
نشريه شماره 135، تابستان 1391

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

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

عمده ترين صنايع دستي ايران و جايگاه آن در توسعه ي 
اقتصادي كشور

نمونه هاي موفق توسعه صنايع دستي در جهان

ضرورت كاربرد فن آوري در توليد صنايع دستي

رابطه ي متقابل صنايع دستي و توسعه  گردشگري

نقش فرودگاه و شهر فرودگاهي فرودگاه بين المللي امام 
خميني)ره( در توسعه صنايع دستي كشور

R A H S H A H R
International Group
ره شهر گروه  بين المللي 

توليد ملی، 
حمايت از كار و سرمايه ايرانی



ناشر
مركز آموزش علمي- كاربردي 

گروه بين المللي ره شهر )كوييك بيلد(

پژوهش و نگارش
قدسيه شهركي قديمي

محمد كاظم محقق

امور هنري
آوا ذاكری فردی

زينب موسوي صالح

يکصد و سي  و پنجمين نشريه  علمی، فنی و مهندسی
آدرس وب سايت نشريات

http://bulletins.rahshahr.com

به نام خداوند جان و خرد

آدرس: تهران، خيابان آفريقا، نرسيده به 
چهارراه جهان كودك، كوچه سپر غربي،  پالك26 
كدپستی: 1518643335

 info@rahshahr.com 
www.rahshahr.com             

تلفن:88782200 
دورنگار: 88202693

 01 09653 O PB 0135 00 :شماره سند

 فهرست
• شهر فرودگاهي فرودگاه امام خميني)ره( عرصه توسعه     

  صنايع دستی ايران 
• صنايع دستي ايران 

• عمده ترين صنايع دستي ايران و جايگاه آن در توسعه ي  
   اقتصادي كشور 

• صنايع دستي در استان هاي كشور
• اهداف و برنامه هاي توسعه صنايع دستي 

• تشکل هاي تعاوني دربخش صنايع دستي كشور  و  
   تعداد شاغلين 

• راهکارهاي توسعه و فعال كردن تعاوني ها 
• نمونه هاي موفق توسعه صنايع دستي در جهان 
• ضرورت كاربرد فن آوري در توليد صنايع دستي 

• رابطه ي متقابل صنايع دستي و توسعه  گردشگري 
• راهکارهاي توسعه و ارتقا جايگاه صنايع دستي و افزايش توليد 

• نقش فرودگاه و شهر فرودگاهي فرودگاه بين المللي امام 
  خميني)ره( در توسعه صنايع دستي كشور 

4

4

8
9
12

14
15
15
18
18
19

20



سخني با خوانندگان

سرزمين كهن پارس با تاريخ چندين هزار ساله خود يکي از مهم ترين خاستگاه هاي تمدن بشري و سرزميني با پيشينه ي هنري 
بس غني است. وجود 15رشته ي صنايع دستي و بالغ بر 250 نوع محصوالت توليدي و بيش از 1/3 ميليون نفر  دست اندركار اين 

هنر- صنعت، بيانگر گستردگي و ريشه دار بودن هنر در اين سرزمين است. 
گروه  كارشناسان  توسط  گرفته  مطالعات صورت  براساس  ايران،  در صنايع دستي  موجود  بي مانند  هنر  و  تنوع گسترده  وجود  با 
بين المللي ره شهر و با استناد به آمار صادرات سال 1389، متاسفانه سهم صادرات صنايع دستي به توليد ناخالص ملي در اين سال  
تنها 0/009 درصد است. در بازارهای داخلي نيز به دليل عرضه نامناسب، عدم آشنايی كافی، بازار محدود و... توليدات صنايع دستي، 
سهم چنداني در سبد كاالي خانواده ايراني به خود اختصاص نمی دهد. به اين ترتيب صنايع دستي ايران، به دليل بازاريابي نامناسب، 

جايگاه واقعي خود را در بازارهاي خارجي و داخلی پيدا نکرده است. 
در  شركت  است.  صنايع دستي  توليد  در  رونق  تبع  به  و  فروش  بر  تاثيرگذار  عوامل  از  آن،  توليدات  مناسب  عرضه  و  بازاريابی 
نمايشگاه های بين المللی، احداث غرفه هاي فروش صنايع دستي در كنار آثار تاريخي و باستاني، هتل ها، فرودگاه ها و مکان هاي ورود 

و خروج گردشگر از ديگر راه های رونق بخشی به اين صنعت است.
فرودگاه ها با توجه به اينکه يکي از مهم ترين مبادي ورودي و خروجي مسافر و كاال و همچنين ميزبان مسافرين و گردشگراني از 
كشورهاي مختلف هستند مي توانند در توسعه اين صنعت و شناخت آن به جهانيان نقش تعيين كننده اي داشته باشند. امروزه در 
اغلب فرودگاه هاي جهان، صنايع دستي  به صورت بسته بندي شده و در اندازه هاي كوچك با هدف حمل و نقل آسان و با برنامه هاي 

بسيار جذاب و متنوع جهت توسعه ي فرهنگ جوامع ميزبان ارايه مي شود.  
فرودگاه و شهر فرودگاهي فرودگاه بين المللي 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 توسعه ي صنايع دستي كشور شد.
پژوهش حاضر عالوه بر بررسي وضعيت صنايع دستي )به غير از فرش دست باف ايراني(، به اهميت صنايع دستي در جهان، رابطه ي 
آن با توسعه ي صنعت گردشگري و همچنين نقش آن در اقتصاد ايران پرداخته و سپس با توجه به قابليت هاي صنايع دستي براي 
سرمايه گذاري در شهر فرودگاهي فرودگاه بين المللي امام خميني)ره(، نقش شهر فرودگاهي را در توسعه ي توليد و صادرات صنايع 

دستي مورد بررسي قرار مي دهد.

گروه بين المللي ره شهر
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شهر فرودگاهي عرصه توسعه صنايع دستي

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

توسعه حمل ونقل، زمينه ساز توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع 
جابجايی  به  بخشيدن  شتاب  به دليل  هوايی  نقل  و  حمل  است. 
برخودار  ويژه ای  جايگاه  از  زمان،  هزينه  كاهش  و  كاال  و  مسافر 
است. در چند دهه اخير با تغيير در نقش شماری از فرودگاه های 
بزرگ دنيا و تبديل اين مراكز به جوامع اقتصادی و خدماتی چند 
منظوره،  شهرهای جديدی در اطراف فرودگاه ها شکل گرفته و 
اين فرودگاه ها را از مکان های  ارايه صرف خدمات حمل و نقل به 

قطب های اقتصادی مهم تبديل كرده است.
به اين ترتيب شهر فرودگاهي مجموعه اي است متشکل از قطب 
ترابري،كانون كسب و كار و ويژگي هاي شهري، برخوردار از انواع 
وظايف  با  غيرمرتبط  تسهيالت  و  خدماتي  توليدي،  كاربري هاي 

حمل و نقل و در مشاركت سازنده با مادر شهر مجاور خود.  
برای  نيز  خمينی)ره(  امام  بين المللي  فرودگاه  فرودگاهی  شهر 
موضوعات  به  توجه  و  شده  طراحی  جايگاهی  چنين  به  رسيدن 
خاص معاصر مانند شهر پايدار، شهرسبز و شهر فشرده در ديدگاه 
طراحي آن، در كنار مجموعه اي از فعاليت هاي صنعتي، خدماتي 
نظر  با هدف جذب سرمايه گذاران خصوصی در  و پشتيباني، كه 
به  را  آن  و  داده  شهر  اين  به  خاصي  ويژگي  است،  شده  گرفته 
نمونه اي ارزشمند در بين ديگر شهرهاي فرودگاهي تبديل كرده 
است. اين فرودگاه و شهر فرودگاهی از لحاظ مساحت )حدود 14 
هزار هکتار( در زمره 10 فرودگاه بزرگ جهان قرار دارد و در فاز 
نهايی توسعه خود، مركز اشتغال حدود 400 هزار نفر خواهد شد، 
بيش از 90 ميليون نفر مسافر در آن جابجا می شوند و ميليون ها 

نفر از بخش های مختلف آن بازديد خواهند كرد.  
پيش بيني  مختلفي  فعاليت هاي  فرودگاهي  شهر  جامع  طرح  در 
و بر آن اساس اراضي اين شهر به قطعات متعددي تقسيم شده 
فوق،  قطعات  از  يك  هر  در  شده  پيش بيني  فعاليت هاي  است. 
زمينه خاصي را شامل مي شود كه از جمله مي توان به سايت هاي 
پرديس زيارتي- فرهنگي، تجاری، ورزشي، آموزشي، صنعتي و...، 

اشاره كرد. به اين ترتيب شهر فرودگاهی فرودگاه بين المللي امام 
خمينی)ره( خود در بر گيرنده چندين شهر موضوعی و محورهای 
كسب و كار خواهد بود و در هر يك از نواحی آن كاربری ويژه ای 
برگيرنده  در  همچنين  فرودگاهی  شهر  يافت.  خواهد  استقرار 
مناطق آزاد و ويژه ای است كه مزيت های نهفته در اين مناطق به 

مطلوبيت های شهر فرودگاهی می افزايد.
توليد و عرضه صنايع دستی از جمله فعاليت هايی است كه  در 
بخش های مختلف شهر فرودگاهی به آن پرداخته می شود. شهر 
فرودگاهی فرودگاه بين المللي امام خمينی)ره( از اين نظر دارای 
مزيت نسبی بااليی است. گذر ساالنه بيش از 90 ميليون مسافر، 
ميليون ها بازديد كننده و برگزاری ده ها نمايشگاه تجاری، فرصت 
مناسبی برای  توليد و عرضه انواع مختلف صنايع دستی در اين 
شهر را فراهم می كند. به اين ترتيب شهر فرودگاهی دروازه بزرگی 
برای عرضه هنرهای دستی ايران خواهد بود و می تواند در معرفی 

و توسعه اين رشته از فعاليت اقتصادی كمك موثری باشد.

 صنايع دستي ايران
 تعريف  صنايع  دستي

در  جهان،  تعاريف  متعددي براي  اين صنعت وجود دارد كه  عموما 
داراي  مفاهيم  و زمينه هاي  مشتركي  هستند. اما يك تعريف  واحد 
كه به طور كامل  مورد قبول  تمام كشور ها باشد وجود ندارد و هر 
كشور و يا سازمانی   با توجه  به  تجربه  خاص  خود و سياست  ها و 
هدف هاي مورد نظر، تعريفي  از صنايع  دستي ارايه  داده است. در 
تجربه مشترك ملل، صنايع  دستي  مظهري  از هنر دست  بوده  و 
در آن  ذوق و سليقه ي  هنرمند و روحيه  و طرز تفکر سازنده  آن  
دخالت  دارد و نشانه ای از اصالت  ملي  و فرهنگي    قوم  و يا ملتي  

است .

 ويژگي هاي صنايع دستي
ð  انجام قسمتي از مراحل اساسي توليد توسط دست و ابزار و

وسايل دستي
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صنايع دستي ايران

ð  به بخشيدن  شکل  و  توليد  در  انسان  خالق  و  مؤثر  حضور 
كردن  پياده  و  تنوع  ايجاد  امکان  و  شده  ساخته  محصوالت 

طرح هاي مختلف در مرحله ي ساخت اين گونه فرآورده ها 
ð   تأمين قسمت عمده ي مواد اوليه مصرفي از منابع داخلي
ð  و بومي  اصيل،  طرح هاي  از  )استفاده  فرهنگي  بار  داشتن 

سنتي(  
ð   عدم همانندي و تشابه فرآورده هاي توليدي با يکديگر
ð  عدم نياز به سرمايه گذاري زياد در مقايسه با ساير رشته هاي

صنعتي  
ð  دارا بودن ارزش افزوده ي باال در مقايسه با صنايع ديگر
ð  قابليت ايجاد و توسعه در مناطق مختلف
ð  فقدان جنبه رقابتی فرآورده های دست ساز با توليدات صنعتی
ð  ارزانی نسبی قيمت صنايع دستی به علت پايين بودن سطح

دست مزدها 
ð  قابليت انتقال تجربيات، رموز و فنون توليدي، سينه به سينه

و يا مطابق روش استاد و شاگردي 
 

مزيت هايي  داراي  فوق  ويژگي هاي  بر  عالوه  ايران  دستي  صنايع 
است كه مي تواند در رقابت با صنايع دستي ديگر كشورها مورد 
توجه خريداران قرار گيرد. قدمت و تنوع فرهنگي و گستردگي آن 
در پهنه سرزمين ايران موجب تنوع در فرآورده هاي توليدي شده 
و تعدد رشته های صنايع دستي، ايران را در  زمره كشورهای برتر 

توليد كننده صنايع دستی قرار داده است. 

 طبقه بندي صنايع دستي ايران
و  روش  مبناي  بر  ايران،  دستي  صنايع  سازمان  كارشناسان 
زير  شرح  به  را  كشور  دستی  صنايع  استفاده،  مورد  تکنيك های 

طبقه بندي می كنند:

بافته هاي داري: محصوالتي كه به كمك دارهاي افقي يا عمودي 
توليد مي شوند، مانند قالي، گليم، زيلو و نظاير آن. 

كمك  به  كه  فرآورده هايي  سنتي(:  )نساجي  دست بافي 
دستگاه هاي ساده و سنتي بافندگي  توليد مي گردد، مانند جاجيم، 

زري،ترمه، شال و ... 

بافتني: انواع مصنوعاتي كه با كمك ميل، قالب و مانند آن و با 
مي آيد،  به حساب  بافتني ها  و جزو  توليد مي شود  الياف طبيعي 

مانند دستکش، جوراب، كاله، شال گردن و ... 

دوختن  طريق  از  كه  مصنوعاتي  كليه ي  روكاري)رودوزي(: 
نقوش سنتي بر روي پارچه هاي بدون نقش و يا كشيدن قسمتي 
يا  و  رودوزي«   « گروه  در  مي آيد،  به وجود  پود  و  تار  نخ هاي  از 
»روكاري« جاي دارد. مانندسوزن دوزي، قالب دوزي، مليله دوزي، 

خوس دوزي، گالبتون دوزي، پته دوزي و ... 

چاپ هاي سنتي: كليه پارچه هايي كه به وسيله قلم مو، مهر و 
نظاير آن رنگ آميزي شده و نقش مي پذيرد جزو چاپ هاي سنتي 

به حساب مي آيد مانند چاپ قلم كار و چاپ كالقه اي )باتيك(. 

نمدمالي: انواع مصنوعاتي كه بر اثر درگيري و متراكم كردن پشم 
و كرك در شرايط فني مناسب از طريق ورز دادن تهيه مي شوند، 
نمدي،  پالتوي  نمدي،  مانند كاله  نمدمالي مي باشند،  جزو گروه 

نمد زيرانداز و نمد پادري. 

از  استفاده  با  كه  محصوالتي  به  و سراميك سازي:  سفال گري 
ِگل ُرس و همچنين ِگل حاصله از سنگ كوارتز و خاك كائولن، 
به كمك دست و چرخ سفال گري ساخته و سپس پخته مي شود، 
سفال و سراميك گفته مي شود. براي تکميل اشيا ساخته شده، 
برحسب سنت و رسوم، روي آنها نقاشي، كنده كاري و يا نقوش 
برجسته ايجاد مي كنند و از لعاب مناسب براي پوشش سطح اشيا 
استفاده مي گردد. محصوالت توليد شده ي اين گروه شامل انواع 

پارچ، گلدان و ... است.
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شيشه گري: محصوالتي را كه از طريق شکل دادن مواد معدني 
اين  از  تركيبي  با  كه  شيشه  خرده  و  سيليس  مانند  شده  ذوب 
به  با  و  مخصوص  لوله  توسط  دميدن  روش  از  استفاده  با  و  دو 
انبر، قيچي و غيره حاصل مي شود،  ابزار دستي شامل  كارگيري 
تزئيني،  و  تکميلي  مراحل  شامل  كه  مي نامند  دست ساز  شيشه 

مانند نقاشي و تراش هم مي گردد. 

توليد فرآورده هاي پوست و چرم: محصوالتي كه با استفاده از 
پوست و چرم دباغي شده به شيوه سنتي توليد مي گردد، مانند 
)مانند  تکميلي چرمي  پوستي،چاروق، محصوالت  پوستين، كاله 

تلفيق چرم با محصوالت دست باف( جزو اين گروه هستند. 

شيوه  به  كه  فرآورده هايي  وآلياژ:  فلزي  محصوالت  ساخت 
سنتي و با استفاده از ابزار دستي و انواع فلزات )مس، نقره، طال 
و آهن( و انواع آلياژها )برنج و ورشو( توليد مي گردد مانند انواع 
ظروف خانگي، چاقو، قندشکن، قلم تراش، قفل و ... جزو اين گروه 

مي باشند. 

قلم زني، مشبك كاري، حكاكي روي فلزات و آلياژها: هنر- 
صنعتي است كه طي آن طرح ها و نقوش سنتي با استفاده از قلم، 
چکش و ساير ابزار دستي بر روي اشيا ساخته شده از فلز با آلياژ 

شکل مي گيرد. 

شامل  سنگ:  معرق  و  سنگ  روي  حكاكي  سنگ تراشي، 
سنگ ها  انواع  را  آن  اصلي  اوليه  مواد  كه  مي گردد  مصنوعاتي 
)آالباستر(  سفيد  سنگ  سياه،  سنگ  يشم،  مرمر،  فيروزه،  مانند 
تراشيده  ابزار و وسايل مختلف  به كمك  و  ... تشکيل مي دهد  و 
پايه ي چراغ، قاب عکس،  انواع ظروف،  مانند  يا حکاكي مي شود 

انواع نگين و ... 

خراطي چوب: خراطي، شيوه اي از توليد محصوالت چوبي است 

كه طي آن و توسط ابزار و وسايل مختلف و به طور عمده به وسيله 
آباژور و  پايه  انواع قليان، گهواره،  دستگاه خراطي، اشيايي مانند 

ظروف مختلف ساخته و پرداخته مي شود. 

فرآورده هاي  ساخت  از  روشي  چوب:  نازك كاري  و  ريزه كاري 
چوبي است كه طي آن به وسيله ي وسايل نجاري مانند اّره، رنده، 
صورت  به  شده  آماده  چوبي  كوچك  قطعات   ... و  ُمغار  سوهان، 
روكش بر روي بدنه چوبي چسبانده و تحت فشار شکل گرفته اند و 
از اين طريق انواع شکالت خوري، زير سيگاري، قاب عکس و نظاير 

آن توليد و عرضه مي گردد. 

منبت كاري، كنده كاري و مشبك كاري چوب: شيوه اي ديگر از 
توليد محصوالت چوبي است كه طي آن طرح ها و نقوش سنتي با 
استفاده از قلم، چکش، مغار و ساير ابزار نجاري بر روي چوب هاي 

مرغوب وبادوام شکل  مي پذيرد. 

تِركه بافي،  مرواربافي،  بامبوبافي،  كه  حصيربافي  بافي:  حصير 
چم بافي، سبد بافي و چيغ بافي را نيز شامل مي شود، همان بافت 
رشته هاي حاصل از الياف سلولزي )گياهي( به كمك دست و ابزار 
ساده دستي است كه طي آن محصوالت مختلفي مانند زيرانداز، 
عرضه  و  توليد   ... و  ظروف  انواع  سبد،  انواع  حصيري،  سفره ي 

مي گردد.

با  كه  است  چوبي  فرآورده هاي  توليد  از  روشي  خاتم سازي: 
كوچك  قطعات  چسباندن  هم  به  از  حاصله  روكش  از  استفاده 
فلزات، استخوان و انواع چوب در اشکال و طرح هاي سنتي )بيشتر 
به صورت هندسي( و به كمك ابزار و وسايل مختلف، فرآورده هايي 
مانند انواع قاب عکس، جاسيگاري، شکالت خوري، ميز،صندلي و 

... ساخته مي شود. 

بر روي زمينه ي  معرق كاري: ترسيم طرح ها و نقش هاي سنتي 

صنايع دستي ايران



7

چوبي يا سراميك و خالي كردن داخل خطوط طرح ها و پركردن 
فضاي خالي شده به وسيله قطعات آماده شده چوبي، سراميك، 

فلزي، صدفي و سنگي معرق كاري مي گويند. 

انواع كاشي ها با  كاشي گري: صنعتي است با سابقه كه طي آن 
ابنيه ي  در  استفاده  براي  سنتي  نقش هاي  و  طرح ها  از  استفاده 
قالب گيري ِگل ُرس و پختن آن در  از طريق  تاريخي  و  مذهبي 

كوره ساخته و پرداخته مي شود. 

سرويس  مانند  مختلف  اشيا  ساخت  منظور،  مليله كاري: 
از  با استفاده  از زينت آالت  چاي خوري، تنگ و همچنين برخي 
مفتول هاي نقره، طال و مس و به كمك ابزار و وسايل ساده فلز 

كاري مانند حديده، انبر، قيچي،كوره مخصوص و ... مي باشد. 

ميناكاري: منظور، ساخت بدنه فلزي، لعاب كاري، پخت، نقاشي 
و پخت مجدد اشيا در كوره است كه تمامي اين مراحل به كمك 
در  سنتي  و  اصيل  طرح هاي  از  استفاده  با  ساده  وسايل  و  ابزار 

مرحله ي نقاشي انجام مي پذيرد. 

ساخت اشيا مستظرفه و هنري: ساخت اشيا و وسايل ظريفي 
است كه در آنها عامل هنر به مراتب بيش از فنون توليدي دخالت 
دارد و شامل مينياتورسازي، نقاشي روي صدف، نقاشي روي چرم، 

پاپيه ماشه و تذهيب مي شود. 

و  محلي  جواهرات  انواع  توليد  و  ساخت  آالت:  زيور  ساخت 
همچنين انواع زينت آالت با استفاده از طال، نقره و انواع آلياژها 

مي باشد.

ساير  ساخت  منظور،  دستي:  فرآورده هاي  ساير  ساخت 
طالكوبي  كوبي(  )فيروزه  نشاني  فيروزه  مانند  دستي  محصوالت 
روي فوالد، انواع عروسك هاي محلي، تخت كشي گيوه )آجيده و 

لته يي( و ماسك ، كايت و چترهاي تزئيني است كه با ابزار و وسايل 
دستي و با استفاده از طرح هاي سنتي ساخته و پرداخته مي شود.

 قدمت صنايع  دستي  در ايران 
به  اعتقاد اكثر محققان  و باستان شناسان  زادگاه  سفال گري ، ايران  
اولين   است .  يافته   راه   جهان   نقاط   ساير  به   كشور  اين   از  و  بوده  
نمونه  سفال  متعلق  به  10 هزار سال  قبل  است كه  توسط  ساكنان  

كوهستان هاي  بختياري  ساخته  شده است .
ايران از نظر پيدايش و سير تحول و تکامل پارچه هاي منقوش، 
يکي از برجسته ترين ملل جهان است. نخستين شواهد تاريخي 
)سگابي(  سه گابي  درناحيه  ميالد  از  قبل  پنجم  هزاره  به  مربوط 

كردستان است. 
و  دامغان  تپه حصار  از حفاري هاي  ميالد  از  قبل  هزاره سوم  در 
شوش )خوزستان( بقاياي پارچه هايي كه درون مقابر وجود داشته 
يا به دور اشيا پيچيده شده، همين طور ابزار نساجي مانند دوك 
نخ ريسي و ميله مفرغي مخصوص پارچه بافي به دست آمده است. 

مشهور  لطيف  و  نرم  پشمي  پارچه هاي  بافت  در  هخامنشيان 
بوده اند. بافت پارچه هايي كه در متن عناصر تزئيني آنها نخ هاي 
گالبتون به كار مي رفت را به دو هزار سال پيش نسبت داده اند. در 
دوره ساساني پارچه بافي ايران شهرت جهاني پيدا كرد. تاثير هنر 
پارچه بافي چين، تکميل آن به  وسيله پارچه بافان ايراني و انتقال 
روش هاي جديد درچله كشي دستگاه نساجي و بافت از راه ايران 

به ايتاليا و شمال اروپا دراين دوره صورت گرفت. 
كه  عقاب  و  عنقا  شير،  مانند  حيوانات  نقوش  اسالمي  دوره  در 
شد. رايج  بعد  به  سلجوقي  دوره  از  بخصوص   زربفت شده اند 
و  ابريشم  پود  تارو  از  اوليه اسالمي  درقرون  كه  پارچه هايي  از 
ملحم،  طراز،  نگار،  به:  مي توان  مي شد  بافته  رنگين  ونقوش  زر 
كارخانه  ايلخانيان  دردوره  كرد.  اشاره  مثقل  و  قصب  سقالطون، 
متعدد پارچه بافي درتبريز، شيراز، شوشتر، نيشابور و طوس وجود 
داشت و استادان پارچه بافي دربافت پارچه هاي اطلس، زربفت و 
زركش مهارت داشتند و پارچه هاي ابريشمي گيالن، خراسان، يزد 

صنايع دستي ايران



8

و كرمان بسيار نفيس و گرانبها بودند.
نيشابور،  پارچه بافي  كارخانه هاي  بافته هاي  هجري  دهم  درقرن 
ارزش  داراي  يزد  بخصوص  كاشان  شيراز،  شوشتر،  اصفهان، 
فوق العاده اي بود. پارچه هاي ابريشمي، مخمل، زرباف و پارچه هاي 

قلم كار پنبه اي اين كارگاه ها شهرت داشت. 
لباس  براي  بخصوص  باف  سيم  زرو  پارچه هاي  صفويه  دوره  در 
بانوان و تزئين معماري داخلي اندرون منازل به كار مي رفت. در 
از  ماشيني خارجي،  منسوجات  از  استقبال  به دليل  قاجار  دوره 
پارچه بافي  ايراني كاسته و كارگاه هاي  پارچه هاي  تقاضاي  ميزان 
پارچه هاي  بافت  حال  اين  با  داد.  ازدست  را  گذشته خود  رونق 

مخمل و زري، ترمه و شال در يزد، كاشان و كرمان ادامه يافت. 
و تشويق توليد منسوجات  براي حفظ  در دهه 1930 در تالش 
در  دستي  صنايع  براي  مدارسي  بومي،  دستي  صنايع  ساير  و 
در  وآلمان«  ايران  صنعتي  »مدرسه  ايران مانند  بزرگ  شهرهاي 
تهران تاسيس شد. در دهه 40 شمسی»سازمان صنايع دستي« 
و يك مركز تجاري وابسته به نام »مركز صنايع دستي« در تهران 
ايران شروع و  تأسيس شد و خريد محصوالت دستی در سراسر 
مراكز مختلفی برای عرضه محصوالت خريداری شده ايجاد گرديد.

صنايع  صادرات  دولت   ،1357 سال  در  اسالمي  انقالب  از  پس 
براي  كلي  سياست  از  بخشي  به عنوان  را  فرش  حتي  و  دستي 
كنترل خروج ثروت از كشور در پيش گرفت. صادرات قانوني بر 
پايه نقل و انتقاالت بانکي در بازار در سال 1369 از سر گرفته شد. 
در حال حاضر دولت به داليل اقتصادي به طور اخص براي ايجاد 
شغل، در حال تالش براي بازيابي توليد صنايع دستي و رساندن 

آن به مقادير قبل از انقالب است. 

 عمده ترين صنايع دستي ايران و جايگاه آن 
در توسعه ي اقتصادي كشور

صنايع  از  برخي  واسطه  به  را  ايران  جهان،  مردم  از  بسياري 
و  دارند  رواج   در   ايران   آن مي شناسند. صنايع  دستي كه  دستي 
توليد آنها  از زمان  قديم  در ايران  متداول  بوده  است  شامل : بافت  

پارچه هاي   انواع   بافت   نمد،  گليم ،  جاجيم ،  قاليچه ،  و  قالي   انواع  
دستي  نخي ، پشمي، حرير، ماهوت ، شال ، ترمه ،  طالكوب  ابريشمي ، 
نقره  كاري ،  مليله  دوزي ،  پوستين  دوزي ،  گلدوزي ،  مخمل  دوزي ، 
و  مسي  ظروف   انواع   ساخت   سفال گري ،  قلم كاري ،  خاتم كاري ، 
ساير  و  قلم كاري   منبت كاري ،  و  ميناكاري   شيشه سازي ،  سفالي، 

هنرهاي  تزئيني  است. 
در حال حاضر 6 رشته از صنايع دستي كشور مهر اصالت سازمان 

بين المللي يونسکو را دريافت كرده اند.
صنايع دستي ايران، به عنوان صنعتي مستقل و بومي، شاخص ترين 
هنر كاربردي ايران است و ريشه هاي عميق و استوار در فرهنگ 

غني و بارور ايرانيان دارد. 
صنايع  دستي  اهميت  بسيار زيادي  در خود اشتغالي  زنان  روستايي  
دارد. در حال حاضر، 85 درصد شاغالن  در بخش فرش و گليم  را 
زنان  و  بقيه را مردان  تشکيل  مي دهند، در ساير رشته هاي  صنايع  
دستي  نيز ميزان  اشتغال  زنان بسيار باالست ، به طوري  كه  62/6 
به مردان   زنان  و 37/4 درصد  به   اين  رشته ها  فعاليت  در  درصد 

اختصاص دارد. 

 موانع موجود
بازاريابي، يکي از مهم ترين عوامل توسعه صنايع دستي در سطح 
شناسايي  براي  آگاهانه  تالشي  معناي  به  بازاريابي  است.  ملي 
نيازها، يافتن مناسب ترين بازار، تهيه و تامين خدمات و محصوالت 
مناسب براي آن است كه متاسفانه يکي از مهم ترين موانع بر سر 

راه توسعه صنايع دستي ايران است.
عبارتند  دستي،  صنايع  بازار  گسترش  در  موجود  موانع  ديگر  از 
مراكز  نبود  نامرغوب،  اوليه  مواد  و  متخصص  افراد  كمبود  از: 
عدم  نامناسب،  بسته بندي  تبليغات،  و  مناسب  اطال ع رساني 
سليقه هاي  و  هدف(  )بازار  جهاني  و  داخلي  بازارهاي  شناخت 
متفاوت مشتريان، عدم توجه به سطح كيفي توليد و نوآوري در 

محصوال ت توليدي. 
به  بازار صنايع دستي مي توان  راه كارهاي موثر در توسعه  ازجمله 
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معرفي، تبليغ و ترويج صنايع دستي به منظور بازاريابي در داخل 
و خارج كشور با شيوه هاي نوين تبليغاتي، استفاده از فناوري روز 
ملي، حمايت  هنر  اصالت هاي  با حفظ  توليدات صنايع دستي  در 
اين بخش  در  به منظور سرمايه گذاري  تشويق بخش خصوصي  و 
در  سياست گذاري  صنايع دستي،  بازارچه هاي  ايجاد  براي  به ويژه 
راستاي فروش و صادرات كاال ها و شركت در نمايشگاه هاي داخلي 

و خارجي اشاره كرد. 
 35 مقابل  در   ،1389 سال  به  مربوط  موجود  آمار  آخرين  طبق 
قلم كاالي صنايع دستي صادرشده به 57 كشور دنيا، حدود 245 

ميليون دالر ارز وارد كشور شده است. 
در سال 1387 اصفهان به عنوان يکي از قطب هاي صنايع دستي 
كشور توانست باعث افزايش 43 درصدي صادرات صنايع دستي 
ايران شود. در اين سال صادرات صنايع دستي از گمرك اصفهان به 
لحاظ ارزش، حدود4/4 ميليون دالر بوده است. بيش ترين صنايع 
دستي صادر شده از گمرك استان اصفهان، مينا كاري، قلم كاري، 
خاتم و كاشي بوده است. افزون بر اين، بسياري از صنايع دستي 

استان اصفهان به استان هاي ديگر نيز صادر مي شود.

 صنايع دستي در استان هاي كشور
تاثير  از گذشته هاي دور نقش  رشته هاي مختلف صنايع دستي 
با  و  داشته  ايران  سرزمين  مردم  زندگي  در  رنگي  پر  و  گذار 
موارد  برخي  در  و  كرده  رشد  مختلف  مناطق  بومي  فرهنگ هاي 
مرزهاي جغرافيايي كشورمان را در نورديده و چشمان نکته بين 
اين سرزمين  بسياري را به خود جلب كرده است. در هر گوشه 
هنرهاي دستي مختلفي شکل گرفته كه نمادي از شيوه زندگي 
است.  آن خطه  مردمان  بوم  زيست  ويژگي هاي  با  آنان  تعامل  و 
استان هاي  دستي  صنايع  اختصاصات  به  كوتاه  هرچند  اشاره اي 

مختلف كشور اين ويژگي ها را بازتاب مي دهد.

آذربايجان شرقي: در حال حاضر هنرمندان اين استان در بيش 
رشته   6 از  هستند.  فعاليت  مشغول  دستي  صنايع  رشته   58 از 

سازمان  اصالت  مهر  دريافت  به  موفق  كه  ايران  دستي  صنايع 
يونسکو شده اند، دو رشته ورني بافي و نقره كوبي مربوط به استان 

آذربايجان شرقي است.

ساخت و ساز هاي سنتي و تراش سنگ هاي  آذربايجان غربي: 
قيمتي مهم ترين رشته هاي صنايع دستي آذربايجان غربي است. 
قرار مي گيرد:  عمده  در 4 دسته  غربي  آذربايجان  صنايع دستي 
صنايع دستي مبتني بر كاربرد چوب مانند منبت، معرق و سازهاي 
قالي بافي،  مانند  الياف  كاربر  بر  مبتني  دستي  صنايع  سنتي، 
گليم بافي و دست باف هاي سنتي، صنايع دستي مبتني بر كاربرد 
سنگ هاي  تراش  و  شيشه گري  سفال گري،  مانند  معدني  مواد 
قيمتي و صنايع دستي تلفيقي مانند چرم سازي، نگارگري، تذهيب 

و زيور آالت.

اردبيل: بيش از 69 رشته توليدي صنايع دستي در استان اردبيل 
از  دارد.  وجود  به صورت گسترده  روستايي  و  مناطق شهري  در 
قالي بافي، سفال گري،  به  استان مي توان  مهم ترين صنايع دستي 
گليم بافي و ساخت محصوالت چرمي اشاره كرد. بدون احتساب 
فرش، نزديك به 50 هزار نفر در اين استان از طريق صنايع دستي 

امرار معاش مي كنند.

ايران  تجاري  و  صنعتي  مهم  مراكز  از  اصفهان  استان  اصفهان: 
است و به دليل وجود آثار تاريخي و جاذبه هاي طبيعي مورد توجه 
هموطنان و جهانگردان خارجي قرار دارد. استان اصفهان همواره 
به عنوان قطب صنايع دستي ايران مطرح بوده و بر اساس آخرين 
ثبت شده  استان  اين  در  رشته صنايع دستي  اعالمي 210  آمار 
است. استان اصفهان اولين استان كشور از لحاظ ساخت صنايع 
دستي شناخته مي شود و تنوع محصوالت  دستي در آن بي مانند 
است. قلم زني، خاتم سازي، مينا سازي، ساخت كاشي هاي سنتي، 
مينياتور، آبگينه، فيروزه كوبي، مخمل بافي، شعر بافي و... از جمله 

صنايع دستي اصفهان است.
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ايالم: ايالم كه قدمتي به بلنداي تاريخ ايران دارد، يکي از مراكز 
مهم  دست باف هاي سنتي ايران است. قالي، گليم، سياه چادر، چيغ 
و جاجيم از مهم ترين دست باف هاي استان ايالم به شمار مي روند. 
آموزشي  دوره هاي  دستي  صنايع  معاونت  اخير  سال هاي  در 
سفال گري، نقاشي روي سفال، قلم زني روي مس، طراحي سنتي 
و ساخت ساز هاي سنتي را در اين استان برگزار كرده و سعي در 

ترويج اين رشته ها دارد.

گبه بافي،  به  مي توان  استان  اين  بومي  رشته هاي  از  بوشهر: 
گليم بافي، عبا بافي، صنايع دستي دريايي، حصير بافي، گرگور بافي 
و سفال گري اشاره داشت. در مجموع حدود 35 هزار نفر صنعتگر 

در رشته هاي مختلف صنايع دستي اين استان فعاليت مي كنند.

تهران: با انتخاب تهران به عنوان پايتخت در دوران قاجار، بسياري 
از رشته هاي صنايع دستي به اين استان منتقل شد و به دليل بازار 
از رشته  توليدي در بسياري  امور  مصرف، مركزي جهت تجميع 
سنتي،  شيشه گري  استان،  بومي  دستي  صنايع  رشته هاي  شد. 
سراميك،  سفال،  شيشه،  روي  نقاشي  بلور،  و  شيشه  تراش روي 

آهنگري هنري، حجاري و نقاشي روي چرم است.

چهارمحال و بختياري: آثار تاريخي كشف شده در اين استان  
متعلق به حدود 10 تا 11 هزار سال قبل است كه نشانه قدمت 
و  محال  چهار  استان  دستي  صنايع  است.  سرزمين  اين  تاريخي 
بختياري به دو دسته  صنايع دستي عشاير و صنايع دستي شهري 
و روستايي تقسيم مي شود. صنايع دستي عشايري عمدتا در گروه 
بافته ها قرا مي گيرد و جنبه خود مصرفي دارد و شامل وريس بافي، 
خورجين، جوغا، سياه چادر، توبره و... است. صنايع دستي شهري 
گليم بافي، خورجين بافي،  يلمه بافي،  قالي بافي،  روستايي شامل  و 

قفل سازي، گيوه دوزي و... است.

استان هاي خراسان: استان خراسان كه در دو دهه گذشته به 

سه استان تفکيك شده،  در بسياري از رشته هاي صنايع دستي 
استان خراسان رضوي رشته هاي شاخص صنايع  است. در  فعال 
با  ارغوان بافي، گلدوزي،  ساخت زينت آالت  دستي سنگ تراشي، 
بيش  ساليانه  حضور  است.  و...  دوزي  پوستين  عقيق،  و  فيروزه 
از بزرگ ترين  از 30 ميليون زاير در مشهد، اين شهر را به يکي 
جنوبي  خراسان  در  است.  كرده  تبديل  دستي  صنايع  بازارهاي 
 ... و  سازي  نقره  و  طال  احرامي بافي  بافي،  چادرشب  گليم بافي، 
شامل  رايج  دستي  صنايع  شمالي  خراسان  استان  در  دارد.  رواج 
قالي بافي، گليم بافي، چادرشب بافي، چاروق دوزي، دوخت البسه 

محلي، ساخت ساز هاي سنتي و چوخه بافي و... است.

به  بيشتر  خوزستان  استان  دستي  صنايع  پيشينه  خوزستان: 
شهرستان هاي دزفول، شوشتر و بهبهان برمي   گردد كه از مناطق 
با سابقه در توليد صنايع دستي خصوصا منسوجات سنتي از قبيل 
و  چوغا بافي  جاجيم افي،  سجاده بافي،  احرامي بافي،  ملحفه بافي، 
صنايع  رشته   70 به  نزديك  خوزستان  استان  در  است.  عبا بافي 

دستي شناسايي شده است.

زنجان: در حال حاضر بيش از 44 رشته صنايع دستي در مناطق 
رشته هايي  است.  فعال  زنجان  استان  روستايي  و  مختلف شهري 
گليم بافي،گيوه بافي،  چاروق دوزي،  چاقو سازي،  مليله كاري،  مانند 
شمار  به  استان  بومي  رشته هاي  جزو  سفال گري  و  ساز سازي 
مناطق  در  نفر  هزار   40 بر  بالغ  فرش،  احتساب  بدون  مي رود. 

مختلف استان به ساخت صنايع دستي اشتغال دارند.

فارس: استان فارس با بيش از 50 رشته يکي از استان هاي مهم 
بافت  آينه كاري، سفال گري،  است.  ايران  توليد صنايع دستي  در 
گليم دو رو، خاتم سازي، منبت كاري، تراش سنگ هاي نيم قيمتي، 
دوخت لباس هاي محلي، رنگ رزي طبيعي، سنگ تراشي، قلم زني، 
ساخت كاشي هفت رنگ از جمله مهم ترين صنايع دستي استان 

به شمار مي رود.
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از  را  بي مانندي  آفرينش هاي  سرزمين  اين  صنعت گران  قزوين: 
چوب، فلز، كاغذ و ساير مواد اوليه طبيعي فراهم آورده اند كه آثار 
به جا مانده در موزه ها مبين آن است. زادگاه توليد صنايع دستي 
تاكستان  آبيك،  الموت،  روستاهاي  در  استان  سنتي  هنر هاي  و 
و بويين زهرا است. نگارگري، طراحي فرش، رودوزي هاي سنتي، 
نساجي سنتي، بافته هاي داري، صنايع دستي فلزي، صنايع دستي 
چوبي، گچ بري، و مقرنس كاري از جمله مهم ترين صنايع دستي 

استان است.

قم: مهم ترين صنايع دستي استان قم شامل بافته هاي داري، چاپ 
سنتي، شيشه گري، چرم و پوست، سنگ تراشي،تراش سنگ هاي 
و  گيوه بافي  خوجين بافي،  چوبي،  صنايع  نيمه قيمتي،  و  قيمتي 

گيوه دوزي است.

كردستان: صنايع دستي استان نشات گرفته از سرزمين و فرهنگ 
مهم ترين  از  كردستان  استان  است.  آن  مردمان  و  ديار  اين  غني 
مراكز توليد قالي و گليم است.  مشهور ترين گليم هاي كردستان 
آن مي شود. ساخت  اطراف   و  است كه شامل سنندج  بافت سنه 

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

پته دوزي، معرق، مشبك، سفال، حصير بافي،  كرمان: گليم بافي، 
سوزن دوزي،  مجسمه سازي،  مس،  روي  قلم زني  مس تزييني، 
ساز هاي  ساخت  نمد مالي،  ماشوله،  گليم چل  شيريکي پيچ،  گليم 
سنتي، چاقو سازي، تذهيب، تراش شيشه، نقره سازي، مليله سازي، 
گيوه دوزي، خوس دوزي، چادر شب بافي و... از جمله صنايع دستي 

استان كرمان است.

ايران  ـ   تجاري  زيارتي   شاهراه  مسير  در  كرمانشاه  كرمانشاه: 
كه  موجب شد  اين شهر  به  مهاجرت  و  دارد  قرار  بين النهرين  و 
گزينند  سکنا  منطقه  اين  در  نيز  مختلف  رشته هاي  هنرمندان 
ارتقا هنر و صنايع دستي منطقه شوند. صنايع دستي  و موجب 

سرزمين.  اين  ساله  هزار  چند  تمدن  از  است  نمادي  كرمانشاه 
از حجاري  نقش و نگاره هاي ماندگار و رايج سنتي در كرمانشاه 
و  گليم  و  فرش  در  رايج  نقوش  تا  گرفته  سخت  صخره هاي  بر 
است. صنايع  اين سرزمين  از ذوق هنرمندان  نمد، همه حکايت 
دستي رايج در منطقه شامل گليم اسده و گل برجسته، گيوه بافي، 
موج بافي، ساخت سازهاي سنتي، ساخت ابزارهاي فلزي، قلمزني، 

ساخت زيور آالت، تذهيب و... است.

شامل  گلستان  استان  دستي  صنايع  بومي  رشته هاي  گلستان: 
تركمن،  دوتار  ساخت  تركمن،  زيورآالت  ساخت  جاجيم بافي، 
سوزن دوزي،  طبيعي،  رنگ رزي  بافي،  پالس  كتول،  نوار بافي 
سفال گري و... است. تعداد 44 تعاوني در زمينه صنايع دستي در 

اين استان فعال است.

لرستان  استان  دستي  صنايع  شاخص  رشته هاي  لرستان: 
ورشو،  روي  بر  قلم زني  ورشو سازي،  گليم بافي،  جاجيم بافي، 
حجاري  و  نمد مالي  چيت بافي،  گيوه دوزي،  و  قالي بافي،گيوه بافي 
سنگ است. تعداد كارگاه هاي فعال صنايع دستي استان 4500 و 

تعداد تعاوني هاي فعال 39 واح است.

گيالن: رشته هاي فعال صنايع دستي استان گيالن شامل معرق، 
خراطي،  مروار بافي،  محلي،  البسه  دوخت  حصير بافي،  نگارگري، 
حجاري  و  چلنگري  چادر شب بافي،  بامبو بافي،  شال بافي،  منبت، 

است.

مازندران  استان  دستي  صنايع  درصد   90 از  بيش  مازندران: 
نيز  استان  غرب  در  مي دهد.  تشکيل  دست باف  فرآورده هاي  را 
چوب،  روي  كنده كاري  سفال گري،  نمد مالي،  به  صنعت گراني 
مانند  صنايعي  استان  مركز  در  همچنين  مي پردازند.  بامبو بافي 
منبت كاري، سوزن دوزي رواج دارد. در آالشت از توابع سواد كوه 
اصيل ترين دست بافت مازندران يعني جاجيم يا حمام سري توليد 
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واحد   100 مازندران  استان  تعاوني  شركت هاي  تعداد  مي شود. 
است.

صنايع  رشته  مهم ترين  جمله  از  سنتي  رودوزي هاي  هرمزگان: 
دستي اين منطقه است. حصير بافي، سفال گري و نساجي سنتي و 
صنايع دريايي، تور بافي و گرگور بافي از ديگر صنايع دستي استان 

به شمار مي رود.

جهان  در  ساروق  تجاري  نام  به  استان  دست باف  قالي  مركزي: 
شهره است. همچنين گليم بافي به صورت ساده و گل  برجسته 
و ديگر شهر ها و  اراك، خمين  اصيل در  از طرح هاي  استفاده  با 
قلم زني  و  كنده كاري  مي شود.  بافته  مركزي  استان  روستا هاي 
و  خراطي  سنتي،  ساز هاي  ساخت  مشبك،  معرق،  چوب،  روي 
پيکرتراشي از ديگر صنايع دستي استان است. تعداد كارگاه هاي 
نيز  تعاوني   15 و  است  كارگاه   55 استان   دستي  صنايع  فعال 

فعاالن صنايع دستي استان را پشتيباني مي كنند.

همدان:  استان همدان در زمينه سفال گري و سراميك مشهور 
سنتي،  نساجي  به  مي توان  استان  دستي  صنايع  ديگر  از  است. 
دستي  صنايع  چاپ سنتي،  پوشاك سنتي،  داري،  بافته هاي 
صنايع  مقرنس كاري   و  گچ بري  فلزي،  دستي  صنايع  چرمي، 
چوب، حجاري، تذهيب، نگارگري، مينياتور، رودوزي هاي سنتي، 

رنگ رزي، و آبگينه اشاره كرد.

يــزد:  يزد به عنوان يکي از قديمي ترين كانون هاي كار و تالش 
و خالقيت، در زمينه صنايع دستي بسيا فعال و فر     آورده هاي دستي 
آن مشهور بوده است.گليم، گيوه ابر كوه، زنجير سازي اردكان، بوريا 
و حصير بافي بافق، چلنگري تفت، گيوه بافي طبس، چاقو سازي و 
ترمه  و  رنگ  كاشي سازي هفت  ميبد،  زيلو بافي  مهريز،  سبد بافي 

بافي و... از جمله صنايع دستي استان يزد است. 

 اهداف و برنامه هاي توسعه صنايع دستي 
براي توسعه ي توليد و صادرات صنايع دستي ايران سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در سال 1389 برنامه هايي 
را با رويکردهاي حمايتي تدوين كرد تا در راستاي اين برنامه ها، 
از محل صادرات صنايع دستي درآمد بيشتري نصيب كشور شود.

مهم ترين رويکردها و برنامه هاي دفتر امور بازرگاني سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ايران عبارت است از: 

- تقويت و حمايت از بازرگاني داخلي و خارجي، ساماندهي و 
توانمندسازي تشکل ها و انجمن هاي غيردولتي صنايع دستي، 
راستاي  در  دستي.  صنايع  تقويت فعاالن  و  توانمندسازي 
چشم اندازها  كشور  توسعه ي  پنجم  برنامه ي  اهداف  تحقق 
توسط  زير  حمايتي  رويکردهاي  با  راهبردي   پيشنهادات  و 
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، تدوين 

شده است.
- حمايت از ايجاد زيرساخت بازارچه هاي صنايع دستي

- اعطاي تسهيالت به هنرمندان و صنعت گران صنايع دستي
سهم  بيمه ي  معافيت  و  دستي  صنايع  صنعت گران  بيمه   -

كافرمايان كارگاه ها
- حمايت از ايجاد و تقويت تشکل هاي غير دولتي و اتحاديه هاي 

صنفي صنايع دستي
- طرح استفاده از كاالهاي صنايع دستي درسبد جوايز بانك ها

و  آموزشي-تخصصي  كارگاه  گردهمايي،  همايش،  برگزاري   -
هم نشست )سمپوزيوم( علمي
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فراهم كردن زير 
ساخت هاي الزم 

جهت ايجاد شهرك و 
بازارچه

مرمت اماكن تاريخي استان ها درراستاي تبديل به بازارچه هاي صنايع دستي	 

ايجاد ساز و كارهاي الزم براي اجرايي كردن زير ساخت هاي بازارچه هاي صنايع دستي	 

ايجاد ساز و كارهاي الزم براي اجرايي كردن زير ساخت هاي شهرك هاي صنايع دستي	 

جي
خار

ي 
گان

ازر
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ت ا
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 ح
ت و
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برگزاري 
نمايشگاه هاي خارجي

شناسايي نمايشگاه هاي خارجي از طريق سازمان ها و دستگاه هاي دولتي و غيردولتي مرتبط تدوين جدول نمايشگاهي با 	 
 همکاري مراكز برگزار كننده

برگزاري نمايشگاه هاي خارجي شناسايي هنرمندان و صادركنندگان برتر و تجليل از  آنهاشناسايي و معرفي رشته هاي صنايع 
دستي صادراتي استان ها

آسيب شناسي و 
حمايت از صادرات 
محصوالت صنايع 

دستي از طريق 
اجراي مطالعات 

كاربردي و پژوهشي

بررسي و تعيين مشکالت و موانع	 
تدوين راهبرد و خط مشي ها	 
عارضه يابي استراتژي توسعه صادرات صنايع دستي در سطح كالن	 
استقرار شركت سرمايه گذاري توسعه صنايع دستي كشور	 
راه اندازي مركز بازاريابي محصوالت صنايع دستي	 
حمايت از صادرات محصوالت صنايع دستي و تقويت زيرساخت هاي موردنياز صادرات	 
تهيه نام تجاري مناسب براي توليدات صنايع دستي به تفکيك موضوع و رشته 	 
استقرار دبيرخانه دايمي سازمان جهاني صنايع دستي و گردشگري كشور	 
آسيب شناسي روند توليد صنايع دستي كشور از قدم اول )تهيه مواد اوليه( تا كنترل كيفيت و صادرات 	 
شناسايي قابليت ها و توانمندي هاي كاالهاي صنايع دستي در جهت ورود به بازارهاي جهان 	 
شناسايي رشته هاي قابل رقابت صنايع دستي	 

برگزاري همايش، گردهمايي، كارگاه هاي آموزشي- تخصصي، همايش هاو سمينارهاي علمي- توجيهي، جشنواره هاي ملي و 	 
استاني براي اعضاي هيأت مديره، تشکل هاي غيردولتي صنايع دستي و مرتبط با آن

شناسايي و نيازسنجي درخصوص مشکالت و مسايل موجود تشکل هاي صنايع دستي از طريق اجراي 	 

مطالعات كاربردي و پژوهشي با همکاري وزارت تعاون، سازمان توسعه تجارت، معاونت سرمايه گذاري و ...	 

فراهم سازي زمينه هاي حضور تشکل ها و انجمن هاي فعال در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي	 

تعيين شاخص هاي تخصصي مورد نياز به منظور انتخاب تشکل هاي فعال صادراتي، توليدي و توزيعي	 
در سطوح ملي و استاني	 

حمايت از متقاضيان عالقمند به تشکيل انجمن ها و تشکل هاي صادراتي، توليدي، توزيعي براي فعاليتهاي صنايع دستي	 

تبيين ساختارهاي جديد تشکل ها با همکاري و هماهنگي دستگاه ها و سازمان هاي ذيربط 	 

تجليل از تشکل ها و انجمن هاي فعال و برتر در برنامه هاي ملي و استاني در روز جهاني صنايع دستي	 

حمايت از ايجاد شبکه گسترده فروش محصوالت صنايع دستي به صورت الکترونيك توسط تشکل ها و انجمن هاي غيردولتي 	 
صنايع دستي

فراهم سازي زمينه هاي ايجاد اتحاديه صنفي، فروشندگان صنايع دستي	 

فراهم سازي زمينه هاي ايجاد انجمن هاي ملي هنرمندان صنايع دستي كشور	 

حمايت 
از فعاالن 

صنايع 
 دستي 

  

تقويت مديريت و 
منزلت اجتماعي 

و اقتصادي فعاالن 
 صنايع دستي

  

معرفي و تجليل از پيشکسوتان، هنرمندان و فعاالن صنايع دستي كشور در مراسم هاي ملي و جهاني ضمن تدوين 	 
شاخص هاي ارزيابي

فضاسازي فرهنگي و اجتماعي براي حضور فعال تر هنرمندان موفق صنايع دستي	 

برنامه ريزي جهت تصويب بيمه صنعت گران صنايع دستي خود اشتغال در مجلس شوراي اسالمي	 

اجراي پوشش بيمه تأمين اجتماعي براي هنرمندان، صنعت گران و فعاالن صنايع دستي كشور	 

ايجاد باجه هاي فروش صنايع دستي در سراسركشور	 

تدوين و تصحيح قوانين، دستورالعمل ها و آيين نامه هاي الزم)قوانين مالياتي، تسهيالت بانکي، بيمه و ....( 	 
به منظور حمايت از صنايع دستي كشور در زمينه هاي مختلف توليدي، بازرگاني و خدماتي	 

اختصاص جوايز بانك ها به محصوالت و توليدات صنايع دستي	 

جدول رويكردها و برنامه هاي حمايتي صنايع دستي دفتر امور بازرگاني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ايران

صنايع دستي ايران و جايگاه آن در توسعه ي اقتصادي كشور

منبع: پرتال سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري1390
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همچنين اهداف و برنامه هاي سال 1390 اين سازمان براي حضور 
موثر در بازارهاي بين المللي به شرح زير است:

- بررسي و مطالعه بازارشناسي و موقعيت كشور در بازار صنايع 
دستي جهت رونق و افزايش صادرات

از  بهره گيري  و  استفاده  الزم جهت  امکانات  كردن  فراهم   -
سيستم هاي پيشرفته بازرگاني به منظور توسعه بازار و فروش 

صنايع دستي
- فراهم آوردن زمينه هاي تشويق صنعت گران و بازرگانان صنايع 

دستي براي حضور موثر در بازارهاي داخلي و خارجي
براي  دولتي  و  خصوصي  بخش  مردم،  مشاركت   جلب   -
بازاريابي صنايع  و  توليد  سرمايه گذاري داخلي و خارجي در 

دستي با واحدهاي ذيربط
برگزاري نمايشگاه  مجوز  صدور  و  امکانات  آوردن  فراهم   -
هنرهاي  و  دستي  صنايع  بين المللي  و  سراسري  منطقه اي، 

سنتي در داخل و خارج از كشور
- هماهنگي و همکاري با دستگاه ها و تشکل هاي ذيربط جهت 
با سليقه و  معرفي هنرهاي سنتي و صنايع دستي متناسب 

نياز بازارهاي داخلي و خارجي
- نظارت براجراي قوانين و مقررات درصنايع دستي و هنرهاي 

سنتي
محصوالت  فروش  و  معرفي  چگونگي  نظارت بر  و  ارزيابي   -

صنايع دستي در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي
ايجاد  و  راه اندازي  براي  مناسب  زمينه هاي  كردن  فراهم   -
با  بازارچه هاي صنايع دستي توسط مردم و بخش خصوصي 
از طريق  ذيربط  و دستگاه هاي  اداره ها  هماهنگي سازمان ها، 

ارايه شاخص هاي كمي و كيفي
تأسيس  مجوز  صدور  براي  الزم  مقررات  و  ضوابط  تهيه   -
هنرهاي  و  دستي  صنايع  تخصصي  نمايشگاهي  شركت هاي 

سنتي توسط بخش خصوصي با همکاري مراجع ذيربط
ايجاد تسهيالت  به منظور  اقدامات الزم  انجام  و  برنامه ريزي   -
به  بازرگاني  اطالعات  ارايه  و  صادرات  و  امر فروش  در 

گمركي،  زمينه هاي امور  در  دستي  صنايع  توليدكنندگان 
حمل و نقل و موارد مشابه

و  دانش  ارتقا  در جهت  الزم  اقدامات  انجام  و  برنامه ريزي   -
توانمندي هاي اعضا و اركان اتحاديه ها، تشکل ها و سازمان هاي 
غيردولتي ذيربط با حوزه هاي فعاليت صنايع دستي به منظور 

حضور فعال آنان در عرصه هاي توليد، فروش و صادرات 
انجام فعاليت هاي الزم به منظور بهره مندي و  برنامه ريزي و   -
صنايع  هنرمندان  و  كنندگان  توليد  قراردادن  پوشش  تحت 

دستي از مزاياي بيمه 

دستي  صنايع  بخش  در  تعاوني  تشكل هاي   
كشور  و تعداد شاغلين

يا  و  خانوادگي  خرد  واحد هاي  در  عموما  دستي  صنايع  توليد 
اوليه،  مواد  تامين  مي گيرد.  صورت  كوچك  كارگاهي  واحد هاي 
نبود  اين واحد ها در  توليدات  نياز، عرضه و فروش  سرمايه مورد 
با مشکل مواجه  تشکل هاي محلي، منطقه اي و يا كشوري عمال 
است. تشکيل تعاوني  از توليدكنندگان خرد زمينه اي است براي 
تسهيل فعاليت  آن ها. اگرچه در حال حاضر تمام توليد كنندگان 
شکل  به  آنان  از  زيادي  شمار  و  نيستند  عضو  تشکل ها  اين  در 
اما تشکل هاي موجود نقش مهمي در  انفرادي فعاليت مي كنند، 
تامين نيازها و عرضه محصوالت آنان به بازار هاي هدف به عهده 
دارند. رفع تنگناهاي موجود در تعاوني هاي بخش صنايع دستي و 
مشاركت توليدكنندگان در سامانه مديريتي و هدايت اين تشکل ها 
يکي از راه هاي توسعه صنايع دستي كشور است. در ادامه وضعيت 

فعلي تشکل هاي تعاوني مورد بررسي قرار مي گيرد. 

 شمار تعاوني، اعضا و شاغلين
تاكنون 1303 شركت تعاوني و 18 اتحاديه استاني و يك اتحاديه 
سراسري صنايع دستي در كشور تشکيل شده و يا در دست ايجاد 
است. از اين تعداد 469 تعاوني فعال، 527 تعاوني دردست ايجاد 
و 307 تعاوني غير فعال هستند. به عبارتي 36 درصد تعاوني ها 

تشكل هاي تعاوني دربخش صنايع دستي كشور  
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فعال، 40 درصد در حال تشکيل و 24 درصد غيرفعال هستند. 
با 184،116 و  استان هاي هرمزگان، گلستان و همدان به ترتيب 
107 تعاوني بيشترين و استان هاي كهگيلويه و بويراحمد، لرستان، 

تهران با 6، 7 و 9 تعاوني داراي كم ترين تعاوني هستند.
كرمانشاه،  بلوچستان،  و  سيستان  استان هاي  اعضا  تعداد  نظر  از 
هرمزگان به  ترتيب با 4351، 1473 و 1362 نفر عضو در صدر 
قرار دارند و استان هاي لرستان، تهران و قزوين با 49، 66 و 116 

نفر داراي كم ترين تعداد اعضا هستند.

 مشكالت تحقق اهداف تعاوني ها
-  كمبود مواد اوليه )10 درصد(

-  كمبود سرمايه درگردش )17 درصد(
-  به روز نبودن ماشين آالت توليد )4 درصد(
-  عدم همکاري سازمان هاي ذيربط )7درصد(

-  نداشتن مجوز فعاليت )2 درصد(
-  اختالف اعضا )4 درصد(

-  ضعف مديريتي )7 درصد(
-  عدم برگزاري مجامع عمومي )10 درصد(

-  نداشتن مکان فعاليت )7 درصد(
-  مشکل بازاريابي و فروش محصوالت )15 درصد(

-  سطح درآمد پايين )13 درصد(
-  ساير موارد )4 درصد(

 راهكارهاي توسعه و فعال نمودن تعاوني ها
تخصيص تسهيالت )21 درصد(

برگزاري مجامع عمومي )7 درصد(
تامين مکان فعاليت )12درصد(

ايجاد نمايشگاه هاي دايمي فروش توليدات 12) درصد(
توجه به امور آموزشي )11درصد(

اصالح ساختار مديريتي )5 درصد(
حل و فصل اختالف اعضا و مديران )3 درصد(

ارتقا كيفيت محصوالت )6 درصد(
تخصيص مجوز فعاليت )7 درصد(

حمايت سازمان هاي ذيربط )14درصد(
ساير موارد )2 درصد(       

در  دستي  صنايع  توسعه  موفق  نمونه هاي   
جهان

صنايع دستي به نوعي بازگو كننده ي سابقه و ريشه هاي تاريخي، 
اجتماعي و فرهنگي كشور محل توليد خود هستند و به اين ترتيب، 
از طرفي مي توانند عامل مهمي در شناسايي فرهنگ و تمدن كشور 
توليدكننده ي خود و از طرف ديگر از عوامل موثر در جذب گردشگر 
باشند. امروزه در  بسياري از كشورهايي كه پيشينه ي تاريخي غني 
دارند، فرآورده هاي دستي با طرح ها و ويژ گي هاي منحصر به فرد 
خود، مکمل ديدني هاي تاريخي هستند. صنايع دستي و در مجموع 
آن  مطرح  قطب هاي  در  به ويژه  كشور  هر  سنتي  بومي  هنرهاي 
همچون چين، ايران و هند مي تواند تجلي ذوق و انديشه، بيانگر ارج 
نهادن به ميراث ملي و گنجينه ي با ارزش معنوي و همچنين بيانگر 

عمق، معنا و مفهوم واقعي فرهنگ و تمدن پرسابقه ي آنها باشد. 
ايجاد مجتمع هاي بزرگ صنايع دستي كه پروسه  و فرآيند توليد 
مي دهند  قرار  نمايش  معرض  در  را  دستي  صنايع  شاخص  آثار 
دستي  صنايع  از  كه  است  كشورهايي  اقدامات  مهم ترين  از  نيز 
جهت رشد اقتصادي كشور خود استفاده مي كنند. تجارب بسيار 
موفق كشور جمهوري خلق چين از ايجاد كارخانه هاي بزرگ به 
ميناي  چون  رشته هايي  در  فروشگاه  و  نمايشگاه  كارگاه،  صورت 
خانه بندي، تراش سنگ يشم، رودوزي و نيز تجربه بس ارزشمند 
كشور تايلند در ايجاد مجتمع هاي توليد و فروش صنايع دستي  در 
از نمونه های بسيار موفق در اين مقوله هستند.  شهر شيانگ مي 
كشورهايي مانند چين و هند توانسته اند علي رغم جمعيت زياد از 
اقتصادي خود  توليد و صادرات صنايع دستي در بهبود وضعيت 
بهره ببرند. تركيب اين صنايع، با سنن، رسوم و بينش صنعت گران 
است  شده  موجب  آنها  فرد  به  منحصر  جاذبه هاي  نتيجه  در  و 

 نمونه هاي موفق توسعه صنايع دستي در جهان
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اقتصادي  فرهنگ  به عنوان  را  آن  صاحب نظران  از  عده اي  كه 
بخوانند. فرودگاه هاي جهان به عنوان اولين و آخرين مکان حضور 
گردشگران و مسافران، معموال پايانه هاي مناسبي براي بازاريابي و 
ارايه ي محصوالت صنايع دستي هستند. توليد، بازاريابي و فروش 
صنايع دستي در فرودگاه ها و شهرهاي فرودگاهي، عالوه بر صدور 
نيز  كشورها  فرهنگي  ويژگي هاي  ترويج  موجب  دستي  صنايع 
مي شود. به مالحظه فوق اكثر فرودگاه هاي دنيا، بخش هايي را به 
منظور افزايش توليد و توسعه ي صادرات صنايع دستي اختصاص 
داده اند. در اين قسمت به بررسي نحوه ي ارايه صنايع دستي در 

برخي از فرودگاه هاي جهان اشاره مي شود.

 فرودگاه و شهر فرودگاهي اينچئون 
فرهنگ سنتي  كه  است  فرودگاهي  اينچئون  بين المللي  فرودگاه 
اين  نمايش گذاشته مي شود. مركز صنايع دستي  به  كره در آن 
و همچنين  و سنت  كشور  فرهنگ  براي حفظ  مركزي  فرودگاه، 

منبع درآمدي حائز اهميت از فعاليت هاي غيرپروازي آن است. 
در فرودگاه اينچئون كره ي جنوبي مکان مخصوصي طراحي شده 
مثل  دستي  صنايع  با دست خود  مي توانند   بازديدكنندگان  كه 
هانجي )كاغذ سنتي كره از چوب درخت شاهتوت(، بادبزن تاشو 

و غيره را بسازند.  
سراميك هاي  و  هانجي  دستي  صنايع  دستي،  صنايع  مركز  در 
فروش  به  فرهنگي ساخته شده اند  توسط چهره هاي  كه  لوكسي 
تجربه ي ساختن صنايع  كنار  در  مي رسند. گردشگران مي توانند 
دستي كره، از هنر صنايع دستي ساخته شده توسط اين استادان 
گئومونگو  مثل  كره  سنتي  موسيقي  از  همچنين  و  كرده  ديدن 
با  سنتور  )نوعي  گاياگئوم  سيم(،  شش  با  موسيقي  آلت  )نوعي 

دوازده سيم( و هائگئوم لذت ببرند. 
تجربه ي  مركز  و  دستي  صنايع  نمايشگاه  فرهنگي،  مركز  چهار 

سنت كه در فرودگاه اينچئون مستقر هستند، با برنامه های متنوع 
خود عالوه بر سرگرم كردن مسافران، تاثير بسزايی در روحيه و 

رفع خستگی آنان می گذارند.

 فرودگاه جامو هند 
و  سنت  حفظ  هدف  با  دستي  صنايع  غرفه ي  فرودگاه،  اين  در 
داير شده  با آن  و مسافران  آشنا شدن مشتريان  و  فرهنگ هند 
است. يکي از سياست هاي فرودگاه جامو هند ارايه صنايع دستي 
ساخته شده توسط  اهالي جامو و كشمير در محلي نزديك سالن 
VIP است. در غرفه هاي صنايع دستي اين فرودگاه، زيور آالت 

سنگ،  پارچه،  از   ساخته  شده  دستي  صنايع  هندي،  دست ساز 
فلز، شيشه، علف، چوب، چوب خيزران، خاك رس  و سراميك 
ارايه مي شود. بازار صادرات صنايع دستي هند، كشور هايي مانند 
عربستان سعودي، اياالت متحده آمريکا، ژاپن، انگلستان، آلمان، 
كانادا، ايتاليا و فرانسه، هستند. ضمنا كليه ي پرسنل و فروشندگان 
غرفه ي صنايع دستي،  لباس سنتي پوشيده و جهت ارايه ي اين 

اجناس به طور كامل آموزش ديده اند.1 

دهكده ي صنايع دستي شهرفرودگاهي كوجي در جنوب 
هند

برنامه ريزي  حال  در  هند   در جنوب  كوجي  بين المللي  فرودگاه 
محدوده ي شهر  در  دستي  دهکده ي صنايع  يك  راه اندازي  براي 

فرودگاهي كوجي است.
كوجي  فرودگاهي  شهر  دستي  صنايع  دهکده ي  تاسيس  اهداف 

هند عبارتند از:
-  كمك به ارتقا محصوالت صنايع دستي

-  افزايش صادرات 
-  بازاريابي 

 نمونه هاي موفق توسعه صنايع دستي در جهان

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 فرصت هاي شغلي براي هنرمندان صنايع دستي 

-  حفظ فرهنگ كشور
-  توسعه ي صنعت گردشگري و جذب گردشگر در محدوده ي

    شهر فرودگاهي 
دهکده صنايع دستي هند به صنعت گران، سازمان هاي خصوصي 
و دولتي  كمك مي كند تا كيفيت محصوالت خود را ارتقا داده و 
در يکي از اصلي ترين مبادي ورودي و خروجي مسافر و گردشگر 
بتوانند بازار بسيار خوبي براي ارايه ي محصوالت خود پيدا كنند. 
مانند  تردد  پر  و  جذاب  مکاني  در  دهکده  اين  راه اندازي  با  لذا 
فرودگاه مي توانند در آمد خود از فروش صنايع دستي را تا چند 
برابر افزايش دهند. افزون بر اين، اين شانس را به هنرمندان صنايع 

دستي مي دهد تا هنر خود را در سطح بين المللي ارايه كنند.
اقالم صنايع دستي كه قرار است  در اين دهکده به فروش برسد، 

عبارتند از: 
نارگيل،  بامبو،  الياف سخت و زبر،  از  صنايع دستي ساخته شده 
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 

ويژگي هاي اين صنايع دستي است.  
در مرحله ي اول طراحي دهکده ي صنايع دستي، پيشنهاد براي 
يك  به صورت  دستي  صنايع  عرضه ي  و  فروش  غرفه   60 ساخت 
راسته  ي بازار و كارگاه هاي كوچك صنايع دستي پيش بيني شده 
است تا گردشگران بتوانند عالوه بر آشنا شدن با نحوه ي توليد، 
اين شانس را داشته باشند تاخود نيز آن را تجربه كنند. موزه ي 

صنايع دستي قديمي هند نيز در اين دهکده وجود دارد.
ضمنا در اين دهکده امکاناتي جهت رفاه هنرمندان و فروشندگان 
صنايع دستي و همچنين مشتريان و گردشگران نيز طراحي شده 
است. رستوران، كافي شاپ، حمام  و كليه ي امکاناتي كه در يك 
است. حتي  اين طرح پيش بيني شده  دهکده عرضه مي شود در 
در رستوران هاي اين دهکده، غذاي سنتي در ظرف هايي كه جزو 

اقالم صنايع دستي هستند سرو مي شود.

 نمونه هاي موفق توسعه صنايع دستي در جهان

توليد صنايع دستي و آموزش به گردشگران

توليد صنايع دستي در دهکده صنايع دستي
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افزون بر اين، در اين دهکده فضاهايي با هدف آشنايي كودكان 
با تاريخچه ي صنايع دستي و نحوه ي ساخت و استفاده از آنها در 

نظر گرفته شده است.1 
    

صنايع  توليد  در  فن آوري  كاربرد  ضرورت   
دستي 

توليد صنعتي، زمينه  ابزار و شيوه های  نوع  تحول و دگرگونی در 
بهره گيري از آنها را در توليد صنايع دستي نيز با هدف هاي مختلف 
ناگزير كرده است. استفاده از تکنيك هاي جديد در صنايع دستی 
می تواند با هزينه ای محدود باعث كاهش فعاليت های سخت بدنی، 
ميزان  رفتن  باال  و  هزينه ها  تقليل  توليد صنعتگر،  قدرت  افزايش 
توليد و همين طور ايجاد استاندارد جهت قسمت هايی از فرآورده های 
آماده كردن خاك، جهت  مثال در مرحله  به طور  دست ساز شود. 
خرد  عمل  می توانند  قيمت  ارزان  برقی  دستگا ه های  سفال گری، 
كردن سنگ، آسياب كردن خاك، ورز دادن گل و ... را انجام دهند 

بدون آنکه لطمه ای به ماهيت هنری محصول هنری وارد آيد.
به طور كلی می توان گفت استمرار توليدات صنايع دستی به عنوان 
از نظر تنوع طرح ها،  امتيازاتی كه  با توجه به  اقتصادی،  توليدی 
محصوالت  به  نسبت  ناحيه ای  ويژگي های  و  رنگ ها  و  نقوش 
معقول  و  شده  حساب  كاربرد  به  منوط  دارد،  ماشينی  مشابه 
ابزار، دستگاه ها و مواد جديد است تا از يك سو بتواند با توليدات 
مشابه ماشينی رقابت كند و از سوی ديگر بازار بسته و محلی اين 
محصوالت را به بازارهای بين المللي پيوند دهد. پيشرفت های فنی 
در آينده نيز بدون شك تسهيالت بيشتری را برای ادامه حيات 

صنايع دستی فراهم خواهد آورد. 

توسعه   و  دستي  صنايع  متقابل  رابطه ي   
گردشگري

بر اساس پيش بيني سازمان جهاني گردشگري تعداد گردشگران 
پانصد و شصت ميليون  به حدود يك ميليارد و  در سال 2020 
نفر خواهد رسيد. يکي از فعاليت هايي كه تحت تاثير رشد شمار 
گردشگران قرار مي گيرد، صنايع دستي است. از آنجا كه 18 درصد 
تعداد  افزايش  است،  دستي  صنايع  به  مربوط  گردشگران  خريد 

ضرورت كاربرد فن آوري در توليد صنايع دستي 

امکانات رفاهي در دهکده صنايع دستي

كودكان و دهکده صنايع دستي

1- http://kochigallan.com



19

گردشگران موجب افزايش خريد محصوالت صنايع دستي شده و 
به گسترش اين فعاليت كمك خواهد كرد. به اين ترتيب مي توان 
انتظار داشت كه هم گام با توسعه گردشگري، توليد و عرضه صنايع 
دستي نيز افزايش يابد. با توجه به پيشينه و آثار متعدد تاريخي 
كشور، انتظار مي رود كه شمار گردشگران خارجي بازديدكننده از 
ايران نيز به همين نسبت در آينده افزايش يابد.  به تبع افزايش 
شمار گردشگران تقاضا براي خريد محصوالت صنايع دستي نيز 
افزايش خواهد يافت. فرودگاه و شهر فرودگاهي امام خميني)ره(، 
به عنوان يکي از مهم ترين مراكز عبور گردشگران خارجي، موقعيت 
ممتازي براي توليد، عرضه و صدور صنايع دستي را خواهد داشت. 

صنايع  جايگاه  ارتقا  و  توسعه  راهكارهاي   
دستي و افزايش توليد 

- ارتقا كيفيت آموزش
- تکميل بانك جامع اطالعات هنرمندان و صنعت گران صنايع 

دستي 
تشکل هاي  قالب  در  دستي  صنايع  صنعت گران  ساماندهي   -

تعاوني و تقويت انجمن صنعت گران صنايع دستي
- راه اندازي رشته هاي علمي و كاربردي صنايع دستي

نمايشگاه هاي  در  شركت  طريق  از  صنعت گران  بنيه  تقويت   -
موجود  امکانات  و  تسهيالت  از  استفاده  با  خارجي  و  داخلي 

كشور
- ارتقا كيفيت محصوالت توليدي و كمك به بازاريابي و توسعه 

صادرات آن به ويژه در ممالك ثروتمند عربي همسايه
در  تنوع  ايجاد  و  مناطق  در  بومي  و  اصلي  رشته هاي  احيا   -

رشته هاي مورد توجه و عالقه جوانان
- تجهيز كارگاه ها و مراكز خدمات  صنايع دستي در استان ها 

و شهرستان ها
- كمك به توسعه بازار توليد و مصرف صنايع دستي از طريق 
پيگيري طرح هاي تضميمن خريد بعضي از محصوالت برتر و 

ايجاد بازارچه هاي صنايع دستي

و  صنعت گران  براي  صادراتي  جوايز  و  تسهيالت  تامين   -
صادركنندگان

- ارايه خدمات فني و آموزشي به كارگاه هاي طرح هاي توليدي 
بخش تعاوني و خصوصي

 صنايع دستي مهم براي سرمايه گذاري
ارزش  توليد  در  يکساني  نقش  شده  صادر  دستي  صنايع  همه ي 
افزوده نداشته  و تنها تعدادي از اين صنايع در ارزآوري به كشور 
آمار دقيق صادرات  اينکه  به  با توجه  ايفا مي كنند.  نقش موثري 
صنايع دستي تنها در سال  1389 اعالم شده است، به استناد اين 
از اقالم صادر شده، حدود 80  آمار  مشخص شدكه هفت مورد 

درصد ارزش صادراتي را به خود اختصاص داده اند. 
اين اقالم عبارتند از:

-  چوب خاتم كاري شده و منبت كاري شده 
-  ظروف شيشه اي طراحي شده و تراش خورده 

-  مبل هاي چوبي صنايع دستي
-  محصوالت سرميز سراميکي و لعاب زده 

-  اشيا سراميکي )لعاب نزده(
-  محصوالت چوبي

-  مس ميناكاري شده 
دسته ي  در  كه  دستي  صنايع  بيشتر  آمده  بدست  نتايج  طبق 
قلم زني،  ميناكاري،  چوب،  نازك كاري  و  ريزه كاري  زيورآالت، 
مشبك كاري، حکاكي روي فلزات و آلياژ، فرآورده هاي حاصل از 
چرم و پوست قرار دارند را مي توان در دسته  ي صنايع دستي قابل 

ارزش براي سرمايه گذاري مورد بررسي قرار داد. 
افزون بر اين برخي از صنايع دستي در كشور به دليل قدمت و 
سبد  در  تا  دارند  را  اين  قابليت  زياد   فرهنگي  و  تاريخي  ارزش 
صادرات صنايع دستي قرار گيرند. حصير و محصوالت حصيري، 
سفال كلپورگان شهرستان سراوان استان سيستان و بلوچستان، 
از  دسته  اين  جزو  كشور  جنوب  دستي  صنايع  و  سوزن دوزي 

فرآورده هاي صنايع دستي هستند.

رابطه ي متقابل صنايع دستي و توسعه  گردشگري
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فرودگاه  فرودگاهي  شهر  و  فرودگاه  نقش   
صنايع  توسعه  در  خميني)ره(  امام  بين المللي 

دستي كشور 
از موقعيت هاي  به نظر كارشناسان، در سال هاي اخير فرودگاه ها 
مسافرتي و گردشگاهي به مکان هاي عرضه خدمات چند منظوره 
تغيير ماهيت داده و به مجموعه هاي شهري با فعاليت  هاي گسترده 
اين دگرگوني موجب  خدماتي، تجاري و صنعتي تبديل شده اند. 
غير  فعاليت هاي  از  دامنه گسترده اي  پذيراي  فرودگاه ها  شده كه 

نقش شهر فرودگاهي در توسعه صنايع دستي كشور 

فرودگاهي  شهرهاي  و  فرودگاه ها  اكثر  باشند.  خود  در  پروازي 
جهت توسعه ي فعاليت هاي غير پروازي خود برنامه هاي  بلند مدت 
فرودگاه  فرودگاهي  شهر  و  فرودگاه  در  كرده اند.  طرح ريزي 
بين المللي امام خميني نيز پيش بيني هاي گسترده اي در اين زمينه 
صورت گرفته و در بخش هاي مختلف آن فرصت هاي زيادي براي 

توليد و تجارت انواع مختلف صنايع دستي پيش بيني شده است.
شهر فرودگاهي مي تواند در توسعه، توليد و صادرات صنايع دستي 

به شرح زير موثر باشد.

پرديس فرهنگي زيارتي

مركز تجاري

دهكده ي زيست محيطي
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22

گروه بين المللی ره شهر تا كنون  134 نشريه با عناوين زير منتشر كرده 
است:

1- كاربرد جديد شيشه در نمای ساختمان )تابستان 1371(

2- پاركينگ مراكز تجاری )پائيز 1371(

3- محافظت در مقابل زلزله )زمستان 1371(

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

5- طرح اسکان و سريع )زمستان 1371(

6- مجموعه مقاالت راجع به ژئوسنتز )بهار 1372(

7- مهار آب با آب )بهار 1372(

8- تحول سبز در معماری )بهار 1372(

9- رونديابی و مديريت سيالب )بهار 1372(

10- مطالعات اقتصادی جهت احداث مراكز خريد )تابستان 1379(

11- نگاهی كوتاه بر طراحی فضای سبز – »تجربيات كشورهای مختلف« )تابستان 

)1372

12- بازيافت آب در صنايع شن و ماسه شوئی )پائيز1372(

13- بناهای چوبی )كنده ای( در ايران و تجربيات كشورهای ديگر )پائيز 1372(

14- نکاتی در مورد طراحی ساختمان های بتنی پيش ساخته پيش تنيده در مناطق 

زلزله خيز )پائيز 1372(

15- اتوماسيون و بهينه سازی در سيستم های توزيع الکتريکی )زمستان 1372(

16- انرژی درياها )زمستان 1372(

17- پاركينگ های مکانيکی اتوماتيك و نيمه اتوماتيك )بهار 1373(

18- انرژی باد )بهار 1373(

19- اصول طراحی ساختمان های اداری و بانك ها )بهار 1373(

20- انرژی خورشيدی )بهار 1373(

21- طراحی مركز خريد- جلد اول: مطالعات مقدماتی جهت طراحی مراكز خريد 

)تابستان 1373(

22- شهر سالم با آمورتون )تابستان 1373(

23- شهر سالم – كاربرد سيستم های فتوولتائيك از ميلی وات تا مگاوات )تابستان 

)1373

24- شهر سالم- اصول طراحی برای افراد دارای كهولت، ناتوانی، اختالل و معلوليت 

)تابستان 1373(

25- نسل چهارم نيروگاه ها )پائيز 137(

26-  بازيافت آب در صنايع نساجی )پائيز 1373(

27- مراكز درمانی و بيمارستان های آينده )پائيز 1373(

28- شهر سالم- انبوه سازی )انبوه سازان اسکان( )زمستان 1373(

الکتريکی  انرژی  شبکه های  در  انرژی  مديريت  و  بار  مديريت  سيستم های   -29

)زمستان 1373(

30- بازيافت آب – »تصفيه پساب صنايع لبنی« )بهار 1374(

31- شهر سالم – صنعت چوب و كاغذ و نقش آن در فرهنگ، اقتصاد و سياست 

)بهار 1374(

32- صرفه جوئی انرژی در ساختمان های مسکونی )بهار 1374(

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

و  در حفظ خاك  آن  نقش  و  مصالح ساختمانی  و  زباله  بازيافت  سالم-  34- شهر 

پاكسازی محيط )پائيز 1374(

35- شهر ما كجاست )زمستان 1374(

پيشرفته  و  سنتی  روش های  معرفی  رودخانه ها-  و  دريا  سواحل  حفاظت   -36

)زمستان 1375(

37- بهينه سازی آموزش عالی – نگاهی كوتاه بر كاركرد نظام آموزشی ايران و جهان 

)زمستان 1375(

38- استفاده از ژئوگريد در راه ها و باند فرودگاه ها )بهار 1376(

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

40- نگرش هايی نوين به طراحی فضای باز اداری )تابستان 1377(

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

42- فهرست مطابقه ای عمليات اجرايی جهت تسهيل در امر نظارت )پائيز 1378(

43- دانسته هايی در مورد مناطق آزاد و ويژه اقتصادی در جهان )پائيز 1378(

44- هدايت منابع مالی و فنی غير دولتی جهت اجرای طرح های عمرانی )زمستان 

)1378

45- پژوهش در تاريخچه، مفهوم و سير تحول شهرسازی و شهر سالم در فرهنگ 

ايران و اسالم )زمستان 1378(

46- پارك انرژی های نو )تابستان 1379(

47- فضاهای باز اداری – مديريت تجهيزات و طراحی داخلی )پائيز 1379(

48- شهرك ترافيکی كودكان )زمستان 1379(

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

و اتصاالت )زمستان 1379(

50- فضای سبز- مناطق صنعتی- پارك های صنعتی )تابستان 1380(

اول:  عملکرد حسی-جلد  اول:  استانداردهای  بخش  محيطی-  شرايط  تنظيم   -51

محيط روشنايی )پاييز 1380(

52- تنظيم شرايط محيطی- بخش اول:  استانداردهای عملکرد حسی-محيط های 

صوتی و حرارتی )پاييز 1380(

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

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

اول:  جلد  محيط-  كنترل  سيستم های  دوم:  بخش  محيطی-  شرايط  تنظيم   -55

توليد و كنترل حرارت )زمستان 1380(

دوم:  جلد  محيط-  كنترل  سيستم های  دوم:  بخش  محيطی-  شرايط  تنظيم   -56

فهرست نشريات و كتاب ها
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توليد و كنترل نور و صدا )زمستان 1380(

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

كنترل محيط- جلد سوم:  دوم: سيستم های  بخش  تنظيم شرايط محيطی-   -58

سيستم جامع محيطی )تابستان 1381(

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

60- فن آوری اطالعات- بخش اول: مفاهيم كلی )پائيز 1381(

61- منظرسازی- جلد چهارم )زمستان 1381(

62- فن آوری اطالعات- بخش دوم: مديريت فن آوری اطالعات )زمستان 1381(

63- فن آوری اطالعات- بخش سوم: تجارت الکترونيکی )بهار 1382(

تجارت  و  »امنيت  الکترونيکی  تجارت  چهارم:  بخش  اطالعات-  فن آوری   -64

بی سيم« )تابستان 13829(

65- ساختمان های سبز و پايدار )تابستان 1382(

66- فن آوری اطالعات- بخش پنجم: دولت الکترونيکی )تابستان 1382(

67- منظرسازی- جنگل های مانگرو )حرا(: بخش اول- كليات )پائيز 1382(

68- فن آوری اطالعات- بخش ششم: بازاريابی الکترونيکی )پائيز 1382(

69- فن آوری اطالعات- بخش هفتم: شهرداری الکترونيکی )زمستان 1382(

70- فن آوری اطالعات- بخش هشتم: آموزش الکترونيکی )بهار 1383(

71- فن آوری اطالعات- بخش نهم: دانشگاه الکترونيکی  )بهار 1383(

ساختمان  مديريتی  اطالعاتی  سيستم های  دهم:  بخش  اطالعات-  فن آوری   -72

)تابستان 1383(

73- فن آوری اطالعات- بخش يازدهم: دانشگاه الکترونيکی  )پائيز 1383(

74- فن آوری اطالعات- بخش دوازدهم: مديريت پرونده های الکترونيکی )زمستان 

)1383

75- فن آوری اطالعات- بخش سيزدهم: دموكراسی الکترونيکی )زمستان 1383(

76- فن آوری اطالعات- بخش چهاردهم: انتخابات الکترونيکی )زمستان 1383(

77- فن آوری اطالعات- بخش پانزدهم: حقيقت مجازی )تابستان 1384(

78- برگزاری مناقصه های دولتی )تصويب شده سال 1383( )تابستان 1384(

79- چين دومين مصرف كننده انرژی در جهان ) تابستان 1384(

80- مديريت پروژه- استاندارد های مديريت پروژه ) بخش اول. تابستان 1384(

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

)عدالت اجتماعی( )پائيز 1384(

82- فن آوری اطالعات- بخش هفدهم: مديريت ارتباط با مشتريان )پائيز 1384(

83- مديريت پروژه- استاندارد های مديريت پروژه )بخش دوم، زمستان 1384(

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

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

86- فن آوری اطالعات- بخش هجدهم: پايتخت الکترونيکی-تجلی عدالت اجتماعی 

)تابستان 1385(

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

88- متدولوژی های كنترل پروژه )تابستان 1385(

89- صنايع انرژی بر، نظريه ها و ديدگاه ها ) تابستان 1385(

90- آشنايی مقدماتی با ارزيابی محيط زيست )پاييز 1385(

91- آشنايی با فرآوری های گازی CNG،  LPG، LNG )زمستان 1385(

92- رهنمون هايی برای توسعه )زمستان 1385(

93- خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليج فارس )بهار 1386(

94- متدولوژی مکان يابی صنايع )تابستان 1386(

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

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

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

98- معماری سبز، )انرژی زمين گرمايی()پائيز 1386(

99- روند توسعه در خليج فارس )نسخه چهارم( )پاييز 1386(

100- ايران ترانزيت )بهار 1387(

آب( كمبود  با  مقابله  و  سبز  فضای  گسترش  برای  )راهی  جاذب ها  سوپر   -101

)تابستان 1387(

102- روند توسعه در خليج فارس و دريای عمان بخش پنجم )تابستان 1387(

103- روند توسعه در خليج فارس و دريای عمان بخش ششم )پائيز 1387(

104- بام سبز )پائيز 1387(

105- احداث سامانه های گرمايش شهری )ارديبهشت 1388(

106- روند توسعه در خليج فارس و دريای عمان بخش هفتم )خرداد 1388(

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

108- حمل و نقل همگانی )تابستان 1388(

109- نانوفناوری ايمن )فرصت ها و چالش ها( )تابستان 1388(

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

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

112- بندر خشك )پائيز 1388(

113- شرق ايران خاستگاه توسعه ترانزيت منطقه ای )پائيز 1388(

114- صنعتی  سازی ساختمان گامی بلند برای تامين مسکن مردم )زمستان 1388(

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

116- بيوگاز ثروتي نهفته در پسماندها )بهار 1389(

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

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

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

120- نانوفناوري در معماري )زمستان 1389(

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

)1389

فهرست نشريات و كتاب ها
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اقتصادي كشور  توسعه  بلند در جهت  گامي  بين المللي،  بازار مسافر هوايي   -122

)زمستان 1389(

123- نقش طراحی معماری در كاهش مصرف انرژی در ساختمان »معماری همساز 

با اقليم و مشکالت ناشی از عدم توجه به آن« )بهار 1390(    

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

اقتصاد كشور )بهار 1390(     

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

معلوليت در بخش زميني فرودگاه )بهار 1390(

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

معماري« )تابستان 1390(

127- شهر فرودگاهي بستر توسعه تجارت،  چشم انداز تجارت جهاني، چالش ها و 

فرصت هاي ايران )تابستان 1390(

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

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

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

معماري« )تابستان 1390(

130- روند خصوصي سازي فرودگاه ها در جهان )پاييز 1390(

131- شهر فرودگاهي بستري مناسب براي توسعه ورزش ملي و بين المللي »شهر 

ورزشي« )پاييز 1390(

132- معرفي پاك كننده هاي طبيعي و سازگار با محيط زيست »بخش اول« )بهار 

)1391

133- معرفي پاك كننده هاي طبيعي و سازگار با محيط زيست »بخش دوم« )بهار 

)1391

سوم«  »بخش  محيط زيست  با  سازگار  و  طبيعي  پاك كننده هاي  معرفي   -134

)تابستان1391(

نشريه هاي تخصصی منتشر شده بخش های مختلف گروه بين المللي  
ره شهر

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

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

3- بهينه  سازي بار ترافيکي بزرگراه ها )بخش شهر سالم( )دي ماه 1373(

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

5- استفاده از مولتي ويژن در مراكز پرتردد شهري )بخش شهر سالم( 

)ارديبهشت ماه 1373(

6- سازماندهي كاركردهاي بهينه ي نمايشگرهاي ديجيتالي )بخش شهر سالم( 

اسفند ماه 1372

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

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

تهران )بخش شهر سالم( ـ  )آذر ماه 1372(

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

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

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

11- تحليل منطقه  اي سيالب در  حوضه  هاي شمالي تهران )بخش عمران آب( 

بهار 1373

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

)بخش عمران آب( زمستان 1372

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

ضمنا كتاب هاي زير توسط گروه بين المللي ره شهر منتشر گرديده 
است:

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

2- منظرسازي پايدار براي همه )پاييز1390(

3- ترجمه كتاب شهرهاي فرودگاهي قرن 21 )1390(

)1389( Revit architecture 2009 4- كتاب آموزش نرم افزار

5- آشنايی با راهکار مديريت پروژه جامع )بهار 1389(

6- درختان در منظر شهري )1389(

7- نانوفناوري براي همه )1387(

8- با گياهان آب را تصفيه كنيم

HSE -9 در سفر)1385(

10- ترجمه كتاب »چگونه هواي پاكيزه بکاريم«

11- ترجمه كتاب »تنظيم شرائط محيطي«

 )1382( OpenGL 12- تدوين كتاب راهنماي برنامه نويسي سه بعدي

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

و بودجه چاپ و توزيع شد.

14- تدوين كتاب »خودآموز اتوكد 12« )1373(

15- ترجمه كتاب »سازه  هاي آبي« )1373(

16- ترجمه كتاب »سازه پاركينگ  هاي طبقاتي« )1372(

17- صرفه جويي در انرژي )20 جلد(

18- بازنگري استانداردهاي صنعت آب كشور با همکاري وزارت نيرو  

و سازمان برنامه و بودجه )25 جلد(

چاپ  دست  در  ره شهر  بين المللي  گروه  توسط  نيز  زير  كتاب هاي 
است: 

1- طراحي، برنامه ريزي و ساخت هتل ها

2- برنامه ريزي شهري در اقليم هاي گرمسير

3- بام سبز

فهرست نشريات و كتاب ها
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