.
جدول  23 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور مالزي در حوزه صنايع دستی
اقالم مورد معامله

سال
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صادرات

كاشی يا سرامیك نقاشی شده

50456

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،میناكاري شده

11680

مجسمههاي كوچك و ساير اشیاي تزيینی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی ،معرق،
مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم
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1390
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كاشی يا سرامیك نقاشیشده

32160

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....
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كاشی يا سرامیك معرق
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صادرات مجسمههاي كوچك و ساير اشیاي تزيینی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی ،معرق،
مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم
مصنوعات از مس به صورت قلمزنی

1389

ارزش دالري
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مجموع

78316

صادرات اشیاي سر میز سرامیك ،لعابزده

3718

مجموع

3718

واردات

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....

مجموع

74395
74395

همانطور که در جدول  23-4مشخص شده است ،تعامالت بازرگانی میان کشورهاي ايران و مالزي عمدتا به صورت صادرات
محصوالت صنايع دستی ايران به کشور مالزي است .البته در سال  89اين تعامالت به صورت دوطرفه بوده است .الزم به ذکر
است ،ارزش دالري صادرات اقالم ايرانی در هر سال کمتر از  100هزار دالر بوده است .در نگاره  ،23-4ارتباطات بازرگانی
میان دو کشور به طور آشکار مشخص شده است.
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نگاره  23 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور مالزي

با توجه به نگاره  ،23-4صادرات صنايع دستی در سال  90رشد چشمگیري نسبت به سال  89يافته است .اما اين میزان در
سال  91با کاهش اندکی مواجه بوده است تا اينکه در سال  92و سه ماهه اول سال  93به صفر رسیده است .از سوي ديگر ،در
سال  89واردات صنايع دستی از کشور مالزي صورت پذيرفته است که اين میزان در مقايسه با صادرات انجام شده در آن سال،
از ارزش دالري بااليی برخوردار بوده است.
به عالوه ،بررسی اقالم صادراتی در جدول  23-4نشان میدهد که محصوالت سرامیکی ،مسی و چوبی مورد توجه خريداران
مالزي قرار گرفته است .به عالوه ،واردات صورت گرفته از سوي کشور مالزي در برگیرنده محصوالت چوبی (مبلهاي چوبی
صنايع دستی) بوده است .اما در سالهاي بعد ،واردات اين محصوالت متوقف شده است و در مقابل ،صادرات مبلهاي صنايع
دستی به کشور مالزي آغاز شده است.
 24-1-4بازار هدف صادراتی کشور نیوزيلند

از آنجايیکه فرهنگ مائوري ،اثر عمیقی بر فرهنگ روز نیوزيلند بر جاي گذاشته است ،میتوان صنايع دستی و هنرهاي
تزيینی کشور نیوزيلند را با اين زمینه مورد بررسی قرار داد .در واقع ،بخشی از صنايع دستی اين کشور ،به آثار ملهم از باورها
و جهانبینی اين فرهنگ خاص اشاره دارد .جدول  24-4ارتباطات بازرگانی میان دو کشور ايران و نیوزيلند را با ذکر اقالم مورد
مبادله نشان میدهد.
جدول  24 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور نیوزيلند در حوزه صنايع دستی
اقالم مورد معامله

سال

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
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صادرات ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس میناكاري شده
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چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و
چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
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كاشی يا سرامیك نقاشیشده
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ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
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همانطور که در جدول  24-4مشخص شده است ،تعامالت بازرگانی میان دو کشور ايران و نیوزيلند به صورت صادرات
محصوالت صنايع دستی ايران به کشور نیوزيلند بوده است .الزم به ذکر است ،در سال  92و سه ماه نخست سال  93هیچ گونه
مراوده بازرگانی میان اين دو کشور صورت نپذيرفته است.
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نگاره  24 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور نیوزيلند

نگاره  24-4به طور آشکار سطح صادرات محصوالت صنايع دستی در طی  5سال گذشته را نشان میدهد .همانطور که در
اين نگاره مشاهده میشود ،فقط در سال  90صادرات قابلتوجهی به کشور نیوزيلند صورت پذيرفته است .هر چند میزان
صادرات در اين سال نیز کمتر از  10هزار دالر بوده است .به عالوه ،با توجه به جدول  24-4مشخص میشود که اقالم صادراتی
دربرگیرنده انواع محصوالت ساخته شده از چوب ،شیشه ،مس و سرامیک هستند.
 25-1-4بازار هدف صادراتی کشور هند

هند كشوري غنی از لحاظ سنت ،رنگ و زبان است و اكنون به لطف تولیدات و صادرات روز افزون صنايع دستی ،آثار هنري
دستساز اين كشور در سراسر جهان بهچشم میخورند .بهرهگیري از چوب ،سنگ ،فلزات مختلف ،شیشه ،گل و حتی سرامیك
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سبب شده است كه صنايع دستی اين سرزمین در سطح جهان بیهمتا باشد .هر چند میزان فعالیت اين کشور در مقايسه با کشور
چین ،حجم کمتري را در بر میگیرد ،ولیکن جهت تعامالت بازرگانی آن با ايران به صورت يکطرفه است و صرفا واردات
کاالهاي تولیدي دستی به ايران را شامل میشود .به عبارت ديگر ،در طی  5سال گذشته آمار رسمی کشور هیچ گونه صادرات
محصوالت صنايع دستی ايران به هند را ثبت نکرده است .جدول  25-4مراودات بازرگانی ايران و هند را نشان میدهد.
جدول  25 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور هند در حوزه صنايع دستی
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مجموع
واردات

1392

مجموع

1391

واردات

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

خورده
مجسمههاي كوچك و ساير اشیاي تزيینی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی ،معرق،
مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم
اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

مجموع
رختآويز و خالل چوب كبريت
مجسمه هاي كوچك و ساير اشیاي تزيینی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی ،معرق،
مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم
چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و
چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان

4676
2190

30616
21550
13455

مصنوعات از مس به صورت قلمزنی
مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم ،منبت و)...

118
68119

مجسمههاي كوچك و ساير اشیاي تزيینی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی ،معرق،
مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم
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بنابر جدول  ،25-4از سال  1389تا سه ماهه نخست سال جاري ( )1393صادراتی از کشور ايران به هند صورت نگرفته
است .اين در حالی است که در طی اين سالها ،محصوالت هندي به کشور وارد شده است .نگاره  25-4به روشنی تفاوت اين
مراودات میان دو کشور ايران و هند را آشکار میسازد.
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نگاره  25 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور هند

با توجه به نگاره  ،25-4واردات دريافتی در سال  90در بیشترين حد قرار دارد و در سالهاي بعد از آن ،اين میزان روند
نزولی داشته است .البته در سه ماهه اول سال  93به نظر میرسد مجددا میزان واردات در حال افزايش باشد .اين در حالی است
که در طی  5سال گذشته هیچ صادراتی به کشور هند انجام نشده است.
از سوي ديگر ،با بررسی اقالم وارداتی از کشور هند به ايران (جدول  )25-4مشخص میشود که طیف محصوالت ساخته
شده از مس ،چوب و شیشه مورد توجه واردکنندگان بوده است .در واقع ،کاالهاي وارداتی به ايران با کیفیتی بهتر در داخل قابل
خريداري است و اين در حالی است که صنايع دستی داخل منزوي شده است .البته مراودات ايران و هند در حوزه صنايع دستی
بسیار ضعیف است؛ به طوري که نامور مطلق ،معاون صنايع دستی کشور ( ،)1392مطرح میکند که علیرغم میراث فرهنگی
مشترک میان دو کشور ايران و هند ،تاکنون هیچگونه تفاهمنامهاي در خصوص صنايع دستی دو کشور به انجام نرسیده است و
اين در حالی است که اين دو کشور از برترينها در حوزه صنايع دستی جهان محسوب

میشوند1.

با نگاهی کلی بر اقالم مبادالتی میان کشور ايران و کشورهاي آسیا -اقیانوسیه ،میتوان به طیف وسیع کشورها اشاره کرد که
کم يا بیش ،داراي ارتباط بازرگانی با ايران در حوزه صنايع دستی هستند .بدين ترتیب ،به نظر میرسد تعیین حجم کلی مبادالت
ايران با کشورهاي اين ناحیه ،اطالعات مناسبی را در زمینه بازارهاي هدف صادراتی مشخص سازد .نگاره  ،26-4به طور آشکار
درصد صادرات اقالم صنايع دستی با کشورهاي واقع در منطقه آسیا-اقیانوسیه را نشان میدهد.

 .1خبرگزاري ايرنا مورخ 1392/11/28
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همانطور که در اين نگاره مشاهده میشود ،بیشترين حجم صادرات به کشور عراق تعلق دارد (معادل  47درصد) .به عبارت
ديگر ،تقريبا نیمی از صادرات اين کشور به حوزه آسیا -اقیانوسیه ،به کشور عراق صورت پذيرفته است .پس از آن ،کشور
امارات ،دومین بازار هدف صادراتی با حجم  30درصد فروش است .حجم صادرات انجام شده به ساير کشورهاي اين منطقه،
کمتر از  5درصد است که میزان قابلمالحظهاي را در بر نمیگیرد.
بنابراين ،با بررسی حجم صادراتی صنايع دستی به حوزه آسیا-اقیانوسیه در طول دوره پنجساله  93-89میتوان چنین مطرح
کرد که دو کشور عراق و امارات ،مهمترين بازار هدف صادراتی بودهاند .صادرات به ساير کشورها ،يا به صورت صادرات
اتفاقی بوده است و يا در طول اين دوره ،به علت برخی رويدادهاي پیشبینینشده ،طبق برنامه پیش نرفته است.
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نگاره  26 -4نگاره دايره اي درصد صادرات صنايع دستی با قاره آسیا و اقیانوسیه

به عالوه ،با توجه به نگاره  27-4میتوان حجم واردات محصوالت صنايع دستی از کشورهاي حوزه آسیا-اقیانوسیه به ايران
را مالحظه کرد .همانطور که در اين نمودار مشاهده میشود ،عمدهترين حجم واردات از کشور ترکیه صورت پذيرفته است
(.)%57
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نگاره  27 -4نمودار دايرهاي درصد واردات صنايع دستی با قاره آسیا و اقیانوسیه

علی رغم تصور ايجاد شده در اذهان عموم مبنی بر فزونی واردات کاالهاي صنايع دستی چینی به کشور ،اين کشور از لحاظ
حجم واردات رتبه دوم را داراست ( 29درصد) .بعد از کشور چین ،امارات با حجم صادرات معادل  13درصد ،به عنوان سومین
واردکننده عمده صنايع دستی محسوب میشود .واردات صورت گرفته از ساير کشورهاي اين حوزه مقدار ناچیزي است.
 2-4تحلیل مراودات بازرگانی ايران در بازار صنايع دستی با کشورهاي اروپايی
 1-2-4بازار هدف صادراتی کشور آلمان

آلمان کشوري در قاره اروپاست که از تاريخی ديرين برخوردار است .هنر صنايع دستی اين کشور نیز جايگاه خاصی در
اقتصاد آن دارد .جدول  26-4مراودات بازرگانی کشور ايران و آلمان را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان میدهد.
جدول  26 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور آلمان در حوزه صنايع دستی
اقالم مورد معامله

سال

ساير اشیا از سرامیك
1393

صادرات

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد آشپزخانه-
اي نقاشیشده ،تراشخورده

مجموع

1392

1391

ارزش دالري
35617
1860
37477

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،لعابزده

4333

صادرات مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك

529

مجموع

4862

صادرات مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سفال

27300

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

اقالم مورد معامله

سال

چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و
چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
صادرات
1391

ساير اشیا از سرامیك

20700

كاشی يا سرامیك نقاشیشده

6960

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك

1200
222182

ساير مصنوعات از مس ،قلمزنی

مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم
مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك
كاشی يا سرامیك نقاشیشده

9700

ساير اشیا از سرامیك

5350

ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

3600

اشیاي سر میز سرامیك ،لعابزده

1855

ساير اشیا از شیشههاي داراي ضريب انبساط خطی ،بدون تزيین

1320
696675

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....

35015

ساير اشیا از سرامیك

16268

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
خورده

مجموع
ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
خورده
صادرات رختآويز چوبی صنايع دستی شامل خراطی ،معرق ،مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب
خاتم
چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و
چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
مجموع
واردات

5326
56609

ساير اشیا از سرامیك

1389

661740
13110

مجموع

واردات

18190
18190

مجسمههاي كوچك و ساير اشیاي تزيینی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی ،معرق،

1390

136686

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،لعابزده

مجموع

صادرات

ارزش دالري

29336

مجموع
واردات

244

12402
1140
443
243
14228

اشیاي سر میز سرامیك ،لعابزده

65

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

سال

245

ارزش دالري

اقالم مورد معامله
ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانهاي از شیشه داراي ضريب انبساط

1389

واردات

خطی ،نقاشیشده ،تراشخورده
در ،چهارچوب ،دوره و آستانه در از چوب به صورت صنايع دستی شامل گره چینی (قطعات چوبی
متشكل از گرههاي هندسی قابل استفاده در سطوح)

مجموع

20450
1382
21897

بنابر جدول  ،26-4تعامالت بازرگانی میان دو کشور ايران و آلمان طی سالهاي  91-89به صورت دوطرفه بوده است .به
طوريکه در سال  ،89میزان واردات نسبت به صادرات میزان نسبتا بیشتري را به خود اختصاص داده است .اما در سال 90
صادرات به میزان قابلمالحظهاي نسبت به واردات افزايش میيابد .در سال  91نیز صادرات در مقايسه با واردات از ارزش
دالري بیشتري برخوردار است ،هرچند تفاوت میان دو مقدار صادرات و واردات در سال  91نسبت به سال  90کاهش قابل-
توجهی يافته است.
همچنین ،همانطور که در جدول  26-4مالحظه میشود ،در دوره زمانی  ،93-92مراودات بازرگانی میان دو کشور ايران و
آلمان به صورت صادرات صرف محصوالت صنايع دستی ايران با آلمان است .البته میزان صادرات نیز با کاهش قابلتوجه مواجه
بوده است .به طوريکه در سال  92میزان صادرات تنها تقريبا معادل  5هزار دالر است .اما در سه ماهه نخست سال  93افزايشی
هر چند اندک در میزان صادرات مشاهده میشود که امید است در ادامه سال ،اين روند افزايشی استمرار يابد.
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نگاره  28 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور آلمان

همانطور که در نگاره  28-4مشاهده میشود ،بیشینه صادرات صنايع دستی ايران به کشور آلمان در سال ( 90تقريبا معادل
 700هزار دالر) بوده است .آنگاه در سال  91با کاهش قابلمالحظه مواجه بوده است ،به طوريکه در سال  92مقدار صادرات
بسیار ناچیز بوده است .میزان افزايش اندک صادرات در سه ماهه نخست سال  93میتواند نشاندهنده روزنه امیدي در افزايش
صادرات اين محصوالت باشد.

طرح پژوهشی بررسی و شناسايی مؤلفههاي مؤثر در توسعه کسب و کار هنرهاي صناعی (صنايع دستی)
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به عالوه ،با توجه به کاالهاي صادراتی در دوره زمانی  5ساله  93-89در جدول  ،26-4عمده صادرات به کشور آلمان در
سالهاي  89و  93محصوالت سرامیکی ،در سالهاي  90و  91محصوالت ساخته شده از چوب ،و در سال  92کاالهاي سفالی
بوده است .البته در طی اين سالها ،محصوالت شیشهاي نیز از سوي خريداران آلمانی تقاضا شده است .از سوي ديگر ،اقالم
وارداتی در مدت زمان  91-89شامل محصوالت ساخته شده از مس ،چوب ،شیشه و سرامیک بوده است .نکته قابل توجه
مربوط به اقالم صادراتی و وارداتی سال  90است که در هر دو مورد ،محصوالت چوبی عمده محصوالت مورد مبادله بودهاند.
البته میزان صادرات اين محصوالت تقريبا  19برابر اقالم وارداتی بوده است .همچنین ،محصوالت صادراتی چوبی در سال 90
در برگیرنده مجسمهها و اشیاي تزيینی است ،در حالیکه اقالم وارداتی چوبی ،مبلهاي صنايع دستی را شامل میشود.
 2-2-4بازار هدف صادراتی کشور اتريش

کشور اتريش ،کشوري کوچک در اروپاي مرکزي است که با تاريخ و فرهنگی غنی ،به صورت پلی میان اروپاي شرقی و
اروپاي غربی قرار گرفته است .در اين کشور ،صنايع دستی زيبا و متنوع تولید میشود که در بازارهاي خريد در سطح شهر به
آسانی در دسترس است .جدول  27-4ارتباطات بازرگانی کشور ايران و اتريش را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان میدهد.
جدول  27 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور اتريش در حوزه صنايع دستی
اقالم مورد معامله

سال

ساير مصنوعات از مس ،میناكاري شده
1392

1391

صادرات اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،میناكاري شده
مجموع

9000

صادرات مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك صنايع دستی

1625

مجموع

1625
ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

251600

ساير اشیا از سرامیك

17490

مجموع
واردات

269090
ساير اشیا از سرامیك

6380

كارد (غیر از كاردهاي داراي تیغه ثابت) همچنین چاقو تاشو باغبانی

4348

مجموع

10728
ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس میناكاري شده

1389

6600
2400

صادرات
1390

ارزش دالري

11596

صادرات كاشی يا سرامیك نقاشیشده

7479

مجموع

19075

چنانکه که در جدول  27-4مشاهده میشود ،به استثناي سال  90که در آن تعامالت بازرگانی میان دو کشور ايران و اتريش
به صورت دو طرفه بوده است ،در  5سال گذشته تنها صادرات کاالهاي صنايع دستی ايران به کشور ايران جريان داشته است.

طرح پژوهشی بررسی و شناسايی مؤلفههاي مؤثر در توسعه کسب و کار هنرهاي صناعی (صنايع دستی)
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به عبارت ديگر ،در طی اين سالها ،هیچگونه واردات محصوالت صنايع دستی به کشور ايران صورت نپذيرفته است .نگاره -4
 ،29روابط بازرگانی میان اين دو کشور را نشان میدهد.
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صادرات

100000

واردات
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1393

1392
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نگاره  29 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور اتريش

به عالوه ،با توجه به نگاره  ،29-4حجم صادرات در زمینه محصوالت صنايع دستی در طی  5سال گذشته به میزان قابل
توجهی نیست .تنها در سال  90مقدار صادرات به  270هزار دالر رسیده است که اين میزان نیز در مقايسه با توانايی صادراتی
کشور ايران ،چندان به چشم نمی آيد .همانطور که در اين نگاره مشخص شده است ،صادرات اين محصوالت که در سال 90
با رشد قابلتوجهی مواجه شده است ،مجددا در سالهاي آتی کاهش بسیاري داشته است .به نظر میرسد در سال  92تا حدودي
میزان صادرات رو به افزايش باشد و امید است روند افزايشی در سالهاي بعد همچنان افزايش داشته باشد.
همچنین ،با بررسی موارد صادراتی در دوره زمانی ( 93-89جدول  )27-4مشخص میشود که تنها گروه محصوالت مسی
و سرامیکی مورد توجه خريداران اتريش بوده است که در اين میان ،تقاضاي محصوالت ساخته شده از مس بیشتر لحاظ شده
است.
 3-2-4بازار هدف صادراتی کشور اسپانیا

به خاطر وجود جنبههاي قدرتمندي از میراث فرهنگی رم در تمام زواياي زندگی اسپانیايیها ،اين کشور به عنوان کشوري
التین به حساب میآيد .با اين حال ،فرهنگ اسپانیا به خاطر تاريخ و قدمت طوالنیاش ،از بخش هنر گرفته تا موسیقی ،تحت
تأثیر ديگر کشورهاي اروپايی و کشو رهاي حوزه مديترانه قرار گرفته است .بدين ترتیب ،صنايع دستی اين کشور نیز متأثر از
اين طرز تلقی و فرهنگ در کشور اسپانیاست .جدول  28-4مراودات بازرگانی کشور ايران و اسپانیا را با ذکر اقالم مورد مبادله
نشان میدهد.

طرح پژوهشی بررسی و شناسايی مؤلفههاي مؤثر در توسعه کسب و کار هنرهاي صناعی (صنايع دستی)
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جدول  28 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور اسپانیا در حوزه صنايع دستی
اقالم مورد معامله

سال

1392

صادرات ساير اشیا از سفال

4050

مجموع

4050

واردات

در ،چهارچوب ،دوره و آستانه در از چوب به صورت صنايع دستی شامل گره چینی (قطعات
چوبی متشكل از گرههاي هندسی قابل استفاده در سطوح)

مجموع
صادرات و چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس میناكاري شده
مجموع
چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد
و چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
مجموع

1890
20577
1928
22505

در ،چهارچوب ،دوره و آستانه در از چوب به صورت صنايع دستی شامل گره چینی (قطعات
1389

46756

48646
مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....

واردات

5809
5809

چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد

1390

ارزش دالري

صادرات چوبی متشكل از گرههاي هندسی قابل استفاده در سطوح)
مجموع

360
360

با توجه به جدول  ،28-4تعامالت بازرگانی میان دو کشور ايران و اسپانیا تنها در سال  89به صورت صادرات صرف
محصوالت صنايع دستی ايران به کشور اسپانیا بوده است .البته اين میزان صادراتی نیز رقم شايان ذکري به شمار نمیآيد .در
سالهاي بعد ،اين مراودات به صورت دوطرفه شده است .هر چند بررسی ارقام صادراتی نشان میدهد که رابطه بازرگانی قوي
در اين حوزه میان اين دو کشور وجود نداشته است .چنانکه میزان صادرات صورت گرفته از مرز  50هزار دالر فراتر نمیرود.
واردات نیز در بیشترين میزان خود معادل تقريبی  23هزار دالر بوده است.
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نگاره  30 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور اسپانیا

همانطور که در نگاره  30-4مشاهده میشود ،رقم صادراتی به کشور اسپانیا تنها در سال  90با رشد خوبی برخوردار بوده
است .واردات نیز در اين سال نسبت به سالهاي ديگر (در فاصله زمانی  )93-89بیشترين بوده است.
از سوي ديگر ،با توجه به جدول  28-4میتوان به بررسی موارد صادراتی نیز پرداخت .همانطور که در اين جدول مالحظه
می شود ،صادرات محصوالت صنايع دستی به مشور اسپانیا محدود به برخی کاالهاي ساخته شده از سفال ،چوب و مس بوده
است .در واقع ،بیشترين میزان صادرات در گروه محصوالت چوبی قرار دارد .در مقابل ،محصوالت دريافتی از اين کشو تنها در
گروه محصوالت چوبی بوده است .به نظر میرسد تبادالت میان اين دو کشور بیشتر در حیطه محصوالت چوبی قرار داشته
است.
 4-2-4بازار هدف صادراتی کشور انگلستان

کشور انگلستان از صنايع دستی قوي و متنوعی برخوردار است .به خصوص ،پس از جنبش هنر و به هم پیوستگی هنر و
صنعت در اروپا ،گرايش به کاربردي کردن هنر و خلق آثار معنوي افزايش چشمگیري داشت .يکی از شاخههاي هنر کاربردي،
صنايع دستی اين کشور است که در اين دوره پیشرفت قابلتوجهی را تجربه کرده است .جدول  29-4تعامالت بازرگانی کشور
ايران و انگلستان را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان میدهد.
جدول  29 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور انگلستان در حوزه صنايع دستی
سال
1393

1392

اقالم مورد معامله

ارزش دالري

صادرات اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،لعابزده

141

مجموع

141

صادرات

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

97400

ساير مصنوعات از مس ،میناكاري شده

49500

ساير اشیا از سرامیك

6870

ساير مصنوعات از مس ،قلمزنی

4500
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اقالم مورد معامله

سال

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سفال
ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد
آشپزخانهاي نقاشیشده ،تراشخورده
مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی ) از سرامیك
1392

صادرات ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي تزيینی) يا مقاصد آشپزخانه-
اي بدون تزيین

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

50925

ساير اشیا از سرامیك
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ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
خورده

293520
7335

ساير اشیا از سرامیك

1260

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....

600

مجموع

302715
ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس میناكاري شده

22500

ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

20704

ساير اشیا از سرامیك

3300

ساير اشیا از سفال

2280

چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد
و چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد
آشپزخانهاي نقاشیشده ،تراشخورده
كاشی يا سرامیك معرق
ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
خورده
مجموع

700

165805

ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

1389

1740

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،بدون لعاب

مجموع

صادرات

2175

80

آشپزخانهاي نقاشیشده ،تراشخورده
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2240

ساير اشیا از سفال

صادرات ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد

صادرات

ارزش دالري
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مجموع
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همانطور که در جدول  29-4مشاهده میشود ،تعامالت بازرگانی میان دو کشور ايران و انگلستان به صورت صادرات
محصوالت صنايع دستی ايران به انگلستان بوده است .در اين میان ،در طول دوره زمانی  5ساله  ،93-89انگلستان هیچگونه
وارداتی در زمینه صنايع دستی به ايران نداشته است .مراودات بازرگانی میان اين دو کشور در نگاره  31-4نشان داده شده است.
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نگاره  31 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور انگلستان

بر اساس نگاره  ،31-4روند صادرات کاالهاي صنايع دستی با نموداري سینوسی مواجه بوده است .به طوريکه در سال 90
نسبت به سال  89رشد قابل مالحظهاي مشاهده میشود ،اين در حالی است که در سال  91مجددا ارزش دالري صادرات
محصوالت صنايع دستی کاهش میيابد .در سال  92روند افزايشی دوباره شروع می شود ،ولیکن در سه ماهه نخست سال 93
اين روند دنبال نمی شود .امید است در ادامه سال ،مقدار صادرات به حد انتظار از رشد مناسبی برخوردار باشد.
به عالوه ،همانطور که در جدول  29-4مالحظه میشود ،اقالم صادراتی در برگیرنده طیف محصوالت ساخته شده از سفال،
سرامیک ،مس ،چوب و شیشه است .الزم به ذکر است ،ارزش دالري صادرات محصوالت صنايع دستی ايران به کشور انگلستان
در بیشترين میزان خود در دوره زمانی  93-89نزديک به  300هزار دالر بوده است.
 5-2-4بازار هدف صادراتی کشور ايتالیا

ايتالیا داراي تاريخی غنی از تماسها و تبادالتی است که بر مردم ،اقتصاد و فرهنگ آن اثر گذاشته است .صنايع دستی اين
کشور نیز با اقتباس از تاريخ و فرهنگ غنی خود ،از زيبايی و تنوع چشمگیري برخوردار است .به طوريکه صنعت گردشگري
و هنرهاي صناعی در اين کشور ،ارتباطی عمیق و گسترده دارند و از يکديگر متأثر میشوند .جدول  30-4ارتباطات بازرگانی
کشور ايران و ايتالیا را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان میدهد.
جدول  30 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور ايتالیا در حوزه صنايع دستی
سال
1392

اقالم مورد معامله
صادرات مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سفال
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سال

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی
صنايع دستی چوبی شامل خراطی ،معرق ،مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم به
صادرات
1392

جز رختآويز و خالل چوب كبريت
مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی ) از سرامیك
ساير اشیا از سفال

375
87287

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،لعابزده

ساير اشیا از سرامیك
صادرات مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك
اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی
صنايع دستی چوبی شامل خراطی ،معرق ،مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم به
جز رختآويز و خالل چوب كبريت
مجموع

5297
2940
1080
576
234
10127

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
خورده
در ،چهارچوب ،دوره و آستانه در از چوب به صورت صنايع دستی شامل گره چینی (قطعات چوبی
متشكل از گرههاي هندسی قابل استفاده درسطوح)
مجموع

30276
26209
56485

اشیاي سر میز ،آشپزخانه ،ساير اشیاي خانه و پاكیزگی از سفال لعابزده
چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و
چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
ساير اشیا كه در جاي ديگر ذكر نشده از سرامیك
صادرات ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس میناكاري شده
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مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك
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اشیاي سر میز سرامیك ،لعابزده
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ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
خورده
مجموع
واردات
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خورده
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ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-

واردات

12600

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،میناكاري شده

مجموع

1391

ارزش دالري

1713

مجموع
واردات
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اقالم مورد معامله

سال

ارزش دالري

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
1390

واردات

خورده
مصنوعات چوبی صنايع دستی شامل خراطی ،معرق ،مشبك ،منبت ،نازوكاري ،نقاشی روي چوب
خاتم ،براي سرويس میز يا آشپزخانه

مجموع

صادرات

2874

ساير اشیا از سرامیك

59820

ساير اشیا از سفال

26003

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك

1440

ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس میناكاري شده
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ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
خورده
واردات

86365

117796

مجموع
1389
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مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....

55806
7803

در ،چهارچوب ،دوره و آستانه در از چوب به صورت صنايع دستی شامل گره چینی (قطعات چوبی
متشكل از گرههاي هندسی قابل استفاده در سطوح)
كارد با تیغه ثابت (غیر از كاردهاي سر میز)

7340
1489
72438

مجموع

با توجه به جدول  ،30-4ارتباطات بازرگانی میان دو کشور ايران و ايتالیا در دوره زمانی  93-89به صورت دوطرفه بوده
است .به عبارت ديگر ،در طول اين دوره زمان به موازات صادرات صورت گرفته در حوزه صنايع دستی ،وارداتی نیز انجام شده
است که در برخی مواقع از میزان صادرات فزونی يافته است .نگاره  32-4به روشنی مراودات بازرگانی میان اين دو کشور را
نشان میدهد.
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نگاره  32 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور ايتالیا
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با استناد به نگاره  32-4میتوان چنین مطرح کرد که به جز در سال  ،91صادرات محصوالت صنايع دستی از سطح تقريبی
يکسانی برخوردار بوده است .البته در سالهاي  91و سه ماهه نخست سال  ،93ارزش دالري صادرات با کاهش قابلتوجهی
مواجه بوده است .از سوي ديگر ،واردات نیز کم و بیش از سطح خاصی فراتر نرفته است .البته در سال  ،90میزان واردات انجام
شده با افزايش قابل مالحظهاي همراه بوده است .اما در سالهاي بعد میزان آن کاهش نسبی داشته است .در سه ماهه نخست
سال  93نیز وارداتی به کشور ايران صورت نپذيرفته است .به عالوه ،بنابر دادههاي آماري جدول  ،30-4موارد صادراتی به
کشور ايتالیا طیف وسیعی از کاالهاي سفالی ،مسی ،چوبی ،سرامیکی و شیشه اي را در بر میگیرد.
 6-2-4بازار هدف صادراتی کشور سويیس

سويیس کشوري در اروپاي غربی است که صنايع دستی ،نقش مهمی در اقتصاد آن ايفا میکند و در واقع ،يکی از منابع مهم
درآمدهاي دولت محسوب میشود .جدول  31-4مراودات بازرگانی کشور ايران و سويیس را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان
میدهد.
جدول  31 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور سويیس در حوزه صنايع دستی
اقالم مورد معامله

سال

چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و
چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
1391

صادرات رختآويز چوبی صنايع دستی شامل خراطی ،معرق ،مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب
خاتم
مجموع

1390

مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم
كاشی يا سرامیك نقاشیشده
مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك

مجموع
مجسمههاي كوچك و ساير اشیاي تزيینی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی ،معرق،
مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم
مجموع

1389

129754
1188
20
3100
1949
5049

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك

3360

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سفال

1200

صادرات چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و
چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
مجموع

1120

130962
كارد (غیر از كاردهاي داراي تیغه ثابت) همچنین چاقو تاشو باغبانی

واردات

622

1742
مجسمههاي كوچك و ساير اشیاي تزيینی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی ،معرق،

صادرات

ارزش دالري

222
4782
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سال

255

اقالم مورد معامله
واردات

1389

ارزش دالري
14735

كارد (غیر از كاردهاي داراي تیغه ثابت) همچنین چاقو تاشو باغبانی

14735

مجموع

همانطور که در جدول  31-4مشاهده میشود ،در سالهاي  89و  ،90تعامالت بازرگانی میان دو کشور ايران و سويیس به
صورت دوطرفه بوده است .آنگاه در سال  91به صورت صادرات صرف محصوالت صنايع دستی ايران به کشور سويیس تغییر
يافته است .در سالهاي  92و  93نیز ،هیچگونه ارتباط بازرگانی میان اين دو کشور در آمار گمرک ثبت نشده است .در نگاره
 ،33-4تعامالت بازرگانی میان اين دو کشور در قالب نمودار مشخص شده است.
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صادرات
واردات

0
1393

1392

1391

1390

1389

نگاره  33 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور سويیس

همانطور که در نگاره  33-4مشهود است ،تنها در سال  90صادرات محصوالت صنايع دستی ايران به کشور سويیس رقم
نسبتا قابلتوجهی بوده است .بررسی اقالم صادراتی مندرج در جدول  31-4نیز نشان میدهد که محصوالت چوبی ،سرامیکی
و سفالی در طول دوره زمانی  5ساله مورد تقاضاي خريداران کشور سويیس بوده است .البته در اين میان ،محصوالت چوبی
بیشتر مورد توجه اين خريداران قرار گرفته است.
 7-2-4بازار هدف صادراتی کشور فرانسه

کشور فرانسه ،با هنر لوکس و مدرن خود در سراسر جهان شهرت دارد .صنايع دستی اين کشور نیز از اين ويژگیها مستثنی
نیست .در واقع ،فعاالن اين حوزه تنها قشر خاصی هستند که کارهاي صنايع دستی را با خالقیت بسیار و بدون نگاه اقتصادي
کوتاهمدت انجام میدهند .جدول  32-4مراودات بازرگانی کشور ايران و فرانسه را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان میدهد.
جدول  32 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور فرانسه در حوزه صنايع دستی
اقالم مورد معامله

سال

ساير اشیاي از سفال
1392

ارزش دالري
23463

صادرات مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سرامیك

5530

مجموع

28993

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

اقالم مورد معامله

سال

ساير اشیا كه در جاي ديگر ذكر نشده از سرامیك
اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،میناكاري شده

3600

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سفال ،لعابزده

3144

صادرات مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم
مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سفال
صنايع دستی چوبی شامل خراطی ،معرق ،مشبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشی روي چوب خاتم به
جز رختآويز و خالل چوب كبريت
مجموع
ساير اشیا از سرامیك
ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
خورده
صادرات اشیاي سر میز ،آشپزخانه ،ساير اشیاي خانه و پاكیزگی از سفال لعابزده
ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
خورده
چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و
چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
مجموع
مصنوعات چوبی صنايع دستی شامل خراطی ،معرق ،مشبك ،منبت ،نازوكاري ،نقاشی روي چوب
خاتم ،براي سرويس میز يا آشپزخانه
مجموع

1389

صادرات

1040
168

205920
9840
9000
3012
952
840
229564

ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی بدون تزيین
واردات

2000

29812
ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس میناكاري شده

1390

ارزش دالري
19860

مجسمههاي كوچك و ساير اشیاي تزيینی از چوب به صورت صنايع دستی شامل خراطی ،معرق،
1391

256

95843
5371
101214

ساير اشیا از سرامیك

9،345

ساير اشیا از سفال

7800

اشیاي سر میز ،آشپزخانه ،ساير اشیاي خانه و پاكیزگی از سفال لعابزده

3678

مجموع

20823

با توجه به جدول  ،32-4به غیر از سال  ،90تعامالت بازرگانی میان دو کشور ايران و فرانسه به صورت يک طرفه بوده است.
در طول اين دوره زمانی ،تنها محصوالت صنايع دستی ايران به کشور فرانسه صادر شده است .نگاره  34-4به نحوي آشکار،
اين تعامالت بازرگانی را نشان میدهد.
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300000
200000
صادرات

100000

واردات
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نگاره  34 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور فرانسه

همانطور که در نگاره  34-4مشخص شده است ،تنها در سال  90میزان صادرات از رشد قابلتوجهی برخوردار بوده است.
در اين سال ،میزان واردات نیز به نسبت سالهاي ديگر مقدار بیشتري بوده است .هر چند ارزش دالري صادرات در اين سال
از واردات فزونی يافته است .با توجه به جدول  32-4میتوان موارد صادراتی از کشور ايران به فرانسه در طول دوره زمانی
 93-89را مشاهده کرد .اين محصوالت شامل طیفی از محصوالت سفالی ،سرامیکی ،مسی ،چوبی و شیشهاي است .در مقابل،
کاالهاي ساخته شده از شیشه و چوب به کشور ايران وارد شده است که محصوالت شیشهاي حجم بیشتري را به خود اختصاص
داده است.
 8-2-4بازار هدف صادراتی کشور قبرس

کشور قبرس تا حد زيادي بر اقتصاد صنايع دستی و محلی خود تکیه دارد .صنايع دستی اين کشور عمدتا در حیطه پارچهبافی،
کارهاي دستی هساپ ،کاالهاي ابريشمی و محصوالت بافندگی با گیاهان است .جدول  33-4تعامالت بازرگانی کشور ايران و
قبرس را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان میدهد.
جدول  33 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور قبرس در حوزه صنايع دستی
اقالم مورد معامله

سال

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري واجزا وقطعات آن از مس ،میناكاري شده
چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و
چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی
1392

صادرات ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي تزيینی) يا مقاصد آشپزخانهاي،
بدون تزيین
ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد آشپزخانه-
اي ،نقاشیشده ،تراشخورده
مجموع

ارزش دالري
30400
10800
6300
3300
210
51010

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

سال

258

ارزش دالري

اقالم مورد معامله
چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و
چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان

1391

صادرات ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
خورده
مجموع

30000
675
30675

با توجه به جدول  33-4میتوان چنین مطرح کرد که مراودات بازرگانی میان دو کشور ايران و قبرس محدود به صادرات
محصوالت صنايع دستی ايران به کشور قبرس بوده است .البته صادرات صورت گرفته در اين دوره  5سال ،نه تنها رقم قابل
توجهی به شمار نمیرود ،بلکه به طور مستمر صورت نپذيرفته است .چنانکه در اين جدول مشاهده میشود ،تنها در سالهاي
 91و  92اقالم صنايع دستی ايران به کشور قبرس صادر شده است.
به عالوه ،نگاره  35-4به نحوي آشکار روند صادراتی کاالهاي صنايع دستی ايران به کشور قبرس را نشان داده است .همانطور
که در اين نگاره مشاهده میشود ،در سال  92نسبت به سال  91رشدي در میزان صادرات صورت پذيرفته است .ولی اين روند
صعودي در سال بعد ادامه نیافته است.
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20000

واردات
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نگاره  35 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور قبرس

البته از آنجايیکه ارقام گزارش شده در سال  93محدود به سه ماهه نخست اين سال است ،نمیتوان تفسیر کرد که روند
صادرات متوقف شده است .امید است خط افزايش صادرات از سال  91در سال  93ادامه يابد .همچنین ،با توجه به جدول -4
 33می توان چنین اذعان کرد که اقالم صادراتی شامل کاالهاي ساخته شده از مس ،چوب و شیشه است .در اين میان ،میزان
صادرات محصوالت چوبی و آنگاه مسی بیشتر از محصوالت شیشهاي بوده است.
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 9-2-4بازار هدف صادراتی کشور هلند

کشور هلند از صنايع غنی و پرباري برخوردار است .از صنايع دستی اين کشور میتوان به کفشهاي چوبی و بزرگی اشاره
کرد که نماد اين کشور محسوب میشوند و در مراسم خاص مورد استفاده قرار میگیرند .جدول  34-4مراودات بازرگانی
کشور ايران و هلند را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان میدهد.
جدول  34 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور هلند در حوزه صنايع دستی
اقالم مورد معامله

سال
1392
1391

صادرات ساير اشیا از سرامیك

30810

مجموع

30810

صادرات اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سرامیك ،لعابزده

93500

مجموع

93500
ساير اشیا از سرامیك

1390

ارزش دالري

28800

صادرات مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی) از سفال

4100

مجموع

32900
ساير اشیا كه در جاي ديگر ذكر نشده از سرامیك

صادرات چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد
و چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان

1389
مجموع
واردات
مجموع

205440
4،800
210240

مبلهاي صنايع دستی (خراطی ،معرق ،خاتم و منبت و )....

6545
6545

همانطور که در جدول  34-4مشاهده میشود ،تعامالت بازرگانی میان دو کشور ايران و هلند تنها در سال  89به صورت دو
طرفه بوده است .به عبارت ديگر ،تنها در اين سال واردات محصوالت صنايع دستی کشور هلند به ايران صورت پذيرفته است.
در حالیکه در فاصله زمانی  93-90اين ارتباطات بازرگانی به صادرات صرف محصوالت صنايع دستی ايران به کشور هلند
تغییر يافته است .نگاره  36-4به نحوي آشکار ،مراودات بازرگانی میان اين دو کشور را در قالب نمودار نشان میدهد.
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نگاره  36 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور هلند

با توجه به نگاره  ،36-4صادرات محصوالت صنايع دستی ايران به هلند در سال  89میزان قابل توجهی بوده است (تقريبا
 210هزار دالر) .اما در سال  90با کاهشی ناگهانی به تقريبا يک ششم مقدار صادراتی سال  89رسیده است .در سال  91مجددا
افزايشی هر چند اندک در ارزش دالري صادرات مشاهده میشود .ولیکن ،متاسفانه در سال  92مجددا میزان صادرات کاالهاي
صنايع دستی نزول میيابد؛ به گونهاي که در سه ماهه نخست سال  93هیچگونه مراوده بازرگانی در حوزه صنايع دستی در آمار
گمرک ثبت نشده است.
به طور کلی ،همان طور که در نمودار  37-4نشان داده شده است ،عمده صادرات صنايع دستی ايران در حوزه اروپا ،به آلمان
صورت پذيرفته است ( .)%25پس از آن ،کشور انگلستان ،با حجم صادرات معادل  15درصد به عنوان دومین بازار هدف
صادراتی در اروپا به شمار می رود .وضعیت صادرات به ساير کشورهاي حوزه اروپا ،تقريبا يکسان است .به طوري که حجم
صادرات صنايع دستی به کشور هلند  9درصد ،اتريش  8درصد ،فرانسه  8درصد و ايتالیا  7درصد است .ساير کشورهاي مستقر
در حوزه اروپا از حجم صادراتی کمتر از  5درصد برخوردار هستند.

آلمان

سایر

%25

%21
قبرس
هلند

اتریش

%9

%8
انگلستان

ایتالیا

%15

سوییس

%7

%4

فرانسه
%8

اسپانیا
%1

نگاره  37 -4نمودار دايرهاي درصد صادرات صنايع دستی با قاره اروپا

%2
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به عالوه ،نگاره  ،38 -4درصد واردات صنايع دستی از کشورهاي حوزه اروپا به ايران را نشان میدهد .همانطور که در اين
نمودار مشاهده میشود ،کشور ايتالیا با حجم واردات  22درصد ،عمدهترين کشور واردکننده صنايع دستی به شمار میرود.
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نگاره  38 -4نمودار دايرهاي درصد واردات صنايع دستی با قاره اروپا

پس از کشور ايتالیا ،کشور فرانسه با حجم واردات  9درصد از جايگاه دوم در میان کشورهاي واردکننده برخوردار هستند و
آنگاه ،کشور آلمان با میزان درصد صادراتی  ،8سومین کشور مهم واردکننده صنايع دستی به شمار میرود .وضعیت واردات
ساير کشورهاي اين حوزه نیز ،مقدار ناچیزي را در بر میگیرد.
 3-4تحلیل مراودات بازرگانی ايران در بازار صنايع دستی با کشورهاي قاره امريکا
 1-3-4بازار هدف صادراتی کشور کانادا

کانادا کشوري در شمال قاره آمريکاي شمالی است که دومین کشور پهناور جهان محسوب میشود .جدول  35-4مراودات
بازرگانی میان دو کشور ايران و کانادا را با ذکر اقالم مورد مبادله نشان میدهد.
جدول  35 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور کانادا در حوزه صنايع دستی
اقالم مورد معامله
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ساير اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی
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ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز (به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد آشپزخانه-
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ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا آشپزخانهاي از شیشه ،نقاشیشده ،تراشخورده
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چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ،صنايع دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و
چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان
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با توجه به جدول  35-4میتوان چنین مطرح کرد که در طی  5سال گذشته رابطه بازرگانی میان اين دو کشور در حوزه
صنايع دستی يکطرفه و به صورت صادرات کاالهاي ايرانی به کشور کانادا بوده است .البته ارزش دالري اقالم صادراتی ،به
خصوص در  3سال گذشته ،رقم چندان قابلتوجهی به شمار نمیرود .نگاره  39-4به طور آشکار ،ارتباطات بازرگانی میان اين
دو کشور را نشان میدهد.
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نگاره  39 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور کانادا

با مشاهده میزان صادرات محصوالت صنايع دستی ايران در نگاره  39-4میتوان مطرح کرد که در طی  5سال گذشته روند
صادرات به صور مستمر نزولی بوده است .به عبارت ديگر ،بیشینه صادرات کاالهاي دستی در سال  89صورت پذيرفته است و
آنگاه در سالهاي آتی همواره اين میزان با کاهش مواجه بوده است؛ به طوريکه در سال  ،91اين روند با کاهشی قابلمالحظه
همراه بوده است .به عالوه ،در سه ماهه نخست سال  93نیز هیچگونه مراوده بازرگانی در حوزه صنايع دستی میان اين دو کشور
صورت نپذيرفته است.
همچنین ،بررسی اقالم صادراتی با توجه به جدول  35-4نشان میدهد که طیف محصوالت مسی ،سرامیکی ،چوبی ،شیشهاي
و سفالی در حجمی اندک به کشور کانادا صادر شده است .به نظر میرسد توجه به اين کشور به عنوان يکی از بازارهاي
صادراتی به خصوص در سالهاي گذشته همواره با کاهشی چشمگیر همراه بوده است .در واقع صادرات تقريبا  120هزار
دالري کاالهاي صنايع دستی به کشور کانادا در سال  89به میزان تقريبا  4هزار دالر در سال  92رسیده است .اين در حالی است
که در سه ماهه نخست سال  ،93هیچگونه صادراتی نیز در حوزه صنايع دستی به اين کشور انجام نشده است.
به طور کلی ،با استناد به نگاره  ،40 -4و با توجه به مطالب مذکور ،کشور کانادا ،عمدهترين بازار هدف صادراتی در قاره
امريکا به حساب میآيد .صادرات صورت گرفته به ساير کشورهاي اين حوزه ،مقادير بسیار ناچیزي را شامل میشود.
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نگاره  40 -4نمودار دايرهاي درصد صادرات صنايع دستی با قاره امريکا

همانطور که در نمودار  40-4مشاهده میشود ،حجم صادرات صنايع دستی به ساير کشورهاي حوزه امريکا معادل  29درصد
است و در مقايسه با حجم  71درصدي صادرات به کانادا ،مقدار قابلمالحظهاي به شمار نمیرود.
 4-4تحلیل مراودات بازرگانی ايران در بازار صنايع دستی با کشورهاي آفريقايی
 1-4-4بازار هدف صادراتی کشور کنیا

بنابر نظر شوراي ارتقاي صادرات کنیا ،اين کشور از رشد  29درصدي درآمدهاي کشور از محل صادرات صنايع دستی در
ماه نوامبر سال  2014در مقايسه با مدت مشابه در سال  2009بهرهمند بوده است که اين امر به رشد چشمگیر تقاضا براي صنايع
دستی اين کشور در اروپا ،آسیا و آمريکا متکی بوده است 1.صنايع دستی اين کشور شامل کیف ،لباس سنتی ،مجسمههاي ساخته
شده از عاج فیل و چوب ،و نوع خاصی از مبلمان است .جدول  36-4تعامالت بازرگانی کشور ايران و کنیا را با ذکر اقالم
مورد مبادله نشان میدهد.
جدول  36 -4میزان تعامالت بازرگانی ايران با کشور کنیا در حوزه صنايع دستی
اقالم مورد معامله
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اقالم مورد معامله
ساير ظروف شیشهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراش-
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با استناد به جدول  ،36-4ارتباط بازرگانی میان دو کشور ايران و کنیا در طی  5سال گذشته در حوزه محصوالت صنايع دستی
به صورت صادرات اقالم ساخت ايران به کشور کنیا بوده است .به عبارت ديگر ،در طی اين سالها ،واردات هیچگونه اقالم
صنايع دستی کنیا به ايران ثبت نشده است .در نگاره  ،41-4روابط بازرگانی میان اين دو کشور در قالب نمودار آشکار شده
است.
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نگاره  41 -4ارزش دالري میزان واردات و صادرات صنايع دستی با کشور کنیا

همچنین ،با توجه به نگاره  41-4میتوان روند صادرات به اين کشور در طی سالهاي  93-89را مالحظه کرد .همانطور که
در اين نگاره مشاهده میشود ،مسیر صادرات در طول اين سالها از نمودار سینوسی تبعیت میکند .به عبارت ديگر ،افزايش
صادرات در سال  90نسبت به سال  89با کاهشی قابلمالحظه مواجه میشود ،به طوريکه میزان آن در سال  89به کمینه خود
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میرسد و مجددا در سال  92میزان ارزش دالري صادرات افزايش میيابد .هرچند اين افزايش به بیشینه صادرات در سال 90
نمیرسد .به نظر میرسد در سه ماهه نخست سال  93نیز میزان صادرات با روند صعودي مواجه باشد.
از سوي ديگر ،با توجه به اقالم صادرات شده در طول  5سال گذشته (جدول  )36-4میتوان چنین استنباط کرد که انواع
محصوالت صنايع دستی شیشهاي ،سرامیکی ،چوبی و مسی از ايران به کشور کنیا صادر شده است .هر چند ارزش دالري اين
اقالم صادراتی همواره در طول اين  5سال مبلغی کمتر از  10هزار دالر بوده است .تنها مورد استثنا ،ارزش دالري صادرات سال
 90است که تقريبا معادل  20هزار دالر نشان داده است که نیمی از آن را صادرات مبلهاي صنايع دستی به صورت کارهاي
خراطی ،معرق ،خاتم و منبت در بر میگیرد.
با استناد به نگاره  42-4مشخص میشود که مهمترين بازار هدف صادراتی قاره آفريقا ،کشور کنیا با حجم صادراتی معادل
 14درصد است .ساير کشورهاي اين حوزه ،که تعداد زيادي را در بر میگیرند ،به تنهايی داراي میزان صادرات بسیار محدودي
هستند .به طوريکه حجم صادرات صورت گرفته به اين کشورها در کل برابر  86درصد است .در واقع میتوان چنین مطرح
کرد که با وجود تعداد بسیار بازارهاي هدف صادراتی در قاره آفريقا ،حجم انجام شده بسیار محدود است .اين امر نشان از عدم
برنامهريزي جامع و استفاده مناسب از بازارهاي هدف صادراتی است .به طوريکه به نظر میرسد ،صادرات به ساير کشورهاي
آفريقايی به صورت اتفاقی بوده است.
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نگاره  42 -4نمودار دايرهاي درصد صادرات صنايع دستی با قاره آفريقا

به نظر میرسد ،برنامهريزي و تدوين استراتژيهاي مناسب در جهت استفاده از بازار بزرگ قاره آفريقا میتواند حجم تبادالت
بازرگانی در حوزه صنايع دستی را دوچندان سازد .به عبارت ديگر ،افزايش حجم صادرات به هر يک از کشورهاي آفريقايی،
با در نظر گرفتن تعداد زياد اين کشورها ،منجر به افزايش چشمگیر در حوزه فروش صنايع دستی میشود.
در ادامه ،جهت تحلیل مناسب گروههاي شاخص صنايع دستی در حوزه بینالملل ،اطالعات صادراتی مربوط به هر يک از
گروههاي صنايع دستی در طول  5سال گذشته مورد بررسی قرار میگیرند.
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 5-4اطالعات صادراتی به بازارهاي هدف صنايع دستی ايران
 1-5-4آثار فلزي ايران و بازارهاي هدف صادراتی

تغییرات چشمگیر شیوههاي زندگی از گذشته نسبت به حال ،هدف تولید و چگونگی استفاده از آثار هنري فلزي را نیز تغییر
داده است .در شرايط کنونی فرهنگی و اجتماعی جامعه ،اين رشته به سه گروه تقسیم میشود که عبارت از اشیا و ظروف فلزي
کاربردي (مانند يراقآالت اسب ،ادوات فلزي و  ،)...اشیا و ظروف فلزي تزيینی (مانند تابلوهاي قلمزنی ،زيورآالت و  ،)...و
اشیا و ظروف فلزي کاربردي-تزيینی (ظروف ملیله ،قنديلهاي مشبک و  )...هستند .الزم به ذکر است ،در حوزه آثار فلزي،
جهت ساخت از روشهاي کوبشی (دواتگري ،ورقهکاري ،و پرس و خمکاري) ،ريختگی (قالبی) ،و ساز و بست (ملیلهسازي،
قفلسازي ،و ابزار و يراقآالتسازي)؛ و براي تزيین از شیوههاي مشبککاري ،حکاکی ،قلمزنی ،کوفتگري (مفتولکوبی و
ورقکوبی) و میناکاري استفاده می شود (ذريه زهرا .)1391 ،جدول  37-4به طور آشکار ،محصوالت صادراتی و اطالعات
مربوط به آن در حوزه آثار فلزي را نشان میدهد.
جدول  37 -4اطالعات صادراتی آثار فلزي ايران
حوزه هنرهاي
صناعی
آثار فلزي

کشورهاي

ارزش

بااهمیتترين

کماهمیتترين

هدف

دالري

بازار هدف

بازار هدف

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري

اتريش

13996

امارات

ترکیه

و اجزا و قطعات آن از مس ،میناكاري شده

اردن

403260

اسپانیا

1890

امارات

634186

انگلستان

22500

ايتالیا

4413

ترکیه

960

چین

69400

روسیه

20960

ژاپن

25200

عراق

109245

فرانسه

209520

قبرس

30400

قطر

141877

کانادا

2312

کويت

13600

لبنان

17920

مالزي

11680

نیوزيلند

2297

محصوالت صادراتی
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حوزه هنرهاي
صناعی
آثار فلزي

کشورهاي

محصوالت صادراتی

هدف

اشــیاي ســر میز ،اشــیاي آشــپزخانه ،اشــیاي خانهداري و اجزا و

ارزش دالري
امارات
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بااهمیتترين
بازار هدف
ترکیه

قطعات آن از مس ،میناكاري شده
1735616

مجموع ارزش دالري صادرات
اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه ،اشیاي خانهداري

آلمان

3600

و اجزا و قطعات آن از مس ،قلمزنی

اتريش

251600

اردن

1080

ارمنستان

9180

افغانستان

750

امارات

62726

انگلستان

462549

ايتالیا

13176

بحرين

621

تاجیکستان

2250

ترکیه

359516

چین

13230

روسیه

4640

عراق

333380

عربستان

4800

قبرس

6300

قطر

32205

کانادا

88413

کنیا

3000

لبنان

19600

مجموع ارزش دالري صادرات
مصنوعات از مس به صورت میناكاري شده

انگلستان

بحرين

1672616
اتريش

6600

اردن

32600

افغانستان

3200

امارات

87740

انگلستان

49500

ترکیه

10558

روسیه

12800

ژاپن

5920

امارات

اتريش

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

حوزه هنرهاي
صناعی
آثار فلزي

محصوالت صادراتی
مصنوعات از مس به صورت میناكاري شده

کشورهاي

ارزش

بااهمیتترين

هدف

دالري

بازار هدف

عراق

26620

امارات

قطر

12160

مجموع ارزش دالري صادرات
مصنوعات از مس به صورت قلمزنی

حوزه هنرهاي
صناعی
اتريش

247698
اردن

2950

امارات

16026

انگلستان

4500

روسیه

19310

عراق

488700

قطر

8550

کانادا

25012

مالزي

600

مجموع ارزش دالري صادرات
ســاير اشــیاي ســر میز ،اشــیاي آشــپزخانه ،اشــیاي

269

عراق

مالزي

565648
امارات

26100

امارات

-

خانهداري و اجزا و قطعات آن از مس فیروزهكوب
26100

مجموع ارزش دالري صادرات
طالآالت يا نقرهآالت و اجزاء آن ها از نقره ،کحتی

امارات

1310

آبكاري شده ،روكش شده يا پوشش شده با فلزات

عراق

9735

عراق

امارات

گرانبها ،حكاكی ،قلمزنی شده
مجموع ارزش دالري صادرات
زيورآالت يا جواهرآالت و اجزاي آن ها از نقره به

11045
لبنان

10000

لبنان

-

صورت سنتی ،صنايع دستی مرصع
مجموع ارزش دالري صادرات
كارد با تیغه ثابت (غیر از كاردهاي سر میز)
مجموع ارزش دالري صادرات
مجموع کل ارزش دالري صادرات گروه آثار فلزي

10000
ترکیه

1950
1950
4270673

ترکیه

-
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همانطور که در جدول  37-4مالحظه میشود ،عمده بازارهاي هدف صادراتی شامل کشورهاي امارات ،انگلستان و عراق
است .به عالوه ،با مقايسه ارقام صادراتی محصوالت ساخته شده مسی در دو روش میناکاري شده و قلمزنی شده ،به نظر
میرسد که تقاضاي خارجی هر دو گروه محصوالت با توجه به کاربردهاي مختلف منزل و محیط کار ،در سطح تقريبا يکسانی
باشد .ساير محصوالت اين گروه نیز از سطح صادرات نسبتا اندک برخوردار هستند .به طوريکه میتوان چنین اسنتباط کرد که
بخش عمده صادرات در اين گروه به محصوالت میناکاري شده و قلمزنی شده اختصاص دارد.
نگاره  ،43-4به نحوي آشکار ارزش دالري صادرات صورت پذيرفته به بازارهاي هدف را نشان میدهد .شايان ذکر است،
در اين نگاره ،صرفا صادرات آثار فلزي به بازارهاي هدف مورد توجه قرار گرفته است .در اين گروه ،انواع مصنوعات و اشیاي
مسی (به صورت قلمزنی ،میناکاري و فیروزهکوب) ،جواهرآالت و کارد ،مورد معامله قرار گرفته است .البته ،بنابر دادههاي
جدول  ،37-4بازار هدف صادراتی جواهرآالت ،اعم از طال و نقره ،کشورهاي عربی از قبیل امارات ،عراق ،و لبنان بودهاند؛ هر
چند ،رقم صادراتی چندان قابلتوجه به نظر نمیآيد .ولی با توجه به اينکه تقاضايی در اين بازارها مالحظه میشود ،میتوان با
برنامهريزي دقیق ،نه تنها فروش بیشتري به اين بازارها داشت ،بلکه حیطه فعالیت را به بازارهاي ديگر گسترش داد.
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
کنیا

عربستان

تاجیکستان

بحرین

افغانستان

آلمان

ارمنستان

مالزی

نیوزیلند

لبنان

کویت

قطر

کانادا

قبرس

فرانسه

عراق

ژاپن

روسیه

چین

ترکیه

ایتالیا

انگلستان

اسپانیا

امارات

اردن

اتریش

نگاره  43 -4حجم صادرات آثار فلزي به بازارهاي هدف صادراتی

با توجه به نگاره  ،43-4محصوالت صنايع دستی فلزي در فاصله زمانی  93-89به ترتیب به کشورهاي عراق ،امارات،
انگلستان ،اردن ،ترکیه ،اتريش ،فرانسه و قطر صادر شده است .میزان ارزش دالري دريافتی از محل صادرات اين گروه محصوالت
از ساير کشورها بسیار اندک است و در بهترين حالت ،به مرز  120هزار دالر هم نمیرسد .صادرات صورت پذيرفته به بازارهاي
هدف صادراتی عراق ،انگلستان ،ترکیه و اتريش بیشتر شامل اشیا و مصنوعات مسی به صورت قلمزنی است .در حالیکه عمده
صادرات آثار فلزي به کشورهاي امارات ،اردن ،فرانسه و قطر در برگیرنده اشیاي مسی به صورت میناکاريشده است .هر چند
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صادرات انجام شده به هر يک از اين کشورها چندان قابلمالحظه نیست ،ولی به دلیل وجود تقاضا در اين کشورها ،میتوان با
برنامهريزي منسجم صادراتی ،فعالیت در اين بازارهاي هدف را گسترش داد.
 2-5-4آثار سفالی ايران و بازارهاي هدف صادراتی

در زمینه هدف و کاربرد آثار سفالی بايد مطرح کرد که گروهی از اين آثار ،همواره ظروف مناسبی براي نگهداري مواد
خوراکی بودهاند و گروهی ديگر ،به عنوان مصالح ساختمانی مانند انواع آجر و کاشی ،کتیبههاي برجسته و همچنین انواع پیکره،
وسايل روشنايی و  ...به کار میروند .بدنههاي سفالی به صورت خام يا پخته ،هر کدام داراي ويژگی خاصی براي تزيین هستند.
نقوش برجسته (سهبعدي) روي بدنه خام و نقوش رنگی با لعاب يا رنگ روي بدنه پخته اجرا میشود .براي تزيین سفالینههاي
لعابدار و بدون لعاب از انواع نقوش گیاهی ،حیوانی ،انسانی ،اشیاي هندسی ،خطوط و  ...با رنگهاي گوناگون میتوان استفاده
کرد .همچنین اشیاي سفالی نقش برجسته را میتوان لعاب (يکدست ،رنگین و يا بیرنگ) داد (کیان اصل .)1391 ،در جدول
 ،38-4محصوالت صادراتی و اطالعات مربوط به آن در حوزه آثار سفالی نشان داده شده است.
جدول  38 -4اطالعات صادراتی آثار سفالی ايران
حوزه هنرهاي
صناعی
آثار سفالی

محصوالت صادراتی
ا شیاي سر میز ،آ شپزخانه ،ساير ا شیاي خانه و
پاكیزگی از سفال بدون لعاب

کشورهاي

ارزش

بااهمیتترين

کماهمیتترين

هدف

دالري

بازار هدف

بازار هدف

افغانستان

1361

عراق

انگلستان

امارات

385489

انگلستان

80

روسیه

5928

عراق

559741

قطر

8430

مجموع ارزش دالري صادرات
ا شیاي سر میز ،آ شپزخانه ،ساير ا شیاي خانه و
پاكیزگی از سفال لعابزده

961029
آذربايجان

19578

آلمان

33669

اردن

5760

امارات

58609

انگلستان

141

ايتالیا

44016

ترکیه

2676

ژاپن

200

عراق

602412

فرانسه

9834

قزاقستان

650

عراق

انگلستان
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حوزه هنرهاي

محصوالت صادراتی

صناعی
آثار سفالی

ا شیاي سر میز ،آ شپزخانه ،ساير ا شیاي خانه و
پاكیزگی از سفال لعابزده

کشورهاي

ارزش

بااهمیتترين

کماهمیتترين

هدف

دالري

بازار هدف

بازار هدف

قطر

1106

عراق

انگلستان

مجموع ارزش دالري صادرات

778651

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی)

آلمان

27300

از سفال

اردن

900

افغانستان

733

امارات

6446031

انگلستان

2240

ايتالیا

61250

ترکیه

4500

چین

516

سويیس

1200

عراق

3825

کويت

13845

فرانسه

1040

کانادا

2810

هلند

4100

مجموع ارزش دالري صادرات
ساير اشیا از سفال

امارات

چین

6570290
ارمنستان

3078

اسپانیا

4050

افغانستان

8161

امارات

739861

انگلستان

2880

ايتالیا

26378

ترکیه

45600

روسیه

20901

عراق

6549406

فرانسه

31263

قطر

136462

لبنان

13094

مجموع ارزش دالري صادرات
کاشی يا سرامیک معرق

272

عراق

انگلستان

7581134
آذربايجان

42700

عراق

انگلستان
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حوزه هنرهاي

محصوالت صادراتی

صناعی
آثار سفالی

کاشی يا سرامیک معرق

کشورهاي

ارزش

بااهمیتترين

کماهمیتترين

هدف

دالري

بازار هدف

بازار هدف

ارمنستان

20640

عراق

انگلستان

امارات

328436

اندونزي

1902

انگلستان

288

بحرين

362247

تايلند

159480

عراق

883413

عربستان

7800

کويت

13207

مالزي

15600

مجموع ارزش دالري صادرات
كاشی يا سرامیك نقاشیشده
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1835713
آلمان

16660

اتريش

7479

افغانستان

14119

امارات

602703

اندونزي

2189

بحرين

170729

پاکستان

97164

تاجیکستان

11640

تايلند

480

ترکمنستان

208

سويیس

1188

عراق

1836717

عربستان

481415

قطر

41721

کويت

23270

لبنان

66893

مالزي

82616

نیوزيلند

78

مجموع ارزش دالري صادرات

عراق

نیوزيلند

3457269

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی)

آلمان

14839

از سرامیك

اتريش

1625

عراق

قزاقستان

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

حوزه هنرهاي

محصوالت صادراتی

صناعی
آثار سفالی

مجسمه و ساير اشیاي تزيینی (به استثناي چینی)
از سرامیك

کشورهاي

ارزش

بااهمیتترين

کماهمیتترين

هدف

دالري

بازار هدف

بازار هدف

اردن

16050

عراق

قزاقستان

امارات

1262

انگلستان

1740

ايتالیا

4800

تاجیکستان

22560

ترکیه

46580

چین

19144

ژاپن

3700

سويیس

3380

عراق

64326

فرانسه

5530

قزاقستان

720

کنیا

6630

گرجستان

2178

لبنان

3558

مجموع ارزش دالري صادرات

218622

اشیاي سر میز ،اشیاي آشپزخانه از سرامیك ،بدون

امارات

4537

لعاب

کانادا

970

مجموع ارزش دالري صادرات

امارات

کانادا

5507

اشــیاي ســر میز ،اشــیاي آشــپزخانه از ســرامیك،

آلمان

1855

لعابزده

ايتالیا

730

ترکیه

42630

عراق

872443

مالزي

3718

هلند

93500

مجموع ارزش دالري صادرات
ساير اشیا از سرامیك

274

عراق

ايتالیا

1014876
آذربايجان

1500

آلمان

74069

اتريش

17490

ارمنستان

3000

امارات

642030

انگلستان

14460

امارات

نیوزيلند
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حوزه هنرهاي
صناعی
آثار سفالی

محصوالت صادراتی
ساير اشیا از سرامیك

275

کشورهاي

ارزش

بااهمیتترين

کماهمیتترين

هدف

دالري

بازار هدف

بازار هدف

ايتالیا

69660

امارات

نیوزيلند

تاجیکستان

14400

ترکیه

217814

چین

4130

عراق

366384

فرانسه

39045

قزاقستان

4125

کنیا

9125

لبنان

10664

نیوزيلند

240

هلند

265050

مجموع ارزش دالري صادرات

1753186

مجموع کل ارزش دالري صادرات گروه آثار سفالی

24176277

با توجه به جدول  ، 38-4بازارهاي هدف صادراتی در اين گروه محصوالت ،کشورهاي امارات و عراق هستند .به عالوه،
ارقام صادراتی بخشهاي مختلف اين گروه مشخص میکند که محصوالت کار شده و تزيین شده بیشتر از محصوالت ديگر
مورد توجه خريداران خارجی قرار گرفته است .اين مورد نشاندهنده استقبال بازارهاي هدف ساير کشورها از طرح و نقش
ايرانی است .همچنین ،اشیاي سفالی و کاشی يا سرامیک نقاشی شده ،نسبت به ساير محصوالت اين گروه از فروش بیشتري
برخوردار بودهاند .نگاره  ،44-4میزان صادرات انجام شده در رشته آثار سفالی به بازارهاي هدف صادراتی را بر حسب ارزش
دالري نشان میدهد .اقالم مشتمل در اين گروه عبارت از اشیاي سفالی و سرامیکی (به صورت بدون لعاب و لعاب زده)،
مجسمه و اشیاي تزيینی از سفال و سرامیک ،و کاشی يا سرامیک معرق و نقاشیشده هستند.
همانطور که در نگاره  44-4مشخص شده است ،بخش عمده صادرات آثار سفالی به ترتیب به کشورهاي عراق و امارات
اختصاص دارد .صادرات انجام شده به کشور عراق در دوره زمانی  5ساله ،تقريبا معادل  11/7میلیون دالر بوده است که سهم
بزرگی از آن به صادرات اشیاي سفالی ( 6/5میلیون دالر) و کاشی يا سرامیک نقاشیشده ( 1/8میلیون دالر) تعلق دارد .محصوالت
به فروش رفته در بازار هدف صادراتی امارات نیز عمدتا (تقريبا  )%70شامل مجسمه و اشیاي تزيینی ساخته شده از سفال است
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نگاره  44 -4حجم صادرات آثار سفالی به بازارهاي هدف صادراتی

به عالوه ،چنانکه در نگاره  44-4مالحظه میشود ،صادرات اين گروه به طیف وسیعی از کشورها انجام شده است .ولی میزان
ارزش دالري دريافتی بسیار محدود است .ظاهرا بیشتر تعامالت صورت گرفته در اين گروه به صورت صادرات اتفاقی و بدون
برنامه بوده است.
 3-5-4محصوالت آبگینه ايران و بازارهاي هدف صادراتی

شیشه به دلیل توانايی نگهداري مواد ،بزرگنمايی ،تحمل دماي باال ،عبور دادن نور ،پوشش حفاظتی و قابلیتهاي کاربردي
تزيینی ،همواره مورد توجه قرار داشته است .از اين ماده ،انواع محصوالت خانگی معمولی (بشقاب ،ديس ،گلدان و ،)...
شیشههاي نشکن ،کريستال ،بطري و محصوالت صنعتی (الیاف شیشهاي ،در و پنجره ،لوازم آزمايشگاهی و  )...تولید میشود و
گستره وسیعی از زندگی بشر را پوشش میدهد.
پس از ساخت ،شیشه به صورت شفاف يا مات در میآيد .در سطح شیشه میتوان با تراش ،نقاشی ،شیوههاي ماتسازي،
آبگز کردن و روشهاي ساخت دو پوست و سه پوست ،انواع طرحها را اجرا کرد .همچنین میتوان با انواع رنگها روي سطح
شیشه را نقاشی کرد .آرايههاي مختلف فلزي از جمله مس و آهن را براي تزيین روي شیشه به کار میگیرند (تسلیمی.)1391 ،
جدول  39-4به طور آشکار ،محصوالت صادراتی و اطالعات مربوط به آن در حوزه محصوالت آبگینه را نشان میدهد.
جدول  39 -4اطالعات صادراتی آبگینه ايران
کشورهاي

ارزش

بااهمیتترين

کماهمیتترين

حوزه هنرهاي

هدف

دالري

بازار هدف

بازار هدف

ظروف شی شهاي از نوع مورد ا ستفاده براي سر میز

آذربايجان

1402

عراق

انگلستان

(به غیر از لیوانهاي تزيینی) يا مقاصــد آشــپزخانهاي

افغانستان

18960

بدون تزيین

انگلستان

700

محصوالت صادراتی

صناعی
آبگینه
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حوزه هنرهاي

کشورهاي

ارزش

بااهمیتترين

کماهمیتترين

هدف

دالري

بازار هدف

بازار هدف

ظروف شی شهاي از نوع مورد ا ستفاده براي سر میز

ژاپن

6420

عراق

انگلستان

(به غیر از لیوانهاي تزيینی) يا مقاصــد آشــپزخانهاي

عراق

265497

بدون تزيین

قبرس

3300

گرجستان

6167

محصوالت صادراتی

صناعی
آبگینه
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302446

مجموع ارزش دالري صادرات
ظروف شی شهاي از نوع مورد ا ستفاده براي سر میز

آذربايجان

41580

(به غیر از لیوانهاي نوشیدنی) يا مقاصد آشپزخانهاي

آلمان

1860

ارمنستان

1990

افغانستان

149487

امارات

36425

اندونزي

2520

انگلستان

4454

تاجیکستان

43517

ترکمنستان

158256

ترکیه

503637

روسیه

900712

عراق

3587258

قبرس

210

قزاقستان

1840

کانادا

1140

کنیا

10040

کويت

19551

گرجستان

16982

لبنان

6000

نقاشیشده ،تراشخورده

مجموع ارزش دالري صادرات
ظروف شـــیشـــهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات
داخلی بدون تزيین

5487459
افغانستان

5965

بحرين

17250

تايلند

3420

عراق

274369

مجموع ارزش دالري صادرات
ظروف شـــیشـــهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات
داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده

عراق

قبرس

عراق

تايلند

301004
آذربايجان

23390

آلمان

1140

عراق

قبرس
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حوزه هنرهاي

کشورهاي

ارزش

بااهمیتترين

کماهمیتترين

هدف

دالري

بازار هدف

بازار هدف

ظروف شـــیشـــهاي براي محل كار ،توالت ،تزيینات

ارمنستان

51683

عراق

قبرس

داخلی يا مقاصد مشابه ،نقاشیشده ،تراشخورده

افغانستان

198061

امارات

67273

انگلستان

7405

ايتالیا

5792

پاکستان

597606

تاجیکستان

2760

ترکمنستان

2321609

ترکیه

559980

روسیه

25061

ژاپن

1812

عراق

23698820

فرانسه

9952

قبرس

675

قزاقستان

188004

قطر

5400

کانادا

1794

کنیا

19180

کويت

123667

گرجستان

452471

لبنان

121465

نیوزيلند

1296

محصوالت صادراتی

صناعی
آبگینه
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28486296

مجموع ارزش دالري صادرات
ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا

عراق

7972270

آشپزخانه از شیشه داراي ضريب انبساط خطی ،بدون

قزاقستان

4500

عراق

قزاقستان

تزيین
7976770

مجموع ارزش دالري صادرات
ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا

آذربايجان

90

آ شپزخانهاي از شی شه داراي ضريب انب ساط خطی،

اردن

5000

افغانستان

22100

امارات

325

ترکمنستان

5098

نقاشیشده ،تراشخورده

عراق

آذربايجان
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حوزه هنرهاي

کشورهاي

ارزش

بااهمیتترين

کماهمیتترين

هدف

دالري

بازار هدف

بازار هدف

ظروف شیشهاي از نوع مورد استفاده براي سر میز يا

ترکیه

4395

عراق

آذربايجان

آ شپزخانهاي از شی شه داراي ضريب انب ساط خطی،

عراق

450566

نقاشیشده ،تراشخورده

کانادا

8040

گرجستان

6323

محصوالت صادراتی

صناعی
آبگینه
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مجموع ارزش دالري صادرات
ساير اشیا از شیشههاي داراي ضريب انبساط خطی،
بدون تزيین

501937
آلمان

1320

اندونزي

2672

عراق

272005

مجموع ارزش دالري صادرات

275997

ساير اشیا از شیشههاي داراي ضريب انبساط خطی،

امارات

4193

نقاشیشده ،تراشخورده

اندونزي

35910

روسیه

22800

مجموع ارزش دالري صادرات
مجموع کل ارزش دالري صادرات گروه آبگینه

عراق

آلمان

اندونزي

امارات

62903
43394812

بنابر جدول  ،39-4کشورهاي عراق و ترکمنستان به عنوان مهمترين بازارهاي هدف صادراتی اين گروه به شمار میروند .به
طور کلی ،بخش عمده صادرات محصوالت اين گروه به کشور عراق صورت پذيرفته است .همچنین ،با بررسی اقالم صادراتی
در گروه آبگینه ،مالحظه می شود که ظروف و اشیاي نقاشی شده و تراش خورده در مقايسه با کاالهاي بدون تزيین ،با اقبال
فروش بسیار بیشتري روبرو بوده است؛ به طوريکه میتوان حجم عمده صادرات اين گروه را به محصوالت کار شده با طرح
و نقش ايرانی نسبت داد .نگاره  ،45-4میزان صادرات آبگینه به بازارهاي هدف خارجی را بر حسب دالر مشخص میکند .در
گروه آبگینه ،انواع محصوالت صنايع دستی از قبیل ظروف شیشهاي براي مصارف خانگی يا محل کار (به صورت بدون تزيین
يا نقاشیشده و تراشخورده) و اشیاي شیشهاي از شیشههاي داراي ضريب انبساط خطی (بدون تزيین يا نقاشیشده و تراش-
خورده) مورد معامله قرار گرفته است.
بنابر نگاره  ،45-4مهمترين بازار هدف صادراتی محصوالت آبگینه ،کشور عراق با صادرات تقريبا معادل  36/5میلیون دالر
است .پس از آن ترکمنستان ( 2/5میلیون دالر) ،ترکیه ( 1/1میلیون دالر) و روسیه ( 950هزار دالر) ،به عنوان ديگر مقاصد
صادراتی آبگینه ايران به حساب می آيند .ارز دريافتی از محل صادرات اين گروه محصوالت به ساير کشور ،با توجه به نگاره
 ،45-4در بیشترين حالت خود (کشور پاکستان) از مرز  600هزار دالر فراتر نمیرود .الزم به ذکر است ،ارقام مطرح شده مربوط
به مجموع صادرات محصوالت صنايع دستی طی  5سال اخیر است که نشاندهنده فعالیت بسیار محدود در اين بازارهاي
صادراتی است.
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نگاره  45 -4حجم صادرات آبگینه به بازارهاي هدف صادرات

بخش بزرگی از صادرات اين گروه به عراق ،شامل ظروف شیشهاي براي مصارف محل کار به صورت نقاشیشده و تراش-
خورده است (حدود  65درصد) .به عالوه ،قسمتی از صادرات آبگینه به اين بازار هدف به صورت ظروف شیشهاي با مصارف
منزل از شیشه داراي ضريب انبساط خطی و بدون تزيین ،و نیز ظروف شیشهاي براي مصارف خانگی به صورت نقاشیشده و
تراشخورده هستند .در بازار هدف ترکمنستان نیز ،مهمترين بخش صادرات به ظروف شیشهاي براي مصارف محل کار به
صورت نقاشیشده و تراشخورده اختصاص دارد .در حالیکه کشور ترکیه ،پذيراي ظروف شیشهاي نقاشیشده و تراشخورده،
هم براي مصارف خانگی و هم محل کار است .میزان صادرات صورت گرفته در اين دو بخش نیز تقريبا با يکديگر برابر است.
در نهايت ،قسمت عمده صادرات آبگینه به بازار روسیه ،شامل ظروف شیشهاي براي مصارف منزل به صورت نقاشیشده و
تراشخورده است.
همانطور که در مجموع مشخص میشود ،بازارهاي خارجی بیشتر تمايل به خريد محصوالت شیشهاي کار شده ايران دارند.
در واقع ،آنچه بیشتر در ذهن و خواسته خريداران خارجی نقش بسته است ،طرح و قلم دست ايرانی است که خودنمايی میکند.
اين نشان از مقبولیت گسترده نقوش ايرانی در کشورهاي هدف است که با تدوين برنامهها و استراتژيهاي مناسب میتواند
پذيرش جهانی داشته باشد.
 4-5-4آثار چوبی ايران و بازارهاي هدف صادراتی

چوب به دلیل فراوانی ،قابلیت حمل ،ساخت و تزيین آسان ،رنگ و بافت طبیعی و متنوع آن ماده بسیار مناسبی براي تولید
آثار هنري به شمار میرود .آثار هنري چوبی در دورههاي مختلف به شکل گستردهاي در زندگی انسانها مورد استفاده قرار
گرفته است .انواع در و پنجرهها ،ستون و نرده ،صندوق ،منبر ،قاب عکس ،رحل ،صندلی ،جداکننده فضاها (پاراوان) ،وسايل و
ظروف آشپزخانه و  ...که با انواع نقش و نگارها تزيین شدهاند ،از جمله اين آثار هستند .آثار هنري چوبی با توجه به نوع کاربرد

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

281

به صورت مسطح و حجمی با استفاده از طرحها و نقشهاي سنتی ساخته و تزيین میشوند .بهرهگیري از رنگ ،رگهها و بافت
طبیعی چوب از ويژگیهايی است که در ساخت اين آثار مورد توجه هنرمند قرار میگیرد .همچنین از گل میخها و يراقآالت
فلزي به عنوان آرايه در هنرهاي چوبی استفاده میشود.
ساخت و تزيین چوب را به روشهاي تراش ،برش ،برش و بست ،و يا ترکیبی انجام میدهند .به تناسب بهرهگیري از
روشهاي مذکور ،هنر درودگري سنتی به انواع مختلفی تقسیم میشود که عبارت از خراطی ،منبتکاري ،مشبککاري ،گره چینی،
معرقکاري ،نازککاري ،خاتمکاري ،معرق منبت ،معرق خاتم و احجام چوبی هستند (ذريه زهرا .)1391 ،جدول ،40-4
محصوالت صادراتی و اطالعات مربوط به آن در حوزه آثار چوبی را نشان میدهد.
جدول  40 -4اطالعات صادراتی آثار چوبی ايران
کشورهاي

ارزش

بااهمیتترين

کماهمیتترين

حـــوزه هنرهـــاي

هدف

دالري

بازار هدف

بازار هدف

مبلهاي صــنايع دســتی (خراطی ،معرق ،خاتم و

آذربايجان

5737

عراق

انگلستان

منبت و )....

ارمنستان

3780

افغانستان

2520

امارات

8376

انگلستان

600

تاجیکستان

11585

تايلند

14171

ترکمنستان

28680

ترکیه

2268

عراق

715072

قزاقستان

19228

کنیا

10070

گرجستان

44789

مالزي
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حـــوزه هنرهـــاي

کشورهاي
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کماهمیتترين
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دستی به صورت جعبه براي زيورآالت و كارد و

ترکیه
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چنگال ،اشیاي چوبی ،مبلمان

روسیه

6587

ژاپن
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سويیس

844

عراق

22418

فرانسه

840

قبرس
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قزاقستان
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12509360

مجموع ارزش دالري صادرات
صنايع دستی چوبی شامل خراطی ،معرق ،مشبك،

ايتالیا

10383

نازو كاري ،منبت ،نقاشـــی روي چوب خاتم به

روسیه

2112

جز رختآويز و خالل چوب كبريت

عراق

5023

فرانسه

168

کويت

2394

مجموع ارزش دالري صادرات

20080

در ،چهارچوب ،دوره و آســـتانه در از چوب به

ارمنستان

200

صورت صنايع د ستی شامل گره چینی (قطعات

اسپانیا

360

چوبی متشكل ازگرههاي هندسی قابل استفاده در

ترکیه

8879

سطوح)

عراق

37645

مجموع ارزش دالري صادرات

عراق

ارمنستان

47084

رختآويز چوبی صــنايع دســتی شــامل خراطی،

آلمان

443

معرق ،مشــبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشــی روي

افغانستان

544

چوب خاتم

سويیس

1120

عراق

1152

مجموع ارزش دالري صادرات

ايتالیا

فرانسه

3259

عراق

آلمان
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معرق ،مشــبك ،نازوكاري ،منبت ،نقاشــی روي

ترکیه
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سويیس
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فرانسه
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کانادا
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چوب خاتم

مجموع ارزش دالري صادرات
م صنوعات چوبی صنايع د ستی شامل خراطی

1087030
عراق

5450

عراق

-

معرق و مشــبك ،منبت ،نازوكاري ،نقاشــی روي
چوب خاتم براي سرويس میز يا آشپزخانه
مجموع ارزش دالري صادرات
مجموع کل ارزش دالري صادرات گروه آثار چوبی

5450
14568410

همانطور که در جدول  40-4مشاهده میشود ،مهمترين بازار هدف صادراتی ،کشور امارات است .به طوريکه بیش از نیمی
از صادرات گروه آثار چوبی به اين کشور صورت پذيرفته است .همچنین ،صادرات چوب خاتمکاري شده در قالب محصوالت
مختلف ،مهمترين بخش صادراتی گروه محصوالت چوبی را در بر میگیرد .در واقع ،با توجه به جدول  40-4میتوان چنین
استنباط کرد که صادرات چوب خاتمکاري شده با کشور امارات ،بخش عمده صادرات آثار چوبی را به خود اختصاص میدهد.
در نگاره  ،46-4حجم صادرات صورت پذيرفته در گروه آثار چوبی در قالب نمودار نشان داده شده است .در اين رشته صنايع
دستی ،طیفی از محصوالت شامل چوب خاتمکاري و منبتکاري شده ،مبل ،رختآويز چوبی ،در ،چهارچوب ،دوره ،آستانه
در ،مجسمه و اشیاي تزيینی ،و مصنوعات و صنايع دستی چوبی به صورت خراطی ،معرق ،مشبک ،نازککاري و منبت ،به
بازارهاي خارجی ارسال شده است.
چنانکه در نگاره  46-4مالحظه میشود ،بخش عمده صادرات آثار چوبی به ترتیب به بازارهاي هدف امارات ،کويت ،قطر،
آلمان و عراق صورت پذيرفته است .ارزش دالر دريافتی از صادرات به ديگر کشورها کمتر از  200هزار دالر است که در
مقايسه با صادرات انجام شده به ساير بازارهاي هدف صادراتی ،رقم بسیار ناچیزي به شمار میرود.
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نگاره  46 -4حجم صادرات آثار چوبی به بازارهاي هدف صادرات

با توجه به اقالم صادر شده به کشورهاي امارات ،کويت و قطر بر اساس جدول  ،40-4بیشترين فروش انجام شده در اين
گروه ،به چوب خاتمکاري و منبتکاري شده تعلق دارد .در حالیکه مجسمههاي کوچک و اشیاي تزيینی از چوب ،بیشتر مورد
توجه خريداران آلمانی بوده است .به عالوه ،در کشور عراق ،بخش عمدهاي از صادرات آثار چوبی به مبلهاي صنايع دستی
اختصاص دارد .به طور مشترک ،آنچه در سطح بینالملل مورد تقاضاي مشتريان خارجی قرار گرفته است ،طرح خراطی ،معرق،
مشبک ،نازککاري ،منبت ،و نقاشی ايرانی بر روي چوب بوده است.
 5-5-4دستبافتهاي سنتی ايران و بازارهاي هدف صادراتی

دستبافتهاي سنتی بیشتر به صورت تخت و به شکلهاي مستطیل و مربع در اندازههاي مختلف بافته میشوند .البته گاهی
به شکلهاي ديگر مانند دايره ،چندضلعی و حتی بیضی نیز تولید میشوند .برخی از بافتهها نیز از قبیل ظروف حصیري و بامبو
در شکلهاي سهبعدي (حجمی) ساخته میشوند تا کارايی الزم را داشته باشند .گاهی هم بافندگان با ذوق و مبتکر ،احجامی را
میبافند که بیشتر جنبه نمايشی دارند .دست بافتهاي سنتی معموال از طرحها و نقشها ،و رنگآمیزيهاي گوناگونی برخوردارند
(نیکويی .)1391 ،جدول  41-4به طور آشکار ،محصوالت صادراتی و اطالعات مربوط به آن در حوزه دستبافتهاي سنتی را
نشان میدهد.
جدول  41 -4اطالعات صادراتی دستبافتهاي سنتی ايران
حوزه

هنرهاي

کشورهاي

ارزش

بااهمیتترين

کماهمیتترين

محصوالت صادراتی

هدف

دالري

بازار هدف

بازار هدف

آذربايجان

1200

امارات

آذربايجان

به شكل معین از مواد قابل بافت ساخته شدهاند از

امارات

144621

نخل رونده به غیر از صنايع دستی كپوبافی

عراق

75203

صناعی
دســـتبافتهاي م صنوعات سبد و ح صیربافی و ا شیايی كه م ستقیما
سنتی
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حوزه
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دســـتبافتهاي مصنوعات سبد و حصیربافی و اشیايی كه مستقیما به شكل معین از
سنتی

امارات
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بااهمیتترين
بازار هدف
آذربايجان

مواد قابل بافت ساخته شدهاند از نخل رونده به غیر از صنايع دستی
كپوبافی
221024

مجموع ارزش دالري صادرات
صنايع دستی شامل كپوبافی بجز بامبو و نخل رونده

امارات

4800

عراق

76300

عراق

مجموع ارزش دالري صادرات

81100

مجموع کل ارزش دالري صادرات گروه دست بافتهاي سنتی

302124

امارات

با توجه به جدول  ،41-4بازارهاي هدف صادراتی امارات و عراق ،بخش عمده صادرات دستبافتهاي سنتی را شامل
میشوند .به عالوه ،در اين گروه ،آثار مصنوعات سبد و حصیربافی بیشتر مورد تقاضاي خريداران خارجی قرار گرفته است .هر
چند مجموع کل ارزش دالري دريافتی از محل صادرات کاالهاي اين گروه ،رقم ناچیزي به شمار میرود .نگاره  ،47-4حجم
صادرات اين رشته از صنايع دستی به بازارهاي هدف خارجی بر حسب ارزش دالري نشان داده شده است .دستبافتهاي
سنتی رقم بسیار ناچیزي را در صادرات صنايع دستی در اختیار دارند .به طوريکه در مقايسه با صادرات ساير رشتههاي اين
حوزه ،تقريبا جايگاهی ندارند و از سهم خاصی در صادرات صنايع دستی برخوردار نیستند .مجموع صادرات انجام شده
دستبافتهاي سنتی در دوره زمانی  5ساله ،در کل حدود  300هزار دالر است .همچنین ،تعداد بازارهاي هدف صادراتی نیز
در اين گروه محدود است.
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نگاره  47 -4حجم صادرات دستبافتهاي سنتی به بازارهاي هدف صادراتی

با توجه به نگاره  ،47-4کشورهاي عراق ،امارات و آذربايجان ،مقاصد صادراتی دستبافتهاي سنتی بودهاند .در بازارهاي
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
نیز طی  5سال اخیر تنها  1200دالر بوده است .البته به نظر میرسد ،با توجه به فعالیت درخشان فعاالن اين گروه ،عمده صادرات
دستبافت هاي سنتی به صورت چمدانی و بدون ثبت در آمار گمرک صورت پذيرفته باشد .حتی اگر اين مورد واقعیت داشته
باشد ،عدم وجود اطالعات آماري مؤثق میتواند برنامهريزي براي صادرات اين گروه محصوالت را با مشکل کمبود اطالعات
مواجه سازد.
نگاره  ،48-4درصد صادرات گروههاي صنايع دستی را نشان میدهد .همانطور که در اين نمودار مشاهده میشود ،محصوالت
آبگینه از لحاظ حجم صادرات ،عمدهترين گروه صنايع دستی به حساب میآيد ( 50درصد) .پس از آن ،آثار سفالی با حجم 28
درصد صادرات ،بیشترين میزان صادرات را به خود اختصاص میدهد .آنگاه ،آثار چوبی با حجم صادرات معادل  17درصد از
صادرات کل ،سومین گروه صنايع دستی به شمار میرود.

آثار فلزی
آثار سفالی
آبگینه
آثار چوبی
دست بافتهای سنتی

نگاره  48 -4نمودار دايرهاي درصد صادرات گروههاي صنايع دستی

از سوي ديگر ،علی رغم برتري نسبی ايران در حوزههاي فلزي و دستبافتهاي سنتی ،حجم صادرات اين اقالم کمتر از 5
درصد است .اين در حالی است که آثار فلزي و دستبافتهاي سنتی از شهرت بااليی در جهان برخوردار هستند .با اين وجود،
به علت عدم نگاه منسجم و برنامهريزي صحیح و مناسب ،سهم صادرات اين گروههاي صنايع دستی به دست کشورهاي رقیب
افتاده است.
نکته حايز اهمیت در صادرات صنايع دستی ،عدم توجه مناسب به دستبافتهاي سنتی است .همانطور که در فصل سوم
مالحظه شد ،مناطق صادراتی در دوره زمانی  93-89به صادرات اين گروه از اقالم صنايع دستی توجهی نکردهاند .در اين بخش
نیز که صادرات  5سال گذشته مورد بررسی قرار میگیرد ،جايگاه دست بافتهاي سنتی به عنوان يکی از گروههاي صنايع دستی
غالب در کشور به شدت احساس میشود .الزم به ذکر است ،حجم صادرات اين گروه در طی دوره  93-89تقريبا صفر بوده
است.
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جمعبندي فصل چهارم
به منظور بررسی بازارهاي هدف و تحلیل گروههاي شاخص صنايع دستی صادراتی به اين بازارها ،دادههاي آماري برگرفته
از سايت گمرک ايران و اتاق بازرگانی تهران در  5سال اخیر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .هدف از طرح اين بحث،
مشخص کردن بازارهاي مهم صادراتی و تعیین میزان اهمیت صادراتی گروههاي مختلف صنايع دستی در هر يک از اين بازارها
و در کل است ،به طوريکه مشخص شود عمدهترين بازار هدف بین المللی به کدام کشورها و حیطه جغرافیايی صورت پذيرفته
است .همچنین ،شناسايی مهمترين گروههاي صنايع دستی از لحاظ ارزش دالري صادرات از مراکز توجه اين فصل بوده است.
در بخش اول ،ارزش دالري اقالم صادراتی صنايع دستی به تفکیک کشورهاي موجود در قارههاي آسیا و اقیانوسیه ،اروپا،
امريکا و آفريقا ارايه شده است .در بخش کشورهاي آسیا و اقیانوسیه ،مهمترين بازار هدف صادراتی ،کشورهاي عراق و امارات
هستند .در مقابل ،کشورهاي ترکیه ،عراق و چین ،بیشترين واردات صنايع دستی را به ايران داشتهاند .در منطقه اروپا ،کشورهاي
آلمان و انگلستان ،از اهمیت صادراتی برخوردار هستند ،اين در حالی است که کشورهاي استالیا ،آلمان و فرانسه ،واردات
بیشتري را در اين حوزه به کشور ايران داشتهاند .در بررسی کشورهاي امريکايی ،کانادا مهمترين بازار صادراتی به حساب میآيد
و کشور کنیا در منطقه آفريقا ،از اهمیت صادراتی بیشتري برخوردار است.
در بخش دوم ،تقسیمبندي دادههاي صادرات بر اساس گروههاي اصلی حوزه صنايع دستی صورت پذيرفته است .بر اساس
اقالم صادراتی ،میتوان چنین نتیجهگیري کرد که صادرات انجام شده تحت گروههاي آثار فلزي ،آثار سفالی ،آبگینه ،آثار چوبی
و دستبافتهاي سنتی قرار میگیرد .بر اساس اطالعات آماري اين فصل ،محصوالت آبگینه از لحاظ حجم صادرات ،عمدهترين
گروه صنايع دستی به حساب میآيد ( 50درصد) .پس از آن ،آثار سفالی با حجم  28درصد صادرات ،بیشترين میزان صادرات
را به خود اختصاص میدهد .آنگاه ،آثار چوبی با حجم صادرات معادل  17درصد از صادرات کل ،سومین گروه صنايع دستی
به شمار میرود .از سوي ديگر ،علی رغم برتري نسبی ايران در حوزههاي فلزي و دستبافتهاي سنتی ،حجم صادرات اين
اقالم کمتر از  5درصد است .اين در حالی است که آثار فلزي و دستبافتهاي سنتی از شهرت بااليی در جهان برخوردار
هستند .با اين وجود ،به علت عدم نگاه منسجم و برنامهريزي صحیح و مناسب ،سهم صادرات اين گروههاي صنايع دستی به
دست کشورهاي رقیب افتاده است.
نکته حايز اهمیت در صادرات صنايع دستی ،عدم توجه مناسب به دستبافتهاي سنتی است .همانطور که در فصل سوم
مالحظه شد ،مناطق صادراتی در دوره زمانی  93-89به صادرات اين گروه از اقالم صنايع دستی توجهی نکردهاند .در اين بخش
نیز که صادرات  5سال گذشته مورد بررسی قرار میگیرد ،جايگاه دست بافتهاي سنتی به عنوان يکی از گروههاي صنايع دستی
غالب در کشور به شدت احساس میشود .الزم به ذکر است ،حجم صادرات اين گروه در طی دوره  93-89تقريبا صفر بوده
است.
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فصل پنجم
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مقدمه
همانگونه که در فصلهاي پیشین مالحظه میشود ،در فرآيند طرح تالش شده است جهت شناسايی و معرفی عوامل مؤثر
در توسعه کسب و کار هنرهاي صناعی از حوزه صنايع دستی وابسته به هنرهاي سنتی ،در ابتدا موانع مهم و چالشهاي اين
حوزه بررسی شوند .چرا که همواره با شناسايی و شناخت درست از مشکالت و چالشهاست که میتوان چشمانداز توسعه را
با تبیین عوامل اثرگذار و اثرپذير تجسم بخشید .بر همین اساس ،ضمن مطالعه و بررسی کتابخانهاي ،از فرصتهاي پژوهش
میدانی نیز استفاده شده است.
بدينصورت که پس از شناسايی و معرفی حوزههاي اصلی و شاخص در حوزه صنايع دستی در فصل اول ،چالشهاي اساسی
کسب و کار اين حوزه با بررسی و تحلیل وضعیت موجود در مقاالت و طرحها ،گزارشهاي مطبوعاتی ،ديدگاههاي صاحب-
نظران و فعاالن آن در فصل دوم به صورت مدون جمعآوري و در قالب جدولهاي مشخص ارايه شده است .متاسفانه در
سالهاي اخیر واردات صنايع دستی كشورهاي ديگر ،ضربات مهلكی به پیكره نیمه جان صنعت صنايع دستی ايران وارد كرده
و صنايع دستی داخلی را به حاشیه رانده است .بدين ترتیب ،بازارهاي هدف صادراتی نیز به چالش کشیده شده است .بنابراين،
جهت تبیین عوامل مؤثر توسعه بینالمللی اين حوزه ،در فصل سوم و چهارم تالش شده است يافتههاي آماري از وضعیت
موجود ارتباطات بازرگانی شناسايی و معرفی شوند .اين يافتهها در فصل سوم شامل شناسايی مناطق صادراتی بر دو اساس
بیشترين حجم صادرات در کل و در حوزههاي اصلی هنرهاي صناعی بوده است .در فصل چهارم بر همین مبنا ،بازارهاي هدف
صادراتی بر حسب منطقه جغرافیايی شناسايی شده است تا بر اساس آن ،گروههاي شاخص بر حسب حجم صادرات به دست
آمده از ديدگاه مبدا و مقصد اولويتبندي و معرفی شود.
همانگونه که در جدولهاي مربوط به چالشهاي صنايع دستی در فصل دوم مالحظه میشود ،تحلیل محتواي اهم چالشهاي
حوزه هنرهاي صناعی (صنايع دستی) با استناد به گزارشات کتابخانهاي و میدانی ارايه شده است .در ادامه ،جهت معرفی عوامل
مؤثر در کسب و کار اين حوزه ،در نگاره  1-5بر اساس بررسی چالشهاي مطرح شده از جداول چهارگانه که به نوعی موانع
توسعه کسب و کار اين حوزه بودهاند ،همه عوامل در گروهبنديهاي کلیتري قرار میگیرند .به طوريکه عناوين گروهها بر
اساس کدگذاري چالشهاي همگرا انتخاب شده است .اين انتخاب با بیشترين شباهت درونگروهی و تمايز بینگروهی با توجه
به محور اصلی طرح ،توسعه کسب و کار ،صورت پذيرفته است که با شناسايی و بررسی موانع توسعه از سه بعد ضد انگیزشی،
قانونی و محیط کسب و کار مورد بررسی قرار میگیرد .در ادامه ،گروههاي اصلی و مؤلفههاي زيرمجموعه در هر يک از گروهها
تشريح میشوند .گروههاي کلی بدين شرح هستند.
 گروه اصلی  :1حقوقی– قانونی .شامل الف .مالکیت معنوي ،ب .قوانین تدوينی و نظارتی -گروه اصلی  :2سیاسی .شامل الف .حمايت و پشتیبانی دولتی ،ب .مديريت ،ج .برنامه و استراتژي مدون
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حقوقی  -قانونی

مالکیت معنوي

حمايت و پشتیبانی دولتی

قوانین تدوينی و نظارتی
مديريت

سیاسی

برنامه و استراتژي مدون

تامین مالی و سرمايهگذاري
زيرساختهاي توسعه صنايع دستی

اقتصادي

شرايط اقتصادي داخلی
شرايط اقتصادي خارجی
رقابت و شرايط بازار

بازار و مکان فروش
گروههاي اصلی عوامل مؤثر

فرهنگ
خصوصیسازي

اطالعرسانی و آموزش

تشکلها و تعاونیها

هنر -مهارت

فرهنگی  -اجتماعی

همکاري بین نهادهاي ذيربط

رويکرد درونی

گردشگري

رويکرد بیرونی

نمايشگاه
مواد اولیه
تولید
صنعت

محصول

فعالیتهاي اداري

تبلیغات و بازاريابی
آمیخته بازاريابی
قیمتگذاري

محیط زيست

واسطههاي فروش

نگاره  1 -5عوامل مؤثر در توسعه کسب و کار صنایع دستی
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 گروه اصلی :3اقتصادي .شامل الف .تامین مالی و سرمايهگذاري ،ب .زيرساختهاي توسعه صنايع دستی ،ج .شرايط اقتصاديداخلی ،د .شرايط اقتصادي خارجی ،ه .رقابت و شرايط بازار ،و .بازار و مکان فروش ،ز .خصوصیسازي ،ح .تشکلها و
تعاونیها  ،ط .همکاري میان نهادهاي ذيربط.
 گروه اصلی : 4فرهنگی– اجتماعی .شامل الف .رويکرد درونی دربرگیرنده ابعاد  .1فرهنگ .2 ،اطالعرسانی و آموزش .3 ،هنرو مهارت؛ ب .رويکرد بیرونی دربرگیرنده ابعاد  .1گردشگري .2 ،نمايشگاه
 گروه اصلی : 5صنعت .شامل الف .آمیخته بازاريابی دربرگیرنده ابعاد  .1محصول .2 ،تبلیغات و بازاريابی .3 ،قیمتگذاري .4واسطههاي فروش؛ ب .مديريت مواد اولیه؛ ج .تولید؛ د .فعالیتهاي اداري؛ ه .محیط کسب و کار.
در ادامه ،توضیحات مربوط به هر يک از گروههاي کلی مشخص شده با توجه به ديد حوزه صنايع دستی ارايه میشود .الزم
به ذکر است ،عوامل مشخص شده بر اساس نگاه توسعه کسب و کار صورت پذيرفته است و در تشريح اهمیت اين عوامل به
طور مستمر اين نگاه دنبال شده است.
 1-5گروه مؤلفههاي مؤثر در توسعه کسب و کار صنايع دستی
 1-1-5گروه اصلی حقوقی– قانونی

الف  -مالکیت معنوي :يکی از عوامل مؤثر توسعه کسب و کار حوزه صنايع دستی ،ايجاد بسترهاي اعتماد و اطمینان خاطر در
جامعه هنري مربط به اين حیطه با حفظ مالکیت معنوي محصوالت ناب و اصیل هنرمندان آن است که نیاز به ثبت و ضبط ،و
ممانعت از کپیبرداري غیرمجاز دارد .مطابق مستندات ذکر شده در چالشها در بخش گزارش مطبوعاتی به مواردي همچون
استفاده غیرقانونی از طرحها و نقشهاي ايرانی و نیاز به ثبت و حمايت از آنها ،و در گزارش نشست تخصصی نیز به خطر
مشابهسازي و جايگزينی محصوالت ناب و اصیل صنايع دستی و يا حتی کپیبرداري به شیوههايی با تکنولوژي نوين (چاپ
سهبعدي و مدلسازي مشابه) اشاره شده است.
در گزارش بخش مصاحبه نیز بر عدم توجه مسئوالن مربوطه به کپیبرداري طرحها و نقشها و در نتیجه از بین رفتن انگیزه
کارآفرينی تاکید زيادي شده است .حتی با وجود حمايت سازمان میراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري که آثار هنرمندان
با تايید سازمان يونسکو در قالب مهر اصالت ثبت شدهاند ،به داليل مختلف از جمله عدم پیگردهاي قانونی و به نوعی عدم
اجرايی کردن حمايت از اين مجوز معنوي ،هنوز آثار هنرمندان مورد کپیبرداري و مشابهسازي قرار میگیرند که خود لطمه
بزرگی به کارآفرينی اين حوزه است .بدون شک تقويت مالکیت معنوي از آثار هنرمندان ،موجب انگیزه در خلق آثار خالقانه و
منحصر به فرد بیشتري است که بالطبع بر سلیقه مخاطب نیز اثري مثبت میگذارد و موجب شناخت بیشتر او از آثار ارزشمند
هنري و منحصر به فرد میشود .در نتیجه کسب و کار اين حوزه با مشتريان خاص و عام بیشتر ،رونقی ديگر خواهد داشت.
ب -قوانین تدوينی و نظارتی :در هر جامعهاي با وجود ساليق و افکار و روشهاي متفاوت آحاد مردم ،قوانین فصلالخطاب و
تعیینکننده نهايی در همه حوزهها هستند .يکی از ملزومات مهم در توسعهبخشی کسب و کار و کارآفرينی نیز زمینههاي قانونی
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و نظارتی آن است .در واقع ،از موانع قانونی توسعه کسب و کار و کارآفرينی اين حوزه میتوان به قوانین و مقررات بانکی،
قوانین مالیاتی ،قانون تجارت ،قانون کار ،وجود انحصارات دولتی ناشی از قوانین و مقررات ،قوانین و مقررات گمرکی ،قانون
شهرداري ،قوانین و مقررات صادرات و واردات ،قانون و مقررات ورشکستگی ،قوانین ثبت شرکتها ،قانون تجمیع عوارض،
قوانین حقوق مالکیت معنوي و ثبت اختراع ،قوانین محیط زيستی اشاره کرد.
شواهد موجود و بررسیهاي انجام شده در گزارش مطبوعاتی به مواردي مشابه همچون نبود قوانین تسهیلکننده 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 ،نبود رويکرد معافیت مالیاتی براي تشويق فعالیت در اين
حوزه چه داخلی و چه صادراتی ،نیاز به قوانین تأمین امنیت سرمايهگذاري ،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 ،عدم نظارت بر واردات مواد اولیه غیرکیفی ،عدم تضمین خريد کاالهاي ساخته شده و اعطاي پیشپرداخت به تولیدکننده،
عدم کنترل واردات صنايع دستی بیکیفیت خارجی ،مشکالت موجود در مسیر صادرات صنايع دستی اشاره کرده است و در
گزارش نشست صاحبنظران به مواردي همچون وجود مشکالت مجوزهاي تولید ،وجود چالشهاي حقوقی زنان ،وجود سوء
استفادههاي مختلف از تسهیالت تامین اجتماعی ،چالشهاي بیمه خوداشتغالی و تبديل آن به بیمه کارفرما (عدم جايگاه واقعی
خوداشتغالی و کارفرمايی) ،تحمیل پرداخت بیمه به کارفرما به هنرمندان تازهکار ،چالش بیمهاي بین مديرعامل و هنرجو (صنعتگر
بالقوه) و سازمان میراث فرهنگی ،وجود قوانین دست و پاگیر در نهادهاي دولتی در مسیر فعالیت فعاالن صنايع دستی پرداخته
شده است.
همچنین ،در گزارش مصاحبه به مواردي ديگر همچون قوانین سخت جهت توسعه کار ،نبود کنترل بر واردات کاالي خارجی
به خصوص صنايع دستی چینی ،قوانین دست و پا گیر (داخلی و صادراتی) ،عدم تضمین خريد محصوالت و قوانین نامناسب
در ارايه مجوز و اعطاي وام نیز اشاراتی شده است .بديهی است که هر چه قوانین و مقررات اداري در يک کشور سادهتر و
کوتاهتر باشد ،انگیزههاي کارآفرينی بیشتر میشود و توسعه کسب و کار سرعت بیشتري به خود میگیرد .به هر حال آنچه که
مهم است اين است که قانونگذاران میبايست قوانین و مقررات حاکم در اين حوزه را مورد بازبینی و بازنگاري قرار دهند و
شیوههايی نوينی را در اجراي آنها تدوين کنند؛ روشهايی که در نهايت ،قوانین تدوينی و نظارتی طرح شده براي تمامی
گروههاي درگیر ،منافع برد -برد داشته باشد.
 2-1-5گروه اصلی سیاسی

الف -حمايت و پشتیبانی دولتی :رشد و توسعه هر پديده اجتماعی ،مستلزم وجود زمینه يا محیط مناسب آن است .از اين رو،
توسعه کسب و کار در اين حوزه نیز شرايط و زمینه مناسب خود را میطلبد .شرايط عمومی دولت و بازارهاي مالی و کار نوعی
محیط عام کسب و کار است که در تعیین ظرفیت کارآفرينی نقش مهمی ايفا میکند .فقدان آگاهی از خدمات حمايت و پشتیبانی
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موجود ،فقدان مشاوران آموزشديده ،توسعهدهندگان ،بنگاهها و نهادهاي حمايتی ،و نبود حمايتهاي الزم در جهت راهاندازي
و توسعه کسب و کار اين حوزه از موانع توسعهبخشی به شمار میروند .در چالشهاي بررسی شده در مقاالت به مواردي
همچون عدم حمايتهاي کارشناسانه از حرفه صنايع دستی ،عدم حمايت کافی از هنرمندان فعال در اين حوزه ،عدم حمايت
از بومیسازي ،عدم توجه به شرايط بحرانی برخی از رشتههاي صنايع دستی؛ و در گزارش مطبوعاتی به چالشهايی نظیر عدم
حمايت از تولیدکنندگان فعال بخش خصوصی ،عدم حمايت از شرکتهاي تعاونی و اتحاديههاي در حال فعالیت ،نبود حمايت
بیمهاي صنعتگران و هنرمندان ،عدم حمايت از سرمايهگذاري بخش خصوصی ،نبود نظام حمايتی مناسب از صنعتگران و نیاز
به حمايتهاي رفاهی در اين حوزه اشاره شده است.
همچنین مشکالت مربوط به بیمه (چالش بین مديرعامل و هنرجو (صنعتگر بالقوه) و سازمان میراث فرهنگی) ،وجود مالیات
سنگین تولیدکنندگان ،عدم پشتوانه و حمايت از فارغالتحصیالن خالق اين حوزه و نوکارآفرينان ،عدم حمايتهاي دانشگاهی
و دولتی جهت راهاندازي کارگاههاي صنايع دستی ،عدم توجه به صاحبنظران و تولیدکنندگان بومی ،تقلیل حمايت دولتی از
پرداخت  23درصد سهم کارفرما (بیمه) ،عدم حمايت در ايجاد تسهیالت براي هنرمندان به منظور استفاده از تمامی ظرفیتهاي
آن در جهت تبلیغ و ترويج آثار هنرمندان از جمله مواردي است که صاحبنظران در نشست تخصصی بدانها اشاره داشتهاند .در
مصاحبه با فعاالن ديگر اين حوزه نیز مشکالتی ديگر از قبیل عدم حمايت مالی جهت سرمايهگذاري و ايجاد اشتغال ،عدم توجه
کافی به هنرمندان خالق ،عدم توجه به حمايتهاي رفاهی به خصوص بیمه هنرمندان و فعاالن اين حوزه ،فراهم نبودن امکان
صادرات محصوالت ،عدم نظارت و حمايت يکسان از هنرمندان ،نیاز به حمايت و تسهیالت حفظ کارگاهها ،نبود انواع بیمههاي
بیکاري و بیماري بدون تحمل هزينههاي گزاف ،و نیاز به حمايت جهت بهبود وضعیت فروش ذکر شده است .در بررسی هر
يک از موارد فوق میتوان به اين نتیجه رسید که بخشی از انتظارات به حمايتهاي تسهیالتی و رفاهی ،بخشی به حمايتهاي
سرمايهگذاري و پشتوانههاي مالی و بخشی ديگر به حمايتهاي معنوي اشارات مستقیم يا غیرمستقیم داشتهاند .از آنجايیکه
تصديگري دولت در جامعه ايران نقش پررنگی در کسب و کار فعاالن بخش خصوصی و غیردولتی ايجاد کرده است ،بعید
نیست که انتظار حمايت و پشتیبانی در تمامی اليههاي کسب و کار فعاالن اين حوزه نیز به مراتب نامحدود باشد.
ب -مديريت .يکی از مهمترين عوامل توسعه کسب و کار ،وجود نظام مديريتی ارزشمند در هر حوزه سازمانی است .مديريت
كسب و كار را نبايد صرفا يك عمل آكادمیك محسوب كرد؛ چرا که مديريت واقعی در بر گیرنده هدايت قوي ،رفتار مثبت،
دانش كسب و كار و مهارتهاي مناسب فردي است .در واقع ،موفقیت هر كسب و كار رابطه نزديكی با چگونگی كنترل صحیح
امور آن دارد که اين ،همان مديريت صحیحی است که موجب رشد و توسعه كسب و كار میشود .به طور کلی ،مديريت فرآيند
به کارگیري مؤثر و کارآمد منابع مادي و انسانی در برنامهريزي ،سازماندهی ،بسیج منابع و امکانات ،هدايت و کنترل است که
براي دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت میگیرد .بنابراين ،كسب مهارتهاي مديريتی به
نوعی سرمايهگذاري در اين حوزه است .در بررسی موانع توسعه کسب و کار در حوزه صنايع دستی در بخش مقاالت به عدم
مديريتهاي شايسته ،و در گزارش مطبوعاتی به مواردي همچون بیثباتی در مديريت اجرايی سازمانهاي مرتبط در حوزه
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صنايع دستی در طی سالهاي متوالی ،عدم يکپارچهسازي مديريت رويدادهاي تجاري ،مديريت ناکارآمد در اين حوزه ،عدم
تمرکز در سیاستگذاري و سازماندهی ،تعدد مراکز تصمیمگیري و متولیان مختلف در اين بخش ،و نیز ناکارآمدي سازمانهاي
متولی در سیاستگذاري و حمايت از صنايع دستی اشاره شده است که نشاندهنده ضعف نظام مديريتی و سازمانيافته در اين
حوزه است .عدم وجود مشارکت تیم مديريت در کنار هنرمندان ،نبود وجود مديران شايسته و خالق ،فقدان شناخت درست از
جايگاه مديريتهاي اين حوزه و کارآفرينی آن ،عدم توجه به ضرورت ايجاد شرکتهاي هلدينگ با زيرمجموعههاي مربوط،
عدم استفاده از مديران مرتبط و عالقمند به صنايع دستی ،و لزوم قرار گرفتن اداره میراث فرهنگی زير نظر يک واحد مرکزي
از موارد ديگري است که صاحبنظران اين حوزه ذکر کردهاند که هر يک به نوعی به مبحث مديريت و خأل آن در بهبود فضاي
کسب و کار اشاره دارد.
ج-برنامه و استراتژي مدون .در پی شكلگیري سازمانهاي تجاري و صنعتی بزرگ با شیوههاي مديريتی متمركز ،بحرانهاي جدي
براي اينگونه سازمانها پديدار شد كه از جمله برخی داليل آن میتوان به كندي عملیات تصمیمگیري ،پیچیدگی عملیات
هماهنگی ،كاهش توان تحرو و عدم كارايی در پاسخ به تغییرات محیطی اشاره كرد .براي حل مشكالت مذكور ،شكستن
سازمانهاي بزرگ به سازمانهاي كوچك و نیز برنامهريزي استراتژيك در سطوح واحدهاي كوچكتر مطرح شد .با اين اوصاف
برنامه و استراتژي مدون به افزايش سرعت عمل سازمانی ،سهولت هماهنگی درونسازمانی ،تفويض مسئولیت سوددهی به
سطوح پايینتر و نقاط متعدد سازمان ،افزايش تحرو سازمان در پاسخگويی به تحوالت محیطی و افزايش توان رقابت کمک
میکند و همواره جايگاه و نقش کلیدي و اساسی در رويکرد توسعهاي هر سازمان خواهد داشت .اين مورد در بعد کالن ،به
نقش دولت در برنامهريزي و تدوين استراتژيهاي راهگشا اشاره دارد.
چنانچه در بررسی چالشهاي حوزه صنايع دستی در گزارش مطبوعاتی به وضوح به مواردي از قبیل عدم توجه به استراتژي
و برنامه صادراتی از سوي نهادهاي مسئول ،نبود برنامهريزي منسجم و جامع ،فقدان برنامهريزي جهت برپايی نمايشگاهها ،عدم
شمول صنايع دستی در سند توسعه اشتغال و در نتیجه عدم استفاده از برنامهها و اعتبارات تعیین شده طبق سند ،نیاز به
برنامهريزي ترويج و تبلیغ صنايع دستی در داخل و خارج کشور ،نیاز به تدوين نظام جامع صنايع دستی با تعريف چشمانداز
بلندمدت و برنامههاي کوتاهمدت کشور در اين حوزه ،عدم برنامهريزي دقیق در حوزه بینالملل (مانند ايجاد دفاتر بینالملل)،
عدم برنامهريزي در ايجاد شهرکهاي صنعتی جهت بهرهمندي از امکانات و منابع مالی اين حوزه و توسعه آن ،مشخص نبودن
سهم صنايع دستی در تبصره هاي بودجه ،و عدم تدوين و اجراي استانداردهاي مورد قبول و مطلوب براي تمام محصوالت
صنايع دستی اشاره شده است .مشکالت ديگري نیز در اين رابطه در گزارش نشست مطرح شده است که از آن جمله میتوان
چالشهايی همچون عدم برنامهريزي جامع در زمینه اشتغال خانگی پايدار ،عدم برنامهريزي درست در حوزه صنايع دستی ،عدم
کارشناسی تصمیمات اين حوزه (نبود مشاوران تخصصی در کنار مديران تاثیرگذار و ارايه مدارک مبنی بر عدم صالحیت برخی
از هنرمندان) ،عدم ارتباط منسجم سه شاخص اصلی کارآفرينی ،صنايع دستی و زنان ،و عدم توجه به تاثیر مشاغل ديگر در
حوزه صنايع دستی را متذکر شد .بنابراين از سازمان میراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري انتظار میرود ،تصوير روشنی
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از چشمانداز صنايع دستی ،هم بر اساس وضعیت موجود و هم با توجه به افقهاي پیشرو ارايه دهد .همچنین در سند چشمانداز
توسعه صنايع دستی ،جايگاه درست آن تعريف و چگونگی دستیابی به اهداف به طور آشکار مشخص شود .اين نوع عملیات
خود رويکردي راهبردي است که نیاز به برنامهريزي مؤثر دارد .هر چند برنامهريزي راهبردي به منظور تصوير پالن يک سازمان
بکار میرود ،اما هرگز نمیتواند مشخصا پیشبینی کند بازار در آينده دقیقاً به چه نحو خواهد بود و در آينده نزديک چه اتفاقاتی
در آن رخ خواهد داد .به هر رو ،متفکران استراتژيک در سازمان بايد راهکارهاي سازمان را بر اساس احیا در شرايط سخت
طراحی کنند.
 3-1-5گروه اصلی اقتصادي

الف -تأمین مالی و سرمايهگذاري .هر فعالیت کسب و کاري نیاز به حداقل سرمايه اولیه دارد که معموال با استفاده از پسانداز و
سرمايههاي شخصی ،حمايت مالی خانواده و بستگان نزديک و يا موسسات مالی و بانکها فراهم میشود .اما در بسیاري از
موارد افراد به صورت بالقوه قادر به تامین منابع مالی جهت راهاندازي کسب و کار مورد نظر خود نیستند .از اين رو ،ترس از
ناتوانی تهیه منابع مالی يکی از موانع جدي توسعه کسب و کار به حساب میآيد .در بررسی مقاالت و طرحهاي اين حوزه به
عدم استفاده از امکانات بالقوه بومی هر رشته هنر -صنعت اشاره شده است که میتوانن نوعی حفظ سرمايههاي درونی کسب
و کار به شمار آيد .در گزارش مطبوعاتی مواردي نظیر مشکالت سرمايهاي هنرمندان ،مشکالت اعطاي وام براي تجهیز و به
روز کردن کارگاهها ،نیاز به استقرار هنرمندان در شهرکهايی با حاملهاي انرژي ارزانتر ،مشکالت اعتباري ،مشکالت تسهیالت
بانکی در حوزه اشتغال خانگی ،نیاز به سرمايهگذاري در امر بستهبندي ،عدم تأمین امکانات تولیدي بهتر ،معطل ماندن سرمايه
و زايل شدن سود به جهت بکارگیري روشهاي سنتی فروش و باقی ماندن کاالها در بازار ،عدم تأمین مالی کارگران و هنرمندان
اين صنعت ،و در نهايت ،کمبود نقدينگی کارگاههاي موجود مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین عدم سرمايهگذاري پايدار در حوزه صنايع دستی ،عدم توجیه سودآوري و اشاره به امکانات بالقوه و بالفعل اين
حرفه و در نتیجه از دست دادن سرمايهگذار ،نبود حلقه اتصال بین سرمايهگذاران و هنرمندان ،مشکالت مربوط به عدم شمول
تسهیالت مالی و اعتباري به هنرمندان ،فقدان توانمندسازي موسسات اين حوزه توسط کارفرمايان جهت پرداخت بیمه ،نبود
تسهیالت بانکی با بهره کم ،مشکالت دريافت وام ،و نیاز به ارايه تسهیالت مناسب در برگزاري نمايشگاههاي دورهاي تهران
(مشارکت بیشتر هنرمندان مستقر در شهرستانها) از موارد ديگري است که صاحبنظران بدان اشاره داشتهاند .در واقع ،بیشترين
دغدغه آنها در بخش سرمايهگذاري در حوزه صنايع دستی ،نقصان سیاستها و برنامههاي کالن توسعه سرمايهگذاري در حوزه
هنرهاي صناعی ،عدم تحلیل و ارزيابی نقاط ضعف ،قوت ،چالشها و فرصتهاي سرمايهگذاري در اين حوزه ،فقدان تأمین
مالی صادرات صنايع دستی ،و نبود اصول راهاندازي و مديريت کسب و کار صنايع دستی است تا با علم بدانها بتوان قابلیتها
و توانمنديهاي بالقوه سرمايهگذاري در حوزه صنايع دستی کشور را ساماندهی کرد .از چالشهاي ديگر اين حوزه نیز ،نقش
نیروهاي بازار در جذب سرمايه ،توسعه صنايع دستی با رويکرد توسعه خوشهاي و فرصتهاي سرمايهگذاري است.
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ب -زيرساختهاي توسعه صنايع دستی .منظور از اين زيرشاخه از بعد اقتصادي ،توجه به زيرساختهاي تجاري و دسترسی به
زيرساختهاي فیزيکی است .بدين معنی که اين بعد به وجود خدمات تجاري ،حسابداري و ساير خدمات نهادي اشاره دارد
که ايجاد توسعه کسب و کارهاي جديد ،کوچک و در حال توسعه را تشويق میکنند و يا به تعويق میاندازند .يکی از موارد
مهم در آمادهسازي زيرساختهاي فیزيکی ،دسترسی به منابع فیزيکی (ارتباطات ،تسهیالت عمومی ،حمل و نقل و زمین) به
قیمتی متمايز براي شرکتهاي جديد،کوچک و در حال رشد است .به طوري که در گزارش مطبوعاتی ،چالشهايی از قبیل نیاز
به يارانه حمل و نقل ،نیاز به برخورداري از سهمیههاي تعرفهاي ،اهمیت تسهیالت حمل و نقل و گمرک ،گستردگی و پراکندگی
تولیدات صنايع دستی و در نتیجه مشکل در ارسال امکانات و خدمات براي فعاالن اين حرفه ،عدم توجه و پشتیبانی مناسب از
مقوله صادرات در اين حوزه (مباحث مربوط به بانکها ،حمل و نقل و گمرک به عنوان زيرساختهاي ضروري صادرات صنايع
دستی) مورد توجه قرار گرفته است.
ج -شرايط اقتصادي داخلی .بانک جهانی در تازهترين گزارش خود موسوم به «گزارش فضاي کسب و کار  »2014به مقايسه 189
کشور جهان از نظر سهولت فعالیتهاي اقتصادي و وضعیت فضاي کسب و کار آنها پرداخته است .بر اساس اين گزارش ،رتبه
ايران از نظر فضاي کسب و کار در میان کشورهاي جهان  152اعالم شده است .بدين ترتیب ،ايران در ردهبندي جهانی فضاي
کسب و کار نسبت به سال گذشته  7پله سقوط داشته است .سال گذشته ايران در میان  185کشوري که مورد مطالعه قرار گرفته
بودند ،رتبهاي بهتر از  145بدست نیاورده بود .در آن سال نیز ايران با  1پله سقوط در شاخص فضاي کسب و کار مواجه شده
بود .شاخص کلی فضاي کسب و کار بر پايه  11شاخص کوچک با عناوين آغاز کسب وکار ،کسب مجوز ،استخدام نیروي
کار ،ثبت دارايیها ،کسب اعتبارات ،حمايت از سرمايهگذاري ،مالیات ،تجارت مرزي ،اجراي قراردادها و ورشکستگی ،و دريافت
انرژي برق محاسبه میشود .اين شاخص در واقع نشاندهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور براي انجام فعالیتهاي اقتصادي
و تجاري است .بدين ترتیب ،ايران از نظر سهولت و مناسب بودن براي انجام فعالیتهاي اقتصادي در میان  189کشور در
مراتب انتهايی قرار دارد .اين در حالی است که سنگاپور از رتبه نخست در نظر فضاي کسب و کار برخوردار است.
وضعیت کالن اقتصادي کشور میتواند در حوزه صنايع دستی نیز مورد توجه قرار گیرد .در واقع ،میتوان چنین ادعا کرد که
در میان خردهصنعتهاي مختلف در ايران ،وضعیت صنايع دستی با شرايط سختتري مواجه است .اين امر نه تنها متأثر از
وضعیت اقتصادي کل کشور است ،بلکه از شرايط اقتصادي خاص اين صنعت نیز ناشی میشود .در واقع مشکالت در تدوين
استراتژيهاي اقتصادي مناسب در جهت برونرفت از شرايط رکود-تورمی بیشترين تأثیر را بر حوزه هنرهاي صناعی اعمال
کرده است .به طوريکه از يک سو ،تولیدکننده با کاهش تولید و عدم انگیزه تولید مواجه هستند و از سوي ديگر ،مشتريان داراي
قدرت خريد پايینی هستند و قادر به پرداخت قیمتهاي باالي کاالهاي صنايع دستی نیستند .اين امر ،در سالهاي گذشته حتی
منجر به انزواي اين صنعت شده است .بنابراين از مهمترين چالشهاي مطرح شده در حوزه صنايع دستی در بررسیهاي انجام
شده در اين طرح می توان به مواردي نظیر کاهش تقاضا براي محصوالت صنايع دستی ايران ،عدم توان اقتصادي و کاهش
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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.
د -شرايط اقتصادي خارجی .بیترديد يکی از چالشهاي بازار کار ،فضاي بسته ،بدون تغییر و آزادسازي نشده قوانین و مقررات
نـاظر بر اين بازار است که تقاضاي بازار را غیرمنعطف و با مشکل مواجه ساخته است .همـین موضـوع سـبب شـده است تا
کشور در عرصه رقابت جهانی همه ساله جايگاه قبلی خود در فضاي کـسب و کـار را از دسـت دهد و بـا تنزل رتبه مواجه
باشد .اين در حالی است که میتوان با رفع موانع تولید و سرمايهگـذاري (از طريـق سـاماندهی فضاي کسب وکار در کشور)،
کاهش ريسک سرمايهگذاري از طريق فراهم کردن امنیـت اقتـصادي و سیاسـی ،و ايجاد هماهنگی بین نظام آموزشی و نیازهاي
بازار کار ،وضعیت بازار کار و اشتغال را ساماندهی و بهبود بخشید .در اين صورت میتوان ادعا کرد که رابطه بازرگانی بینالمللی
فعاالن اين حوزه ارتقا میيابد .به عبارت ديگر ،شرايط اقتصادي خارجی شديدا تحت تأثیر محیط داخلی است و اين دو اثر
متقابلی بر هم اعمال میکنند .اما آنچه بیشتر در اين زمینه مورد توجه قرار میگیرد ،برقراري ارتباطات تجاري برد -برد میان
ايران و کشورهاي مختلف است .برخی از اين مسائل از مشکالت اقتصاد جهانی ناشی میشود و بعضی ديگر نیز به اقدامات
دولتی در راستاي مراودات بازرگانی با ساير کشور اشاره دارد .از مواردي که در همین راستا در بررسی اين طرح توسط
صاحبنظران ذکر شده است ،میتوان به کاهش تقاضا براي محصوالت صنايع دستی ايران ،قیمت باالي اين محصوالت در
بازارهاي بینالمللی و ناتوانی در رقابت قیمتی در اين حوزه ،کاهش تقاضاي جهانی و سهم صادرات صنايع دستی در جهان،
فزونی عرضه يا تولید بر تقاضا و ثابت ماندن حجم تجارت جهانی صنايع دستی در دو دهه اخیر اشاره کرد.
ه-رقابت و شرايط بازار .اساسیترين معضل اقتـصاد ايـران ،وجـود يـک اقتـصاد بـه شـدت دولتـی اسـت .از ويژگیهـاي
اقتصادهاي دولتی افزايش رانت است؛ به نحويکه افراد به جاي روي آوردن به کارآفرينی ،درصدد هستند تا به مراکز رانت
نزديک شوند و از آنها ارتزاق کنند .به منظور فراهم آوردن رقابت میان فعاالن حوزه صنايع دستی ،ضروري است تا رويکرد
بازار تحت نظارت کلی دولت شکل گیرد .به عبارت ديگر ،تنها نقش نظارتی دولت در اين بازار محوري مورد توجه قرار
میگیرد و نیروهاي بازار تحت قوانین تدوينی و نظارتی ،به رقابت و فعالیت مشغول میشوند .تنها در صورتی که فضاي سالم
رقابت همراه با حمايت قانونی و نهادي دولت برقرار باشد ،میتوان به بهبود شرايط بازار امیدوار بود .در اين شرايط،
تولیدکنندگان و هنرمندان قادر خواهند بود ظرفیتها و قابلیتهاي خود را به بهترين شکل ،چه در سطح داخلی و چه بینالمللی،
به منصه ظهور رسانند.
صاحبنظران اين حوزه در گزارش مطبوعاتی به ظهور رقباي قدرتمند مثل چین و هند ،ناتوانی در رقابت قیمتی با محصوالت
وارداتی به خصوص چینی ،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 ،عدم برقراري روابط تجاري دو جانبه و
چندجانبه با ساير کشورها و حتی با سازمانها و نهادهاي خارجی يا بینالمللی اشاره داشتهاند .لذا در تحلیل رقبا ،در شرايط
کنونی با توجه به وضعیت موجود در صنايع دستی و رسالت واحدي که در اين امر وجود دارد ،به رقباي داخلی بايد نگاهی
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شريکگونه و همراهیکننده وجود داشته باشد و آنچه به عنوان رقیب بايد مد نظر قرار گیرد ،محصوالت کمکیفیت و کمقیمتی
است که توسط برخی از کشورها چون چین ،پاکستان ،ترکیه و ...وارد کشور میشوند .اين محصوالت از يک سو ،بازار صنايع
دستی را از دست تولید کننده داخلی خارج میسازند و از سوي ديگر ،به شناسه ايران صدمات جبران ناپذيري را وارد میآورند.
در نتیجه ،در مراحل تبلیغاتی و بازاريابی بايد با دقت به اين نکته توجه داشت.
و -بازار و مکان فروش :از عوامل مهم توسعه کسب و کار به خصوص در محصوالت فرهنگی هنري ،شرايط و بسترهاي بازار
فروش و به خصوص توسعه مکانهاي فروش مناسب است .مطابق گزارش مطبوعاتی ،بازار فروش داخلی نامناسب ،نبود
بازارچهها در مبادين ورودي و خروجی استانها ،نیاز به ايجاد شهرکهاي فروش صنايع دستی ،نبود بازارچههاي موقت فروش،
نبود نگاه فراتر از فروش سنتی و استفاده از تجارت الکترونیک ،عدم وجود بازارچههاي اختصاصی صنايع دستی در سطحی
وسیع ،عدم فعالیت غرفههاي اين محصوالت در رايزنیها ،سفارتخانهها و ساير اماکن متعلق به ايران در خارج از کشور از
چالشهاي مهم بازار و مکان فروش محصوالت صنايع دستی است .از نظر صاحبنظران ديگر در گزارش مصاحبهاي ،عدم
ايجاد مکانهاي مناسب جهت اشتغال و کارآفرينی ،نیاز به ايجاد بازارها و بازارچههاي فروش (داخلی و خارجی) نبود جايگاه
دايمی به منظور ارايه مستقیم در تمام فصول ،موارد ديگري است که در اهمیتبخشی به توسعه جايگاه عرضه اين محصوالت
و در دسترس قرار دادن آسانتر آن مطرح شدهاند .شايد مهمترين دغدغه فعاالن حوزه صنايع دستی را بتوان در نبود جايگاهی
دايمی و مشخص جهت فروش محصوالت دانست .به طوريکه نبود بازارچههاي مخصوص اين کاالها به خصوص در مکانهاي
گردشگري ،بسیار مورد توجه صاحبنظران اين حوزه قرار گرفته است.
ز .خصوصیسازي .به طور کلی ،خصوصیسازي به عنوان يک سیاست اقتصادي ،بر اين عقیده استوار است که مالکیت و کنترل
خصوصی از نظر تخصیص منابع ،نسبت به مالکیت عمومی کارآتر است .از اهداف خصوصیسازي در حوزه صنايع دستی
می توان به مواردي از قبیل گسترش مالکیت ،تجهیز منابع مالی ،حداکثر استفاده از تخصصهاي موجود ،تقويت انگیزههاي
کاري ،و کاهش بوروکراسی اشاره کرد .در واقع ،در اين حوزه صنعتی ،هدفهاي اساسی ،سپردن تخصیص منابع به مکانیزم
سامانبخش بازار ،ايجاد فضاي رقابتی و امن براي سرمايهگذاريهاي بلندمدت ،دستیابی به فنون جديد مديريت ،و در کل
واگذاري بخش به صاحبان اصلی آن هستند .البته در اين میان ،لزوم حمايت و پشتیبانی دولت احساس میشود .به عبارت ديگر،
انتظار میرود در کنار سپردن امور صنايع دستی به خود هنرمندان و تولیدکنندگان ،برخی زمینهها و زيرساختها فراهم شود و
نیز ،در بعضی حیطهها که توان رقابت وجود ندارد ،حمايت و پشتیبانی مادي و معنوي صورت پذيرد .در غیر اين صورت،
صنايع دستی دستخوش بازيهاي اقتصادي و سیاسی مخرب میشود و گردونه رقابت تنها در اختیار برخی سودجويان و
گروههاي قدرت قرار میگیرد که موقعیت و شرايط هنرمندان و تولیدکنندگان اين حرفه را وخیمتر میسازد .بنابراين ،منظور از
خصوصیسازي در اين بخش ،ترکیبی از تصديگري بخش خصوصی و حمايت دولتی است که هر دو در کنار هم در پی
ارتقاي شرايط صنايع دستی و بهبود فضاي رقابتی داخلی و بینالمللی هستند .اين همراهی تا جايی پیش میرود که به تدريج،
حمايت دولتی جاي خود را به بهره اقتصادي از اين صنعت میدهد .به عبارت ديگر ،با بهبود تدريجی شرايط صنايع دستی،
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میتوان انتظار داشت که اين بخش به صنعتی مهم در اقتصاد کشور تبديل شود و بخش عمدهاي از تولید ناخالص ملی را به
خود اختصاص دهد.
به طور کلی ،براساس چشمانداز  20ساله ،ايران بايد تا سال  ،1404قدرت اول اقتصادي منطقه به حساب آيد .اين هدف جز
با فراهم کردن شرايط مطلوب اقتصادي براي مشارکت فعاالنـه و رقـابتی بخـش خصوصی در عرصه اقتصاد میسر نخواهد بود.
پرواضح است که خصوصیسازي واقعی بـه مفهـوم رهاسـازي امکانات و مديريت دولتی است و مادامیکه مديريت کماکان
در دست دولت باشـد ،خـصوصیسـازي ابتـر و ناموفق خواهد ماند .ولیکن ،تغییر سريع مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی
میتواند براي جامعه فعال در حوزه صنايع دستی هزينهزا باشد .به عنوان نمونه ،در زمینه واگذاري صدور کارتهاي شناسايی
(صنعتگري) و پروانه تولید حوزه صنايع دستی به بخش خصوصی ،چنین انتظار میرود که خصوصیسازي منجر به پولی شدن
نمايشگاههاي عرضه محصوالت هنرمندان شود .با توجه به نسبت هزينه و سود ،اين امر موجب میشود تعداد زيادي از فعاالن
حوزه صنايع دستی ،به خصوص هنرمندان شهرستانی ،قادر نباشند از فرصت حضور در نمايشگاه برخوردار شوند .نمونه ديگر
به بیمه هنرمندان صنايع دستی مربوط میشود که انتظار بر اين است که در صورت تحقق خصوصیسازي ،حق بیمه پرداختی
هنرمندان از حدود  35هزار تومان به حدود  60تا  90هزار تومان برسد .اين امر ،نه تنها به بهبود اوضاع صنايع دستی منجر
نمیشود ،بلکه هزينههاي تولید فعاالن اين حوزه را افزايش میدهد و اثري منفی بر فعالیتهاي آنها بر جاي میگذارد .در واقع،
برنامهريزي مناسب فرآيند خصوصیسازي در حوزه صنايع دستی در حفظ شأن و ارزش اين صنعت ،و همچنین رقابتی شدن
آن نقشی اساسی دارد و صرف انتقال هزينهها به بخش خصوصی به معناي خصوصیسازي اين صنعت نیست.
ح -تشکلها و تعاونیها .يکی ديگر از موانع توسعه کسب و کار در اين حوزه ،عدم توجه به تعاونیها و تشکلهاي مردمنهاد در
حوزه کارآفرينی صنايع دستی است .ايجاد اينگونه مراکز در اين حوزه نیازمند ساماندهی نظاممند است ،به صورتی که حلقه
واسط مؤثري بین مردم و دولت ايجاد شود؛ نه اينکه همچون چالشهايی که در بخش خصوصیسازي ذکر شد ،خود مانعی
ديگر بر موانع قبلی بیفزايد .بر اساس مطالعات و بررسیهاي به عمل آمده در زمینه نقش تعاونیها در توسعه اقتصادي ،اجتماعی
و فرهنگی ايران ،میتوان نتیجه گرفت كه عامل مهم در ايجاد يك نظام اقتصادي تعاونی واقعی ،در ابتدا بررسی از ديدگاه
ايدئولوژيكی است تا تحولی كلی و همهجانبه در نظام اقتصادي و اجتماعی كشور به وجود آيد .جهت ايجاد اين تحول ،پیشرفت
و تقويت نهضت تعاونی ابزاري مناسب به حساب میآيد .از نقطه نظر اقتصادي ،قلمروي فعالیت تعاونیها و تشکلهاي مردمنهاد
مشخص و محدود است ،و اقداماتی كه تعاونیها در بخشهاي كشاورزي ،صنايع و حرفهها انجام میدهند ،به فعالیت در
واحدهاي تولیدي كوچك و متوسط محدود میشود كه بايد آنها را توسعه داد و واحدهاي تولیدي بزرگتري را ايجاد كرد و با
به كار بردن روشها و شیوههاي جديد اقتصادي ،به مدرنیزه کردن شیوههاي تولیدي اقدام کرد .براي ايجاد فرهنگ تعاون نیز
بايد برنامههاي آموزشی كالن و اساسی اجرا کرد .اگر چنین رويكردي به وقوع نپیوندد و فرهنگ تعاونی شكل نگیرد  ،ممكن
است در تعاونیها ي خرد و كوچك در امور تولید و توزيع سودگرايی حاكم شود .در چنین شرايطی سود شخصی بر سود
اجتماعی غلبه میيابد و جامعه از مسیر اصلی خود منحرف میشود.
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از چالشهاي مطرح شده در حوزه صنايع دستی در اين طرح ،میتوان به عدم وجود صنف با ضمانت اجرايی براي کنترل
اعمال تولیدکنندگان و بازار رقابت آنها ،و مرجعی از سوي هنرمندان و تولیدکنندگان براي رفع مشکالت اين حوزه ،عدم
اهمیتبخشی به فعالیت تشکلهاي غیردولتی و کارگاهها ،و عدم استفاده از ظرفیتهاي اتاقهاي بازرگانی مشترک و تشکلهاي
تجاري ايرانیان مقیم خارج به خصوص کشورهاي اسالمی اشاره کرد .چالشهاي مذکور نشاندهنده نیاز مبرم به توسعه تشکلها
و تعاونیهاي صنايع دستی با ضمانت اجرايی و قانونی است.
ط -همکاري میان نهادهاي ذيربط .به منظور بهبود شرايط صنايع دستی در کشور ،نیاز به برقراري هماهنگیها و همکاريهاي الزم
میان سازمانها و نهادهاي مربوط است .اين همکاريها در برگیرنده طیفی از امور مادي و معنوي است .در واقع ،تعارضهاي
قانونی و اجرايی میان بخشهاي مختلف ،خود مانعی بزرگ بر سر راه رقابتی شدن صنايع دستی است .در اين میان ،به خصوص
همکاري میان سازمان گمرک و میراث فرهنگی بسیار ضرورت دارد .يکی از موارد قابل اشاره در زمینه همکاري اين دو نهاد،
دريافت اطالعات آماري مناسب و به هنگام در زمینه اقالم صادراتی و وارداتی صنايع دستی است .همچنین ،لزوم کنترلهاي
قانونی در زمینه واردات بیرويه برخی کاالهاي خارجی ،با وجود تصويب قوانین مربوط ،از جمله همکاريهاي مورد انتظار
سازمان گمرک است .متأسفانه ،اکثر مبادالت بینالمللی صورت پذيرفته در بخش صنايع دستی ،به صورت صادرات و واردات
چمدانی است که در اطالعات مربوط به اقالم گمرکی ثبت نمیشوند .بنابراين ،نه تنها اطالعات آماري مربوط به اين مراودات
در دسترس نیست ،بلکه بسیاري بینظمیهاي مرزي در انتقال کاالهاي صنايع دستی را موجب میشود .به نظر میرسد برقراري
همکاريهاي نزديک میان اين دو نهاد بتواند بسیاري از مشکالت موجود در صنايع دستی را به راحتی حل کند.
در حیطه فعالیتهاي دانشگاهی نیز بايد ارتباطی عمیق میان دو بخش هنر و صنعت ايجاد شود تا هم افراد عالقهمند بیشتري
جذب اين رشته دانشگاهی شوند و هم آينده شغلی آنها در حوزه مرتبط به رشتهشان تضمین شود .اين امر با برقراري
همکارهايهاي علمی ،آموزشی ،پژوهشی ،و کاري میان دانشگاه و سازمان میراث فرهنگی به نحوي بهتر صورت میگیرد.
بهعالوه ،صاحبنظران و هنرمندان فعال در اين حوزه به برخی چالشهاي ديگر در زمینه ارتباطات و همکاريهاي میان -نهادي
اشاره کردهاند که از آن جمله میتوان به مواردي نظیر نبود هماهنگی میان دستگاههاي اجرايی ذيربط ،عدم همکاري سازمانهاي
مختلف جهت ارايه خدمات بیمهاي هنرمندان ،نبود مشارکت نهادهاي مدنی در کنار فعاالن اين حوزه و فقدان جايگاه اين نهادها
به عنوان مشاور و سرمايهگذار اشاره کرد.
 4-1-5گروه اصلی فرهنگی– اجتماعی

 1-4-1-5رويکرد درونی
در بحث رويکردهاي مورد بحث در اين گروه عوامل ،رويکرد درونی به مقولههايی میپردازد که در پی ايجاد مبنا و اساس
درونی در ارتقاي فرهنگ صنايع دستی در کشور است .به عبارت ديگر ،زمینه آشنايی فرهنگی و اطالعاتی را در سطح اجتماع
فراهم میسازد.
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الف -فرهنگ .بديهی است صنايعدستی در هر فرهنگی از جمله شاخصههاي بنیادين در زمینه احراز هويت و اعتبار معنوي و
تاريخی ملتهاست .موضوعی که ريشه در تاريخ دارد و ثمرات آن ،روشنايیبخش راه آينده است .هر اثري که بر پايه باورها و
اعتقادات بومی ،توسط دستان هنرمند و صنعتگري عاشق و دلخسته آفريده میشود ،برگی از شناسنامه آن مرز و بوم ،و سندي
از تاريخ آن کشور است .چیزي که در اين میان حايز اهمیت و شايسته توجه است ،بیش از پرداختن به تعاريف و معنايی کالمی
صنايعدستی ،ويژگیهاي ساختاري و ترکیب و سنتز ماهیتی اين محصوالت با شرايط روز ،و جايگاه حضور آنها در عصر
فناوري است .بیشک وسوسه تجددگرايی و همگام بودن با جريانهاي روز جهان به راحتی میتواند عرصه را بر هنرها و
فرهنگهاي ضعیف و ناتوان ،که تنها به پشتوانه تاريخی و اعتبار باستانی خود تکیه کردهاند ،ببندند و فرهنگ وارداتی مصرفی
و بیهويت ،اما مدرن ،خوشرنگ و صاحب فنآوري روز را به راحتی جايگزين کند.
از چالشهاي مهم اين حوزه در عرصه فرهنگی-اجتماعی در بررسیهاي انجام شده ،تکثر هويتی در مخاطبان جامعه امروز
(اختالط سنت و مدرنیته) ،فراموشی برخی هنرهاي بومی و سنتی ،درهم فروريختگی نظام طبیعی اين هنر ،عدم آگاهی فرهنگی،
عدم خودباوري هنرمندان و تولیدکنندگان فعال ،عدم اشاعه فرهنگ استفاده از صنايع دستی (در بدنه دولت و میان مردم) با
کمک رسانههاي جمعی ،نبود باورمندي میان مديران مسئول ،نبود سازمان فرهنگسازي صنايع دستی ،نگاه مديران به صنايع
دستی به عنوان صنعتی تزيینی و غیرمؤثر ،عدم اهمیت بعد فرهنگ و اجتماعی در انتقال باورها و اعتقادات اقوام مختلف ،نیاز
به بسترسازي فرهنگی ،عدم استفاده نمادين از جمله سبد جوايز بانک ،نیاز به مستندنگاري ماندگاري رشتههاي هنرهاي سنتی،
و نگرش برخی مسئوالن مبنی بر عدم بازدهی اقتصادي مطلوب اين صنعت هستند.
همچنین طبق آراي حاصل از نشست تخصصی فعاالن اين حوزه ،عدم ترويج فرهنگ ارزشبخشی به صنايع دستی ،عدم
بسترسازي مناسب در جامعه براي پذيرفتن هنرمندان ،عدم تفکر درست نسبت به شیوه زيست فرهنگ زيستمندانه ،عدم
فرهنگسازي 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 ،فقدان خودباوري و توانمندي هنرمندان و کارآفرينان نسبت به تامین
هزينهها ،بی توجهی به جايگاه سنت و مدرنیته ،عدم استفاده شهروندان از محصوالت صنايع دستی به صورت روزمره و عدم
فرهنگسازي در اين حوزه از مباحث مهمی به شمار میروند که در صحبتهاي صاحبنظران مورد تأکید قرار گرفتهاند .در
واقع ،جايگاه و نقش فرهنگی -اجتماعی صنايع دستی ،مهمترين عامل بسترساز رشد اقتصادي و توسعه کسب و کار اين حوزه
است .انتظار میرود با عزمی ملی ،کلیه سازمانهاي دولتی در معرفی فرهنگ و تمدن ايرانی اسالمی از طريق برقراري ارتباطات
فرهنگی و برپايی نمايشگاههاي داخلی و خارجی ،زمینه آشنايی ايرانیان را با ديگر فرهنگها فراهم آورند و از سوي ديگر،
فرهنگ ايرانی اسالمی را در قالب صنايع دستی به مردم جهان معرفی کنند که اين امر در واقع از ارکان وظايف سازمان مادر
مربوط يعنی سازمان میراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري است که باعث میشود تا سازمان در توسعه
فرهنگی جهان کوشا و فعال شناخته شود و زمینه پويايی فرهنگی را در سطح داخل نیز فراهم آورد .تالش اين سازمان در
ترويج صنايع فرهنگی در دو سطح داخلی و خارجی ،باعث تسهیل در جريان تولید و عرضه اين صنعت میشود و شرايطی را
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به وجود آورد تا صنايع دستی به عنوان صنعتی مهم در ارتقاي وضعیت اقتصادي کشور ،به خصوص بهبود تراز پرداختهاي
خارجی ،مورد توجه قرار گیرد .به طور کلی ،میتوان ديدگاه صاحبنظران اين حوزه را با دو رويکرد بررسی کرد که در ادامه
تشريح میشوند.
ب -اطالعرسانی و آموزش .از عوامل اثرگذار فرهنگی که به دلیل ماهیت دانش بنیانی آن رويکردي درونی دارد ،مؤلفه اطالعرسانی
و آموزش است .موانع و مشکالت صنايع دستی به خصوص در بخش آموزش ،مسئلهاي است که در طول زمان شکل میگیرد
و عبور از آن و تدوين شیوههاي درست و کارآمد به همراهی دانشگاهیان و اساتید فن نیاز دارد .آموزش ،مسئله فرابخشی در
صنايع دستی است و به دلیل اثرات مستقیمی که بر مقوله اشتغال و توسعه صادرات صنايع دستی دارد ،رفع موانع مربوط به آن
از اولويتهاي اصلی توسعهبخشی اين حوزه است .وجود تناقض و ناهماهنگی در روشهاي آموزشهاي قديم و جديد ،عدم
توانايی انطباق دانشآموختگان با اهداف آموزشهاي دريافتی ،فقدان پژوهشهاي راهبردي و اطالعرسانی در اين حوزه ،عدم
اطالعرسانی و آموزش صادرات در شناسايی بازارهاي خارج ،عدم اطالعرسانی تجاري در زمینه نمايشگاههاي تخصصی ،نبود
آمار دقیق و مشخص صادرات ،عدم توجه به صنايع دستی دانشبنیان و کارگاههاي تخصصی ،نیاز به احیاي رشتههاي در حال
نسخ با تجهیز و راهاندازي کارگاهها ،نیاز به استفاده از کارشناسان و ارزيابان متخصص و آشنا ،عدم توجه به آموزشهاي نوين
در اين حوزه ،نیاز به رويکردهاي تخصصی مقايسه آمار صادرات با ساير کشورها ،نیاز به ثبت دقیق آمار با تعريف برخی اقالم
تعريف نشده در گمرک (عتیقه محسوب شدن برخی از انواع محصوالت) ،عدم پخش برنامههاي مستند با هدف آشنايی بیشتر
با صنايع دستی ،نبود آشنايی با تجارت جديد ،نبود سیستم جامع اطالعات آماري ،عدم توجه هنرمندان به صادرات کاالهاي
خود ،نیاز به انتقال دانش و تجربه مهارتها از پدران و استادان به نسل حاضر ،مشکالت آموزش و بکارگیري نیروهاي جوان
در اين بخش ،نیاز به آموزش مناسب هنرمندان و صنعتگران براي تولید مطابق سلیقه مشتريان خارجی با حفظ اصالتهاي
فرهنگی ،نبود آموزش مناسب براي شناسايی بازار ،فقدان توجه به بازاريابی و تبلیغات در اين حوزه ،عدم بهرهگیري از اطالعات
و دانش روز ،اطالعرسانی ناقص به بازارهاي جهانی ،و مشکالت آموزشی در زمینه طرحآفرينی و تربیت طراحان زبده ،از جمله
مواردي است که برخی از صاحبنظران در بررسیهاي انجام شده مطرح کردهاند.
همچنین برخی ديگر به عدم تبحر در جذب هنرجو به دلیل بیکفايتی کارشناسان بیتجربه ،عدم ارايه آمار صادقانه کارگاههاي
صنايع دستی توسط کارفرمايان ،عدم وجود آموزش در حوزههاي مختلف بازاريابی ،بازارداري و بازارسازي ،عدم آموزشهاي
دانشگاهی جهت ارتباطگیري و ايجاد شبکه ،عدم برگزاري دورههاي آموزشی مناسب و توانمندسازي براي فعاالن اين حوزه،
عدم وجود آموزش در رعايت حفظ اصالتها ،نبود توجه به آموزشهاي کمتوانان ،عدم وجود آمار دقیق در حوزههاي داخلی
و بینالمللی ،عدم توجه به شیوههاي آموزشهاي نوين ،عدم وجود همايشهاي کیفی ،عدم شناخت و شناسايی درست از صنايع
دستی ،نبود شناخت مدلهاي کارآفرينی جهانی ،عدم شناسايی فرصتهاي بینالمللی جهت معرفی محصوالت صنايع دستی،
فقدان شناخت جايگاه جهانی ايران در اين حوزه ،عدم ارايه روشهاي حل مشکالت و چالشهاي حوزه صنايع دستی ،نبود
توجه به کمتوانان يا ناتوانان ذهنی که میتوانند بخشی از ظرفیت مخاطب آموزشهاي صنايع دستی را به عنوان يک رويکرد
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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
صناعی نیز اشاره داشتهاند.
ج -هنر -مهارت .از آنجايیکه ماهیت و اصالت صنايع دستی منوط به هنرآفرينی و خالقیتهاي هنري هنرمندان و صنعتگران
اين حوزه است ،بديهی است توجه به جايگاه ارزشهاي هنري برخاسته از فرهنگ اصیل میتواند نقش مؤثري در حفظ و
میراثداري آن مهارت داشته باشد .از چالشهاي مهم اين بخش در مقاالت میتوان به عدم توجه به تفاوت ماهوي صنعت
يونانی و صنعت جديد (ايجاد کننده تمايز بین هنر و صنعت) و تضاد بین نظريه و عمل اشاره کرد؛ به گونهاي که در قديم ،هنر
و مهارت با زندگی درآمیخته بوده است و تا هنرآموزي مراحل عملی آن حرفه و هنر را طی نمیکرد ،نمیتوانست درک و
شناخت درستی از گفتههاي استادکار خود داشته باشد .چالشهاي ديگري که در اين بخش بدان پرداخته شده است ،مواردي
همچون عدم وجود يک شبکه متمرکز ،منسجم و همافزاي غیردولتی هنرمندان اين حوزه ،عدم وجود شبکههاي اجتماعی
قدرتمند ملی و بین المللی در اين حوزه ،عدم وجود سازماندهی مناسب بین فعاالن اين حوزه ،عدم بهرهمندي از فرصتهاي
بینالمللی اين حوزه ،تقلیل جايگاه هنر در صنايع دستی و بیهويتی صورت و معنا در آثار صنايع دستی به شمار میروند.

 2-4-1-5رويکرد بیرونی
در گروهبندي عوامل فرهنگی -اجتماعی ،رويکرد بیرونی به مصداقهاي بیرونی فرهنگساز بر اساس نظرات صاحبان علم و
فن در حوزه صنايع دستی اشاره میکند .به عبارت ديگر ،رويدادهايی در اين گروه قرار گرفتهاند که میتوانند نقش کلیدي در
فرهنگسازي هنرهاي صناعی ايفا کنند.
د -گردشگري .بررسی آمارهاي مربوط به بازديد گردشگران خارجی و حتی داخلی از مراکز تولید صنايع دستی ،نشانگر آن است
که صنايع دستی يا هنرهاي صناعی ،که يکی از مظاهر فرهنگی و هنري محسوب میشود ،میتواند عامل مهم و حتی ايجابی
براي جلب و جذب گردشگران به حساب آيد؛ چرا که هر اثر صنايع دستی ،بازگوکننده خصوصیات تاريخی ،اجتماعی و
فرهنگی يک کشور و حتی منطقه و محل تولید است و میتواند در شناساندن هنر اصیل و بومی ،و فرهنگ آن ناحیه نقش
اساسی ايفا کند .اما متاسفانه با توجه به اشارات برخی صاحبنظران در گزارش مطبوعاتی ،چالشهاي عدم اهمیت گردشگران
و خريداران بالقوه ،عدم توجه به گردشگري و اثر آن بر فروش تولیدات ،عدم توجه به جلب گردشگران داخلی و خارجی ،به
خصوص گردشگران خارجی به جهت قدرت خريد بیشتر ،از جمله مواردي است که بايد مورد توجه قرار گیرند.
اکثر محققان به اثر متقابل میان صنايع دستی و گردشگري اعتقاد دارند؛ زيرا با تجربه و در عمل دريافتهاند که صنايع دستی
يکی از عوامل بسیار موثر در جذب گردشگر است و به طور متقابل ،صنعت گردشگري میتواند به رشد و توسعه و گسترش
صنايع دستی ،حفظ اصالت و بهبود کیفیت آن کمک کند .بر پايه همین اعتقادات و تجربیات بدست آمده ،تشکیالت صنايع
دستی و گردشگري در بسیاري از کشورها در هم ادغام میشوند و يا میان آنها ،رابطه تنگاتنگ ،هماهنگ و منسجمی ديده
میشود .اين اتفاق موجب شده است تا در ايران نیز سازمان میراث فرهنگی و گردشگري ادغام شود و سازمان گستردهتري به
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نام سازمان میراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري ايجاد شود .از آن جا که صنايع دستی در برگیرنده مجموعهاي از مفاهیم
و ارزشهاي فرهنگی ،هنري ،اجتماعی و اقتصادي است ،در هر کشور بر حسب اهداف و شرح وظايف خود با تشکیالت و
سازمانهاي متعددي در ارتباط است .از جمله سازمانهايی که در کلیه کشورها داراي رابطهاي تنگاتنگی با صنايع دستی است،
و اثراتی بر تحول و تکامل آن دارد ،موزههاست (ياوري )65-77 :1389 ،که میتواند در جلب گردشگر ،نقش مهمی را ايفا
کند .اين موزهها میتوانند نقشی اساسی در جلب گردشگران و معرفی فرهنگ و هنر ايرانی به آنان ايفا کنند.
ه -نمايشگاه :همانگونه که در گزارشات ارايه شده است ،اهمیت برگزاري نمايشگاههاي مناسب داخلی و بینالمللی نقش مؤثري
در توسعه کسب و کار اين حوزه دارد که از رويکردهاي بیرونی عوامل فرهنگی اجتماعی آن محسوب میشود .همچنین نیاز به
مشکل بودن حضور در نمايشگاههاي خارجی ،هزينه سنگین شرکت در نمايشگاههاي داخلی و خارجی ،نبود نمايشگاههاي
فصلی ،حضور نابجاي بدلیجات در اين مکانهاي تخصصی ،تعداد اندک نمايشگاهها در تهران و ساير شهرستانها ،کم بودن
زمان برگزاري نمايشگاهها ،تخصیص مکان نمايشگاه به هنرمندان خاص ،عدم وجود نمايشگاههاي دايمی جهت فروش بدون
واسطه ،عدم واگذاري اداره نمايشگاهها به هنرمندان ،و وجود تبعیض و ناداوري در جشنوارهها و نمايشگاهها از چالشهاي مهم
بخش برگزاري نمايشگاه در اين حوزه است.
 5-1-5گروه اصلی صنعت

الف -آمیخته بازاريابی .در مديريت بازاريابی  4عنصر عمده و اصلی وجود دارد که در ايجاد پاسخهاي مطلوب از مصرفکنندگان
و بازارهاي تجاري مورد استفاده قرار میگیرند .اکثر برنامهريزيهاي بازاريابی حول اين چهار محور قرار دارد که عبارتند از:
محصول ،قیمت ،توزيع و ترفیع .بازاريابها آمیخته بازاريابی را به گونهاي طراحی میکنند که مصرفکنندگان به دنبال مبادله
پول يا هر چیز ارزشمند ديگر با محصوالت باشند (ونوس .)1385 ،در ادامه ضمن معرفی اين مؤلفهها ،مباحث مختلف بازار
صنايع دستی ايران در اين حوزه نیز تشريح میشود.
 محصول .در ايران حدود  250هنر يا صنعت با نام صنايع دستی ثبت شده است؛ هرچند بعضی از آنها فراموش شدهاند و يادر حال فراموشی هستند که اين گروهها ،تشريحکننده نوع محصول صنايع دستی هستند .به طور کلی 3 ،عنصر ديگر آمیخته
بازاريابی حول عنصر محصول میچرخند (محصول به عنوان هسته مرکزي مطرح میشود) و در بازاريابی اصل بر محصول،
کمیت و کیفیت آن است .بديهی است اگر کاال يا محصولی فروش خوبی نداشته باشد ،به طور سیستماتیک از بازار حذف
میشود.
نبود شناسهاي قدرتمند با پشتیبانی شرکتهاي قوي تولید صنايع دستی ،يکی از مهمترين چالشهاي حضور در بازارهاي
جهانی است .صنعتگران و برنامهريزان صنايع دستی در ايران بايد اين نکته را دريابند که عبور از مرحله صنايع دستی بعنوان
صنعتی صرفا هنري به صنعتی با تولید تجاري در مقیاس انبوه ضروري است .در واقع ،با استفاده از فرصتهاي بازاريابی جهانی،
بايد سرمايهگذاران را تشويق به ورود به اين بخش کرد  .با وجود مزيت نسبی بسیار در حوزه صنايع دستی ،در ايران به دلیل
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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
نفع اقتصاد کلی ايران شده است .همین امر ،نگاه تزيینی به صنايع دستی را تقويت میکند.
چالشهاي طرح شده از ديد برخی هنرمندان و فعاالن حوزه صنايع دستی در بررسیهاي انجام شده شامل عدم توجه به
کیفیت محصوالت صنايع دستی ،بیتوجهی در به روزرسانی محصوالت با توجه به سلیقه بازار مصرف داخلی و خارجی ،عدم
توجه به زيبايیشناسی طراحی و توسعه محصول ،مشکل کیفیت محصوالت ،منسوخ شدن برخی رشتههاي صنايع دستی،
تکراري بودن طرحهاي و نقشهاي بکار رفته ،نداشتن ديد کاربردي نسبت به محصوالت ،نیاز به هماهنگی با اقتصاد نوين در
فرايند تولید محصول ،عدم رعايت استانداردهاي جهانی در ورود به بازارهاي جهانی (مانند بارکد و شناسنامه کاال) ،مشکل
طراحی محصوالت ،اصرار به ثابت بودن فرم ،طرح ،نقش و تکنیک کار هستند.
به عالوه ،مراحل پذيرش يک کاال توسط مشتري عبارت از آگاهی از وجود کاال ،عالقهمندي و ايجاد عالقه در مصرفکننده،
ارزيابی محصول از طرف مشتري ،استفاده از محصول و در نهايت پذيرش محصول است (حسینی .)1383 ،اين مراحل حتما
بايد با برنامه طی شوند تا صنايع دستی ما به آرامی جاي خود را در بازارهاي داخلی و جهانی بیابد .مزيتی که محصول ما نسبت
به ديگر کاالهاي ساير کشورها دارد ،قابلیت سفارشی کردن محصوالت و عمر مفید طوالنیمدت اين کاالهاست که بايد به
خوبی بر روي اين نقاط مثبت تاکید شود.
 تبلیغات و بازاريابی :اين عنصر از آمیخته بازاريابی به استفاده از رسانههاي ديداري و شنیداري ،همچون تلويزيون ،راديو،اينترنت ،تابلوهاي تبلیغاتی ،رسانههاي شهري ،روزنامه و مجالت ،و ساير ابزارهاي ارتباطی در تبلیغ و بازاريابی محصوالت
اشاره دارد .به عالوه ،استفاده از ترفیعات فروش در تبلیغات نظیر هدايا ،كوپن ،تخفیفات ويژه و فصلی ،عاملی پرنفوذ در رسیدن
به اهداف تبلیغاتی به شمار میرود .نمیتوان انتظار داشت ،در حالیکه در داخل کشور آشنايی قابل قبولی با صنايع دستی در
سطح عمومی وجود ندارد ،سهم قابلتوجهی از بازار منطقهاي و بینالمللی نصیب کاالهاي صنايع دستی ايران شود .در واقع،
وجود رقباي قدرتمند ،سهم ما را بسیار ناچیز کرده است .در صورت فقدان برنامه بازاريابی مشخص ،اين میزان سهم بازار نیز
از دست خواهد رفت .به منظور ارتقاي محصوالت صنايع دستی بومی و محلی در سطح جهانی ،استفاده از شبکههايی با گستره
جهانی از قبیل ماهواره و اينترنت ،میتواند ضريب نفوذ توسعه را افزايش دهد .در واقع ،طراحی و راهاندازي سايتی جامع و
چندرسانه اي همراه با قابلیت برگرداندن آن به زبانهاي مختلف از جمله استراتژيهاي كارآمد در بحث تبلیغات در حوزه ملی
و جهانی است.
ضعف در اطالعرسانی ،عدم آشنايی مصرفكننده با محصوالت و ارزش صنايع دستی ،و عدم ارتباط تعاملی با مصرفكنندگان،
همگی نشاندهنده ضرورت ايجاد برنامه تبلیغاتی و اطالعاتی منسجم هستند .در اين میان ،اينترنت سه عامل آسايش ،آرامش و
ثبات را براي مشتري فراهم میسازد كه باعث فعال شدن بیشتر او در فضاي مجازي خواهد شد (اسفیدانی .)1385 ،به عالوه،
مديريت ارتباط با مشتري ،زمینه رابطه با خريداران و عالقمندان حوزه صنايع دستی و تسلط بر بخشهايی از بازار ،و نیز توسعه
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رابطه با سیستم توزيع و فروشندگان براي حفظ موقعیت در بازار را فراهم میسازد (علیاحمدي .)1385 ،در اين میان ،بازاريابی
اينترنتی عامل تسريعكننده در توسعه بازارهاي بینالمللی است .انعطافپذيري و كارايی وب به حدي است كه فعالیتهاي
مختلف را تحت الشعاع خود قرار داده است .سرعت ،دسترسی زمانی و مکانی ،و انعطافپذيري از مزاياي استفاده از اينترنت
در بازاريابی است .از ساير مزاياي مهم و اصولی اينترنت در بازاريابی میتوان به داشتن امكان گفتگوي دائمی با مشتري،
سفارشسازي انبوه و ايجاد صمیمیت اشاره كرد .اينترنت امكان جمعآوري و تحلیل میزان زيادي از اطالعات و عادات مشتريان
را فراهم میسازد (اسفیدانی .)1385 ،بدينترتیب میتوان زمینه تحقیقات بعدي را نیز بدين وسیله به وجود آورد .بنابراين ،بايد
زيرساخت هاي اطالعاتی و ارتباطی بر مبناي وب گسترش داده شود و در تمام حوزهها نظیر تجارت الكترونیكی از آن استفاده
شود .از اين ابزار ارتباطی ،حتی میتوان در زمینه گسترش يادگیري از طريق آموزشهاي مجازي استفاده کرد که بسیار كمهزينه
و كارآمد است.
در بررسیهاي انجام شده از صاحبنظران ،بیشتر به مواردي همچون فقدان تبلیغات مؤثر از طريق رسانههاي صوتی و
تصويري ،فقدان توجه به بازاريابی داخلی و خارجی ،مشکالت رهیافت بازار ،تبلیغات نامناسب ،نیاز به تبلیغات آگاهیبخش و
حساسیتزا در رسانهها (مانند نمونه پويانمايیهاي نیروي انتظامی) ،نیاز به تبلیغات جهت شناساندن هنرهاي بومی و دستی،
رويکرد نامناسب نسبت به تبلیغات و بازاريابی در داخل و خارج کشور ،عدم اصالح روشهاي بازرگانی و بازاريابی محصوالت،
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 ،عدم توجه به حفظ بازارهاي سنتی صادرات ،عدم آشنايی هنرمندان با نحوه بازاريابی جهانی،
نیاز به ارزيابی سلیقه و احتیاجات ساير کشورها ،نیاز به اعزام بازرگان و بازارياب در کنار هنرمندان به نمايشگاهها (فقدان توانايی
و دانش هنرمندان در اين زمینه) ،عدم استفاده از تکنیکهاي بازاريابی حرفهاي ،عدم استفاده از تبلیغات هدفمند و اثرگذار ،عدم
استفاده از شبکههاي اطالعرسانی به ويژه اينترنت براي معرفی صنايع دستی ،نیاز به تبلیغات از سوي رسانههاي گروهی و
اهمیت استراتژي تبلیغاتی در اين حوزه تاکید داشتهاند .همچنین ،برخی از آنان به اختصار به مواردي چون فقدان آسیبشناسی
بازار ،عدم توجه به رويکرد بازارسنجی ،بازارسازي و بازارگردي اين حوزه ،عدم توجه به کارآفرينی اين حوزه با توجه به
چالشهاي بازار ،عدم وجود تبلیغات قبل از شروع و در زمان برپايی نمايشگاه از طريق رسانههاي عمومی ،و عدم توجه به
گسترش شناسه اشاراتی داشتهاند که اين امر نشاندهنده اهمیت اين حوزه در توسعه کسب و کار صنايع دستی است.
 قیمتگذاري :تعیین ارزش يا مبلغی که مصرفکننده براي دريافت آنچه که ارايه شده بايد بپردازد ،موضوع بحث اين عنصراست (ونوس .)1385 ،قیمت محصوالت صنايع دستی بايد به گونهاي باشد که بتواند با محصوالت ساير کشورها رقابت کند.
گاهی الزم است براي به دست آوردن يک بازار خاص ،قیمتی کمتر از رقبا درنظر گرفت تا با يک حرکت تهاجمی ،بازار را به
دست آورد .البته در اين میان ،در تعیین ارزش پرداختی ،بايد ارزش صنايع دستی تحتالشعاع استراتژيهاي قیمتگذاري قرار
نگیرد .به عبارت ديگر ،تعیین ارزش کمتر ،اثري منفی بر ديد و نگاه خريدار نسبت به ارزش محصوالت صنايع دستی ايران بر
جاي میگذارد .بنابراين ،در قیمتگذاري محصوالت صنايع دستی بايد برنامه و طرحی مناسب در پیش گرفت تا از يک سو،
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خريدار قادر به خريد اين محصوالت باشد و از سوي ديگر ،قیمت انتخابی ،ارزش ظاهري و پنهانی کاالهاي صنايع دستی در
نزد خريدار را از دست ندهد و ويژگی فاخر بودن اين محصوالت را همزمان دارا باشد.
به منظور تعیین استراتژي مناسب قیمتگذاري ،استفاده از رويکردي جهت طرح نقشه ادراکی از موضع محصوالت در ذهن
مشتريان بالقوه و بالفعل ضروري است .به نظر میرسد مهمترين مرحله اقدام ،اتخاذ رويکرد  STPاست .با استفاده از اين ابزار،
مراحل بخشبندي بازار ،هدفگذاري و موضعيابی صورت میپذيرد و آنگاه با استفاده از جايگاه انتخاب شده ،برنامه آمیخته
بازاريابی تدوين میشود .در اين میان ،قیمتگذاري يکی از مؤلفههاي مهم در نشان دادن جايگاه اصلی محصوالت صنايع دستی
به شمار میرود .در واقع ،نگاه به رقباي احتمالی و موجود در جايگاه مشخص شده ،میتواند داليل ضعف و به حاشیه رانده
شدن صنايع دستی در بازارهاي داخلی و خارجی را مشخص سازد.
در بررسی چالشهاي اين بخش در گزارش مطبوعات ،به مواردي از قبیل رقابت قیمتی نامناسب ،قیمت بسیار باالي
محصوالت مرغوب ،چالش نحوه قیمتگذاري ،قیمت باالي صنايع دستی به علت کاربر بودن و عدم امکان تولید انبوه ،هزينههاي
باالي حمل و نقل و تأثیر آن بر هزينههاي کاال ،و عدم رعايت استانداردهاي جهانی در ورود به بازارهاي جهانی (مانند بارکد
و شناسنامه کاال) اشاره شده است .قیمتگذاري بايد هماهنگ با سه عنصر ديگر باشد .در واقع ،قیمت کاالهاي صنايع دستی بر
اساس چرخه عمر کاال متناسب با ويژگیهاي محصول ،فعالیتهاي ترفیع فروش و امکانات توزيعی تغییر میيابد و اين امر،
لزوم انعطافپذيري در تعیین قیمت کاالهاي صنايع دستی را نشان میدهد .البته ،درجه انعطافپذيري و زمان تغییر قیمتها،
خود امري مهم در برداشت مشتريان از ماهیت و ارزش محصوالت صنايع دستی به شمار میرود .متاسفانه ،کانونهاي قدرت
در اين زمینه نقش مؤثري ايفا میکنند و در راستاي سودآوري فعالیتهاي خود ،موانعی را بر سر راه فعاالن حوزه صنايع دستی
ايجاد میکنند .در چنین حالتی ،تمرکز بر کیفیت و برتريهاي نسبی محصوالت صنايع دستی ايران و شناسايی مشتريان بالقوه،
میتوانند عوامی مهمی به شمار روند.
در صحنه داخل کشور براي ترويج استفاده از صنايع دستی در خوشبینانهترين حالت میتوان از قیمت يارانهاي استفاده کرد،
هرچند دولت در چنین پرداختهايی محدوديت دارد .به طور کلی ،با توجه به همخوانی و آشنايی مصرفکننده داخلی با
فرهنگ و تمدن کشور ،برقراري ارتباط آسانتر صورت میگیرد .خالصسازي قیمت براي ايجاد تحرک در مصرفکننده و
استفاده از قیمتهاي پايین در مراحل اولیه به نظر رويکرد مناسبی میرسد .بدينترتیب ،به تدريج میتوان قیمت را ارتقا داد.
در اين مرحله ،هدف کاهش قیمت براي خريداران جديدي است که قادر به پرداخت قیمتهاي باال نیستند (هاوکینز.)2004 ،
بنابراين ،نگاه به صنايع دستی از حال لوکس و تزيینی خارج میشود و در زندگی عادي مردم جريان میيابد .هر چند در اين
میان ،مجددا يادآوري میشود که کاهش قیمت نبايد ارزش صنايع دستی را تضعیف سازد .در اين میان ،استفاده از برخی
تاکتیکهاي فروش که به طور غیرمستقیم شامل تخفیفات حجمی ،نقدي ،فصلی و يا جغرافیايی هستند ،میتواند با حفظ ارزش
صنايع دستی ،شرايط فروش بیشتر با قیمت کمتر را فراهم سازد .به عالوه ،در بازارهاي بینالمللی ،از آنجايیکه طیف محصوالت
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با درجههاي مختلف مرغوبیت ارايه میشود ،قیمت شديدا بر اساس رقابت و کیفیت تعیین میشود .به نظر می رسد ،رويکرد
 STPمیتواند فعالیت چه در سطح داخلی و چه خارجی را تسهیل سازد.
 واسطههاي فروش (توزيع) :بخش مهمی از فرآيند کسب و کار به مراحل ارايه فیزيکی محصول بستگی دارد که در حوزه صنايعدستی ،همچون ساير بخشها ،با چالشهاي بسیاري مواجه است که از آن جمله میتوان به مواردي از قبیل وجود دالالن و
واسطههاي بسیار و در نتیجه افزايش قیمت محصوالت ،قبضه کردن نمايشگاهها توسط واسطهها ،فقدان توسعه و ترويج تجارت
الکترونیک (با ديد حذف واسطههاي غیرضروري) براي ارايه کاالها ،وجود واسطههاي غیرکارشناس ،تصدي واسطههاي دولتی،
و عدم اعتماد میان تولیدکننده و واسطهها اشاره کرد .بديهی است هر چه نظارت و ساماندهی بیشتر بر عرصه واسطهگري فروش
محصوالت بیشتر باشد ،بازار کسب و کار اين حوزه رونق سالمتري خواهد داشت .البته به دلیل فاخر بودن بسیاري از محصوالت
صنايع دستی ،قیمتگذاري همراه با واسطهگري ،بازار فروش را به چالش میکشد .بديهی است قیمت يکی از عوامل بسیار مهم
در خريد است و اين مورد رابطه تنگاتنگی با قدرت خريد مشتريان بالقوه دارد .از آنجايیکه بخش عمده افزايش قیمت از طريق
واسطهها صورت میپذيرد ،میتوان مديريت و کنترل مناسب واسطهها را از جمله نقشهاي اساسی دولت و اصناف ذکر کرد.
از سوي ديگر ،ايجاد بازارچههاي عرضه مستقیم کاالهاي صنايع دستی میتواند به عنوان راهحلی مناسب مورد توجه قرار گیرد.
چنانکه اين موضوع از ديرباز دغدغه بسیاري از هنرمندان و فعاالن حوزه صنايع دستی بوده است؛ به طوريکه همواره خواستار
مکانی هستند که قادر باشند محصوالت تولیدي خود را بدون حضور واسطهها و به طور مستقیم به مشتريان ارايه کنند.
ب -مديريت مواد اولیه .يکی ديگر از ارکان کسب و کار اين حوزه ،موضوع مهم تأمین مواد اولیه است؛ به طوريکه نقش
تعیینکنندهاي درکیفیت و کمیت تولید محصوالت صنايع دستی دارد .لذا با توجه به چالشهاي طرح شده از ديدگاه صاحبنظران
اين حوزه همچون مشکل تأمین مواد اولیه ارزان و باکیفیت ،بازار بیثبات مواد اولیه ،تأمین سخت مواد اولیه و سوخت الزم
مورد نیاز ،و عدم وجود برخی مواد اولیه بومی به دلیل مشکالت زيستمحیطی ،میتوان بر اهمیت نقش آن در فرايند توسعه
کسب و کار اين حوزه پی برد .به خصوص آنکه توان رقابت تولیدي پايین برخی از تولیدکنندگان که مواد اولیه را به صورت
آزاد تهیه میکنند ،در مقايسه با سايرين که از ارز مبادلهاي بهرهمند میشوند ،و يا از طريق رانت به قیمت پايینتري دسترسی
دارند ،عرصه رقابت را به چالش میکشد.
ج -تولید .تولید صنايع دستی اساساً متکی به منابع داخلی است ،از اين رو به طور معمول بیش از  90درصد ارزش دادهها در
اين رشته که به طور عمده شامل نیروي کار ،مواد اولیه مصرفی و وسايل و ابزار کار است ،در داخل کشور فراهم میشود و
طبعاً هر گونه افزايش در میزان تولید و فروش فرآوردههاي دستی اثري مستقیم در افزايش تولید ناخالص ملی دارد .لذا امروزه
برخی از ممالک در حال توسعه که در حقیقت صاحبان اصلی صنايع دستی هستند ،به جاي صدور مواد خام نظیر پنبه ،پشم،
کنف ،پوست ،چوب ،ابريشم و ،...تالش دارند تا اين گونه مواد را به محصوالت دستی ،که تجربه و تبحر در ساخت و پرداخت
آن دارند ،تبديل کنند و فرآوردههاي تولیدي خود را با ارزش افزوده باال به کشورهاي پیشرفته صادر کنند .متاسفانه به علت
فقدان آمار و اطالعات دقیق از میزان تولید ساالنه محصوالت صنايع دستی در کشورهاي رو به رشد ،که تا حد زيادي ناشی از

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

309

اهمیت عامل خود مصرفی اين فرآوردهها در مناطق روستايی و عشايري و عدم عرضه آن در بازار است ،تعیین سهم واقعی
صنايع دستی در مجموع تولیدات ملی کشورهاي مختلف جهان امکانپذير نیست.
از چالشهاي مطرح شده در اين طرح میتوان به عدم توجه به شیوههاي جديد تولید و استفاده از امکانات فنآوري جديد
(موالژ و چاپگرهاي سهبعدي) ،عدم نوآوري و خالقیت فرآيندي ،عدم توجه به تولید بر اساس استانداردها ،هزينه سربار باال،
ناتوانی در تولید محصوالت با کیفیت و قیمت رقابتی ،عدم اصالح روشهاي تولید صنايع دستی ،عدم توجه به شرايط بهداشتی
کارگاهها ،نیاز به توجه به بخش پیشتیبانی از تولید ،عدم نظارت بر نحوه ساخت و مراحل تولید ،کاهش تولید و کیفیت کاال به
جهت گرانی مواد اولیه ،ضعف در طراحیهاي نوين متناسب با نیازها و ساليق روز جامعه ،عدم وجود بهینه مديريت تولید،
مشکالت راهاندازي و حفظ کارگاهها به خصوص در مناطق بومی ،وجود تولیدات بدون بازار عرضه ،و فروش و فزونی عرضه
به تقاضا ،اشاره کرد .متاسفانه در سال گذشته ( )1392که سال حمايت از تولید ملی بود ،بخشهاي مهمی از تولیدات داخلی
مورد بی توجهی قرار گرفت که يکی از آنها صنايع دستی و بومی ايران بود .اين بیتوجهی موجب شد تا کشورهاي ديگري که
قدر هنر ايرانی را میدانند ،به اين حوزه وارد شوند و با تولید محصوالتی نامرغوب مانند فرشهايی با طرح ايرانی ،نام خود را
به اين صنعت گره زنند .به عنوان نمونه ،تولیدات چینیها مدتهاست صنايع دستی ايران از جمله فرش را در داخل کشور با
مشکل مواجه کرده است .حتی در برخی مواقع ،محصوالت صنايع دستی ساير کشورها با نام ايرانی به کشورهاي اروپايی و
امريکايی صادر میشوند .اين در حالی است که کشور ايران از لحاظ حضور هنرمندان و صنعتگران صنايع دستی از موقعیت
برتري برخوردار است و اين منبع غنی میتواند در بهبود تولید ناخالص ملی کمک شايانی داشته باشد.
د -فعالیتهاي اداري .يکی ديگر از مؤلفههاي مؤثر در توسعه کسب و کار اين حوزه ،موانع اداري و اجرايی است .به طوريکه
از همان نقطه آغاز ،راهاندازي کسب و کار ،تا لحظه حضور جدي در عرصه رقابت ،موانع اداري و اجرايی اعم از تنظیم دفاتر
دارايی و فرآيندهاي پیچیده و کند اداري آن ،عدم وجود مشاوران الزم جهت بیمه و امور اداري هنرمندان ،عدم وجود کارشناسان
آگاه در منصبهاي اداري سازمانهاي مربوطه ،عدم ثبات مديران و تاثیر در سرعت روند اداري ،نبود نظام سازمانيافته براي
امور اداري هنرمندان و فعاالن اين حوزه و از همه مهمتر ،عدم ساماندهی ثبت و ضبط مستندات اداري امور فعاالن و هنرمندان
در سازمانها و نهادهاي مرتبط مشکالتی را ايجاد میکنند که شرايط کار در اين حوزه را سختتر میکند .بنابراين ،ايجاد سازمان
اداري -مالی مستقل و تسهیلکننده فعالیتهاي اداري هنرمندان و فعاالن ضرورت دارد تا زمینههاي توسعه کسب و کار در اين
حوزه فراهم شود.
جمعبندي فصل پنجم
چنانکه در اين فصل مالحظه میشود ،از چالشهاي مطرح شده در حوزه صنايع دستی در جداول چهارگانه (مقاالت و
طرحها ،گزارشهاي مطبوعاتی ،نشست همانديشی و پرسشنامه) ،بر اساس تشابه میان موارد مطرح شده ،گروهبندي عوامل مؤثر
صورت پذيرفته است .به طوريکه تالش شده است تا بیشترين همخوانی میان عوامل مندرج در يک گروه وجود داشته باشد
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و در عین حال ،تمايز میان گروههاي مختلف با يکديگر بیشترين باشد .بدين ترتیب ،در نهايت 5 ،گروه اصلی حقوقی-قانونی،
سیاسی ،اقتصادي ،فرهنگی -اجتماعی ،و صنعت مورد شناسايی قرار گرفته است.
در گروه اول ،موارد مرتبط حقوقی -قانونی شامل مؤلفههاي مالکیت معنوي ،و قوانین تدوينی و نظارتی مورد توجه قرار
میگیرند .اين گروه بیشتر از بعد قانونگذاري ،چه در حوزه اجرايی و چه نظارتی ،صحبت به میان میآورد .در واقع ،آنچه اين
گروه بر آن تمرکز دارد ،از يک سو ،به ثبت نقش و طرحهاي ايرانی ،و جلوگیري از کپیبرداري آثار اصیل ايرانی اشاره دارد که
بیشتر در صحنه بینالملل سنخیت دارد .به عبارت ديگر ،جنبه حقوقی -قانوي مورد بحث در اين مؤلفه ،تأکید بیشتري بر حوزه
رقابت بینالمللی دارد؛ هر چند تا حدودي اين مشکل در سطح داخلی نیز خودنمايی میکند .از سوي ديگر ،بحث قوانین
تدوينی و نظارتی دارد صرفا به حوزه داخلی توجه دارد و به قوانینی اشاره دارد که هم تسهیلگر امور اجرايی هنرمندان باشد،
هم به طور مستقیم و غیرمستقیم حامی فعالیتهاي آنان باشد ،و هم مانع اقدامات سودجويانه گروههاي قدرتی شود که عرصه
را بر تولیدکنندگان و دلسوزان حوزه صنايع دستی تنگ میکنند .تمرکز بر اين مباحث میتواند بسیاري از مشکالت موجود در
حوزه صنايع دستی را از میان بردارد.
با توجه به نگاره  ،1-5مباحث سیاسی و دولتی در گروه اصلی دوم جاي میگیرند .بدينترتیب ،در اين بخش ،مواردي نظیر
حمايت و پشتیبانی دولتی ،مديريت ،و برنامه و استراتژي مدون مطرح شده است .صنايع دستی در شرايط کنونی در وضعیتی
به سر میبرد که به تنهايی قادر به بهبود اوضاع خود نیست .در اين میان ،انتظار میرود تا دولت با حمايتی درخور ،چه از بعد
مالی و چه معنوي ،هنرمندان و فعاالن اين حوزه را مورد پشتیبانی قرار دهد .حمايت دولتی بدون واگذاري مسئولیتها و
وظايف سازمانی به مديري اليق و کارآمد امکانپذير نیست .به عالوه ،استمرار مديريت و عدم تغییر و تحولهاي ناگهانی،
نوعی اطمینان نسبی در محیط جهت بهبود شرايط جاري برقرار میسازد .در واقع ،تغییر مستمر تیم مديريت مسئول در حوزه
صنايع دستی ،نوعی آشوب و بحران در میان فعاالن اين حوزه ايجاد میکند و در پی آن حمايت و پشتیبانی الزم نیز فراموش
میشود .مهمتر از همه ،مبحث تدوين راهبرد مناسب به سوي آينده است که متأسفانه تاکنون به طور جدي مورد توجه قرار
نگرفته است .طرح برنامه کار و استراتژيهاي مناسب به منظور حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب ،نیاز به متخصص
کارآشنا و خالق دارد تا روزنههاي امیدي در اين صنعت رو به رشد ايجاد کند.
سومین گروه عوامل به مباحث مرتبط اقتصادي از قبیل تأمین مالی و سرمايه ،زيرساختهاي توسعه ،شرايط اقتصادي داخلی
و خارجی ،رقابت و شرايط بازار ،بازار و مکان فروش ،خصوصیسازي ،تشکلها و تعاونیها ،و همکاري میان نهادهاي ذيربط
اشاره دارد .يکی از مهمترين دغدغه هاي فعاالن صنايع دستی ،به مباحث مالی کار مربوط است .متأسفانه دريافتی پولی عمده
هنرمندان و تولیدکنندگان صنايع دستی در حدي نیست که بتوانند سرمايهگذاريهاي الزم در حوزه کاري خود و استقرار
تجهیزات و کارگاههاي الزم انجام دهند .همچنین ،مشکالت زيرساختی به خصوص در زمینه حمل و نقل ،منجر به افزايش
هزينههاي تمام شده محصول شده است .افزايش هزينههاي تولید اثر مستقیمی بر قیمت کاالها اعمال میکند و منجر به کاهش
فروش می شود .در واقع ،به دلیل تغییرات وضعیت اقتصادي در داخل و خارج ،قدرت خريد عموم مردم کاهش يافته است و
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اين امر به نوبه خود ،اثرات منفی در فروش کاالهاي صنايع دستی داشته است .به عالوه ،هجوم محصوالت خارجی با کپیبرداري
از محصوالت صنايع دستی ايران و با کیفیتی نامرغوب ولی ارزان ،عرصه را بر فعاالن اين حوزه بسیار محدود کرده است .نبود
بازار و مکان مناسب جهت فروش تولیدات صنايع دستی ،هنرمندان را وادار کرده است تا محصوالت تولیدي خود را به دست
واسطهها بسپرند و به سودي اندک راضی شوند .همانطور که مالحظه میشود ،مسیر مذکور به صورت چرخهاي باطل ،فعالیت
تولیدکنندگان حوزه صنايع دستی را با چالشی بزرگ مواجه ساخته است.
همچنین ،در طی سالیان گذشته ،پیوسته مبحث خصوصیسازي از سوي گروههاي صاحبنظر مورد مناقشه قرار گرفته است؛
به طوري که موافقان و مخالفان آن هر يک از ديدگاه خود به تشريح نظرات خود میپردازند .در حوزه صنايع دستی نیز اين امر
مستثنی نبوده است .به نظر میرسد نگاه مطلق به هر يک از اين دو مورد در رابطه با صنايع دستی مناسب نباشد .اين صنعت از
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
حوزه است .رويکرد متعادل ،همراهی تدريجی دولت و حمايت آنها از تولیدکنندگان به همراه تسلط ديدگاه بازار است .به
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
عهده گیرد .در اين میان ،وجود تشکلها ،اصناف و اتحاديههاي فعال با ضمانت اجرايی و قانونی قوي به شدت احساس میشود.
تشکلهايی که از حالت منفعل خارج شوند و به صورت فعال در صحنه باشند .بدينترتیب ،زمینه فعالیت کارآفرينها گستردهتر
میشود و آزادي عمل بیشتري میيابند تا در عرصه بازار به فعالیت برخیزند .همچنین ،رابطه مبتنی بر همکاري و هماهنگی میان
نهادهاي مختلف از قبیل گم رک و سازمان میراث فرهنگی ،گردشگري و صنايع دستی؛ و تعامل دوجانبه بخش هنر و صنعت
در قالب فعالیت هاي صنايع دستی ،از عوامل زيربنايی مهم در توسعه کارآفرين در اين حوزه است .به طوريکه از يک سو ،با
فعالیت سازنده گمرک ،شرايط فعالیت در کشور بهبود میيابد و از سوي ديگر ،فارغالتحصیالن صنايع دستی به شیوهاي مناسب
وارد دنیاي صنعت میشوند.
مبحث مهم بعدي ،گروه فرهنگی -اجتماعی است که از دو ديدگاه قابل بررسی است .بنابر ديدگاه اول ،چالشهاي مطرح در
زمینه اطالعرسانی و آموزش ،و موارد مرتبط با هنر-مهارت مورد توجه قرار میگیرد .آنچه از ديد صاحبنظران اين حوزه ذکر
شده است ،عدم وجود نگاه سیستمی در ارايه آموزش و اطالعات الزم ،هم به نوآموزان و هنرمندان و هم به فعاالن صادراتی،
است .در واقع ،نیاز به وجود چنین نگاهی در حوزه صنايع دستی وجود دارد تا بدينطرق بتوان نه تنها اصالت صنايع دستی
ايران را حفظ کرد ،بلکه به آموزشها و شیوههاي جديد و متناسب با بازار جهان مجهز شد .در ديدگاه دوم ،جنبه خارجی اين
گروه و مصداق ظاهري آن مورد بحث قرار میگیرد .ارتباط نزديک و متقابل میان صنايع دستی و گردشگري بر کسی پوشیده
نیست .به طوريکه میتوان گردشگران ،چه داخلی و چه خارجی ،را به مثابه خريداران بالقوه در نظر گرفت .خريدارانی که به
راحتی ،با استفاده از رويکردهاي نوين کسب مشتري ،جذب میشوند و خود با تبلیغات شفاهی ،زمینه خريد بیشتر محصوالت
صنايع دستی ايران را فراهم میسازند .مؤلفه ديگر رويکرد بیرونی ،به نمايشگاهها و جشنوارهها اشاره دارد که مکانی مناسب
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جهت فروش مستقیم و بدون واسطه صنايع دستی به مشتريان را فراهم میسازند .هر چند چالشهاي موجود در اين بخش،
باعث شده است تا همه فعاالن از شانسی برابر جهت حضور در اين نمايشگاهها برخوردار نباشند.
در نهايت ،يکی ديگر از مهمترين گروه عوامل مورد بررسی ،صنعت است که شامل مباحث مواد اولیه ،تولید ،آمیخته بازاريابی،
فعالیتهاي اداري و محیط زيست است .در اداره موفق هر کسب و کار ،توجه به اين عوامل راهگشاي مسیر است .اين امر در
صنايع دستی نیز برقرار است .با وجود برخی مزيتهاي نسبی در تهیه مواد اولیه و يا وجود منابع انسانی کارآمد (استادکارهاي
متبحر) ،هنوز هم برخی مشکالت در تهیه مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب احساس میشود .همچنین ،عدم توجه فعاالن
حوزه به تجهیزات و کارگاههاي پیشرفته و اصرار به انجام امور با همان تکینیکهاي قبلی باعث شده است که موعد تولید با
تقاضا سازگاري نداشته باشد .البته ،در برخی موارد ،تولیدکنندگان نسبت به استفاده از سیستمهاي جديد تولید ديدگاه مثبتی
دارند ،ولی سرمايه الزم را در اختیار ندارند ،و الجرم به روشهاي ناکاراي قبلی خود در تولید ادامه میدهند .در اين مسیر،
توجه به مسئولیت اجتماعی فعاالن و هنرمندان صنايع دستی از اهمیت بااليی برخوردار است .در واقع ،تولید محصوالت دوستدار
محیط و تالش در جهت حفظ محیط زيست ،يکی از دغدغههاي اساسی در همه حوزههاي صنعت از جمله صنايع دستی است.
به عالوه ،لحاظ عناصر آمیخته بازاريابی ،به عنوان اهرم کارآمد هر کسب و کار ،بیش از پیش احساس میشود .متأسفانه،
تولیدکنندگان کاالهاي اين حوزه ،نگاه منسجمی به عناصر محصول ،قیمت ،توزيع و ترفیع فروش تولیدات خود ندارند و در
بهترين شرايط ،تنها به محصول خود و کیفیت آن توجه میکنند .در حالیکه برنامهريز يک کسب و کار بايد مجموع اين عوامل
را تحت پوشش قرار دهد .در نهايت ،وجود برخی بوروکراسی شديد در فعالیتهاي اداري ،بسیاري از تولیدکنندگان اين حوزه
را با چالش روبرو ساخته است .در واقع ،فعاالن صنايع دستی از همان آغاز فعالیت حرفهاي خود ،با رويههاي پیچیده و
چرخههاي اداري مواجه میشوند .اين امر باعث میشود تا آنها زمان و انرژي خود را بیشتر بر روي موارد بیاهمیت و نامربوط
هزينه کنند.
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فصل نتیجهگیري
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مقدمه
تجارت موتور رشد اقتصاد و نقطه عزيمت به سوي رشد و توسعه است .در كشورهاي اسالمی و ايران نیز ،تجارت به عنوان
راه حلی براي توسعه اقتصادي در قالب راهبردهاي مختلف توسعه مطرح شده است .به عالوه ،پیشرفتهاي تجاري و دستیابی
به رشد و توسعه اقتصادي در كشورهاي اسالمی و ايران در گروي توسعه و گسترش سرمايه انسانی است .به عبارت ديگر ،اين
كشورها ،زمانی میتوانند از منافع ناشی از تجارت بینالملل بهرهمند شوند كه از نظر موجودي سرمايه انسانی و سطح دانش و
تخصص نیروي انسانی در سطح بااليی قرار گیرند.
در همین راستا توسعه کسب و کار و کارآفرينی ،فرآيندي پیچیده ،بلندمدت و فراگیر است که البته نقش بسزايی در رشد و
توسعه اقتصادي کشورها دارد ،به طوريکه امروزه کارآفرينی به راهبرديترين و مهمترين ابزار توسعه اقتصادي جوامع پیشرفته
تبديل شده است .در واقع رشد و توسعه اقتصادي کشورها ،مرهون کارآفرينان و فعالیتهاي کارآفرينانه آنان است .از اين رو،
الزمه دستیابی به توسعه و پیشرفت اقتصادي کشورها ،توسعه کارآفرينی است.
براي مثال ،مطالعات و بررسیهاي ديدهبان جهانی کارآفرينی ( )GEM1نشان میدهد که بین نرخ فعالیتهاي کارآفرينانه و
تولید ناخالص داخلی ( )GDPدر برخی کشورها مانند اياالت متحده به میزان  57درصد همبستگی وجود دارد (.)2006 ،GEM
از اين رو افزايش فعالیت هاي کارآفرينانه همراه با افزايش تولید ناخالص ملی و در نتیجه افزايش درآمد ملی ،رفاه و آسايش
جامعه است .بدينترتیب ،گرايش به کارآفرينی در سراسر دنیا افزايش يافته است.
به عنوان نمونهاي ديگر ،در کشور هند براي توسعه کارآفرينی ،سازمان ملی کارآفرينی و توسعه کسب و کارهاي کوچک
ايجاد شده است .همچنین ،در کشور مالزي وزارتخانهاي با عنوان وزارت توسعه کارآفرينی ،عالوه بر کمکهاي مالی و حقوقی،
به ايجاد و گسترش زمینههاي قانونی کسب و کار میپردازد .توسعه کارآفرينی در ايران نیز به عنوان اجرايیترين و عملیترين
استراتژي برونرفت از بنبستها ،مشکالت اقتصادي و اجتماعی نیازمند شناسايی و رفع موانع آن است.
هدف طرح حاضر ،بررسی و شناسايی مؤلفههاي مؤثر در توسعه کسب و کار در حوزه هنرهاي صناعی (صنايع دستی) است.
به نظر میرسد با توجه به نقش هفتاد درصدي زنان فعال در اين حوزه ،بخش عظیمی از جامعه هدف را زنان تشکیل دهند .در
اين میان ،تالش شده است تا اهداف جانبی شناسايی چالشهاي اساسی در مسیر توسعه کسب و کار در حوزههاي اصلی
هنرهاي صناعی و آنگاه عوامل مؤثر در توسعه کسب و کار در حوزههاي اصلی هنرهاي صناعی حاصل شود .به طور کلی،
هدف جانبی اين طرح ،تقويت فرهنگ خوداشتغالی و کارآفرينی در هنرهاي صناعی است .به گونهاي که اين هنر-صنعت ،به
عنوان بخش عمده کسب و کارهاي خوداشتغال مورد توجه قرار گیرد.

 .1به منطور کسب اطالعات بیشتر به سايت گزارشی  www.Gemconsortium.orgرجوع شود.
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بدين منظور ،مطابق فصلهاي گذشته ،حوزههاي اصلی هنرهاي صناعی جهت بررسی چالشها و موانع کسب و کار تعیین
شده است .الزم به ذکر است ،بخشی از چالشهاي انتخاب حوزههاي اصلی و شاخص هنرهاي صناعی ،به اختالفنظرها در
تعاريف فرم و محتواي محصوالت هنرهاي سنتی اشاره دارد که با توجه به شرايط زندگی و نیازهاي امروز ،و نیز زيبايیشناسی
ويژه جامعه امروز ،بايد اساسا تغییراتی در تفکر طراحی خلق و تولید اشیا و آثار هنري صورت پذيرد و اين اشیا در دو جهت
کارکردي مشخص و جدا از هم حرکت کنند؛ يعنی هنر کاربردي و هنر تزيینی.
تعیین دقیق مرز و حدود اين دو مسیر موجبات برنامهريزي درست ،ظريف و دقیق را فراهم میکند .بر اين اساس ،بررسیهاي
کتابخانهاي و میدانی موانع اصلی ،که همان چالشها و مشکالت توسعه اين صنعت به شمار میروند ،مطابق جمعآوري آراي
نظرات جامعه هدف در فصل دوم معرفی شده است.
بنابر مطالب مطرح شده در فصل دوم ،توجه بیشتر صاحبنظران در کلیه گزارشها به مولفه فرهنگ و زيرساختهاي فرهنگی
بوده است .سپس ،اطالعرسانی و آموزش با حمايت و پشتیبانی دولتی بیشتر مورد تاکید صاحبنظران قرار گرفته است .در
واقع ،همانطور که در جمعبندي آراي نظرات جامعه هدف در ارايه موانع توسعه کسب و کار مالحظه میشود ،زمانی میتوان
شرايط اقتصادي را براي توسعه کسب و کار اين حوزه فراهم ساخت که قوانین و مقررات نظارتی اين حوزه بازبینی و بازنگاري
شوند و با گسترش اطالعرسانی ملی و بینالمللی از طريق آموزشهاي دانشبنیان در اين حوزه از هنر ،بسترهاي فرهنگی حوزه
صنايع دستی تقويت شود.
در ادامه طرح ،بنابر اطالعات ارايه شده در فصل سوم ،استانهاي صادراتی حوزه صنايع دستی و میزان اهمیت صادراتی
گروههاي مختلف در دوره زمانی  93-89شناسايی شده است .بر اساس تجزيه و تحلیل دادههاي آماري برگرفته از گمرک ايران
و اتاق بازرگانی تهران ،مهمترين منطقه صادراتی ايران به ترتیب استانهاي همدان ،اصفهان ،تهران ،يزد و خوزستان هستند.
به عالوه ،شناسايی شاخصترين گروههاي صنايع دستی از لحاظ ارزش دالري صادرات از مراکز توجه فصل سوم بوده است.
به طوري که بر اساس دادههاي تحلیل شده ،آبگینه ،بیشترين میزان صادراتی را در میان گروههاي مختلف به خود اختصاص
داده است .آنگاه ،به ترتیب محصوالت سفالی ،جوبی و فلزي ،و در نهايت ،دستبافتهاي سنتی در رتبههاي دوم تا آخر بر
حسب میزان ارز دريافتی از محل صادرات قرار میگیرند.
در همین راستا در فصل چهارم تالش شده است بازارهاي مهم صادراتی با تعیین میزان اهمیت صادراتی گروههاي مختلف
صنايع دستی در  5سال اخیر در هر يک از اين بازارها و در کل مشخص شود .بنابر تجزيه و تحلیل دادههاي آماري مربوط به
مبادالت بازرگانی خارجی ايران در حوزه صنايع دستی ،در بخش کشورهاي آسیا و اقیانوسیه ،مهمترين بازار هدف صادراتی،
کشورهاي عراق و امارات هستند .در مقابل ،کشورهاي ترکیه ،عراق و چین ،بیشترين واردات صنايع دستی را به ايران داشتهاند.
در منطقه اروپا ،کشورهاي آلمان و انگلستان ،از اهمیت صادراتی برخوردار هستند ،اين در حالی است که کشورهاي ايتالیا،
آلمان و فرانسه ،واردات بیشتري را در اين حوزه به کشور ايران داشتهاند .در بررسی کشورهاي امريکايی ،کانادا مهمترين بازار

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

316

صادراتی به حساب میآيد و کشور کنیا در منطقه آفريقا ،از اهمیت صادراتی بیشتري برخوردار است .همچنین ،در تعیین ترتیب
اولويت گروه هاي صنايع دستی بر حسب میزان ارزش دالري صادرات ،به ترتیب ،آثار آبگینه ،سفالی ،چوبی ،فلزي و دست-
بافتهاي سنتی ،بیشترين تا کمترين دريافتی ارزي را شامل میشوند.
در ادامه در فصل پنجم ،عوامل مؤثر در توسعه کسب و کار حوزههاي شاخص و اصلی صنايع دستی ،مطرح شده است .در
واقع ،بر اساس بیشترين میزان شباهت مؤلفههاي مشخص شده (کدگذاري چالشهاي همگرا) ،عناوين کالن براي هر گروه
عوامل انتخاب شده است .چنانکه در انتخاب عوان کالن هر گروه تالش شده است تا تمرکز بر محور اصلی طرح ،توسعه
کسب و کار ،حفظ شود و عوامل توسعه از سه بعد انگیزشی ،قانونی و محیط کسب و کار مورد بررسی قرار گیرند .اين گروهها
شامل گروه حقوقی -قانونی ،سیاسی ،اقتصادي ،فرهنگی -اجتماعی و صنعت هستند که در فصل پنجم به تفصیل مورد بحث و
بررسی قرار گرفتهاند.
در ادامه ،در يک جمعبندي نهايی از سرفصلهاي مهم بحث شده در طرح حاضر ،يافتههاي علمی حاصل از هر يک از فصول
در قالب نمودار و به صورت مفید و مختصر ارايه میشود.
 1-6رشتههاي شاخص و اصلی هنرهاي صناعی
با توجه به تعاريف هنرهاي مرتبط با هنرهاي صناعی در فصل اول ،هنرهاي صناعی زيرمجموعه صنايع دستی از هنرهاي
سنتی است ،به طوريکه بر اساس رويکردهاي ظاهري ،هدف و کاربرد (شامل روشهاي تولید ،مواد اولیه و ابزار) ،طبقهبندي
و گروهبنديهاي مختلفی براي اين هنر ارايه شده است که در فصل اول به برخی از آنها اشاره شده است .همانطور که در اين
بخش مالحظه میشود ،هر يک از تقسیمات موجود ،بر اساس معیار خاصی صورت پذيرفته است که در ادامه به طور اجمالی،
بعضی از اين موارد مطرح میشود.
در يک جمعبندي ،صنايع دستی را میتوان بنابر مواد اولیه به کار رفته يا بر اساس روش ساخت گروهبندي کرد .به طور کلی،
تقسیمبندي ارايه شده از بعد مواد اولیه ،به مواد به کار رفته در فرآيند تولید اشاره میکند .در حالیکه در تفکیک رشتههاي
صنايع دستی بر اساس تکنیک ساخت ،محصوالتی که با استفاده از روشی مشترک خلق میشوند ،در يک گروه با ويژگیهاي
خاص آن روش ،قرار میگیرند.
همانطور که در گروهبنديهاي مطرح شده مالحظه میشود ،تمرکز اساسی تا کنون بر مبناي ديدگاهی واحد بوده است .اين
در حالی است که موضوع طرح ايجاب میکند تا ساير معیارها نیز مد نظر قرار گیرند و بدينترتیب ،گروههاي شاخص صنايع
دستی متناسب با موضوع طرح (شناسايی مؤلفههاي مؤثر در توسعه کسب و کار صنايع دستی) مشخص شوند.
همانطور که در نگاره  1-6ذکر شده است ،در طرح حاضر ،با مشاوره صاحبنظران حوزه صنايع دستی ،مالکهاي تنوع
مواد و مصالح بومآورد ،میزان قدمت و پیشینه رشته ،ظرفیت بالفعل کسب و کار و گستردگی جغرافیايی جهت گروهبندي
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رشتههاي شاخص و اصلی هنرهاي صناعی مورد توجه قرار میگیرند .بديننحو ،به منظور کسب هدف طرح ،مجموعهاي از
عوامل تولیدي ،تاريخی و بازرگانی در انتخاب گروهها نقش ايفا میکنند .نگاره  ،1-6گروهبنديهاي موجود در اين حوزه و نیز
مبناي انتخاب گروههاي شاخص در اين طرح را در قالب نمودار نشان میدهد.
الزم به ذکر است ،در گروهبندي طرح ،ترکیبی از رويکرد مواد اولیه و روش ساخت نیز مورد استفاده قرار گرفته است .به
طور مثال ،در گروه هاي آثار فلزي ،سفالی و آبگینه ،به ساخت ،تزيین و تلفیقی از اين دو اشاره شده است .همینطور در رشته
آثار چوبی و سنگی ،انواع روشهاي تراش و برش مورد توجه قرار گرفته است.
به عالوه ،در گروه رودوزيهاي سنتی ،بر تکنیکهاي متفاوت نخکشی و رودوزي از قبیل رودوزي طبق بافت پارچه ،روي
طرح چاپ شده ،طبق الگو نقشه ،آرايهدوزي شامل آرايههاي فلزي ،مواد مصنوعی ،و آرايههاي نخی و پارچهاي تمرکز شده
است .در شاخه چاپهاي سنتی نیز به چاپهاي روي پارچه اعم از مستقیم و غیرمستقیم و چاپ روي کاغذ توجه شده است.
در ساير گروهها نیز به نوعی روش ساخت محصوالت صنايع دستی مطرح است .به طور نمونه ،در گروه دستبافتهاي سنتی،
به انواع تکنیکهاي داري ،تار و پودي ،تلفیقی ،دستگاهی اعم از ساده و پیچیده اشاره شده است .در نگاره  1-6به طور کلی به
عناوين گروههاي مورد بحث اشاره شده است .جزئیات هر يک از اين گروهها به تفکیک در فصل يک مورد بحث قرار گرفته
است.
در ادامه ،بخشهاي مختلف حوزههاي اصلی و شاخص صنايع دستی مطابق با نگارههاي  2-6و  3-6ارايه میشود (هنرهاي
رايج در حال حاضر) .الزم به ذکر است ،با توجه به گستردگی نمودار ( 12گروه انتخابی با جزئیات هر گروه) ،در نگاره ،2-6
گروههاي اول تا ششم شامل آثار سنگی ،چوبی ،آبگینه ،سفالی ،فلزي و چرمی؛ و در نگاره  ،3-6گروههاي هفتم تا دوازدهم در
برگیرنده رودوزيهاي سنتی ،چاپ سنتی ،جلدسازي و صحافی ،آثار کاغذي ،رنگرزي سنتی و دستبافتهاي سنتی مشخص
شده است.
همانطور که در اين طرح مالحظه شده است ،صنايع دستی طیف وسیعی از هنرهاي بومی و دستی را تشکیل میدهد؛ چنانکه
با تمرکز بر صرفا يک گروه از اين هنر -صنعت ،میتوان زيرمجموعههاي مختلفی را يافت که هر يک از روش و فنون خاص
خود پیروي میکند .هر چند متاسفانه در سالهاي گذشته ،برخی از اين هنرها رو به فراموشی و زوال بوده است .در اين طرح،
با توجه به معیارهاي مذکور ،برخی از گروههاي متداولتر با نگاه بازرگانی انتخاب شدهاند.
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 .1آثار دستبافتهاي سنتی؛  .2آثار فلزي؛  .3آثار چوبی؛  .4آثار نقاشی و طراحی سنتی؛
 .5آثار آبگینهاي؛  .6آثار سفالی؛  .7آثار سنگی؛  .8آثار رودوزي؛  .9آثار چوبی سنتی از
 9حوزه

قبیل قلمکار ،باتیک.
 .1آثار رودوزيهاي سنتی؛  .2چاپ و رنگرزي؛  .3آثار چوبی؛  .4آثار شیشهاي؛ .5
آثار فلزي؛  .6آثار بافت و نساجی؛  .7آثار سفالی؛  .8آثار سنگی؛  .9آثار طراحی و

مواد اولیه

 10حوزه

نقاشی سنتی؛ .10آثار تلفیقی
 .1نساجی سنتی؛  .2بافتههاي داري و نمد؛  .3پوشاک سنتی؛  .4چاپهاي سنتی؛ .5

 15حوزه

سفال ،سرامیک و کاشی؛  .6صنايع دستی چرمی؛  .7هنرهاي دستی وابسته به معماري؛
 .8صنايع دستی فلزي؛  .9صنايع دستی چوبی و حصیري؛  .10صنايع دستی دريايی؛
 .11صنايع دستی سنگی؛  .12صنايع دستی مستظرفه؛  .13روردوزيهاي سنتی؛ .14

گروهبندي رشتههاي مختلف هنرهاي صناعی

آبگینه؛  .15پیشههاي سنتی وابسته به صنايع دستی شامل گالبتونسازي ،دباغی سنتی،
رفوگري و ...
 .1بافتههاي داري؛  .2دستبافتههاي دستگاهی؛  .3رودوزيهاي سنتی؛  .4هنرهاي

روش ساخت

 17حوزه

فلزي؛  .5میناسازي؛  .6سفالگري؛  .7آبگینه؛  .8هنرهاي مرتبط با چوب؛  .9هنرهاي
مرتبط با سنگ؛  .10نگارگري؛  .11چاپهاي سنتی؛  .12حصیربافی؛  .13نمدمالی؛ .14
پوستیندوزي؛  .15آثار چرمی؛  .16رنگسازي سنتی؛  .17رنگرزي سنتی
 .1بافتههاي داري؛  .2دستبافی؛  .3بافتنی؛  .4روکاري و رودوزي؛  .5چاپهاي سنتی؛

 24حوزه

 .6نمدمالی؛  .7سفالگري و سرامیکسازي؛  .8شیشهگري؛  .9تولید فرآوردههاي پوست
و چرم؛  .10ساخت محصوالت فلزي و آلیاژ؛  .11قلمزنی ،مشبککاري و حکاکی روي
فلزات و آلیاژها؛  .12سنگتراشی و حکاکی روي سنگ؛  .13خراطی چوب؛  .14ريزه-
کاري و نازککاري چوب؛  .15منبتکاري ،کندهکاري و مشبککاري چوب؛ .16
حصیربافی؛  .17خاتمسازي؛  .18معرقکاري؛  .19کاشیگري؛  .20ملیلهکاري؛ .21
میناکاري؛  .22ساخت اشیاي مستظرفه هنري؛  .23ساخت زينتآالت؛  .24ساخت ساير
فرآوردههاي دستی نظیر فیروزهنشانی ،طالکوبی روي فوالد ،انواع عروسکهاي محلی،
تختکشی گیوه

شاخصهاي چهارگانه:
 -تنوع مواد و مصالح بومآورد

 .1آثارچرمی؛  .2آثار فلزي؛  .3آثار سفالی؛  .4آبگینه؛  .5آثار چوبی؛  .6آثار سنگی؛ .7

 -میزان قدمت و پیشینه آن

رودوزيهاي سنتی؛  .8چاپهاي سنتی؛  .9جلدسازي و صحافی؛ .10آثار کاغذي؛ .11

 -ظرفیت بالفعل کسب و کار

 12حوزه

رنگرزي سنتی؛  .12دستبافتهاي سنتی

 -گستردگی جغرافیايی

نگاره  1 -6گروهبندي رشتههاي صنايع دستی
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حوزههاي اصلی و شاخص در حوزه هنرهاي صناعی
()6-1

آثار فلزي
آثار سفالی

آبگینه

آثار چوبی

آثار چرمی

آثار سنگی

سفالگري با دست
جلدسازي
سراجیسنتی

چــکــشکــاري (دوات-

سفالگري با چرخ

گري ،ور قه کاري (خم-
سفالگري با قالب

کاري)

نقاشی روي
ريختهگري

سفال تلفیقی

نقشاندازي

ســازوبسـت (يراقآالت،

تزيین روي بــدنــه

ضربی روي

قفلسازي و ملیلهسازي)

خــام ( ن قش کنــده،

چرم

ساخت شی شه :شی شهگري،

تراش چوب :حجم

شیشهگري قالبی ،تلفیقی

چوبی ،منبت ،خراط

تزيین شـــیشـــه :تزيین حین

برش چوب :معرق،

ســاخت :چندپوســته کردن،

خاتم ،شبکهبري

تراش :جواهرتراشـــی،
نقش برجسته ،خراطی

شیشه رنگارنگ ،شیشه و فلز،

نقش افزوده ،نقش

چرم
قلمزنی ،مشبک ،حکاکی
زينسازي

بريده ،نقش فشرده)

و کوفــتگري (مفتول-
کوبی و ورقکوبی)

آبگز کردن

آثـار تلفیقی :نـازک-
کاري ،منبت  -معرق،

تزيین بعد از ســـاخت :مات

معرق ـــــ مشــبک،

خـــــراش:خـــــراش

کردن ،نقاشی ،تراش

معرق ـ خاتم .اتصال

سطحی(خطوط محیطی

فاق و زبانه

طرح) ،خراش ع م قی

تزيین روي بــدنــه

(زمینه) ، .منبت ـمعرق،

پخته

معرق ـــ مشبک ،معرق

*

لــــعــــابدار

(برشب ست) :ار سی-

ح جرهاي ،ح فرهاي و

(زيـــررنـــگـــی،

ســــازي،گرهچینی،

پنجرهبندي

رور ن گی ،هفــت-

قوارهبري

م ینــاي خــانــه بنــدي:

ضـــــريـــحســـــازي،
زيورســـازي ،عال مت-
سازي و اسلحهسازي

برش :شبکهبري ،معرق

رنـــگ ،لـــعـــاب
يکدست)
* بــدون لــعــاب
خراش

نقاشی مینا ،میناي مرصع

نگاره  2 -6گروهبندي اصلی صنايع دستی ايران (گروههاي  1تا )6

ـــ خاتم .اتصال فاق و
زبانه

روشهاي تلفیقی
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حوزههاي اصلی و شاخص در حوزه هنرهاي صناعی
()12-7

دستبافتهاي

رودوزيهاي
سنتی

سنتی

چاپ سنتی
رنگرزي سنتی

جلدسازي و
صحافی
آثار کاغذي

نخکشـــی و رودوزيچشـــمه-
دوزي ،سکمهدوزي
سـوزندوزي بلوچ ،دراوي شی-
دوزي و تفرشیدوزي
رودوزي روي طرح چاپ شده:
پتهدوزي.

چاپ روي پار چه:
مستقیم (قلمکار)
غیرمســـتقیم :چاپ
برداشــــت ،م قاوم
(کال قهاي (مهري و

دســـت بافته هاي داري:
جلدسازي (جلد

حمام ســرد (کاغذ و

ســوخت معرق،

الیاف گیاهی)

جلد ضـــربی و
جــلــد الکــی

حمــام گرم (الیــاف

روغنی)
کاغذسازي

رودوزي طبق الگو يا نقشـــه:

بدون مهر (آزاد) ،تا

ن قشدوزي ،زرتشـــ تیدوزي،

و گـــره خـــورد

کاغذبري و حجمهاي

بخــارا دوزي ،خــامــهدوزي و

(پیچان) ،چاپ روي

رشتیدوزي

کاغذ (چاپ سنگی

کاغذي (پاپیه ماشه)

حیوانی و پارچه)

صحافی

و چاپ فلزي)

ا لف .تــارو پود و گره
(قالیبافی و گلیمبافی)
تار و پودي (پود گذاري
ســــاده (گلیم دورو) و
پودپیچی (ورنی)
تلفیقی (گلیم برجسته)
دستبافتههاي دستگاهی
(نســــا جی ســـ ن تی):

آرا يه دوزي :آرا يه هاي فلزي:

الف .ســــاده :کربــاس،

پـــولـــکدوزي ،مـــلــیلــه-

شـــمد ،شـــال ،احرامی،

دوزي ،گال ب توندوزي ،خوس-

دارايی ،جــاج یم ،زيلو،

دوزي ،سکهدوزي ،زغرهدوزي،

عبا ،شـــعر ،حوله ،برک،

نقدهدوزي و ده-يکدوزي

چادر شب ،شک و موج،
ب .پیچیده :ترمه ،زري و

آرايــه هــاي مواد مصـــ نوعی:

م خمــل ،ج .ت ل ف ی قی:

منجوقدوزي .آرايههاي شیشه-

مخمل زري

اي :آينهدوزي
آرا يه هاي نخی و پار چهاي:
ق یطــاندوزي و آ جیــدهدوزي
ترکیبی :پیلهدوزي

نگاره  3 -6گروهبندی اصلی صنایع دستی ایران (گروههای  7تا )12
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بنابر نظر سازمان صنايع دستی ( ،)1362صنايع دستی به مجموعهاي از هنر – صنعتها اطالق میشود که به طور عمده با
استفاده از مواد اولیه بومی و انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید به کمک دست و ابزار دستی ،موجب ساخت محصوالتی
میشود که در هر واحد آن ذوق هنري و خالقیت فکري صنعتگر سازنده به نحوي تجلی میيابد و همین عامل وجه تمايز
اصلی اينگونه محصوالت از مصنوعات مشابه ماشینی و کارخانهاي و يا ساير صنايع دستی فاقد جنبههاي هنري است .بنابراين،
در هنرهاي صناعی که زيرمجموعه آن محسوب میشود ،توجه به جنبههاي هنري و دستی آن قالبتر است .البته در طرح
حاضر ،تالش شده است ،با حفظ تمرکز بر جنبههاي هنري و زيباشناسی ،که يکی از مؤلفههاي اساسی در جلب و حفظ مشتري
است ،به عوامل مهم و اساسی در بهبود کسب و کار اين حوزه ،به عنوان موضوع اصلی بحث ،توجه شود و از اين رهگذر،
زمینههاي ارتقاي صنايع دستی فراهم شود.
 2-6چالشهاي مطرح در وضعیت موجود صنايع دستی ايران
همانگونه که در فصل دوم به تفصیل آمده است ،در راستاي بررسی چالشهاي مطرح در وضعیت موجود صنايع دستی ايران،
پس از گردآوري نظرات نمونه مورد بررسی ،تحلیل محتواي کیفی از موارد مطرح شده با تعريف کدگذاريهاي مناسب صورت
پذيرفته است و آنگاه ،بر اساس رويکرد تحلیل محتواي کمی ،اولويت موانع توسعه بر حسب فراوانی تکرار مؤلفهها تعیین شده
است ،و در آخر ،مجموعهاي از عوامل بر حسب اهمیت مشخص شدهاند .با نگاهی اجمالی به يافتههاي موجود در فصل دوم،
مطابق نگاره  4-6فراوانی تکرار چالشها به صورت نموداري ارايه شده است که نشاندهنده درجه اهمیت هريک از مؤلفهها از
ديد صاحبنظران صنايع دستی است.
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به نظر میرسد ظاهر اين هارمونی ناموزون ،منتج از اولويتبندي اهم چالشهاي کنونی در اين حوزه ،همانند نماي شهري
بهم ريخته از وضعیت موجود باشد ،که آن هم ،همچون ديگر حوزهها ،از گزند ناهمگونی سنت و مدرنیته عصر معاصر مصون
نمانده است .به طوريکه چالشهاي فرهنگی در آن قد علم کرده است؛ و هر چه اين گروه چالشها بیشتر ارتفاع يافتهاند،
مشکالت ديگري همچون عوامل اجتماعی به خصوص در حوزههاي مديريتی ظاهر شدهاند.
در واقع از نظر صاحبنظران جامعه هدف ،مهمترين چالش صنايع دستی و هنرهاي صناعی ،عدم ترويج فرهنگ ارزشبخشی
به صنايع دستی است .تا زمانی که ارزش هنرمندان بزرگ ناديده گرفته میشود و تنها به تعداد انگشتشماري از آنان ،آن هم با
نشانهاي افتخار نمايشی توجه میشود؛ بدون آنکه از دانش و هنر اين هنرمندان بزرگ در ترويج فرهنگ ،هنر و تربیت هنرمندان
بزرگ ديگر استفاده شود ،امیدي به رهگشايی نخواهد ماند .هنرمندانی که به نوعی تاريخ زنده هنرهاي سنتی را در دل و دست
خود نهفته دارند .چرا که با اهمیتبخشی به اين گروه میتوان بسترهايی را براي پذيرفتن هنرمندان جوان در جامعه فراهم
ساخت .اين امر زمانی میسر میشود که نسبت به شیوه زيست ،و فرهنگ زيستمندانه در بستر سنت و مدرنیته تفکر و تعمق
بیشتري به عمل آيد.
وقتی فرهنگ صنايع دستی بتواند در بدنه دولت و زندگی شخصی مردم از روشهاي مختلف به خصوص از طريق رسانههاي
ملی نفوذ کند و در سبد تقاضاي مردم قرار گیرد ،نشاندهنده باور اعتقادي مسئوالن مربوط به ارزشهاي اين حوزه است .در
واقع ،اين وظیفهاي ملی و مديريتی بر دوش مسئولین است ،تا به دور از تعصبهاي بیمورد و قضاوتهاي سلیقهاي ،مسیر
بهبود فضاي کسب و کار در صنايع دستی را هموار سازند.
شکی نیست اين باور ،زمانی در فرهنگ يک جامعه پايدار و درونی میشود که نتیجه حاصل از اين ارزشگذاريها به ثمر
رسد ،و اثرات هنرمندان و نیز تمامی عوامل ،از تولید به فروش ،از رونق چشمگیري برخوردار باشند؛ حتی فراتر از آن ،مشتريان
نیز رضايت قابلتوجهی از محصوالت صنايع دستی داشته باشند .در اينجاست که نقش مؤثر زمینههاي اقتصادي اين حوزه
پررنگتر میشود .اين نقش از زنجیره تولیدکننده و يا هنرمند خالق اثر شروع و به مشتري ختم میشود و در اين میان هر توقفی
چرخه را به طور فزايندهاي معیوب میکند و بازار را به چالش میکشد.
در واقع ،مهمترين چالش از تولیدکننده شروع میشود .هر چه جامعه تولیدکنندگان تکبعدي و غیرمحرک و فقط منبعمدار
باشند و تنها به توسعه انبارهاي خود بیانديشند ،و به نیازها و ساليق مشتريان توجهی نداشته باشند ،بعید است بتوانند بازدهی
اقتصادي مناسبی در زمان خود داشته باشند .چنانکه برخی از تولیدکنندگان هوشیار اين حوزه حتی با وجود شناخت جامع
بازار ،اعم از رقابتهاي پیچیده آن ،نحوه قیمتگذاريها ،نظام هزينهها و چگونگی تأمین مالی و سرمايه ،قادر به پیشبینی
چشمانداز ايمنتري نبودهاند .بدون شک دستیابی به توسعه پايدار عزمی بنیانیتر را میطلبد.
نگاره  ،5-6چالشهاي اصلی در حوزه صنايع دستی را با توجه به تعداد بیشتر فراوانیهاي تکرار نشان میدهد .همانطور که
در نگاره  5-6مالحظه میشود ،مواردي که به طور مستقیم در ارتباط با فعالیتهاي تولیدکنندگان و هنرمندان حوزه صنايع
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دستی بودهاند ،بیشتر در مرکز توجه قرار داشتهاند .به طور کلی ،نمیتوان تمام بار مسئولیت را بر دوش مديران اين حوزه قرار
داد .چنانکه در نگاين نگاره مشاهده میشود ،پس از مباحث مربوط به فرهنگ و حمايت دولتی ،صاحبنظران به آموزشها و
اطالعرسانیهاي الزم بر اساس نیاز روز جامعه اشاره کردهاند .آموزشی که میتواند وضعیت فعالیتهاي يک کسب و کار را
ارتقا بخشد .اين وظیفه نه تنها از طريق آموزشهاي آکادمیک تأمین میشود ،بلکه کارگاههاي آموزشی و تدريسهاي انجام شده
از سوي هنرمندان را نیز در بر میگیرد.
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نگاره  5 -6چالشهاي اصلی در حوزه صنايع دستی

عالوه بر آن ،مواردي از قبیل تولید ،تبلیغات و امور بازاريابی در جهت شناسايی سطح رقابت و عمل مناسب در بازار ،در
رتبههاي بعدي اهمیت قرار گرفتهاند .در واقع ،نگاه هنرمندان و فعاالن حوزه صنايع دستی ،نه تنها بايد بر جنبههاي احیاي
اصالتهاي صنايع دستی و بعد هنري آن باشد ،بلکه بايد شناختی نسبت به عرضه و تقاضاي کاالهاي خود داشته باشند تا هم
در عرصه داخلی و هم بینالملل ،ارايهدهنده فرهنگ و هنر ايرانی باشند .آنچه که در اين میان میتواند جنبه حمايتگر داشته
باشد ،قوانین و مقررات تدوينی و نظارتی است.
به عبارت ديگر ،وضع قوانین مناسب ،چه در بعد اجرايی و چه نظارتی ،پشتیبان اصلی هنرمندان و تولیدکنندگان حوزه صنايع
دستی است تا از نظم موجود در جهت ارتقاي فعالیتهاي کسب و کار خود بهرهمند شوند ،نظمی که از آنها در مقابل تالطمهاي
شديد فضاي رقابتی ،به خصوص در مواجهه با هجوم بیرويه محصوالت ارزان و بیکیفیت خارجی ،محافظت میکند و اين
اطمینان را به آنها میدهد تا در صورت رعايت استانداردها و قوانین کار ،و تنظیم برنامه آمیخته بازاريابی مناسب ،شرايط رو به
رشدي داشته باشند.
اينجاست که فعاالن اين حوزه قادر میشوند به شايستگی ،محصوالت خود را در بازارهاي داخلی و بینالمللی ارايه دهند .به
عالوه ،وظیفه بخشهاي دولتی و خصوصی قوي در ايجاد بازارچههاي اختصاصی دايمی و موقت ،و برگزاري نمايشگاههاي

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

324

منظم همچنان مورد توجه است .با برنامهريزيهاي مناسب در اين حوزه میتوان نقش واسطهها را کمرنگ کرد و فرصتی را به
وجود آورد تا هنرمندان و تولیدکنندگان بتوانند به طور مستقیم پذيراي تقاضاي مشتريان باشند.
بنابراين ،تولید محصوالتی با کیفیت و قیمت مناسب ،هماهنگ با نیازهاي و خواستههاي روز جامعه داخلی و بینالملل ،و در
عین حال حفظ اصالتهاي طرح و نقش ايرانی ،تنها زمانی امکانپذير است که بخش دولتی و خصوصی با همراهی هنرمندان
و تولیدکنندگان صنايع دستی ،به بهبود اين حوزه بینديشند و همگی جهت همکاري وارد صحنه عمل شوند ،بدون اينکه هر
يک ديگري را مسئول اشتباهات موجود کند.
در واقع ،بنابر چالشهاي مطرح شده از سوي صاحبنظران حوزه صنايع دستی ،تمامی مشکالت در درجه اول به دلیل عدم
همکاري و هماهنگی دو بخش دولتی و خصوصی به وجود آمده است .البته در جريان بهبود وضعیت صنايع دستی بايد مسئولیت
اجتماعی حفظ محیط زيست ناديده گرفته نشود .هر چند اين مورد چندان مورد توجه جامعه هدف قرار نداشته است ،ولی
تولید سبز ،مبحثی است که در تمام صنايع ،از جمله صنايع دستی ،مطرح است و در برنامهها و استراتژيهاي تدوين شده از
سوي بخش دولتی و خصوصی بايد در اهم اهداف مورد نظر قرار گیرد.
همچنین ،نبايد نقش ارتباطی میان صنايع مختلف را ناديده گرفت .به طور مثال ،ارتقاي صنعت گردشگري و هتلداري میتواند
زمینه بهبود فضاي کسب و کار صنايع دستی را فراهم کند .در واقع میتوان جامعه گردشگران (چه داخلی و چه خارجی) را به
مثابه خريداران بالقوه در نظر گرفت .اين گروه از مشتريان هدف ،مهمترين منبع تبلیغات شفاهی به شمار میروند و زمینه آشنايی
با فرهنگ و هنر ايرانی را چه در سطح داخلی و چه بینالملل فراهم میسازند.
متأسفانه در طول سالیان گذشته ،حجم گردشگران با کاهشی قابلمالحظه مواجه بوده است .به طوريکه فعاالن حوزه صنايع
دستی به خصوص در شهرهاي توريستی ،از افت چشمگیر فروش خود به خريداران خارجی صحبت به میان میآورند؛
خريدارانی که از قدرت خريد باالتري برخوردار بودهاند و تمايل بسیاري در خريد کاالهاي صنايع دستی با طرح و نقش ايرانی
داشتهاند.
مهمتر آنکه ،در طول اين سالها ،بازارچههاي اصلی اين شهرها ،به خصوص در اماکن و ابنیههاي تاريخی (مورد تايید
يونسکو) ،مملو از محصوالت صنايع دستی خارجی شده است .تمامی اين موارد ،نشان از وجود چالشهايی بزرگ در مسیر
صنايع دستی کشور است که امید است در آينده نزديک با برنامهريزي منسجم و دقیق به مسیر اصلی خود بازگردد .در ادامه،
مناطق صادراتی مهم صنايع دستی (به شرح فصل سوم) و بازارهاي هدف صادراتی (به شرح فصل چهارم) در دوره زمانی 5
ساله  93-89به طور اجمالی مورد بحث قرار میگیرند.
 3-6مناطق صادراتی فعال در رشتههاي مختلف صنايع دستی ايران
به طور کلی ،صادرات انجام شده از سوي استانهاي مختلف در حوزه صنايع دستی ،بر اساس اقالم ثبت شده در گمرک ايران
و فارغ از کاالهاي صادر شده به صورت چمدانی ،شامل محصوالت گروههاي فلزي ،سفالی ،آبگینه ،سفالی و دستبافتهاي
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سنتی هستند .نگاره  ،6-6روند صادرات در اين فاصله زمانی را نشان میدهد .بنابر اين نمودار ،نقطه اوج صادرات صنايع دستی
در سال  91بوده است .الزم به ذکر است تنها دوره  5ماهه اول سال  93در بررسی طرح استفاده شده است و امید است در
ادامه سال ،رشد چشمگیري در صادرات کاالهاي اين هنر-صنعت مشاهده شود.
با بررسی اقالم صادراتی ،بیبرنامگی در صادرات ساير حوزههاي اصلی مشاهده میشود ،به طوريکه لزوم تفکر منسجم و
دقیق ،چه از سوي دولت و چه فعاالن اين حوزه به شدت احساس میشود .در واقع ،نه تنها بايد به افزايش فعالیت در اين
گروههاي  5گانه توجه داشت ،بلکه جهت صادرات ساير گروهها نیز میبايست چارهاي انديشید.
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نگاره  6 -6مجموع صادرات  5ساله مناطق صادراتی کشور در حوزه صنايع دستی

همچنین ،با وجود اهمیت بسیاري از مناطق کشور در تولید کاالهاي صنايع دستی ،در برخی از آنها فعالیتی مالحظه نمیشود
و حتی در صورت لحاظ آنها به عنوان يکی از مناطق صادراتی در رشتهاي خاص ،اقدامی درخور اعتبار و نام آنها ،چه در سطح
داخل و چه خارج از کشور ،مشاهده نمیشود .اين امر ،حساسیت پرداختن به اين مسئله مهم را افزايش میدهد .نکته قابل توجه
در اين میان ،عدم فعالیت مناطقی است که از مزيت نسبی بااليی نسبت به ساير مناطق برخوردار هستند نگاره  ،7-6استانهاي
صادراتی مهم در هر يک از گروههاي 5گانه صنايع دستی را نشان میدهد .1شايان ذکر است در انتخاب اين مناطق صادراتی،
استانهايی مورد توجه قرار گرفتهاند که رقم صادراتی آنها در اين دوره زمانی بیشتر از  500هزار دالر بوده است .مورد استثنا،
گروه آثار دستبافتهاي سنتی است که در آن ،به علت رقم صادراتی بسیار پايین ،دو استان برتر و فعال مطرح شدهاند.

 . 1الزم به ذکر است ،منظور از استان خراسان در اين بخش" ،استان خراسان رضوي" است.
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استانهاي صادراتی ايران درحوزههاي اصلی هنرهاي صناعی

آبگینه
آثار سفالی

همدان ( 13181307دالر)

آثار فلزي

دستبافتهاي سنتی

تهران ( 2237891دالر)

تهران ( 71738دالر)

اصفهان ( 1843384دالر)

مازندران ( 67500دالر)

آثارچوبی

همدان ( 12399344دالر)

اصفهان ( 15915990دالر)
يزد ( 11395875دالر)

خوزستان ( 10097471دالر)

تهران ( 709875دالر)

تهران ( 10121994دالر)

مرکزي ( 4299755دالر)

اصفهان ( 4627278دالر)

خراسان ( 2577002دالر)

تهران ( 2134900دالر)

آذربايجان شرقی
فارس ( 688860دالر)

( 1201038دالر)

اصفهان ( 911009دالر)
خراسان ( 567134دالر)

خوزستان ( 532026دالر)

نگاره  7 -6استانهای صادراتی مهم در حوزههای اصلی صنایع دستی
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چنانکه در بخشهاي قبل مطرح شده است ،گروهبندي مورد نظر در اين طرح بر اساس شاخصهاي مطرح شده 12 ،مورد
است .بدينترتیب ،به وضوح میتوان جايگاه خالی آثار چرمی ،سنگی ،رودوزيهاي سنتی ،چاپهاي سنتی ،جلدسازي و
صحافی ،آثار کاغذي و رنگرزي سنتی را احساس کرد .هر چند موقعیت  5رشته مطرح شده نیز در حد شايستهاي به نظر
نمیرسد .البته ،تحلیل انجام شده در اين طرح بر اساس دادههاي ثبت شده در گمرک ايران است .همانطور که پیش از اين
مطرح شده است ،بخش بزرگی از محصوالت صنايع دستی ايران به صورت چمدانی از کشور خارج میشود و به فروش
میرسد ،و بنابراين ،در آمار مربوط به گمرک به ثبت نمیرسد .با اين وجود ،با توجه به مزيت نسبی ايران و تاريخچه غنی آن
از لحاظ صنايع دستی ،موقعیت حاضر اين صنعت نشاندهنده جايگاه واقعی آن در سطح جهانی نیست و نیازمند برنامهريزي
چندجانبه و عمیق است تا از وضعیت موجود به حالت مطلوب مورد نظر دست يابد.
 4-6بازارهاي هدف صادراتی رشتههاي مختلف صنايع دستی ايران
همانطور که در بخش قبل نیز مالحظه میشود ،عمده صادرات محصوالت صنايع دستی به بازارهاي هدف در  5سال اخیر،
در سال  91صورت پذيرفته است .هر چند بايد ذکر کرد که آمار مورد بررسی در سال  ،93محدود به سه ماهه نخست سال
است و انتظار میرود تا پايان سال ،رقم صادراتی با افزايش چشمگیري مواجه شود .نگاره  ،8-6ارقام صادراتی محصوالت اين
حوزه به بازارهاي هدف را به صورت خط روند نشان میدهد.
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نگاره  8 -6صادرات  5ساله به بازارهاي عمده صادراتی در حوزه صنايع دستی

به عالوه ،بنابر اطالعات دريافتی از تحلیل دادههاي آماري گمرک در فصل چهارم ،تعامالت بازرگانی ايران با ساير کشورهاي
جهان (از قارههاي آسیا-اقیانوسیه ،اروپا ،امريکا و آفريقا) در حوزه صنايع دستی در دوره زمانی  ،93-89در کل در  5رشته آثار
فلزي ،آثار سفالی ،آبگینه ،آثار چوبی و دستبافتهاي سنتی بوده است .در ادامه ،صادرات انجام شده به بازارهاي هدف در هر
يک از اين گروهها در قالب نمودار نشان داده میشود (نگاره  . )8-6الزم به ذکر است ،همانطور که در فصل چهارم بدان اشاره
شد ،از میان  5رشته اصلی صنايع دستی ،به ترتیب گروههاي آبگینه ،آثار سفالی ،آثار چوبی ،آثار فلزي و در نهايت دستبافتهاي
سنتی ،بیشترين صادرات صنايع دستی را به خود اختصاص دادهاند.
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بازارهاي هدف صادراتی ايران درحوزههاي اصلی هنرهاي صناعی

آثار چوبی

آثار فلزي

امارات ( 7779316دالر)

عراق ( 967680دالر)

کويت ( 3025642دالر)

امارات ( 828088دالر)

قطر ( 1063977دالر)

انگلستان ( 539049دالر)

دستبافتهاي سنتی

آثار سفالی
آبگینه
عراق ( 11738667دالر)

عراق ( 151503دالر)

عراق ( 36520785دالر)

امارات ( 9208958دالر)
امارات ( 149421دالر)

ترکمنستان ( 2484963دالر)

بحرين ( 532976دالر)

عراق ( 813652دالر)

ترکیه ( 1068012دالر)

روسیه ( 948573دالر)

پاکستان ( 597606دالر)

آلمان ( 799112دالر)

نگاره  9 -6بازارهاي عمده صادراتی در حوزههاي اصلی صنايع دستی
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بنابراين ،همانطور که در نگاره  9-6مشاهده میشود ،مهمترين بازار هدف صادراتی در  4گروه آثارفلزي ،دستبافتهاي
سنتی ،آبگینه و سفالی ،کشور عراق بوده است .در گروه آثار چوبی نیز ،عمده صادرات به کشور امارات صورت پذيرفته است.
در واقع ،آنچه راهگشاي مشکالت فعاالن صنايع دستی چه در عرصه داخلی و چه بینالمللی است ،تمرکز بر عوامل مؤثر در
بهبود فضاي کسب و کار در اين حوزه است.
 5-6عوامل مؤثر در توسعه کسب و کار صنايع دستی ايران
همانطور که در فصل پنجم مطرح شده است ،عوامل مؤثر در توسعه کسب وکار صنايع دستی ايران ،با اقتباس از چالشهاي
ذکر شده از سوي صاحبنظران اين حوزه در  4بخش مقاالت و طرحها ،گزارشهاي مطبوعاتی ،نشست همانديشی و پرسشنامه
مشخص شدهاند .در نگاره  ،10-6عوامل مؤثر تعیین شده بر حسب فراوانی تکرار نشان داده شده است .با توجه به اين نگاره،
به ترتیب عوامل صنعت ،اقتصادي ،سیاسی ،فرهنگی -اجتماعی و حقوقی– قانونی از ديدگاه صاحبنظران مورد توجه قرار
گرفته است.
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نگاره  10 -6عوامل مؤثر در توسعه کسب و کار بر حسب فراوانی تکرار

همانطور که در نگاره  10-6مالحظه میشود ،مهمترين عامل مؤثر در توسعه کسب و کار صنايع دستی ،در ارتباط مستقیم
با فعالیتهاي تولیدکنندگان و هنرمندان اين حوزه است .در واقع ،تأمین مقتضی و به هنگام مواد اولیه در فرآيند تولید ،اتخاذ
شیوه هاي مناسب و به روز در تولید و ساخت کاالهاي صنايع دستی ،توجه به آمیخته بازاريابی به عنوان راهنماي عمل (شامل
محصول ،قیمت ،ترفیع و توزيع) و پذيرش مسئولیت اجتماعی و تالش در جهت حفظ محیط زيست ،از مواردي هستند که
بنابر نظر صاحب نظران اين حوزه ،نسبت به ساير عوامل ،از اولويت بیشتري برخوردار هستند .در واقع ،محیط کسب و کار
نامساعد ،قدرت تفکر ،برنامهريزي استراتژيک و تصمیمگیري اساسی را از فعاالن حوزه صنايع دستی گرفته است .به طور کلی،
برخی مشکالت داخلی صنعت به خصوص در حوزههاي بازاريابی ،فروش ،مديريت منابع انسان ،شناسهسازي و مديريت هزينه،
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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
حوزه بازرگانی فعالیتهاي خود هستند و بدينترتیب ،صرفا به عرضه محصوالت خود توجه میکنند و از بعد تقاضاي کاالهاي
خود غافل هستند .البته در برخی موارد ،اصرار هنرمندان و تولیدکنندگان به ثبات در فرم ،طرح و نقش و تکنیک کار منجر شده
است تا رقیبان خارجی با محصوالت پرتجمل و ارزان خود ،بازار صنايع دستی ايران را تصرف کنند .در اين میان ،لزوم توجه
به سلیقه روز مشتريان با حفظ اصالتهاي ايرانی ،و اتخاذ رويکرد کاربردي نسبت به محصوالت صنايع دستی به شدت احساس
میشود .تنها در اين صورت اين محصوالت در سبد کاالهاي عموم جامعه قرار میگیرند و استفاده از اين کاالها در زندگی
روزمره افراد جريان میيابد.
شرايط اقتصادي ،چه در سطح داخل کشور و چه در عرصه بینالملل ،همواره بر وضعیت صنايع دستی اثرگذار بوده است .با
نگاهی اجمالی بر عناصر اين گروه میتوان چنین اظهار کرد که مباحث مالی بیشتر مورد توجه صاحبنظران بوده است و
اينجاست که مبحث اقتصاد هنر مطرح میشود .بدين نحو ،با اتخاذ رويکرد اقتصادي در زمینه هنر ،کاربرد نظريههاي اقتصادي
در فعالیتهاي هنري و ادبی مورد توجه قرار میگیرد .دانشی که متاسفانه در ايران کمتر مورد توجه قرار گرفته است .در واقع،
داشتن نگاه اقتصادي به حوزه هنر ،میتواند آن را از رشته صرفا مرتبط به حوزه زيباشناسی خارج ،و به چرخه اقتصادي کشور
وارد سازد .بدينترتیب ،نگاه تزيینی به حوزه صنايع دستی منسوخ میشود و اين شاخه هنري ،عالوه بر رشد و تعالی فرهنگ
جامعه ،اثرات اقتصادي نظیر اشتغالزايی ،چرخش پول ،افزايش تولید ناخالص داخلی و در نهايت رشد اقتصادي به همراه
خواهد داشت.
نگاره  ،11-6به طور مشهود ،میزان اهمیت هر يک از عوامل  5گانه در بهبود فضاي کسب و کار صنايع دستی را نشان میدهد.
متأسفانه ،وضعیت موجود صنايع دستی بیانگر به فعلیت نرسیدن ظرفیتهاي اين حوزه صنعتی و شرايط نامطلوب هنرمندان و
صنعتگران است .چنانکه در بسیاري موارد ،اظهارنظرهاي فعاالن و دلسوزان دنیاي هنرهاي صناعی ،بر عدم وجود ساختارهاي
مشخص عرضه و فروش صنايع دستی ،وجود رقابت ناعادالنه میان تولیدکنندگان و واسطهها ،مشکالت مالی فعاالن حوزه در
تأمین تجهیزات مناسب ،نبود سرمايه جهت گسترش کار ،و مهمتر از همه ،کاهش تقاضاي کاالهاي صنايع دستی در سطح داخل
و عرصه بینالملل متمرکز هستند .به خصوص که در سالهاي گذشته ،با تغییرات اقتصادي و بروز رکود تورمی ،شرايط خريداران
و قدرت خريد آنها تا حد زيادي تحت تأثیر قرار گرفته است و اين امر اثرات منفی بر تقاضاي محصوالت بر جاي گذاشته
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.
همواره نگاه صاحبان کسب و کار در کشورهاي در حال توسعه به حمايت و پشتیبانی دولتی است .در اين میان ،برخی صنايع
به توجه و مساعدت بیشتري نیاز دارند .متأسفانه در سالهاي اخیر ،به دلیل تغییر و تحوالت شديد و ناگهانی در مديريت دولتی
صنايع دستی در کشور و در نتیجه عدم توجه به برنامهها و استراتژيهاي مدون در جهت بهبود فضاي کسب و کار اين صنعت،
شرايط رقابتی در سطح داخلی و بینالمللی به نفع تولیدکنندگان داخلی نیست .در اين فاصله زمانی ،کشورهاي بسیاري با قدرت
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رقابتی باال وارد عرصه تجارت بینالمللی اين محصوالت شدهاند .چنانکه حتی بازارهاي داخلی را نیز با کاالهاي پرزرق و برق
خود تسخیر کردهاند .بدينترتیب ،میتوان مجموع عوامل مطرح شده را در قالب عوامل سیاسی و دولتی گنجاند و آن را به
عنوان مؤلفهاي مهم در توسعه کسب وکار حوزه صنايع دستی در نظر گرفت .همچنین ،نبود نگاهی صحیح به مقوله خصوصی-
سازي بر همه صنايع کشور و به خصوص حوزه صنايع دستی سايه افکنده است .همانطور که در فصل پنجم تشريح شده است،
در کشورهاي در حال توسعه معموال اتخاذ رويکرد تدريجی در انتقال مسئولیتها و واگذاري امور به صاحبان فن پیشنهاد
میشود .به عبارت ديگر ،در مراحل اولیه نیاز به همراهی و حمايت دولت با کاهش تصديگري در امور وجود دارد .با گذشت
زمان و با بهبود شرايط کسب و کار در اين صنعت ،رويکرد بازار با نظارت غیرمستقیم دولت میتواند شرايط رقابت را ارتقا
بخشد .بديننحو ،با گذشت زمان و با تقويت نیروي رقابتی فعاالن اين حوزه ،زمینه فعالیتهاي بینالمللی و حتی جهانی فراهم
میشود .در اين میان ،گسترش فعالیتهاي تشکلها و تعاونیها ،چه در حوزه حمايتی و کارآفرينی و چه نظارتی ،میتواند نظم
موفقی را در سیستم بازار ايجاد کند .همچنین ،برقراري همکاريهاي میاننهادي ،میان گمرک و سازمان میراث فرهنگی در
جهت انجام فعالیتهاي مشترک؛ و میان بخش دانشگاهی و صنعت ،در بهبود فضاي کارآفرينی و توسعه کسب وکار از اهمیت
بااليی برخوردار است.
6%
صنعت

%29

سیاسی

25%

فرهنگی-اجتماعی
اقتصادی
حقوقی -قانونی

20%

20%

نگاره  11 -6عاملهاي مهم و اثرگذار بر بهبود فضاي کسب وکار صنايع دستی

بنابر نظر صاحبنظران هنرهاي صناعی ،عوامل فرهنگی -اجتماعی ،نقشی اساسی در بهبود فضاي بازرگانی اين حوزه ايفا
میکنند .در اين میان ،با توجه به دو رويکرد درونی و بیرونی ،هم تالشهاي تلقین آثار صنايع دستی در ذهن و انديشه عموم و
هم مصاديق خارجی فرهنگ صنايع دستی مورد توجه قرار میگیرند .در بخش درونی اين مؤلفه ،اطالعرسانیها و آموزشها،
هم به صورت آکادمیک و هم عملیاتی و کارگاهی مد نظر هستند .بدينترتیب ،آگاهی در سطح عام در میان مردم و در سطح
خاص در بین فعاالن حوزه به وجود میآيد .بنابراين ،هم تقاضاي محصوالت افزايش میيابد و هم تولیدکنندگان در تولید
کاالهاي صنايع دستی ،همزمان به سلیقه و نیاز روز بازار ،و حفظ اصالتهاي طرح و نقش ايرانی توجه میکنند .نکته مهم در
اين بخش ،لزوم توجه به برخی رشتههاي دانشگاهی است که با رويکردي میانرشته اي ،از قابلیت باال در حل مسائلی برخوردار
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هستند که با اتکاي صرف به يک رشته به خصوص قابل پیگیري نیستند .به طور مثال ،داشتن نیروي انسانی متبحر در زمینه
اقتصاد هنر میتواند بسیاري از چالشهاي پیش روي فعاالن صنايع دستی را مديريت کند .در بعد بیرونی اين عامل نیز ،برگزاري
نمايشگاهها و جشنوارهها به عنوان محلی جهت معرفی و آشنايی جامعه هدف با محصوالت ارزشمند صنايع دستی و نیز ،ارتباط
رو در روي تولیدکنندگان با مشتريان به منظور آگاهی از ساليق و نظرات مستقیم آنها مطرح میشود.
در نهايت ،يکی ديگر از موارد مهمی که صاحبنظران در بخشهاي مختلف متذکر شدهاند ،بستر قانونی و نظارتی در حوزه
صنايع دستی است .حتی در برخی موارد ،عدم رعايت قوانین جاري در بخشهاي مختلف مورد اشاره قرار گرفته است .اين در
حالی است که انتظار میرود در جهت تضمین اجراي قوانین ،برخی مقررات نظارتی نیز تنظیم شود .در بعضی بخشها نیز ،عدم
وجود قوانین حمايتی و يا دست و پاگیر بودن بعضی قوانین تنظیم شده تأکید شده است .به نظر میرسد بازنگري قوانین و
شناسايی خألهاي موجود بتواند بخش بزرگی از مشکالت را حل کند .در اين میان ،قوانین و مقررات موجود در بخشهاي
بانکی ،بیمه ،و به خصوص صادرات بیشتر مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است .به طوريکه وجود برخی بینظمی ها چه
در اجرا و چه نظارت عملیاتی ،فعاالن اين حوزه را سر در گم کرده است .به طور مثال ،در حوزه قوانین بیمه ،کارفرمايان
مجبورند هزينه ناکارآمدي نظام تأمین اجتماعی را پرداخت کنند و اين پرداختها ،در قالب افزايش هزينههاي کار به کاهش
تمايل اين افراد به ادامه فعالیت در حوزه صنايع دستی منجر میشوند .به عالوه ،مباحث مربوط به عدم شمول تولیدکنندگان در
معافیتهاي مالیاتی (به دلیل ويژگی خاص تولید دستی) و مهمتر از همه ،نبود قوانین مناسب در جهت کنترل واردات بیرويه
محصوالت خارجی با قیمت پايین ،منجر به ايجاد فضاي نامساعد کسب و کار اين هنر -صنعت در کشور شده است.
 6-6مدل نهايی مؤلفههاي مؤثر در توسعه کسب و کار صنايع دستی
به طور کلی ،مشکالت موجود در هر صنعت ،از جمله صنايع دستی ،ناشی از عوامل داخل و يا بیرون از واحدهاي داخل آن
صنعت است .در واقع ،محیط سازمان شامل محیط کالن و محیط خرد است .بدين ترتیب ،آنچه کسب و کارها در عمل با آن
مواجه هستند ،رويارويی با مسائلی است که يا در بعد کالن ،از محیط کالن کشور و محیط خاص آن صنعت ناشی میشود و
يا از ديدگاه خرد ،با محیط داخلی خود کسب و کار در ارتباط است.
همانطور که در فصلهاي گذشته به تفصیل مطرح شده است ،صاحبنظران حوزه صنايع دستی ،به هر دو محیط مذکور
توجه داشتهاند .به طوريکه گروهبندي عوامل نیز اين ادعا را تصديق میکند .همانطور که در نگاره  12-6مالحظه میشود،
عوامل مورد بحث از حیث محیطی ،مرتبط با محیط کالن (عوامل اقتصادي ،سیاسی ،فرهنگی -اجتماعی ،و حقوقی-قانونی) و
محیط کسب و کار (صنعت) هستند .نگاره  12 -6مدل نهايی بدست آمده از طرح حاضر را نشان میدهد.
در نگاهی خرد ،عواملی که به طور مستقیم و بدون واسطه بر جريان کار تولیدکنندگان و هنرمندان فعال در رشتههاي
شاخص و اصلی صنايع دستی مؤثر هستند ،در گروه عوامل صنعت قرار میگیرند .اين عناصر مهم فرآيند کلی کار ،از نقطه آغاز
فعالیت يک کسب و کار تا فروش محصوالت ،را در بر میگیرند .از سوي ديگر ،محیط کالن ،به مثابه گروه عوامل زمینهاي،
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بستر فعالیت هنرمندان و تولیدکنندگان را تشکیل میدهد .اين عوامل که به مباحث بسیار کلیتر کشور از قبیل عوامل اقتصادي،
سیاسی ،فرهنگی -اجتماعی ،و حقوقی -قانونی مرتبط هستند ،محیط خرد فعاالن صنايع دستی را تحتالشعاع قرار میدهند .به
عالوه ،همانطور که در نگاره  12-6مشخص شده است ،عوامل مهمتر از نگاه صاحبنظران ،در مربعهاي پررنگتر قرار دارند.
به طور نمونه ،در بخش محیط خرد ،مواردي از قبیل محیط زيست و فعالیتهاي اداري کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند .در
حیطه کالن نیز ،مالکیت معنوي ،زيرساختهاي توسعه صنايع دستی ،و شرايط اقتصادي داخلی و خارجی ،تشکلها و تعاونیها،
و خصوصیسازي کمتراشاره شدهاند.
فرهنگ
رويکرد بیرونی

رويکرد درونی

گردشگري

اطالعرسانی و آموزش
نمايشگاه

هنر -مهارت

عوامل فرهنگی -اجتماعی

محیط خرد

حمايت و پشتیبانی

مواد اولیه

مديريت

عوامل سیاسی

دولتی

صنعت

برنامه و استراتژي مدون
فعالیتهاي اداري

عوامل حقوقی  -قانونی

آمیخته بازاريابی

تولید

مالکیت معنوي
قوانین تدوينی و
نظارتی

محیط زيست

عوامل اقتصادي
تأمین مالی و سرمايه

همکاري میان نهادهاي ذيربط

رقابت و شرايط بازار

زيرساختهاي توسعه صنايع دستی

شرايط اقتصادي

وضعیت داخلی

بازار و مکان فروش

وضعیت خارجی

نگاره  12 -6مدل نهايی عوامل مؤثر بر توسعه کسب و کار صنايع دستی

تشکلها و تعاونیها

خصوصیسازي
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الزم به ذکر است ،در مدل نهايی نشان داده شده در نگاره  ،15-6از آنجايی که محل توجه ،عوامل توسعهاي کسب وکار
صنايع دستی است (مرکز مدل مشخص شده با رنگ زرد) ،پیکانهاي نمايش داده شده صرفا روابط عوامل مختلف را با صنعت
در نظر گرفته است و روابط میانی اين مؤلفهها مد نظر محققان نبوده است .پیکانهاي ممتد بیانگر اثر اين مؤلفههاي محیطی بر
فضاي صنعت هستند .در مقابل ،پیکانهاي خطچین ،به اثرات متقابل از سوي محیط صنعت بر عوامل محیطی اشاره دارند .در
واقع ،انتظار میرود با ارتقاي وضعیت صنايع دستی در کشور ،ساير مؤلفههاي محیطی نیز با بهبود نسبی همراه باشند.
جمعبندي نهايی
همانطور که در طرح حاضر مالحظه میشود ،فعاالن صنايع دستی با چالشهاي بزرگی در مسیر فعالیت خود مواجه هستند.
مشکالتی که از يکسو از اوضاع کالن کشور ناشی میشوند و به طور عمده در اختیار مديران مسئول دولتی و نهادهاي اجرايی
و قانونی کشور هستند ،و از سوي ديگر ،به فعالیت بخش خصوصی و خود فعاالن مربوط میشوند و نیاز به توجهات اساسی
دارند .صنايع دستی به عنوان صنعتی مستحکم ،نقشی اساسی در گسترش فرهنگ خوداشتغالی دارد .متأسفانه ،در سالهاي اخیر
به دلیل وجود برخی نوسانات اقتصادي ،فرصت کسب سودهاي کالن بدون انجام فعالیتهاي سازنده براي برخی افراد ايجاد
شده است و اين امر ،منجر به افزايش تمايل گروههاي مختلف به سفتهبازي و منافع حاصل از آن ،و از بین رفتن فرهنگ کار و
روحیه کاري قش ر عظیمی از جامعه به خصوص جوانان شده است که در نهايت ،منافع اقتصادي خاصی را نیز نصیب کشور
نکرده است .در حالیکه ارتقاي وضعیت صنايع کشور ،نه تنها منجر به بهبود شرايط فعاالن کسب و کار آن حوزه میشود ،بلکه
سرمايهها را به سمت فعالیتهاي مولد و پربازده هدايت میکند .يکی از صنايعی که میتواند نقشی اساسی در افزايش شاخص-
هاي اقتصادي داشته باشد ،صنايع دستی است .در واقع ،اين هنر -صنعت قابلیت آن را دارد که هم فرهنگ و اصالت ايرانی را
در عرصه داخلی و جهانی به نمايش گذارد ،و هم فرصت رشد و در پی آن توسعه اقتصادي را فراهم سازد.
در طرح حاضر ،برخی از عوامل مؤثر در توسعه کسب و کار صنايع دستی بر اساس مطالعه مقاالت و طرحهاي مرتبط ،و
بررسی گزارشهاي مطبوعاتی در طول  25سال گذشته ،آراي صاحبنظران فعال در حوزه صنايع دستی ،و نظرات تولیدکنندگان
و هنرمندان حاضر در نمايشگاه بینالمللی صنايع دستی تهران شناسايی شده اند .در اين میان تالش شده است تا بررسی
چالشهاي موجود و مؤلفههاي مؤثر در گروههاي اصلی هنرهاي صناعی صورت پذيرد .در تحلیل بخشی از چالشهاي انتخاب
حوزههاي شاخص هنرهاي صناعی ،به اختالفنظرها در تعاريف فرم و محتواي محصوالت هنرهاي سنتی در فصل اول اشاره
شده است.
در واقع ،بسیاري از رشتهها در جامعه هنري قديم به دلیل انسجام و پیوستگی هنر و صنعت در هم ممزوج و يکپارچه بودهاند
و اين نگاه تفکیک شده و مجزا به حوزه صنعتی محصول و يا جنبه هنري آن وجود نداشته است .ولی در عصر حاضر با توجه
به تقسیمبندي بر اساس نوع کاربرد و صنعت مورد نظر میتوان تا حدودي اين حوزهها را تعريف و تبیین کرد .متاسفانه به جز
اختالف در برخی رشتهها در گروهبنديهاي موجود ،دستهبندي خاصی نیز وجود نداشته است که اين پژوهش بر اساس آنها
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بتواند گروهبندي شاخص خود را متقن بداند .بدين منظور در طرح حاضر تالش شده است تا با استفاده از نظرات خبرگان و
فعاالن صنايع دستی ،بر اساس مالکهاي شناسايی شده ،گروهبندي 12گانه رشتهها ارايه شود .به نظر میرسد ،گروهبندي مورد
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
برگرفته از عوامل مؤثر در بهبود فضاي کار صنايع دستی ارايه دهد .بدينترتیب ،با استفاده از مبناي فراهم شده ،میتوان
فرصتهاي موجود در اين صنعت را شناسايی کرد و در جهت رسیدن به وضعیت مطلوب ،راهبردها و راهکارهاي مناسب را
تدوين کرد .طرح برنامه مسیر توسعه در جهت ارتقاي اين صنعت ،راهی طوالنی را در پیش دارد که نیازمند توجه و مطالعات
بیشتر در آينده است .امید است با توجه و عنايت بیشتر مسئوالن اين حوزه و همکاري فعاالن صنايع دستی ،مسیر بهبود اوضاع
صنايع دستی هموارتر شود.
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 .9حسینی ،میرزاحسن ( .)1383مديريت بازاريابی بینالملل ،نشر دانشگاه پیام نور کشور.
 .10خیاط ،حامد ( ،)1387سروا ،نگاهی به صنايع دستی ،نشر سازمان فرهنگی هنري شهرداري تهران.

 .11دفتر سازمانهاي بینالمللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ( ،)1385مجموعه مقاالت کنگره بینالمللی هنرهاي اسالمی
و صنايع دستی ،نشر بینالمللی الهدي.
 .12ذريه زهرا ،امیر احمد ،تسلیمی ،نصراهلل ،کیان اصل ،مريم ،نیکويی ،مجید ( .)1391دفتر برنامهريزي و تألیف آموزشهاي
فنی و حرفهاي و کار و دانش ،آشنايی با صنايع دستی ايران ( ،)1شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسی ايران.
 .13رحمانی ،اشکان؛ الحمدي ،زهرا ( ،)1387نقش دست :گذري بر صنايع دستی استان فارس ،نشر سازمان میراث فرهنگی و
گردشگري فارس.
 .14رحمانیان ،عبدالمجید ( ،)1386رهآورد غربت :صنايع دستی در اسارت ،نشر امید آزادگان.
 .15رنگچیان ،محمد ( ،)1390هنر به مثابه پیشه ،رشد آموزش.56-52 ،4 ،8 ،
 .16سلیمانی ،بهزاد ،حلیمی ،محمدحسین ( ،)1390رهیافتهاي زيبايیشناسی به مثابه طراح و توسعه محصول ،باغ نظر،16 ،8 ،
.92-79
 .17سیسیل ،ادواردز ( .)1358قالی ايران ،ترجمه مهین دخت صبا ،نشر انجمن دوستداران کتاب.
 .18سید اخالقی ،پريسا ( ،)1388دانشنامه کوچک صنايع دستی ايران ،نشر قصیده ،چاپ دوم.
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 .19شايسته فر ،مهناز ( ،)1386جايگاه هنر قالیبافی در توسعهي گردشگري استان کردستان ،کتاب ماه هنر ،شماره -111
.112
 .20شريفزاده ،عبدالمجید ( ،)1385نقش هنر در تولید صنايع دستی ،رشد آموزش هنر.19-16 ،7 ،
 .21شهرياري ،اياز ( ،)1384آموزش منبتکاري به روش سنتی و نوين ،نشر ارمغان دبیران.
 .22صدري ،بهنام ( ،)1388مجموعه مقاالت همايش ملی صنايع دستی و ارتباط آن با صنعت توريسم ،نشر اصفهان.
 .23علی احمدي ،علیرضا (  .)1385نگرشی جامع بر مديريت استراتژيک ،نشر تولید دانش.
 .24غزنی ،سرفراز ( ،)1383کارهاي مدرن و کالسیک گل و بوته در گچکاري ،سنگتراشی ،منبتکاري مبلسازي و ريختهگري،
نشر روزبهان.
 .25فقیريزاده ،فاطمه ( ،)1388آموزش هنر گلیمبافی ،نشر بازتاب.
 .26قاسمی ،ندا ( ،)1382مسگزي تزيینی ،نشر اسرار دانش.
 .27گزارشهاي مطبوعاتی روزنامه هاي اطالعات ،همشهري ،آرمان ،کار و کارگر ،کیهان ،ايران ،اعتماد ،شرق ،جمهوري اسالمی،
خراسان ،جوان ،قدس ،مردم اسالمی ،سیاست روز ،توسعه ،همبستگی ،وطن امروز ،آفتاب يزد ،آشتی.
 .28محمدي فر ،غالمرضا ( ،)1387نگاهی به کاربردهاي روش تحلیل محتوا ،پیام پژوهش.31-26 ،88 ،8 ،

 .29مرتضوي ،مهدي ( .)1391بومیسازي باستان شناسی و هنرهاي سنتی :مطالعه موردي استان سیستان وبلوچستان ،باستان
شناسی ايران.
 .30مردانه ،سولماز ( ،)1387هنرهاي سنتی فراموششده اردبیل (چینی بندزنی و مسگري) ،نشر محقق اردبیلی.
 .31معزز ،ناهید؛ مقبل ،مسعود ( ،)1384هويهکاري (مشبکسازي روي پارچه) ،نشر بصائر.
 .32مقنیپور ،مجید رضا ( ،)1390بررسی وضعیت آموزش هنرهاي سنتی در سطح آموزش عالی کشور ،نامه آموزش عالی،
.84-104 ،14
 .33موسوي ،لیال سادات؛ دايی زاده ،شمس ( ،)1385صنايع دستی استان مرکزي ،نشر زرين و سیمین.
 .34مهربان ،احمد؛ تیموري ،شهرزاد ( ،)1386صنايع دستی گیاهی سیستان و بلوچستان ،نشر تفتان.
 .35نورماه ،فروهر؛ ياوري ،حسین ( ،)1386نگرشی بر تحوالت صنايع دستی در جهان ،نشر سوره مهر.
 .36ونوس ،داور ( ، )1385مروري بر اصول ،مفاهیم و روشهاي بازاريابی ،نشر نگاه دانش.
 .37ويلسون ،جیمز ( ،)1383سفالگري اسالمی (ترجمه مهناز شايسته فر) ،نشر موسسه مطالعات هنر اسالمی.
 .38هاوکینز ،دل ( .)2004بررسی رفتار مصرفکننده (ترجمه احمد روستا و عطیه بطحايی) ،نشر سارگل.
 .39هولستی ،ال .آر .)1380( .تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی ،ترجمه نادر ساالرزاده امیري ،انتشارات دانشگاه عالمه
طباطبايی ،تهران ،چاپ دوم.
 .40ياوري ،حسین ( .)1380اطلس ملی ايران ،صنايع دستی ،جلد  ،14تهران ،سازمان نقشه برداري کشور.
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. نشر ايرانشناسی، کارشناسی آثار صنايعدستی،)1384(  حسین، ياوري.41
. تهران، انتشارت صباي سحر، چاپ چهارم،1  آشنايی با هنرهاي سنتی.)1386(  حسین، ياوري.42
. انتشارات مهکامه، تهران، شناخت صنايع دستی ايران،1389 ، حسین، ياوري.43
. چاپ اول، انتشارات آذر و سیماي دانش، مديريت در کارگاههاي تولیدي صنايع دستی.)1389(  حسین، ياوري.44
. نشر مهکامه. شناخت صنايع دستی ايران اسالم.)1390(  حسین، ياوري.45
. انتشارات آذر و نشر سیماي دانش،)3(  آشنايی با هنرهاي سنتی.)1391(  حسین، ياوري.46
 پژوهشگاه فرهنگ، انتشارات سوره مهر، نگرشی بر تحوالت صنايع دستی در جهان،)1384(  فروهر، نورماه، حسین، ياوري.47
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پرسشنامه نظرخواهی
به نام داناي مهربان

هنرمند و فعال گرامی:
با تقديم سالم و احترام
پرسشنامهاي که پیش رو داريد به منظور انجام پروژه تحقیقاتی در زمینه شناسايی چالشهاي کسب و کار در صنايع دستی است.
خواهشمندم با مطالعه هر يك از سؤاالت پرسشنامه ،نظر خود را با عالمت « »در جاي مورد نظر مشخص فرمايید .بديهی است پاسخهاي
دقیق و با تأمل شما به کسب نتايج ارزنده و قابل اعتماد در اين تحقیق ياري خواهد رساند.
با تشکر
فرزانه سلیمانی -نرگس شیخی

حوزه کاري................................................ :
سن:

 25سال و کمتر ☐

 30 -26سال ☐

سطح تحصیالت:

ديپلم و کاردانی ☐

میزان سابقه کار:

کمتر از  6سال ☐

 35 -31سال ☐

کارشناسی ☐
 10 -6سال ☐

 40 -36سال ☐
کارشناسی ارشد ☐

باالتر از  40سال ☐
دکترا ☐
باالتر از  15سال ☐

 15 -11سال ☐

 .1به نظر شما ،کسب و کار صنايع دستی با کدام يک از چالشهاي زير روبروست؟
بسیار
موافقم
شیوههاي نامناسب آموزش هنر در بخشهاي مختلف توسط هنرورزان و عدم جذابیت آن از

☐

موافقم
☐

نظري
ندارم
☐

مخالفم
☐

بسیار
مخالفم
☐

سوي هنرآموزان
عدم وجود امکانات تأسیساتی و تجهیزاتی و کارگاههاي مناسب آموزش و کار

☐

☐

☐

☐

☐

مشکالتی فرهنگی در زمینه ترويج اين هنر به عنوان هنر تاريخی و سنتی در میان مردم

☐

☐

☐

☐

☐

عدم استفاده از شیوههاي تبلیغاتی و بازاريابی مدرن در ايجاد ذهنیت مثبت در میان مردم

☐

☐

☐

☐

☐

عدم توجه به مباحث ايجاد شناسه و برند از سوي فعاالن دولتی و خصوصی

☐

☐

☐

☐

☐

مشکالت تأمین مالی و اعتباري ،جذب سرمايه و تسهیالت مورد نیاز از مراکز مالی

☐

☐

☐

☐

☐

عدم استفاده از شیوههاي مدرن و يا مناسب تولید به منظور کاهش هزينهها با حفظ کیفیت

☐

☐

☐

☐

☐

عدم استفاده از روشهاي قیمتگذاري استاندارد و مشخص به منظور جلب اعتماد افراد به

☐

☐

☐

☐

☐

قیمت پرداختی
عدم استفاده وسیع از صنايع دستی در شرکتها به خصوص دولتی به منظور آشنايی و توجه
بیشتر مردم با اين هنر

☐

☐

☐

☐

☐

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

342

مشکالت مربوط به بیمه هنرمندان و شاغالن حرفه ،و نگرانی هنرمندان از امنیت شغلیشان

☐

☐

☐

☐

☐

عدم توجه به برگزاري فستیوالها ،بازارها و بازارچههاي تخصصی در بخشهاي مختلف

☐

☐

☐

☐

☐

وجود قوانین دست و پاگیر در بخش فعالیت داخلی صنايع دستی

☐

☐

☐

☐

☐

عدم تدوين قوانین حمايتی الزم و کافی به منظور پشتیبانی از فعالیت داخلی هنرمندان و شاغالن

☐

☐

☐

☐

☐

بخش
دولتی بودن بخشهاي مختلف و عدم واگذاري اين بخشها به بخش خصوصی

☐

☐

☐

☐

☐

عدم برگزاري همايشها و گردهمايیهاي مختلف جهت آشنايی بیشتر مردم و معرفی هنرمندان

☐

☐

☐

☐

☐

وجود واسطههاي توزيع نامناسب و دالالن سودجو (عدم فروش مستقیم کاالها توسط هنرمندان

☐

☐

☐

☐

☐

و فعاالن مربوط)
وجود قوانین دست و پاگیر در زمینه صادرات محصوالت صنايع دستی (لزوم اخذ مجوزها و

☐

☐

☐

☐

☐

مراحل قانونی بسیار)
عدم وجود قوانین و بخشنامههاي حمايتی جهت صادرات محصوالت به خارج از کشور

☐

☐

☐

☐

☐

عدم وجود تعاونی يا تشکل قوي جهت حمايت از هنرورزان و فعاالن اين حوزه با اختیارات

☐

☐

☐

☐

☐

دولتی
عدم برخورداري از برنامههاي منسجم جذب گردشگري در کشور به منظور آشنايی و جذب

☐

☐

☐

☐

☐

گردشگران داخلی و خارجی به صنايع دستی
 .2از ديدگاه شما به عنوان هنرمند و فعال اين حوزه ،به چه چالشهايی در اين پرسشنامه اشاره نشده است؟
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
 . 3نگاه شما به آينده صنايع دستی در حوزه کاري خود چیست؟ آيا نگاه مثبتی به پیشرفت و ارتقاي کسب و کار صنايع دستی در بخش
خود چه در عرصه داخلی و چه خارجی داريد؟
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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رديف

فهرست رشتههاي صنايع دستی بر اساس مواد اولیه

1

نام رشته
ٱيــیبــافــی

خانگی

کارگاهی

*

*

)دواليهبافی)

تعريف

استان

بافت نوعی پارچة د ستبافت سنتی ايران تار نما با الیاف

فارس )عشاير(

پشــمی الوان و به صــورت دواليه و دو رو در اســتان
فارس ،توسط ايل قشقايی

2

ابريشمبافی

*

*

3

ابريشمدوزي

*

*

4

ابريشمكشی

5

اُجــاق قَرا قی-

پارچهاي د ستبافت با تار و پود ابري شم طبیعی و الوان

خراسان (زاوين ،كالت نادري،

كه نقوش هند سی آن درحین بافت و با انگ شت ايجاد

راز ،جرگالن ،مانه و سملقان(

میشود.

*

دوخت روي پارچه با الیاف ابريشــم طبیعی بر اســاس

اصـــفهان)كاشـــان) ،هرمزگان

طرحهاي از پیش تعیین شده

)بندرعباس) ،يزد

تبديل پیله ابريشــم به نخ ابريشــم به وســیله دســت و مازندران ،خراســـان رضـــوي
دســتگاههاي ابريشــمكشــی )چرخانه) ،مازندران )آمل،

)بايگ(

فريدونكنار ،منطقه بندپی بابل ،شهر ستان قائم شهر ،لفور
در شهرستان سوادكوه ،شیرگاه در شهرستان سوادكوه و
در شــهرســتانهاي ســاري ،نکا ،گلوگاه ،جويبار ،نور،
نوشهر ،چالوس ،تنکابن و رامسر(
*

*

بافی

د ستبافتهاي پ شمی و نعلی شکل براي حفاظت از فرش

آذربايجان شـــرقی )دشـــت

ا صلی اتاق در مقابل شرارههاي آتش هیزم اجاق ) قرق

مغان) ،اردبیل

اجاق(
6

آجركاري

7

آجــیــدهدوزي

*

هنر چیدن آجر با اســتفاده از نقوش هندســی به منظور

اصفهان ،يزد ،قزوين ،همدان

عر ضه نماهاي تزيینی متنا سب و گريز از يکنواختی در
نما
*

*

)اليـــهدوزي-

دوخت اليهاي از پنبه بین دو اليه پارچه ،جهت برج سته كرمان ،گلستان ،فارس ،همدان
کردن اجراي نقوش و طرحها

پنبهدوزي(
8

اح جام چوبی

*

*

سنتی

ســـاخت احجام تزيینی و كاربُردي ،پیکره هاي چوبی

ت هران ،آذربــا يجــان غر بی،

تزيینی با اســـتفاده از مُغار و ســـوهان با اســـتفاده

آذربــايجــان شـــرقی ) تبريز

ازچوبهاي خودرنگ فشرده چوبی و مُنَبّتكاري

ورزقان) ،كرد ستان ،مازندران،
همدان

9

احجام سنگی

*

10

اَحجــام فلزي

*

ساخت ظروف يا اشیايی )مجسمه ،ديوار ،و  )...كه ماده

اصفهان ،فارس ،خوزستان

اولیه آنها سنگ بوده و با ترا شیدن به شکل نهايی مورد
نظر در آيند.
سنتی

تهیه زير ساخت كارهاي قلمزنی يا جُندهكاري از جنس
مس يا برنج

اصفهان  ،تهران

رديف

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

11

نام رشته
اِحرامیبــافی

خانگی

کارگاهی

*

*

)سجادهبافی)
12

اُرُسیسازي

*
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تعريف

استان

بافت زيراندازي به ابعاد تقريبی  80 *125ســانتیمتر با

خراســــان جنوبی )فردوس)،

زمینه يكرنگ و نقوش هندسی شکسته رنگارنگ

خوزستان )شوشتر(

ســاخت پنجرههاي مشــبك با شــیشــه رنگی كه تعداد

اصفهان )كاشان) ،يزد

لَتهاي آن فرد بوده و باز و بســته شــدن آن ،حركتی
عمودي دارد.
13

اَرغوانبافی

*

*

14

اُرمَكبافی

*

*

15

اِسپَندبافی

*

*

16

اَشكدوزي

*

*

17

افــزار فــلــزي

بافت سبدهاي ح صیري با ا ستفاده از تَركههاي درخت

خراسان رضوي )مشهد طُرقبه(

ارغوان
پارچهاي دســتبافت با عرض  75الی  90ســانتیمتر و

يزد

طول  25متر ،داراي طرحهاي ســاده ،پیچازي و راه راه
براي روپوش مدارس يا لباس محلی در يزد
به نخ ك شیدن دانههاي ا سپند با سوزن و ا ضافه کردن

خراسان جنوبی

نخهاي رنگی ،منگوله و  ...به اشــکال مختلف بر روي
سطح مقوايی ،حصیري و پارچهاي در خراسان جنوبی
دوخت مرواريدهاي اشـــكگونه بر روي پارچه هاي

اكثر استانها

سنگین مانند ماهوت ،مخمل ،اطلس
*

ساخت افزار جنگ ،شکار و  ،...با ا ستفاده از فوالد نرم

ا صفهان (كا شان( ،يزد ،زنجان،

)چــــاقــــو،

وكربن كه به و سیله چکش فرم گرفته شده با شند مثل

خراســــان ،قزوين ،فــارس )

قنــدشـــ كن،

سپر ،شم شیر ،چاقو ،قند شکن ،و … با د ستههايی از شـــیراز) ،آذر باي جان شـــرقی

داس و )...
18

آالچیقسازي

19

آه بُري

*

*

چوب ،استخوان ،شاخ حیوانات ،عاج ،ملیله و تزيین آن

)تبريز ،مراغه و بناب(

م سکن ع شاير و چادر ن شینان ،سیاه چادر براي سقف

گلستان و عشاير

چادر)آال) از جنس موي بُز ) گاه ن مد( ،و چیق براي
ديوارۀ آن از جنس حصیر
*

تزيینات معماري بیرونی بَنا و يا قســمتهاي مرطوب

اصفهان ،تهران ،قزوين

داخل ،با مَالتِ آهك (مانند گچبُري)
20

آويزهدوزي

*

*

21

ايزار

*

*

22

آيینهدوزي

*

*

23

آيینهكاري

دوخت منگولههاي كوچك كُروي به لبههاي پارچه به

اكثر استانها )عشاير(

منظور تزيین
بافت پارچۀ دستبافت سنتی به رنگ آبی به عنوان سفرۀ

قزوين

نان در قزوين
دوختن آيینههاي مدور و پولك بر روي لباسهاي محلی

سیستان و بلوچستان ،هرمزگان

و آويزهاي ديواري
*

ن صب قطعات كوچك هند سی آيینه و پهلوي هم قرار
دادن آنها در ســطوح ديوارها و ســقف بناها به منظور
تزيین

اصفهان ،تهران ،خراسان

رديف

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

24

نام رشته
بات یك چاپ

خانگی

کارگاهی

*

*

مُهري

تعريف
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استان

نقشدار کردن و رنگآمیزي پارچه ساده )ابريشمی يا )...
به وسیلة مهر ،موم و رنگ

25

باتیك نقاشی

*

*

26

بادبزن بمپور

*

*

27

بــا دلــهدوزي

*

*

نقشدار کردن و رنگآمیزي پارچه ساده )ابريشمی يا )...
به وسیلة قلممو ،موم و رنگ
نوعی بادبزن در بخش بَمپور با اســتفاده از تور محکم،

سیستان و بلوچستان )بمپور(

قطعات رنگی پارچه و دستهاي از نی میانتهی
رجوع شود به تعريف گالبتوندوزي

هرمزگان

)تَل بافی(
28

باشلُقبافی

*

*

29

بــا ف ت نیهــاي

*

*

پارچۀ دستبافت ساده و پشمی استان مازندران با عرض

مازندران )آالشت(

 30الی  50سانتیمتر براي دوخت لباسهاي محلی
سنتی

تولید انواع بلوز ،شال ،جوراب ،رومیزي و  ...با ا ستفاده

ا ك ثر اســـتــانهــا ،ارد بیــل،

از الیاف پشمی )امروزه كاموا) به وسیله دومیل ،قالب يا

مازندران ،خراسان

پنجمیل
30

بــافــتــههــاي

*

*

پودنما

به د ستبافتههاي )پارچه) اطالق می شود كه با د ستگاه

اكثر استانها

ن ساجی سنتی بافته شده و پودها به دلیل تراكم بی شتر،
تمامی سطح تارها را بپوشاند.

31

بــافــتــههــاي

*

*

تارنما

به د ستبافتههاي )پارچه) اطالق می شود كه با د ستگاه

اكثر استانها

ن ساجی سنتی بافته شده و تارها به دلیل تراكم بی شتر،
تمامی سطح پودها را بپوشاند )پود مخفی باشد)

32

بافتههاي سنتی

*

*

33

بامبوبافی

*

*

34

بخارا دوزي

*

*

35

بُرقِعسازي

*

*

36

بَرَََوبافی

*

*

37

بُركنهدوزي

*

*

به د ستبافتههاي )پارچه) اطالق می شود كه با د ستگاه

اكثر استانها

نساجی سنتی بافته شده و تار و پود هر دو نمايان باشند.
تولید و بافت مح صوالتی مانند میز ،صندلی ،سبد نان،

گیالن )لیالستان الهیجان(

آباژور و  ...با استفاده از بافت رشتههاي حاصل از نوعی
نی خیزران
نوعی رودوزي كه در اثر پُركاري دوخت ،پارچةزمینه

اصفهان

مشخص نیست.
ن قاب يا روب ندةز نان جنوبی كشـــور كه بر روي آن

هرمزگان (بندر عباس ،قشـــم،

گلدوزي يا پولكدوزي شده باشد.

سلخ ،پی پشت درگهان(

پارچهاي د ستبافت از پ شم شتر يا موي بُز براي تهیه

خراسان )بشرويه(

كت و پالتوي زمستانی در بُشرويه خراسان
نوعی رودوزي كه در آن قســمتهايی از پارچه بريده
شده و با نخ همرنگ يا مخالف زمینه ،دوردوزي شده
باشد.

اكثر استانها

رديف

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

خانگی

کارگاهی

نام رشته

38

بُرودَريدوزي

*

*

39

بَندريدوزي

*

*

تعريف

استان

نوعی رودوزي كه با زدن بخیه هاي ريز و موازي در

اكثر استانها
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ق سمتهايی كه با قیچی درآورده شده ،پارچه توري به
نظر برسد.
نوعی رودوزي خاص تزيین لباسهاي محلی زنان بندر

هرمزگان )بندر عباس(

عباس و شهرهاي جنوبی كشور
40

بوريا بافی

*

*

رجوع شود به حصیربافی

خوزستان ،هرمزگان ،يزد

41

بوزو )رانك و

*

*

لباس ســنتی مردان كُرد با اســتفاده از موي نوعی بُز

كردستان

كمیاب به نام مَرغز )رانك ،شلوار ،چوخه ،كت(

چوخه(
42

بــیــلــیــش-

*

*

رودوزي سرآستین ،مچ شلوار ،دور يقه ،پیش سینه ،مركز

دوزي)قــزاق-

و گو شة رو سريها با نخ ابري شم تابیدة قرمز با نقوش

دوزي(

خاص هندسی و گل و برگ

43

پاپیه ماشه

*

*

44

پايپوش هاي

*

*

ساخت انواع قلمدان ،قاب آيینه و  ...با ا ستفاده از كاغذ

اكثر استانها ،گلستان

اصفهان

فشـرده شـده كه بر روي آن نقاشـی سـنتی ايران انجام
گرفته شده باشد.
سنتی
45

پـــتـــَهدوزي

*

*

تهیه پايپوشهاي ســنتی ايران با توجه به نیاز امروز و

ت هران ،ز نجــان ،خراســــان

حفظ اصالتها با استفاده از چرم و الیاف پنبهاي

شمالی ،همدان ،كردستان

رودوزي با نقوش بته جقه مخصــوص كرمان با نخهاي

كرمان

) سلسلهدوزي

پشـــمی ظريف و رن گار نگ بر روي پار چة پشـــمی

)

يكرنگ )عريض(

46

پتوبافی

*

*

47

پــردهبــافــی

*

*

پارچهاي پشــمی )در خرانق و اشــکذر يزد (كه بعد از

يزد )اشکذر خرانق(

بافت ،وَرز داده شده و حالت نمدي بخود میگیرد.
)تِیجیر پوشیه(

بافت پارچهاي در يزد منح صراً جهت پرده (جدا سازي

يزد

ف ضاها ،پو شاندن سقف حیاط و م ساجد در مرا سمهاي
مذهبی(

48

پريواربافی

*

*

49

پريواردوزي

*

*

50

پِالسبافی

*

*

51

پَنبافی

*

*

پارچة لطیف حرير از ابري شم كه به سان مخمل مخت صر

بوشهر ،سیستان و بلوچستان،

خوابی دارد )منسوخ شده(

هرمزگان

رودوزي بر روي پارچه در نهايت ظرافت ،به طوريكه

اصفهان ،سیستان و بلوچستان،

پارچه به صورت مخمل ديده شود.

خراسان رضوي ،تهران

زيراندازي شـبیه به گلیم درشـتبافت كه با اسـتفاده از

فارس ،گلسـتان ،چهارمحال و

پارچههاي مستعمل بريدهشده ،بافته میشود.

بخت یاري )شـــهرســـ تان هاي
لردگان ،بروجن و اردل(

نواري دستبافت در قزوين براي تزيین لباس و روسري

قزوين

رديف

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

نام رشته

خانگی

کارگاهی

52

پوپشمین

*

*

53

پوستیندوزي

*

*

54

پولكدوزي

*

*

55

پیكرتراشی

*

*

56

پیلهدوزي

*

*

57

تاچهبافی

*

*

58

ت ختكشـــی

*

*
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تعريف

استان

رواندازي بافته شده با دستگاه نساجی سنتی و با استفاده

آذربــايجــان غربی )مهــابــاد،

از بهترين و ظريفترين پشم در آذربايجان غربی ،بوكان

بوكان) ،كردستان

و مهاباد
رودوزي با ابريشــم بر روي پوســت برّه جهت لباس،

خراسان رضوي

جلیقه يا زيراندازهاي تزيینی
دوخت انواع پولك هاي فلزي يا غیره بر روي لباس،

اكثر استانها

پرده ،رومیزي و ...
رودوزي با ا ستفاده از بادامههاي دو نیم شدةپیلة ابري شم

آذربــايجــان غربی )ارومیــه)،

بر روي پارچه و لباس

ا صفهان)كا شان) ،يزد )تفت،
مهريز) ،رشت

بافتهاي كیســـه شـــکل براي نگهداري و حمل و نقل

عشاير چهارمحال و بختیاري

حبوبات ،گندم و آرد در چهار محال و بختیاري
تهیه كفی گیوه با ا ستفاده از نوارهاي باريك كرباس و يا

گیوه )آج یده،

پارچههاي كهنه كه با درَفش وسط آنها را سوراخ كرده و

لـــتـــهاي و

دوال چرمی را ازآن رد کردهاند.

كردستان ،مركزي

چرمی(
59

تذهیب

*

*

60

تراش پشــت

*

*

طالكاري و طراحی نقوش اســلیمی و ختايی بر روي

اصفهان ،تهران

حواشی اوراق كتاب يا مینیاتور
آيینه

ايجاد طرح و نقشهاي اصیل و سنتی ايرانی ،با تراشیدن

فارس

اضافات طرح موردنظر از پشت آيینه

61

تراش دامله

*

*

62

تراش زاويــه

*

*

ايجاد خط ،ســـطح ،حجم و فرم بر روي ســـنگهاي

اكثر استانها

نیمهقیمتی )نرم(
قیمتی )سخت(

)فست(
63

تراش ســنگ-

زاويهتراشی و ايجاد سطح مسطح بر الماس و سنگهاي

اكثر استانها

*

*

تراش و آمادهســازي ســنگهايی نظیر زمرد ،آماتیس،

هاي قیمتی و

فیروزه ،يشم و  ...جهت استفاده در ساخت زيورآالت به

نیمهقیمتی

وسیله دستگاههاي تراش

64

تراش شیشه

*

*

65

تَركهبافی

*

*

ايجاد نقوش سنتی به وسیله تراش سطح شیشه به وسیله
دستگاههاي مخصوص تراش
تهیه و تولید انواع ســبد ،زنبیل ،حباب چراغ ،كالهك
آباژور و  ...با ا ستفاده از ساقه و پو ست گیاهانی چون
آلبالو ،بید و ...

اكثر استانها

تهران

رديف

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

نام رشته

خانگی

کارگاهی

66

تِرمهبافی

*

*

67

تزيینات بنا

68

تَ سبیح سازي

*
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تعريف

استان

بافت پارچهاي ظريف و پر از نقش و نگارههاي سنتی با

كر مان ،يزد ،تهران ) كار گاه

استفاده از الیاف پشم يا ابريشم

هنرهاي سنتی میراث فرهنگی(

تزيینات داخل يا خارج بنا با اســـتفاده از مالت گچ،

اصفهان ،قزوين ،يزد

آهك ،ساروج ،خاک رس ،كل اُخرا و ...
*

*

)چوبی(
69

به ر شته ك شیدن دانههايی ازچوب عُ سر ،ه سته خرماي

اكثر استانها

فرم داده شده و ديگر مواد طبیعی
*

ت سبیح سازي

به رشته كشیدن دانههايی از انواع سنگهاي فرم داده شده اكثر استانها

)سنگی(
70

تسمهدوزي

*

*

71

تشعیر

*

*

72

توردوزي

*

*

73

جاجیمبافی

*

*

74

جُل بافی( جُل

*

*

دوخت نوارهاي چرمی باريك (مانند ت سمه) براي تزيین

اكثر استانها

پیشانیبند و زير سینه اسب و امروزه در طراحی و تزيین
لباس
تزيین حا شیه تو سط نقوش سنتی )ا سلیمی و ختايی)،

اصفهان ،تهران

انواع گل ،برگ ،درخت ،حیوانات و پرندگان با استفاده از
انواع رنگها به خ صوص  2تا  3رنگ طاليی )ا شرفی،
شنگَرف(
دوخــت نقوش روي تور بــا نخهــاي رنگی ،نگین،

ســـیســـتان و بلوچســـتان (

آيینههاي كوچك و  ...و نصب آن بر روي پارچه يا لباس

سراوان ،خصوصاً ناهوک(

دستبافتهاي است تارنما )معموال( داراي نقوش لوزي و

اردبیــل ،عشــــاير (خلخــال،

راهراه ،كه با اســتفاده از الیاف پشــم و يا ابريشــم بافته

م شکین شهر ،پارسآباد مغان،

میشود.

نمین ،كوثر ،بیله سوار) ،سمنان،
مازندران ،خراســان شــمالی،
چهارمحال و بختیاري

اسب)

تول ید فرآوردهاي با روش با فت گلیم ،قالی ،جاجیم،

كر مان ،عشــــاير آذر باي جان

سوزنی ،نمد و يا حتی وصل كردن تکههاي پارچه به هم

)دشــــت مُغــان) ،كُردهــاي

به منظور تزيین و گرم نگاهداشتن و گرفتن عرق اسب

خرا سان ،گل ستان )تركمنها)،
فارس )عشـــاير ورامین و ايل
افشار(

75

ج لدســـازي
چرمی سنتی

*

تهیه جلد كتب دستنويس ،قرآن و  ...با استفاده از چرم
قا لب زده شــــده و نقوش بوجود آ مده ،طاليی يا
الجوردي ) يا رنگ هاي ديگر( .مخمل زركوب و  ...با
روشهاي جلد ضربی ،جلد سوخت ،جلد الكی ،جلد
زركوب و جلد موج

اصفهان

رديف

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

76

نام رشته

خانگی

کارگاهی
*

ج ـُنــدهكــاري

تعريف

استان

نوعی قلمزنی روي فلز كه نقوش آن با زمینه ،اختالف

اصفهان ،فارس ،تهران

) برجســـتــه-

سطح دا شته )برج ستگی و فرو رفتگی) و نقوش داراي

كاري(

بُعد هستند.

77

جَهلهسازي

78

جُوَوكاري

*

*
*
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كوزهاي سفالین داراي قاعدهاي كروي و غیراي ستا جهت

هرمزگان )شــهرســتان میناب،

آبخوري در روستاي شهوار هرمزگان

روستاي شهوار)

تولید اشــیا با اســتفاده ازچوب با تُنالیته رنگی متفاوت ) فارس)آباده(
گردو ،عناب ،نارنج ،فوفل ،توت و  )...و ايجاد نقوش
هندسی بر روي آن با مقطعهاي مثلث ،مستطیل و لوزي

79

جیمبافی

*

*

80

چادرشببافی

*

*

81

چاروقدوزي

*

*

82

چَپربافی

*

*

83

چَرخبافی

*

*

84

چشمهدوزي

*

*

رجوع شود به تعريف سُکمهدوزي

85

چَفیهبافی

*

*

پارچهاي در دو رنگ با تار و پود پنبهاي ســربَند مردان

ســـیســـ تان و بلوچســـ تان،

جنوبی كشور براي جلوگیري از آفتاب شديد

هرمزگان ،بوشهر

86

چــَلــنــگــري

تهیـه محصـــوالتی نظیر داس ،چکش ،پـايـه گلـدان،

تهران ،همدان

پارچهاي پنبهاي شـــبیه به كرباس )يا جین) براي تهیه

يزد )خضرآباد(

لباس در خضرآباد يزد
پارچهاي زيبا و رنگارنگ با نقوش هندســـی )عموما

مازندران ،گیالن )رودســـر و

چ هار خا نه( به عنوان روا نداز ،جاي رختخواب و يا

قاسمآباد ) ،خراسان

پیچیدن دور كمر در مازندران و گیالن
پايپوشــی اســت چرمی (چرم يك تکّه (كه روي آن با

زنجان ،خراسان شمالی

نخهاي گالبتون و ابريشم رودوزي و تزيین میشود.
پارچهاي دستبافت از جنس تار پنبهاي و پود پشمی در

مازندران

استان مازندران براي تولید لباسهاي محلی

*

دستبافتهاي است كه نقوش از به هم پیوستن لوزيهاي

فــارس )عشــــاير فیروزآبــاد،

رنگی به وجود میآيند )عشاير قشقايی فارس( ،تارها نخ

قیروكارزين ،فرا شبند ،شیراز و

پنبهاي پُر تاب و سفید ،و پودها اپشم الوان هستند.

)...

)آهــنــگــري

پارتی شن ،حفاظ پنجره و  ...به و سیله شکل دادن به فلز

سنتی)

حرارت ديده

87

چَمبافی

*

*

88

چموشدوزي

*

*

89

چنتهبافی

*

*

بافت وســايل مصــرفی مانند ســبد و  ...با اســتفاده از

آذربايجان شرقی )مراغه(

ساقههاي چَم) شبیه به ساقههاي بید(
پايپوشی است مختص شهر ماسوله در گیالن با رويه و

گیالن )ماسوله(

زيره از چرم و منگولۀ تزيینی در روي آن
دو قطعه قالی كوچك م ستطیل شکل كه از سه طرف ) اكثر روســتاها ،چهار محال و
مثل پاكت) بهم دوخته شده با شد و داراي د سته و دو

بختیــاري ،مــازنــدران ) لفور

منگوله تزيینی است ،نوعی كیف

سوادكوه(

رديف

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

90

91

نام رشته

خانگی

کارگاهی

چَنتهبافی

*

*

*

*

چوقــابــا فی
)چوغابافی(

تعريف

350

استان

دو قطعه گلیم كوچك م ستطیل شکل كه از سه طرف ) اكثر روســتاها ،چهار محال و
مثل پاكت) بهم دوخته شده با شد و داراي د سته و دو

بختیــاري ،مــازنــدران ) لفور

منگوله تزيینی است ،نوعی كیف

سوادكوه(

كت بلند و بیآستین پشمی مخصوص عشاير و چوپانان

لرســـتــان ،چهــار محــال و

كه به صورت عبا بر روي لباس میپو شند (معموالً دو

بختیاري ،خوزستان ،مازندران

رنگ سفید و سیاه)
92

چیقبافی

93

حَجاري سنتی

*

*

ســاخت ديوارة چادر و زيســتگاه عشــاير با اســتفاده از

ايالم ،كردستان ،گلستان

الیاف ح صیري و پیچیدن الیاف رنگی پ شم و موي بز به
دور آن و اتصال آنها به يکديگر
*

)سنگتراشی(

تراش سنگ به ابعاد الزم و سپس ايجاد نقش بر روي آن

اصـــفهان ،تهران ،خراســـان

به منظور تزيین ديوار م ساجد ،آرامگاهها ،سر ستونها،

رضوي

تابلوهاي تزيینی ،شومینه ،و...
94

حجمســـازي

*

*

تهیه احجام سنتی با استفاده از تکنیكهاي سفالگري

اكثر استانها

سنتی
95

حَرَ میبــا فی

*

*

د ستبافتهاي ا ست قديمی در شهر ستان بروجرد داراي

لرستان

طرح ترنج يا راه راه و رنگهاي سرمهاي و قرمز )اغلب)

لرستان

و نقوش شـــانه ،پروانه و ســـهگوش )شـــبیه احرامی
خوزستان(
96

حَصیربافی

*

*

97

حَضايهبافی

*

*

98

حَ كاكی روي

ســـاخت محصـــوالتی مانند زنبیل ،كیف ،جاي نان،

آذربايجان شـــرقی ،بوشـــهر،

زيرانداز ،ديواركوب و  ...با ا ستفاده از بافت ر شتههاي

ســـیســـ تان و بلوچســـ تان،

حاصل از الیاف گیاهی به كمك دست و ابزار ساده سنتی

خوزســـتــان ،كردســـتــان،
هرمزگان ،خراســـان ،كرمان،
يزد ،فارس ،مازندران ،گیالن،
قزوين ،تهران و ...

بافت نوعی نوار د ستبافت با ا ستفاده از د ستگاه ن ساجی

هرمزگان

كوچك با نخهاي طاليی براي تزيین لباس و  ...در استان
هرمزگان
*

سنگ

ساخت ظروف سنگی از سنگ خاكستري رنگ (الوز يا

قم ،خراســان رضــوي ،تهران،

الپیس) با ا ستفاده از روش حکاكی ،ترا شیدن و صیقل

فارس ،اصفهان

دادن سنگ
99

حَ كاكی روي
فلز

*

*

نَََََقر كردن )حکاكی) فلزاتی مانند طال ،نقره و مس به

اصـــفهــانف زنجــان ،تبريز،

جهت تزيین آن )ظروف تزيینی يا كاربُردي(

خراسان رضوي ،تهران

رديف

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

100

نام رشته
حَمام ســَري

خانگی

کارگاهی

*

*

)جاجیمچه)
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تعريف

استان

د ستبافتهاي به ابعاد  70 *110سانتیمتر از جنس موي

ســمنان )دروار دامغان ،كالته

بُز؛ زيراندازي كوچك براي استفاده در سَربین حمام

خیج شــــاهرود) ،مــازنــدران
)آالشـــت -رســـکت علیاي
ساري) ،گلستان )زيارت(

101

حوربافی

*

*

102

حولهبافی

*

*

103

خاتمسازي

*

*

104

خاتمیدوزي

*

*

105

خــامــهدوزي

*

*

بافت خورجینی كوچك با اســتفاده از تکنیك قالی يا

عشـــاير اســـتانهاي مختلف،

گلیم براي باربردن توسط اسب يا االغ

كهگیلويه و بوير احمد

پارچه دســـت بافت با الیاف پنبهاي يا كتانی ) جاذب

ت هران ) كوهــان ،آبســـردار

الرطوبه ) بر روي دستگاه نساجی سنتی

دماوند(

تهیه و اســتفاده از روكش مثلثهاي كوچك از جنس

اصفهان ،شیراز

چوب ،فلز و استخوان بهم چسبیده در سطح جعبه ،قاب
عکس و ...
دوخت و اتصــال قطعات ريز و درشــت و رنگارنگ

اكثر استانها

پارچههايی به اشکال هندسی به يکديگر (شبیه به خاتم)
تا حُصــول قطعهاي بزرگ به منظور روتختی ،رومیزي،
تابلوهاي تزيینی و ...
رودوزي نقوش هندســی با الیاف ابريشــم رنگ نشــده سیستان و بلوچستان )زابل(
)خام) ،بر روي پارچه ابريشمی رنگ نشده (خود رنگ(

سیستان
106

خَراطی چوب

*

107

خَراطی سنگ

*

108

خرسكبافی

109

خرمهرهسازي

شـکل دادن چوب با اسـتفاده از دسـتگاه دورانی تراش

اردبیل ،خراسان رضوي ،قم

افقی چوب

*

*

حجم دادن ســنگ با اســتفاده از دســتگاه دورانی تراش

اصــفهان ،خراســان رضــوي،

افقی سنگ

تهران

نوعی د ستبافته با پُرزهاي بلند با ا ستفاده از الیاف خود

چهارمحال و بختیاري

رنگ پشم
*

ساخت مهرههاي كُروي )يا اشکال ديگر) فیروزهاي رنگ

قم

با استفاده از پودر سنگ ،سريش ،پودر گیاه اشنو و ...
110

خورجینبافی

*

*

111

خُوسبافی

*

*

رجوع به تعريف شكبافی

112

خوسدوزي

*

*

رودوزيی با ا ستفاده از نخ طاليی يا نقرهاي )نخ خوس)

كردستان ،هرمزگان ،سیستان و

بر روي پارچة توري م شکی و با نقوش هند سی براي

بلوچستان

دســتبافتهاي براي حمل بار در پشــت چهار پايان يا

هرمزگان )حاجی آباد میناب)

دوچرخه و  ...با ا ستفاده از تکنیك قالی ،گلیم ،سوزنی ،اصفهان )جرقويه(
سوماک و يا تلفیقی از آنها

تزيین روسري و ...

رديف

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

خانگی

کارگاهی

نام رشته

113

خوشنويسی

*

*

114

دارا يیبــا فی

*

*

تعريف

استان

نگارش يك متن و زيبانوي سی همراه با خلق اثري هنري

اكثر استانها
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با ارزشهاي زيبايیشناختی
بافت رنگرزي )با تکنیك گره زدن) شده باشند

)ايكات(
115

دانهدوزي

116

دَباغی سنتی

بافت نوعی پارچة دستبافت كه الیاف تار )چلّه) قبل از

يزد

*

*

دوخت سرمه به اندازه يك میلیمتر در فوا صل پراكنده

گلســـتــان ) گ نبــدكــاووس،

براي تخمكهاي گل (دررودوزيها(

بندرتركمن ،گمیشــان ،آققال،
كالله و )...

*

به عمل آوري پو ست حیوانات حاللگو شت به و سیله
زدودن پشم ،آش دادن ،نمك زدن و نرم كردن با محلول
بًراكس و روغن كرچك

117

درويشدوزي

*

*

رجوع شود به تعريف سکمهدوزي

118

دَنــدا نی گِره-

*

*

منقوش کردن پارچه توســط ايجاد گرههايی كوچك در

خُورد
119

ده يــكدوزي

گیالن )پشکی) ،يزد

سطح پارچه و فرو بردن در رنگ
*

*

رودوزي لباسهاي فاخر مخمل و  ...با استفاده از نخهاي

اصــفهان ،قزوين ،تهران ،يزد،

) برجســـتــه-

طاليی و نقرهاي ،كه با دا شتن اندكی پنبه زيركار ،نقوش

كاشان ،بندر عباس

دوزي(

آن برجســته به نظر میآيد و عبور مکرر نخ از روي آن
صورت میگیرد.

120

دَواتگري

*

121

دوردوزي

*

*

122

دورهچین بافی

*

*

ساخت و سايل فلزي با ا ستفاده از چکشكاري با روش

اصــفهان ،شــیراز ،تبريز ،اراک،

سرد) معموال براي زير ساخت قلمزنی و )...

تهران

دوخت محیط نقوش در راســتاي تکمیل دوخت؛ و يا

اصـــ فهــان ،قزو ين  ،ت هران،

دوخت دندان موشــی لبههاي پارچه براي جلوگیري از

كاشان ،يزد

ريش ريش شدن پارچه
(وارونهبافی(

دستبافتهاي ظريف شبیه پشت قالی با نقوش هندسی و فارس )عشاير(
الیاف پ شمی ،كه به روش پود پیچی و به و سیله آيینهاي
در زيركار ،پودها را از زير يك جفت تار میپیچند.

123

رسمیبندي

*

قســمت باالي كاربندي زير گنبد كه بر اثر تقاطع چند

اصفهان ،يزد ،كاشان

قوس به وجود آمده روي ترنبه ها و پا باريك ها قرار
دارد و در حد فاصل هشتضلعی و پايه مدور گنبد واقع
است.
124

رفوگري

*

*

مرمت عیوب و آسیبهاي قالی

اكثر استانها

125

رِنــــــــــد

*

*

با فت قالی يا گلیم كو چك و درازي كه باالي قالی

چهار محال و بختیاري

)سراندازبافی)

بزرگ )به جهت حفاظت از آن در اثر تردّد) و در عرض
اتاق پهن میشود.

رديف

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

نام رشته

126

رنگرزي سنتی

خانگی

کارگاهی
*

تعريف

استان

دندانه ،رنگ و تثبیت کردن الیاف طبیعی )پنبه ،پشــم،

اكثر استانها

353

ابريشــم) با رنگهاي طبیعی )پوســت گردو ،برگ مو،
اسپرک ،روناس ،نیل و )...
127

رودوزي پُركار

*

*

128

رودوزي هاي

*

*

به آن گروه از رودوزيها اطالق میشــود كه زمینة كار

اكثر استانها

مشــخص نیســت و دوختهاي الوان موجب پیدايش
نقش و طرح میشوند.
رودوزيهاي كه از اشــیاي تزيینی مانند ســکه ،پولك،

اكثر استانها

منجوق ،مرواريد و  ...براي تزيین پارچه استفاده میکنند.

الحاقی
129

رويه گیوهبافی

*

*

130

زرت شتیدوزي

*

*

بافت سینه گیوه ،پا شنه گیوه ،رج همترازي و ساق با

اراک ،كــرمــانشــــاه )پــاوه،

تکنیك زنجیرهبافی

هرســـین) ،فــارس )وفس)،
لرستان ) بروجن(

رودوزي لباس سنتی زرتشتیان )خصوصاً لباس عروس)

يزد

با ا ستفاده از انواع تکنیكهاي رودوزي و نقوش خاص )

)گبردوزي(

طاووس ،خورشید و )...
131

زَرودوزي

*

*

)ساتندوزي(

دوخت میانه نقوش گل با حا شیه دالبُر و مُ ضَرَس روي

اكثر استانها

تور ساده يا ترمه با استفاده از الیاف ابريشم يا طاليی

132

زِرهبافی

*

*

اتصال مفتولهاي فلزي بر اساس الگوي تن و كاله خود

قزوين

133

زريبافی

*

*

بافت پارچهاي نفیس و پُر نقش و نگار سنتی ،با استفاده

اصـــف هان) كاشـــان) ،تهران )

از الیاف ابريشم و گالبتون

كارگاه میراث) ،كرمان ،يزد

134

زَغَرِهدوزي

*

*

دوخت سِرمه يا پولك بر اساس نقش و مناظر طبیعی بر

اكثر استانهاي كشور خصوصاً

135

زُمُودگري

روي پارچههاي سنگین مانند مخمل ،اطلس ،جیر ،كتان و تهران ،اصـــف هان ،هرمز گان،
*

...

تبريز ،كاشان

ســاخت اتصــاالت فلزي در و پنجرههاي قديمی مانند

اصفهان ،فارس ،يزد

كوبه ،گل میخ ،لوال ،پاشنه ،چفت ،بست و ...
136

زنگالبافی

*

*

137

زيرانداز نمدي

*

*

138

زيلوبافی

*

*

بافت نوعی ســاقبند )مانند جوراب) با پنجمیل و الیاف

آذربايجان غربی

خود رنگ پشـمی براي حفاظت سـاق پا از سـرما ،تیغ
گیاهان و حشرات گزنده
تهیه زيرانداز با روش وَرز دادن الیاف پ شم بهاره و بلند

مــازنــدران ،چهــار محــال و

گو سفند با آب گرم و صابون )و زردۀ تخم مرغ) تا در بختیاري ،خوز ستان ،گل ستان،
هم فرو رفتن كامل الیاف

سمنان

تنها زيرانداز دو رو كه با ا ستفاده از نخ تار و پود پنبهاي

اصــفهان)كاشــان) ،يزد )میبد،

در دو رنگ متضاد بافته میشود.

اشکذر ،خرانق(

رديف

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

نام رشته

139

زينسازي

140

زيــــورآالت

خانگی

کارگاهی
*

354

تعريف

استان

ساخت زين ا سب با ا ستفاده از چرم و فلزبه روشهاي

آذربــايجــان غربی )ارومیــه)،

سنتی

گلستان )گنبدكاووس روستاي
قورفجه(

*

*

سنتی
141

زيــــورآالت

*

*

تهیه زيورآالت محلی با اســـتفاده از فلزاتی نظیر طال،

گل ستان ،خرا سان ،سی ستان و

نقره ،برنج ،مس و( ...و گاه نشــاندن ســنگهاي عموماً

بلوچســـتــان ،كردســـتــان،

نیمهقیمتی) با ابزاري ظريف و به روشهاي سنتی

كرمانشاه ،يزد

تهیه زيور آالت و  ...با استفاده از نمدهاي رنگی

اكثر استانها

نمدي
142

ژندهبافی

*

*

143

ژُوردوزي

*

*

144

ساچیمبافی

*

*

145

ســـــاخــت

*

*

نوعی زيرانداز با قیمت پايین و اســـتحکام زياد كه با

قزوين

اســتفاده از الیاف ضــخیم (گاه نوارهاي پارچهاي) در
قزوين بافته میشود.
نوعی دوخت تزيینی كه با بیرون كشــیدن تار و پود در

اكثر استانها

فوا صل منا سب پارچههاي معموالً كتانی و نخی حالت
تور به خود میگیرد.

سازهاي سنتی

جاجیم با مربع يا م ستطیلهاي رنگی بر زمینه ساده در

مــازنــدران )حســــن ك یف

كالردشت براي رختخواب پیچ ،روتختی ،رومیزي و ...

كالردشت ،شکركوه و كوهپَر(

ساخت سازهاي سنتی ايران )عود ،ياقوت ،دوتار ،سهتار ،اصــفهان ،خراســان شــمالی،
دُهُل ،كمانچه و  )...و تزيین با اســتفاده از چوب گردو،

تهران ،كردستان

فوفل ،مفتول فلزي ،استخوان (خاتم ،منبت ،معرق و )...
146

ساده دو رو

147

ساروجبُري

148

ســــازهــاي

*

*

دستبافتهاي است از جنس پشم ،پنبه )تار) و ابريشم با

اكثر استانها

نقوشـــی مت فاوت در م ناطق ايران كه با روش هاي
پودگذاري ،پود پیچی ،سوماک ،گره آزاد و ...
*

تزيینات معماري بیرونی بَنا و يا قســمتهاي مرطوب

اصفهان ،تهران ،قزوين

داخل ،با مَالتِ ساروج )مانند گچبُري)
*

*

ساخت سازهاي آرشهاي با استفاده از چوبهاي مختلف

اكثر استانها

با ) طنینهاي مخصوص(

آرشـــــــهاي
)كمانی(
149

سازهاي بادي

*

*

150

سازهاي زهی

*

*

ساخت سازهاي بادي سنتی با ا ستفاده از چوبهاي

اكثر استانها

مختلف با تراش و تو خالی ساختن انواع چوب و يا نی
تا رسیدن به نواي دلخواه
ســاخت ســازهاي زهی با اســتفاده از انواع چوب و
عملآوري آن )براي بدنه و روده يا سیمهاي م سی براي
زه

اكثر استانها

رديف

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

151

نام رشته
ســــازهــاي

خانگی

کارگاهی

*

*

تعريف

استان

ساخت سازهاي سنتی ايرانی با ا ستفاده از چوبهاي

اكثر استانها

355

مختلف )با طنینهاي خاص) ،ســاخت كاســه ،دســته،

سنتی ايران

ات صاالت ،سیمگیر ،شیطانك و رنگكاري آن به و سیله
الک طبیعی
152

سازهاي كوبه-

*

*

اي

ساخت سازهاي كوبهاي با روش كشیدن پوست بر روي

اكثر استانها

كاسهساز ،نصب كمانه ،حلقه و گل میخها

153

سَبدبافی

*

*

رجوع شود به تركهبافی

154

سِتارهدوزي

*

*

دوخت اشــکالی ســتاره مانند با نخهاي فلزي بر روي

اكثر استانها ،بوشهر ،سیستان

روسري ،لباس و  ...در شهرهاي جنوبی كشور

و بلوچستان ،هرمزگان

155

سَراجی سنتی

فرآوري چرم دباغی شــده و تولید انواع كیف ،كمربند،

تهران ،همدان

اكثر اســـ تان ها ،آذر باي جان
غربی ،خراسان

*

)مصـــنوعات

كفش و  ،...نصب قطعات سوزندوزي ،جاجیم يا گلیم بر

چرمی(

روي آن

156

سَرافیدوزي

*

*

157

سراندازبافی

*

*

158

سِرمهدوزي

*

*

159

ســــــفـــال

*

*

دوخت دواير و شــعاعهاي حلقوي نماد خورشــید با

سیستان و بلوچستان

ابريشم تابیده الوان براي تزيین لباسهاي محلی شهرهاي
جنوبی كشور
با فت قالی يا گلیم كو چك و درازي كه باالي قالی

چهارمحال و بختیاري

بزرگ )به جهت حفاظت از آن در اثر تردّد) و در عرض
اتاق پهن میشود.
دوخت ســِرمِة (نوعی مفتول فلزي توخالی) بر اســاس

اكثر استانها

طرح بر روي لباس يا پارچه به جهت تزيین
كَلپورگان

تهیه ظروف مصــرفی ســفالی با اســتفاده از خاک رس

سیستان و بلوچستان ) سراوان

منطقه كلپورگان و با تکنیك فتیلهاي با نقوس ســـاده

كلپورگان(

هندسی
160

سفال اللجین

*

*

همدان

تهیه ظروف مصرفی با استفاده از تکنیك سفال با نقوش

همدان )اللجین(

خاص منطقه

161

سفال لعابدار

*

162

سفال مینايی

*

163

ســـفال نقش

ظرفی كه با خاوهاي تركیبی )اولیه) تهیه شــده و در

اكثر اســـ تان ها ،يزد )می بد)،

كوره پخته شــده ،لعاب خورده و دوباره به كوره رفته

فــارس )اصــ ـ ط هبــانــات)،

باشد.

آذربايجان شرقی )زنوز(

ساخت و تهیه ظروف سفالی با ا ستفاده از تکنیكهاي

اصفهان ،گلستان

مختلف نقاشی ،هفترنگ ،زراندود و ...
برجسته

*

*

ساخت سطوح صاف سفالی داراي نقش برج سته به
منظور تزيین بنا يا ساخت تابلوهاي سفالین

تهران ،سمنان

رديف

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

164

نام رشته
ســـفــالگري

خانگی

کارگاهی

*

*

چرخی

356

تعريف

استان

ساخت ظروف و ا شیا از گِل به كمك چرخ سفالگري

همــدان )اللجین) ،اصـــفهــان

گِل پخته شدۀ فرم داده شده

)قمشــه شــهرضــا) ،مازندران
)جويبار) ،گیالن )ســیاهکل)،
خراسان )مند گناباد)،
فارس)ا صطهبانات) ،سی ستان
و بلوچســـتــان ) كلپورگــان
سراوان) ،بندر عباس ) شهوار
میناب) ،تهران ،قم و ...

165

ســـفــالگري

*

*

دستی

ساخت ظروف و ا شیا از گِل به كمك د ست گِل پخته

همــدان )اللجین) ،اصـــفهــان

شدۀ فرم داده شده

)قمشــه شــهرضــا) ،مازندران
)جويبار) ،گیالن )ســیاهکل)،
خراسان )مند گناباد)،
فارس )ا صطهبانات) ،سی ستان
و بلوچســـتــان ) كلپورگــان
سراوان) ،بندر عباس ) شهوار
میناب) ،تهران ،قم و ...

166

سفره آردي

*

*

167

سفره كُردي

*

*

168

سُكمِهدوزي

*

*

169

ســـِكــهدوزي

*

*

نوعی گلیم ســوزنی به ابعاد  140 * 100ســانتیمتر در

چهــار محــال و بختیــاري )

اســـتان چهارمحال و بختیاري كه به علت تقدس نان،

عشاير(

عمل خمیر كردن و پخت نان بر روي آن انجام میشود.
نوعی گلیم سوزنی به ابعاد  1*2متر در ا ستان خرا سان

خراسان شمالی )شیروان(

شمالی كه به علت تقدس نان ،عمل خمیركردن و پخت
نان بر روي آن انجام میشود.
نخكشی پارچه ،بیرون آوردن تار يا پود و دوخت اطراف

اصفهان

قسمتهاي كشیده شده ،بر اساس طرح
دوخت و نصــب انواع ســکه ،دكمه ،صــدف ،خرمهره،

كردســـتـان ،ســـیســـتـان و

قطعات ريز و درشت آيینه ،پولك و  ...بر روي لباس در

بلوچ ستان ،ع شاير چهار محال

لباسهاي محلی

و بختیاري

170

سِواسبافی

*

*

پايافزاري است بافته شده با برگ درخت خرما

هرمزگان

171

سوخت روي

*

*

انتقال نقوش سنتی به و سیلة ف شردن و كوبیدن مُهر يا

اصفهان ،تهران

)اشرفیدوزي(

هويه داغ فلزي بر روي چرم و اندود كردن شکافهاي

چرم

ايجاد شده به طالي مايع
172

سوخت روي
چوب

*

*

انتقال نقوش سنتی به وسیلة فشردن و يا هويه داغ فلزي

گیالن  ،ماز ندران ،اصـــف هان،

بر روي چوب و نی

تهران

رديف

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

خانگی

کارگاهی

نام رشته

173

سوزندوزي

*

*

174

ســوزندوزي

*

*

تعريف

استان

آراستن سطح پارچه با استفاده از نخهاي الوان يا اشیاي

اكثر استانها

357

الوان با كمك سوزن يا قالب
اصفهان
175

ســوزندوزي

پشمی ظريف ،با رنگهاي شاد بر روي پارچه
*

*

تركمن
176

ســوزندوزي

سوزندوزي نقوش ا ستفاده از نخهاي ابري شمی و گاه

اصفهان

رودوزي مصــور و تزيین لباسهاي زنان تركمن ،نوار

گلستان

چادرها ،پوشش اسب و شتر و ...
*

*

ســوزندوزي نقوش هندســی ،با اســتفاده از نخهاي

ســیســتان و

ابري شمی و گاه پ شمی ظريف ،با رنگهاي شاد بر روي

بلوچستان

لباسهاي محلی بلوچستان

177

سوزنی

*

*

178

سیاهچادربافی

*

*

179

ســـیــاهدوزي

*

*

گلیمی اســت داراي ســه دســته نخ ،تار)چله( ،پود اول

سیستان و بلوچستان

خراسان شمالی ،گلستان

تكرنگ )زمینه) و پود دوم )الوان( ،مانند سفره كُردي
د ستبافتهاي ب سیار ساده با موي بز براي ا ستفاده در

ع شاير ا ستان گل ستان ،فارس،

سقف چادر عشاير

ايالم و ...

دوخت محیط نقوش در رودوزيهاي تركمن

استان گلستان )شاهکوه(

تركمن
180

ســـیــاهدوزي

*

*

نوعی ســوزندوزي اســت كه درآن صــرفا از نخ ســیاه

سیستان و بلوچستان

ابري شم ا ستفاده می شود )برعکس خامهدوزي) و روي

سیستان

لباس مورد استفاده قرار میگیرد.
181

سیسبافی

*

*

182

شالبافی

*

*

183

شال ترمهبافی

*

*

184

شَرابهدوزي

*

*

185

شَرَفهدوزي

*

*

به هم تنیدن )بافت( طنابی ضخیم ) سازو( و يا پادري ،با

بوشهر ،سیستان و بلوچستان،

استفاده از رشته الیافی )سیس ،گیس درخت خرما) كه در هرمزگان ،يزد
اطراف تنه درخت خرما میرويد.
بافت نوعی شال از الیاف خود رنگ و يا الوان )به منظور

گیالن

بستن سر و يا دور كمر در مراسمهاي مختلف) به وسیله
دستگاه نساجی سنتی
بافت ترمه به روش انگشتی )انتخاب تارها با انگشت) با

كرمان )هوتك(

دستگاه نساجی سنتی دو وَردي
دوخت انواع شرابه و منگوله جهت تزيین بر لبه لباس،

اكثر استانها

پرده و ...
رودوزي حاشــیة لباس ،رومیزي ،پرده ،ســجاده و  ...با

اصــفهان ،كاشــان ،آذربايجان

تکنیكهاي مختلف ) شرفه گلد ستهاي ،شرفه حلقوي،

شـــرقی ،گر گان ،خراســـان،

دالبُري ،شمشیري و )...

زاهــدان ،هر مزگــان ) بنــدر
عباس) ،يزد

رديف

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

نام رشته

خانگی

کارگاهی

186

شِعربافی

*

*

187

شَكبافی

*

*

188

شَكدوزي

*

*

189

شَمدبافی

*

*

190

شَمسِهدوزي

*

*

191

شیردَنگبافی

*

*

192

شیريكی پیچ

*

*

193

شیشه حرارت

358

تعريف

استان

بافت پارچة ابري شمی با د ستگاه ن ساجی سنتی )معموال

اصفهان )كاشان) ،يزد

داراي حاشیة رنگی(
بافت نواري باريك ،كه از جابجايی چندين قرقره طاليی

هرمزگان

و نقرهاي در استان هرمزگان تولید میشود.
دوخت نوارهاي شــك بر روي لباس به نســبت پهنا و

هرمزگان

رنگ آن بر روي لبة آســتین ،دمپاي شــلوار و يقه در
استانهاي جنوبی كشور
پارچه دســتبافت پنبهاي )گاه ابريشــمی) براي روانداز

يزد ،خراسان ،مازندران -توابع

تابستانی در يزد

شهر ستان بابل (رامیان ،كرده
كال ،گاوان ،سید كال(

تداعی کردن نقوش خورشــید و تلؤلؤ آن با اســتفاده از

اصــفهان )كاشــان) ،آذربايجان

ابريشم نتابیدۀ ارغوانی )ابريشم بدون تاب) و سبز و نخ

غــربــی ،رشــــت ،كــرمــان،

گالبتون بر روي لباس و يا پارچه

هرمزگان ،سیستان و بلوچستان
)زابل و ايرانشهر)

دســـت بافتهاي كمعرض )نوار مانند) كه به يکديگر

چهارمحال و بختیاري

مت صل شده و در تزيین جلوي سیاه چادر و مرا سمهاي
شادي كاربُرد دارد.
زيراندازي است كه دار آن مانند گلیم و بافت آن شبیه به

كرمان

قالی ا ست ،پود آن پیچ شی بوده و سر گرهها در پ شت
كار رها میشوند.
*

مستقیم
194

شــیشــه درمه-

بلورسازي سنتی ساخت و پرداخت خمیر شیشه و نهادن

تهران

آن درگرمخانه تا سردشدن تدريجی
*

*

د ستبافته پ شمی ع شاير ا ستان فارس با نقوش هند سی فارس )فیروزآباد ،قیروكارزين
)لوزي و ســتاره) و افزودن گلمنگولههاي رنگی حین

بافی

و شیراز(

بافت
195

*

شــیشــهگري
فوتی

ساخت انواع ظروف با استفاده از روش دَمیدن در خمیر

تهران ،فارس )میمند(

مذاب شیشه

196

صحافی سنتی

*

*

197

صدفدوزي

*

*

تهیة آستر بدرقه و دوختن جزء به جزء كتاب ،چسباندن

تهران )كتابخانه مجلس(

آستري ،شیرازهبندي و ...
نصب انواع صدفهاي ريز و درشت ،گوش ماهی ،و ...

بوشهر ،سیستان و بلوچستان،

بر روي لباس ،كمربند ،چشــم زخم ،تابلو و  ...با ايجاد

هرمزگان

سوراخ در آن ،و نخ و سوزن

رديف

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

198

نام رشته
صنايع د ستی

خانگی

کارگاهی

*

*

دريايی

359

تعريف

استان

تولید انواع گردنبند ،دســـتبند ،تابلو ،قاب آيینه ،چراغ،

هرمزگان )بندرعباس ،قشـــم)،

جعبه دســـتمال ،قاب عکس و  ...از انواع صـــدف،

گیالن ،مازندران

گوشماهی ،سنگهاي رنگی ،مرجان ،ستاره دريايی و ...
199

صنايع د ستی

*

*

ريسهاي

به ر شته ك شیدن )ري سه كردن) دانههايی از چوب عُ سر،

اكثر استانها

هسته خرماي فرم داده شده و ديگر مواد طبیعی
*

ساخت پوششی براي آرامگاه مقدس مسلمانان از جنس

200

ضريحسازي

201

طراحی سنتی

202

طراحی فرش،

طراحی قالی ،گلیم و  ...با انواع نمادهاي سنتی ايرانی از

گلیم و ....

قبیل اســلیمی ،ختايی ،نقوش هندســی ،انســانی ،نباتی،

اصفهان

فلز ،با ارايه تکنیكهايی چون قلمزنی ،مینا ،مشبككاري
*

*

طراحی براي آرا ستن كاغذ ،چوب ،شی شه ،و  ...با انواع

اصفهان ،تهران

نمادهاي ســنتی ايرانی از قبیل اســلیمی ،ختايی ،نقوش
هندسی ،انسانی ،نباتی ،حیوانی
اصفهان ،تهران

حیوانی
203

عَبابافی

*

*

204

عروسكبافی

*

*

205

عَريضبافی

*

*

206

عَالمتســازي

بافت پارچهاي از كُرک يا موي شتر )خودرنگ) كه پس

اصــفهان )نايین) ،خوزســتان

از بافت ،وَرز داده شده و حالت نمدي به خود میگیرد.

)بهبهان(

بافت عروســكهاي ســمبولیك ،با انواع الیاف رنگی و

گیالن )ماسوله(

افزودن الحاقات تزيینی
پارچهاي از جنس پشـم خالص ،بدون طرح و يكرنگ

كرمان

به منظور زير ساخت پَتهدوزي
*

) َعلَمسازي(

ســاخت ســازهاي فلزي و چلیپا مانند و نصــب احجام

اصفهان ،تهران

ف لزي مــا ننــد گلــدان ،ك بو تر ،طــاووس ق لمز نی و
مشبككاري شده

207

فــَرَتبــافــی

*

*

)تُنبافی(

بافت نوعی پارچة دو رو در استان خراسان ،با استفاده از

خراســـان شـــ مالی )روئین

نخ پنبهاي پُرتاب يا ابري شم با نقوش چهارخانه ،جودانه،

اسفراين و جاجرم(

پیچازي و ...
208

فیتیلهدوزي

*

*

209

فیروزهكوبی

*

*

210

قــالــیبــافــی

*

*

دوخت و ات صال قیطانهاي الوان و گالبتون در حا شیه

آذربايجان شــرقی ،خراســان

لباس ،شال ،رومیزي ،و  ...با نقوش بته جقه يا شمسه

رضـــو يف ســـیســـتــان و
بلوچستان ،تهران ،مازندران

)تــركــی و
فارسیباف(

تزيین ظروف ساخته شده از مس ،نقره ،برنج يا برنز با

اصــفهان ،خراســان رضــوي

نشاندن قطعات فیروزه بر سطح آن

)مشهد(

د ستبافتهاي گرهدار داراي پُرزهاي بلند )از جنس پ شم،

اكثر استانها

ابريشم يا كُرک) داراي نقوش اسلیمی ،ختايی ،هندسی

رديف

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

211

نام رشته
قــالــی گــل

خانگی

کارگاهی

*

*

برجسته

تعريف

360

استان

نوعی بافت قالی كه با ايجاد اختالف ســطح نقوش به
وسیله قیچی زدن بُعد ايجاد میکنند.

212

قطاعی پارچه

*

*

بريدن پارچههاي رنگین و دوخت آن بر ســطح پارچة

تهران ،اصفهان

ساده
213

قطاعی كاغذ

*

*

بريدن كاغذ رنگین و نصب آن بر سطحی ديگر

تهران ،اصفهان

214

قـــطـــاعـــی

*

*

بريدن قطعاتی از چوب ،فلز و  ...و چســباندن آن بر

تهران ،اصفهان

)كاغذ ،پارچه

سطحی ديگر

و )...
215

قفلسازي

*

*

216

قالببافی

*

*

217

قـــالبدوزي

*

*

ســـاخت انواع قفلهاي ثابت شـــکلدار ،كُلوندار ،فنر

چهــار محــال و ب خ تیــاري

پخش شو ،لولهاي ،بخو )قفل چهارپايان) با آهن يا مس

)شهركُرد ،چالشتر(

توسط دست و ابزار آهنگري
بافت انواع كاله ،د ستکش ،لیف ،رومیزي ،روتختی و ...

اكثر استانها

با الیاف طبیعی يا مصنوعی به وسیله قالب
نوعی رودوزي با ا ستفاده از نخ عمامه و قالب بر روي

اصفهان

پارچه پنبهاي زيربافت )به رنگ سفید شکري) با الیاف

اصفهان

رنگی و نخ گالبتون نقدۀ تیره
218

قـــالبدوزي

*

*

صب قطعات ماهوت رنگی بر روي پارچة ماهوت ساده

رشت )رشتی-

و دوخت محیط نقوش به و سیلة قالب با نخ ابري شمی

دوزي(

الوان

219

قَلمزنی

*

گیالن )رشت(

تزيین ظروف يا وســـايلی كه با قلم هاي فوالدي ) با

اصــ ـ فهــان ،ت هران ،فــارس

نوکهاي مختلف) و ضربات چکش داراي نقوش سنتی

)شیراز) ،مركزي )اراک(

شده باشند.
220

قلمكار

*

*

منقوش نمودن پارچه با نقوش سنتی

221

قلمكار چاپ

*

*

منقوش نمودن پارچه با نقوش سـنتی )سـفره ،رومیزي،

مُهري

اصفهان ،سمنان )دامغان(

پرده و  )...به وسیله مُهر و رنگهاي پارچه

222

قلمكار نقاشی

*

*

223

قَناويزبافی

*

*

224

قَوارهبري

انتقال نقش و طرح به وســیلة قلم مو بر روي پارچه به
جهت تولید پردههاي نفیس ،ســفره و  ...با طرحهايی
چون بزم ،رزم و شکار
پارچهاي كمعرض با الیاف ابريشم براي مصرف آستري

اصــفهان ،لرســتان )بروجرد)،

در استان يزد

ســـمنان ،خراســـان)گناباد)،
كاشان ،گیالن ،سمنان ،همدان

*

به كارگیري نقوش گردان )ا سلیمی) در گره چینی در و
پنجرهها -اسلیمیبُري

اصفهان

رديف

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

خانگی

کارگاهی

نام رشته

225

قِیطاندوزي

*

*

226

كارتبافی

*

*

227

كاشــی زرين-

تعريف

استان

دو خت انواع قی طان بر روي پار چه )ل به) يا ل باس با

اكثر استانها

361

استفاده از نقوش سنتی

*

فام

بافت نواري با نقوش هند سی و رنگارنگ با ا ستفاده از

قزوين ،خراســــان شـــ مالی،

كارتهاي مربع شکل براي تزيین لباس ،بندعینك ،نوار

خوزســـ تان ،چ هار م حال و

نشانه كتاب و ...

بختیاري ،تهران

ساخت و تهیه كاشی يا ظروف به رنگ طاليی يا سبز با

اصــفهان )كاشــان) ،خراســان

افزودن سنگ چخماق به گل سفال ،و قلع به لعاب آن

)نی شابور) ،گل ستان )گرگان)،
مركزي)ساوه(

228

*

كاشــیســازي
سنتی -نقاشی

229

نقا شی بر روي آجر لعابدار )كا شی) و پخت مجدد در

اصفهان ،قزوين ،فارس ،يزد

كوره جهت استفاده از در بناهاي سنتی و يا مذهبی
*

كاشــیســازي
سنتی  -تراش

تراش و بريدن كا شی به منظور ايجاد نقش و بُعد در آن

اصفهان ،قزوين ،فارس ،يزد

در بناهاي ســـنتی و يا مذهبی با اســـتفاده از انواع
تکنیكهاي كاشیكاري

230

كاشی مُشبك

*

231

كاشی معرق

*

232

كاشـی مُ َعقَلی

*

نوعی كاشی منقوش كه شبکه شبکه شده و داراي نقوش
سنتی اسلیمی و ختايی باشد.
نصب قطعات بزرگ يا كوچك كاشیهاي رنگی تراشیده

اصفهان ،تهران

شده بر اساس طرح در كنار يکديگر
)بنايی(

تلفیقی از آجر نما با كا شی در نما سازي ابنیه به جهت

اصفهان ،فارس ،يزد

جلوگیري از پريدن و يا خرد شدن لعاب كا شی در اثر
سرما و گرما و تزيین

233

كاشی مینايی

*

234

كاشــی هفت-

*

تككا شی نقا شی شده با نقوش هند سی ،گل و گیاه،

اصفهان ،فارس ،يزد

اسلیمی وختايی بر زمینه آبی

رنگ
235

كاغذســـازي

*

*

دستی

ســاخت نوعی كاشــی رنگارنگ و تزيینی كه هر يك

اصـــفهان ،فارس ،خراســـان

قسمتی از طرح كلی را در خود دارند.

رضوي

ساخت كاغذ د ست ساز با ا ستفاده از خی ساندن الیاف

اصفهان ،تهران

نازک سلولزي ،افزودن پودر تالك و سري شم ،آبگیري،
صیقل دادن و مُهرهكشی آن

236

كاموا دوزي

*

*

237

كَپ بافی

*

*

دوخت انواع گل و بوته ،طرحهاي هندسی ،لچك ترنج،

اكثر استانها

اسلیمی ،ختايی ،پر طاووسی و  ...بر روي پرچم ،درفش،
لباس و ...
بافت و تزيین سبدهاي ح صیري از برگ درخت خرما
كه با كامواهاي رنگین پوشانده شده باشند.

خوزستان )دزفول(

رديف

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

خانگی

کارگاهی

نام رشته

238

كتیبهدوزي

*

*

239

كَرباسبافی

*

*

240

كُرديدوزي

*

*

*

*

362

تعريف

استان

دوخت آيات قرآن ،ا سامی مقدس ،ا شعار و دا ستانهاي

اصـــف هان ،تهران ،خراســـان

حماسی با خطوط ثلث ،طغري ،نستعلیق و  ...با استفاده

رضوي )مشهد) ،خوزستان

از نخهاي سِرمه ،ملیله ،گالبتون و سوزن بر روي پارچه
پارچهاي دســـت بافت با اســـتفاده از تار و پود پنبة

يزد )اردكان ،خرانق ،میبد(

دستريس در استان يزد
نوعی دوخت تركیبی فشــرده كه با الیاف ابريشــم الوان

خراســـان شـــمالی )بجنورد،

نقشدوزي شده و برروي كاله ،د ستینه ،چَنگه و بع ضی

قوچان(

اجزاي پوشاک كُردهاي شمال خراسان
241

كُالشبــا فی

موي بز ،پازچه و نخ(

)كفی گیوه(
242

كالقــهاي يــا

تهیه پايپوشی كامال سنتی كه با مواد اولیه طبیعی )چرم،

كردستان

*

*

باتیك

نقشدار کردن و رنگآمیزي پارچه ساده )ابريشمی يا )...
به وسیلة قلممو ،مهر ،موم و رنگ

243

كاله مالی

*

*

244

كــــــَمدوزي

*

*

)كماندوزي -

كالهی كه با وَرزدادن پ شم يا كُرک بر روي قالبی چوبی

چهار محال و بختیاري ) شهر

به اندازة سر انسان تهیه میشود.

كرد ،بروجن(

نواري متشــکل از پولكهاي ريز و درشــتی كه با نخ

اكثر استانها

گالبتون قالبدوزي شده باشند.

كمهدوزي(
245

كَمنددوزي

*

*

246

كــنــدهكــاري

*

*

دوخت آخرين حا شیه با ا ستفاده از قیطان ابري شمی يا

اكثر استانها

پشمی ،منجوق ،سِرمه يا ملیله در رودوزيها
ايجاد فرم و نقوش برجسته بر روي چوب به وسیلة ابزار

مازندران

روي چوب
247

*

كو فتــه گري

تزيین يا موجداركردن ا شیاي فوالدي با مفتول نازک طال

)طــالكــوبــی

(مس ،نقره) از طريق نَقر كردن فوالد و مَهره كردن طال

روي فوالد و

)مس ،نقره( در شیارهاي بوجود آمده

اصفهان

)...
248

كولبارچه

249

كاربندي

250

كَدوي مَنقوش

*

*

دســتبافتهاي پاكتمانند و دربدار ،براي حمل و نقل

چهار محال و بختیاري

مايحتاج ضروري )مانند كوله كوهنوردان(
*

كادربندي اشکال هندسی توسط زهی از آجر لعابدار يا

اصفهان ،قزوين ،فارس ،يزد

بدون لعاب )متفاوت از نقش و زمینه) در سقف ايوان و
گنبدها
*

*

ايجاد نقوش بر روي كدوهاي خاص )غیر خوراكی) با
قلمهاي تیز و ســپس رنگآمیزي آن با جوشــاندن در
پوست انار و دانههاي اسپند و زاج سیاه

گیالن

رديف

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

نام رشته

خانگی

کارگاهی

251

كالغی

*

*

252

كوببافی

*

*

253

كیسهبافی

*

*

254

گالیبافی

*

*

255

گبهبافی

*

*

256

گچبُري سنتی

363

تعريف

استان

دســتمال ابريشــمی بزرگ مشــکی (به رنگ پر كالغ( و

آذربايجان شرقی )ع شاير ايال

منقوش در لباسهاي محلی زنان )بعنوان سـَربند يا دور

شاهسون) ،اردبیل

كمر(
بافت نوعی زيرانداز )و ســبد) حصــیري با اســتفاده از

مازندران

گیاهان محلی مازندران بنام گاله ،واش ،وران ،سازير و ...
د ستبافتهاي كه از پ شم بهاره و د ستريس با ظرافت

چهــار محــال و ب خ تیــاري

زياد تهیه شــده و ســازگاري زيادي با بدن انســان در

)چــالشـــتر ،منطقــه الرلن)،

استحمام دارد.

فارس ،يزد

سبد حصیري بافته شده با الیاف ساقة برنج براي حفظ و

گیالن ،مازندران

نگهداري غالت )گاه كاله ،زنبیل ،زيرانداز(
زيراندازي گرهدار داراي پُرزهايی بلند با ا ستفاده از پ شم

فارس )عشاير(

خود رنگ با نقوش ذهنی
*

تزيین سقف بناها ،محرابها ،ديوارها و  ...به وسیلة گچ

اصفهان ،يزد

كُشته شده و با استفاده از نقوش اسلیمی و ختايی
257

گچمهبافی

*

*

نوعی گلیم گل برجسته در كهگیلويه و بوير احمد

258

گرگوربافی

*

*

بافت نوعی قفس از جنس مفتولهاي فلزي به روشــی

259

گرهچینی

260

گَزيبافی) پی

ا يالم ،فــارس ،ك ه گ ی لويــه و
بويراحمد
بوشهر

خاص براي ماهیگیري در شهرهاي جنوبی
*

ته یه قاب پنجره ،قاب عکس ،تابلو ،پاراوان و  ...با

اصفهان ،مركزي ،قزوين

ا ستفاده از كنار هم قراردادن زِِِوارهاي چوبی خودرنگ بر
اساس نقوش هندسی
*

*

تاو(

دستبافتهاي با عرض  15سانتی متر با تار و پود پشمی

خراسان شمالی

ظريف كه قم ستی از آن با نخ الوان رودوزي شده با شد
براي پوشاندن ساق پا در نواحی سردسیر خراسان شمالی

261

گل اشـــرفی-

*

*

دوزي
262

گِلبُري

263

گُالبتوندوزي

توردوزي و ات صال پهلو به پهلوي و ضربدري ق سمت

قزوين ،خراسان رضوي

نخكشی شده پارچه پشمی با الیاف ابريشم
*

تزيین سطوح ديوارها با نقوش ا سلیمی و ختايی و  ...با

اصفهان ،فارس ،كرمان ،يزد

استفاده از گِل اُخرا يا خاک رُس
*

*

سوزندوزي لباسهاي محلی با ا ستفاده از نخ گالبتون ) اصــفهان ،شــیراز ،تبريز ،بندر
نخی با مغز ابريشم و روكش طال يا نقره) بر روي پارچه

ع باس ،می ناب ،ب ندر لن گه،
ت هران ،كردســـتــان ،قزوين،
كا شان ،يزد ،شوش ،شو شتر،
بوشهر و هرمزگان

رديف

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

نام رشته

264

گُالبتونسازي

خانگی

کارگاهی
*

تعريف

364

استان

تهیه و ســاخت نخی با مغز ابريشــمین كه با طال ونقره اصفهان
)توسط يك نوار باريك به ضخامت  5/1صدم میلی متر
از جنس طال و نقره به صورت مارپیچوار و ب سیارمنظم
روكش شده باشد.

265

گلدوزي

*

*

266

گلیچبافی

*

*

267

گلیمبافی

*

*

268

گــلــیــم گــل

*

*

سوزندوزي است كه عموماً ذهنی و ملهم از برداشتها

اصفهان

و بینشهاي م شخص هنرمندان ازمحیط طبیعت ا ست و
بی شتر شامل گندمیدوزي با روش توپُردوزي ا ست كه
ساقه و خوشههاي طاليی گندم را تداعی میكند.
د ستبافتهاي شبیه به گلیم ،ولی بافته شده با د ستگاه

سمنان )رضا آباد شاهرود(

نساجی داراي موتیفهاي هندسی و حیوانی در سمنان
د ستبافتهاي با ا ستفاده از الیاف پ شمی و پنبهاي و گاه

اكثر اســـ تان ها ،كردســـ تان،

ابري شمی با رنگهاي شاد و زنده ،نقوش هند سی و هر

فارس ،كرمانشاه ،اردبیل

دو روي قابل استفاده

برجسته
269

گندمیدوزي

*

*

270

گیوهبافی

*

*

271

گیوهچینی

*

*

نوعی گلیم با نقوش به روش پودگذاري براي زمینه ،و

ا يالم ،د ه لران ،شــ ـ یروان،

گره تركی يا فارسی )مانند قالی) براي ايجاد نقوش

درهشهر ،مهران ،آبدانان

رودوزي اســـت كه با روش توپُردوزي ،ســـا قه و

اكثر استانها

خوشههاي طاليی گندم را تداعی میكند.
پايپو شی ا ست ايرانی ،با الیاف پنبهاي خود رنگ براي

اصـــ فهــان ،فــارس )آبــاده،

رويه و كفی چرم براي زيره

اصـــفهان ،شـــیراز) ،مركزي )
اراک) ،كردســتان )ســنندج )،
چهارمحال و بختیاري

ته یه بد نه گیوه با اســـت فاده از نخ تاب یده ( نخ ت نه )

فارس )وفس ســنجان) ،قزوين

درضخامتهاي مختلف با سوزن مخصوص و نصب آن

)تاك ستان) ،يزد )تفت ،مهريز،

بر روي تخت گیوه

و بخشهاي نیر ،روستاي هنزا،
بغداد آباد و بهاباد) ،كردستان

272

گیوهدوزي

*

*

اتصال تخت گیوه با بافت رويه چینی

اراک ،لرستان ،خراسان رضوي

273

الوتراشی

*

*

تولید ا شیاي چوبی م صرفی زندگی روزمره با ا ستفاده از

مازندران ،گلستان

ريشــه و تنة درختان با ابزار كار ابتدايی و ســاده در
مازندران

رديف

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

274

نام رشته
النــه زنبوري-

خانگی

کارگاهی

*

*

دوزي

تعريف

استان

رودوزي تزيینی شــامل شــشضــلعیهاي خاص كه هم

اكثر استانها

365

زمان با دوخت ،پارچه را جمع كرده و حالتی شبیه به النة
زنبور به آن میدهد.

275

اليهچینی

276

اليــهچــیــنــی

*

ايجاد تم هاي رنگی در تزيینات بناها با اســـتفاده از

اصفهان -تزيینات داخلی عالی

رنگهاي اليه اليهاي انواع مالت )خاک رس ،گچ و  )...قــاپو ،نقوش گــل و بتــه و
و سپس بُرش آنها

شـــکــارگــاه و حیوانــات و
پرنــدگــان بر روي گچ (الي
چینی و كُشتهبري(

*

*

چوب
277

لــبــاسهــاي

تهیه وســايل مصــرفی با اســتفاده از چســباندن قطعات

اصفهان ،فارس ،قزوين

چوب خود رنگ نازک بر روي يکديگر و سپس بُرش آن
*

*

محلی

لباسهاي محلی اقوام مختلف ايران شامل تمامی مراحل اكثر استانها
ريســیدن الیاف ،رنگرزي ،بافت پارچه ،دوخت لباس و
تزيینات )انواع رودوزيها)

َ 278لچَكدوزي

*

*

 279لَندرهدوزي

*

*

 280لُنگبافی

*

*

281

لیبافی

*

*

282

ماشتهبافی

*

*

283

مِتقالبافی

*

*

284

مِتكازين

*

*

285

مَتندوزي

*

*

رودوزي در  4گوشة روسري ،رومیزي ،روتختی و  ...كه

اكثر استانها

در وسط تشکیل يك طرح كامل را میدهد.
دوخت قطعات ريز و درشت و رنگارنگ به يکديگر )به

اكثر استانها

شکل گل ،برگ و  )...تا حُصول قطعهاي بزرگ به منظور
روتختی ،رومیزي ،تابلوهاي تزيینی و ...
پارچهاي راهراه )معموال قرمز و م شکی) با تار و پود صد اكثر استانها ،يزد
در صد پنبهاي
كفپوش چادر ع شاير چهارمحال و بختیاري با تارهايی

چهــار محــال و ب خ تیــاري

از جنس موي بُز و پود پشـــم دســـتريس و نقوش

)عشاير(

هندسی يا ذهنی
د ستبافتهاي از جنس نخ پنبهاي براي تار ،و پود پ شمی

چهارمحال و بختیاري ،لرستان

دستريس الوان در لرستان و چهار محال بختیاري
بافت پارچه پنبهاي ســبكوزن با تراكم زياد ،با تکنیك

اكثر استانها

بافت تافته (ساده ) و استفاده از نخ پنبهاي شانه نشده
د ستبافتهاي ا ست كه با تارهاي سفید پنبهاي پُرتاب،

مازندران )روستاي متکازين(

پود زمینه و پود اضافی كه نقوش را بوجود میآورد.
رودوزي كه تمام متن پارچه از نقوش پُر شده با شد و
ديگر زمینة اصلی پارچه مشخص نباشد.

اكثر استانها

رديف

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

خانگی

کارگاهی

نام رشته

286

مِجرِيسازي

*

*

287

مجســمههاي

*

*

تعريف

استان

جعبهاي چوبی با روكشــی از چرم و تزيینات خاص و

اصفهان ،يزد

366

پوشش مخمل در درون ،مانند صندوق
مومی

ساخت پیکرههايی به ابعاد طبیعی ان سان )از جنس موم)

تهران ،قزوين

و لباسهاي محلی كه نمايانگر اقوام مختلف ايران باشد.

288

ُمحَرق چوب

*

*

289

ُمحَرق نی

*

*

290

مخملبافی

*

*

291

مخملدوزي

*

*

292

مَداخلهبافی

*

*

293

مَرَسبافی

*

*

294

مُرَصــَعدوزي

*

*

عمل سوخت و برش روي انواع چوب توسط سیخ داغ

گلستان ،مازندران

فلزي )امروزه هويه) و بوجود آوردن تابلو يا خط نبشته
عمل ســوخت و برش روي ســاقههاي طاليی گندم يا

گلستان ،مازندران

برنج توســط ســیخ داغ فلزي )امروزه هويه) و بوجود
آوردن تابلو يا خط نبشته
پارچهاي ابريشمی كه با تکنیك حلقه زدن تارها و اضافه

اصفهان)كاشان) ،يزد

نمودن پود اضافی ،داراي پُرز شود.
نوعی از سوزندوزي كه بخیههاي دوخته شده بر روي

اكثر ا ستانها )م شهد ،ا صفهان

طرح پس از ات مام كار به گو نهاي اســـت كه حالتی

و تهران(

مخملوار به كار میدهد.
نواري كمعرض و ظريف كه با كارتهايی مربع شــکل

خراسان شمالی )كالت نادري(

در خراســان شــمالی بافته شــده و به مصــرف تزيین
لباسهاي محلی میرسد.
پارچهاي با موي بُز به عرض  10سانتیمتر كه به مصرف

كرمان شاه )به خ صوص مناطق

تول ید ل باس هاي محلی پاوه و اورا ما نات كر مانشـــاه

پاوه و اورامانات(

میرسد.
)سنگدوزي(

دوخت و نصب انواع سنگهاي مصنوعی يا شی شههاي

اكثر استانها

رنگی بر روي پارچه يا لباس

295

مُ َرصَعكاري

*

*

296

مُرواربافی

*

*

297

مُرواريددوزي

*

*

298

مس چكشــی

ن شاندن جواهر و سنگهاي قیمتی يا نیمهقیمتی بر روي

اصفهان ،تهران

وسايل مصرفی يا تزيینی
تولید انواع ســـبد ،جاي میوه ،كالهك آباژور و  ...با

مازندران

تركههاي باريك مُروار
دوخت انواع مرواريد )امروزه م صنوعی) بر روي لباس،

اصـــفهان )كاشـــان) ،تهران،

تابلو ،پرده و  ...با سوزن و نخ بیرنگ

آذر باي جان شـــرقی )تبريز)،
قزوين ،هرمزگان ،يزد

)مسگري(

*

ســــاخــت ظروف و ابزار كــاربُردي و مصـــرفی بــا

اصــفهان ،آذربايجان شــرقی )

چکشكاري شمش يا ورق مس

ت بر يز) ،ت هران ،خراســــان
رضوي ،زنجان ،كرمان

رديف

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

نام رشته

خانگی

کارگاهی

*

*

299

مَسند

300

مشبك چوب

*

301

مُشََبكِ سنگ

*

302

مُشبك فلز

*

تعريف

367

استان

گلیمی اســـت مختص منطقة اردبیل به ابعاد  170*110اردبیل )عنبران و نمین(
ســانتیمتر معموالً با نقش محراب براي جانماز و انواع
ديگر براي باالي اتاق ويژه میهمانان
بیرون آوردن قســمتهاي منفی طرح از روي چوب با

اصفهان

ابزاري مانند مُغار و ارّه مويی
در آوردن فضاهاي منفی طرح و نقش از سنگ صاف و

اصفهان ،تهران ،يزد

صیقل خورده با ابزار مخصوص تراش سنگ
بیرون آوردن قســمتهاي منفی ظروف قلمزنی شــده

اصفهان

توسط ارّه مويی و سُمبههاي تیز
303

مُضاعفدوزي

*

*

304

معرق پالن

*

*

305

مُعَرق چرم

*

*

306

معرق چوب

*

*

307

معرق حجم

*

*

308

معرق ســطح-

*

*

نوعی دوخت كه بخیه ها در دو مرحله ،رويهم و دو

اصـــفهان )جلفا) ،آذربايجان

رنگ زده شده حالت سايه روشن و بُعد ايجاد میکنند.

غربی

نوعی ســبك در معرق كه در آن چوبها را پالن پالن

اكثر استانها

روي هم قرار داده تا به ضخامت مورد نظر برسد )حدود
هشت پالن( ،بعد طرح موردنظر را روي پالنها چیدمان
میکنند.
ساخت جلد كتاب ،تابلو و  ...با قطعات بريده شدة چرم

اصفهان ،آذربايجان شرقی

و اتصال آنها به يکديگر
تولید تابلوهاي تزيینی )گاه لوازم مصرفی مانند میز و )...

اصـــف هان ،تهران ،ماز ندران،

از قطعات بريده شــدۀ چوبها در رنگهاي مختلف ) مركزي و ...
خودرنگ) و چیدمان آنها پهلوي يکديگر بر اساس طرح

بندي
309

معرق سنگ

*

310

معرق شــیشــه

*

پهلوي هم چیدن قطعات سنگ )عموماً مرمرهاي رنگی)

اصفهان ،تهران

بر اساس طرحی از پیش تعیین شده
ن صب قطعات شی شه رنگی در پنجره )کلی ساها) و ايجاد

)شــــیشــــه

فريمهايی داراي طرح از آلیاژ ســرب )امروزه چوب)-

خانهبندي(

قوارهبُري

311

معرق صدف

312

معرق منبت

*

چیدمان هنرمندانه قطعات بُرش خورده صــدف پهلوي

اصفهان

استانهاي شمالی و جنوبی

يکديگر تا حصول طرح مورد نظر
*

*

تلفیق دو هنر صنعت مُعَرّق و مُنَبّت تا ح صول تابلوهاي
سهبُعدي

اصفهان ،تهران ،مركزي

رديف

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

313

نام رشته
م عرق ن قش-

خانگی

کارگاهی

*

*

تعريف

368

استان

بندي
314

مَغزيدوزي

*

*

315

مَفرَش

*

*

316

ُمقَرنَسكاري

317

مقنعهبافی

318

مَلقَمه فلز

319

مَلیلهدوزي

320

مَلیلهســـازي

دوختن نوعی نوار بــاريــك تزيینی )معموال از جنس

اكثر استانها

پارچه يا چرم) براي استحکام لبة پارچه و زيبايی
د ستبافتهاي ا ست م ستطیل شکل و دربدار به شکل

اردبیــل ،آذربــايجــان شـــرقی

صندوق ،كه براي حمل و نقل لحاف و ت شك يا ا سباب

)ع شاير ايل شاه سون) ،كرمان

و لوازم زندگی در هنگام كوچ ع شاير مورد ا ستفاده قرار

)عشاير(

میگیرد با نقش و نگارهاي جذاب و شاد
*

تزيین قســمتهايی از بنا مانند زير گلدســته ،منارهها،

اصفهان ،تهران ،فارس ،مركزي

باالي محراب و  ...با حجمهايی به صورت فرو رفته و
برجسته از گچ ،كاشی ،چوب يا فلز
*

*

پارچهاي از جنس نخ پنبهاي به ابعاد  1*1متر به عنوان

خوزستان )بهبهان شوشتر(

سَر پوش زنان جنوبی كشور
*

نشــاندن طال )نقره) بر روي ديگر فلزات (چرم) با حل

اصفهان

كردن طال در جیوه و سپس زدودن جیوه
*

*

دوختهاي تزيینی با استفاده از مفتولهاي فنري نازک و

اكثر استانها

توخالی از جنس طال يا نقره )گاه برنج) بر روي لباس يا
پارچه
*

)منیلهكاري(

تهیه زيورآالت يا ظروف از مفتولهاي نازک طال و نقره ) اصفهان ،تهران ،زنجان ،قزوين
با سطح مقطع دايره ،چهارگوش ،مُ ضَرَس) در هم تنیده
شده به وسیله لحیم

321

مَمَقاندوزي

*

*

322

منبت چاقويی

*

*

323

منبت چوب

*

*

ايجاد بُعد سوم بر روي چوب

324

مُنجوقدوزي

*

*

دوخت و ن صب انواع منجوقهاي رنگی بر روي كی سة

نوعی رودوزي كه درآن زمینه پارچه را كامال به وسـیله
بخیههاي ابري شم رنگین و با نقوش هند سی میپو شانند
(مم قان قصـــ به مركز دهســـ تان از بخش دهخوار قان
شهرستان تبريز(
حکاكی و كندهكاري روي چوب با چاقو بر اساس طرح

فارس )اباده(

و نقشه
اصفهان )گلپايگان) ،آذربايجان
غربی ،تهران ،ه مدان )مالير،
تويســـركان ،جوكار ،ن هاوند،
كردستان
پول ،جاي جواهر و ...

اكثر استانها ،قزوين

رديف

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

خانگی

کارگاهی

نام رشته

325

مَنگولهدوزي

*

*

326

مَه لهســـازي

*

*

تعريف

استان

نصب انواع رشتهها ،منگولهها و  ...در كنارۀ لباس ،پرده،

اكثر استانها

369

رومیزي به صورت ساده  ،زيگزاگی  ،دالبُري آويزدار و ...
)مَهلو(

ساخت نوعی گردنبند دربین عشاير قشقايی استان فارس

فارس )عشاير(

با ا ستفاده از دانههاي گیاهان معطر مانند مهله و میخك و
هل ،و گاه افزودن دانههاي كرهاي شکل از طال و نقره
*

*

327

موجبافی

328

میناكاري

*

329

مــیــنــاكــاري

*

دستبافتهاي با نقوش هندسی درشت ،با تار و پود پشم

كر مانشــــاه ،چ هار م حال و

دستريس

بختیاري ،خوزستان ،كردستان

ساخت انواع الله ،شمعدان ،قدح ،زيورآالت و  ...با زير

اصفهان ،تهران

ســاخت مس و منقوش کردن ســطح آن با رنگهاي
آمیخته به گلیسیرين و جوهركاج و كوره مجدد
روي طــال و

ساخت انواع زيورآالت میناكاري شده با زير ساخت طال

خوزستان

يا نقره و حکاكی بر سطح میناي آن و ايجاد نقوش سنتی

نقره
330

*

می ناي خا نه-
بندي

نقوش ا صلی با سیمهاي نازک فلزي بر سطح ظروف و

اصفهان

پُر كردن داخل محدوده سیمها با رنگهاي مینايی

331

میناي مرصع

*

332

میناي مشبك

*

333

میناي نقاشی

نشاندن قطعات سنگهاي قیمتی ،طال ،نقره و جواهرات

اصفهان

بر سطح ظروف مینايی
ســاخت انواع وســايل كاربردي تزيینی با اســتفاده از

اصفهان ،تهران

تکنیك مینا و مشبك کردن آن
*

نقاشی بر سطح ظروف مینا با استفاده از رنگهاي مینا

اصفهان ،تهران

334

نازوكاري

*

*

روكش قســمتهاي خالی شــده چوب زمینه به وســیله

آذربــايجــان غربی )اورمیــه)،

چوبهاي ديگر بر اساس طرح و نقش مورد نظر

كردســـتان )ســـنندج) ،گیالن

335

نخريسی سنتی

*

*

336

نقا شی پ شت

)رشت(

*

337

لعابی

شده جهت استفاده در بافت گلیم وقالی

عشاير(

منقوش کردن شـــیشـــه با نقوش ســـنتی و رنگهاي

تهران ،فارس ،قزوين

مخصوص )ترانسپارنت(

شیشه
نقــاشـــی رو

نخريســی ،هنر تبديل الیاف پنبه و  ...خام به نخ رشــته

اكثر اســـتانها )روســـتاها و

*

ايجاد نقوش ســنتی بر روي ظروف ســفالی كه پس از اصــفهان )قمشــه شــهرضــا،
ســاخت و پخته شــدن دركوره ،نقاشــی شــود و مجددا نطنز) ،مــازنــدران )جويبــار)،
داخل كوره میرود.

گیالن )ســـیاهکل) ،فارس )
اصــطهبانات) ،تهران ،ســمنان،
همدان ،يزد

رديف

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

338

نام رشته
نقاشــی روي

خانگی

کارگاهی

*

*

339

*

*

چوب
340

تعريف

استان

نقاشــی و طراحی ســنتی بر روي محصــوالت چرمی با

تهران ،كرمانشاه ،كردستان

استفاده از رنگهاي پیگمنت و وَرنی )جال و عايق شدن(

چرم
نقاشــی روي

370

نقاشـی بر روي وسـايل چوبی مصـرفی يا تزيینی كه با

مازندران ،گیالن

سريشم رقیق يا صمغ عربی پوشیده شده باشد.
*

نقاشــی روي
سفال

ايجاد نقوش ســنتی بر روي ظروف ســفالی كه پس از اصــفهان )قمشــه شــهرضــا،
ساخت و پخته شدن دركوره ،نقاشی شده و دوباره لعاب

نطنز) ،مــازنــدران )جويبــار)،

خورده و مجددا داخل كوره میرود.

گیالن )ســـ یاه کل) ،فارس )
اصطهبانات)،
تهران ،سمنان ،همدان ،يزد

341

*

نقاشــی روي
شیشه

342

نقاشــی روي

و پخت آن در كوره
*

*

صدف
343

نقاشی و تزيین فرآوردههاي شیشهاي با اكسیدهاي فلزي

تهران

*

نــقــاشــــی

نقاشـی مینیاتور بر روي كفههاي صـدف و سـپس جال

بوشهر ،سیستان و بلوچستان،

دادن آن

هرمزگان

نقاشی و تزيین ظروف سفالینی كه يکبار به كوره رفته و

اكثر استانها

پس از انجام نقاشــی دوباره به كوره بروند )دوبار لعاب

زيرلعابی

زده شوند ،قبل و بعد از نقاشی)
344

نقا شی سنتی

*

*

ايرانی
345

نقوش رزم ،بزم ،دا ستانهاي حما سی ،به ت صويرك شیدن

اكثر استانها

وقايع تاريخی بر روي كاغذ ،پارچه و ...
*

نقا شی سنتی
ديواري

منقوش نمودن ديوارهاي داخل بناها ،قصــرها ،خانهها،

اصفهان ،تهران

ايوانها و  ...با نقوش رزم ،بزم ،دا ستانهاي حماس به
تصويركشیدن وقايع تاريخی بر ديوارها

346

نقاشــی قهوه-

*

*

خانهاي

به ت صوير ك شیدن ذهنی و خیالی دا ستانهاي حما سی،

اصفهان ،تهران ،قزوين

مذهبی ،شــاهنامه و  ...بر روي بومهاي پارچهاي براي
نقاالن

347

نقاشــی گل و

*

*

مرغ

نوعی نقا شی ايرانی براي تزيین جلد كتب و  ...شبیه به

اصفهان ،تهران

مینیاتور با وجود يك يا چند پرنده و گل

348

نقاشی الكی

*

*

349

نـقــاشــــی و

*

*

نقا شی بر روي مح صوالتی مانند قلمدان )با زير ساخت

اصفهان ،تهران

چوب يا مقوا ) و پوشاندن آن با الک )مادهاي طبیعی) به
منظور حفاظت از رطوبت و ...
حکاكی يا منبت روي ا ستخوان ) صدف) با ا ستفاده از

ح كاكی روي

ابزارهايی مانند انواع مُغار و قلم و ايجاد نقوش ،گل و

استخوان

مرغ ،صحنههاي شکار و ...

قزوين ،زنجان

رديف

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

نام رشته

َ 350نقَدِهدوزي

خانگی

کارگاهی

*

*

*

*

تعريف

371

استان

دوخت انواع نقوش سنتی بر روي پارچههاي سنگین ) آذربايجان شــرقی ،آذربايجان
اطلس ،ماهوت ،مخمل و  )...با ا ستفاده از نخهاي نقده )

غر بی)ارو میــه) ،اصـــ فهــان

نخی پهن و فلزي(

)كــاشــــان ( ت هران ،قزوين،
خوز ستان ،كرد ستان ،هرمزگان
)بندرعباس) ،يزد

351

نَ قشانــدازي

كوبیدن و فشردن قطعههاي فلزي منقوش )مُهر) بر روي

ضــَربی روي

چرم عملآمده و سـپس پُر كردن فرورفتگیها با طال يا

چرم

نقره

 352نَقشدوزي

*

*

*

*

دوختن نقوش موجود بر روي پار چه با اســـت فاده از

اصفهان ،تهران ،همدان

اكثر استانها ،يزد

نخهاي ابريشمی يا پشمی ،تا جايی كه پارچة زمینه ديده
نشود
353

نــگــارگــري
ايرانی

نقاشــی كه در آن علم مناظر ،مرايا ،كالبدشــناســی و

اصفهان ،تهران

پر سپکتیو كمتر رعايت می شود ،با ا ستفاده از رنگهاي
طبیعی )گیاهی و معدنی) و دستساز

354

نمد

*

*

355

نمكدانبافی

*

*

356

نواربافی

*

*

357

نواربافی علی-

*

*

مالیدن و وَرز دادن الیاف پ شم بهاره و بلند گو سفند با

مــازنــدران ،چهــار محــال و

آب گرم و صابون )و زردة تخم مرغ) تا درهم فرو رفتن

بختیاري ،خوز ستان ،گل ستان،

كامل الیاف

سمنان

د ستبافتهاي بطري مانند براي نگهداري و حمل و نقل

فارس )عشــــاير) ،هرمز گان

نمك بر پشــت چهارپايان در بین ايالت و عشــاير با

)عشاير)

نقوش ذهنی

آبادكتول

بافت نواري با نقوش هند سی و رنگارنگ با ا ستفاده از

قزوين ،خراســــان شـــ مالی،

كارتهاي مربع شکل براي تزيین لباس ،بندعینك ،نوار

خوزســـ تان ،چ هار م حال و

نشانه كتاب و ...

بختیاري ،تهران

نواري بافته شده با الیاف سیاه و سفید و نخ گالبتون

گلستان )علیآباد كتول)

طاليی يا نقرهاي با كارگاه چوبی سـاده با نقوش خاص
منطقه علیآباد كتول

 358نَواردوزي

*

*

*

*

دوخت و ن صب نوارهاي )از قبل) سوزندوزي شده بر

سیستان و بلوچستان

روي لباسهاي محلی سیستان و بلوچستان
359

نیكبافی

بافت نوعی نوار دو رنگ با نقوش خاص  ) Sيا Z
مانند ( در كالت نادري )خرا سان شمالی) با ا ستفاده از
 27تار

خراسان شمالی )اليین نو(

رديف

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

360

نام رشته

خانگی

کارگاهی
*

هم جوشـــی
شیشه

تعريف

استان

ايجاد فرمهاي مختلف و تهیه ظروف مصرفی و تزيینی و

تهران

372

قطعات شی شههاي رنگی با روش ات صال به يکديگر با
حرارت دادن در كوره

361

ورشوسازي

362

ورنی

363

وَريسبافی

*

ساخت و منقوش ساختن ظروف مصرفی مانند سماور،

لرستان )بروجرد(

سینی ،انگاره و  ...با استفاده از آلیاژ ورشو ) % 20نیکل،
 %35روي % 45 ،مس(
*

*

د ستبافتهاي بین قالی و گلیم داراي موتیفهاي حیوانی

اردبیل )پارس آبد ا صالندوز،

انتزاعی شده (داراي پود نازک و گرههاي رها در پ شت

جعفرآباد بیلهســـوار ،انگوت

آن(

مغان ،مشکینشهر) ،آذربايجان
شرقی )عشاير)

*

ري سمانی ا ست سیاه و سفید ،از جنس موي بُز ،ب سیار

ايالم ،چ هارمحال و بختیاري،

محکم و با دوام بعنوان بند چادر ع شاير ،اف سار ا سب و

خوزستان ،قزوين

 ...با نقوش ساده و انتزاعی
364

يَراقدوزي

*

*

365

يزديبافی

*

*

366

يزديبندي

دوخت و نصب نوارهايی كه با مفتولیهاي مويین سفید

آذر باي جان غربی ،اصـــف هان،

يا زرد بافته شده با شند بر لباس صاحبمن صبان ،جلد

بو شهر ،خرا سان ،سی ستان و

قرآن ،پوشش ضريح و ...

بلوچستان ،كردستان ،لرستان

بافت زيراندازي به ابعاد تقريبی  100*70ســانتیمتر با

يزد

الیاف پنبهاي سیاه و سفید و نقوش لوزي )با سی ستم
دوتار و دو پود(
*

نوع خا صی از نحوه كاربندي زير گنبد ،پو شش قو سی
شکل وروديها ا ست كه جلوهاي خاص به ف ضايی كه
در بر گرفته میبخش ،حالتی اســت بین رســمیبندي و
مقرنس

يزد ،اصفهان ،كاشان

