
 

 

 

 

 

و  یگردشگر ،یفرهنگراثیم شرفتیبرنامه جامع پ

 رانی ا یدستعیصنا
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است که   نیباالتر از ا  یل یشأنش خ   رانیکشور ا

محسوب    ای کشور درجه دوم در دن  کیبه عنوان  

کشورها و    یدر سطح باال  دیکشور با  نیشود. ا

تارملت سابقه  باشد.  داشته  قرار  ما   یخیها 

توانا  یفرهنگ راث یم ما   یمردم  یهایی ما، 

را امالء   نیما، همه به ما ا  یعیطب  یهات یظرف

 .نندکی م کتهیو د

26/5/1390 
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 ایران  یدستع یو صنا یگردشگر  ، یفرهنگراث یم شرفتی برنامه جامع پخالصه مدیریتی 

دستی محصوالسبد    بازآفرینی صنایع  برندسازت  افزا  ی،  و  و    تیذهن  رییتغ  یبرا   غاتی تبل  شیمجدد  مشتریان 

  ی آگاه  ش ی است. افزا  ی ضرور  و گردشگران   ان یاز مشتر  ی شتریجلب اعتماد تعداد ب  برای   ی الملل ن ی ب  دکنندگان ی بازد

از    ی الملل ن یانواع گردشگران ب  رش یپذ   ی برا  ی و آمادگ  ی فرد با تنوع فرهنگ   به   منحصر   ی مقصد  به عنوان   ران یدرباره ا

در درجه  به فرد    منحصر  یم یو اقل  یی ایجغراف  طیمح کیدر  و مخصوصا کشورهای مسلمان و شیعیان  سراسر جهان  

 .اول اهمیت قرار دارد 

  زان ی. مکند  ل یدرآمد را تسه  ش ی و افزا  ی کاریاشتغال، کاهش ب  جادیا   طی شرا  ، یاز نظر اقتصاد  تواند ی م  حوزه   نیا

است. طبق آمار    عی صنا  گریاز د  ترن یی پا  ار یبس  یدر صنعت گردشگر  ی فرصت شغل   ک ی  جادیا   یبرا  ی گذاره یسرما

تا ده    اختصاص داشته و هر پنج   یشغل به گردشگر  ک ی  ایشاغل در دن  15تا    12از هر    یگردشگر   ی سازمان جهان

و    ی نفر در جهان در صنعت گردشگر  ون یلی م  260در حال حاضر حدود    کنندی م  جادیا  ی فرصت شغل  کیگردشگر  

صنعت درمجموع حدود   ن ی حاصل از ا ی اشتغال به کار دارند. درآمدها  م یرمستقیو غ م یصورت مستقمرتبط، به  ع یصنا

این مسئله نشان می   ی کشورها  ی اخلناخالص د  د ینه درصد تول دهد بخش  جهان را به خود اختصاص داده است. 

 . گردشگری قدرت جذب حدود شش تا هشت درصد شاغلین را دارد

از تدو  ن، یبنابرا پ  نی هدف  آنچه موجود    ینف   ،ایران   ی دستع یو صنا  ی گردشگر  ،یفرهنگ راث یم  شرفتیبرنامه جامع 

 : برعکس  بلکه ست،یاست ن

بخش    یها و تورگردان   اران، هنرمندانک، صنعتوزارتخانه  ی گذشته و فعل   یها ها و طرح از تالش   ی بهره بردار -1

 ی خصوص 

  ت ی فیک  شی موفق به منظور افزا  یتکرار الگوها  نی آنها و همچن  پیشرفتو    تی موفق  یالزم برا  یابزارها  هیته -2

 است.   ران ی در سراسر ا جامعه محلی و  دکنندگان ی تجربه بازد

  ی گردشگر جامع طرح ل یتکم یبرا ایران  یدست عیو صنا یگردشگر  ، یفرهنگراث یم  شرفتیبرنامه جامع پ ن،ی همچن

با هدف    ی مدت  انیم   و  مدت   کوتاه  یهاه یشده است و توص  نی همسو با آن تدو  یاو به گونه  تدوین خواهد شد(که  )

  ی المللن یب  دکنندگانیتعداد بازد   شی افزاارتقاء جایگاه میراث فرهنگی، تعالی توان تجاری صنعتگران صنایع دستی و  

 .دهد ی ارائه م تر منسجم قالب  ک یدر  ران یا

  ی شبکه مسائل گردشگر   ، در تحقیقات گوناگون  رانی ا  ی صنعت گردشگر  شدهیی شناسای  هابا توجه به مسائل و مؤلفه 

ی  ری رپذیو تأث  ی رگذاریتأث  داستی طور که در شکل پهمان   شده است.   میترس  ادامه  ری استخراج و در قالب تصو   کشور

مؤلفه   هامسئله در  و  )اقتصاد  ۴ها  مختلف  ساختار  ی تماعاج -یفرهنگ   ،یاست یس-ی اسیس  ،ی ابیبازار -ی بخش  - ی و 

 است. قابل دسته بندی ( نسبت به هم یت یریدم



 ران یا یدستع ی و صنا  یگردشگر ،یفرهنگراث یم شرفت ی برنامه جامع پ

 

 اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران 

ه  | 4 ح ف  ص

 

 

 شبکه مسائل مستخرج گردشگری جمهوری اسالمی ایران 

 . شود ی ارائه مایران    ی دستع یو صنا  ی گردشگر   ، ی فرهنگراث ی م  شرفتیجامع پ  ک یاستراتژ  کرد یادامه، چشم انداز و رو  در 

 ایران مقصد گردشگری خانواده 

ادغام شده    ی سال است که با فرهنگ اسالم  1000از    شی ب  ران ی ا  ی فرهنگ  نکه یاو  با توجه به شبکه مسائل مستخرج  

اختصاص و  ناب  فرهنگ  م  ی رانیا -یاسالم  ی و  خود  که  است  کرده  گردشگر  ی ظهور  قطب  ،  باشد   ران ی ا  یتواند 

 شرح استخراج گردید:  نراهکارهای کالن به ای 

  یط یمسلمان به دنبال محمخاطب  که ل یدلاین به عنوان بازار هدف به  یاسالم ی انتخاب مخاطبان کشورها .1

  ؛است ی خانوادگ طی چارچوب و مح یدارا حات ی تفر -حالل  یغذا  - یشئونات اسالم تیبا رعا 

 ؛ رانی ا یدر گردشگر  تیظرف یدارا ی گونه ها  یرا بجذاب  ی ارائه بسته ها .2

 ؛ یگردشگران اسالم   ی برا متیاز بعد ق ی مقصد رقابتبه عنوان  ران ی اتصویرسازی  .3

 ؛ خانواده یگردشگر  ی بسترهافراهم کردن  .4

 . با رویکرد مردمی سازی جذب گردشگر  یها  رساخت یز صنایع دستی و و توسعه  یزی در برنامه ر ق ینگاه دق .5

پبرنامه   صنا  ی گردشگر  ، یفرهنگراث یم  شرفت یجامع  محدود  دربا  ایران    یدستع یو  و    یهات ینظرگرفتن  موجود 

آورد. اقدامات گسترده  ی انداز را فراهم مچشم  نیتحقق ا  طی شرا،  فراگیر   یاها به گونهاز فرصت   یحداکثر  یبرداربهره

 گرفت.  خواهد  صورت  ر یز کی تحقق اهداف استراتژ یبرا یا
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در    وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی   بری راه  یبرا  ی ارائه چارچوب روشن  ،های استراتژ   نی هدف ا

هوشمندی در شناخت بازارهای    ق یاز طر  ییهمراه با درآمدزا  ی گردشگر  مقصد  کیبه عنوان    ایرانچهره    ریی تغ  یراستا

  ی هات یدولت در ارائه حما  یی توانا  ا پروازانه، ب  هدف بلند   ن یا  به   ی ابیاست. دست  موجود در کشور  رینظی ت ب یو ظرف  هدف 

  پیشرفت تحقق    یمسئوالنه برا  یهاه وی ش  اتخاذ  نیو همچن  ازیها و مقررات مورد نتاس یس  ن یو تدو  دهی شده جهت

  . مقدور است یمنصفانه توسط بخش خصوص  یتجار  ی هاه ویو اتخاذ ش

و دستیصنایعوگردشگریمیراث فرهنگی،بخشدرانسجاموهماهنگیایجادبراولراهبرد•
ازیمردمی سبرایجدیدسیاست هایتدوینبهراهبرداین.استمتمرکزآنزیربخش های

ازکیفیتتضمینوبهترنظارتجهتمحورجامعهگردشگریوصنایع دستیمیراث فرهنگی،
.استمعطوفسازیشبکهومجوزصدوراستانداردسازی،طریق

وهمکاریوهماهنگیتقویتجهتدرمردمی سازی:1استراتژی
حورمجامعهگردشگریوفرهنگیمیراثازصیانتدرمردمیمشارکت

ز راهبرد دوم بر ایجاد هماهنگی و انسجام در زیربخش ها در حوزه گردشگری اسالمی متمرک•
یفیت این هدف به ایجاد فرایندهای جدید اعطای گواهی جهت نظارت بهتر و تضمین ک. است

ر همچنین پیشرفت د. از طریق استانداردسازی، صدور مجوز و شبکه سازی معطوف است
.ایرانی هم تقویت می شود-صنایع دستی اسالمی 

اسالمیعلومزمینهدرایرانتخصصازبهره گیری:2استراتژی
ایرانی-اسالمیگردشگریحوزهدررقابتیمزیتبهدستیابیبرای

تمرکزموزارتخانهفرایندهایبروزآوریراهازرقابت پذیریتقویتیاتجدیدبرسومراهبرد•
میراثوگردشگریدستی،صنایعحوزهدرپیشرفتبرایخدماتارائهرویهشاملکهاست

هبودبووزارتخانهمختلفزیربخش هایوفعالیت هاتلفیقبهامراین.می شودفرهنگی
.داردنیازذینفعانهمکاری

هایبخشدرموجودالگوهایوهارویهروزرسانیبه:3استراتژی
گیفرهنمیراثبالاستفادههایداراییهمچنینوخصوصیودولتی

زاریابی راهبرد چهارم بر تغییر تصویر ایران در کشورهای هدف از طریق یک کارزار تهاجمی با•
.در کشورهای منتخب با استفاده از مجاری نوآورانه متمرکز است

مجددبرندسازیطریقازایرانتصویرتغییر:4استراتژی
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