
 

 یدستعیصنا یکرونا در حوزه یاصل دگانیدبیزنان؛ آس

 بیدارزنی اختصاصیگزارش 

گذشته است. دو گیری بیماری و همهاز اعالم رسمی خبر گسترش ویروس کرونا  که شوداوایل اردیبهشت است. بیشتر از دو ماه میبیدارزنی: 

ی یا کار خود را از دست دادند یا خودخواسته دهای زیاماهی که طی آن انسان. دو گرفتارش هستیم انگار دو سال است کش آمدهماهی که چنان 

 دربارهشده  گفتههای زیادی حرف را متأثر خواهد کرد. هاآناز عمر  بزرگتریبسیار  زمانی بازیتردید تبعات این بیکاری متوقفش کردند، اما بی

 های ساختمانی متوقف شدند و کارگرانِبسیاری از پروژه فشارد.و گلویشان را می ان را گرفتهکارگران و کارمندعظیم بیکاری که گریبان  موج

 قرض و وامها با ها تمام سال را چشم به راه اسفند و بازار شلوغ شب عید بودند. بسیاری از آننشین شدند. دستفروشها در اول سال نو خانهآن

بسیاری  به گونه عایدی سال را به پایان بردند.هیچناچار بساطشان را برچیدند و بیاما به اجناسی برای فروش در روزهای پایانی سال خریده بودند

تبع آن درآمدشان ساعات کاری و به بود ها یاربخت با آن خوش آمدید! اگر هم گفتند هاها و فروشگاهها و کارخانهاز کارگران و کارمندان شرکت

ویروس و ها هم با نفرین شوم کار آن کهمشغول به کار بودند  دستیصنایع عرصهزنان بسیاری هم بودند که در  در این میان. یافت کاهش

 از هم پاشید.بیماری 

طبق  .اندروی آورده دستیصنایعهای اخیر به دلیل وضعیت اقتصادی ناپایدار و گسترش بیکاری، بسیاری از مردم به ویژه زنان به تولید در سال

 ۷۷صادر شده که حدود  دستیصنایعهزار مجوز برای مشاغل خانگی در حوزه  ۵۵سال گذشته بیش از  ۵های مجلس در مرکز پژوهش گزارش

و « سرپرست خانوار»هزار نفر از زنان کشور که بیشترشان  ۰۷۳دهد حدود درصدش جهت فعالیت زنان بوده است. همین گزارش نشان می

 .اشتغال دارند دستیصنایعمستقیم در  طوربههستند، « طبقه متوسط به پایین»



 وآفرینند تا بفروشند بندند و آثاری میرا به کار می هستند که ذوق و نیروی بازوی خوداین سرزمین زنان هنرمند بسیاری شمال تا جنوب  از 

حذف این درآمد زندگی بسیاری ها را هم متوقف کرده و تعطیلی کشور کار آناما  ؛خرج خانواده باشندکمکیا  ندردرآوشان را خانواده خرج تنهیک

که  دهدنشان میبررسی اقدامات حمایتی دولت بعد از کرونا های مجلس، طبق گزارش مرکز پژوهش .داده استقرار  تأثیر تحترا ها از آن

توان بنابراین می ؛اندگذراندهاند و روزگار میبوده هایشان به کار مشغولانهاند، نه افراد شاغلی که انفرادی و در خها هدف حمایت دولت بودهبنگاه

دیدگان اند و آسیببهره ماندههای اقتصادی کرونا بیاز اقدامات دولت برای جبران خسارت دستیصنایعنتیجه گرفت بسیاری از زنان شاغل در 

 .هم زنان هستند دستیصنایعاصلی کرونا در 

در ایام  ویژهبه دستیصنایعهای دولت از حمایت یاز نقاط مختلف ایران درباره دستیصنایع تولیدکنندهدر این گزارش با چند تن از این زنان 

 ایم.کرونا گفتگو کرده

 در روزگار کرونایی یدستعیصنابازار مشکالت 

هنرمندانی که به تولید زمانی که  آن در فروردین روی داد؛ یه و ادامهها در اسفندماها با لغو رویدادها و نمایشگاهاعمال محدودیت تأثیراولین 

 دستی اشتغال دارند از ارتباط حضوری با مخاطبانشان محروم شدند.صنایع

های بومی و محلی ای راه انداخته و عروسکعروسکخانهنفر  به همراه چند کند. ساکن کرمان است وگی میبیتا مجرد است و با مادرش زند

ای برای فروش دارند که ها در یک کاروانسرا در کرمان غرفهوکار بیتا در ارتباط تنگاتنگی با محیط گردشگری قرار دارد. آنکنند. کسبتولید می

سازند به امید اسفند اما از اسفند تعطیل گوید کل سال را عروسک میها تأثیر گذاشته است. بیتا میبر کار و درآمد آن شدتبههای اخیر تعطیلی

اند که عروسک تولید کنند و در تعطیالت سال گذشته خیلی قرض کرده .۵ای نبوده و تا حاال هم همچنان تعطیل هستنداند و هیچ مشتریبوده

هایشان. طبعاً صحبت کردن از بیمه و بیمه اند با قرضها ماندهریخته و آنها به هم های خود را پس بدهند اما برنامهعید بفروشند و بتوانند بدهی

گوید کند اما میکند و او هم در خرج و مخارج زندگی مشارکت میاست. بیتا با مادرش زندگی می کاری هم برای این مشاغل شبیه یک شوخی

 گذرد.تر میزندگی به او خیلی سخت اًحتماست و همسرش شغلی ندارد.  آور خانوادههمکار مرد او تنها نان

های سنتی روی پارچه آثار وکاری راه انداخته که با چاپ طرحساله و متأهل است. او در تهران به همراه سه تا از دوستانش کسب ۰۳بهار زنی 

 یواسطهار و دوستانش محصوالتشان را به نفر کارگر دارند و در آنجا به تولید مشغول هستند. به ۷، ۶ها کارگاهی با کنند. آنهنری تولید می

های خود را از دست دادند. ها بازار و مشتریها تعطیل شدند و آنگیری کرونا در کشور گالریرسانند اما تحت تأثیر همهها به فروش میگالری

ها از آنفردی برای یک گالری در پاریس  حتیبودند نفروختند که بخواهند چیزی برگردانند.  هایی که از او امانی کار گرفتهگوید گالریبهار می

اش زیاد بود نگهداری هزینهاندازی کرده بودند که چون تازگی فروشگاهی راه. خودشان هم بهندها بسته شدخرید کرده بود اما آنجا هم گالری

اشند که در اسفند بنا بوده در چند نمایشگاه آثار هنری حضور داشته ب گیری تصمیم گرفتند فروشگاه را ببندند.بعد از علنی شدن ماجرای همه

ونقل عمومی به سر ها با وسایل حملآیند. آنها هم لغو شدند. از طرف دیگر کارگران کارگاه بهار از اول اسفند به تدریج گفتند سر کار نمیآن

ها منتقل به آن ها در خانه مریض داشتند یا پدر و مارشان مسن بودند و نگران بودند که ویروس راآمدند که دیگر امن نبود. بعضی از آنکار می

 کنند. بهار و دوستانش که سفارشات و تعهداتی داشتند خودشان به کارگاه رفتند و کارها را آماده کردند و تحویل دادند.

رده و دوز هستند دور هم جمع کاز زنان فامیل را که سوزن تعدادیساله است و یک فرزند دارد. شغل او معلمی است اما در کنار آن  ۹۲دریا 

ها خرد و آننخ از گیالن می ،دوزی بلوچستان. دریا برای انجام کارکاری اصفهان و سوزن. هنرشان تلفیقی است از قلماندانداختهوکاری راه کسب

                                                           
 آخر فروردین انجام شده است. یههفتاین گفتگو در 1 



روی دوزی رسند تا در بلوچستان کار سوزنخورند و میها نیز در اصفهان مهر میفرستد تا رنگ شوند و به دستش برسند، پارچهرا به کاشان می

ها از اول ای داشته باشند تا کارهایشان را عرضه کنند. آنها هم غرفهاسفند نمایشگاهی در تهران برپا شود و آن ۵۳قرار بود  ها انجام شود.پارچه

شان و زندگی دوز هم سر خانهبهمن سخت مشغول کار و تولید بودند اما با اعالم خبر ویروس و بیماری برگزاری نمایشگاه لغو شد و زنان سوزن

 برگشتند.

آورند. همسرش صیاد است که در نبود مسافر و فروش خانواده را درمی خرج هماو و همسرش به کمک  .است و دو دختر دارد متأهل مهوش

. برای همین مجبور است شبانه به صید آزاد برود بلکه بتواند درآمد اندکی به دست استکارش با مشکالت فراوان همراه در شرایط کرونا، ماهی 

گوید اما او هم وضعیت مشابهی دارد. می ؛بیش از همیشه خانواده به درآمد فروش محصوالت صنایع دستی مهوش متکی شده است اآلنآورد. 

داشته است. به غیر از آن اغلب گیالنیان به امید مسافران نوروزی  هاآنبسیاری بر فروش  تأثیراسفندماه و فروردین  هاینمایشگاهلغو 

بافند و مشتری اصلی آن اینجا اغلب حصیر می بومی»گوید: او میبافند و حاال محصوالت روی دستشان مانده است. خود را می محصوالت

اما کرونا که آمد چون راه مسافران بسته شد  ؛نگذاشته بود تأثیرمسافران هستند. وقتی بنزین گران شد هنوز روی کاهش خرید محصوالت حصیر 

بسیار بدی در فروش محصوالت داشت. پارسال با وجود آنکه عید سیل آمد باز هم سفرهای مسافران تا تابستان ادامه داشت و  تأثیرخود به خود 

که از ما  هاییآن اآلنخریدند. تر ولی باز مردم حصیر میکردند. بنزین هم که گران شد باز زندگی ادامه داشت هر چند با فشار بیشخرید می

یا  ،کننددوخت، کارشان بسته شد و دیگر خرید نمیگرفتند برای آنکه با محصولشان تلفیق کنند مثل ایرانحصیری می های( طناب )سریز

 «کنند.خریدند دیگر خرید نمیسازی و تزیین مبل از ما حصیر میکسانی که برای مبل

عمده به  صورتبهو اغلب  کندبعد شروع کرد به اینکه ضمن بافتن، کارهای روستاهای اطراف را هم جمع  بافتفقط می قبالً گویدیماو 

 اآلنانگار از صفر شروع کرده باشم. »کند: است و دخترش هم به او کمک می دوباره به بافت روی آورده اآلناما  ؛بفروشدشهرهای دیگر 

شود. کسانی هم اگر زیاد در هوای آزاد و مرطوب اینجا بماند زرد می اینجاخرد. حصیر بارهایی که در مغازه دارم روی هم انبار شده و کسی نمی

. ستند بارها را بفروشندنهم نتوا هاآنخورد چون دارد چکشان برگشت می طورهمیندادند که خریدند در قبال کارها به ما چک میکه کلی می

 «خواهید بیایید بارها را ببرید.گویند میهم حق دارند، چه بکنند؟ می هاآنها فرصت دهیم. از طرفی گفتند سه ماه هم به چک

 آنالین؛ تهدید یا فرصت؟فروش 

ن برای زنااما آیا این عرصه  ؛کاال اینترنت شده است یعرضه یحضوری، تنها عرصه صورتبهبا محدودیت در فروش محصوالت خانگی 

مهارت و ابزار کافی برای رقابت با دیگر کاالها را در فروش  هاآنبسیاری از  کنند ودر مناطق محروم زندگی می هاآنتولیدکننده که بسیاری از 

 است؟عادالنه و برابری  یعرصهاینترنتی ندارند 

توانند ایمنی مشتری و فروشنده را تأمین کنند. کنند به نظرشان رسید که نمیگوید چون با پارچه کار میمیکند که در تهران کار میبهار 

توانستیم خیلی سریع پارچه را ضدعفونی کنیم تا تمیز و پاکیزه در اختیار نفر زدند و ما نمیآمدند توی مغازه و به اجناس دست میها میمشتری»

فروش اینترنتی  زمینهما در  جامعهها تصمیم گرفتند فروش مجازی را جلو ببرند اما او معتقد است آن« یش نیاید.بعدی قرار گیرد و مشکلی پ

تنها تعداد آنجا هم  کهاینستاگرامی دارند  صفحهفقط یک  اآلنچندان پیشرفته نیست بنابراین آن عرصه هم با استقبال زیادی مواجه نشده است. 

 کنند.خرید می ،قدیمی های ثابتمحدودی از مشتری

اش برای فروش محصوالت خود ای در خانهمهوش از گیالن صفحه اینستاگرام خود را یک سال است که باز کرده است؛ زمانی که توانست مغازه

ت از صفحه اینستاگرام گرفت ولی از زمانی که کرونا آمد دیگر سفارشی نتوانسسفارش اینترنتی می قبالًگوید و دیگر زنان روستا باز کند. او می

شارژ اینترنت خیلی زیاد  یخیلی کند است و هزینه هاآنپرسند. ولی در کل اینترنت در روستای ها از او قیمت میخودش بگیرد. هر چند تازگی



ود از طریق پست بانک شود. گوشی او امکانات پایینی دارد و کار با آن بسیار سخت است. از طرفی چون کار با اینستاگرام را چندان بلد نبمی

 یاش شود بنابراین مجبور شده بود صفحهاش مشکل پیدا کرد و نتوانسته بود دوباره وارد صفحهگوشی باریکبرایش صفحه باز کرده بودند. 

است. وقتی از وقتی کرونا آمده کندتر هم شده  خصوصبهجدیدی باز کند که تمام مخاطبانش را از دست داد. به گفته او اینترنت مخابرات 

 پرد.بار پیام بدهد و دیر جواب ببیند، خب می مشتری دو

بوده فروش  یغرفهاز ها شود و عمده درآمد آنآبی گرم نمیاز آن دیگ هم گوید میاینستاگرامی دارد اما  صفحهبیتا در کرمان یک  عروسکخانه

 تجربه موفقی در این ایام نبوده وفروش در  هم سیستان و بلوچستاناز  دریابرای  .دانندمیاز بین رفته  خود راو حاال تالش و کوشش یک سال 

 أثیر شرایط جامعه قرار گرفته است.تحت ت

، در طول یک سال، فروش حضوری همیشه نتیجه بهتری از فروش آنالین داشته تاکنون ۲۰دستادست از سال  یدر تجربه فائزه یبه گفته

از طرف توانند محصول را لمس کنند و از نزدیک ببینند و با اطمینان بیشتری خرید بکنند. میمشتریان به خاطر اینکه در فروش حضوری است. 

خاص چون کرونا آمده بود و گرانی بنزین و مسائل اقتصادی فشار  طوربهبا این وجود در این مدت دیگر در فروش آنالین مشکل پست هست. 

دانم این همدلی چقدر دوام خواهد داشت. البته اگر نمی»کند: می تأکیددند. او آورده بود، مردم در فروش آنالین همدلی بیشتری نشان دا

های اجتماعی و تر شوند امکان دارد که دوام بیشتری داشته باشد چون مشتریان ما تا حدودی کسانی هستند که دغدغهمحصوالت کاربردی

 جاهمیندهند از این اگر چیزی که نیاز دارند اینجا موجود باشد ترجیح میبنابر ؛فرهنگی دارند، برایشان مهم است از کجا محصول خود را بخرند

 «رسند.تری به فروش میعادالنه یبخرند که تولیدات در چرخه

گوید تصور . فائزه میآیدمیبا ابعاد متفاوت از یک کاال گاهی سفارش جدید  یکی از مشکالتی که در فروش آنالین وجود دارد این است که

گیرند درست ممکن است نتوانند برای سفارشی که می .اند دقیق نیستتولیدکنندگان از مساحت و میزان کار برای کاالیی که تولید نکرده

گذاری کنند. پیش آمده قیمتی را بگویند که زمان تهیه متوجه شوند هزینه مواد اولیه یا زحمت آن بیشتر از بهایی است که برای آن قیمت

کند که در آن برخی محصوالت مانند حصیر با قیمت مناسب و کارایی فروش آنالین در اسفند و بعد از عید اشاره می یاو به تجربه اند.گذاشته

دستی با قیمت باال فروش پایینی داشتند. فائزه علت این امر را نازل شدن یا به صفر رسیدن خوب، فروش اینترنتی خوبی داشتند ولی صنایع

داند این وضعیت تا کی ادامه دارد، بنابراین پول خرج او کسی هم نمی یداند. به گفتهاین محصوالت می یمشتریان بالقوه درآمد بسیاری از

 کردن محتاطانه شده و اغلب به خرید محصوالت کاربردی با قیمت مناسب تمایل پیدا کردند.

از شهرهای مختلف  دستیصنایعکه دستادست با تولیدکنندگان از آنجا شود در فروش آنالین نادیده گرفت. مشکل پست مشکلی است که نمی

را  پست د که مدیریتنگذارکاال، محصوالت را در انبار مییی مثل دیجیهافروش آنالین کار بسیار سختی است. جااگر انبار نباشد کند، کار می

اگر کسی بخواهد از . داردهای مختلف و دور از هم ها از مکاناین امکان نیاز به هماهنگی بین تولیدکنندهدر نبود  گروه دستادست .کندآسان می

ه پست بپردازد. در حالی که های مختلف است مجبور است در یک خرید چند بار هزینچند گروه خرید کند چون محصوالت از شهرها و استان

 گران است. کالًل کاال ارسا ترتیباینبه. است قیمت بنزین بیشتر هم شده رفتن باالپست و پیک با توجه به ی هزینه

ما با دو سه نفر از هر گروه که نماینده گروه هستند در »گوید: در فروش اینترنتی وارد شوند. فائزه می توانندمیاز سویی افراد تا حدودی توانمندتر 

چه او این امر را نقطه ضعف اگر« از اینترنت و موبایل هستند.ارتباطیم؛ کسانی که موبایل هوشمند دارند، اینترنت دارند و جوان یا آشنا به استفاده 

در فروش اینترنتی در کل  رسدمیاما به نظر  ؛ل نداشته باشند کار کننداز اعضایش موبای کدامهیچتوانند با گروهی که داند که نمیدستادست می

 چنین محدودیتی وجود دارد.



 

 مشکالت تولید در محدودیت رفت و آمد

ها برای تعطیل مواد اولیه و سرمایه گرفته تا جمع شدن در کارگاه تولیدی و فشار خانواده تأمین؛ از اندمواجهکنندگان با مشکالتی طی تولید تولید

 یا محدود کردن کار.

اند کردهها را تأمین میزیرا جاهایی که مایحتاج موردنیاز آن داندمیتأمین مواد اولیه برای تولید  را یکی از مشکالت عروسکخانهبیتا در کرمان 

 حاال بسته هستند.

گیرند ها فعالً سفارش نمیشوند. البته آنزودی با مشکل مواجه میشان برای تولید در حال اتمام است و قطعاً بهگوید مواد اولیهمیبهار در تهران 

ند به دست اهای قبل از عید را نتوانستهگوید هنوز بعضی از سفارشهاست که تعطیل هستند. او میها و خیاطفروشها با پارچهزیرا کار آن

خواهند. از کارها سه هفته زمان می هرکدامکنند و بعد هم برای آماده کردن و تحویل کار نمی فعالًاند ها گفتهها برسانند. خیاطمشتری

ندارند جایی کار  یاجازهها ها هم دشوار شده است. تازه کار تولید هم که از سر گرفته شود، چون هنوز گالریبرای آن بندیزمانریزی و برنامه

 محصوالت نیست. یعرضهبرای 

گیرد چون باید با پست کار کند و از ترس مبتال شدن به بیماری سفارش نمی زمانی که کرونا آمدهگوید از آن میاز سیستان و بلوچستان دریا 

اش این است که در اولین ن دغدغهو حاال هم بزرگتریدوز شروع کرده سوزنخطرناک است. دریا این کار را با هدف بهبود سطح زندگی زنان 

کنند و دریا باید مواد اولیه موردنیازشان را فراهم کند و به دستشان طور مستقل کار نمیدوز بهفرصت بتواند کار را از سر بگیرد. خود زنان سوزن

 کار ندارد. یادامهای برای برساند اما او در حال حاضر سرمایه



کنند یا را پیدا نمی شاناولیهها با مشکل همراه بوده یعنی یا مواد مواد اولیه برای بعضی از گروه یتهیه گویدمی دستادست یاز مجموعهفائزه 

هم یک نمایشگاه اینترنتی دیگر برگزار کنیم اما نگران دو مسئله هستیم که آیا  اردیبهشت خواستیممیما »گوید: او میگران شده است. 

گرانی مواد اولیه وجود داشت که  یبه گفته او قبل از کرونا هم مسئله« توانند محصوالت را پست کنند.توانند مواد اولیه را تهیه کنند و آیا میمی

ولید خارج کرد یا کارشان خیلی راکد شد. بعد از کرونا این موضوع تشدید شد. به خاطر اینکه های تولیدکننده را از گردونه تبرخی افراد و گروه

توانیم بیرون گویند که نمیتوانند بیرون بروند ولی میگویند به علت فشار خانوادگی نمیها دقیق نمیبیرون رفتن مشکل شد. بعضی از گروه

 یکنند. او به تجربه تبلیغتوانند بیرون بروند محصوالتشان را ها پرسیده که اگر میگروه یبرویم یا پست کنیم. برای همین دستادست از همه

آورند که کار را ول کنید. به ها خیلی فشار میاش را پست کند گفت خانوادهکند که خیلی طول کشید محصوالت فروخته شدهیک گروه اشاره می

ن در کار درست کرده بودند، در اثر خانه نشستن برای کرونا متزلزل شده و کنترل خانواده نظر او جایگاهی که دختران و زنان با تالش خودشا

 .اندطی کردهتا به حال که  خوردمیبه فرآیندی بدی  یلطمهاگر نتوانند محصوالتشان را بفروشند  هاآنبیشتر شده. 

درصد  ۶۳کردیم حدود کار می هاآنهایی که با از بین گروه: »گویدکنند میهایی که با دستادست کار میفائزه درباره مشکالت تولید گروه

هم برخی گفتند تا زمانی که محصول و مواد اولیه برای تولید محصول دارند  هاآنها گفتند که محصوالتشان را اینترنتی بفروشیم از گروه

کردند و کارگاهشان تعطیل شده است. دلیل اینکه در کارگاه کار می توانند کار کنند. برخی بهنمی فعالًتوانند حضور داشته باشند. باقی گفتند می

با مشکل مواجه که هایی های ما گروهاز بین گروه»کند: اشاره میبر زنان  مسئلهاین  تأثیرسپس به او « از جمله کارگاهی در تهران و سمیرم.

گیری و توان وضعیت خود زن در خانه تاثیرگذاشته و قدرت تصمیم قطع کار بیشتر بر ،اند اما درآمد خانواده متکی بر کارشان نبودهشده

تواند به پست مراجعه کند. در بعضی جاها اما درآمد خانواده بر درآمد زن متکی بوده یا زن تنها زندگی نمی کههمان مثالًشان پایین آمده زنیچانه

 «ها در کرمان.ه از جمله یکی از گروهبیشتر بوده و آسیب خود را زودتر نشان داد تأثیرکند در آنجا می

 تسهیالت دولتیبیمه و 

اما کمتر حمایتی از این صنایع  ؛روی آورند دستیصنایعکه مردم به تولیدات خانگی و تولید  شودمیبه دلیل بیکاری گسترده، تبلیغ بسیاری 

. شوندمیاغلب زن هستند و چنانچه بخواهند وام یا تسهیالتی بگیرند با روند طوالنی و فرسایشی مواجه  دستیصنایعشود. تولیدکنندگان می

 تولیدکنندگاندارند. در حالی که اغلب  گیردمیتعلق  هاآنچند برابر تسهیالتی که به  هایوثیقهضمن آنکه نیاز به معرفی ضامن و گذاشتن 

توانند ضامن معرفی کنند یا چک بدهند یی یا فرودست هستند که دسترسی کمتری به این منابع دارند و نمیدر تمام دنیا زنان روستا دستیصنایع

هم نیست و برای همین تشویق و  هاکارگاهولی در ایران همین  شوندمی هاکارگاهمزد ه همین دلیل تبدیل به کارگران کمیا وثیقه بگذارند. ب

 و تولیدات خانگی بسیار زیاد است. ترویج زنان به روی آوردن به مشاغل

گوید را بیمه کند. او میکنند نتوانسته سوزن دوزهایی که با او کار می وقتهیچای نداشته شدهاز آنجا که شرکت ثبت)سیستان و بلوچستان( دریا 

داد و می دولت را حق بیمه درصد ۷۳زمان . آن دادمیکار اختصاص دستیبه زنان هنرمند صنایع اجتماعی تأمین یدانم که دولت قبالً بیمهمی»

وقت ها را بیمه نکرده بلکه هیچدولت نه تنها آنگوید می او «ای در کار نیست.ام که دیگر چنین بیمهدادند اما شنیدهدوزها میرا سوزن درصد ۰۳

از این قبیل، اما  یهایها به فروش برسانیم و حرفکارهایتان را بدهید تا در نمایشگاهگویند میهمیشه  هاآن»ها نکرده است. هیچ کمکی به آن

توانم من نمی. دهم دنبالش نرومو ترجیح می آیمبرو و بیا دارد که از پس کارها برنمی قدرآناش زیاد است و دردسر دارد و مراحل اداری قدرآن

 که همراهم باشند. ما اینجا به مترو یا حتی تاکسی هم دسترسی نداریمتنهایی از این اداره به آن اداره بروم. باید حتماً همسرم یا پدر یا برادرم به

 «اند.از ما حمایت نکرده وقتتوانم بگویم نهادهای دولتی هیچخواهیم برویم. در نتیجه در عمل میراحت سوار شویم و به جایی که می



اقدام کردم. میراث  دستیصنایعپارسال برای وام »گوید: میبرای گرفتن وام در گیالن و دردسرهای بعد آن  از راه پر پیچ و خم خودمهوش 

د کارگاه )تولید و عرضه( خو یکسب داشته باشند و بخواهند در خانه یکه پروانه دهدمیمیلیون به کسانی  ۵۳فرهنگی اعالم کرده بود وام 

میلیون قبول  ۰۳وآمد و دوباره چانه زدند که دوباره رفت قبول کردم. میلیون بدهند ۳۳زدند که وام را  با من چانه و نقدر رفتم و آمدمبزنند. آ

میلیون  ۹۵چک  و میلیون ۹۹میلیون گرفتم. در قبال آن سفته  ۵۵درصدی  ۶ماه رفتم و آمدم تا آخر وام  ۸ای نداشتم گفتم باشد. کنید چارهمی

 ۵۳آن را هم بردم. شنیدم به چند نفر  ،اکتور خریدهایت را بیاوریباید ف حتماًدادم و ضامن بازاری معرفی کردم. بعد گفتند این وام را که گرفتی 

وقت یک دادند. برای این وام وقت و بیمیلیون وام می ۵تا  ۹خواستند در خانه کار کنند و کارگاه یا مغازه نزنند، میلیون دادند. اگر هم می ۵یا 

سود وام را  ا نه. اگر نبود،ید که ببینند آیا کاری دارم یا در خانه محصولی هست یآمدند برای بازدمی مأمورمثل  عالم آدم از میراث فرهنگی و ...

ها همه همین هستند. همه کسانی که ات را عوض کنی؟ خانمدیسیخواهی الکردند. من وقتی رفتم پیش رئیس بانک گفت میبیشتر می

 «یا به زیبایی خودشان برسند.را عوض کنند  شانخانه خواهند وسایلآیند اینجا وام بگیرند میمی

پولی  و اعالم تنفس کردند اگر در حساب او . وقتی کرونا آمدکردپرداخت میرا تنفس نداشت و از ماه اول باید قسط آن  اصالًپردردسر این وام 

 اوهزار تومان به حساب  ۵۳یک نفر  . کما اینکهتواند برای پرداخت قسط به بانک مراجعه کندچون از ابتدا گفته بود هر بار نمی کشیدندبود می

هزار تومان هم برایم نگذاشته بودند. مثل اینکه گفتند که : »نداهبرداشت کرد ه بود که از حسابشاس آمداماس پول را برداردتا اما  ه بودریخت

اش را دانید چند جا باید بروم؟ برای همین پیکه برداشت کردند می هاپولکسانی که این اتفاق برایشان افتاده بیایند شکایت کنند به خاطر این 

 «نگرفتم.

اواسط فروردین بود شنیدم که از طرف شهرداری خشکبیجار قرار »دهند: در ایام کرونا تنها یک بار شنیده است که برای جبران خسارت وام می

ها برای وام . خیلیخشکبیجار بودند دستیایعصندر نمایشگاه  قبالًبرای جبران ضرر به کسانی که  بدهنداست وام بالعوض یک میلیون تومان 

در اوج کرونا. گفتند بروید بانک از شماره حسابی که گردش مالی ندارید پرینت  همآنآمده بودند. خیلی منتظر ماندیم و این اداره آن اداره رفتیم 

کنند یک  ضدعفونیا ما را بیرون فرستادند که محل کارشان را هجهاد. در یکی از اداره و بگیرید. بعد ما را فرستادند شهرداری، کمیته امداد

 ۹۳۳دوباره گفتند تقاضا خیلی شده،  !هزار تومان است ۳۳۳ مبلغش ،وام ساعت زیر آفتاب معطل ماندیم. بعد آمدند گفتند کی گفته یک میلیون

و آخر کار ات را بیاور به من گفتند تا نوبتت شود برو شناسنامه. شدکه پول بنزین رفت و آمدهایمان هم نمی هزار تومان ۵۳۳هزار تومان، بعد شد 

دانم که همچین چیزی نیست. این گفتند تمام شد بروید اردیبهشت قرار است وامی بیاید ولی میاما فردای آن روز  ؛به فردای آن روز رسید

 «کنند.طوری مردم را اذیت می

 اشتنهایی دنبال کار اداری بیمه شود ولی همسرش اجازه نداده بود خواستمیبود و  دستیصنایع یسال پیش بیمه ۵۳گوید بیمه می یاو درباره

اند دیگر توجه هایم بزرگ شدهکه بچه اآلن هایشحرفکردم به آن موقع توجه می»گوید: اش نکرده بود. او میبرود و خودش هم همراهی

نام اند و کسی را ثبتسالی است که دیگر این بیمه را برداشته ۶ اآلنها رفتند و خودشان را بیمه کردند. ولی کنم به حرفش. آن موقع خیلینمی

 توانست از آن استفاده کند.اگر این بیمه بود در شرایطی مثل حاال می گویدمی «کنند.جدید نمی

ی آخرین بار که نمایشگاهبدهند.  پرداختپیشباید  شودمیهایی که از طرف دولت و شهرداری برگزار برای شرکت در نمایشگاهگوید مهوش می

پرداخت بدهند و بسیاری توان مالی ندارند که پیش .پرداخت کرده بودهزارتومان  ۰۵۳روز  ۵۰اجرا شده بود برای  هاآنتوسط شهرداری در بخش 

که گاهی  خصوصبههمسران هم یکی از مشکالت است.  یشرکت کنند. عالوه بر توان مالی اجازه توانندمی هانمایشگاهز افراد خاصی در این با

 یمهیچ سرپناهی نداشت اما ؛در ازای پولی محصوالتمان را بفروشیم هاهفتهآخر  توانیممیسر جاده کیاشهر »شود: ها سر جاده برگزار مینمایشگاه

هایمان را ها به آنجا اعتراض داشتند که درست نیست ما بنشینیم سر جاده و جنسشد. چند نفر از خانمآمد همه اجناس خیس میباران هم میو 

گرفتند و هفتصد هزار تومان می میلیونیک دستیصنایعپارسال عید منطقه آزاد برای هر غرفه  .دهندشان اجازه نمیها هم خانوادهبفروشیم. خیلی



توانیم برویم کاسپین و البته روزهای آخر هفته می هزار تومان از اجاره کم کردند. ۹۳۳که به خاطر سیل و حضور کمتر مسافران در آن ایام، 

مردش  مثالً یست و اگر کسی برود برویم به این بهانه که محیط منطقه آزاد خوب ن داریمخود من، اجازه نها از جمله رایگان هم هست ولی خیلی

گرفته شده و هیچ تمهیدی برای جایگزینی فروش  هاآناما حاال همین فرصت هم از  «ها این مشکل را ندارند.غیرت ندارد. البته بعضی

 نشده است. یدولتنهادهای نمایشگاهی از طرف 

 نامعلومای آیندهها و امیدها در بیم

 ای پیش روی تولیدکنندگان خرد صنایع دستی است؟با توجه به این شرایط چه آینده

گردد. به اعتقاد او در وضعیت کرونایی مردم بیشتر به خرج کردنشان دقت گوید تا کرونا تمام نشود وضعیت به روال قبلی برنمیمهوش می

بخرد اما در تالش  را هاآن ای کهها عرضه شوند و نه مشتریاگرچه نه جایی هست که عروسکگوید می که در کرمان فعالیت داردبیتا کنند. می

 ای ندارد.گوید که در این شرایط هیچ درآمد کمکیمیاو است کار تولید را ادامه دهد. 

ها برای من خیلی این زن»گوید ند. او میدوزش شروع کتر بتواند کار را با زنان سوزنامیدوار است هرچه سریعدریا از سیستان و بلوچستان هم 

کند دوزها از همسرش جدا شده و با مادرش زندگی مییکی از این سوزن «شان. خیلی به فکرشان هستم.مهم هستند، وضعیتشان، کیفیت زندگی

کار ثابتی ندارد و این درآمد برای  شوهرش همها بوده که حاال متوقف شده است. یکی دیگر از زنان و این کار تنها راه امرار معاش برای آن

 خرجی برای خانواده بوده است.زنان، کمک یبقیهها خیلی حیاتی بوده است. درآمد آن یخانواده

و کمی بعد گفته تا آخر اردیبهشت کار تعطیل است. او و افتد کار راه میبعد از تعطیالت عید به کارکنانش گفته تا آخر فروردین در تهران هار ب

کند که ریزی خود بازنگری کنند. بهار تصور میاند تا در ساختار و برنامهاول کار خود هستند و حاال فرصتی یافته سالهپنجش در پایان دوستان

لب هایش را جها را پایین آورد و اطمینان مشتریگردد اما او باید به فکر راهکارهایی باشد که ریسکها به وضع عادی بازنمیجامعه به این زودی

 خاطر بهها معموالً ایمنی را در هنگام کار رعایت کنند. از سوی دیگر آن فاصلهتوانند گوید چون تعداد کارگران کارگاهش زیاد نیستند میکند. می

کند شیوع ر میکنند و حاال باید این کار را با جدیت بیشتری ادامه دهند. بهار فکسر و کار داشتن با رنگ و مواد شیمیایی از ماسک استفاده می

گوید اگر مرور کارگرانش مسئله ایجاد کند. او می و ها را نخواهد گرفت مگر اینکه حمل و نقل عمومی برای عبوروکار آنبیماری جلوی کسب

 ضرر خواهند کرد. باشند ناچار هستند تولید را متوقف نگه دارند و در آن صورت حتماً ایمن غیرپرازدحام و  طورهمینها و متروها همچنان اتوبوس

چون با  درست نخواهد شد دستیصنایعمعتقد است اگر از بحران کرونا بیرون هم بیاییم باز هم وضعیت فروش  دستادست یفائزه از مجموعه

کند های آماری اشاره میزاست. او به یکی از دادهساز آسیببرای فروش محصوالت دست هااینتحریم و مشکالت مالی شدید مواجهیم که همه 

هزار تومان رسیده بود یعنی افرادی وسایل تزیینی خود را  ۰۶ منفی به حدود ۲۷آن میانگین خرید محصوالت تزیینی در سال  اساس برکه 

 وب نخواهد بود.دهد که بعد از کرونا باز هم اوضاع خفروخته بودند. این نشان می

ما یک گروه اینستاگرام با همکاران داریم که در آنجا »اند: گفتهها برگشت این موضوع را به همکاران خود که تحریم ۲۷از سال گوید او می

 مخواهیاینکه باید یک روندی را طی بکنیم برای محصوالت اگر که می ینویسم این مشکالت را. آن موقع شروع کردیم به نوشتن دربارهمی

. محصوالت باید کاربردی باشند و قیمت مناسب داشته باشند تا در بازار دوام بیاورند. تازه آن موقع کرونا در مهمچنان در بازار بمانی

توانستیم حلی نتوانند شکل محصولشان را تغییر بدهند. برای این چالش راهکمی می هایگروههای ما نبود. اتفاقی که افتاد این بود که بینیپیش

ان باشند که نتوانند محصول ممکن است نگر هاآندر تماس نیستیم و  هاآنهای آن این است که رو در رو با پیدا کنیم. یکی از علت

 لت بدهدر محصواند بفروشند. شاید اگر ما بودجه داشتیم که سفارش بدهیم یعنی نگوییم تو این تغییر را شان را که هنوز امتحان نکردهیافتهتغییر



با شرایط فعلی تغییر  گویداو می« بودیم. پولبیرفت. ولی ما همیشه بلکه به او سفارش محصول تغییریافته را بدهیم، روند تغییرات بهتر پیش می

نقدر کم شده که مجبور به دادن محصوالتشان را دارند یا فروششان آ تغییرکنند که خودشان آمادگی تغییر می هاگروهکند است و فقط برخی 

فرآیند تولید را برایشان  تا ندتهیه کن تولیدکنندگانهایی وسایل کار برای از طریق کمپین د بتوانندکه شای اندبه این فکر کرده هاآنتغییر هستند. 

 .پارچهدستی مانند دستگاه بهتر برای بافت  ؛تر کندآسان

 

ها را به ای را از آنان دریغ کرده احتماالً حاال هم آنهای حمایتی و بیمهکمک هموارهدولت که  ودستی متوقف شده صنایع یعرصهکار زنان در 

که دولت خبری منتشر شد مبنی بر اینپیش از این روند. باز بین تدریج بهو  به محاق رفتهوکارهای نوپا کند تا این کسبحال خود رها می

وجودآمده در پی گسترش ویروس کرونا در کشور حل مشکالت اقتصادی به را بهتومان میلیارد هزار  ۵۳۳ ای به مبلغتصمیم دارد بودجه

های درصد به بنگاه ۵۹صورت تسهیالت با نرخ تومان از این مبلغ بههزار میلیارد  ۷۵ها حاکی از آن است که مقرر شده اختصاص دهد. گفته

مند شوند. باید تا دیر ها هستند و باید واجد چه شرایطی باشند که از این تسهیالت بهرهها کدامگیرد. روشن نیست که این بنگاه اختصاصی تعلق

طور شفاف اعالم کنند. را بهها کمک مالی و معیارهای انتخاب این بنگاه های اقتصادی نیازمنددقیق بنگاهنشده از مسئولین بخواهیم مختصات 

 بتوانند اندقرار گرفته کمک دولتدور هستند و کمتر در معرض توجه و هایی که از مرکز بهویژه آنوکار زنان بهکسب همچنین ضروری است که

دستی را از سر و کار تولید صنایعتوانند روی پا بایستند دریافت کنند. تنها در صورت کمک دولت است که این زنان میحمایتی  یهبستاز دولت 

 بگیرند و به ارتقای وضعیت زنان بومی کمک کنند.


