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  هافرصتو  هاچالشپژوهی در حوزه گردشگری جمهوری اسالمی ایران: سیاست
 

 3انی، ندا زرند.*3انیبافشال اصغریعل

 ashalbafian@gmail.com دانشگاه سمنان،

 nedazarandian@gmail.com ،یجهانگرد تیریمد ارشد کارشناس

 

 
 

 

 چکیده

از کشورها به این صنعت شده است. این کشورها با عنایت به  نقش گردشگری در توسعه اقتصادی منجر به توجه بسیاری 

. در این میان کشور ما اندساختهی خود را فراهم المللنیبی کالن، موجبات توسعة ملی و هااستیسگردشگری در اخذ 

 ر نیست.ی در صنعت گردشگری برخورداتوجهقابلی باالی خود در جذب گردشگران از جایگاه جهانی هالیپتانس رغمیعل

ی، مانع حضور پررنگ این صنعت در اقتصاد باالدستی هااستیسعدم توجه  واقعبهکه آیا  شودیممطرح  سؤاالتاین  رونیازا

، مقاله حاضر، هاپرسشی کالن کشور با توسعة گردشگری منافات دارد؟ در پاسخ به این هااستیسما شده است؟ آیا  کشور

ی کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقالب، مصوبات شورای هااستیس، سالهستیب اندازمچشاسناد باالدستیِ سند  مروربه

ی هااستیسو قوانین توسعه در ارتباط با گردشگری پرداخته است. نتایج نشان داد که  عالی میراث فرهنگی و گردشگری

در این میان نادیده گرفته شده  آنچه. انددادهخطاب قرار  گردشگری را میرمستقیغمستقیم و  صورتبهکالن کشوری بارها 

ی کالن کشوری است. این در حالی است که هارهنمونو  هااستیساست نقش ابزارگونه گردشگری در تحقق بسیاری از این 

یی، توسعه زااشتغالی مبین نقش حائز اهمیت گردشگری در تحقق بسیاری از اهداف نظیر المللنیباسناد و تحقیقات 

و هویت ملی، توسعه روستایی و غیره  نفساعتمادبهی بانوان، حفظ مواریث ملی، افزایش توانمندسازتی، صادرات غیرنف

ی ریکارگبهآنچه باید مورد توجه قرار گیرد  ی کالن کشور در انطباق با توسعة گردشگری قرار دارند وهااستیسلذا  هستند؛

 ست.صحیح گردشگری در نیل به مقاصد مدنظر اسناد باالدستی ا

  

 . یگذاراستیسگردشگری، اسناد باالدستی،  :یکلیدی هاواژه

  

                                                 
 543کد مقاله ثبت شده در همایش: هیأت علمی دانشگاه سمنان.  عضو * نویسنده مسئول:3

 ی و توسعه.زیربرنامهکارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، گرایش  -3

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

553 

 ـ مقدمه 3

از عوامل مؤثر در تبادالت فرهنگی بین کشورها است و  حالنیدرعامروزه صنعت گردشگری در دنیا، یکی از منابع مهم درآمد و 

سیاری از کشورها در رقابتی نزدیک و فشرده در پی ب رونیازای دارد؛ اژهیوصنعت خدماتی جهان، جایگاه  نیترگسترده عنوانبه

ی اخیر، گردشگری منبع درآمدِ سرشار در تجارت هاسالدر  .اندیالمللنیبافزایش بیش از پیش منافع خود از این فعالیت 

 ی بسیاری از کشورها بوده است.هاپرداختجهانی و عنصر مهمی در بهبود و تنظیم موازنه بازرگانی و تراز 

میلیون  330صنعت و کارفرمای جهان است طوری که حدود  نیتربزرگستناد آمار سازمان جهانی گردشگری، گردشگری به ا

درصد کشورهای  41شغل، یک شغل مرتبط با گردشگری است و برای  33سراسر جهان مشغول به کار کرده و از هر  نفر را در

درصد تولید ناخالص  3بع درآمد ارز خارجی است. بخش گردشگری من نیترمهمصادرات و  نیترمهم، گردشگری توسعهدرحال

در کشورهای  ژهیوبهتوسعة گردشگری  درصد صادرات جهان را به خود اختصاص داده است. 1و  کندیمداخلی جهانی را تولید 

، رونق اقتصادی و ، عامل مؤثری در مقابله با فقر، افزایش درآمد قشرهای مختلف جامعه، کاهش بیکاریافتهیتوسعهکمتر 

 (.3: 3003بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی است )سازمان جهانی گردشگری،  جهیدرنت

 درمجموعمیلیارد ریال و  331813درصد تولید ناخالص داخلی ایران برابر با  8/3مستقیم  طوربه، گردشگری 3033در سال 

میلیارد ریال را تشکیل داد. درآمد صادراتی  133048ید ناخالص داخلی برابر با درصد تول 1/1و القایی(  میرمستقیغ)مستقیم، 

درصد کل صادرات کشور( بوده است و در همین سال  3/3ریال ) میلیارد 1/34433، برابر با 3033گردشگری ایران در سال 

شغل ایجاد  3384000القایی( و  میرمستقیدرصد کل اشتغال( و درمجموع )مستقیم، غ 3/3) شغل 813500مستقیم  طوربه

 (.3033)شورای جهانی سفر و گردشگری،  درصد کل اشتغال( 4/5کرد )

ی تاریخی و فرهنگی غنی و اماکن سیاحتی و زیارتی متنوع، هاجاذبهی طبیعی متنوع، اقلیم چهار فصل، اندازهاچشموجود 

آمارهای فوق نیز مؤید این  حالنیباات گردشگری دارد. نشان از پتانسیل باالی جمهوری اسالمی ایران در ترویج و توسعه صنع

ی به بازار جهانی گردشگری ناکام مانده است و سهم بسیار ناچیزی از عواید گردشگری ابیدستموضوع است که کشور ما در 

علل  نیترممهی گردشگری کشورها حاکی از آن است که یکی از هااستیسی را به خود اختصاص داده است. مطالعه المللنیب

ی از مزایای ورود گردشگران، شأن و جایگاه نابرابر و ناچیز صنعت گردشگری در مندبهرهدر توسعة گردشگری و  کشورهاناکامی 

بهبود جایگاه گردشگری در میان  منظوربه، بسیاری از کشورها با درک این موضوع، رونیازابرابر سایر صنایع آن کشور است. 

 ی کالن کشور تعیین کردند.هایگذاراستیسارگونه گردشگری را در تحقق قوانین و مقررات و سایر صنایع، نقش ابز

که آیا علل ناکامی جمهوری اسالمی ایران در جذب گردشگران و توسعه صنعت گردشگری  رسدیمحال این پرسش به ذهن 

ی کشور بوده است؟ و آیا شأن و ذارگاستیسمعلول عدم توجه به صنعت گردشگری در اسناد فرادستی و باالترین سطوح 

ناشی از عدم تعیین نقش ابزارگونه گردشگری  زینجایگاه نابرابر صنعت گردشگری در برابر سایر صنایع جمهوری اسالمی ایران 

پاسخ به پرسش اول، این مقاله ابتدا کلیه اسناد  منظوربهو اهداف کالن کشور است؟  هااستیسدر تحقق قوانین و مقررات و 

فرادستی و قوانین توسعه کشور را از منظر توجه یا عدم توجه به صنعت گردشگری مورد بررسی قرار داده و مواد و بندهایی را 

، ذیل هر قانون ذکر کرده است. در پاسخ به پرسش دوم نیز اندکردهبه صنعت گردشگری اشاره  میرمستقیغمستقیم و  طوربهکه 

ی و قوانین و المللنیبی کالن کشور را به استناد مراجع رسمی ملی و هااستیسوانین و نقش ابزارگونه گردشگری در تحقق ق

 .مقررات داخلی در قالب نکاتی ذیل مواد و بندهای مربوطه عنوان گردیده است

هدف نهایی متن حاضر ترسیم جایگاه صنعت گردشگری جمهوری اسالمی ایران در اسناد فرادستی کشور و بیان چگونگی نقش 

 ی کلی نظام است.هااستیسبزارگونه گردشگری در تحقق ا

 

 روش تحقیق -3

ی به مطالعه اسناد فرادستی موجود در ارتباط با گردشگری اکتابخانهپژوهش حاضر از نوع مروری بوده و با استفاده از مطالعات 

 پرداخته شده است.

 ساله 30انداز در سند چشم گردشگریجایگاه  -1
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در  بخشالهامبا جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسالمی و انقالبی،  افتهیتوسعهایران کشوری 

 است. المللنیبجهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط 

وارد ذیل کمک کند م هاآنبه تحقق  تواندیم وضوحبهکه گردشگری  سالهستیب اندازچشمی کشور در افق هایژگیو ازجمله

 است:

غربی است که با تأکید بر رشد پرشتاب و آسیای جنوب منطقةاز اهداف آرمانی کشور رسیدن به جایگاه اول اقتصادی در سطح 

انداز(؛ در این راستا چشم 1مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل حاصل خواهد شد )بند 

ی باال در این بخش، مطمئناً باعث وجود ضریب فزاینده چراکهی کشور قرار گیرد؛ های توسعهویتصنعت گردشگری باید در اول

ی گردشگری مبتنی بر شرایط فرهنگی رشد پرشتاب اقتصاد همراه با بهبود توزیع درآمد در کشور خواهد شد. همچنین توسعه

(. از 3130ی،خوانهفت)نادر جعفری  انداز(سند چشم 4بند و تاریخی کشورمان باعث تعامل سازنده و مؤثر با جهان خواهد شد )

کشور  تاریخی و جغرافیایی فرهنگی، مقتضیات با متناسبی افتگیتوسعهمبنی بر  سالهستیب اندازچشمسند  3سوی دیگر بند 

ی و اساس این صنعت بر تفاوت استوار است )زاهد چراکه. گذاردیمنیز بر لزوم حمایت از صنعت گردشگری صحه 

به جامعه جهانی  در تناسب با فرهنگ، جغرافیا و تاریخ خود محصولی متفاوت را تواندیم( و هر کشور 3144،34رنجبریان،

 عرضه دارد.

 

 ی کلی نظامهااستیسجایگاه گردشگری در -8

 اندازهای ممکن در افق چشمآینده-8-3

جانبه و توجه با درایت و مدیریت خردمندانه، علمی و همه ی کلی مندرج در این سند، در قالب عملیات توأمهااستیساجرای 

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و  شئون همةبه دیپلماسی هدفمند کشور، همراه با حفظ منابع ملی، باعث تحوالت چشمگیری در 

ی از ریگبهرهته و ی بزرگ، توأم با نهادسازی پیشرفهاگاممستلزم برداشتن  ادشدهفرهنگی کشور خواهد شد. رسیدن به اهداف ی

 اند.تجربیات کشورهایی است که این مسیر را پیموده

 مطلوب به شرح ذیل است: نةیگزروند موجود و  ادامة نةیگز( در دو 3148-38ی مهم اقتصادی در دوره )هاشاخص سةیمقا

 

 (1انداز )مطلوب چشم نهیگزروند موجود و  ادامة نهیگز( در دو 3148-38ی اقتصادی در دوره )هاشاخصمقایسه  .3جدول 

 مطلوب نةیگز روند موجود ادامة موضوع

رشد متوسط ساالنه تولید ناخالص داخلی 

 )درصد(
3/1 1/4 

 5/3 رشد متوسط ساالنه درآمد سرانه )درصد(
3/4 

 )دو برابر سال پایه(

 3/30 3/1 گذاری )درصد(رشد متوسط ساالنه سرمایه

 8/8 5/3 ار )درصد(وری نیروی کرشد متوسط ساالنه بهره

 0/4 5/34 نرخ بیکاری )درصد( در پایان دوره

 3348 5354 جمعیت بیکار )هزار نفر( در پایان دوره

صادرات کاالهای غیرنفتی )میلیون دالر( در سال پایان 

 دوره
30330 13534 

صادرات صنعتی )میلیون دالر( در سال پایان 

 دوره
5130 31185 

 0 -33480 ر( در سال پایان دورهتراز تجاری )میلیون دال

 1101 5/3331گذاری مستقیم خارجی )میلیون دالر( در سال سرمایه
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 مطلوب نةیگز روند موجود ادامة موضوع

 پایان دوره

 0/31 1/34 رشد متوسط ساالنه نقدینگی )درصد(

 0/5 0/33 نرخ متوسط ساالنه تورم )درصد(

ثروتمندترین دهک به فقیرترین  نةیهزنسبت 

 دهک افراد جامعه در پایان دوره
4/33 0/38 

به کمک این صنعت به افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد  توانیمگردشگری  توسعةمزایای اقتصادی  نیترمهماز 

ی )داخلی و خارجی(، کاهش نرخ بیکاری و جمعیت بیکار، افزایش درآمد سرانه، افزایش صادرات غیرنفتی، جبران گذارهیسرما

با توجه به این مزایای انکارناپذیر، (. 3148)رنجبریان؛ زاهدی، خارجی اشاره کرد  ی مستقیمگذارهیسرماکسری تجاری و افزایش 

 .اهمیت استفاده از گردشگری برای تحقق اهداف فوق بر کسی پوشیده نیست

 

 (33/8/30 ی کلی اشتغال )ابالغی از سوی مقام معظم رهبری مورخهااستیس-8-3

 عنوانبهبهینه از گردشگری و حق گذر )ترانزیت(  استفادةلزوم گسترش و  ی کلی اشتغال کشور، برهااستیس 3بر اساس بند 

 به بندهای ذیل نیز اشاره داشت: توانیمبند  نیبراعالوه  .ی اقتصادی دارای مزیت تأکید شده استهاتیظرف

 .خصوصی و تعاونی یهاو حمایت از بخش وکاربهبود محیط کسب :5بند 

 .اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توأم تنظیم بازارهای و هااستیس یسازهماهنگ: 4بند 

 .ها به اشتغال پایدارآنان در جهت دسترسی آن یهایتوانمند مؤثر از بیکاران برای افزایش یهاتیبرقراری حما: 33بند 

 .باالتر از متوسط کشور یهانرخ بیکاری استان توجه ویژه به کاهش: 33بند 

 واسطهبه ذکرشدهرفته مبنی بر نقش بسزای گردشگری در اشتغال و توسعه اقتصادی، تحقق موارد به اشارات صورت گ با توجه

ی خصوصی تشکیل هابخشبه اینکه غالب فعالین حوزه گردشگری را  با توجه و توسعة گردشگری دور از انتظار نخواهد بود

 است. امری ضروری گردشگری وکارکسببهبود محیط  منظوربه هابخش، حمایت از این دهندیم

 (33/5/48ی بخش صنعت )مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ هااستیس 8-1

ی از صنعت ریگبهرهصنایع دارای محتوای فرهنگی و هنری و  ژهیوبهی دستعیصنای بخش صنعت بر گسترش هااستیس 3ماده 

 گردشگری تأکید کرده است.

 ی کلی اقتصاد مقاومتیهااستیس 8-8

 توسعهمنظور به کشور یعلم و یانسان یهاهیسرما و یمال منابع و امکانات هیکل یسازفعال و طیشرا نیتأم -3بند 

. گردشگری دیآیمگردشگری بر توسعه کشورها بر کسی پوشیده نیست. گردشگری یک بخش پیشرو در اقتصاد به شمار  ریتأث

وجود پیوندهای پیشن و  واسطةبهزیرا ؛ ی گردشگری ایفا کنداهلیپتانسنقش لکوموتیو رشد را در اقتصادهای دارای  تواندیم

به ایجاد و  درواقعاست. تحریک تقاضای گردشگری برای یک منطقه  وابستهی اقتصادی بدان هاتیفعالپسین متعدد، بسیاری از 

تصادهای محلی را از این و اق شودیمگسترش تقاضای مشتق برای تمامی کاالها و خدمات مربوطه اعم از نهایی و واسطه منجر 

ی را با خود به همراه شماریبی راقتصادیغ. عالوه بر آن گردشگری منافع سازدیمحیث با وضعیت مطلوب و مساعدی مواجه 

اگر در پی توسعه  رونیازای نیز دارد. راقتصادیغ( که این نشان از نقش گردشگری در توسعه 3144رنجبریان و زاهدی،آورد )یم

 صنعتی پیشرو را فراهم آوریم. عنوانبهباید شرایط و امکانات الزم برای توسعة گردشگری  میهستکشور 

 :قیجانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدمات از طرهمه تیحما -30بند  

 .الزم یهامشوق گسترش و مقررات لیتسه - 

 .ازیموردن یهارساختیو ز تیو ترانز یگسترش خدمات تجارت خارج - 

 .صادرات یبرا یخارج یگذارهیسرما قیتشو - 

 منطقه. یبا کشورها ژهیوبا کشورها به یاقتصاد یوندهایپ یبخشو تنوع دیجد یبازارها یدهشکل یزیربرنامه - 
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 .هدف یبازارها در رانیا سهم داریپا گسترش هدف با صادرات مورد در مقررات و هیرو ثبات جادیا - 

 برخوردار است. ییافزوده باالست که از ارزشا یصادرات عیازجمله صنا یگردشگر 

 .خدمات و کاال صادراتمنظور به کشور یاقتصاد ژةیو و آزاد مناطق عمل حوزة توسعه -33بند 

به دلیل ورود و خروج آسان در سطح  صنایع صادراتی است که امکان توسعه و پیشرفت آن در مناطق آزاد ازجملهگردشگری 

ی و گردشگری نیز قوانینی را برای توسعة گردشگری در دستعیصنابر آن سازمان میراث فرهنگی، باالیی قرار دارد. عالوه 

 در توسعه این مناطق قلمداد گردد. مؤثرعاملی  تواندیمگردشگری  رونیازامناطق آزاد تدوین کرده است. 

 (33/3/43مورخ م معظم رهبری های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسالمی ایران )ابالغی از سوی مقاسیاست 8-5

های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسالمی ایران که در ارتباط با گردشگری هستند و توضیحات یی از سیاستهابخش

 مرتبط در جدول ذیل آورده شده است:

 

 (30های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسالمی ایران ). گردشگری در سیاست1جدول 

حوزه 

 مدنظر

 توضیحات ی کلی برنامه پنجم توسعههااستیسش مدنظر از بخ

الف: امور 

فرهنگی، 

علمی و 

 فناوری

تقویت وحدت و هویت ملی و آگاهی کافی دربارة تاریخ 

 ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی ـ اسالمی

 

افزایش  سازنهیزمتوسعة گردشگری داخلی 

، شناخت هنر و تمدن ایرانی و هایآگاه

و  نیزمرانیاو اقوام  هانگفرهشناخت 

 متعاقبًا تقویت همبستگی و اتحاد ملی است.

 - خدمات و کاال صادرات برای یسازفرهنگ

ب: امور 

اجتماعی، 

سیاسی، 

دفاعی و 

 امنیتی

های تالش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت

هایی از قبیل آموزش، سالمت، برابر و ارتقای سطح شاخص

 افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد. تأمین غذا،

آمایش سرزمینی مبتنی بر حفظ هویت اسالمی، ایرانی و 

 حراست از میراث فرهنگی

- 

ج: امور 

مربوط به 

مناسبات 

سیاسی و 

روابط 

 خارجی

گیری از روابط سیاسی با کشورها برای گسترش بهره -

بازارهای صادراتی ایران و افزایش سهم ایران از تجارت 

 انداز.جهانی و رشد پرشتاب اقتصادی موردنظر در چشم

به  توانیمگردشگری  توسعةمزایای اقتصادی  نیترمهماز  -

کمک این صنعت به افزایش صادرات غیرنفتی، جبران 

ی مستقیم خارجی گذارهیسرماکسری تجاری و افزایش 

 (.3148اشاره کرد )رنجبریان؛ زاهدی، 

تبیین دستاوردها و تجربیات  تحکیم روابط با جهان اسالم،-

سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسالمی، معرفی 

 فرهنگ غنی، هنر و تمدن ایرانی.

تالش برای تبدیل مجموعه کشورهای اسالمی و  -

ای اقتصادی، کشورهای دوست منطقه به یک قطب منطقه

 علمی، فناوری و صنعتی.
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د: امور 

 اقتصادی

، با ثبات و پرشتاب متناسب تحقق رشد اقتصادی پیوسته -

 انداز.با اهداف چشم

 ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری. -

پذیری خدمات های الزم برای رقابتفراهم نمودن زمینه -

کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد 

سازوکارهای مناسب برای رفع موانع توسعة صادرات 

 غیرنفتی.

 

 نامهنییآه به بر مبنای الحاق یک ماد

ی و گردرانیاصنعت  توسعةاجرایی قانون 

: 31/5/3141 جهانگردی در مورخ

خدمات به  ارائهی ناشی از درآمدها

گردشگران خارجی در حکم صادرات 

غیرنفتی است و تسهیالت و امتیازات قانونی 

ی به صنعت رنفتیغصدور خدمات و کاالهای 

 توسعه؛ لذا ابدییمگردشگری نیز تسرّی 

ردشگری خارجی به کاهش کسری تجاری گ

 .کندیمو توازن در تجارت خدمات کمک 

تالش برای دستیابی به اقتصادی متنوع و متکی بر منابع 

 دانش و آگاهی، سرمایة انسانی.

 

ی گردشگری هااستیسبررسی تجربیات 

یکی از دالیل اقبال  دهدیم نشانکشورها 

ع به این صنعت، دستیابی به اقتصادی متنو

و کاهش اتکای اقتصاد کشور به صنایعی 

 معموالًکشورها  کهییازآنجاخاص است. 

ی گردشگری طبیعی و یا هاجاذبهدارای 

)البته با درجه جذابیت  ساختانسان

متفاوت( هستند، دستیابی به تنوع اقتصادی 

از این طریق نسبت به دیگر صنایع دارای 

ی اقتصادی کمتری است )توریزم هانهیهز

 (.3033الیت، های

هایی های اقتصادی در زمینهافزایی و گسترش فعالیتهم -

که دارای مزیت نسبی هستند ازجمله گردشگری با اولویت 

های مورد نیاز و گذاری در ایجاد زیربناها و زیرساختسرمایه

ساماندهی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس در چارچوب 

 های آمایش سرزمین.سیاست

بخش برای فعاالن اقتصادی و فضای اطمینان تثبیت -

های نسبی و رقابتی و خلق گذاران با اتکاء به مزیتسرمایه

های جدید و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از مزیت

 آن.

های کلی اشتغال و نیز بر اساس سیاست

 توسعةهای کلی برنامه چهارم سیاست

جمهوری اسالمی ایران، گردشگری در زمره 

ی اقتصادی دارای مزیت نسبی هاتیفعال

 قلمداد شده است

 

 

ابالغی از سوی مقام معظم رهبری مورخ ) سالهستیانداز بکلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم یهااستیس 8-1

33/30/44) 
 

 (3) سالهستیانداز بکلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم یهااستیس . گردشگری در8جدول 

حوزه 

 مدنظر

 توضیحات ی کلی برنامه پنجم توسعههااستیسبخش مدنظر از 
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 (34/03/31های کلی سالمت )ابالغی از سوی مقام معظم رهبری مورخ سیاست -8-4

 به شمار آورد: های کلی سالمتبرای تحقق سه بند ذیل از سیاست تواند ابزاری مناسبگردشگری سالمت می

 .دولت عمومی بودجه و داخلی ناخالص تولید از سالمت سهم افزایش -30-3 بند

سراسر جهان سفر  میلیون گردشگر درمانی در 1، تنها 3031المللی گردشگری درمانی در سال بر گزارش انجمن بین بنا

سایت رسمی انجمن وب) المللی کمک شدمیلیارد دالر به تولید ناخالص بین 35تا  85اند که از این طریق در حدود کرده

بنابراین گردشگری سالمت با جذب گردشگران ورودی و افزایش ارزآوری کشور، از پتانسیل الزم برای  گردشگری درمانی(؛

 در حوزه سالمت برخوردار است. لیبهبود نرخ تولید ناخالص داخ

 .ایران سنتی طب کردن نهادینه و توسعه ترویج، تبیین، بازشناسی، -33 بند

المللی، به کارگیری و توسعه این شاخه پزشکی در تنها در سطح ملی بلکه در سطح بینیکی از راهکارهای ترویج طب سنتی نه

تنها از این طریق درآمد دهندة طب سنتی خود نهیجاد مراکز درمانی ارائهزمینة گردشگری سالمت است. بسیاری از کشورها با ا

اند. عالوه بر آن با های درمانی در سراسر جهان شدهاند، بلکه منجر به ترویج و تبلیغ این شیوهباالیی برای کشور فراهم آورده

 امور

 اجتماعی

گردشگری با تأکید بر  هایفعالیتحمایت از گسترش 

 .زیارتی سفرهای

- 

امور 

 اقتصادی

در بخش خدمات  ویژهبهتأکید بر راهبرد توسعه صادرات 

و  هیافتکاهشتراز بازرگانی بدون نفت  کسری کهنحویبه

 .شودتوازن در تجارت خدمات ایجاد 

 

نامه اجرایی قانون بر مبنای الحاق یک ماده به آیین

 گردی و جهانگردی در مورختوسعة صنعت ایران

: درآمدهای ناشی از ارائة خدمات به 31/5/3141

گردشگران خارجی در حکم صادرات غیرنفتی است و 

های تسهیالت و امتیازات قانونی صدور خدمات و کاال

یابد؛ لذا غیرنفتی به صنعت گردشگری نیز تسرّی می

و  توسعة گردشگری خارجی به کاهش کسری تجاری

 کند.توازن در تجارت خدمات کمک می

کشور با تأکید بر ثبات محیط  وکارکسب بهبود فضای

ارتباطی،  هایزیرساختاقتصاد کالن، فراهم آوردن 

، کاهش یازموردناطالعاتی، حقوقی، علمی و فناوری 

اقتصادی، ارائه مستمر آمار و  کالن هایخطرپذیری

 .شفاف و منظم به جامعه صورتبهاطالعات 

اقتصاد کشور  گردشگری نیز ازجمله صنایع فعال در

قانون برنامه پنجم توسعه  43و  58است که بنا بر ماده 

را آن  ارائه اطالعات آماری به صورتی شفاف و منظم به

 باید صورت پذیرد.

 

امور 

 سیاسی،

دفاعی و 

 امنیتی

 سیاسی، هایعرصه در مردم مشارکت و حضور تقویت-

 .فرهنگی و اقتصادی اجتماعی،

تالش مشترک برای ایجاد مناسبات و  دهیسازمان-

 و ایمنطقهنظامات جدید اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 

 .جهانی با هدف تأمین عدالت، صلح و امنیت جهانی

 .بیشتر میان کشورهای اسالمی همگرایی تالش برای-

به کارگیری صحیح گردشگری با افزایش سطح مشارکت 

)ضیایی و  مردمی همراه خواهد بود

گونه ( عالوه بر آن گردشگری همان3133،334احمدی،

که اشاره شد با ایجاد تعامالت فرهنگی باعث افزایش 

سطح درک فرهنگی و صلح جهانی خواهد شد. در این 

ارای اشتراکات فرهنگی قبلی نظیر میان کشورهای د

این روند تعامالت  کشورهای مسلمان بیشتر تحت تأثیر

رو گردشگری را فرهنگی قرار خواهند گرفت. ازاین

توان یکی از عوامل مؤثر بر همگرایی میان کشورهای می

 اسالمی دانست.
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ای تخصصی در این زمینه در کشور نیز وجود دارد ههای موجود در کشور امکان ایجاد مراکز آموزشی و کارگاهتوجه به پتانسیل

 توجهی از گردشگران متخصص را به کشور جلب نمود.توان خیل قابلو از این طریق می

 پزشکی قطب به ایران تبدیل و پزشکی خدمات ارائه و فنون علوم، در علمی مرجعیت به یابیدست برای ریزیبرنامه -38 بند

 .اسالم انجه و غربی جنوب آسیای منطقه

های کشور به روی گردشگری سالمت محقق گذاردن دروازه تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه و جهان اسالم جز با باز

منظور جذب ایشان به مراکز درمانی کشورمی تواند نخواهد شد. در این راستا جذب کشورهای اسالمی و منطقه و تبلیغ به

 توجه قلمداد گردد.راهکاری قابل

 وبات شورای عالی انقالب فرهنگیمص -5

 نقشه مهندسی فرهنگی کشور 5-3

 .دهدیمنقشه مهندسی فرهنگی کشور در ارتباط با گردشگری را نشان  جدول ذیل به بخش مرتبط بندهای
 

 (31. بررسی بندهای مرتبط نقشه مهندسی فرهنگی کشور با گردشگری )5جدول 

شماره 

راهبرد 

 کالن

اقدامات ملی/راهبردهای 

 ملی

شماره 

 بند

 بخش مدنظر

 از بند مذبور 

 ی سفر و گردشگریسازنهینهاد 8 ی ملیراهبردها 4

در  بخشنانیاطمشادابی و نشاط و  کنندهتیتقوو فضاهای  سازوکارها، هارساختیزساماندهی و گسترش  34 اقدامات ملی 4

 ی اسالمیهاارزشجامعه با حفظ اصول و 

و آبگیرهای کشور در چارچوب نقشه  هارودخانهاحی و اجرای طرح جامع ساماندهی سواحل دریاها، طر 34 ی ملیراهبردها 4

 مهندسی فرهنگی کشور

 یبازنگرو  یاسالمی ملی ترویج نمادها و الگوهای رفتاری شادی و شادابی هابرنامهطراحی، تدوین و اجرای  33 اقدامات ملی 4

 ی اسالمیهاآموزهاس ی دینی، عمومی و خانوادگی بر اسهاجشن

ی هاآموزهی، جهانگردی و گردشگری مبتنی بر گردرانیااعمال مدیریت فرهنگی و ارائه الگوهای اسالمی در  30 ی ملیراهبردها 4

 در توسعه فرهنگ اسالمی و انقالبی هانهیزمی از این ریگبهرهاسالمی و تسهیل و توسعة گردشگری دینی و 

حمایت از تولید، توزیع و صادرات کاالها و خدمات  منظوربهالگوی حمایت پولی و اعتباری بانکی ترسیم  33 اقدامات ملی 4

 ازیموردنو تجهیزات  آالتنیماشی ویژه برای تهیه مواد اولیه، هاتیحمافرهنگی و هنری و ایجاد تسهیالت و 

ی هااسیمقو هنری در  صنایع بخش فرهنگ برای نیل به بهبود کیفیت تولیدات و صدور محصوالت فرهنگی

 جهانی

 3هراسیستیزی و ایرانی، شیعهزیستاسالممقابله مؤثر با  8 راهبردهای ملی 33

آموزشی، فرهنگی  –ی، محیط مجازی، علمی ارسانهدینی،  –ی تبلیغی هاتیظرفی متوازن و مؤثر از ریگبهره 5 راهبردهای ملی 33

ی، در ارائه تصویر روشن از جمهوری اسالمی ایران و المللنیبی و امنطقهملی،  نهادمردمی هاسازمانهنری،  –

 .المللنیبایرانی در عرصه  –معرفی دست آوردها، الگوهای موفق و آثار فاخر فرهنگ و تمدن اسالمی 

ی دینی، اهنهیزمشیعیان و دیگر مسلمانان در  ژهیوبهی برای جذب و گسترش گردشگری خارجی زیربرنامه 1 اقدامات ملی 33

 زیارتی، درمانی، علمی و فرهنگی به ایران

 تدوین و اجرای سند و برنامه جامع گردشگری مبتنی بر نقشه مهندسی فرهنگی 31 اقدامات ملی 33

                                                 
 المللنیب یعرصهدر  هافرهنگ یوگوگفتدار و یجاد صلح پایا یاز مجراها یکین صنعت ی، ا3333در سال  یگردشگر یمصوب سازمان جهان یاخالق یدهاکبراساس .  1

در مقابله با  میرمستقیغابزاری  عنوانبه تواندیم با گسترش گردشگری در ایران رونیازا(، 3333سازمان جهانی گردشگری،  یگردشگر یاخالق یدهاک یهیانیباست )

 قرار دهد. ریتأثمثبت تحت  یاگونهبهو شیعه ستیزی به حساب آید و تصور جهانی از اسالم را  یزیستاسالم
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 3بازآفرینی میراث تمدنی جامعه - - 3

 ی قومیهاهنگفربازشناسی، حفظ و ترویج مواریث تمدنی و سنن ملی و قومی و تقویت تعامل  30 راهبرد ملی 3

 3یی و تولید محوری روستاها و اصالح نگرش جامعه به روستا و زندگی روستاییخوداتکاتقویت فرهنگ  3 اقدامات ملی 4

 اقدامات ملی 3

 

و صادرات صنایع فرهنگی و هنری و افزایش سهم جمهوری  ی برای توسعه تولیداتزیربرنامهحمایت و  34

 .المللنیب، جهان اسالم و عرصه اسالمی ایران در بازارهای منطقه

 اقدامات ملی 3

 

ی گمرکی مرتبط هاهیروبر حمایت پولی و مالی، تغییر  دیتأکحمایت از فناوری صنایع و محصوالت فرهنگی با  30-3

ی برای تقویت و گسترش بازارهای داخلی و خارجی زیربرنامهبا صادرات و واردات محصوالت فرهنگی و 

 رهنگی کشور.محصوالت و خدمات ف

-ی اسالمیهاارزشی فرهنگی، میراث فرهنگی و تولیدات هنری و ادبی اقوام ایرانی حول هاتیفعالحمایت از  34 اقدامات ملی 3

 در مناطق مرزی مبتنی بر آمایش فرهنگی و سرزمینی. ژهیوبهایرانی 

 

 (38/30/30نقشه جامع علمی کشور )مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی  5-3

 به موارد ذیل در نقشه جامع علمی کشور اشاره داشت: توانیمر ارتباط با گردشگری د

 

 (34) یگردشگرعلمی کشور با  . بررسی بندهای مرتبط نقشه جامع1جدول 

اقدامات  اهداف کالن/راهبرد کالن

ملی/راهبردهای 

 ملی

شماره 

 بند

 بخش مدنظر

 از بند مذبور

 1اسالمی تمدن و فرهنگ در ایران تاریخی و محوری موقعیت احیای 4 - کشور فناوری و علم نظام کالن اهداف

به قطبِ پزشکیِ  3808جمهوری اسالمی ایران قصد دارد تا سال  - - هدف کالن

 8ی پزشکی منطقه( تبدیل شود.ازهاینمنطقه )جهت رفع 

 

 مصوبات شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری -1

 یراث فرهنگی و گردشگری مصوب شورای میراث فرهنگی و گردشگریی کالن بخش مهااستیس 1-3

ی کالن بخش میراث فرهنگی و گردشگری را به هااستیس 8/4/3141شورای میراث فرهنگی و گردشگری در جلسه مورخ 

 شرح ذیل تصویب کرد:

، گذاراستیسمسئول حاکمیت و  نعنوابهی همگانی است و دولت افهیوظاهتمام به امر میراث فرهنگی، تاریخی و طبیعی کشور 

 .سازدیمپژوهش، صیانت، احیاء و معرفی فراهم  عرصةمقدمات قانونی اجرای این وظیفه را در 

 ی برای بقا و ارتقای هویت فرهنگی جامعهالمللنیبی مستمر در میراث فرهنگی کشور در سطح ملی و هاارزش ارائة

ی ارسانهی آموزشی، فرهنگی و هاتیظرفی از ریگبهرهرهنگی و گردشگری با باال بردن سطح فرهنگ عمومی در عرصه میراث ف

 کشور.

                                                 
 با حفظ و احیای میراث مادی و معنوی آن منطقه همراه است. توسعه گردشگری در هر منطقه .3

از محصوالت محلی برای رفع  غالباًدر گردشگری روستایی  بر آناست. عالوه  همراه ییخوداتکایش اشتغال و با افزا روستایی یهاطیمحدر  عه پایدار گردشگریتوس.  3

 .شودیمنیاز گردشگران استفاده 
 ازجملهنگی حفظ و احیای میراث فره رونیازاتمدن و تاریخ یک کشور است چنین هدفی محقق نخواهد شد  یدهندهنشانبدون وجود میراث فرهنگی در کشور که  .3

 .باشدیمبه این بند  یابیدستعوامل حیاتی در 

 توسعه گردشگری سالمت )پزشکی، درمانی، تندرستی( است. لهیوسبهپزشکی و درمانی کشور  یهایتوانمنداز  یریگبهرهیکی از راهکارهای تحقق این هدف  .4
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تأمین  منظوربه ستیزطیمحی میراث فرهنگی و هاتیظرفی فرهنگی جامعه، هاارزشپایدار گردشگری با رعایت  توسعة

 هره ایران اسالمیی و معرفیِ چالمللنیبنیازهای جامعه ایرانی، تحکیم وحدت و وفاق ملی، افزایش تفاهم 

ی به بازار گردشگری ایران و بخشتنوعی به سهم مناسب از بازار جهانی گردشگری با ابیدستافزایش گردشگری داخلی و 

 توسعةافزایش تولید ناخالص داخلی و  منظوربهبا اولویت جذب گردشگران زیارتی، فرهنگی، طبیعی  هاتیظرف همةاستفاده از 

 اشتغال.

 فرهنگ ایرانی. حوزةمبادالت گردشگری با کشورهای اسالمی و کشورهای  توسعةه اولویت دادن ب

 (.830: 3144رعایت حقوق و تأمین امنیت گردشگران )غنمی، 

 ی بخش میراث فرهنگی و گردشگریاتوسعهاهداف  1-3

ب یک و نیم درصد ، جذ3808 اندازچشم، هدف جمهوری اسالمی ایران در افق 3/30/3141بر اساس مصوبه  رانیوزئتیه

میلیارد  35میلیون نفر و دو درصد از درآمدهای جهانی گردشگری حداقل ساالنه  30ی به میزان حداقل المللنیبگردشگران 

نیز به این شرح در نظر گرفته شده  3808ی توسعه تا سال هابرنامهدالر آمریکا تعیین کردند. رشد گردشگری در هر یک از 

( و برنامه هفتم توسعه درصد 35(، برنامه ششم توسعه )درصد 30(، برنامه پنجم توسعه )درصد 10عه )است: برنامه چهارم توس

 (.درصد 35)

میلیارد  50،000میلیارد ریال بود که از این میزان سهم دولت  100،000در برنامه سوم توسعه  شدهینیبشیپی گذارهیسرما

ی برنامه چهارم توسعه به این هاسالی دولت طی گذارهیسرماریال بود. میلیارد  350،000ی غیردولتی هابخشریال و سهم 

میلیارد ریال(،  30،000میلیارد ریال(، سال سوم ) 3000میلیارد ریال(، سال دوم ) 4000شرح در نظر گرفته شد: سال اول )

درصد و سهم  30ی انهیهزتبارات سهم اع هرسالمیلیارد ریال(. در  33،000میلیارد ریال( و سال پنجم ) 33،000سال چهارم )

 (.34: 3144ی شده بود )غنمی، گذارهیسرمادرصد مبلغ  30ی، اهیسرمای هاییداراتملک 

 از: اندعبارتی اهیسرمای هاییدارای و تملک انهیهزاز محل اعتبارات  شدهینیبشیپی هاتیفعالاهم 

 ریال( میلیارد 350استقرار یگان حفاظت و خرید خدمات انتظامی )

 میلیارد ریال( 350ی )شناسباستان ژهیوبهعملیات پژوهشی 

 میلیارد ریال( 100تبلیغات و بازاریابی جهانی گردشگری )

 تملک عرصه آثار تاریخی

 و مناطق نمونه گردشگری هاقطبی محورها، هارساختیزمطالعات و کمک به 

 موزه ملی ایران توسعة

 یامنطقهموزه  30ایجاد 

 ایت موزه تاریخیس 10ایجاد 

 ی تاریخی شهرها و روستاهاهابافتاحیای 

 (.34: 3144کمک فنی و اعتباری در قالب کاهش نرخ تسهیالت )غنمی، 

 جایگاه گردشگری در قوانین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران-4

برنامه چهارم و پنجم توسعه به ترتیب در جدول زیر  ی بخش گردشگری به همراه مواد مرتبط در قانونهابرنامهو  هااستیس

 آورده شده است:

 

 (35،38. جایگاه گردشگری در قوانین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )4جدول 

 (3148-3144در برنامه چهارم توسعه )گردشگری 

 ی بخش گردشگریهابرنامهو  هااستیس

 بخش میراث فرهنگی و گردشگری. توسعةی نظام برای ریگمیتصملی در ارکان تقویت باور و عزم م -3

ی مرتبط با گردشگری و میراث فرهنگی با استفاده حداکثر مشارکت بخش غیردولتی در مناطق دارای هارساختیز توسعة -3
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 مزیت نسبی.

 دشگری.گر عمدةی در مسیرهای رسانخدماتتسهیل ورود و خروج و ارتقای سطح ایمنی و  -1

 ی.المللنیبی برای جلب گردشگران المللنیبگسترش تبلیغات داخلی برای ترویج فرهنگ گردشگر پذیری و تبلیغات  -8

 ی تاریخی و فرهنگی در شهرها و روستاها.هابافتی مناسب از بناها و برداربهره -5

 مرتبط. یهابخشتوانمندسازی و نظارت بر نیروی انسانی فعال در بخش گردشگری و  -1

 ی مهم.هاجاذبهدر کنار  ارائهقابلایجاد تنوع در محصوالت گردشگری و میراث فرهنگی و طبیعی  -4

 ی آماری بخش گردشگری.هاهیپاتقویت  -4

 ی برای جلب افراد خارجی.المللنیبگسترش برگزاری رویدادهای  -3

 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعةمواد قانونی مرتبط به بخش گردشگری در قانون برنامه چهارم 

 :3ماده 

اجتماعی و فرهنگی  اقتصادی، توسعةایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم  منظوربه

 ی و فراهم کردن امکانگذارهیسرمای حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و هاییداراجمهوری اسالمی ایران و تبدیل 

اقدامات زیر  «ارزی حاصل از عواید نفت رةیذخحساب »در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد  شدهینیبشیپی هاتیفعالتحقق 

 را معمول دارد:

ی و گذارهیسرماارزی برای  رةیذخ( مانده موجودی حساب %50درصد ) 50حداکثر معادل  شودیمبه دولت اجازه داده  -د

 ازجمله، خدمات )ونقلحملی تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، هاطرح ازیدنمورتأمین بخشی از اعتبار 

به تأیید  هاآنفنی و اقتصادی  هیتوجی که ردولتیغی و غیره(، فناوری و اطالعات و خدمات فنی مهندسی بخش گردشگر

تسهیالت  صورتبهایرانی خارج از کشور  یهابانکبانکی داخلی و  شبکةرسیده است از طریق  ربطیذی تخصصی هاوزارتخانه

 با تضمین کافی استفاده نماید.

 :18ماده 

برداری گسترش گردشگری، کمک به بهره ، استقرار صنایع دریایی،ونقلحملتسهیل تجارت و  منظوربهدولت موظف است 

ی و خدمات دریایی، با حفظ امور های تولیدفعالیت توسعة، برای مناطقبهینه از این  استفادةپایدار منابع شیالتی و 

مناطق ساحلی و  در یردولتیغی هابخشی و نظارت برای خود، ضمن واگذاری رقابتی امور تصدی به زیربرنامهی، گذاراستیس

ی اجرایی مرتبط با هادستگاهها و شرح وظایف اساسنامه ها،نامهدریاها، با انجام مطالعات تطبیقی در قوانین، مقررات، آیین

و  مشابهی دریایی را با اصالح قوانین مرتبط و حذف وظایف موازی، هاتیفعال توسعةبرای  ازیموردن حیلوای دریایی، هاتیفعال

، برای اعمال حاکمیت و بر هادستگاهوظایف  کامل، تفکیک هادستگاهمتضاد و تجمیع وظایف همگن و متجانس هر یک از 

 مجلس شورای اسالمی ارائه نماید:هاساس محورهای زیر تهیه و برای تصویب ب

ی و المللنیبی جمهوری اسالمی ایران بر اساس قواعد هاناوگانی پایدار از نواحی ساحلی، دریایی، حمایت از برداربهره -و

دن و دریایی، منابع تجدیدناپذیر دریایی )نفت و گاز، معا ونقلحمل رینظی اقتصادی، هاتیفعالدر  هایگذارهیسرمااز  تیحما

 ...(، منابع تجدیدپذیر دریایی )آبزیان و ...(، گردشگری دریایی، خدمات پشتیبانی و صنعتی دریایی.

 :44ماده 

سازی برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی و تبدیل زمینه منظوربهاست،  موظفوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 التیتسه ،یتجار یراهبرد یهااستیمنطقه، در چارچوب س یکو پزش سالمت یازهاین رفع مرکز به رانیا یاسالم یجمهور

 یهافرآورده و زاتیتجه دات،یو تول یکخدمات سالمت و آموزش پزش یابیبازار و عرضه ها،ییتوانا یمعرف خصوص در را الزم

( %10عادل سی درصد )خدمات و تولیدات مزبور م صادرات از حاصل ارز مقدار که ینحوبه د،یارائه نما ییو دارو یکپزش

 گردشگری پزشکی() مصارف ارزی بخش بهداشت و درمان، در پایان سال پایانی برنامه چهارم باشد.

 :308ماده 

ی، خلق منابع جدید، ریپذرقابترونق اقتصاد فرهنگ، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت کاال و خدمات،  منظوربهدولت مکلف است 
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فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و تأمین فضاهای  محصوالت و خدمات عادالنةتوزیع 

 محصوالت فرهنگی، اقدامات ذیل را به عمل آورد: عرضةکافی برای 

از فضاهای فرهنگی، هنری، ورزشی و گردشگری و توزیع و  ی نقاط مختلف کشورمندبهرهتصویب و ابالغ استانداردهای  -د

و  هاشاخصی برنامه چهارم برای رسیدن به هاسالدر هر یک از  ربطیذی هابرنامهبارات ملی و استانی فصول تأمین اعت

 رسید. رانیوزئتیهیی که در سال اول برنامه چهارم به تصویب هاشاخصاستانداردها بر اساس 

ر هنریِ خویش و یا کتابخانه را دارند، شخصی آثا موزةی که قصد ایجاد دارانمجموعهحمایت یا مشارکت با هنرمندان و  -ح

امانی، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت مسکن و شهرسازی، کلیه  صورتبه: استفاده از فضاهای دولتی ازجمله

 .ربطیذی اجرایی هادستگاهو سایر  هایشهردار

 :301ماده 

ایرانی، اعتالی معرفت دینی و  –عنویت و نیز حفظ هویت اسالمی، فرهنگ مباورها، هاارزشتعمیق  منظوربهدولت مکلف است 

 فرهنگ قرآنی اقدام زیر را انجام دهد: توسعة

ی مذهبی و مساجد با همکاری سازمان تبلیغات اسالمی، سازمان اوقاف و سازمان میراث فضاهاطرح جامع گسترش  ةیته -ه

 فرهنگی و گردشگری

 :303ماده 

ی هویت ایرانی، اقدامات زیر هامؤلفهی از عناصر و ریگبهرهظ و شناساندن هویت تاریخی ایران و حف منظوربهدولت مکلف است 

 را انجام دهد:

 ی، تاریخ تمدن و نظایر آنشناسرانیای در زمینه ارشتهنیبی علمی و هاپژوهشحمایت از  -الف

 ، فرهنگ ملی و بومیورسومآداب افتهینظامگردآوری و بررسی  -ب

 و روستاهای کشور شهرهااسالمی در  -ی معماری ایرانیریگشکلایی اصول و ضوابط شناس -ز

 :330ماده 

در مناسبات  هاملتمیان  زیآممسالمتترویج فرهنگ صلح، مفاهمه، عدم خشونت و همزیستی  منظوربهدولت مکلف است 

 جام دهد:ی ذیل را انهااقدام، هاتمدنو  هافرهنگمیان  وگوگفتی و تحقق المللنیب

 ی فرهنگی، هنری و ادبی ایران در سایر مناطق جهانیهاجلوهاهتمام به معرفی  -ج

 :331ماده 

مفاهیم و نمادهای هویت اسالمی و ایرانی، در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و  توسعةتجلّی و  منظوربهدولت مکلف است 

 جغرافیایی و زبانی با رویکرد توسعه پایدار:علمی و نیز تعامل اثربخش میان ایران فرهنگی، تاریخی، 

ی کوچک فرهنگی، ورزشی، تاریخی، صنعتی، دفاع هاموزهی علمی عمومی، هاپارکعلوم و فناوری و  موزةبرای احداث  -ب

 ی نماید.سازنهیزمی دستاوردهای نوین صنعتی کشور هاشگاهینمامقدس و 

 :338ماده 

برداری و معرفی میراث فرهنگی ، بهرهاءیاحدر شناسایی، حفاظت، پژوهش، مرمت، اهتمام ملی  منظوربهاست  موظف دولت

یی و مبادالت فرهنگی در کشور اقدامات زیر را در طول برنامه چهارم به زااشتغال وکشور و ارتقاء توان گردشگری، تولید ثروت 

 :برساندانجام 

 ی اجرایی.هاگاهدستتخصصی وابسته به  –ی پژوهشی هاموزه توسعةایجاد و  -ب

 ارائةی در صنعت گردشگری از طریق اصالح قوانین و مقررات و ریپذرقابتی و افزایش ردولتیغارتقای جایگاه بخش  -ح

و مشارکت  گذارانهیسرمای و نیز جذب ردولتیغضوابط حمایتی، اداری، بانکی برای مؤسسات بخش  ةیتهتسهیالت الزم، 

 آن به مجلس شورای اسالمی جهت تصویب. ارائةو بیمه برای گردشگران خارجی و  یالمللنیبمؤسسات تخصصی داخلی و 

 تکمیل نظام جامع آماری گردشگری با نظارت و هدایت مرکز آمار ایران. -ط

صنعت گردشگری در کشور، دولت مکلف  توسعةحفظ آثار و فرهنگ سنتی، قومی، ایلی، ملی و ایجاد جاذبه برای  منظوربه -ی
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توریستی، مراکز و  دهکدةی کشور از قبیل هااستانو  هاشهرستانه ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ ایلی در است نسبت ب

ی اعتبارات و تسهیالت الزم در قانون بودجه ساالنه اقدام نیبشیپی تفرجگاهی ایلی، موزه و نمایشگاه اقدام کرده و با هااطراق

 گونهنیای زمین و امکانات اعطای تسهیالت به بخش خصوصی برای اجرای نماید. مشارکت بخش دولتی و خصوصی و واگذار

 بالمانع است. هاپروژه

ی مناسب از بناها و اماکن تاریخی قابل برداربهرهاعطای مجوز کاربری  منظوربهبه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری  -ز

ی از برداربهرهو همچنین صندوق احیا و  شودیمزه داده ی بخش خصوصی داخلی و خارجی اجاگذارهیسرمااحیاء با استفاده از 

 فرهنگی را ایجاد کند. –بناها و اماکن تاریخی 

جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز است نسبت به صدور مجوز  منظوربه -و

ی میراث فرهنگی، هاتیفعالناسی مرتبط با موضوع ی خصوصی و تخصصی و مؤسسات مشاوره و کارشهاموزهتأمین و فعالیت 

فرهنگی،  -ی تاریخیهامحوطهو  هاموزهتاریخی منقول و غیرمنقول، مؤسسات مدیریت  -ی مرمت آثار فرهنگی هاکارگاه

ی هنرهای سنتی و سایر مؤسسات خصوصی مرتبط با میراث فرهنگی هاکارگاهتاریخی،  -مؤسسات کارشناسی اموال فرهنگی

 ام نماید.اقد

 

 (3130-3138گردشگری در برنامه پنجم توسعه )

 ی بخش گردشگریهابرنامهو  هااستیس

 فرهنگی –فضاهای مذهبی  توسعة -3

 ی و مراکز نظارتی گردشگریردولتیغتمهید و تسهیل ایجاد مراکز فرهنگی گردشگری  -3

 ی تخصصی غیردولتی و تعاونیهاموزه توسعة -1

 ر مناطق روستایی و عشایریگردشگری د توسعة -8

 ی شهرهای زیارتی شیراز، مشهد و قم در راستای گردشگری مذهبیهاتیظرفاستفاده بهینه از  -5

 یاحرفهافزایش دانش و مهارت نیروی کار از طریق توانمندی یا تأسیس مراکز فنی و  -1

 ی متضرر در گردشگریهابخشتدوین بیمه نوسانات نرخ ارز برای  -4

هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه  ونقلحملی و آزادسازی نرخ ریپذرقابتهوایی و ارتقای  ونقلحملندهی امور ساما -4

 پروازی

 ی در ایرانگذارهیسرما بازدارندةاقدام جهت شناسایی قوانین و مقررات مخل و  -3

 ی توسط وزارت راه و شهرسازیراهنیبی خدماتی رفاهی هامجتمعکمک به احداث  -30

 خدمات گردشگری ارائةی ویژه اطراف فرودگاه امام برای هاطرححمایت از  -33

 توسعه منطقه منظوربه هااستانی و توسعه در زیربرنامهتشکیل شورای  -33

 و مدیریت پایدار این مناطق هاتاالبی اطراف هادشتی گردشگری در هافرصتی از برداربهره -31

ی گردشگری در نقاط مرزی و استفاده حداکثری از منابع طبیعی و گردشگری جهت هاطرححمایت مالی و حقوقی از  -38

 تقویت اقتصاد و معیشت مرزنشینان

 ایرانی مقیم خارج از کشور گذارانهیسرماجذب  منظوربهی اقتصادی هافرصتاستفاده از  -35

 اجتماعی و فرهنگی کشور مواد قانونی مرتبط به بخش گردشگری در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی،

 :1ماده 

ی بهینه از بقاع متبرکه، گلزار شهدا و اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه ریگبهرهفضاهای مذهبی فرهنگی و  توسعة منظوربه

 :شودیمپایگاه عبادی و تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام  نیتریاصل عنوانبهمسجد 

 ؛ نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث کنند.اندموظفاری، اداری و خدماتی جدیداالحداث مالکان اماکن تج -ب

نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب  اندموظف هایشهردار، مراتع و آبخیزداری کشور و هاجنگلسازمان  -ج
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 کنند.ی شهری اقدام هابوستانی ملی و هاپارکبرای مسجد یا نمازخانه در 

ی رفاهی، تفریحی و هامجتمعی ورزشی، هامجموعهو مراکز درمانی،  هامارستانیبی اجرایی، مراکز آموزشی، هادستگاهکلیه  -د

نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام  اندموظفی تجاری، هامجتمع

 کنند.

ی عرضه هاگاهیجای مسافربری و هاانهیپانسبت به احداث مسجد و نمازخانه در  اندموظفرابری و نفت ی راه و تهاوزارتخانه -ه

 ی اقدام کنند.شهرنیبسوخت 

 :33ماده 

 ی مجاز است:دستعیصناسازمان میراث فرهنگی، گردشگری و 

 نةیزمراکز تخصصی غیردولتی را در الف ـ اقدامات قانونی در جهت امکان ایجاد مراکز فرهنگی و گردشگری و نحوه تأسیس م

ها، مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، کارشناسی اموال تاریخی و فرهنگی و همچنین مراکزی جهت میراث فرهنگی از قبیل موزه

 نظارت بر مراکز اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با استاندارد الزم و شرایط سهل و آسان را فراهم کند.

های دفاع مقدس و شهدا توسط مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، موزه ژهیوبههای تخصصی اندازی موزهاز راه ب ـ

 تعاونی و بخش خصوصی حمایت مالی کند.

ج ـ از ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ سنتی عشایری و روستایی توسط بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی و تعاونی 

 گردشگری آن مناطق حمایت مالی کند. توسعة منظوربهازین اسالمی با رعایت مو

 :33ماده 

 استفادةالسالم و علیهم تیباهل، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسالمی و ترویج سیره و سنت هاارزشتعمیق  منظوربهدولت 

ز نسبت به انجام امور ذیل تا پایان برنامه در شهرهای مقدس مشهد، قم و شیرا ژهیوبهبهینه از ظرفیت معنوی اماکن زیارتی 

 کند:اقدام می

ی الزم جهت ساماندهی امور زائرین و تأمین سازوکارهاریزی و تدوین الف ـ شناسایی دقیق نیازها و مشکالت زائرین، برنامه

 ی غیردولتیهابخشو  هایشهرداری الزم از طریق حمایت از هارساختیز

 نةیزمهای زیارتی و گردشگری مذهبی و فراهم نمودن ی فرهنگی و خدمات زیارتی در قطبهاتیفعالامکانات،  توسعة -ب

 های سنواتیدر قالب بودجه ازیموردنهای زیربنایی زیارت مطلوب و اجرای پروژه

 :313ماده 

ی، متناسب با میزان ی داخلی و خارجهاشرکتدولت مجاز است نسبت به برقراری پرواز و جابجایی کاال و مسافر از طریق  -الف

 ی داخلی کشور و بالعکس اقدام نماید.المللنیبی از خارج کشور به یک فرودگاه المللنیب ونقلحملتقاضای 

هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از  ونقلحملی نرخ خدمات سازمتنوعدولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به  -ب

هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی  ونقلحملآزادسازیِ کامل نرخ  ابتدای سال سوم برنامه ضمن

، خدمات پروازی، واگذاری اماکن وبرخاستنشستی از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، برداربهره نةیزممعافیت در  هرگونهو 

 اقدام کند. هاآنو سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ 

هوایی شرکت  ونقلحملی با رویکرد لغو انحصارات مربوط به ریپذرقابتهوایی، ارتقای  ونقلحملساماندهی امور  منظوربه -ج

صنعت هوایی و اعمال حاکمیت مناسب،  نةیبهی رسانخدمتی خصوصی و تعاونی و هابخشهواپیمایی ایران و واگذاری به 

ی سازمان هواپیمایی کشوری با هدف تقویت و متناسب هاتیمسئولیارات و است نسبت به اصالح وظایف، اخت موظفدولت 

شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران اقدام  نامهاساسنمودن وظایف و اختیارات حاکمیتی آن سازمان و همچنین اصالح 

 قانونی کند.

 :311ماده 

ی خدمات هامجتمعی مسافری و باری و هاانهیپاداث ی و احشهرنیبی اجاده ونقلحملکمک به تدارک ناوگان  منظوربه -د

ی وابسته هاشرکتی ایثارگران، از محل منابع داخلی هایتعاونی خصوصی و تعاونی با اولویت هابخشی توسط راهنیبرفاهی 
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 .شودیمبه وزارت راه و ترابری در قالب وجوه اداره شده پرداخت 

 :311ماده 

کاال  ونقلحملی و افزایش درآمد ناشی از عبور )ترانزیت( و المللنیبهوایی  ونقلحمل شبکة تقویت موقعیت کشور در منظوربه

بار منطقه و قطب دوم  ونقلحملی امام خمینی )ره( به قطب اول المللنیبفرودگاه  شدنلیتبدو مسافر و اشتغال مولّد و 

یریتی این فرودگاه و ایجاد جریان پایدار منابع مالی مسافری منطقه با تأکید بر استقالل سازمانی، مالی و مد ونقلحمل

 ذینفعان، دولت اقدامات زیر را انجام دهد:

ویژه اقتصادی  منطقةآزاد تجاری و  منطقةی امام خمینی )ره( و ایجاد المللنیبفرودگاه  محدودةایجاد شهر فرودگاهی در  -الف

ی و سایر خدمات شهر فرودگاهی از قبیل گردشگری، پزشکی، امهیبخدمات بانکی و  ارائةدر بخشی از اراضیِ فرودگاه جهت 

 رفاهی و مشابه آن

 :331ماده 

ی کشور از منظر اقتصادی، کشاورزی، زیست بومی، تنوع زیستی و گردشگری و وجود مراتع هاتاالب ژةیوبا توجه به شرایط  -د

ی پیچیدگی طورکلبهیص منابع آب در این مناطق و ی جدی در تخصهاچالشو وجود  هاآنو اراضی زراعی مطلوب در اطراف 

ی موجود در هاسازمانطبیعی این مناطق، دولت مکلف است در سال اول برنامه با ساماندهی مجدد  بومستیزو شکنندگی 

 بردارانبهرهو گردشگری، نسبت به اعمال مدیریت یکپارچه با مشارکت  ستیزطیمحی آب، کشاورزی، منابع طبیعی، هابخش

 اقدام کند. هاتاالبی اطراف این هادشتدر 

 :338ماده 

ی راهبردی، نظارت و هماهنگی بین زیربرنامهی، گذاراستیس نهیزمبهبود وضعیت روستاها در  منظوربهدولت مکلّف است 

بین جامعه ی موجود هاینابرابری اجرایی، ارتقای سطح درآمد و کیفیت زندگی روستاییان و کشاورزان و کاهش هادستگاه

 روستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایت الزم را از اقدامات زیر به عمل آورد:

کشاورزی  –ی صنعتی هارهیزنجو  هاخوشه توسعةحمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت  -ب

ی و دستعیصناود دارد و همچنین و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی وج هانهادهکوچک و متوسط که بخش اعظم 

 ی قابل توسعههادهستانبازارهای محلی با اولویت مراکز  توسعةخدمات گردشگری و ایجاد و 

 :308ماده 

در راستای ارتقاء و تقویت اقتصاد و معیشت مرزنشینان با رعایت مالحظات و تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی، دولت حمایت 

ی مستعد کشاورزی و هانیزمی از برداربهرهو حق  نانیمرزنشی هایتعاونی ریگشکلاستقرار صنایع و  مالی و حقوقی الزم را از

 استفاده حداکثری از منابع طبیعی و گردشگری در مناطق مرزی به عمل آورد.

 

 

 

 ی و ارائه راهبردریگجهینت

 دهدیمبه خوبی نشان  اندازچشم دورهکشور در ی کلی هااستیسو  اندازچشمکه مالحظه گردید بررسی سند  طورهمان -الف

 اندازچشمی مناسب در تحقق اهداف سند ریکارگبهی و گذاراستیسکه گردشگری یکی از ابزارهای مفیدی است که در صورت 

یا  نخست توانایی گردشگری برای کمک به تحقق این اهداف بعید به نظر رسیده و وهلةمؤثر خواهد بود. اگرچه ممکن است در 

ی کلی نظام و بیان چگونگی ارتباط گردشگری با هااستیساست تا با ذکر  حتی مورد تردید واقع شود، در این مقاله سعی شده

هر سیاست )با استناد به قوانین موجود یا منابع معتبر علمی( به این تردید پاسخ داده شود. برای تکمیل فرآیند فوق و ایجاد 

، در ذیل قانون بودجه مواردی جهت تصحیح و شودیممدت، پیشنهاد ی کوتاههابرنامهکالن و  ی سطوحهااستیسانسجام میان 

 .تکمیل روند موجود در نظر گرفته شود
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در برخی کشورها آنچه موجب شده تا بخش گردشگری نسبت به دیگر صنایع کمتر توسعه یابد، شأن و جایگاه نابرابر و  -ب

، این دسته کشورها در مقاطعی با پی رونیازای کالن کشورها است. هااستیسدیگر در  این صنعت نسبت به صنایع ترنییپا

 برخالف. با این نگاه و انددهی کالن خود کرهااستیسبردن به این مهم، سعی بر ایجاد شأن و جایگاه برابر برای گردشگری در 

گردشگری در این  مقولةکه  دهدیمران نشان ی کالن کشور جمهوری اسالمی ایهااستیس نیتریاصلتصور رایج، بررسی 

در  توانیمبه خوبی در نظر گرفته شده و حتی از اولویت برخوردار است. برخی مصادیق چنین ادعایی را  هااستیس

وجود عدم توجه به ارتباط اینکرد. با وجوجستجامع علمی کشور  نقشةی بخش صنعت و هااستیسی کلی اشتغال، هااستیس

ی منجر به ایجاد تصور مبنی بر عدم توجه به حیطه گردشگری گردشگردر ابعاد اجرایی  هااستیسیم و مستقیم این غیرمستق

 گیری این تحقیق مورد اشاره قرار داد. جهیدرنت توانیمیی است که هاشنهادیپ ازجملهاعمال این قوانین  رونیازاشده است. 

نسبت به  اندازچشمی را تا افق اکنندهلیتکمدهنده و ی همسو، انسجامهانقش ستیبایمی توسعه هابرنامهبدیهی است که  -ج

در ارتباط با گردشگری مؤید افتراق در  ادشدهی یهانقشی چهارم و پنجم توسعه از منظر هابرنامهیکدیگر داشته باشند. بررسی 

( با 3اهداف برنامه چهارم توسعه )جدول شماره  ةسیمقابه خوبی در  هاتفاوتی کلی در این دو برنامه است. این هایریگجهت

از منظر توجه به محصوالت گردشگری نیز  هابرنامه( نمایان است. همچنین این 1اهداف برنامه پنجم توسعه )جدول شماره 

ت، در قانون برنامه چهارم توسعة گردشگری سالمت در اولویت قرار داش 44بر اساس ماده  کهیدرحال مثالًمتفاوت هستند؛ 

معیار و  درواقعی توسعه هابرنامهی مغفول ماند. یادآوری این نکته نیز ضروری است که طورکلبهقانون برنامه پنجم این حوزه 

ی توسعه نقش هابرنامهدر  کهیدرصورتراهنمای چگونگی تخصیص بودجه در قوانین بودجه سالیانه نیز هستند. از این لحاظ 

. ابدییمی وجود نداشته باشد، این امر مستقیماً به قوانین بودجه نیز تسرّی کنندگلیتکمی و همسو کنندگی و انسجام دهندگ

ی هابرنامهی کالن و هااستیسی هایریگجهتی رینظرگاخذ تصمیمات در برنامه ششم توسعه با در  شودیمپیشنهاد  رونیازا

 اد در راستای توسعة گردشگری صورت پذیرد.پیشین و در جهت رفع موانع و تقویت نقاط قوت این اسن سالهپنج
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 (. سازمان جهانی جهانگردی.3333) یگردشگرکدهای اخالقی گردشگری سازمان جهانی  ةیانیب
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 ساله 30انداز سند چشم

 .3148، ابالغی مقام معظم رهبری، اندازچشموره ی کلی نظام در دهااستیس

 (33/5/48ی بخش صنعت )مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ هااستیس

 ی کلی اقتصاد مقاومتیهااستیس

ابالغی از سوی مقام معظم رهبری مورخ ) سالهستیانداز بکلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم یهااستیس
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 (33/3/43مورخ کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسالمی ایران )ابالغی از سوی مقام معظم رهبری  هایسیاست
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 ی و گردشگری، قلمرو فرهنگ، تهران.دستعیصنا(. مجموعه قوانین و مقررات میراث فرهنگی، 3144) دیامغنمی، 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

568 

 قانون برنامه توسعه چهارم
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 نقشه مهندسی فرهنگی کشور

 (38/30/30فرهنگی  نقشه جامع علمی کشور )مصوب شورای عالی انقالب

 /http://www2.unwto.orgرسمی سازمان جهانی جهانگردی،  تیساوب

رسمی انجمن گردشگری درمانی  تیساوب http://www.medicaltourismassociation.com/en/research-and-

surveys.html 
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