تیز  1394تازه های آهاری؛ پژوهشگاه هیراث فرهنگی و گردشگری ،شواره سوم

تازههای آماری بخش ميراث فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگری
 )1میراث فرهنگی

جذٍل( ،)2ستبِ ایشاى دس ثبت آثاس فشٌّگی-تاسیخی دس جْاى

رتبه ایران در ثبت آثار فرهنگی در منطقه و جهان
دس ایي بخص بِ بشسسی ستبِ ایشاى دس ثبت آثاس
فشٌّگی-تاسیخی هلوَس ٍ ًاهلوَس دس هٌطقِ ٍ جْاى
دس سال  2015خَاّین پشداخت .دس جذٍل( ،)1ستبِ
ایشاى دس ثبت آثاس فشٌّگی-تاسیخی هلوَس دس هٌطقِ
اسائِ ضذُ است.
جذٍل( ،)1ستبِ ایشاى دس ثبت آثاس فشٌّگی-تاسیخی دس هٌطقِ

هآخذ؛ ساسهاى یونسکو

ّواًطَس کِ دس جذٍل فَق هالحظِ هیضَد ،ایشاى با
 17اثش ثبت ضذُ دس ستبِ چْاسدّن آثاس ثبت ضذُ
فشٌّگی-تاسیخی هلوَس جْاًی قشاس گشفتِ است .البتِ
ضایاى رکش است با ًْایی ضذى ثبت دٍ هحَطِ باستاًی
ضَش ٍ هیوٌذ دس سٍص سیضدّن تیش هاُ سال  1394دس
ضْش بي آلواى ،تؼذاد آثاس هلوَس ثبت جْاًی ضذُ
هآخذ؛ ساسهاى یونسکو

ّواًطَس کِ دس جذٍل( )1هالحظِ هیضَد ایشاى با 17
اثش ثبت ضذُ دس ستبِ اٍل قشاس داسد ٍ پس اص آى تشکیِ ٍ
سَسیِ بِ تشتیب با  6 ٍ 13اثش ثبت ضذُ دس ستبِ دٍم ٍ
سَم قشاس گشفتِاًذ.

صفحه|1

ایشاى بِ  19اثش سسیذُ است کِ دس غَست اػوال ،ستبِ
آى دس سطح جْاًی بْبَد خَاّذ یافت.
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جذٍل( ،)3ستبِ ایشاى دس ثبت آثاس فشٌّگی ًاهلوَس دس هٌطقِ

جذٍل( )4ستبِ ایشاى سا دس بیي  15کطَس بشتش جْاى (بِ
لحاظ ثبت آثاس ًاهلوَس) ًطاى هیدّذ ،کطَس ها با
ثبت  10اثش ًاهلوَس دس ستبِ ّطتن قشاس گشفتِ است.

تعذاد مجوزهای صادره باستانشناسی
دس جذٍل( )5سًٍذ غذٍس هجَصّای باستاىضٌاسی
بِ هٌظَس کاٍش ،گواًِصًی بِ هٌظَس تؼییي حشین
ٍ بشسسی ٍ ضٌاسایی دس هحَطِّای تاسیخی اسائِ
ضذُ است.
هآخذ؛ ساسهاى یونسکو

جذٍل( )3ستبِ ایشاى سا دس ثبت آثاس ًاهلوَس جْاًی دس
هٌطقِ ًطاى هیدّذ .ایشاى با ثبت  10اثش دس ستبِ دٍم
هٌطقِ پس اص تشکیِ با  12اثش ،قشاس گشفتِ است.
جذٍل( ،)4ستبِ ایشاى دس ثبت آثاس فشٌّگی ًاهلوَس دس جْاى

جذول( ،)5تعذاد هجوس صادر شذه باستاىشناسی
دوره زهانی

بهار 33

بهار 34

رشد

کاوش

11

11

8333

بررسی و شناسایی

7

6

-1433

گوانهزنی

11

19

191

هجووع

19

57

9636

هأخذ؛ پژوهشکذه باستاىشناسی

دس فػل بْاس سال  94تؼذاد کل هجَصّای غادس ضذُ
دس هجوَع  57هجَص بَدُ کِ ًسبت بِ دٍسُ هطابِ سال
قبل  97دسغذ سضذ داضتِ است .دس ایي هذت اص
هجوَع  57هجَص غادس ضذُ ،گواًِصًی با  29هجَص ٍ
بشسسی ٍ ضٌاسایی با  6هجَص بِ تشتیب ،بیطتشیي ٍ
کوتشیي تؼذاد هجَص غادس ضذُ سا بِ خَد اختػاظ
دادُاًذ.
هأخز؛ ساصهاى یًَسکَ
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جذول( ،)7تعذاد باسدیذكننذگاى خارجی اس هوسهها و بناها

تعذاد بازدیذکننذگان از موزهها و بناهای تاریخی
تؼذاد باصدیذکٌٌذگاى داخلی ٍ خاسجی اص هَصُّا ٍ
بٌاّای تاسیخی دس سال  92حذٍد  23/4هیلیَى ًفش
بَدُ کِ با یک سضذ هٌفی  18/4دسغذی بِ 19/1
هیلیَى ًفش دس پایاى سال  1393سسیذُ است .اص ایي
تؼذاد حذٍد  18/1هیلیَى ًفش ،باصدیذکٌٌذُ داخلی ٍ 1
هیلیَى ًفش باصدیذکٌٌذُ خاسجی بَدُ است.
دس جذاٍل ( )7( ٍ )6آهاسّای هشبَط بِ باصدیذکٌٌذگاى

هحذوده

نین

رایگاى

هجووع

بهاء

سهن اس
كل(درصذ)

بهار

419834

64

11119

431116

41

تابستاى

171345

49

14847

185141

18

پاییش

195315

887

14951

311153

19

سهستاى

1191594

189

4414

131981

11

هجووع

1111781

1189

45311

1159391

111

سال 93

اص هَصُّا ٍ بٌاّای تاسیخی دس فػَل هختلف سال 93
بِ تفکیک باصدیذکٌٌذگاى داخلی ٍ خاسجی آٍسدُ ضذُ

سال 91

19618

1413

1113167

رشذ سال  93نسبت به سال ( 91درصذ)

1135318
-7

هأخذ؛ اداره كل هوسهها ،هحاسبات گشارش

جذول( ،)6تعذاد باسدیذكننذگاى داخلی اس هوسهها و بناها
تاریخی(نفز-باسدیذ)
با بلیط

با بلیط

سهانی

هجووع

است.

هحذوده

تاریخی(نفز-باسدیذ)

نین بهاء

تؼذاد باصدیذکٌٌذگاى داخلی دس فػَل بْاس ،تابستاى،
پاییض ٍ صهستاى بِ ًسبت کل بِ تشتیب بشابش با؛ ،23 ،54

رایگاى

هجووع

سهانی

سهن اس

 12 ٍ 11دسغذ هیباضذ .ایي ًسبتّا ًطاىدٌّذُ

كل

توایل باصدیذکٌٌذگاى داخلی بِ باصدیذ اص هَصُّا ٍ

بهار

5683718

497144

3619884

9791836

54

تابستاى

1567934

1398737

171113

4138794

13

پاییش

1157448

91174

661114

1911936

11

تؼذاد باصدیذکٌٌذگاى خاسجی با سضذ هٌفی  7دسغذی

سهستاى

1191594

115477

916651

1113711

11

اص  1/1هیلیَى ًفش بِ  1هیلیَى ًفش باصدیذکٌٌذُ دس سال

هجووع

11511684

1193731

5459871

18154188

111

 93سسیذُ است.

بٌاّای تاسیخی دس فػَل بْاس ٍ تابستاى هیباضذ.

سال 93
11311681

هجووع
سال 91

-

تؼذاد باصدیذکٌٌذگاى خاسجی دس فػَل بْاس ،تابستاى،
پاییض ٍ صهستاى بِ ًسبت کل بِ تشتیب بشابش با؛ ،18 ،41

رشذ سال  93نسبت به سال ( 91درصذ)
هأخذ؛ اداره كل هوسهها و هحاسبات گشارش

-13

 12 ٍ 29دسغـذ هیبـاضذ .ایـي ًـسبـتّا ًـطاى
هیدٌّذ کِ گشدضگشاى خاسجی دس فػَل بْاس ٍ پاییض
توایل بیطتشی بِ باصدیذ اص هَصُّا ٍ بٌاّای تاسیخی
داضتِاًذ.
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 )2تحوالت بخش صنایع دستی

جذول( ،)8هقایسه صادرات و واردات صنایع دستی (ارقام به
هیلیوى دالر)

دس ایي بخص بِ هقایسِ ٍ بشسسی آهاسّای غادسات
بهار 1333

بهار 1334

دوره زهانی
صادرات صنایع دستی

1138

13

واردات صنایع دستی

139

131

ّواًطَس کِ دس جذٍل( )8هالحظِ هیضَد ،دس هجوَع

صادرات غیزنفتی

8168

8138

 12/8هیلیَى دالس غادسات غٌایغ دستی دس فػل بْاس

رشذ صادرات صنایع دستی

-

131

 1393داضتِاین کِ ایي سقن با یک سضذ  1/1دسغذی

رشذ واردات صنایع دستی

-

-78

سهن صادرات صنایع دستی اس

1316

1316

ٍ ٍاسدات غٌایغ دستی دس فػل بْاس ٍ 1393
 1394پشداختِ هیضَد.

بِ حذٍد  13هیلیَى دالس دس فػل بْاس  94سسیذُ است.
سْن غادسات غٌایغ دستی اص کل غادسات غیشًفتی دس

صادرات غیزنفتی (درصذ)
هأخذ؛ ساسهاى توسعه و تجارت ،هحاسبات گشارش

فػل بْاس سال گزضتِ ٍ سال جاسی حذٍد  0/16دسغذ
بَدُ است کِ بیاًگش سْن ًاچیض غٌایغ دستی اص حجن
تجاست بیيالولل کطَس است .با تَجِ بِ پتاًسیلّای
هَجَد ،ایي بخص ًیاصهٌذ حوایت ٍ سشهایِگزاسی
بیطتشی هیباضذ.
ٍاسدات غٌایغ دستی دس فػل بْاس سال  1393حذٍد
ّ 900ضاس دالس بَد کِ با سضذ هٌفی  78دسغذی بِ

 )3تحوالت بخش گردشگری
گردشگران ورودی و خروجی
آهاسّای بخص گشدضگشی طی سالّای  1392تا
 93دس جـذٍل( )9اسائِ ضذُ است.

حذٍد ّ 200ضاس دالس دس ّویي دٍسُ دس سال 1394

ّواًطَس کِ دس جذٍل( )9هالحظِ هیگشدد ،تؼذاد

کاّص یافت ِ است .سْن ٍاسدات غٌایغ دستی اص کل

گشدضگشاى ٍسٍدی بِ کطَس دس سال  1392دس

ٍاسدات کطَس ًضدیک بِ غفش است .تشاص تجاسی غٌایغ

حذٍد  4/8هیلیَى ًفش بَدُ است .سال ً 93یض

دستی دس سال ( 94 ٍ 93فػل بْاس) هثبت است .دس

حذٍد  5هیلیَى ًفش گشدضگش ٍاسد کطَس ضذُ است

حال حاضش غادسات غٌایغ دستی حذٍد  54بشابش

کِ دس هقایسِ با سال گزضتِ  5/1دسغذ سضذ سا

ٍاسدات غٌایغ دستی هیباضذ.

ًطاى هیدّذ.
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 -5/8هیلیاسد دالس ضذُ است .دس سال 1393

جذول( :)9گزدشگزاى ورودی و خزوجی(نفز)
سال

1332

1333

گزدشگزاى ورودی

4811816

5144411

گزدشگزاى خزوجی

6959311

7447147

تزاس گزدشگزی

غادسات هسافشت با  12/9دسغذ سضذ بِ 3/5
هیلیاسد دالس سسیذُ استٍ .اسدات هسافشت ًیض با
سضذ  1/1دسغذی بِ حذٍد  8/9هیلیاسد دالس دس
پایاى سال  93سسیذُ است .کسشی تشاص هسافشتی

-1411735 -1157495

ًیض کاّص یافتِ ٍ بِ  -5/4هیلیاسد دالس سسیذُ

هأخذ؛ هعاونت گزدشگزی و هحاسبات گشارش

است کِ ًطاًِ هثبتی بشای اقتػاد کطَس دس بخص

ّواًطَس کِ هالحظِ هیضَد حذٍد  6/9هیلیَى

گشدضگشی هیباضذ.

ًفش گشدضگش دس سال  92اص کطَس خاسج ضذُاًذ کِ
با سضذ  7دسغذی بِ  7/4هیلیَى ًفش دس سال 93
سسیذُ است .بشسسی تشاص گشدضگشی کطَس اص لحاظ
تؼذاد گشدضگش هؤیذ کسشی تشاص دس ایي بخص
هیباضذ.

جذول( :)11واردات و صادرات هسافزت (ارقام به هیلیارد دالر)
سال

واردات هسافرت

صادرات هسافرت

تراز هسافرتی

1331

738

133

-535

1332

838

331

-538

1333

839

335

-534

هأخذ :بانک هزكشی و هحاسبات گشارش

واردات و صادرات مسافرت
دس جذٍل( ،)10آهاسّای هشبَط بِ ٍاسدات ٍ
غادسات هسافشت طی دٍسُ  1393 – 1391اسائِ
ضذُ استّ .واًطَس کِ هالحظِ هیضَد ،دس سال
 1391حذٍد  7/8هیلیاسد دالس ٍاسدات هسافشتی
(اسص خشٍجی اص کطَس ّوشاُ هسافش) ٍ  2/3هیلیاسد
دالس ًیض غادسات هسافشتی (اسص ٍسٍدی بِ کطَس
ّوشاُ هسافش) داضتِاین ،تشاص باصسگاًی هسافشت

هسینه خانوار شهری در هتل و رستوران
جذٍل( )11بِ هقایسِ هتَسط ّضیٌِ ًاخالع کل ٍ
ّضیٌِ ّتل ٍ سستَساى ّش خاًَاس ضْشی دس سال 1392
ٍ  1393هیپشداصد.
جذول( :)11هشینه هتل و رستوراى خانوار شهزی (ارقام به هیلیوى
ریال)

کطَس حذٍد  -5/5هیلیاسد دالس بَدُ است کِ بیاًگش

سال

هتوسط هسینه کل ناخالص

هسینه هتل و رستوراى

سهن

کسشی ضذیذ تشاص هسافشتی است .دس سال 1392

1332

185

539

1317

ٍاسدات هسافشت با  12/8دسغذ سضذ حذٍد 8/8

1333

319

636

1

رشد

16

11

-

هیلیاسد دالس ٍ غادسات هسافشت با  34/8دسغذ
سضذ بِ حذٍد  3/1هیلیاسد دالس سسیذُ است .تشاص
هسافشتی دس ایي سال باص ّن هٌفی ٍ دس حذٍد
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(درصد)
هأخذ :بانک هزكشی و هحاسبات گشارش

تیز  1394تازه های آهاری؛ پژوهشگاه هیراث فرهنگی و گردشگری ،شواره سوم
هتَسط ّضیٌِ ًاخالع کل خاًَاس دس سال ً 1393سبت
بِ سال  16 ،1392دسغذ سضذ ًوَدُ است ٍلی ّضیٌِ
ّتل ٍ سستَساى ّش خاًَاس ضْشی دس سال ً 1393سبت
بِ سال قبل  12دسغذ سضذ داضتِ کِ ًطاى هثبتی
بشای اقتػاد ایي بخص ًویباضذ .دس ستَى چْاسم
جذٍل فَق هیبیٌین کِ دس طی دٍ سال هَسد بشسسی
سْن ّتل ٍ سستَساى دس سبذ ّضیٌِ خاًَاس اًذکی
کاّص یافتِ است.
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