
 

 

 

 (34) کروناويروس درباره مقابله با شیوع 

 کروناصنايع دستي و 

 
 
 
 

 

 
 
 

رویکردهای فرهنگی که با رویکردهای اقتصادی و اجتماعی مورد توجه جوامع امروزه صنایع دستی نه صرفاً با 

 در حدود دستی صنایع و دستباف فرش متولی هایسازمان ادعای ای که بهگونهمختلف قرار گرفته است؛ به

 کنند.می فعالیت بخش این در صورت رسمی و غیررسمی()به ماهر کارگر نفر میلیون 5/2

دهند که با ن در حوزه صنایع دستی را زنان نشان میدرصد شاغال 70دهد که بیش از مطالعات نشان می

 ین کار وبعادل تترین ابزار برای رونق صنایع دستی مهم توجه به اقتضائات فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران،

 شود. زندگی در جامعه زنان محسوب می

به  دم نیازهزینه تولید پایین، تنوع تولید، عصنایع دستی با سهم باال در ایجاد اشتغال،  تجارت

یر چشمگ وتواند سهمی عمده گذاری، یکی از ارکانی است که میهای گسترده و حجم باالی سرمایهزیرساخت

 در رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی کشور از محل صنایع غیرنفتی داشته باشد. 

است  که الزم گونه که باید و در حدیحوزه صنایع دستی در مقام اجرا، آنکه رسد نظر میهمه بهبا این

حال و در  .گیردهای خارجی مد نظر قرار نمیمورد توجه قرار نگرفته و در عرصه تجاری و تعامالت با طرف

مواجه  داکثریصاد فرهنگ با فشارحاز اقت ه است تا پیکر نحیف این بخششدشرایط کنونی بحران کرونا موجب 

 پذیر گردند.االن این حوزه بیش از گذشته آسیبشده و فع

که  ده استشوکارهای حوزه صنایع دستی داشته و موجب ثیرات فروانی بر مشاغل و کسبأبحران کرونا ت

 ث فرهنگی،اشناسایی شده و دارای مجوز از معاونت صنایع دستی وزارت میرکارگاه  144.535 فعالیت رسمی

 د.شورو هبهزار شغل رسمی را ایجاد نموده اند با مخاطره جدی رو 450گردشگری و صنایع دستی که حدود 

فروشگاه صنایع دستی قرار دارد که نقش بسزایی در   2500شهر اصلی کشور بیش از کالن 6همچنین در 

دهد که لغو ها نشان میاند. بررسیها نیز تعطیل شدهعرضه محصوالت صنایع دستی دارند که این فروشگاه

فروش و درآمد میلیارد تومانی  90باعث از دست دادن فروش حدود  1399های موقت نوروزی در سال بازارچه

شدن مرزها، صادرات  واسطه بستهعالوه اینکه بههصنعت در دوران کرونا شده است بـ کارهای این هنر وکسب

و  1398ماهه اسفند  2میلیون دالر ) فقط  90ی( به میزان حدود صنایع دستی )اعم از رسمی و چمدان

دهد ایجاد اشتغال جدید در صنوف نشان می شواهد( با کاهش چشمگیری مواجه شده است. 1399فروردین 

 و از نیستذیر پحداقل تا دو سال پس از تعطیلی امکان های مقیاس پایینتولیدی کوچک و کارخانه
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اعث شود موجود ب رود که استمرار وضع بحرانیبیم آن می، هستندکارهای حوزه صنایع دستی از این جنس وآنجا که مشاغل و کسب

 ند.شویل و تعط کارهای وابسته این حوزه برای همیشه از گردش فعالیت اقتصادی کشور خارج شدهوکه بسیاری از مشاغل و کسب

 

 دولت در طي اين مدت هايترين اقداممهم

 جتماعی؛مین اأتوسط سازمان ت 1399ماه حق بیمه سهم کارفرما برای دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشت الف( استمهال

 های نیرو و نفت؛توسط وزارتخانه 1399ماه استمهال هزینه های برق و گاز مصرفی برای دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشتب( 

نی زه زماهای صادره آنها در باز حقیقی و حقوقی( که سررسید چککارها )اعم اوهای برگشتی صاحبان کسبج( سررسید چک

ز اا سه ماه پس تبوده و برگشت خورده و منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده حداکثر  31/2/1399لغایت  1/12/1399

 ؛دشوهای برگشتی نمیهای ناظر بر چکها و ممنوعیتهای مذکور مشمول محرومیتتاریخ برگشت چک

ا یعطیلی فوق تدر طول دوره  به بخش خصوصی و فضاهای گردشگری واگذارشده بهای اماکناستمهال یا بخشودگی کامل اجارهد( 

ردشگری و گنگی، میراث فره ربط در وزارتخانهبرداری حسب شرایط چارچوب واگذاری پس از تأیید کارگروه ذیافزایش دوره بهره

 صنایع دستی؛

که اشتغال  کارهاییو)کسب دیده از شیوع ویروس کروناکارهای آسیبودرصد به واحدها و کسب 12ا نرخ ب اعطای تسهیالت( ـه

 راحت از مهر آغازساله خواهد بود و اقساط آن بعد از چند ماه استاین تسهیالت دو .پرداخت خواهد شد( اندخود را حفظ کرده

 .خواهد شد

 

 تيصنايع دسدولت در حوزه  هايارزيابي اقدام

ذشته گسال  5در  ،یسامانه مشاغل خانگ در یدست عیو صنا ی، گردشگریفرهنگ راثیم وزارت ازصادره  یآمار مجوزها با توجه به

 بوده نان،زجهت فعالیت صادره  یمجوزهااز درصد  77مورد مجوز برای مشاغل خانگی صادر شده است که حدود  51092تعداد 

های ساس پروانهبرا 1398انتهای سال  ایجاد اشتغال در حوزه صنایع دستی برای زنان تاهای است. ازطرف دیگر براساس آمار

صورت مستقیم در حوزه نفر از زنان کشور به 299هزار و  369های شناسایی صادر شده تعداد کارگاهی و کارتتولیدی انفرادی،

حسوب امعه مجانوار و از طبقه متوسط به پایین صنایع دستی اشتغال داشته که درصد قابل توجهی از آنان زنان سرپرست خ

ستی و دصنایع  بخشتواند برای نمیها وکاردابیر حمایتی دولت برای کسبتوان گفت که تشوند. با توجه به موارد مذکور میمی

انه در محیط خ وادی رصورت انفحوزه صنایع دستی به غالب افراد شاغل درزیرا  ،ثر داشته باشدؤشاغالن و فعاالن این حوزه نتایج م

 ها را مورد هدف قرار داده است.های دولت غالباً بنگاهپردازند درحالی که جنس حمایتبه فعالیت می

 

 :صنايع دستيمديريت حوزه براي موارد پیشنهادي 

فعلی  طز شرایو مشاغل خانگی مرتبط، در جهت تولیدات سالمت محور مورد نیا صنایع دستی تولیدی یهاهدایت کارگاه  .1

 ؛دستکش و ...( کشور )مانند تولید ماسک،

گردشگری و  صنایع دستی توسط وزارت میراث فرهنگی،هنرمندان و فعاالن درصد از تولیدات خانگی  30خرید تضمنی  .2

 ؛الفظ اشتغو ح« در خانه بمانیم»وزارت صمت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت حمایت از طرح  صنایع دستی،



 

ستی با و صنایع د دار حوزه فرشها و افراد فعال و شناسهمین مواد اولیه مورد نیاز کارگاهأسازوکارهای مناسب برای ت تدوین .3

ی و گی، گردشگرفرهن با همکاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و وزارت میراث های صنایع دستی،استفاده از ظرفیت تعاونی

 صنایع دستی؛

 ؛ات صنایع دستی مرسوله )ارسال شده( از طریق پستدرصدی تولید 50تخفیف  .4

  ؛دولت با حمایتهای توزیع و فروش صنایع دستی توسط سایتبرگزاری نمایشگاه مجازی برقراری امکان  .5

 سال بعد از بحران؛کبه مدت یدستی تولید داخل در مناطق هدف های صنایعاز کلیه فروشگاهدولت دریافت مالیات بر درآمد تعلیق  .6

 ؛1399 ها و افراد دارای پروانه فعالیت صنایع دستی تا پایان شهریورماهستمهال اقساط بانکی کارگاها .7

اکن با مالکیت دستی که در اممحل فعالیت صنعتگران و هنرمندان صنایع 1399ماهه اول سال  6بهای عدم دریافت اجاره .8

 کنند؛و سایر نهادهای اجرایی فعالیت میسازمان اوقاف و امور خیریه 

 ؛این حوزهدار شناسهخرید محصوالت صنایع دستی فعاالن و هنرمندان های اجرایی در پیشمشارکت دستگاه .9

ها موزه وهنگی و اماکن تاریخی و فر هاژه سایتویهای اجرایی بههای موقت در تمامی دستگاهامکان برگزاری نمایشگاه .10

 رت رایگان بعد از عادی شدن شرایط؛صوبه

 ؛1399در سال های تولیدی صنایع دستی از عوارض شهری کارگاهمعافیت  .11

 و صمت وزارت همکاری با دستی صنایع گردشگری و فرهنگی، میراث وزارت توسط دستی صنایع یدائم هایفروشگاه ایجاد .12

 ؛در دوران پساکرونا هاشهرداری

 ورای تولید بکانی مهای اتوبوسرانی( به تخصیص مینالآهن و ترهای راهها، ایستگاههای مسافری )فرودگاهمکلف شدن پایانه .13

 ؛صورت رایگان پس از عادی شدن شرایطعرضه مستقیم صنایع دستی به

 .در کشورهای خارجی جهت صادرات صنایع دستی، پس از بحران 1های ایرانظرفیت خانه یاحیا .14

                                                                                       

تیار وزارت خارجه، سازمان هواپیمایی و سازمان فرهنگ و ارتباطات و سازمان تبلیغات اسالمی است های ایران )خانه فرهنگ( در خارج از کشور در اخ. درحال حاضر، خانه1

ان که همچن یابد ر اختصاصدستی فاخر ایران در خارج از کشومیراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای عرضه محصوالت صنایع وزارتکه قرار بود بخشی از آن به 

 . تحقق نیافته است.


