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  انداز صنعت گردشگري ایرانهاي چشمسلسله نشستدومین دوره 

  

  مقاومتی اقتصاد در گردشگري نقش): 18گزارش(

  
 

  فرهنگی دانشجویان ایران –: مرکز گردشگري علمی برگزارکننده

  مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام: نهاد همکار

 عمویی: صدرا ناظر و ویراستار

  حمیده روزبهانی و زینب یوسفی حسن دلخوش،: همکاران

 
  این نشست: انسخنران

 گردشگري مدیریت گروه علمی هیات پور / عضو حسن محموددکتر  -

 مازندران دانشگاه

 طباطبایی عالمه دانشگاه از جهانگردي مدیریت ارشدکارشناس/ داغستانی  سعید -

 استان گردشگري و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره برنامه و طرح مسوول و

 رضوي  خراسان

  

  

  ها: نشانی دبیرخانه نشست

تهران، خیابان انقالب اسالمی، خیابان فخررازي، خیابان شهداي ژاندارمري شرقی، پالك 

  فرهنگی دانشجویان ایران –طبقه دوم، مرکز گردشگري علمی ،72

  66 49 15 86: نمابر – 66 49 11 36و  66 49 12 22شماره تماس: 

  info@istta.irپست الکترونیک:  www.istta.irنشانی سایت: 
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  مقدمه

به منظور شناختن و  فرهنگی دانشجویان ایران –مرکز گردشگري علمی 

در ابعاد  1381شناساندن فرهنگ و تمدن ایران به دانشگاهیان کشور از سال 

ترین اقدامات کند که از زمره شاخصوزشی و پژوهشی فعالیت میفرهنگی، آم

  توان به موارد ذیل اشاره داشت:آن می

طرح ملی ایران مرز "دوره  12(مانند برگزاري علمی ـ فرهنگی الف) تورهاي

اردو) بازدید دانشگاهیان سراسر کشور از مواریث فرهنگی و  2200("پر گهر

دوره طرح ملی دریاي خاك  10جراي هاي صنعتی سراسر کشور، اپروژه

کوهنوردي "دوره طرح ملی گنبد گیتی 3، "کویرنوردي دانشجویان ایران"

و. ..)، برگزاري اردوهاي ویژه اساتید و مستعدین عضو بنیاد  "دانشجویان ایران

  ملی نخبگان، برگزاري اردوهاي سفر ارزان(عراق، قشم، کیش و ...)

دوره همایش ملی  11(مانند برگزاري یتخصص يهاو نشست هاشیهماب) 

 يهاجاذبه ییدوره جشنواره عکس دانشجو 2پژوهشی خلیج فارس،  –علمی 

 يتأثیر هدفمند یمل شیهما ،يگردشگر یدوره زنگ مل 3 ران،یا يگردشگر

جشنواره  شم،یراه ابر یمل شیکشور، هما يبر توسعه صنعت گردشگر هاارانهی

کشور با موضوع گردشگري و میراث  ملی فیلم جیبی دانشجویان سراسر

حامی میراث فرهنگی و  دانشجوییهاي گروههاي ساماندهی همایش ،فرهنگی

  و. ..) گردشگري سراسر کشور



٤ |  
 

عنوان کتاب  36(مانند چاپ يگردشگر یمطالعات يهاپژوهش و طرحپ) 

میراث و "هاي تخصصی تخصصی، گزارش علمی و انتشار فصلنامه

  فرهنگی و سیاسی خلیج فارس و. ..)مطالعات "و  "گردشگري

ی علمی و رساناطالع گاهیپابزرگترین شامل (و تبلیغات یرساناطالعت) 

هاي مربوط به و پایگاه istta.irزبان به آدرس 7به  ترویجی گردشگري کشور

  هاي مرکز و. ..)همایش

و  یفرهنگ راثیه مدت آموزش مکوتا يهااجراي دوره(مانند آموزشث)

  گردشگري و. ..). یکد اخالق جهان هايو دوره يگردشگر

 با توجه به حوزة گردشگري نخبگان نظرات یسامانده در راستايمرکز این 

شرایط کنونی کشور که اقتدار ملی و آرامش اجتماعی زمینه را براي شکوفایی 

- راهم کرده، سلسله نشستهاي فراوان گردشگري و رونق این صنعت را فظرفیت

هاي تخصصی را براي بررسی ابعاد و آثار مختلف گردشگري در دوران کنونی و 

  هاي احتمالی طراحی کرده است. پاسخ به پرسش

انداز متفاوتی را چشم دیپلماسی، عرصه در دولت شدن ترفعال که نیست تردیدي

ها نشستن سلسله ای هاي گردشگري در کشور به وجود آورده است.براي فعالیت

 انداز کنونی گردشگري در کشور طراحی شده است وبراي تبیین و بررسی چشم

 ،فرهنگ ،اقتصاد هايچهارگانهتالش خواهد شد تا تاثیرات متغیرهاي مستقل 

محورانه به بحث سیاست بر حوزه گردشگري به صورت مسئلهو  یتامن

ه صورت گزارش مستقل ها بنشستاز  یکهر  مباحثو  یجو نتا گذاشته شود

   .درسبمندان عالقهمدیران، مسووالن و نیز به اطالع 

  

  زادهرحیم یعقوب

فرهنگی دانشجویان ایران و دبیر  –رئیس مرکز گردشگري علمی 

 انداز صنعت گردشگري ایرانهاي چشمسلسله نشست
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  اقتصاد مقاومتی با تأکید بر اشتغال گردشگري

  

  *پور حسن دکتر محمود

  

هاي پذیري در دو گروه شاخصو مقاومت آوريتابگیري هاي اندازهشاخص

هاي ملی نیز خود به سه شوند. شاخصبندي میاي دستهسطح ملی و منطقه

ها به کمک آمارهاي کالن، عمدتاً : گروهی از این شاخصاندشدهدسته تقسیم 

اخص به ش توانمیاند که هآوري در حوز اقتصادي متمرکز شدبر تاب

آوري گروه پژوهشی سنتیننتال بریگووگلیو و همکاران، شاخص تاب آوريتاب

، هاشاخصاشار کرد. گروه دیگري از این  FMآوري جهانی و شاخص تاب

اه با بررسی عملکرد یک را در پیش گرفته و معتقدند گ ستمیسی رویکرد

ها ن بخشکل سیستم را پیشبینی کرد؛ اما با بررسی تعامل بی توانمیحوزه ن

آوري ببینی کرد. بنابراین، تاوضعیت کل سیستم را بررسی و پیش توانمی

به عنوان مفهومی کلیدي، نیاز به تجزیه و تحلیل از ابعاد مختلف دارد. این 

هاي کیفی اما مهم و شود که جنبهتر میآوري وقتی پیچیدویژگی تاب

هاي ها نیاز به روششوند که براي سنجش آنغیرقابل اجتنابی پدیدار می

                                                           
 مازندران دانشگاه گردشگري مدیریت گروه علمی هیات عضو  

فرهنگی  -با همکاري مرکز گردشگري علمی "نقش گردشگري در اقتصاد مقاومتی "*این نشست با موضوع

  برگزار شد. 19/4/96یک مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ دانشجویان ایران و مرکز تحقیقات استراتژ
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شاخص آژانس توسعه  توانمیسیستمی  رویکردشود. با خاصی الزامی می

المللی آمریکا و رویکرد مجمع جهانی اقتصاد را نام برد و گروه سوم، بین

 هایی هستند که پیش از این محاسبه شد و اکنون با توجه بهشاخص

مع جهانی اقتصاد از پذیري مجرقابت 2013. شاخص اندشدهتعدیل  آوريتاب

هاي پایداري اجتماعی و زیستمحیطی ست که با شاخصهاشاخصاین دست 

  .شودیکی از محورهاي اولیه آن است، تعدیل می آوريتابکه 

اقتصادي را در دو مفهوم ایستا(توانایی  آوريتاب) 2009آدام رز (

پویا  تداوم تولید به هنگام بروز شوك) و مثالًاش سیستم در حفظ وظیفه

ت سیستم در بهبود از یک شوك تا رسیدن به وضع مطلوب) مطرح ع(سر

د ذاتی (جایگزینی منابع در زمان بحران و ...) یا توانمی آوريتابکند. این می

روز به بازار یا اکتسابی (افزایش تالش در شرایط بحرانی مانند ارائه اطالعات به

  د. هماهنگی عناصر بازار در شرایط بحرانی) باش

  

  آوريتابي هاشاخص

ها نیز متنوع است و در ابعاد متنوع، در شاخص عالوه بر آوريي تابهاشاخص

  گیرند. قرار می موردبحثدر سطوح متفاوت ملی، محلی و بخشی 

ایشان به یک شاخص ساده یعنی  ):2006آوري بریگوگلیو (شاخص تاب

ز ئباید حاآوري میتاب. از نظر او داردتولید ناخالص داخلی بسیار اعتقاد 

  ایی اقتصاد در سه مقوله زیر باشد؛توان

توانایی اقتصاد در 

  اجتناب از شوك

توانایی اقتصاد در تحمل 

  اثرات شوك

توانایی اقتصاد در بازیابی 

  سریع از شوك

قوانین و مقررات مناسب و 

هاي پر پرهیز از سیاست

  مخاطره

وجود یک بازار مالی منعطف 

د مهارتی یا یا نیروي کار چن

  تنوع بازارها و محصوالت

استفاده از ابزارهاي سیاستی 

  مانند کاهش مالیات
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  )آوري از نظر بریگوگیلیوهاي تابشاخص(
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  )آوري گروه سنتیننتالهاي تابشاخص(
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  المللی آمریکاشاخص آژانس توسعه بین

  )اقتصادي جامعه: تیم راهبردي آوريتابشاخص (

AWM)Advantage West Midlands(  
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  اقتصاد مقاومتی در صنعت گردشگري ایران
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  درآمد سرانه گردشگري در ایران

 651,5در حدود  2014بر طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد ایران در سال 

میلیارد ریال درآمد از محل گردشگران ورودي به دست آورده است که سرانه 

 استریال  8346لیونی) رقمی معادل می 78این رقم به اتباع ایرانی (جمعیت 

هاي آن در هاي گردشگري ایران و قابلیتکه این میزان در مقایسه با برنامه

به حدود  2015ایجاد و توزیع درآمد بسیار ناچیز است. البته این رقم در سال 

شود با توجه به توافق بینی میمیلیارد ریال افزایش یافته است که پیش 700

المللی این تعداد افزایش چشمگیري داشته یش ارتباطات بیناي و گشاهسته

  باشد.

الزم به ذکر است که گردشگري ایران تنها به گردشگري ورودي 

محدود نمی شود و بخش قابل توجهی از درآمدهاي گردشگري ایران و توزیع 

متنوع آن ناشی از گردشگري داخلی است که به دلیل عدم وجود آمارهاي 

ن میزان آن را مشخص نمود. البته آمارهاي مرکز آمار ایران توارسمی، نمی

صرفا آمارهاي بخشی بوده که میان درآمدهاي گردشگري و غیر گردشگري 

  تمیز قائل نشده است.

  

رتبه ایران در صنعت گردشگري جهان به تفکیک کشورهاي آسیایی، 

  اروپایی و آمریکایی جنوبی

سازمان جهانی گردشگري در  Tourism Highlight 2015بر اساس گزارش 

گانه (اروپا، آسیا و 5 بنديتقسیمخصوص وضعیت گردشگري جهان بر اساس 

دهد که در سال منتهی به اقیانوسیه، آفریقا، آمریکا و خاورمیانه) نشان می

و  %5,4، آفریقا %3,5، آمریکا %6,1، آسیا و اقیانوسیه %2,8گزارش اروپا 

رشد داشته  2014ل گذشته یعنی سال نسبت به سا %4,7خاورمیانه نیز 

  است.
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کرد گردشگران در این مناطق به دالیل مختلفی از جمله طول مدت هزینه

سرانه درآمد  کهطوريبهاقامت، نرخ برابري ارز و ... نیز متفاوت بوده است 

دالر و آسیا و  660سرانه اروپا از بخش گردشگري به ازاي هر گردشگر معادل 

دالر و خاورمیانه نیز  490دالر، آفریقا  1140دالر، آمریکا  1080اقیانوسیه 

اند (جدول دالر درآمد سرانه از محل ورود هر گردشگر به دست آورده 730

 4,97با  2014). بر اساس گزارش بانک جهانی ایران در سال 2شماره 

را در جهان به خود اختصاص داده است. با  51میلیون گردشگر جایگاه 

کرد گردشگران، درآمد گردشگري ایران دالري هزینه 700بی احتساب تقری

  میلیارد دالر بوده است. 3,5در این سال در حدود 

  

مورد از  10وضعیت صنعت گردشگري کشور از نظر زیرساخت و 

  هاي این صنعتمشکالت مربوط به زیرساخت

دهد هاي مختلف نشان میهاي صنعت گردشگري در حوزهبررسی زیرساخت

هاي تخصصی مانند ویژه در حوزه زیرساختها بهت و کیفیت آنکه کمی

و نقل در اشکال مختلف زمینی، ریلی،  هاي گردشگري و حملگاهاقامت

هوایی و دریایی از وضعیت نامناسبی برخوردار است. این امر در شرایطی 

بحث است که با افزایش تقاضاي سفر گردشگران در آینده نزدیک، تعادل قابل

و تقاضا بر هم خورده و نتیجه آن مازاد تقاضا یا کمبود عرضه خواهد  عرضه

پذیري رسد بررسی رتبه ایران بر اساس شاخص رقابتبود. به نظر می

ترین مشکالت صنعت د مهمتوانمیگردشگري و سفر، مجمع جهانی اقتصاد 

را در میان  97گردشگري را نشان دهد. بر اساس این شاخص ایران رتبه 

کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا  16را در میان  12شور و رتبه ک 141

  در اختیار دارد. 

  دهد؛هاي این شاخص نشان میي ایران را در زیرشاخصجدول زیر رتبه
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پذیري سفر و گانه رقابت14هاي رتبه گردشگري ایران بر اساس شاخص(

  )گردشگري

  زیر شاخص
رتبه 

  جهانی
  زیر شاخص

رتبه 

  جهانی

  1  پذیري قیمتیرقابت  119  حیط کسب و کارم

  115  محیطیپایداري زیست  96  امنیت

  93  سالمت و بهداشت
هاي حمل و نقل زیرساخت

  هوایی
93  

  114  منابع انسانی و بازار کار
هاي حمل و نقل زیرساخت

  زمینی و بندري
73  

  98  تکنولوژي اطالعات
هاي خدمات زیرساخت

  گردشگري
119  

  98  منابع طبیعی  130  ردشگرياولویت سفر و گ

  37  منابع فرهنگی  113  المللیگشودگی بین

  

پذیري سفر و گانه رقابت14هاي وضعیت گردشگري ایران بر اساس شاخص(

  )گردشگري
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  )2017ي شاخص بهبود فضاي کسب و کار (بانک جهانی هاشاخصرتبه ایران در زیر(

  رتبه زیر شاخص

  102  شروع کسب و کار

  27  ساخت اخذ مجوز

  94  دسترسی به برق

  86  ثبت ماکلیت

  101  اخذ اعتبارات

  165  از سهامداران خرد حمایت

  100  سهولت پرداخت مالیات

  170  تجارت فرامرزي

  70  اجراي قراردادها سهولت

  156  ورشکستگی و پرداخت دیون

  

  

آفرینی کشور عضو دیدبان جهانی کار 73رتبه وضعیت کارآفرینی در ایران در میان 

)2013(  
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  2020  سال تا آن پیشبینی و ایران گردشگري يهاشاخص وضعیت

  )گردشگري و سفر جهانی مجمع: منبع(

  

هاي این صنعت از نمودارها مشخص است، وضعیت شاخص کهطورهمان

در حوزه سهم مستقیم گردشگري در تولید ناخالص ملی و سهم کل  ویژهبه

با یک الگوي افزایشی رشد  استسته نیز آن که شامل صنایع و خدمات واب

یافته و در آینده نزدیک نیز با فرض ثبات شرایط موجود ادامه خواهد داشت. 

مستقیم گردشگري در تولید ناخالص ملی در  %6,5این آمار حاکی از سهم 

  کند.جهانی همراهی نمی %9,1دارد  که این رقم با میانگین  2015سال 

منجر به  ص ملی در ابعاد مختلف اساساًاز طرفی رشد تولید ناخال

گذارد. می تأثیرهاي آن توسعه اشتغال نیز خواهد شد و بر شاخص

منجر به رشد منفی اشتغال  2013هاي مشخص است رکود سال کهطورهمان

اي این رشد مثبت در حوزه گردشگري نیز شده است که البته با توافق هسته

  عیت اشتغال قبل بازگشته است.شده است و به نوعی گردشگري به وض
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 "بر اشتغال نقش گردشگري بر رشد اقتصاد مقاومتی با تأکید"پیرو بررسی 

  گیرد؛قرار می موردبحثموارد زیر 

  

کارهاي اجرایی تحقق اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل در راه

  کمیسیون گردشگري

ها و ی از سیاستکارهاي اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نیازمند آگاهبررسی راه

سیاست توسط مقام معظم رهبري  24که در قالب  استراهبردهاي آن 

اند. قطعاً هر اقدامی نیازمند سیاست و راهبرد است و بر این تعریف شده

اساس پیگیري این مهم در بخش گردشگري نیز در همین چارچوب رقم 

هاي ستخواهد خورد. در ذیل تالش خواهد شد تا عالوه بر اشاره به سیا

  ابالغی در ادامه هر یک، اقدامات عملی مورد نظر پیشنهاد گردد.

 انسانی هايسرمایه و مالی منابع و امکانات کلیه سازيفعال و شرایط تأمین. 1

 مشارکت رساندن حداکثر به و کارآفرینی توسعه منظور به کشور علمی و

 جمعی هايريهمکا تشویق و تسهیل با اقتصادي هايفعالیت در جامعه آحاد

 .متوسط و درآمدکم طبقات نقش و درآمد ارتقاء بر تأکید و

ریزي در جهت حمایت از کسب و کارهاي نو گردشگري و کسب برنامه -
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هاي مرتبط وکارهایی که توسط متخصصان جوان رشته گردشگري و رشته

اندازي کسب و کار، ها شامل رفع موانع راهشوند. این حمایتاندازي میراه

هاي مالیاتی و ارائه هاي تولید از طریق معافیتحمایت در جهت کاهش هزینه

هاي بخش گردشگري و کسب و کارهاي تسهیالت مالی، حمایت از تعاونی

اي در خصوص کسب و کارهاي نو کوچک و متوسط. حمایت و آموزش رسانه

  گردشگري.

  

 کشور علمی امعج نقشه اجراي و سازيپیاده بنیان، دانش اقتصاد پیشتازي. 2

 افزایش و کشور جهانی جایگاه ارتقاء منظور به نوآوري ملی نظام ساماندهی و

 اول رتبه به دستیابی و بنیاندانش خدمات و محصوالت صادرات و تولید سهم

  .منطقه در بنیاندانش اقتصاد

حمایت از مراکز کارآفرینی و ارائه تسهیالت ویژه به کارآفرینان گردشگري،  -

  بر توسعه کسب و کارهاي کوچک و متوسط. تمرکز

 
 تولید، عوامل تقویت با اقتصاد در وريبهره رشد قراردادن محور. 3

 بین رقابت بستر ایجاد اقتصاد، پذیريرقابت تقویت کار، نیروي توانمندسازي

 جغرافیاي در متنوع هايقابلیت و ظرفیت کارگیري به و هااستان و مناطق

  .رکشو مناطق هايمزیت

سازي برنامه آمایش سرزمین در حوزه گردشگري، ارائه خدمات پیاده -

بخش اقامتی و  ویژهبهاي و آموزشی به کسب و کارهاي گردشگري مشاوره

وري، آموزش کاربردي پذیرایی در خصوص پیاده سازي نظام کیفیت و بهره

  فعاالن بخش صف و ستاد و همچنین مدیران سطوح مختلف بخش خصوصی.

 
 تولید، افزایش جهت در هایارانه سازيهدفمند اجراي ظرفیت از استفاده. 4

  .اجتماعی عدالت هايشاخص ارتقاء و انرژي شدت کاهش وري،بهره و اشتغال
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بخش اقامت و پذیرایی در  ویژهبهحمایت از کسب و کارهاي کوچک  -

کشور،  هاي پاك، ارائه برنامه مطالعاتی گردشگري سبز دراستفاده از انرژي

ها و خدمات، توزیع عادالنه منافع گردشگري از طریق ایجاد تنوع در فعالیت

ها طبق مصوبات طرح هدفمندي اختصاص سهم بخش خصوصی از یارانه

  ها.یارانه

 
 هاآن نقش با متناسب مصرف تا تولید زنجیره در عوامل عادالنه بريسهم. 5

 آموزش، ارتقاء طریق از انسانی سرمایه سهم افزایش با بویژه ارزش، ایجاد در

  .تجربه و کارآفرینی خالقیت، مهارت،

همکاري و مشارکت بیشتر دانشگاه و صنعت در ارائه خدمات پژوهشی و  -

هاي سازي برخی دورهالمللی در خصوص پیادهآموزشی، دریافت خدمات بین

  در زمینه بازارشناسی. ویژهبهکاربردي و خاص 

 
 و ،)وارداتی اقالم در بویژه( اساسی کاالهاي و هانهاده یداخل تولید افزایش. 6

 مبادي در تنوع ایجاد و راهبردي خدمات و محصوالت تولید به دادن اولویت

 و محدود کشورهاي به وابستگی کاهش هدف با وارداتی کاالهاي تأمین

  .خاص

توسعه گردشگري داخلی از طریق ارزان سازي و کاهش بهاي تمام شده  -

هاي اقتصادي بخش گردشگري، تالش در جهت کاهش نشتیخدمات 

-در تجهیزات لوکس از طریق تشویق در استفاده از نمونه ویژهبهگردشگري 

هاي داخلی و در نهایت تغییر مسیر و جریان سفرهاي خروجی به سمت 

  سفرهاي داخلی از طریق مکانیزم قیمت و تنوع و جذابیت محصوالت.

 
 کمی افزایش بر تأکید با راهبردي ذخایر ایجاد و ماندر و غذا امنیت تأمین. 7

 ).کاال و اولیه مواد( تولید کیفی و
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 و مصرف الگوي اصالح کلی هايسیاست اجراي بر تأکید با مصرف مدیریت. 8

 و کیفیت ارتقاء براي ریزيبرنامه با همراه داخلی کاالهاي مصرف ترویج

   .تولید در پذیريرقابت

هاي ویژه گردشگري سبز، ارائه مقررات سخت و آموزش تشویق و حمایت از -

سازي مصرف انرژي در بخش گردشگري، نظارت بر حسن اجراي در بهینه

هاي مقررات ملی ساختمان، اصالح الگوي مصرف آب مصوبات و دستورالعمل

ها و اماکن و حمایت از توسعه تجهیزات سیستم تصفیه فاضالب در هتل

پر مصرف بخش گردشگري، استفاده از ابزارهاي  تأسیساتپذیرایی و سایر 

  اي در جهت مدیریت و کاهش مصرف انرژي.مالیاتی و تعرفه

 
 به پاسخگویی هدف با کشور مالی نظام يجانبههمه تقویت و اصالح. 9

 بخش تقویت در پیشگامی و ملی اقتصاد در ثبات ایجاد ملی، اقتصاد نیازهاي

  .واقعی

ها، لحاظ نمودن بخش گردشگري در زمره مالی بانکساماندهی نظام تأمین  -

صنعت در جهت استفاده از تسهیالت کم بهره بانکی، اختصاص بخشی از 

منابع صندوق توسعه ملی در جهت تأمین منابع مالی بخش گردشگري 

  بنیان، صنایع دستی و محصوالت پایدار.هاي کارآفرین و دانشبخش ویژهبه

 
 ارزش تناسب به خدمات و کاالها صادرات از فمندهد جانبههمه حمایت. 10

  مثبت: ارزآوري خالص با و افزوده

حمایت از گردشگري ورودي و کسب و کارهایی که در این زمینه فعالیت  -

قانون  12هاي مالیاتی طبق بند ویژه و هدفمند دارند از طریق ارائه معافیت

ي از طریق بکارگیري مالیات بر ارزش افزوده، پشتیبانی از گردشگري ورود

هاي بخش ها و فعالیتخدمات برون مرزي کشور در معرفی و تبلیغ جاذبه

  گردشگري.
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 انتقال منظور به کشور اقتصادي يویژه و آزاد مناطق عمل حوزه توسعه. 11

 و خدمات و کاال صادرات تولید، تسهیل و گسترش پیشرفته، هايفناوري

  .خارج از مالی منابع و ضروري نیازهاي تأمین

ریزي ویژه در مناطق آزاد تجاري در جهت ارائه خدمات گردشگري برنامه -

  گردشگري تجاري و سالمت. ویژهبه

 
  کشور اقتصاد پذیريآسیب کاهش و مقاومت قدرت افزایش. 12

توسعه گردشگري اسالمی در بازار هاي کشورهاي اسالمی، کاهش وابستگی -

وارداتی و در نتیجه کاهش بخش گردشگري به خدمات و تجهیزات 

هاي اقتصادي این بخش، تالش در جهت افزایش ضریب تکاثري نشتی

گردشگري از طریق تامین منابع داخلی و همچنین تنوع بخشی به 

  هاي گردشگري مناطق.فعالیت

 
  گاز و نفت صادرات از حاصل درآمد پذیريضربه با مقابله. 13

 
 بازار در اثرگذاري منظور به شورک وگاز نفت راهبردي ذخایر افزایش. 14

 گاز، و نفت تولید هايظرفیت توسعه و حفظ بر تأکید و گاز و نفت جهانی

  .مشترك میادین در بویژه

 
 گاز، و نفت صنعت ارزش زنجیره تکمیل طریق از افزوده ارزش افزایش. 15

 مصرف شدت شاخص براساس( بهینه بازدهی داراي کاالهاي تولید توسعه

 با نفتی هايفرآورده و پتروشیمی محصوالت برق، صادرات بردن باال و) انرژي

  .منابع از صیانتی برداشت بر تأکید
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 در اساسی تحول بر تأکید با کشور عمومی هايهزینه در جوییصرفه. 16

 غیرضرور و موازي هايدستگاه حذف و دولت ياندازه سازيمنطقی ساختارها،

  .زاید هايهزینه و

 
  .مالیاتی درآمدهاي سهم افزایش با دولت درآمدي نظام اصالح. 17

هاي مالیاتی بخش گردشگري و اختصاص بخشی از منافع توسعه پایه -

 ویژهبههاي غیر مستقیم حاصله به توسعه بخشی مناطق، ارتقاي نظام مالیات

مالیات بر مصرف در خدمات اختصاصی و خدمات عمومی مورد استفاده 

العات مرتبط با تمایل به پرداخت در عرصه خدمات گردشگران و انجام مط

  عمومی گردشگري.

 
 نفت صادرات از حاصل منابع از ملی توسعه صندوق سهم ساالنه افزایش. 18

  .نفت به بودجه وابستگی قطع تا گاز و

 
 و هافعالیت اقدامات، از جلوگیري و آن سازيسالم و اقتصاد سازيشفاف. 19

  ...  و ارزي تجاري، پولی، هايزهحو در فسادزا هايزمینه

 ویژهبههاي مالی و تجاري بخش گردشگري سازي اقدامات و فعالیتشفاف -

قانون اساسی در  44ها خصوصی و خصولتی، اجراي صحیح اصل شرکت

هاي بخش دولتی به خصوصی، ایجاد نظام مالیاتی شفاف و جهت واگذاري

جلوگیري از فرارهاي مالیاتی از  روشن و بازبینی در قوانین احصاي مالیات و

مورد و ارتقاي نظام کنترل طریق اعمال قوانین سخت، کاهش قوانین بی

  هوشمند.

  

 وري،بهره ثروت، تولید افزوده، ارزش ایجاد در جهادي فرهنگ تقویت. 20

 به مقاومتی اقتصاد نشان اعطاي و مولد اشتغال و گذاريسرمایه کارآفرینی،

   .زمینه این در برجسته خدمات داراي اشخاص
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حمایت ویژه از کارآفرینان و خالقان بخش گردشگري، ایجاد شرایط در  -

از جانب دولت (با کاهش  ویژهبهجهت برقرار بازار رقابتی و رعایت الزامات آن 

  موانع کسب و کار و ایجاد فضاي رقابت آزاد).

 
 هايمحیط در بویژه آن سازي گفتمان و مقاومتی اقتصاد ابعاد تبیین. 21

  .ملی رایج و فراگیر گفتمان به آن تبدیل و ايرسانه و آموزشی علمی،

هزینه در جهت هاي کاربردي و البته کمها وکارگاهبرگزاري همایش -

شناسایی ابعاد و راهکارهاي اجرایی اقتصاد مقاومتی در بخش گردشگري و 

و تبیین  آوريبتاهاي اقتصاد مقاومتی و ریزي جهت شناسایی شاخصبرنامه

  ها.اهداف خود بر اساس این شاخص

 
 با مقاومتی اقتصاد کلی هايسیاست تحقق براي است مکلف دولت. 22

 معمول را زیر اقدامات کشور، امکانات يهمه پویاي بسیج و سازيهماهنگ

 :دارد

 به دسترسی براي اقتصادي و فنی علمی، هايظرفیت بکارگیري و شناسایی -

 .مناسب اقدامات و آفندي توان

 .دشمن براي هزینه افزایش و تحریم هايبرنامه رصد -

 هوشمند، واکنش هايطرح تهیه طریق از اقتصادي مخاطرات مدیریت -

  .خارجی و داخلی هاياختالل و مخاطرات برابر در هنگام به و سریع فعال،

 
 هايشیوه روزآمدسازي و گذاريقیمت و توزیع نظام سازيروان و شفاف. 23

  .بازار بر نظارت

ها از طریق گذاري بازار و در عین حال نظارت بر قیمتآزاد سازي قیمت -

هاي دولتی و خصولتی واگذاري شرکتها کنترل بازار در شرایط ویژه، مکانیزم

ها خارج از مکانیسم بر قیمت تأثیرگردشگري در جهت پرهیز از انحصار و 

  بازار.
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  .آن ترویج و داخلی محصوالت کلیه براي داستاندار پوشش افزایش. 24

ارتقاي استانداردهاي خدمات گردشگري از طریق ایجاد فضاي رقابتی  -

بخشی، توسعه استانداردهاي خدمات در جهت تشویق کسب و کارها به بین

پذیري محصوالت گردشگري در ها و توسعه رقابترعایت و بکارگیري آن

ه ارتقاي استانداردهاي خدمات سطح داخلی و خارجی که خود منجر ب

  گردشگري نیز خواهد شد. 

  

ترین مشکالت مربوط به این صنعت گردشگري در حوزه شاید بتوان مهم

اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال را در موارد زیر مورد بررسی و تدقیق قرار 

  داد:

  هاي اقامتی.عدم تناسب میان عرضه و تقاضاي زیرساخت -1

استانداردهاي  باهاي گردشگري و عدم تطابق اقامتگاه کیفیت نامناسب -2

  جهانی. 

  ضعف قوانین و مقررات محیط کسب و کار گردشگري. -3

  ها.کیفیت نامناسب منابع انسانی گردشگري و ناکارآمدي آن -4

  محیطی.پایداري زیست -5

  هاي حمل و نقل زمینی و ریلی.نامناسب بودن زیرساخت - 6

  یت کمی و کیفی حمل و نقل هوایی.عدم ایمنی و کفا  -7

  ناکارآمدي موسسات تورگردان. -8

  عدم خالقیت در بازار کسب و کار. -9

عدم توسعه کسب و کارهاي گردشگري در خدمات دیجیتال و مبتنی بر  -10

  خدمات الکترونیک.
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که منجر به  الزامات اساسی در ایجاد فضاي کسب و کار کارآفرین

بیشتر در نظام بازار خواهد شد در جدول  آوريتابتوسعه سریع اشتغال و 

  زیر ارائه شده است.

  هاالزامات و روش  تعریف  عنوان 

هایی برداشتن گام  سازيساده  1

سازي براي بهینه

کارکرد نهادهاي 

 کهطوريبهقانونی 

هاي بخش

غیرضروري و 

موازي قوانین را 

  نتوان کاهش داد

 آور، پسین پایشیشناسایی قوانین زیان

(کنترل رعایت قوانین به جاي رعایت 

الزامات معین پیش از انجام کار)، پایش 

خودکار مناسب بودن قوانین با تصویب 

هاي کاهش قوانین موقت، اتصال برنامه

تشریفات اداري به تخصیص بودجه (ساده 

سازي بیشتر برابر خواهد بود با بودجه 

بیشتر)، دسترسی آزاد به فرایندها و نتایج 

  راتیک دولتی،بوروک

انتقال   زداییتمرکز  2

هاي ولیتومس

قانونگذاري و 

اجرایی از دولت 

ها مرکزي به دولت

هاي محلی و هیئت

  ايو منطقه

هاي محلی براي حل و فصل اختیار به هیئت

ها هزینه مسائل سطح محلی که از طریق آن

تر حل یابد، مسائل بومی سادهکاهش می

تر ردم نزدیکشوند و ارتباط دولت و ممی

  گردد.می

مقررات   3

  زدایی

افزایش 

ها و ولیتومس

ي بخش هافرصت

خصوصی و کاهش 

براي  هافرصتاین 

  دولت

کاهش نفوذ مکتب سوداگرایی، حذف 

ي استفاده از رانت، جلوگیري از هافرصت

گذاري خودسرانه، آزادسازي نفوذ قانون

تر و انرژي دولت در پرداختن به مسائل کالن

از ورود به جزئیات، کنترل از طریق پرهیز 

آراي قضایی به جاي مقررات گذاري، 

گانی به بازار، پذیرش دولت دسترسی همه

در انجام اموري که در حیطه توان بخش 

ها به خصوصی نیست، واگذاري مسئولیت
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  هاالزامات و روش  تعریف  عنوان 

ند کارها توانمیهاي غیر رسمی که سازمان

را بهتر انجام دهند، کاهش قدرت مداخله 

صمیمات مربوط به تولید بازار، دولت در ت

مداخله دولت از طریق نظام مسئولیت 

اجراي خارج از قرارداد به منظور تصحیح و 

هاي نامطلوب افراد و حتی مجازات فعالیت

با دادن قدرت قهریه الزم به نهادهاي 

وظایف نظارتی و کنترلی  توانمیخصوصی 

  ها واگذار کرد،را به آن

امکان نظارت   شفافیت  4

کامل و بی واسطه 

  بر فرایندها و نتایج

قراردادن قوانین در معرض کنترل 

دهندگان از طریق مشورت با مردم، قرار راي

نویس قوانین و دادن و به نقد گذاشتن پیش

فایده قوانین، - مقررات، ارائه تحلیل هزینه

  ترتوسعه نظام دموکراتیک

  

  هاي بخشی در این حوزه.تعریف شاخص -1

ریزي مقاصد بر پایه اقتصاد تک محصولی گردشگري و در نامهعدم بر -2

  مقابل ایجاد اقتصاد متنوع

گذاران خارجی در جهت اجتناب از شوك و کاهش اثرات جذب سرمایه -3

  شوك

هاي مدیریتی در جهت مدیریت بهینه در تولید محصوالت ارتقاي مهارت -4

  گردشگري.

تخصیص بهینه منابع و  وري بخش گردشگري از طریقارتقاي بهره -5

  آموزش.

دستی توسعه صنایع و خدمات بومی مبتنی بر نگاه تمایز در عرصه صنایع - 6

  و محصوالت گردشگري مبتنی بر فرهنگ و جامعه.
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بهبود فضاي کسب و کار در گردشگري از طریق اصالح و تسهیل قوانین و  -7

  مقررات بخشی و فرابخشی.

هاي میان مدت و کارها از طریق برنامه حمایت از توسعه مقاصد و کسب -18

  سال 5-7

  ارتقاي فرهنگ کارآفرینی و خالقیت در صنعت گردشگري. -9

هاي فناوري اطالعات و حمایت کسب و کارها در توسعه زیرساخت -10

  توسعه این بخش.

نتیجه توسعه اشتغال در این  افزایش تولید در بخش گردشگري و در -11

  د: حوزه از طریق سه راهبر

  افزایش طول مدت اقامت -

  افزایش طول مدت فصول گردشگري -

  تنوع بخشی به بازارها -

 افزایش هزینه کرد گردشگران -
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نگاهی ژرف به اقتصاد مقاومتی در حوزه 

  گردشگري و زیارت استان خراسان رضوي

  

  *سعید داغستانی

  

اي و اي مالی و اقتصادي جهانی، منطقهدر دوران اقتصادي پیش رو و تنگناه

گردد. این امر ملی توجه به مقوله اقتصاد مقاومتی بیش از بیش احساس می

هاي علمی و تجارب تجربه شده جهانی استوار است که عالوه بر بر پایه

جلوگیري از اسراف و اجراي الگوهاي نابهنجار غربی، روحیه کارآفرینی، 

یت را افزایش داده تا نهایتا به الگوي پیشرفت وري، کارآمدي و خالقبهره

  اسالمی دست پیدا نماییم.  –ایرانی 

  

  

                                                           
 برنامه و طرح ولومسارشد مدیریت جهانگردي از دانشگاه عالمه طباطبایی و کارشناس 

  رضوي خراسان استان گردشگري و دستیصنایع فرهنگی، میراث کل اداره
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در بخش بزرگ گردشگري، میراث فرهنگی و صنایع دستی می توان به عینه 

اقتصاد بومی و مقاومتی را احساس نمود. اقتصادي درون زا و ملی با ضریب 

یار سودآور و با حداقل ، بسزیستي فوق العاده، سبز و دوستدار محیطتکاثر

  سرمایه و بسیاري دیگر است. 

معتقدیم که حل بسیاري از مشکالت در گرو توسعه و ساماندهی و 

استقرار اقتصاد مقاومتی در سه حوزه مذکور نهفته است. در این میان استان 

خراسان رضوي به عنوان مقصد برتر گردشگري و زیارت کشور نمونه اعال از 

هاي اقتصاد مقاومتی است که با جزییات به آن زمینه استقرار و تدوین

هاي پرداخته شده است و می تواند نمونه و الگوي مناسبی براي سایر استان

کشور باشد. توفیق خدمت گذاران نظام مقدس جمهوري اسالمی را از خداوند 

  متعال خواستاریم. 

  

میراث فرهنگی،  هاي استان خراسان رضوي در بخشتوانمندي

  گیرد:  ویژگی هاي ذیل را در بر می دستی و گردشگريایعصن

میلیون 25وجود بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) و پذیرایی ساالنه بیش از  •

 زائر و گردشگر داخلی و خارجی

قطب فرهنگی و ادبی کشور با وجود مفاخر جهانی و ایرانی و آرامگاه   •

  اثر هنري) 57بت ملی هاي شاخصی همچون فردوسی، خیام، عطار و ...  (با ث

  برخورداري از تنوع اقلیمی، قومی و فرهنگی    •

(مرز مشترك،  ايمنطقهو فرا ايمنطقهجایگاه ممتاز استان در تعامالت   •

 هاي مواصالتی و ارتباطی،، زیرساختالمللیبینفرودگاه ، المللیبینگمرکات 

  نمایندگی هاي خارجی  و ... ) 

اثر  2300ي موجود شناسایی شده (هابهجاذآثار تاریخی و  2538    •

  ملموس و غیر ملموس) 

  اثر ثبت شده ملی در فهرست آثار ملموس و نا ملموس  1500    •
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اثر در انتظار ثبت  6) و اثر در میراث جهانی (قنات قصبه ثبت یک    •

  جهانی  

میلیون 25وجود بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) و پذیرایی ساالنه بیش از  •

 دشگر داخلی و خارجیزائر و گر

هاي قطب فرهنگی و ادبی کشور با وجود مفاخر جهانی و ایرانی و آرامگاه  •

  اثر هنري) 57شاخصی همچون فردوسی، خیام، عطار و ...  (با ثبت ملی 

  برخورداري از تنوع اقلیمی، قومی و فرهنگی    •

(مرز مشترك،  ايمنطقهو فرا ايمنطقهجایگاه ممتاز استان در تعامالت   •

 هاي مواصالتی و ارتباطی،، زیرساختالمللیبینفرودگاه ، المللیبینگمرکات 

  هاي خارجی  و ... ) نمایندگی

اثر  2300ي موجود شناسایی شده ( هاجاذبهآثار تاریخی و   2538    •

  ملموس و غیر ملموس ) 

 اثر ثبت شده ملی در فهرست آثار ملموس و نا ملموس  1500    •

  

  اثر در انتظار ثبت جهانی 6قنات قصبه) و ثبت یک اثر در میراث جهانی (
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  1404 انداز چشم افق در استان گردشگري

مدت گردشگري استان خراسان رضوي به شرح زیر تدوین انداز بلندچشم

  گردیده است:

 شب  5میلیون گردشگر داخلی در سطح استان با میانگین اقامت  40یابی به دست •

میلیون گردشگر خارجی در سطح استان با رویکرد  3بی به یادست •

  درصد از شیعیان جهان   1حداقل 

  هزار تخت رسمی و استاندارد  285برداري از اندازي، تجهیز و بهرهراه •

هزار  285هزار تخت ارزان قیمت (از مجموع  30ه احداثیابی بدست •

  ) در افق طرح تخت

ز اولویت اول گردشگري استان س اهاي جذب گردشگران پایجاد کانون •

گردي، گردشگري سالمت، گردشگري روستایی و طبیعت(زیارت) شامل: 

  عشایري و گردشگري ورزشی 

 قیمتیهاي قیمتی و نیمهقطب جهانی سنگ •

  

 نگاهی بر اقتصاد گردشگري در موضوع صنعت گردشگري: 

  اشتغال  -1

UNWTO   10 شغل مستقیم و براي هر 2تخت  10معموالً براي هر 

  گیرد.صندلی در واحدهاي پذیرایی یک شغل مستقیم در نظر می

ها، هتل آپارتمان و  حال با در نظر گرفتن تعداد تخت هتل

، مالحظه تخت) در استان 82720(جمعاً 1395رها در سال پذیمهمان

صرفاً در ارتباط مستقیم با مراکز اقامتی شغل 16000شود که حدودا  می

ت. که با توجه به اشتغال سایر تاسیسات گردشگري و مجاز بوجود آمده اس

اشتغال  55,000گردد حدود ي مرتبط با گردشگري برآورد میهاجاذبه

برنامه ششم به مستقیم در این حوزه وجود داشته باشد لذا این تعداد در افق 
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گردد. بدیهی است ی میبینپیش 1399در سال شغل مستقیم  211000

  .  استاین حوزه از ابعاد مهم اقتصاد گردشگري مستقیم در اشتغال غیر

  

   خارجی و داخلی گردشگر از استان درآمدهاي سهم و مالی گردش. 2 		

هاي جهانی؛ میزان درآمد سرانه هر گردشگر خارجی روزانه بر اساس آمار 

از گردشگر  95باشد که بر این اساس درآمد کشور در سال دالر می 700

 99الر بوده که در افق برنامه ششم توسعه در سال میلیار د 11,38خارجی: 

 1,55آمد استانی الر خواهد رسید و بر این اساس درمیلیارد د 43,5به 

میلیارد دالر  2,5به میزان  99افق برنامه ششم توسعه سال میلیارد دالر در 

الذکر گردش مالی و هزینه کرد زائرین و رسد. عالوه بر ارقام فوقمی

  باشد. لی نیز ارقام قابل توجه میگردشگران داخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  1399سال  1394سال 

ارز آوري ( میلیارد 

  دالر)

  95سال 

ارز آوري ( میلیارد 

  دالر)

  99سال 

  استانی  کشوري  استانی  کشوري  استان  کشور  استان  کشور

  2,5  43,5  1,8  11,38  1510921  25200000  1038140  6600000  ورودي
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  نشهر مشهدهاي سفر به کالانگیزه

هاي سفر به مشهد مقدس به شکل در مطالعات میدانی صورت گرفته انگیزه

  زیر نهایی و ترسیم شده است. 

دهد خرید، تفریح، دیدار اقوام، خویشاوندان و تجارت نیز این شکل نشان می

  در کنار زیارت از جایگاه مناسبی برخوردار هستند. 
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  مقدس ي جدید پیش روي مشهدهافرصت

هاي اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوي به فهرست نهایی و مصوب طرح

  شرح جدول زیر است: 
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دستی و هاي اقتصاد مقاومتی در میراث فرهنگی، صنایعحوزه زیر شکلدر 

  دهد.را نشان می ها فراوانی هر کدامدر خصوص تعداد ریز پروژه گردشگري
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  .استاستان خراسان  گرديبومهاي احداثی و بیشترین تعداد فراوانی در هتل

  نوع  عنوان طرحاولویت

 بینیپیش  نهادياعتبار پیش

ایجاد 

اشتغال 

  (نفر)

تسهیالت 

  مورد نیاز

یارانه 

سود 

  تسهیالت

1(  

حمایت از ساخت ، بهسازي و 

مناسب سازي اماکن اقامتی 

  ها)(احداث هتل

 -گردشگري 

  سرمایه گذاري
2760000  220800  1550  

2(  
ساماندهی و حمایت از ایجاد 

  مناطق نمونه گردشگري

 -گردشگري 

  اريسرمایه گذ
500000  40000  1300  

3(  
ي رفاهی و هامجتمعحمایت از 

  راهیبینخدمات 

 -گردشگري 

  سرمایه گذاري
91000  7280  520  

  120  480  6000  صنایع دستی  سازي سوغات زیارتشبکه  )4

5(  
آوري اطالعات و مدیریت کالن فن

  ارتباطات گردشگري مذهبی

 -گردشگري 

  سرمایه گذاري
60000  4800  50  

6(  
دستی سعه گردشگري و صنایعتو

  )گرديبومهاي روستایی ( اقامتگاه
  70  1600  20000  گردشگري

7(  
حمایت از توسعه کارگاه هاي بزرگ صنایع 

  دستی با تاکید بر بازاریابی و فروش
  400  1200  15000  صنایع دستی

  355  3200  40000  صنایع دستی  دستیتوسعه موسسات صادراتی صنایع  )8

9(  

گردشگر از کشورهاي  تقویت جذب

بازار هدف (حمایت از دفاتر خدمات 

  مسافرتی)

  100  3200  40000  گردشگري

10(  
حمایت از گردشگري پایدار و ایجاد 

  هاي موثر اجراییزیر ساخت
  260  8000  100000  سرمایه گذاري

11(  
هاي تخصصی و ایجاد موزه

  خصوصی و واگذاري ابنیه تاریخی
  370  1600  20000  میراث فرهنگی

  5095  292160  3652000  جمع کل
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  هاي اقتصاد مقاومتی استاندر طرح ایجاد اشتغال (نفر) بینیپیش

هاي ها، ایجاد مناطق نمونه و مجتمعبینی شده است در احداث هتلپیش

  ل مستقیم ایجاد گردد.راهی استان بیشترین اشتغابین
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  تسهیالت مورد نیاز 

هاي اقتصاد مقاومتی در سطح استان نیاز راي تحقق اهداف مربوط به برنامهب

به تسهیالت و منابع مالی وجود خواهد داشت که در شکل زیر به تصویر 

کشیده شده است. به دلیل گستردگی و سنگینی احداث واحدهاي اقامتی، 

گذاري خبر از حجم باالي سرمایه راهیبیني رفاهی اهمجتمعمناطق نمونه و 

  دهد.  می

  

  

رو است که دستی و شهر مقدس مشهد دو فرصت جدید پیشدر حوزه صنایع

  در حوزه اقتصاد مقاومتی لحاظ شده است. 

 هاگوهر سنگ مشهد شهر جهانی -

 سوغات زیارت -
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 به دستیصنایع جهانی شوراي سوي از مشهد شهر 1395 سال ماه مرداد در

  . گردید معرفی هاسنگ گوهر جهانی شهر عنوان

  

 هاد به عنوان شهر جهانی گوهرسنگامتیازات مشه

  هانوع از انواع کانی 450وجود بیش از  -

  ها سنگکیلوگرم از انواع گوهر 1/146/250تولید ساالنه بیش از  -

  هزار نفر 20اشتغال بیش از  -

  درصد) 700تا  300ارزش افزوده باال( -

  نقدینگی باال گردش -

  میلیون ریال به ازاي هر نفر) 100تا  50سرانه اشتغال کم( -

  عدم نیاز به امکانات زیر بنایی و انرژي زیاد -

  وجود مراکز آموزشی و البراتوارهاي تخصصی در مشهد -
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  )جدول اقدامات صورت گرفته در حوزه شهر جهانی سنگ(

  وضعیت مطلوب  وضعیت موجود اقدام

دبیرخانه  تشکیل

می دائ

شهرجهانی   

  هاسنگگوهر

راه اندازي محل و فعالیت در 

  محل  موزه بزرگ

تصویب ساختار و بودجه  -

  سنواتی

اولین  ایجاد 

مرکز خالقیت و 

طراحی 

  هاسنگگوهر

  آماده بهره برداري

  تجهیز کارگاهی :

  نیروي انسانی -

  ابزار و لوازم -

ایجاد اولین موزه 

در     ها سنگگوهر

  مشهد

ضاي به متراژ پروژه در ف این

متر و در زیربناي به   1700

متر (مطبق) در   9000مساحت 

  دست اقدام است.

میلیارد ریال      اختصاص مبلغ پنج

متر مربع   200سازي جهت  آماده

فضاي اختصاصی براي موزه گوهر 

  سنگ ها

ایجاد مرکز ملی 

  هاگوهرسنگ

این فضا با تعریف کاربري کارگاه  

با  دستی در فضاییصنایع

متر مربع  1500مساحت  

  موجود است.

سازي،عایق سازي فضا (کفآماده

  بندي صوتی، تهویه و لوله کشی)

  تجهیز کارگاهی

اولین  هنرستان 

هنرهاي اسالمی        

  و سنتی

 محل اجراي پروژه و همچنین

کد رشته هنرستان مشخص 

  گردیده  است.

  تهیه پالن هنرستان -

  بازسازي و زیبا سازي -

  تجهیزاتتامیین  -
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  سوغات زیارت

 هزار میلیارد ریال   15گردش مالی سوغات زیارت در مشهد بیش از  -

  درصد  25تا  20تولیدکننده داخلی  از سوغات زیارت سهم  -

 کنند.یک درصد از زایران ورودي به مشهد خرید نمیتنها   -

  

فرصت بازار سوغات و ضرورت ساماندهی و توسعه آن بر اساس 

صنایع دستی اهمیت زیادي دارد. در همین  ویژهبهمی هاي بوظرفیت

  راستا اقدامات ذیل صورت گرفته است:  

 سازي و تقویت زنجیره طراحی تولید و فروششبکه -

 دستیشهرك سوغات و صنایع ایجاد -

 سازي و اطمینان از کیفیت کاال و تولیدات لزوم برند -

  لزوم پاسخ دهی مناسب به نیازهاي بازار   -

  تولید و فروشسازي طراحی، هضرورت شبک  -

قابلیت توسعه صنایع دستی در مناطق مختلف روستایی و حاشیه   -

 شهر مشهد

  

  اهداف شبکه سازي و ایجاد شهرك در حوزه سوغات

 زایی با محوریت توسعه مشاغل خرداشتغال  -

ها در جهت حفظ، احیا و ها و اتحادیهسازي انجمن ها، تشکلفعال -

  آموزش صنایع دستی

  هاقیمت تمام شده محصول در سایه ایجاد شبکه کاهش -

  نظارت بر کیفیت تولید محصول -

  ایجاد شبکه توزیع مناسب -

  برندسازي    -
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  دستیهاي آنالین صنایعفروشگاه  -

 اخذ باز خورد نظر مشتریان به تولید کنندگان سیستم   -

  

هاي اقتصاد مقاومتی و قالب پروژهسازي در دو پروژه ایجاد شهرك و شبکه

  . استسط بخش خصوصی در حال پیگیري و انجام تو

  

  اقدامات صورت گرفته در حوزه میراث فرهنگی 

هاي اجرایی در حوزه اقتصاد مقاومتی اقدامات ذیل به در خصوص برنامه

  مرحله انجام رسیده است: 

  عملیات اجرایی عنوان طرح

ي  هاطرح تسهیل فرآیند احداث موزه -

  خصوصی

  هر خانواده یک موزه -

گذاري و بهره داري از بناهاي وا -

تاریخی با مالکیت میراث فرهنگی(به 

هاي برداري  نفایس) و بهره استثناي 

  ...اقتصادي،  فرهنگی، اجتماعی و

  موزه   تخصصی 10اندازي و هماهنگی جهت راه بینیپیش

 نمایشگاه تاریخاز دو م موزه بزرگ خراسان و  پیگیري ف -

راستاي زار شی به موزه در ه 33ا انتقال و تمدن خراسان ب

  2017مشهد 

 -تاریخی مجموعه    20جهت بهره برداري از ریزي برنامه -

  فرهنگی

ملموس و  اثر شده ملی در فهرست آثار 1500ثبت ملی  -

  ملموسنا

  طرح تسهیل 

  هاي خصوصیموزه فرآینداحداث

موزه تخصصی  10اندازي و هماهنگی جهت راه بینیپیش -

 با عناوین: 

  دوسی و شاهنامه موزه فر -

   موزه افشاریه -

  موزه تاریخ نیشابور -

  موزه پزشکی و طب اسالمی -

  موزه تاریخ معماري و شهرسازي -

  موزه میراث پهلوانی  -

  موزه تخصصی آب در فرهنگی مردم  -

  موزه تاریخ نمایش و سینما  -

  موزه مفاخر و مشاهیر -
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  دستی و هنرهاي سنتیموزه صنایع -

ن و نمایشگاه تاریخ و پیگیري فاز دوم موزه بزرگ خراسا -

هزار شی به موزه در راستاي  33تمدن خراسان با انتقال 

  2017مشهد 

  موزه عنوان طرح: هر خانواده یک
پیگیري صدور مجوز اختصاصی براي مجموعه  -

  داران استان

داري  از عنوان طرح: واگذاري و بهره

 بناهاي تاریخی با مالکیت میراث

بهره  نفایس) و به استثناي ( فرهنگی

 فرهنگی،هاي اقتصادي، برداري

    اجتماعی و...

: رباط هايبرداري از مجموعهریزي جهت بهرهبرنامه -

فرهنگی توس، سنگ بست، رباط طرق، محور  شرف، رباط

هاي قدیمی، قنات قصبه گناباد، آسبادان نشتیفان، حمام

دیان درگز، تپه    برج  تاریخی رادکان، شادیاخ نیشابور، بن

،  ی، میل کرات، مسجد جامع احمد جامن سبزواردامغا

 مجموعه تاریخی باغ خورشید ،روستاي مزار و...

 و ملموس آثار فهرست در ملی شده اثر 1500 ملی ثبت -

عدد به  این رساندن جهت ریزيبرنامه و 1394 تا ملموس نا

    اثر تا پایان برنامه ششم. 23

  



٤٥ |  
 

  دستی و  اقتصاد مقاومتیحوزه صنایع

  ده است: انجام دادهاي زیر را دستی استان خراسان رضوي برنامهوزه صنایعدر ح

 هاي بزرگحمایت از توسعه کارگاه -

 صنایع

  دستی با تاکید بر بازاریابی و فروش -

  دستیتوسعه موسسات صادراتی صنایع -

دستی توسعه گردشگري و صنایع -

  روستایی

  سازي سوغات و صنایع دستیشبکه -

کارگاه  5حمایت از توسعه  و شناسایی و بینیپیش -

  دستیبزرگ صنایع

ریزي براي ظرفیت صادراتی استان و برنامه 6 انتخاب -

  تقویت و توسعه  عملکردي

هاي کارگاه عنوان طرح: حمایت از توسعه -

تاکید بر بازاریابی و   بزرگ صنایع دستی با

   فروش

کارگاه  5و شناسایی و حمایت از توسعه  بینیپیش	 -

 تی در استان  شامل :دسصنایعبزرگ 

  سفال  آژگان -

  مجید سلطانی  -

  )مهدي رحمانی (زیورآالت -

  )حجت حسینی (زیورآالت -

  محسن رضوي (سنگ قیمتی) -

صادراتی  عنوان طرح: توسعه موسسات -

  صنایع دستی

ریزي براي ظرفیت صادراتی استان و برنامه 6انتخاب  -

 ایشان شامل: تقویت و توسعه  عملکردي

   زرمهر موسسه -

   امروز هنر شرکت -

   مقدم رحیمی آقاي جناب -

  )شکرگزار آقاي جناب( آوران هنر تعاونی شرکت -

  ضاپور)ر آقاي جناب(روناس شرکت -

  )محمودیان آقاي جناب( دارکوب شرکت -

  دستیشبکه سازي سوغات و صنایع -

محور  4ایجاد دبیرخانه سوغات زیارت و شناسایی  -

 اولویت دار در سوغات زیارت شامل:

   چرم و کیف -

   جانماز و ادهسج -

   قیمتی هاي سنگ -

   حجاري -

   نمایشگاه دو برگزاري -

   مجري انتخاب و شناسایی -
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  حوزه گردشگري و اقتصاد مقاومتی

هاي بسیار متعدد و جذابی به مرحله اجرا ها و برنامهدر حوزه گردشگري طرح

پروژه  291توان به نظیر است. از این جمله میرسیده است که در کشور بی

  ي و هتلی در سطح استان اشاره نمود. گردشگر

و   عنوان طرح: حمایت از ساخت، بهسازي  -

 مناسب سازي اماکن اقامتی (احداث هتل)
  مجموعه اقامتی 291 -

رفاهی ي هامجتمععنوان طرح: حمایت از  -

  بین راهیخدماتی    و 

مجموعه 92هاي حمایتی جهت ارتقاء طرح -

  در سطح استان راهیبین

اندهی و حمایت از ایجاد  عنوان طرح: سام -

  مناطق نمونه    8

گذار به سرمایه ریزي جهت فراخوان و جذببرنامه -

  منطقه نمونه 8

گردشگر خارجی از  تقویت جذب  -

   کشورهاي بازار هدف

هاي علویون شامل ترکیه توسعه بازارهاي کشور -

  ،حوزه بالکان 

  جذب گردشگر مذهبی از آذربایجان  -

  تقویت گردشگر از لبنان  -

  حوزه پاکستان و کشمیر  -

 5توسعه گردشگري سالمت (ایجاد وراه اندازي  -

  )دفترخدمات مسافري فعال 3شرکت سالمت و  

روستایی دستیتوسعه گردشگري و صنایع -

    

 صدور اندازيراه با اقامتی بوم و گرديبوم ایجاد	 -

   درصدي 80 پیشرفت با و فقره 44 مجوز

استان متی در سطح مجموعه بوم اقا 3افتتاح  -

، حمید آباد فوشن جان، ریاب (روستاي رادکان

  گناباد)

 8توسعه گردشگري روستایی با ایجاد و تعریف  -

  طبیعی و روستایی  مسیر گردشگري

 15روستاي مند گناباد و معدن فیروزه هر کدام با  -

هاي روستایی کارگاه فعال و  پیگیري تقویت کارگاه

  روستاي مصوب  33روستا از  15در 
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روستاي هدف گردشگري و  50ی و تصویب شناسای -

  پیگیري تامین زیرساختهاي الزم)

رسانی گردشگري در اندازي مراکز اطالعراه -

 سطح استان

تعیین برند براي گردشگري شهرستانها و هویت  -

  دهی به گردشگري شهرستانها 

  مجازي  فضاي در رسانیاطالع توسعه -

    رسانیاطالعو توزیع بروشورها و اقالم  تهیه -

موجود  رسانیاطالع مراکز فعالیت تقویت پیگیري -

  استان به عداد     در سطح

  جدید رسانیاطالعایجاد و تقویت مراکز  پیگیري -

  خصوصی  بخش به واگذاري تقویت -

مدیریت کالن فن آوري اطالعات و  -

    ارتباطات گردشگري مذهبی 

   سایت وب -

   هااقامتگاه رزرواسیون -

  بدا ي طرح مبدا تا مانداز راه -

   گردشگري جامع افزاري نرم  و اطالعات بانک -

  استان  GIS  اطالعات بانک -

  

  اقدامات اختصاصی استان در زمینه اقتصاد مقاومتی 

در رابطه با جدول زیر اقدامات بخصوصی انجام شده است که در شکل زیر مشاهده 

  گردد: می
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  استان)(محورهاي گردشگري توسعه، ترویج و توزیع گردشگري داخلی  

 

 

 گرديبومایجاد و توسعه  اقامتگاه هاي  

 اقامتگاه  2:  داراي مجوز  گرديبومهاي اقامتگاه

روستاي حمیدآباد از توابع  –رادکان از توابع شهرستان چناران روستاي(

  شهرستان نیشابور) 

  مورد  30تعداد درخواستها:  

  مورد 28شده:   تأییدتعداد درخواستهاي 

  مورد23:  ولیه صادر شده تعداد موافقت ا

  نفر 18  شده به صندوق کار آفرینی امید:  تعداد متقاضیان معرفی

  مورد 70بیش از : متقاضیان شناسایی شده 

  

 گردشـگري سـالمت  

بزرگترین بازار هدف دنیا در زمینه گردشگري سالمت ، اعراب حوزه خلیج 

دالر هزینه  میلیارد 47میالدي  2013که درسال فارس هستند، به طوري
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تومان میلیارد  16، حدود 92پزشکی مشهد نیز در سال اند. دانشگاه علومکرده

 است.قابل توجهی  مبلغ است که داشتهسالمت درآمد گردشگري  در حوزه

کشورهاي عربی  از:هدف گردشگري سالمت مشهد عبارتند ترین بازارهايمهم

قطر) که متقاضی  ،، عمان، عربستان، بحرینکویتحوزه خلیج فارس(

کشورهاي عراق و افغانستان که ، مو و زیبایی هستند و هاي پوستحیجرا

رولوژي و ... به ، او، ارتوپديمتقاضی خدمات عمومی سالمت همچون جراحی

کشورهاي آسیاي میانه همچون ترکمنستان که نیز و  جز زیبایی هستند

  دهند.اهمیت می ایی ها داراي اهمیت است و به زیبکیفیت و قیمت براي آن

هزار نفر گردشگر خارجی ورودي به استان  500/1درصد از تعداد 10چنانچه 

درمانی و سالمت بازاریابی و جذب نماییم را به منظور ارائه خدمات

استان به  میلیون دالر درآمد ارزي براي  750هزارنفر) درآمدي بالغ بر 150(

  ت.ارمغان خواهد آورد که رقم قابل توجهی اس

  

 آوري اطالعات و ارتباطات گردشگريمدیریت کالن فن 

  هاي الزم جهت داده کاوي اطالعات و ایجاد زیرساختتهیه

 )data miningگردشگري (

  گردشگري استان تأسیساتهاي اطالعات توصیفی تهیه بانک

  گردشگري استان تأسیسات) GISهاي نقاط مکانی (هاي اطالعاتی و الیهتهیه بانک

اقامتی واحدهايرزرواسیونجامعهايسیستمنیازموردپایهعاتیاطالهايانکبایجاد

  استان

   گردشگري استان رسانیاطالعایجاد پرتال مرجع  

  مسیرهاي گردشگري و مقاصد گردشگري رسانیاطالعمعرفی و 

  توسعه تورهاي مجازي 

  ي گردشگري استانهاجاذبهمعرفی 

  بازاریابی گردشگري استان
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  گردشگري سالمت رسانیطالعاتوسعه و 

 	گردشگري هوشمند مدیریت  

  گردشگري رسانیاطالعهوشمند هاي ایجاد سامانه

  گردشگري تأسیساتمدیریت هوشمند نظارت و بازرسی 

  گذاري در حوزه گردشگريمدیریت هوشمند سرمایه

  گردشگري در حال احداث  تأسیسات 

 پروژه مشغول به کار خواهند شد.  291ود که در نفر خواهد ب 8000تعداد اشتغال ایجاد شده حدودا 

  تعداد تأسیساتعنوان 

  291  مجموعه هاي در حال احداث

  8000  نفر –اشتغال مورد انتظار 

  5,017,126  (میلیون ریال) –مورد نیاز  تسهیالت بانکی

  1831389  متر مربع –مساحت 

  هاي در حال ساختها و اقامتگاهجدول تفکیک شده تعداد هتل

  12 ستاره 5هتل 

  10  ستاره 4هتل 

  24  ستاره 3هتل 

  30  ستاره 2هتل 

  46  ستاره 1هتل 

  55  هتل آپارتمان

  45  مهمانپذیر

  43  توریستی  -مجتمع پذیرایی و تفریحی

  5  وکمپ راهیبینمجتمع 

درصد پیشرفت  60هاي فوق باالي درصد پروژه40قابل توجه است که بیش از 

  فیزیکی  دارند.
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  )ها و پیشنهادات حوزه گردشگريچالش( خرن آسخ

  اقامتی واحدهاي افزوده ارزش بر مالیات مشکل -

 مشکل مالیات بر ارزش افزوده دفاتر خدمات مسافرتی  -

: مالیات بر ارزش افزوده بر میزان سود اعمال شده بر هزینه پیشنهاد اجرایی

  و اخذ گردد.محاسبه  هاي سفر تمام شده بسته

 
به دفاتر اداري طوالنی پرداخت جوایز صادراتی  بورورکراسی -

کاهش انگیزه دفاتر جهت فعالیت در  خدمات مسافرتی تورآور و

 بخش ورودي و در نتیجه کاهش درآمدهاي ارزي

صنایع  : سازمان توسعه تجارت و سازمان میراث فرهنگی،پیشنهاد اجرایی

میراث  ي صادره توسط ادارات کلهاتأییدیه دستی و گردشگري کشور،

دستی و گردشگري استان را مالك عمل و اجرا قرار دهند تا صنایع فرهنگی،

جوایز صادراتی داشته و این بدین طریق استانها هم سهم الزم را از دریافت 

توسعه گردشگري  1404انداز تشویقی که در راستاي اهداف چشم  سیاست

  کشور است، محقق گردد.

 
واحدهاي اقامتی که توسط هاي باالي عوارض پسماند هزینه -

شوراي اسالمی  1392شهرداري مشهد و بر اساس مصوبه آبان ماه 

 گردد.شهر مشهد اخذ می

: مالك محاسبه میانگین درصد اشغال تخت واحدهاي اقامتی پیشنهاد اجرایی

در طول سال و با در نظر گرفتن ایام پیک و غیرپیک در نظر گرفته شود و 

دستی و گردشگري و یا کل میراث فرهنگی، صنایعیه الزم از اداره تأیید

  .اتحادیه مربوطه اخذ شود
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گردشگري و  تأسیساتي هاتشکلکلیف ایجاد و فعالیت عدم تعیین -

صنفی و به صورت کلی سازمان امور مشکالت موجود بین مجامع 

دستی صنایع صنعت، معدن و تجارت با ادارات کل میراث فرهنگی،

هاي فراوان در حوزه واحدهاي تحت لتو گردشگري و بعضا دخا

 پوشش

ي هاتشکلپیشنهاد اجرایی: تصویب اساسنامه یا دستورالعمل مربوط به 

گردشگري و فعالیت آنها تحت پوشش و نظارت میراث  تأسیسات

یی که قبال از هاتأییدیهدستی و گردشگري با توجه سوابق و فرهنگی،صنایع

  ادي مجلس اخذ شده است.کمیسیون اقتص نهاد ریاست جمهوري و 

 
طرح باالدستی ملی توسعه گردشگري (برنامه ملی توسعه  نبود -

استانی توسعه گردشگري  گردشگري) و همچنین طرح باالدستی

 (طرح جامع توسعه گردشگري) 

پیشنهاد اجرایی:  تصویب طرح جامع استان، تامین اعتبار و انجام آن توسط 

  ماه 18مشاوران بومی در حداکثر 

 
سراها و زائرسراهاي دولتی در رویه مهمانخت و فعالیت بیسا -

مصوبات قانونی مبنی بر واگذاري واحدهاي  علیرغم  مشهد مقدس

 خصوصیاقامتی مذکور به بخش 

  هاي اجرایی به  اجراي قوانین کشور الزام و اهتمام دستگاه :پیشنهاد اجرایی
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ي ملی و هااهداف اجرایی پروژه و ارتباط آن با برنامه -1

 هاي کلیسیاست
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 و ملی هايبرنامه با آن ارتباط و پروژه اجرایی ادامه اهداف

  کلی هايسیاست
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  1395هاي انجام شده در سال تشریح اقدامات و فعالیت -2

 اقدامات انجام گرفته  کد و عنوان طرح

ها ي طرح تسهیل فرآیند احداث موزه

  خصوصی

زه افشاریه،  موزه (موزه فردوسی و شاهنامه،  مو

تاریخ نیشابور، موزه پزشکی و طب اسالمی و 

 موزه تاریخ معماري و شهرسازي)  

 هر خانواده یک موزه
داران بخش خصوصی به احداث تشویق مجموعه

 هاي تخصصی موزه

برداري از بناهاي واگذاري و بهره

تاریخی با مالکیت میراث فرهنگی(به 

هاي رياستثناي نفایس) و بهره بردا

 اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و...

رباط شریف آباد، رباط زعفرانیه، رباط سنگ (

بست، حمام قدمگاه، رباط اسحاقخانی و رباط 

 مهر)

هاي بزرگ حمایت از توسعه کارگاه

دستی با تاکید بر بازاریابی و صنایع

 فروش

؛ جناب آقاي ؛ شرکت هنر امروز(موسسه زرمهر

اونی هنر آوران (جناب رحیمی مقدم؛ شرکت تع

، شرکت روناس(جناب آقاي آقاي شکرگزار)

و شرکت دارکوب (جناب آقاي رضاپور) 

 محمودیان)

توسعه موسسات صادراتی صنایع 

 دستی

( آژگان سفال، مجید سلطانی، مهدي رحمانی 

(زیورآالت)، حجت حسینی (زیورآالت)، محسن 

 رضوي (سنگ قیمتی)

سب حمایت از ساخت، بهسازي و منا

 سازي اماکن اقامتی (احداث هتل)

 35درصد به تعداد 90افتتاح پروژه هاي باالي

 مورد 

ي رفاهی و هامجتمعحمایت از 

 خدماتی بین راهی
 حمایت از احداث 

ساماندهی و حمایت از ایجاد مناطق 

 نمونه 

( نیشابور؛ توس، گلمکان، هفت حوض، چالیدره، 

 شهد )پیشکوه، ملک آباد و تله کابین بام م

تقویت جذب گردشگر خارجی از 

 کشورهاي بازار هدف

هاي (توسعه بازارهاي حمایت از برنامه	

؛ حوزه بالکان ،هاي علویون شامل ترکیهکشور
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 اقدامات انجام گرفته  کد و عنوان طرح

؛ تقویت جذب گردشگر مذهبی از آذربایجان

؛ حوزه پاکستان و کشمیر و گردشگر از لبنان

 5اندازي راه توسعه گردشگري سالمت (ایجاد و

 خدمات مسافري فعال ) 3سالمت و شرکت 

دستی توسعه گردشگري و صنایع

 روستایی

 گرديبومهاي: ایجاد حمایت و پشتیبانی از طرح

فقره،  48اندازي صدور مجوز و بوم اقامتی با راه

مجموعه بوم اقامتی در سطح استان  5افتتاح 

(روستاي رادکان، حمیدآباد فوشن جان، ریاب 

ري روستایی با ایجاد و گناباد)، توسعه گردشگ

مسیر گردشگري طبیعی و روستایی ،  8تعریف 

روستاي مند گناباد و معدن فیروزه هر کدام با 

کارگاه فعال و پیگیري تقویت کارگاه هاي  15

روستاي مصوب؛  33روستا از  15روستایی در 

روستاي هدف  50شناسایی و تصویب 

 گردشگري و پیگیري تامین زیرساختهاي الزم)

 سازي سوغات و صنایع دستیبکهش
معرفی مجري طرح به بانک عامل جهت اخذ 

 تسهیالت و اجراي فاز اول

رسانی اندازي مراکز اطالعراه

 گردشگري در سطح استان

در بجستان  رسانیاطالعکمک به تکمیل مراکز 

 و طرقبه و شاندیز

آوري اطالعات و مدیریت کالن فن

 ارتباطات گردشگري مذهبی
 مجري طرح به بانک عامل  معرفی

بسته حمایت از گردشگري پایدار و 

 هاي موثر اجراییایجاد زیرساخت
- 
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  آثار اجراي پروژه  بر تولید و اشتغال  - 3

  کد و عنوان طرح

بینی میزان پیش

  تولید اشتغال

  (نفر)

 150  ي خصوصیهاطرح تسهیل فرآیند احداث موزه

 470 هر خانواده یک موزه

برداري از بناهاي تاریخی با مالکیت اگذاري و بهرهو

هاي برداريمیراث فرهنگی(به استثناي نفایس) و بهره

 اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و...

900 

دستی با تاکید هاي بزرگ صنایعحمایت از توسعه کارگاه

 بر بازاریابی و فروش
320 

 430 دستیتوسعه موسسات صادراتی صنایع

سازي اماکن اقامتی اخت، بهسازي و مناسبحمایت از س

 (احداث هتل)
2300 

 560 ي رفاهی و خدماتی بین راهیهامجتمعحمایت از 

 1500 ساماندهی و حمایت از ایجاد مناطق نمونه

 470 تقویت جذب گردشگر خارجی از کشورهاي بازار هدف

 1700 توسعه گردشگري و صنایع دستی روستایی

 200 صنایع دستیسازي سوغات و شبکه

 250 رسانی گردشگري در سطح استاناندازي مراکز اطالعراه

آوري اطالعات و ارتباطات  گردشگري مدیریت کالن فن

 مذهبی
190 
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هاي ایجاد زیرساختبسته حمایت از گردشگري پایدار و 

 موثر اجرایی
700 



  

60 

 

  ها مشکالت و محدودیت  - 7و  6- 4

  عنوان پروژه
دالیل عدم تحقق 

  موانع ومشکالت)(
  پیشنهادات جهت اجراي پروژه ها

طرح تسهیل فرآیند 

ي هااحداث موزه

  تخصصی

عدم تخصیص اعتبار  -

 مناسب

استقبال اندك سرمایه  -

 گذاران

هاي کشور انطباق قانون احداث موزه -

  با طرح مصوب اقتصاد مقاومتی

  تفویض اختیار احداث موزه به استانها -

هاي فنی اعتباري و اعطاي کمک -

 هاي مالیاتی و بیمه معافیت

  هر خانواده یک موزه

نامه و نبود آیین -

  قوانین تسهیل کننده

توجیه اقتصادي کم  -

 جهت بازگشت سرمایه

  با پیشنهادات فوق االشاره منطبق است

برداري واگذاري و بهره 

از بناهاي تاریخی با 

مالکیت میراث 

فرهنگی(به استثناي 

نفایس) و 

هاي برداريبهره

تصادي، فرهنگی، اق

  اجتماعی و...

کلیه امور واگذاري  -

ابنیه تاریخی مربوط به 

صندوق احیاي آثار 

  استتاریخی 

گونه همکاري از هیچ -

هاي استان در طرف بانک

خصوص تامین وام و 

تسهیالت با ابنیه تاریخی 

 گیرد.صورت نمی

ها به مدیریت تفویض اختیار واگذاري -

  استان 

بهره تدوین قوانین جدید جهت  -

برداري از ابنیه تاریخی و نحوه واگذاري 

 به بخش خصوصی

حمایت از توسعه 

هاي بزرگ کارگاه

دستی با تاکید بر صنایع

  بازاریابی و فروش

کمبود اعتبار و سرمایه  -

گذار در جهت ایجاد 

- هاي بزرگ صنایعکارگاه

  دستی 

نبود قوانین حمایتی  -

 جهت صادرات

 نامه اجرایی ایجاد وتدوین آیین -

  هاي بزرگ حمایت از کارگاه

توسعه موسسات 

  دستیصادراتی صنایع

- هاي سرمایهمشوق -

گذاري و قوانین حمایتی 

بخصوصی در این رابطه 

نامه آموزش کارکنان گمرگ تهیه نظام -

دستی و جهت آشنایی با حوزه صنایع

  تسهیل صادرات آن.
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  عنوان پروژه
دالیل عدم تحقق 

  موانع ومشکالت)(
  پیشنهادات جهت اجراي پروژه ها

هماهنگی بین بخشی و دستگاهی  -  وجود ندارد.

هنگی و صنعت، معدن و گمرکات، میراث فر

 تجارت  

حمایت از ساخت، 

بهسازي و مناسب 

سازي اماکن اقامتی 

  (احداث هتل)

مانع اساسی در حوزه  -

هتلداري عدم همکاري 

جدي بانکها در خصوص 

هاي تامین مالی طرح

  گردشگري است

هاي نرخ باالي هزینه -

مربوط به پروانه ساختمان 

  هااز طرف شهرداري

اري تکلیفی و تخصیص خطوط اعتب -

هاي تسهیالتی فوري به واحدهاي کمک

  درصد به باال 75داراي پیشرفت 

تدوین و اجراي قوانین جدید و  -

هاي پوششی از موجود جهت حمایت

 طرح هاي گردشگري 

ي هامجتمعحمایت از 

رفاهی و خدماتی بین 

  راهی

کمبود شدید آب در  -

مسیرهاي مواصالتی و 

  گردشگري استان

سیر طوالنی بودن م -

گذاري و تعدد سرمایه

 گیري  مراکز تصمیم

تخصیص اعتبارات ملی  استانی جهت  -

  هاي مصوب گردشگري تامین آب به پهنه

حذف مسیرهاي زائد در فرآیند  سرمایه  -

  گذاري 

تخصیص اراضی مناسب براي احداث  -

  اي استانداردهمجتمع

ساماندهی و حمایت از 

 8ایجاد مناطق نمونه 

  منطقه نمونه

تخصیص اراضی  عدم -

مورد نیاز جهت احداث 

  مناطق نمونه

استقبال اندك سرمایه  -

 گذاران از مناطق نمونه

- عدم تامین زیرساخت -

 ها از طرف دولت

ها به جراي قانون و الزام سایر دستگاه -

نامه تاسیس و ایجاد مناطق نمون آیین

  کشور 

تخصیص اراضی مناسب و تسریع در  -

 هاي الزم آزاد سازي زمین

هاي بودجه الزم ص ردیفتخصی -

هاي جهت تامین بخشی از زیرساخت

 گردشگري 

تقویت جذب گردشگر 

خارجی از کشورهاي 

  بازار هدف

  کمبود

شناخت و مطالعات 

میدانی در رابطه با 

تصویب و تخصیص اعتبارات پژوهشی و 

  تحقیقاتی 
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  عنوان پروژه
دالیل عدم تحقق 

  موانع ومشکالت)(
  پیشنهادات جهت اجراي پروژه ها

بازارهاي هدف 

  گردشگري  

توسعه گردشگري و 

  دستی روستاییصنایع

مربوط به  مشکالت -

  تحصیل زمین

تداخل قوانین طرح هاي  -

توسعه روستایی در طرح 

هاي هادي با پیشنهادات 

  جدید توسعه گردشگري

مابین بنیاد همکاري متقابل و فی

مسکن، میراث فرهنگی و صنعت، معدن 

  و تجارت 

سازي سوغات و شبکه

  دستیصنایع

این پروژه با اخذ 

  تسهیالت آغاز شده است.

خصوصی در این رابطه وجود پیشنهاد ب

  ندارد

اندازي مراکز اطالع راه

رسانی گردشگري در 

  سطح استان

همکاري اندك شبکه  -

  بانکی با طرح ها گردشگري

بازگشت دیرهنگام اصل  -

  سرمایه

کمبود اعتبارات ملی و  -

  استانی

قوانین غیر شفاف در  -

حوزه واگذاري این بخش به 

  متقاضیان

و جانمایی مراکز تخصیص اعتبار درخور 

   رسانیاطالع

مدیریت کالن فن آوري 

اطالعات و ارتباطات 

  گردشگري مذهبی

تداخل قوانین جاري با  -

مجوزهاي الزم براي فعالیت 

  طرح ها اقتصاد مقاومتی

  تخصیص تسهیالت بانکی کم بهره  -

بسته حمایت از 

گردشگري پایدار و  

هاي ایجاد زیرساخت

  موثر اجرایی

د اعتبارات کمبود شدی -

 زیرساختی

عدم هماهنگی  -

فرابخشی بین شهرداري، 

  بیمه و گردشگري

-  
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