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 مقدمه

 نین و  دهی  پد كیبه عنوان  نيیاست. كارآفر راتییرو و سرعت آهنگ تغ شیمسائل پ دگيیچیعصر حاضر، پ ژگيیو نینخست  

ه ا،  دهی  ، اای  اقتص اد پو  كی  در  گ ر یاست. به عب ارت د  افتهیاقتصادي كشورها  شرفتینقش موُثري را در توسعه و پ ،در اقتصاد

 طیبراي مقابله و سازگاري با شرا يیاست كه الگو نیكارآفر ،انیم نیباشند و در ايم رییمحصوالت و خدمات همواره در حال تغ

وكار را ك اهش داده  كسب كی يراه انداز نهیزمان و هز سك،یتواند ريمناسب م ينیخدمات كارآفر .آوردرا به ارمغان مي دیجد

 كند.   یيو راهنما ياری ينیوكار و روش آغاز كارآفركسبو اشخاص را در انتخاب آگاهانه 

از  يک  یه ا  در م ورد ابع اد مختل ن آن    هی  و ارائه اطالعات مه   و پا  يگذارهیو سرما ينیكارآفر يهافرصت يو معرف یيشناسا

و اي از كس ب مجموع ه فرهنگ و هن ر   گذرهايكارها است.وتوسعه كسب ایو  ياندازراه انیو متقاض نانینوكارآفر ياصل يازهاین

وگ و و معرف ي   آورد ت ا بس تري ب راي توس عه گ  ت     كارهاي فرهنگي را در كنار خالقیت و رویدادهاي فرهنگ ي گ رد ه   م ي    

 يه ا از عرصه يکیاقتصاد فرهنگ و هنر  .به دنیاي كنوني و به جوانان زمان حال ما باشدهاي فرهنگي و معنوي گذشته ظرفیت

در  يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ،اساس نیگردد و بر هميم ينرم و سخت تلق يهايو فناور ينیكارآفر ،ينوآور يمناسب برا

 ياطالع ات  يه ا خ دمات و بس ته   ن ان، یو كارآفر انی  ن، كارفرمااورآاز ن و  تیو حما ياقتصاد يهاتیبه فعال يبخشرونق يراستا

 .و ارئه كرده است يرا طراح يتنوعم

خ دمات   نی  از ا يکی گذرهاي فرهنگ و هنرمرتبط با  ياقتصاد تیتوسعه فعال ایشروع  يبرا يكاربرد يراهنماهاشار تو ان هیته

 شده است. نیتدو كاروسبك نیفعاالن ا هیاول يهايو آگاه ياتاطالع يازهاین نیتام يراهنماها برا نیموثر است. ا

 :آورده شده است لیآنها در ذ ياصل ن عانیراهنماها و ذ نیكاربرد ا نتریمهم

 كاربرد بردار راهنمامخاطب یا بهره

 BPكار، تهیه وشناخت و انتخاب كسب هاآپنوكارآفرینان و استارت

 كاروریزي براي تقویت، تثبیت و یا توسعه كسببرنامه كارهاوصاحبان كسب

 به متقاضیانارائه خدمات مشاوره و منتورینگ  گران صنایع فرهنگي و خالقمربیان و تسهیل

 معرفي به متقاضیان و ارائه خدمات هاهاي عل  و فناوري، مراكز رشد، شتابدهندهپارک

 هاهاي توجیهي و حمایت از طرحارزیابي طرح ها و موسسات اعتباريبانك

 هاي حمایتيطراحي و اجراي بسته نهادهاي حمایتي و پشتیباني اشتغال و كارآفریني

 

 گذر فرهنگ و هنر کاروکسب یکل یمعرف

-كار هاي فرهنگي و هنري فعالی ت م ي  واي از كسبمیدان، بازار یا گذري است كه در آن مجموعه خیابان، گذر فرهنگ و هنر

 .باشدهاي فرهنگي و هنري ميیگر فعالیتراهي براي عرضه هنر خیاباني ، هنرهاي آییني و دكنند و فضاي بیروني آن پیاده
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 وكار عبارت است از:كسب نیا ياصل يها نهیو زم محورها

 احیای شهرسازی فرهنگ مدار 

 های فرهنگی و هنریاجرای فعالیت 

 هايی نظیر نقد کتاباجرای تئاتر خیابانی، نمايشگاه هنرهای تجسمی، کتابفروشی و برنامه 

ه ا  محص والت آن  يعرضه و تقاضا تیوضع هیاول يبررس نیو همچن كیاستراتژ ،ياقتصاد يها وكار بر اساس شاخصكسب نیا

 .شده استانتخاب 

 :آورده شده است لیكار در ذوكسب نیا يمشخصات كل 

از  يوكاره ا اس ت. در بعض    كسب نیا ياصل هیمابن ،يو هنر يارزشمند فرهنگ نیهمراه با محتوا و مضام يو نوآور تیخالق (1

 .شده است قیتل  يو هنر يبا عناصر فرهنگ شرفتهیپ يهايفناور ،وكارهاكسب

ن ر تعلق دارن د. اگرچ ه    05خرد و كوچك( با تعداد شاغالن كمتر از  يوكارها)كسب MSEsوكارها به گروه كسب نیاغلب ا (2

 .ابدی شیوكار در مراحل توسعه افزامواقع ممکن است اندازه كسب يدر برخ

 يك   و م دت الزم ب را    ياقتص اد  يه ا بخ ش  ریب ا س ا   سهیمقاكارها در وكسب نیاغلب ا ياندازراه يبرا ازیمورد ن هیسرما (3

 .است نییها پاو كسب سود در آن يسر اقتصادبه نقطه سربه يابیدست

 يمورد بررس يو مال يها را صرفا از ابعاد اقتصادآن توانيحساس هستند لذا نم يو اجتماع يوكارها از نظر فرهنگكسب نیا (4

و  ياز ام ور فرهنگ    يدرک كامل و ج امع  كارهاوكسب نیدر ا تیفعال يبرا ياساس يهااز ضرورت يکی لیدل نیقرار داد به هم

 .ها استآن ياقتصاد ریغ راتیو تاث ياجتماع

من ابع  و  يابیو در وهله بعد به بازار زهیماهر و خالق و با انگ يانسان يرویبه ن يادیارها در وهله اول و تا حدود زكوكسب نیا (0

موس   ب ه    يشناخت و تسلط ك اف  ،وكاركسب نیورود به ا يبرا نرویازا وابسته هستند؛ كاروارایه شده در این كسب خدماتو 

 .تاس يعناصر كامال ضرور نیا

 يه ا هم ه م ردم، س ازمان    ب ا یگسترده بوده و تقر اریوكارها بسكسب نیكنندگان محصوالت و خدمات ا و مصرف انیمشتر (6

 شود كس ب يموجب م تیمز نی. اندیآمي حساب به هابالقوه آن انیها و اقشار مختلن جامعه مشترخانواده ،يدولتریو غ يدولت

اك ز ارتب او و تعام ل داش ته     ه ا و مر هدف و سازمان يهااز گروه يعیوس نیبا ط يابیبازار الگوهاي از است اده با بتوانند كارهاو

و  انیمش تر  عیگس ترده ب ه ب ازار وس      يمت  یق نیاز محصوالت با ط يارائه سبد متنوع يبرا نهیادعا كرد زم توانيلذا م باشند.

خدمات  ایصادرات كاال  تیقابل يدارا ياقتصاد يهاتیالفع نیاغلب ا نیكارها فراه  است. همچنوكسب نیهدف در ا يهاگروه

 .است رپذیامکان زیكشورها ن ریمراكز سا ای مردم به هاارائه آن ایبوده و 

 کاروکسب یراهنماها یو محتوا ابعاد 

الزم  يهاياطالعات و آگاه نیتريو كاربرد نیتراست شامل مه  دهیكار كه تحت عنوان راهنما ارائه گردوكسب ياطالعات بسته

طرح كام ل   نیگزیجا يبسته اطالعات نیاست ا يهیوكار است. بدكار و توسعه كسبوو ح ظ كسب تیثبكار، توآغاز كسب يبرا
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 كی  خدمت ك امال مش خص،    ایمحصول  كی يسند منحصر به فرد برا كیكار وهر طرح كسب والاص كه رایز ستیكار نوكسب

وك ار را  ط رح كس ب   هیته يادیراهنماها تا حدود ز نیمشخص است اما اطالعات ا يو مکان يزمان طیشرا كیفرد مشخص و در 

 .سازديم نهیهزو ك  عیتسر ل،یتسه

 كار عبارت است از:ومحتواي راهنماي كسب

 كار و محصول یا محصوالت آنومعرفي كلي كسب 

 فرایند تولید محصول 

 گروه هدف و مشخصات كلي مشتریان 

 كار شامل ساختار و فرایندواجزاء و عناصر اصلي كسب 

 كاروهاي مربوو به كسبسازمان 

 كاروفرایند ایجاد كسب 

  هاي هزینه و درآمدكار و معرفي سرفصلوكسبساختار هزینه و درآمد 

 كاروهاي مالي براي سودآوري كسبمالحظات و نسبت 

 رهبردهاي بازاریابي و فروش محصول 

 كارومدیریت ریسك در كسب 

 كاروهاي توسعه كسبابعاد و زمینه 

 وکارکسب یاستفاده از راهنما روش

 كس ب  انیمتقاض   يرا ب را  شتریبه اطالعات ب يابیدست هايو راه ياطالعات يازهانی اغلب كه اندشده نیتدو ايبه گونه راهنماها

حتما به موارد  شوديم هیراهنماها، توص نیا ي. به منظور است اده بهتر از محتواندنمایمي فراه  راهنما بردارانبهره رسای و وكار

 :توجه شود لیذ

اطالع ات ممک ن    نی  از ا ياست برخ يعیاست. طب 1311دوم سال  مهیراهنماها مربوو به ن نیا ياطالعات مال هیكل .1

در هنگ ام ه ر    گردديم شنهادیكند لذا پ رییتغ عیبه صورت سر يتحوالت اقتصاد ریتحت تاث ایاست به مرور زمان و 

 .ردیروز مد نظر قرار بگ هايو نرخ هامتیراهنماها، ق نیا ياز اطالعات مال يبردارگونه بهره

 ای  و  ان دازي راه ن د یفرا يكل طراحي و كاروكسب انتخاب و كاروشناخت كسب يراهنماها برا نیمندرج در ااطالعات  .2

 وعن وان كس ب   كی براي كارهاوكسب نیاغلب ا كهنیالزم برخوردار است. اما با توجه به ا تك ای از كاروتوسعه كسب

 يمتقاض   ه اي يتوانمن د  ای   ان دازي در نظر گرفتن مکان راه دونب و مشخص كارومحصول و كسب كیو نه  كلي كار

 نای   اطالع ات  اس اس  ب ر  ك ار وحتم ا ط رح كس ب    ی ي برنامه اجرا نیتدو يبرا شوديم هیلذا توص ،انددهیگرد نیتدو

 .شود لیو تکم هیراهنماها ته

  یتاس ندیدر فرا ربطذی مراجع و هاو تعامل با سازمان اندازيراه ندیراهنماها به فرا نیاز اطالعات ا ياز آنجا كه بخش .3

-به ره الزم اس ت   ،كنند رتغیی زمان مرور به است ممکن هاو سازمان ندیفرا نیالزم مربوو است و ا يو اخذ مجوزها

را استعالم و ب ر اس اس آن اق دام     دیجد يندهایفرا يارتباط هايراه ریسا ای هاگاهوب قطری از راهنماها محترم برداران

 .ندینما
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 گذر فرهنگ و هنر 

هاي فرهنگي و پیشران توسعه اقتصاد محل ي اس ت. در   سازي خالق براي ایجاد قطبقلب خالق شهر و مدلي اجرایي در مکان 

ی ك محل ه،    هاي عمومي، خصوصي، غیرانت اعي و راهبردي جامعه، شخصیت فیزیک ي و اجتم اعي  این فرآیند شركایي از بخش

كاره اي  واي از كس ب ای ن گ ذر مجموع ه    .دهن د هاي فرهنگي و هنري را شکل ميشهر، شهرستان یا مناطق اطراف، و فعالیت

فض اهاي  كش ور را ف راه  نم وده اس ت.     هاي فرهنگي و معنوي بستري براي توسعه و معرفي ظرفیت انهخالق است كه فرهنگي

ها، م دارس ق دیمي و   ه ا ، كاروانس را  ه اي آن هاي تولیدي قدیمي و محوطهها و كارگاههاي قدیمي ، كارخانهمیراثي مثل خانه

اي ك ه ب ا تغیی ر ك اربري     ها متوقن شده و امکان بازسازي دارند و هرنوع فضاي آم اده برداري آنهاي اداري كه بهره ساختمان

 .امکان تبدیل به فضاي فرهنگي و هنري را دارند

. ب ر  س ت ین يالزم اس ت ام ا ك اف    گذر فرهنگ و هنرمربوو به  كارهايوتوسعه كسب ایشروع  يماها براراهن نیاز ا برداريبهره

 طیاطالع ات و ش را   هی  الزم و انجام محاسبات بر پا هايياطالعات و آگاه لیراهنماها بر تکم نیا كنندگاننیتدو ،اساس نیهم

ك ار  وبراي شروع كار قطعا الزم اس ت ط رح كس ب   . ندیانميم دتاكی كاروكسب يمنتورها ای با كمك مشاوران و يو مکان يزمان

 گذر فرهنگ و هنر خودتان را براساس شرایط خاص خوتان، تهیه كنید.
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 فصل اول: كلیات شناختي و ساختاري 

 مقدمه و کلیات  (1

ت هایي خاص در بافت قدیمي شهر اشاره داشت. گذرها معابري بودند كه محالهران قدی  به مکانتدر فرهنگ اصطالحات  گُذَر

بازاره اي ب ي س قن     ،ناصر نجم ي  ساختند. بر اساس نوشتههران را به یکدیگر متصل ميتمختلن شهرهاي قدی  و به خصوص 

 .اندگ تهتهران را گذر مي

آورد ت ا  كارهاي فرهنگي را در كنار خالقیت و رویدادهاي فرهنگ ي گ رد ه   م ي    واي از كسبفرهنگ و هنر مجموعه هايگذر

 .به دنیاي كنوني و به جوانان زمان حال م ا باش د  هاي فرهنگي و معنوي گذشته وگو و معرفي ظرفیتگ ت بستري براي توسعه

خارج شدن از فضاي بسته فرهنگي و هنري و رفتن به سمت اجتماعي شدن فرهنگ و هنر از اه داف مه   گ ذرهاي فرهنگ ي     

 .شوندمحسوب ميهاي فرهنگي و هنري جراي فعالیتگذرهاي فرهنگي جدا از معماري اصیل و زیباي خود محلي براي ا. است

 گذر فرهنگ و هنرکار ومعرفی کلی کسب (2

-كارهاي فرهنگي و هنري فعالی ت م ي  واي از كسبمیدان، بازار یا گذري است كه در آن مجموعه خیابان،، گذر فرهنگ و هنر

 .  باشدهاي فرهنگي و هنري ميآییني و دیگر فعالیتراهي براي عرضه هنر خیاباني، هنرهاي كنند و فضاي بیروني آن پیاده

 توان برشمرد:ها موارد زیر را مياز جمله اهداف اصلي این گذرگاه

 ایجاد زمینه هاي مناسب براي توسعه سرمایه گذاري در حوزه فرهنگ و هنر 

 كار فرهنگيوحمایت از سرمایه گذاري بخش خصوصي در راه اندازي كسب 

  آفریني و فعالیت هاي نوآورانه در حوزه فرهنگ و هنرپشتیباني از كار  

 فراه  آوردن امکانات الزم براي افزایش دسترسي مناسب عامه مردم به آثار ، خدمات و كاالهاي فرهنگي و هنري 

 افزایش نشاو اجتماعي 

 كمك به توسعه پایدار شهري 

 هاي ایراناحیاي هویت فرهنگي شهر 

  ي ش غلي و  هاي فرهنگي را تغییر دهد و منجر به رشد شخص ي در اف راد، در زمین ه   اندازارائه تجربیات امن كه چش

 .هاي مرتبط با فرهنگ در هر منطقه شودمهارت

شد كه معابر مختلن هاي خاص در بافت قدیمي شهرها اطالق ميگذر فرهنگي اصطالحي است كه در ابتداي پیدایش، به مکان

اكنون اما گذر فرهنگي از شکل سابق خود خ ارج ش ده و تب دیل ب ه اص طالحي ب راي       كردند. شهرها را به یك دیگر متصل مي

 شده است. هاي كالبد فرهنگ در شهرو یکي از المان تبادالت فرهنگي و سنتي یك شهر یا كشور
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 (Rapoport, 2552: اجزاي فرهنگ و نسبت آن با طراحي و كالبد شهر )1 شکل

 های کاریاولويتها و زمینه (3

تواند یك گذر فرهنگي محسوب امروزه گذر فرهنگي از یك مکان ثابت، فراتر رفته است و حتي یك سایت اینترنتي نیز مي

 شود. رسالت اصلي گذر فرهنگي، تبادل میان فرهنگ و سنت یك منطقه با مناطق دیگر است.

به  "گذر"تر شده است.اش نزدیكو به ریشه لغوي خود خارجهاي ارتباطي، گذر فرهنگي نیز از حالت ثابت با پیشرفت راه

توان سکونت دائمي داشت. فرهنگ نیز معناي مختل ي دارد. از سنت پخت یك معناي محل عبور است؛ جایي كه در آن نمي

 گیرند.غذا گرفته تا چگونگي اجراي یك هنر معاصر، در دل فرهنگ جاي مي

هر راه ارتباطي باشد كه از طریق اتصال به آن بتوان فرهنگ ی ك منطق ه را ب ه من اطق      تواندگذر فرهنگي در زمان معاصر مي

 اي دیگر، عناصري را دریافت كرد.و از رویدادهاي فرهنگي منطقه دیگر معرفي

 متصور است: گذر فرهنگيزیر براي یك  فعالیت هايزمینه لذا

  محصوالت فرهنگيفروش مکاني براي   

 اي و هنرمندانههاي غیرمستقی  به شهروندان، در قالبي حرفهآموزش یهارا 
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 ایجاد مركز گ تمان مردمي و فرهنگي به صورت عام 

 ها، محالت، بناهاي قدیمي و...بازگرداندن هویت فرهنگي خیابان 

 ایجاد جاذبه گردشگري 

 محصوالت و خدمات  (4

شناسي، ترویج درک جهاني، الهام بخشي ذهني از طریق تبادالت انسانمطالعات بینافرهنگي، درک متقابل فرهنگي با تاكید بر 

گذر فرهنگي با تأثیر گذاشتن  هاي پایدار از اهداف امروزي گذرهاي فرهنگي در سطح جهاني هستند.حلفرهنگي و پرورش راه

گذرهاي فرهنگي، باید براي  ها و بیان م اهی  جدید از بشریت، باید به توسعه پایدار متعهد باشد. همچنین دربر دیدگاه

مشاركت كنندگان فضاي مطمئني ایجاد شود تا این تعامالت به صورت داوطلبانه صورت بگیرد و به جاي آنکه ایجاد وابستگي 

كار شامل موارد و. از این منظر، مهمترین خدمات این كسبكند، به استقالل جوامع در فرهنگ، هنر و سبك زندگي كمك كند

 شود:زیر مي

 فروشي و فروشگاه محصوالت فرهنگي و هنريكتاب 

 تماشاخانه، نگارخانه و نمایشگاه دائمي هنرهاي تجسمي 

 (...نمایش فیل ، تئاتر خصوصي) معرفي و شناخت نمایشنامه واجراي زنده نمایش و 

 ...هاي آموزشي هنري و فرهنگي )هنرهاي تجسمي : نقاشي ، خوشنویسي، صنایع دستي وارگاهك 

 و كارگاه طراحي مد و لباس ایرانيفروشگاه  

 موزه خصوصي فرهنگي و هنري 

  كارهاي نوپاوخدمات دیجیتالي و كسب 

 ... (سنتي و هاي تولیدي صنایع پشتیبان فرهنگ و هنر)هنرهاي تجسمي ، صنایع دستي،كارگاه 

 كافه اینترنتي فرهنگي و هنري 

 هاي گردشگريو یادگاريصنایع دستي فروش  

 هایي نظیر نقد كتاب  برنامه 

 برگزاري مراس  آییني و مذهبي 

 هاي مليبرگزاري جشن 

 قومي-هاي فرهنگيبرگزاري ه ته 

 (فناوری و فرآيند تولید محصوالت )کاال يا خدمات (5

كار نی ز همانن د دیگ ر    وفناوري خاصي به نظر نرسد، اما این كسب گذر فرهنگ و هنرگرچه ممکن است در نگاه اول براي یك 

و ارای ه خ دمات    مخاطب ان گیرد. است اده از سایت و یا اپلیکیشن جهت ارتباو مستقی  ب ا  ل از فناوري اطالعات بهره ميمشاغ

همچن ین جه ت برگ زاري روی دادهاي فرهنگ ي از جمل ه        یك مزیت محسوب خواهد شد. گذر فرهنگ و هنرآنالین، براي هر 
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نمایش فیل  ناگزیر از است اده از ادوات صوتي و تصویري خواه د ب ود؛    هاي خیاباني، كنسرت و بعضاهاي خیاباني، نمایشجنگ

 موارد زیر را در نظر بگیرید: ، تامینكارواین كسب ارزكارگشود به عنوان لذا به طور خالصه پیشنهاد مي

   سایت 

  آنالین رساني و فروشاطالعاپلیکیشن 

 ابزار و ادوات صوتي و تصویري 

 

 امکانات و تجهیزات  (6

گذر فضای فیزيکی 

 فرهنگ و هنر

ه ا،  ه اي آن تولیدي قدیمي و محوط ه  هايهاي قدیمي، كارخانه ها و كارگاهفضاهاي میراثي مثل خانه

ها متوقن شده و امکان بازسازي برداري آنهاي اداري كه بهره، مدارس قدیمي و ساختمانكاروانسراها

 .امکان تبدیل به فضاي فرهنگي و هنري را دارند اي كه با تغییر كاربريدارند و هرنوع فضاي آماده

 باشد.مي ...و  هاغرفهصندلي، این تجهیزات شامل میزهاي فروش،  تجهیزات فروش

 تجهیزات رفاهی
ه اي ف روش   صندلي و یا سکوهایي براي استراحت مردم، آبخ وري و ی ا دس تگاه   این تجهیزات شامل 

 باشد.مي خودكار تنقالت

 تجهیزات برگزاری

 هاها و آيیننشست

شامل فضاي باز براي برگزاري مراسمي از قبیل نمایش و كنس رت خیاب اني ب ه هم راه امکان ات ارای ه       

ه اي وی دئوپرتكتور،   ویدئو از قبیل ص  حه نم ایش )اع   از الکترنیک ي و غی ر الکترونیک ي(، دس تگاه       

 هاي صوتي و تصویري و...  دستگاه

 

 

 یگروه هدف و مشتريان اصل (7

ه اي فرهنگ ي و پیش ران توس عه     سازي خالق براي ایج اد قط ب  فرهنگ و هنر، قلب خالق شهر و مدلي اجرایي در مکانگذر 

هاي عمومي، خصوصي، غیرانت اعي و راهبردي جامعه، شخصیت فیزیک ي و  اقتصاد محلي است. در این فرآیند شركایي از بخش

سازي خ الق ب ه   مکان .دهندهاي فرهنگي و هنري را شکل ميلیتاجتماعي یك محله، شهر، شهرستان یا مناطق اطراف، و فعا

بخشد، موج ب بهب ود و پای داري فض اي     جاني تازه مي هاها بویژه در شهرستانانداز گذرگاهفضاهاي عمومي و خصوصي و چش 

گ روه  دارن د.  بخشي و الهام را با ه  گرامي ميشود و مردم در هر قشر و گروهي این الهامكار محلي و امنیت عمومي ميوكسب

 باشد:شامل موارد زیر مي گذر فرهنگياصلي  مشتریانهدف و 

 محصوالت فرهنگيبه  انمندعالق 

 هنرمندان و فروشندگان محصوالت فرهنگي 
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 گردشگران 

 گذر هاي اطرافساكنان محله 

 .... 

 کننده و مشتريان عوامل موثر بر جذب بازديد (8

ه اي آن در نظ ر   هاي گوناگوني را متناسب با ویژگ ي خود مالک مورد نیاز گوناگونو خدمات  مشتریان همواره براي خرید كاال

ده و ف روش برخ ي از   نیز به عنوان یك كاالي موجود در بازار از این قاعده مس تثني نب و   محصوالت و اماكن فرهنگيگیرند. مي

 :شودمي مردم به یك گذر فرهنگ و هنربیشتر  اقبالها موجب ویژگي

 دسترسي آسان به گذر 

 بافت و معماري 

 تنوع محصوالت و خدمات ارایه شده 

 هاي گردشگريها و جذابیتنوآوري 

 هاي تبلیغي و ترویجي اقدام 

 امنیت و امکانات رفاهي 

 

 

جدول زی ر س عي ش ده اس ت ب ه ص ورت خالص ه برخ ي          در گذرهاي فرهنگ و هنربا درنظرگرفتن عناصر گوناگون همچنین 

 ارایه گردد: براي بهبود عملکرد این گذرها ها توصیه

 توصیه های مربوطه گذر فرهنگ و هنرمولفه های 

 بازديدکنندگان
 .بگذارید بازدیدكنندگانخود را به جاي 

 اصول مشتري مداري را آموزش دهید.كار وبه صاحبان كسب

 .را دسته بندي و متناسب با ویژگي هاي هر دسته رفتارنمایید بازدیدكنندگان

 کاروصاحبان کسب
 مدار باشیدمشتري

 خدمات پ  از فروش ارایه دهید

 .جه قرار دهیدوهاي ویژه مخاطبان را مورد تس ارش

 ساکنان و کسبه محل
 آلودگي صوتي و نوري ایجاد نکنید.براي ساكنان و كسبه محل 

 كارهاي محلي ایجاد نکنید.ومانع و محدودیت براي كسب
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 ساير وظايف غیر از فروش

 گذرنظافت و جارو كردن 

 مرتب كردن وسایل و تجهیزات

 منظ  میزهاي فروشچینش 

 كاروتامین جاي پارک مناسب براي بازدیدكنندگان و صاحبان كسب

 خودپرداز و...تامین تسهیالت رفاهي از جمله نیمکت، آبسردكن، دستگاه 

 کارکنان

 .ظاهري آراسته داشته باشید

 .رفتاري حرفه اي داشته باشید

 .وقت شناس باشید

كار با حوصله و ادب برخورد ودر هر حال با بازدیدكنندگان، اهالي محل و صاحبان كسب

 كنید

پذیري و قابلیت اعتماد را همواره سرلوحه ي كار خود قرار اصول اخالقي مانند مسئولیت

 دهید.

 کاروسازمان و مديريت کسب (9

ها و اقدامات ایجاد گذر فرهنگ و هنر با رویکردهاي مؤثر و هدفمند با در نظرآوردن آفرینشگران و مخاطب ان در دو س وي   طرح

 ه است.میدان عرضه و تقاضاي كاالها و خدمات فرهنگي و هنري تدوین شد

 باشد:ساز و كار ایجاد گذر فرهنگ و هنر بطور معمول شامل مراحل زیر مي

  كانوني براي تأسی  گذر در اداره فرهنگ و ارشاد اس المي اس تان و ی ا شهرس تان ب ا      مدیریتي و  كارگروهایجاد یك

نمایندگان دیگر ادارات مسئولیت مدیر فرهنگ و ارشاد اسالمي و عضویت: نمایندگان شهرداري،كارگزار توسعه گذر و 

 بوم صنایع فرهنگي و خالقهاي فعال و مرتبط در زیستو سازمان

 شناسایي ظرفیت و مزیت محوري شهر در اقتصاد فرهنگ و هنر 

   تعیین، شناسایي و انتخاب حدود جغرافیایي گذر 

 ه اي  ن ع ان و همک اران بخ ش   طي فرآیند مش اركتي ك ه تم ام ذي     توافق با شهرداري و دیگر نهادهاي مؤثر محلي

 .اندخصوصي و عمومي و همچنین جامعه مدني در آن حضور داشته

 شهرداري مشترک با  درخواستو ارائه سازي برنامه عملیاتي آماده 

 المللي بین و اين عان شهري، منطقهشناسایي ذي 

 هاي فرهنگي و هنرينمایندگان انجمنها از همه بخشن عان مربوو ایجاد یك گروه مشورتي از ذي 

 ها و امکانات شهري هاي مرتبط با زمینهسازي پژوهشپیاده 

 گذر ساله و برنامه عملیاتي 2نوی  ارائه یك پیش 

  كارها و پرهیز از تغییر كاربري پ  از تاسی  گذروبراي نظارت بر استقرار كسب گذرواحد مدیریت تشکیل 
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 هاي مالي  جه و بررسي فرصتپیشنهاد بود 

  ارائه برنامه رسمي از سوي شهرداري 

  ارسال درخواست با تمام اسناد و مدارک در مدت زمان مقرر 

 ی ا   كار ووگذار، كارآفرین، صاحب كسبافراد حقیقي و یا حقوقي شامل: سرمایه ) تعیین و معرفي كارگزار توسعه گذر

 هاي فرهنگي و هنري(نمایندگان انجمن

 ك ار ب راي اش تغال و    وي و هنري ب ه منظ ور توس عه كس ب    فرهنگي وكارهاكسبي اندازراه از تیحما نامهوهیش ابالغ

 هماهنگي

 حمای ت رس مي از   ان دازي گ ذر ب ا    ه اي راه ها و پروتهكارها و اجراي طرحوفراخوان تأسی  گذر براي استقرار كسب

 ليحمفرهنگ و هنر هاي انجمن

 ي متقاضي استقرار بر اساس رسته فعالیت منتخب داراي اولویت كارهاوكسبكلي و ت صیلي  تکمیل فرم و مشخصات

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

 ه اي منتخ ب داراي اولوی ت وزارت فرهن گ و ارش اد      اندازي گذر ذی ل رس ته فعالی ت   هاي راهها و پروتهاحصاء طرح

 اسالمي

 گذرکارگزار توسعه  تأسیس گذرمديريتی  کارگروه
کارهای وشورای حمايت از کسب

 فرهنگی و هنری

 

 

 

 

 شناسايی ظرفیت و مزيت محوری شهر

به شهردار و مديرکل فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

 

 

 تعیین  شناسايی و انتخاب محل گذر

به شهردار و مديرکل فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

 

 انتخاب  و معرفی کارگذار توسعه گذر

کارهای وحمايت از کسببه شورای 

 فرهنگی و هنری
 

 

 

 

 

 

 

 

 فراخوان ايجاد گذر

 به متقاضیان صنفی خصوصی و تعاونی

 کارهاوانتخاب کسب

به شورای حمايت از کسب و کارهای فرهنگی و 

 هنری

 تايید کسب و کارها

به شورای حمايت از کسب و کارهای فرهنگی و 

 هنری

 

 

 

 صدور موافقتنامه اولیه

 به صندوق حمايت از هنرمندان/ بانک عامل

 

 

 

 

 

 

 

 تايید گذر

 به معاون توسعه مديريت و منابع

 اندازی و توسعهنیروی انسانی مورد نیاز برای راه (11

 شروع

 افتتاح
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موج ب  بخش د،  ها جاني ت ازه م ي  ویژه در شهرستانه ها بانداز گذرگاهسازي خالق به فضاهاي عمومي و خصوصي و چش مکان

بخشي و الهام را با ه    شود و مردم در هر قشر و گروهي این الهامكار محلي و امنیت عمومي ميوبهبود و پایداري فضاي كسب

ك ار ش امل   وای ن كس ب   و توسعه اداره ،اندازيهاي مورد نیاز براي راهحداقل نقشنیروي انساني  ،رابطهاین در دارند. گرامي مي

 :شودموارد زیر مي

 موس /صاحب گذر فرهنگ و هنر (الن 

 كارگزار توسعه گذر  (ب 

 نوآورانه در حوزه فرهنگ و هنر كارهايوصاحبان كسبو  انكارآفرینج ( 

 حسابدار  ( د

  / پشتیبانيكارمند دفتر ( ه

 نیروي خدمات ( و

 ( نگهباني و حراستز 

ب ه خ ود اختص اص     نوآورانه در حوزه فرهنگ و هن ر  كارهايوصاحبان كسبو  انكارآفرینبیشترین نقش را نقش در این میان 

الزم به دهد. از لحاظ مدرک تحصیلي باید بگویی  كه اكثر نیروي انساني تحصیالتي از دیپل  تا كارشناسي را دارا مي باشند. مي

كارمن د  هاي حس ابدار و  نقش تواند به طور همزماناین تعداد نخواهد بود، كما اینکه یك ن ر مي كنانذكر است لزوما تعداد كار

 را ای ا كند. دفتر/ پشتیباني

دهید الزم است كه در ت ی  خ ود كارش ناس فن اوري      توسعهفضاي مجازي نیز  بهكار را ودرصورتي كه تصمی  دارید این كسب

 اطالعات را نیز در نظر بگیرید.

 های ضروری برای موسس و مدير مهارت (11

كارهاي فرهنگي و هنري و وحقوقي داراي تخصص و تجربه در حوزه توسعه اشتغال و كسبفرد حقیقي یا  كارگزار توسعه گذر

كار است. هر ك ارگزار توس عه   وهاي توسعه سیست  كسباي متناسب با برنامههاي توسعههمچنین داراي توان پیش برد برنامه

ه اي  مه ارت  سطح گذر مدیریت خواهد ك رد. كار در رسته فعالیت تخصصي را در وگذر، برحسب شرایط، تعدادي مدیر كسب

 فرهنگ و هنر شامل موارد زیر است: كارگزار توسعه گذرضروري براي یك 

 باشدكارهاي فرهنگي و هنري وداراي تخصص و تجربه در حوزه توسعه اشتغال و كسب .1

 باشدداشته  كاروهاي توسعه سیست  كسباي متناسب با برنامههاي توسعهتوان پیش برد برنامه .2

 .حسن شهرت داشته باشد .3

هاي اخالقي براي تعامل با سنین، در خود توانایي گذشت و تحمل و مواجه با مشکالت مختلن داشته باشد و ویژگي .4

 .ها و توقعات و رویکردهاي مختلن رفتاري شایسته و صبورانه پیشه كند و متعهد شودسلیقه

 .داشته باشدهاي فرهنگي تجربه و سابقه كار یا تخصص در محیط .0

 توان مدیریتي موفق از لحاظ اقتصادي و نیروي انساني داشته باشد. .6
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 .داشته باشد اجتماعيآشنایي با قوانین و مقررات مالي و مالیاتي، كار و تأمین .7

 داشته باشد.آگاهي  گذاري و تسهیالت بانکياز قوانین مرتبط به سرمایه .2

 

 رقبا و همکاران (12

فرهنگ و هنر با رویکردهاي مؤثر و هدفمند با در نظرآوردن آفرینشگران و مخاطب ان در دو س وي    ها و اقدامات ایجاد گذرطرح

جهت نیل به  وكاركسببا توجه به این امر، هر نوع  میدان عرضه و تقاضاي كاالها و خدمات فرهنگي و هنري تدوین شده است.

 از جمله: گردد.این هدف به عنوان رقیب بالقوه گذر فرهنگ و هنر محسوب مي

 هاي فرهنگي و هنريبازارچه 

 هاو نگارخانه هاي فرهنگخانه ،فرهنگسراها 

 هاي فرهنگي و هنرينمایشگاه 

 محصوالت فرهنگي و هنري گردفروشندگان دوره 

 هاي آنالین فروش محصوالت فرهنگي و هنريسامانه 

عنوان همکار و رقیب بالقوه شما محسوب ش ده و ب راي   ، هریك از موارد فوق به كار گذر فرهنگ و هنروصاحب كسببه عنوان 

 ریزي كنید.باید برنامهها ميارتباو موثر با آن

  آغاز کار (13

هاي مناسب، باید درخواست شهرهاي متقاضي با امض اي ش هردار و   هاي فرهنگ و هنر، پ  از تعیین مکاناندازي گذربراي راه

 ابع و توسعه وزارت فرهنگ ارایه گردد.ریی  اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي و معاون من

ریزي وزیر و مس ئول ك الن برنام ه،    شورایي متشکل از معاون توسعه و منابع، مشاور برنامه ، توسطدرخواست پ  از كارشناسي

 شود.تصویب مي

ر در هر شهر به عهده شهرداري است و اندازي گذر فرهنگ و هنسازي مکان و فضاي مناسب براي راهآمادهباید توجه داشت كه 

ه ا، مراك ز و   وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي از طرق مختلن از جمله از طریق صندوق اعتباري هنر و از افراد، موسسات، انجمن
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كارهاي فرهنگي و هنري در گذرهاي فرهنگ و هنر یا فضاهاي قابل تغیی ر ب ه فض اهاي    واندازي كسبهایي كه قصد راهشركت

 كند.هنگي و هنري را داشته باشند، حمایت ميفر

 های مرتبط ها و ضوابط مورد نیاز برای سازماندستورالعمل (14

 گذر: /صاحبموسسبه عنوان 

باید درخواست خود را به شوراي حمایت از براي تاسی  گذر فرهنگ و هنر، ریی  اداره فرهنگ و هنر شهرستان و شهردار مي

باید دربرگیرنده موقعی ت جغرافی ایي و فرهنگ ي مک ان تعی ین      ارایه دهند. این درخواست مي كارهاي فرهنگي و هنريوكسب

هاي مک ان تعی ین ش ده و امتی ازات آن     شده، موقعیت فرهنگي و سوابق تاریخي آن، مساحت و مختصات بنا و درنهایت ویژگي

 ها باشد.نسبت به سایر مکان

 

 ار توسعه گذر:به عنوان کارگز

كارهاي فرهنگي و هن ري و  وفرد حقیقي یا حقوقي داراي تخصص و تجربه در حوزه توسعه اشتغال و كسب گذر كارگزار توسعه

كار اس ت. ه ر ك ارگزار توس عه     وهاي توسعه سیست  كسباي متناسب با برنامههاي توسعههمچنین داراي توان پیش برد برنامه

ای ن ف رد از    الیت تخصصي را در سطح گ ذر م دیریت خواه د ك رد.    كار در رسته فعوگذر، برحسب شرایط، تعدادي مدیر كسب

یر از اخذ ذر ناگزهاي مرمت و بازسازي گاجراي طرحهاي توسعه انتخاب شده و جهت سوي موس  گذر به منظور اجراي برنامه

 باشد.مجوزهاي الزم از سازمان میراث فرهنگي و گردشگري و شهرداري مي

 :فرهنگی در گذر فرهنگ و هنرکار وکسب مديربه عنوان 

 مهمترین رسالت گذرهاي فرهنگ و هنر شامل موارد زیر است:

 بخشي بازار فرهنگ و هنرهاي شغلي از طریق رشد اقتصادي اشتغالزا و تحرکحمایت از ایجاد فرصت 

 ترویج خالقیت و بیان خالقانه، به ویژه در میان اقشار آسیب پذیر از جمله زنان و جوانان 

 مندي از محصوالت فرهنگيهافزایش دسترسي به زندگي فرهنگي و شركت در آن و همچنین بهر 

 هاي محلي به منظور رونق اقتصاد فرهنگ در اتصال به بازار سازي ظرفیتفعال 

 مندي از محصوالت و خدمات فرهنگي در سطح محليتقویت خالقیت، تولید، توزیع و بهره 

 هاي توسعه محليبرنامه تل یق صنایع فرهنگي و خالق در 

توانید از بستر گذرهاي فرهنگ و هنر براي توس عه فعالی ت خ ود    كنید ميهاي فوق فعالیت ميزمینهلذا اگر شما در هر یك از 

مج وز مخص وص آن را بای د كس ب     كار، وضمن اخذ مجوز كسببسته به نوع فعالیتي كه قصد انجام آن را دارید،  بهره بگیرید.

   كنید.

 كاروفرآیند صدرو مجوز كسب
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ق انون   44ه اي كل ي اص ل    كار و دبیرخانه شوراي عالي اجراي سیاستوبا توجه به درخواست دفتر پایش و بهبود محیط كسب

كار استاني، ارائه پیشنهادات حذف، اص الح و تجمی ع   وهاي كسباساسي و الزامات قانوني مبني بر احصاء و ثبت اطالعات مجوز

 ارایه شده است. 2 شکل دركار وفرآیند صدور مجوز كسبهاي دفتر مذكور، كار ملي و استاني در سامانهوكسبمجوزهاي 

 هاي فرهنگيفرآیند صدور مجوز اجراي برنامه

در صورتي كه قصد برگزاري یك برنامه فرهنگي در گذر فرهنگ و هنر را دارید، نیازمن د اخ ذ مج وز از اداره فرهن گ و ارش اد      

  نشان داده شده است. 3باشید. فرآیند اخذ مجوزالزم براي این فعالیت در شکل ي مياسالم

 صدور مجوز برگزاري جشنواره فرهنگي و هنري

ه اي فرهنگ ي وزارت فرهن گ و ارش اد اس المي، ب ه       ها و فعالیتدرخواست صدور این مجوز خطاب به اداره كل مجامع، تشکل

 گردد:باید ارسال همراه مدارک زیر مي

 درخواست كتبي -

 هاي موسسهتحویل اساسنامه، تصویر روزنامه رسمي، پروانه تاسی ، آگهي ثبت شركت -

ح جغرافی ایي برگ زاري، تعی ین اش خاص حقیق ي و      طرح ت صیلي برنامه شامل هدف و معیارهاي طرح، تعی ین س ط   -

ي، روش تبلیغاتي، سوابق فعالیت، زمان هاي تامین بودجه و تعیین تقوی  اجرایحقوق، بازیگران طرح، اسپانسرها و راه

 و مکان برگزاري

 ارایه گزارش عملکرد قبلي در صورت وجود سابقه. -
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 كارو: فرآیند صدور مجوز كسب2شکل 
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 هاي فرهنگي و هنري: فرآیند صدور مجوز اجراي برنامه3 شکل

 برگزاري جشنواره فرهنگي و هنري به شرح زیر باشد:شرایط صدور مجوز 

 پرهیز از اشاعه فرهنگ خرافه و موهومات .1

 هاي مبتذل و مغایر با هنجارهاي اجتماعيپرهیز از برنامه .2

 پرهیز از مباحث سیاسي و مخرب افکار عمومي كه موجب متشنج شدن فضاي جشنواره شود. .3

ه ا ب ه ص ورت تص ویري،     فرهن گ ها و خردهها، آییناعتقادات، دیدگاهرعایت ادب و اخالق اسالمي، توهین نکردن به  .4

 صوتي، نقاشي، كاریکاتور، گرافیکي و...

 پرهیز از هرگونه تغییر و دخل و تصرف بر خالف تعهدات .0

 هاي اجرایي و فرهنگي موفقتجربه تخصصي و سابقه روشن در فعالیت .6

 باشد.صدور مجوز اداره كل ارشاد استان مربوطه ميتوضیح: چنانچه فعالیت به صورت استاني باشد، مرجع 

 اي و خیابانيهاي صحنهمجوز اجراي نمایشفرآیند صدور 
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 :هاي صحنه اي و خیابانيمدارک الزم براي صدور مجوز اجراي نمایش

 میل فرم تقاضاي بررسي نمایشنامهکت      .1

 نامه درخواست مدیریت تماشاخانه      .2

 از نمایشنامهچهار نسخه       .3

 موافقت كتبي نویسنده ، مترج  ، شاعر ، ناشر بر حسب لزوم      .4

 فرآیند سه ه ته به طول مي انجامد.این 

 اي و خیاباني:هاي صحنهشرایط الزم براي صدور مجوز اجزاي نمایش

 اي و خیاباني باید حائز شرایط اختصاصي زیر باشد:كارگردان نمایش اع  از صحنه

  مدرک تحصیلي لیسان  مرتبط در حوزه نمایش یا رزومه فعالیت موثر كه مورد تایید شوراي نمایش باشد.داشتن 

 :رزومه قابل قبول 

 سوابق بازیگري  –الن 

 سوابق دستیاري كارگردان –ب 

 هاي مرتبط با اجراي نمایش در حوزه عوامل تولید نمایش سایر فعالیت –ج 

  : صدور مجوزمراحل 

 ارائه مدراک زیر :تکمیل و  .1

 الن ( فرم تقاضاي بررسي نمایشنامه ) فرم شماره یك( 

 ب ( فرم اظهار نظر كارشناس ) فرم شماره دو( 

 ج ( نمایشنامه ) براي نمایش هاي خیاباني ارائه ي طرح ه  قابل قبول است(

اسالمي یا ادارات فرهنگ و  هر كدام از موارد مذكور در چهارنسخه تهیه ، تکمیل و به  اداره كل فرهنگ و ارشاد

 ارشاد اسالمي شهرستان حسب مورد تحویل گردد.

 بررسي نمایشنامه یا طرح در شوراي ارزشیابي و نظارت بر نمایش  .2

 اعالم نتیجه به متقاضي اع  از موافقت ، مخال ت یا اعالم نیاز به اصالحات حسب تصمی  شورا .3

 كارگردان وافقت از مدیریت مکان مورد تقاضا براي تمرین توسطارائه نامه م در صورت تایید نمایشنامه یا طرح، .4

 صدور مجوز تمرین نمایش با توجه به مکان پیشنهادي كارگردان توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي .0

 اعالم زمان مورد نیاز براي بازبیني نمایش توسط كارگردان به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي )كارگردان الزم است حداقل .6

دو ه ته قبل از زمان مورد نظر براي بازبیني نمایش، درخواست مکتوب خود را به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي ارائه 

  نماید.(

 بررسي درخواست و اعالم زمان بازبیني نمایش به كارگردان توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي  .7

 بازبیني نمایش توسط شوراي ارزشیابي و نظارت بر نمایش  .2

 اعالم نتیجه به كارگردان اع  از موافقت ، مخال ت یا اعالم نیاز به اصالحات حسب تصمی  شورا .1

 در صورت موافقت با اجراي نمایش ارائه موارد زیر توسط كارگردان به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي : .15

 نامه موافقت از مدیریت مکان مورد تقاضا براي  اجراي نمایش  الن(

 طرح تبلیغات اع  از بروشور ، پوستر ، تراكت، بلیط و ...ب( ارائه نمونه 

 ج( تکمیل فرم تعهدنامه

 صدور مجوز اجراي نمایش توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي و ارائه به متقاضي .11
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 نمونه يکمعرفی  (15

مطرح شده اس ت  هاي اخیر براي رشد اقتصادي در كشور، صنایع خالق یا گردشگري خالق به عنوان محور خلق ثروت در سال

ش ود،  گذار و در نهایت افزایش گردشگر در شهر اص هان م ي هاي مختلن محرک توسعه كه باعث افزایش جذب سرمایهو برنامه

خیابان چهارباغ اص هان، ت اری  غن ي از س نت و فرهن گ ش هر      . ها استیکي از این برنامه چهارباغ سازيراهآغاز شده كه پیاده

سازي ك رده؛ از س الن س ینماها    ي داده است. براي هر نسل از اهالي اص هان، خیابان چهارباغ خاطرهاص هان را در دل خود جا

 .گرفته تا هتل جهان كه اكنون ساز زنده شدنش كوک شده است

 

ها كه با نام طرح شود؛ این طرحهاي محرک توسعه شناخته ميهایي است كه با عنوان طرحسازي چهارباغ یکي از طرحراهپیاده

، به نحوي انجامدهاي بعدي ميحركتبه طرح محرک توسعه آغاز شده و به صورت دومینو  به عنوانشود پرچ  نیز شناخته مي

 .  شودگذاران و رونق محدوده ميكه منجر به جذب سرمایه

ه اي فرهنگ ي از جمل ه    برگزاري رویداد ترین گذر فرهنگ و هنر اص هان محلراه چهارباغ به عنوان معروفدر این راستا، پیاده

 مراس  آییني است.هاي فرهنگي و بازارچه

ص نایع دس تي و ی ا     ت ا حوزه تغذیه با غ ذاهاي س نتي    محدوده وسیعي از ارایه شده در این گذر هاي فرهنگي و هنريفعالیت

 .گیردرا در بر ميها و نمایش تئاتر هاي جدید و برپایي پاتوقها و نوآوريخالقیت

ه اي معن وي و ش وراي ش هر ب ا      این عرصه ه  اكنون آماده است تا هنرمندان ب ا حمای ت   ،هادن زیرساختبوآماده  با توجه به

اي ب راي حمای ت از هنرمن دان در    نام ه ك ه آی ین  ای ن  كم ا . هاي مادي در تعامل با مجموعه شهرداري به صحنه بیایندحمایت

 .مدیریت شهري در حال تدوین است
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ه ا پاس خگوي   هایي ایجاد شده كه این مکان و مغازهها و زمینهزیرساخت ،چهارباغ ان از گذر فرهنگ و هنراستقبال گردشگربا 

كنند كه ع الوه ب ر ت  ریح از س ایر امکان ات      ميتلقي نیاز گردشگران شده و افراد آن را به عنوان محل ت ریح جمعي و ان رادي 

 .برندفرهنگي نیز بهره مي

ه ا و اس تقبال   است كه با تغییر شغل بوده هایي از تغییرات به عهده كسبه و واحدهاي صن ي مستقر در چهارباغخشبهمچنین 

 .نداهاداي نو به این گذر تاریخي دها جلوهپردازي استارتاپكارهاي جدید و ایدهواز كسب
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 فصل دوم:  برنامه بازاريابی 

 های بازاريابیراهبردها و روش (1

 کلی بازاريابی   استراتژی هایتبلیغات و 

توانن د در ای ن ام ر م ی د واق ع      هاي زیر ميراه .دیخود اقدام كن با گذر فرهنگ و هنر مردم یيآشنا يبرا ياست اده از هر راه با

 شوند.

را براي ش ما  تلویزیون به عنوان فراگیرترین رسانه صوتي و تصویري این فرصت رادیو و : و رادیویي تبلیغات تلویزیوني .أ

ه اي آن آش نا   ها و برنامهكار خود و فعالیتوآورد كه طین وسیعي از مخاطبین در سراسر كشور را با كسبفراه  مي

 .كنید

 .و تبلیغات محیطي شهري راه دیگري براي معرفي گذر فرهنگ و هنر خواهد بود نصب بنر، پالكارد: تبلیغات محیطي .ب

ش وند.  كار شما به بازدید از آن تشویق ميوشهر، با دیدن تبلیغات مربوو به كسب بسیاري از مسافران در بدو ورود به

ها و هاي مسافربري، فرودگاهكار شما و توزیع آن در ترمینالوهمچنین چاپ بروشورهاي حاوي اطالعات درباره كسب

 شود.سازي مسافران از گذرهاي فرهنگ و هنر محسوب ميها روشي دیگر براي آگاههتل

از مش تریان ق دیمي و آش نایان     :است دیجد بازدیدكنندگان ي موثر براي جذباهر : این روشدهان به دهان يابیبازا .ج

 .را به دوستان خود معرفي و پیشنهاد كنند گذرخود بخواهید 

ت وان از خ دمات   منظ ور م ي   نداشته باشند. براي ایفرهنگ و هنر شود كه سه  بیشتري در بازار : باعث ميخدمات .د

رس اني  آگاهي است اده كرد. هاآندر محل و آگاهي رساني به  بازدیدكنندگان، راهنمایي نگهداري/بازي كودكانفضاي 

ه ا در ب اره   كارها و یا برنام ه وبستواند فهرست كممکن است هدفمند باشد یا غیر هدفمند كه مي بازدیدكنندگانبه 

الزم اس ت ب ا    در ای ن ص ورت   بگی رد.  رار بگیرد و یا در اختیار همه افراد قراموضوعي خاص در اختیار افراد خاص قر

 دهاي قبلي مشتریان و یا مشتریان مشابه به آنها پیشنهادات مشابه ارایه گردد.توجه به تاریخچه بازدی

و پیش برد در ای ن كس ب     تعداد بازدیدكنندگانتواند در افزایش : است اده از این امر مي(است اده از تکنولوتي)فناوري .ه

ب راي ای ن    تبلیغ ات و بازاری ابي  افزارهاي م رتبط ب ا   است اده از نرم ،یکي از موارد است اده از فناوري وكار م ید باشد.

 نام برد. ادرول و هاب اسپاتتوان از ميافزارها كار مي باشد كه از جمله این نرموكسب

 توان در دسته هاي زیر ذكر نمود:نترنت ذكر كرد كه این خدمات را ميتوان است اده از اییکي از موارد دیگر را مي

 خدمات مبتني بر تل ن همراه : مثل طراحي اپلیکیشن هاي گوناگون  -

ه اي  وكارها و برنام ه سب، معرفي كگذرتواند شامل معرفي سایت اختصاصي مياین وب سایت اختصاصي:طراحي وب -

-ر و با توجه به گسترش فناوري است اده از این مورد ميضو... باشد. در حال حا ، تماسهواداراندر حال اجرا، باشگاه 

 اینترنتي م ید باشد. بازاریابي و اطالع رسانيتواند در 

مدیران گذرهاي فرهنگ هاي اجتماعي در جهان انکار ناپذیر است. اجتماعي: امروزه نقش شبکه يهاکهاست اده از شب -

 مثل اینستاگرام، واتس اپ و...  از این شبکه هاي اجتماعي مرتبطبازاریابي، معرفي و اشتراک اخبار در توانند مي و هنر

 است اده كنند.
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 ی بازاريابی و فروش بیشتر  استراتژی ها

 هاكاروكسببا است اده از نورپردازي مناسب و چیدمان مناسب  گذرزیباسازي فضاي  (الن

 تخ ین هاي جشنوارهاست اده از  (ب

 در فضاي گذر پخش موسیقي (ج

 ها و تراكت و پوستر تبلیغاتياست اده از نایلون (د

 هدایاي تبلیغاتيتواند در فروش و بازاریابي كمك كند مثل است اده از مواردي كه مي (ه

   .... ها وهاي اجرا شده و ایجاد خالقیت در ارایه آنتنوع برنامه (و

 رقابت های رقابتی و راهبردهایمزيت (2

و كه محل ي ب راي تجم ع كس ب     دیگري نیز وجود دارند مراكزرا افتتاح كنید،  فرهنگ و هنر گذراگر در فضایي كه قصد دارید 

، براي جذب مشتري و تضمین فروش خود نیازمند ایجاد یك مزیت رقابتي هستید. براي هاي فرهنگي هستندكارها و یا فعالیت

 كند الزم است موارد زیر را به دقت در نظر داشته باشید:متمایز ميایجاد آنچه شما را از رقیبانتان 

 ه اي  . معم اري خ اص، لب اس   باید از جاذبه گردشگري برخوردار باش د به یاد داشته باشید كه گذر فرهنگ و هنر، مي

 این جاذبه را ایجاد كنند. توانندالشکل و مت اوت و... ميمتحد

 كنندعرضه نمي مراكزي بروید كه دیگر و خدمات به سراغ محصوالت. 

  ی ك   كارهاي فرهنگي و هنري مرتبط باوكسبخاص تمركز كنید بعنوان مثال تمامي  بازدیدكنندهبر روي یك دسته

 جشن یا آیین خاص را دور ه  گردآورید.
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 م ذهبي ن ه تنه ا طی ن     ه اي اختصاص ي مل ي و    ها و یا برنام ه هاي خود تنوع ایجاد كنید: برگزاري جشندر فعالیت

 سازد كه در تمامي طول سال فعال باشید.كند، بلکه این امکان را فراه  ميگوناگوني از مخاطبان را به گذر جلب مي

  دهد تا با خاطر آس وده در  ن فرصت را ميیها ااز جمله محل نگهداري و بازي كودكان به خانوادهایجاد امکانات رفاهي

 و خرید بپردازند. دیبه بازدگذر فرهنگ و هنر 

  باشد. دسترسي آسان داشتهرا به شکلي انتخاب كنید كه  گذرمحل 

 ها را مشتریان بوده و آن كننده نیازهاي فرهنگيكه برطرفاي انتخاب كنید را به گونه كارهاي مشغول در گذروكسب

 به خرید بیشتر تشویق كنند.

ود و بازدیدكنندگان خاص باشد و یا كاهش حاشیه س  تواند توجه به بازار، محصوالت و توجه داشته باشید كه استراتژي شما مي

  عدم موفقیت همراه خواهد بود.صرف انرتي و هزینه زیاد و ، اما حركت در هر دو زمینه اغلب با بازدیدكنندگان بیشتردر نتیجه 

 

 و خدمات يندها و عملیات عرضه و فروش محصوالتفرآ (3

 ای ن براي  خدماتفرآیندهاي عرضه و فروش باید توجه داشت كه با توجه به ماهیت عملکردي مت اوت گذرهاي فرهنگ و هنر، 

ش ده  كارهاي هنري و فرهنگي، خدمت اص لي ارای ه   ونیز مت اوت خواهد بود. به عنوان محلي براي جمع شدن كسبكار وكسب

كاره اي فرهنگ ي و هن ري و محل ي     وشبیه به بازارچه براي صاحبان كس ب وردن جایي آه  توسط یك گذر فرهنگ و هنر، فرا

شبیه به نمایشگاه و مركز خرید محصوالت فرهنگي براي مخاطبان و خریداران است. از این دیدگاه، ارایه فرآیندهاي اصلي ارایه 

 :خدمات شامل موارد زیر خواهد بود

 هاي فروشاز طریق میزفروش مستقی   

 رسال پستيفروش تل ني و ا 

 سایت و اپلیکیشنوبهاي اجتماعي، شبکهفروش آنالین از طریق  

 هاي فصلي و رویدادهاي فرهنگيفروش نمایشگاهي از طریق نمایشگاه 
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 هاي ملي و مذهبيفروش در حاشیه برگزاري مراس  و آیین 

 هاي آموزشي فرهنگي و هنريبرگزاري كالس 
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 فصل سوم: برنامه مديريت مالی

 های هزينهسرفصل (1

  به شرح زیر است: گذر فرهنگ و هنربراي یك  هزینه كلي هايسر فصل

 و بازسازي آنمکان  تامین  

 هایي از جمله برق و خطوو تل ن و اینترنتتامین زیرساخت 

 تامین منابع یا خدمات مکمل 

 :در ذیل آمده است گذر فرنگي و هنريهاي ایجاد یك با توجه به موارد مذكور اه  هزینه

  ايسرمایههاي هزینه

 هزینه اخد مجوزهاي الزم (الن

 و بازسازي آن خرید یا اجاره مکان (ب

 هزینه تامین منابع (ج

 گذرهزینه تجهیز  (د

 هزینه جاري

 هزینه مربوو به برق، خطوو تل ن، اینترنت (الن

 ()حقوق، بیمه و....هزینه مربوو به نیروي انساني  (ب

 هزینه تبلیغات یا بازاریابي (ج

در مرحله ایجاد و تاسی  آن، به عنوان  گذر فرهنگ و هنرهاي هزینه و مخارج یك موارد زیر به عنوان تخمین حداقل سرفصل

 شود:راهنما ارایه مي

 (تومانمخارج پرسنلی )ساالنه/ میلیون .1

 توضیحات میزان عنوان رديف

 مدیریت/بازاریابي 75 مدیر   1

 وقتتمام 25 حراست 2

 نیمه وقت 25 حسابدار 3

 وقتتمام 45 نیروي خدماتي 4

 211                                                                                  مجموع 
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 توضیحات

 این مخارج بر اساس فعالیت با ظرفیت كامل محاسبه شده است. 

  درنظر گرفته شده استمخارج پرسنلي با احتساب بیمه. 

 گیرد درصد از درآمد ناخالص به عنوان پاداش به افراد موثر در كسب درآمد تعلق 15شود پیشنهاد مي. 

 كارشناسان و مشاوران را افزایش دادفروشندگان، توان تعداد در مرحله توسعه مي. 

 

 (تومان)ساالنه/میلیون مکان مخارج .2

3.  

 رديف موضوع میزان توضیحات

 1 *محلاجاره  1555 

 هزینه مرمت بنا 4555الي  055 
هزینه بازسازي 

 محل
2 

متر و  125این هزینه براي یك گذر به طول 

 متر در نظر گرفته شده 10عرض 
212 

هزینه سنگ رش 

 خیابان

، میز و صندلي فروش هاي دفتري،هزینه شامل

روشنایي، نیمکت و روشنایي شهري، آبسردكن و 

-میلیون 25استهالک ساالنه  با هزینهموتوربرق 

 تومان

 3 گذر تجهیز 132

 4 امور جاري و مصرفي 155 خدمات، حمل ونقل، پست، تل ن و اینترنت و ...

  مجموع 5232الی  1451

ه اي تولی دي ق دیمي و    ه ا و كارگ اه  هاي ق دیمي، كارخان ه  خانهها و خیابانفضاهاي میراثي مثل كه مالکیت با توجه به این* 

ها متوقن شده و امکان بازسازي دارن د  برداري آنهاي اداري كه بهرهها، كاروانسراها، مدارس قدیمي و ساختمانهاي آنمحوطه

باشد، هزینه اجاره این اماكن به یك گ ذر فرهن گ و هن ر بس ته ب ه      اغلب در اختیار شهرداري و یا سازمان میراث فرهنگي مي

و لذا عدد ارایه شده در این جدول تنها به عنوان تخمین ارای ه   تعیین خواهد شد بنا و با توجه به نوع ضوابط تعیین شده دولت

 .شده است

 (تومان)ساالنه/میلیونهای عملیاتی هزينه .4

 رديف موضوع میزان

 1 تبلیغات 25

 2 قرارداد برگزاري جشن و كارناوال 255

 جمع 221
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 هزينه تامین مالی: .5

درص د نی ز    25درصد فرض ش ده اس ت. اگرچ ه بعض ا ت ا       10معادل  (مالي )یا همان سود تسهیالت بانکي منابع هزینه تامین

شهرس تان جه ت    ارش اد اس المي  كارگزاران توسعه گذرهاي فرهنگ و هنر از طری ق ریاس ت اداره فرهن گ و     .یابدافزایش مي

   شوند.هنري مي كارهاي فرهنگي وواندازي كسببه شوراي حمایت از راهدریافت تسهیالت 

هاي خرد، كوچك و متوسط مستقر در گذر فرهنگ و هنر از طریق ش وراي حمای ت   ساز و كار تأمین مالي براي بنگاههمچنین 

كارهاي مورد حمایت در گذرهاي فرهن گ و هن ر ب ر اس اس م  اد      وكسب. كارهاي فرهنگي و هنري ایجاد شده استواز كسب

نامه منعقده با سازمان برنامه و ت اه  بر مبناي -هاي داراي اولویترستههاي شغلي ودر چارچوب فرصت جادبرنامه حمایت از ای

زی ر  نم ودار   درهزار فرصت شغلي پای دار ش هري    12602بیني حمایت از ایجاد با پیش -بودجه كشور در بخش فرهنگ و هنر

 نشان داده شده است:

 

بایس ت ب ه م دیر ك ل     كار فرهنگي و هنري در گ ذرهاي فرهن گ و هن ر م ي    وكسباندازي درخواست جهت اخذ تسهیالت راه

 فرهنگ و ارشاد اسالمي استان/ ریی  اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان ارایه شده و حاوي اطالعات ذیل باشد:

 مشخصات عمومي متقاضي شامل اطالعات شخصي، نام موسسه، شماره پروانه فعالیت و موضوع فعالیت .1

 سوابق فرهنگي .2

 سوابق تخصصي در موضوع مورد درخواست .3

 كار پیشنهادي و محل اجراي طرحوعنوان كسب .4

 نشاني و محل جغرافیایي محل اجراي طرح به همراه كروكي .0

 شماره ثبتي ملك، مساحت و...(مساحت و وضعیت مالکیت ملك مورد نیاز )شامل اطالعاتي از قبیل  .6

 توجیه فرهنگي طرح .7

 طرح توجیه اقتصادي .2

 شیوه اجراي طرح .1

 منابع تامین مالي .15



 
گذر فرهنگ و هنر راهنمای کسب و کار 29  

 میزان اشتغالزایي .11

درص د )دوره   4میلیون تومان با میزان سود ب انکي   355پرداخت تسهیالت وام از طریق صندوق اعتباري هنر، در سقن بعالوه 

هن ري در برخ ي   كاره اي فرهنگ ي و   و( ب راي كس ب  ماهه؛ مهلت تن   با كاهش دوره بازپرداخت تا شش م اه  36بازپرداخت 

 گذرهاي فرهنگ و هنر مسبوق به سابقه بوده است.

 های درآمدسرفصل (2

 آن دارد. و تنوعارتباو مستقی  با محصوالت و خدمات ارایه شده  گذر فرهنگ و هنردرآمد 

 درآمد حاصل از اجاره میز فروش 

 هاي هنريدرآمد حاصل از برگزاري نمایشگاه 

 فروش نمایشگاهي و رویدادهاي فرهنگي 

 هاي فرهنگي و هنريدرآمد حاصل از آموزش 

 ابعاد مالی (3

كار وچنین میزان درآمد ناخالص و خاص این كسبكار و ه وبه منظور برآورد دقیق مخارج الزم براي ایجاد یا توسعه این كسب

اندازي و فعالیت ههاي موس  در مورد روش رابه اطالعات دقیق و مشخص در مورد آن، محل، زمینه كاري منتخب و استراتژي

كار و ب راي ه ر ی ك از متقاض یان ب ه ص ورت ك امال        ونیاز است كه این اطالعات صرفا در قالب طرح كسب گذر فرهنگ و هنر

موارد ذیل به عنوان مبناي انج ام محاس بات م الي و ب رآورد      ،انحصاري قابل تهیه و تنظی  است. بر همین اساس در این بخش

 شودكار آورده ميوهاي مالي و اقتصادي كسبشاخصسر و سایر بهنقطه سر

 كار و برآوردهاي كلي و مقدماتيوهاي هزینه و مخارج كسبسرفصل (1

 كاروهاي درآمدي كسبسرفصل (2

 كاروتعیین الزامات و مشخصات مورد نیاز براي سودآوري كسب (3

افتد كه درآمد شما برابر ب ا هزین ه   ما زماني ات اق ميسري براي شهاي هزینه و درآمد ارایه شده، نقطه سربهبا توجه به سرفصل

  كار شما به سودآوري خواهد رسید.وشما باشد. پ  از این نقطه، كسب

درص د   20اي باشد كه نرخ بازدهي سرمایه ب یش از  هاي مالي طرح باید به گونهنسبتهمچنین با توجه به پارامترها اقتصادي، 

 .برآورد گردد
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 برنامه مديريت ريسکفصل چهارم: 

 هاها و ابعاد ريسکزمینه (1

، ك ار واین كسبهاي ریسكجدا نیست.  كارهاي فرهنگي و هنريوكسبسایر هاي ریسكاز  گذرهاي فرهنگ و هنر هايریسك

به هاي دیگري، مثال اقتصادي، سیاسي یا اجتماعي هستند شدت بیشتري دارد و این خود در كشورهایي كه خود گرفتار بحران

 عبارتند از: ي فرهنگ و هنرهاگذرها و مشکالت ریسك برخي از .زندمشکالت فرهنگي دامن مي

 هاي بین نهادي كه منجر به مشکالتي از جمله تغییر كاربري بناي تعیین شده براي احداث گذر همکاري مشکالت در

 .شودمي

 كارهاي مستقر در گذر  وریسك ناشي از دائمي نبودن كسب 

  ها، سیل، زلزله و...گیري بیماريماتور مثل همهفورسشرایط 

 تورم باال و كوچك شدن سه  كااله اي فرهنگ ي   امنیت عدم اقبال بازدیدكنندگان به دالیلي از قبیل شرایط كاهش ،

 در سبد خانوار و ...

  به جاي خرید حضوري محصوالت فرهنگي خرید اینترنتي هاي خرید نوین از جمله روشرواج 

  كارهاي فرهنگي و هنريوهاي دولت در زمینه كسباريگزقوانین و سیاستتغییر 

 هاي مدني جهت احداث و ادامه كار گذر از طرف اهالي محل و كسبهمخال ت 

 ... 

 راهبردها و راهکارهای مواجهه با ريسک (2

همچنان با  دی. ما باستیرفع كامل شان ن يكار به معناوكسب نهیموجود در زم يهاسكیر يمن  ریكاهش تاث دیبدون ترد

كارمان به وكسب ،صورت نیا ری. در غ یباش ازین ها در مواقع موردآن تیریمد ایها سكیاز ر يریشگیبه دنبال پ يزیربرنامه

در  سكیر تیریمد يبرا يكاربرد ياستراتژ كی ياساس ياز اجزا يشد. برخ دمواجه خواه يادیز اریبا مشکالت بس يزود

 :عبارتند از كاروكسب

 

 

شناسايی  
ريسک

پیش بینی 
ريسک

کنترل ريسک
پذيرش  
ريسک

پرهیز،حذف و  
يا انتقال  

ريسک

تعیین بودجه
مديريت  برای 

ريسک
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 شود:هاي اشاره شده در بخش قبل پیشنهاد ميكارهاي زیر جهت مدیریت ریسكراه

هاي مختلن ذیربط پ  از انجام كلی ه مطالع ات م ه ومي و تهی ه     در نظر داشته باشید كه به دلیل عدم هماهنگي بین سازمان

بنا، تغییرات نقشه شهري و... برخورد كنید. جهت كنت رل  به مشکالتي از جمله تغییر كاربري ممکن است وكار گذر، طرح كسب

ه اي ش هري از مراك زي    هاي توسعه شهري و زیرساختو كاهش این ریسك الزم است در مرحله مطالعات م هومي درباره طرح

آور ن د م دت و ال زام   هاي بلامهنها ت اه مانند شهرداري، ادارات آب، برق، گاز و مخابرات استعالمات الزم صورت پذیرفته و با آن

-وهاي ذیربط در منافع بازارچه از طریق واگذاري تدریجي بخشي از فضاي كس ب منعقد گردد. همچنین شریك ساختن سازمان

 ها به شما در مدیریت این ریسك كمك خواهد كرد.به آنكار 

 

ها، فضاي در اختیار تعطیل شدن آنریسك سازي مشاغل شکل گرفته در گذر و براي كاهش شود در راستاي پایدارپیشنهاد مي

و ساله( ب ه ص احبان كس ب   25) ند مدتیا قرارداهاي اجاره بل و هایي مانند اجاره به شرو تملیكبه روش كارهاوبرخي از كسب

و ریزي بهتري به ارائه محصوالت و خدمات خود در گذر فرهن گ  ها با دلگرمي و برنامهواگذار شود تا آنكارهاي مستقر در گذر 

 هنر بپردازند.

 

 اینترنتي و یا پستي یکپارچهایجاد یك سامانه بازدید و فروش مستقر در گذر تنوع ببخشید: كارهاي وهاي فروش كسببه روش

دهد كه در شرایطي كه حض ور فیزیک ي   وكارهاي حاضر در گذر شما این شان  را ميهاي فروش سنتي به كسبروش در كنار

 كارهاي گذر به تداوم درآمد گذر منجر خواهد شد.ونیست، همچنان درآمدزا باشند. تداوم درآمد كسببازدیدكنندگان میسر 

 

ی ا ك اهش    بخش ید. تن وع ب ي گ ذر  كارهاوو به كسب را جذب كنیدكارهاي با محصوالت با قیمت پایین وكسب تالش كنید كه

 كنید. ح ظ خود را حاشیه سود در دوران تورم مشتریان و بازدیدكنندگان

 

ت ر  ه اي جغرافی ایي گس ترده   در جهت افزایش جاذبه گردشگري بازار، به شکلي كه بازدیدكنندگان و مخاطبان گذر به محدوده

 كنید. تالش، تعمی  یابد

 

 دهید. گسترش به گردشگران، بازدیدكنندگان و خریداران خارجي گذر فرهنگ و هنر را بازار هدف

 

ب ا  ب ا چ ابکي خ ود را     ،گذر فرهنگ و هنربه شکلي كه  دهید تنوع هاي مختلن فرهنگي و هنريبه فعالیترا هاي گذر فعالیت

 روز كند.دولت به هاي فرهنگيسیاست اتتغییر
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ش ود. ل ذا ب ه منظ ور اجتن اب از ای ن       اغلب هر تغییر جدید شهري با مقاومت و مخالن مدني اهالي محل و كس به روب رو م ي   

ح داث  هاي مختلن به تبیین من افع ا شود با است اده از رسانهریزي متناسبي انجام داد. پیشنهاد ميها الزم است برنامهمخال ت

ب ه   هاي فرهنگي و هنري آنكارهاي شاغل در گذر و برنامهونین الزم است در انتخاب نوع كسبگذر براي مردم بپردازید. همچ

ك ار ب راي س اكنان محل ه     واندازي كسبن تسهیالت و اولویت راهدر نظر گرفت نیزبافت فرهنگي محل توجه ویژه داشته باشید. 

 ها خواهد انجامید.گذر، به همراهي و حمایت بیشتر آن
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 فصل پنجم: برنامه توسعه

 ها و ابعاد توسعهزمینه (1

صورت وجود  تواند درتوسعه مي. بطور كلي توسعه خواهد بود در گرو ،دن به سودآوري اولیهیرس پ  از يكاروهر كسب يبقا

 موارد زیر انجام پذیرد :

 

 توسعه برنامه و چش  اندازهاي اهدافتعیین  

 ریزي استراتژیك و برنامه استراتژيبرنامه 

 متناسب با برنامه توسعه امکانات مورد نیاز بخصوص منابع انسانيوجود  

 توسعه هاي محوري به عنوان اساس و مبنايمزیت رقابتي و شایستگيوجود  

 و منابع مالي كافيدرآمد  

 مجموعهموس  و نیروهاي كلیدي  اهتمام 

 سازي و اعتمادسازي مجموعه در طول دوران فعالیتبرند 

 هاي بوجود آمده در طول دوران فعالیتتوانایي مدیریت و كاهش ریسك 

 كار از افراد خبره در حوزه فعالیت مجموعه وهاي تخصصي كسبمشاوره 

 در ارائه راهکار  تیخالق ،يطراح ،يپردازدهیا 

  هاتیفعال يزیرو برنامه يدهسازمان 

 و كارها  نیوظا يبندزمان 

  يبودن در دانش فن روزبه 

  و پردازش اطالعات لیو تحل هیتجز 

  ارهایانطباق با مع زانیم يابیارز 
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دو دسته كلي توسعه محصول یا خدمت و توسعه بازار قابل انجام بوده و در ها و اهداف مجموعه در ها، برنامهتوسعه فعالیت

 پذیرد : صورتتواند ابعاد زیر مي

 :یا خدمت توسعه محصول

 هنريفرهنگي و هاي برگزاري نمایشگاه 

 هنريفرهنگي و هاي برگزاري فستیوال 

 برگزاري مراس  آییني ملي و مذهبي مانند مراس  عاشورا، شب یلدا و... 

 برگزاري بازارچه غذاهاي سنتي و محلي 

 هاي آموزشي فرهنگي و هنريبرگزاري كالس 

 توسعه بازار:

 (... هاي فروش )فروش اینترنتي، فروش پستي،توسعه روش 

 كارهاومحصوالت كسب طياقسافروش  

 (مخاطبان با مشکالت خاص )نابینایان، ناشنوایان و... اب برگزاري رویدادهاي 

 خواهرخواندگي با دیگر گذرهاي كشور/ ایجاد اتحاد 

 الملليهاي خاص گردشگري بینحضور در جشنواره 
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 راهبردها و راهکارهای توسعه (2

اید وابسته است. در اندازي كه براي آن در نظر گرفته، مستقیما به چش گذر فرهنگ و هنركار وكسببراي آینده  راهکار توسعه

ه اي  بیني بازار و رفتار مشتریان خود بپردازید. س پ  ب ا توج ه ب ه مزی ت     شرایط موجود به پیشباید با توجه به این راستا مي

 گیري كنید.اید، تصمی هایي كه شناسایي كردهرقابتي خود، در راستاي كاهش ریسك

قیم ت  گردش گري ارزان نرخ برابري دالر و ریال، كشور ما به عن وان ی ك مقص د    به عنوان مثال در شرایط كنوني و با توجه به 

ریزي بازاریابي موثر و با جذب گردش گران خ ارجي، ع الوه ب ر ارزآوري     شود. لذا با برنامهارجي محسوب ميخجهت گردشگران 

 توانید از سود مناسب حاصل از این بازار بهره بگیرید.براي كشور مي

كار شما وه عنوان روش مناسبي جهت توسعه كسبها بگیري بیماريهاي فروش اینترنتي و پستي در زمان همهروش همچنین

 خواهد بود.

در ه ا  توان از ش هرت و تبلیغ ات آن  هاي خواهرخواندگي با دیگر گذرهاي فرهنگ و هنر كشور و حتي دنیا، ميبا برقراري پیوند

 جهت بازاریابي و جذب مشتري بهره جست.

 

 

 

 

  


