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بٌذ  - 2تؼشیف خاًِ صٌایغ دستی :
خب٘ ٝصٙبیع دػتی ث ٝخب٘ٞٝبیی اؼالق ٔیٌشدد و ٝثب ٞذف حٕبیت اص تِٛیذات  ٚتِٛیذوٙٙذٌبٖ صٙبیع دػتی  ٚثهٙٔ ٝوهٛس اسا ه ٝخهذٔبت
تخصصی دس خٟت تِٛیذ  ٚاستمبء ٚظعیت صٙبیع دػتی ایدبد ٔیؿٛد .ایٗ ٚاحذٞب ؿبُٔ ٚاحذٞبی وبسٌبٞی ،آٔٛصؿهی ،فهشٚؽ تِٛیهذات
صٙبیع دػتی ( ثٛیظ ٜتِٛیذات خبف ٔٙؽمٝای ) ٔـبٚسٜای ( خذٔبت سػب٘ی ث ٝتِٛیذوٙٙذٌبٖ  ٚثبصسٌب٘هبٖ ٕٞ ٚچٙهیٗ ایدهبد فعهبی صْ
خٟت تجبدَ ٘وش ٙٞشٔٙذاٖ  ٚتِٛیذوٙٙذٌبٖ )ٕ٘بیـٍبٞی دس حٛص ٜصٙبیع دػتی ٞؼتٙذ .ساٜا٘ذاصی خب٘ٞٝبی صٙبیع دػتی دس ٘مبغ ٔختّه
وـٛس  ٚاستجبغ ٔٙؽمی ثیٗ آ٘بٖ ؿجىٝای ثب اٞذاف خبف  ٚتعشی ؿذ ٜسا ایدبد ٔیوٙذ.

بٌذ  - 1اّذاف تطکیل خاًِ صٌایغ دستی :
 -2بستشساصی جْت افضایص تَلیذات صٌایغ دستی
ثبتٛخ ٝث ٝؿٙبػبیی ظشفیت ثبِم ٜٛسؿتٞٝبی ثٔٛی – ٔحّی – خٟت تِٛیذ ٔحص ٛت خبف ثشاػبع اػتب٘ذاسد ویفت سؿهتٞٝهبی صهٙبیع
دػتی ،صٔی ٝٙصْ خٟت افضایؾ تِٛیذات صٙبیع دػتی فشأ ٓٞیٌشدد .دس خب٘ٞٝبی صٙبیع دػتی استجبغ ٔتمبثهُ تِٛیهذات ،صٔیٙه ٝسلبثهت
ػبِٓ دس ثٟجٛد ویفیت ٔحص ٛت سا فشأ ٓٞیٕ٘بیذ.
 -1ایجاد صهیٌِ کاسآفشیٌی ٍ حوایت اص ًَآٍسی ٍ خالقیت ًیشٍی جَاى
ثبحعٛس دا٘ـدٛیبٖ  ٚصٙعتٍشاٖ صٙبیع دػتی دس خب٘ٞٝبی صٙبیع دػتی  ٚثشٌضاسی ٕ٘بیـٍبٜٞب  ٚاسا ٔ ٝحص ٛت خالق  ٚؼشاحهیٞهبی
خذیذ صٔی ٝٙپشٚسؽ خاللیت  ٚفشصتٞبی ؿغّی فشأ ٓٞیٌشدد ٛٔ ٚخت ٘ٛآٚسی دس ؼشاحی  ٚتِٛیذ ٔحص ٛت صٙبیع دػتی ٔیٌشدد.
 -9کوک بِ اقتصاد هحلی هبتٌی بش خالقیت
ثب افضایؾ خاللیت دس تِٛیذ سؿتٞٝبی صٙبیع دػتی دس خب٘ٞٝبی صٙبیع دػتی  ٚثب سفتٗ ویفیت ٔحصه ٛت صهٙبیع دػهتی س٘ٚهذ سؿهذ
التصبدی ،افضایؾ پیذا ٔیوٙذ  ٚدس ایٗ حیؽ ٝثب ثشٌضاسی ٕ٘بیـٍبٜٞبی دٚسٜای  ٚتخصصی ثب حعٛس ٌشدؿٍشاٖ دس ایبْ تعؽیالت عهالٜٚ
ثش س٘ٚك التصبدی ثشای ٔشدْ ثٔٛی ،صٔی ٝٙتٛػع ٚ ٝتشٚیح سؿتٞٝبی ثٔٛی ٘یض ثشای ٔٙؽم ٝفشأ ٓٞیآیذ.
 -1ایجاد فضای الصم جْت گستشش ٍ سضذ ٍاحذّای کَچک صٌایغ دستی
ثب تعبُٔ ٙٞشٔٙذاٖ  ٚصٙعتٍشاٖ ثب دا٘ـدٛیبٖ  ٚاسا  ٝخذٔبت ٔـبٚسٜای دس خصٛف ثٟجٛد ویفیت تِٛیذات  ٚخاللیت دس وهبسثشدی وهشدٖ
ٔحص ٛت صٙبیع دػتی صٔی ٝٙصْ خٟت ٌؼتشؽ  ٚاحذٞبی وٛچه صٙبیع دػتی سا فشأ ٓٞی آٚسد  ٚتّفیك سؿتٞٝب ؼشاحیٞبی خذیذ
سا ثٕٞ ٝشا ٜداسد .ایٗ افضایؾ ٚاحذٞبی وٛچه صٙبیع دػتی دس ٟ٘بیت ث ٝاؿتغبَ صایی افشاد ثٔٛی ٔٙؽمه ٚ ٝافهضایؾ ٔیهضاٖ تِٛیهذ ٔهی-
ا٘دبٔذ.
 -5بستشساصی جْت جزب داًص آهَختگاى داًطگاّی بِ هٌظَس ایجاد فشصتْای ضغلی
ثب ثشٌضاسی ٕ٘بیـٍبٜٞبی تخصصی  ٚثشٌضاسی ٔؼبثمبت دس صٔی ٝٙؼشاحی  ٚخاللیت تِٛیذ آابس صٙبیع دػتی ،ثؼتش خزة دا٘ؾ آٔٛختٍهبٖ
دس فعبٞبی وبسٌبٞی فشأ ٓٞیٌشدد .ثب سفتٗ ویفیت  ٚفشٚؽ ٔحص ٛت ٘تید ٝفعبی ایدبد ؿذ ٜدس خب٘ٞٝبی صٙبیع دػتی اػت.

 -6تَلیذ ٍ تَسؼِ هحصَالت قابل ػشضِ بِ باصاس
ثب افضایؾ تٛاٖ تِٛیذ سؿتٞٝبی ٔختّ صٙبیع دػتی صٔیٚ ٝٙسٚد ایٗ وب ٞب ث ٝثبصاسٞبی ثضسي  ٚحتی ثبصاسٞبی خبسخی فشأ ٓٞیٌهشدد ٚ
٘تید ٝایٗ أش تٛػع ٚ ٝسؿذ التصبد ٔحّی  ٚسؿذ فش ًٙٞتدبست ٔٙؽمٝای ٔیثبؿذ.
 -7ایجاد سٍحیِ هطاسکت ٍ تؼاهل دس سًٍذ باال بشدى کیفیت تَلیذات صٌایغ دستی
ثب اسا  ٝخذٔبت ٔـبٚسٜای ث ٝتِٛیذ وٙٙذٌبٖ  ٚثبصسٌب٘بٖ  ٚدا٘ؾ آٔٛختٍبٖ ٘ ٛپب دس خب٘ٞٝبی صٙبیع دػهتی ػهؽآ آٌهبٞیٞهبی افهشاد دس
خصٛف ایدبد فعبی وبسٌبٜٞبی اػتب٘ذاسد  ٚثب ویفیت ثب سفت ٚ ٝثب اسا ٔ ٝـبٚس ٜدس خصٛف ثبصاسیبثی  ٚفشٚؽ  ،ؿشایػ سؿذ تِٛیهذات ٚ
تدبست دس ٔٙؽم ٝافضایؾ پیذا خٛاٞذ وشد.
ثؽٛس وّی خب٘ ٝصٙبیع دػتی ٔؼتمش دس ثٙبٞبی تبسیخی ٔحیػ حٕبیتی ٔٙبػجی ثشای صٙعتٍشاٖ ٙٞ ٚشآٔٛختٍبٖ خٟهت تجهذیُ ایهذٜٞهبی
آ٘بٖ ثٔ ٝحص ٛت تدبسی ٔیثبؿذ و ٝاص ؼشیك فشا ٓٞآٚسدٖ أىب٘بت ثصٛست ٔتٕشوض  ٚوبٞؾ ٞضیٞٝٙبی ػشثبس ثٛػیّ ٝدس اختیهبس لهشاس
دادٖ أىب٘بت  ٚتدٟیضات ثصٛست ٔـتشن ث٘ ٝحٔ ٛؤاشی دس پیـشفت  ٚتٛػع ٝصٙبیع دػتی تأایش ٌزاس اػت.

بٌذ ٍ - 9احذّای هستقش دس خاًِّای صٌایغ دستی :
ٚ -1احذٞبی وبسٌبٞی  ٚفشٚؽ) ؿبُٔ وبسٌبٟٞبی صٙبیع دػتی ثب اِٛٚیت سؿتٞ ٝبی ثٔٛی  ٚفهشٚؽ ٔحصه ٛت تِٛیهذ ؿهذ ٜدس
ٕٞبٖ ٔحُ )
ٚ -2احذٞبی اسا  ٝوٙٙذ ٜخذٔبت عٕٔٛی  ٚتخصصی ؿبُٔ ؼشاحی  ٚثبصاسیبثی ( اسا  ٝؼشح ٞبی خاللب٘ٛ٘ ٚ ٝدس ٔحص ٛت صهٙبیع
دػتی  ٚثش٘بٔ ٝسیضی خٟت فشٚؽ ثٟتش تِٛیذات )
ٚ -3احذ ٔذیشیت ( ثش٘بٔ ٝسیضی خٟت اداسٔ ٜدٕٛع ٝخب٘ ٝصٙبیع دػتی  ٚاسا ٌ ٝضاسؿٟبی عّٕىشد ٔدٕٛع) ٝ
ٚ -4احذ ٔـبٚس ( ٜاسا  ٝخذٔبت ٔـبٚس ٜای دس خصٛف اسا  ٝساٞىبسٞبی تخصصی  ٚسا ٜا٘ذاصی وبسٌب ٜصٙبیع دػتی  ،آٔٛصؽ )...ٚ
ٚ -5احذ ٕ٘بیـٍبٞی ( ثشپبیی ٕ٘بیـٍبٟٞبی دٚس ٜای اص تِٛیذات صٙعتٍشاٖ ٔدٕٛع) ٝ
ٚ -6احذ آٔٛصؽ ( ؿبُٔ آٔٛصؿٟبیی ٔیجبؿذ و ٝتٛػػ صٙعتٍشاٖ ٔؼتمش دس خب٘ ٝصٙبیع دػهتی ثؽهٛس خصٛصهی  ٚثهذ ٖٚاعؽهبی
ٔدٛص سػٕی دس صٔی ٝٙآٔٛصؽ ا٘دبْ ٔی ؿٛد  ٚپغ اص پبیبٖ دٚس ٜآٔٛصؿی ٙٞ ،شخٔ ٛیتٛا٘ذ اص ؼشیك ػهبصٔبٖ ٔیهشاف فشٍٙٞهی
صٙبیع دػتی ٌ ٚشدؿٍشی دسخٛاػت وبست ؿٙبػبیی ٕ٘بیذ ) .

بٌذ  - 1ضَابط تأسیس خاًِّای صٌایغ دستی :
 -1-2گضیٌص صٌؼتگشاى
ا٘تخبة صٙعتٍشاٖ ثشتش اػتبٖ ثش اػبع ؿبخصٟبی ریُ صٛست ٔی ٌیشد :
 -1فعبِیت دس یىی اص سؿتٞ ٝبی ثٔٛی ٔٙؽمٝ
 -2داؿتٗ وبسٌب ٜفعبَ ٔ ٚدٛص داس ( صشفأ پشٚا٘ ٝتِٛیذ ا٘فشادی ) دس ٔٙؽمٝ
 -3تِٛیذ ٔحص ٛت ثب ویفیت دس سؿت ٝتخصصی
 -4عذْ فعبِیت دس ػبیش ٔىبٟ٘بی ٚاثؼت ٝث ٝػبصٔبٖ ٔیشاف فشٍٙٞی صٙبیع دػتی ٌ ٚشدؿٍشی

 -5ػبثم ٝؿشوت دس ٕ٘بیـٍبٟٞبی ػشاػشی  ٚیب ثشٌضاسی ٕ٘بیـٍب ٜخصٛصی
 -1-1فضای فیضیکی
فعبی فیضیىی ٔٛسد ٘یبص اِٚی ٝثشای سا ٜا٘ذاصی خب٘ ٝصٙبیع دػتی ثٔ ٝؼبحت حذٚد ٔ 555تش ٔشثع و ٝخٟهت اػهتمشاس فعهبٞبی صیهش
ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔیٌیشد :
 -1اػتمشاس حذالُ  5وبسٌب ٜتخصصی ( حذالُ فعبی ٞش ٚاحذ حذٚد ٔ 55تشٔشثع ) ثب اِٛٚیت سؿتٞٝبی ثٔٛی اػتبٖ
 -2اػتمشاس ٚاحذٞبی خذٔبتی ؿبُٔ فشٚؽ  ٚتجّیغبت  ٚثبصاسیبثی
 -3اػتمشاس ٚاحذ ٔذیشیت  ٚػتبدی
 -4اػتمشاس ٚاحذ ٔـبٚسٜای  ،حمٛلی  ٚصٙفی  ٚتـىُ ٞب
 -5اػتمشاس فعبی ٕ٘بیـٍبٞی ( حذالُ حذٚد ٔ 155تشٔشثع )
 -6اػتمشاس فعبی عٕٔٛی
-1-9اهکاًات پایِ :
حذالُ أىب٘بت پبی ٝعجبستؼت اص  :آة ،ثشقٌ ،بص  ٚدس صٛست أىبٖ تّفٗ
ٍ-1-1یژگیّای هٌطقِ
ؿشایػ  ٚتٛاٖ اػتبٖ ثشای تـىیُ خب٘ ٝصٙبیع دػتی عجبستؼت اص :
ٚ -1خٛد دا٘ـٍب ٜیب ٔشاوض آٔٛصؽ عبِی تٛإ٘ٙذ خٟت تـىیُ ٌشٜٞٚبی ٔـبٚسٜای تخصصی
ٚ -2خٛد أىب٘بت تخصصی خٟت تأٔیٗ ٔٛاد اِٚی ٝوبسٌبٜٞب
ٚ -3خٛد تمبظب ٘ ٚیبص اص خب٘ت ثخؾٞبی تِٛیذیٙٔ ،ؽم ٝای
ٚ -4خٛد صٙعتٍشاٖ  ٚتِٛیذوٙٙذٌبٖ صٙبیع دػتی ثٔٛی
 -5دػتشػی ث ٝأىب٘بت ؿٟشی
-1-5ضَابط اًتخاب هذیش خاًِ صٌایغ دستی
صْ اػت ٔذیش خب٘ ٝصٙبیع دػتی و ٝاص ثیٗ صٙعتٍشاٖ ْ ؿشایػ صیش سا داؿت ٝثبؿذ :
 -1تدشث ٝوبفی دس صٔی ٝٙاداس ٜفعبی وبسٌبٞی ٕ٘ ٚبیـٍبٞی
 -2آؿٙبیی ثب ػبختبس تـىیالت دِٚتی ( ٔعب٘ٚت صٙبیع دػتی ٙٞ ٚشٞبی ػٙتی)
 -3آؿٙبیی ثب وبسوشد ٚ ٚظبی ثخؾ خصٛصی
 -4تٛا٘بیی دس ا٘تخبة  ٚؿٙبخت ٙٞشٔٙذاٖ  ٚصٙعتٍشاٖ ٔٙؽمٝ
 -5تشخیحبً داسای ٔذسن تحصیّی ٔشتجػ یب تدشث ٝوبفی

بٌذ  - 5هشاحل ساُاًذاصی خاًِّای صٌایغ دستی دس اهاکي تاسیخی :
 -1ا٘تخبة صٙعتٍشاٖ ٔؼتمش دس خب٘ ٝصٙبیع دػتی ث ٝؿشح ریُ :
اثتذا صٙعتٍشاٖ ثش اػبع ثٙذ -4-1ایٗ دػتٛساِعُٕ  ٚثش اػبع ؿبخصٟبی تععیٗ ؿذ ٜتٛػػ اػتبٖ ا٘تخبة  ٚثهٔ ٝعب٘ٚهت
صٙبیع دػتی ٙٞ ٚشٞبی ػٙتی (ػتبد) ٔعشفی ٔیـ٘ٛذ  ٚ .پغ اص ثشسػی  ،اسصیبثی ٔ ٚصبحج ٝاص صهٙعتٍشاٖ ٔعشفهی ؿهذ، ٜ
افشاد ٔٙتخت خٟت عمذ لشاسداد تٛػػ ػتبد ث ٝاػتبٖ ٔعشفی ٔیـ٘ٛذ .
 -2ا٘عمبد لشاسداد حق اًتفاع سقبی تٛػػ ٔعب٘ٚت صٙبیع دػتی اػتبٟ٘ب ثب ٞش یه اص صٙعتٍشاٖ خٟهت تـهىیُ خب٘هٞٝهبی صهٙبیع
دػتی ثب ٘وبست ٔعب٘ٚت صٙبیع دػتی ٙٞ ٚشٞبی ػٙتی (ػتبد) اِضأی اػت .
 -3دسیافت تضویي الصم ٍ کافی اص صٌؼتگش هتقاضی بشای ضواًت تخلیِ دس هَػذ هقشس ٍ بابت ػذم پشداختت ّضیٌتِ
ّای اًطؼابات ٍ حق اً تفاع اص هکاى هَسد ٍاگزاسی طی تٌظین صَستجلسِ با اداسُ حقَقی استتاى بتا دسص صتشی
تضویٌات دس هتي صَستجلسِ .

ٚ -4اٌزاسی فعبٞبی وبسٌبٞی صشفبً ث ٝسؿتٞٝبی ٔٛسد تأییذ ٔعب٘ٚت صٙبیع دػتی ٙٞ ٚشٞبی ػٙتی ( سؿتٞٝبی ٔصٛة  ٚاِٛٚیهت
داس صٙبیع دػتی ) ا٘دبْ ٔی پزیشد.
 -5تىٕیُ  ٚاسػبَ فشْ تعٟذ (پیَست ضواسُ )2ثٔ ٝعب٘ٚت صٙبیع دػتی ٙٞ ٚشٞبی ػهٙتی خٟهت تأییهذ ٟ٘هبیی ٘ ٚوهبست آتهی
اِضأیؼت .
 -6اسا ٌ ٝضاسؽ دٚسٜای اص فشآیٙذ عّٕیبتی ثٛدٖ خب٘ ٝصٙبیع دػتی تٛػػ ٔذیش ٔدٕٛع ٝثٔ ٝعب٘ٚت اػتبٖ  ٚاسا ٌ ٝضاسؽ ٔجؼٛغ اص
ٔعب٘ٚت صٙبیع دػتی اػتب٘ی ثٔ ٝعب٘ٚت صٙبیع دػتی ٙٞ ٚشٞبی ػٙتی (ػتبد) .
(سخٛع ث ٝتعبسی دس دػتٛساِعُٕ ٘وبست ثش أبوٗ تبسیخی  ٚفشٍٙٞی ٚاٌزاس ؿذ ٜث ٝصٙبیع دػتی )صٛست پزیشد.
 -7سعبیت دػتٛساِعُٕ ٘وبستی  ٚاخشایی خب٘ ٝصٙبیع دػتی (پیَست ضواسُ  ) 1اِضأی اػت .
ٔ -8ذت لشاسداد ثشای افشاد ٔؼتمش دس خب٘ ٝصٙبیع دػتی یکسال ٔی ثبؿذ و ٝتٕذیذ آٖ ٔٙهٛغ ثه ٝعهذْ ٚخهٛد ػهبیش صهٙعتٍشاٖ
ٔتمبظی ٚاخذ ؿشایػ ٔی ثبؿذ  .دس صٛستیى ٝصٙعتٍشاٖ دیٍشی ٘یض دسخٛاػت ٕ٘بیٙذ دٚس ٜلشاسداد صشفأ یىؼبِٔ ٝیجبؿذ .
 -9اسػبَ یه ٘ؼخ ٝاص لشاسداد ٔٙعمذ ؿذ ٜثٕٞ ٝشا ٜفشْ تعٟذ صٙعتٍشاٖ ثٔ ٝعب٘ٚت صٙبیع دػتی ٙٞ ٚشٞبی ػٙتی (ػهتبد) اِضأهی
اػت .

پیًست شمارٌ 1
فرم تعهد صنعتگران مستقر در خانه صنایع دستی
اینجانب ...............................صنعتگر رشته.............................با شماره پروانه .........................تاریخ ...................
متعهد می شوم که تمامی فعالیت های انجام شده و یا در دست اقدام جهت راه اندازی خانه صنایع دستی منطبق با دستور العمل تدوین شده
و ارسالی از سوی معاونت صنایع دستی به اینجانب می باشد.
آدرس محل خانه صنایع دستی :
استان  .......................شهرستان  ......................خیابان اصلی  .............................خیابان فرعی ..............................
کوچه  .......................پالک  ..........کد پستی  ........................... :تلفن  ........................... :فاکس........................
مشخصات صنعتگر:
نام و نام خانوادگی  ..................................:نام پدر  .............. :محل تولد.....................:تاریخ تولد ..........................:
محل صدور ...........................:شماره شناسنامه .............:کد ملی ...........................:تلفن تماس ...............................:
تلفن همراه .................................:
Email:……………………………………………………………….
مشخصات مدیر استان :
نام و نام خانوادگی  ................................:نام پدر ................... :محل تولد ..................:تاریخ تولد .......................:
محل صدور .................:شماره شناسنامه  ....................:کد ملی  ........................:تلفن تماس ...............................:
تلفن همراه .................................:
Email:……………………………………………………………….
اینجانب صنعتگررشته  .....................دستور العمل راه اندازی ونظارت خانه صنایع دستی را بطور دقیق مطالعه کرده و متعهد به
انجام تمامی مفاد آن هستم و عواقب قانونی تمامی موارد سهل انگاری و یا تخلف را پذیرا می باشم .
مجری محترم لطفا تمامی موارد مطالعه شده را عالمت بزنید .

الف ) تعریف خانه صنایع دستی ب ) اهداف تشکیل خانه صنایع دستی

ج ) واحد های مستقر در خانه های صنایع دستی

د ) ضوابط تاسیس خانه های صنایع دستی :
 -1د ) فضای فیزیکی

 -2د ) تاسیسات پایه

 -3د ) ویژگی های منطقه

 -4د ) ضوابط انتخاب مدیر خانه صنایع دستی

ه ) مراحل تشکیل خانه های صنایع دستی در اماکن تاریخی

مجری طرح :

مدیر استان :

کارشناس ناظر ستادی:

امضا ء :

امضا ء :

امضا ء :

تاریخ :

تاریخ :

تاریخ :

پیًست شمارٌ 2

معاونت صناعی دستی و هنراهی سنتی

دستًرالعمل
وظارت بز اماکه تاریخی ي فزَىگی ياگذار شذٌ بٍ
صىایع دستی

اداسُ کل آهَصش ٍ حوایت اص تَلیذ
گشٍُ بشًاهِ سیضی حوایت اص تَلیذ
2931

کاسضٌاس تْیِ ٍ تذٍیي طشح  :ساحلِ ًَسی
ًاظش ٍ سییس گشٍُ بشًاهِ سیضی حوایت اص تَلیذ  :فشیذٍى هیشصالَ
با ّوکاسی  :بْطتِ ًصیشی ساد
تاسیخ تذٍیي  :بْاس 2931
تاسیخ باصًگشی  :تابستاى 2931

بِ هٌظَس ًظاست هَثش ٍ ضایستِ بش حسي اجشای ٍاگزاسی اهاکي تاسیخی ٍ فشٌّگی دس تولک ساصهاى هیشاث فشٌّگی
صٌایغ دستی ٍ گشدضگشیجْت ایجاد خاًِ ّای صٌایغ دستی  ،اصَل " ًظاست بش ػولکشد اهاکي ٍاگزاس ضذُ بِ صٌؼتگشاى
صٌایغ دستی " بِ ضشح ریل تذٍیي هی گشدد .

هادُ ّ -2ذف
ٞذف اص تٙویٓ ایٗ دػتٛساِعُٕ  ،ثیبٖ ٘ح٘ ٜٛوبست ویفی  ٚوٕی ثش عّٕىشد أبوٗ ٚاٌزاس ؿذ ٜث ٝافشاد حمیمی  ٚحمٛلی ثٟش ٜثشداس ،
صٙعتٍشاٖ صٙبیع دػتی و ٝثب سعبیت ظٛاثػ ٔ ٚمشسات ریشثػ ٚاٌزاس ؿذ ٜا٘ذٔ ،ی ثبؿذ.

هادُ  -1داهٌِ کاسبشد
ایٗ دػتٛساِعُٕ ؿٕ َٛوّی ٝأبوٗ تبسیخی  ٚفشٍٙٞی وـٛس و ٝدس تّٕه  ٚیب ثٟش ٜثشداسی ػبصٔبٖ ٔیشاف فشٍٙٞی صٙبیع دػتی ٚ
ٌشدؿٍشی ٔی ثبؿذ .

هادُ  -9تؼاسیف ٍ هفاّین
بُزٌ بزدار (مجزی ) :
ٔعب٘ٚتٟبی صٙبیع دػتی اػتبٖ ٔی ثبؿٙذ و ٝثٟش ٜثشداس أبوٗ تبسیخی دس اختیبس ٔعب٘ٚت صٙبیع دػتی ٙٞ ٚشٞبی ػٙتی ثب (عٛٙاٖ خب٘ٝ
ٞبی صٙبیع دػتی ) ٔحؼٛة ٔی ؿ٘ٛذ .

معايوت صىایع دستی استان :
ثٔ ٝدٕٛعٔ ٝعب٘ٚت صٙبیع دػتی اػتبٖ ٔؼبلش دس اداس ٜوُ ٔیشاف فشٍٙٞی ،صٙبیع دػتی ٌ ٚشدؿٍشی اػتبٖ اؼالق ٔی ؿٛد .

ديرٌ کاری :
ثبص ٜصٔب٘ی یب دٚس ٜثٟش ٜثشداسی اص حك ا٘تفبع و ٝؿشٚع آٖ اص تبسیخ عمذ لشاسداد ٔٙذسج دس فشْ لشاسداد ثٙٔ ٝتفع لبثُ ٔحبػج ٝثٛد ٚ ٜدس
ا٘تٟبی آٖ ثٟش ٜثشداس (ٔعب٘ٚت صٙبیع دػتی اػتبٖ) ٔٛظ ث ٝاسا ٌ ٝضاسؽ عّٕىشد ثٔ ٝعب٘ٚت صٙبیع دػتی ٙٞ ٚشٞبی ػٙتی ( ػتبد)
ٔی ثبؿذ .

واظزاستاوی:
وبسؿٙبع ٔعب٘ٚت صٙبیع دػتی اػتبٖ دس اداس ٜوُ ٔیشاف فشٍٙٞی ،صٙبیع دػتی ٌٚشدؿٍشی اػتبٖ.

گزارش :
ٔؼتٙذات تبیپیٔ ,ذ ٚ ٖٚؿفبف اص ٘حٔ ٚ ٜٛیضاٖ پیـشفت ؼشح  ٚیب د یُ  ٚتٍٙٙبٞبی عذْ پیـشفت ٔی ثبؿذ و ٝثٟش ٜثشداس (ٔعب٘ٚت
صٙبیع دػتی اػتبٖ ) دس پبیبٖ دٚس ٜوبسی ثٔ ٝعب٘ٚت صٙبیع دػتی ٙٞ ٚشٞبی ػٙتی (ػتبد) تحٛیُ ٔی دٞذ  ٚثش اػبع آٖ  ٚثب تبییذ ٘بظش
 ٚپیـٟٙبد ٔعب٘ٚت صٙبیع یب ٔمبْ ٔدبص اص ػٛی ا ,ٚاخبص ٜادأ ٝفعبِیت ثش اػبع ؿشایػ ٔٙذسج دس ٔفبد لشاسداد ،ث ٝثٟش ٜثشداس (ٔعب٘ٚت
صٙبیع دػتی اػتبٖ ) صبدس ٔی ٌشدد .

واظزستادی :
وبسؿٙبع ٔعب٘ٚت صٙبیع دػتی ٙٞ ٚشٞبی ػٙتی دس ػبصٔبٖ ٔیشاف فشٍٙٞی ،صٙبیع دػتی ٌ ٚشدؿٍشی اػت .

وظارت :
عجبست اػت اصوٙتشَ  ٚاسصیبثی ٔؼتٕش أبوٗ تبسیخی دس اختیبس صٙعتٍشاٖ  ،تٛػػ ٘بظشیٗ  .ایٗ ٘وبست اص ؼشیك ثبصدیذ دٚس ٜای اص س٘ٚذ
حؼٗ اخشای ؼشح  ،ثشسػی ٌضاسؽ اسػبِی اص ػٛی ٔذیش خب٘ ٝصٙبیع دػتی  ٚاعالْ ٘تید ٝاسصیبثی ثٔ ٝعب٘ٚت صٙبیع دػتی ٙٞ ٚشٞبی
ػٙتی  ،ا٘دبْ ٔی ٌیشد.

معايوت صىایع دستی ي َىزَای سىتی( ستاد ) :
ایٗ ٔدٕٛعٔ ٝؼئِٛیت ػیبػت ٌزاسی  ٚثش٘بٔ ٝسیضی ٘ ٚوبست ثش وّی ٝأٛس صٙبیع دػتی وـٛس سا ث ٝعٟذ ٜداسد .

هادُ ً : 1ظاست
٘ -4-1بظشؼشح تٛػػ ٔعب ٖٚصٙبیع د ػتی اػتبٖ پیـٟٙبد  ٚدس صٛست تأییذ ٔذیش وُ ٔیشاف اػتبٖ ث ٝعٛٙاٖ ٘بظش ثش اخشای پشٚطٜ
ٔٙصٛة ٔیٌشدد ٘بظشؼشح دس تٕبْ ٔذت اخشای ؼشح داسای ٚظبی صیش ٔی ثبؿذ :
اسصیبثی ٌضاسؿبت ٔذیش خب٘ ٝصٙبیع دػتی  ٚا٘عىبع ٘تید ٝآٖ ث٘ ٝبظشٔعب٘ٚت صٙبیع دػتی دس ؼ َٛدٚس ٜثٟش ٜثشداسی .
تبییذ ٔیضاٖ دسصذ پیـشفت پشٚطٜ
تبییذ ٌضاسؽ ٟ٘بیی پشٚطٜ
تبییذ صالحیت ٙٞشٔٙذاٖ  ٚغشفٞ ٝبی فشٚؽ ٔؼتمش دس ثٙب
٘ -4-2بظش اػتبٖ ٔٛظ اػت ظشف ٔذت یه ٞفت ٝپغ اص دسیبفت ٌضاسؽ٘ ,ؼجت ث ٝاسصیبثی  ٚاسػبَ ٘تید ٝثٔ ٝعب٘ٚت صٙبیع دػتی ٚ
ٙٞشٞبی ػٙتی ػبصٔبٖ ٔیشاف فشٍٙٞی ،صٙبیع دػتی ٌ ٚشدؿٍشی وـٛس الذاْ ٕ٘بیذ .ثذیٟی اػت و ٝدس صٛست عذْ ا٘دبْ ثٛٔ ٝلع
تعٟذات تٛػػ ٘بظش اػتبٖ ٘ ،بظش ػتبد سأػبٌ ٘ؼجت ث ٝتٟیٌ ٝضاسؽ ٘وبستی ٚظع ٔٛخٛد الذاْ خٛاٞذ ٕ٘ٛد .

٘ -4-3وبست عبِی ٝتٛػػ ٘بظش ػتبد (ٕ٘بیٙذٔ ٜعب٘ٚت صٙبیع دػتی ٙٞ ٚشٞبی ػٙتی وـٛس) بصَست دٍسُ ّای سِ هاِّ ا٘دبْ
ٔی ٌیشد و ٝایٗ ٘وبست ؿبُٔ ثشسػی ٚظعیت خب٘ٞ ٝبی صٙبیع دػتی  ٚصحت ٌضاسؿٟبی ٘بظش اػتب٘ی خٛاٞذ ثٛد.

هادُ ٍ : 5ظایف بْشُ بشداس
 -5-1ثٟش ٜثشداس (ٔعب٘ٚت صٙبیع دػتی اػتبٖ ) ٔٛظ

اػت پغ اص ا٘عمبد  ٚاثالغ لشاسداد حك ا٘تفبع سلجی  ،یه ٘ؼخ ٝاص ٔفبد

لشاسدادٞبی ٔزوٛسسا ث ٝا٘عٕبْ پیٛػتٟبی ٔشثٛؼ ( ٝؿبُٔ اػٙبد ٔضایذ ، ٜفشٟٔبی تعٟذات ٘ ٚ ) ...ٚؼخ ٝأعب ؿذ ٜاص ایٗ دػتٛساِعُٕ سا
ثٔ ٝعب٘ٚت صٙبیع دػتی ٙٞ ٚشٞبی ػٙتی  ،اسػبَ ٕ٘بیذ .
 -5-2ثٟش ٜثشداس (ٔعب٘ٚت صٙبیع دػتی اػتبٖ ) ٔىّ اػت ثشاػبع ظٛاثػ  ٚؿشایػ ٔٙذسج آییٗ ٘بٔٞ ٝبی ٔصٛة ٔعب٘ٚت صٙبیع
دػتی دس چبسچٛة ثش٘بٔٝای و ٝتٟیٔ ٝی ٕ٘بیذٚ ،احذٞبی خب٘ٞ ٝبی صٙبیع دػتی سا ٚاٌزاس ٕ٘بیذ.
 -5-3ثٟش ٜثشداس (ٔعب٘ٚت صٙبیع دػتی اػتبٖ ) ٔٛظ اػت وّی ٝاؼالعبت ٚاحذٞبی ٔؼتمش دس خب٘ٞ ٝبی صٙبیع دػتی ٚاٌزاس ؿذ ٜثٝ
صٙعتٍشاٖ صٙبیع دػتی سا ؼی اػٙبد ٔىتٛة ث ٝتفىیه سؿت ٚ ٝػبثم ٝفعبِیت ثٔ ٝعب٘ٚت صٙبیع دػتی ٙٞ ٚشٞبی ػٙتی اعالْ ٕ٘بیذ .
 -5-4ثٟش ٜثشداس (ٔعب٘ٚت صٙبیع دػتی اػتبٖ ) ٔٛظ اػت ٞش ٌ ٝ٘ٛتغییش  ٚتح َٛدس تشویت ٚاحذٞبی اػتمشاس یبفت ٝسا ثب اؼالعبت
وبُٔ ثٔ ٝعب٘ٚت صٙبیع دػتی ٙٞ ٚشٞبی ػٙتی اعالْ ٕ٘بیذ .
-5-5صٙعتٍشاٖ ٔؼتمش دس خب٘ٞ ٝبی صٙبیع دػتی دسخصٛف سعبیت وّی ٝلٛا٘یٗ سایح وـٛس اص خّٕ ٝثیٕٔ ، ٝبِیبت  ٚعٛاسض اؿخبف
حمیمی  ٚحمٛلی ٔؼتمش دس ثٙب دس ؼ َٛدٚس ٜثٟش ٜثشداسی ٔیثبیؼت ثٔ ٝشاخع لب٘٘ٛی پبػخٍ ٛثبؿٙذ  ٚاداس ٜوُ ٔیشاف فشٍٙٞی  ٚصٙبیع
دػتی ٌ ٚشدؿٍشی اػتبٖ ٞیچٍٔ ٝ٘ٛؼئِٛیتی سا دس ایٗ خصٛف ث ٝعٟذٕ٘ ٜیپزیشد.

هادُ  : 6هَاسد ًظاستی بِ هٌظَس جلَگیشی اص ًقض تؼْذات بْشُ بشداس
 -6-1صٙعتٍشاٖ صٙبیع دػتی ٔٛظفٙذ و ٝدس تِٛیذات خٛد صشفأ اص هَاد قابل بشگطت بِ طبیؼت اػتفبدٕ٘ ٜبیٙذ  ٚثٟش ٜثشداس (ٔعب٘ٚت
صٙبیع دػتی اػتبٖ ) ٔٛظ اػت ٘ؼجت ث٘ ٝوبست ثش ایٗ ٔٛظٛع دلت وبفی ث ٝعُٕ آٚسد .
 -6-2اػتفبد ٜاص ٔحص ٛت خبسخی ثٞ ٝش ٘ٛع  ٚؿىُ غیش ٔدبص ٔیجبؿذ  ٚدس صٛست ٔـبٞذ ٜتٛػػ ٘بظش ،ثٟش ٜثشداس (ٔعب٘ٚت صٙبیع
دػتی اػتبٖ ) ٔٛظ ث ٝپبػخٍٛیی اػت.
 -6-3ا٘دبْ فعبِیتٟبی ٘ب ٔتعبسف خبسج اص ٔٛظٛع فعبِیت لشاسداد ثٞ ٝش ؿىُ ٕٔٛٙع اػت .
ٔ-6-4ؼئِٛیت اخشای ایٗ دػتٛساِعُٕ ث ٝعٟذ ٜثٟش ٜثشداس(ٔعب٘ٚت صٙبیع دػتی اػتبٖ )ثٛدٛٔ ٚ ٜظ اػت ٔفبد ایٗ دػتٛساِعُٕ سا ثٝ
٘حٔ ٛمتعی ثٚ ٝیظ ٜث ٝصٙعتٍشاٖ صٙبیع دػتی دس ٚاحذٞبی ٚاٌزاسؿذ ٜاثالغ ٕ٘بیذ.
 -6-5دسصٛست ثشٚص ٞشٌ ٝ٘ٛتخّ ٚیب عذْ اخشای ٞشیه اص ٔفبد دػتٛساِعُٕ ٞب ٚآییٗ ٘بٔٞ ٝبی اخشایی اص ػٛی ثٟش ٜثشداس (ٔعب٘ٚت
صٙبیع دػتی اػتبٖ ) ٔ ،شاحُ ریُ ثب سعبیت ػبیش ظٛاثػ  ٚدػتٛساِعُٕ ٞب تٛػػ ٔعب٘ٚت صٙبیع دػتی ٙٞ ٚشٞبی ػٙتی دس ػبصٔبٖ
ٔیشاف فشٍٙٞی  ،صٙبیع دػتی ٌ ٚشدؿٍشی ث ٝاخشا ٌزاؿت ٝخٛاٞذ ؿذ :

 -1ثٟش ٜثشداس (ٔعب٘ٚت صٙبیع دػتی اػتبٖ) ٔٛظ

اػت ثٔ ٝحط اعالْ وتجی تخّ

اص ػٛی ٘بظش ٔعب٘ٚت صٙبیع دػتی ٚ

ٙٞشٞبی ػٙتی ػتبد  ،ػشیعب ٘ؼجت ث ٝسفع تخّ الذاْ  ٚحذاوثش ظشف ٔذت  24ػبعت د یُ ثشا ت خٛد  ٚیب ٔصبدیك سفع
تخّ سا ثٔ ٝعب٘ٚت صٙبیع دػتی ٙٞ ٚشٞبی ػٙتی اسا ٕ٘ ٝبیذ.
 -2دسصٛست عذْ اسا  ٝیب غیش لبثُ لج َٛثٛدٖ د یُ ٔؽشٚح ٝاص ٘وش ٔعب٘ٚت صٙبیع دػتی ٙٞ ٚشٞبی ػٙتی  ،اخؽبس ا َٚثب تعییٗ
یه ثبص ٜصٔب٘ی  2تب  10سٚص ٜثٙب ث ٝصالحذیذ ٔعب٘ٚت صٙبیع دػتی ٙٞ ٚشٞبی ػٙتی  ،خٟت سفع تخّ ث ٝثٟش ٜثشداس ( ٔعب٘ٚت
صٙبیع دػتی اػتبٖ ) اثالغ ٔیٍشدد .
 -3پغ اص اتٕبْ ّٟٔت تعییٗ ؿذ ٜدس صٛست ٚخٛد تخّ  ،ثٙب ث ٝپیـٟٙبد ٘بظش ػتبد  ٚتبییذ ٔذیش ٔؼتمیٓ ٛٔ ،اسد تخّ خٟت
تصٕیٓ ٌیشی ٟ٘بیی دس خصٛف لؽع ٔٛلت فعبِیت ثٔ ٝعب٘ٚت صٙبیع دػتی ٙٞ ٚشٞبی ػٙتی دس ػبصٔبٖ ٔیشاف فشٍٙٞی ،
صٙبیع دػتی ٌ ٚشدؿٍشی وـٛس اعالْ  ٚیب ثٙٔ ٝوٛس تعّیك ِ ٚغ ٛلشاسداد الذاْ خٛاٞذ ؿذ.
تبصشُ  :ثٙٔ ٝوٛس سعبیت اصُ تدبست ٔٙصفب٘ ٚ ٝخٌّٛیشی اص ػٛء اػتفبدٞ ٜبی احتٕبِی وّی ٝاخؽبسٞب ثب ؼجم ٝثٙذی ٔحشٔب٘– ٝ
فٛسی ثشای صٙعتٍش اسػبَ ٔیٍشدد.

پیًست 2

قزارداد حق رقبی
خاوٍ صىایع دستی

مادٌ  : 1طرفیه قرارداد
 -1-1هبلک :
اداسُ کل هیشاث فشٌّگی صٌبیع دستی ٍ گشدشگشی استبى  ......................شْش  ..........بهِ ًوبیٌهذگی هاهبٍى صهٌبیع
دستی استبى آقبی /خبًن  .........................بهِ ًاهبًی .................................... ..............................................................................
تلفي. .......................
-2-1هٌتفع :
خبًن  /آقبی  ..............................فشصًذ  ........................شوبسُ شٌبسٌبهِ ..................صبدسُ ......................هتَلذ.....................
کذ هلی  ......................................بِ ًابًی .......................................................................................................................................
تلفي . ..........................
مادٌ  :2مًرد حق اوتفاع
عببستست اص تولیک هٌبفع  ............هتش اقتصبدی فضبی اختصبصی/یک ببة غشفهِ  /یهک بهبة اتهب ٍ /اقهع دس بٌهبی
تبسیخی  .....................................داسای پالک حبتی هلی شوبسُ ................................بخه

 ...............بهِ هسهب.ت ................

هتش هشبع داسای سٌذ هبلکیت باوبسُ سشیبل .........................بٌبم سبصهبى هیشاث فشٌّگی صٌبیع دسهتی ٍ گشدشهگشی
بب قذس السْن اص عشصِ ٍ سبیش قسوتْبی هابعی ٍ هاتشک ٍ اًاابببت بش  /آة  /گبص /تلفي کهِ بصهَست اشهتشاکی
هی ببشذ جْت استفبدُ هٌتفع بِ هٌظَس................کِ بِ سٍیت هٌتفع سسیذُ ٍ هَسد قبَل قشاس گشفتِ است .

مادٌ  : 3مدت
هذت قشاسداد بشای استفبدُ هٌتفع اس تبسیخ.......................لغبیت.....................بصَست سایگبى هی ببشذ کِ توذیذ آى هٌَط
بِ عذم .ضَس سبیش صٌاتگشاى ٍاجذششایظ هی ببشذ ٍ دس صَستیکِ هتقبضیبى دیگشی ًیض دسخَاست اًتفهب اص ههَسد
هحل سا داشتِ ببشٌذ دٍسُ قشاسداد صشفب یکسبلِ هی ببشذ .

مادٌ  : 4شريط اوتفاع
 -1هٌتفع اقشاس هی ًوبیذ کِ اص صهبى اهضبء ایي قشاسداد  ،هَسد اًتفب سا تحَیل ٍ استفبدُ ًوبیذ .
 -2هٌتفع هَظف بِ قبَل ٍ اجشای دقیق دستَسالاول هشبَط بِ خبًِ صهٌبیع دسهتی ٍ ّویٌهیي سهبیش ًقغهِ
ًظشات هشبَط بِ اداسُ ایٌگًَِ اهبکي کِ بِ تاخیص ٍ تصهوین هابًٍهت صهٌبیع دسهتی ٍ ٌّشّهبی سهٌتی
( ستبد) ابالغ خَاّذ گشدیذ هی ببشذ .
 -3سعبیت شئًَبت فشدی ٍ اجتوبعی ٍ ًظبهبت اسالهی ٍ اداسی اص سَی هٌتفع الضاهی هی ببشذ .
 -4هٌتفع ًوی تَاًذ اص هَسد اًتفب بش خالف هٌظَس قشاسداد استفبدُ ًوبیذ .
 -5هٌتفع .ق استفبدُ اص هحل سا بِ ًحَ هببششت داسد ٍ .ق ٍاگزاسی هحل هَسد اًتفب سا کال یب جضئب بِ غیهش
ًذاشتِ ٍ دس صَست تخلف هٌتفع  ،هبلک هخیش بِ الضام ٍی بِ تخلیِ هَسد اًتفب هی ببشذ .
 -6پشداخت هبلیبت ٍ ّضیٌِ ّبی ًگْذاسی اص هحل هَسد اًتفب بش عْذُ هٌتفع هی ببشهذ ٍ هٌتفهع هتاْهذ بهِ
تبدیِ بْبی هصبسف ٍ آبًَوبى آة  ،بش  ،گبص ٍ قذسالسْن اص اًاابببت هزکَس هی ببشذ .
 -7دس صَست استٌکبف اص پشداخت ّضیٌِ ّبی ًگْذاسی بٌب ٍ اًاابببت هزکَس ٍ تهبخیش دس پشداخهت آى هبلهک
هیتَاًذ قشاسداد سا یکسَیِ فسخ ٍ ًسبت بِ تخلیِ هکبى هَسد ٍاگزاسی اقذام ًوبیذ .
 -8پشداخت ّش گًَِ هبلیبت هشتبظ بب ًَ فابلیت ٍ شغل هٌتفع بش عْذُ ٍی هی ببشذ ٍ تسَیِ .سهبة هٌهَط
بِ اسائِ هفبصب .سبة داسایی ٍ تبهیي اجتوبعی ٍ سبیش هشاجع هشتبظ اص سَی هٌتفع هی ببشذ .
 -9هٌتفع بِ ّیچ عٌَاى .ق اًجبم تاویشات سا دس هحل هَسد اًتفب ًذاسد .

 -10هٌتفع هکلف است دس پبیبى هذت .ق اًتفب ًسهبت بهِ تخلیهِ هکهبى ٍ تحَیهل بهِ هبلهک عبهق تٌظهین
صَستجلسِ ٍ دسیبفت سسیذ کتبی اقذام ًوبیذ ٍ دس صَست استٌکبف اص تخلیهِ دس هْلهت هقهشس هبلهک .هق
صذٍس اجشاییِ اص هشاجع ریصالح سا داسا هی ببشذ .
 -11هٌتفع هَظف است توبهی ًکبت فٌی ٍ اصَل ایوٌی ٍ بْذاشتی سا دس خصَص هَسد اًتفب اعوبل ًوبیذ ٍ دس
صَست تاذی ٍ تفشیظ ًسبت بِ بٌب ٍ ایشاد خسبسات جبًی یب هبلی بِ اشخبص حبلج  ،هٌتفع ضبهي ٍ پبسخگَ
خَاّذ بَد .
 -12دس صَست ا.شاص عذم سعبیت ششٍط هقشس دس قشاسداد ٍ ایشاد خسبسات ٍاسدُ ًبشی اص اعوبل هٌتفع ٍ ّویٌیي
خبتوِ هْلت قشاسداد . ،ق اًتفب رایل هی گشدد .
ًسخ قشاسداد :
ایي قشاسداد دسً 3سخِ کِ ّش کذام دس .کن ٍا.ذ است تْیِ ٍ تٌظین ٍ بیي عشفیي هببدلِ گشدیذ .

مىتفع

معاين مالک

وام ي وام خاوًادگی

وام ي وام خاوًادگی
(معاين صىایع دستی استان)

مالک
وام ي وام خاوًادگی
مدیر کل کل میراث فرهىگی صىایع دستی ي گردشگری

