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سخني با خوانندگان

سرزمين كهن پارس با تاريخ چندين هزار ساله خود يكي از مهمترين خاستگاههاي تمدن بشري و سرزميني با پيشينهي هنري
بس غني است .وجود 15رشتهي صنايع دستي و بالغ بر  250نوع محصوالت توليدي و بيش از  1/3ميليون نفر دستاندركار اين
هنر -صنعت ،بيانگر گستردگي و ريشهدار بودن هنر در اين سرزمين است.
با وجود تنوع گسترده و هنر بيمانند موجود در صنايع دستي ايران ،براساس مطالعات صورت گرفته توسط كارشناسان گروه
بينالمللي رهشهر و با استناد به آمار صادرات سال  ،1389متاسفانه سهم صادرات صنايع دستي به توليد ناخالص ملي در اين سال
تنها  0/009درصد است .در بازارهای داخلي نيز بهدليل عرضه نامناسب ،عدم آشنايی کافی ،بازار محدود و ...توليدات صنايع دستي،
سهم چنداني در سبد كاالي خانواده ايراني به خود اختصاص نمیدهد .به اين ترتيب صنايع دستي ايران ،به دليل بازاريابي نامناسب،
جايگاه واقعي خود را در بازارهاي خارجي و داخلی پيدا نكرده است.
بازاريابی و عرضه مناسب توليدات آن ،از عوامل تاثيرگذار بر فروش و به تبع رونق در توليد صنايعدستي است .شرکت در
نمايشگاههای بينالمللی ،احداث غرفههاي فروش صنايع دستي در كنار آثار تاريخي و باستاني ،هتلها ،فرودگاهها و مكانهاي ورود
و خروج گردشگر از ديگر راههای رونق بخشی به اين صنعت است.
فرودگاهها با توجه به اينكه يكي از مهمترين مبادي ورودي و خروجي مسافر و كاال و همچنين ميزبان مسافرين و گردشگراني از
كشورهاي مختلف هستند ميتوانند در توسعه اين صنعت و شناخت آن به جهانيان نقش تعيينكنندهاي داشته باشند .امروزه در
اغلب فرودگاههاي جهان ،صنايع دستي بهصورت بستهبندي شده و در اندازههاي كوچك با هدف حمل و نقل آسان و با برنامههاي
بسيار جذاب و متنوع جهت توسعهي فرهنگ جوامع ميزبان ارايه ميشود.
فرودگاه و شهر فرودگاهي فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) بستر بسيار مناسبي است تا بتوان با ارايه صنايع دستي ايران بخشي
از فرهنگ غني اين كشور را معرفي كرد و باعث توسعهي صنايع دستي كشور شد.
پژوهش حاضر عالوه بر بررسي وضعيت صنايع دستي (بهغير از فرش دستباف ايراني) ،به اهميت صنايع دستي در جهان ،رابطهي
آن با توسعهي صنعت گردشگري و همچنين نقش آن در اقتصاد ايران پرداخته و سپس با توجه به قابليتهاي صنايع دستي براي
سرمايهگذاري در شهر فرودگاهي فرودگاه بينالمللي امام خميني(ره) ،نقش شهر فرودگاهي را در توسعهي توليد و صادرات صنايع
دستي مورد بررسي قرار ميدهد.
گروه بينالمللي رهشهر

شهر فرودگاهي عرصه توسعه صنايع دستي

شهر فرودگاهي فرودگاه امام خميني(ره)
عرصه توسعه صنايع دستی ايران

توسعه حمل ونقل ،زمينهساز توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع

خمينی(ره) خود در بر گيرنده چندين شهر موضوعی و محورهای
کسب و کار خواهد بود و در هر يک از نواحی آن کاربری ويژهای

است .حمل و نقل هوايی بهدليل شتاب بخشيدن به جابجايی

استقرار خواهد يافت .شهر فرودگاهی همچنين در برگيرنده

مسافر و کاال و کاهش هزينه زمان ،از جايگاه ويژهای برخودار

مناطق آزاد و ويژهای است که مزيتهای نهفته در اين مناطق به

است .در چند دهه اخير با تغيير در نقش شماری از فرودگاههای

مطلوبيتهای شهر فرودگاهی میافزايد.

بزرگ دنيا و تبديل اين مراکز به جوامع اقتصادی و خدماتی چند

توليد و عرضه صنايع دستی از جمله فعاليتهايی است که در

منظوره ،شهرهای جديدی در اطراف فرودگاهها شکل گرفته و

بخشهای مختلف شهر فرودگاهی به آن پرداخته میشود .شهر

اين فرودگاهها را از مکانهای ارايه صرف خدمات حمل و نقل به

فرودگاهی فرودگاه بينالمللي امام خمينی(ره) از اين نظر دارای

قطبهای اقتصادی مهم تبديل کرده است.

مزيت نسبی بااليی است .گذر ساالنه بيش از  90ميليون مسافر،

به اين ترتيب شهر فرودگاهي مجموعهاي است متشكل از قطب

ميليونها بازديد کننده و برگزاری دهها نمايشگاه تجاری ،فرصت

ترابري،كانون كسب و كار و ويژگيهاي شهري ،برخوردار از انواع

مناسبی برای توليد و عرضه انواع مختلف صنايع دستی در اين

كاربريهاي توليدي ،خدماتي و تسهيالت غيرمرتبط با وظايف

شهر را فراهم میکند .به اين ترتيب شهر فرودگاهی دروازه بزرگی

حمل و نقل و در مشاركت سازنده با مادر شهر مجاور خود.

برای عرضه هنرهای دستی ايران خواهد بود و میتواند در معرفی

شهر فرودگاهی فرودگاه بينالمللي امام خمينی(ره) نيز برای

و توسعه اين رشته از فعاليت اقتصادی کمک موثری باشد.

رسيدن به چنين جايگاهی طراحی شده و توجه به موضوعات
خاص معاصر مانند شهر پايدار ،شهرسبز و شهر فشرده در ديدگاه
طراحي آن ،در كنار مجموعهاي از فعاليتهاي صنعتي ،خدماتي

صنايع دستي ايران
ع دستي
تعريف صناي 

و پشتيباني ،كه با هدف جذب سرمايهگذاران خصوصی در نظر

ي اين صنعت وجود دارد كه عموما
در جهان ،تعاريف متعددي برا 

گرفته شده است ،ويژگي خاصي به اين شهر داده و آن را به

ي مفاهيم و زمينههاي مشتركي هستند .اما يك تعريف واحد
دارا 

نمونهاي ارزشمند در بين ديگر شهرهاي فرودگاهي تبديل كرده

ل مورد قبول تمام كشورها باشد وجود ندارد و هر
كه بهطور کام 

است .اين فرودگاه و شهر فرودگاهی از لحاظ مساحت (حدود 14

كشور و يا سازمانی  با توج ه به تجربه خاص خود و سياستها و

هزار هکتار) در زمره  10فرودگاه بزرگ جهان قرار دارد و در فاز

هدفهاي مورد نظر ،تعريفي از صنايع دستي ارايه داده است .در

نهايی توسعه خود ،مرکز اشتغال حدود  400هزار نفر خواهد شد،

ي از هنر دست بود ه و
تجربه مشترک ملل ،صنايع دستي مظهر 

بيش از  90ميليون نفر مسافر در آن جابجا می شوند و ميليون ها

ن ذوق و سليقهي هنرمند و روحيه و طرز تفكر سازنده آن
در آ 

نفر از بخش های مختلف آن بازديد خواهند کرد.

دخالت دارد و نشانهای از اصالت ملي و فرهنگي  قو م و يا ملتي

در طرح جامع شهر فرودگاهي فعاليتهاي مختلفي پيشبيني

است.

و بر آن اساس اراضي اين شهر به قطعات متعددي تقسيم شده
است .فعاليتهاي پيشبيني شده در هر يك از قطعات فوق،
زمينه خاصي را شامل ميشود كه از جمله ميتوان به سايتهاي
پرديس زيارتي -فرهنگي ،تجاری ،ورزشي ،آموزشي ،صنعتي و،...
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اشاره كرد .به اين ترتيب شهر فرودگاهی فرودگاه بينالمللي امام

ويژگيهاي صنايع دستي

ð ðانجام قسمتي از مراحل اساسي توليد توسط دست و ابزار و
وسايل دستي

صنايع دستي ايران

ð ðحضور مؤثر و خالق انسان در توليد و شكل بخشيدن به

دستبافي (نساجي سنتي) :فرآوردههايي كه به كمك

محصوالت ساخته شده و امكان ايجاد تنوع و پياده كردن

دستگاههاي ساده و سنتي بافندگي توليد ميگردد ،مانند جاجيم،

طرحهاي مختلف در مرحلهي ساخت اين گونه فرآوردهها

زري،ترمه ،شال و ...

ð ðتأمين قسمت عمدهي مواد اوليه مصرفي از منابع داخلي
ð ðداشتن بار فرهنگي (استفاده از طرحهاي اصيل ،بومي و
سنتي)
ð ðعدم همانندي و تشابه فرآوردههاي توليدي با يكديگر

بافتني :انواع مصنوعاتي كه با كمك ميل ،قالب و مانند آن و با
الياف طبيعي توليد ميشود و جزو بافتنيها به حساب ميآيد،
مانند دستكش ،جوراب ،كاله ،شال گردن و ...

ð ðعدم نياز به سرمايهگذاري زياد در مقايسه با ساير رشتههاي
صنعتي

روكاري(رودوزي) :كليهي مصنوعاتي كه از طريق دوختن

ð ðدارا بودن ارزش افزودهي باال در مقايسه با صنايع ديگر

نقوش سنتي بر روي پارچههاي بدون نقش و يا كشيدن قسمتي

ð ðقابليت ايجاد و توسعه در مناطق مختلف

از نخهاي تار و پود بهوجود ميآيد ،در گروه « رودوزي» و يا

ð ðفقدان جنبه رقابتی فرآوردههای دست ساز با توليدات صنعتی

«روكاري» جاي دارد .مانندسوزندوزي ،قالبدوزي ،مليلهدوزي،

ð ðارزانی نسبی قيمت صنايع دستی به علت پايين بودن سطح

خوسدوزي ،گالبتوندوزي ،پتهدوزي و ...

دستمزدها
ð ðقابليت انتقال تجربيات ،رموز و فنون توليدي ،سينه به سينه
و يا مطابق روش استاد و شاگردي

چاپهاي سنتي :كليه پارچههايي كه به وسيله قلم مو ،مهر و
نظاير آن رنگ آميزي شده و نقش مي پذيرد جزو چاپهاي سنتي
به حساب ميآيد مانند چاپ قلمكار و چاپ كالقهاي (باتيك).

صنايع دستي ايران عالوه بر ويژگيهاي فوق داراي مزيتهايي
است كه ميتواند در رقابت با صنايع دستي ديگر كشورها مورد

نمدمالي :انواع مصنوعاتي كه بر اثر درگيري و متراكم كردن پشم

توجه خريداران قرار گيرد .قدمت و تنوع فرهنگي و گستردگي آن

و كرك در شرايط فني مناسب از طريق ورز دادن تهيه ميشوند،

در پهنه سرزمين ايران موجب تنوع در فرآوردههاي توليدي شده

جزو گروه نمدمالي ميباشند ،مانند كاله نمدي ،پالتوي نمدي،

و تعدد رشتههای صنايع دستي ،ايران را در زمره کشورهای برتر

نمد زيرانداز و نمد پادري.

توليد کننده صنايع دستی قرار داده است.

طبقهبندي صنايع دستي ايران

سفالگري و سراميكسازي :به محصوالتي كه با استفاده از
گِل ُرس و همچنين گِل حاصله از سنگ كوارتز و خاك كائولن،

كارشناسان سازمان صنايع دستي ايران ،بر مبناي روش و

به كمك دست و چرخ سفالگري ساخته و سپس پخته ميشود،

تكنيكهای مورد استفاده ،صنايع دستی کشور را به شرح زير

سفال و سراميك گفته ميشود .براي تكميل اشيا ساخته شده،

طبقه بندي میکنند:

برحسب سنت و رسوم ،روي آنها نقاشي ،كندهكاري و يا نقوش
برجسته ايجاد ميكنند و از لعاب مناسب براي پوشش سطح اشيا

بافتههاي داري :محصوالتي كه به كمك دارهاي افقي يا عمودي

استفاده ميگردد .محصوالت توليد شدهي اين گروه شامل انواع

توليد ميشوند ،مانند قالي ،گليم ،زيلو و نظاير آن.

پارچ ،گلدان و  ...است.
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صنايع دستي ايران

شيشهگري :محصوالتي را كه از طريق شكل دادن مواد معدني

كه طي آن و توسط ابزار و وسايل مختلف و بهطور عمده به وسيله

ذوب شده مانند سيليس و خرده شيشه كه با تركيبي از اين

دستگاه خراطي ،اشيايي مانند انواع قليان ،گهواره ،پايه آباژور و

دو و با استفاده از روش دميدن توسط لوله مخصوص و با به

ظروف مختلف ساخته و پرداخته ميشود.

كارگيري ابزار دستي شامل انبر ،قيچي و غيره حاصل ميشود،
شيشه دستساز مينامند كه شامل مراحل تكميلي و تزئيني،

ريزهكاري و نازككاري چوب :روشي از ساخت فرآوردههاي

مانند نقاشي و تراش هم ميگردد.

چوبي است كه طي آن به وسيلهي وسايل نجاري مانند ّاره ،رنده،

توليد فرآوردههاي پوست و چرم :محصوالتي كه با استفاده از

روكش بر روي بدنه چوبي چسبانده و تحت فشار شكل گرفتهاند و

پوست و چرم دباغي شده به شيوه سنتي توليد ميگردد ،مانند

از اين طريق انواع شكالتخوري ،زير سيگاري ،قاب عكس و نظاير

پوستين ،كاله پوستي،چاروق ،محصوالت تكميلي چرمي (مانند

آن توليد و عرضه ميگردد.

سوهانُ ،مغار و  ...قطعات كوچك چوبي آماده شده به صورت

تلفيق چرم با محصوالت دستباف) جزو اين گروه هستند.
منبتكاري ،كندهكاري و مشبككاري چوب :شيوهاي ديگر از

ساخت محصوالت فلزي وآلياژ :فرآوردههايي كه به شيوه

توليد محصوالت چوبي است كه طي آن طرحها و نقوش سنتي با

سنتي و با استفاده از ابزار دستي و انواع فلزات (مس ،نقره ،طال

استفاده از قلم ،چكش ،مغار و ساير ابزار نجاري بر روي چوبهاي

و آهن) و انواع آلياژها (برنج و ورشو) توليد ميگردد مانند انواع

مرغوب وبادوام شكلميپذيرد.

ظروف خانگي ،چاقو ،قندشكن ،قلم تراش ،قفل و  ...جزو اين گروه
ميباشند.

حصير بافي :حصيربافي كه بامبوبافي ،مرواربافي ،ت ِركهبافي،
چمبافي ،سبدبافي و چيغبافي را نيز شامل ميشود ،همان بافت
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قلمزني ،مشبككاري ،حكاكي روي فلزات و آلياژها :هنر-

رشتههاي حاصل از الياف سلولزي (گياهي) به كمك دست و ابزار

صنعتي است كه طي آن طرح ها و نقوش سنتي با استفاده از قلم،

ساده دستي است كه طي آن محصوالت مختلفي مانند زيرانداز،

چكش و ساير ابزار دستي بر روي اشيا ساخته شده از فلز با آلياژ

سفرهي حصيري ،انواع سبد ،انواع ظروف و  ...توليد و عرضه

شكل ميگيرد.

ميگردد.

سنگتراشي ،حكاكي روي سنگ و معرق سنگ :شامل

خاتمسازي :روشي از توليد فرآوردههاي چوبي است كه با

مصنوعاتي ميگردد كه مواد اوليه اصلي آن را انواع سنگها

استفاده از روكش حاصله از به هم چسباندن قطعات كوچك

مانند فيروزه ،مرمر ،يشم ،سنگ سياه ،سنگ سفيد (آالباستر)

فلزات ،استخوان و انواع چوب در اشكال و طرح هاي سنتي (بيشتر

و  ...تشكيل ميدهد و به كمك ابزار و وسايل مختلف تراشيده

به صورت هندسي) و به كمك ابزار و وسايل مختلف ،فرآوردههايي

يا حكاكي ميشود مانند انواع ظروف ،پايهي چراغ ،قاب عكس،

مانند انواع قاب عكس ،جاسيگاري ،شكالت خوري ،ميز،صندلي و

انواع نگين و ...

 ...ساخته مي شود.

خراطي چوب :خراطي ،شيوهاي از توليد محصوالت چوبي است

معرقكاري :ترسيم طرحها و نقشهاي سنتي بر روي زمينهي

صنايع دستي ايران

چوبي يا سراميك و خالي كردن داخل خطوط طرح ها و پركردن

لتهيي) و ماسك ،كايت و چترهاي تزئيني است كه با ابزار و وسايل

فضاي خالي شده به وسيله قطعات آماده شده چوبي ،سراميك،

دستي و با استفاده از طرحهاي سنتي ساخته و پرداخته ميشود.

فلزي ،صدفي و سنگي معرق كاري ميگويند.

ع دستي در ايران
قدمت صناي 

كاشيگري :صنعتي است با سابقه كه طي آن انواع كاشيها با

ن زادگاه سفالگري ،ايران
ن و باستانشناسا 
به اعتقاد اكثر محققا 

استفاده از طرحها و نقشهاي سنتي براي استفاده در ابنيهي

ن
بوده و از اين كشور به ساير نقاط جهان راه يافته است .اولي 

مذهبي و تاريخي از طريق قالبگيري گِل ُرس و پختن آن در

نمون ه سفال متعلق به  10هزار سال قبل است كه توسط ساكنا 
ن

كوره ساخته و پرداخته ميشود.

كوهستانهاي بختياري ساخته شده است.
ايران از نظر پيدايش و سير تحول و تکامل پارچههاي منقوش،

مليلهكاري :منظور ،ساخت اشيا مختلف مانند سرويس

يکي از برجسته ترين ملل جهان است .نخستين شواهد تاريخي

چايخوري ،تنگ و همچنين برخي از زينت آالت با استفاده از

مربوط به هزاره پنجم قبل از ميالد درناحيه سهگابي (سگابي)

مفتولهاي نقره ،طال و مس و به كمك ابزار و وسايل ساده فلز

کردستان است.

كاري مانند حديده ،انبر ،قيچي،كوره مخصوص و  ...ميباشد.

در هزاره سوم قبل از ميالد از حفاريهاي تپه حصار دامغان و
شوش (خوزستان) بقاياي پارچههايي که درون مقابر وجود داشته

ميناكاري :منظور ،ساخت بدنه فلزي ،لعابكاري ،پخت ،نقاشي

يا به دور اشيا پيچيده شده ،همينطور ابزار نساجي مانند دوک

و پخت مجدد اشيا در كوره است كه تمامي اين مراحل به كمك

نخريسي و ميلهمفرغي مخصوص پارچهبافي بهدست آمده است.

ابزار و وسايل ساده با استفاده از طرحهاي اصيل و سنتي در

هخامنشيان در بافت پارچههاي پشمي نرم و لطيف مشهور

مرحلهي نقاشي انجام ميپذيرد.

بودهاند .بافت پارچههايي که در متن عناصر تزئيني آنها نخهاي
گالبتون بهکار ميرفت را به دو هزار سال پيش نسبت دادهاند .در

ساخت اشيا مستظرفه و هنري :ساخت اشيا و وسايل ظريفي

دوره ساساني پارچهبافي ايران شهرت جهاني پيدا کرد .تاثير هنر

است كه در آنها عامل هنر به مراتب بيش از فنون توليدي دخالت

پارچهبافي چين ،تکميل آن به وسيله پارچهبافان ايراني و انتقال

دارد و شامل مينياتورسازي ،نقاشي روي صدف ،نقاشي روي چرم،

روشهاي جديد درچلهکشي دستگاه نساجي و بافت از راه ايران

پاپيه ماشه و تذهيب ميشود.

به ايتاليا و شمال اروپا دراين دوره صورت گرفت.
در دوره اسالمي نقوش حيوانات مانند شير ،عنقا و عقاب که

ساخت زيور آالت :ساخت و توليد انواع جواهرات محلي و

زربفت شدهاند بخصوص از دوره سلجوقي به بعد رايج شد.

همچنين انواع زينت آالت با استفاده از طال ،نقره و انواع آلياژها

از پارچههايي که درقرون اوليه اسالمي از تارو پود ابريشم و

ميباشد.

زر ونقوش رنگين بافته ميشد ميتوان به :نگار ،طراز ،ملحم،
سقالطون ،قصب و مثقل اشاره کرد .دردوره ايلخانيان کارخانه

ساخت ساير فرآوردههاي دستي :منظور ،ساخت ساير

متعدد پارچهبافي درتبريز ،شيراز ،شوشتر ،نيشابور و طوس وجود

محصوالت دستي مانند فيروزه نشاني (فيروزه كوبي) طالكوبي

داشت و استادان پارچهبافي دربافت پارچههاي اطلس ،زربفت و

روي فوالد ،انواع عروسكهاي محلي ،تختكشي گيوه (آجيده و

زرکش مهارت داشتند و پارچههاي ابريشمي گيالن ،خراسان ،يزد
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و کرمان بسيار نفيس و گرانبها بودند.

ي و قاليچه ،جاجيم ،گليم ،نمد ،بافت انواع پارچههاي
انوا ع قال 

درقرن دهم هجري بافتههاي کارخانههاي پارچهبافي نيشابور،

دستينخي ،پشمي ،حرير ،ماهوت ،شال ،ترمه،طالكو 
ب ابريشمي،

اصفهان ،شوشتر ،شيراز ،کاشان بخصوص يزد داراي ارزش

مخملدوزي ،گلدوزي ،پوستيندوزي ،مليلهدوزي ،نقرهكاري،

فوقالعادهاي بود .پارچههاي ابريشمي ،مخمل ،زرباف و پارچههاي

خاتمكاري ،قلمكاري ،سفالگري ،ساخت انواع ظروف مسي و

قلمكار پنبهاي اين کارگاهها شهرت داشت.

ي و ساير
ي و منبتكاري ،قلمكار 
سفالي ،شيشهسازي ،ميناكار 

در دوره صفويه پارچههاي زرو سيم باف بخصوص براي لباس

ي تزئين 
هنرها 
ي است.

بانوان و تزئين معماري داخلي اندرون منازل به کار ميرفت .در

در حال حاضر  6رشته از صنايع دستي كشور مهر اصالت سازمان

دوره قاجار بهدليل استقبال از منسوجات ماشيني خارجي ،از

بينالمللي يونسكو را دريافت كردهاند.

ميزان تقاضاي پارچههاي ايراني کاسته و کارگاههاي پارچهبافي

صنايعدستي ايران ،بهعنوان صنعتي مستقل و بومي ،شاخصترين

رونق گذشته خود را ازدست داد .با اين حال بافت پارچههاي

هنر کاربردي ايران است و ريشههاي عميق و استوار در فرهنگ

مخمل و زري ،ترمه و شال در يزد ،کاشان و کرمان ادامه يافت.

غني و بارور ايرانيان دارد.

در دهه  ۱۹۳۰در تالش براي حفظ و تشويق توليد منسوجات

ن روستاي 
ي اهميت بسيار زيادي در خود اشتغالي زنا 
صنايع دست 
ي

و ساير صنايع دستي بومي ،مدارسي براي صنايع دستي در

دارد .در حال حاضر 85 ،درصد شاغالن در بخش فرش و گليم را

شهرهاي بزرگ ايران مانند «مدرسه صنعتي ايران وآلمان» در

ع
ي صناي 
ن و بقيه را مردان تشكيل ميدهند ،در ساير رشتهها 
زنا 

تهران تاسيس شد .در دهه  40شمسی«سازمان صنايع دستي»

ل زنان بسيار باالست ،بهطوري ك ه 62/6
ي نيز ميزان اشتغا 
دست 

و يک مرکز تجاري وابسته به نام «مرکز صنايع دستي» در تهران

درصد فعاليت در اين رشتهها ب ه زنان و  37/4درصد به مردا 
ن

تأسيس شد و خريد محصوالت دستی در سراسر ايران شروع و

اختصاص دارد.

مراکز مختلفی برای عرضه محصوالت خريداری شده ايجاد گرديد.
پس از انقالب اسالمي در سال  ،۱۳۵۷دولت صادرات صنايع
دستي و حتي فرش را بهعنوان بخشي از سياست کلي براي

بازاريابي ،يكي از مهمترين عوامل توسعه صنايع دستي در سطح

کنترل خروج ثروت از کشور در پيش گرفت .صادرات قانوني بر

ملي است .بازاريابي به معناي تالشي آگاهانه براي شناسايي

پايه نقل و انتقاالت بانکي در بازار در سال  ۱۳۶۹از سر گرفته شد.

نيازها ،يافتن مناسبترين بازار ،تهيه و تامين خدمات و محصوالت

در حال حاضر دولت به داليل اقتصادي بهطور اخص براي ايجاد

مناسب براي آن است كه متاسفانه يكي از مهمترين موانع بر سر

شغل ،در حال تالش براي بازيابي توليد صنايع دستي و رساندن

راه توسعه صنايعدستي ايران است.

آن به مقادير قبل از انقالب است.

از ديگر موانع موجود در گسترش بازار صنايع دستي ،عبارتند

عمدهترين صنايع دستي ايران و جايگاه آن
در توسعهي اقتصادي كشور
بسياري از مردم جهان ،ايران را به واسطه برخي از صنايع
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موانع موجود

از :كمبود افراد متخصص و مواد اوليه نامرغوب ،نبود مراکز
العرساني مناسب و تبليغات ،بستهبندي نامناسب ،عدم
اط 
شناخت بازارهاي داخلي و جهاني (بازار هدف) و سليقههاي
متفاوت مشتريان ،عدم توجه به سطح کيفي توليد و نوآوري در

دستي آن ميشناسند .صنايع دستي كه در ايران رواج دارند و

محصوالت توليدي.

ن متداول بوده است شامل :بافت
توليد آنها از زمان قديم در ايرا 

ازجمله راهکارهاي موثر در توسعه بازار صنايعدستي ميتوان به

صنايع دستي ايران و جايگاه آن در توسعهي اقتصادي كشور

معرفي ،تبليغ و ترويج صنايعدستي به منظور بازاريابي در داخل

صنايع دستي ايران كه موفق به دريافت مهر اصالت سازمان

و خارج کشور با شيوههاي نوين تبليغاتي ،استفاده از فناوري روز

يونسكو شدهاند ،دو رشته ورنيبافي و نقرهكوبي مربوط به استان

در توليدات صنايعدستي با حفظ اصالتهاي هنر ملي ،حمايت

آذربايجان شرقي است.

و تشويق بخش خصوصي بهمنظور سرمايهگذاري در اين بخش
بهويژه براي ايجاد بازارچههاي صنايعدستي ،سياستگذاري در

آذربايجان غربي :ساخت و سازهاي سنتي و تراش سنگهاي

راستاي فروش و صادرات کاالها و شرکت در نمايشگاههاي داخلي

قيمتي مهمترين رشتههاي صنايع دستي آذربايجان غربي است.

و خارجي اشاره کرد.

صنايع دستي آذربايجان غربي در  4دسته عمده قرار ميگيرد:

طبق آخرين آمار موجود مربوط به سال  ،1389در مقابل 35

صنايع دستي مبتني بر كاربرد چوب مانند منبت ،معرق و سازهاي

قلمكاالي صنايع دستي صادرشده به  57كشور دنيا ،حدود 245

سنتي ،صنايع دستي مبتني بر كاربر الياف مانند قاليبافي،

ميليون دالر ارز وارد كشور شده است.

گليمبافي و دستبافهاي سنتي ،صنايع دستي مبتني بر كاربرد

در سال  1387اصفهان بهعنوان يکي از قطبهاي صنايع دستي

مواد معدني مانند سفالگري ،شيشهگري و تراش سنگهاي

کشور توانست باعث افزايش  43درصدي صادرات صنايع دستي

قيمتي و صنايع دستي تلفيقي مانند چرمسازي ،نگارگري ،تذهيب

ايران شود .در اين سال صادرات صنايع دستي از گمرک اصفهان به

و زيور آالت.

لحاظ ارزش ،حدود 4/4ميليون دالر بوده است .بيشترين صنايع
دستي صادر شده از گمرک استان اصفهان ،ميناكاري ،قلمكاري،

اردبيل :بيش از  69رشته توليدي صنايع دستي در استان اردبيل

خاتم و کاشي بوده است .افزون بر اين ،بسياري از صنايع دستي

در مناطق شهري و روستايي به صورت گسترده وجود دارد .از

استان اصفهان به استانهاي ديگر نيز صادر ميشود.

مهمترين صنايع دستي استان ميتوان به قاليبافي ،سفالگري،

صنايع دستي در استانهاي كشور

رشتههاي مختلف صنايع دستي از گذشته هاي دور نقش تاثير

گليمبافي و ساخت محصوالت چرمي اشاره كرد .بدون احتساب
فرش ،نزديك به  50هزار نفر در اين استان از طريق صنايع دستي
امرار معاش ميكنند.

گذار و پر رنگي در زندگي مردم سرزمين ايران داشته و با
فرهنگهاي بومي مناطق مختلف رشد كرده و در برخي موارد

اصفهان :استان اصفهان از مراكز مهم صنعتي و تجاري ايران

مرزهاي جغرافيايي كشورمان را در نورديده و چشمان نكته بين

است و به دليل وجود آثار تاريخي و جاذبههاي طبيعي مورد توجه

بسياري را به خود جلب كرده است .در هر گوشه اين سرزمين

هموطنان و جهانگردان خارجي قرار دارد .استان اصفهان همواره

هنرهاي دستي مختلفي شكل گرفته كه نمادي از شيوه زندگي

بهعنوان قطب صنايع دستي ايران مطرح بوده و بر اساس آخرين

و تعامل آنان با ويژگيهاي زيست بوم مردمان آن خطه است.

آمار اعالمي  210رشته صنايع دستي در اين استان ثبت شده

اشارهاي هرچند كوتاه به اختصاصات صنايع دستي استانهاي

است .استان اصفهان اولين استان كشور از لحاظ ساخت صنايع

مختلف كشور اين ويژگيها را بازتاب ميدهد.

دستي شناخته ميشود و تنوع محصوالت دستي در آن بي مانند
است .قلمزني ،خاتمسازي ،ميناسازي ،ساخت كاشيهاي سنتي،

آذربايجان شرقي :در حال حاضر هنرمندان اين استان در بيش

مينياتور ،آبگينه ،فيروزهكوبي ،مخملبافي ،شعربافي و ...از جمله

از  58رشته صنايع دستي مشغول فعاليت هستند .از  6رشته

صنايع دستي اصفهان است.
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ايالم :ايالم كه قدمتي به بلنداي تاريخ ايران دارد ،يكي از مراكز

سه استان تفكيك شده ،در بسياري از رشتههاي صنايع دستي

مهم دستبافهاي سنتي ايران است .قالي ،گليم ،سياهچادر ،چيغ

فعال است .در استان خراسان رضوي رشتههاي شاخص صنايع

و جاجيم از مهمترين دستبافهاي استان ايالم به شمار ميروند.

دستي سنگتراشي ،ارغوانبافي ،گلدوزي ،ساخت زينتآالت با

در سالهاي اخير معاونت صنايع دستي دورههاي آموزشي

فيروزه و عقيق ،پوستين دوزي و ...است .حضور ساليانه بيش

سفالگري ،نقاشي روي سفال ،قلمزني روي مس ،طراحي سنتي

از  30ميليون زاير در مشهد ،اين شهر را به يكي از بزرگترين

و ساخت سازهاي سنتي را در اين استان برگزار كرده و سعي در

بازارهاي صنايع دستي تبديل كرده است .در خراسان جنوبي

ترويج اين رشتهها دارد.

گليمبافي ،چادرشب بافي ،احراميبافي طال و نقره سازي و ...
رواج دارد .در استان خراسان شمالي صنايع دستي رايج شامل

بوشهر :از رشتههاي بومي اين استان ميتوان به گبهبافي،

قاليبافي ،گليمبافي ،چادرشب بافي ،چاروق دوزي ،دوخت البسه

گليمبافي ،عبابافي ،صنايع دستي دريايي ،حصيربافي ،گرگوربافي

محلي ،ساخت سازهاي سنتي و چوخه بافي و ...است.

و سفالگري اشاره داشت .در مجموع حدود  35هزار نفر صنعتگر
در رشتههاي مختلف صنايع دستي اين استان فعاليت ميكنند.

خوزستان :پيشينه صنايع دستي استان خوزستان بيشتر به
شهرستانهاي دزفول ،شوشتر و بهبهان برميگردد كه از مناطق

تهران :با انتخاب تهران بهعنوان پايتخت در دوران قاجار ،بسياري

با سابقه در توليد صنايع دستي خصوصا منسوجات سنتي از قبيل

از رشتههاي صنايع دستي به اين استان منتقل شد و به دليل بازار

ملحفهبافي ،احراميبافي ،سجادهبافي ،جاجيمافي ،چوغابافي و

مصرف ،مركزي جهت تجميع امور توليدي در بسياري از رشته

عبابافي است .در استان خوزستان نزديك به  70رشته صنايع

شد .رشتههاي صنايع دستي بومي استان ،شيشهگري سنتي،

دستي شناسايي شده است.

تراشروي شيشه و بلور ،نقاشي روي شيشه ،سفال ،سراميك،
آهنگري هنري ،حجاري و نقاشي روي چرم است.

زنجان :در حال حاضر بيش از  44رشته صنايع دستي در مناطق
مختلف شهري و روستايي استان زنجان فعال است .رشتههايي

چهارمحال و بختياري :آثار تاريخي كشف شده در اين استان

مانند مليلهكاري ،چاقوسازي ،چاروقدوزي ،گليمبافي،گيوهبافي،

متعلق به حدود  10تا  11هزار سال قبل است كه نشانه قدمت

سازسازي و سفالگري جزو رشتههاي بومي استان به شمار

تاريخي اين سرزمين است .صنايع دستي استان چهار محال و

ميرود .بدون احتساب فرش ،بالغ بر  40هزار نفر در مناطق

بختياري به دو دسته صنايع دستي عشاير و صنايع دستي شهري

مختلف استان به ساخت صنايع دستي اشتغال دارند.

و روستايي تقسيم ميشود .صنايع دستي عشايري عمدتا در گروه
بافتهها قراميگيرد و جنبه خود مصرفي دارد و شامل وريسبافي،

فارس :استان فارس با بيش از  50رشته يكي از استانهاي مهم

خورجين ،جوغا ،سياهچادر ،توبره و ...است .صنايع دستي شهري

در توليد صنايع دستي ايران است .آينهكاري ،سفالگري ،بافت

و روستايي شامل قاليبافي ،يلمهبافي ،گليمبافي ،خورجينبافي،

گليم دو رو ،خاتمسازي ،منبتكاري ،تراش سنگهاي نيم قيمتي،

قفلسازي ،گيوهدوزي و ...است.

دوخت لباسهاي محلي ،رنگرزي طبيعي ،سنگتراشي ،قلمزني،
ساخت كاشي هفترنگ از جمله مهمترين صنايع دستي استان

استانهاي خراسان :استان خراسان كه در دو دهه گذشته به
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قزوين :صنعتگران اين سرزمين آفرينشهاي بيمانندي را از

كرمانشاه نمادي است از تمدن چند هزار ساله اين سرزمين.

چوب ،فلز ،كاغذ و ساير مواد اوليه طبيعي فراهم آورده اند كه آثار

نقش و نگارههاي ماندگار و رايج سنتي در كرمانشاه از حجاري

به جا مانده در موزه ها مبين آن است .زادگاه توليد صنايع دستي

بر صخرههاي سخت گرفته تا نقوش رايج در فرش و گليم و

و هنرهاي سنتي استان در روستاهاي الموت ،آبيك ،تاكستان

نمد ،همه حكايت از ذوق هنرمندان اين سرزمين است .صنايع

و بويينزهرا است .نگارگري ،طراحي فرش ،رودوزيهاي سنتي،

دستي رايج در منطقه شامل گليم اسده و گلبرجسته ،گيوه بافي،

نساجي سنتي ،بافتههاي داري ،صنايع دستي فلزي ،صنايع دستي

موج بافي ،ساخت سازهاي سنتي ،ساخت ابزارهاي فلزي ،قلمزني،

چوبي ،گچبري ،و مقرنس كاري از جمله مهمترين صنايع دستي

ساخت زيورآالت ،تذهيب و ...است.

استان است.
گلستان :رشتههاي بومي صنايع دستي استان گلستان شامل

قم :مهمترين صنايع دستي استان قم شامل بافتههاي داري ،چاپ

جاجيمبافي ،ساخت زيورآالت تركمن ،ساخت دوتار تركمن،

سنتي ،شيشهگري ،چرم و پوست ،سنگتراشي،تراش سنگهاي

نواربافي كتول ،پالس بافي ،رنگرزي طبيعي ،سوزندوزي،

قيمتي و نيمهقيمتي ،صنايع چوبي ،خوجينبافي ،گيوهبافي و

سفالگري و ...است .تعداد  44تعاوني در زمينه صنايع دستي در

گيوهدوزي است.

اين استان فعال است.

كردستان :صنايع دستي استان نشات گرفته از سرزمين و فرهنگ

لرستان :رشتههاي شاخص صنايع دستي استان لرستان

غني اين ديار و مردمان آن است .استان كردستان از مهمترين

جاجيمبافي ،گليمبافي ،ورشوسازي ،قلمزني بر روي ورشو،

مراكز توليد قالي و گليم است .مشهورترين گليمهاي كردستان

قاليبافي،گيوهبافي و گيوهدوزي ،چيتبافي ،نمدمالي و حجاري

بافت سنه است كه شامل سنندج و اطرا 
ف آن ميشود .ساخت

سنگ است .تعداد كارگاههاي فعال صنايع دستي استان  4500و

فرآورده هاي چوبي و نازك كاري در سنندج سابقه ديرينه دارد.

تعداد تعاونيهاي فعال  39واح است.

كرمان :گليمبافي ،پتهدوزي ،معرق ،مشبك ،سفال ،حصيربافي،

گيالن :رشتههاي فعال صنايع دستي استان گيالن شامل معرق،

مستزييني ،قلمزني روي مس ،مجسمهسازي ،سوزندوزي،

نگارگري ،حصيربافي ،دوخت البسه محلي ،مرواربافي ،خراطي،

گليم شيريكيپيچ ،گليمچل ماشوله ،نمدمالي ،ساخت سازهاي

منبت ،شالبافي ،بامبوبافي ،چادرشببافي ،چلنگري و حجاري

سنتي ،چاقو سازي ،تذهيب ،تراش شيشه ،نقرهسازي ،مليلهسازي،

است.

گيوهدوزي ،خوسدوزي ،چادرشببافي و ...از جمله صنايع دستي
استان كرمان است.

مازندران :بيش از  90درصد صنايع دستي استان مازندران
را فرآوردههاي دستباف تشكيل ميدهد .در غرب استان نيز

كرمانشاه :كرمانشاه در مسير شاهراه زيارتي ـ  تجاري ايران

صنعتگراني به نمدمالي ،سفالگري ،كندهكاري روي چوب،

و بينالنهرين قرار دارد و مهاجرت به اين شهر موجب شد كه

بامبوبافي ميپردازند .همچنين در مركز استان صنايعي مانند

هنرمندان رشتههاي مختلف نيز در اين منطقه سكنا گزينند

منبتكاري ،سوزندوزي رواج دارد .در آالشت از توابع سواد كوه

و موجب ارتقا هنر و صنايع دستي منطقه شوند .صنايع دستي

اصيلترين دستبافت مازندران يعني جاجيم يا حمامسري توليد
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ميشود .تعداد شركتهاي تعاوني استان مازندران  100واحد
است.

اهداف و برنامههاي توسعه صنايع دستي

براي توسعهي توليد و صادرات صنايع دستي ايران سازمان ميراث
فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري در سال  1389برنامههايي

هرمزگان :رودوزيهاي سنتي از جمله مهمترين رشته صنايع

را با رويكردهاي حمايتي تدوين كرد تا در راستاي اين برنامهها،

دستي اين منطقه است .حصيربافي ،سفالگري و نساجي سنتي و

از محل صادرات صنايع دستي درآمد بيشتري نصيب كشور شود.

صنايع دريايي ،توربافي و گرگوربافي از ديگر صنايع دستي استان

مهمترين رويكردها و برنامههاي دفتر امور بازرگاني سازمان ميراث

به شمار ميرود.

فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري ايران عبارت است از:
 -تقويت و حمايت از بازرگاني داخلي و خارجي ،ساماندهي و

مركزي :قالي دستباف استان به نام تجاري ساروق در جهان

توانمندسازي تشکلها و انجمنهاي غيردولتي صنايع دستي،

شهره است .همچنين گليمبافي به صورت ساده و گل برجسته

توانمندسازي و تقويت فعاالن صنايع دستي .در راستاي

با استفاده از طرحهاي اصيل در اراك ،خمين و ديگر شهرها و

تحقق اهداف برنامهي پنجم توسعهي كشور چشماندازها

روستاهاي استان مركزي بافته ميشود .كندهكاري و قلمزني

و پيشنهادات راهبردي با رويكردهاي حمايتي زير توسط

روي چوب ،معرق ،مشبك ،ساخت سازهاي سنتي ،خراطي و

سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري ،تدوين

پيكرتراشي از ديگر صنايع دستي استان است .تعداد كارگاههاي

شده است.

فعال صنايع دستي استان  55كارگاه است و  15تعاوني نيز

 -حمايت از ايجاد زيرساخت بازارچههاي صنايع دستي

فعاالن صنايع دستي استان را پشتيباني ميكنند.

 اعطاي تسهيالت به هنرمندان و صنعتگران صنايع دستي -بيمه صنعتگران صنايع دستي و معافيت بيمهي سهم

همدان :استان همدان در زمينه سفالگري و سراميك مشهور
است .از ديگر صنايع دستي استان ميتوان به نساجي سنتي،
بافتههاي داري ،پوشاكسنتي ،چاپسنتي ،صنايع دستي

 حمايت از ايجاد و تقويت تشكلهاي غير دولتي و اتحاديههايصنفي صنايع دستي

چرمي ،صنايع دستي فلزي ،گچبري و مقرنسكاري صنايع

 -طرح استفاده از کاالهاي صنايع دستي درسبد جوايز بانکها

چوب ،حجاري ،تذهيب ،نگارگري ،مينياتور ،رودوزيهاي سنتي،

 -برگزاري همايش ،گردهمايي ،کارگاه آموزشي-تخصصي و

رنگرزي ،و آبگينه اشاره كرد.
يــزد :يزد بهعنوان يكي از قديمي ترين كانونهاي كار و تالش
و خالقيت ،در زمينه صنايع دستي بسيا فعال و فرآوردههاي دستي
آن مشهور بوده است.گليم ،گيوه ابركوه ،زنجيرسازي اردكان ،بوريا
و حصيربافي بافق ،چلنگري تفت ،گيوه بافي طبس ،چاقوسازي و
سبدبافي مهريز ،زيلوبافي ميبد ،كاشيسازي هفت رنگ و ترمه
بافي و ...از جمله صنايع دستي استان يزد است.
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جدول رويكردها و برنامههاي حمايتي صنايع دستي دفتر امور بازرگاني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ايران
فراهم كردن زير
ساختهاي الزم
جهت ايجاد شهرك و
بازارچه

مرمت اماکن تاريخي استانها درراستاي تبديل به بازارچه هاي صنايع دستيايجاد ساز و كارهاي الزم براي اجرايي كردن زير ساختهاي بازارچههاي صنايع دستي-ايجاد ساز و كارهاي الزم براي اجرايي كردن زير ساختهاي شهركهاي صنايع دستي

تقويت و حمايت از بازرگاني خارجي

برگزاري
نمايشگاههاي خارجي

شناسايي نمايشگاههاي خارجي از طريق سازمانها و دستگاههاي دولتي و غيردولتي مرتبط تدوين جدول نمايشگاهي باهمکاري مراکز برگزار کننده
برگزاري نمايشگاههاي خارجي شناسايي هنرمندان و صادرکنندگان برتر و تجليل از آنهاشناسايي و معرفي رشتههاي صنايع
دستي صادراتي استانها

آسيب شناسي و
حمايت از صادرات
محصوالت صنايع
دستي از طريق
اجراي مطالعات
کاربردي و پژوهشي

بررسي و تعيين مشکالت و موانعتدوين راهبرد و خط مشيهاعارضهيابي استراتژي توسعه صادرات صنايع دستي در سطح کالناستقرار شرکت سرمايهگذاري توسعه صنايع دستي کشورراه اندازي مركز بازاريابي محصوالت صنايع دستيحمايت از صادرات محصوالت صنايع دستي و تقويت زيرساختهاي موردنياز صادراتتهيه نام تجاري مناسب براي توليدات صنايع دستي به تفکيک موضوع و رشتهاستقرار دبيرخانه دايمي سازمان جهاني صنايع دستي و گردشگري کشورآسيبشناسي روند توليد صنايع دستي کشور از قدم اول (تهيه مواد اوليه) تا کنترل کيفيت و صادراتشناسايي قابليتها و توانمنديهاي کاالهاي صنايع دستي در جهت ورود به بازارهاي جهانشناسايي رشتههاي قابل رقابت صنايع دستيبرگزاري همايش ،گردهمايي ،کارگاههاي آموزشي -تخصصي ،همايشهاو سمينارهاي علمي -توجيهي ،جشنوارههاي ملي واستاني براي اعضاي هيأت مديره ،تشكلهاي غيردولتي صنايع دستي و مرتبط با آن
شناسايي و نيازسنجي درخصوص مشکالت و مسايل موجود تشكلهاي صنايع دستي از طريق اجرايمطالعات کاربردي و پژوهشي با همکاري وزارت تعاون ،سازمان توسعه تجارت ،معاونت سرمايه گذاري و ...فراهمسازي زمينههاي حضور تشکلها و انجمنهاي فعال در نمايشگاههاي داخلي و خارجيتعيين شاخصهاي تخصصي مورد نياز به منظور انتخاب تشكلهاي فعال صادراتي ،توليدي و توزيعيدر سطوح ملي و استانيحمايت از متقاضيان عالقمند به تشکيل انجمنها و تشكلهاي صادراتي ،توليدي ،توزيعي براي فعاليتهاي صنايع دستيتبيين ساختارهاي جديد تشکلها با همکاري و هماهنگي دستگاهها و سازمانهاي ذيربطتجليل از تشکلها و انجمنهاي فعال و برتر در برنامههاي ملي و استاني در روز جهاني صنايع دستيحمايت از ايجاد شبکه گسترده فروش محصوالت صنايع دستي به صورت الکترونيک توسط تشکلها و انجمنهاي غيردولتيصنايع دستي
فراهمسازي زمينههاي ايجاد اتحاديه صنفي ،فروشندگان صنايع دستيفراهمسازي زمينههاي ايجاد انجمنهاي ملي هنرمندان صنايع دستي کشورمعرفي و تجليل از پيشکسوتان ،هنرمندان و فعاالن صنايع دستي کشور در مراسمهاي ملي و جهاني ضمن تدوينشاخصهاي ارزيابي

حمايت
از فعاالن
صنايع
دستي

تقويت مديريت و
منزلت اجتماعي
و اقتصادي فعاالن
صنايع دستي

فضاسازي فرهنگي و اجتماعي براي حضور فعالتر هنرمندان موفق صنايع دستيبرنامهريزي جهت تصويب بيمه صنعتگران صنايع دستي خود اشتغال در مجلس شوراي اسالمياجراي پوشش بيمه تأمين اجتماعي براي هنرمندان ،صنعتگران و فعاالن صنايع دستي کشورايجاد باجههاي فروش صنايع دستي در سراسرکشورتدوين و تصحيح قوانين ،دستورالعملها و آيين نامههاي الزم(قوانين مالياتي ،تسهيالت بانکي ،بيمه و )....به منظور حمايت از صنايع دستي کشور در زمينههاي مختلف توليدي ،بازرگاني و خدماتي-اختصاص جوايز بانکها به محصوالت و توليدات صنايع دستي

منبع :پرتال سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري1390
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همچنين اهداف و برنامههاي سال  1390اين سازمان براي حضور

توليدکنندگان صنايع دستي در زمينههاي امور گمرکي،

موثر در بازارهاي بينالمللي به شرح زير است:

حمل و نقل و موارد مشابه

 بررسي و مطالعه بازارشناسي و موقعيت کشور در بازار صنايعدستي جهت رونق و افزايش صادرات
 فراهم کردن امکانات الزم جهت استفاده و بهرهگيري ازسيستمهاي پيشرفته بازرگاني به منظور توسعه بازار و فروش
صنايع دستي
 فراهم آوردن زمينههاي تشويق صنعتگران و بازرگانان صنايعدستي براي حضور موثر در بازارهاي داخلي و خارجي
 -جلب مشارکت مردم ،بخش خصوصي و دولتي براي

توانمنديهاي اعضا و ارکان اتحاديهها ،تشکلها و سازمانهاي
غيردولتي ذيربط با حوزههاي فعاليت صنايع دستي به منظور
حضور فعال آنان در عرصههاي توليد ،فروش و صادرات
 برنامهريزي و انجام فعاليتهاي الزم به منظور بهرهمندي وتحت پوشش قراردادن توليد کنندگان و هنرمندان صنايع
دستي از مزاياي بيمه

سرمايهگذاري داخلي و خارجي در توليد و بازاريابي صنايع
 -فراهم آوردن امکانات و صدور مجوز برگزاري نمايشگاه

تشكلهاي تعاوني در بخش صنايع دستي
كشور و تعداد شاغلين
توليد صنايع دستي عموما در واحدهاي خرد خانوادگي و يا

منطقهاي ،سراسري و بينالمللي صنايع دستي و هنرهاي

واحدهاي كارگاهي كوچك صورت ميگيرد .تامين مواد اوليه،

سنتي در داخل و خارج از کشور

سرمايه مورد نياز ،عرضه و فروش توليدات اين واحدها در نبود

دستي با واحدهاي ذيربط

 -هماهنگي و همکاري با دستگاهها و تشكلهاي ذيربط جهت

تشكلهاي محلي ،منطقهاي و يا كشوري عمال با مشكل مواجه

معرفي هنرهاي سنتي و صنايع دستي متناسب با سلیقه و

است .تشكيل تعاوني از توليدكنندگان خرد زمينهاي است براي

نياز بازارهاي داخلي و خارجي

تسهيل فعاليت آنها .اگرچه در حال حاضر تمام توليدكنندگان

 نظارت براجراي قوانين و مقررات درصنايع دستي و هنرهايسنتي
 ارزيابي و نظارت بر چگونگي معرفي و فروش محصوالتصنايع دستي در نمايشگاههاي داخلي و خارجي

در اين تشكلها عضو نيستند و شمار زيادي از آنان به شكل
انفرادي فعاليت ميكنند ،اما تشكلهاي موجود نقش مهمي در
تامين نيازها و عرضه محصوالت آنان به بازارهاي هدف به عهده
دارند .رفع تنگناهاي موجود در تعاونيهاي بخش صنايع دستي و

 -فراهم كردن زمينههاي مناسب براي راهاندازي و ايجاد

مشاركت توليدكنندگان در سامانه مديريتي و هدايت اين تشكلها

بازارچههاي صنايع دستي توسط مردم و بخش خصوصي با

يكي از راههاي توسعه صنايع دستي كشور است .در ادامه وضعيت

هماهنگي سازمانها ،ادارهها و دستگاههاي ذيربط از طريق

فعلي تشكلهاي تعاوني مورد بررسي قرار ميگيرد.

ارايه شاخصهاي کمي و کيفي
 -تهيه ضوابط و مقررات الزم براي صدور مجوز تأسيس
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 -برنامهريزي و انجام اقدامات الزم در جهت ارتقا دانش و

شمار تعاوني ،اعضا و شاغلين

شرکتهاي نمايشگاهي تخصصي صنايع دستي و هنرهاي

تاكنون  1303شركت تعاوني و  18اتحاديه استاني و يك اتحاديه

سنتي توسط بخش خصوصي با همکاري مراجع ذيربط

سراسري صنايع دستي در كشور تشكيل شده و يا در دست ايجاد

 -برنامهريزي و انجام اقدامات الزم به منظور ايجاد تسهيالت

است .از اين تعداد  469تعاوني فعال 527 ،تعاوني دردست ايجاد

در امر فروش و صادرات و ارايه اطالعات بازرگاني به

و  307تعاوني غير فعال هستند .به عبارتي  36درصد تعاونيها

نمونههاي موفق توسعه صنايع دستي در جهان

فعال 40 ،درصد در حال تشكيل و  24درصد غيرفعال هستند.

ارتقا كيفيت محصوالت ( 6درصد)

استانهاي هرمزگان ،گلستان و همدان بهترتيب با  184،116و

تخصيص مجوز فعاليت ( 7درصد)

 107تعاوني بيشترين و استانهاي كهگيلويه و بويراحمد ،لرستان،

حمايت سازمانهاي ذيربط (14درصد)

تهران با  7 ،6و  9تعاوني داراي كمترين تعاوني هستند.

ساير موارد ( 2درصد)

از نظر تعداد اعضا استانهاي سيستان و بلوچستان ،كرمانشاه،
هرمزگان به ترتيب با  1473 ،4351و  1362نفر عضو در صدر
قرار دارند و استانهاي لرستان ،تهران و قزوين با  66 ،49و 116
نفر داراي كمترين تعداد اعضا هستند.

مشكالت تحقق اهداف تعاونيها

 -كمبود مواد اوليه ( 10درصد)

نمونههاي موفق توسعه صنايع دستي در
جهان
صنايع دستي به نوعي بازگو كنندهي سابقه و ريشههاي تاريخي،

اجتماعي و فرهنگي كشور محل توليد خود هستند و به اين ترتيب،
از طرفي ميتوانند عامل مهمي در شناسايي فرهنگ و تمدن كشور
توليدكنندهي خود و از طرف ديگر از عوامل موثر در جذب گردشگر

 -كمبود سرمايه درگردش ( 17درصد)

باشند .امروزه در بسياري از كشورهايي كه پيشينهي تاريخي غني

 -به روز نبودن ماشينآالت توليد ( 4درصد)

دارند ،فرآوردههاي دستي با طرحها و ويژگيهاي منحصر به فرد

 -عدم همكاري سازمانهاي ذيربط (7درصد)

خود ،مكمل ديدنيهاي تاريخي هستند .صنايعدستي و در مجموع

 -نداشتن مجوز فعاليت ( 2درصد)

هنرهاي بومي سنتي هر كشور بهويژه در قطبهاي مطرح آن

 -اختالف اعضا ( 4درصد)

همچون چين ،ايران و هند ميتواند تجلي ذوق و انديشه ،بيانگر ارج

 -ضعف مديريتي ( 7درصد)

نهادن به ميراث ملي و گنجينهي با ارزش معنوي و همچنین بيانگر

 -عدم برگزاري مجامع عمومي ( 10درصد)

عمق ،معنا و مفهوم واقعي فرهنگ و تمدن پرسابقهي آنها باشد.

 -نداشتن مكان فعاليت ( 7درصد)

ايجاد مجتمعهاي بزرگ صنايع دستي كه پروس ه و فرآيند توليد

 -مشكل بازاريابي و فروش محصوالت ( 15درصد)

آثار شاخص صنايع دستي را در معرض نمايش قرار ميدهند

 -سطح درآمد پايين ( 13درصد)

نيز از مهمترين اقدامات كشورهايي است كه از صنايع دستي

 -ساير موارد ( 4درصد)

جهت رشد اقتصادي كشور خود استفاده ميكنند .تجارب بسيار

راهكارهاي توسعه و فعال نمودن تعاونيها

تخصيص تسهيالت ( 21درصد)

موفق كشور جمهوري خلق چين از ايجاد كارخانههاي بزرگ به
صورت كارگاه ،نمايشگاه و فروشگاه در رشتههايي چون ميناي
خانهبندي ،تراش سنگ يشم ،رودوزي و نيز تجربه بس ارزشمند

برگزاري مجامع عمومي ( 7درصد)

كشور تايلند در ايجاد مجتمعهاي توليد و فروش صنايعدستي در

تامين مكان فعاليت (12درصد)

شهر شيانگمي از نمونههای بسیار موفق در این مقوله هستند.

ايجاد نمايشگاههاي دايمي فروش توليدات  (12درصد)

كشورهايي مانند چين و هند توانستهاند عليرغم جمعيت زياد از

توجه به امور آموزشي (11درصد)

توليد و صادرات صنايع دستي در بهبود وضعيت اقتصادي خود

اصالح ساختار مديريتي ( 5درصد)

بهره ببرند .تركيب اين صنايع ،با سنن ،رسوم و بينش صنعتگران

حل و فصل اختالف اعضا و مديران ( 3درصد)

و در نتيجه جاذبههاي منحصر به فرد آنها موجب شده است
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كه عدهاي از صاحبنظران آن را بهعنوان فرهنگ اقتصادي

سنت که در فرودگاه اينچئون مستقر هستند ،با برنامه های متنوع

بخوانند .فرودگاههاي جهان بهعنوان اولين و آخرين مكان حضور

خود عالوه بر سرگرم کردن مسافران ،تاثیر بسزایی در روحیه و

گردشگران و مسافران ،معموال پايانههاي مناسبي براي بازاريابي و

رفع خستگی آنان می گذارند.

ارايهي محصوالت صنايع دستي هستند .توليد ،بازاريابي و فروش
صنايع دستي در فرودگاهها و شهرهاي فرودگاهي ،عالوه بر صدور

فرودگاه جامو هند

صنايع دستي موجب ترويج ويژگيهاي فرهنگي كشورها نيز

در اين فرودگاه ،غرفهي صنايع دستي با هدف حفظ سنت و

ميشود .به مالحظه فوق اكثر فرودگاههاي دنيا ،بخشهايي را به

فرهنگ هند و آشنا شدن مشتريان و مسافران با آن داير شده

منظور افزايش توليد و توسعهي صادرات صنايع دستي اختصاص

است .يكي از سياستهاي فرودگاه جامو هند ارايه صنايع دستي

دادهاند .در اين قسمت به بررسي نحوهي ارايه صنايع دستي در

ساخته شده توسط اهالي جامو و كشمير در محلي نزديك سالن

برخي از فرودگاههاي جهان اشاره ميشود.

 VIPاست .در غرفههاي صنايع دستي اين فرودگاه ،زيور آالت

فرودگاه و شهر فرودگاهي اينچئون

دستساز هندي ،صنايع دستي ساخته شده از پارچه ،سنگ،
فلز ،شيشه ،علف ،چوب ،چوب خيزران ،خاک رس و سراميك

فرودگاه بينالمللي اينچئون فرودگاهي است که فرهنگ سنتي

ارايه ميشود .بازار صادرات صنايع دستي هند ،كشورهايي مانند

کره در آن به نمايش گذاشته ميشود .مركز صنايع دستي اين

عربستان سعودي ،اياالت متحده آمريکا ،ژاپن ،انگلستان ،آلمان،

ت كشور و همچنين
فرودگاه ،مركزي براي حفظ فرهنگ و سن 

کانادا ،ايتاليا و فرانسه ،هستند .ضمنا كليهي پرسنل و فروشندگان

منبع درآمدي حائز اهميت از فعاليتهاي غيرپروازي آن است.

غرفهي صنايع دستي ،لباس سنتي پوشيده و جهت ارايهي اين

در فرودگاه اينچئون كرهي جنوبي مکان مخصوصي طراحي شده

اجناس بهطور كامل آموزش ديدهاند.

که بازديدکنندگان ميتوانند با دست خود صنايع دستي مثل
هانجي (کاغذ سنتي کره از چوب درخت شاهتوت) ،بادبزن تاشو
و غيره را بسازند.

1

دهكدهي صنايع دستي شهرفرودگاهي كوجي در جنوب
هند

در مرکز صنايع دستي ،صنايع دستي هانجي و سراميکهاي

فرودگاه بينالمللي كوجي در جنوب هند در حال برنامهريزي

لوکسي که توسط چهرههاي فرهنگي ساخته شدهاند به فروش

براي راهاندازي يک دهكدهي صنايع دستي در محدودهي شهر

ميرسند .گردشگران ميتوانند در کنار تجربهي ساختن صنايع

فرودگاهي كوجي است.

دستي کره ،از هنر صنايع دستي ساخته شده توسط اين استادان

اهداف تاسيس دهكدهي صنايع دستي شهر فرودگاهي كوجي

دیدن کرده و همچنين از موسيقي سنتي کره مثل گئومونگو

هند عبارتند از:

(نوعي آلت موسيقي با شش سيم) ،گاياگئوم (نوعي سنتور با

 -كمك به ارتقا محصوالت صنايع دستي

دوازده سيم) و هائگئوم لذت ببرند.

 -افزايش صادرات

چهار مرکز فرهنگي ،نمايشگاه صنايع دستي و مرکز تجربهي

 -بازاريابي

1-Airports Authority of India/Civil Airport Jammu/TENDER DOCUMENT/For/Contract for Jammu & KashmirHandicraft Shop
at Civil Airport, Jammu.
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 افزايش درآمد ارزي از محل صنايع دستي ايجاد فرصتهاي شغلي براي هنرمندان صنايع دستي حفظ فرهنگ كشور توسعهي صنعت گردشگري و جذب گردشگر در محدودهيشهر فرودگاهي
دهکده صنايع دستي هند به صنعتگران ،سازمانهاي خصوصي
و دولتي كمك ميكند تا كيفيت محصوالت خود را ارتقا داده و
در يكي از اصليترين مبادي ورودي و خروجي مسافر و گردشگر
بتوانند بازار بسيار خوبي براي ارايهي محصوالت خود پيدا كنند.
لذا با راهاندازي اين دهكده در مكاني جذاب و پر تردد مانند
فرودگاه ميتوانند در آمد خود از فروش صنايع دستي را تا چند
برابر افزایش دهند .افزون بر این ،اين شانس را به هنرمندان صنايع
دستي ميدهد تا هنر خود را در سطح بينالمللي ارايه کنند.
اقالم صنايع دستي كه قرار است در اين دهكده به فروش برسد،
عبارتند از:
صنايع دستي ساخته شده از الياف سخت و زبر ،بامبو ،نارگيل،
چرم ،گل رس ،نقاشي بر روي برنج و نقره كه در بازارهاي جهاني
بيشتر مورد پسند مشتريان قرار دارد .وزن سبك و حجم كم از

توليد صنايع دستي در دهكده صنايع دستي

ويژگيهاي اين صنايع دستي است.
در مرحلهي اول طراحي دهكدهي صنايع دستي ،پيشنهاد براي
ساخت  60غرفه فروش و عرضهي صنايع دستي بهصورت يك
راستهي بازار و كارگاههاي كوچك صنايع دستي پيشبيني شده
است تا گردشگران بتوانند عالوه بر آشنا شدن با نحوهي توليد،
اين شانس را داشته باشند تاخود نيز آن را تجربه كنند .موزهي
صنايع دستي قديمي هند نيز در اين دهكده وجود دارد.
ضمنا در اين دهكده امكاناتي جهت رفاه هنرمندان و فروشندگان
صنايع دستي و همچنين مشتريان و گردشگران نيز طراحي شده
است .رستوران ،كافيشاپ ،حمام و كليهي امكاناتي كه در يك
دهكده عرضه ميشود در اين طرح پيشبيني شده است .حتي
در رستورانهاي اين دهكده ،غذاي سنتي در ظرفهايي كه جزو
توليد صنايع دستي و آموزش به گردشگران

اقالم صنايع دستي هستند سرو ميشود.
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ضرورت كاربرد فنآوري در توليد صنايع دستي

ضرورت كاربرد فنآوري در توليد صنايع
دستي

تحول و دگرگونی در نوع ابزار و شيوههای توليد صنعتي ،زمينه

بهرهگيري از آنها را در توليد صنايع دستي نيز با هدفهاي مختلف
ناگزير كرده است .استفاده از تکنيکهاي جديد در صنايع دستی
میتواند با هزينهای محدود باعث کاهش فعاليتهای سخت بدنی،
افزايش قدرت توليد صنعتگر ،تقليل هزينهها و باال رفتن ميزان
توليد و همينطور ايجاد استاندارد جهت قسمتهايی از فرآوردههای
دستساز شود .بهطور مثال در مرحله آماده کردن خاک ،جهت
سفالگری ،دستگاههای برقی ارزان قيمت میتوانند عمل خرد
کردن سنگ ،آسياب کردن خاک ،ورز دادن گل و  ...را انجام دهند
بدون آنکه لطمهای به ماهيت هنری محصول هنری وارد آيد.
بهطور کلی میتوان گفت استمرار توليدات صنايع دستی بهعنوان
توليدی اقتصادی ،با توجه به امتيازاتی که از نظر تنوع طرحها،
نقوش و رنگها و ويژگيهای ناحيهای نسبت به محصوالت
امكانات رفاهي در دهكده صنايع دستي

مشابه ماشينی دارد ،منوط به کاربرد حساب شده و معقول
ابزار ،دستگاهها و مواد جديد است تا از يک سو بتواند با توليدات

افزون بر اين ،در اين دهكده فضاهايي با هدف آشنايي كودكان

مشابه ماشينی رقابت کند و از سوی ديگر بازار بسته و محلی اين

با تاريخچهي صنايع دستي و نحوهي ساخت و استفاده از آنها در

محصوالت را به بازارهای بينالمللي پيوند دهد .پيشرفتهای فنی

نظر گرفته شده است.

1

در آينده نيز بدون شک تسهيالت بيشتری را برای ادامه حيات
صنايع دستی فراهم خواهد آورد.

رابطهي متقابل صنايع دستي و توسعه
گردشگري
بر اساس پيشبيني سازمان جهاني گردشگري تعداد گردشگران
در سال  2020به حدود يك ميليارد و پانصد و شصت ميليون
نفر خواهد رسيد .يكي از فعاليتهايي كه تحت تاثير رشد شمار
گردشگران قرار ميگيرد ،صنايعدستي است .از آنجا كه  18درصد
كودكان و دهكده صنايع دستي

خريد گردشگران مربوط به صنايع دستي است ،افزايش تعداد

1- http://kochigallan.com
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رابطهي متقابل صنايع دستي و توسع ه گردشگري

گردشگران موجب افزايش خريد محصوالت صنايع دستي شده و
به گسترش اين فعاليت كمك خواهد كرد .به اين ترتيب ميتوان
انتظار داشت كه همگام با توسعه گردشگري ،توليد و عرضه صنايع
دستي نيز افزايش يابد .با توجه به پيشينه و آثار متعدد تاريخي
كشور ،انتظار ميرود كه شمار گردشگران خارجي بازديدكننده از
ايران نيز به همين نسبت در آينده افزايش يابد .به تبع افزايش

 تامين تسهيالت و جوايز صادراتي براي صنعتگران وصادركنندگان
 ارايه خدمات فني و آموزشي به كارگاههاي طرحهاي توليديبخش تعاوني و خصوصي

صنايع دستي مهم براي سرمايهگذاري

شمار گردشگران تقاضا براي خريد محصوالت صنايع دستي نيز

همهي صنايع دستي صادر شده نقش يكساني در توليد ارزش

افزايش خواهد يافت .فرودگاه و شهر فرودگاهي امام خميني(ره)،

افزوده نداشته و تنها تعدادي از اين صنايع در ارزآوري به كشور

بهعنوان يكي از مهمترين مراكز عبور گردشگران خارجي ،موقعيت

نقش موثري ايفا ميكنند .با توجه به اينكه آمار دقيق صادرات

ممتازي براي توليد ،عرضه و صدور صنايع دستي را خواهد داشت.

صنايع دستي تنها در سال  1389اعالم شده است ،به استناد اين

راهكارهاي توسعه و ارتقا جايگاه صنايع
دستي و افزايش توليد
 -ارتقا كيفيت آموزش

 تكميل بانك جامع اطالعات هنرمندان و صنعتگران صنايعدستي
 ساماندهي صنعتگران صنايع دستي در قالب تشكلهايتعاوني و تقويت انجمن صنعتگران صنايع دستي

آمار مشخص شدکه هفت مورد از اقالم صادر شده ،حدود 80
درصد ارزش صادراتي را به خود اختصاص دادهاند.
ايناقالم عبارتند از:
 چوب خاتمكاري شده و منبتكاري شده ظروف شيشهاي طراحي شده و تراش خورده مبلهاي چوبي صنايع دستي محصوالت سرميز سراميكي و لعاب زده -اشیا سراميكي (لعاب نزده)

 -راهاندازي رشتههاي علمي و كاربردي صنايع دستي

 -محصوالت چوبي

 -تقويت بنيه صنعتگران از طريق شركت در نمايشگاههاي

 -مس ميناكاري شده

داخلي و خارجي با استفاده از تسهيالت و امكانات موجود

طبق نتايج بدست آمده بيشتر صنايع دستي كه در دستهي

كشور

زيورآالت ،ريزهكاري و نازككاري چوب ،ميناكاري ،قلمزني،

 ارتقا كيفيت محصوالت توليدي و كمك به بازاريابي و توسعهصادرات آن بهويژه در ممالك ثروتمند عربي همسايه
 احيا رشتههاي اصلي و بومي در مناطق و ايجاد تنوع دررشتههاي مورد توجه و عالقه جوانان
 تجهيز كارگاهها و مراكز خدمات صنايع دستي در استانهاو شهرستانها

مشبككاري ،حكاكي روي فلزات و آلياژ ،فرآوردههاي حاصل از
چرم و پوست قرار دارند را ميتوان در دستهي صنايع دستي قابل
ارزش براي سرمايهگذاري مورد بررسي قرار داد.
افزون بر اين برخي از صنايع دستي در كشور به دليل قدمت و
ارزش تاريخي و فرهنگي زياد قابليت اين را دارند تا در سبد
صادرات صنايع دستي قرار گيرند .حصير و محصوالت حصيري،

 -كمك به توسعه بازار توليد و مصرف صنايع دستي از طريق

سفال كلپورگان شهرستان سراوان استان سيستان و بلوچستان،

پيگيري طرحهاي تضميمن خريد بعضي از محصوالت برتر و

سوزندوزي و صنايع دستي جنوب كشور جزو اين دسته از

ايجاد بازارچههاي صنايع دستي

فرآوردههاي صنايع دستي هستند.
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نقش شهر فرودگاهي در توسعه صنايع دستي كشور

نقش فرودگاه و شهر فرودگاهي فرودگاه
بينالمللي امام خميني(ره) در توسعه صنايع
دستي كشور
به نظر كارشناسان ،در سالهاي اخير فرودگاهها از موقعيتهاي

جهت توسعهي فعاليتهاي غير پروازي خود برنامههايبلندمدت
طرحريزي كردهاند .در فرودگاه و شهر فرودگاهي فرودگاه
بينالمللي امام خميني نيز پيشبينيهاي گستردهاي در اين زمينه

مسافرتي و گردشگاهي به مكانهاي عرضه خدمات چند منظوره

صورت گرفته و در بخشهاي مختلف آن فرصتهاي زيادي براي

تغيير ماهيت داده و به مجموعههاي شهري با فعاليتهاي گسترده

توليد و تجارت انواع مختلف صنايع دستي پيشبيني شده است.

خدماتي ،تجاري و صنعتي تبديل شدهاند .اين دگرگوني موجب

شهر فرودگاهي ميتواند در توسعه ،توليد و صادرات صنايع دستي

شده كه فرودگاهها پذيراي دامنه گستردهاي از فعاليتهاي غير

به شرح زير موثر باشد.

پ

مركز

رديس فرهن

دهكدهي زي

ست محيطي
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پروازي در خود باشند .اكثر فرودگاهها و شهرهاي فرودگاهي

گي زيارتي

تجاري

منابع

توليد صنايع دستي :توليد صنايع دستي ميتواند در بخشهاي

بازاريابي صنايع دستي و نقش صنعت هواپيمايي در آن:

مختلف شهر فرودگاهي از جمله در پرديس فرهنگي ،مركز

از آنجا كه فرودگاهها نقش موثري در ترانزيت كاال و مسافر ايفا

تجاري ،منطقهي ويژه اقتصادي برنامهريزي شود و كارگاههاي

ميكنند ،ميتوانند مكانهاي بسيار مناسبي جهت تبليغات و

توليد صنايع دستي در اين قسمتها به توليد اين صنايع بپردازند.

بازاريابي براي صنايع دستي ايران باشند.

تجارت صنايع دستي :تجارت صنايع دستي ميتواند در
بخشهاي پروازي ،منطقهي آزاد تجاري با برگزاري نمايشگاههاي
بينالمللي صنايعدستي و پيشبيني مكاني جهت استقرار تعاونيها
و اتحاديههاي صنايع دستي صورت پذيرد.

منابع:
آسايش ،حسين ،اقتصاد روستايي ،دانشگاه پيامنور.1379 ،آسايش ،حسين ،اقتصاد روستايي ،متون درس ،طرح درسنامه.1376 ،حسيني ،علي ،صنايع دستي در دهکده جهاني  ،مقاله.1388 ،ت اجتماعي.1350،
هلل  -اميني ،اميرهوشنگ ،جغرافياي اقتصادي ايران ،دانشكده علوم ارتباطا 
سعادت ،فتح ا صحرائيان ،سيدمهدي ،اقتصاد ايران ساماندهي صنايع كوچك ،طرحي در بازسازي اقتصاد ايران ،انتشارات معارف.1380،صنايع دستي و توسعهي گردشگري پايدار -دكتر حميد ضرغام بروجني -عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي -نخستين كنفرانسجهاني گردشگري و صنايع دستي.1385 ،
عيسوي ،چارلز ،تاريخ اقتصادي ايران.1362،عباسزاده،حسين ،نقش صنايعدستي در اقتصاد ايران ،مقاله)1386مطيعي لنگرودي ،سيد حسن ،جغرافياي اقتصادي ايران (صنايع) جهاد دانشگاهي مشهد.1382،مطيعي لنگرودي ،سيد حسن ،جغرافياي اقتصاد ايران (صنايع) ،جهاد دانشگاهي مشهد.1378،معاونت صنايع دستي و هنرهاي سنتي سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري ،بانك اطالعات صنايع دستي ،دورهي اول.1387
نخستين كنفرانس جهاني گردشگري و صنايع دستي ،ايرانپور -خسرو ،بررسي موانع پيوندهاي صنعت جهانگردي و صنايع دستي درجهانگردي پايدار .1385
نخستين كنفرانس جهاني گردشگري و صنايع دستي ،ضرغام-حميد ،صنايع دستي وتوسعهي گردشگري پايدار .1385-نخستين كنفرانس جهاني گردشگري و صنايع دستي ،ياوري-حسين ،راهكارهايي براي پيوند بيشتر صنايع دستي و گردشگري .1385
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فهرست نشريات و كتابها

گروه بینالمللی رهشهر تا کنون  134نشریه با عناوین زير منتشر کرده
است:
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 -30بازیافت آب – «تصفیه پساب صنایع لبنی» (بهار )1374
 -31شهر سالم – صنعت چوب و کاغذ و نقش آن در فرهنگ ،اقتصاد و سیاست

 -1کاربرد جدید شیشه در نمای ساختمان (تابستان )1371

(بهار )1374

 -2پارکینگ مراکز تجاری (پائیز )1371

 -32صرفهجوئی انرژی در ساختمانهای مسکونی (بهار )1374

 -3محافظت در مقابل زلزله (زمستان )1371

 -33شهر سالم -معماری و پرورش فکری کودکان و نوجوانان (تابستان )1374

 -4جمع آوری و دفع زباله و مسائل ناشی از آن (زمستان )1371

 -34شهر سالم -بازیافت زباله و مصالح ساختمانی و نقش آن در حفظ خاک و

 -5طرح اسکان و سریع (زمستان )1371

پاکسازی محیط (پائیز )1374

 -6مجموعه مقاالت راجع به ژئوسنتز (بهار )1372

 -35شهر ما کجاست (زمستان )1374

 -7مهار آب با آب (بهار )1372

 -36حفاظت سواحل دریا و رودخانهها -معرفی روشهای سنتی و پیشرفته

 -8تحول سبز در معماری (بهار )1372

(زمستان )1375

 -9روندیابی و مدیریت سیالب (بهار )1372

 -37بهینهسازی آموزش عالی – نگاهی کوتاه بر کارکرد نظام آموزشی ایران و جهان

 -10مطالعات اقتصادی جهت احداث مراکز خرید (تابستان )1379

(زمستان )1375

 -11نگاهی کوتاه بر طراحی فضای سبز – «تجربیات کشورهای مختلف» (تابستان

 -38استفاده از ژئوگرید در راهها و باند فرودگاهها (بهار )1376

)1372

 -39اقتصاد گردشگری (جلد اول) (زمستان )1376

 -12بازیافت آب در صنایع شن و ماسهشوئی (پائیز)1372

 -40نگرشهایی نوین به طراحی فضای باز اداری (تابستان )1377

 -13بناهای چوبی (کندهای) در ایران و تجربیات کشورهای دیگر (پائیز )1372

 -41اقتصاد گردشگری جلد دوم (فصول سوم و چهارم)(زمستان )1377

 -14نکاتی در مورد طراحی ساختمانهای بتنی پیشساخته پیش تنیده در مناطق

 -42فهرست مطابقهای عملیات اجرایی جهت تسهیل در امر نظارت (پائیز )1378

زلزلهخیز (پائیز )1372

 -43دانستههایی در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهان (پائیز )1378

 -15اتوماسیون و بهینهسازی در سیستمهای توزیع الکتریکی (زمستان )1372

 -44هدایت منابع مالی و فنی غیر دولتی جهت اجرای طرحهای عمرانی (زمستان

 -16انرژی دریاها (زمستان )1372

)1378

 -17پارکینگهای مکانیکی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک (بهار )1373

 -45پژوهش در تاریخچه ،مفهوم و سیر تحول شهرسازی و شهر سالم در فرهنگ

 -18انرژی باد (بهار )1373

ایران و اسالم (زمستان )1378

 -19اصول طراحی ساختمانهای اداری و بانکها (بهار )1373

 -46پارک انرژیهای نو (تابستان )1379

 -20انرژی خورشیدی (بهار )1373

 -47فضاهای باز اداری – مدیریت تجهیزات و طراحی داخلی (پائیز )1379

 -21طراحی مرکز خرید -جلد اول :مطالعات مقدماتی جهت طراحی مراکز خرید

 -48شهرک ترافیکی کودکان (زمستان )1379

(تابستان )1373

 -49فضای باز اداری – استانداردهای طراحی فضاهای اداری جدا کنندهها ،قطعات

 -22شهر سالم با آمورتون (تابستان )1373

و اتصاالت (زمستان )1379

 -23شهر سالم – کاربرد سیستمهای فتوولتائیک از میلی وات تا مگاوات (تابستان

 -50فضای سبز -مناطق صنعتی -پارکهای صنعتی (تابستان )1380

)1373

 -51تنظیم شرایط محیطی -بخش اول :استانداردهای عملکرد حسی-جلد اول:

 -24شهر سالم -اصول طراحی برای افراد دارای کهولت ،ناتوانی ،اختالل و معلولیت

محیط روشنایی (پاییز )1380

(تابستان )1373

 -52تنظیم شرایط محیطی -بخش اول :استانداردهای عملکرد حسی-محیطهای

 -25نسل چهارم نیروگاهها (پائیز )137

صوتی و حرارتی (پاییز )1380

 -26بازیافت آب در صنایع نساجی (پائیز )1373

 -53منظر سازی – جلداول :طراحی کاشت (زمستان )1380

 -27مراکز درمانی و بیمارستانهای آینده (پائیز )1373

 -54منظرسازی – جلد دوم :آبیاری و نگهداری منظر (زمستان )1380

 -28شهر سالم -انبوهسازی (انبوهسازان اسکان) (زمستان )1373

 -55تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد اول:

 -29سیستمهای مدیریت بار و مدیریت انرژی در شبکههای انرژی الکتریکی

تولید و کنترل حرارت (زمستان )1380

(زمستان )1373

 -56تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد دوم:

فهرست نشريات و كتابها

تولید و کنترل نور و صدا (زمستان )1380

 -87مدیریت پروژه -دفتر مدیریت پروژه(بخش اول -تابستان )1385

 -57منظر سازی -جلد سوم :راهبردهای تکمیلی آراستن مناظر (بهار )1381

 -88متدولوژیهای كنترل پروژه (تابستان )1385

 -58تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد سوم:

 -89صنایع انرژیبر ،نظریهها و دیدگاهها ( تابستان )1385

سیستم جامع محیطی (تابستان )1381

 -90آشنایی مقدماتی با ارزیابی محیط زیست (پاییز )1385

 -59شهر سالم -توسعه (کالن شهر تهران) (تابستان )1381

 -91آشنایی با فرآوری های گازی ( CNG، LPG، LNGزمستان )1385

 -60فنآوری اطالعات -بخش اول :مفاهیم کلی (پائیز )1381

 -92رهنمونهایی برای توسعه (زمستان )1385

 -61منظرسازی -جلد چهارم (زمستان )1381

 -93خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیجفارس (بهار )1386

 -62فنآوری اطالعات -بخش دوم :مدیریت فنآوری اطالعات (زمستان )1381

 -94متدولوژی مکانیابی صنایع (تابستان )1386

 -63فنآوری اطالعات -بخش سوم :تجارت الکترونیکی (بهار )1382

 -95خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (جلد دوم) ( تابستان )1386

 -64فنآوری اطالعات -بخش چهارم :تجارت الکترونیکی «امنیت و تجارت

 -96خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (جلد سوم) ( تابستان )1386

بی سیم» (تابستان )13829

 -97معماری سبز( ،انرژی آفتاب در معماری) (پائیز )1386

 -65ساختمانهای سبز و پایدار (تابستان )1382

 -98معماری سبز( ،انرژی زمین گرمایی)(پائیز )1386

 -66فنآوری اطالعات -بخش پنجم :دولت الکترونیکی (تابستان )1382

 -99روند توسعه در خلیج فارس (نسخه چهارم) (پاییز )1386

 -67منظرسازی -جنگلهای مانگرو (حرا) :بخش اول -کلیات (پائیز )1382

 -100ایران ترانزیت (بهار )1387

 -68فنآوری اطالعات -بخش ششم :بازاریابی الکترونیکی (پائیز )1382

 -101سوپر جاذبها (راهی برای گسترش فضای سبز و مقابله با کمبود آب)

 -69فنآوری اطالعات -بخش هفتم :شهرداری الکترونیکی (زمستان )1382

(تابستان )1387

 -70فنآوری اطالعات -بخش هشتم :آموزش الکترونیکی (بهار )1383

 -102روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش پنجم (تابستان )1387

 -71فنآوری اطالعات -بخش نهم :دانشگاه الکترونیکی (بهار )1383

 -103روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش ششم (پائیز )1387

 -72فنآوری اطالعات -بخش دهم :سیستمهای اطالعاتی مدیریتی ساختمان

 -104بام سبز (پائیز )1387

(تابستان )1383

 -105احداث سامانههای گرمایش شهری (اردیبهشت )1388

 -73فنآوری اطالعات -بخش یازدهم :دانشگاه الکترونیکی (پائیز )1383

 -106روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش هفتم (خرداد )1388

 -74فنآوری اطالعات -بخش دوازدهم :مدیریت پروندههای الکترونیکی (زمستان

 -107بحران جهانی و چشم انداز آینده (تابستان )1388

)1383

 -108حمل و نقل همگانی (تابستان )1388

 -75فنآوری اطالعات -بخش سیزدهم :دموکراسی الکترونیکی (زمستان )1383

 -109نانوفناوری ایمن (فرصتها و چالشها) (تابستان )1388

 -76فنآوری اطالعات -بخش چهاردهم :انتخابات الکترونیکی (زمستان )1383

 -110از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی (بخش اول)

 -77فنآوری اطالعات -بخش پانزدهم :حقیقت مجازی (تابستان )1384

 -111از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی (بخش دوم)

 -78برگزاری مناقصههای دولتی (تصویب شده سال ( )1383تابستان )1384

 -112بندر خشک (پائیز )1388

 -79چین دومین مصرفکننده انرژی در جهان ( تابستان )1384

 -113شرق ایران خاستگاه توسعه ترانزیت منطقهای (پائیز )1388

 -80مدیریت پروژه -استانداردهای مدیریت پروژه ( بخش اول .تابستان )1384

 -114صنعتیسازی ساختمان گامی بلند برای تامین مسکن مردم (زمستان )1388

 -81فن آوری اطالعات -بخش شانزدهم :توسعه فنآوری اطالعات در روستاها

 -115مدیریت هوشمند خوردگی ،حفاظت كاتديك ،حفظ ثروت ملی (بهار )1389

(عدالت اجتماعی) (پائیز )1384

 -116بيوگاز ثروتي نهفته در پسماندها (بهار )1389

 -82فن آوری اطالعات -بخش هفدهم :مدیریت ارتباط با مشتریان (پائیز )1384

 -117اكوهتل حركتي جهاني به سوي گردشگردي پايدار (تابستان )1389

 -83مدیریت پروژه -استانداردهای مدیریت پروژه (بخش دوم ،زمستان )1384

 -118فتوولتاتيك تلفيقي ،انرژي در كالبد معماري (تابستان )1389

 -84مهندسی ارزش -بخش اول :اصول،مبانی و فرآیند (زمستان )1384

 -119اصالح الگوي استقرار جمعيت،گامي به سوي توسعه پايدار (پاييز )1389

 -85مدیریت پروژه -استاندادهای مدیریت پروژه (بخش سوم .زمستان )1384

 -120نانوفناوري در معماري (زمستان )1389

 -86فن آوری اطالعات -بخش هجدهم :پایتخت الکترونیکی-تجلی عدالت اجتماعی

 -121مديريت حمل بار ،گامي بلند در جهت توسعه اقتصادي كشور (زمستان

(تابستان )1385

)1389
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 -122بازار مسافر هوايي بينالمللي ،گامي بلند در جهت توسعه اقتصادي كشور

تهران (بخش شهر سالم) ـ (آذر ماه )1372

(زمستان )1389

 -9پژوهش در تاريخچه ،مفهوم و سير تحول «شهرسازي» و «شهر سالم»

 -123نقش طراحی معماری در کاهش مصرف انرژی در ساختمان «معماری همساز

در فرهنگ ايران واسالم (بخش شهر سالم) ـ آبان ماه 1372

با اقلیم و مشکالت ناشی از عدم توجه به آن» (بهار )1390

 -10اصول طراحي مراكز ديسپاچينگ (بخش انرژي) زمستان 1372

 -124شهر فرودگاهي بستر توسعه گردشگري ،گامي بلند در جهت توسعه پايدار

 -11تحليل منطقهاي سيالب در حوضههاي شمالي تهران (بخش عمران آب)

اقتصاد كشور (بهار )1390

بهار 1373

 -125ارايه ضوابط و پيشنهادات طراحي براي افراد داراي كهولت ،ناتواني ،اختالل و

 -12انتخاب محل و نوع سد براساس شرايط ژئومورفولوژي و ژئولوژي

معلوليت در بخش زميني فرودگاه (بهار )1390

(بخش عمران آب) زمستان 1372

 -126نقش طراحي معماري در كاهش مصرف انرژي در ساختمان «نور روز در

 -13حقايقي در مورد شركتهاي بزرگ (بخش تحقيق و توسعه) زمستان 1372

معماري» (تابستان )1390
 -127شهر فرودگاهي بستر توسعه تجارت ،چشمانداز تجارت جهاني ،چالشها و
فرصتهاي ايران (تابستان )1390

است:

 -128توسعه صنايع نوين ،گامي بلند در جهت توسعه اقتصادي كشور «شهر

 -1مواد هوشمند و فناورينانو (كاربرد در معماري و طراحي داخلي) ()1390

فرودگاهي بستري مناسب براي استقرار صنايع نوين» (تابستان )1390

 -2منظرسازي پايدار براي همه (پاييز)1390

 -129نقش طراحي معماري در كاهش مصرف انرژي در ساختمان «انرژي باد در

 -3ترجمه كتاب شهرهاي فرودگاهي قرن )1390( 21

معماري» (تابستان )1390

 -4كتاب آموزش نرمافزار )1389( Revit architecture 2009

 -130روند خصوصيسازي فرودگاهها در جهان (پاييز )1390

 -5آشنایی با راهکار مدیریت پروژه جامع (بهار )1389

 -131شهر فرودگاهي بستري مناسب براي توسعه ورزش ملي و بينالمللي «شهر

 -6درختان در منظر شهري ()1389

ورزشي» (پاييز )1390

 -7نانوفناوري براي همه ()1387

 -132معرفي پاككنندههاي طبيعي و سازگار با محيطزيست «بخش اول» (بهار

 -8با گياهان آب را تصفيه كنيم

)1391

 HSE -9در سفر()1385

 -133معرفي پاككنندههاي طبيعي و سازگار با محيطزيست «بخش دوم» (بهار

 -10ترجمه كتاب «چگونه هواي پاكيزه بكاريم»

)1391

 -11ترجمه كتاب «تنظيم شرائط محيطي»

 -134معرفي پاككنندههاي طبيعي و سازگار با محيطزيست «بخش سوم»

 -12تدوين كتاب راهنماي برنامهنويسي سه بعدي )1382( OpenGL

(تابستان)1391

 -13ترجمه كتاب «برنامهريزي و طراحي هتل» در سال  76توسط سازمان برنامه

نشریههاي تخصصی منتشر شده بخشهای مختلف گروه بينالمللي

و بودجه چاپ و توزيع شد.
 -14تدوين كتاب «خودآموز اتوكد )1373( »12

رهشهر

 -15ترجمه كتاب «سازههاي آبي» ()1373

 -1بازارچه صنايع دستي در كوهپايههاي شمال تهران (بخش شهر سالم) تير ماه1374

 -16ترجمه كتاب «سازه پاركينگهاي طبقاتي» ()1372

 -2بهينهسازي خدمات پرواز (بخش شهر سالم) ـ (دي ماه )1373

 -17صرفه جويي در انرژي ( 20جلد)

 -3بهينهسازي بار ترافيكي بزرگراهها (بخش شهر سالم) (دي ماه )1373

 -18بازنگري استانداردهاي صنعت آب كشور با همكاري وزارت نيرو

 -4پارك انرژيهاي نو (بخش شهر سالم) ـ (شهريور ماه )1373

و سازمان برنامه و بودجه ( 25جلد)

 -5استفاده از مولتي ويژن در مراكز پرتردد شهري (بخش شهر سالم)
(ارديبهشت ماه )1373
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ضمنا کتابهاي زیر توسط گروه بينالمللي رهشهر منتشر گردیده

كتابهاي زير نيز توسط گروه بينالمللي رهشهر در دست چاپ

 -6سازماندهي كاركردهاي بهينهي نمايشگرهاي ديجيتالي (بخش شهر سالم)

است:

اسفند ماه 1372

 -1طراحي ،برنامهريزي و ساخت هتلها

 -7شهرك ترافيكي كودكان (بخش شهر سالم) ـ (آذر ماه )1372

 -2برنامهريزي شهري در اقليمهاي گرمسير

 -8پارك پويش :انديشه سالم  /بدن سالم در شهرك فاطميه منطقة  20شهرداري

 -3بام سبز

