اداره کل میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری استان فارس در راستای تحقق اهداف خود
که بر مبنای سیاستگزاریهای کالن دولت برمحتور توستگه گردشتگری  ،اییادایرستاخ هتای مناست
گردشگری  ،برجذب و حمای سرمایه گذاران داخلی و خارجی و حفاظ و نگهداری اا آثتار تتاری ی بته
عنوان نمادهای ملی  ،مذهبی وهوی ایرانی –اسالمی و نیز ترویج و آمواش و حفظ هنرهتای اصتیل و
سنتی استان درقال چهار مگاون و ب شهای ایر میموعه فگالی می نماید که به اختصار بته آن هتا
می پرداایم.
مگاون میراث فرهنگی :
فگالی های این مگاون در چندحواه می باشد:
الف :حواه مرم آثار وبناهای تاری ی  :این ب ش به منظور حفتظ ونگهتداری آثتار  ،ابنیته واشتیا
تاری ی فرهنگتی اقتداب بته مرمت وستاماندهی آنهتا متی نمایتد .کارشناستان ایتن حتواه ا لت فتار
التحصیالن رشته های مرم آثارتاری ی  ،مرم ابنیه تاری ی  ،عمران ومگماری می باشند که در قال
برن امه های پیش بینی شده برپروژه های مرمتتی ستاامان نظتاری متی کننتد وچنتد ستالی است کته
باتوجه به گستردگی فگالی این حواه با حضتور پیماناتاران ب تش خصوصتی رونتد فگالیت هتا سترع
بیشتتتری گرفتتته است ب  :ب تتش باستانشناستتی  :یاتتی اا وظتتایف ایتتن حتتواه انیتتاب امورپ وهشتتی
باستانشنانستتی وبررستتی وشناستتایی تاتته هتتا ومحوطتته هتتای تتتاری ی بتته منظتتور تامیتتل م الگتتای
باستانشناسی و کشف آثار تاری ی می باشد.
حواه ثب آثار  :کارشناسان این حواه نیز کته ا لت فتار التحصتیل رشتته باستانشناستی متی
باشند درامینه تامیل م الگای مربوط به آثار وابنیه تاری ی وتامیل پرونتده هتای مربتوط وم ترن نمتودن
آنها درشورای ثب که در نهای منیر به ثب این آثار در فهرس آثار ملی کشور ویا در صوری واجدبودن
شرایط الاب ثب در فهرس آثار جهانی یونساو می شود فگالی می نماینتد کته تتاکنون حتدود 8282
اثرتاری ی استان فارس به فهرس آثارملی و 4اثر به آثار جهانی پیوسته اند .
حواه ثب حرائم  :دراین حواه کارشناسان حرایم هراثر تاری ی رابه ثب می رسانند کته م تابق
ضوابط موجود هرگونه عملیتای اعتم اا ستاخ وستاا در حتریم آثتار تتاری ی بایتدم ابق متوااین میتراث
فرهنگی صوری گیرد.
مگاون گردشگری :
این مگاون که درراستای توسگه گردشگری داخلی وخارجی فگالی می کنتد در چنتد حتواه بته
اموررسیدگی می کند .
الف :ب ش نظاری برواحدهای اقامتی :این ب ش به منظور ارتقا س ح کمی وکیفتی واحتدهای
اقامتی استان مانند هتلها  ،هتتل آپارتمانهتا  ،مهماناتذیر هتاو ...استانداردستاای آنهتا وبتا باادیتد هتای
مستمر سگی دارد س ح خدمای این واحد هارا ارتقا دهد وهمچنین صدور میتوا احتداث ایتن واحتدها
دراین ب ش صوری می گیرد وکلیه واحدهای اقامتی استان تح نظاری وکنترل این حواه فگالیت متی
کنند.
ب :نظاری بردفاتر خدمای مستافرتی و جهتانگردی  :کلیته دفتاتر ختدمای مستافرتی وجهتانگردی
دارای میوا تأسیس اا سوی این ساامان می باشند بنابراین صدور میواهای تأسیس بند((ب)) که کار
آنها صرفأ تورگردانی می باشد در این واحد صوری می گیرد ونظاری دقیق برعملاترد قتانونی ایتن دفتاتر
برعهده این واحداس که طی این نظاری ها دفاتر خدمای مستافرتی گتاهی موردتشتویق قرارگرفتته ،
گاهی اخ ار می گیرند ودرمواقگی نیز تگلیق می گردند واافگالی آنها جلتوگیری متی شتود .همچنتین
نظاری برنحوه برگزاری دوره های آمواشی راهنمایان گردشگری وصدور کاری راهنما  ،نظتاری برفگالیت
مدیران فنی دفاتر خدمای مسافرتی و ...اا مناسب های دیگری این حواه می باشد.
ج :نظاری برواحدهای پذیرایی بین راهی وسفره خانه های سنتی ومیموعه های گردشگری
د :باااریابی وتبلیغای وامورنمایشگاه ها :این حواه سگی دارد ااطرق م تلف شامل چاپ نقشه
 ،برشور ،پوستر ،کاری پستتال  ،کتابچته  ،تهیته لتون فشترده  ،فتیلم وعاتس  ،برپتایی نمایشتگاه بتین
المللی در س ح استتان حضتور دادن ستاامان وسایرتأسیستای گردشتگری وصتنایع دستتی استتان در
نمایشتتگاههای داخلتتی وختتارجی وبرپتتایی جشتتنواره هتتای ستتنتی نستتب بتته مگرفتتی جا بتته هتتای

گردشگری وتاری ی وفرهنگ قومی –محلی استان به گردشگران داخلی وخارجی اقتداب نمتوده وااایتن
طریق اماان جذب وحضور گردشگران خارجی وداخلی رادراستان افزایش دهد.
ر :حواه آمار :در این حواه آمتار ورود وختروج گردشتگران داخلتی وختارجی  ،درصتد اشتغال هتلهتا
وسایر مراکزاقامتی وآمار باادیدگردشگران اا جا به های تاری ی استان ااطرق م تلف تهیته وبته مراکتز
یرربط ارائه می شود.
مگاون صنایع دستی وهنرهای سنتی :
این مگاون که به منظور حفظ  ،احیا وآمواش صنایع دستی وهنرهای سنتی استان اقداب می
نماید درقال چند حواه اداره می شود  .کارشناسان این مگاون ا ل فار التحصیل رشته های صنایع
دستی وهنرهای سنتی ورشته های مرتبط می باشند.
الف  :واحد تحقیق وپ وهش
یای اااقدامای این واحد مزی سنیی رشته ها می باشد که طی آن شاخصه های رشته های
دارای اولوی تقسیم بندی می شوند برخی اا ایتن رشتته هتا در استتان فتارس مهتر اصتال ستاامان
یونساو رادریاف کرده اند مانند قلمزنی  ،کاشی هف رنگ وگلیم قشقایی و....
همچنین این واحد با انیاب تحقیقای وچاپ و مقاالی کت م تلتف وبرگتزاری همتایش هتای ملتی
و بین المللی سگی دارد نسب به مگرفی هنر های ستنتی وصتنایع دستتی و مگرفتی هنرمنتدان ایتن
رشته ها در استان توانمندیهای صنایع دستی استان را به گردشگران داخلتی  ،ختارجی وپ وهشتگران
وعالقمندان به صنایع دستی وهنرهای سنتی عرضه دارد.
ب :واحدحمای اا تولید وباارگانی
برگزاری نمایشگاه سراسری صنایع دستتی کشتور در استتان فتارس  ،امینته ستاای جهت حضتور
هنرمندان وصنگتگران در نمایشگاههای سراسری س ح کشور ونمایشگاه های خارجی به منظور حمای
اا صنگتگران صنایع دستی با پرداخ کلیه هزینه ها اامنابع دولتی برعهده این مگاون می باشد .
ج :واحد توسگه وترویج  :این واحد با هدف حفظ واحیا رشته هتای صتنایع دستتی وآمتواش ایتن
رشته ها واییاد اشتغال دراین امینه فگالی متی کنتد برگتزاری کالستهای آمتواش رایگتان در 73رشتته
صنایع دستی وهنرهای سنتی اا جمله برنامه های ایتن حتواه متی باشتد کته درایتن امینته در ست ح
شیراا وشهرستانهای استان این کالسها جه عموب عالقمندان به طوررایگان برگزار می شود.
د :واحد حفظ واحیا  :ایتن ب تش درراستتای انتده نگهداشتتن هنرهتای اصتیل وستنتی استتان
فگالی می نماید .مستندنگاری رشته های هنری  ،شناسایی رشته های منستو شتده ویتا در حتال
منسو شدن مانند دواتگری  ،طال ساای  ،امردگری ،ملای بافی  ،جوک کاری  ،چلنگری و ....وسگی
برانده نگهداشتن آنها ااطریق برنامه های آمواشی  ،شناسایی پیشاسوتان هنرهتای صتنایع دستتی
وهنرهای سنتی ،راه انداای بانک اطالعای صنایع دستی  ،رسیدگی بته وضتگی کارگتاه هتای تولیتدی
صدور کاری وپایان نامه آمواشی برای هنرجویان ااجمله وظایف این واحد می باشد.
مگاون سرمایه گذاری وطرحها :
دردو ب ش کلی حمای اا پروژه های سرمایه گذاری ب ش خصوصی واجرای طرحهای عمرانتی
در راستای توسگه خدمای گردشگری فگالی می نماید.
شناسایی فرص های سترمایه گتذاری  ،صتدور میتوا تأسیستای گردشتگری  ،ارائته تستهیالی
بانای و حمای مالی ااب شهای خصوصی وبررسی وضگی اشتغال اایی ب ش خصوصی  ،کارآفرینی
شترک هتا ی م تلتتف وفرصت هتتای کست وکتار کوچتتک در ب تش گردشگری،شناستتایی جا بته هتتا
وقابلی های گردشگری ورتبه بندی واولوی بندی آنها  ،اییاد ایرساخ های گردشگری در جا بته هتا
ومناطق گردشگری متناس با نیاا مناطق وگردشگران اا وظایف این مگاون اس که این امور درقالت
 4حواه اداره می شود:الف  :دفتتر طترن هتای توستگه وتستهیالی ب :دفتتر کتار آفرینتی  ،جتذب منتابع
واشتغال
ج :دفتر مناطق نمونه گردشگری د :دفتر فنی گردشگری
مگاون توسگه مدیری :
گستردگی حواه این مگاون نیز بسیارایاد اس وهمانگونه که اا ناب آن پیداس این مگاون به
عنوان بااوی اصلی مدیری ساامان انیاب وظیفه می نماید ودرواقع کلیه واحتدهای متالی وحستابداری

پشتیبانی وحتواه هتای امتور اداری کارکنتان  ،کتارگزینی ،اموررفتاهی کارکنتان ،ختدمای ،حمتل ونقتل ،
تأسیسای ،دبیرخانه ،تدارکای وکارپرداای  ،اعتبارای وبودجه که این حواه هتا وستیگترین ب تش داخلتی
ساامان راتشایل می دهند تح امراین مگاون انیاب وظیفه می نمایند .بنتابراین نظتاری برکلیته امتور
مالی واعتبارای ساامان وامور مربوطبه کارکنان ونیروی انسانی ااشاخصه های متدیرتی ایتن مگاونت
می باشد:
اداره فرهنگی وامور اجتماعی :
این اداره نیز باتوجه به رسال فرهنگی ساامان حی ه گستترده ووستیگی اا وظتایف را برعهتده
دارد .اداره فرهنگی در حال حاضر در چند حواه انیاب وظیفه می نماید.
الف  :امورمواه ها  :این حواه نظاری برامورمواه ها رابرعهده دارد دراین راستا نظاری براموربناهای
تاری ی ومواه ها ومدیری این میموعه ها برعهده این حواه می باشد و استتاندارد ستاای متواه هتا ،
احداث مواه های جدید تیهیز وبهساای مواه ها وصدور میوا های باادید فیلمبترداری  ،عاستبرداری اا
مواه ها در این حواه انیاب می پذیرد.
ب  :امتور فرهنگتتی  :برگتتزاری نمایشتتگاه هتتای م تلتف ،مناستتب هتتای فرهنگتتی مهتتم هماننتتد
بزرگداش هفته میراث فرهنگی ورواجهانی مواه  ،همااری دربرگزاری بزرگداش ش صی های مهم
فرهنگی اا جمله حافظ وسگدی ودیگر رویدادهای مهم فرهنگی در این حواه انیاب می شود.
ج :حواه اموال  :ساماندهی اشیا مواه های وکارشناسی آنها
ر:آمواش :برگزاری دوره های م تلف آمواش جهانگردی جه مدیران وکارکنان شا ل در هتل ها
و سایرتأسیسای گردشگری  ،راهنمایان گردشتگران  ،متدیران وکارکنتان دفاترختدمای مستافرتی  ،دوره
های آشازی  ،شیرینی پزی جه آشازان هتل ها وعالقمندان به این رشته ها اا وظایف این حواه می
باشد.
ا :انتشتتارای :کلیتته امورانتشتتاراتی ستتاامان ااجملتته چتتاپ برشتتور ،نقشتته  ،کتابچتته  ،کتتتاب ،
پوستروتهیه عاس ولون فشرده در خصوص مگرفی توانمنتدیهای گردشتگری  ،میتراث فرهنگتی وصتنایع
دستی استان با نظاری وهمااری این حواه انیاب می پذیرد
فرماندهی یگان حفاظ :
درسالهای اخیر به منظور حفاظ ونگهداری هرچه بهتر (اماکن تتاری ی ) محوطته هتای تتاری ی
وتاه های تاری ی  ،مواه ها و ...این فرماندهی در ساامان میراث فرهنگی ،صنایع دستتی وگردشتگری
کشور شال گرف که دراین راستا طبق برنامه دول در فرماندهی این یگان در رأس ستاامان وبته تبتع
آن در استانها اا ابده ترین نیروهای انتظتامی استتفاده شتد ودلیتل ایتن کتار اماتان تگامتل وهمتاهنگی
بیشتر یگتان حفاظت میتراث فرهنگتی بتانیروی انتظتامی در جلتوگیری اا ت ریت آثتار تتاری ی  ،مبتاراه
باقاچاقچیان اشیا تاری ی و حفاظ اامواه ها وجلوگیری اا سرق اشیا وهمچنین حفاریهای یرمیاا
درمحوطه های تاری ی بود .هم اکنون فرماندهی یگان حفاظ میراث فرهنگی استان فارس با دراختیار
داشتن نیرو های آمواش دیده وسایرتیهیزای واماانای ااجمله لباس فترب م صتوص  ،موتتور ستیال و
سایر تیهیزای اا میموعه های تاری ی  ،اماکن وابنیه تاری ی  ،مواه ها  ،محوطه ها وتاه های تاری ی
حفاظ می کند.
حواه فنی :
یای اا ت صصی ترین حواه اداره کل که اا توان ت صصی باالیی بتا توجته بته جتذب کارشناستان
خبره برخودار می باشد حواه فنی اس  .این حواه مسئولی نظاری فنی برکلیه پتروژه هتای عمرانتی
اداره کتل را عهتده دار است بتا توجته بته گستتردگی پتروژه هتای عمرانتی در اییتاد ایتر ستاخ هتای
گردشگری  ،احداث مواه های جدید و تیهیز بهساای مواه های قدیمی  ،مرم آثار تتاری ی استتان و
 ...در این اداره کل وظیفه خ یری برعهده حواه فنی می باشد.

فارس

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

