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بدیل ایران به عنوان کشووری با تمدن، فرهن  و تاری  که  برکسوی پوشیده نیستآ آثار و ادوات برجای مانده از ای    جایگاه بی

دارد که در پاسداشت و حراست آن بکوشیمآ در تشکیالت اداری جمهوری را بر آن میتمدن و فرهن  پیشوینیان ای  سرزمی  ما  

نمودند، اکنون در قالب یک ای نه چندان دور هر یک به طور جداگانه فعالیت میهای تخصصی که در گذشتهاسالمی ایران حوزه

های ران دارندآ عنصر پیونددهنده حوزهسوازمان منسوجم و در چارچوب اهدام مشوخص، رسوالتی سنگی  در فرهن  و اقتصاد ای    

 مهم، ضرورت و اهمیت مشارکت مردمباشدآ با در نظر گرفت  ای  دسوتی و گردشگری مقوله فرهن  می میراث فرهنگی، صونایع 

ت گرددآ در حقیقهای یادشده بیش از پیش آشکار میداران و صاحبان اصلی فرهن  در جامعه هستند در مدیریت حوزهکه میراث

هایی از فرهن  را بر عهده دارد که نقش مردم در آن دسوووتی و گردشوووگری مدیریت حوزهزمان میراث فرهنگی، صووونایعسوووا

وق های فهای مردمی در مدیریت حوزهکننده بوده و دولت با عنایت به جایگاه حاکمیتی خود، سوووازماندهی و هدایت جریانتعیی 

داری، حمایت از تولید، عرضوووه و بازاریابی بناهای فرهنگی و تاریخی، موزه را بر عهوده داردآ پووهش، حفواظوت، مرموت و احیاء    

ها، طراحی و اجرای تورهای گردشگری، برداری از آنریزی و حمایت از ایجاد تأسویسات گردشگری و بهره دسوتی، برنامه صونایع 

مکاری، توانند با های هسووتند که میتردههای بسوویار گسووها،  فعالیتبازاریابی و تبلیغات و همچنی  آموزش ذینفعان ای  عرصووه

اری و گذدآ سیاستآفرینی مردم و بخش خصوصی صدها هزار فرصت شغلی پایدار را در اقتصاد ایران ایجاد نماینمشارکت و نقش

ز ا های اجتماعیهای مردمی و همچنی  حفظ وظایف تصدیها، ضووابط و استانداردها، نظارت و حمایت از فعالیت تعیی  چارچوب

 باشدآجمله وظایف اصلی سازمان می

محسوب  1323تری  سند توسعه کشور تا سال انداز که مهمدر برنامه شوشوم توسوعه و در راسوتای دستیابی به اهدام سند چشم    

ری دستی و گردشگهای میراث فرهنگی، صنایعروی حوزهشود و همچنی  به منظور حل موضوعات و مسایل کلیدی که پیشمی

های اجرایی در نظر گرفته شدآ اهمیت موضوعات تحت رد، احکام و وظایفی برای سوازمان متبوع با همکاری سایر دستگاه قرار دا

های فعالیت قانون برنامه ششم توسعه کشور به صورت مشخص به حوزه 122و  11، 11، 17مدیریت سوازمان سوبب شد تا مواد   

 ای  سازمان اختصاص یابدآ 

و  طلبدآ مدیریتهای همکار را میدسوتی و گردشوگری و دستگاه  جدی سوازمان میراث فرهنگی، صونایع  تحقق ای  تکالیف عزم 

 با استفاده از تجارب سنوات گذشته، در قالب ها و تهدیدها وبایسوت با شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت بدنه کارشوناسوی می  

های میراث فرهنگی، مدت حوزهبندی برای تحقق اهدام بلند لویتوهای کوتاه و میان مدت، امکانات و منابع موجود را با ابرنامه

 دستی و گردشگری به کار گیرندآصنایع

له دهد تا فاصهاست که ای  امکان را میگذاری، ارزیابی اجرای برنامههای مهم در فرآیند سیاستبه صورت مشخص یکی از گام

توان عالوه بر کاهش مشکالت، نقاط قوت و ضعف عملکرد با اهدام از پیش تعیی  شده را مشخص سازدآ با ارزیابی عملکرد می

 گذاری را نیز مورد نقد و بررسی قرار دادآ موجود در فرآیند سیاست

  

 مقدمه
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 دستی و گردشگرین میراث فرهنگی، صنایعانداز سازماچشم

 

1انداز شمماره  چشمم  تری  و تاثیرگذارتری  تری ، که دسوووت یوافت  به جایگاه واقعی ایران در جهان به عنوان یکی از  نی :

 المللیبخش در عرصه بی کم نظیر و برخوردار از تعاملی سازنده و الهام هایهای بشری با ویوگیها و تمدنفرهن 

و  دانش از مندبهره ذینفعان، جامعه مشارکت و تعامل بر کارآمد، متکی و بروز مدیریت نظام از برخوردار:2انداز شمماره  چشمم 

 پذیر، و مسوولولیت ماهر و پایه دانش انسووانی منابع بر اتکا با آوری،ف  و علم تولید در توانا جهانی، سوو   در آوری مرتبطف 

 کشور تاریخی و جغرافیایی مقتضیات فرهنگی، و ملی اسالمی، هایارزش و اخالقی اصول بر مبتنی به رشد، رو اجتماعی سرمایه

در  و مناسب شتاب و رشد با و پذیررقابت ثبات، با سالم، اقتصوادی  هدفمند با ریزیبرنامه نظام از برخوردار :3انداز شمارهچشمم 

 کشور و طبیعی تاریخی فرهنگی، نسبی هایمزیت بر من بق و ملی اقتصاد در نقش موثر ایفای جهانی، با اقتصاد با تعامل

پووهش،  و جامع؛ شووناخت نظام بر متکی سوونتی هنرهای و طبیعی تاریخی، -فرهنگی آثار از مندبهره:4انداز شمماره چشمم 

 اقتصووادی، تقویت و اجتماعی - فرهنگی حیات با هدفمند و سووازنده تعامل در برداری خردمندانه،و بهره ارتقاء و احیاء، حفاظت

 اجتماعی وفاق و ملی هویت تحکیم عمومی، مسلولیت حس

 و شده اسوتاندارد  خدمات یافته،سوامان  بازارهای متنوع، محصووالت  با رونق پر گردشوگری  از مندبهره:5انداز شمماره چشمم 

 اسالم جهان بویوه گردشگری جهان هایق ب از یکی و گردشگری من قه برتر جایگاه به یافتهدست

 

 

 

 

  

ت حفاظت و صيانت از ميراث طبيعی و فرهنگی ملموس و نااملموس ااا مراا     

سازمان های مردمی

حفظ و ا تقاء صنایع دستی  رو 

و ، افزایش سهم گردشگری د  توليد ناخالص داخلی، د آمدهای ا زی  ر

ایجاد اشتغال و تقویت تعامالت اين المللی و دیپلماسی فرهنگی

نسجام ملیاستفاده از ظرفيت گردشگری داخلی د  تقویت و تحکيم همبستگی و ا
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 های برنامه ششم توسعه کشوردستی و گردشگری در سالفرهنگی، صنایعراهبردهای اصلی میراث 

   تدوی  نظام مدیریت حفاظت و نجات بخشوی آثار فرهنگی )ملموس و  یرملموس( و طبیعی در معر  خ ر و یا در شرایط

 بحران و هنرهای سنتی در حال زوال 

 های زنده بشری، مشاهیر و مفاخر فرهن ، هنر و حوزه تمدنی ایرانشناسایی، معرفی و حمایت از گنجینه 

 های مردمی تقویت مشارکت عمومی و تشکلو  ترویج و آموزش همگانی 

  قوانی  مناسب تدوی  تشکیالت و تغییرات در ایجاد 

 اهش محرومیت مناطق محروم و افزایش س   معیشت جوامع زائی، کدستی در اقتصاد ملی، اشتغالارتقاء نقش حوزه صنایع

 محلی 

 های جدید به منظور پاسخگویی به بازارهای هدم های نوی  تبلیغات، بازاریابی و خلق مزیتگیری از روشبهره 

   ها و دسوتی با اسوتفاده از مشوارکت حداک ری فعاالن ای  بخش و با اولویت فعالیت   های مرتبط با صونایع توسوعه زیرسواخت

 مناطق دارای مزیت نسبی  

 پذیر در بخش دولتی و  یردولتی، خصوصی و جوامع محلیتوسعه ظرفیت منابع انسانی دانش پایه، ماهر و مسلولیت 

 دستی با محصوالت مشابه داخلی و خارجیپذیر کردن محصوالت صنایعهای تولید مناسب و رقابتاصالح شیوه 

 دستی به منظور ارتقاء تولید و صادرات الن صنایعگذاران و فعامشارکت و جذب سرمایه 

 های رو به زوال و احیاء رشته ،دستیها و خالقان آثار در حوزه صونایع حمایت از حقوق مالکیت معنوی، میراث مادی، نوآوری

 و تقویت بخش  یردولتی فعال  شدهمنسوخ

 های میدانی به منظور شناسایی بازارهاتوسعه م العات و پووهش 

 های شمال، شمال  رب کشور و زاگرسساماندهی گردشگری جنگلسازی طرح پیاده 

 ساماندهی سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران سازی طرح پیاده 

  المللی  توسعه و ساماندهی گردشگری داخلی و بی 

 تاییتوسعه گردشگری روس های مورد نیاز و ارتقاء کیفی خدمات گردشگری وتامی  زیرساخت 

 وری منابع انسانیتوسعه و ارتقاء بهره 

    های م العاتی و ها جهت حضور و مشارکت آنان در طرحهای قابل واگذاری به سم ها و تصودی احصواء و تشوری  فرصوت

 اجرایی سازمان

 سنتیهنرهایتی ودسهای میراث فرهنگی، گردشگری، صنایعهای داخلی و خارجی جهت توسعه فعالیتجذب منابع وسرمایه 

 ر مزبو مناطق اداره بر نظارت و کشور مختلف مناطق در گردشگری نمونه تاسیسات گردشگری از جمله مناطق توسعه 

 ایهای گردشگری کشور متناسب با اهدام برنامهو زیرساخت زیربنائی تأسیسات ایجاد 

 دولتی و مردم نهادهای  یر تشکل توانمندسازی و حمایت از فعالیت ساماندهی، حمایت، ارتقاء ظرفیت 

  فرهنگی، های میراثنهاد درحوزههای مردم های تخصووصووی سووازمان  اندازی شووبکهبسووترسووازی در جهت ایجاد و راه

 دستی و گردشگری کشورصنایع
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برنامه ششم توسعه کشور قانون دردستی و گردشگری میراث فرهنگی، صنایع سازمان تکالیف  

 

دسوتی و گردشوگری و تحقق آن عزم جدی سازمان میراث   بخش میراث فرهنگی، صونایع دسوتیابی به اهدام تعیی  شوده برای   

ی نقاط قوت بایست با شناسایطلبدآ مدیریت و بدنه کارشناسی میهای همکار را میدستی و گردشگری و دستگاهفرهنگی، صنایع

های کوتاه مدت و میان مدت، امکانات و منابع ها و تهدیدها و با استفاده از تجارب سنوات گذشته، در قالب برنامهو ضعف، فرصت

دسووتی و گردشووگری به کار گیرندآ ب ور های میراث فرهنگی، صوونایعبندی برای تحقق اهدام بلندمدت حوزهموجود را با اولویت

مل گری شادستی و گردشکلی وظایف اصولی تعیی  شده در قانون برنامه ششم توسعه کشور برای بخش میراث فرهنگی، صنایع 

 باشد:موارد ذیل می

 توسعه گردشگری زیارتی 

 

 

 

 

 پووهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و  یرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی 

 های صنفی گردشگری ساماندهی تشکل 

 دسووتی و احیای هنرهای سوونتی در حال زوال در حوزه فرهن  و تمدن ایرانی و ثبت در ایجاد شووهرهای جهانی صوونایع

 میراث جهانیفهرست 

   رب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت های شمال و شمالتدوی  طرح سواماندهی گردشوگری جنگل 

 سواحل مکران طبق قوانی  مربوطه

 

 

 

 

 

 

 

  رگ و مهم ای بزهای توسعهدستی و گردشگری برای کلیه طرحتهیه و الحاق پیوسوت تخصصی میراث فرهنگی، صنایع

 زیربنایی، تولیدی و خدماتیهای در حوزه

    های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و اختصواص یارانه و تسوهیالت مالی در قالب بودجه سونواتی و معافیت

 جهانگردی 
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 تدوی  سند راهبردی توسعه گردشگری با رعایت قوانی  مربوطه و با رویکرد استفاده حداک ری از بخش خصوصی  

  خدمات رفاهی و اقامتی، اسوووتفاده از ظرفیت بخش رد نیاز مناطق گردشوووگری از قبیل راههای موایجواد زیرسووواخت ،

 قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتیگذاری، واگذاری تسهیالت ارزانخصوصی در سرمایه

 

 

 

 

 

  ریدستی و گردشگفرهنگی، صنایعفراهم نمودن تمهیدات و اقدامات قانونی الزم برای مدیریت یکپارچه و جامع میراث 

 ای و تخصصی  های حرفهگری و اجرائی حوزه گردشگری به تشکلواگذاری امور تصدی 

 گازرسانی به روستاهای هدم گردشگری 

 هاهای تاریخی و موزههیلت امنایی نمودن اداره اماک  و محوطه 
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 فصل اول

 عملکرد مواد قانونی
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 مواد قانونی مرتبط با سازمان در برنامه ششم توسعه کشورعملکرد 

 

دشگری دستی و گربا اجرائی شودن قانون برنامه شوشوم توسوعه و با توجه به تکالیف محوله به سوازمان میراث فرهنگی، صنایع     

بر اساس اسناد باالدست (، ای  سازمان فعالیت خود را جهت تحقق اهدام مذکور آ از کردآ 122الی  17های )بندهای قانونی ماده

های توسعه کشور، قانون احکام دائمی برنامه 71و  19تکالیف دیگری نیز برای سوازمان درنظر گرفته شوده است که شامل: مواد   

های سیاست 12،12،1،9های کلی ابال ی مقام معظم رهبری در برنامه شوشم توسعه کشور، بندهای  سویاسوت   11و  12بندهای 

باشد و مبنای های ابال ی رئیس جمهور محترم میهای اختصواصی( اولویت )شواخص  12الی  1تی و بندهای کلی اقتصواد مقاوم 

 عملکرد ای  سازمان برای پنج سال برنامه ششم توسعه قرار گرفته استآ

 رهنگی وهای حوزه میراث فای در فعالیتاز مهمتری  تکالیف برنامه که به موجب اجرایی شوودن آن شوواهد تحول قابل مالحظه 

باشدآ ( تصوویب سوند راهبردی توسووعه گردشووگری می  1( هیلت امنایی نمودن اداره اماک  تاریخی و 1گردشوگری خواهیم بود،  

تواند در تسریع انجام امور مالی، جلب حضوور هیلت امناها و اختصواصوی نمودن درآمد اماک  تاریخی و فرهنگی مهم کشوور می    

های مردم نهاد به عنوان یک ظرفیت بالقوه ها و انجم خصوص سازمانعمومی و به های دولتی، بخشمشوارکت سوایر دسوتگاه   

موثر، ارتقاء جایگاه ای  اماک  در میان مردم و نیز جلب بیشتر گردشگران داخلی و خارجی موثر باشدآ با تصویب سند راهبردی نیز 

با  های گردشگریسازی جامعه محلی، توسعه آموزشکه با رویکرد گردشوگری پایدار، رعایت منشوور اخالقی گردشگری، توانمند  

ی ای در مدیریت اجرایهای حرفهمشوارکت جامعه دانشوگاهی، تسهیل فضای کسب و کار و مشارکت ذینفعان به خصوص تشکل  

های حاکمیتی و دولتی همکار در توسوعه گردشگری و  مندی بی  دسوتگاه شوود تعامل جامع و نظام توسوعه گردشوگری باعم می  

 ای و سایر ذینفعان صنعت گردشگری از جمله جامعه محلی برقرار شودآ های حرفهتشکل

های دولتی سوواالنه براسوواس ها و سووازمانهای اجرایی کشووور اعم از وزارتخانهدسووتگاههمچنی  الزم به ذکر اسووت از آنجائیکه 

در مجموع  1911در سال می  سال متوالی ای  سازمان برای دو، گیرندهای عمومی و اختصواصوی مورد ارزیابی قرار می  شواخص 

 آهای عمومی و اختصاصی برتر شناخته شد و در جشنواره شهید رجایی مورد تقدیر قرار گرفتارزیابی شاخص

ها اختصوواص دارد و سووازی دسووتگاه گانه چابکهای عمومی به اموری همچون اصووالح نظام اداری و برنامه هشووت شوواخص

است، که در مورد سازمان، ای  امور  های مختلفهای دستگاهبه نحوه انجام وظایف و مأموریتهای اختصواصی نیز مربوط  شواخص 

 بوده استآ  دستی فرهنگی و ترویج صنایعاختصاصی شامل توسعه گردشگری، حفاظت از میراث
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 حوزه میراث فرهنگی

ور است های طبیعی هر کشها و جاذبهکننده پیشوینه تاریخی، تمدن و فرهن  و ظرفیت میراث فرهنگی و طبیعی هر کشوور بیان 

گذاردآ ایران به جهت دارا بودن وسعت، تری  شواهد و شواخص تغییرات آن کشوور را طی سوالیان متمادی به نمایش می    که زنده

توانود در کنوار حفظ و نگهوداری از ای  میراث معنوی، بوا معرفی آن بووه     طبیعی می ثروت و تنوع و زیبووایی در میراث فرهنگی و

 جهانیان، آنان را با روحیات، خلق و خوی و آداب و رسوم ساکنان ایران زمی  آشنا نمایدآ 

ان اند و امکاندههای تاریخی و فرهنگی هر دیار، میراثی است ارزشمند که طی قرون و اعصار از گزند زمانه حفظ و به جا مظرفیت

دیدار و شوناسواندن هویت تاریخی هر کشور را برای جهانیان فراهم ساخته استآ از ای  رو حفظ و نگهداری آن برای آیندگان از   

 باشدآدستی و گردشگری میهای ویوه سازمان متولی ای  امر، سازمان میراث فرهنگی، صنایعتکالیف و وظایف اساسی و اولویت

 

1236تاسالآثارجهانیفرهنگیثبتشدهدرفهرست–خیاثرتاری33  

 

 

 

 

  

تخت جمريد ميدان امام اصفهان چغازنبيل تخت سليمان پاسا گاد ام و منظر فرهنگی آن

گنبد سلطانيه ايستون مجموعه  ليساهای تا یخی  

ایران

سازه های آای شوشتر مجموعه آ امگاه و خانقاه 

یالدین ا دايلشيخ صفی

زریمجموعه اازا  تا یخی تب

ایرانیهای ااغ  گنبد قااوس مسجد جامع اصفهان شهرسوخته اخ گلستان شوش

منظر فرهنگی ميمند ايااان لوت ایرانیهای قنات  شهر تا یخی یزد
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 میراث فرهنگی دستاوردهای حوزه 

 

  ها شده از استاننامه مشارکت معرفیتفاهم 712مشارکت در تعمیر و مرمت ابنیه تاریخی در اختیار بخش  یردولتی: تعداد

 در طرح مشارکت با بخش خصوصی  استان 17 و همکاری

  مسجد جامع تاریخی  113بنای مهم تاریخی و  113ساماندهی و تعمیر 

 

 

 

 

 

  

  :پروژه  97پروژه بقاع متبرکه،  121پروژه آرامگاه مفاخر،  11ساماندهی و تعمیر بناهای مهم و مساجد جامع تاریخی

 های تاریخیپروژه محوطه111های تاریخی و باغ

  منظور ثبت در فهرست میراث ناملموس یونسکو بهارسال پرونده هنر ساخت  و نواخت  دوتار 

 

 

 

 

 

 منظور ثبت در فهرست میراث طبیعی جهانی های هیرکانی به یونسکو بهارسال پرونده جنگل 

 

 

 

 

 
  های زنده بشرینفر از حامالن میراث فرهنگی ناملموس در فهرست گنجینه 11معرفی 

  ملی  یر منقولاثر از آثار  121تعیی  عرصه و حریم حفاظتی 
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 اندازی پنج پایگاه میراث فرهنگی )ملی( شامل: ربع رشیدی تبریز، بافت گرگان، شهر تاریخی سیروان ایالم، جندی راه

 شاپور دزفول و روستای روئی 

 

 

 

 

 

 

 

 کرمانشاه های کردستان و های ملی جهت ثبت در فهرست میراث جهانی )من قه اورامانات در استانسازی پایگاهآماده

 محور ساسانی فارس، ابیانه، ماسوله(

 

 

 های میراث جهانی و میراث کارگاه فعال اجرایی حفاظت، مرمت و ساماندهی آثار تاریخی در پایگاه 912اندازی بالغ برراه

 فرهنگی ملی 

 های میراث جهانی و میراث فرهنگی ملیاندازی هیأت راهبردی و فنی در کلیه پایگاهاحیاء و راه 

 

 

 

  

المللیهایآموزشیدرسطحملیوبینبرگزاریکارگاه

هایمیراثجهانیومیراثفرهنگیملیدرپایگاه  



   

35 
      

 دستی و هنرهای سنتیوزه صنایعح

ر طول اسالمی است که د –شوناسوی ایرانی  دسوتی و هنرهای سونتی بارزتری  تجلی و تبلور محسووس اندیشوه و زیبایی    صونایع 

ق های که  و سنتی از طریشوکل گرفته و گسترش یافته استآ ای  هنرها که در قالب حرم، صناعات و پیشه های متوالی سوده 

تری  شیوه پرورش معنوی نیز محسوب آموزش اسوتاد و شاگردی به مرحله ظهور و ثبوت رسیده، عالوه بر آفرینش هنری، اصلی 

زایی ن احتساب قالی و گبه همواره نقشی برجسته در زمینه اشتغالرشته و زیر رشته بدو 111شده استآ ای  صنایع و هنرها با می

 اندآداشته

 و اندکرده دایپ شیگرا ستیز طیمح حفظ و عتیطب داریپا توسعه جهت در پاک عیصنا از استفاده به ایدن یکشوورها  که ییآنجا از

 یدستعیصنا داتیتول یابیبازار و دیتول باشد،یم یمقاومت اقتصاد و یمحصولتک اقتصاد از یدور کشور یاقتصاد استیس ییسو از

 و یفرهنگ یهاتیجذاب به توجه با و شود م رح کالن س   در کشوور  اقتصواد  توسوعه  و رشود  در موثر یعامل عنوان به تواندیم

 و رکشووو شووناسوواندن جهت در یالملل یب مجامع در رانیا حضووور جهت یفرهنگ ریسووف تواندیم یدسووتعیصوونا داتیتول یهنر

 آباشد انیجهان به کشورمان جوانان یهنر یفرهنگ یهالیپتانس

اقتصادی توسعه در دستیصنایع گاهیجا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 افزوده باال ارزش

 

 زااشتغال

 

 سهولت ایجاد

 مراکز تولید 

 

 افزایش تولید

 داخلیناخالص 

کاربردی و های جنبه

 تزئینی

 

 برای مناسب ایزمینه

 و جهانگرد جلب

 صادرات

 کالن هایسرمایه به نیازیبی
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 دستی و هنرهای سنتی دستاوردهای حوزه صنایع

 

   در حوزه مشا ل  -1نفر،  71113دستی به تعداد از محل صدور مجوزهای صنایع -1دسوتی:  ایجاد اشوتغال در تولید صونایع

نفر،  17211نفر( به تعداد  1نفر و پشتیبان حقوقی  1292نفر، پشتیبانی حقیقی  11111دسوتی )افراد مستقل  خانگی صونایع 

ی در هایری کشور با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی )تعداد طرحاجرای قانون حمایت از توسوعه روسوتایی و عشوا    -9

های در دسووت اجرای برنامه اشووتغال فراگیر )تعداد طرح -3نفر( ،  17111بینی اشووتغال فقره، پیش 11117دسووت بررسووی 

 نفر(  1112بینی اشتغال فقره، پیش 1213بررسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 گران و مندی صنعتنامه همکاری با صوندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور به منظور بهره انعقاد تفاهم

 دستی  تولیدکنندگان صنایع

  1911دستی از مبادی رسمی کشور )بدون احتساب زیورآالت سنتی و تجارت چمدانی( در سال صادرات محصوالت صنایع 

ظ وزنی درصد و به لحا 11به لحاظ ارزشی  1911که در مقایسه با سال  بودهت   11111میلیون دالر و به وزن  111بالغ بر 

  (آ1درصد افزایش داشته است )نمودار شماره  19
 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۳۷۲۴۱۸۴۴

۲۸۱۴۰۱۱۱۰

۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰

۱۳۹۵

۱۳۹۶

 دستی )بدون احتساب زیورآالت سنتی و تجارت چمدانی(ن صادرات صنایعمیزا -1نمودار شماره 

 

 )ارقامبهدالر(

نفر15989

مستقل  

نفر 1030

حقیقی

نفر 6

حقوقی 17025
نفر شاغل د  

مراغل خانگی
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  1دستی در دستی و هماهنگی مشارکت فعاالن صنایعای صنایعالمللی، سراسری و من قهنمایشوگاه داخلی بی   11برگزاری 

 مورد نمایشگاه مرتبط در داخل کشور

 

 

 

 

 

 

 

  ج های فرهنگی در خاردستی و هفتهالمللی مرتبط با صنایعنمایشگاه بی  11دستی در هنرمند صنایع 11هماهنگی مشارکت

 کشور( 13از کشور )

  91بازارچه موقت نوروزی و تابستانی در  1111 دستی در قالب رفه عرضوه و فروش محصووالت صونایع    11119برگزاری 

 میلیارد ریال 712استان کشور با فروشی معادل 

    که در  11ها در سال دسوتی در سبد جوایز  یرنقدی بانک به کاالهای صونایع  میلیارد ریال 111اختصواص اعتباری معادل

 درصد افزایش داشته استآ 113مقایسه با سال قبل معادل 

 

 

 

 

 

  دستی  دستی از طریق شورای جهانی صنایعروستای جهانی صنایع 1شهر و  1ثبت 

 درصدی نسبت به سال قبل( 31نوروزی )با رشد  بازارچه 131موقت عرضه و فروش و  بازارچه 1212اح افتت 

 

 

 

 

 

 

 دستیکیوسک صنایع 3بازارچه دائم و   7اندازی تعداد ایجاد و راه 

 

 

 

  

 

1090
بازارچه  

موقت عرضه 

و فروش

13.383تعداد غرفه 
( نفر)تعداد بازدیدکننده 

29.089.710

(  ریالمیلیون )جمع کل فروش

561.326
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 گذاریو سرمایه حوزه گردشگری

ه محصولی مبتنی بر نفت و کمک بمهم در رهایی از اقتصاد تکرشد و توسعه صنعت گردشگری در ایران به عنوان یکی از راهکارهای 

ت اران قرار گیردآ توسعه صنعت گردشگری به علذگریزان و سیاستتوزیع عادالنه درآمدها در کشور باید بیش از پیش مورد توجه برنامه

ه غالزایی و بهبود س   رفاه اجتماعی جامعهای تجاری در من قه، ارزآوری، اشتایجاد بسوتر اقتصوادی مناسب برای توسعه دیگر فعالیت  

میزبان، مورد توجه اک ریت دولتمردان استآ در ایران صنعت گردشگری به عنوان یک بخش اقتصادی دارای اثر فزاینده نسبتاً باالیی در 

اشتغالزایی  ار دارد( و قدرتتولید بوده )ضوریب فزاینده تولید صنعت گردشگری در ایران بعد از صنایع  ذایی و ساختمان در رتبه سوم قر 

های اقتصادی دیگر بیشتر است )ضریب فزاینده اشتغالزایی ای  صنعت پس از آن به صوورت مستقیم و  یر مستقیم از بسیاری از بخش 

های کشواورزی، صونایع  ذایی و سواختمان رتبه چهارم را در کشوور دارد(آ عموماً در کشوورهای در حال توسووعه، توسعه صنعت      بخش

هایی گیرد و در ای  میان کشورای مورد استفاده قرار میشگری به عنوان ابزاری جهت تنوع بخشیدن و احیای اقتصاد ملی و من قهگرد

  رو با آ از ایای باشوند بخت مساعدتری جهت موفقیت در ای  عرصه رقابتی خواهند داشت های بالقوهکه از نظر فرهنگی دارای قابلیت

بالقوه کشووور عزیزمان ایران در ای  زمینه با وجود منابع سوورشووار طبیعی، تاریخی و فرهنگی توسووعه ای  صوونعت  های توجه به قابلیت

 تواند راهگشای توسعه هر چه بیشتر اقتصادی و اجتماعی کشور باشدآ می

 

ظرفیت صنعت گردشگری ایران

 

عضو پروژه جاده ابریشم 
ا از نارا ژاپن ت)سازمان یونسکو 

(رم ایتالیا

کشور دنیا از حلاظ 15جزء 
جاذبه های تاریخی، فرهنگی، 

طبیعی، مذهبی و زیارتی
رتبه یک در شاخص قیمت

اثر ثبتی جهانی دارای بیش 22-اثر ثبتی ملی 33000بیش از 
از یک میلیون سایت تاریخی، تمدنی، گردشگری و 

اکوتوریستی
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 گذاری دستاوردهای حوزه گردشگری و سرمایه

 

  ( راهنمای سفر به ایران در پایانه 9انتشوار و توزیع کتابچه )های های مرزی و سفارتخانهزبانه: انگلیسی، عربی و فارسی

 ایران

  ایرانآ اآبازارهای هدم گردشگری جبندی روزرسانی و اولویتبه و  گانه مسیرهای گردشگری 91بازنگری کتابچه 

 

  سازی و شناسایی، آماده»پذیرش پروژه معرفی شده جمهوری اسالمی ایران در دبیرخانه کومسک تحت عنوان

سازی مناطق ویوه گردشگری بر پایه جوامع محلی به منظور حمایت از کسب و کارهای محلی و حفاظت از ظرفیت

 «شور ایران، ترکیه و تاجیکستانفرهن  بومی و میراث ناملموس در سه ک

 تشکیل شورای راهبری گردشگری زیارت با رویکرد ترویج فرهن  زیارت     

 

 

 

 

 

 

 

 

  ایجاد تک پنجره خدمات گردشگران به مسافران تحت عنوان سیران 

  در کارگروه  ارشناسی ایران«  ارها از برداری بهره و حفاظت»تدوی ، تصویب و ابالغ دستورالعمل 

  ها گردی در کشور به تفکیک استانجاذبه طبیعت 9111بروزرسانی سند ملی توسعه و مدیریت طبیعت گردی و احصاء

 گردیستندات سند ملی توسعه و مدیریت طبیعتبر اساس م

 

 

 

 

 

 

اندازی وبسوایت تقویم گردشگری با هدم تدوی   راه

تقویم جووامع و واحوود رویوودادهووای گردشوووگری و 

 های جدید در صنعت گردشگریهمچنی  جذب ایده

 

 

  استان س   در نوروزگاه هایبرنامه برگزاری
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اقامتگاه580تعداداندازیراه

 سطحکشورگردیدربوم

 

  1 المللی گردشگری و صنایع وابسته وکارگاه آموزشی تخصصی در جنب دهمی  و یازدهمی  نمایشگاه بی  11برگزاری 

 کارگاه آموزشی تخصصی 

 ر های پرورشی و تربیتی کشوایجاد ارتباط با وزارت آموزش و پرورش و کانونسازی فرهن  گردشگری از طریق نهادینه

 آموزاندر بی  دانش "طرح همیار گردشگر"و تالش در جهت استمرار و اجرای کامل 

 روستایی گردشگری امکانات ایجاد و توسعه هایطرح از حمایت و نیازسنجی  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرکت خدمات مسافرتی و  99مجوز مشتمل بر  11ای گردشگری سالمت به تعداد صدور مجوز گواهینامه حرفه

 شرکت فعال در حوزه گردشگری سالمت 12گردشگری دارای مجوز بند )ب( و 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

رۀ سف"های برگزاری دومی  دورۀ سلسله جشنواره

شهر ارومیه،  1  در "ایرانی، فرهن  گردشگری

همدان، کرمانشاه و شاهرود با حضور  ،گرگان

 استان 11کنندگان  ذای آشپزها و عرضه

 

 گردیهای بومتعداد و ظرفیت اقامتگاه -2نمودار شماره 

 ن

۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۱۵۰۰ ۲۰۰۰ ۲۵۰۰ ۳۰۰۰

۱۳۹۵

۱۳۹۶

تعداد اتاق تعداد اقامتگاه بوم گردی 
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ها و  برگزاری و مشارکت در همایش
های المللی فرصتهای بی نمایشگاه
ها  گذاری برای معرفی فرصتسرمایه

گذاری در  های سرمایهو ظرفیت
 بخش گردشگری ایران

  نفر، مدیریت  1191گردشگری نفر به تفکیک راهنمایان  3113صدور گواهینامه پایان دوره کوتاه مدت گردشگری برای

 نفر  131نفر و بلد محلی  117نفر، آشپزی  111نفر، هتلداری  11نفر، ژئوتوریسم  111گردی نفر، طبیعت 1211فنی 

  موسسه آموزشی تخصصی گردشگری 12تمدید مجوز فعالیت 

  1311اب( به میزان پروژه از منابع تسهیالت طرح رونق تولید )سامانه بهی  ی 917پرداخت تسهیالت به تعداد 

 میلیارد ریال

 میلیارد ریال 37برداری شده گردشگری به میزان های بهرهپرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیالت اع ایی به پروژه 

 میلیارد ریال 392222یش از ( ب پروژه در حال ساخت 1122گذاری در بخش گردشگری )حجم سرمایه 

 

 

 

 

 

 

 

 نفر که از  7211زائی میلیارد ریال و میزان اشتغال 11121گذاری پروژه با حجم سرمایه 131برداری از تعداد بهره

 تخت به ظرفیت فضاهای اقامتی کشور افزوده شده استآ  12711اتاق و  9917ای  تعداد پروژه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  میلیون دالر سرمایه خارجی برای ایجاد تاسیسات گردشگری در کشور  111تصویب مبلغ 

  مجوز  1111صدور مجوزهای موافقت اولیه، موافقت اصولی و ایجاد تاسیسات گردشگری به تعداد 

 

 

 

 

 

 

 

تأمی  زیرساخت و ساماندهی 

 سواحل دریای خزر 

 میلیون ریال 77175به میزان 

 

پروژه548

اتاق3387

تخت10782

نفر  ۷۰۹6  
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 گذاران بخش خصوصی من قه به سرمایه 132صدور موافقتنامه تأسیس مناطق نمونه گردشگری و واگذاری 

 عدد  11های مصوب شده جهت اخذ تسهیالت بانکی پروژه 

  میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی و  11797پروژه معرفی شوده جهت دریافت تسهیالت به مبلغ   121تعداد

 های عاملمیلیارد ریال در بانک 9791تصویب 

  های روسوتائی و عشوایری با مشوارکت معاونت توسعه روستائی و مناطق    برگزاری همایش و نمایشوگاه توانمندی

 محروم ریاست جمهوری  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ها و محورهای گردشگری به میزان های مورد نیاز در ق بسونجی و ایجاد زیرسواخت  م العه، شوناسوایی، امکان

 میلیون ریال 11123

 میلیون ریال 111321های خدمات گردشگری به میزان ها و مجتمعم العه و ایجاد اردوگاه 

 111112های مورد نیاز در مناطق نمونه گردشگری به میزان یجاد زیرساختسنجی و ام العه، شناسایی، امکان 

 میلیون ریال
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 1396دستی و گردشگری در سال فرهنگی، صنایععملکرد مواد قانونی فصل میراث  -1شماره  جدول

 عدم تحقق و تحقق عوامل 1396عملکرد  قانون متن ماده فیرد

1 
ماده

37 

شووناسووایی دقیق نیازها و مشووکالت زائران،   -الف
ریزی و تودوی  سوووازوکارهای الزم جهت  برنواموه  

های الزم سواماندهی امور زائران و تأمی  زیرساخت 
هووای هووا و بخشاز طریق حموایووت از شوووهرداری 

  یردولتی

 گردشگری:معاونت 

تشوکیل شوورای راهبری گردشگری زیارت با رویکرد ترویج فرهن    
 زیارت 

 گذاری:معاونت سرمایه

ای و ردیف متفرقه های سرمایههای تملک داراییتأمی  اعتبار طرح -
 1922پروژه به مبلغ  7های: خراسووان رضوووی تعداد شووامل اسووتان

، فارس میلیون ریال 12122پروژه به مبلغ  1میلیون ریوال، قم تعداد  
 میلیون ریال  1973پروژه به مبلغ  1شهر شیراز تعداد 

ایجاد تاسیسات اقامتی و پذیرایی در مسیرهای منتهی به شهرهای  -
یر راهی در مسهای بی زیارتی کشوور )تامی  تسهیالت برای مجتمع 

 بجنورد به مشهد و تهران به قم(
آآ در ر و آایجاد تاسویسوات گردشگری از قبیل هتل، متل، مهمانپذی   -

 شهرهای زیارتی کشور )مشهد و قم(
 استان قم: 

 اجرای طرح ساماندهی زائری  عراقی  -

 رسانی استقرار کیوسک اطالع -
فرهنگی و معاونت امور بی  اداراه کل میراثمانامه فیانعقواد تفاهم  -

نفر از زائری   1122زائری  در مبدا با کشور عراق به منظور جابجایی 
 کربالی حسینی در ایام اربعی  

 استان خراسان رضوی:

های میلیون ریال بابت توسووعه زیرسوواخت  119/19تخصوویص مبلغ 
 گردشگری

 استان کرمانشاه:

دلیل عدم بازگشایی مرز بال استفاده مانده علیر م وجود موارد ذیل به 
 است:
 تخت اقامتی در مسیر زوار راه کربال 1213  -
 هایی از قبیل بزرگراه، پایانه مرزی، اداره کل گمرکاتزیرساخت-
 تشکیل ستاد اربعی ، استقبال و ساماندهی خدمات به زائری  -
ایی، سوووازی واحدهای اقامتی و پذیراحیواء، مرموت مجودد و آماده    -

 راهی و امنیترفاهی، پارکین  موکب، خدمات بی 
 تبلیغات و تدوی  بروشورهای راهنما -

 استان ایالم:

 نق ه جهت احداث مجتمع  1طراحی، برآورد هزینه و جانمایی  -
 المللیارائه خدماتی بهداشوووتی در مسووویرهای منتهی به مرز بی  -

 مهران
 رسانیاطالعنصب تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی و  -

 عوامل عدم تحقق:

کمبود اعتبارات زیرساختی -
و محودودیت منابع با توجه  
به حجم تعهد ایجاد شده به 

های مورد نیاز و زیرسوواخت
به اهمیت موضوع  با عنایت

و تکووالیف مصووورح در ای  
 ماده قانونی

نبود اعتبووار کووافی برای  -
های تکمیل و پیشبرد برنامه

ر رسووانی دتبلیغاتی و اطالع
 بازارهای هدم

مسدود شدن مرز رسمی  -
خسروی و عدم تردد زائری  

 از مرز رسمی مذکور 
عوودم هوومووکوواری      -

های اسوووتانی در دسوووتگاه
جهوت توامی  زیرسووواخت   

 )زمی ، آب، برق و آآآ(
گذاری جهت نبود سرمایه -

احووداث توواسوووویسووووات  
 گردشگری و زائرسراها

عوودم بووازگشووووائی مرز  -
 کرمانشاه
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 عدم تحقق و تحقق عوامل 1396عملکرد  قانون متن ماده فیرد

 های خدماتی رفاهی بی  راهیتوسعه و تجهیز مجتمع -
 -تکمیل راه دسووترسووی به من قه نمونه گردشووگری صووال  آباد   -

 مهران
 استان فارس: 

 یهاتیظرف ارائه و تهران یگردشوووگر شوووگاهینما در حضوووور -
 بروشور، کتابچه، قالب در رازیشو  مقدس شوهر  یمذهب و یگردشوگر 

  یدستعیصنا و نقشه
ای هووالمللی بوا رویکرد معرفی ظرفیوت  برگزاری نموایشوووگواه بی    -

 المللیگردشگری و مذهبی استان در ابعاد ملی و بی 
 از یورود  یزائر و گردشووگران حوزه در فعال دفاتر ییشووناسووا  -

  یا از گردشگران شتریب چه هر جذب منظور به هیهمسوا  یکشوورها 
 نظر مورد دفاتر از تیحما و هاکشور
موکب  3راهی ) بی  موقت موکب 1ریزی برای اسوووتقرار برنامه -

 موکب توسط اداره کل اوقام استان( 1های مذهبی و توسوط هیلت 
 ای و برای رفاه حال رانندگان وبوه منظور کواهش صووودموات جاده   

 -آباده-های )نورآباد رسووتمدر مکان هااسووتان دیگر عبوری زائری 
 شیراز( -خفر-صفاشهر

وسووویله سوووتاد عتبات موکب به 91موکب در عراق ) 97 اندازیراه -
هزار  92عالیات و یک موکب سووپاه فجر اسووتان( با ظرفیت پذیرایی 

 روز نفر در شبانه
هووای مردمی در ریووال کمووک 1111192222آوری بیش از جمع -

 های استان فارس شهرستان
 نفر  11197صدور روادید برای  -
 هایرسانی و پوشش هزینه و  رامتخدماتریزی الزم برای برنامه -

درمانی )بیماری، نقص عضو، فوت وآآآ( سانحه دیدگان از طریق بیمه 
 ایران شعبه مرکزی استان

-گله دار-سپیدان -مهر شهرهای زائران دربه  دفاتر خدمات ایجاد -
 سعادت 

ریزی، هماهنگی و فراهم آوردن زمینه زیارت سوووالمندان، برنواموه   -
سوورپرسووت جهت  های بیخانواده شووهدا، جانبازان و خانوادهمعلوالن، 

زیارت حرم م هر حضوورت احمد ب  موسووی شوواهچراغ )ع( درقالب  
 طرح امی  والیت 

های های دهه کرامت با مشوووارکت تمام دسوووتگاهبرگزاری برنامه -
 استان

تشووکیل سووتاد ارتحال حضوورت امام خمینی )ره( در اسووتانداری و  -
 تابعههای فرمانداری

 و اسووتان در( ع) حسووینی اربعی  هماهنگی سووتاد نمودن فعال -
 مربوطه هایکمیته
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گزاری و جانمایی اماک  و بقاء متبرکه در نقشووه گردشووگری ق عه -
 استان فارس به زبان انگلیسی و فارسی

چاپ نقشه گردشگری شیراز برای تسریع و خدمات رسانی بهتر به  -
 ن انگلیسی و فارسیزائری  و گردشگران به دو زبا

ه گذاران در بافت تاریخی شیراز بهای تشویقی به سرمایهارائه بسته -
 منظور افزایش ظرفیت مراکز اقامتی زائری  و گردشگران مذهبی

 استان خوزستان:

تدوی  و تصووویب طرح سوواماندهی زائری  در مرزهای شوولمچه و   -
 چذابه

رسانی به های مردمی برای خدماتساماندهی محل استقرار موکب -
 زائری  حسینی )ع( 

 چذابه -دو بانده کردن مسیر دسترسی اهواز -

 رسانی به مرزهای شلمچه و چذابهریزی برای آببرنامه -

 های انرژی )برق( در مرزهای شلمچه و چذابهتامی  زیرساخت -

های فرهنگی و خدمات فعالیتتوسعه امکانات،  -ب
های زیارتی و گردشگری مذهبی و زیارتی در ق ب

هووای فراهم نمودن زمینووه زیووارت و اجرای طرح
 هایهای( زیر بنایی مورد نیاز در قالب بودجه)پروژه
 سنواتی

 استان کرمانشاه:

رسانی، مرمت، احیاء، فراهم آوردن امکانات اقامتی و تبلیغات و اطالع
هووای کووب، پووارکینوو ، تووامی  امنیووت، ایجوواد بووازارچووهرفوواهی، مو

 دستی و سو ات و بازدید رایگان از آثار و ابنیه تاریخی صنایع
 استان قم:

میلیون  192222گذاری هتل سووه سووتاره با حجم سوورمایه   1افتتاح 
 1میلیون ریال،  11222گذاری هتل دوسوتاره با حجم سرمایه 1ریال، 

 3میلیون ریال،  112222گذاری سووورمایههتول آپوارتموان بوا حجم     
خانه سفره 9میلیون ریال،  121222گذاری مهمانپذیر با حجم سرمایه

 مرکز 1میلیون ریوال،   91222گووذاری سووونتی بوا حجم سووورمووایوه  
 9میلیون ریال،  12222گذاریگردشووگری سووالمت با حجم سوورمایه

 191222گذاری مجتمع گردشوگری و واحد پذیرایی با حجم سورمایه  
 9132گذاری دفتر خدمات مسوافرتی با حجم سرمایه  1میلیون ریال، 
 میلیون ریال

 استان خراسان رضوی:

ای همیلیون ریال بابت تجهیز و تعمیر نمازخانه 922/1تخصیص مبلغ 
 واحدهای پذیرایی بی  راهی 

 استان ایالم:

ستی دها جهت تبلیغ، ترویج و شناساندن صنایعبرگزاری نمایشوگاه  -
  رفه(   122بومی محلی استان به زوار امام حسی  )ع( در ایام اربعی  )

 نسخه( 12222طراحی و چاپ کتابچه راهنمای گردشگری ) -
 استان فارس:

  یخیتار اماک  در مستقر یخدمات یهامجموعه ساخت و یطراح -
 یخیتار اماک  یورود یهایفروش طیبل تعداد شیافزا -

 عوامل تحقق: 

گذاران تموایل سووورمایه  -
جهت ایجاد تاسووویسوووات 
گردشوووگری به علت حجم 
باالی مسووافران ورودی به 
شوووهر قم و همچنی  نیوواز 
 باالی جمعیت ساک  در قم
به تاسوویسات گردشگری و 

 پذیرایی

 عوامل عدم تحقق: 

عدم پرداخت تسووهیالت  -
های حمایتی دولت و بسووته
 گذاران به سرمایه

عوودم اجوورای قوانی  و  -
هووای حمووایتی نووامووهآیی 

های اجرایی توسوط دستگاه 
اسووتان از قبیل اعمال ماده 

 الحاقی 11
 کمبود اعتبار  -
عوودم مشوووارکووت دیگر  -

ولی در هووای متدسوووتگوواه
جهت همکاری و تخصیص 

 اعتبار 
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 هزار 122 زانیم به یگردشگر یراهنما یهانقشه و بروشور عیتوز -
 نسخه

 مستیس قیطر از گردشوگران  به گانیرا صوورت  به اطالعات ارائه -
 یفا یوا
 بخش قیطر از یخیتار اماک  در یفرهنگ محصووووالت ارائوه  -

 یخصوص
 هب یخیتار اماک  کنار در کوتاه اقامت و ییرایپذ خدمات یواگذار -

 مردم به ارائه یبرا یخصوص بخش
 یخیتار اماک  در یگردشگر انیراهنما استقرار -
 یخیتار اماک  در یهنر و یادب مسابقات و هاجشنواره یبرگزار -
 یخیتار اماک  در یدستعیصنا یهاشگاهینما یبرگزار -
 هفت دیاقل ،سووده کمپ در یبهداشووت سیسوورو و نمازخانه جادیا -

 همحوط ،ریانج چشوومه ،بجسووتان تن ، ر ز تن ، ریق ،ابیآسوو
  مارگون و شاپوریب ،آباد روزیف ریاردش کاخ یخیتار
 ،دیجمش تخت ،سیپرد زیرین ی در:گردشگر هایرسواخت یز جادیا -

 در عقوبی قصوور ،داراب در سووهلک  ار ی،گالب چشوومه، ر ز تن 
 ،دانیسووپ کهکران ،بوانات  در هیکدو ریپ ،هیحنف محمد ،دیب خرم

 باغ و مرودشت در زن درود سد رودخانه هیحاش ،دشوتک  یروسوتا 
  الرستان نشاط

  جهرم در شکنان سن   ار یسازمقاوم -
 رازیش در یدستعیصنا یهابازارچه توسعه و جادیا -
 هکتاری حرم حضرت شاهچراغ )ع( 17پیگیری طرح توسعه  -

توأمی  اعتبوار مرموت، بوازسوووازی و ایجواد اماک  متبرکه مذهبی       -
 ها و آآآ( ها، امامزاده)مساجد، حسینیه

راهی در واحود مجتمع خودمات رفاهی بی    11 و تکمیول  احوداث  -
 استان فارس با مشارکت بخش خصوصی

اعتبار از محل تسوهیالت صووندوق توسووعه ملی جهت ایجاد   تأمی  -
زائرسورا در شهر شیراز و محورهای اصلی مواصالتی استان فارس  

 به عنوان نق ه ثقل ارتباطی جنوب کشور

وهوای الکتریکی جهوت انتقوال زائری  در محور حرم    توأمی  خودر  -
 حضرت شاه چراغ )ع(

مرمت مدارس علمیه شامل: مدرسه خان شیراز، مجموعه مسجد و  -
 مدرسه خان جهرم 

مرمت مساجد و اماک  متبرکه تاریخی شامل: مسجد وکیل شیراز،  -
مسوجد جامع عتیق، مسجد جامع ارسنجان، امامزاده شهدا خرم بید،  

 ده بزم بوانات و مسجد شی  باقر المردامامزا
 هموز ،رازیش ریمشواه  موزه باغ احداث، زیرین موزه زیتجه و لیتکم -

 پاسارگاد و نورآباد موزه ،فارس یامن قه

هوای متفاوت و  دیودگواه   -
چوونوود وجووهووی در حوووزه 

 عملیاتی مربوطه
نبود پروازهوای متعدد به   -

کشووورهای شوویعه نشووی   
 من قه
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 استان خوزستان:

های جامع سواماندهی زائری  مرزهای شلمچه و چذابه  اجرای طرح -
 %12به میزان 

روادید زائری  حسووینی )ع( از طریق ی صوودور اندازی سووامانهراه -
 سازمان حج و زیارت

اندازی زائرسورای طریق القدس در شهر بستان در مسیر زائران  راه -
 حسینی 

1 
ماده

38 

های اجرائی مکلفند به منظور صیانت دسوتگاه  -الف
ق دستی و تشویفرهنگی و حمایت از صنایعاز میراث
 گردشگری اقدامات زیر را انجام دهند:و توسعه 

های مربوط به پووهش، حفاظت و مرمت آ هزینوه 1
آثار منقول و  یرمنقول ثبت شووده در فهرسووت آثار 

های ذیربط آثار در اختیار و در حی ه ملی و فهرست
وظایف تخصوصوی همان دستگاه را در قالب بودجه   
سووونواتی از محول اعتبوارات خود تأمی  کنندآ ای    
اعتبوارات در چوارچوب ضووووابط قانونی سوووازمان   

دسووتی و گردشووگری هزینه فرهنگی، صوونایعمیراث
 شودآمی
آ تأسوویسووات گردشووگری از هر نظر تابع قوانی  و 1

مقررات بخش صووونعت گردشوووگری به اسوووت نای 
های مالیاتی اسووت و از شوومول قانون نظام معافیت

 باشدآصنفی مست نی می

 معاونت گردشگری:

های از موداخالت وزارت صووونعوت، معدن و تجارت و اتاق  جلوگیری 
 اصنام در صدور پروانه کسب برای انواع تاسیسات گردشگری 

 فرهنگی:معاونت میراث

 فرهنگی منقول اموال از مرمت و حفاظت فقره قرارداد 11انعقاد  -
  دولتی و خصوصی بخش دو تاریخی در

 شی 11711و  خصوصی بخش در شی 331 تعداد مرمت و حفاظت -
  دولتی بخش در

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دسوووتی و فرهنگی، صووونایعب( سوووازموان میراث 
گردشگری موظف است به منظور حفظ و صیانت از 

فرهنگی اقدام الزم را با همکاری و هماهنگی میراث
های اجرائی ذیربط به منظور شناسایی، سایر دستگاه

مسوووتنوودسووووازی، حفوواظووت و مرمووت و معرفی  
)اعم از ملموس و نواملموس( میراث  فرهنگی میراث

دسووتی و  طبیعی، ایجاد شووهرهای جهانی صوونایع  
احیای هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهن  
و تمدن ایرانی و ثبت در فهرسووت میراث جهانی را 

 طبق بودجه سنواتی به عمل آوردآ

 فرهنگی: معاونت میراث

تاریخی )تعداد  -شووناسووایی و سوواماندهی اموال منقول فرهنگی    -
 قلم شئ در بخش دولتی و خصوصی( 121222

قلم شووئ در مجموع بخش  112971سوواماندهی و مسووتندنگاری  -
 خصوصی و دولتی 

 و آسووبادها ها،حمام ها،خانه) تاریخی هیابن مرمت در مشووارکت -
 کارگاه 112ی( خیتار یبازارها

 1211سوواماندهی و تعمیر بناهای مهم و مسوواجد جامع تاریخی   -
های هوا و بناهای تاریخی، بقاع متبرکه و آرامگاه کوارگواه، محوطوه   

کارگاه، تعمیر و مرمت آثار و بناهای ثبت شده در اختیار  919مفاخر 
 کارگاه 32های دولتی دستگاه

 مورد 1ها تدوی  کتاب، جزوات راهنما و بازنگری دستورالعمل -
اثر  911اثر طبیعی در فهرسووت میراث طبیعی ملی، تعداد  11ثبت  -

 121اثر منقول، ثبت   311 یرمنقول در فهرست آثار ملی، ثبت ملّی 
فرهنگی نوواملموس در چهووار گروه درمعر  خ ر و اثر ملّی میراث

 عوامل تحقق: 

تخصووویص اعتبارات مورد 
های نیواز بوه همراه نظارت  

 ستادی 
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نیازمند پاسداری فوری، منسوخ و نیازمند احیاء، حامالن )نادره کاران( 
 املموسفرهنگی نمیراث

 اثر تاریخی: 121تعیی  حریم و ضوابط حفاظتی  -
ای: حفاظت، مرمت، تخصیص پنج طرح تملک دارایی سرمایه -الف

های های میراث جهانی و ملی و بافتسازی پایگاهساماندهی، آماده
 گردشگری

ثبت محور ساسانی فارس در فهرست میراث جهانی و ایجاد پایگاه  -ب
در سه نق ه جغرافیایی سروستان، بیشاپور،  میراث جهانی ای  محور

 فیروزآباد
 دستی:معاونت صنایع

های شوهری و روسوتاهای جهانی   تصوویب طرح تأمی  زیرسواخت   -
قانون  1های اجرایی موضوووع ماده دسووتی از طریق دسووتگاهصوونایع

 19مدیریت خدمات کشوووری در اجرای تکالیف قانونی خود در تاری  
فرهنگی، شوووورای عووالی سوووازمووان میراثاز سووووی  1911خرداد 
 دستی و گردشگریصنایع

روسووتا در فهرسووت شووهرها و روسووتاهای ملی   1شووهر و  1ثبت  -
دستی کشور بر اساس مصوبه پنجمی  شورای راهبری انتخاب صنایع

 1، ثبت 11/1/1911دستی در تاری  شوهرها و روستاهای ملی صنایع 
هرهای جهانی دسووتی در فهرسووت شوو روسووتای صوونایع  1شووهر و 
 دستی دستی از طریق شورای جهانی صنایعصنایع

ایجاد دبیرخانه در شوووهرها و روسوووتاهای جهانی کشوووور و تهیه   -
گیری از پتانسووویل و امکانات هوای مرتبط برای بهره دسوووتورالعمول 

های اجرایی مسووتقر در مناطق مختلف کشووور در راسووتای  دسووتگاه
 دستیصنایعتوسعه شهرها و روستاهای ملی و جهانی 

 
 
 
 
9 
 
 

ماده

33

بنیاد مسووک  انقالب اسووالمی با همکاری سووازمان 
دسوتی و گردشگری موظف  فرهنگی، صونایع میراث

است نسبت به تهیه و اجرای طرح بهسازی و احیای 
ی تاریخحداقل سیصد روستای دارای بافت با ارزش 

و فرهنگی و روستاهای هدم گردشگری را از محل 
ای، تا پایان های سووورمایهاعتبوارات تملوک دارایی  

اجرای قانون برنامه در بودجه سنواتی اقدام نماید تا 
در چوارچوب مفواد ای  ماده حفظ، نگهداری و مورد   

 برداری قرار گیردآبهره

ی( گردی )روستایبومهای تهیه و تدوی  دستورالعمل احداث اقامتگاه -
مابی  بنیاد مسوک  انقالب اسوالمی و سازمان   نامه فیدر قالب تفاهم

 متبوع
 119های تاریخی شهری و روستاییم العه، مرمت و حفاظت بافت -

 کارگاه
تهیه طرح حفاظت، سواماندهی و بهسازی با هماهنگی بنیاد مسک   -

 انقالب اسالمی و وزارت راه و شهرسازی  

 :عوامل تحقق

تخصیص اعتبارات مورد  -
 نیاز
 های ستادی  نظارت -

3 

ماده

100 

 

دسوووتی و فرهنگی، صووونایعسوووازمان میراث -الف
گردشووگری مکلف اسووت تا پایان سووال اول اجرای 
قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را در 
چارچوب قوانی  مربوطه با رویکرد استفاده حداک ری 
از بخش خصوووصووی جهت تصووویب هیأت وزیران  

 معاونت گردشگری:

نویس سوند راهبردی توسوعه گردشگری و ارائه به هیات   تدوی  پیش
 دولت  

 

 عوامل عدم تحقق: 

کمبود اعتبار مورد نیاز با  -
توجوه به حجم تعهد ایجاد  
 شده در قانون برنامه ششم
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ارائه نمایدآ دولت موظف اسوووت تمهیدات زیر را به 
 عمل آورد:

های کمبود زیرسووواخت -   
 الزم گردشگری

ی ، فرهنگآ تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث1
های کلیه طرحدسووتی و گردشووگری برای  صوونایع
هوای زیربنووایی،  ای بزرگ و مهم در حوزهتوسوووعوه 

( 9های موضووووع ماده )تولیدی و خدمات دسوووتگاه
 فرهنگی و گردشگریقانون تشوکیل سازمان میراث 

جهووت ت بیق بووا اهوودام و  9/12/1911مصووووب 
ای، وظایف سووازمان مذکور در سوو وح ملی، من قه

 استانی و شهری

 معاونت توسعه مدیریت:

طی نواموه شوووموواره    11/1/1917نواموه اجرایی ای  جزء مورخ   آیی  

بووه عنوان معوواون توسوووعووه امور علمی، فرهنگی و  3193/171722

اجتماعی سوازمان برنامه و بودجه کشوور جهت بررسوی ارسووال شده    

 آاست

 

 

آ اختصوواص یارانه و تسووهیالت مالی در چارچوب 1 
های مالیاتی و عوارضی به بودجه سنواتی و معافیت

تأسووویسوووات ایرانگردی و جهانگردی در چارچوب 
 قوانی  مربوطه

هووای مورد نیوواز منوواطق آ ایجوواد زیرسوووواخووت9 
گردشوووگری از قبیول راه، خدمات رفاهی و اقامتی،  
اسوووتوفوواده از ظرفیووت بخش خصووووصوووی در   

گذاری، واگذاری تسووهیالت ارزان قیمت و سوورمایه
 سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی

 :و معاونت سرمایه گذاری توسعه مدیریتمعاونت 

 31391/111722طی نامه شوووماره  1آیی  نامه پیشووونهادی جزء  آ1
به عنوان معاون توسعه امور علمی، فرهنگی و  11/11/1911مورخ 

 دآگردی اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور جهت بررسی ارسال
بودجه سازمان برنامه و  1/7/1917مورخ  911122طی نامه شماره  آ1

بند )الف(  9و  1کشوور، جلسوه بررسوی آیی  نامه پیشنهادی جزء    
 در سازمان  برنامه و بودجه کشور مذکور برگزار 12/7/1917مورخ 
 31391/111722طی نامه شماره  9آیی  نامه پیشنهادی جزء شدآ 
به عنوان معاون توسعه امور علمی، فرهنگی و  11/11/1911مورخ 

 دآدیو بودجه کشور جهت بررسی ارسال گراجتماعی سازمان برنامه 
جلسوه ستاد بررسی تدوی  آیی  نامه ها در سازمان برنامه و بودجه   آ9

تشوووکیل و مقرر گردید آئی  نامه های   11/3/1917کشوووور مورخ 
اد ام، بررسوی و اصوالح شووند لذا مراتب انجام و طی     9و  1جزء 

لسه جهت برگزاری ج 13/1/17مورخ 11711/171722نامه شماره 
 به سوازمان برنامه و بودجه کشور ارسال  سوتاد تدوی  آیی  نامه ها 

 شدآ 
سازمان برنامه و بودجه  1/7/1917مورخ  911122طی نامه شماره  آ3

بند )الف(  9و  1کشوور، جلسوه بررسوی آیی  نامه پیشنهادی جزء    
 گردیدآ  وبودجه کشور برگزاردر سازمان برنامه 12/7/1917مورخ 

بند  9و  1بررسوی آیی  نامه پیشنهادی جزء   تکمیلی جهتجلسوه   آ1
تشکیل در سازمان برنامه و بودجه کشور  11/7/1917)الف( مورخ 

 92/27/1917مورخ  321111نامه اصالحی طی نامه شماره و آیی 
 از سازمان برنامه و بودجه به هیلت محترم دولت ارسال گردیدآ 

ی مقرر گردید در نهاد ریاست جمهور 11/21/1917پیرو جلسه مورخ 
های مرتبط )دسوووتگاههای سوووازموان متبوع بوا همکاری وزارتخانه  

نامه مورد ( پیش نویس آئی 122موضووع تبصره ذیل بند )الف( ماده  
 بازنگری قرار داده و نتیجه به دفتر کمیسیون اقتصاد ارائه گرددآ
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نامه اجرائی ای  بند توسط سازمان آیی  -تبصهره 

دسووتی و گردشووگری و با  فرهنگی، صوونایعمیراث
های کشور، جهاد کشاورزی، راه همکاری وزارتخانه

زیسووت و و شووهرسووازی، سووازمان حفاظت محیط 
 رسدآسازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

 122م ابق توضیحات ارائه شده در جزءهای بند الف ماده 

 

دسوووتی و فرهنگی، صووونایعسوووازموان میراث  -ب
سازمان موظف است تا پایان گردشگری با همکاری 

سوووال اول اجرای قوانون برنامه طرح سووواماندهی  
های شمال و شمال  رب کشور و گردشگری جنگل

زاگرس، سوواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل  
مکران طبق قوانی  مربوطه را تهیه و جهت تصویب 

 به هیأت وزیران ارائه نمایدآ

معاونتگردشگری:

ادارات کل اسووتانی سووازمان متبوع مرتبط با  م العات الزم در سوو  

ویه شرقی، اردبیل، کهگیلهای ایالم، آذربایجانطرح، به تفکیک استان

 و بویر احمد و مازندران انجام پذیرفته استآ

ای طی میلیون ریوال اعتبوار از محل اعتبارات هزینه   9311مبلغ  -1

به ای  امر ( 172122122های کاربردی با کد برنامه )برنامه پووهش

های انجام شده مشخص اختصواص داده شوده اسوتآ حسب بررسی   

گردید ای  میزان اعتبار به دلیل گسووتردگی موضوع طرح جهت ارائه 

به بخش خصووصی برای تهیه ناکافی بوده و میبایست بودجه کالن  

 برای ای  منظور در نظر گرفته شودآ 

ی یراث فرهنگهای علمی پووهشی پووهشگاه مبا توجه به ظرفیت -9

الذکر جهت تهیه و تدوی  به پووهشوووگاه و گردشوووگری، طرح فوق

 واگذار گردیدآ 

 بندی وها و سووواحل تقسوویمطرح کلی در قالب دو من قه جنگل -3

اشدآ بتوسط پووهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در حال انجام می

فرهنگی:معاونتمیراث

قلم شئ  121222تعداد  ساماندهی اموال منقول فرهنگی، تاریخی -

 در بخش دولتی و خصوصی

قلم شئ در بخش خصوصی و  112971ساماندهی و مستندنگاری  -
 دولتی

 

دولت مکلف اسووت تا پایان سووال اول اجرای   -پ
قوانون برنواموه، تمهیدات و اقدامات قانونی الزم را    

فرهنگی، جهوت مودیریوت یکپوارچه و جامع میراث    
 عمل آوردآدستی و گردشگری به صنایع

 معاونت توسعه مدیریت:

 نویس برنامه مدیریت جامع و یکپارچه سازمان تهیه پیش
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دسوووتی و فرهنگی، صووونایعسوووازموان میراث  -ت
گردشووگری مکلف اسووت کل درآمد اختصوواصووی و 

های تاریخی های مردمی از اماک  و محوطهکموک 
( قانون تشوووکیل 1ها را که در اجرای ماده )و موزه

فرهنگی و گردشوووگری مصووووب میراثسوووازمان 
به صورت هیأت امنائی تشکیل و اداره  9/12/1911
ردد، گشوووند به حسووابی که نزد خزانه افتتاح میمی

( وجوه حاصووله و %122واریز نمایدآ صوود در صوود )
های دولتی اختصووواص داده همچنی  سوووهم کمک

شده به ای  اماک  در قالب بودجه سنواتی در اختیار 
دستی و گردشگری فرهنگی، صنایعثسوازمان میرا 

گیرد توا برای اداره، توسوووعوه و مرمت ای    قرار می
 اماک  اختصاص یابدآ

 فرهنگی:معاونت میراث

ها و موزه 1723221211ای ردیف اعتبوار تملوک دارایی و سووورمایه  
بناهای تاریخی 

 

 

دسوووتی و فرهنگی، صووونایعسوووازموان میراث  -ث
گری و تواند بخشووی از امور تصدیگردشوگری می 

ای و تخصوصی  های حرفهاجرائی خود را به تشوکل 
ذار اند، واگگردشوگری که طبق قانون تشوکیل شده  

 کندآ 

ای ای  خدمات با های قانونی هزینهتعرفه-تبصوووره

سط وتایید سازمان مذکور، با تصویب هیات وزیران ت
هوای تعیی  شوووده قابل دریافت و هزینه  تشوووکول 

 باشدآمی

 معاونت گردشگری:

مدت آموزشووی گردشووگری، های کوتاهواگذاری اجرای کلیه دوره -1
ای های توانمندسازی نیروی انسانی شا ل و حرفههتلداری و نیز دوره
های مرتبط به موسوسوات آموزشی خصوصی تحت   بخش و دسوتگاه 

 پوشش سازمان متبوع
های  یردولتی و اجرائی از آنجا که واگذاری امور تصدی به تشکل -1

باشووود شووودن آن مسوووتلزم ایجاد مقدمات الزم طی چند مرحله می
 تاکنون:

های  یر دولتی امور خدمات و تصووودی قابل واگذاری به تشوووکل -
 بندی شده استآاحصاء و طبقه

 11های صوواحب صووالحیت شووناسووائی و بر اسوواس ماده  تشووکل -
بندی تاسوویسووات گردشگری نامه ایجاد، اصوالح، تکمیل و درجه ی آئ

 گیری استآدر حال شکل 3/1/1913مصوب 

بوا در نظر گرفت  کلیه جوانب امر و از جمله لزوم حفظ حقوق فعاالن  
جلوگیری از ایجاد انحصار، پیشگیری از اقتصوادی بخش گردشگری،  

، موارد مرتبطکمرن  شودن نقش و جایگاه حاکمیتی سازمان و سایر  
فرآیند واگذاری طی مراحل مختلفی از قبیل شوووناسوووایی امور قابل 

های صاحب صالحیت، تهیه برنامه شناسایی و ایجاد تشکل واگذاری،
 بندی و جامعاجرایی در سو وح ستادی و استانی، تدوی  برنامه زمان 

در واگذاری و نیز اجرای آزمایشوی صورت می پذیردآ فهرست امور و  
 باشدآقابل واگذاری احصاء شده و در حال نهایی شدن میخدمات 

 

دولت مکلف است از محل منابع بند )الف( ماده  -ج
( قووانون الحوواق برخی مواد بووه قووانون تنظیم 11)

( مصووووب 1بخشوووی از مقررات مووالی دولووت )
گازرسانی روستاهای هدم گردشگری  3/11/1919

 را نیز در اولویت قرار دهدآ

- 

 عوامل عدم تحقق: 

 عدم تخصیص بودجه
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 فصل دوم

 های کلیدیعملکرد متغیرها و شاخص
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 حوزه میراث فرهنگی

 های حوزه میراث فرهنگیبررسی عملکرد شاخص

با عنایت به ترویج گفتمان حفاظت و صوویانت از میراث فرهنگی در کشووور و سووعی بر مشووارکت بخش عمومی و خصوووصووی در 

 های مربوط به ای  حوزه قابل قبول بوده استآهای مردمی، عملکرد شاخصمدیریت میراث فرهنگی و استفاده از ظرفیت

متغیر درصوود  11شووود که از مجموع متغیرهای کلیدی حوزه میراث فرهنگی مشوواهده می 1با بررسووی اطالعات جدول شووماره 

های شهری و روستایی بافت"، "ثار منقول ثبت شده در فهرست آثار ملیتعداد آ"های اندآ شواخص داشوته  122تحققی باالتر از  

تاریخی در دست بخش  –مرمت اشیای فرهنگی "، "فرهنگی –ساماندهی و مستندسازی اموال منقول تاریخی "، "مرمت شوده 

خش ها و بسوایر دسووتگاه  برداری )در اختیار سوازمان، تاریخی مرمت شوده و قابل بهره  –تعداد آثار  یرمنقول فرهنگی "، "دولتی

هدم سال اول برنامه را محقق ساخته و عملکرد  "های اجراییهای تخصصی دستگاهتعداد موزه"و  "خصووصوی( ملی و استانی  

،  "شناسی در طول سالهای باسووتانتعداد کاوش"و  "تعداد آثار  یرمنقول ثبت شوده در فهرسوت آثار ملی  "هایی چون شواخص 

 هایتعداد حوزه"و  "شناسی )مردم نگاری(های مستندسازی شده مردم، تعداد حوزه"رهنگی مرمت شوده تعداد اشویاء تاریخی ف "

با توجه به اینکه هدم برنامه را محقق نساخته ولی از هدم تعیی  شده فاصله قابل توجهی  "مسوتندسوازی شوده هنرهای سنتی   

 ندارندآ 

علت باال بودن هدم در نظر گرفته شوووده و هم به علت سوووازوکارهای هم به  "تعداد بناهای تحت بهره برداری"عملکرد پایی  

سازی تعداد حوزه مستند"بر واگذاری بوده و از لزوم تالش بیشتر در ای  حوزه حکایت داردآ عملکرد پایی  شاخص پیچیده و زمان

ص نیز ه کارگیری نیروهای متخصنیز قابل توجه بوده که الزم است در ای  خصوص تدابیر الزم اندیشیده شودآ ب "زبان و گویش

 های اجرای برنامه ششم توسعه یاری نمایدآتواند ای  حوزه را در رسیدن به اهدام عالی سازمان در سالمی
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 کلیدی معاونت میراث فرهنگی یرهایمتغ عملکرد -2شماره  لجدو

 عنوان هدف کمی ردیف
واحد 

 گیریاندازه

 1395سال 

 )پایه(

 1396سال 

 درصد تحقق عملکرد هدف

38237635233موزههایفعالدرسازمانتعدادموزه1

6865105163موزههایفعالخصوصیتعدادموزه3

هایاجراییهایتخصصیدستگاهتعدادموزه2
موزه

تخصصی
177175338138

8308001،036357هشدثبتاثرتعدادآثارمنقولثبتشدهدرفهرستآثارملی8

21،70023،10023،036100اثرثبتشدهمنقولثبتشدهدرفهرستآثارملیتعدادآثارغیر5

81880860105تعدادتعدادآثارطبیعیثبتشدهدرفهرستآثارملی6

7
تعدادآثارمیراثناملموسثبتشههدهدرفهرسههت

آثارملی
3101،8201،705113تعداد

8

دهشتاریخیمرمت–تعدادآثارغیرمنقولفرهنگی

برداری)دراختیهارسههازمان،سههایروقهابهلبهره

ملی-هاوبخشخصوصی(دستگاه

673700733108تعدادملی

3

دهشتاریخیمرمت–تعدادآثارغیرمنقولفرهنگی

برداری)دراختیهارسههازمان،سههایروقهابهلبهره

استانی-خصوصی(هاوبخشدستگاه

883300323108استانیتعداد

10
ثبهتآثهاردرفهرسههتمیراثجهانی)غیرمنقول،

ناملموس(طبیعی،
212257172تعداد

382020100پایگاههایجهانیتعدادپایگاه11

737777100پایگاههایمیراثفرهنگیملیتعدادپایگاه13

درطولسالتعدادبناهایمرمتشده12
مرمتاثر

شده
1،5581،6001،661108

تعداداشیاءتاریخیفرهنگیمرمتشده18
شیءمرمت

شده
15،00017،00012،13378

3800188بنابرداریتعدادبناهایتحتبهره15

100185162113تعدادهایشهریوروستاییمرمتشدهبافت16

17
فرهنگیدردسههتبخش-تاریخیءمرمتاشههیا

دولتی
3،6261،50013،783853تعداد

1501506688تعدادتجهیزموزهبهسیستمحفاظتالکترونیک18

13
-سههاماندهیومسههتندسههازیاموالمنقولتاریخی

فرهنگی
127،233106،000110،273108تعداد

10812011683کاوششناسیدرسالایباستانهتعدادکاوش30

31
)مردمشناسیتعدادحوزهمسهتندسازیشدهمردم

نگاری(
16353388حوزه

3035213حوزهتعدادحوزهمستندسازیشدهزبانوگویش33

30353260حوزهتعدادحوزهمستندسازیشدههنرهایسنتی32
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رودآ حفظ و های قوی در جذب گردشوگر به شمار می پتانسویل های بزرگ و ملی موجود در یک مقصود گردشوگری یکی از   موزه

های داخلی و به دنبال آن موجب افزایش تعداد های بومی بی شوووک باعم  نی شووودن موزهنگهوداری اشووویواء عتیقه در موزه  

ا، نیاز به هههای مورد نیاز برای توسعه و بهبود موزگرددآ همچنی  ایجاد زیرساختبازدیدکنندگان و توسوعه صنعت گردشگری می 

بب س)بعنوان م ال تجهیز موزه به سیستم حفاظت الکترونیک( رعایت اسوتانداردهای جهانی داشته که رعایت اینگونه استانداردها  

  .انجامدجلوگیری از نابودی و تخریب ای  آثار و به تبع به افزایش بازدیدکنندگان می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزایش قابل قبولی   -موزه  313 – 1911بوده که نسوبت به سال   -موزه  111 -1911های فعال در سوال  همچنی  تعداد موزه

 آ(9داشته است )نمودار شماره 

 

 

 

 

۰
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۶
۸

۱۰
۱۲
۱۴
۱۶
۱۸
۲۰

۱۳۹۰ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶

موزه های وابسته  
به سازمان

موزه های 
خصوصی

موزه های 
مشارکتی

موزه های 
 یروابسته

های فعال در کشور  به  مقایسه تعداد موزه  -3نمودار شماره 

1396و  1395های طی سالتفکیک نوع موزه   
 

0
50
100
150
300
350
200

موزههایفعالدرسازمان موزههایفعالخصوصی موزههایتخصصی

دستگاههایاجرائی

۱۳۹۵سال  ۱۳۹۶سال 

موزه در سال   19

1912 

موزه در سال   93

1911 

موزه در سال   31

1911 

به تفکیک نوع موزه  های افتتاح شده در کشورتعداد موزهمقایسه  -4نمودار شماره   
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دهنده تالش جهت حفظ و صوویانت از میراث فرهنگی کشووور بوده و عملکرد قابل توجه ای  حوزه در نیز نشووان 1نمودار شووماره 

   باشدآمی "فرهنگی در دست بخش دولتی –مرمت اشیاء تاریخی "شاخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1396فرهنگی در دست بخش دولتی در سال  -مرمت اشیاء تاریخی   -6نمودار شماره   

 

۰

۲۰۰۰

۴۰۰۰

۶۰۰۰

۸۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۲۰۰۰

۱۴۰۰۰

هدف عملکرد

1396در سال  های افتتاح شده در کشورتعداد موزه -5نمودار شماره   

هموزههایوابستهب

3سازمان

موزههایخصوصی

18

موزههایمشارکتی

1

موزههایدولتیغیر

وابستهبهسازمان

30
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هدم درصدی ای  متغیر کلیدی نسبت به  117( نشانگر تحقق 7اثر منقول در فهرسوت آثار ملی )نمودار شماره   1211ثبت تعداد 

 باشدآهای برنامه پنجم توسعه میو همچنی  افزایش قابل توجه عملکرد آن نسبت به سال 1911در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد آثار منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی  -7نمودار شماره   

1396لغایت  1390های طی سال  

۰

۲۰۰

۴۰۰

۶۰۰

۸۰۰

۱۰۰۰

۱۲۰۰

تعدادآثارمنقولثبتشدهدرفهرستآثارملی

3۶9

78
11 31

۶7

۴91

311۶

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1396و  1395شناسی در سالای باستانهتعداد کاوش - 8نمودار شماره   

 

31۴ 31۶ 318 331 331 33۴ 33۶

319۵

319۶
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مرغوبیت

قابلیت 
بازاریابی

نوآوری

اصالت

 دستی و هنرهای سنتیحوزه صنایع

 دستیهای حوزه صنایعبررسی عملکرد شاخص

ای در اقتصاد ملی دارد و در عناصر مهم و کلیدی اقتصادی از جمله: نرخ اشتغال، صادرات دانیم ای  حوزه اهمیت ویوهچنانچه می

 ریزی مورد توجه قرار گیردآروند برنامهبایست با نگاهی عمیق در و درآمد ملی تاثیر گذار است و می

صدور "و  "های تولید انفرادی و کارگاهی صادر شدهصدور و تمدید پروانه"های مربوط به دستی عملکرد شاخصدر حوزه صنایع 

دهنده تالش برای استانداردسازی و ساماندهی فراتر از اهدام برنامه بوده و نشوان  "کارت شوناسوایی برای هنرمندان و شوا لی    

افزایش یافته، هر چند که  1911نسوبت به سووال   1911دسووتی در سوال  باشودآ میزان صوادرات صونایع   های ای  حوزه میفعالیت

رنامه، دستی حکایت دارد )در هدم بصادرات صنایع افزایش بیشوتری مورد انتظار بوده و از لزوم بازاریابی بهتر و رفع موانع توسعه 

دستی به انضمام زیورآالت سنتی مدنظر قرار داشته که عملکرد ارایه شده به علت نبود اطالعات مربوط به شاخص صادرات صنایع

ملی و  صورتباشد(آ الزم به ذکر است اع اء نشان مر وبیت کاال به دسوتی بدون احتسواب زیورآالت سنتی می  صوادرات صونایع  

هدم برنامه را محقق  "نشان ملی مر وبیت کاال"عملکرد شاخص  1911شود و در سال المللی، هر دو سوال یکبار انجام می بی 

 ساخته استآ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شان  ن 346

 1396در سال 

)مهراصالت(کاالمرغوبیتملینشانارزیابی معیارهای  
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 دستیکلیدی معاونت صنایع یرهایمتغ عملکرد  -3ل شماره جدو

 

 عنوان هدف کمی ردیف
واحد 

 گیریاندازه

 1395سال 

 )پایه(

 1396سال 
 توضیحات

 درصد تحقق عملکرد هدف

1
المللیمرغوبیهتکاال)مهرنشههانبین

اصالت(
---30نشان

مراسمهردوسالیکباربرگزار

گردد.می

-200286115-نشاننشانملیمرغوبیتکاال3

2

رشههدسههالیهانههنسههبتشههاغلین

لکدستیبهدیدهبخشصهنایعآموزش

شاغلیندارایمجوز

-32513280درصد

8
هایباززندهسازیشدهدرحوزهرشته

دستیدرسالهنرهایسنتیوصنایع
-212123102تعداد

5
دسههتیدربرندسههازیدرحوزهصههنایع

سال
-51013130رشته

6

هایمسههتنهدنگهاریوتکمیهلپرونده

مربوطبههحقو مالکیتمعنویوثبت

آثاردرسال

-212163300تعداد

-131813126نمایشگاههایداخلیکشورنمایشگاهتعداد7

8
حمایتازایجادوتوسهعهمراکزعرهه

دستیوفروشدائممحصوالتصنایع

درطرح

سال
182---

3
دسههتیبهاناههمامصههادراتصههنایع

زیورآالتسنتی

میلیون

دالر
بدوناحتسابزیورآالتسنتی32788738162

تولیدانفرادیصادرشدهپروانه10
تعداد/

فقره
18،28316،00030،228137-

تولیدکارگاهیصادرشدهپروانه11
تعداد/

فقره
1،7275501،071135-

لشدگانتسهیالتدرسابیمه13 تغییریابدعنوانشاخصباید--5،0005،000 نفر 

-- -5200کارگاهاعتباریهایفنیوکمکاعطای12

18
صهدورکارتشناساییبرایهنرمندان

وشاغلین
-25،3633،80022،835286نفر

-101011110تعداددستیهایدائمیصنایعایجادبازارچه15

 



   

11 
      

 )ارقامبهمیلیوندالر(

تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در زمره ا توجوه بوه اینکه بحم اقتصووواد بدون اتکا به نفت و همچنی  اقتصووواد مقاومتی با   بو 

های کلی نظام قرار گرفته اسوت و در شورای ی که مسلله بیکاری و ایجاد اشتغال مولد همراه با افزایش تولید داخلی و   سویاسوت  

 وهای اقتصادی و اجتماعی مهمتری  د د ه مسلوالن توسوعه صوادرات  یرنفتی و فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در فعالیت  

دلیل  آن بهصادرات دستی و اهمیت توجه به صنایعلذا  دهدهای توسوعه اقتصوادی و اجتماعی کشوور را تشکیل می   رئوس برنامه

 (1استآ )نمودار شماره  بیش از پیش مشهود گردیده های اخیردر طی سال صنعت –های منحصر به فرد ای  هنر ویوگی

 

   

 

 

 

 

 

 

های مربوط به حقوق مالکیت معنوی و مستندنگاری و تکمیل پرونده"در شاخص  1911 سال حوزه طیهمچنی  عملکرد ای  

( 12استآ )نمودار شماره عملکرد دو برابری داشته "ثبت آثار  

  

 





۰

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

1235سال 1236سال

 -10نمودار شماره 

مستندنگاری و تکمیل 

های مربوط به پرونده

حقوق مالکیت معنوی و 

 ثبت آثار

 

۵۰

۱۶۳

۱۱۳

۱۵۳
۱۷۴

۲۳۷

۲۸۱

۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶
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 دستی و هنرهای سنتیحوزه صنایعوضعیت اشتغال در 

 دستی )افراد دارای مجوز رسمی(نفر در تولید صنایع 39191اشتغال بالغ بر 

 دستی(دستی )باالتری  تنوع رشته در میان کشورهای صاحب صنایعرشته صنایع 111وجود 

 باشد(روستائی میاز جمعیت مذکور، شا لی  مناطق  % 11اشتغال گسترده در مناطق روستائی کشور )بالغ بر 
  

1236سالدردستیاشتغالایجادشدهدرحوزهصنایع

 

 

 سنتیدستی و هنرهای مزایای ایجاد اشتغال در حوزه صنایع

 دستی به عنوان صنعت کاربردی در ایجاد اشتغال نقش اساسی صنایع 

 دستی به فناوری پیچیده و مواد خام وارداتیعدم وابستگی صنایع 

 دستی به عنوان هنرهای سنتی در ایرانسابقه گسترده صنایع 

 ومویوه در مناطق محردستی در تعدیل مشکالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و فقرزدائی به گیر صنایعتاثیر چشم 

 دستی کاهش میزان بیکاری با توجه به ابعاد تجربی و کاربردی صنایع 

 

 

 

 

 

 

شغل ایجاد شده از  41281

  محل پروانه تولید انفرادی

 

شغل ایجاد شده از  1957

  محل پروانه تولید کارگاهی

43238  

 مجموع شغل ایجاد شده 
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 گذاریو سرمایهوزه گردشگری ح

 گذاریو سرمایه های حوزه گردشگریبررسی عملکرد شاخص

در  "تعداد گردشگران داخلی"رسویم که شاخص  به ای  برآیند می 1911با نگاهی کوتاه به عملکرد متغیرهای ای  حوزه در سوال  

تعداد گردشگران "داشوته و فراتر از هدم تعیی  شده بوده استآ شاخص   1911رشود قابل توجهی نسوبت به سوال     1911سوال  

داشته و از هدم تعیی  شده در برنامه فاصله قابل توجهی  1911رشود اندکی نسوبت به سال    1911در سوال   "ورودی به کشوور 

یب سوند راهبردی گردشگری و برنامه عملیاتی آن موانع ورود گردشگران خارجی به کشور رفع شودآ در  داردآ امید اسوت با تصوو  

با توجه به عدم توانایی محاسبه در حال حاضر توضی  الزم در جدول  "درآمد حاصول از گردشگران ورودی "خصووص شواخص   

تعداد "و  "ستاره 1و  3های تعداد هتل"، "ورهای کشو تعداد هتل" هایعملکرد اهدام کمی داده شوده اسوتآ عملکرد شواخص   

 استآ م ابق اهدام تعیی  شده در برنامه بوده "های اقامتی کشورتخت

گذاری در ای  بخش همچنان باید به سووواز و کارها و تمهیدات الزم در زمینه ایجاد گذاران به سووورمایهر م تمایل سووورمایهعلی

ای جدی پرداخته شودآ مهمتری  نکته همکاری و ی  مالی و تسوهیالت بانکی به گونه ها، تامها، فرآیند تصوویب پروژه زیرسواخت 

 باشدآ   ها میها و نهادها و موسسات اعتباری و بانکی در جهت تسریع در تحقق پروژهمساعدت سایر دستگاه

درصد تحقق، بهتری  عملکرد را داشته استآ مواردی از 119با « تعداد گردشوگران داخلی »از مجموع متغیرهای ای  حوزه، متغیر 

 موجب شده "های اقتصادی علیه ایرانتحریم"تر از همه و مهم "ایتحوالت سیاسی من قه"و  "های اقتصواد جهانی دگرگونی"

درصد تحقق(  7361درصود( و درآمد حاصول از گردشوگران ورودی )    1163ی )تحقق اسوت که متغیرهای تعداد گردشوگران ورود  

های ذکر شده رشد قابل های ای  حوزه نیز علیر م وجود محدودیتنتوانند تحقق صود در صودی داشوته باشوندآ مابقی شواخص     

 توجهی داشته استآ  

ت کاهش تعداد گردشووگران خروجی از کشووور  با توجه به اینکه یکی از اهدام سووازمانی رونق گردشووگری داخلی و تالش جه 

روند 1911 نسبت به سال "تعداد گردشوگران خروجی از کشور "عالوه بر اینکه ای  شواخص   1911باشود متاسوفانه در سوال    می

نیز فاصوله چشومگیری دارد و شواهد رشود و تمایل گردشگران به خروج از کشور      1911گذاری سوال  افزایشوی داشوته؛ از هدم  

 باشیمآ  می
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 گذاریکلیدی معاونت گردشگری و سرمایه یرهایمتغ عملکرد -4ل شماره جدو

 عنوان هدف کمی ردیف
واحد 

 گیریاندازه

 1395سال 

 )پایه(

 1396سال 
 توضیحات

 درصد تحقق عملکرد هدف

8،3117.7005،11266هزارنفرتعدادگردشگرانورودیبهکشور1
بهترومشههخصنمودنوظیفهریزیلزومبرنهامهه

هایاجراییهمکاردرجلیگردشگردستگاه

7،25010،1007،56775میلیوندالردیودرآمدحاصلازگردشگرانور3

انهدازینظهامحسههاباقماریبههدلیهلعهدمراه

گردشگریدرآمدحاصلازگردشگریدرکشورقابل

گزارشاسههاسبرلیکن.باشههداحصههاءوارائهنمی

3017درسههالسههازمانجهانیجهانگردیآماری

"sthgiThguirusiruoT"هرمههیههزانهزینههه کرد

باشد.دالرمی1880گردشگردرمنطقهجنوبآسیا

-3.36.310.5میلیوننفرازکشورتعدادگردشگرانخروجی2
ریزیبیشتربرایتوسعهگردشگریلزومبرنامه

باشد.شاخصمعکوسمی-داخلی

-132106172162میلیوننفرتعدادگردشگرانداخلی8

1،3301،2001.200100بابهایکشورتعدادهتل5
لزومتسهیلفراینداخذتسهیالتوهمکاریبیشتر

بانظامبانکی

15017016537بابستاره5و8هایتعدادهتل6
لزومتسهههیلفراینداخذتسهههیالتتوسهه بخش

خصوصی

370،000210.000380.78331تختهایاقامتیکشورتعدادتخت7
لزومتسهیلفراینداخذتسهیالتبهمنظورمشارکت

بخشخصوصی

 

کند، ای را وارد چرخه اقتصاد کشور نمیمنابع مالی تازه شود و مستقیماًمنبع درآمد ارزی محسووب نمی  داخلیهرچند گردشوگری  

های محلی و توزیع درآمد بر حفظ فرهن  عالوهای  نوع گردشگری شودآ ای حساس و مهم در اقتصاد ملل محسوب میاما حوزه

رهگذر  ند و از ای تا شوهروندان با منابع فرهنگی، طبیعی و تاریخی کشور خود آشنا شو  کندمیدر سو   کشوور، بسوتری فراهم    

حس  رور ملی و مشووارکت اجتماعی شووهروندان افزایش پیدا کندآ همچنی  با توسووعه گردشووگری داخلی و در نظر گرفت  آن   

های موجود در بازارهای جهانی و تبعات منفی اقتصووواد خود را در برابر نوسوووانات و شووووک یمتوانعنوان صووونعتی داخلی، میبه

 آ  یمکن المللی مقاومرخدادهای بی 

 باشدآمی 1911نسبت به سال  1911نمودار ذیل نشانگر توسعه گردشگری داخلی در کشور عزیزمان ایران طی سال
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۱۵۰

۲۰۰

۱۳۹۵ ۱۳۹۶

تعداد گردشگران مقایسه  - 11نمودار شماره 

 1396و  1395های طی سالداخلی 
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ی ط ها و حوادث گوناگون در خاورمیانه موجب افت گردشگر ورودیاز سوی دیگر جن و های تند سیاسی از سوی آمریکا رکتح

باشدآ الزم به ذکر استآ نمودار ذیل نشانگر میزان رشد گردشگران ورودی و درآمد حاصل از آن میشده 1911و  1911های سال

بینی میزان )حساب اقماری گردشگری( درآمد حاصل از گردشگری بر اساس پیش TSAاندازی سویسوتم   اسوت به دلیل عدم راه 

 باشدآ کرد هر گردشگر در من قه جنوب آسیا ذکر شده در گزارش سازمان جهانی جهانگردی میهزینه

 

 

 

 

 

1236درسالمرزهایورودیبهتفکیکتعدادگردشگرانخارجیواردشدهبهکشور  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۳۰۰۰ ۴۰۰۰ ۵۰۰۰ ۶۰۰۰ ۷۰۰۰ ۸۰۰۰ ۹۰۰۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

۱۳۹۵

۱۳۹۶

(میلیون دالر)درآمد حاصل از گردشگران ورودی  (هزار نفر)تعداد گردشگران ورودی 

 نفر 511131524

 

 

زمينی3.563.972

هوائی1.522.597

د یائی26.955
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به  1911هتل آپارتمان و اقامتگاه گردشوووگری در سوووال  ،باب هتل 12هتل و هتل آپارتمان در کشوووور تعداد  1922از مجموع 

 برداری رسیده استآ بهره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریهتلوهتلآپارتمانبهبهرهبردا80

1236رسیدهدرسال

هتل،هتلآپارتمانواقامتگاه1330

1235گردشگریتاپایانسال

 سازی شده به تفکیک ستارههای استانداردتعداد هتل -13نمودار شماره 
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۲۰

۳۰

۴۰

۱۳۹۰ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶

هپنج ستار

چهار ستاره

سه ستاره

دو ستاره

یک ستاره



   

16 
      

 )ارقاممیلیونریال(

  گردشگری و اشتغال

درصد از شا الن دنیا در مشا ل وابسته به زنجیره گردشگری  12شوغل یک شوغل مرتبط با گردشوگری است و حدود     12از هر 

شووودآ ایجاد شووغل در  نفر گردشووگر داخلی یک شووغل ایجاد می  11نفر گردشووگر خارجی و هر  1فعالیت دارندآ به ازای ورود 

  های ای  صنعت ارزش آفریشود و ای  نیز یکی از ویوگیدیگر نیز می گردشوگری، خود منجر به ایجاد و رونق کسب و کارهای 

 استآ  

 

 

 
 

 

 12222باب هتل با ظرفیت بیش از  12 برداری رسوویدهپروژه به بهره 131، از مجموع 1و جدول شووماره  11م ابق نمودار شووماره 

های سنتی، خانهراهی، سفرههای بی ایجاد مجتمع باقیمانده برای پروژه 311تخت به فضواهای اقامتی کشوور افزوده شده است و    

 استآ شغل ایجاد کرده -نفر 7211که در مجموع بی  و آآآ هزینه شده کاهای آبی، مراکز تفریحی و سرگرمی، تلهشهربازی، پارک

گذاریاساس حجم سرمایهبرداری رسیده بر های به بهرهمیزان اشتغال پروژه - 51نمودار شماره     

 



 

 

 

 

 

 

افزایش ورود گردشگران 

 بر اساس ظرفیت موجود

 نفر

زائی زنجیره اشتغال

 خدمات گردشگری )نفر(

 شغل

1226222 196999 

162226222 1116117 

161226222 1126222 

162226222 9996999 

161226222 3116117 

962226222 511.111 

 شودآشغل ایجاد می 19999هزار نفر گردشگری ورودی  122به ازای هر 
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گذاریبرداری رسیده بر اساس حجم سرمایههای به بهرهمیزان اشتغال پروژه - 5 شماره جدول  

 ردیف استان تعداد )ارقاممیلیونریال(گذاریلغسرمایهمب )نفر(اشتغال اتا تعداد تختتعداد
 1 خراسان رضوی 91 3711113 771 - 1117
 1 مازندران 11 3111122 391 - -

 9  ربیآذربایجان 11 1711271 911 179 1311
 3 تهران 31 1171122 172 117 111
 1 قم 11 1299222 319 - -
 1 گیالن 32 131911 111 173 111
 7 کهگیلویه و بویراحمد 12 711129 311 119 911
 1 اردبیل 11 193222 112 31 133

 1 همدان 11 119122 117 191 331

 12 مرکزی 7 121222 111 - -

 11 یزد 91 933122 111 117 911

 11 سمنان 11 911922 131 113 319

 19 سیستان و بلوچستان 12 917112 113 122 313

 13 گلستان 11 921122 111 111 111

 11 اصفهان 1 111222 111 - 327

 11 خراسان شمالی 13 111372 111 - -

 17 کرمان 11 172912 371 931 122

 11 فارس 13 131111 111 129 311

 11 کرمانشاه 13 191222 131 11 111

 12 لرستان 1 191222 119 111 112

 11 قزوی  1 117722 117 121 171

 11 هرمزگان 11 112911 127 32 11

 19 زنجان 13 192722 111 19 111

 13 خوزستان 1 111222 121 - -

 11 البرز 1 112222 11 11 19

 11 بوشهر 7 111122 19 1 -

 17 کردستان 1 122222 132 - -

 11 شرقیآذربایجان 1 12222 11 37 122

 11 جنوبیخراسان 11 32212 19 2 2

 92 چهارمحال و بختیاری 11 19922 17 71 132

 91 ایالم 1 1222 1 - -

جمعکل 588 31506661 7036 2287 10783
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 فصل سوم

 بررسی عملکرد منابع مالی
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 1396ای سازمان در سال های سرمایهاعتبارات تملک دارایی

میلیون ریال  1،111،111های وابسته معادل ای سازمان با دستگاههای سرمایههای تملک داراییطرح 1911اعتبار مصوب سال 

میلیون ریال و  121،221ایرانگردی و جهانگردی به میزان های وابسته )شرکت توسعه بوده که پس از کسر اعتبارات دستگاه

میلیون ریال و اعتبار  1،111،311میلیون ریال(، اعتبار مصوب سازمان  37،792پووهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به میزان 

و  دستیی، صنایعبرنامه، اعتبارات سازمان میراث فرهنگ -استآ بر اساس نظام فصل میلیون ریال شده 361196173ابال ی 

درصد  19یعنی  962316771اعتباری معادل  1911شودآ در سال ای توزیع میهای سرمایهتملک دارایی برنامه 1گردشگری ذیل 

 باشد(آاز اعتبارات ابال ی تخصیص یافته است )الزم به ذکر است که اعتبارات یاد شده بدون کسر احکام دادگاه می

 1396در سال ای سازمان اعتبارات هزینه

میلیون ریال بوده که پس از کسر  1،197،122های وابسته اعتباری معادل سازمان با دستگاه 1911ای مصوب سال اعتبار هزینه

 17،122ای حفظ میراث فرهنگی نامملوس در آسیای میانه و  ربی به میزان های وابسته )مرکز م العات من قهاعتبارات  دستگاه

میلیون ریال( اعتبار مصوب  932،222به میزان « بدون درآمد اختصاصی»شگاه میراث فرهنگی و گردشگری میلیون ریال و پووه

میلیون ریال رسیدآ اعتبار تخصیص یافته  1،131،713میلیون ریال و اعتبارات ابال ی به  1،112،222سازمان به ردیف اصلی 

 درصد اعتبار ابال ی بوده استآ 11در حدود  1،222،319معادل  1911ای سازمان در سال هزینه

 تحلیل عملکرد اعتبارات بخش از محل بودجه عمومی

باشد میلیون ریال می 132،137، معادل 1727221بندی دستی به شماره طبقهای برنامه طراحی و ترویج صنایعتخصیص هزینه -

 ای نداردآ های سرمایهو ای  برنامه اعتبار تملک دارایی

باشد میلیون ریال می 12،171، معادل 1221211بندی آماری به شماره طبقه هایطرح و اجرای برنامه تنظیمای تخصیص هزینه -

 ای نداردآ های سرمایهو ای  برنامه اعتبار تملک دارایی

، معادل 1723221بندی  یرمنقول فرهنگی به شماره طبقه میراث و معرفی ای برنامه تأمی ، حفاظت، مرمتتخصیص هزینه -

میلیون  163116111میلیون ریال ) 1،191،221ای برنامه یادشده های سرمایهمیلیون ریال و تخصیص تملک دارایی 111،113

 باشدآمیلیون ریال برای طرح ملی استانی( می 116119های ملی و ریال برای طرح

ها، اماک  ز و نگهداری فضاها، ساختمانسازی، تعمیر، تجهیای برنامه تامی ، توسعه، مقاومهای سرمایهتخصیص تملک دارایی -

 ای نداردآباشد و ای  برنامه اعتبار هزینهمیلیون ریال می976732، معادل 1721229بندی آالت به شماره طبقهو ماشی 

میلیون ریال و تخصیص  111،121، معادل 1723221بندی ای به شماره طبقهای برنامه گسترش خدمات موزهتخصیص هزینه -

 136111های ملی و میلیون ریال برای طرح 7316112میلیون ریال ) 121،921ای برنامه یادشده های سرمایهاراییتملک د

 باشدآ های ملی استانی( میمیلیون ریال برای طرح

، معادل 1723229بندی و تاریخی به شماره طبقه فرهنگی اشیاء و معرفی ای برنامه تأمی ، حفاظت، مرمتتخصیص هزینه -

 ای نداردآ های سرمایهباشد و ای  برنامه اعتبار تملک داراییمیلیون ریال می 111،171
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میلیون ریال  131،333، معادل 1727229بندی دستی به شماره طبقهصنایع صادرات از توسعه ای برنامه حمایتتخصیص هزینه -

 ای نداردآ های سرمایهباشد و ای  برنامه اعتبار تملک داراییمی

میلیون ریال  991،171، معادل 1721221بندی کشور به شماره طبقه به ورودی گردشگران ای برنامه جذبهزینهتخصیص  -

 ای نداردآ های سرمایهباشد و ای  برنامه اعتبار تملک داراییمی

تخصیص  میلیون ریال و 111،111، معادل 1721221بندی داخلی به شماره طبقه گردشگری ای برنامه توسعهتخصیص هزینه -

 باشدآ میلیون ریال می 1116111ای برنامه یاد شده های سرمایهتملک دارایی

میلیون ریال و تخصیص  11،171، معادل 1221217بندی الکترونیک به شماره طبقه دولت ای برنامه توسعهتخصیص هزینه -

 باشدآ میلیون ریال می 176711ای برنامه یادشده های سرمایهتملک دارایی

باشد و ای  میلیون ریال می 1،317، معادل 1721221بندی کاربردی به شماره طبقه هایای برنامه پووهشهزینه تخصیص -

 ای نداردآ های سرمایهبرنامه اعتبار تملک دارایی

میلیون  37،197، معادل 1121221بندی و مهارتی به شماره طبقه ایفنی، حرفه  یررسمی ای برنامه آموزشتخصیص هزینه -

 ای نداردآ های سرمایهباشد و ای  برنامه اعتبار تملک دارایییال میر

 1،717، معادل 1723221بندی شناختی به شماره طبقه باستان هایآثار و محوطه و شناسایی ای برنامه بررسیتخصیص هزینه -

 ای نداردآ های سرمایهباشد و ای  برنامه اعتبار تملک داراییمیلیون ریال می

 31،113، معادل 1723227بندی تاریخی به شماره طبقه آثار و بناهای سازیو آماده ای برنامه تجهیز، مرمتزینهتخصیص ه -

 ای نداردآ های سرمایهباشد و ای  برنامه اعتبار تملک داراییمیلیون ریال می

میلیون ریال و  131،723معادل  ،1727221بندی دستی به شماره طبقهصنایع و رشد تولیدات ای برنامه احیاءتخصیص هزینه -

 باشدآ میلیون ریال می 1926222ای برنامه یاد شده های سرمایهتخصیص تملک دارایی

گسترش "، "تأمی ، حفاظت، مرمت و معرفی میراث  یرمنقول فرهنگی"های اعتبار برنامه الزم به ذکر است باالتر بودن تخصیص

( قانون تنظیم 71از اعتبار ابال ی بر اساس جابجایی اعتبارات به استناد ماده ) "توسعه گردشگری داخلی"و  "ایخدمات موزه

 ها انجام شده استآ بخشی از مقررات مالی دولت و از محل کاهش سایر برنامه
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 1396ای سازمان به تفکیک برنامه در سال های سرمایهای و تملک داراییتخصیص اعتبارات هزینه -6شماره  جدول

)ارقامبهمیلیونریال(

 ردیف

شماره 

بندی طبقه

 برنامه

 عنوان برنامه
 اعتبار مصوب 

 1396ای هزینه

 تخصیص 

 1396ای هزینه

 اعتبار مصوب 

 1396تملکی 

 تخصیص 

 1396تملکی 

g--186،000180،687دستیبرنامهطراحیوترویجصنایع11707003

g--33،00030،676آماریهایبرنامهتنظیمواجرایطرح31003035

21708003
برنهامههتيمین،حفاظت،مرمتومعرفیمیراثغیرمنقول

فرهنگی
852،000533،6183.855.0001.863.856g

81706002
سههازی،تعمیر،تجهیزوبرنهامههتامین،توسههعه،مقاوم

آالتها،اماکنوماشیننگهداریفااها،ساختمان
--80.00027،780g

170،000316،808832.000785.150gایبرنامهگسترشخدماتموزه51708005

61708002
-برنامهتيمین،حفاظت،مرمتومعرفیاشههیاءفرهنگی

تاریخی
130،000113،576--g

g--180،000183،888دستیتوسعهصادراتصنایعبرنامهحمایتاز71707002

g-g-870،000221،376ورودیبهکشوربرنامهجذبگردشگران81706001

320،000355،1881.055.000513،351gبرنامهتوسعهگردشگریداخلی31706003

33،00031،67533.83537،763gبرنامهتوسعهدولتالکترونیک101003057

g-g-15،0003،867هایکاربردیبرنامهپژوهش111708001

g-g-75،00087،327ایومهارتیغیررسمیفنی،حرفهبرنامهآموزش131803005

121708006
هایباستانبرنامهبررسیوشناساییآثارومحوطه

شناختی
33،0006،787-g-g

g-g-65،00088.518سازیآثاروبناهایتاریخیبرنامهتجهیز،مرمتوآماده181708007

130،000183،708280،000120،000gدستیصنایعبرنامهاحیاءورشدتولیدات151707001

 219161459 418521425 210251613 211801000 های ملیجمع برنامه

ایملیاستانیهایسرمایههایتملکداراییهایدارایطرحبرنامه

161708003
برنهامههتيمین،حفاظت،مرمتومعرفیمیراثغیرمنقول

فرهنگی
-g-g30.00068.152

g-g170.00068.153-ایبرنامهگسترشخدماتموزه171708005

 1321312 2601000 - - های استانیجمع برنامه

 310481771 511121425 210251613 211801000 های سازمانجمع کل برنامه
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 1396های متفرقه سازمان در سال ای و تملکی ردیفتوزیع اعتبارات هزینه  -7شماره  جدول

میلیونریال()ارقامبه

 کد ردیف متفرقه عنوان ردیف متفرقه محل تامین اعتبار
 اعتبار مصوب 

 1396ای هزینه

 تخصیص 

 1396ای هزینه

 اعتبار مصوب 

 1396تملکی 

 تخصیص 

 1396تملکی 

اعتبارات

هایمتفرقهردیف

قانونبودجه

1236سال

افزایشاعتبارات-سازمانبرنامهوبودجهکشور

ایموهههو هایسههرمایهتملکداراییهایطرح

جابجاییاعتبارات

130-550000--38٫000-

هاوتاسیساتگردشگریوتوسهعهزیرسهاخت

دستیحمایتازبخشمیراثفرهنگیوصنایع
36-52000030،00080،080310،000181،380

-30٫000--550000-33هایاجتنابناپذیروهروریکمکبههزینه

اعتبهاراتموهههو قهانوناسههتفادهمتوازناز

امکاناتکشههوروتوزیععادالنهورفعتبعیوو

ارتقاءسههطحمناطقکمترتوسههعهیافتهوتحقق

)ملی(پیشرفتوعدالت

87-550000--528،85320٫000

---550000180،000-75دستیاشتغالوترویجصنایع

کمهکبهاشههخاقحقوقیغیردولتیموهههو 

1(17)جدولشماره
2-58000035،00013٫0008٫350-

هاوابنیهتاریخیسازیوادارهموزهتامین،آماده

)درآمد(
12-520000230،000133،880862،000376،210

وارداتازعوارضاخذازحاصلدرآمدموهو 

85-دستیصنایعوفرهنگیمحصوالتوکاالها

%15وارشاداسالمیوفرهنگوزارت%

ودستیفرهنگی،صنایعمیراثسازمان

گردشگری

103-52000033،5008،106--

اراهیوهاساختماناجارهموهو اعتبارات

فااهایواماکنامکانات،جملهاز)دولتی

ورزشیکلیهوهنریفرهنگی،آموزشی،

(اجرائیهایدستگاه

61-520000160،00056،813--

اعتباراتموهو قانوناستفادهمتوازناز

امکاناتکشوروتوزیععادالنهورفعتبعیوو

یافتهوتحققارتقاءسطحمناطقکمترتوسعه

استانی(–)ملیپیشرفتوعدالت

87-550000--100،000100،000

 587،550 1،363،702 349،045 797،500 جمع 
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 فصل چهارم

 ارزیابی عملکرد و پیشنهادات
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 های سازمان در سال اول برنامه ششم توسعه کشورنتایج حاصل از ارزیابی عملکرد مواد قانونی و شاخص

 

یازهای هر ن ها وگیرد و ظرفیتشرایط و متقضیات آن کشور صورت می ،ریزی برای توسعه در هر کشوری با توجه به نیازهارنامهب

ه هایی برای توسعه بها و برنامهطلبدآ در ایران نیز استراتویمدت را میهای بلندمدت و کوتاهریزیکشور، نوع خاصی از برنامه

اقدام  اشدآبها میای  دست برنامه های پنج ساله توسعه یکی ازمدت تهیه شده است که برنامهمدت و کوتاهصورت بلندمدت، میان

 آ ها در تحقق اهدام تعیی  شده استی موفقیت یا عدم موفقیت سازمانی سازمانی تالش برای آگاهی از درجهبه ارزیاب

ه حوزه در س خود وظایف انحصاری و حاکمیتیدستی و گردشگری همواره تالش نموده با توجه به سازمان میراث فرهنگی، صنایع

سعه ریزی جهت تو، برنامهدستی ایراندشگری و مدیریت بخش صنایعگر ءاز میراث فرهنگی، مدیریت و ارتقاحفاظت و حمایت 

های کالن دولت را در دستور کار خود قرار دهدآ انجام ای  مهم تنها از طریق رصد منظم و مداوم عملکرد متوازن و همسو با سیاست

 یر استآ پذهای مورد نیاز آینده امکانیتبینی فعالگیری از آن به عنوان چراغ راهی برای پیشو نقاط قوت و ضعف سازمان و بهره

 عواملی از قبیل جلب مشارکت بخشای  سازمان در تالش است تا کلیه اهدام تعیی  شده در برنامه ششم توسعه تحقق یابدآ 

 یاء،ها و نگهداری از اشعمومی و خصوصی در صیانت و مدیریت میراث فرهنگی کشور، استفاده از بخش خصوصی در توسعه موزه

جام محوری در انهای بخش گردشگری در مدیریت صنعت گردشگری کشور و برنامههای اجرایی و تشکلجلب مشارکت دستگاه

های هر سه حوزه تحت پوشش سازمان از دالیل اصلی موفقیت در تحقق اهدام تعیی  شده در برنامه ششم توسعه کشور فعالیت

 باشندآمی 1911طی سال 

شناسی دارد که همواره باید در انجام م العات و آسیبی هایو ضعف سامانیبحکایت از نا 1911 سال طیررسی عملکرد سازمان ب

، بناشی از ساختارهای نامناس عمدتاً هاضعفکشور مورد توجه قرار گیردآ ای   دستی و گردشگریمیراث فرهنگی، صنایعل ئمسا

فرهن  سازمانی اثربخش به منظور ایجاد تحول و دگرگونی در  فقدان ،سترسی آسان به منابع درآمدی ناشی از فروش نفتد

 آاست و آآآفقدان بیانیه ماموریت های تخصصی، حوزه

 های عظیم واز تمام ظرفیت گیریبهره و هماهنگی و تعامل درون و برون سازمانی، ایجاد بهبود عملکردتالش در  با استامید 

 شم توسعهبرنامه شهای تعیی  شده در به کلیه اهدام و شاخص بتوانیم گردشگری دستی ومتنوع سازمان میراث فرهنگی، صنایع

 دست یابیمآ
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 برنامه ششم توسعه سال اول نقاط قوت عملکرد سازمان در 

 

 

 برنامه ششم توسعه سال اول عملکرد سازمان در  ضعفنقاط 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعاملبادستگاههای
اجرایی

هویتبخشیو
برندسازیدرحوزه
صنایعدستی

موفقدرامرپژوهشهای
باستانشناسی

ایجادوتقویت
تشکلهایغیردولتی

توسعهوایجادکارگاهها
ومراکزتولیدی
صنایعدستی

آموزشجوامعمحلیدر
روستاهایهدف
گردشگری

جلیاعتماددارندگان
تاریخی-اموالفرهنگی

منقولوغیرمنقول

فعالسازیبخش
خصوصیدرحوزهحفظو
گیصیانتازمیراثفرهن

 نقاط قوت

نقاط ضعف

عدمبهرهگیریاز
شیوههایعلمی،
پژوهشینوین
سرمایهگذاری

ناتوانیدرجلی
همکاریسایر
دستگاههای
اجرایی

عدمنظارتحین
اجرایطرحهای
بزرگعمرانی

عدماستقرارکامل
سیستم

بودجهریزی
عملیاتی

نبودبرنامههای
راهبردیمدون
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 آتی هایپیشنهادات جهت بهبود عملکرد سازمان در سال

 

پیادهسازیمدیریتجامعویکپارچهسازمان

یتتوسعهپایدارگردشگریوحماحرکتبهسوی
صنایعدستیبارویکردایجاداشتغالاز

توانمندسازینیرویانسانیفعال

کاهشاتکاءبهمنابعمالیدولتی

تیماندرقوانینواسنادباالدسزارتقاءجایگاهسا
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 راهکارهای  پیشنهادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیادهسازیمدیریتجامعویکپارچهسازمان

تهیه و تدوی  سند راهبردی توسعه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  •

(ردبودجه ریزی بر مبنای عملک)بازنگری در توزیع منابع بر اساس اولویت های برنامه ای •

های اجرایی تعامل سازنده با سایر دستگاه•

ساماندهی نظام مدیریتی و ساختاری •

(TSA-حساب اقماری )اجرای نظام جامع آماری روزآمد و یکپارچه •

توانمندسازینیرویانسانیفعال

جذب نیروی متخصص •

پشتیبانی با تعداد پرسنل تخصصی-ایجاد تناسب میان تعداد پرسنل اداری•

ها با ساختار مصوبتناسب بی  وظایف و ماموریت•

ارتقاءجایگاهسازماندرقوانینواسنادباالدستی

یدستی و گردشگرتهیه و تدوی  اساسنامه سازمان میراث فرهنگی، صنایع•

بازنگری قوانی ، مقررات و آئی  نامه های اجرائی•

برقراری نظام حقوقی شفام با سایر دستگاه های اجرایی•
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کاهشاتکاءبهمنابعمالیدولتی

افزایش مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی•

هیلت امنایی نمودن اداره اماک  تاریخی و حمایت از موزه های خصوصی•

روژه هامعرفی بسته های سرمایه گذاری جذاب به منظور جلب مشارکت فعال بخش خصوصی در اجرای پ•

توسعهپایدارگردشگریوحمایتازصنایعدستیبارویکردایجاداشتغال

ساماندهی خدمات گردشگری در مبادی و مقاصد و تسهیل ورود و خروج گردشگران•

تدوی  نظام جامع استانداردهای ناظر بر محصوالت و خدمات گردشگری•

هره گیری از روش های نوی  تبلیغات، بازاریابی جهت معرفی جاذبه های گردشگری ب•

حمایت از صنایع دستی جهت حضور فعال در بازارهای داخلی و خارجی•

توسعه نظام فراگیر و کارآمد تولید، بسته بندی و توزیع صنایع دستی •

اززنده سازی هنرهای سنتی و رشته های در حال انقرا  ب•

مستندسازی میراث فرهنگی، تاریخی، طبیعی و هنرهای سنتی•
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