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اشتغال صنایع خالق و فرهنگی در جهان

میلیون نفر50

صنایع خالق و فرهنگی در جهانبازار 

میلیارد دالر2700

صنایع خالق و فرهنگی  در جهان



زودبازده بودن  2

د ظرفیت های منحصر به فرکاهش الودگی محیط زیست3

صنایع خالق و 
فرهنگی

اقتصاد مقاومتی/ درون زا بودن4

متناسب با ویژگی های اقلیمی و بومی 5

هزینه پایین ایجاد شغل1

اثر بخشی فرهنگی و اقتصادی به طور توامان 6
حراست از هویت ملی در برابر فرایند جهانی شدن 7

توسعه سبک زندگی ایرانی و اسالمی 8



CISACپژوهش میلیون دالر600 د دالرمیلیار2700 صنایع خالق
پرورش فکری کودکان و نوجوانکانون میلیون دالر350 دالرمیلیارد100 اسباب بازی

کتاب امارنامه صنعت پویانمایی ایران میلیون دالر60-65 دالرمیلیارد270 انیمیشن

تولید و صادرات نساجی و پوشاکاتحادیه میلیون دالر12-15 دالرمیلیارد900 (فشن)مد و پوشاک 

برآورد آواگمیز میلیون دالر500 دالرمیلیارد150 بازی های دیجیتال
اسالمی -مجمع نوشت افزار ایرانی هزار میلیارد تومان6 دالرمیلیارد200 نوشت افزار

وب سایت خبری صدا و سیما دالرمیلیارد10.7 دالرمیلیارد21 گردشگری
نشریه الکترونیکی سینما پرس میلیارد تومان300 دالرمیلیارد42.5 سینما

منبع گردش مالی در ایران گردش مالی در جهان صنایع خالق



فرهنگی

نوآوری
اقتصادیوخالقیت

اجتماعی

هویت ملی
زیست

محیطی

دفاعی

اثرگذاری
فناوری های نرم
بر حوزه های 

فرهنگی اجتماعی

صدور فرهنگ ایرانی اسالمی به جهان•
فرهنگ و تمدندفاع فعال از •
حفظ تنوع فرهنگی ملی بومی•

پشتوانه امنیت و اقتدار ملی•
صدور پیام انقالب•

اشتغالزایی•
تولید ثروت•
درآمدزایی و گردش مالی•
مبادالت خارجی•
فقرزدایی و مشارکت در  توسعه پایدار•

بهبود فرهنگ عمومی•
افزایش خودباوری•
پرورش همبستگی و اتحاد•

حفظ میراث•
حفظ ارزش ها• سازگاری با محیط زیست•

کمک به جریان آزاد ایده ها•
نوخلق مفاهیم •
نوآوری و تزریق فناوری•



هوش 
مصنوعی

پلت فرم  
های دیجیتال

مکاترونیک
نانو

ماشین سازی
مواد اولیه

علوم شناختی
بالک چین و  
ااینترنت اشی AR/ VR

حمایت و تسهیل

استاندارد سازی و کیفیت

آموزش
و توانمندسازی

بازارسازی و
تحریک تقاضا

توزیع و فروش

بازاریابی
و برندسازی

حقوق مالکیت فکری

ارائه زیر ساخت و 
تجهیزات

ازمایشگاه تست مواد 

نمونه سازی و 
تولید محصول

خانه خالق و نوآوری

پرینترهای
سه بعدی



:حوزه های برنامه
صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی

تولید محتوای صوتی و تصویری

(کمیک استریپ)پی نمایی 

علوم انسانی و فناوری های نرم

آموزش-یادگیری الکترونیکی 

تبلیغات و بازاریابی

بازی، اسباب بازی و سرگرمی

طراحی، معماری

انیمیشن و فیلم

بازی های ویدیویی و موبایل

کتاب، چاپ و نشر

کسب و کارهای دیجیتال

هنرهای تجسمی و نمایشی

طراحی تجهیزات توانبخشی

واقعیت افزوده، مجازی، ترکیبی

مد و پوشاک

ورزش و تندرستی نوآوری اجتماعی



زیست بوم خالق و نوآوری

شرکت
خـالق

1500200

شرکت دانش 
بنیان حوزه  

صنایع خالق و 
فرهنگی

خانه  
خالق و  
نوآوری

70

6632:شرکت دانش بنیان در حوزه های مختلف



کسب و کارهای  
دیجیتال و فضای 

مجازی

بازی، اسباب بازی  
و سرگرمی

هنرهای تجسمی  
و نمایشی

یادگیری، چاپ و 
خدمات نشر

زیرساختی صنایع 
خالق

صنایع دستی، 
گردشگری و  

میراث فرهنگی

صنایع دیداری و  
شنیداری

گیاهان دارویی و 
طب سنتی

طراحی،معماری و  
بسته بندی

ورزش و 
تندرستی

آمار  
شرکت های خالق

بر اساس
حوزه فعالیت

125
792

187

15

32
69

141

62

96

22



(1)( 1)گیالن

(3)قم

(26)( 26)تهران (2)خراسان شمالی 

(3)( 2)خراسان رضوی 

(1)قزوین 

(4)( 3)اصفهان

(2)یزد 

(3)سیستان و بلوچستان 

(1)بوشهر 

(1)کردستان

(1)خوزستان

(1)همدان

48: افتتاح شده
خانه های خالق و نوآوری

همه 1401تا آخر 
استان ها حداقل یک 

خانه خالق دارند

(1)گلستان 

(2)(1)تبریز

(1)فارس 

(1)کرمانشاه 

(1)کرمان 

22: در دست بررسی



خانه خالق و نوآوری  
«ب»

استفاده از پتانسیل  
میراث فرهنگی و کسب 

و کارهای دیجیتال 

استفاده از ظرفیت  
های گردشگری،  
میارث فرهنگی و 

صنایع دستی

تولید و عرضه محتوا

توانمندسازی و 
شبکه سازی



خانه خالق اصفهانمرکز نوآوری وخالق رسانه همشهری افتتاح مرکز نوآوری رسانه فارس

خانه خالق و مرکز نوآوری جهانی هنر خانه خالق و نوآوری علوم انسانی و فرهنگ کشور رسانه مهرخانه خالق و نوآوری 



رسانه های هم آراخانه خالق و نوآوری 

نوآوری فناوری ها و نوآوری های آموزشیخانه خالق و 
راه ابریشم

نوآوری کودک، نوجوان و خانواده دانادلخانه خالق و 



تاب آوری ملی و رقابت پذیری بین المللی

.به دلیل دسترسی به مواد اولیه داخلی، نیروی انسانی، هزینه تمام شده رقابتی است•
د رقابتی است به دلیل موقعیت ایران و دسترسی آبی و زمینی، هزینه حمل و نقل از ایران به کشور مقص•

(.مخصوصا نسبت به چین)
.تر استتاب آوری حوزه های صنایع فرهنگی و خالق، نسب به صنایع سخت در شرایط تحریم بیش•
منطقه  با توجه به حجم مبادالت در دنیا، همچنان سهم بازار ایران برای کشورها مخصوصا کشورهای•

.جذاب است

چرا صادرات صنایع خالق؟



صادرات موردی صورت گرفته است ولی صادرات پایدار نداریم•
oوع محصول، تحلیل بازار مصرفی کشور مقصد، ن)ارایه گزاش های دوره ای، تحلیل بازاریابی و  بررسی میدانی : مطالعات میدانی

با همکاری شرکت های خالق و خانه های خالق ( رقبا، محدوده قیمت، پشتیبانی بعد از خدمت
o (وارد کننده های هر کشور)معرفی بازرگان های معتمد کشور مقصد
oمعرفی دستگاه های تصمیم گیر کشور مقصد
oارایه فرایند توسعه واردات هر کشور

...  دیگر حوزه ها عالوه بر فرش و زعفران و هدایای فرهنگی و فاخر از اهدای •
(کمیک شاهنامه)فرخوان برگزاری یک رویداد تخصصی جهت شناسایی و پیشنهاد •

امکان حضور در نمایشگاه های تخصصی بین المللی اصلی حوزه صنایع خالق و تسهیل مذاکرات•

ایجاد مسیر صادراتی حمل و نقل •
o  (زمینی، دریایی و )مذاکره برای افزایش گزینه های حمل و نقل...
oکارگزار حمل و نقل و ترخیص

چالش ها و پیشنهادات صادراتی حوزه صنایع خالق

پیشنهاد ستاد

پیشنهاد ستاد

پیشنهاد ستاد



انتقال پول•
o (امکان تهاتر کاالهای صنایع خالق بانک های مرکزی دو کشور) پیمان های پولی در منطقه
o برای تبادل با کشور مقصد ... معرفی کارگزار قابل اعتماد با حداقل درصد
oصدور  ضمانتنامه برای صادرکننده جهت اعتبار در کشور مقصد
oعدم امکان انعقاد قرارداد حقوقی قابل پیگیری

شرکت حقوقی درکشور مقصد•
oتسهیل ثبت شرکت ایرانی در کشور مقصد
oکارگزار پشتیبان خدمات حقوقی و مالی

فعال کردن و ارتباط رایزن های اقتصادی و فرهنگی با شرکت های خالق و خانه های خالق و نوآوری•
o نگاه اقتصادی به بخش فرهنگ
o تسهیل و پیگیری موانع در بخش حاکمیت
o ارایه خدمات و میز خدمت تخصصی
o فن بازار صادراتی

حوزه صنایع خالقچالش ها و پیشنهادات صادراتی 

پیشنهاد ستاد

پیشنهاد ستاد

پیشنهاد ستاد



نیستفرهنگ وهنر هزینه 
استآفرین اشتغالزا و ثروت 

تشکر از توجه شما


