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کشورها و ملت ها قرار داشته باشد. سابقه تاریخی ما، میراث اید در سطح باالی باین کشور 

  فرهنگی ما، توانایی های ما، ظرفیت های طبیعی ما، همه به ما این را امال و دیکته می کنند.

ی من تصورم این است که اگر مسئولین کشور و مسئولین استان بتوانند از همین مسئله

گردشگری به شکل درست، با تبلیغات صحیح و با جهت گیری صحیح استفاده کنند، 

درآمد آن استان را از همه ی معونه های دیگر بی نیاز می کنند. مسئله گردشگری خیلی 

 مهم است. 

 مقام معظم رهبری

  

 

 

مکلف است تا راث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می وزارت»قانون برنامه ششم توسعه:  011بند الف ماده 

پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را در چهارچوب قوانین مربوطه با رویکرد 

 « رائه نماید.ااستفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیأت وزیران 
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 :مقدمه

زین درآمدزا و جایگ صنایع ترینمهم از عنوان متولی صنعت گردشگری کهبهو صنایع دستی گردشگری ، وزارت میراث فرهنگی

 انداز بیست ساله کشورهای خود در حیطه سند چشم؛ به منظور تحقق بخشیدن به رسالتاستدرآمدهای ناشی از صادرات نفت 

ویی گذاری کالن و تدوین الگقانون برنامه ششم توسعه و سایر قوانین فرادستی به منظور سیاست 111ماده  (الف)و به استناد بند 

  نماید.ارائه میرا  کشورگردشگری توسعه  راهبردیمنسجم، جامع و پایدار، سند واحد، 

این سند با مشخص نمودن خطوط کالن سیاستی بر اساس حوزه مداخالت اصلی حوزه گردشگری، پایه و مبنای اجرایی شدن 

ر بود. در این راستا، این سند به منظو شود، خواهدبرنامه اجرایی گردشگری که از این پس با عنوان برنامه ملی گردشگری ذکر می

ایجاد زمینه تدوین برنامه ملی توسعه گردشگری و پیاده سازی اهداف در پویاترین حالت ممکن و منطبق با رویکرد افزایش 

  تدوین شده است.وری و همچنین دستیابی به شاخص های توسعه پایدار گردشگری بهره

 

 

 

 24فردی یا گروهی که بیش از به صورت هایی که فرد یا افراد در مسافرت های داخلی، خارجی، مجموعه فعالیتگردشگری؛ 

 دهند.ساعت باشد و به منظور کسب و کار نباشد، انجام می

 می خواهد در آینده به آن دست یابد. گردشگری کشور صنعت بیانگر تصویر است از آنچه که چشم انداز؛

ز مقصود یا منطقه ا سازمانمشخص و مقصود یک  سازمانجمله یا عبارتی است که بدان وسیله فلسفه وجودی  بیانیه مأموریت؛

 یا منطقه مشابه متمایز می شود. سازمان

  است. هدف در برنامه ریزی، نهایتی است که برنامه ریزی به سمت و سوی آن جهت گرفته ؛هدف

 می تواند بدان وسیله به هدف های بلند مدت خود دست یابد.مقصد گردشگری ابزاری است که  راهبرد؛

مسیر مناسبی  ،ابزاری است که سازمان ها را قادر می سازد ضمن شناخت محیط و پیگیری مداوم آن ؛برنامه ریزی راهبردی

 را جهت ادامه فعالیت و یا رشد و گسترش در پیش گیرند. 

و امکانات، قابلیت و توان های گردشگری اظ جاذبهناحیه یا محدوده جغرافیایی که از لحهر کشور، شهر،  ؛گردشگری مقصد

 الزم برای پذیرش گردشگر را داشته باشد. 

 مفاهیم و واژگان کلیدی تعریف
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توسعه به نحوی که نیازهای نسل کنونی را بدون به مخاطره انداختن توانایی نسل های بعدی برای برآوردن توسعه پایدار؛ 

 کند.نیازهایشان، تأمین 

اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی فعلی و آتی خود را کامال مد نظر قرار می  آثارنوعی از گردشگری که دشگری پایدار؛ گر

زیست و جامعه  دید کنندگان، صنعت گردشگری، محیطمسئول و متعهد است و به تأمین نیازهای باز ،اثراتدهد و در قبال این 

  میزبان می پردازد.

 شامل تنظیم و تدوین چارچوب توسعه بلند مدت ،بعنوان برنامه اجرایی این سند ،گردشگری توسعهبرنامه ملی  برنامه ملی؛

  .شودمی دار ها و اقدامات اولویتبرای فعالیت برنامه اقدام کوتاه مدتیک  وبرای گردشگری 
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 فصل دوم 

 اهدافچشم انداز و 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 8 

 
 

 یها امهبرن و ها راهبرد با ی می تواندگردشگر بر تمرکز بابه سبب برخورداری از منابع غنی جاذبه های طبیعی و فرهنگی  ایران

لذا  .شود مندبهره حوزه گردشگری از داریپا منبع کی عنوان به وهد د کاهش ینفت منابع به را خود یوابستگ ،منسجم و منظم

یت در راستای توسعه ظرفباید به سمت توسعه پایدار ) اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی( حرکت کند و گردشگری 

 ها و هنرهای سنتی،دانشطبیعی، میراث ملموس و غیر ملموس(، ها و ارتقا قابلیت های موجود در زمینه های میراث فرهنگی )

قام مهای کلی برنامه ششم توسعه توسط سیاستبه استناد ابالغ از طرفی، . گام بردارد صنایع دستی وری بومی وفنا

 تواند می گردشگری بخشد. لذا صنعت تحقق نفت را به اتکا بدون اقتصاد کند که حرکت سمتی به باید ما کشور ،معظم رهبری

  .نماید ایفا اقتصادی بخشی تنوع این در را اساسی نقشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی فرهنگهویت حفظ، تقویت و عرضه ای که به موجب آن توسعه گردشگری جمهوری اسالمی ایران به گونهفراهم نمودن زمینه 

پذیری کشور در این حوزه، ارتقاء فرهنگ سازی در زمینه گردشگری، بهبود رقابتارتقاء آگاهی و ، های حاکم بر جامعهو ارزش

گردشگر از طریق نوآوری و تنوع بخشی به محصوالت گردشگری، توزیع متوازن زمانی و مکانی سفر در کشور، کیفیت تجربه 

و هدایت ذینفعان اصلی در توسعه صنعت  ، اشتغال زایی، ارز آوری و درآمدزاییتسهیل ورود به فضای کسب و کار گردشگری

 .دگردشگری پایدار حاصل شورویکرد  در راستایگردشگری 

 چشم انداز سند

ارزش های حاکم بر کشور، در  اساس برصنعت گردشگری جمهوری اسالمی ایران 

متوازن و استفاده منطقی از  رویکرد توسعه پایدار، همه جانبه،با اتخاذ   0111افق 

ی بخش خصوص مشارکتاز حداکثری  استفادهو طبیعی با  فرهنگی -تاریخیمیراث  

 .خواهد بود برتر منطقه هایو جزء کشورهای توسعه کشور عنوان یکی از پیشرانبه

 بیانیه مأموریت
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  ملی -دینی هویت  تقویتتوسعه گردشگری در راستای   

   توسعه هنرهای سنتی و صنایع و احیاء، ترویج و  طبیعیمیراث فرهنگی و  تنوع قومی، اسالمی -های ایرانیارزشصیانت از

 دستی 

  اخالق گردشگری  منشوررعایت 

  تأکید بر الگوی توسعه گردشگری جامعه محور 

 مندی و دسترسی عادالنه همگانی به سفر بهره 

  گردشگریدر رعایت اصول توسعه پایدار 

 

 
 

 به تحکیم هویت فرهنگی، حفظ ارزش ها، میراث طبیعی، فرهنگی و صنایع دستی اهتمام 

  و معرفی آثار میراث فرهنگی و طبیعی ایران به سایر ملل گردشگری مقصد عنوان به کشورمعرفی 

  یقاز طر صنعت گردشگریدر و افزایش اشتغال کارآمد با تاکید بر جوامع محلی، جوانان و زنان فضای کسب و کار بهبود 

 فرهنگ سازی 

 ارتقاء سطح رفاه و نشاط اجتماعی 

 های نهادی و بین بخشی در راستای توسعه صنعت گردشگری تقویت همکاری 

 گردشگری  افزایش رقابت پذیریخصوصی در راستای  -مشارکت بخش عمومی  تقویت 

  ارتقاء کیفیت تجربه گردشگران 

 توسعه متوازن منطقه ای کشور همکاری در  

  سهم خدمات گردشگری از درآمد ملیافزایش 

 ین ایران در سطح ب از کشور با بهبود تصویر ذهنی و دیپلماسی فرهنگی اهداف دیپلماسی عمومی تحقق تالش در راستای

 المللی

 

 

 هازشار

 اهداف کالن
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 گردشگری در اسناد فرادستی جمهوری اسالمی ایران و قوانین موضوعهجایگاه 

گذاران ی خط مشی گذاری در هر صنعتی، بررسی جایگاه آن صنعت نزد مقامات مسئول و به خصوص سیاستالزمه

باشد؛ چراکه تعیین کننده اهمیت هر صنعت در سطح حاکمیت، میزان حمایت دولت از در سطوح حاکمیت می

توان به طور مستقیم و غیر مستقیم یکی از ای آن بخش است؛ در این راستا، گردشگری را میی توسعههافعالیت

توان به ابزارهای اساسی تحقق بندها و مفاد متعددی از اسناد فرادستی جمهوری اسالمی ایران دانست؛ از جمله می

 9های کلی نظام در دوره چشم انداز؛ بند ؛ بندهایی از سیاست1414سند چشم انداز توسعه در افق  8و  6، 1بند 

قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ ماده  2ماده   31، 18، 11سیاست های کلی اشتغال؛ بندهای 

اساسنامه سازمان جهانی جهانگردی؛ بندهایی  از نقشه مهندسی فرهنگی کشور؛ هدف کالن نقشه جامع علمی کشور  3

و قوانین برنامه های توسعه  14/17/1383های کالن بخش میراث فرهنگی و گردشگری، مصوب و در نهایت سیاست

اول تا ششم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و سیاست های کلی ابالغی از سوی مقام معظم 

 آمده است. رهبری در راستای تدوین این برنامه ها اشاره کرد. اهم این موارد در قالب جدول پیوست 
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 سومفصل 

  محیطیتحلیل 
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راهبردی مستلزم تجزیه و تحلیل عوامل درونی و بیرونی تاثیرگذار بر عملکرد سیستم است تا با شناخت این عوامل  ریزیبرنامه

در شکل زیر مشاهده می شود، منظور از محیط بیرونی، عوامل اقتصادی،  بتوان راهبردهایی مناسب ارائه کرد. همانگونه که

فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی و تکنولوژیکی مؤثر بر صنعت گردشگری و منظور از محیط درونی، منابع و جاذبه -اجتماعی

   ها، تسهیالت و خدمات، زیرساخت ها و عوامل نهادی تاثیرگذار این صنعت است.

 

 گردشگری سیستم تأثیر گذار بر بیرونی درونی ومحیط   

 

 در توسعه صنعت گردشگری  عوامل محیط بیرونی مؤثر

  دهد:در صنعت گردشگری نشان میمحیط بیرونی مؤثر  های انجام شده، عوامل ذیل را بعنوان عواملبررسی

 :فرصت ها

  2131یر و رشد فزاینده آن تا سال سال اخ 11در صعودی بودن میانگین رشد جهانی صنعت گردشگری 

 مع میزبان در میان گردشگران دنیارفتار با جوا چگونگیپذیری راجع به افزایش میزان آگاهی و مسئولیت 

  ایران به دلیل  آثار ثبتی در فهرست  اشتهارافزایش توجه گردشگران به کشورهایی با تاریخ و فرهنگ دیرینه و

 میراث جهانی یونسکو

  و حوزه ایران با برخی از کشورهای منطقه تمدنی  –های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی پیوستگیهمجواری و 

 وجود ظرفیت قابل توجه در زمینه ارائه خدمات به گردشگران کشورهای مسلمان 

تسهیالت و خدماتمنابع و جاذبه ها

عوامل نهادیزیرساخت ها

محیط داخلی

محیط خارجی

-اجتماعی

فرهنگی

تکنولوژیکیسیاسی

اقتصادی

زیست محیطی

 محیط بیرونی

 محیط درونی

 تحلیل وضعیت محیطی
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 رای یژه بموقعیت جغرافیایی ایران و تنوع زیستی و وجود مناطق حفاظت شده و شرایط جغرافیایی مساعد و جذاب بو

ها و سواحل شمالی کشور؛ و کشوورهای اروپایی در زمینه کویرگردی و کشورهای حوزه خلیج فارس در زمینه جنگل 

 های آزاد و سواحل شمال و جنوبدسترسی کشور به آب

    گسوترش کسوب و کارهای نوین حوزه گردشگری در میان نسل    و  کاربرد بیشوتر و متنوع شودن اسوتفاده از فناوری

 رکاهش هزینه های تمام شده دو  تحریک، شوکل گیری و پاسوخ گویی موثر به تقاضوای گردشوگری     منظور جوان به

مدیریت عرضوه و تقاضوای گردشگری و تسهیل تجزیه و تحلیل رفتار بازیگران کلیدی در توسعه گردشگری مقصدها   

 به واسطه دسترسی به کالن داده ها  

 :تهدیدها

 رهای اصلی گردشگر فرست دنیاوجود تصویر منفی از ایران در کشو 

  راستای جذب سرمایه گذاران خارجی و هزینه کرد باالخص مشکالت تبادل مالی بین کشور ایران و سایر کشورها در

 گردشگران خارجی در کشور

 از به چالش کشیده شدن نظم جهانی های سیاسی ناشیالمللی و تنشتلقی عدم ثبات روابط بین 

 های نظامی در خاورمیانهمنی و درگیریگسترش تروریسم، بروز ناا 

  ایای و فرامنطقهایران از طرف رقبای منطقه فرهنگی - اقتصادی –تالش برای انزوای سیاسی 

 پذیری باالی منابع محیط زیستی کشورای و آسیبهای طوالنی مدت جهانی و منطقهتغییرات اقلیمی و خشکسالی 

 های مرزیبر روی رودخانهل منابع آبی و ایجاد سدهای بزرگ ای بر سر کنترهای منطقهرقابت 

 صنعت گردشگریتوسعه در  مؤثر درونیعوامل 

 :قوت ها

  کشور در مناطق مختلف های گردشگریجغرافیایی منابع و جاذبه پراکندگیتنوع و 

  مقصدهاافزایش تمایل سرمایه گذاران و جوامع محلی برای توسعه تسهیالت و خدمات گردشگری در سطح 

  توسعه تسهیالت و خدمات گردشگری به ویژه مراکز اقامتی و پذیرایی منحصربفرد مبتنی بر قابلیت های تاریخی و

 فرهنگی مناطق

 تدوین ضوابط استانداردسازی تاسیسات و خدمات گردشگری و ارزیابی آن ها 

 افزایش ظرفیت کمی تأسیسات و خدمات گردشگری 

  حمایت از سرمایه گذاری در بخش گردشگریوجود برخی مشوق ها و تسهیالت 

 سازی مدیریت گردشگری های بخش خصوصی و جلب مشارکت آنان در تصمیمروند رو به رشد استفاده از ظرفیت

 کشور
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 :ضعف ها

 عدم تبدیل منابع گردشگری به عنوان جاذبه و محصول گردشگری قابل ارائه 

 و عدم توزیع منطقه ایگردشگری در برخی مناطق  تمرکز فعالیت ها و خدمات 

 تطابق ضعیف بین عرضه و تقاضای گردشگری در توسعه تسهیالت و خدمات گردشگری 

  وری در طول زنجیره تامین خدمات گردشگری و عدم برخورداری از صرفه های مقیاس و بهرهو ضعف یکپارچگی

 هامدیریت هزینه

 پیچیدگی سیاست گذاری در حوزه لغو روادید با کشورهای هدف 

 عف کمی، کیفی، بهره وری و عدم مدیریت بهینه زیرساخت های حمل و نقل)زمینی، هوایی، دریایی( در کشورض 

 توزیع نامناسب زیرساخت های گردشگری برای توسعه مناطق و مقصدهای گردشگری 

 های صدور مجوزها و توسعه فعالیت ش های بین بخشی در مدیریت مقصدها،های مختلف و چالمداخالت بین دستگاه 

 گردشگری کشور

 خالء قوانین و مقررات جامع برای بخش گردشگری کشور 

  ضعف دانشی و مهارتی نیروی انسانی 

 عدم شکل گیری تشکل های منسجم بخش خصوصی و عمومی در گردشگری 

  های بازاریابی منسجم برنامه اجرایعدم 
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 چهارمفصل 

 نفعانذی تحلیل 

 و راهبردها 
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توسعه هدفمند گردشگری در کشور نیازمند مشارکت ذی نفعان کلیدی است. ذی نفعان، افراد و گروه هایی هستند که برای     

رسیدن به بخشی از اهداف یا نیازهای خود به صنعت گردشگری وابسته اند و صنعت گردشگری نیز به نوبه خود برای رشد پایدار 

 آن از ای و دبگذارن ریتأث آن یهاتیفعال بر توانندیم که هستند یافراد ای گروهردشگری صنعت گ نفعانیذبه آنها وابسته است. 

. لذا همکاری و مشارکت ذی نفعان و توجه به خواسته ها و منافع آن ها در چارچوب رویکرد توسعه پایدار، در برنامه رندیبپذ ریتأث

توان در چهار گروه اصلی نفعان کلیدی بخش گردشگری را میریزی، اجرا و نظارت بر توسعه صنعت گردشگری اهمیت دارد. ذی

  ته بندی نمود.دسگردشگران و بخش خصوصی دولت، جامعه محلی، 

 

 نمودار ذی نفعان کلیدی صنعت گردشگری کشور                

ذینفعان دولتی تأثیر گذار در امر توسعه گردشگری جمهوری اسالمی عبارتند از: وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و  از جمله

اسالمی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اطالعات، وزارت کشور، نیروی انتظامی ارشاد اسالمی، سازمان فرهنگ و ارتباطات 

، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،وزارت صنعت، معدن مرکز آمار ایران، کشور جمهوری اسالمی ایران، سازمان برنامه و بودجه

ت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداش

دولت

جامعه محلی

گردشگران

بخش خصوصی

 تحلیل ذینفعان

ذی نفعان 

کلیدی صنعت 

 گردشگری
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،گمرک جمهوری اسالمی ایران، سازمان امور مالیاتی، وزارت ج.ا.ا ، بانک مرکزیداراییی و اقتصادامور وزارت و فناوری اطالعات، 

، سازمان صدا نانو امور جواها، مراتع و آبخیزداری، سازمان امور اراضی، وزارت ورزش نیرو، وزارت جهاد کشاورزی،سازمان جنگل

  و صنایع دستی گردشگری ، وزارت میراث فرهنگیو سیما، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه، 

کند: گروه اول کسانی هستند که اصطالحاً آن ها را مردم یا جوامع گروه تقسیم میدو ی میزبان در مقصد را می توان به جامعه

از نظر حقوقی میزبانان غیر رسمی هستند یعنی هیچ مسئولیت رسمی بعنوان میزبان ندارند و گروه  نامند؛ این مردممحلی می

کنند مانند هتلداران، مسئولین و دیگر ارائه کنندگان خدمات ی گردشگری کار میدوم افرادی هستند که بصورت رسمی در زمینه

شوند: گروه اول مشاغل و فعالیت های مرتبط با گردشگری؛ خود مردم یا جوامع محلی نیز به سه گروه تقسیم می

گردشگری)کسانیکه ارتباط مستقیم دارند( مانند فردی که در کنار رستوران یا هتلی که تأسیس شده، یک جایگاه برای خدمات 

ی و یفروشگاه محصوالت غذادهد، گروه دوم افرادی که بطور غیر مستقیم در ارتباط هستند مثل فروش یک محصول ترتیب می

 ی میزبان، مشاغلافزایش تقاضا در جامعه یابد بدین معنی کهیا گیاهی که به واسطه ورود گردشگران درآمد آنان افزایش می

ی میهمان ندارند، نه از نظر کاری، نه شغلی کند و گروه سوم، هیچگونه ارتباطی با جامعهغیر مرتبط را هم به نوعی تحریک می

وامع ج این افراد در یک سلسله مباحث هدایت شده با گردشگران در ارتباط هستند. به عبارت دیگر، امیتمن امّا او...، مثل معلم

ی منابع اولیه ای هستند که گردشگری به آن وابسته است و هم وجودشان در یک مکان خاص در یک زمان محلی هم نماینده

ه شود. جوامع محلی باید نقش فعالی در تضمین منافع ی گردشگری به خودی خود استفادخاص ممکن است برای توجیه توسعه

 مثبت از گردشگری بازی کنند.

 ها کهگردشگری شامل ارتباطات بین اجزا مختلف همچون حمل و نقل، ارتباطات، امکانات رفاهی و ... است. هر یک از این بخش

نظر دولت قرار بگیرند، لذا ضرورت دارد تا بخش دهند، نمی توانند بطور جداگانه تحت های توسعه گردشگری را تشکیل میپایه

خصوصی در توسعه و ترویج گردشگری مشارکت کند. در واقع، بخش خصوصی عهده دار تولید خدمات به گردشگران در جهت 

ل مرسیدن به مقصد و تأمین محصوالت و خدماتی که گردشگران نیاز دارند، می باشد. این بخش می تواند به طور فعاالنه در تعا

با دولت در زمینه تسهیل سفر از طریق طراحی یک مدل کامالً یکپارچه سفر هوشمند با تالش مشترک همه ذینفعان عمومی و 

 خصوصی، همکاری کند.

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 18 

 

 

نفعان کلیدی بخش توجه به تجزیه و تحلیل عوامل محیط بیرونی و درونی سووویسوووتم گردشوووگری و اخذ دیدگاه های ذی  بوا 

گردشوووگری، راهبردهای کالن حوزه گردشوووگری کشوووور و سووویاسوووت های مربوط به آن ها در چارچوب اهداف، ارزش ها و  

روی همچنین به منظور حل چالش های پیشرویکردهای اسواسوی توسوعه گردشوگری به شرح جدول ذیل تدوین شده است.     

 صنعت در قالب راهبردهای کالن و سیاست های اجرایی، اقدامات اساسی ارائه شده است. 

 

 (1) جدول شماره:

 

 چالش ها

ی و ریزی گردشگری، همکاربا توجه به بین بخشی و فرابخشی بودن صنعت گردشگری و لزوم توجه به این مورد در مدیریت و برنامه

ربط و مرتبط با این حوزه، مشارکت بخش خصوصی، سازمان های های ذیو برون سازمانی)ارگان سوازمانی  های الزم درونهماهنگی

. لذا در ضووروری اسووتافزایی برای توسووعه پایدار گردشووگری همبه منظور دسووتیابی به مردم نهاد و نهاد های عمومی غیر دولتی ( 

 ادی و مدیریتی توجه شود.مدیریت حوزه گردشگری به موانع نه

ورود به کسب و شفاف سازی قوانین و مقررات، تسهیل های فضای کسب و کار، چالشی رشد و توسعه گردشگری، هاگرهگشایش 

 و ساده سازی روند طوالنی اداری ورود به این بخشکارهای گردشگری 

 اهشک موجب ،گردشگری هایزیرساخت تطابق بسیاری از عدمهستند؛  گردشگری فضایی نظام اجزای ترینمهم از یکی هازیرساخت

 راساسب آنها کمی توسعه به توجه ها،زیرساخت کیفی بعد به توجه بر عالوه. است کشور شده گردشگری عدم توسعه مناسب و سوفر 

تسهیالت در حوزه  .است ضروری امری  شوده  گرفته در نظر اهداف تحقق و در راسوتای  منطقه با بوم و متناسوب  سورزمینی  آمایش

گردشوگری، گردشگران ورودی با مشکالتی چون نقل و انتقال ارز خارجی، هزینه ها و سرعت فرایند صدور روادید در مقایسه با سایر  

 کشورها مواجه هستند.

اه الزم، وجود دیدگهای های کاربردی نیروی انسانی، با کیفیت نبودن آموزشاز مسائل عمده در صنعت گردشگری پایین بودن مهارت

 باشد.منفی در بخشی از جامعه به گردشگری و گردشگر و عدم آموزش کدهای اخالق گردشگری به گردشگران ورودی و خروجی می

اصالح رویکرد تدوین و اجرای برنامه مدیریت یکپارچه تبلیغات گردشگری ایران متناسب با ویژگی های بازار هدف گردشگری، یکپارچه 

 .ت های تبلیغاتی بخش های مختلف صنعت گردشگری در قالب برنامه بازاریابی جامع و موثرسازی فعالی

 راهبردهای کالن حوزه گردشگری

 گردشگری ی چالش های پیش رو حوزه
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 توسعه بخش گردشگری  سیاست های اجراییو  راهبردهای کالن                                                                                         (2)جدول شماره 

 ردیف راهبردهای کالن سیاست های اجرایی

 ای)چند استانی( بین ذینفعان کلیدی)دولتی، خصوصی و عمومی(ای به کمک کمیته های منطقهگیری منطقهسیاستگذاری و تصمیم 

  در ساختار حاکمیتی کشور وزارتخانهارتقاء جایگاه و نقش راهبردی 

 اتخاذ الگوی مدیریت منطقه ای مقصدهای گردشگری 

 اتخاذ شیوه مدیریت یکپارچه صنعت گردشگری در سطوح فرابخشی و بین بخشی 

 ردشگری با رویکرد مشارکت عمومیای و تخصصی گهای حرفهگری به تشکلواگذاری امور تصدی (خصوصیPPP) 

  کاهش تمرکز گرایی در حوزه گردشگری از طریق توان بخش خصوصی وNGO ها 

 نظور تسهیل فرایندهای بخش گردشگریاصالح ساختار قوانین و مقررات به م 

 اتخاذ الگوی توسعه گردشگری جامعه محور و به صورت درون زاد با تکیه بر توانمندسازی جوامع محلی 

 1 توسعه مدیریت گردشگری

 ها و نظام سلسله مراتبی توسعه مقصدهاگذاری منابع در گردشگری متناسب با اهداف، اولویتهدایت و مدیریت سرمایه 

 تسهیل فرایندهای موجود در محیط کسب و کارهای گردشگری و افزایش زمینه های مشارکت بخش خصوصی 

 تدقیق، بسترسازی و آماده سازی فرصت های سرمایه گذاری خارجی برای مناطق دارای اولویت 

 2 توسعه سرمایه گذاری در بخش گردشگری

 ایجاد امکان دسترسی همگان به منابع و امکانات گردشگری 

 تسهیل دسترسی به خدمات حمل و نقل)هوایی، ریلی، جاده ای و دریایی( در مقصدهای گردشگری داخلی و بازارهای هدف گردشگری 

 های فناوری نوین و اطالعاتی در مقصدهای گردشگریتوسعه زیرساخت 

 ها و امکانات گردشگری زیرساخت توسعه اعمال مالحظات زیست محیطی در 

  مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی با استفاده از سرمایه گذری بخش خصوصیایجاد زیرساخت های 

 3 های گردشگریتوسعه زیرساخت

 بهبود کیفیت محصوالت و خدمات گردشگری 

 های مرتبط با صنعت گردشگری استفاده از فناوری های نوین در توسعه تاسیسات، خدمات، بازاریابی، مدیریت و سایر بخش 

 استفاده از ظرفیت مشارکت جوامع محلی در ارائه خدمات و تسهیالت به گردشگران؛ 

 گردشگری تسهیالت و خدمات به بخشیتنوع 

 توسعه تسهیالت و

 خدمات گردشگری
4 



 
 

 21 

 ردیف راهبردهای کالن سیاست های اجرایی

  تنوع(بخشی به محصوالت گردشگری مبتنی بر اهداف، سیاست ها، ارزش ها و قابلیت های مناطق و با مشارکت بخش عمومی و خصوصیPPP) 

 تنوع بخشی به فعالیت های گردشگری در مقصدهای گردشگری و افزایش مدت ماندگاری و هزینه کرد آن ها 

 ها، محورها و کانون های گردشگریتبی قطبتوسعه فعالیت های گردشگری براساس ساختار نظام سلسله مرا 

 فردمنحصربه یهااز جاذبه برداریبهره با عالئق ویژه برای توسعه محصول گردشگری 

 توسعه محورهای گردشگری فرهنگی با تکیه بر منابع تاریخی و فرهنگی منحصربفرد؛ 

 جهان؛ هب شیعی و اسالمی فرهنگی معرفی و غیرمسلمان و مسلمان گردشگران جذب با در سطح داخلی و بین المللی مذهبی گردشگری توسعه 

 توسعه محصوالت گردشگری مکمل، سازگار با هویت و ویژگی منابع اصلی 

  و موارد مشابهو تاریخی در حوزه های ژئوتوریسم توسعه گردشگری علمی در سطوح ملی و بین المللی با تکیه بر جاذبه های طبیعی 

 1 گردشگریتوسعه منابع و جاذبه های 

 آموزش نیروی انسانی از دو بعد دانشی و مهارتی 

 های اجتماعی و عمومیترویج  فرهنگ سفر و گردشگری از طریق آموزش 

 ارتقاء سطح مهارت های کاربردی نیروی انسانی صنعت گردشگری و آگاه سازی عمومی الزم به گردشگران و جامعه 

 6 انسانی  منابعتوسعه 

  نوظهور و افزایش سهم بازارهای موجود گردشگریبازارهای ورود به 

 تمرکز بر جذب تقاضاهای بازارهای هدف با قدرت هزینه کرد باالتر 

  ورود به(بازارهای خاصNiche Marketمبتنی بر ارزش )های حاکم بر ج.ا.ایران 

 تطبیق عرضه و تقاضای گردشگری در طراحی محصول و برنامه ریزی بازاریابی 

  گردشگری کشورتقویت دیپلماسی 

 توسعه و ترویج گردشگری داخلی به منظور تقویت شناخت، تحکیم همبستگی، توزیع ثروت و نشاط اجتماعی 

 7 توسعه برنامه های بازاریابی
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 اقدامات اساسی

 یکپارچه سازی نظام آماری گردشگری 

  ها؛آنهای توسعه بر مبنای مزیت رقابتی گردشگری مناطق و اجرای طرح ظرفیت هایارزیابی 

 گذاری در بخش گردشگریسرمایه جهت محلی هایتعاونی و خصوصی یهاشرکت قالب در محلی یهاظرفیت از استفاده 

 زیست و مصالح بومیمحیط با همساز نوین تسهیالت وها زیرساخت توسعه جهت گذاران،سرمایه بهمشوق  اعطای 

  دیوان ساالریایجاد پنجره واحد صدور مجوزها و کاهش 

 ای در طرح های توسعه گردشگریگذاران محلی و منطقهدهی به سرمایهیتاولو 

   تسهیل فرایند صدور روادید و تشریفات ورود اتباع خارجه 

  واحل مانند سبرداری خصوصی از منابع از بهره جهت افزایش امکان دسترسی همگان به منابع گردشگری عمومی و جلوگیری مقررات و قوانین بازنگریپیشنهاد

 ها و رودخانه

  عرضه و تقاضای ناوگان حمل و نقلمدیریت 

 های بین دستگاهیها در مقصدهای دارای اولویت گردشگری با همکاریتوسعه زیرساخت 

 ارتقاء استانداردها و کیفیت شبکه و ناوگان خدمات حمل و نقل در مقصدهای گردشگری 

 گردشگران؛ مختلف یهاگروه نیازهای تأمین جهت پذیرایی و اقامت در زمینه ویژهبه گردشگری تسهیالت و خدمات به بخشیتنوع 

 های الکترونیکی و افزایش زمینه های مشارکت گردشگران و ذینفعان در ارزیابی و اطالع رسانی کیفیت خدمات گردشگری؛استفاده از روش 

 ای و محلی؛سطح منطقه گیری از دانش بومی درطراحی و توسعه تسهیالت و خدمات اقامتی و پذیرایی با بهره 

 استفاده از تجارب و استانداردهای خدمات گردشگری زنجیره های بین المللی 
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 یکپارچه سازی زنجیره تامین خدمات گردشگری در بستر اینترنت به منظور مدیریت بهینه عرضه و تقاضا 

 وری و کاهش قیمت تمام شده خدمات گردشگریی به منظور ارتقاء بهرههای نوین مدیریت، عملیات و ارائه خدمات در کسب و کارهای گردشگراستفاده از روش 

 بسترسازی، تسهیل فرایندها و تقویت زمینه فعالیت استارت آپ ها در ارائه خدمات گردشگری 

 ارزیابی و درجه بندی، کیفیت سنجی و اعطای گواهینامه های مربوط به کیفیت برای انواع خدمات گردشگری؛ 

 های کوتاه مدت آموزش گردشگری، با هدف تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنعت گردشگری و بازآموزی شاغلین این صنعت.بازنگری دوره نیازسنجی، طراحی و 

 انجمن ها، گروه های مردم نهاد و دانشگاهبرقراری پیوند بین صنعت اعم از بخش دولتی و خصوصی ، 

 آموزش های گردشگری برقراری ارتباط با سازمان های بین المللی در زمینه 

 های آموزشی توانمندسازی نیروی انسانی مرتبط با بخش گردشگری، با مشارکت بخش خصوصی.ها و کارگاهطراحی و اجرای دوره 

 ورش، وزارت ها و نهادهای مرتبط از قبیل وزارت آموزش و پرافزایش سطح آگاهی عمومی و فرهنگ سازی در زمینه سفر و گردشگری، از طریق تعامل با دستگاه

 فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان صدا و سیما و ... وزارتعلوم، تحقیقات و فناوری، 

 هنگام سازی فهرست کشورهای بازار هدف گردشگری ج.ا. ایرانبندی بازار و بهبخش 

 توسعه انواع رویدادهای مکمل و متنوع در ارتباط با محصول گردشگری اصلی مقصدها 

 با قدرت هزینه کرد باالای منطقهریابی به منظور جذب بازار هدف اجرای برنامه های بازا 

 تهیه و اجرای برنامه یکپارچه بازاریابی و تبلیغات گردشگری 

 المللطراحی و اجرای بسته دیپلماسی گردشگری ج.ا. ایران در محیط بین 

 توزیع مطلوب زمانی و مکانی سفرها در مقصدهای گردشگری 

  هدفمندبلیت ها، مزیت ها و بازارهای گردشگری سالمت براساس قاتوسعه انواع فعالیت های 
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ند سعنوان تعیین کننده خط مشی اصلی توسعه گردشگری،  نقشه راهی بهنیاز مبرم گردشگری کشور به وجود با توجه به 

سند ت بدیهی اس بر اساس اسناد باال دستی حوزه گردشگری تهیه و تدوین گردیده است. راهبردی توسعه گردشگری کشور

بر همین اساس  شود، سازیپیادهاجرا و  مختلف نهادهای با همکاری بایستبه دلیل ماهیت فرابخشی گردشگری می مذکور

اری همکمربوطه ملزم به  و بخش خصوصی محلی و شهرستانی استانی، ملی، سطوح در ذیربط ها و نهادهای دولتیارگانتمامی 

 ودجهب تخصیص از بوده و ضروری است کشور گردشگریتوسعه راهبردی  سند با رویکردهای را خود کاری هایبرنامهو هماهنگی 

ن دستگاهی از میان وظایف موارد ذیل به عنوان زمینه های همکاری بیلذا  نمایند. حاصل ها اطمینانبرنامه سازیپیاده برای

  .در قالب احکام آمده استبر اساس راهبردهای کالن سند حاضر، احصاء و  هادستگاهذاتی 

ذکر  وزارتخانهاست که به اختصار و صنایع دستی گردشگری ، میراث فرهنگی وزارتنکته: در جداول مربوط به احکام مقصود از 

 شده است.

 مرتبط با گردشگری یسایر دستگاه ها حوزه همکاری

 (3)  جدول شماره

                                                             

های از پروژه ایخوشه و یابسته اجرایی مجموعه ای از چندین پروژه به هم پیوسته قانون برنامه پنجم:  217تبصره ماده    2  

هم مرتبط اولویت دار است که به منظور حل یک مشکل اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی در چهارچوب اهداف  و بهمتجانس 

 .برنامه به اجرا در می آید

 حوزه همکاری دستگاه همکار اصلی ردیف

0 

 گردشگری 1تهیه بسته دیپلماسی  وزارت امور خارجه

  صدور روادید تسریعتسهیل و 

 تنظیم موافقت نامه ها برای لغو روادید 

2 

 

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

 خارج از کشور داخل وبه جهانیان رهنگ و هنر ایرانی شناساندن ف 

  بهره گیری از ابزار و امکانات به منظور ترویج و معرفی میراث فرهنگی و قابلیت های گردشگری کشور در سطح

 و داخلیبین المللی 

3 

 

 

 وزارت راه و شهرسازی

  و های توسعه شهریطرحموثر بر گردشگری و  یارائه پیشنهادهاو  تهیهاثر گذاری بر توسعه گردشگری با 

 به مراجع ذیربط ایمنطقه

 های حمل و نقل گردشگریتوسعه و گسترش زیرساخت 

 برداری از بهره ناظر بر نحوه قوانین و مقررات ، بازنگری یا تکمیلارائه پیشنهادهای الزم جهت به روزرسانی

 قل هوایی، زمینی و ریلینوحمل

1 

 

 

 وزارت اطالعات

  تسهیل روند تایید و اعطای روادید به گردشگران خارجی 

 متقاضیان روادید ورود به کشور با ارتباط در امنیتی مسائل بررسی 

 کشور در اقامت زمان در خارجی گردشگران بادر ارتباط  امنیتی مسائل کنترل 

 مربوط به لغو روادید توافقات بین دولو  مشارکت در سیاستگذاری 
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 پاسخ به استعالمات امنیتی متقاضیان تاسیس موسسات گردشگری و مراکز اقامتی تسریع و تسهیل در 

5 

 

 

 وزارت کشور

 امنیت گردشگران حفظ موجبات نمودن فراهم 

 نظامی و انتظامی اطالعاتی، دستگاههای بین هماهنگی ایجاد 

 خارجی اتباع به مربوط امور بر نظارت و گذاری، راهبری سیاست 

  کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران خارجیتشکیل و مدیریت 

 دولتی غیر های تشکل مطلوب فعالیت برای سازی زمینه 

6 

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران
  تامین امنیت گردشگران 

 کنترل مدارک گذرنامه ای گردشگران در مرزهای ورودی به منظور تنظیم آمارهای گردشگری 

  گردشگرینظارت بر اماکن اقامتی و تاسیسات 

 آن به دستگاه های ذیربط در حوزه گردشگری ارائه و آوری داده و اطالعات صنعت گردشگریجمع ،احصاء  مرکز آمار ایران 7

8 
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
 آموزش های سازمان فنی و حرفه ای در حوزه گردشگری 

9 
وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت
 آن نظایرو دراتی، شرکت در نمایشگاه ها سیاستگذاری و تخصیص جوایز صا 

01 

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری
 برگزاری رویداد های آموزشی و سمینارها 

 در مقاطع دانشگاهی مرتبطو اجرای دوره های آموزشی  ریزیبرنامه 

  سایر کشورها دانشگاهیو مراکز آموزشی برقراری تعامل با  

 گردشگری در برنامه آموزشی مدارسمفاهیم و ارتقاء سواد آموزش   وزارت آموزش و پرورش 00

02 

 

 وزارت بهداشت و درمان
 های گردشگری سالمتتوسعه زیرساخت 

 شگری طب سنتیتوسعه و ترویج گرد 

 گردشگری  حوزه مرتبط باداده و اطالعات  تهیه و ارائه 

  خدمات گردشگری بهداشتی برای ارتقا کیفیموثر نظارت 

03 
و امور  وزارت اقتصاد

 دارایی
  های ذی ربط دستگاهرونق اقتصاد گردشگری با همکاری مشوق های تهیه بسته 

 نظر داشتن مالحظات زیست محیطی دربا  واگذاری اراضی برای طرح های سرمایه گذاری گردشگری  وزارت جهاد کشاورزی 01

05 

 

 سازمان صدا و سیما
 

  در سطح داخلی و و صنایع دستی گردشگری  محصوالت رسانه ای با موضوعات میراث فرهنگی، تهیه و پخش

 بین المللی

 ترویج فرهنگ سفر و گردشگری آگاه سازی و 

06 
سازمان حفاظت محیط 

 زیست
 مدیریت فعالیت های گردشگری در مناطق تحت مدیریت آن 
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 احکام سند راهبردی توسعه گردشگری                                                                               (4جدول شماره )

 ذی نفعان احکام ردیف

1 

  بسووته دیپلماسووی   ،با هدف افزایش ورود گردشووگران خارجی به کشووور ، وزارتخانهوزارت امور خارجه با همکاری

کشووورهای بازار  به ایجاد و ترویج تصووویر ذهنی مثبت از ایران درگردشووگری را به گونه ای تهیه نماید که منجر 

 گردد. وزارتخانههدف گردشگری مورد نظر 

     وزارت اطالعات پیشووونهاد های الزم را جهت لغو روادید دو جانبه یا وزارتخانه و وزارت امور خوارجوه بوا همکاری

 نماید.    ارائه، تنظیم و به هیات وزیران بررسیبه بر اساس بازارهای هدف مورد نظر وزارتخانه، یکجان

 

 وزارت امورخارجه
 

 

 ذی نفعان احکام ردیف

2 

       موضوعات میراث به شووناساندن وزارت فرهنگ و ارشواد اسوالمی، بخشوی از سویاسوت های تولید آثار فرهنگی را

را در رسانه های بین المللی  نشر آنایران به جهانیان اختصاص دهد و زمینه صنایع دستی  و گردشگریفرهنگی، 

 نماید. فراهم
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
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 ذی نفعان احکام ردیف

3 

     سوازمان فرهنگ و ارتباطات اسوالمی، با ارتقاء سوطح دانش و بینش رایزنان فرهنگی نسبت به موضوعات میراث فرهنگی و

 ظرفیت آنان به عنوان رایزنان گردشگری در سایر کشورها استفاده نماید.گردشگری، از 

    سوازمان فرهنگ و ارتباطات اسوالمی ضمن اعالم تقویم برگزاری رویدادها و هفته های فرهنگی به وزارتخانه از ظرفیت این

 ه خواهد برد.برنامه ها در کشورهای بازار هدف گردشگری به منظور معرفی قابلیت های گردشگری ایران بهر

 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

 

 ذی نفعان احکام ردیف

 
 
 

 

4 

    در جهت توسعه ه قیمت گذاری حمل و نقل هوایی در حوزرا موظف اسوت سویاست های حمایتی   وزارت راه و شوهرسوازی

 مقاصد گردشگری تنظیم نماید.

   دولت مالی مقررات از بخشووی تنظیم قانون به موادی الحاق قانون 22سووازمان ملی زمین و مسووکن در اجرای ماده 

دولت، مکلف اسوت با مشوارکت وزارتخانه، نسوبت به معرفی زمین های مناسب برای تاسیسات     27/11/1381 مصووب 

 گردشگری اقدام نماید.

     پهنه مطالعات انجام شده  مطابق باران در بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمایران شوورایعالی شوهرسوازی و معماری

 های مناسب استقرار کاربری های گردشگری را در نظر بگیرد.

     وزارت راه و شوهر سوازی، موظف اسوت؛ سیاست های توسعه زیرساخت های حمل و نقل مسافری خود را با لحاظ سیاست

 های توسعه صنعت گردشگری تعیین و اجرا نماید.

 ه تدوین و اعالم خواهد شد.: برنامه اجرایی این ماده بصورت ساالنه توسط دو دستگاتبصره

  تفریحی و  هایایجاد مجتمع یتقابلدارای های  عرصووه جانماییوزارت راه و شووهرسووازی موظف اسووت نسووبت به معرفی و

صووودور مجوز ایمنی راه ها برای  قانون 17در چارچوب ماده ها، ها و بزرگراهآزادراه ی مواصوووالتیگردشوووگری در محورها

 .مایداقدام ن وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای بخش خصوصیضوابط بر اساس تأسیسات گردشگری 

 

 

 

 

 

 وزارت راه و شهرسازی
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 ذی نفعان احکام ردیف

5 

  مربوط به احداث و بهره برداری از تأسویسات گردشگری در مقیاس استانی صرفاً در شورای برنامه ریزی  طرح های

 تصویب قرار گیرد. طرح، بررسی ومورد و توسعه استان 

  وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه و از طریق شورای شهر و روستا دستورالعمل شفاف و مشخصی را با

رویکرد اعمال حداکثری تخفیفات و معافیت های مورد نیاز در نحوه محاسبه و پرداخت عوارض، هزینه های صدور 

)مراعا،  .نوسوازی برای تاسیسات گردشگری تنظیم و ابال  نمایند  پروانه سواختمانی، تغییر کاربری زمین و عوارض 

 (تا ارائه پیشنهاد مشترک وزارت کشور و معاونت حقوقی

 

 

 

 وزارت کشور
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 ذی نفعان احکام ردیف

6 

   مربوط به ورود و خروج گردشووگران و اماکن اقامتی را برای  روزانهنیروی انتظامی دسووترسووی به آمار و اطالعات

 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برقرار نماید.

  نیروی انتظامی با همکاری وزارتخانه درخصوووص نحوه برخورد با گردشووگران در مبادی ورودی و خروجی و اعمال

 آموزش دهد. کنترل های نامحسوس در مقصدهای گردشگری نیروهای خود را

  نیروی انتظامی نقاط ناامن و حادثه خیز مشووخص شووده برای گردشووگران را به وزارتخانه اعالم نماید تا نسووبت به

 اطالع رسانی آن ها اقدام گردد.

  را تسهیل نموده و امنیت آنان را فراهم نماید.   مجازنیروی انتظامی شرایط تردد تورها در مسیرهای گردشگری 

  موظف اسووت با رعایت ضوووابط و اسووتانداردهای مورد نظر وزارتخانه نسووبت به اجرای برنامه های  نیروی انتظامی

 آموزشی نیروهای انتظامی پلیس شهری در امر خدمات دهی به گردشگران اقدام نماید.

  موسویقی زنده در تأسیسات   و های فرهنگی، سونتی و هنری جشونواره موظف اسوت امنیت اجرای  نیروی انتظامی

ربط هستند را تأمین و موارد مربوط به تخلفات و یا پیشنهادات خود را ی که دارای مجوز از نهادهای ذیگردشوگر 

 به نهادهای مسئول منعکس نماید.

 

 

 
 

 

 

 نیروی انتظامی
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7   ایرانمرکز آمار    های اقماری گردشگری را اجرا نماید.حساب طرح خانهوزارتمرکز آمار ایران با همکاری 
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  های زیر مجموعه گردشگری را متناسب با مربوط به رشوته دروس های ای کشوور، سورفصول   سوازمان فنی و حرفه

 بازبینی نماید. خانهو با همکاری وزارتنیازهای بخش گردشگری 

 

 

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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   های گردشگری های ترویج و معرفی قابلیتبرنامه وزارتخانهوزارت صونعت معدن و تجارت با همکاری و هماهنگی

 را از طریق رایزنان بازرگانی اجرا نماید.

 دراتی، شرکت در، معدن و تجارت موظف است نسبت به تهیه دستورالعمل شیوه تخصیص جوایز صاوزارت صنعت 

 و براساس اولویت بازارها و محصوالت گردشگری اقدام نماید. وزارتخانه همکاریبا  نمایشگاه ها

 

 وزارت صنعت ، معدن و تجارت
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   زیرمجموعه  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سورفصول های مربوط به رشته های گردشگری در تمام دانشگاه های 

   بازبینی نماید.خانه وزارت، با همکاری کشور گردشگریبخش احصا شده را متناسب با نیازهای 

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری وزارتخانه، آموزش و تربیت نیروی انسانی پژوهشگر، متعهد و خالق که

 برعهده دارد. را بتواند صنعت گردشگری را راهبری کند و تنگناهای اجرایی آنرا تکمیل نماید

 و فناوری تحقیقاتوزارت علوم، 
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  یع صنا و گردشگریمرتبط با میراث فرهنگی، و تربیتی وزارت آموزش و پرورش، موظف است برنامه های آموزشی

 تدوین و اجرا نماید. وزارتخانهرا با همکاری دستی 
 پرورشوزارت آموزش و 
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  را با همکاری گردشوووگری  آگاهی های عمومیوزارت آموزش و پرورش موظف اسوووت برنامه های مرتبط با ارتقاء

 وزارتخانه تدوین و اجرا نماید.
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  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمار و اطالعات مرتبط با گردشگری سالمت را در اختیار دستگاه های مربوطه

   قرار دهد.

 می باشد.گردشگران سالمت بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پیگیری درمان درمان  ،امور تشخیص 

 تعیین ضوابط تخصصی و اطالعات مربوط به توانمندی های کشور در زمینه  ،به منظور تمشیت امور گردشگری سالمت

این مجوز تسهیل گری در و تمدید و صودور  بهداشوت، درمان و آموزش پزشوکی   پزشوکی و بهداشوتی بر عهده وزارت   

 میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.وزارت خصوص بر عهده 

 ،گردشووگری و  صوودور مجوز فعالیت در حوزه های تخصووصووی گردشووگری منوط به هماهنگی با وزارت میراث فرهنگی

 وزارت امور خارجه و وزارت اطالعات می باشد. صنایع،

  به گردشگران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است برای ارائه خدمات تشخیص، درمان و امور پزشکی

 .نماید همکاریخانه و جهانگردی دارای مجوز از وزارت با شرکت های خدمات مسافرتیسالمت 

  موظف اسووت نظارت های بهداشووتی خود را با هدف حمایت از صوونعت    وزارت بهداشووت، درمان و آموزش پزشووکی

 گردشگری اعمال نماید.

 
 
 
 
 
 
 

 و آموزش پزشکی درمانوزارت بهداشت،  
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 برای رونق اقتصاد گردشگری  وزارتخانهرا با همکاری  بسته رونق اقتصاد گردشگریدارایی، و اقتصوادی   وزارت امور

و سووایر دسووتگاه های ذیربط  وزارتخانهتهیه کند به گونه ای که این بسووته حمایتی به صووورت سوواالنه با همکاری 

 تنظیم شود. حوالت اقتصادی، ارزی، سیاسیمتناسب با تغییر و ت

 

 اقتصاد و امور دارایی امور وزارت
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 سوواز و کارهای مناسووب جهت بهره برداری مطلوب از  خانهبا همکاری وزارتها، مراتع و آبخیزداری سووازمان جنگل

 عرصه های جنگلی دارای ظرفیت اجرای طرح های گردشگری را تدوین نماید.
 ها، مراتع و آبخیزداریسازمان جنگل 

 

 

 ذی نفعان احکام ردیف

15 
   و جامعه  گردشگران، ارائه کنندگان خدماتهمکاری وزارتخانه منشور حقوق معاونت حقوقی ریاسوت جمهوری، با

 .برساندتصویب و به تدوین، کدهای اخالق گردشگری  با را هم راستامحلی 

 معاونت حقوقی ریاست جمهوری
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 اجرا نماید:تخانه همکاری وزار سازمان صدا و سیما در راستای ترویج و توسعه گردشگری اقدامات ذیل را با 

آموزش و ترویج فرهنگ سوفر در جامعه به منظور توسوعه گردشگری داخلی و پذیرش    تهیه و پخش برنامه های -

 گردشگران خارجی  

 پوشش رویدادهای گردشگری در سطح استانی، ملی و برون مرزی  -

ی بمنظور توسعه گردشگری داخلی و جذب تولید و پخش برنامه، فیلم و مسوتندهای مرتبط با موضوع گردشگر  -

 گردشگران خارجی

 تولید محتوای گردشگری برایو وزارتخانه همکاری در بهره برداری از آرشیوهای سازمان صدا و سیما  -

     موظف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی،  در راستای ارتقاء فرهنگ عمومی گردشگریسوازمان صوداوسویما

برنامه با موضوع گردشگری بصورت مستمر در شبکه های  اجرای گردشوگری و صونایع دسوتی، نسوبت به تهیه و    

 نماید.   در چارچوب قوانین اقدامرادیویی و تلویزیونی پر مخاطب 

 .ی می باشدتبصره: تهیه محتوا بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دست

 

 

 

 

 

 سازمان صدا و سیما
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 گردی در مناطق ها و ضوابط طبیعتزیست با مشارکت وزارتخانه دستورالعملسازمان حفاظت محیط

 را تدوین نماید.تحت مدیریت چهارگانه 

 سازمان حفاظت  مناطق تحت مدیریتمحدوده پهنه های تفرجی های طبیعت گردی در اجرای طرح

پس از طرح و تصویب در کمیته  دولتی غیر بخش و محلی جامعه با اولویت مشارکت محیط زیست

 ملی طبیعت گردی بر اساس دستورالعمل مشترک انجام خواهد گرفت.

گردی در مناطق حفاظت شده چهارگانه با محوریت کمیته ها و ضوابط طبیعتدستورالعمل :تبصره

 و ابال  خواهد شد.  صورت لزوم بازبینیدر ملی طبیعت گردی 

  کلیه طرحهای گردشگری کشور که مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی هستند، قبل از

صدور مجوز اجرا مکلف به ارائه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی و اخذ تأیدیه از سازمان حفاظت 

 .می باشند زیست محیط

: سازمان حفاظت محیط زیست به منظور تسریع فرایندهای سرمایه گذاری در بخش تبصره

نسبت به  قانون برنامه ششم توسعه ( 38ماده   )بند ماه  دوظرف گردشگری مکلف است حداکثر 

 و  پاسخ گویی به متقاضی اقدام نماید. گزارش بررسی

 

 

 

 

 

 

 سازمان حفاظت محیط زیست
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 اسیسات و تی متقاضیان تأسیس مراکز گردشگری وزارت اطالعات در پاسخ به استعالم های تعیین صالحیت امنیت

 تسریع و تسهیل بعمل آورند.گردشگری 

   وزارت اطالعات، در راسوتای جذب بیشتر گردشگران خارجی، نسبت به پاسخ به استعالم های صدور روادید واصله

 نمایند. از وزارت امور خارجه تسریع

  نسووبت به اشووراف   ،وزارت اطالعات با هدف جلوگیری از نفوذ عوامل و جواسوویس سوورویس های اطالعاتی بیگانه

 اطالعاتی بر گردشگران خارجی و اماکن و تاسیسات گردشگری اقدام نماید.

 کارکنان تاسیسات ، نسوبت به آموزش راهنمایان گردشوگری، مالکان، مدیران و   وزارت اطالعات از طریق وزارتخانه

 گردشگری در زمینه ی مسائل امنیتی اقدام نماید.

  وزارت اطالعات به منظور مدیریت مسائل امنیتی مرتبط با گردشگری و ایجاد هم افزایی در رسیدگی به موضوعات

امنیت گردشگران با مشارکت نیروی انتظامی و وزارتخانه های میراث  گردشوگران، نسبت به تشکیل کمیته امنیتی 

 اقدام نماید. و کشور کشور و امور خارجه فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

 اعد مسایجاد شرایط و بستر  خانهنسوبت به هم افزایی با وزارت  تحت عنوان دفتر بررسوی و همکاری  وزارت اطالعات

تسوهیل در فرایندهای اداری و نظارت بر تاسویسوات گردشگری بدون توسعه     جهت افزایش گردشوگران خارجی و 

 تشکیالت و ساختار اداری اقدام نماید.

 

 

 

 

 

 

 وزارت اطالعات
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  وزارت ورزش و جوانان مکلف است به منظور ارتقای امور گردشگری ورزشی، آموزش و توانمند سازی

در این حوزه، ضوابط فنی مراکز و سایت های ورزشی را تدوین و تعیین نماید  و مدیریت تسهیل گری

و صدور مجوز فعالیت های گردشگری ورزشی بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 

 دستی می باشد.

  وزارت ورزش و جوانان برای امور گردشگری ورزشی با شرکت های مسافرتی و جهانگردی دارای مجوز

 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همکاری نماید.از 

  وزارت ورزش و جوانان موظف است نسبت به معرفی سازمان های مردم نهاد جوانان عالقه مند به

 فعالیت و همکاری در حوزه گردشگری به وزارتخانه و سایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط اقدام نماید.

 ست اقدامات الزم برای احیاء و توسعه ورزش های سنتی و بازی های وزارت ورزش و جوانان موظف ا

 بومی محلی را در راستای توسعه گردشگری ورزشی انجام دهند.

 وزارت ورزش و جوانان
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       وزارت میراث فرهنگی، گردشوگری و صونایع دسوتی به منظور رفع مشوکالت رفاهی گردشوگران و ساماندهی

مجاورت بزرگراه ها  در تسهیل سرمایه گذاری ،واحدهای غیرمجاز و ارتقاء کیفیت خدمات واحدهای بین راهی

به  رعایت قوانین و مقررات نسووبتبا شووهرهای کوچک و مناطق روسووتایی الزم اسووت   و راه هایآزادراه ها و 

 .راهی اقدام نماید صدور مجوز ایجاد، اصالح، تکمیل و ساماندهی تأسیسات گردشگری و رفاهی بین

 ت یعلمی و فنی برای صوودور مجوز فعالیت مشوواوران حقیقی و حقوقی در حوزه فعالصووالحیت  تعیین و تایید

 می باشد. خانههای گردشگری بر عهده وزارت

  موظف اسوت شوورای راهبری گردشوگری دریایی و سواحلی را با حضور سازمان بنادر و دریانوردی،     وزارتخانه

زیست، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت مدیریت منابع آب ایران و وزارت کشور با هدف  یطسازمان حفاظت مح

 های دخیل در توسعه این نوع از گردشگری ایجاد کند. افزایی میان دستگاه ایجاد هماهنگی و هم

 عملشورا می تواند در موضوعات مرتبط از دستگاه های مربوط برای شرکت در شورا با حق رای دعوت به تبصوره:  

 آورد

  ضوابط و استانداردهای آموزشی حرفه ای نیروی انسانی مشاغل مرتبط ست نسبت به تدوین موظف اوزارتخانه

 اقدام نماید.و نظارت بر اجرای آنها با حوزه گردشگری 

  یختاری اماکن و بناها ها، محوطه تیسوواعات فعال یربط،ذ های دسووتگاه یموظف اسووت با همکاروزارتخانه – 

 .دینما نییتع ،یادار ریدر ساعات غ ژهیو حضوور گردشوگردان، بو   ازیشوهر را متناسوب با ن   یحیو تفر فرهنگی

 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی



 

 39 

نیروی انتظامی در هماهنگی با وزارت کشووور نسووبت به تامین امنیت اینگونه فضوواها اقدام الزم را معمول می  

 دارد

      مدیریت تأثیرات گردشگری اقدام وزارتخانه موظف اسوت در راسوتای توسوعه حقوق جامعه میزبان نسوبت به

   نماید.

  موظف است نسبت به تعریف و ایجاد مسیرهای گردشگری شهری روزانه و شبانه اقدام نماید و همه وزارتخانه

سوواله به دیگر نهادها اعالم نماید تا تأمین امنیت و تقویت زیرسوواخت های مسوویرهای فوق به عنوان یکی از   

 توسعه ای این نهاد ها مد نظر قرار گیرد.اهداف مهم در برنامه ریزی 

 

  میراث فرهنگی، گردشگری  وزارتقانون برنامه ششم، نهادهای و تولیت آستان ها و اماکن زیارتی و بقاع متبرکه موظفند با هماهنگی  97در اجرای بند ب ماده

 د.نبا توجه به استاندارد های گردشگری کمک نمایخت های گردشگری مذهبی و زیارتی کشور به توسعه زیر سا نسبت و صنایع دستی

  ید.ناطق روستایی را تهیه نما، بسته حمایتی توسعه اشتغال گردشگری پایدار در موزارتخانهمعاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با همکاری 

  اجرایی مکلفند در اجرای فعالیت های مرتبط با گردشگری نسبت به اخذ مجوزهای مربوطه از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع کلیه دستگاه های

دستی اقدام نمایند.
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 ستی و صنایع دگردشگری تکمیل و به روزآوری برنامه ملی گردشگری کشور توسط وزارت میراث فرهنگی،  -

پایش و ارزیابی پیاده سازی احکام مصوب در سند به صورت ساالنه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با  -

  صنایع دستی. و گردشگریهمکاری وزارت میراث فرهنگی، 

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشرفت اقدامات انجام شده وفق سند راهبردی توسعه  -

 .نمایدی را با تأیید باالترین مقام، منتشر میگردشگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزامات تحقق و پیاده سازی سند
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 جدول پیوست

 خالصه جایگاه گردشگری در اسناد فرادستی جمهوری اسالمی ایران و قوانین موضوعه

سند چشم انداز 

 0111توسعه در افق 

 دستدر خصوص توسعه کشور متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیای و تاریخی؛  8و  6، 1بندهای 

یافتن به جایگاه اول اقتصادی، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن 

به اشتغال کامل و همچنین تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت اشاره 

 شده است.

های کلی نظام سیاست

 در دوره چشم انداز

رقابت پذیری و کسب مزیت های رقابتی، کارآفرینی، حضور مؤثر در بازارهای محورهای رشد اقتصادی، 

 جهانی و توسعه صادرات غیر نفتی مورد توجه قرار گرفته است.

سیاست های کلی 

 اشتغال

 که به طور خاص بر گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی گردشگری تأکید کرده است. 9بند 

نقشه مهندسی 

 کشورفرهنگی 

اسالمی و نهادینه سازی الگوهای گردشگری، توسعه گردشگری دینی، جذب و  -به مدیریت فرهنگی

 گسترش گردشگری خارجی در زمینه دینی، زیارتی، درمانی، علمی و فرهنگی اشاره مستقیم شده است.

نقشه جامع علمی 

 کشور

 ست.ا 1414هدف کالن این نقشه،تبدیل شدن به قطب پزشکی منطقه تا سال 

قانون تشکیل سازمان 

 میراث فرهنگی

مجلس شورای اسالمی است، بیشتر به شناسایی  1364این قانون که با ماده واحده و شش تبصره مصوب 

و حفظ و ثبت آثار ارزشمند فرهنگی و تاریخی کشور و ایجاد انسجام تشکیالتی در ادارات موجود و مرتبط 

 اساسنامه سازمان میراث فرهنگی اشاره دارد.و شروع اقدامات الزم جهت تدوین 

قانون اساسنامه 

سازمان میراث 

 فرهنگی

قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی، قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی در تاریخ  1با تکلیف تبصره 

 ماده به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. 9با  1366

اساسنامه سازمان 

ایرانگردی و 

 جهانگردی

در تداوم تصویب اساسنامه سازمان میراث فرهنگی و به استناد الیحه قانونی ادغام شرکت های وابسته به 

 23/11/76شورای انقالب جمهوری اسالمی و رعایت مصوبه  1318وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مصوب 

هامی وابسته به شورای عالی اداری کشور، اساسنامه سازمان ایرانگردی و جهانگردی به صورت شرکت س

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و طبق اصول بازرگانی و مقررات 

آن حاوی بندهای چندین گانه می  2مربوطه به شرکت های دولتی اداره می شود، در دو ماده که ماده 

دات هانگردی به نحو مطلوبی تمهیباشد، تصویب گردید. تکالیف مندرج در اساسنامه سازمان ایرانگردی و ج

الزم برای توسعه گردشگری را فراهم نموده است از جمله طرح های تحقیقاتی در خصوص جاذبه های 

سیاحتی و زیارتی، برقراری ارتباط با مراکز بین المللی جهانگردی، تهیه طرح و اجرای آن برای جذب 

طح ارائه تسهیالت برای تأسیس زیرساخت جهانگردان و باالبردن سطح خدمات جهانگردی، افزایش س

های گردشگری، توجه به افزایش درآمد ارزی حاصل از گردشگری، نظارت بر عملکرد واحدهای فعال در 

زمینه گردشگری خصوصاً از طریق مجامع مردم نهاد، تمهیدات قانونی جهت توسعه گردشگری و در نهایت 

رنامه دوم توسعه کشور و در راستای کاهش حجم تصدی قانون ب 41وظیفه مهم سازمان وفق مفاد تبصره 

 وظایف دولت نسبت به واگذاری امور تصدی سازمان به بخش غیر دولتی.

قانون توسعه صنعت 

ایرانگردی و 

 جهانگردی

ماده می باشد که حاوی مقررات مهم در خصوص گردشگری است. از جمله ماده  12این قانون مشتمل بر 

به تشکیل شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی به ریاست معاون اول رئیس جمهور این قانون که راجع  2

وزیر مرتبط از جمله وزیر خارجه و وزیر کشور و وزیر اموراقتصادی و دارایی را مقرر می دارد  6و عضویت 
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و نقش اصلی آن را سیاست گذاری و هماهنگی بین دستگاه ها اعالم می کند که به جهت ارتقای سطح 

میم گیری حائز اهمیت می باشد. مطابق تکلیف این قانون، آیین نامه اجرائی آن که البته ارتباط تص

 تبصره است.   1ماده و  12بیشتری با حقوق گردشگر دارد تدوین و تصویب گردید؛ این آیین نامه شامل 

قانون تشکیل سازمان 

میراث فرهنگی و 

 گردشگری

مجلس شورای اسالمی می باشد،  23/11/82گردشگری مصوب  قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و

این قانون ادغام سازمان های میراث فرهنگی و ایرانگردی  1تبصره و ماده  6ماده و  12این قانون مشتمل بر 

 و جهانگردی و تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری زیر نظر رئیس جمهور را بیان می دارد.

های کالن سیاست

اث فرهنگی بخش میر

 و گردشگری

شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری است و به موضوعات توسعه پایدار  4/7/83مصوب جلسه مورخ 

گردشگری، افزایش گردشگری داخلی و دست یابی به سهم مناسب از بازار جهانی گردشگری و اولویت 

فرهنگ ایرانی و رعایت حقوق دادن به توسعه مبادالت گردشگران با کشورهای اسالمی و کشورهای حوزه 

 و تأمین امنیت گردشگران پرداخته است.

برنامه اول 

 (0368-0372توسعه)

آمده است تقویت و توسعه ایرانگردی و جهانگردی  3-11ها در بند سوم شماره خط مشی ب(در بخش )

 ه ارتقاء سطحدر جهت تبادل تجربه و دانش و شناساندن میراث تمدن و فرهنگ اسالمی و ایران و کمک ب

تفاهم و وحدت ملی و اسالمی با حمایت، تشویق و سازماندهی مشارکتهای عمومی و جذب و هدایت 

به بهبود و گسترش پژوهش، حفاظت، احیاء و  3-16سرمایه های غیر دولتی در این زمینه و در شماره 

و دفاع مقدس اشاره استفاده مجدد و معرفی میراث فرهنگی کشور و ارزشهای فرهنگی انقالب اسالمی 

 شده است.

-0378برنامه دوم)

0371) 

این قانون اشاره شده است، به منظور ارتقاء سطح علمی و کارائی دست اندرکاران برنامه  18در تبصره 

های فرهنگی هنری، ورزشی ترتیبات الزم از سوی دولت در جهت توسعه مراکز آموزشی دولتی و غیر 

در رشته های چاپ و نشر، سینما، ایرانگردی و جهانگردی و ... اتخاذ و دولتی با رعایت ضوابط اسالمی 

 شرایط الزم را جهت بروز نوآوری ها در امور فرهنگی ایجاد نماید.

برنامه سوم 

 (0379-0383توسعه)

به خرید  فروش ارز گردشگری و اقدامات در خصوص مرمت و احیای  166و  161، 164با اختصاص مواد 

ای تاریخی فرهنگی اشاره شده است. همچنین به مقدمات حفظ و حراست از میراث فرهنگی بافت ها و بناه

 و تشکیل یگان پاسداران میراث فرهنگی کشور اشاره شده است.

برنامه چهارم 

 (0381-0388توسعه)

به موضوع میراث  114و ماده  114( ماده )د ، بند34( ماده و، بند )28ماده  (6) ، بند1ماده  )د( بند

به موضوعات مختلف  114ماده  ی(تا ) الف(فرهنگی و گردشگری پرداخته است. بعنوان نمونه در بندهای )

( این ماده ارتقاء حمرمت، احیا آثار فرهنگی تاریخی و ارتقاء توان گردشگری توجه نموده است و در بند )

و  الح قوانین و مقرراتجایگاه بخش غیر دولتی و افزایش رقابت پذیری در صنعت گردشگری از طریق اص

ارائه تسهیالت الزم، تهیه ضوابط حمایتی، اداری، بانکی برای مؤسسات بخش غیر دولتی و نیز جذب 

سرمایه گذاران و مشارکت مؤسسات تخصصی داخلی و بین المللی و بیمه برای گردشگران خارجی و ارائه 

نظام آماری گردشگری با نظارت و به تکمیل  ط(آن به مجلس شورای اسالمی جهت تصویب و در بند )

به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتی، قومی، ایلی و ایجاد جاذبه برای  ی(هدایت مرکز آمار ایران و در بند )

توسعه صنعت گردشگری در کشور، دولت مکلف است نسبت به ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ ایلی در 

توریستی، مراکز و اطراق های تفرجگاهی، ایلی، موزه و شهرستان ها و استان های کشور از قبیل دهکده 

نمایشگاه اقدام نموده و با پیش بینی اعتبارات و تسهیالت الزم در قانون بودجه ساالنه اقدام نماید. مشارکت 

بخش دولتی و خصوصی و واگذاری زمین، امکانات اعطا تسهیالت به بخش خصوصی برای اجرای اینگونه 

 ست.پروژه ها بالمانع ا
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برنامه پنجم 

 (0391-0391توسعه)

به اقدامات قانونی در جهت امکان ایجاد مراکز فرهنگی و گردشگری و بند ب به راه الف( بند ) 11در ماده 

از ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ سنتی عشایری و روستایی توسط ج( اندازی موزه های تخصصی و بند )

 آثار فرهنگی تاریخی و میراث ه(گردشگری حمایت می کند. در بند )بخش خصوصی و ... به منظور توسعه 

معنوی حوزه فرهنگی ایران، موجود در کشورهای همسایه و منطقه و سایر کشورها به عنوان میراث 

این برنامه به ساماندهی امور زائرین و تأمین  12ها حمایت نماید. در ماده فرهنگی را شناسایی و از آن

زم و توسعه امکانات و خدمات زیارتی در قطب های زیارتی و گردشگری مذهبی اشاره زیرساخت های ال

 شده است. 

برنامه ششم 

 (0396-0111توسعه)

گردشگری را جزء موضوعات خاص بخش پیش روی اقتصاد و از مسائل محوری برنامه  2ماده  ب(در بند )

ر بودجه ساالنه طی سالهای قانون برنامه دانسته و دولت را موظف نموده؛ طرح های مرتبط با آنها را د

نیز جزء موارد مرتبط با  19ماده  )الف( و تبصره ذیل بند 36ماده  ب(ششم اعمال نماید. همچنین، بند )

به شناسایی دقیق نیازها و مشکالت زائران و  ب(و ) الف(، بند )97گردشگری در قانون می باشد. در ماده 

کانات، فعالیت های فرهنگی و خدمات زیارتی در قطب های زیارتی و ساماندهی امور آنان و توسعه ام

های اجرایی در صیانت از میراث فرهنگی و به تکالیف دستگاه الف(، بند) 98گردشگری مذهبی؛ ماده 

به همکاری سازمان میراث فرهنگی، ب( حمایت از صنایع دستی و تشویق و توسعه گردشگری و بند )

ا سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط در حوزه میراث فرهنگی، میراث طبیعی صنایع دستی و گردشگری ب

و ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی و احیای هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن 

این برنامه به حفظ، نگهداری و بهره برداری از روستاهای هدف  99ایرانی اشاره شده است. در ماده 

و  ت(، )ب(، )الف(بندهای ) 111ری بنیاد مسکن انقالب اسالمی پرداخته است. ماده گردشگری با همکا

به ترتیب به تکالیف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خصوص تدوین سند   ث()

راهبردی توسعه گردشگری؛ تدوین طرح ساماندهی گردشگری جنگل های شمال و شمال غرب کشور و 

الی و جنوبی با اولویت سواحل مکران؛  واریز وجوه درآمد اختصاصی و کمک های زاگرس، سواحل شم

مردمی از اماکن و محوطه های تاریخی و موزه ها به حسابی که نزد خرانه افتتاح می گردد؛ واگذاری 

بخشی از امور تصدی گری و اجرائی سازمان به تشکل های حرفه ای و تخصصی گردشگری اشاره دارد. 

این برنامه به تکالیف دولت در خصوص اعمال تمهیدات قانونی الزم جهت مدیریت  ج(و ) (پبندهای )

یکپارچه و جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اولویت دهی به گازرسانی روستاهای هدف 

 گردشگری پرداخته است.


