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 ميدر مجلس شوراي اسال 7311راهبردهاي پیشنهادي براي بررسي الیحه بودجه سال 

 
هاي گذشته نسبت به سال 1331در راستاي ارتقاي كارآيي و اثربخشي بررسي اليحه بودجه سال 

 هاي محترم به موارد زير تمركز نمايند:شود كه نمايندگان و كميسيونپيشنهاد مي

بررسي شود مبناي قانوني برآورد منابع و مصارف در بودجه در هريك از امور بخشي  ـ مباني قانوني:
 ابخشي چيست؟ و فر

هاي تخصصي )مانند مسكن، آيا مجموعه اعتباراتي كه در هريك از بخش ها:ـ تغییر هزینه
بيني شده است براي انجام وظايف آن حوزه )نه دستگاه( كافي ونقل، آموزش، بهداشت و...( پيشحمل

 ها چيست؟ است؟ دليل تغييرات اعتبارات نسبت به سال قبل در هريك از بخش

در بررسي احكام بودجه، احكامي كه درصدد قانونگذاري جديد يا اصالح  قانونگذاري جدید:ـ عدم 
قوانين دائمي در اليحه هستند حذف شوند و همچنين مجلس از ارائه پيشنهادهاي جديد از اين دست 

 ريختگي نظام قانوني و حقوقي كشور شود. اجتناب كند تا مانع از درهم

اي هاي بودجهمجلس از ورود به اصالح رديف اي:هاي بودجهـ عدم ورود به اصالح ردیف
هاي ذيل قوه مجريه اجتناب كند كه اين امر ناقض صالحيت نظارتي مجلس و نقض خصوص رديفبه

 تفكيك قواست. 

جاي اينكه خودش براي در نهايت اينكه، مجلس بهاي توسط دولت: ـ اعمال اصالحات بودجه
كار شود، با بررسي راهبردهاي بودجه در هريك از امور بخشي و  اصالح اليحه بودجه دست به

 1فرابخشي، ظرفيت سياسي و حقوقي الزم را براي اصالح بودجه توسط دولت فراهم نمايد. 

 
به شماره مسلسل « ايقواعد ناظر بر ارائه پيشنهادهاي بودجه»هاي . براي اطالعات بيشتر در اين مورد به گزارش1

 مراجعه شود. 23112832شماره مسلسل « لس و بودجه: راهبردها و رويكردهامج»و  23114331

 

 



  اه مجلس شوراي اسالمی مركز ژپوهش

 چكیده

 

 در گردشگري ودستي صنايع فرهنگي، ميراث حوزه سه اعتبارات وضعيت بررسي درصدد حاضر گزارش

بدني مور فرهنگ، تربيتا مجموع اعتبار باشد.مي 1334 سال بودجه قانون با آن مقايسه و 1331 سال

ميليون ريال در نظر گرفته شده  3311421334 به ميزان،1331شگري در اليحه بودجه سال و گرد

دستي و فصل ميراث فرهنگي، صنايع هس به ريال ميليون 1113181318 برابر اعتباريو است 

 هايمعاونت از يكي گردشگري و دستيصنايع فرهنگي، ميراث دستگاهگردشگري تعلق دارد. 

 بخش اين است. كشور گردشگري و دستيصنايع فرهنگي، ميراث بخش سه متولي جمهوريرياست

 و فرهنگي ميراث پژوهشگاه شامل گردشگري و دستيصنايع فرهنگي، ميراث سازمان دستگاه بر عالوه

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

 سال در دستگاه اعتبارات مجموع 1331 سال بودجه اليحه در است. ربيغ و ميانه آسياي در ناملموس

 1334 سال بودجه قانون به نسبت كه شد گرفته نظر در ريال ميليون 313831314 به ميزان ،1331

 برابر سال اين در سازمان ايسرمايه تملك اعتبارات مجموع است. داشته رشد درصد13/44 معادل

 مجموع و درصد 33/41 معادل 1334 سال بودجه قانون به نسبت كه تاس ريال ميليون 418131314

 درصد21/43 ،1334 سال بودجه قانون به نسبت كه است ريال ميليون 211341111 ايهزينه اعتبارات

 بودجه قانون به نسبت كه است ريال ميليون1111111 اختصاصي اعتبارات مجموع دهد.مي نشان رشد

  است. شتهدا رشد درصد 21 ،1334 سال

 صنايع ترويج» ،«دستيصنايع توليدات رشد و احيا»برنامه  سه هراعتبارات دستي صنايع حوزه در

 آخرين ميان اين از كه هستند مثبت رشد داراي «دستي صنايع صادرات يارتقا از حمايت» و «دستي

 متعلق ريال( ليونمي4111111) اعتبار بيشترين باشد.مي درصد(23/111) رشد باالترين داراي برنامه

 .است «دستيصنايع توليدات رشد و احيا برنامه» به

 «ايموزه خدمات گسترش برنامه» 1،سازمان مرتبط برنامه چهار ميان از فرهنگي، ميراث حوزه در

 «تاريخي و شناختيباستان اكتشاف برنامه» اعتبار .باشدمي برخوردار درصد( 83/11) رشد بيشترين از

 22/11 رشدي از گردشگري و فرهنگي ميراث پژوهشگاه ذيل در اما ،مانده ثابت ازمانس ذيل در اگرچه

 مركز ذيل در «ناملموس فرهنگي ميراث حفظ و شناسايي برنامه» است. بوده برخوردار درصدي

 درصدي 31/133 چشمگير رشد نيز غربي و ميانه آسياي در ناملموس ميراث حفظ ايمنطقه يمطالعات

 است. داشته

                                                 
، تأمين، حفاظت و مرمت ميراث غيرمنقول باارزش فرهنگي و تاريخي، برنامه تأمينشناختي و تاريخي، برنامه برنامه اكتشاف باستان .1

 .ايحفظ و مرمت اشيا با ارزش فرهنگي و تاريخي و برنامه گسترش خدمات موزه



 

 

 توسعه راهبري» و «كشور به ورودي گردشگران جذب»برنامه  دو هر ،گردشگري حوزه در

 برنامه» اعتبار كه است حالي در اين اند.بوده مثبت رشدي داراي سازمان ذيل در «داخلي گردشگري

 جذب برنامه» براي شده گرفته نظر در اعتبار برابر 13/3 تقريباً «داخلي گردشگري توسعه راهبري

 نيز جهانگردي و ايرانگردي توسعه شركت ذيل در آن بر عالوه باشد.مي «كشور به ورودي نگردشگرا

 است.  شده تعريف برنامه اين يبرا ريال ميليون 1111111 مبلغ

 در هابرنامه تبيين گردشگري، ودستي صنايع فرهنگي، ميراث حوزه سه براي مجزا فصول تعريف

 توسعه در اساسي هايبرنامه از برخي و خصوصي بخش ايگاهج به توجه تر،جزئي هايفعاليت قالب

 الكترونيكي تجارت سهم افزايش از حمايت و تسهيل» نظير ريگردشگ ودستي صنايع فرهنگي، ميراث

 سنجيامكان ودستي صنايع هايبازارچه ساماندهي» ،«تجاري نام حقوق از حمايت» ،«دستي صنايع در

 توسعه» ،«غيردولتي فعالين و صادركننده صنفي هايتشكل تقويت و ايجاد به كمك» ،«هدف بازارهاي

 هاي مثبتويژگي ازجمله ،«هارسانه در كاربرد با ترويجي و تبليغي هايفعاليت» ،«الكترونيك دولت

 ديگر شدن درگيراي موزه خدمات گسترش برنامه در .آيدمي حساب به 1331سال  بودجه اليحه

 قانون (11) ماده تحقق راستاي در گامي توانمي را تخصصي هايموزه جاداي در نهادها و هاسازمان

  .كرد قلمداد دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون (23) ماده و پنجم برنامه

 ودستي صنايع فرهنگي، ميراث زمينه در متعددي هايسازمان و ذينفعان كه درحاليازسوي ديگر 

 سه ذيل در گردشگري ودستي صنايع فرهنگي، ميراث ازمانس براي تنها هستند، دخيل گردشگري

عالي ميراث هاي عضو شورايتوان نقش دستگاهبراي مثال مي 1است. شده تعريف اعتبار مزبور فصل

فرهنگي و گردشگري همچون وزارت راه و شهرسازي، وزارت امور خارجه، صداوسيما، وزارت فرهنگ و 

 باطات اسالمي( ذكر نمود.ارشاد اسالمي )سازمان فرهنگ و ارت

 

 مقدمه

 1331 سال در گردشگري و دستيصنايع فرهنگي، ميراث اعتبارات وضعيت بررسي صدددر گزارش اين

 هايدارايي تملك اعتبارات مرور ضمن گزارش اين در .است 1334 سال بودجه قانون با آن مقايسه و

 و توجه مورد مختلف جداول در 1334 سال با آن مقايسه و بخش درآمدهاي اي،هزينه واي سرمايه

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

 .است هپذيرفت صورت گردشگري( ودستي صنايع فرهنگي، ميراث )سازمان سازمان و گردشگري(

 

                                                 
هاي ها، ذينفعان و چالشنامههاي مجلس تحت عنوان قوانين، مقررات، آيينهاي مزبور در گزارش مركز پژوهش. ذينفعان حوزه1

 اند.هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ذكر شدهحوزه



  اه مجلس شوراي اسالمی مركز ژپوهش

 گردشگري و دستيصنایع فرهنگي، میراث فصل سه اعتبارات مجموع بررسي .7

 3311421334، 1331در اليحه بودجه سال  گردشگري و بدنيتربيت فرهنگ، امور اعتبار وعمجم

 شده تقسيم فصل 8 به گردشگري و بدنيتربيت فرهنگ، امور است. شده گرفته نظر درميليون ريال 

 باشد.مي جمله آن از گردشگري ودستي صنايع فرهنگي، ميراث فصل سه كه است

 
 ايسرمایه هايدارایي تملك واي هزینه اعتبارات برآورد .7 جدول

 ريال( )ميليون   و گردشگري دستي صنایع فرهنگي، میراث هايفصل

 شماره

 بنديطبقه
 فصل امور/ عنوان

 اعتبارات

 ايهزینه

 تملك اعتبارات

 ايسرمایه
 كل جمع

 3311421334 2313131233 4313831338 گردشگري و بدني تربيت فرهنگ، امور 1311111111

 318331331 411831831 212381431 فرهنگي ميراث فصل 1314111111

 313331818 214311434 3141314 گردشگري فصل 1313111111

 111321813 4131321 3811434 دستي صنايع فصل 1313111111

 1113181318 314311381 318381238 گردشگري ودستي صنايع فرهنگي، ميراث فصل سه مجموع 

 آن از پس و ريال ميليون 318331331 با فرهنگي ميراث فصل به متعلق ،اعتبار ميزان بيشترين

 ريال ميليون111321813 بادستي صنايع فصل .باشدمي ريال ميليون 313331818 با گردشگري فصل

 برابر اعتباري مجموع در فصل سهاين  داراست. را مزبور فصل سه ميان در اعتبار كمترين

 .اندبه خود اختصاص داده را ريال ميليون 1113181318

 
 

 گردشگري و دستيصنایع فرهنگي، میراث دستگاه اعتبارات مجموع بررسي .0

 از كه است جمهوريرياست هايمعاونت ازجمله گردشگري ودستي صنايع فرهنگي، ميراث دستگاه

 گردشگري، و فرهنگي ميراث وهشگاهپژ گردشگري، ودستي صنايع فرهنگي ميراث سازمان بخش چهار

 در ناملموس فرهنگي ميراث حفظ ايمنطقه مطالعاتي مركز و جهانگردي و ايرانگردي توسعه شركت

 در دستگاه اين براي شده گرفته نظر در اعتبارات مجموع است. شده تشكيل غربي و ميانه آسياي

 ـ افزايش درصد 13/44 جاري الس به نسبت كه است ريال ميليون 313831314 ،1331سال  اليحه

 هايبخش تمامي بودجه است. داشته ـ 1پيشين سال به نسبت سازمان بودجه رشد از باالتر حتي رقمي

 ناملموس فرهنگي ميراث حفظ ايمنطقه مطالعاتي مركز اعتبارات ميان اين در اند.يافته رشد دستگاه

 .است داشته را افزايش بيشترين 31/133نرخ با غربي و ميانه آسياي در

                                                 

 درصد رشد داشته است.  33/28، 1333نسبت به سال  1334بودجه سازمان در سال  .1



 

 

 گردشگري ودستي صنایع فرهنگي، میراث هايدستگاه اعتبارات .0جدول
 ريال( )ميليون

 ايهزینه اعتبارات جمع 7318 اختصاصي ايسرمایه هايدارایي تملك اعتبارات جمع

 عنوان

 كد

 دستگاه
 درصد

 رشد

 الیحه

 بودجه

7311 

 بودجه قانون

7318 

 درصد

 رشد

 الیحه

 بودجه

7311 

 نقانو

 بودجه

7318 

 درصد

 رشد

 الیحه

 بودجه

7311 

 قانون

 بودجه

7318 

 درصد

 رشد

 الیحه

 بودجه

7311 

 قانون

 بودجه

7318 

 3,383,314 4,833,381  4,813,314 3, 131 ,421 21 111,111 81,111  2,134,111 1,448,331 773722 گردشگري ودستي صنايع فرهنگي ميراث سازمان 

 3, 134 ,314 4,331,318  4,313,314 3,143,318  1 1 33/44  7 گردشگري ودستي صنايع فرهنگي ميراث سازمان 1,242,111 1,811,111 

 413,111 328,112  11,111 48,112 21 111,111 81,111 11/28  0 گردشگري و فرهنگي ميراث پژوهشگاه 211,111 213,111 

 13,111 3,331  1 1  1 1 31/133  13,111 3,331 
 ناملموس فرهنگي ميراث حفظ ايمنطقه مطالعاتي مركز

 غربي و ميانه آسياي در
3 

 111,111 118,111  111,111 118,111  1 1   8 جهانگردي و ايرانگردي توسعه شركت 1 1

 

 هايدارايي تملك اعتبارات و غربي و ميانه آسياي در ناملموس فرهنگي ميراث حفظ ايمنطقه مطالعاتي مركز به درصد( 31/133) هزينه اعتبارات در رشد ميزان بيشترين

 81/1) رشد كمترين واگذاري مصوبه به توجه با جهانگردي و ايرانگردي توسعه شركت دارد. تعلق گردشگري ودستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان به درصد(33/43) ايسرمايه

 .ستدارا را درصد(

 



  اه مجلس شوراي اسالمی مركز ژپوهش

 اجاره از حاصل درآمد شامل گردشگري ودستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان آمدهايدر

 (،141113 )كد فرهنگي و آموزشي خدمات از حاصل درآمد (،131311 )كد اراضي و هاساختمان

 خدمات از حاصل درآمد (،141121 )كد تاريخي هايمحوطه و هاموزه ورودي از حاصل درآمد

 جزء آخر مورد و عمومي درآمدهاي جزء اول مورد سه كه است (141113 )كد تحقيقاتي و پژوهشي

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

 باشد:مي ذيل جدول موارد شامل متفرقه اعتبارات محل از سازمان اعتبارات

 و سود يارانه بالعوض، كمك» عنوان با ها(يارانه )اعتبارات 121111متفرقه رديف «3» 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 يافتهتوسعه كمتر مناطق به كمك و قبلي موارد و تعهدات

 تواندمي آن از بخشي كه است شده گرفته نظر در آن براي ريال ميليون 111111111مبلغ كه «فروش

 يابد. اختصاص گردشگري به

 ودستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان» عنوان با 131111 متفرقه رديف «13» جزء .2

 ريال ميليون 3481111 با برابر ايبودجه «تاريخي ابنيه و هاموزه دارها و سازيآماده ،تأمين -گردشگري

 اي(سرمايه تملك اعتبارات ريال ميليون 3381111 و ايهزينه اعتيارات ريال ميليون 2111111)

 همان رقم اين البته .داشته است افزايش درصد 81/2، 1334قانون بودجه  به نسبت كه شده بينيپيش

 خزانه به سازمان را هادرآمد اين شد. اشاره بدان فوق در كه هاستموزه بليط فروش از حاصل درآمد

 است آمده 131111 متفرقه رديف «13» جزء در طورهمان و كندمي دريافت دولت از سپس و واريز

 گردد.مي سازمان تملك تحت تاريخي ابنيه و هاموزه صرف

 و دستيصنايع فرهنگي، ميراث سازمان» عنوان با 131111 متفرقه رديف «113» جزء .3

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

 2231811 و ايهزينه ريال ميليون 331211) ريال ميليون3241111 برابر ايبودجه «دستيصنايع

 . است شده بينيپيش اي(سرمايه هايدارايي تملك ريال ميليون

 واردات از عوارض اخذ از حاصل درآمد موضوع» عنوان با 131111 متفرقه رديف «113» زءج .4

 درصد 11 و اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت درصد 81ـ  دستيصنايع و فرهنگي محصوالت و كاالها

 براي ريال ميليون 3141111 معادل ايبودجه كه «گردشگري ودستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان

 است. شده گرفته رنظ در آن

 ـ گردشگري و دستيصنايع فرهنگي، ميراث سازمان» عنوان با 111111 متفرقه رديف43 جزء .1

 اماكن و بناها از برداريبهره و احيا صندوق اوليه سرمايه تأمين جهت مالي حمايت هئارا و كمك



 

 

 و بناها از برداريرهبه و احيا صندوق به كمك براي ريال ميليون 311111 برابر ايبودجه «تاريخي

 است. شده بينيپيش تاريخي اماكن

اي بودجه كه «دستيصنايع ترويج و اشتغال»عنوان با 111111 متفرقه رديف «81» جزء .3

 است. شده گرفته نظر در آن براي ريال ميليون 2111111 معادل

 

)ميليون  محل اعتبارات متفرقه. اعتبارات سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري از 3جدول 

 ريال(
 

شماره 

 بنديطبقه

شماره 

 جزء
 عنوان

میزان 

 اعتبار

121111 3 

هاي نو، عوض، يارانه سود و كارمزد، تحقيقات، آموزش، فناوريكمك بال

هاي توليدي و گردشگري و هنري، مسكن، اجتماعي و نظارت بر اجراي طرح

هاي مالي و ايفاي شتغال و ارائه حمايتخدماتي و آموزش عالي و غيرانتفاعي و ا

برخوردار و يافته و غيربه مناطق كمتر توسعهتعهدات و موارد قبلي و كمك 

 هاي مكانيزه فروشصندوق

111111111 

131111 13 
سازي و اداره تأمين، آماده -فرهنگي، صنايع دستي و گردشگريسازمان ميراث 

 ها و ابنيه تاريخيموزه
3481111 

131111 113 
ها و دستي و گردشگري ـ توسعه زيرساختسازمان ميراث فرهنگي، صنايع

 دستيتأسيسات گردشگري و حمايت از بخش ميراث فرهنگي و صنايع
3241111 

131111 113 

 و فرهنگي محصوالت و كاالها واردات از عوارض اخذ از حاصل درآمد موضوع

درصد سازمان  11و  درصد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 81-دستي صنايع

 ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

3141111 

111111 43 
كمك و ارائه حمايت مالي دستي و گردشگري ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع

 برداري از بناها و اماكن تاريخيمين سرمايه اوليه صندوق احيا و بهرهجهت تأ
311111 

 2111111 اشتغال و ترويج صنايع دستي 81 111111

 

 ريال (1111111) هزار يكصد مبلغ ،1 شماره جدول موضوع درآمدها، هايتعرفه از يك رديف در

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

 يافته صاختصا ريال (411111111111111 ) ميليارد صد چهار سقف تادستي صنايع و فرهنگي ميراث

 است.
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 سودده هايشركت بودجه .3

 دارد: وجود سر سربه شركت دو و سودده شركت يك ،1331 سالبودجه  اليحه براساس

 

  گردشگري و دستيصنایع فرهنگي، میراث زمینه در سودده هايشركت بودجه .8 جدول

 ريال( )ميليون

 عنوان درآمد هزینه
 شماره

 بنديطبقه

188111  188111  063222 تصفيه درحال - ايران دستيصنايع سازمان سهامي كتشر 

488111  111111  048722 1جهانگردي و ايرانگردي توسعه شركت 

81313  81313  048122 تصفيه درحال- جهانگردي و ايرانگردي سازمان 

 

 ودسـتي  صـنایع  فرهنگـي،  میـراث  هـاي فصـل اي سرمایه تملك واي هزینه اعتبارات .8

 برنامه تفكیك به 7311 سال بودجه یحهال گردشگري

 

 فرهنگي، ميراث هايفصل 1331 سال بودجه اليحهاي سرمايه تملك واي هزينه اعتبارات ذيل جدول

 دهد:مي نشان را برنامه تفكيك به گردشگري ودستي صنايع

                                                 
 .وبه واگذاريداراي مص 1.



 

 

 رهنگي،ف میراث هايلفص 7311 سال بودجه الیحهاي سرمایه تملك واي هزینه اعتبارات .1 جدول

  ملي سطح ـ برنامه تفكیك به گردشگري ودستي صنایع

 ريال( )ميليون

شماره 

 طبقه بندي
 عنوان امور/ فصل/ برنامه

 اعتبارات هزینه اي
اعتبارات 

تملك 

 ايسرمایه

 جمع كل

درصد 

از 

مجموع 

 سرفصل

از محل 

منابع 

 عمومي

از محل 

منابع 

 اختصاصي

 33/31 411311132 313131132 411111 8821111 فصل ميراث فرهنگي 1314111

 13/2 1441111 1 411111 1141111 شناختي و تاريخيبرنامه اكتشاف باستان 1314111

برنامه تأمين، حفاظت و مرمت ميراث  1314112

 غيرمنقول باارزش فرهنگي و تاريخي
4811111 1 212311111 213111111 

13/33 

اشيا باارزش  برنامه تأمين، حفاظت و مرمت 1314113

 فرهنگي و تاريخي
1211111 1 1 1211111 

34/1 

برنامه شناسايي و حفظ ميراث فرهنگي  1314114

 ناملموس
131111 1 1 131111 

24/1 

 13/22 111381132 113381132 1 1311111 ايبرنامه گسترش خدمات موزه 1314111

 21/24 113811214 111411214 1 1331111 فصل گردشگري 1313111

 33/4 3311111 1 1 3311111 برنامه جذب گردشگر ورودي به كشور 1313111

 33/18 112331111 111311111 1 2131111 برنامه راهبري توسعه گردشگري داخلي 1313112

سازي، تعمير، برنامه تأمين، توسعه، مقاوم 1313113

ها، اماكن تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمان

 آالتو ماشين

1 1 111214 111214 

33/1 

 38/11 3211111 3111111 1 4211111 دستيفصل صنايع 1313111

 43/3 4111111 3111111 1 1111111 دستيبرنامه احيا و رشد توليدات صنايع 1313111

 33/1 1211111 1 1 1211111 دستيبرنامه ترويج صنايع 1313112

 13/2 1111111 1 1 1111111 دستيبرنامه حمايت از ارتقاي صادرات صنايع 1313113

 111 313321233 111141233 411111 118381111 جمع كل سرفصل

 

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

 خدمات گسترش برنامه و ريال( ميليون 213111111) تاريخي و فرهنگي باارزش غيرمنقول ميراث

 راهبري برنامه به مربوط مبلغ بيشترين گردشگري فصل در است. ريال( ميليون 111381132)اي هموز

 رشد و احيا برنامه به مربوط دستي،صنايع فصل در و ريال( ميليون 112331111) داخلي گردشگري

 باشد.مي ريال( ميليون 4111111)دستي صنايع توليدات
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 و گردشگري در حوزه میراث فرهنگي و صنایع دستي فعالیت و برنامه تفكیك به 7311 سال بودجه الیحه ايمایهسر تملك و ايهزینه اعتبارات .1

 

 درش ميزان تا است شده سعي بخش اين در لذا است. ضروري امري ها،فعاليت و هابرنامه از يك هر به پيشنهادي بودجه بررسي مالي، منابع تصويب روند بهتر هرچه درک منظوربه

  نمايد. بررسي رادر پيوست يك  فعاليت تفكيك به يافته تخصيص اعتبارات (،1 )جدول ملي سطح در هابرنامه

 .سازدمي فراهم 1334 بودجه قانون با 1331 بودجه دراليحه را ايسرمايه تملك و اختصاصي عمومي، هايهزينه دسته سه مقايسه امكان 1 جدول

 

 ريال( )ميليون    ملي سطح -7318 سال بودجه قانون با آن مقایسه . 7311 بودجه الیحه در گردشگري ودستي صنایع فرهنگي، میراث دستگاه ايهبرنامه اعتبارات .6 جدول

 رشد
 جمع

 رشد

 هايدارایي تملك اعتبارات

 ايسرمایه
 رشد

 اختصاصي اعتبارات
 رشد

 ايهزینه اعتبارات
 عنوان

 شماره

 دستگاه،

 برنامه

 شماره

 دستگاه

 اجرایي
 سال الیحه

7311 

 سال قانون

7318 

 سال الیحه

7311 

 سال قانون

7318 

 سال الیحه

7311 

 سال قانون

7318 

 سال الیحه

7311 

 سال قانون

7318 

33/43 3,413,314 4,331,318 48 314131314  113311 1 ريگردشگ و دستيصنايع فرهنگي، ميراث سازمان 1,242,111 1,811,111 1 1  3,143,318 

1   1112121111 آماري امور اجراي و تنظيم برنامه 211111 21,111 1 1 1  1 1  211111 21,111

  1314111111 تاريخي و شناختي باستان اكتشاف برنامه 21,111 21,111 1 1 1  1 1  21,111 21,111 1

1131/11 2,312,111 238,111  2,222,111 1  1 1 111/38 481,111 238, 111  
 غيرمنقول ميراث مرمت و حفاظت ،تأمين برنامه

 تاريخي و فرهنگي باارزش

1314112111  

83/32 121,111 31,111  1 1  1 1 32/83 121,111 31,111 
 باارزش ياشيا مرمت و حفظ ،تأمين برنامه

 تاريخي و فرهنگي

1314113111  

1183 1,183,111 111,111  1,183,111 1  1 1 1 111,111 111, 111   1314111111 ايموزه خدمات گسترش برنامه 

33/11  331,111 281,111  1 1  1 1 33/11   1313111111 كشور به ورودي گردشگران جذب برنامه 281,111 331,111 

31/432   1313112111 داخلي گردشگري توسعه راهبري برنامه 213,111 213,111  1 1  1 381,111  213,111 1,183,111 

 113 ,214   31,214   1   1  
 و تجهيز تعمير، سازي،مقاوم توسعه، مين،أت برنامه

 آالتماشين و اماكن ها،ساختمان فضاها، نگهداري

1313113111  

  1313111111 دستي صنايع توليدات رشد و احيا برنامه 31,111 111,111 111 1 1  1 311,111  31,111 411,111 111



 

 

 رشد
 جمع

 رشد

 هايدارایي تملك اعتبارات

 ايسرمایه
 رشد

 اختصاصي اعتبارات
 رشد

 ايهزینه اعتبارات
 عنوان

 شماره

 دستگاه،

 برنامه

 شماره

 دستگاه

 اجرایي
 سال الیحه

7311 

 سال قانون

7318 

 سال الیحه

7311 

 سال قانون

7318 

 سال الیحه

7311 

 سال قانون

7318 

 سال الیحه

7311 

 سال قانون

7318 

  1313112111 دستي صنايع ترويج برنامه 88,111 121,111  1 1  1 1  88,111 121,111 

  1313113111 دستيصنايع صادرات يارتقا از حمايت برنامه 31,111 111,111 111/23 1 1  1 1  31,111 111,111 111/23

  1318111111 كاربردي هايپژوهش برنامه 12,111 13,111 4 1 1  1 1  12,111 13,111 4

  1318114111 الكترونيك دولت توسعه برنامه 21,111 21,111 1 1 1  1 31,111  21,111 11,111 111

  1812111111 مهارتي واي حرفه و فني غيررسمي آموزش برنامه 31,111 31,111 111 1 1  1 1  31,111 31,111 111

14/24  413,111 3281112 32/3  11,111 481112 21 111,111 811111 1/82  113311 2 گردشگري و فرهنگي ميراث پژوهشگاه 2111111 213,111 

  1314111111 تاريخي و شناختيباستان اكتشاف برنامه 42,111 84,111 111 41,111 41,111 1 1 1  82,111 124,111

 21,111   21,111   1   1  
 و تجهيز تعمير، سازي،مقاوم توسعه، مين،أت برنامه

 آالتماشين و اماكن ها،ساختمان ا،فضاه نگهداري

1313113111  

31/11  2231111 1381111  311111 1 1 411111 411111 33/1   1318111111 كاربردي هايپژوهش برنامه 1181111 1131111 

 34,111   1   12   1811112111 آفرينيفن توسعه برنامه  141111   111,

133/31 131111 31331  1 1  1 1 133/ 13  13,111 31331 
اي حفظ ميراث ناملموس در مركز مطالعات منطقه

 آسياي ميانه و غربي

3 113311 

  1314114111 ناملموس فرهنگي ميراث حفظ و شناسايي برنامه 3,331 13,111 133/31 1 1  1 1  3,331 13,111 133/31

84/1  113311 4 جهانگردي و يرانگرديا توسعه شركت 1 1  1 1  1181111 1111111  1181111 1111111 

  1313112111 داخلي گردشگري توسعه راهبري برنامه  1   1   111,111   111,111 

 

 هامهبرنا عناوين در جزئي تغييرات شاهد بيشتر ميان اين در است. شده گرفته نظر در 1331 بودجه اليحه در مثبت رشدي با مجدداً ،1334 سال بودجه قانون هايبرنامه قالب

 و احيا برنامه» به «دستي صنايع توليدات رشد برنامه» از ،«داخلي گردشگري توسعه راهبري برنامه» به «داخلي گردشگري تشويق برنامه» از عناوين تغيير هستيم. آنها كدهاي و

 تغيير از ناشي كدها در تغييرات د.نباشمي جمله آن از «الكترونيك دولت توسعه برنامه» به «الكترونيك دولت توسعه و اطالعات فناوري برنامه» از و «دستي صنايع توليدات رشد

 نظير هاييبرنامه آن، بر عالوه گرفت. قرار مبنا اسمي تشابه و هابرنامه محتوايي تطابق حداكثراي مقايسه بررسي در روي،ازاين .ستهافصل شدن اضافه و 1331 اليحه ساختار
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 1331 اليحه در جديد هايبرنامه ازجمله «آالتماشين و اماكن ها،ساختمان فضاها، نگهداري و تجهيز تعمير، سازي،مقاوم توسعه، مين،أت برنامه» و «آفرينيفن توسعه برنامه»

 اند.شده حذف نيز «تجهيزات و هاساختمان برنامه» ،«گردشگري نياز مورد هايزيرساخت توسعه برنامه» باشد.مي

 مثبت رشد داراي «دستيصنايع صادرات يارتقا از حمايت برنامه» و «دستيصنايع ترويج برنامه» ،«دستيصنايع توليدات رشد و احياء برنامه» سه هردستي صنايع حوزه در

 «دستيصنايع توليدات رشد و احيا برنامه» به متعلق ريال( ميليون4111111) اعتبار بيشترين .است درصد(23/111) رشد باالترين داراي برنامه آخرين ميان اين از كه باشندمي

 .باشدمي

 اكتشاف برنامه» اعتبار .است برخوردار درصد( 83/11) رشد بيشترين از «ايموزه خدمات گسترش برنامه» 1،سازمان مرتبط برنامه چهار ميان از فرهنگي، ميراث حوزه در

 و شناسايي برنامه» است. بوده برخوردار درصدي 22/11 رشدي از گردشگري و فرهنگي ميراث پژوهشگاه لذي در اما ،مانده ثابت سازمان ذيل در اگرچه «تاريخي و شناختيباستان

 است. داشته درصدي 31/133 چشمگير رشد نيز غربي و ميانه آسياي در ناملموس ميراث حفظ ايمنطقه مطالعات مركز ذيل در «ناملموس فرهنگي ميراث حفظ

 درحالي اين اند.بوده مثبت رشدي داراي سازمان ذيل در «داخلي گردشگري توسعه راهبري برنامه» و «كشور به ورودي گردشگران جذب برنامه» دو هر ،گردشگري حوزه در

 ذيل در آن بر عالوه شد.بامي «كشور به ورودي گردشگران جذب برنامه» براي شده گرفته نظر در اعتبار برابر 13/3 تقريباً «داخلي گردشگري توسعه راهبري برنامه» اعتبار كه است

 است.  شده تعريف برنامه اين يبرا ريال ميليون 1111111 مبلغ نيز جهانگردي و ايرانگردي توسعه شركت

 :آمده است فعاليت تفكيك به سازمان ايبرنامه اعتبارات بررسي 1در پيوست 

 

 

                                                 
 .اي، حفظ و مرمت اشيا باارزش فرهنگي و تاريخي و برنامه گسترش خدمات موزهتأمين، حفاظت و مرمت ميراث غيرمنقول باارزش فرهنگي و تاريخي، برنامه تأمينشناختي و تاريخي، برنامه برنامه اكتشاف باستان .1



 

 

 اقدام توانمي راست اين گزارش آمده ا 1كه در قالب پيوست  برنامه هر ذيل هايفعاليت به توجه

 در را برنامه هر به جهدبو تخصيص سازيجزئي و فعاليت حيطه سازيشفاف كه آورد شمار به مثبتي

 فرهنگي، ميراث حوزه در خصوصي بخش اهميت حائز جايگاه از مزبور هايفعاليت آن برعالوه دارد. پي

 به كمك» نظير هاييبرنامه به توانمي رابطه اين در اند.نمانده غافل نيز گردشگري ودستي صنايع

 ،«گردشگران جذب در گردشگري غيردولتي فعالين به كمك» ،«فرهنگي ميراث هايانجمن و هاتشكل

 و ايجاد به كمك» ،«گردشگري با مرتبط هايشركت و هاهتل دفاتر، ها،انجمن ،هاتشكل به كمك»

هاي تشكل و هاخوشه به كمك» و «يدست صنايع هايخانه و توليدكننده صنفيهاي تشكل تقويت

 داشت. اشاره غيره، و «دستي صنايع آموزش و ترويج

 باشد،مي مرتبط هايحوزه در اهميت حائز هايبرنامه و هافعاليت به توجه ديگر، مثبت عدبُ

 از حمايت» ،«دستيصنايع در الكترونيكي تجارت سهم افزايش از حمايت و تسهيل» نظير هاييبرنامه

 به كمك» ،«هدف بازارهاي سنجيامكان ودستي صنايع هايبازارچه ساماندهي» ،«تجاري نام حقوق

 ،«الكترونيك دولت توسعه» ،«غيردولتي فعالين و صادركننده صنفي هايتشكل تقويت و ايجاد

  غيره. و« هارسانه در كاربرد با ترويجي و تبليغي هايفعاليت»

 ودستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان اگرچه ،«آماري امور ياجرا و تنظيم» برنامه با رابطه در

 دیگر هايسازمان وظیفه از آورد، حساببه امر اين در اصلي متوليان ازجمله توانمي را گردشگري

 پنجم برنامه قانون (14) ماده براساس ايران آمار مركز مثال براي .ماند غافل نباید نیز رابطه این در

 است. اقالمي چنين تهيه به موظف آماري، ظامن استقرار برمبني

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

 گسترش بودجه مجموع مثال عنوانبهدارد. دور مي هابرنامه انگاريساده خطر از را ما ،يگردشگر و

 اعتبار مجموع كه حالي در است بوده ريال ميليون 111831111 با برابر سازمان ذيل ايموزه خدمات

 اعتبار دريافت نشانگر اين و است بوده ريال ميليون 111381132 با برابر فرهنگ فصل در برنامه اين

 ماده و پنجم برنامه قانون (11) ماده راستاي در ،امر اين باشد.مي محل اين از ديگر هايسازمان توسط

 شود.مي قلمداد تخصصي هايموزه ايجاد برمبني دولت مالي مقررات از بخشي متنظي قانون (23)

 
 

 بنديجمع

 معادل ،1331در اليحه بودجه سال  گردشگري و بدنيتربيت فرهنگ، امور اعتبار وعمجم

 فصل 8 به گردشگري و بدنيتربيت فرهنگ، امور است. شده گرفته نظر درميليون ريال  3311421334

 سه باشد.مي جمله آن از گردشگري ودستي صنايع فرهنگي، ميراث فصل سه كه است هشد تقسيم

  .گيرندمي دربر را ريال ميليون 1113181318 برابر اعتباري مجموع در مزبور، فصل



 اه مجلس شوراي اسالمی مركز ژپوهش

 

 

 ميليون 313831314 برابر با ،1331 سال در سازمان اعتبارات مجموع 1331 سال بودجه اليحه در

 است. داشته رشد درصد13/44 معادل 1334 سال بودجه قانون به نسبت كه شد گرفته نظر در ريال

 به نسبت كه است ريال ميليون 418131314 برابر سال اين در سازمان ايسرمايه تملك اعتبارات مجموع

 است ريال ميليون211341111 ايهزينه اعتبارات مجموع و درصد 33/41 معادل 1334 سال بودجه قانون

 اختصاصي اعتبارات مجموع دهد.مي نشان رشد درصد 21/43، 1334 سال بودجه نونقا به نسبت كه

  است. داشته رشد درصد 21 ،1334 سال بودجه قانون به نسبت كه است ريال ميليون 1111111

 صنايع ترويج برنامه» ،«دستي صنايع توليدات رشد و احيا برنامه» سه هردستي صنايع حوزه در

 ميان اين از كه باشندمي مثبت رشد داراي «دستي صنايع صادرات يارتقا از يتحما برنامه» و «دستي

 ريال( ميليون4111111) اعتبار بيشترين باشد.مي درصد(23/111) رشد باالترين داراي برنامه آخرين

 .است «دستي صنايع توليدات رشد و احيا برنامه» به متعلق

 از «ايموزه خدمات گسترش برنامه» 1،سازمان مرتبط برنامه چهار ميان از فرهنگي، ميراث حوزه در

 اگرچه «تاريخي و شناختيباستان اكتشاف برنامه» اعتبار باشد.مي برخوردار درصد( 83/11) رشد بيشترين

 درصدي 22/11 رشدي از گردشگري و فرهنگي ميراث پژوهشگاه ذيل در اما مانده ثابت سازمان ذيل در

 ايمنطقه مطالعات مركز ذيل در «ناملموس فرهنگي ميراث حفظ و شناسايي برنامه» است. بوده برخوردار

 است. داشته درصدي 31/133 چشمگير رشد نيز غربي و ميانه آسياي در ناملموس ميراث حفظ

 توسعه راهبري برنامه» و «كشور به ورودي گردشگران جذب برنامه» دو هر ،گردشگري حوزه در

 برنامه» اعتبار كه است درحالي اين اند.بوده مثبت رشدي داراي سازمان ذيل در «داخلي گردشگري

 جذب برنامه» براي شده گرفته نظر در اعتبار برابر 13/3 تقريباً «داخلي گردشگري توسعه راهبري

 نيز جهانگردي و ايرانگردي توسعه شركت ذيل در ،آن برعالوه باشد.مي «كشور به ورودي گردشگران

 داخلي گردشگري توسعه ويژه اهميت كه شده تعريف برنامه اين يبرا ريال ميليون 1111111 مبلغ

 دهد.مي نشان را وقت دولت براي

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

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

 اليحه در اينكه عليرغم ديگر، ازسوي آيد.مي حساببه 1331سال  بودجه اليحههاي مثبت ويژگي

 شده تعريف گردشگري ودستي صنايع فرهنگي، ميراث براي مجزايي هايفصل ،1331سال  بودجه

 هافصل اين محل از كه است سازماني تنها گردشگري ودستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان است.

 .اندمانده مغفول مزبور هايحوزه در ذينفعان ساير و كرده دريافت اعتبار

                                                 
، حفاظت و مرمت ميراث غيرمنقول با ارزش فرهنگي و تاريخي، برنامه تأمينشناختي و تاريخي، برنامه برنامه اكتشاف باستان .1

 .ايبا ارزش فرهنگي و تاريخي و برنامه گسترش خدمات موزه ي، حفظ و مرمت اشياتأمين



 

 

 

 پیوست

 

 7ملي سطح-به تفكیك فعالیت، مقدار و هزینه هر واحد 7311دستي و گردشگري در الیحه بودجه سال هاي دستگاه میراث فرهنگي، صنایعاعتبارات برنامه. 7پیوست 

ريال( )ميليون   

 جمع

 اعتبارات

 لكتم

هاي دارایي

 ايسرمایه

 اعتبارات

 اختصاصي

 اعتبارات

 ايهزینه

 كمي هدف

 عنوان

 شماره

 دستگاه،

 برنامه

 دستگاه شماره

 عملكرد سنجه مقدار واحد هر هزینه اجرایي

 113311 1 دستي و گردشگريسازمان ميراث فرهنگي، صنايع    1,811,111 1 4,313,314 3,413,314

  1112121111 برنامه تنظيم و اجراي امور آماري    21,111 1 1 21,111

   گردآوري و توليد اقالم آماري طرح 21 11111 21,111 1  

  1314111111 شناختي و تاريخيبرنامه اكتشاف باستان    21,111 1 1 21,111

   بررسي و شناسايي آثار باستاني و تاريخي ايران عنوان اثر 31 3333/333 11,111 1  

 عنوان اثر 21 411 11,111 1  
بررسي و شناسايي آثار باستاني و تاريخي حوزه فرهنگي ايران موجود در 

 كشورهاي همسايه

  

  1314112111 برنامه تأمين، حفاظت و مرمت ميراث غيرمنقول با ارزش فرهنگي و تاريخي    481,111 1 2,222,111 2,312,111

   هاي جهاني ميراث فرهنگيانجام امور پايگاه بت شدهبناي ث 18 3338/21333 11,111 1  

   هاي ملي ميراث فرهنگيانجام امور پايگاه بناي ثبت شده 34 8311/421 23,111 1  

   هاي مرتبطها و جشنوارهبرگزاري و شركت در نمايشگاه رويداد 13 3231/31133 41,111 1  

   ار تاريخي و طبيعيتعيين حريم آث عنوان اثر 211 121 21,111 1  

   ثبت ملي و جهاني آثار غيرمنقول و ناملموس تاريخي، فرهنگي و طبيعي عنوان اثر 311 3333/33 28,111 1  

   هاي تاريخي و فرهنگيحفاظت فيزيكي از بناها و محوطه بنا/محوطه 31111 3333/31 232,111 1  

   منقول با ارزش فرهنگي و تاريخيمرمت ميراث غير بناي ثبت شده 11111 32 32,111 1  

   هاي ميراث فرهنگيها و انجمنكمك به تشكل تشكل 11 411 3,111 1  

121,111 1 1 121,111    
 برنامه تأمين، حفظ و مرمت اشياي با ارزش فرهنگي و تاريخي

 

131411311  

                                                 
 توان اعداد پس از مميز )اعشار( را ناديده گرفت.اعداد ميت در خواندن لريزي و مديريت آورده شده است. براي سهو. اعداد پس از مميز براي افزايش دقت در محاسبات توسط سازمان برنامه1



 اه مجلس شوراي اسالمی مركز ژپوهش

 

 

 جمع

 اعتبارات

 لكتم

هاي دارایي

 ايسرمایه

 اعتبارات

 اختصاصي

 اعتبارات

 ايهزینه

 كمي هدف

 عنوان

 شماره

 دستگاه،

 برنامه

 دستگاه شماره

 عملكرد سنجه مقدار واحد هر هزینه اجرایي

 مورد 1 21211 11,111 1  
يخي در داخل و خارج از تار -فرهنگي يانجام امور حقوقي مربوط به اشيا

 كشور

  

   فرهنگي و طبيعي -ثبت ملي و جهاني آثار منقول تاريخي عنوان اثر 111 31 3,111 1  

   با ارزش تاريخي و فرهنگي يحفاظت فيزيكي از اشيا عنوان اثر 3331311 2213/1 88,111 1  

   يبا ارزش فرهنگي و تاريخ يمرمت اشيا عنوان اثر 111 38 13,111 1  

  1314111111 ايبرنامه گسترش خدمات موزه    111,111 1 1,183,111 1,183,111

  1 11,111 2222/12 41111 
هزار نفر 

 بازديدكننده 

   هاارائه خدمات رفاهي و عمومي به بازديدكنندگان از موزه

  1 41,111 111 311 
هزار نفر 

 بازديدكننده

   ايارائه خدمات موزه

133 ,111 1 1 133   1313111111 برنامه جذب گردشگران ورودي به كشور    111,

   مرتبطهاي جشنواره و هانمايشگاه در شركت و برگزاري رويداد 21 31111 111,111 1  

   تبليغاتي اقالم توزيع و تهيه قلم 1111111 8311/1 83,111 1  

   هارسانه در كاربرد با ترويجي و تبليغي هايفعاليت مورد 11 11311 81,111 1  

   گردشگران جذب در گردشگري دولتي غير فعالين به كمك تشكل 31 3831/148 13,111 1  

  1313112111 داخلي گردشگري توسعه راهبري برنامه    213,111 1 381,111 1,183,111

   مرتبطهاي جشنواره و هانمايشگاه در شركت و برگزاري رويداد 21 21111 11,111 1  

   داخلي گردشگري رسانياطالع جهت تبليغاتي اقالم تهيه قلم 1111111 1111/1 11,111 1  

   تورها برگزاري از حمايت تور 31 3333/413 21,111 1  

   سفر خدمات هماهنگي ستاد هايفعاليت از حمايت استان 31 3412/21181 81,111 1  

   گردشگري مراكز و هايتفعال راهبري استان 31 1313/341 21,111 1  

   با گردشگري مرتبط هايشركت وها هتل دفاتر،ها، انجمن، هاتشكل به كمك مورد 31 1231/113 13,111 1  

31,214 31,214 1 1    
 نگهداري فضاها، و سازي، تعمير، تجهيزتأمين، توسعه، مقاوم برنامه

 آالتماشين و ها، اماكنساختمان

1313113111  



 

 

 جمع

 اعتبارات

 لكتم

هاي دارایي

 ايسرمایه

 اعتبارات

 اختصاصي

 اعتبارات

 ايهزینه

 كمي هدف

 عنوان

 شماره

 دستگاه،

 برنامه

 دستگاه شماره

 عملكرد سنجه مقدار واحد هر هزینه اجرایي

  1313111111 دستي صنايع توليدات رشد و احيا برنامه    111,111 1 311,111 411,111

   مرتبطهاي جشنواره و هانمايشگاه در شركت و برگزاري رويداد 21 21211 41,111 1  

 تشكل 31 4113/813 21,111 1  
 صنايعهاي خانه و نندهكتوليد صنفيهاي تشكل تقويت و ايجاد به كمك

 دستي

  

   ابزار و تجهيزات نوسازي به كمك استان 31 3412/21181 81,111 1  

  1313112111 دستي صنايع ترويج برنامه    121,111 1 1 121,111

   داوري مراسم برگزاري مراسم 3 31111 18,111 1  

   مرتبطهاي جشنواره و هانمايشگاه در شركت و برگزاري رويداد 21 21111 41,111 1  

   هارسانه در كاربرد بادستي صنايع آموزش و تبليغ مورد 411 811111 32,111 1  

   دستيصنايع آموزش و ترويجهاي تشكل وها خوشه به كمك تشكل 31 3413/333 31,111 1  

  1313113111 دستي صنايع صادرات يارتقا از حمايت برنامه    111,111 1 1 111,111

   مرتبطهاي جشنواره و هانمايشگاه در شركت و برگزاري رويداد 21 21311 11,111 1  

   صنايع دستي در الكترونيكي تجارت سهم افزايش از حمايت و تسهيل مورد 21 411 8,111 1  

   تجاري نام حقوق از حمايت مورد 3 21111 12,111 1  

   هدف- بازارهاي سنجيامكان ودستي هاي صنايعبازارچه ساماندهي بازارچه 31 3132/11312 11,111 1  

   غيردولتي فعالين و صادركننده صنفيهاي تشكل تقويت و ايجاد به كمك تشكل 21 11211 21,111 1  

  1318111111 كاربردي هايپژوهش برنامه    13,111 1 1 13,111

   دستي صنايع كاربردي و تخصصي مطالعات پروژه 31 3333/133 1,111 1  

   گردشگري كاربردي و تخصصي مطالعات پروژه 31 3333/133 4,111 1  

   فرهنگي ميراث كاربردي و تخصصي مطالعات پروژه  31 3333/133 4,111 1  

  1318114111 الكترونيك دولت توسعه برنامه    21,111 1 31,111 11,111

   انجام خدمات انفورماتيك سامانه 31 3333/333 21,111 1  

  1812111111 مهارتي اي وحرفه و فني غيررسمي آموزش برنامه    31,111 1 1 31,111

   دستي صنايع تخصصي آموزشهاي دوره برگزاري دوره 31 211 3,111 1  

   گردشگري تخصصي آموزشهاي دوره برگزاري دوره 31 211 3,111 1  



 اه مجلس شوراي اسالمی مركز ژپوهش

 

 

 جمع

 اعتبارات

 لكتم

هاي دارایي

 ايسرمایه

 اعتبارات

 اختصاصي

 اعتبارات

 ايهزینه

 كمي هدف

 عنوان

 شماره

 دستگاه،

 برنامه

 دستگاه شماره

 عملكرد سنجه مقدار واحد هر هزینه اجرایي

   نگيفره ميراث تخصصي آموزشهاي دوره برگزاري دوره  31 11111 31,111 1  

   مدتكوتاه آموزشيهاي دوره راهبري و حمايت نفر 111111 8111/2 28,111 1  

 113311 2 پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري    213,111 111,111 11,111 413,111

  1314111111 تاريخي و شناختيباستان اكتشاف برنامه    84,111 41,111 1 124,111

   عمراني هايطرح با مرتبط بخشي نجات هايطرح اجراي عنوان طرح  41 11111 11,111 31,111  

   كشور تاريخي مهمهاي محوطه در كاوش اجراي سايت/ محوطه 24 3333/21331 34,111 3,111  

   تاريخيهاي محوطه مستندسازي و شناسايي و بررسي محوطه 81 121 8,111 2,111  

   اجرا بر نظارت و كاوش مجوز ورصد مجوز 131 3111/43 2,111 1,111  

21,111 21,111 1 1    
 نگهداري و سازي، تعمير، تجهيزمقاوم توسعه، مين،أت برنامه

 آالتو ماشين اماكن ها،ساختمان فضاها،

1313113111  

1111223  111131  111141  1111113   1318111111 كاربردي هايپژوهش برنامه    

   مرتبطهاي حوزه در آزمايشگاهي خدمات ارائه نمونه آزمايش 21111 2111/3 11,111 2,111  

   تخصصي مشاوره خدمات ارائه ساعت-نفر 111111 3311/1 11,111 3,311  

   تخصصي ايكتابخانه خدمات ارائه عضو/خدمت 311111 3133/1 11,111 311  

   مجالت و كتب انتشار عنوان 28 3143/281 2,111 3,111  

  8,111 3, 1211    مرتبط كاربردي و تخصصي مطالعات انجام عنوان پروژه 143 8313/433 

   تخصصي هاينشست و آموزشي هايكارگاه ها،همايش برگزاري مورد 82 2323/38 4,111 1,111  

   مقاالت چاپ و تدوين عنوان 211 33 18,411 1,111  

   كشور فرهنگي ميراث معجا اطلس تهيه درصد پيشرفت 11 31411 31,111 3,111  

   الملليبين و داخلي علمي مراكز ساير با علمي هايمشاركت توسعه عنوان طرح 21 111 1,111 1,111  

   هانامهپايان از حمايت نامهپايان 11 3333/33 1 111  

   پژوهيآينده و پژوهيسياست عنوان طرح 2 11111 1 2,111  

   مرتبطهاي حوزه مستندسازي زه تخصصيحو 1 21311 11,111 4,111  

34,111 1 12   1811112111 آفرينيفن توسعه برنامه    14,111 111,



 

 

 جمع

 اعتبارات

 لكتم

هاي دارایي

 ايسرمایه

 اعتبارات

 اختصاصي

 اعتبارات

 ايهزینه

 كمي هدف

 عنوان

 شماره

 دستگاه،

 برنامه

 دستگاه شماره

 عملكرد سنجه مقدار واحد هر هزینه اجرایي

   هاي نوين در حوزه ميراث فرهنگي و گردشگريتوسعه فناوري مورد 1 11111 2,111 3,111  

   بنياندانش هايشركت از حمايت شركت 11 3333/133 3,111 1,111  

  3,111 4, 111    رشد مراكز از حمايت و اندازيراه عنوان مركز 1 111111 

   پژوهشيهاي يافته معرفي عنوان پروژه 11 3333/333 2,111 3,111  

   پژوهشيهاي يافته سازيكاربردي عنوان پروژه  1 11111 2,111 3,111  

 113311 3 ياي ميانه و غربياي حفظ ميراث ناملموس در آسمركز مطالعات منطقه    13,111 1 1 13,111

  1314114111 ناملموس فرهنگي ميراث حفظ و شناسايي برنامه    13,111 1 1 13,111

   مرتبط كاربردي و تخصصيهاي بررسي انجام عنوان پروژه  11 311 3,111 1  

   تخصصي هاينشست و آموزشي هايكارگاه ها،همايش برگزاري مورد 31 3333/133 1,111 1  

   الملليبين هايهمايش در شركت مورد 21 311 3,111 1  

   مرتبطهاي حوزه مستندسازي عنوان پروژه 31 3333/33 2,111 1  

 113311 4 شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي    1 1 111,111 111,111

  1313112111 داخلي گردشگري توسعه راهبري برنامه    1 1 111,111 111,111

 



 اه مجلس شوراي اسالمی مركز ژپوهش
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 .ركشو كل 1331سال  بودجه اليحه .1
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 اهمركز ژپوهش گزارش شناسنامه
 78647شماره مسلسل:  مجلس شوراي اسالمی

 دستيصنايع فرهنگي، ميراث بخش. 23 كشور كل 1331 سال بودجه اليحه بررسي گزارش: عنوان

 گردشگري و

 

 

 (و گردشگريميراث فرهنگي  )گروه فرهنگي تمطالعا :دفتر نام

 ندا زرنديان تدوین: و تهیه

 اصغر شالبافيانعليمدیر مطالعه: 

 اصلايروان مسعودي علمي: ناظر

 كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات متقاضي:

 ـــــــ :تخصصي ویراستار

 ـــــــ ادبي: ویراستار
 

 

  :كلیدي هايواژه
 1331. اليحه بودجه سال 1

 ي. گردشگر2

 . ميراث فرهنگي3

 . صنايع دستي4

 

 

 73/77/7318 انتشار: تاریخ
 

 

 


