
  

  

  

  

  

   هاي توسعة گردشگري در استان سمنان بررسي راهكار

  

  سيد خليل سيد عليپور

  مدير پژوهش و مدرس دانشگاه آزاد اسالمي

  

  

، به مقتضاي ماهيت خود شود ها محسوب مي  ه امروزه يكي از پوياترين فعاليتگردشگري ك

گردشگري در . آورد يوجود م بهي جغرافيايي ها انداز ييرات شگرفي در فضاي زندگي و چشمتغ

ريزي  اهنگي است و براي توسعه و مديريت، برنامهريزي و هم ر مرحله و هر گام نيازمند برنامهه

ي گردشگري، ترين الگوي غير كم از جمله مهم. ت خاصي برخوردار استمي سطوح، از اهةدر كلي

  . آورد يبه همراه م محلي و الگوي فرهنگي آن ةمنافع و مشكالتي است كه اين پديده براي جامع

فرهنگي در  و تواند موجب گسترش يكپارچگي و همگرايي اجتماعي  گردشگري بومي مي  

ادالت فرهنگي حاصل از گردشگري سطح استان يا كشور و تقويت وحدت ملي شود و مب

 و ها داوري ، كاهش پيشة ميزبانان و گردشگرانتر شدن افق انديش تواند موجب وسيع مي

  . به يكديگر شودها انسان نتر شد نزديك

استان سمنان به لحاظ تاريخ طبيعي و تاريخ تمدن از قدمتي كهن برخوردار است و يكي از   

، داراي استان سمنان از نظر طبيعي. شود ي در فالت پهناور ايران محسوب مياولين نقاط مسكون

 ، گردشگريةوسعدر ت فضاي بسيار متنوع و زيبايي است كه در آن بيشتر عناصر طبيعي مؤثر
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هاي گياهي و حيواني،   هاي جوي، تنوع گونه تي و بلندي، ريزشمشتمل بر تنوع اقليمي، پس

همچنين اين استان به لحاظ موقعيت . دشو هاي كويري مشاهده مي  گرم و فضاي آبها  چشمه

  .مند است اي بهره ه هاي مكاني و ارتباطي ويژ ز مزيت ابريشم اةاستقرار در مسير جاد

ي ها  و استان،پايتخت كشورتهران، استان سمنان با قرار گرفتن و همجواري در كنار   

ي ها  ذبه جادرخصوصي خود ها با توانمنديتواند  ن، اصفهان، گلستان و مازندران ميخراسا

  . اقتصادي منطقه كمك نمايدةگردشگري به توسع

  

  ي گردشگري استان سمنانها  جاذبه

بخشي  ها و تعادل ها و تجهيزات فضا ربنامنان به جهت گسترش زي گردشگري در استان سةتوسع

ه و نه تنها ي شغلي جديد، نقش مؤثري در توسعه داشتها نواحي و همچنين به لحاظ ايجاد فرصت

يايي ساز پو ت بلكه از ديدگاه اجتماعي، زمينه اقتصادي اسةي براي توسعا از اين لحاظ پشتوانه

تنوع : هاي گردشگري استان عبارتند از  از جمله جاذبه. باشد فرهنگي و تحكيم وحدت ملي مي

ي توپوگرافيك، پوشش گياهي و حيات وحش، قرار ها شرايط اقليمي و آب و هوايي، ويژگي

.  كوهستاني در شمال استان، و قرار گرفتن در كمربند بياباني و كويري در جنوبةگرفتن در ناحي

 و ها  ة مسير رودخانه در حاشياست كه غني  نسبتاًاهينواحي شمالي و كوهستاني داراي پوشش گي

 كيلومتري شمال ٣ بند درغار در(ها  ها، غار  ها و قلّه كوه.  زيبايي قرار داردفضاي سبز و

، ها  و جنگلها  علي، چشمه ة چشمهرودخان  رود، ة حبلهرودخان   گل رودبار،ة، رودخان)شهر مهدي

 علي دامغان، مناطق ييالقي شهميرزاد، هارت چشم و فضاي سبز شهري، باغ و عمها پارك

حصار هاي باستاني، تير ن ورزشي، يادمانسيسات و اماكأ، مناطق حفاظت شده پرور، تها شكارگاه

، )ع(خي استان شامل امامزاده يحيي ي تاريها  سنگ چخماق شاهرود و آثار و ابنيهدامغان، تپه 

 ة، مسجد تاريخان)ره ( مسجد جامع، مسجد امام،)ع (امامزاده اشرف و امامزاده علي بن جعفر

مجموعة بايزيد    و بازار،ها  ها، برج چهل دختران، موزه روانسرادامغان، دروازة ارگ سمنان، كا

يع دستي مختلف در سراسر يمين و صنا ابن، آرامگاه ة سمنانيالدول بسطامي، آرامگاه شيخ عالء

  .دشگري استان داشته باشدي گرها  تواند نقش مهمي در جاذبه استان مي
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 جنوبي و شمالي حائز ، غربي، نواحي شرقيويژه بهامروزه نيز نقش ارتباطي استان سمنان   

در . مطابقت داردها  ي قديمي و كاروانسراها  ي اندكي با راهها  اهميت است و اين محور با تفاوت

 ،چين  ، ايران، تركيههاي  تجاري شدن كشوري بازرگاني وها  حال حاضر براي تسهيل فعاليت

هن از آ ه ة رافارس، توسع ة خليجي عربي حوزها  تركمنستان و كشور، روسيه،تاجيكستان  ،انقزاقست 

. گيرد ة استان سمنان قرار ميمسير ابريشم مورد توجه قرار گرفته است كه بخشي از آن در محدود

  :ستشك اين موقعيت از لحاظ توريست از دو ديدگاه داراي اهميت ا بي

توان بخشي از  ن كه تنها با اقدامات مقدماتي مي افزايش شمار مسافران عبوري از استان سمنا-١

  . جذب كردرااين مسافران 

 بخش توريسم ةي توسعها نياز ترين پيش بنايي يكي از مهم اصوالً تسهيالت و تأسيسات زير-٢

 .دكرهاي الزم كمك خواهد   احياي راه ابريشم به ايجاد زمينهاست و 

  

  ة اقتصادي استان سمناننقش گردشگري در توسع

سزايي در رشد و  هي است كه سهم ب جهانگرد ،ها ي مهم اقتصادي در كشورها  يكي از بخش

ي ا هاي همه جانبه   اين قسمت و فعاليتگذاري در ة سرمايهبا افزايش حجم افزود.  داردها آنةتوسع

افزون  جانبه مورد پذيرش روز  طور همه به  شده تا، سببرود كار مي ه گردشگري بةكه براي توسع

از يك سو باعث  در بخش گردشگري ها   اين رشته از فعاليتچرا كه. مردم قرار گيرد

 هم مقدار زيادي از منابع ها  بيشتر كشورو از سوي ديگرشود  بخش خصوصي ميگذاري  سرمايه

 زيادي ن ترتيب گردشگري نقشبه اي. كنند مي گردشگري صنعتانساني و مالي خود را صرف 

 درآمد از اقتصاد در رشد اقتصادي كشور داشته و كشور را از وابستگي اقتصادي به يك منبع

  .دارد كشور به دور مي

تواند گردشگر جلب نمايد و از اين  اري مناسب ميگذ ان سمنان در حد توانايي و سرمايهاست  

، اين درآمد را  و درآمد خود را باال ببردراه كمك زيادي به رشد اقتصادي كشور خود بنمايد

هايي كه جهانگردان هنگام  يكي از طريق ارز. مين نمودأمستقيم تتوان از دو طريق مستقيم و غير مي

. آورند ي عزيمت از كشور خود به ايران مييي كه براها  پردازند و نيز بازپرداخت اقامت مي
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، ها، رستوران، غذا  ها، بنادر، هتل  رودگاهي، جادههواپيما، تسهيالت ف هاي سياحان براي  پرداخت

ها و   ة راه، شبكهاي كشاورزي  آورده، فروش فرهاي ساختماني ها مانند كار   به هتلخدمات مربوط

در  استفاده از مناطق خوش آب و هوا ي ديدني وها   مكانو ها  ، بانكحمل و نقل، مخابرات، پست

دست  هدرآمد كشوري است كه از پرداخت گردشگران و بفصل تابستان بخش بسيار بزرگي از 

شود كه  هاي شغلي براي مردم آن كشور مي  صتبرد و باعث ايجاد فر هاي آنان سود مي آوردن ارز

ها،   ز هتل مسافرين بين راهي اةهمچنين استفاد .گيرد نيروي انساني نيمه متخصص بهره مياز 

تواند درآمد خوبي براي  نمايد، مي ها استفاده مي ن اتراق از آنجاعنوا بهكه . ..ها و   ها، رستوران  پارك

  .اقتصاد استان داشته باشد

  

  هاي توسعة گردشگري استان سمنان ردراهب

  ؛شهر  گردشگري سمنان، شهميرزاد و مهديسامان بخشيدن و تجهيز قطب -

  ؛علي  تجهيز قطب گردشگري دامغان، چشمهبخشي و مانسا -

 اين مجموعه تنوع اكولوژيك و در ( بسطام  و گردشگري شاهرودبخشي قطب  سامان-

 ؛)د تاريخي فرهنگي بسطام وجود داردي اكوتوريستي در كنار ميراث ارزشمنها  و فضاها انداز چشم

 ؛ گردشگري و جذب مسافران اعم از داخلي و خارجيةتوسع -

 . خارجيبنايي اقامتي و پذيرايي براي جذب مسافران داخلي ويسات زيرسأت -

  

  ة بلند مدت گردشگري استان سمناناهداف توسع

، افزايش تعداد گردشگران ها  بخشي به فعاليت كسب درآمد ارزي و ريالي، ايجاد اشتغال و تنوع

وري كاري،  ش بهرهداخلي و خارجي، افزايش اقامت مسافران اعم از داخلي و خارجي، افزاي

  .يا ها و نواحي منزوي و حاشيه خشي فضاب تعادل
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  ة كوتاه مدت استان سمناناهداف توسع

  هاي گذران اوقات فراغت براي شهروندان استان سمنان؛  تأمين زمينه-

ي اجتماعي، آشنايي با مردمان ساير نواحي ها  رشد عمومي فرهنگي، جلوگيري از نابهنجاري -

 در استان، اه، جذب مسافران داخلي و افزايش متوسط اقامت آنجام مليهمبستگي و انس كشور،

  .جذب مسافران عبوري از استان

  

   استان سمنانة گردشگريي كالن توسعها راهبرد

  تان؛به اس تسهيل دسترسي -

  اي ارزان قيمت؛ هاي زنجيره  احداث رستوران-

 ة عموم؛ براي استفادها   و اردوگاهها  ركينگ احداث پا-

 مدت؛هاي كوتاه   عمومي مناسب و تور برقراري خطوط حمل و نقل-

 ة خدمات گردشگري؛ي مراكز ارائها  قيمت وهداشتي  نظارت بر كيفيت ب-

 . هاي گردشگري استان  ريزي  در برنامهمحيطي  توجه به ابعاد زيست-

  

  شگري استان سمنان گردة و مشكالت توسعها تنگنا

  ؛ي و ايرانگرديجهانگردي ها   و سياستها  مشخص نبودن هدف -

 ؛نيجها طرف استكبار ايران ازعليه تبليغات  -

 ؛سيسات مورد نياز صنعت گردشگري استانأكمبود امكانات مالي براي توسعه و تجهيز ت -

 ؛افزايش نرخ بيمه، گمرگ، ماليات و ساير عوارض -

 ؛ي مختلف جهت همياري با مراكز گردشگري استانها  عدم همكاري ارگان -

 ؛كردن امكانات مورد نياز گردشگران وارد برايفقدان وسايل پيشرفته و تسهيالت الزم  -

 ؛ي دولتيها  عدم همكاري سازمان -

  ؛ و وجود تورمها  عدم ثبات قيمت -

   بدبين بودن مسئولين نسبت به جهانگردان خارجي؛-
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 هاي الكترونيكي و اينترنتي در گردشگري استان؛   تجهيز نشدن به سيستم-

 در استان براي تربيت نيروي انساني ي و هتلداريجهانگرد درخصوص مراكز آموزشي  نبود-

  ؛متخصص

 ؛ي مناسبها  ها و پايانه  دگاهي ارتباطي و حمل و نقل و محدود بودن فروها   ضعف شبكه-

 ؛كمبود راهنمايان گردشگري -

هاي   استراحتگاهكمبود ي مناسب و ها  هاي گردشگري و خانه  ت و كمبود هتلي اقامها  يينارسا -

 ودن تعداد موجود؛و مجهز نبراهي  بين

 ؛ريزي اصولي در امر گردشگري يد كالن و برنامهنبود د -

 ؛يجهانگرد و راهنمايان ها  تجربگي كار در مشاغل هتلداري و آژانس ي و بياطالع  بي-

،  مانند استاندارييي كه در بهبود وضع گردشگري مؤثر هستندها  عدم هماهنگي سازمان -

 ؛ي تبليغاتي و گمركيها  اه و ترابري، فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان، رها  ، شهرداريها  فرمانداري

  ضعف تحقيقات و آموزش؛-

ايران ي فرهنگي ها  از طريق رايزن(المللي براي جذب گردشگر   عدم تبليغات كافي در سطح بين-

 ؛ي همسايهها تشويق و جذب گردشگران مسلمان كشورويژه  به )ها  ساير كشوردر

 ؛ صادراتة بخشي از استراتژي جامع توسععنوان بهزمدت  دراةبرنام -

 ؛ي خارجي و خصوصي در توسعه و تجهيز قطب و مناطق گردشگري استانها  مايهجلب سر -

ي ارزي ها  خدمات گردشگري مانع از كسب درآمدةي داخلي در عرضها  عدم رشد شركت -

 .استان

  

  اثرات گردشگري در استان سمنان

  ؛ گردشگرانةف براي استفادايجاد خدمات مختل -

 ؛سيسات گردشگري و صنايع وابسته به آنأتوسعه و پيشرفت انواع ت -

 ؛ي گردشگري توسط سياحانها   صدور كاال از طريق خريد فرآورده-

  ؛ي مسافرتيها  توسعه و پيشرفت آژانس -
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ي حمل و اه  ة شبكهتوسع بنايي وهاي عمراني و زير  يق تشويق فعاليتصنعت گردشگري از طر -

ة اقتصاد منطقه  به مجموع،ي مورد نياز مسافرانها  ها و فرآورده ة كاالنقل، ترابري و توليد و عرض

 . بخشد رونق مي

ي و مسافران داخلي و خارجي و ي اجتماعها  ي گروهها آمدو عت گردشگري و رفت صنةتوسع -

 خدماتي و امكانات اشتغال ي توليدي،ها  گذار آنان در نواحي مختلف استان، سطح فعاليتو گشت

 .دهد طور مستقيم و غيرمستقيم افزايش مي بهمنطقه را به ميزان قابل توجهي 

اجتماعي ي ها  و رفتارها مسافرت به منطقه و آشنايي مردم محلي و مسافران با فرهنگ و باور -

داخلي و خارجي المللي را افزايش خواهد داد و ارتباط مستقيم مسافران  يكديگر، تفاهم ملي و بين

 .ة افق فكري آنان كمك خواهد كرد به توسعها  با ساير فرهنگ  آشنايي بيشتر وبا مردم محلي

مردم كشور را با زندگي و   ،ها  و مسافرتها  آمدو ة صنعت گردشگري و افزايش رفتتوسع -

ي كند و ارتباط عاطفي و دوستي مردم نواح اريخ مشترك خودشان بيشتر آشنا ميفرهنگ و ت

براي  اجتماعي و معنوي ةسازد و از اين طريق نتايج ارزند ف كشور را با يكديگر استوارتر ميمختل

 .گردد كشور حاصل مي

 ؛)ي و ريليا ه جاد( و پيشرفت وسايل حمل و نقل توسعه -

 ؛)ي صنعتيها  شهرك(گذاري خارجي در استان   استفاده از درآمد ناشي از سرمايه-

 ؛ در استانها  ودگاه و فرها   راهةتوسع -

 ؛ ايجاد مؤسسات و مراكز حفظ و نگهداري آثار باستاني و تاريخي در استان-

 ؛ مؤسسات ديگر وابسته به صنعت گردشگريةتوسع -

 .ي مختلف گردشگري در استانها  وجود آمدن جاذبه  به-

  

  ة گردشگري استان سمناندات در توسعها و پيشنها راهكار

ي، سياحتي، ي طبيعها  هاي گردشگري منطقه از نظر جاذبه  ب قطةانب همه جةاحياء و توسع -

  ؛درماني فرهنگي و تاريخي و آب
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سيسات أ، بهسازي و كارآمد نمودن همراه با بهبود، كيفيت خدمات، مراكز و ت بازسازي-

 ؛گردشگري استان

سيسات فرهنگي و ورزشي و مراكز أگذاري در احداث ت  تشويق بخش خصوصي به سرمايه-

 ؛ي بخش دولتيها  ي گردشگري منطقه از طريق حمايتها  اقامتي و پذيرايي در قطب

راهي در  هاي بين    و استراحتگاهها   و اردوگاهها  فراهم آوردن موجبات الزم براي اقامتگاه -

: طقه مانندي اجرايي ذيربط منها  ي اصلي گردشگري استان با همكاري سازمانها مسير

 به منظور ايجاد تسهيالت سير فرهنگ و ارشاد اسالمي  و راه و ترابري  ،ها  شهرداري  ،ها  فرمانداري

 ؛و سياحت داخلي استان

 ؛ي مالي، فني و اجرايي دولت و اعطاي تسهيالت بانكي براي گردشگريها  حمايت -

كيد بر أمسلمان به تي همسايه ها  جذب گردشگران كشوردرخصوصايجاد تسهيالت الزم  -

 ؛ي اسالميها ي آسياي ميانه و پاكستان و ساير كشورها گردشگران كشور

ريزي در گردشگري استان از طريق فعال كردن شوراي امور   ايجاد نظام بهينه در امر برنامه-

 ؛ي استانجهانگردايرانگردي و 

هاي   شگري استان و زمينههاي گرد  قات علمي به منظور شناسايي جاذبهتوجه مطالعات و تحقي -

 ؛گذاري در قالب برنامه و طرح جامع صنعت گردشگري استان مطلوب سرمايه

 ؛ي گروهيها  مك رسانه محلي به كةگسترش و تعميق فرهنگ گردشگري در جامع -

ها و  أسيسات ارزان قيمت گردشگري در محوراولويت دادن به توسعه و ايجاد مراكز و ت -

  ؛ي موقت جنگليها   و استراحتگاهها  ري منطقه از قبيل اردوگاهي اصلي گردشگها  قطب

 ؛ي گردشگري منطقهها   و قطبها  شهرة خاصةبهبود شرايط محيطي منطق -

ي گردشگري و استفاده از آداب و سنن و ها  و مسيرها اولويت دادن به زيباسازي شهر -

 ؛تكنولوژي ملي و معماري داخلي

 ؛شهري استان ر حمل و نقل و ترافيك شهري و بيناولويت دادن به بهبود امو -

 ؛سيسات اقامتي و پذيرايي و ساير تسهيالتأي مطلوب در مراكز و تها تدوين و اعمال استاندارد -

 ؛ي ارزي و ريالي استانها افزايش درآمد -
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 در نواحي پرجاذبه و ي گردشگريها  مجتمعريزي جامع و طراحي مطلوب براي احداث   برنامه-

  عد استان؛مست

ي گردشگري داخلي در مناطق جنگلي و خوش ها سيسات پذيرايي، متناسب با نيازأت احداث -

 ؛ي معدني استانها  آب و هواي روستايي و نواحي آب

ي ها  سنتي و فرهنگي در شهرةي ويژها  ها و مناسبت  براي برپايي جشنوارهاحداث فرهنگسرا  -

  ؛استان

 ؛ر مناطق مستعد استاناحداث نمايشگاه گل و گياه د -

 ؛احداث نمايشگاه دائمي توليدات صنايع دستي در استان -

ي از قبيل جهانگردسيسات أ و تها  ي پذيرايي و هتلها امكانات اقامتي و احداث واحد افزايش -

 ؛ي توريستيها  ه و سكونتگاها  اردوگاه

 در ريق سيستم بانكي استاناز طي كوچك محلي با اعطاي امتيازات ويژه ها  آوري سرمايه  جمع-

 ؛ در بخش گردشگريگذاري جهت سرمايه

مين آب آشاميدني سالم و تصفيه براي أ تبرايي آب و فاضالب در سطح استان ها بهبود سيستم -

 ؛مسافران در فصول مختلف سال

ي ي بيش از حد محيط طبيعي و مخرب فضاي زيباها  رفع آلودگيبرايايجاد سيستم دفع زباله  -

 ؛ي استانها ي شهرها  هايي براي زيباسازي محله و ايجاد طرحشهر 

ي مطلوب و تحت پوشش قرار دادن ها ي تلفن تا رسيدن به استانداردها   ايجاد و گسترش شبكه-

  ؛بيشتر نقاط به تلفن همراه

 ها؛ ي ورزشي و اسكي در كوهستانها  امكانات ورزشي اعم از سالنةگسترش وسيع كلي -

راهي استان و كنترل دائمي و نظارت براي  هاي بين ها و رستوران يفي اقامتگاه كافزايش كمي و -

 ؛اجراي موازين بهداشتي

نگي و برگزاري  امور فرهبرايي استان ها تر در هر يك از شهرستانهاي تأ  ايجاد و احداث سالن-

 ها؛  مسابقات و جشنواره
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 سير و سياحت و بازديد از براينگردي هاي جها  و آژانسها سيس دفاتر مسافرتي و ترمينالأت -

 ؛مناطق تاريخي و زيارتي استان

  ها به فضاي تفريحي و استراحتگاهي؛ سار ها و چشمه  تبديل فضاي اطراف آبشار-

 ؛ از نقطه نظر پناهگاه و امكانات كوهنورديها سيس و تجهيز كوهستانأايجاد و ت -

ردن اطالعات مردم منطقه پيرامون فوايد  باال ببرايي آموزشي و توجيهي ها ايجاد كالس -

 ؛ در برخورد بهتر با مسافران و جذب گردشگرهاي و ارتقاء سطح فرهنگ آنجهانگرد

 ؛يي در سراسر استانها ، درماني و درمانگاه گسترش تعداد مراكز بهداشتي-

 ؛ به تناسب فصولها سيسات اقامتي و هتلأي اقامت در تهاتغيير و تعديل ب -

انجام تبليغات كافي در سطح قيقات و آموزش در صنعت توريسم ايران و  تح رفع ضعف-

 ؛المللي براي جذب گردشگر بين

ة صادرات عنوان بخشي از استراتژي جامع توسع ه گردشگري بةمدت توسعة درازبرنام گنجاندن -

 ؛ي آيندهها  خدمات در دهه

ي ارزي بيشتري به ها درآمدتوان   داخلي فعال در خدمات گردشگري مييها با رشد شركت -

 ؛كشور سرازير كرد

گذاران خارجي و بخش خصوصي  ي در صنعت گردشگري از سوي سرمايهگذار  جلب سرمايه-

 ؛استان

 ؛بنايي در صنعت گردشگري استانأسيسات زيركمبود ت -

 ؛ان خارجي وجود داردجهانگردمشكالت مقررات گمركي و قوانيني كه براي ورود  -

 تصورشان بعد از انجهانگرد درصد از ٥/٩٧ (.ذهني غلط خارجيان نسبت به ايران تصور  تغيير-

 ؛)كند بازديد تغيير مي

ي طبيعي و تاريخي ها  براي معرفي ايران اسالمي و جاذبهي تبليغاتي ها  رنامهتوسعه و تقويت ب -

 ؛استان

اعي و وضعيت ي خارجي در مورد اوضاع اجتمها ي تبليغاتي در كشورها تهيه و پخش فيلم -

 ها؛ ي گردشگري استانها  يع بروشور و پوستر در مورد جاذبهاقتصادي كشور و توز
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 و مجالت خارجي به منظور معرفي مناطق گردشگري ايران و ها  ة مقاالت به روزنامهارائ -

 ها؛ استان

  در ايران و جذبها ي دائمي براي تبليغات مناطق توريسم استانها دن نمايشگاهكرداير  -

 ؛گردشگر

 خارجي در انجام تبليغات جهانگردي؛ي سياسي ها دن نمايندگيكرفعال  -

ي مؤثر در بازاريابي و ها  وه به منظور بررسي و معرفي شيها  و كنفرانسها برگزاري سمينار -

 ها؛ تبليغات گردشگري استان

 ؛وران و توريسم به داخل و خارج كشجهانگرد ورود و خروج ةعدم سختگيري در زمين -

 هاي بزرگ؛ ن و تربيت مديران در هتلحمايت از هتلدارا -

 ؛ و نقاط ديدني استانها آوري اطالعات و آمار از هتل  جمع-

 ها؛  توريستي استان و شهرستانة شناسنامةتهي -

 ؛ي داخل و بيرون شهر براي جلب رضايت مسافرانها نظارت بر هتل -

 ؛ن به گردشگرانمعرفي مناسب آثار باستاني و فرهنگي استا -

للي خارج از كشور، از جمله سوئيس، دانمارك، فرانسه و الم هاي بين  شركت فعال در نمايشگاه-

 ؛ي گردشگري ايران به بهترين شكل ممكنها  معرفي جاذبه

 ؛ي مختلف گردشگري استانها  توريسم جهاني براي شناسايي جاذبهاندركاران   دعوت از دست-

 ؛ و هتلداري براي مسافرت به نقاط ديدني استانها دعوت از مديران آژانس -

 ها  و سازمانها  و هماهنگي بين وزارتخانهي جهانگرد مستقل ايرانگردي و ةسيس وزارتخانأت -

 ؛براي جذب گردشگر

 آهن در مناطق گردشگري استان؛ ه هاي هوايي و را ها، ناوگان رودگاهگسترش ف -

سازي تبليغات نادرست  ات جهانگردي به منظور خنثي تبليغيها  ة برنامههماهنگي و توسع -

 ؛بيگانگان

ي ها برخورد و ورزيده در امر گردشگري در ورودي شهر ديده، خوش تقرار راهنمايان آموزشاس -

 ؛استان
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 ؛ي گردشگري استانها  و مسيرها  يستي در طول جادهزيباسازي مراكز تور -

دستي و سوغات در  دمات فروشي اعم از صنايعة خ ارائبرايي مجهز ها داير نمودن فروشگاه -

 ؛مبادي ورودي و خروجي و مراكز شهري و روستايي

ي سيار و ها  و ايجاد تعميرگاهها  رساني، ايجاد تسهيالت مناسب جاده هاي خدمات  استقرار پايگاه-

 ؛ي گردشگريها ثابت در طول مسير

 ها؛  به منظور پذيرايي از توريستاه ي توريستي در مبادي شهرها  و اردوگاهها احداث هتل -

درماني، مراكز تاريخي و باستاني و  اقامتي در مراكز ديدني، مراكز آبي مناسب ها   ايجاد كمپينگ-

 ؛مراكز زيارتي و اماكن متبركه

 ؛ي فرهنگي استانها سازي و ترميم آثار تاريخي و ميراث  بهينه-

 ؛ استانةحدودي سياحتي، زيارتي و تفريحي در مها ايجاد تور -

 ؛ در استانها ي سبز و پاركها احداث و تجهيز فضا -

 براي ها  و غارها  ها و قله ها و كوه م معدني و آبشار توريستي در مناطق آبگرةاحداث پروژ -

 . استانةاستراحت و تفريح در محدود

  

  نتيجه

 اين امر .گيرد دربرمياي است كه چندين بخش جامعه و اقتصاد را  ه اليت نسبتاً پيچيدگردشگري فع

ي شود، اكنون ا ه باعث ايجاد صدمات ناخواسته و غيرمنتظرريزي ممكن است  بدون برنامه 

  .رود شمار مي ها به  در بسياري از كشورگردشگري فعاليت جديدي

ريزي  در اين سطوح، برنامه. ريزي شود ي برنامهي و ملا ردشگري ابتدا بايد در سطوح منطقهگ  

ي تسهيالت، عوامل سازماني ها ي ساختاري، استانداردها  گردشگري، طرحة توسعيها به سياست

سپس در چارچوب . شود توسعه و مديريت گردشگري مربوط ميو تمام عناصر ديگر الزم براي 

ي ها  ي بيشتري براي جاذبهي جامع و تفضيلها توان طرح اي مي ريزي ملي و منطقه برنامه

 گردشگري ةروستايي و ساير اشكال توسع  و  گردشگري شهريةع، توسها  تفريحگاه  گردشگري،

  .تهيه كرد
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تواند ما را به بهبود  ريزان بقبوالنيم كه اين صنعت مي در صنعت گردشگري بايد به برنامه  

چون صنعت گردشگري . وضعيت اقتصادي نائل نمايد تا عزم ملي براي حركت فراهم آيد

دليل  بهكشور ما . گونه آلودگي صنايع را ندارد  است و هيچن معروفها صنعت پاكيزه در جعنوان به

 از نقطه نظرات مسئوالن .ي مختلف باشدها تواند پذيراي فرهنگ وضعيت فرهنگي و مذهبي نمي

 بيشتري به استان براي گردش جهانگرد توريستي نمودن استان استفاده كنيم تا برايريزان  و برنامه

حل مناسب مشكالت   ة راهبراي استان داشته باشد و با ارائو سياحت آمده و درآمد اقتصادي 

نطقه پيدا كند و مناطق استان برطرف شود و توريسم آشنايي بيشتري با نقاط و اماكن توريستي م

خي و مذهبي در استان يد و به حفظ و نگهداري آثار تارشناسايي شو استان ةنخورد بكر و دست

  .بپردازيم
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