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:سئواالت اصلی

؟ ستچیگردشگری توسعه در توسعه صنایع دستی نقش -1

عیشت بهبود مو رونق تولید در توسعه صنایع دستی نقش -2
چیست؟ توسعه محلی و منطقه ای و تحقق جوامع محلی 

و تی توسعه صنایع دسدر توسعه محلی و منطقه ای نقش -3
؟چیستصنعت گردشگری رونق 



کانون تکرامعرفی
کانون توسعه کارآفرینی روستایی اندیشه پویا 

(توسعه روستاییفعال در حوزه NGOیک کانون تکرا، )
(1394شروع فعالیت از سال )

www.takra.ir

http://www.takra.ir/


با مشارکت همه دست اندرکاران کلیدیرشد پایدار به رویکرد اکوسیستمی 

سید ابوالفضل میرقاسمی

اکوسیستم 
رشد پایدار

بخش دولتی

بخش 
غیردولتی و 
جامعه مدنی

بخش خصوصی و 
کارآفرینان

بخش رسانه

بخش علمی و 
دانشگاهی

بعنوان یککانون تکرا 

NGO  ارتباط و، قصد دارد

اجزای بین تعامل موثر 

اکوسیستم کارآفرینی

را برقرار کندروستایی 



Governance حکمرانی
حکمروایی
زمامداری

یاوری
نظام تدبیر

:سه رکن اصلی در حکمروایی...

(هر سه قوه)حاکمیت-1

(بازار)بخش خصوصی -2

جوامع و نهادهای مدنی-3

NGO  (تشکل های مردم نهاد)ها ،

بخش مهمی از نهادهای بعنوان  

ادل ایجاد تعنقش بسزایی در مدنی

و حاکمیتدر بین 

دارند( بازار)بخش خصوصی 



:مقدمه اول

تعریف و مفهوم 

(آبادانی و پیشرفت)ای توسعه محلی و منطقه 
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(وسعه محلیتو گردشگریو توسعه توسعه صنایع دستی بین رابطه )سئوال اصلی سه قبل از پاسخ به 



:یبرنامه ریزنظامدرمختلفرویکردهای

نگرش سیستمیکل نگری و جامع نگری،><نگاه بخشی و غلبه موضوعی

سرزمین، برنامه ریزی منطقه ای، مدیریت رویکرد اکوسیستمی، آمایش
حوزه آبخیز، قلمرو عشایر، ساماندهی دشت، مناطق حفاظت شده، 

...رویشگاه های جنگلی، تقسیمات سیاسی و 

Landscape System
Area Based Development

Community Based Approach
Integrated Watershed Management
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پروژه بین المللی تدوین
با تعامل ذینفعان توسعه ناحیه محور سند 

در راستای توسعه پایدار روستایی در ایران

انجمن بوم پژوهان: مشاور

1398بهمن 



تعاریف توسعه ناحیه محور•

درارچهیکپوتلفیقیصورتبهومتعددنفعانذیمشارکتباتوسعهریزیبرنامه•
تانشهرسیکازبخشییاشهرستانیکدرتواندمیکه)سرزمینازمشخصیناحیه
باکاراینوشودایجادآنجادرمطلوبآیندهکهنگاهاینباآناجرایو(باشد

(UNDP).گرددتأمینمنطقهآندرراهبردیگذاریسرمایه

مختلفسطوحدرمتعددیبازیگرانکهاستاینمستلزمرویکرداینگیریکاربه•
وشوندهمراههمبا–کشورمحلیومرکزیسطحدر–متنوعهایبخشازو

سطحیکدرپایدارتوسعهراهبردهایبرتکیهباهااولویتتعریفبرایمشترکا
,ECLAC.کننداجراوکنندریزیبرنامهمحلی 2017

“Area-Based development”: definitions



...به عبارت دیگر•

عمده برای مداخله، تانقطه ورود به عنوان ناحیه جغرافیایی ❖
. نقطه ورود باشندیک بخش یا یک گروه هدف، اینکه 

تفکر سیستمی /(یکپارچه)رویکرد منسجم ❖
ام برنامه ریزی، همکاری و اقدحمایت از ذی نفعان متفاوت برای ❖

با هم، در سطوح و بخش ها

In other words…



با منطقهراه حل های متناسب –فضاهای متفاوت منطقه ای ❖

بیان انسجام و ❖

اثر بیشتر، پایداری : اثر چندگانه❖

کاهش دوباره کاری : اثربخشی –هزینه ❖

ابتکار و خالقیت مشارکت های مبتنی بر ❖

رفع نیازهای مناطق و مردم آن : فراگیر بودن❖

؟چرا این رویکرد مفید است

Why is it useful?



در هر ناحیه لحاظ کردتوسعه پایدار روستایی و مواردی که باید در برنامه ریزی رویکردها
نیازمحوری

برنامه بر اساس
نیاز ناحیه و 
مردم محلی 

باشد 

و مشارکت زنانبا 
جوانان و عشایر 
باشد و مشا رکت
زنان و جوانان و 
عشایر را تقویت

کند

حفظمبتنی بر 
آب و خاک و 
تنوع زیستی 

پایداری و–باشد 
ماندگاری

چالش اصلی به 
که توسط)ناحیه 

مشارکت 
ن کنندگان تعیی

بپردازد( می شود
اصول اقتصاد 

را در مقاومتی 
نظر بگیرد 

(درونزا، برونگرا)

پیوندهای شهر
را در و روستا 

نظر بگیرد 
زنجیره ارزش )

ت مزیمبتنی بر (را لحاظ کند
و های ناحیه 

پتانسیل های
آن 

مبتنی بر 
و داشته ها 

سرمایه های 
محلی

نظام مالی 
را متناسب 

شکل دهد 
صندوق ها یا )

هر شکل 
(دیگری

حفظ کننده 
میراث فرهنگی
روستاها باشد
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:موجود در نظام برنامه ریزی منطقه ایبرخی از چالشهای 

طرح مشارکت و درگیر نمودن هدفمند کلیه دست اندرکاران محلی در فرآیند تدوینلزوم -
اری توسعه ناحیه محور به منظور ایجاد احساس مالکیت و تعلق خاطر به طرح و سهولت همک

عه ضعف دستگاه های دولتی در تحقق توس)در زمان اجرای آن و تضمین تداوم و پایداری آن 
ضعف انگیزه در ارایه خدمت به مردم( پایدار

(یاد دادن روش حل مسئله به محلی ها)ظرفیت سازی در سطح مسئولین محلی لزوم -
نظرفیت سازی در سطح جوامع محلی و افزایش توان چانه زنی و مطالبه گری ایشالزوم -
نهادهای نظارت دقیق تر)شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی مسئولین محلی لزوم -

(نظارتی بر عملکرد دستگاه های دولتی
در ( برون سپاری و حمایت از بخش خصوصی)استفاده از ظرفیت بخش خصوصی لزوم -

فرآیند تدوین و اجرای طرح
تشکلها و انجمن های  NGOs, CSOs, CBOs)استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی لزوم -

در فرآیند تدوین و اجرای طرح( مراکز علمی و پژوهشی)و دانشگاه ها ( صنفی 
(Good Governance)تحقق حکمرانی خوب در جهت ظرفیت سازی و لزوم تالش -



اقتباس از مطالعات و بررسی های

کمیسیون زیربنایی و امور تولیدی

کمیته توسعه پایدار روستایی و عشایری



است مولدو محلیاجتماع 

مستقل متشکل از چند خانوار ساکن با هویت تاریخی و فرهنگی مشخص و قلمرو معین ثبتی و عرفی

است تقسیمات کشوری مبداء 

ه از لحاظ وضعیت طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کالبدی نسبتأ همگن بود

نایع گردشگری و صبسیاری از ساکنان آن در بخش کشاورزی و منابع طبیعی به طور اعم، 
دارنداشتغالبه طور اخص روستایی و خدمات 

ا غی ر نقاط دیگری که در نواحی روستایی صرفا محل انجام فعالیت های بخش کشاورزی و ی 

لی کم اس ت است ولی سکنه دایم نداشته و یا سکنه دایم آنها خی( خدماتی، صنعتی)کشاورزی 

.شناخته می شود"مکان"و "مزرعه"به ترتیب بعنوان ٍ

تعریف روستا



.(داردگردشگریجاذبه)داردتسلطساختانساناندازهایچشمبرطبیعیاندازهایچشم❑
.استکوچکترشهرازطبیعیطوربهروستاییسکونتگاههای❑
عالیتفعمدتا-اقتصادیفعالیتازخاصینوع.استکمترروستاییهایحوزهدرجمعیتیتراکم❑

یاو(آننظایروعسلزنبوریاماهیپرورشطیور،پرورشدامداری،باغداری،زراعت،)کشاورزی
.ددارغلبهدستیصنایعتولیدهمچنینو-طبیعتازبهره ورییازمینبهوابستهفعالیت

(کمترطبقاتیتفاوت)شودمیدیدهروستاییجوامعدرتجانسویکدستی❑
.شودمیدیدهروستاییهایحوزهدرکمتریاجتماعیوفضاییتحرک❑
.داردبسیاریاهمیتروستااقتصادیزندگیدرهمیاریوتعاون❑
.استکمبسیارخدمات،بخشدرکارنیرویسهمروستادر❑
یانجرمشخصومحدودهاییعرصهدرمعموالًروستاییسکونتگاهیاقتصادی–اجتماعیروابط❑

.گرددمیمشخصروستانامباکهدارندمشترکیاجتماعیهویتروستاییساکنانودارد
هایندپیووهابستگیوخاصاقتصادیواجتماعیروابطبرمبتنیفضایی-مکانیمجموعهاین❑

روستاییفضایراآنتوانمیکهآوردمیوجودبهرامعینیاجتماع،اکولوژیک-محیطیویژه
.خواند

ویژگی های روستا
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درنمایی از روستای چشمی
در سروآباد کردستان



با توجه به چالش های موجودضرورت توجه به توسعه پایدار روستایی

درصد از جمعیت کشور در روستاها، انسانی بودن مساله توسعه روستایی25سکونت ➢

نقش روستائیان و کشاورزان در تولید محصوالت  غذایی و کشاورزی ➢

درصد  عرصه های طبیعی80کنترل و فعالیت روستائیان در ➢

درصد از تولیدات ناخالص ملی کشور26سهم جمعیت روستایی در تامین➢

جلوگیری از مهاجرت و هدایت  مهاجرت های شهر به روستا➢

ناشی از مهاجرت روستائیان اسکان های غیررسمی در حاشیه شهرها جلوگیری از گسترش پدیده ➢

روند رو به افزایش خالی شدن روستاها از سکنه به ویژه در مناطق مرزی و تبعات سیاسی و امنیتی➢

وضعیت نگران کننده تولید و اشتغال در روستاها➢

کاهش نیروی انسانی خالق، توانمند و ارزش آفرین مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی در روستاها➢



تعریف توسعه روستایی

ی، بهتره بترداری از منتابع طبیعتی و انستان، فرآیند گستترش و توسعه روستایی

، تسهیالت فراساختاری ، نهادها و سازمانها و سیاستت دولتت هتا و تکنولوژی ها

رای تهیه برنامه های تقویت کننده و تسریع کننده رشد اقتصادی مناطق روستایی ب

، ی هتاارتقتا  توانتای، استتقالل معیشتتیشغل و بهبود کیفیت روستایی از طریق 

ایدارپدر همه ابعاد بگونه مشارکت فعال مردمی دگرگونی در ساختارهای اساسی و 

می باشد

(1394گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، )



ی آزاد، ایجاد درآمد ثابت و دائمی، امنیت شغلی، تعادل شغلی، امکان کسب یک زندکاقتصادی؛ 
توانایی پاسخگویی منابع، توزیع و مصرف برای مدت طوالنی و پایدار

حفظ  سالمتی جامعه، دسترسی و توسعه آموزش، حفظ محیط طبیعی جهت سالمتی جامعه فرهنگی؛ -اجتماعی
و رسیدن به خود اتکایی بر اساس  ارزشهای فرهنگی، تقویت سرمایه اجتماعی و انجام کارهای مشارکتی و گروهی

همراه ساختن جامعه روستایی با سیاست های دولت و به دنبال آن استفاده از ؛ نهادی -سیاسی
روستا به عنوان منبع قدرتی پایدار  برای این دولت ها، حفظ امنیت روستا و مناطق مرزی

ولیت و هوا، به وجود آوردن احساس مسئ-خاک-حفظ و احیاء منابع پایه شامل آب؛ محیط زیستی
همچنین تکمیل استانداردهای محیط طبیعی و اعمال آن در همه واقعیات زندگی اجتماعی مردم

( توسعه متوازن، همه جانبه و درون زا)ابعاد توسعه پایدار روستایی 
واجتماعیساختسازیدگرگونبرایکهرودمیشماربهکشورهرتوسعههایبرنامهازجزئیروستاییتوسعههایبرنامه

:کردمشخصزیرجنبهچهاردرتوانمیراروستاییتوسعهاهداف.رودمیکاربهروستاییجامعهاقتصادی



اهداف کلی توسعه پایدار روستایی

افزایش رشد اقتصادی➢

بهبود کیفیت رشد اقتصادی➢

...رفع نیازهای ضروری برای تامین اشتغال، غذا، آب، بهداشت و ➢

کنترل جمعیت در حد پایدار➢

(پایداری منابع)حفاظت و نگهداری از منابع ➢

دگرگونی فن آوری➢

در تصمیم گیریها اقتصادو محیط زیست توجه همزمان به ➢

(هجلب مشارکت فعال اعضای جامعه محلی در فرآیند توسع)مشارکتی کردن توسعه ➢



وملیعزموایمانپرتودروالهیالیزالقدرتبهاتکالبا

فت،پیشروعدالتمسیردروجمعیمدبرانهوشدهریزیبرنامهکوشش
:شاملروستاییمناطقپایدارتوسعهاندازچشم

چشم انداز توسعه روستایی ایران

ی،ایران-اسالمیهویتدارایپایدار،وپذیرزیستمولد،روستاییمناطق

هریشهایعرصهباسازندهوموثرپیوندهایباهمراهسرزمینپهنهدرمتوازن



توسعه روستاییکلی و عمومی چالش های 

و

راهکارهای پیشنهادیبرخی 



ودهشمعکوسروستاییوشهریجمعیتنسبتگذشته،دههچندطیمختلف،بدالیل
دهسالخورافرادفقطهمروستاهابعضیدرواندشدهسکنهازخالیروستا30000ازبیش

.هستندساکنافتادهکارازو

وستاییرتولیدیمراکزشدنتعطیلسببتنهانهشهرهابهروستائیانگستردهمهاجرت
التمشکبروزوشهرهااطرافدرنشینیحاشیهمسائلتشدیدسبببلکهاستشده

.استشدهامنیتیوفرهنگیاجتماعی،اقتصادی،عدیده

کشورزیبرنامه رینظامدرپایینبهباالریزیبرنامهرویکردونگریبخشیدیگر،طرفاز
یاوریهخیموسساتنظامی،یاوحاکمیتیبخشهایدولتی،دستگاه هایاکثرواستغالب

کنندمیاجراروستاییتوسعهزمینهدررااقداماتیخصوصیبخشبهوابستهموسسات
درمعموالواستحمایتییاوخدماتییاوزیرساختیپروژه هایقالبدربیشترکه

.نیستندهمدیگرکارجریان



به(بُعدیتکنهو)جامعینگرشمیرودانتظارروستایی،توسعهپروژه هایاجرایزمینهدر
حاکمکاریموازییاوکاریدوبارهکاری،پراکندهعمالولیباشدداشتهوجودروستامسایل
.است

:ازعبارتندروستاهازایدرونومتوازنپایدار،توسعهرویپیشچالشهای

راهنقشهآندرروستانقشوکشورتوسعهراهنقشهبودننامشخص-1

نظراختالفروستا،مدیریتبرایفرماندهیوحدتدرضعفوگیریتصمیممراجعتعدد-2
عهتوسمعاونت،(روستاییتعاونمرکزیسازمان)کشاورزیجهادوزارتکشور،وزارتبین

هدایتوتصدیگریجهتمسکنبنیادوجمهوریریاستمحروممناطقوروستایی

روستاییتوسعههایبرنامه



(Governance)حکمروایینظامدرمدنینهادهاینقشبهتوجهیکم-3

ردضعفدولت،بهوهمدیگربهمردماعتمادیبینتیجهدرواجتماعیسرمایهضعف-4
بجایترکمشمنابعازرویهبیاستفادهدررقابت)مشارکتیوگروهیکاروپذیریمسئولیت
(قبلیصمیمیت هایورفاقت ها

جوامعسطحدردرآمدزاییواشتغال زاییومعیشتبهبودراهکارهایبهتوجهیکم-5
تی،بهداشوآموزشیموضوعاتوزیرساختهاتوسعهبهمسئولینتوجهبیشتر)روستایی
(استرفاهیبعضاوخدماتی

محصوالتتوزیعوتولیدحوزهدردولتسیاستهایومقرراتوقوانینثباتعدم-6
روستایی

ازایشانحدازبیشانتظارومردمتوقعسطحرفتنباالومحلیمردمکردنعادتبد-7
شوندمندبهرهمجانیتوسعهموهبتاز،نفتپولباکهدولت



(وسطمتوخُردکسب وکارهایتوسعهوتولیدموانع)سختگیرانهوپیچیدهاداریبوروکراسی-8

خبرگاندرگذشتبدلیلبومیدانششدنفراموشبعضا)روستائیانبومیدانشبهتوجهیکم-9
(محلی

انروستائیمذهبیوآئینیمراسموهاارزشباورها،واصالت هاوسنتیبافتبهتوجهیکم-10
(روستاهویتبحرانبروزوفرهنگیاختالطخطر)

افزایشوفاهرسطحنسبیافزایشوبهداشتسطحرفتنباالوروستائیانزندگیسبکتغییر-11
(زندگیهایهزینهافزایش)مصرفوتقاضا

روستاییمحصوالتعرضهوتولیددرارزشزنجیرهوتامینزنجیرهبهتوجهیکم-12

تولیدمخاطراتواصلیزحمت)هاواسطهبرخیودالالنخران،سلفسودجوییونفوذ-13
(برندمیدالالنرااصلیسودولیمیشوندمتحملکشاورزانرامحصول



طلبی هافرصتوهااستفادهسو برخیواداریفسادبعضا-14

محلیبهره بردارانبیندرهماهنگیضعف-15

محلیکسب وکارهایتوسعهوسرمایه گذاریبرایاعتباریمنابعکمبود-16

دری هاویالساز)روستابافتباغیرموزونوغیراصولیسازهایوساختواراضیکاربریتغییر-17
(توریستیهایجاذبهداراییاوهواوآبخوشمناطق

ایاعضانتخابدرساالریشایستهضعفمواقعاکثردر)اسالمیشوراهایناکارآمدیبعضا-18
(روستاوشهرشوراهای

پارهیاوایشانمالیتامینعدمیاوایشانآگاهیسطحبودنپایینودهیارانناکارآمدیبعضا-19
(هستندمشترکدهیاریکدارایروستاچندمناطق،بعضیدر)ایشانبودنوقت



:ازعبارتندروستاییپایدارتوسعهتحققجهتپیشنهادیراهکارهای

کشورتوسعهاستراتژیتدویندرنخبگانیاجماعبهرسیدن-1

جوامعو(صنعتیوخدماتیتولیدی،مختلفابعاددرروستاازانتظارات)روستانقشتعیین-2
کشورتوسعهراهنقشهدرعشایری

ارهایسازوکابالغوعشایریوروستاییتوسعهمتولیبعنوانمشخصسازمانیکتعیین-3
محلیمردممشارکتجلبهمچنینوروستاییتوسعهحوزهدربخشیبینهماهنگیایجاد

(ریگیتصمیموسازیتصمیم)حکمرانیفرآینددرمدنینهادهایجایگاهونقشتقویت-4

مقرراتوقوانینساختارها،اصالحسیاستگذاری،فرآینددرثباتحفظ-5

جوامعسطحدراجتماعیسرمایهتقویتوسازیحساسبخشی،آگاهیاعتمادسازی،-6
عشایریوروستایی



نبیمحلی،بردارانبهرهومردمبین)مختلفسطوحدرهماهنگیسازوکارهایاجرایوتدوین-7
(مردمودولتی هابینودولتیهایدستگاه

محلیبهره بردارانودهیاری هااسالمی،شوراهایسطحدرتوان افزاییوسازیظرفیت-8

ارزشزنجیرهبهبودوبهره وریافزایشجهتکاربردیودرستترویجیوآموزشیخدماتارایه-9

درون زاومتوازنپایدار،توسعهمبانیواصولبهتوجه-10

قی،اخالفرهنگی،اجتماعی،اقتصادی،مالحظاتبهکافیتوجهوتوسعهمختلفابعادرعایت-11
وینتدوتهیهدر(غیرعاملپدافند)امنیتیوکالبدینهادی،ساختاری،زیستی،محیطحقوقی،
توسعه ایطرحهایوبرنامه ها

وشهرمردمدرستتعامل)عمومیآگاهیسطحارتقایجهتکاربردیواصولیریزیبرنامه-12
(روستا



وچککوهایبنگاهظرفیتازبیشتراستفادهوتولیدموانعرفعقانوندقیقودرستاجرای-13
(SMEs)متوسط

منطقههرشرایطبامتناسبافزودهارزشایجادوارزشزنجیرهتقویتومطالعه-14

(عشایروروستائیانهمهبهبرابرهایفرصتدادن)نابرابریوتبعیضازاجتنابوسازیشفاف-15

ارایهبراینویندانشوبومیدانشترکیب)فناوریمشارکتیتوسعهرویکردهایازاستفاده-16

(منطقههردرمناسبحل هایراه

هبدادنخاتمهوکشاورزیاراضیمالکیتتکلیفتعیینبخصوصمالکیتحقوقرعایت-17
(دولتیوملیاراضی)دولتومحلیمردمبینسنواتیاختالفیپرونده های



:مقدمه دوم

ضرورت توجه به

گردشگریوصنایع دستی توسعه 

33
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نیروهای جسمانی و روحیاز جمله فعالیت هایی است که در آن صنایع دستی •
دارای نقش اساسی است انسان 

و ناوابسته ای است که به هیچ وجه صنایع ملی در شمار صنایع دستی •
و سادهمورد مصرف در آن مواد اولیه و کارشناس و متخصص خارجی نیست نیازمند 

.قابل تامین استارزانی به آسانی و 

یده و محتاج ابزار و وسایل چندان پیچرشته های صنایع دستی فعالیت در اکثر •
و در واقع، ذوق و استعداد و مهارت صنعتگر اصلی ترین و زیاد نیستسرمایه 

.به حساب می آیدتولید مهمترین عامل 
اورزیعوامل مکمل اقتصاد کشیکی از مناطق روستایی ، خصوصا در دستیصنایع • 

.می شودروستائیانمهاجرت های دایمی یا فصلی و مانع بوده 

:دستیتعریف صنایع 
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واند بوده و می تتاریخ و تمدن هر قوم و ملت بازتابی از صنایع دستی •
ف مناطق مختلتبادل و انتشار فرهنگ ها و سنن زمینه نقش موثری در 

.کشور باشد
مجموعه ای از صنایع هنری و » عبارت است از صنایع دستی خالصه، 

های داری، آثار چرمی و کاغذی، سفال و سرامیک ، شامل بافته سنتی
سنتی، هنرهای فلزی و سنگی استهنرهای چوبی و حصیری، رودوزیهای 

گیری از موادبهره که با محدودیت هنر و ذوق و زیبا شناختی ایرانی و 
ری و و با کارببه کمک دست و ابزار مورد نیاز اولیه قابل دسترس و بومی 

«.ارددریشه در تاریخ کهن ایران زمین فردی و جمعی تولید شده و زندگی 

https://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/9236: قالیکدهنقل از وبسایت 

:دستیتعریف صنایع 

https://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/9236
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نمایی از مراتع و زندگی عشایر
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:صنایع دستینقش و کارکردهای اصلی •

تخفیف و، اثرات قابل مالحظه ای در برطرف نمودن و یا صنایع دستی
ت آن از دارد که مهمترین تاثیرااجتماعی و توسعه اقتصادیتعدیل مسایل 

:توان در مقوله های ذیل جستجو نمودنظر اقتصادی و اجتماعی را می 

در شهرها و برای گروه هایی از افراد ایجاد اشتغال مولد و درآمد .1
شته و مایلند تا با پرداختن به یکی از ربوده دارای ذوق و هنر که روستاها

.نمایندامرار معاش های صنایع دستی از این رهگذر، 
ر برای روستائیان و خانواده شان دایجاد اشتغال جنبی و درآمد مکمل .2

الیت کاشت و داشت محصول و نیز در اوقات فراغت از فعفاصله زمانی بین 
های کشاورزی
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:صنایع دستینقش و کارکردهای اصلی •

ی به شهرها و کاهش میزان وابستگجلوگیری از مهاجرت های بی رویه .3
تامین استقالل اقتصادیبه خارج و 

ت های ذوق و خالقیدر افراد و امکان بکارگیری از تقویت روحیه ابتکار .4
رین به عنوان ارزنده تتولید انواع محصوالت صنایع دستی در امر فردی 

.کشورمان هنر کاربردی 
موردنیازدرآمد ارزی و تامین بخشی از توسعه صادرات غیرنفتی .5
و اصالت های حفظ ارزشهای فرهنگی، آداب و رسوم دیرینه معرفی و .6

موجود در جامعه 
و غیر وابسته کشورصنعت مستقل زمینه سازی برای ایجاد .7



کلی و عمومی چالش های 
توسعه صنایع دستی و گردشگری

و

راهکارهای پیشنهادیبرخی 
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:توسعه صنایع دستیدر حوزه چالشها و موانع موجود برخی از 

برخی سیاست های ناکارآمد و غیرحمایتی-
(مشکل پوشش بیمه ای)ضعف حمایت از هنرمند -
کم توجهی به دانش بومی در تولید صنایع دستی-
تی راهنمایان سفر، تولید کنندگان و خریداران محصوالت صنایع دسدانش محدود بعضا-
سیاستهای گمرکی برخی-
بی ثباتی در قوانین و مقررات-
انحصاری و رانتی برخی مداخالت -
ناسالمروابطواداریفسادبعضا-
کاهش انگیزه کار و تالش در بین جوانان-
ای احیاخیرا )سنتی وآئینیمراسمحتییاودستیهنرهایبرخیسپردنفراموشیبه-

(و شناسنامه دار نمودن آنها و عرضه در بازارهای مختلفعروسک های بومی و محلی 
و تمایل ایشان به کارهای راحت تر و پردرآمدترمهاجرت ذهنی جوانان روستایی -
محصوالتبازاررسانیوبازاریابیمشکل-
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:توسعه صنایع دستیدر حوزه چالشها و موانع موجود برخی از 

(دیپلماسی و روابط بین الملل)در جذب گردشگران خارجی ها محدودیتبرخی -
(ژه نیازمند حمایت های وی)آسیب جدی فعاالن حوزه صنایع دستی و گردشگری از کرونا -
یتال شده اخیرا اقبال خوبی از بازاریابی دیج)ضعف در برندسازی و بسته بندی و بازاریابی -

(است
حفظ استقالل و خالقیت فکری صنعتگر در ساخت صنایع دستیبهتوجهیکم-
(  نیاز و سلیقه مشتری)مشتریضائقهبهتوجهیکم-
در تولید محصوالتبه روز رسانی و نوآوریو خالقیتلزوم توجه به -
عمنابپایداریوزیستیمحیطمالحظاتبهتوجهیکم-
و برقراری ارتباط با گردشگران خارجیزبان انگلیسی ضعف در آشنایی با -
ادی در فروش محصوالت به گردشگران خارجی که سبب بی اعتمعدم رعایت انصاف بعضا-

آنها میشود
( یدارانخراعتمادیبی)اصلیمحصوالتبجایتقلبیوکیفیتبیمحصوالتارایهبعضا-
...و -
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:پیشنهادیی راهکارها

:تیوزارتخانه میراث فرهنگی،  گردشگری و صنایع دستوجه به اولویت های ابالغی 
(بند34شامل )

از یکمحدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی و سایر محدودیت منابع 
سیاست های قانون اساسی و 44شامل سیاست های کلی اصل اسناد باالدستی طرف و 

ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودیکلی اقتصاد مقاومتی
اری، و عالوه بر پیشبرد امور جمتمرکز شود که از اولویت باالیی برخوردار هستند، 

.را در دستور کار خود قرار دهدمحقق ساختن برنامه ها برای اصالحات ساختاری 
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:ستیوزارتخانه میراث فرهنگی،  گردشگری و صنایع دتوجه به اولویت های ابالغی 

.در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری هاحفاظت از محیط زیست توجه به -4

مشارکت هر چه و فراهم آوردن زمینه واگذاری فعالیت ها به مردم اولویت -5
.بیشتر بخش خصوصی

رل قرار در کنار تحت کنتفضای رقابتی و برقرار کردن رفع انحصارها توجه به -6
.قاعده مند کردن حوزه های انحصاریدادن و 

.اقدام جدی در راستای مبارزه با فساد اداری-9
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(:اولویت های تخصصی)توجه به اولویت های ابالغی 

رتبط  و شناسایی حفره ها و معضالت قانونی متنقیح قوانین ، آسیب شناسی-1

برنامه  جامع توسعه گردشگریتدوین نهایی اصول سیاست های راهبردی و -3
.مطابق سند چشم انداز و اجرای آن در برنامه ششم توسعه

بخشتوسط توسعه زیرساخت های گردشگری برنامه ریزی در جهت تسهیل -4
.خصوصی

در سه حوزه میراث ساماندهی نظام های تولید و بهره برداری از آمار طراحی و -5
.(تشفافی)فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری براساس استانداردهای جهانی 
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(:اولویت های تخصصی)توجه به اولویت های ابالغی 
به های ارتقای تصویر جاذبه منظور بسته تبلیغات و بازاریابی تهیه و ارایه -6

معرفی مناطق و گردشگری خارجی در بازارهای هدف جذب گردشگری ایران
.در سطح داخلیکمتر شناخته شده

صنعتدر زمینه تعامالت با شرکت های مشاور بین المللی بزرگ افزایش -7
.شکوفایی گردشگری ایرانو استفاده از ظرفیت های آنها برای گردشگری 

.و دارایی های موزه هاقاچاق میراث فرهنگی مقابله با -15

.در جریان انجام پروژه های عمرانیتخریب میراث فرهنگی مقابله با -16

.بخش خصوصیبه واگذاری بنگاه ها و اموال دولتی اقدام مؤثر در زمینه -21



54

(:بند37)گردشگری و صنایع دستی،سیاستهای کالن وزارت میراث فرهنگی

ای ، میراث طبیعی، هنره(ملموس و غیرملموس)مستند سازی میراث فرهنگی شناسائی و .1
کشورجاذبه های گردشگری و صنایع دستی سنتی، 

معرفی و حمایت از و عمق یابی دوره های تاریخی، پژوهششناخت گستره جغرافیائی، .2
فرهنگ، هنر و تمدن ایرانی

یری از و بهره گگسترش پژوهشهای بنیادی، کاربردی ارتقا  کمی و کیفی، تنوع بخشی و .3
، هنرها و دانش (ملموس و غیرملموس)علوم و فناوریهای روزآمد در بخش میراث فرهنگی 

سنتی، میراث طبیعی، صنایع دستی و گردشگری
، ، میراث طبیعی(مادی و غیرمادی)در میراث فرهنگی معرفی ارزشها و ظرفیتهای نهفته .4

یدانش و هنرهای سنتی و صنایع دستی و گردشگری کشور در سطح ملی، منطقه ای و جهان
از اثار بر اساسحفاظت، احیا، ساماندهی و بهره برداری خردمندانه تدوین نظام مدیریت .5

معیارهای طبقه بندی و هرم ارزشی آنها
یعی و طب( ملموس و غیرملموس)نجات بخشی آثار فرهنگی تدوین نظام مدیریت حفاظت و .6

(3با بند)، و یا در شرایط بحران و هنرهای سنتی در حال زوال در معرض خطر
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(:بند37)گردشگری و صنایع دستی،سیاستهای کالن وزارت میراث فرهنگی

ر و عمومی بمنظو( در مقاطع مختلف آموزشی)توسعه کمی و کیفی نظام آموزشی رسمی .8
اث ، ترویج فرهنگ و گسترش آگاهی های عمومی در زمینه میرارتقا  دانش تخصصی و همگانی

صنایع دستی و گردشگری، طبیعی، (ملموس و غیر ملموس)فرهنگی 
و درک و احترام متقابل در میان فرهنگ های بومی تعمیق وحدت ملی و وفاق اجتماعی .9

ع تنواسالمی ایران از طریق صیانت از –کشور با تاکید بر بقا و رقا  فرهنگ و هویت ملی
فرهنگی و گسترش گردشگری

وسعه در ارکان تصمیم گیری کشور و اقشار مختلف جامعه ازطریق تتقویت باور و عزم ملی .10
ا  ، طبیعی، گردشگری و صنایع دستی و ارتق(ملموس و غیرملموس)بخش میراث فرهنگی 

جایگاه آن در برنامه های توسعه
، هنرهای سنتی و طبیعی(ملموس و غیرملموس)نهادینه سازی ارزشهای میراث فرهنگی .11

و کشور، حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی بخش از طریق توسعه آموزش های رسمی و تخصصی
ی حفاظت و بهره بردار، مسئولیت همگانی و مشارکت حداکثری مردم در ارتقا  آگاهی عمومی

از آنهاخردمندانه
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(:بند37)گردشگری و صنایع دستی،سیاستهای کالن وزارت میراث فرهنگی

اسی مطالعات ایران شنبرای تقویت انگیزه در مجامع علمی جهانی ایجاد سازوکارهای الزم و .21
اسالمی–و پژوهش های مرتبط با تمدن ایرانی

ادل ، توسعه طرحها و پروژه های مشترک، تبتعهدات ذیربط بین المللی و منطقه ایایفای .13
و و تعامل موثر با کشورها، مجامع علمی، پژوهشی و دانشگاهیارتقای سطح همکاری تجارب، 

ستی و ، طبیعی، صنایع د(ملموس و غیرملموس)سازمان های بین المللی در بخش میراث فرهنگی 
گردشگری

با مراکز آموزش عالی، دانشگاهی وتوسعه همکاری های علمی، پژوهشی، آموزشی و اجرائی .14
ی و ، طبیعی، صنایع دست(ملموس و غیرملموس)موسسات پژوهشی در بخش میراث فرهنگی 

گردشگری
همکاری و هم افزائی در بمنظور گسترش مدیریت یکپارچه بهره گیری از سازوکارهای .15

افزایش بهره وریو فعالیتهای بین حوزه ای و بین بخشی
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(:بند37)گردشگری و صنایع دستی،سیاستهای کالن وزارت میراث فرهنگی

حمایت از فعالیتهای خالقانه و ابتکارات داوطلبانه تدوین نظام جامع .16

، ساماندهی خدمات گردشگری در مبادی و مقاصد اعتماد سازی و حمایت از گردشگران.71
تسهیل ورود و خروج گردشگرانگردشگری و  

بر محصوالت و خدمات گردشگرینظام جامع استانداردهای ناظر تدوین .81

بمنظور خلق مزیتهای جدید و تنوع محصوالت گردشگری و صنایع دستی حمایت از .91
بازارهای هدفپاسخگوئی به 

ری کشور و ارائه بسته های محصوالت گردشگروشهای نوین تبلیغات، بازاریابی بهره گیری از .20
بمنظور معرفی مزیتها و محصوالت گردشگری و صنایع دستی کشور
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(:بند37)گردشگری و صنایع دستی،سیاستهای کالن وزارت میراث فرهنگی

ری ، ارتقا  سطح همکاتبادل تجاربگردشگری و صنایع دستی، شناسائی بازارهای هدف .12
در تبادل گردشگرایجاد توازن فیمابین با  تاکید بر 

داکثری با گردشگری و صنایع دستی با استفاده از مشارکت حتوسعه زیر ساختهای مرتبط .22
مناطق دارای مزیت نسبیجامعه ذینفعان و با اولویت فعالیتها و 

ی و برای تعامل سازنده میراث فرهنگمدیریتی و اقتصادی مناسب –ایجاد شرایط حقوقی.32
رها و بویژه در شهایجاد ارزش افزوده اقتصادی میراثها طبیعی با حیات جاری جامعه بمنظور 

جلوگیری از تخریب آنهابافتهای تاریخی با هدف 

ایفای سهم و نقش بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی واتخاذ تدابیر الزم بمنظور .24
وکاهش محرومیت مناطق محروم ، اشتغال زائی، ارتقا  شاخصهای اقتصاد ملیدر گردشگری 

.افزایش سطح معیشت جوامع محلی
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(:بند37)گردشگری و صنایع دستی،سیاستهای کالن وزارت میراث فرهنگی

شارکت افزایش ماز طریق کاهش اتکا  بخش به منابع مالی دولتی ایجاد زمینه های الزم برای .25
و سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی 

فعاالن از( مالی و غیرمالی)تشویقی و( تعرفه ای و غیرتعرفه ای)نظام جامع حمایتی تدوین .62
در بخش میراث فرهنگی، طبیعی، صنایع دستی و گردشگری

سالمت افزایش نشاط اجتماعی،بمنظور گردشگری طبیعی و روستائی گسترش و حمایت از .72
کاهش مهاجرت های روستائی، گردش متوازن مالی و عمومی، رونق روستا

ستم سی، به روز و کارآمد بخش با پشتیبانی نظام مدیریت داده و اطالعات یکپارچهایجاد .82
بمنظور جمع آوری، بازخوانی، پردازش، انتقال و تبادل اطالعات ( GIS)اطالعات جغرافیائی

ری نظام حسابهای اقماو ایجاد امکان دسترسی ذینفعان و با  تاکید بر ضرورت استقرار 
گردشگری
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(:بند37)گردشگری و صنایع دستی،سیاستهای کالن وزارت میراث فرهنگی

خصص و نظام بهینه جذب، آموزش، ارتقا  تاز طریق ایجاد ارتقا  کمی و کیفی نیروی انسانی .29
و حمایت از نیروی انسانی شاغل در بخش مهارت 

ی ساماندهی و انتظام بخشی به فعاالن بخش میراث فرهنگتوانمندسازی جوامع محلی، .03
ه توسع، طبیعی، صنایع دستی و گردشگری و حمایت از ایجاد و (ملموس و غیرملموس)

در این بخشتشکلهای غیردولتی

و ی کاهش تصدی گراز طریق اثربخشی حاکمیت بمنظور بهینه سازی ساختار مدیریتی .32
ارتقا  نقش و سهم و همچنین سیاستگذاری، هدایت، حمایت و نظارت در حوزه تمرکز دولت 

بخش غیردولتی
پایش وبمنظور هدایت، مدیریت و کنترل پروژه ایجاد نظام مدیریت به روز و کارآمد .33

فعالیتهای بخش ارزیابی مستمر
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(:بند37)گردشگری و صنایع دستی،سیاستهای کالن وزارت میراث فرهنگی

در ( ارزیابی محیطی استراتژیک)ارزیابی محیطی راهبردی بکارگیری اصول و سازوکارهای .43
ملموس و )بخش میراٍث فرهنگی تحقق مفاد سند چشم انداز توسعه بخش بمنظور 

، طبیعی، صنایع دستی و گردشگری(غیرملموس

کد له در فعالیتهای مرتبط با بخش ازجممعیارهای اخالق حرفه ای تبیین و نهادینه کردن .53
، (ملموس و غیرملموس)بخش میراث فرهنگی ارتقا  سطح سالمت برای اخالق گردشگری

اسالمی–معیارها و ارزشهای ملیطبیعی، صنایع دستی و گردشگری و انطباق آن با 

ا طبیعت از کشور و تعمیق رابطه مردم بتنوع منظر و صیانت از میراث طبیعی و تنوع زیستی .63
طریق  توسعه پایدار طبیعت گردی

و ر گنجینه های زنده بشری، مشاهیر و مفاخر فرهنگ و هنشناسائی، معرفی و حمایت از .37
حوزه تمدنی ایران
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پیشنهادیی راهکارها

هت فعال سازی شورای سیاستگذاری و هماهنگی توسعه پایدار گردشگری و صنایع دستی ج-
(توریسم)حمایت و تقویت صنعت گردشگری 

( اهم گرایی و هم افزایی توانه)هماهنگی بین بخشی ایجاد سازمانی و تقویت انسجام لزوم-

(وحدت فرماندهی)لزوم فعالیت همه انجمن ها،  مجامع و نهادها ذیل سیاستگذاری این شورا -

ا و پایش و ارزیابی همه فعالیت های حوزه گردشگری و صنایع دستی با همکاری همه سازمانه-
(Stakeholder Engagement Plan)نهادهای عمومی و مجامع ذی نفع 

تدوین اطلس رویداد های گردشگری برای هر سال و اطالع رسانی به طرق مقتضی-
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پیشنهادیی راهکارها

میراث فرهنگی، وزارتبا اتاق تعاون ایران انعقاد تفاهم نامه ای فی مابین -
ای توسعه و گسترش تعاونی هدر خصوص تشکیل، گردشگری و صنایع دستی 

و بهره مندی از امکانات آن وزارتخانه گردشگری

در اتحادیه های استانی به منظور حمایت از اعضا  ( taavon.co)راه اندازی سامانه -
در زمینه خرید مواد اولیه، ارایه خدمات آموزشی، صدورکارت و ثبت نام بیمه، 

عرضه و فروش تولیدات تعاونی ها و اعضا به صورت مجازی
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پیشنهادیی راهکارها

ملی حرکت کشوری وهم نیاز به یک تبلیغات و بازارسازی محصوالت بومی در زمینه 
امکان عرضه و صادراتوجود دارد تا در ادامه شناخت و بازارسازی ملی این محصوالت، 

.  آن به دیگر کشورها فراهم شود

وه بوده و شاید گربسیار محدود فرآیند بازار سازی و شناخت کلی این محصوالت 
و سفال الله جین، قلم زنی و خاتم کاری های اصفهان، چاقوهدف صنایع دستی تنها 

ند را از صنایع دستی ایران به یاد داشته باشظرف های مسی زنجان، قالی های ترکمن 
یک، معرق، سفال،  سوزن کاری، منبت، حصیربافی، سرامدر حالی که محصوالتی چون 

.و غیره در کشور در درجه عالی آن در حال تولید هستندپارچه قلمکار، میناکاری 
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:سئواالت اصلی

؟ ستچیگردشگری توسعه در توسعه صنایع دستی نقش -1

عیشت بهبود مو رونق تولید در توسعه صنایع دستی نقش -2
چیست؟ توسعه محلی و منطقه ای و تحقق جوامع محلی 

و تی توسعه صنایع دسدر توسعه محلی و منطقه ای نقش -3
؟چیستصنعت گردشگری رونق 
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:اولپاسخ سئوال 

توسعه صنایع دستی نقش -1
در 

؟چیستگردشگری توسعه 

(  بازدید از کارگاه های صنایع دستیبرای جذب گردشگران )
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، صنایع دستیحکایت تمرکز بر 
استاقتصادی و فرهنگی یک تیر و دو نشان حکایت 

ین دارد از دریچه اتولید صنایع دستی که تمرکز بر اهداف اقتصادی در کنار 
مستتر در آن هم دست پیدا کرد؛ اهداف فرهنگی محصوالت می توان به 

رهنگی و غنای فکشور باشند و سفیران فرهنگی کشور می تواند دستی صنایع 
کشور را به جهان عرضه کنند؛ تاریخی 

انند فرآیند در حالی اتفاق می افتد که کشورهای غنی از فرهنگ و تاریخ ماین 
نایع کشورهای غربی خواستار صو مصرف کننده محصوالت غربی شده اند ایران 

!دستی و فرهنگی کشورهای تاریخی



تولیدات صنعتی و خدماتی در روستا 

...( ابزار کار، تراکتور، موتور پمپ و)تولیدات صنعتی 

: سایر
-خانه دوم

مستغالت 
صنایع تبدیلی 

...و

خدماتی

انواع 
خدمات

صنعت 
گردشگری

گردشگری 
روستایی

گردشگری 
اکولوژیکی
گردشگری 
کشاورزی

گردشگری 
فرهنگی

..و

صنایع 
تبدیلی

صنایع  
تبدیلی 
ساده

صنایع 
تبدیلی 
پیچیده

تهیه مواد 
اولیه 
دارویی

صنایع 
کوچک 

انواع 
صنایع 
کوچک 
صنایع 
خانگی

صنایع 
دستی

تولیدات 
صنعتی

گسترش 
ارزش 
های 

فرهنگی
هنری-

تبدیل ضایعات

تامین انرژی
اتانول
الکل
فیبر

مواد غذایی 
دامی

مواد غذایی 
دارویی 

مواد صنعتی

...و

تامین مواد 

اولیه صنایع

چوب 
پنبه
کتان
پارچه
پشم
چرم

...و

تامین مواد 
غذایی

صنایع 
تبدیلی
سردخانه
سورتینگ
بسته بندی

توزیع
حمل و نقل

( ژنتیک، نانو، آفت کش، صنایع )تولیدات دانش محور

وضع موجود



:انواع رویکردها در گردشگری

گردشگری پایدار

گردشگری اجتماع محور

گردشگری حق محور

گردشگری مسئوالنه

:نقش روستاها در
گردشگری روستایی

گردشگری کشاورزی

(اکوتوریسم)بومگردی



شدن از در سالهای اخیر، سازمانهای بین المللی چندین برنامه یا مدل برای منتفع
ن یکی از ای. را بسط داده اندمحو فقر و توسعه روستایی گردشگری به شکل 

(  Community Based Tourism -CBT)محور -گردشگری اجتماع مدلها، 
، گریفعالیتهای گردشدر درگیرکردن جامعه محلی است که با تضمین حضور و 

.  برای آنها فراهم می کندمنبع درآمدی

حفاظت و توسعه اقتصادی مناطق محور همچنین به -گردشگری اجتماع 
ها آنجاذبه های گردشگری رساندن به خسارتبدون فرهنگی و زیست محیطی 

.کمک می کند

لزوم توجه به گردشگری اجتماع محور



است که اقتصادی -پدیده اجتماعی یک گردشگری

برای منافع حاصله مورد ستایش قرار می گیرد و نوشداروهم به عنوان یک 

که به ویژه زیستی و سیاسی خطرات اقتصادی، اجتماعی، محیطهم به خاطر 
.متهم میشود،میتواند به وجود آوردجامعه میزبان برای 

لزوم توجه به گردشگری اجتماع محور



:مجموعه معیارهای سازمان جهانی گردشگری در کاهش فقر

.  اشتغال فقرا در کسب وکارهای گردشگری•
ارهای فقرا یا کسب وکارهایی که فقرا را به کار میگیرند کاالها و خدمات برای کسب وک•

.گردشگری عرضه میکنند
(.  یاقتصاد غیررسم)به بازدیدکنندگان توسط فقرا فروش مستقیم کاالها و خدمات •
اههای برای مثال بنگ-تاسیس و اداره کسب وکارهای مرتبط با گردشگری توسط فقرا•

(.اقتصاد رسمی)محور -یا بنگاههای اجتماع( MSMEs)خرد، کوچک و متوسط 
.  های آن نصیب فقرا میشودکه دریافتیسود گردشگری مالیات یا عوارض بر درآمد یا •
.  های گردشگری یا گردشگرانپشتیبانی داوطلبانه بنگاه/ کمک•
ز سرمایه گذاری در زیرساختهایی که محرک آنها گردشگری بوده است مستقیما یا ا•

.(اشتغال عمومی)طریق پشتیبانی کردن سایر بخشها نیز به فقرای منطقه نفع میرساند



:مزایای گردشگری اجتماع محور

منتفع شدن جامعه محلی بصورت مستقیم و غیرمستقیم-1

(بازار متحرک)فراهم شدن بستری برای ارایه محصوالت و خدمات روستایی -2

تقویت سرمایه اجتماعی در بین مردم محلی-3

(فرآوری محصوالت کشاورزی و دامی)تکمیل زنجیره تامین و زنجیره ارزش -4

زنده نگهداشتن مراسمی فرهنگی و آئینی و حفظ اصالت و هویت روستا -5



:مزایای گردشگری اجتماع محور

(در راستای حفظ منافع مشترک)نهادسازی و یا تقویت نهادهای موجود -6

کمک به کاهش اختالفات و یا مناقشات داخلی-7

همکاری در احیای منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست-8

بهبود نسبی سطح رفاه محلی-9

کمک به حفظ امنیت روستا-10
حفظ دانش بومی و میراث ناملموس روستایی-11



:سازوکارهای توزیع منافع

ی تعیین ، می بایست سازوکار مناسبمتناسب با شرائط فرهنگی و اجتماعی هر منطقه
از حضورمستقیم و یا غیرمستقیم بصورت اعضای جامعه محلی شود که اکثر 

:بعنوان مثال. متنفع شوند( صنعت گردشگری)گردشگر 

ندر بین اعضای جامعه محلی متناسب با داشته ها و عالیق ایشاتقسیم کار -1

(دادن فرصت برابر به همه)ارایه خدمات اقامتی و پذیرایی نوبتی نمودن -2

صندوق آبادانی تعیین سهمی از درآمدهای حاصل از گردشگری و واریز آن به -3
(جهت هزینه نمودن در زمینه های عام المنفعه و توسعه روستایی)روستا
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توسعه صنایع دستی نقش -2
در 

بهبود معیشت جوامع محلی و تولید رونق 
و 

چیست؟ توسعه محلی و منطقه ای تحقق 

:دومپاسخ سئوال 
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(OTOP)تایلندی طرح کارآفرینی محلی معرفی یک 

OTOP که استتایلند برای مناطق مختلفکارآفرینی محلی یک طرح
ل های در ساتاکسین شیناواترا توسط نخست وزیر پیشین این کشور ، 

. راه اندازی شد2006-2001

در بیش از حمایت از محصوالت محلی هدف اصلی از اجرای این طرح، 
.کشور استمنطقه 7000

OTOP طرحی است که دولت "یک منطقه، یک محصول"به معنای ،
ه راه اندازی کردمحصوالت محلی منحصر به فرد تایلند برای حمایت از 

.آنها به کار می رودبازاریابیاست و برای 
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(OTOP)تایلندی طرح کارآفرینی محلی معرفی یک 

OTOP یک روستا، یک محصول از روی طرح موفق(OVOP )ژاپن
لی را کیفیت محصوالت مح  این برنامه در نظر دارد . الگوبرداری شده است

ه انتخاب می شود و باز هر منطقه یک محصول ؛ طی این برنامه، ارتقا دهد
.آن منطقه معرفی می شودبرند تجاری عنوان 

لی بازارهای بین الملشده و در بازاریابیدر مرحله بعدی محصوالت آنها 
.  معرفی می شوند

را شامل می شوند؛گستره زیادی از محصوالت محلی ، OTOPمحصوالت 
و زیورآالت، پارچه ها  و لباس های نخی و ابریشمی، صنایع دستیمانند 

.و بعضی خوراکی هاتزیینات منزل وسایل مربوط به خانه داری ، 
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(OTOP)تایلندی طرح کارآفرینی محلی معرفی یک 

نیز تخفیفنمایشگاه های مختلف معموالً در OTOPبرای محصوالت 
لحاظ می شود؛

نایع خوراکی ها، نوشیدنی ها، منسوجات، صالبته بعضی محصوالت مانند 
به ، وسایل مربوط به خانه و اقالم  مربوطدستی بافتنی، صنایع هنری

.کمتر تخفیف می گیرندمعموالً تزیینات منزل 
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(OTOP)تایلندی طرح کارآفرینی محلی معرفی یک 

.   در مناطق مختلف تولید می شوندOTOPمحصوالت 

های چوبشمال تایلند به خاطر نوع طبیعت خود دارای محصوالتی مانند 
ط به ، بعضی محصوالت مربومحصوالت ساخته شده با نقره، حکاکی شده

و محصوالت کاغذ، سرامیک، سبدهای بامبو، پارچه های نخی صنعت 
.ساخته شده با نقره است

https://economic.mfa.ir/portal/newsview/30968

https://economic.mfa.ir/portal/newsview/30968
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(OTOP)تایلندی طرح کارآفرینی محلی معرفی یک 

تولید می کند؛ دو نوع لباس معموالً شمال شرق تایلند 
و لباس های مربوط به کار یکی 

رای که با مهارت زیادی بابریشم مرغوب دیگری لباس های تولید شده با 
. دوخته می شودجشنواره ها و مراسم عروسی مراسم مختلف مانند 

.  برگزیده شده اندOTOPمحصوالت لباس های نوع دوم به عنوان 
ه ، محصوالت صنعتی ساختپارچه های نخی و ابریشمی با طراحی سنتی

نیز ده سبدهای بافته شو محصوالت دیگری مانند استفاده از بامبو شده با 
.از محصوالت این منطقه به شمار می آیند
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(OTOP)تایلندی طرح کارآفرینی محلی معرفی یک 

سازمان توسعه جامعه محلی
(Community Development Department)

تایلندوزارت داخلی وابسته به 

دفتر گردشگری تایلند با کمک 
(Tourism Authority of Thailand)

تایلند وزارت گردشگری و ورزش زیرمجموعه 
و 

(  سازمان توسعه صادراتمانند )بعضی دیگر از نهادهای مرتبط 
.هستندOTOPپروژه مسئول مستقیم 
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(OTOP)تایلندی طرح کارآفرینی محلی معرفی یک 

زمان خرید و فروش، محصوالت کشاورزی و باغبانیبا توجه به ماهیت 
. استچالش برای فروش این محصوالت یک OTOPمحصوالت 

م رعایت لزو)بازاریابی و فروش، کنترل کیفیت چگونگی انجام مالقات های 
ترجیحات مربوط به طراحی و چالش های، ظرفیت تولید،(استانداردها

.  بازاریابی مهم ترین نگرانی ها در ارتباط با این محصوالت هستند

تای وزارت بازرگانی تایلند نیز وظیفه دارد در راسسازمان توسعه صادرات 
، اقدامات معرفی آن ها به خریدارانو OTOPصادراتی کردن محصوالت 

.الزم را انجام دهد
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(OTOP)تایلندی طرح کارآفرینی محلی معرفی یک 

للی نمایشگاهای بین المدر محل یک نمایشگاه ، ساالنه OTOPمسئوالن طرح
.خود می پردازندمعرفی محصوالت برگزار می نمایند و به بانکوک

.  برگزار شد1397مرداد 20-28در روزهای 2018OTOPنمایشگاه سال 

بود که در محل دائمی OTOPیازدهمین دوره این نمایشگاه 
.  برگزار شدOTOPنمایشگاهای بین المللی 

به نمایش گذاشته روستا 100محصوالت بیش از ، OTOPنمایشگاه های در 
.می شوند
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(OTOP)تایلندی طرح کارآفرینی محلی معرفی یک 

OTOP که استتایلند برای مناطق مختلفکارآفرینی محلی یک طرح
ل های در ساتاکسین شیناواترا توسط نخست وزیر پیشین این کشور ، 

. راه اندازی شد2006-2001

در بیش از حمایت از محصوالت محلی هدف اصلی از اجرای این طرح، 
.کشور استمنطقه 7000

OTOP طرحی است که دولت "یک منطقه، یک محصول"به معنای ،
ه راه اندازی کردمحصوالت محلی منحصر به فرد تایلند برای حمایت از 

.آنها به کار می رودبازاریابیاست و برای 
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طرح 

"یک روستا، یک محصول"

صندوق کارآفرینی امید

کشورمختلفروستاهایدر

(فشتکه در گیالن)روستای حصیربافی ایران : نظیر
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:سومپاسخ سئوال 

توسعه محلی و منطقه ای نقش -3
در 

توسعه صنایع دستی 
و 

صنعت گردشگری رونق 
؟چیست
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یعنیمحلی و منطقه ای پایدار توسعه 
توسعه همه جانبه، متوازن و درون زا

ای که دارای ابعاد مختلفتوسعه
...و اجتماعی، نهادی، اقتصادی، محیط زیستی، سیاسیفرهنگی،

است لذا
پیشگیری میشود محیط زیست تخریب هم از 

مشاغل جایگزین و مکملهم با توسعه و
(Alternative Livelihood) 

توسعه صنایع دستی و گردشگرینظیر 
حلی بهبود معیشت جوامع مومنابع طبیعیکاهش فشار بر سبب 

میشود



(1398از سال )جشنواره روستایی شو 

roustaei_sho#شو _روستایی#

www.rsweek.ir
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وجوه مشترک کارآفرینان

(جرأت و جسارت داشتن)ی ریسک پذیر

و سختکوشیپشتکار 

پردازی، ایده یت، خالقینوآور

اهل کار و عمل بودن

(امید به موفقیت)امیدواری مثبت اندیشی و

اعتمادبه نفس

صبر و بردباری

پیش قدم بودن

تمایل به کار تیمی و گروهی

پای بندی به اخالق

نتیجه گرا بودنهدفگذاری و 

بازار و نیار بازار خوب ازشناخت

آینده توجه به 

مشارکت پذیری

داشتن حس نوع دوستی

توجه به مدیریت مالی و هزینه ها



روستای نوآور
09119670935: شماره تماس)فرهاد مسعودی: نام و نام خانوادگی•

رودبارهسیا: روستا، آباد کتولعلی: شهرستان، گلستان: استان(•

معتدل : اقلیم منطقه•
شخصی : نوع کسب و کار•
اهی احیای پوشش گی)منابع طبیعی و آبخیزداری : دسته نوآوری•

...(جنگلها و مراتع، حفظ آب و خاک، استحصال آب باران و
گردشگری، احیای صنایع دستی، حفظ منابع: کاربرد نوآوری•

طبیعی، آبادانی و توسعه روستا



: تاثیرات نوآوری

عروسک)احیای دانش بومی روستا در زمینه صنایع دستی •
(  سازی و نمد

اشتغالزایی برای ساکنین روستا•
چذب گردشگر به روستا •
یدرآمدزایی برای خانوارهای روستایی و ایجاد تحرک اقتصاد•
ایجاد گروه مردمی خودجوش  جهت پیگیری امور و رفع •

عال در مشکالت روستا و تالش برای تقویت و افزایش اعضای ف
آن

یرتوسعه فضای سبز و احیای محیط زیست به صورت چشمگ•









افتخار ، مقابله فرهنگی: احیا 







گسترش کارگاههای صنایع دستی و محصوالت روستایی

قالیبافی* 

۳پارچه و حوله بافی طرح ابریشم* 

۲تولید عروسک * 

منجوق دوزی  * 

۲گلدوزی * 

۲توف بافی * 

۲خراطی با چوبهای غیر سرخدار * 

۳مزرعه گیاهان دارویی * 

• ۲۵زنبورستانها * 
• 10خانه های مسافر * 







ع به امید دیدار شما در روستای شفی
آباد، دهستان تکاب، حاشیه ی 

بیابان لوت، استان کرمان







قنات، میراث پدربزرگ هایمان 
.است

راهرویی زیرزمینی است که 
آب را از سفره های زیرزمینی 

. به روستاهای ما می آورد





خودمان 
گرتسهیل

.شدیم







سیمرغ





شرایط برای حضور سیمرغ

تمیز باشه❖
جنگل داشته باشه❖
مردمش مهربون باشن❖
با هم همکاری کنن❖



















امید است که از طریق 

و همچنین ایجاد عزم و وفاق ملی 

، هماهنگی و همکاری موثر نهادهای ذیربط

ییتوسعه روستاوگردشگری،صنایع دستیمسایل مبتالبه هر چه سریعتر، 
سر و سامان داده شوند 

و 

با استفاده از نقش تولیدی و خدماتی روستاها و جوامع عشایری 

و شهری روستاییمناطق بُرد، -بازی بُردکاسته شود و از طریق منابع پایه فشار مازاد بر 
لی فضای نشاط، شادابی و شکوفایی در سطح جوامع محو رونق بیشتری یافته 

.شودتقویت 



مجتبی کاشانیو پرمعنی از مرحوم شعری بسیار زیبا 

صحبت از اقبال و شانس و بخت نیستثروت ما، خاک و آب و نفت نیست

تا کجا رفتی همان جای شماستنردبان در پیش پاهای شماست

گندم از گندم ولیکن جو ز جوهرچه کشتی می کنی آن را درو 

گر به خویش آیی، خدای خانه ایتا به کی در حسرت بیگانه ای 

از جوانی رو به پیری می بریمما چرا خود را اسیری می بریم 

ما چرا باید من و مایی کنیم ما چرا باید تن آسائی کنیم 

میوه هایش را به موقع چید و خوردباید از باغ جوانی بهره برد 
باور است و کوشش است و خواهش استمیوه باغ جوانی، دانش است 
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موانع توسعه کسب و کارها

(از ابعاد مختلفموانع کسب و کار )
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(سیاستگذاری)موانع سیاستی 
«تشویق سرمایه گذاری»ضعف در اجرای سیاست های کلی نظام در امور –
تمرکز قدرت و اختیارات در بخش دولت و غلبه حکمرانی و رویکرد برنامه ریزی از باال به پایین–
اتکای بیش از حد به توان محدود دولت با توجه به ناکارآمدی های ذاتی بخش دولتی–
تمرکز عمده کارهای عمرانی و توسعه ای در دست نهادهای شبه دولتی–
ت این بدلیل حساسیت باالی سیاسی، اجتماعی و دشواری سازماندهی و مدیریباال بودن ریسک سرمایه گذاری –

حوزه به علت تعدد ذینفعان و گستردگی آن
ضعف هماهنگی در بین قوا و تعدد مراجع تصمیم گیری و بی ثباتی سیاستها و برنامه های دولت–
44کم توجهی و عدم رعایت قوانین خصوصی سازی و سیاست های ابالغی اصل –
فقدان جریان آزاد اطالع رسانی و شفافیت در نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی و تخصیص منابع–
تصمیم گیری های غیرکارشناسی و خارج از ظرفیت زمانی مناسب –
نقش کمرنگ سفارتخانه ها در بازاریابی و تجارت–
ضعف سیاست های کالن اقتصادی موثر بر بازار–
ضعف در سیاست های فعال بازار کار و سیاست های تنظیم روابط کار–
عدم کفایت سیاست های حمایتی و لزوم تدوین نظام تامین اجتماعی چندالیه–
ت عدم وجود سیاست مشخص در قبال استفاده از محیط زیست و همچنین کنترل روند تخریبی محیط زیس–
یدیعدم اطمینان کافی بخش خصوصی در خصوص حمایت از شرکت های خصوصی به منظور ایجاد محیط امن تول–
عدم توجه کافی به تناسب فارغ التحصیالن دانشگاهی با ظرفیت های فضای کسب و کار-
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موانع اقتصادی

ودهو کم توجهی به صنایع تبدیلی و تکمیلی و برندسازی در صادرات محصوالت دارای ارزش افزخام فروشی –

اعطای امتیاز به سرمایه گذاران به جای تضمین قراردادها در چارچوب امنیت سرمایه گذاری-
کم بودن درآمد کشاورزان و عدم امکان ایجاد سرمایه برای کشاورزان–
باال بودن کارمزد تسهیالت و اعتبارات و  هزینه های اعتبارات بانکی–
باال بودن هزینه تولید بواسطه باال بودن نرخ تورم–
ضعف هماهنگی بین بخش بازرگانی و کشاورزی در تولید و واردات و یا صادرات محصوالت کشاورزی-
ناکارآمدی و نامناسب بودن تعرفه ها، باالبودن تعرفه های گمرکی و ناچیز بودن حمایت های صادراتی-

(حسابداری ملی آب)مغفول ماندن و عدم تبیین ارزش، جایگاه و کارکرد اقتصادی آب در برنامه ریزی ها -
عدم سازماندهی بازارهای آّب-
بهره وری کم آب-
قیمت گذاری خدمات آب توسط دولت و نبود نهاد حامی و تنظیم مقررات و عدم توجه به ارزش اقتصادی آب-

هزینه های باالسری ناشی از فساد اداری-
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موانع اقتصادی

ارتقای استانداردهای صادراتیضعف در سرمایه گذاری برای –
کارایی ضعیف در نظام اقتصادی و سیاسی برای سرمایه گذاری–
ضعف پیوند بین سرمایه گذاری های داخلی و خارجی–
بی ثباتی قوانین و سیاستهای پولی و مالی-
وابستگی بیش از حد و غیر الزم به درآمدهای نفتی -
(تامین اجتماعی چندالیه)ناکارآمدی و ضعف در سازوکارهای بیمه ای -
وردر عرصه های مختلف کشحجم عظیم انحصارات متعددپایین بودن درجه رقابت پذیری اقتصاد ملی و وجود -

ضعف شدید و مفرط نظارت در ابعاد مختلف-

ی از آن در اقتصاد کشور و نااطمینانی های تورمی ناشتجربه تورم های باال و دورقمی در طول بیش از دو دهه متوالی -
و همچنین باال بودن سطح انتظارات تورمی جامعه

.ضعف جدی و مفرط نظام تامین مالی در اقتصاد ایران-
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فرهنگی–موانع اجتماعی 

(رداریسیاستگذاری، اجرا و بهره ب)فرایند مشارکت در نظام برنامه ریزی کنار گذاشته شدن عملی ذینفعان از –
کم توجهی به فرهنگ کار و تالش در سطح کشور-
در سیستم اداری کشور فساد سیستماتیک غلبه -
دینگرش تبعیضی و انحصار طلبی بعضی نهادها و یا شرکت ها در طراحی و اجرای پروژه های عمرانی و اقتصا-
یری سرمایه غفلت از بکار گ-در انتصابات داخل کارگاه های تولیدی استقرار نظام شایسته ساالری کم توجهی به -

های اجتماعی
عدم فرهنگ سازی در بستر جامعه جهت ارتقا جایگاه سرمایه گذاری و کارآفرینی–
تضعیف فرهنگ کارگروهی و تیمی-
ضعف تشکل های صنفی و بهره برداری -
کم توجهی به سلیقه ها و فرهنگ مصرف کننده در کاالی تولیدی–
فضای اطالع رسانی کارآمد و به روز ضعف در–
کمبود سطح آگاهی های عمومی از طریق در دسترس قراردادن و ارائه ارزان اطالعات الزم در زمینه آغاز و –

مدیریت کسب و کار
(ترس از ثبت اختراعات)و مبادله آزادانه حقوق مالکیت های فردی و خصوصی عدم احترام به حقوق مالکیت –
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(Technology)موانع فناوری 

انحصار تمرکز تکنولوژی در بخش دولت–

برای ساماندهی تحقیقاتظرفیت های بخش خصوصی ضعف در استفاده از -

کم توجهی به نخبگان و مخترعین و نوآوری های ایشانفقدان مشوق های واقعی برای ایجاد خالقیت و -
ز عدم فقدان برنامه های پژوهشی متناسب با نیازهای کشور و غیرکاربردی بودن تحقیقات مراکز پژوهشی و نی-

وجود مکانیزم مناسب انتقال تکنولوژی

ناتوانی در تبدیل سیاستهای باال دستی به برنامه های عملیاتی مناسب-

موانع متعدد موجود در دستیابی به فناوری های روز و دارای بهره وری و راندمان باال-

پایین بودن استاندارد تولید برای حضور در بازارهای جهانی–
فرسوده و قدیمی بودن تکنولوژیکی موجود در سطح کشور–
ضعف در ارتباط درست و کارآمد بین دانشگاه و بخش تولید–
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(قوانین و مقررات موجود)قانونیموانع 

که منجر به خُرد شدن قطعات زراعی 40در دهه تبعات تقسیمات اراضی تحت تاثیر بودن کشاورزی کشور از –
. شده است

و عدم چاره اندیشی مناسب اثرات سو  قانون ارث -
عدم سازگاری قوانین موجود با تحوالت مدیریت آّب-
تصویب قوانین ضد توسعه پایداربعضا -
و وجود مقررات پیچیده و دست و پا گیردیوان ساالری در بدنه دولت غلبه –
در خصوص صدور مجوزهاعدم وجود پنجره واحد عدم هماهنگی و –
ابهامات حاکم بر موضوع خصوصی سازی و واگذاری مالکیت و سرمایه گذاری در طرح های عمرانی-
وص از تدوین و تصویب قوانین بدون در نظر گرفتن دغدغه ها و حساسیت های ذینفعان و دست اندرکاران بخص-

بخش خصوصی 
بی ثباتی قوانین و مقررات و سیاستها و ضعف ضمانت اجرایی قوانین–
تعدد مراجع تصمیم گیری و اعمال نفوذها-
عدم اجرای برخی قوانین بدلیل آماده نشدن برخی آئین نامه ها و یا دستورالعمل های مورد نیاز آنها-
تفسیر به رأی در برخورد با قوانین و یا مصادره به مطلوب نمودن آنها-
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(قوانین و مقررات موجود)موانع قانونی 

نو جری شدن متخلفین و بی اثر شدن و غیراجرایی شدن قوانیعدم قاطعیت در برخورد با مفاسد اقتصادی –

ناکافی بودن قانون برای حمایت از کشاورزی صنعتی–

ه و عدم پایبندی به قانون حمایت و تشویق سرمایقانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ایران عدم اجرای –
گذاری خارجی 

و عدم پرداخت سهم تولید قانون هدفمندی یارانه ها کم توجهی و عدم اجرای صحیح –

فقدان اطالعات متقارن و پایین بودن سطح آگاهی عمومی از قوانین و مقررات کسب و کار–

کم توجهی به مبحث حاکمیت شرکتی و الزام بنگاه ها به رعایت آن –

وجود قوانین، بخشنامه ها و آیین نامه های همپوشان و متعارض–

برخی قوانین موجود( قدیمی و نابهنگام بودن)عدم بروز رسانی –
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:که پایداری کسب و کارها را به خطر می اندازد( اکولوژیکی)موانع و چالشهای محیط زیستی 
ژیکتوان اکولوو استقرار مراکز توسعه ای بر اساس پتانسیل ها و برنامه های آمایش سرزمین کم توجهی به –
ند وابستگی شدید برخی مناطق کشور به منابع آب مرزی و یا ورودی از خارج ، نظیر رودخانه های هریرود، هیرم-

و کم توجهی به معاهدات بین المللی.... و تغییر یا کاهش احتمالی آب از حوزه ارس و اترک و
کم توجهی به ارزش ها و خدمات زیست محیطی اکوسیستم ها در بیالن و حساب های ملی-
ضعف در تدوین و ابالغ ضوابط و مقررات و استانداردهای محیط زیستی-
عدم تخصیص سهمیه آب اکوسیستم های حیاتی و محیط زیست کشور-
ها و که منجر به خشک شدن دریاچه ها و تاالبکم توجهی بخش خصوصی و دولتی به مالحظات محیط زیستی -

.محیط های آبی و بروز ریزگردها و امثال آنها می گردد
و م ضرر آن متوجه همه مردکه در درازمدت، تخریب محیط زیست تغییر کاربری ها و کاهش سرانه فضای سبز و -

بخش خصوصی خواهد شد
و بحران های محیط...( زلزله، خشکسالی، طوفان، تگرگ، سرمازدگی، هجوم ریزگردها و )بروز بالیای طبیعی -

بهره زیستی و لزوم پیش بینی نظام پوشش بیمه ای مناسب جهت جبران خسارات وارده به تولیدکنندگان و
-Business Continuity Planبرنامه استمرار کسب و کارلزوم تهیه )برداران محلی  BCP)

آن، سرمایه که تبعات منفیقوانین طبیعت تشدید مخاطرات محیط زیستی بدلیل کم توجهی به اکوسیستم و -
گذاری های اقتصادی را تهدید می کند

مصرف زیاد تهدیدی برای سالمتی مصرف کنندگان بدلیل)غیر استاندارد بودن محصوالت کشاورزی از نظر کیفی –
(کود و سم شیمیایی


