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   حسين عباس زاده *
سال جاري از سوي مقام معظم رهبري با عنوان 
سال حمايت ازكاالي ايراني نامگذاري شده است. 
در اين ميان صنايع دستي به عنوان ايراني ترين 
كاال در جامعه مورد توجه م��ردم ، هنرمندان و 
صنعتگران بوده و بخش عمده اي از فعاليت هاي 
روستاييان و مرزنشينان در حوزه كسب و كار هاي 
خانگ��ي و كارگاه هاي خرد ب��ا محوريت صنايع 

دستي است. 
نظر رهبر معظم انقالب با اين مضمون كه »هيچ 
تفكري در تاريخ ثبت نمي ش��ود مگ��ر اينكه با 
هنر آميخته ش��ود« لزوم حساس��يت توجه به 
مقوله هنر را دوچن��دان مي كند. حوزه فرهنگ 
و هنر هميش��ه از دغدغه هاي اصلي ايشان بوده 
و هس��ت. در اين ميان صنايع دستي و هنرهاي 
س��نتي به عنوان س��تون فرهنگ اين سرزمين 
كه عالوه بر ارزش هاي فرهنگي به عنوان ستون 
اس��تقالل اقتصادي نيز مطرح اس��ت از اهميت 

بااليي برخوردار است. 
نامگذاري س��ال جاري با عنوان سال حمايت از 
كاالي ايراني، نش��انگر نگاه ويژه ايش��ان به اين 
مقوله است. به طور قطع صنايع دستي به دليل 
داشتن ظرفيت هاي عظيم اقتصادي و فرهنگي 
مي تواند نقش مؤثري در تحقق منويات معظم له 
داشته باشد، پس نگاه ويژه به اين مهم بايد بيش 
از پيش در رأس توجه آحاد مختلف جامعه به ويژه 

مسئوالن امر باشد. 
صنايع دس��تي، از ديرباز عامل ايجاد اشتغال و 
درآمد به ويژه در مناطق روس��تايي و عشايري و 
همچنين براي بعضي شهرنش��ينان بوده است. 
امروزه نيز به رغم گسترش محصوالت صنعتي 
در همه كشورها، صنايع دس��تي نه تنها ارزش 
خود را از دست نمي دهد، بلكه هر روز بيشتر مورد 
توجه قرار مي گيرد. در كشور ما نيز صنايع دستي 
با اتكا به پشتوانه غني فرهنگ ايران اسالمي، در 
سه دهه اخير، به نحو چشمگيري گسترش يافته 
اس��ت؛ به گونه اي كه در زمينه سياستگذاري و 
هدايت صنايع دس��تي، از ايران به عنوان يكي از 
كشورهاي بس��يار موفق در مجامع بين المللي 
ياد مي شود.  س��فره رنگين صنايع دستي ايران، 
هم اكنون هنرمندان بيش��ماري را مس��تقيم و 
غيرمستقيم گرد خود آورده است. جالب اينكه 
بيش از 70 درصد از فعاالن صنايع دستي ايران 
را زنان تشكيل مي دهند. از اين رو مي توان گفت 
زنان هنرمند ايراني، باالترين سهم را در توليد آثار 

صنايع دستي كشور بر عهده دارند. 
ب��دون ترديد يك��ي از دالي��ل مه��م در توجيه 
جنبه هاي مثبت صنايع دستي، به اثرات آن در 

مبارزه با انواع بيكاري مربوط مي شود.  

صنايع دستي با قابليت ها و خصوصيات ويژه خود، 
مي تواند نقش مهمي در ح��ل معضل بيكاري و 
ايجاد اشتغال براي بيكاران ايفا كند. در شرايط 
حاضر ك��ه بي��كاري از معضالت اصل��ي جامعه 
محسوب مي شود و همچنين وابستگي به درآمد 
حاصله از نفت بيش از هر زمان ديگري احساس 
مي شود حمايت و سياستگذاري صحيح در عرصه 
صنايع دستي و هنرهاي سنتي مي تواند يكي از 
راه هاي برون رفت از بحران باش��د. رهبر معظم 
انقالب نيز به سياس��تگذاري صحيح در عرصه 
صنايع دستي اشاره داشته و تأكيد دارند بايد با 
سرمايه گذاري جدي صنايع دستي را رونق كامل 
داد و با سياس��تگذاري صحيح راه ورود گسترده 
توليدات هنرمندان ايراني را به بازارهاي جهاني 

هموار ساخت. )19 / 4 / 1383(
ايش��ان درجاي ديگ��ري با اش��اره ب��ه تكيه بر 
توانمندي هاي داخلي و بهره مندي از گنجينه هاي 
ميراث فرهنگي مي فرمايند:»ما احتياج داريم به 
اميد، به ش��وق، به كار، به اعتماد به نفس، به كم 
كردن تكيه بر بيگانگان و فرهنگشان، رفتارشان، 
بخشنامه هاي فكري و فرهنگي شان. ما احتياج 
داري��م ب��ه جوش��يدن از درون، به اس��تخراج 
گنجينه هايي كه در ميراث فرهنگي ماس��ت.« 
)18 / 2 / 1387 ( و هي��چ هن��ري به خوبي هنر 
صنايع دس��تي نمي تواند تحقق بخش منويات 
رهبري باش��د و اي��ن تكيه بر خود و جوش��ش 
از درون با توس��عه صنايع دس��تي ملي، شدني 
خواهد بود.  معظم له با اشاره به اين موضوع كه ما 
صنايع دستي داريم كه قابل تقليد نيست چون 
اين صنايع دس��تي اختصاصي است و تركيبات 
ذهني، روحي و اقليمي در اين مصنوعات اثر دارد 

بي همتايي صنايع دستي ايران را مي ستايند. 
در صنايع دس��تي ايران، ذوق هنري ، بردباري و 
وس��واس هنرمندان ايراني، در ريزه كاري فنون 
هنري ديده مي ش��ود و آنها هميشه در اين هنر 
پيش��تاز بوده اند. به نحوي اسرارآميز، در صنايع 
دستي ايران، تصوير يك زندگي نهفته است؛ يك 
زندگي با رنج ها و شكل هاي بسيار، همراه با شوق 
و زيبايي. به فرموده مقام معظم رهبري »صنايع 
دستي تنوعي كه دارد، تجملي كه دارد و ذوقي كه 
در آن به كار رفته، زيبا و همه كس پسند است.«  
ايشان با اش��راف و دقت نظري كه در اين زمينه 
دارند به روش��ني به ابعاد متعدد صنايع دستي 
اش��اره كردند كه مي تواند زمينه توسعه اقتصاد 
كشور را فراهم نمايد. اميد كه فرمايشات ايشان 
همواره چراغ راه برنامه ريزي و توسعه همه جانبه 

كشور باشد
*معاون صناي�ع دس�تي اداره كل ميراث 

فرهنگي خراسان جنوبي

   سيمين جم
در ش��رايطي كه در ح��ال عب��ور از تنگنا هاي 
تحريم هاي ناعادالنه هستيم، بي شك محصول 
تالش شاغالن و هنرمندان صنايع دستي مي تواند 
دشواري هاي اين مسير را آس��ان كند و در كنار 
بخش هايي همچون گردش��گري، كشاورزي و 
صنايع بومي، ما را به سرمنزل مقصود كه همانا 

اقتصاد درون زا و متكي به خود است برساند. 
مروري آماري بر وضعيت صنايع دستي كشورمان 
نشانگر آن اس��ت كه توجه به اين بخش راهكار 
مؤثري براي رونق بخشي به صادرات غيرنفتي، 
ايجاد اشتغال، كمك به عبور از تحريم ها، تحقق 

اقتصاد مقاومتي و توسعه پايدار است. 
صنايع دس��تي از منظ��ر اقتصادي، سياس��ي و 
فرهنگي نه تنها متأثر از تحوالت سياسي نيست، 
بلكه مي تواند يكي از راه هاي مطمئن دولت براي 
گذار از بحران ها باش��د. صنايع دس��تي به دليل 
بي نيازي از مواد وارداتي، به ارز وابستگي چنداني 
ندارد و يك صنع��ت ارزان، اش��تغالزا با بازدهي 
بسيار باالس��ت. روند رو به رشد صادرات صنايع 
دستي نشان مي دهد تحركات سياسي در سطح 
جهاني هيچ تأثيري بر اين حوزه ندارد و با توجه 
به ويژگي فرهنگي صنايع دستي، مخاطبان اين 
صنعت فارغ از هرگونه تغيير و تحوالت سياسي در 
جايگاه توليدكننده يا مصرفكننده پابرجا خواهد 
ماند.  ايران در كنار هند و چين س��ه كشور اول 
جهان در تنوع صنايع دس��تي هستند. در ايران 
370 رشته صنايع دستي به ثبت رسيده است و 
بيش از 260 رشته فعال و قريب به 400 هزار نفر 

شاغل حوزه صنايع دستي در كشور ساماندهي 
شده اند، اما تعداد فعاالن مستقيم و غيرمستقيم 
اين ح��وزه حداق��ل دو برابر تعدادي اس��ت كه 
ساماندهي شده اند، يعني بيش از 800 هزار نفر 
در حوزه صنايع دستي فعال هستند و با اعضاي 
خانواده آنان، اقتصاد خانوار و معيش��ت حدود 4 
ميليون نفر در كشور وابس��ته به صنايع دستي 
است و فروش و صدور دسترنج اين عزيزان نيز نه 
تنها معيشت خودشان را تأمين كرده است،بلكه 
هر س��اله صدها ميليون دالر درآمد ارزي عايد 
كش��ورمان مي كند. ارائه ايده هاي متنوع براي 
بسته بندي نوين، اجراي شيوه هاي بازاريابي مؤثر، 
حركت به سمت عرضه اي درخور محصوالت اين 
هنر صنعت به جاي فروش فله اي، ايجاد شهرهاي 
جهاني صنايع دستي، به روزرساني و تغيير رويه 
از طراحي س��نتي ِصرف به طراح��ي تلفيقي و 
امروزي، احياي هنرهاي س��نتي در حال  زوال و 
ثبت در فهرست ميراث جهاني، ارائه راهكارها و 
توسعه بستر فروش بين المللي، طراحي و ساخت 
محصوالت وي��ژه صادراتي مبتني ب��ر نيازهاي 
بين المللي و استانداردهاي جهاني، تجاري سازي 
و صنعتي س��ازي توليد باكيفيت ب��اال و حداقل 
هزينه هاي ساخت، سرمايه گذاري در كارگاه هاي 
توليدي محل��ي هماهنگ با نياز بازار و توس��عه 
صادرات از طريق فراهم كردن زمينه هاي بالندگي 
اين صنعت ازجمله راهكارهايي است كه مي تواند 
موجب شكوفايي هرچه بيش��تر صنايع دستي 
ايران و ايفاي سهم واقعي اين »هنر- صنعت« در 

اقتصاد مقاومتي و عبور از تحريم ها باشد. 

عبور از تحريم ها با »هنر – صنعت« ايراني

اهميت توجه به صنايع دستي در كالم رهبري

وقتيديدهبانانقالبراهرانشانمانميدهد

نگاه  سبك اشتغال

حسام مي گويد: ابتدا كار را در گوشه اي از 
حياط منزل پدري ام با سرمايه 10 ميليون 
تومان شروع كردم و بعد از آن موفق شدم 
با اخ�ذ وام از صن�دوق كارآفريني اميد و 
توس�عه كارگاه كارم را گس�ترش ده�م و 
اكنون من، همس�رم و چهار نف�ر ديگر در 
اي�ن كارگاه مش�غول فعاليت هس�تيم و 
خدا را ش�كر كار و درآمدمان خوب است

تحقق اقتصاد مقاومتي و رفع مشكل اشتغال در سايه توجه به صنايع دستي 

دستهاييكهكااليصددرصدايرانيخلقميكنند

صنايع دستي، هنرصنعتي گسترده 
در سراسر ايران

صنايع دستي با توجه به ريشه اي كه در 
گستره تاريخي ايران دارد، بخش ها و 
مناطق مختلف ايران را در بر مي گيرد، 
براي همين اس��ت ك��ه وقتي چندي 
پيش در س��فر به يكي از روس��تاهاي 
اس��تان خراس��ان جنوبي كه فاصله زيادي با ش��هر 
داش��ت، با يك كارگاه موف��ق توليد گلي��م روبه رو 
مي ش��وم خيلي برايم تعجب برانگيز نيست. تعجب 
نمي كنم در اين روستاي دورافتاده كه تا همين چند 
س��ال پيش از نعمت برق ه��م برخ��وردار نبودند، 
كارگاهي وجود دارد كه از محل اين كارگاه 33 نفر از 
بانوان و مردان روستا مشغول گليم بافي هستند و از 
اي��ن طريق ب��ه تأمي��ن هزينه ه��اي زندگي كمك 

مي كنند. 
مسئول اين كارگاه كه خود س��ابقه اي 40 ساله در 
توليد گليم دارد و ب��ه قول خودش از پنج س��الگي 
گليم بافي را نزد مادرش ش��روع كرده است در اين 
باره مي گويد: اين روس��تا يكي از روستاهاي محروم 
در خراسان جنوبي است كه برق و آب تازه سه سال 
است به اين روستا آمده اس��ت، با اين حال مردمان 
هنرمند اين روستا با توجه به عالقه اي كه به صنايع 
دستي دارند در اين كارگاه مشغول فعاليت هستند 
و توانسته اند نسبت به توليد محصوالت بومي و زيبا 
اقدام كنند.  وي مي افزايد: خشكسالي و بي آبي در اين 
روستا باعث شده است كش��اورزي و دامداري ديگر 
رونقي نداشته باشد، از طرفي  صنايع و كارخانجات تا 
اين روستا فاصله زيادي دارند، از اين رو در اين كارگاه 

33 نفر اعم از زن و مرد كار مي كنند. 
دي��دن زنان و مردان مصمم اين روس��تا پش��ت دار 
گليم بافي خوش��حالم مي كند و يقين دارم با اندكي 
حمايت از صنايع دس��تي و هنرهاي سنتي مي توان 
مشكل اشتغال را در كشور برطرف و اقتصاد مقاومتي 
را به معناي واقعي عملياتي كرد. فقط حمايت الزم 

است و بس. 

اشتغال آفريني در پايتخت صنايع دستي ايران
از اس��تان هرمزگان كه بگذريم اما مهد 
صنايع دستي به طور حتم استان اصفهان 
است؛ شهري كه به نصف جهان معروف 
است و پايتخت صنايع دس��تي ايران به 

حساب مي آيد. 
هنوز هم در ميدان ام��ام اصفه��ان و بازارهاي مختلف 
اين ش��هر، اين صنايع دستي است كه بيش��تر از ساير 

محصوالت و كاال ها فروش دارد. 
در اصفه��ان و در يكي از محله هاي تاريخي اين ش��هر، 
امير و مينا نمونه اي از يك زوج هنري موفق هستند كه 
با عالقه و پشتكار خود توانسته اند كارگاهي در اصفهان 
راه ان��دازي كنند كه با س��رمايه گذاري اوليه كم، زمينه 
اش��تغال تعدادي از جوانان هنرمند اين ش��هر را فراهم 
س��ازد و حاال محصوالت نفيس توليدي اين كارگاه، در 
ميان مجموعه داران كشور به آثاري شناخته شده  تبديل 

شده است. 
اين زوج هنرمند درس��ت مثل حس��ام و همسرش در 
زنجان با س��رمايه اي ان��دك و البته با پش��تكار و عالقه 
توانس��ته اند اين كارگاه را راه اندازي كنند آن هم فقط و 
فقط با 5 ميليون تومان سرمايه اوليه و درحال حاضر نيز 
عالوه بر اين زوج، چند نفر ديگر در اين كارگاه مشغول 

فعاليت هستند. 
امير درباره اين كارگاه مي گويد: از سال 1392 به واسطه 
همس��رم، با هنر قلم زني آشنا ش��دم و كم كم به صورت 
پاره وقت و از سر عالقه اين كار را انجام مي دادم. از آنجا 
كه سال ها تخصص و رشته اصلي خودم طراحي بود، به 
طراحي كارهاي خالقانه و نو درقلم زني عالقه مند شدم و 
پس از مدتي به تشويق يكي از استادان وارد كار حرفه اي 

قلم زني شدم. 
اين هنرمند جوان اضافه مي كند: با بهره گيري از تسلط 
بر طراحي و مطالعه طرح هاي ايران باستان و طرح هاي 
مرتبط با حوزه ميراث فرهنگي توانس��تيم آثار فلزي اي 
خلق كنيم كه مورد توجه م��وزه داران، مجموعه داران و 
عالقه مندان به كارهاي فلزكاري نفيس و س��نتي قرار 

گيرد. 
او در م��ورد نحوه تأس��يس كارگاه نيز اظه��ار مي كند: 

در فروردين ماه 1393 با همكاري همس��رم نس��بت به 
راه اندازي اي��ن كارگاه اقدام كرديم و با گذش��ت حدود 
س��ه س��ال و نيم از فعاليت اين كارگاه و افت وخيزهاي 
فراوان، درحال حاضر، ش��ش نفر به صورت مس��تقيم و 
20 نفر به صورت غير مستقيم از محل اين كارگاه ارتزاق 

مي كنند. 
او درباره محصوالتي كه در اين كارگاه توليد مي ش��ود 
نيز بيان مي كند: اين كارگاه در رش��ته هاي مختلفي با 
محوريت صنايع دس��تي و هنرهاي تجس��مي فعاليت 
مي كند. از آن جمله مي توان به س��اخت مجس��مه ها و 
نقش برجس��ته هاي س��نتي و مدرن با فل��ز و مدياهاي 
مختلف، جواهرس��ازي، قلم زني طرح هاي پس از اسالم 
و س��نتي اصفهان، جواهرات نفيس، سازسازي، ساخت 
دست س��ازه هاي هنري و حتي هنره��ا و تكنيك هايي 
مدرن تر همچون فايب��رگالس ، اس��كن و پرينت هاي 

سه بعدي اشاره كرد. 
اين طراح و قل��م زن جوان كش��ورمان، با بي��ان اينكه 
درحال حاضر توليدات اصلي اين كارگاه فلزكاري عبارت 
است از س��اخت پيكره، مجس��مه ، ظروف نفيس و نيز 
نقش برجسته هاي فلزي سنتي با الهام از ميراث  فرهنگي 
ايران باس��تان، از منحصر به فرد بودن طرح ها و نو بودن 
ايده در كنار اصالت منبع الهام و نيز روش ها و تكنيك هاي 
ساخت سنتي و ظريف، به عنوان عاملي ياد مي كند كه 
محصوالت اي��ن كارگاه را در نمايش��گاه هاي داخلي و 
خارجي و در بين هنردوس��تان و تاجران صنايع دستي، 

پرمشتري و بهره مند از خريدار كرده است. 
او كه با محصوالت اين كارگاه تجرب��ه حضور در برخي 
از نمايش��گاه ها و رويدادهاي صنايع دستي خارجي در 
كشورهايي مانند تركيه و گرجس��تان را هم در كارنامه 
دارد، از درخش��يدن محصوالت توليدي كارگاه در اين 
كشورها خبر مي دهد و در مورد بازار فروش محصوالتش  
اظهار مي كند: در واقع، تع��داد كمي از محصوالت ما در 
استان اصفهان به  فروش مي رس��د و عمده توليداتمان 
را مجموعه داران و هنردوس��تان ساير اس��تان ها و نيز 
واسطه ها خريداري مي كنند و تعدادي نيز توسط رابط 
خارجي يا به صورت مستقيم از كارگاه به كشورهاي ديگر 

ارسال مي شود. 

 صنايع دستي، كااليي صددرصد ايراني
ام��روزه صناي��ع دس��تي به عن��وان يك

»هنر- صنع��ت« نقش مهم��ي در ايجاد  
اشتغال، درآمدزايي و حتي ارزآوري دارد و 
صنايع دس��تي ايراني به عنوان زيباترين و 
اصيل ترين محصوالت تولي��دي ايران در 
كش��ورهاي مختلف دنيا از جمله كش��ورهاي اروپايي 
مشتري هاي پروپاقرصي دارد و پاي ثابت نمايشگاه هاي 

خارجي است. 
مقام معظم رهبري امسال را س��ال »حمايت از كاالي 
ايراني« نامگذاري كردند و چه كس��ي اس��ت كه نداند 
كااليي ايراني تر از صنايع دس��تي وجود ندارد. صنايع 
دستي كه ريش��ه در هنر، فرهنگ و تاريخ ايران بزرگ 
دارد با قدمتي چند هزارس��اله و برخ��ورداري از تنوع 
ب��اال و زيبايي مثال زدن��ي در داخل و خارج از كش��ور 
مش��تري هاي خاص خود را دارد و در س��ال هايي كه 
موضوع اقتص��اد مقاومتي مهم تر از ه��ر زمان ديگري 
مطرح مي ش��ود، توجه به صنايع دس��تي و حمايت از 
هنرمندان صنايع دس��تي مي تواند راهگشاي مشكل 

اشتغال و درآمدزايي در كشور باشد. 
كارشناسان و مديران سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري اعتقاد دارند توجه به صنايع دستي 
به عنوان ي��ك كاالي صددرصد ايراني و متناس��ب با 
فرهنگ و س��بك زندگي ايراني – اس��المي مي تواند 
منب��ع مهمي ب��راي درآمدزايي و اش��تغال آفريني در 

كشور باشد. 
اشكان مختاري، سرپرس��ت اداره كل ميراث فرهنگي، 
صنايع دس��تي و گردشگري اس��تان هرمزگان در اين 
باره اعتقاد دارد صنايع دس��تي، ايراني ترين كاالس��ت 

و توجه ب��ه اين صنعت و حماي��ت از هنرمندان صنايع 
دستي ضرورت دارد و مي تواند به تحقق اهداف اقتصاد 

مقاومتي كمك كند. 
او با اش��اره به اهميت حوزه صنايع دستي با بيان اينكه 
2ميلي��ون و 280 هزار دالر صنايع دس��تي از اس��تان 
هرمزگان در سال گذش��ته صادر شده است، مي گويد: 
اميد است در سال جاري اين ميزان به بالغ بر3 ميليون 

دالر برسد. 
وي با بيان اينكه بالغ بر 68 هزار نف��ر در حوزه صنايع 
دستي استان هرمزگان مشغول فعاليت هستند اضافه 
مي كند: خوشبختانه در اين استان به ويژه در روستاهاي 
اس��تان ش��اهد وجود 16 مركز خالقانه صنايع دستي 
هس��تيم كه اميد اس��ت به زودي اين ميزان به بالغ بر 

20 مركز برسد. 
مختاري ادامه مي دهد: اين آمارها به خوبي نشان دهنده 
جايگاه ارزشمند صنايع دستي است. شما كدام صنعت 
را مي توانيد پيدا كنيد كه اوالً سازگار با محيط زيست 
باشد و هيچ گونه آلودگي زيست محيطي نداشته باشد، 
ثانياً متناس��ب و برخوردار از فرهنگ و س��بك زندگي 
ايراني – اسالمي باشد، ثالثاً ايجاد اشتغال در اين صنعت 
با هزينه و سرمايه گذاري اندك امكانپذير باشد و از همه 
مهم تر اينكه هم در داخ��ل و هم در خارج بازار خودش 
را داش��ته باش��د.  او اضافه مي كند: به عنوان مثال در 
همين استان هرمزگان برخي رشته هاي صنايع دستي 
مانند حصيربافي رونق بسيار خوبي گرفته و با تشكيل 
شركت هاي تعاوني شاهد توليد، فروش و صادرات اين 
محصوالت هس��تيم.  صحبت هاي سرپرست اداره كل 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هرمزگان 
درباره وضعيت صنايع دستي اين استان باعث مي شود 

تا سري هم به يكي از فروش��گاه هاي صنايع دستي در 
بندرعباس بزنم. 

فروشگاهي كه به صورت شركت تعاوني اداره مي شود 
و توانس��ته اس��ت با گرده��م آوردن تعداد زي��ادي از 
توليدكنندگان صنايع دس��تي و شناس��ايي بازارهاي 
داخلي و خارجي به صورت فيزيكي و به صورت مجازي 
نسبت به فروش انواع صنايع دس��تي اين استان اقدام 

كند. 
صمدزاده، كارشناس ارشد فروش در اين شركت در باره 
فعاليت اين شركت فروش��گاهي مي گويد: اين شركت 
به صورت تعاوني اداره مي شود و صاحبان دهها كارگاه 
توليدي عضو اين شركتند و با ارائه محصوالت و توليدات 
خود در سود فروش محصوالت كه در داخل و خارج از 
كشور به صورت فيزيكي و نيز مجازي عرضه مي شود، 

سهيم هستند. 
او مي افزايد: خوشبختانه استقبال خوبي از اين شركت 
تعاوني ش��ده و هنرمندان و توليدكنندگان رشته هاي 
مختلف صنايع دستي عضو اين شركت تعاوني هستند 
و محصوالت آنها به خوبي در بازارهاي داخلي و خارجي 
به فروش مي رس��د، در حالي كه اگر اين افراد بخواهند 
به تنهايي نس��بت به فروش محصوالتشان اقدام كنند 
شايد خيلي موفق نباشند، چراكه اين شركت تعاوني با 
شناسايي بازارهاي داخلي و خارجي توانسته است فضاي 

خوبي براي عرضه اين محصوالت فراهم كند. 
صمدزاده مي گويد: حصير، چادر ش��ب، صنايع دستي 
دريايي، گالبت��ون دوزي، خوس باف��ي، رودوزي هاي 
س��نتي، بافته هاي داري، توليدات س��فالي و... عمده 
محصوالتي هستند كه از طريق اين فروشگاه تعاوني در 

داخل و خارج از كشور به فروش مي رسند. 
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   مهدي ارجمند
صداي تق تق چك�ش از هر گوش�ه كارگاه به گوش 
مي رس�د كه با ظرافت و دقت خاصي روي س�ندان 
مي نش�يند تا مس خامي كه زير دس�ت هنرمندان 
صنايع دستي است را تبديل به ظروف و قابلمه هاي 
زيباي مس�ي كن�د ك�ه در ب�ازار براي خودش�ان 
مش�تري هاي پروپ�ا قرصي دارن�د. اينج�ا يكي از 
كارگاه هاي مسگري در استان زنجان است. جايي كه 
به همت يك زن و شوهر عالقه مند به هنر مسگري 
و با هدف كس�ب روزي حالل راه اندازي شده است. 
كارگاهي در قلب زنجان كه در آن چند كارگر اعم از 
زن و مرد مشغول فعاليت هستند و خرجي زندگي را 

از طريق كاركردن در اين كارگاه در مي آورند. 

 وقتي پاي اراده در ميان است
حسام جوان هنرمندي است كه به اتفاق 
همسرش كه دانش��جوي رشته صنايع 
دستي اس��ت اين كارگاه را ايجاد كرده 
است؛ كارگاهي كه به گفته خودش سه، 
-چهار سال پيش با دست خالي و فقط با 
10 ميليون تومان س��رمايه راه اندازي كرده اما 
حاال غير از خودش��ان چهارنفر ديگر هم از اين 
كارگاه ارتزاق مي كنند و محصوالت توليدي اين 
كارگاه مس��گري در بازار مش��تري هاي خوبي 

دارد. 
وقت��ي از حس��ام مي خواه��م درب��اره كارش 
و اين كارگاه بيش��تر توضيح ده��د، مي گويد: 
من و همسرم هر دو  زمان دانش��جويي ازدواج 
كرديم. من كارهاي پاره وق��ت انجام مي دادم تا 
اينكه درسم تمام ش��د و از آنجايي كه همسرم 
دانشجوي رشته صنايع دس��تي است و به اين 
كار عالقه بس��ياري دارد، چهار سال پيش و در 
ماه هاي اول ازدواجمان پيشنهاد داد يك كارگاه 
صنايع دس��تي كوچك راه ان��دازي كنيم. ابتدا 
به محص��والت مختلفي از صنايع دس��تي فكر 
كرديم حتي به چاقو سازي كه يكي از رشته هاي 
پرطرفدار در زنجان است اما عالقه من و همسرم 
به ظروف مسي و كاربردي كه اين ظروف امروزه 
دارند، باعث شد نسبت به راه اندازي اين كارگاه 

اقدام كنيم. 
حسام مي گويد: ابتدا كار را در گوشه اي از حياط 
منزل پدري ام با سرمايه 10 ميليون تومان شروع 
كردم و بعد از آن موفق شدم با اخذ وام از صندوق 
كارآفريني اميد و توسعه كارگاه كارم را گسترش 
دهم و اكنون من، همس��رم و چهار نفر ديگر در 
اين كارگاه مشغول فعاليت هستيم و خدا را شكر 

كار و درآمدمان خوب است. 
او ادام��ه مي دهد:من يك ج��وان تحصيلكرده 
هستم. هنگامي كه درسم تمام شد مثل خيلي از 
جوان ها انتظار داشتم يك كار اداري پيدا كنم و 
يك جاي خوب استخدام شوم اما بعد از گذشت 
چند ماه و انجام دادن كارهاي پاره وقت متفاوت 
متوجه شدم اگر به انتظار اس��تخدام و يك كار 
بي دردس��ر باش��م راه به جايي نخواهم برد، از 
طرفي نمي توانستم بيكار بنشينم، براي همين 
با پيشنهاد همس��رم اين كارگاه را با مقدار پس 
اندازي كه داشتم شروع كردم و اكنون از ته دل 
راضي هستم چون خدا راشكر هم محصوالتمان 
در بازار مش��تري خودش را دارد و هم چهارنفر 

ديگر از طريق اين كارگاه ارتزاق مي كنند. 
حسام و همسرش و اين كارگاه كوچك نمونه اي 
است از صد ها كارگاه موفق كه به همت جوانان و 
فعاالن حوزه صنايع دستي با تكيه بر داشته هاي 
داخلي و ظرفيت ه��اي دروني كش��ور احداث 

شده است. 

سبك خودكفايي


