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 كشور كل 1396 سال بودجه الیحه يبررس

 گردشگري و دستي صنایع فرهنگي، ميراث بخش .41

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 چكيده

 

 در گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث حوزه سه اعتبارات وضعيت بررسي پي در حاضر گزارش

 دستي صنايع فرهنگي، ميراث فصل سه باشد.مي 1395 سال بودجه قانون با آن مقايسه و 1396 سال

 45/13 معادل كه گيرندمي دربر را ريال ميليون 12.496.841 برابر اعتباري مجموع در گردشگري و

 منابع بودجه عمومي دولت از درصد 34/0 و گردشگري و بدنيتربيت فرهنگ، امور اعتبار از درصد

 صنايع فصل و درصد 090/0 گردشگري فصل درصد، 21/0 فرهنگي ميراث فصل باشد.مي 1كشور

 و دستيصنايع فرهنگي، ميراث سازمان شوند.مي شامل را بودجه عمومي دولت از درصد 04/0 دستي

 و دستي صنايع فرهنگي، ميراث بخش سه متولي جمهوريرياست هايمعاونت از يكي گردشگري

 شامل گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان برعالوه بخش اين است. كشور گردشگري

 مطالعاتي مركز و جهانگردي و ايرانگردي توسعه شركت گردشگري، و فرهنگي ميراث پژوهشگاه

 است. غربي و ميانه آسياي در ناملموس فرهنگي ميراث حفظ ايمنطقه

 ،1396 سال در 2(113700 كد) سازمان اعتبارات مجموع 1396 سال بودجه اليحه در

 80/11 معادل 1395 سال بودجه قانون به نسبت كه شد گرفته نظر در ريال ميليون 7.812.661

 باشد.مي (1396) منابع بودجه عمومي دولت از درصد 21/0 معادل رقم اين است. داشته رشد درصد

 ريال ميليون 5.165.161 برابر سال اين در (113700 كد) سازمان ايسرمايه تملك اعتبارات مجموع

 ايهزينه اعتبارات مجموع و درصد 30/7 معادل 1395 سال بودجه قانون به نسبت كه است

 نشان رشد درصد 35/22 ،1395 سال بودجه قانون به نسبت كه است ريال ميليون 2.537.500

 سال بودجه قانون به نسبت كه است ريال ميليون 110.000  اختصاصي اعتبارات مجموع دهد.مي

  است. داشته رشد درصد 10  ،1395

                                                 
 است. ريال ميليون 3.711.236.941 با برابر 1396 سال يحهال درمنابع بودجه عمومي دولت  .1

 ،«گردشگري و دستي صنايع ،فرهنگي ميراث سازمان» بخش 4 كه است گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان .2

 و« غربي و ميانه آسياي در ناملموس فرهنگي ميراث حفظ ايمنطقه مطالعاتي مركز» ،«گردشگري و فرهنگي ميراث پژوهشگاه»

 شود.مي شامل را« جهانگردي و نگرديايرا توسعه شركت»
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 و طراحي برنامه» ،«دستي صنايع توليدات رشد و احيا برنامه» سه هر دستي صنايع حوزه در

 كه هستند مثبت رشد داراي «دستي صنايع صادرات يارتقا از حمايت برنامه» و «دستي صنايع ترويج

 گذشته سال به نسبت رشد باالترين  و ريال( ميليون 570.000) اعتبار نميزا بيشترين ميان، اين از

 .است «دستي صنايع توليدات رشد و احيا برنامه» به متعلق درصد( 67/26)

 يمعرف و مرمت حفاظت، ،تأمين برنامه» 1،مرتبط برنامه پنج ميان از فرهنگي، ميراث حوزه در

 و سيربر برنامه» است. برخوردار (93/10) شدر ميزان بيشترين از «يفرهنگ رمنقوليغ راثيم

 يبناها و آثار يسازآماده و مرمت ز،يتجه برنامه» و «شناختينباستا يهامحوطه و رثاآ شناسايي

 اليحه در اگرچه اند.شده اضافه حوزه اين در سازمان هايبرنامه به 1396 بودجه اليحه در هم «يخيتار

 ،شده حذف سازمان اين هايبرنامه ميان از «تاريخي و شناختيباستان اكتشاف برنامه» 1396 بودجه

 برعالوه است. برخوردار درصدي 21/51 رشدي از گردشگري و فرهنگي ميراث پژوهشگاه ذيل در اما

 ميراث حفظ ايمنطقه مطالعاتي مركز ذيل «ناملموس فرهنگي ميراث حفظ و شناسايي برنامه» اينها

 است. درصدي 94/2 مثبت رشد شاهد غربي و انهمي آسياي در ناملموس فرهنگي

 توسعه، ،تأمين برنامه» و «كشور به ورودي گردشگران جذب برنامه» گردشگري، حوزه در

 داراي سازمان ذيل در «آالتنيماش و اماكن ،هاساختمان فضاها، نگهداري و زيتجه ر،يتعم سازي،مقاوم

مثبت در قانون بودجه سال  رشد رغميعل «داخلي گردشگري توسعه برنامه» و هستند مثبت رشد

 درصد كاهش يافته است. 08/0،  1396اعتبارات اين برنامه در اليحه بودجه سال  1395

 ميراث حوزه سه براي مجزايي فصول نيز 1396 بودجه اليحه در ،1395 بودجه قانون همانند

 هايبرنامه شدن اضافه حال،اين با است. شده گرفته نظر در گردشگري و دستي صنايع فرهنگي،

 و مرمت ز،يتجه رنامهب» و «شناختينباستا يهامحوطه و رثاآ شناسايي و سيربر برنامه» مانند جديدي

 تريجزئي هايفعاليت قالب در هابرنامه از برخي تبيين همچنين ؛«يخيتار يبناها و آثار يسازآماده

 و داتيتول ياستانداردساز» ،«مرمت و حفاظت و يمستندنگار» ،«يآمار هايداده ليتحل» چون

 نجاما» و «يدست عيصنا محصوالت يبندبسته از تيحما و يالگوساز» ،«يدست عيصنا هايكارگاه

 در روندمي شماربه 1396 بودجه اليحه مزاياي ازجمله «تيريمد توسعه يكاربرد و يتخصص مطالعات

 را تخصصي هايموزه ايجاد در نهادها و هاسازمان ديگر شدن درگير ايهموز خدمات گسترش برنامه

  .كرد قلمداد دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون (23) ماده تحقق راستاي در گامي توانمي

 توسعه ششم برنامه درخصوص دولت رويكردهاي با 1396 بودجه اليحه ميان انطباق به توجه

اهداف  وبودجه  اليحه بين كه است درحالي اين است. ضروري نيز فرهنگي و اجتماعي اقتصادي،

                                                 
 و فرهنگي ياشيا معرفي و مرمت حفاظت، ،تأمين برنامه فرهنگي؛ غيرمنقول ميراث معرفي و مرمت حفاظت، ،تأمين برنامه .1

 و مرمت تجهيز، برنامه ؛شناختينباستا يهامحوطه و رثاآ شناسايي و سيربر برنامه اي؛موزه خدمات گسترش برنامه تاريخي؛

 .يتاريخ بناهاي و آثار سازيمادهآ
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 هايسال هايبرنامه و باشدنمي برقرار روشني ارتباط ،توسعه ششم برنامه اليحهو  هاي كليسياست

 منظر ازهمچنين  اند.شده تكرار 1396 بودجه اليحه متن در مجدداً تغييرات اندک با پيشين

 ششم برنامه كلي هايسياست «50» ندب تحقق به كمك براي كافي ، اعتباراتايبودجه هايحمايت

 ندارد. وجودبرابر شدن ايرانگردان خارجي  5مبني بر 

 فرهنگي، ميراث براي ايجداگانه هايفصل 1396 بودجه اليحه ساختار در اگرچه ديگر ازسوي

 عمالً و بوده برخوردار شكلي ماهيت از تنها فصول اين است. گرفته نظر در گردشگري و دستي صنايع

 ايبودجه ذينفع، و مرتبط هايدستگاه تمامي براي هاآن ذيل در كه مفهوم بدان فصل يك ييآكار از

 هايسازمان و ذينفعان  كه درحالي عبارتي، به نيستند. برخوردار ،شود تعبيه هاآن وظايف با متناسب

انون ( ق4كه در ماده ) هستند دخيل گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث زمينه در متعددي

 ميراث سازمان براي تنها ،زمان ميراث فرهنگي و گردشگري بدان تصريح شده استاتشكيل س

 برقراري رو،ازاين است. شده تعريف اعتبار مزبور فصل سه ذيل در گردشگري و دستي صنايع فرهنگي،

 گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث ذينفعان از يك هر وظايف با متناسب جامع بودجه نظام

 گردد.مي پيشنهاد

 

 مقدمه

 

 1396 سال در گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث اعتبارات وضعيت بررسي پي در گزارش اين

 هايدارايي تملك اعتبارات مرور ضمن گزارش اين در .است 1395 سال بودجه قانون با آن مقايسه و

 و توجه مورد مختلف جداول در 1395 سال با آن مقايسه و بخش درآمدهاي اي،هزينه و ايسرمايه

 و دستي صنايع فرهنگي، ميراث هاي)فصل فصل سطح دو در هابررسي اند.گرفته قرار تحليل

 پذيرفت. صورت 1گردشگري( و دستي صنايع فرهنگي، ميراث )سازمان سازمان و گردشگري(

 
 

 شگريگرد و دستي صنایع فرهنگي، ميراث فصل سه اعتبارات مجموع بررسي .1

 

 ميليون 3.711.236.941 با برابر 1396 سال اليحه در كشور ي كلممنابع بودجه عمو اعتبار وعمجم

 گردشگري و بدنيتربيت فرهنگ، امور براي ريال ميليون 92.878.468 مبلغ رقم، اين از كه است ريال

 تعلق امور ينا هب بودجه منابع عمومي دولت از درصد 50/2 ديگر عبارتبه .است شده گرفته نظر در

 ميراث فصل سه كه است شده  تقسيم فصل 8 به گردشگري و بدنيتربيت فرهنگ، امور است. گرفته

 باشد.مي جمله آن از گردشگري و تيدس صنايع فرهنگي،

                                                 
 .113700 دستگاه كد با .1
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 ايسرمایه هايدارایي تملك و ايهزینه اعتبارات برآورد .1 جدول

 ريال( )ميليون    ()ملي و استاني دستي صنایع فرهنگي، ميراث هايفصل

 شماره

 بنديطبقه
 فصل امور/ عنوان

 اعتبارات

 ايهزینه

 تملك اعتبارات

 ايسرمایه
 كل جمع

 گردشگري و بدنيتربيت فرهنگ، امور 1700000000
61.431.487 31.446.981 92.878.468 

 7.728.637 5.120.795 2.607.842 فرهنگي ميراث فصل 1704000000

 3.327.945 2.294.635 1.033.310 شگريگرد فصل 1706000000

 1.440.259 574.285 865.974 دستي صنايع فصل 1707000000

 و دستي صنايع فرهنگي، ميراث فصل سه مجموع 

 گردشگري

4.507.126 7.989.715 12.496.841 

 

 3/8) ريال ميليون 7.728.637 با فرهنگي ميراث فصل به متعلق ،اعتبار ميزان بيشترين ترتيببه

 ميليون 3.327.945 با گردشگري فصل آن از پس و گردشگري( وبدني تربيت ،فرهنگ امور از درصد

 1.440.259 با دستي صنايع فصل .باشدمي (گردشگري وبدني تربيت فرهنگ، امور درصد 5/3) ريال

 مزبور فصل سه ميان در اعتبار كمترين گردشگري( وبدني تربيت فرهنگ، امور درصد5/1) ريال ميليون

 معادل كه گيرنددربرمي را ريال ميليون 12.496.841 برابر اعتباري مجموع رد فصل سه داراست. را

بودجه منابع عمومي  از درصد 34/0 و گردشگري وبدني تربيت فرهنگ، امور اعتبار از درصد 45/13

 نايعص فصل  و درصد 090/0 گردشگري فصل درصد، 21/0 فرهنگي ميراث فصل باشد.مي دولت

 شوند.مي شامل را منابع بودجه عمومي دولت از درصد 039/0 دستي
 

 

 گردشگري و دستي صنایع فرهنگي، ميراث سازمان اعتبارات مجموع بررسي .2

 

 هايمعاونت ازجمله (113700 كد) گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان

 پژوهشگاه گردشگري، و دستي صنايع ،نگيفره ميراث سازمان بخش چهار از كه است جمهوريرياست

 حفظ ايمنطقه مطالعاتي مركز و جهانگردي و ايرانگردي توسعه شركت گردشگري، و فرهنگي ميراث

 گرفته نظر در اعتبارات مجموع است. شده تشكيل غربي و ميانه آسياي در ناملموس فرهنگي ميراث

 جاري سال به نسبت كه است ريال يونميل 7.812.661 ،1396 اليحه در سازمان اين براي شده

 داشته ـ 1پيشين سال به نسبت سازمان بودجه رشد از ترپايين بسيار رقمي ـ افزايش درصد 80/11

 هايبخش تمامي بودجه باشد.مي منابع بودجه عمومي دولت از درصد 21/0 معادل رقم اين است.

 ميان اين در اند.يافته رشد (-54/4) يردجهانگ و ايرانگردي توسعه شركت بجز (113700 كد) سازمان

 .است داشته را افزايش بيشترين 29/22 نرخ با گردشگري و فرهنگي ميراث پژوهشگاه اعتبارات

                                                 
  است. داشته رشد درصد 56/44 ،1394 سال به نسبت 1395 سال در سازمان بودجه .1
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 گردشگري و دستي صنایع فرهنگي، ميراث هايدستگاه اعتبارات .2 جدول
 ريال( )ميليون

 ايهزینه باراتاعت جمع  اختصاصي ايسرمایه هايدارایي تملك اعتبارات جمع

 عنوان
 كد

 دستگاه
 درصد

 رشد

 الیحه

 بودجه

1396 

 بودجه قانون

1395 

 درصد

 رشد

 الیحه

 بودجه

1396 

 قانون

 بودجه

1395 

 درصد

 رشد

 الیحه

 بودجه

1396 

 قانون

 بودجه

1395 

 درصد

 رشد

 الیحه

 بودجه

1396 

 بودجه قانون

1395 

80/11  7,812,661 6,987,704 30/7  5,165,161 4,813, 470  10 110,000 100,000 35/22  113700 گردشگري و دستي صنايع ،فرهنگي ميراث سازمان 2,074,000 2,537,500 

45/11  7,192,425 6,453,704 71/7  5,012,425 4,653,704  0 0 11/21  1 گردشگري و دستي صنايع ،فرهنگي ميراث سازمان 1,800,000 2,180,000 

29/22  497,730 407,000 54/4-  47, 307  50,000 10 110,000 100,000 30/32  2 گردشگري و فرهنگي ميراث پژوهشگاه 257,000 340,000 

94/2  17,500 17,000  0 0  0 0 94/2  17,500 17,000 
 ناملموس فرهنگي ميراث حفظ ايمنطقه مطالعاتي مركز

 غربي و ميانه آسياي در
3 

54/4-  105,006 110,000 54/4-  4 جهانگردي و ايرانگردي توسعه شركت 0 0  0 0  110,000 105,006 

 

 فرهنگي، ميراث سازمان به درصد( 71/7) ايسرمايه هايدارايي تملك اعتبارات و گردشگري و فرهنگي ميراث پژوهشگاه به درصد( 30/32) هزينه اعتبارات در رشد ميزان بيشترين

  باشد.مي دارا را درصد( -54/4) منفي رشد واگذاري مصوبه به توجه با نگرديجها و ايرانگردي توسعه شركت دارد. تعلق گردشگري و دستي نايعص

( در نظر 1137000بايست در سرجمع اعتبارات سازمان )كد باشد كه ميميليون ريال مي 1.737.000هاي متفرقه حداقل برابر بيني شده سازمان از محل رديف بودجهاعتبارات پيش

 1گرفته شود.

 

                                                 
 عتبارات رديف متفرقه لحاظ نشده است.گيرد رقم اعتبارات مذكور در سرجمع ابه حوزه گردشگري تعلق مي 520000رديف متفرقه  6. با توجه به اينكه بخش نامشخصي از اعتبارات جزء 1
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 حاصل درآمد املش (113700 كد) گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث نسازما درآمدهاي

 )كد فرهنگي و آموزشي خدمات از حاصل درآمد (،130301 )كد اراضي و هاساختمان اجاره از

 از حاصل درآمد ،(140125 )كد تاريخي هايمحوطه و هاموزه ورودي از حاصل درآمد (،140103

 مورد و عمومي درآمدهاي جزء اول مورد سه كه است (140107 )كد تحقيقاتي و پژوهشي خدمات

 باشد.مي گردشگري و فرهنگي ميراث پژوهشگاه با ارتباط در و اختصاصي درآمدهاي جزء آخر

  باشد:مي ذيل موارد شامل متفرقه بودجه محل از سازمان اين اعتبارات

 و سود يارانه بالعوض، كمك» نعنوا با ها(يارانه )اعتبارات 520000 متفرقه رديف «6» جزء .1

 اجراي بر نظارت و اجتماعي مسكن، هنري، و گردشگري نو، هايفناوري آموزش، تحقيقات، كارمزد،

 ايفاي و مالي هايحمايت ارائه و اشتغال و غيرانتفاعي و عالي آموزش و خدماتي و توليدي هايطرح

 مكانيزه هايصندوق و غيربرخوردار و هيافتتوسعه كمتر مناطق به كمك و قبلي موارد و تعهدات

 به تواندمي آن از بخشي كه است شده گرفته نظر در آن براي ريال ميليون 800.000 مبلغ كه «فروش

 يابد. اختصاص گردشگري

 ميراث سازمان» عنوان با هزينه( -درآمد متمركز )اعتبارات 530000 متفرقه رديف «13» جزء .2

 برابر ايبودجه «تاريخي ابنيه و هاموزه اداره و سازيآماده ،تأمين -يگردشگر و دستي صنايع فرهنگي،

 ريال ميليون 413.000 و ايهزينه اراتاعتب ريال ميليون 270.000) ريال ميليون 683.000 با

 افزايش درصد 40/5 جاري سال به نسبت كه شده بينيپيش اي(سرمايه هايدارايي تملك اعتبارات

 شد. اشاره بدان فوق در كه هاستموزه تبلي فروش از حاصل درآمد همان رقم اين البته داشت. خواهد

 «13» جزء در كه طورهمان و كندمي دريافت دولت از سپس و واريز خزانه به سازمان را هادرآمد اين

 گردد.مي سازمان تملك تحت تاريخي ابنيه و هاموزه صرف است آمده 530000 متفرقه رديف

 و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان» عنوان با 530000 متفرقه رديف «101» جزء .3

 صنايع و فرهنگي ميراث بخش از حمايت و گردشگري تأسيسات و هازيرساخت توسعه ـ گردشگري

 ميليون 210.000 و ايهزينه ريال ميليون 90.000) ريال ميليون 300.000 برابر ايبودجه «دستي

 است. شده بينيپيش اي(رمايهس هايدارايي تملك ريال

 واردات از عوارض اخذ از حاصل درآمد موضوع» عنوان با 530000 متفرقه رديف «107» جزء .4

 درصد 15 و اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت درصد 85 - دستي صنايع و فرهنگي محصوالت و كاالها

 براي ريال ميليون 150.000 معادل ايبودجه كه «گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان

 است. شده گرفته نظر در آن

 سازمان» عنوان با موقت(-موردي هايرديف )اعتبارات 550000 متفرقه رديف «47» جزء .5

 اوليه سرمايه تأمين جهت مالي حمايت هئارا و كمك ـ گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث
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 كمك براي ريال ميليون 24.000 برابر ايبودجه «ريخيتا اماكن و بناها از برداريبهره و احيا صندوق

 است. شده بينيپيش تاريخي اماكن و بناها از برداريبهره و احيا صندوق به

 ايبودجه كه «دستي صنايع ترويج و اشتغال» عنوان با 550000 متفرقه رديف «77» جزء .6

 است. شده گرفته نظر در آن براي ريال ميليون 180.000 معادل

 ريال (100.000) هزار يكصد مبلغ ،5 شماره جدول موضوع درآمدها، هايتعرفه از 1 رديف در .7

 بخش از حمايت و گردشگري تأسيسات و هازيرساخت توسعه براي خروجي عوارض از نفر، هر ازايبه

 يافته اختصاص ريال (400.000.000.000 ) ميليارد صد چهار سقف تا دستي صنايع و فرهنگي ميراث

 دهد.جدول ذيل اين اعتبارات را نشان مي است.

 

 اعتبارات سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري از محل بودجه متفرقه. 3جدول 

 )ميليون ريال(

 عنوان محل ردیف
اعتبارات 

 ايهزینه

اعتبارات تملك 

هاي دارایي

 ايسرمایه

 جمع كل

 520000رديف  «6»جزء  1
كمك بالعوض و يارانه 

 ود در كلس
  ـــ 800.000

2 
رديف متفرقه  «13»جزء 

530000 

سازي و تأمين آماده

 هااداره موزه
270.000 413.00 683.000 

 530000رديف  «101»جزء  3
ها و توسعه زيرساخت

 تأسيسات گردشگري
90.000 210.000 300.000 

4 
رديف متفرقه  «107»جزء 

530000 

درآمد حاصل از اخذ 

كاالها و عوارض واردات 

 خدمات

 150.000 ـــ 150.000

5 
رديف متفرقه  «47»جزء 

550000  

تأمين سرمايه اوليه 

 صندوق احياء
 24.000 ـــ 24.000

6 
رديف متفرقه  «77»جزء 

550000  

اشتغال و ترويج صنايع 

 دستي
 180.000 ـــ 180.000

 هاي درآمدرديف تعرفه 7
عوارض خروجي 

 انگردشگر
 400.000 ـــ 400.000

 1.737.000  مجموع 8

  در جمع اعتبارات آورده نشده است. 1به لحاظ مشخص نبودن اعتبار اختصاصي به حوزه گردشگري رديف 
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 سودده هايشركت بودجه .3

 

 صنايع فرهنگي، ميراث حوزه در سرسربه شركت دو و سودده شركت يك ،1396 سال اليحه براساس

 دارد: وجود گردشگري و دستي

 

  گردشگري و دستي صنایع فرهنگي، ميراث زمينه در سودده هايشركت بودجه .4 ولجد

 ريال( )ميليون

 عنوان درآمد هزینه
 شماره

 بنديطبقه

 263000 تصفيه درحال - ایران دستي صنایع سازمان سهامي شركت 0 0

  284100جهانگردي و ایرانگردي توسعه شركت 11.000 10.952

 284500 تصفيه درحال- جهانگردي و رديایرانگ سازمان 0 0

 داراي مصوبه واگذاري. 

 
 

 و دسـتي  صـنایع  فرهنگـي،  ميراث هايفصل ايسرمایه تملك و ايهزینه اعتبارات .4

 برنامه تفكيك به 1396 سال بودجه الیحه گردشگري

 

 فرهنگي، راثمي هايفصل 1396 سال بودجه اليحه ايسرمايه تملك و ايهزينه اعتبارات ذيل جدول

 دهد:مي نشان را برنامه تفكيك به گردشگري و دستي صنايع

 

 فرهنگي، ميراث هايلفص 1396 سال بودجه الیحه ايسرمایه تملك و ايهزینه اعتبارات .5 جدول

 ملي سطح – برنامه تفكيك به گردشگري و دستي صنایع

 ريال( )ميليون 

 شماره

 بنديطبقه
 برنامه فصل/ امور/ عنوان

 ايهزینه تباراتاع
 اعتبارات

 تملك

 ايسرمایه

 كل جمع
 محل از

 منابع

 عمومي

 محل از

 منابع

 اختصاصي

 71.019.417 18.696.773 1.237.739 51.084.905 گردشگري و بدنيتربيت فرهنگ، امور 1700000000

 4.925.917 3.828.917 49.500 1.047.500 فرهنگي ميراث فصل 1704000000

 187.500 0 49.500 138.000 تاريخي و شناختيباستان اكتشاف برنامه 1704001000

1704002000 
 ميراث معرفي و  مرمت ،حفاظت ،تأمين برنامه

 فرهنگي غيرمنقول
453.000 0 2.552.637 3.005.637 

1704003000 
 ياشيا معرفي و مرمت حفاظت، ،تأمين برنامه

 تاريخي و فرهنگي
120.000 0 0 120.000 

 17.500 0 0 17.500 ناملموس فرهنگي ميراث حفظ و شناسايي برنامه 1704004000
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 شماره

 بنديطبقه
 برنامه فصل/ امور/ عنوان

 ايهزینه تباراتاع
 اعتبارات

 تملك

 ايسرمایه

 كل جمع
 محل از

 منابع

 عمومي

 محل از

 منابع

 اختصاصي

 1.508.280 1.276.280 0 232.000 ايموزه خدمات گسترش برنامه 1704005000

1704006000 
 نباستا يها محوطه و رثاآ شناسايي و سيربر برنامه

 شناختي
22.000 0 0 22.000 

1704007000 
 بناهاي و آثار سازيدهآما و مرمت تجهيز، برنامه

 تاريخي
65.000 0 0 65.000 

 1.820.006 1.120.006 0 700.000 گردشگري فصل 1706000000

 470.000 0 0 470.000 كشور به ورودي انگردشگر جذب برنامه 1706001000

 1.290.006 1.060.006 0 230.000 داخلي گردشگري توسعه برنامه 1706002000

1706003000 
 و تجهيز تعمير، سازي،مقاوم توسعه، ،أمينت برنامه

 آالتماشين و اماكن ،هاساختمان فضاها، نگهداري
0 0 60،000 60.000 

 896.000 380.000 0 516.000 دستي صنايع فصل 1707000000

 570.000 380.000 0 190.000 دستي صنايع توليدات رشد و احيا برنامه 1707001000

 146.000 0 0 146.000 دستي صنايع ترويج و طراحي برنامه 1707002000

 180.000 0 0 180.000 دستي صنايع صادرات ارتقاء از حمايت برنامه 1707003000

 

 و مرمت حفاظت، ،تأمين برنامه به متعلق ترتيببه اعتبار ميزان بيشترين فرهنگي، ميراث فصل در

 خدمات گسترش برنامه و ريال( نميليو 3.005.637) تاريخي و فرهنگي غيرمنقول ميراث معرفي

 توسعه برنامه به مربوط مبلغ بيشترين گردشگري فصل در است. ريال( ميليون 1.508.280) ايموزه

 رشد و احيا برنامه به مربوط دستي، صنايع فصل در و  (ريال ميليون 1.290.006) داخلي گردشگري

 باشد.مي ريال( ميليون 570.000) دستي صنايع توليدات

 



 

 اه مجلس شوراي اسالمی مركز ژپوهش____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

10 

 

 

 فعاليت و برنامه تفكيك به 1396 سال بودجه الیحه ايسرمایه تملك و ايهزینه اعتبارات .5

 

 تا است شده سعي بخش اين در لذا است. ضروري امري ،هافعاليت و هابرنامه از يك هر به شده داده تخصيص بودجه بررسي مالي، منابع تخصيص روند بهتر هرچه درک منظوربه

  .كند بررسي را (7 )جدول فعاليت تفكيك به يافته تخصيص اعتبارات (،6 )جدول ملي سطح در هانامهبر رشد ميزان

 .سازدمي فراهم 1395 بودجه قانون با 1396 بودجه اليحه در را ايسرمايه تملك و اختصاصي عمومي، هايهزينه دسته سه مقايسه امكان 6 جدول

 

 ريال( )ميليون        ملي سطح -1395 سال بودجه قانون با آن مقایسه و 1396 بودجه الیحه در گردشگري و دستي صنایع فرهنگي، ميراث هدستگا هايبرنامه اعتبارات .6 جدول

 رشد

 جمع

 رشد

 تملك اعتبارات

 ايسرمایه هايدارایي
 رشد

 اعتبارات

 اختصاصي
 رشد

 ايهزینه اعتبارات

 عنوان
 دستگاه، شماره

 برنامه

 شماره

 گاهدست

 اجرایي
 سال الیحه

1396 

 سال قانون

1395 

 سال الیحه

1396 

 سال قانون

1395 

 الیحه

 سال

1396 

 سال قانون

1395 

 سال الیحه

1396 
 1395 سال قانون

45/11  7,192,425 6,453,704 71/7  5,012,425 4,653,704  0 0 11/21  2,180,000 1,800,000 
 و دستي صنایع فرهنگي، ميراث سازمان

 گردشگري
1 113700 

  1002025000 آماري هايطرح اجراي و تنظيم برنامه 20,000 22,000 10 0 0  0 0  20,000 22,000 10

85/2  51,425 50,000 92/1-   1002057000 الكترونيك دولت توسعه برنامه 20,000 22,000 10  0  30,000 29,425 

93/10  2,998,000 2,702,500 51/14  2,545,000 2,222,500  0 0 62/5-  453,000 480,000 
 ميراث معرفي و مرمت حفاظت، ،تأمين برنامه

 فرهنگي غيرمنقول
1704002000  

83/0-  120,000 121,000  0 0  0 0 83/0-  120,000 121,000 
نامه تأمين، حفاظت، مرمت و معرفي اشياي بر

 تاریخي و فرهنگي
1704003000  

96/3  1,233,000 1,186,000 12/2-   1704005000 ايموزه خدمات گسترش برنامه 100,000 170,000 70 0 0  1,086,000 1,063,000 

 22,000   0   0   22,000  

 هايمحوطه و آثار شناسایي و بررسي برنامه

 شناسيباستان

 

1704006000  
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 رشد

 جمع

 رشد

 تملك اعتبارات

 ايسرمایه هايدارایي
 رشد

 اعتبارات

 اختصاصي
 رشد

 ايهزینه اعتبارات

 عنوان
 دستگاه، شماره

 برنامه

 شماره

 گاهدست

 اجرایي
 سال الیحه

1396 

 سال قانون

1395 

 سال الیحه

1396 

 سال قانون

1395 

 الیحه

 سال

1396 

 سال قانون

1395 

 سال الیحه

1396 
 1395 سال قانون

 65,000   0   0   65,000  
 و آثار سازيآماده و مرمت تجهيز، برنامه

 تاریخي بناهاي
1704007000  

42/42  470,000 330,000  0 0  0 0 42/42   1706001000 كشور به ورودي گردشگران جذب برنامه 330,000 470,000 

08/0- 1,185,000 1,186,000 55/2-  955,000 980,000  0 0 65/11   1706002000 داخلي گردشگري توسعه برنامه 206,000 230,000 

62/13  40,000 35,204 62/13  40,000 35,204  0 0  0 0 

 تعمير، سازي،مقاوم توسعه، ،تأمين برنامه

 اماكن ،هاساختمان فضاها، نگهداري و تجهيز

 آالتماشين و

1706003000  

67/26  570,000 450,000 67/26  380,000 300,000  0 0 67/26   1707001000 دستي صنایع توليدات رشد و ياحيا برنامه 150,000 190,000 

67/21  146,000 120,000  0 0  0 0 67/21   1707002000 دستي صنایع ترویج و طراحي برنامه 120,000 146,000 

20 180,000 150,000  0 0  0 0 20 180,000 150,000 
 صنایع صادرات توسعه از حمایت برنامه

 دستي
1707003000  

38/15  15,000 13,000  0 0  0 0 38/15   1708001000 كاربردي هايوهشپژ برنامه 13,000 15,000 

14/7  75,000 70,000  0 0  0 0 14/7  75,000 70,000 
 واي حرفه و فني غيررسمي آموزش برنامه

 مهارتي
1802005000  

29/22  497,730 407,000 54/4-  47,730 50,000 10 110,000 100,000 30/32  113700 2 گردشگري و فرهنگي ميراث پژوهشگاه 257,000 340,000 

21/51  187,500 124,000  0 0 75/23  49,500 40,000 28/64   1704001000 1تاریخي و شناختيباستان اكتشاف برنامه 84,000 138,000 

0 20,000 20,000 0 20,000 20,000  0 0  0 0 

 تعمير، سازي،مقاوم توسعه، ،تأمين برنامه

 اماكن ،هاساختمان فضاها، نگهداري و تجهيز

 تآالماشين و

1706003000  

                                                 
 گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمانهاي برنامه از يكي عنوانبه شده، آورده گردشگري و فرهنگي ميراث پژوهشگاههاي برنامه جزء اينكه برعالوه «تاريخي و شناختيباستان اكتشاف برنامه» ،1395 سال بودجه اليحه در .1

 است. داده اختصاص خودبه رااي هزينه اعتبار ريال ميليون 20.000 مبلغ ،1704001000 برنامه شماره با نيز
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 رشد

 جمع

 رشد

 تملك اعتبارات

 ايسرمایه هايدارایي
 رشد

 اعتبارات

 اختصاصي
 رشد

 ايهزینه اعتبارات

 عنوان
 دستگاه، شماره

 برنامه

 شماره

 گاهدست

 اجرایي
 سال الیحه

1396 

 سال قانون

1395 

 سال الیحه

1396 

 سال قانون

1395 

 الیحه

 سال

1396 

 سال قانون

1395 

 سال الیحه

1396 
 1395 سال قانون

20/13  259,230 229,000 57/7-  27,730 30,000 75/13  45,500 40,000 98/16   1708001000 كاربردي هايپژوهش برنامه 159,000 186,000 

82/8-  31,000 34,000  0  -25 15,000 02 ,000 28/14   1805012000 آفرینيفن توسعه برنامه 14,000 16,000 

94/2  17,500 17,000  0 0  0 0 94/2  17,500 17,000 
 ناملموس ميراث حفظ ايمنطقه مطالعات مركز

 غربي و ميانه آسياي در

3 113700 

94/2  17,500 17,000  0 0  0 0 94/2  17,500 17,000 
 فرهنگي ميراث حفظ و شناسایي برنامه

 ناملموس

1704004000  

54/4-  105,006 110,000 54/4-  113700 4 جهانگردي و ایرانگردي توسعه شركت 0 0  0 0  110,000 105,006 

54/4-  105,006 110,000 54/4-   1706002000 داخلي گردشگري توسعه برنامه 0 0  0 0  110,000 105,006 

 

 همچنين و هابرنامه از برخي عناوين در جزئي تغييرات شاهد 1396 سال بودجه اليحه در گذشته، سال به نسبت (113700 )كد سازمان هايبرنامه از برخي منفي رشد برعالوه

 ،تأمين برنامه» از ،«يآمار هايطرح ياجرا و ميتنظ برنامه» به ،«يآمار امور ياجرا و ميتنظ برنامه» از ناويعن تغيير هستيم. جديد برنامه چند شدن اضافه و حذف ،جابجايي

 ارزش با اياش مرمت و حفظ ،تأمين برنامه» از ،«فرهنگي رمنقوليغ راثيم معرفي و مرمت حفاظت، ،تأمين برنامه» به «يخيتار و يفرهنگ ارزش با رمنقوليغ راثيم مرمت و حفاظت

 از ،«داخلي گردشگري توسعه برنامه» به «داخلي گردشگري توسعه راهبري برنامه» از ،«يخيتار و يفرهنگ ياياش يمعرف و مرمت حفاظت، ،تأمين برنامه» به «يخيتار و يفرهنگ

 در «دستي صنايع صادرات يارتقا از حمايت برنامه» به «دستي صنايع صادرات يارتقا از حمايت برنامه» از ،«دستي صنايع ترويج و طراحي برنامه» به «دستي صنايع ترويج برنامه»

 بودجه اليحه در 1002057000 به 1395 سال بودجه انونق در 1708004000 از «الكترونيك دولت توسعه برنامه» كد تغييرات، اين برعالوه شود.مي مشاهده 1396 بودجه اليحه

 و آثار يسازآماده و مرمت ز،يتجه برنامه» و «يشناسباستان هايمحوطه و آثار ييشناسا و يبررس برنامه» است. شده جابجا جداول در سبب همين به و يافته تغيير 1396 سال
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 و يشناختباستان اكتشاف برنامه» همچنين، اند،شده اضافه يگردشگر و يدستعيصنا ،يفرهنگ راثيم سازمان هايمهبرنا به كه هستند جديدي برنامه دو نيز «يخيتار يبناها

 هستيم. برنامه اين شاهد يگردشگر و يفرهنگ راثيم پژوهشگاه هايبرنامه ميان در تنها و شده حذف گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان هايبرنامه از «يخيتار

 داراي «دستي صنايع صادرات توسعه از حمايت برنامه» و «دستي صنايع ترويج و طراحي برنامه» ،«دستي صنايع توليدات رشد و احيا برنامه» سه هر دستي صنايع حوزه در

 توليدات رشد و احياء برنامه» به متعلق درصد( 67/26) گذشته سال به نسبت رشد نيباالتر و (الير ونيليم 570.000) اعتبار زانيم نيشتريب انيم نيا از كه هستند مثبت رشد

 است. «دستي صنايع

 از «يفرهنگ رمنقوليغ راثيم يمعرف و مرمت حفاظت، ،تأمين برنامه» 1،يگردشگر و يدست عيصنا ،يفرهنگ راثيم ازمانس مرتبط برنامه پنج انيم از ،يفرهنگ راثيم حوزه در

 در هم «يخيتار يبناها و آثار يسازآماده و مرمت ز،يتجه برنامه» و «شناختينباستا يها محوطه و رثاآ شناسايي و سيربر برنامه» ت.اس برخوردار (93/10) رشد زانيم نيشتريب

 حذف سازمان هايبرنامه انيم از «يخيتار و يشناختباستان اكتشاف برنامه» 1396 بودجه حهيال در اگرچه اند.شده اضافه حوزه نيا در سازمان هايبرنامه به 1396 بودجه حهيال

 مركز ليذ «ناملموس فرهنگي ميراث حفظ و شناسايي برنامه» نهايا برعالوه است. برخوردار يدرصد 21/51 يرشد از يگردشگر و يفرهنگ راثيم پژوهشگاه ليذ در اما شده

 است. يدرصد 94/2 مثبت رشد يك شاهد غربي و ميانه آسياي در ناملموس فرهنگي ميراث حفظ ايطقهمن مطالعاتي

 در «آالتنيماش و اماكن ،هاساختمان فضاها، نگهداري و زيتجه ر،يتعم سازي،مقاوم توسعه، ،تأمين برنامه» و «كشور به يورود گردشگران جذب برنامه» گردشگري، حوزه در

درصد رشد منفي در اليحه بودجه سال  08/0شاهد  1395بودجه  قانونبت در رشد مث رغميعل «داخلي گردشگري توسعه برنامه» كهيدرحال هستند؛ مثبت رشد يدارا سازمان ليذ

 كاهش درصد -54/4 از يحاك كه شده فيتعر برنامه نيا يبرا الير ونيليم 105.006 مبلغ زين يجهانگرد و يرانگرديا توسعه شركت ليذ در يحت) بودجه قانون دراست.  1396

 :پردازدمي فعاليت تفكيك به سازمان ايبرنامه اعتبارات بررسي هب 6 جدول .(است شتهگذ سال به نسبت اعتبار

 

                                                 
 برنامه ؛شناختينباستا يهامحوطه و رثاآ شناسايي و سيربر برنامه اي؛موزه خدمات گسترش برنامه تاريخي؛ و فرهنگي ياشيا معرفي و مرمت حفاظت، ،تأمين برنامه فرهنگي؛ غيرمنقول ميراث معرفي و مرمت حفاظت، ،تأمين برنامه .1

 .يتاريخ بناهاي و آثار سازيآماده و مرمت تجهيز،
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 ملي سطح-واحد هر هزینه و مقدار فعاليت، تفكيك به 1396 بودجه الیحه در گردشگري و دستي صنایع فرهنگي، ميراث دستگاه هايبرنامه اعتبارات .7 جدول

ريال( )ميليون   

 جمع

 اعتبارات

 تملك

 هايدارایي

 ايسرمایه

 تباراتاع

 اختصاصي

 اعتبارات

 ايهزینه

 كمي هدف

 عنوان

 شماره

 دستگاه،

 برنامه

 هر هزینه اجرایي دستگاه شماره

 واحد
 مقدار

 سنجه

 عملكرد

 113700 1 گردشگري و دستي صنایع فرهنگي، ميراث سازمان    2,180,000 0 5,012,425 7,192,425

  1002025000 آماري هايطرح اجراي و تنظيم برنامه گزارش 20 1.100 22,000 0 0 22,000

   1آماري هايداده تحليل گزارش 20 275 5,500 0  

   2آماري هايداده تأمين و توليد قلم 20 825 16,500 0  

51,425 29,425 0 22,000 3333/733 30 
 خدمات

 الكترونيكي

  1002057000 3الكترونيك دولت توسعه برنامه

   انفورماتيك خدمات انجام سامانه 30 3333/733 22,000 0  

2,998,000 2,545,000 0 453,000 9796/36   1704002000 فرهنگي غيرمنقول ميراث معرفي و مرمت حفاظت، ،تأمين برنامه ميراث تعداد 12,25 

   فرهنگي ميراث جهاني هايپایگاه امور انجام پایگاه 18 3.333 60,000 0  

   فرهنگي ميراث ملي هايپایگاه امور انجام پایگاه 64 2500/531 34,000 0  

   مرتبط هايجشنواره و هانمایشگاه در شركت و برگزاري رویداد 15 2.666 40,000 0  

   طبيعي و تاریخي آثار حریم تعيين اثر 163 3742/153 25,000 0  

   طبيعي و فرهنگي تاریخي، موسنامل و غيرمنقول آثار جهاني و ملي ثبت اثر 300 3333/93 28,000 0  

   فرهنگي و تاریخي هايمحوطه و بناها از فيزیكي حفاظت محوطه-بنا 3.000 80 240,000 0  

   تاریخي و فرهنگي ارزش با غيرمنقول ميراث مرمت اثر 1.000 20 20,000 0  

                                                 
 .است نشده لحاظ ،1395 سال بودجه اليحه در. 1

 است. شده لحاظ «يآمار اقالم ديتول و يگردآور» عنوان با 1395 سال بودجه اليجه در .2

 .است شده جابجا جدول در ،1002057000 به آن برنامه شماره تغيير واسطهبه 1396 سال بودجه اليحه در و شده لحاظ 1708004000 برنامه شماره با 1395 سال بودجه يحهال در «الكترونيك دولت توسعه برنامه» .3
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 جمع

 اعتبارات

 تملك

 هايدارایي

 ايسرمایه

 تباراتاع

 اختصاصي

 اعتبارات

 ايهزینه

 كمي هدف

 عنوان

 شماره

 دستگاه،

 برنامه

 هر هزینه اجرایي دستگاه شماره

 واحد
 مقدار

 سنجه

 عملكرد

   فرهنگي ميراث هايانجمن و هاتشكل به كمك واحد 15 400 6,000 0  

120, 000   170400300 تاریخي و فرهنگي ياشيا معرفي و مرمت حفاظت، ،تأمين برنامه اشيا 396,000 3030/0 120,000 0 0 

 پرونده 5 2.200 11,000 0  
 از خارج و داخل در تاریخي -فرهنگي ياشيا به مربوط حقوقي امور انجام

 كشور

  

   طبيعي و فرهنگي -تاریخي منقول آثار جهاني و ملي ثبت قلم 100 30 3,000 0  

   فرهنگي و تاریخي ارزش با اشيا از فيزیكي حفاظت ساعت-نفر 6.336.000 0137/0 87,000 0  

   تاریخي و فرهنگي ارزش با اشيا مرمت قلم 500 38 19,000 0  

  1704005000 1ايموزه خدمات گسترش برنامه بازدیدكننده 5.000.000 0340/0 17,000 0 1,063,000 1,233,000

   ايموزه فني و پشتيباني خدمات ارائه مورد 1.000 55 55,000 0  

   هاموزه از بازدیدكنندگان به عمومي و رفاهي خدمات ارائه نفر هزار 5.000 13 65,000 0  

   مرمت و حفاظت و مستندنگاري اثر 57.000 8772/0 50,000 0  

  1704006000 2شناختيباستان هايمحوطه و آثار یيشناسا و يبررس امهبرن محوطه-اثر 37 5946/594 22,000 0 0 22,000

   ایران تاریخي و باستاني آثار شناسایي و بررسي اثر 25 440 11,000 0  

 اثر 30 6667/366 11,000 0  
 در موجود ایران گيفرهن حوزه تاریخي و باستاني آثار شناسایي و بررسي

 همسایه كشورهاي

  

65,000 0 0 56   1704007000 3يخیتار يبناها و آثار يسازآماده و مرمت ز،يتجه برنامه محوطه-اثر 100 650 000,

   خطر معرض در ارثآ بخشينجات و سازيمقاوم سازي،آماده اثر 25 1.200 30,000 0  

   حفاظت و كنترل هايسيستم از پشتيباني و حفاظتي لوازم تأمين مورد 25 840 21,000 0  

   اشيا و آثار از حفاظت و مرمت اثر 50 280 14,000 0  

                                                 
 است. يافته تغيير 1395 سال به نسبت برنامه اينهاي فعاايت 1.

 اند.شده قيد 1704001000 برنامه شماره با «يخيتار و يشناختباستان اكتشاف برنامه» ذيل برنامه اينهاي فعاليت اما است؛ نشده لحاظ 1395 سال بودجه اليحه در .2

 .است نشده لحاظ ،1395 سال بودجه يحهال در 3.
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 جمع

 اعتبارات

 تملك

 هايدارایي

 ايسرمایه

 تباراتاع

 اختصاصي

 اعتبارات

 ايهزینه

 كمي هدف

 عنوان

 شماره

 دستگاه،

 برنامه

 هر هزینه اجرایي دستگاه شماره

 واحد
 مقدار

 سنجه

 عملكرد

  1706001000 كشور به ورودي گردشگران جذب برنامه گردشگر 60,002,500 0078/0 470,000 0 0 470,000

 رویداد 30 6667/5.666 170,000 0  
 تخصصي رویدادهاي و هاجشنواره ،هانمایشگاه در شركت و برگزاري

 مرتبط

  

   1خارجي و داخلي محيطي و ايرسانه تبليغات بسته 15 12.000 180,000   

   تبليغاتي اقالم توزیع و تهيه قلم 100.000 1 100,000 0  

   گردشگران جذب در گردشگري غيردولتي فعالين به كمك تشكل 31 1613/645 20,000 0  

  1706002000 2داخلي گردشگري هتوسع برنامه گردشگر 60,005,100 0038/0 230,000 0 955,000 1,185,000

   مرتبط هايجشنواره و هانمایشگاه در شركت و برگزاري رویداد 35 1.571 55,000 0  

   گردشگري خدمات و هاجاذبه رسانياطالع و معرفي تبليغ، بسته 100 340 34,000 0  

   بازدید مورد مناطق یيجغرافيا گستره و گردشگران افزایش از حمایت تور 70 1429/357 25,000 0  

   سفر خدمات هماهنگي ستاد هايفعاليت از حمایت استان 31 2.580 80,000 0  

   گردشگري مراكز و هافعاليت راهبري استان 31 1613/645 20,000 0  

 مورد 31 1290/516 16,000 0  
 با مرتبط هايشركت و هاهتل دفاتر، ،هاانجمن ها،تشكل به كمك

 گردشگري

  

40, 000  40,000 0 0    
 فضاها، نگهداري و تجهيز تعمير، سازي،مقاوم توسعه، ،تأمين برنامه

 آالتماشين و اماكن ،هاساختمان

1706003000  

  1707001000 دستي صنایع توليدات رشد و احيا برنامه توليد تعداد 1,000,000 1900/0 190,000 0 380,000 570,000

   3دستي صنایع هايكارگاه و توليدات استانداردسازي مورد 200 150 30,000 0  

                                                 
 است. «هارسانه در كاربرد با ترويجي و تبليغي هايفعاليت» 1395 سال بودجه اليحه در فعاليت اين عنوان 1.

 است. يافته تغيير 1395 سال بودجه اليحه به نسبت برنامه اين سوم و دوم فعاليت عنوان 2.

 .است نشده لحاظ ،1395 سال بودجه يحهال در. 3
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 جمع

 اعتبارات

 تملك

 هايدارایي

 ايسرمایه

 تباراتاع

 اختصاصي

 اعتبارات

 ايهزینه

 كمي هدف

 عنوان

 شماره

 دستگاه،

 برنامه

 هر هزینه اجرایي دستگاه شماره

 واحد
 مقدار

 سنجه

 عملكرد

   1دستي صنایع محصوالت بنديبسته از حمایت و الگوسازي محصول 100 200 20,000 0  

   مرتبط هايجشنواره و هانمایشگاه در شركت و برگزاري رویداد 25 1.400 35,000 0  

 مركز 31 4516/806 25,000 0  
 صنایع هايخانه و توليدكننده صنفي هايتشكل تقویت و ایجاد به كمك

 دستي صنایع خالق مراكز و دستي

  

   ابزار و تجهيزات نوسازي به كمك مورد 31 2.580 80,000 0  

  1707002000 2دستي صنایع ترویج و طراحي هبرنام توليد تعداد 1,000,000 1460/0 146,000 0 0 146,000

   دستي صنایع آموزش فرایند استانداردسازي رشته 30 3333/333 10,000 0  

   دستي صنایع مرغوبيت مسابقه برگزاري نشان 10 1.100 11,000 0  

   مرتبط هايجشنواره و هانمایشگاه در شركت و برگزاري رویداد 30 1.333 40,000 0  

   هارسانه رد كاربرد با دستي صنایع آموزش و تبليغ ترویج، مورد 300 150 45,000 0  

   دستي صنایع سازينمونه و طراحي نمونه 50 400 20,000 0  

   دستي صنایع آموزش و ترویج هايتشكل و هاخوشه به كمك تشكل 31 1613/645 20,000 0  

180,000 0 0 180,000 180.000 1 
 حجم

 صادرات

  1707003000 3دستي صنایع صادرات توسعه از حمایت برنامه

  0 60, 000    مرتبط هايجشنواره و هانمایشگاه در شركت و برگزاري رویداد 30 2.000 

   دستي صنایع در الكترونيك تجارت توسعه از حمایت سایت 50 200 10,000 0  

   تجاري نام حقوق از حمایت مورد 7 1.714 12,000 0  

   ملي انتوكم صنعتگران محصوالت عرضه از حمایت صنعتگر 3,000 7 21,000 0  

   هدف بازارهاي سنجيامكان و دستي صنایع هايبازارچه ساماندهي بازارچه 100 520 52,000 0  

                                                 
 .است نشده لحاظ ،1395 سال بودجه اليحه در. 1

 است. يافته تغيير 1395 سال بودجه اليحه به نسبت برنامه اينهاي فعاليت از برخي.  2

 .است يافته تغيير 1395 سال بودجه اليحه به نسبت برنامه اينهاي فعاليت از برخي . 3
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 جمع

 اعتبارات

 تملك

 هايدارایي

 ايسرمایه

 تباراتاع

 اختصاصي

 اعتبارات

 ايهزینه

 كمي هدف

 عنوان

 شماره

 دستگاه،

 برنامه

 هر هزینه اجرایي دستگاه شماره

 واحد
 مقدار

 سنجه

 عملكرد

   دستي صنایع غيردولتي فعالين و هاتشكل تقویت و كمك تشكل 20 1.250 25,000 0  

15,000 0 0 15,000 300 50 

 پروژه

 عملياتي

 شده

  1708001000 كاربردي هايپژوهش برنامه

   گردشگري خدمات و هازیرساخت تخصصي مطالعات پروژه 20 200 4,000 0  

   1مدیریت توسعه كاربردي و تخصصي مطالعات انجام پروژه 10 300 3,000   

   دستي صنایع كاربردي و تخصصي مطالعات پروژه 20 200 4,000 0  

   فرهنگي ميراث كاربردي و تخصصي مطالعات انجام  پروژه 20 200 4,000 0  

  1802005000 مهارتي و ايحرفه و فني غيررسمي آموزش برنامه آموز مهارت 30,000 2500/0 75,000 0 0 75,000

   دستي صنایع تخصصي آموزش هايدوره برگزاري دوره 40 350 14,000 0  

   گردشگري تخصصي آموزش هايدوره برگزاري دوره 40 500 20,000 0  

   فرهنگي ميراث تخصصي آموزش هايدوره برگزاري  دوره 40 400 16,000 0  

   مدتكوتاه آموزشي هايدوره راهبري و حمایت دوره 100 250 25,000 0  

 113700 2 گردشگري و فرهنگي ميراث پژوهشگاه    340,000 110,000 47,730 497,730

  1704001000 تاریخي و شناختيانباست اكتشاف برنامه اكتشاف 40 4.687 138,000 49,500 0 187,500

   عمراني هايطرح با مرتبط بخشينجات هايطرح اجراي  طرح 40 1.100 11,500 32,500  

  8,000 114,300 3.057 40 
 سایت/

 محوطه

   كشور تاریخي مهم هايمحوطه در كاوش اجراي

   تاریخي ايهمحوطه مستندسازي و شناسایي و بررسي محوطه 50 260 10,000 3,000  

   اجرا بر نظارت و كاوش مجوز صدور مجوز 120 3333/68 2,200 6,000  

                                                 
 .است نشده لحاظ ،1395 سال بودجه يحهال در. 1



 

 _____________________________________________________________________________________________________________  
 

 

19 

 جمع

 اعتبارات

 تملك

 هايدارایي

 ايسرمایه

 تباراتاع

 اختصاصي

 اعتبارات

 ايهزینه

 كمي هدف

 عنوان

 شماره

 دستگاه،

 برنامه

 هر هزینه اجرایي دستگاه شماره

 واحد
 مقدار

 سنجه

 عملكرد

20,000 20,000 0 0    
 نگهداري و تجهيز تعمير، سازي،مقاوم توسعه، ،تأمين برنامه

 آالتماشين و اماكن ،هاساختمان فضاها،

1706003000  

259.230 27.730 45.500 186.000 1.251 185 

 پروژه

 اتيعملي

 شده

  1708001000 كاربردي هايپژوهش برنامه

  3,000 12,000 7500/3 4.000 
 نمونه

 آزمایش

   مرتبط هايحوزه در آزمایشگاهي خدمات ارائه

   تخصصي مشاوره خدمات ارائه ساعت-نفر 10.000 5800/1 11,800 4,000  

  1,000 11,800 4267/0 30.000 
-عضو

 خدمت

   تخصصي ايكتابخانه خدمات ارائه

   مجالت و كتب انتشار عنوان 70 7143/105 2,400 5,000  

   مرتبط كاربردي و تخصصي مطالعات انجام مطالعه 183 4645/505 86,500 6,000  

   تخصصي هاينشست و آموزشي هايكارگاه ها،همایش برگزاري مورد 120 6667/116 5,000 9,000  

   مقاالت چاپ و تدوین نعنوا 107 200 16,400 5,000  

  2,000 21,300 2.330 10 
 ميزان

 پيشرفت

   كشور فرهنگي ميراث جامع اطلس تهيه

   الملليبين و داخلي علمي مراكز سایر با علمي هايمشاركت توسعه طرح 70 7143/45 1,200 2,000  

   هانامهپایان از حمایت نامهپایان 25 120 1,000 2,000  

   پژوهيآینده و پژوهيسياست طرح 5 240 700 500  

   مرتبط هايحوزه مستندسازي  حوزه 15 1.460 15,900 6,000  

31,000 0 15,000 16,000 20.066 15 
 محصول

 شدهتجاري

  1805012000 آفرینيفن توسعه برنامه
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 جمع

 اعتبارات

 تملك

 هايدارایي

 ايسرمایه

 تباراتاع

 اختصاصي

 اعتبارات

 ايهزینه

 كمي هدف

 عنوان

 شماره

 دستگاه،

 برنامه

 هر هزینه اجرایي دستگاه شماره

 واحد
 مقدار

 سنجه

 عملكرد

   ردشگريگ و فرهنگي ميراث حوزه در نوین هايفناوري توسعه مورد 3 1.400 2,200 2,000  

   بنياندانش هايشركت از حمایت شركت 15 560 3,400 5,000  

   رشد مراكز از حمایت و اندازيراه مركز 3 3.200 4,600 5,000  

  1,000 3,000 6667/266 15 
 یافته

 پژوهشي

   پژوهشي هايیافته معرفي

  2,000 2,800 2.400 2 
 یافته

  پژوهشي

   وهشيپژ هايیافته سازيكاربردي

 113700 3 غربي و ميانه آسياي در ناملموس ميراث حفظ ايمنطقه مطالعات مركز    17,500 0 0 17,500

  1704004000 ناملموس فرهنگي ميراث حفظ و شناسایي برنامه ميراث تعداد 50 350 17,500 0 0 17,500

   مرتبط كاربردي و تخصصي هايبررسي انجام بررسي 10 350 3,500 0  

   تخصصي هاينشست و آموزشي هايكارگاه ها،همایش برگزاري مورد 30 6667/166 5,000 0  

   الملليبين هايهمایش در شركت مورد 20 350 7,000 0  

   مرتبط هايحوزه مستندسازي حوزه 30 6667/66 2,000 0  

 113700 4 جهانگردي و ایرانگردي توسعه شركت    0 0 105,006 105,006

  1706002000 داخلي شگريدگر توسعه برنامه    0 0 105,006 105,006
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 حيطه سازيشفاف كه آورد شماربه مثبتي اقدام توانمي را برنامه هر ذيل هايفعاليت به توجه

 از مزبور هايفعاليت آن برعالوه .دارد پي در را برنامه هر به جهدبو تخصيص سازيجزئي و فعاليت

 غافل نيز گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث  حوزه در خصوصي بخش هميتا حائز جايگاه

 ،«فرهنگي ميراث هايانجمن و هاتشكل به كمك» نظير هاييبرنامه به توانمي رابطه اين در اند. نمانده

 دفاتر، ،هاانجمن ها،تشكل به كمك» ،«گردشگران جذب در گردشگري غيردولتي فعالين به كمك»

 و توليدكننده صنفي هايتشكل تقويت و ايجاد به كمك» ،«گردشگري با مرتبط هايشركت و هاهتل

 غيره، و «دستي صنايع آموزش و ترويج هايتشكل و هاخوشه به كمك» و «دستي صنايع هايخانه

 داشت. اشاره

 د،باشمي مرتبط هايحوزه در اهميت حائز هايبرنامه و هافعاليت به توجه ،ديگر مثبت عدبُ

 نام حقوق از حمايت» ،«دستي صنايع در الكترونيك تجارت توسعه از حمايت» نظير هاييبرنامه

 و ايجاد به كمك» ،«هدف بازارهاي سنجيامكان و دستي صنايع هايبازارچه ساماندهي» ،«تجاري

 غاتيتبل» ،«الكترونيك لتدو توسعه» ،«غيردولتي نفعالي و صادركننده صنفي هايتشكل تقويت

 غيره. و «يخارج و يداخل يطيمح و ايسانهر

 صنايع فرهنگي، ميراث سازمان اگرچه ،«آماري هايطرح اجراي و تنظيم» برنامه با رابطه در

 هايسازمان وظيفه از آورد، حساببه امر اين در اصلي متوليان ازجمله توانمي را گردشگري و دستي

 برنامه قانون (54) ماده براساس ايران آمار مركز مثال براي .ماند غافل نباید نيز رابطه این در دیگر

 است. اقالمي چنين تهيه به موظف آماري، نظام استقرار برمبني پنجم

 دستي صنايع فرهنگي، ميراث حوزه سه با ارتباط در هاسازمان ديگر اعتبارات بررسي اين، برعالوه

  است. ضروري هابرنامه انگاريساده خطر از اجتناب براي نيز يگردشگر و

 
 

 

 پيشنهادها و گيرينتيجه

 

 ريال ميليون 3.711.236.941 با برابر 1396 سال اليحه در منابع بودجه عمومي دولت وعمجم

 گردشگري وبدني تربيت فرهنگ، امور براي ريال ميليون 92.878.468 مبلغ رقم، اين از كه دباشمي

 تعلق امور اين به منابع بودجه عمومي دولت از درصد 502/2 ديگر عبارتبه است. شده گرفته نظر در

 ميراث فصل سه كه است شده تقسيم فصل 8 به گردشگري وبدني تربيت فرهنگ، امور است. گرفته

 برابر اعتباري مجموع رد مزبور، فصل سه باشد.مي جمله آن از گردشگري و دستي صنايع فرهنگي،

 فرهنگ، امور اعتبار از درصد 45/13 معادل كه دگيرنمي دربر را ريال ميليون 12.496.841

 21/0 فرهنگي ميراث فصل .است منابع بودجه عمومي دولت از درصد 34/0 و گردشگري وبدني تربيت

منابع بودجه عمومي  از درصد 039/0 دستي صنايع فصل و درصد 090/0 گردشگري فصل درصد،
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 شوند.مي شامل را دولت

 از يكي عنوانبه (113700 )كد گردشگري و دستي صنايع رهنگي،ف ميراث سازمان ديگر، ازسوي

 است. كشور گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث بخش سه متولي جمهوريرياست هايمعاونت

 فرهنگي ميراث پژوهشگاه شامل گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان برعالوه بخش اين

 فرهنگي ميراث حفظ ايمنطقه مطالعاتي مركز و جهانگردي و ديايرانگر توسعه شركت گردشگري، و

 سال در سازمان اعتبارات مجموع 1396 سال بودجه اليحه در است. غربي و ميانه آسياي در ناملموس

 معادل 1395 سال بودجه قانون به نسبت كه شد گرفته نظر در ريال ميليون 7.812.661 ،1396

 مجموع باشد.مي عمومي كشور بودجه از درصد 21/0 معادل رقم اين است. داشته رشد درصد 80/11

 كه است ريال ميليون 5.165.161 برابر سال اين در (113700 )كد سازمان ايسرمايه تملك اعتبارات

 2.597.500 ايهزينه اعتبارات مجموع و درصد 30/7 معادل 1395 سال بودجه قانون به نسبت

 مجموع دهد.مي نشان رشد درصد 35/22 ،1395 سال بودجه نقانو به نسبت كه است ريال ميليون

 درصد 10  ،1395 سال بودجه قانون به نسبت كه است ريال ميليون 1.110.000 اختصاصي اعتبارات

  است. داشته رشد

 و طراحي برنامه» ،«دستي صنايع توليدات رشد و احيا برنامه» سه هر دستي صنايع حوزه در

 كه هستند مثبت رشد داراي «دستي صنايع صادرات توسعه از حمايت رنامهب» و «دستي صنايع ترويج

 گذشته سال به نسبت رشد نيباالتر و (الير ونيليم 570.000) اعتبار زانيم نيشتريب انيم نيا از

 است. «دستي صنايع توليدات رشد و احيا برنامه» به متعلق درصد( 67/26)

 و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان مرتبط مهبرنا پنج ميان از فرهنگي، ميراث حوزه در

 ميزان بيشترين از «يفرهنگ رمنقوليغ راثيم يمعرف و مرمت ،حفاظت ،تأمين برنامه» ،گردشگري

 برنامه» و «شناختينباستا يهامحوطه و رثاآ شناسايي و سيربر برنامه» است. برخوردار (93/10) رشد

 در سازمان هايبرنامه به 1396 بودجه اليحه در هم «يخيتار يبناها و آثار يسازآماده و مرمت ز،يتجه

 از «تاريخي و شناختيباستان اكتشاف برنامه» 1396 بودجه اليحه در اگرچه اند.شده اضافه حوزه اين

 رشدي از گردشگري و فرهنگي ميراث پژوهشگاه ذيل در اما شده حذف سازمان هايبرنامه ميان

 ذيل «ناملموس فرهنگي ميراث حفظ و شناسايي برنامه» اينها برعالوه است. برخوردار درصدي 21/51

 مثبت رشد يك شاهد غربي و ميانه آسياي در ناملموس فرهنگي ميراث حفظ ايمنطقه مطالعاتي مركز

 است. درصدي 94/2

 توسعه، ،تأمين برنامه» و «كشور به ورودي گردشگران جذب برنامه» گردشگري، حوزه در

 داراي سازمان ذيل در «آالتنيماش و اماكن ،هاساختمان فضاها، نگهداري و زيتجه ر،يتعم سازي،مقاوم

 سال بودجه قانون در مثبت رشد رغميعل «داخلي گردشگري توسعه برنامه» و هستند مثبت رشد
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 توسعه شركت ذيل در حتي است. 1396در اليحه بودجه سال  منفي رشددرصد  08/0 شاهد ،1395

 از حاكي كه شده تعريف برنامه اين براي ريال ميليون 105.006 مبلغ نيز جهانگردي و ايرانگردي

 .است گذشته سال به نسبت اعتبار كاهش درصد -54/4

 و خصوصي بخش از حمايت و توجه برنامه، هر ذيل هايفعاليت تبيين فصلي، و ترجزئي نگرش

 ازجمله گردشگري و فرهنگي ميراث تي،دس صنايع هايحوزه توسعه راستاي در مهم هايبرنامه ارائه

 اليحه رويكردهاي با بودجه اليحه متن ارتباط وضوح معد آيد.مي حساببه 1396 بودجه اليحه مزاياي

 اليحه اين بر وارد نقد تغييرات، اندک با پيشين هايسال هايبرنامه تكرار و توسعه ششم برنامه

 فرهنگي، ميراث براي مجزايي هايفصل ،1396 بودجه اليحه در اينكه عليرغم ديگر، ازسوي باشد.مي

 تنها گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان .است شده تعريف گردشگري و دستي صنايع

 مغفول مزبور هايحوزه در ذينفعان ساير و كرده دريافت اعتبار هافصل ينا محل از كه است سازماني

 هر نياز مورد ودجهب تأمين منظوربه جامع ريزيبودجه ساختار تا دگردمي پيشنهاد رو،ازاين اند.مانده

 گردد. برقرار هاآن از هريك هايمسئوليت تناسب به ذينفعان از يك

 
 

 

 مآخذ و منابع

 

 .كشور كل 1396 بودجه اليحه  .1
 .كشور كل 1395 بودجه قانون .2
 

 



 

 

 

 

 

 

 اهژپوهش مركز گزارش شناسنامه
 اسالمی شوراي مجلس

 15247 :سلسلم شماره

 

 

 
 

 ميراث بخش .41 كشور كل 1396 سال بودجه اليحه بررسي گزارش: عنوان

 گردشگري و دستي صنايع فرهنگي،

 

 

 

 فرهنگي مطالعات :دفتر نام

 اصغر شالبافيانعلي :تدوین و تهيه

 مانيزهرا رح همكار:

 اصل، ايروان مسعوديسينا كلهر علمي: انناظر

 كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات متقاضي:

 ــــــ تخصصي: ویراستار

 ــــــ ادبي: ویراستار
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