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صنایع دستی از جمله حوزههایی است که همواره توجه به آن جزو اولویتهای مسئوالن و دستاندرکاران
عنوان ش��ده و سمینارها و نشستهای فراوانی برای تقویت آن بهعنوان یکی از شاخصهای بومی هر منطقه
کشور برگزار شده است .با این حال بهنظر میرسد این حوزه در ماههای اخیر بهویژه پس از همهگیری ویروس
کرونا در کش��ور مورد غفلت زیادی واقع ش��ده و فعاالن این حوزه چه در بخش تولید و چه در بخش عرضه
با مش��کالت فراوانی روبهرو شدهاند .گزارشهای میدانی از بازارهای مرتبط با صنایع دستی نیز حاکی از این
است که خریدار چندانی برای خرید این محصوالت ،به این بازارها مراجعه نمیکند؛ فروشندگان و واحدهای
تولی��دی بهدلیل فروش نرفت��ن کاالهای خود تمایل چندانی برای خرید کااله��ای جدید ندارند و در نتیجه
تولیدات تولیدکنندگان ،روی دست آنها مانده است .اما این وضعیت تا چه زمانی میتواند ادامه داشته باشد و
آیا راهکاری برای بهبود این وضهیت وجود دارد یا خیر؟ گزارش این شماره روزنامه
نگاهی به وضعیت
بازار صنایع دستی در روزهای اخیر داشته است؛ با ما همراه باشید:

عکس :آیدا فریدی

محص��والت صنایع دس��تی ما بای��د بتوانند به
بازاره��ای حرف��های راه پیدا کنند .منظ��ور ما از
بازاره��ای حرفهای بازارهایی اس��ت ک��ه برپایه
دانش و حرف��ه صنایع دس��تی فعالیت میکنند
و بازاره��ای مح��دودی که بهص��ورت غرفههایی
در مکانهایی نظیر پارکها و فرهنگس��راها دایر
میش��وند و معموال بدلیج��ات و نظایر آن در آنها
فروخته میش��ود ،منظ��ور ما نیس��ت .بازاریابی
در صنایع دس��تی ،مقوله بس��یار مهمی است که
کامال به فراموش��ی سپرده ش��ده و در این زمینه
فرهنگسازی اصولی صورت نگرفته است .البته تا
زمانی که با چالشهایی نظیر ضعف در بستهبندی
محصوالت صنایع دستی مواجهیم ،نمیتوان در
بحث بازاریاب��ی و تبلیغات هم به موفقیت دلخواه
دس��ت یافت و محصوالت چین��ی و تایلندی که
بس��تهبندی ش��کیلتری دارن��د ،در رقاب��ت ب��ا
صنایعدس��تی ایران پیروز خواهند بود .بهراستی
جای تأس��ف اس��ت که باوجود اهمی��ت فراوان
صنایع دس��تی در بازار امروز جهان ،در سالهای
اخیر این هنر-صنعت ارزش��مند در داخل کشور
مورد بیمه��ری قرار گرفته؛ ت��ا جایی که صنایع
دستی ساخت چین از صنایع دستی ایران پیشی
گرفتهاند و حتی ف��رش تولید چین نیز به رقیبی
جدی برای فرش دستباف ایران تبدیل شده است.
باید این واقعیت تلخ را بپذیریم که صنایع دس��تی
بومی کش��ور نتوانس��ته بازار داخلی را اشباع کند
و خریداران ایرانی به س��مت خرید صنایع دستی
چینی س��وق پیدا کردهاند .با این شرایط شاید راه
یافت��ن به بازارهای بینالملل��ی کمی دور از ذهن
بهنظر برس��د .میتوان با استفاده از صنایع دستی
و هنرهای س��نتی ایران ،کسبوکار بانوان کشور
را توس��عه داد و یکی از راههای مهم در این زمینه،
برگزاری همایشها ،فستیوالها و نمایشگاههای
صنایع دس��تی اس��ت که میتوان��د تعامالت این
عرص��ه را زی��اد کن��د و منجر به فرهنگس��ازی
ش��ود .بحث دیگری که در حوزه صنایع دس��تی
مطرح اس��ت و اهمیت فراوانی دارد ،گردش��گری
اس��ت که چندان مورد توجه ق��رار نگرفته و به آن
اهمیت داده نشده است .گردشگری یکی از بازوان
قوی و موثر در توس��عه هنرهای صناعی است که
همواره مظلوم واقع ش��ده است .اگر در سالهای
گذش��ته به این بخش توجه بیش��تری میش��د،
شاهد پیش��رفتهای فراوانی در بسط و گسترش
صنایع دس��تی بومی کشور بودهایم ،اما متاسفانه
داللها و واسطهها ،بازار صنایع دستی را در بیشتر
مناطق قبضه کردهاند و محصوالت را به بازارهایی
که خودش��ان میخواهند روان��ه میکنند .با این
همه صنایع دس��تی تنها رش��تهای اس��ت که در
روزش��مار ایران یک روز را به خود اختصاص داده
و  ۲۰خرداد بهعنوان روز صنایع دس��تی شناخته
میش��ود .باتوجه اهداف برنامه پنجس��اله توسعه
و چشمانداز ۲۰ساله کش��ور ،صنایع دستی یکی
از مقولههایی اس��ت که در چش��مانداز فرهنگی
کش��ور ما به آن توجه ش��ده و باوج��ود این قضیه
هن��وز در بازارهای داخل��ی و بینالمللی بهدنبال
یافتن جایگاهی مناس��ب اس��ت .صنایع دس��تی
جلوهای از هنر ،فرهنگ و تمدن کهن ایرانزمین
اس��ت که روح هر بینندهای را در نقوش و زیبایی
خود غ��رق میکند .جایی که تمدن غنی چندین
هزارس��اله ای��ران در برابر تمدنه��ای نهچندان
ب��ا قدم��ت اروپایی و امریکایی هر گردش��گری را
متحی��ر میس��ازد و او را ترغیب میکند تا تکهای
از ای��ن س��رزمین که��ن را بهعن��وان نمایندهای
از تاریخ ایران ،به س��وغات بب��رد ،دیگر چه جای
صحبتی باقی میماند .این تکه ارزش��مند ،همان
صنایع دس��تی است که میراث معنوی ما بهشمار
میرود و در واقع هویت س��رزمینمان محس��وب
میش��ود .صنایع دس��تی ایران عمری به قدمت
عمر بش��ر دارد و از حدود 7هزار س��ال پیش هنر
نی��اکان ما را بهعنوان س��ند هویت ملی به تصویر
کشیده اس��ت .ایران مهد بیش از  ۲۵۰رشته هنر
س��نتی و صنایع دستی بوده و هس��ت و از دیرباز
ایرانی��ان در س��اخت و پرداخت صنایع دس��تی
همواره دستی بر آتش داشتهاند .این تعداد رشته
هنرهای دستی در  ۱۰رش��ته اصلی دستهبندی
میشوند که این دستهبندی در واقع از جهت مواد
اولیه تش��کیلدهنده آنهاس��ت که شامل پارچه،
چوب ،س��نگ و ...میش��ود .کارشناسان صنایع
دس��تی معتقدند اتکا به درآمد نف��ت ،توجه را از
بخشه��ای دیگری همچون صنایع دس��تی دور
کرده ،این در حالی اس��ت که در س��الهای اخیر
اقتص��اد بدون اتکا به نف��ت و اقتصاد مقاومتی در
زمره سیاس��تهای کلی نظام قرار گرفته و در این
ش��رایط جای تردیدی باقی نمیمان��د که باید از
ظرفیتهای صنایع دستی در بخش کارآفرینی و
ایجاد کسبوکار موثر و پایدار استفاده کرد.

احتمال تعطیلی
اصناف بیشتر
وجود دارد

رئیس اتاق اصناف تهران اظهار کرد :متاسفانه با اوجگیری دوباره بیماری
کرونا ،احتمال آن وجود دارد که دستورالعملهای اولیه دوباره به مرحله اجرا
گذاشته شود و تعداد بیشتری از صنوف را به تعطیلی بکشاند.
قاس��م نودهفراهان��ی در گفتوگو با ایلنا درب��اره تصمیمگیری در زمینه
فعالی��ت اصن��اف پرخط��ر اظهار کرد :نزدیک  ۸ماه اس��ت ک��ه تعدادی از
واحدهای صنفی بهعلت شیوع کرونا تعطیل شدهاند ،چون در زمره مشاغل
پرخطر قرار گرفته بودند .ما امیدوار بودیم که بتوانیم این واحدهای صنفی را

بازگشایی کنیم اما متاسفانه با وضعیت موجود امکانپذیر نیست .ضمن آنکه
با وضعیت پیشآمده و اوجگیری کرونا احتماال واحدهای صنفی دیگری نیز
تعطیل میش��وند .وی افزود :یکی از دالیل اوجگیری مجدد ویروس کرونا
رعایت نکردن افراد است که این امر روز به روز به مشکالت ما دامن میزند.
همه ما در وهله اول باید از خودمان ش��روع کنیم که هم س�لامتی خود را
تضمین کرده و هم کمکی به همنوعان در راس��تای جلوگیری از گس��ترش
این ویروس انجام داده باش��یم .س��تاد ملی مقابله با کرونا نمیتواند برای هر

فردی ماموری را در نظر بگیرد .نودهفراهانی اضافه کرد :در صورت ادامه روند
کنونی ،احتماال ستاد مقابله با کرونا دستور تعطیلی تعداد بیشتری از صنوف
را میدهد .در زمانی که همه واحدهای صنفی ،مدارس و ادارات با یکسوم
نیرو فعالیت داشتند با بهبود وضعیت از محدودیتها کاسته شد .اما وقتی
ادارات و مدارس بازگش��ایی ش��دند و اوجگیری دوباره بیماری ،احتمال آن
وجود دارد که دستورالعملهای اولیه دوباره به مرحله اجرا گذاشته شود و
تعداد بیشتری از صنوف را به تعطیلی بکشاند.

حرکت روی لبه تیغ
سیدس��عید قادری از عرضهکنندگان صنایع دستی در
ب��ازار عودالجان در گفتوگو با
درباره مش��کالت
موجود بازار صنایع دس��تی کش��ور عن��وان کرد :فعالیت
در حوزه صنایع دس��تی کشور از س��الهای گذشته نیز
بهمثاب��ه حرک��ت روی لب��ه تیغ بوده و در بیش��تر موارد
فعاالن این حوزه با مشکالت حاشیه سود مواجه بودهاند
ام��ا در ماههای اخیر این موضوع به ش��کل بیس��ابقهای
مش��کلآفرین ش��ده اس��ت .وی در توضیح این مس��ئله
اف��زود :بعد از ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور ما با چند
مس��ئله بس��یار جدی در زمینه صنایع دس��تی کش��ور

مواجه شدیم .نخستین مسئله ،تعطیلی مراکز
ف��روش در هفتههای منتهی ب��ه نوروز بود که
بازار معموال خوب آن روزها را از دس��ترس ما
خارج کرد .قادری افزود :پس از آن با بازگشایی
مراک��ز خرید و اصناف مختل��ف ،باز هم مردم
بهدلیل رعایت پروتکلها برای خرید اجناس��ی
که جزو کاالهای ض��روری آنها نبود ،به مراکز
خری��د مراجعه نمیکردند و به ای��ن ترتیب بازار صنایع
دس��تی باز هم از حضور خریداران بینصیب بود .بهعالوه
کاه��ش توان خرید خریداران داخلی ،بس��یاری از آنها را

از بازار صنایع دس��تی دور کرد .این فعال حوزه
صنایع دس��تی همچنین گفت :البته باتوجه به
اینکه بیش��ترین مخاطب صنایع دستی ایران
گردشگران خارجی هستند ،لغو سفرها بهدلیل
ش��یوع کرونا ،فعاالن این حوزه را از اصلیترین
خری��داران خود دور ک��رد .وی در ادامه یادآور
ل حاض��ر بس��یاری از واحدهای
ش��د :در ح��ا 
عرضه صنایع دس��تی بهدلیل استقبال نکردن خریداران
تعطیل ش��دهاند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند و به
همی��ن دلیل تولیدکنن��دگان نیز قادر به عرضه تولیدات

خود به مراکز فروش نیس��تند؛ در نتیجه در ش��هرهایی
مثل اصفهان که تعداد زیادی از کارگاههای تولید صنایع
دس��تی در آن ق��رار دارند ،هر روز خب��ر از تعطیلی یکی
دیگر از این کارگاهها به گوش میرسد .قادری با اشاره به
مشکالت مربوط به جانمایی مراکز فروش صنایع دستی
نیز عنوان کرد :باوجود اینکه انتظار این بود که با بازسازی
بازار عودالجان با سروش��کلی سنتی ،این بازار با استقبال
بیش��تر مردم مواجه شود ،بهنظر میرسد این بازار امروز
بیش از آنکه خریداران را در خود جای دهد ،تنها س��وژه
خوبی برای خبرنگاران شده است.

مواد اولیه گران است
گرچه بس��یاری از تقصیرها در ب��ازار راکد و بدون خریدار
صنایع دس��تی به گردن همهگیری وی��روس کرونا و بهتبع
آن دور ش��دن گردش��گران از بازارهای خرید است ،اما یکی
دیگر از مش��کالت جدی این ح��وزه ،افزایش لحظهای نرخ
مواد اولیه در این حوزه اس��ت .مازیار الطافی ،دبیر ش��ورای
هماهنگی س��ازمانهای مردمنهاد میراث فرهنگی در این
ب��اره در گفتوگو با
عنوان کرد :باوجود اینکه صنایع
دستی یکی از بخشهای مهم اقتصادی و فرهنگی کشورمان

رویکرد غالب
کشورهای
توسعهیافته
بر رشد و
فراگیری صنایع
خالق مانند
صنایعدستی و
هنرهای سنتی
است

است ،از جمله مشکالت هنرمندان و صنعتگران
ای��ن حرفه ،گران بودن مواد اولیه حتی با کیفیت
نامناس��ب و نامرغوب اس��ت .دبیر کمیته صنایع
دستی شورای هماهنگی سازمانهای مردمنهاد
میراث فرهنگی ،صنایع دس��تی و گردش��گری
کش��ور در این باره افزود :گرانی مواد اولیه موجب
افزایش نرخ محصول تولیدی و کاهش تقاضا شده
است .وی همچنین نبود استادکاران ماهر و سختی دریافت

مشکل عمده صنایع دستی تولیدی بانوان
زن��ان کارآفری��ن در ح��وزه
صنایع دس��تی تعدادش��ان روز
ب��ه روز بیش��تر ش��ده و ح��اال
آنق��در حرف ب��رای گفتن دارند
ک��ه میتوان مق��االت و کتابها
درباره آنها نوش��ت .البته آنها در
این حرف��ه تنه��ا نبودهاند ،بلکه
دانشآموختگان رش��ته صنایع دستی که
بسیاری از آنها به کارآفرینان موفق تبدیل
ش��دهاند ،با انتق��ال دان��ش و تجربه خود،
ب��ار علمی ای��ن گونه فعالیتها را بیش��تر
ک��رده و بر غن��ای آن افزودهاند .البته زنان
کارآفرین در حوزه صنایعدستی با چالشها
و تنگناهایی هم مواجه بودهاند و این امر ،تا
حدود زیادی با مشکالتی که صنایعدستی
کش��ور با آن دس��توپنجه ن��رم میکند،
ارتباط دارد .صنایع دس��تی آینه صنعت و
هنر پیشینیان و نش��اندهنده ذوق و هنر
مردم هر کشوری است و به همین دلیل هم
همواره در طول دورههای مختلف تاریخی
مورد توجه قرار گرفته و فرهنگ کشورمان
را به تصویر کشیده است .گرچه مشکالت
مربوط به بازار فروش موضوعی است که بر
کل این حوزه حاکم اس��ت ،اما بدون شک
تولیدات صنایع دستی زنان برای فروش و

رسیدن بهدس��ت خریدار نهایی
مشکالت بیش��تری دارند.محمد
مطیع ،معاون صنایعدستی اداره
کل میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی خراسان رضوی در
اینباره گفت :یکی از مش��کالت
عم��ده در تولی��د محص��والت
صنایع دستی ازس��وی بانوان ،نبود فروش
و بازاریابی مناس��ب اس��ت .وی با اشاره به
تعامل انجام ش��ده با دستگاههای مختلف
از جمل��ه آموزش و پرورش ،کانون پرورش
فکری و دیگر دس��تگاههای اجرایی ،اظهار
کرد :باید بخش دولتی ،بخش خصوصی و
س��ازمانهای مردمنهاد ،آموزش و پرورش،
کانون پرورش فک��ری کودکان و نوجوانان
در کنار هم باشند تا بتوانیم حلقه گمشده
توسعه پایدار را ایجاد کنیم.
ب��ه گ��زارش
ب��ه نق��ل از روابط
عمومی ادارهکل صنایع دستی ،گردشگری
و میراث فرهنگی خراس��ان رضوی ،مطیع
در ادامه گفت :خوش��بختانه تع��داد زنان
تحصیلکرده جامعه رو به افزایش اس��ت و
بای��د تالش کنیم که این بان��وان عالوه بر
خوداش��تغالی ،اشتغالزایی و کارآفرینی نیز
داشته باشند.

تس��هیالت ویژه را نی��ز از مش��کالت عمده این
حرفه و بخش اقتصادی کش��ور دانس��ت و گفت:
در سالی که شعار آن جهش تولید است ،باید این
صنعت را باور داشته باشیم تا در مناطق شهری و
روستایی ،اتفاقهای سازندهای در مسیر توسعه
پایدار در این حوزه رقم بخورد .الطافی با تاکید بر
اینکه صنایع دستی تنها کاالی مبادلهای نیست،
خاطرنشان کرد :خصوصیات فرهنگی و ویژگیهای قومی،

موانع صنعتی شدن صنایعدستی
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی در سال گذشته به بررسی
مس��ائل و مشکالت حوزه صنایعدس��تی پرداخته و آنها را در چند
بخ��ش عنوان کرده که ش��امل مش��کالت مربوط ب��ه هنرمندان و
صنعتگ��ران ،مش��کالت اجتماعی-فرهنگی ،مش��کالت مربوط به
طراح��ی و تولید ،مش��کالت مربوط به توزیع و فروش ،مش��کالت
مرتب��ط با بازاریابی و برندس��ازی و مش��کالت مرب��وط به دولت و
س��ازمانهای ذیربط میشود .در زیرمجموعه مربوط به هنرمندان
و صنعتگران نبود ثبات ش��غلی بهدلیل نوسانات بازار ،اشاعه نیافتن
خدم��ات تامیناجتماعی و بیمه هنرمن��دان و صنعتگران ،کمبود
نقدینگی و س��رمایه در گردش فعاالن صنایعدستی و کمبود دانش
فنی در زمینه نیازهای بازار بیان شده است.
همچنین بیعالقه بودن و مش��ارکت نداش��تن نس��ل جوان در
حوزه صنایعدس��تی ،شناخت ناکافی جامعه از صنایعدستی و نبود
فرهنگس��ازی و آموزش جامعه در حمای��ت از تولیدات داخلی در
بخش مش��کالت اجتماعی-فرهنگی عنوان شده است .ضمن اینکه
مش��کالت مربوط به طراح��ی و تولید بهدلیل کمب��ود خالقیت و
نوآوری در تولید محصوالت ،متنوع نبودن محصوالت و تش��ابه در
طرحها و الگوه��ای تولیدی ،طراحی ضعی��ف و ناهماهنگ با بازار
روز دنی��ا ،بهره نب��ردن از الگوهای جدی��د و قدیمی بودن طراحی
محصوالت تولیدی ،متناس��ب نبودن آموزشهای صنایعدس��تی با
نیازهای بازار ،تاکید صرف بر جنبههای هنری و تزئینی محصوالت
صنایعدس��تی ،کاربردی نبودن محصوالت ،تجهیزات نامناس��ب با
س��طح فناوری پایین ،تحمیل هزینههای اضافه بهدلیل پراکندگی
مناط��ق تولیدی و دوری از بازار ،ممکن نبودن تولید انبوه در زمان
کوت��اه بهدلی��ل فقدان کارگاهه��ای مدرن و مجهز ،نبود سیس��تم

تاثیر کرونا بر بازار صنایع دستی
صنایع دس��تی یکی از بازارهای حساس است
که وابستگی شدیدی به حضور گردشگران دارد.
ش��یوع ویروس کرونا در مدت اخیر باعث ش��ده
گردش��گری داخلی و خارج��ی ایران تحت تاثیر
قرار بگیرند و در این وضعیت اوضاع بازار صنایع
دس��تی هم وخیم بهنظر میرسد .باتوجه به نرخ
باالی برخی آثار سنتی و همچنین موانع صادرات
ک��ه تحریمها ایج��اد کردهاند ،تنه��ا راه فروش
صنایع دس��تی عرضه آن در مراکز گردش��گری
اس��ت ،اما میهمان ناخوان��ده چینی بازار صنایع
دستی ایران را تحت تاثیر قرار داده است .معاون
صنایع دستی و هنرهای سنتی میراث فرهنگی

استان البرز در گفتوگو با مهر با اشاره به تعطیلی
کس��بوکارها که تاثی��ر زیادی بر کاهش فروش
تولیدات صنایع دستی در استانها داشت ،گفت:
ع دس��تی نیز بهدلیل
در واقع فعاالن عرصه صنای 
رکود بازار و کم شدن حجم سفارشات یا لغو آن
بخش مهمی از بازار فروش را از دست دادند .علی
عبادی افزود :در بازه زمانی که واحدهای صنفی و
مراکز خرید بهدلیل شیوع کرونا تعطیل شد ،بازار
عرضه و تقاضای فعاالن صنایع دس��تی نیز با هم
همخوانی نداشت و بسیاری از سفارشهای آنها
لغو شد ،به همین دلیل برخی از هنرمندان برای
مدتی مجبور به تعطیلی کارگاههای خود شدند.

از طریق این کاال مبادله میش��ود و ارتباط فرهنگی در میان
جوامع پدید میآید .وی با اشاره به اینکه دغدغه هنرمندان
این رشته تبدیل شدن صنایع دستی به کاالی قابلاستفاده
در زندگی روزمره انس��انها اس��ت ،عنوان کرد :اهمیت این
صنع��ت به چیزی بیش از یک کاالی س��اده تزئینی آرزویی
اس��ت که تحقق آن سالهاس��ت مد نظر هنرمندان رش��ته
صنایع دس��تی قرار دارد اما برای رس��یدن به این هدف راه
نسبتا درازی در پیش داریم.

بستهبندی مناسب ،نامناسب بودن وضعیت استاندارد و بیتوجهی
به س��طح کیفی تولید و مواد اولیه برای محصوالت ،نبود نظارت بر
کیفیت محصوالت تولیدی ،گران بودن مواد اولیه تولید و باال رفتن
نرخ تمامش��ده محص��والت و گرانی ابزار تولی��د و کمبود این ابزار
اظهار شده است.
چهارمین مش��کلی که به آن اش��اره ش��ده مش��کالت مربوط به
توزیع و فروش است که شامل باال بودن بهای تمامشده محصوالت
صنایعدس��تی در رقابت با تولیدات خارج��ی ،فقدان رقابتپذیری
تولی��دات صنایعدس��تی در بازاره��ای داخل��ی و جهان��ی ،حضور
صنایعدس��تی کپی ش��ده با نرخ ارزان ،اس��تقبال مصرفکنندگان
از تولیدات خارجی نس��بت به نمونههای مش��ابه داخلی ،استقبال
ضعیف گردش��گران ورودی از محصوالت صنایعدس��تی ،تناس��ب
نداش��تن محصوالت با عالیق و س�لایق بازارهای هدف و ضعف و
محدودیت کانالهای توزیع میشود.
مش��کالت مرتبط ب��ا بازاریابی و برندس��ازی بخ��ش دیگری از
مش��کالتی اس��ت که به تفکیک ش��ناخت ناکافی بازارهای داخلی
و جهان��ی و نیازه��ا و ترجیحات بازارهای ه��دف و همچنین نحوه
ورود ب��ه آنه��ا ،ضع��ف تحقی��ق و پژوه��ش در حوزه ص��ادرات و
بازارهای صنایعدس��تی ،ارتباط نداش��تن با بازارهای دارای قدرت
خرید باال بهدلیل مش��کالت سیاسی ،ضعف تحقیقات بازار مصرف
برای شناس��ایی نیازها و خواس��تههای بازار ،آش��نا نبودن با فنون،
روشها و مهارتهای بازاریابی ،ضعف و فقدان تبلیغات و بازاریابی
مناسب داخلی و خارجی ،ناآشنایی هنرمندان با تجارت الکترونیک
و ش��یوههای نوی��ن تبلیغ محصوالت و ضعف برندس��ازی و فقدان
برندهای معتبر و مورداعتماد را در بر میگیرد.

سخن پایانی...
عبادی با اش��اره به مش��کالتی که پس از شیوع
کرون��ا گریبانگیر همه از جمله هنرمندان صنایع
دس��تی ش��د ،افزود :در چند ماه اخیر نرخ مواد
اولیه در بیش��تر رستههای صنایع دستی بهویژه
در رشتههای سرامیک و سفال نسبت به گذشته
افزایش چش��مگیری داشته اس��ت .وی با تاکید
بر اینکه برخی کارگاههای صنایع دس��تی استان
البرز بهدلیل افزایش بیرویه نرخ مواد اولیه برای
مدتی مجبور به توقف چرخه تولید شدند ،گفت:
فع��االن این عرصه بابت افزای��ش نرخ این اقالم
نگران هس��تند و امید دارند ک��ه نرخ مواد اولیه
تولیدات صنایع دستی دوباره کاهش یابد.

اگرچ��ه  ۱۰ژوئن هر س��ال مص��ادف با  ۲۰خرداد در سراس��ر دنیا به عن��وان روز جهانی
صنایعدس��تی ش��ناخته میشود و نش��ان از اهمیت جهانی این موضوع دارد اما فعاالن این
عرصه در کش��ور ما همچن��ان از کمتوجهی به این حوزه خبر میدهند .بس��یاری از فعاالن
صنایعدستی معتقدند امروزه رویکرد غالب کشورهای توسعهیافته بر رشد و فراگیری صنایع
خالق مانند صنایعدستی و هنرهای سنتی است ،در حالی که بسیاری از آنها برخالف ایران
ظرفیته��ای بومی در این حوزه ندارند و ایران باوجود داش��تن ظرفیتهای الزم همچنان
در خانه اول نگاه سنتی به این صنعت دست و پا میزند .با این همه صنایع دستی با پیشینه
تاریخی خود و به لحاظ جایگاهی که در فرهنگ و هنر ایران دارد ،از کاالهای فرهنگی ،هنری
و صنعتی ارزش��مند بهش��مار میرود .این تولیدات بهدلیل نقش اساسی در تامین معیشت
مردم بهویژه برخی روستاییان و عشایر باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند .کشور ما باتوجه
به ویژگیهای خاص گردشگری و دارا بودن مقام اول از نظر تنوع صنایعدستی میتواند یکی
از عمدهترین صادرکنندگان اینگونه محصوالت در جهان باشد.

