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  تشكر و قدرداني
   يفعل ما يشا ء غيرهالحمد هللا الذي يفعل ما يشاء و ال

  

  

  



 

سابقه تاريخي ما، . اين كشور بايد در سطح باالي كشورها و ملت ها قرار داشته باشد
ميراث فرهنگي ما، توانايي هاي ما، ظرفيت هاي طبيعي ما، همه به ما اين را امال و ديكته 

ي  د از همين مسئلهمن تصورم اين است كه اگر مسئولين كشور و مسئولين استان بتوانن
گردشگري به شكل درست، با تبليغات صحيح و با جهت گيري صحيح استفاده كنند، 

مسئله گردشگري خيلي . درآمد آن استان را از همه ي معونه هاي ديگر بي نياز مي كنند

  مقام معظم رهبري

 طيفشار، در شرا طيكه در شرا
 نييتواند تع يم ديشد

 ». كشور باشد
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اين كشور بايد در سطح باالي كشورها و ملت ها قرار داشته باشد
ميراث فرهنگي ما، توانايي هاي ما، ظرفيت هاي طبيعي ما، همه به ما اين را امال و ديكته 

   .مي كنند

من تصورم اين است كه اگر مسئولين كشور و مسئولين استان بتوانن
گردشگري به شكل درست، با تبليغات صحيح و با جهت گيري صحيح استفاده كنند، 

درآمد آن استان را از همه ي معونه هاي ديگر بي نياز مي كنند
  . مهم است

كه در شرا يآن اقتصاد يعني ياقتصاد مقاومت
شد يها و خصومت ها يدشمن طيدر شرا

كشور باشد ييرشد و شكوفا يكننده 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

اقتصاد مقاومت« 
در شرا م،يتحر
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  و تيم همكار در پروژه مشخصات مجري

  

  

  

  
  

نام و نام 
 خانوادگي

محل اخذ مدارك  سطح تحصيالت نوع مسئوليت
 تحصيلي دانشگاهي

سيد رضا 
  بهادري

دانشجوي دكتري   مجري
  رديمديريت جهانگ

دانشگاه عالمه 
  طباطبايي تهران

دكتر زاهد 
  شفيعي

مشاور عالي بخش سياست گذاري و برنامه 
  ريزي و بازاريابي گردشگري طرح

دكتري برنامه ريزي 
  شهري و توريسم

دانشگاه نيوكاسل 
  انگليس

دكتر ندا 
  ترابي فارساني

مشاور عالي بخش برنامه ريزي گردشگري 
  گريپايدار كشور و گونه هاي گردش

 Aveiroدانشگاه   دكتري توريسم
  پرتقال

مرتضي 
  بذرافشان

همكار پروژه در بخش سياست و خط مشي 
  گذاري

 يدكتر يدانشجو
  يجهانگرد يريتمد

دانشگاه عالمه 
  تهران ييطباطبا

مريم 
  صداقت

همكار پروژه در بخش برنامه ريزي توسعه 
  پايدار گردشگري كشور

 يدكتر يدانشجو
  يجهانگرد يريتمد

شگاه عالمه دان
  تهران ييطباطبا

خانم دكتر 
  دهقان 

مشاورعالي در بخش مديريت سبز در كسب 
  و كارهاي گردشگري

  جامع دكتري
 خاك و پي 

  اصفهان دانشگاه

ميالد 
  رحيمي 

كارشناسي ارشد   همكار پروژه در زمينه گردشگري سبز
  بيوتكنولوژيك

  دانشگاه اصفهان

دكتر فيض 
  پور

صاد مقاومتي و مشاور عالي در بخش اقت
  شاخص ها و اهداف آن

دانشگاه نيوكاسل   دكتري اقتصاد صنعتي
  انگلستان

دكتر 
نازنين اديب 

  زاده

همكار طرح در بخش بازاريابي و گردشگري 
  الكترونيك و فضاي مجازي

دكتري مديريت كسب 
  و كار

دانشگاه مديريت 
صنعتي تهران وابسته به 

  بوردو فرانسه

مسعود 
  فخري

 يتهكم يها يدادرو يردشگرمسئول بخش گ
  يزداستان  يدارپا يگردشگر

كارشناسي ارشد 
  مكانيك و راهنماي تور 

  دانشگاه آزاد يزد

محسن 
  دهقان 

مسئول بخش محيط زيستي كميته 
  گردشگري پايدار استاني يزد و همكار پروژه

كارشناسي ارشد 
  مهندسي اكتشاف معدن

  دانشگاه يزد
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  يشكر الخالقو من لم يشكر المخلوق لم 
ايـن  . سپاس پروردگار يكتا را كه با وجود تمامي مشكالت اينجانب را در به پايان رسانيدن ايـن طـرح ملـي يـاري فرمـود     

نفـر از   ١٠مجموعه را با اشاره و خواست او آغاز نمودم و درسايه عنايت وياريش كه بسيار بيش از لياقتم بود بـا همكـاري   
در اين راه بزرگواراني يار و همراه من بودند كه وظيفه خود مي دانـم بـا ذكـر نـام آنـان،      . ماساتيد و خوبان به پايان رساند

دعاي خير من بدرقه راهشان و اميدوارم در تمـام مراحـل زنـدگي    . تشكر و قدرداني خود را نسبت به آنان بيان كرده باشم
  . خود موفق، سالم و سربلند باشند

در صفحه قبل در قالب جدولي نام تك تك آنها ذكر شد آقايان دكتر شفيعي، دكتـر  از زحمات بي پايان همكاران طرح كه 
فيض پور، دكتر بذر افشان و مهندس دهقان و مهندس فخري و مهندس ميالد رحيمـي و خـانم هـا دكتـر ترابـي، دكتـر       

نه آنهـا امكـان تهيـه و    صداقت ، دكتر دهقان و دكتر اديب زاده  نهايت تشكر و قدرداني را دارم كه بدون همكاري صـميما 
  .تدوين اين طرح ملي نبود و از تك تك آنها سپاسگزارم

بر خود الزم مي دارم كه از جناب آقاي دكتر وثيقي مدير كل وقت پيشگيري هاي امنيتـي و انتظـامي معاونـت اجتمـاعي     
ح ملـي كليـد خـورد نهايـت     قوه قضائيه كه باني خير اين طرح ملي بودند و با سفارش و نظر مساعد ايشان نوشتن اين طر

همچنين از زحمات و حمايت هاي جناب آقاي دكتر محمـد بـاقر الفـت معاونـت اجتمـاعي و      . سپاسگزاري را داشته باشم
پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، آقاي دكتر مسعودي فر مدير كل پيشگيري هاي امنيتي و انتظامي، آقايـان موسـوي و   

تعدد در تهران و راهنمائي و همفكري به من كمك هاي زيادي كردند، نيز نهايت تشـكر  جنت از اداره كل كه با جلسات م
  .و قدرداني را دارم

از حمايت ها و همكاري آقايان دكتر مونسان معاون رئيس جمهور و رياسـت سـازمان ميـراث فرهنگـي، صـنايع دسـتي و       
در جلسه ارائـه پروپـوزال طـرح دسـتور      گردشگري كشور و آقاي مهندس محب خدائي معاونت وقت گردشگري كشور كه

  .همكاري سازمان و حمايت طرح را دادند نيز كمال تشكر و قدرداني را دارم
از همكاري و زحمات فراوان آقاي دكتر اكبري مدير كل مطالعات گردشـگري و آمـوزش كشـور، آقايـان آزادي،كالنتـري،       

يـراث فرهنگـي، صـنايع دسـتي و گردشـگري    نيـز كمـال        يزدي و پورعزيزي و خانم ها توفيقي و حسيني در سازمان م
  .سپاس و قدرداني را دارم و آرزوي خوشبختي براي آنها  مي نمايم

از راهنمائي هاي دلسوزانه و مشاوره هاي ارزشمند آقاي دكتر ضـيائي از اسـاتيد برجسـته گردشـگري كشـور در دانشـگاه       
ـ    ان گردشـگري ايـران در فدراسـيون جهـاني راهنمايـان تـور نيـز        عالمه طباطبائي و آقاي حاجي سـعيد نماينـده راهنماي

از همكاري مسئولين سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اسـتان يـزد، جنـاب آقـاي مهنـدس      .سپاسگزارم
فاطمي رياست محرم سازمان، سركار خانم خورشيدي سرپرست معاونت گردشگري و سركار خانم ابوطالبي كه مـرا يـاري   

خانم ها مرجان عزيزاللهي و خـانم گنجـي زاده و آقايـان محمـد كـارگر و احمـد       . كمال سپاس و قدرداني را دارم  كردند،
فاضلي از همكاران بنده در كميته گردشگري پايدار استان يزد نيز با مشاوره هاي خود بنده را ياري رساندند كـه بـر خـود    

زم، پدرم، مادرم، برادرم و فرزندانم كه هميشه يار و ياور و همـدم مـن در   از خانواده عزي. الزم مي دانم از آنها قدرداني كنم
و در نهايت از زحمات فراوان همسـر مهربـان و عزيـزم خـانم مـريم      . تمام مراحل زندگي بودند تشكر و قدرداني مي نمايم

براي من فـراهم كردنـد و    توركمان كه همسفر راه و همراه هميشگي من است و با وجود فرزندانم محيطي آرام را در خانه
      .در انجام اين طرح ملي خيلي مرا ياري كردند، كمال قدرداني را دارم

  مجري و گرد آورنده طرح: سيد رضا بهادري                                                        
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  :و بيان مسئله  مقدمه

بر سال  يمبن) ١٣٩٧(اشتغال و شعار امسال-ديو تول يتبر سال اقتصاد مقاوم يمبن) ١٣٩٦(توجه به شعار سال با
كالن اقتصاد  يبر لزوم توجه به شاخص ها شانيا ديو تاك يمقام معظم رهبر ياز سو يرانيا ياز كاال تيحما

 يسازمان جهان ياز سو ٢٠١٧ يالديسال م يطرف و معرف كياز اقتصاد وابسته به نفت از  ييو رها يمقاومت
در هزاره سوم  داريتوسعه و لزوم توجه به اهداف كالن توسعه پا يبرا داريپا يسال گردشگر به عنوان يجهانگرد

سه گانه جهت به تحقق  يقوا يو همكار يلزوم همدل نيو همچن گريرو از طرف د شيپ يدر سال ها يالديم
مهم  اريبس يركشور به صورت همه جانبه ام يگردشگر داريرسد توجه به توسعه پا يمهم به نظر م نيا دنيرس

از  يكي يچون صنعت گردشگر ياز طرف. باشد يم يبه اهداف اقتصاد مقاومت يابيدر جهت دست يو ضرور
از كشورها نقش  ياريمردم بس ييو اشتغال زا) GDP(يناخالص مل ديجهان است و در تول عيصنا نيكاربرتر

فراوان و  ييكشور شاهد اشتغال زا در مناطق مختلف داريپا يدارد و با رونق گردشگر يو مهم يديكل اريبس
و باالرفتن سطح رفاه و  يلذا با رشد و توسعه اقتصاد ميشو يم يو محل يجوانان و مردم بوم يپربركت برا

از . ميباش اطقمن نيو كاهش وقوع جرم در ا يريشگيشاهد پ ميتوان يمناطق م نيسالم مردم در ا حاتيتفر
بنا شده است لذا  يفرهنگ-يو اجتماع يستيز طيمح ،ياقتصاد ياسبر سه بعد اس داريپا يگردشگر كهيآنجائ

 ييآن اشتغال زا ياست و هدف اصل تيپررنگ و حائز اهم اريدر آن بس يو محل يجوامع بوم يبحث توانمند ساز
در بحث . است گريد ريپذ بيو افراد آس ارو زنان سرپرست خانو كاريهمه مردم به خصوص جوانان ب يبرا

- يفرهنگ يو ارزش ها يمذهب ديبه لزوم حفظ آداب و رسوم، سنت ها، عقا داريپا يگردشگر ،يگفرهن- ياجتماع
داند لذا آثار  يموارد قابل قبول م نيرا با توجه به ا يكند و توسعه گردشگر يتوجه م زبانيجامعه م ياجتماع

 تيو به دنبال تقو رساند يمنطقه را به حداقل م كيدر  ياز توسعه گردشگر يناش يفرهنگ-ياجتماع يمنف
 .   است زبانيجامعه م ياجتماع-يساختار فرهنگ ميو تحك ياجتماع يارزش ها

 نياست كه باالتر ايدر دن ياقتصاد يتهايفعال نيو پربازده تر نياز بزرگتر يكي يصنعت گردشگر يطور كل به
را تحت  يو فرهنگ ياقتصاد يهاتيفعال ريسا م،يمستق ريو غ ميكند و بطور مستق يم جاديارزش افزوده را ا زانيم

ساخته  انينقاط جهان نما يرو به رشد در اقص يامروزه خود را به عنوان صنعت يگردشگر. دهد يقرار م ريتاث
و توجه  ديدر قرن حاضر مورد تاك يو اجتماع ياقتصاد ريانكار ناپذ يها تياز واقع يكيچنانچه به عنوان . است

به  ديآ ياشتغال در جهان به شمار م جاديو ا يياز منابع عمده درآمدزا يكي يگردشگر.قرار گرفته است ژهيو
 . كنند يم ادي ايعنوان صنعت اول دن بهاز آن  ياريبس كهيطور

و  رييبه تغ ازين جيبا ورود گردشگر به تدر يتواند منجر به توسعه كشور شود ول ينم ييبه تنها يگردشگر گرچه
خواهد داشت و در دراز مدت  يدر پ زيمربوطه، توسعه را ن يتهايفعال ريو سا يياقامت، جابجا يامكانات برا جاديا

و به تبع   يساكنان بوم يو جمع يرفاه فرد شيافزا ،يكاريشغل و رفع ب جاديا سات،يامكانات و تاس شيباعث افزا
با  يردشگرگ داريطرح نامه بر توسعه پا نيا. و وقوع جرم در مقاصد خواهد شد ياجتماع يها بيآن كاهش آس
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 ديتاك داريپا يبر گردشگر ديبا تاك ياقتصاد مقاومت جيطرح، ترو يبنا بر موضوع اصل اي ياقتصاد مقاومت راتيتاث
است كه ضمن پاسخ دادن به  يبا استفاده ار منابع موجود به گونه ا يتوسعه گردشگر دگاهيد نيدر ا. دارد

جامعه و انتظارات گردشگران بتوان  يابط قانونو ضو يفرهنگ-ياجتماع ،ياقتصاد ،يستيز طيمح يازهاين
 نيا حاتيتوض نياحال با . مردم را فراهم كرد يو رفاه اجتماع يو تعادل اقتصاد يفرهنگ تيو هو يكپارچگي

 در كشور پرداخت؟  ياقتصاد مقاومت جيبه ترو داريپا يگردشگر قيتوان از طر يم ايسوال مطرح است كه آ

از وقوع جرم  يريشگيو پ يمعاونت اجتماع فيآن با وظا طرح و ارتباط يضرورت اجرا
 :هييقوه قضا

 ياقتصاد اتيبار وارد ادب نياول يرا برا ياصطالح اقتصاد مقاومت ١٣٨٩سال  وريدر شهر يمعظم رهبر مقام
و تك  يمنابع ارز تيمحدود ،يكاريب يهمچون نرخ باال يكه با معضالت يكردند، اقتصاد رانيا ياسالم يجمهور

ى اقتصاد  مسئله "اشاره كردند كه ممه نياز سخنان خود به ا يدر بخش شانيا.بودن مواجه بود و هست يصولمح
مردمى كردن اقتصاد، جزو الزامات . البته اقتصاد مقاومتى الزاماتى دارد. مهم است؛ اقتصاد مقاومتى مهم است

 ديكار با نيو ا اورد؛يتحول به وجود ب كي تواند يكه اعالم شد، م ٤٤اصل  استهاىيس نيا. اقتصاد مقاومتى است
توانمند كرد؛ هم به  ديبخش خصوصى را با. بشود ديبا شترىيانجام گرفته و تالشهاى ب هائىالبته كار. رديانجام بگ

توانند  يهائى كه م هاى دولتى كشور و دستگاه بانكى كشور، دستگاه ستميبشوند، هم س قياقتصادى تشو تيفعال
 شاتيلذا طبق فرما "اقتصاد شوند دانيكمك كنند كه مردم وارد م - هيقضائ  مقننه و قوه  قوه مثل ،كمك كنند

را هموار  ريكنند و مس يهمكار گريكديبا  ديسه گانه با يقوا ،يبه اهداف اقتصاد مقاومت دنيجهت رس شانيا
 .   پررنگ باشد اريتواند بس يم هينقش قوه قضائ نيب نيسازند كه در ا

از الزامات اقتصاد  گريد كىيكاهش وابستگى به نفت "كه  نديفرما ياز سخنان خود م گريد يدر بخش شانيا  
فرصت كه امروز وجود دارد،  نياز هم ميما اگر بتوان. ى ماست شوم صد ساله راثيوابستگى، م نيا. مقاومتى است

حركت  نيبزرگتر م،يكن نيگزيجا گرىيد اىاقتصادىِ درآمدز تهاىينفت را با فعال ميو تالش كن مياستفاده كن
خأل  نيتواند ا يى كارهائى است كه م از جمله انيبن دانش عيامروز صنا. ميا اقتصاد انجام داده ى نهيمهم را در زم

همت را بر . خأل را پر كند نيتواند ا يهاى گوناگونى در كشور وجود دارد كه م تيظرف. پر كند ادىيز زانيرا تا م
 نكهيلذا با توجه به ا "ميكه هرچه ممكن است، وابستگى خودمان را كم كن نيبه سمت ا ميبرو م؛يبگمار نيا

 استيبر اساس س ستيبا يدولت م نيافتد بنابرا يبه نفت اتفاق م يقطع وابستگ هياصوال بر پا ياقتصاد مقاومت
به سبب  يغن يكشورعنوان  هب رانيا. ديكسب نما يگريخود را از راه د يدرآمدها ياقتصاد مقاومت يكل يها

 يمنظم و منسجم وابستگ يراهبرد ها و برنامه ها ميتواند با تنظ يم ييآب و هوا يهايژگيفرهنگ، تمدن و و
از  داريمنبع پا كيحركت كند و به عنوان  نيگزيجا يكاهش داده، به سمت منابع درآمد يخود را به منابع نفت

وابسته  ،يگردشگر يطبق نظر سازمان جهان. است يردشگرگ نيگزيامنابع ج نياز ا يكيآن بهره مند شود كه 
بزرگتر (ياقتصاد تيفعال نيصنعت فعال است و بزرگتر نيبزرگتر ،يبه سازمان ملل متحد، صنعت گردشگر
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صنعت مولد  نيصنعت سوم نيا نيشود و همچن يمحسوب م) ينفت و كشاورز ،يصنعت داتيدفاع، تول عيازصنا
 . باشد يم يفت و خودروسازصنعت ن زبعد ا هيشغل و سرما

نقش  ياقتصاد يها انيبن ميو تحك يجامعه است در اقتصاد مقاومت كيفرهنگ  يكه تجل يگردشگر نقش
بالقوه ،  يها و استعدادها تياست كه با توجه به قابل يفرهنگ عي، از جمله صنا يگردشگر. كند يم فايرا ا يمهم
به  يدر قطع وابستگ يابزارها نيهمترتواند از م يم يسالمو ا يرانيتمدن ا يخيو تار يفرهنگ يها تيجذاب

 نهيپردرآمد و پاك و كم هز يصنعت ها فيامروزه در رد يصنعت گردشگر. كشور باشد يبرا ينفت يدرآمدها
 نيبا تحقق ا. ندينما يم يزيخود ونظام بودجه را بر اساس آن برنامه ر يقرار دارد و غالب كشورها درآمدها ايدن

به  داريپا يگردشگر. خواهد كرد دايپ شيزافزاين رانينفتي ا ريدرآمد غ اقتصادي،و رونق  يياشتغال زاامر ضمن 
،  يخيو تار يبالقوه باستان يها يو توانمند يبا اتكا به فرهنگ غن يرشته ا نيصنعت ب ايو  تيفعال كيعنوان 

 طيو مح يفرهنگ-ي، اجتماع ياقتصاد يها نهيرا در زم يقابل توجه داتيتواند عا يم... و  يو فرهنگ يعيطب
 يگردشگر ديبا ياقتصاد مقاومت ياستراتژ نياست كه در تدو ليدل نيكشور به ارمغان آورد به هم يبرا  يستيز
 يدر برابر چالش ها يبه عنوان ابزار داريپا يحال گردشگر نيرا به عنوان جزئئ از اقتصاد قلمداد و در ع داريپا

كارساز خواهد  يو اقتصاد يطيمح ستي، مشكالت ز)ياجتماع يها بيوقوع جرم و آسمانند ( ياجتماع- يفرهنگ
 .بود 

مسائل  نهيدر زم دييرا بر افراشته، با مشكالت جد يكه علم مبارزه با استكبار جهان رانيا يجمهوري اسالم امروز
 هيمتفاوت از نظر يينوآوري، الگو خود با ابتكار و ديتنگنا با نيبراي عبور از ا ن،يبنابرا. اقتصادي روبرو شده است

، اقتصادي است كه  ياقتصاد مقاومت". است»   ياقتصاد مقاومت « ميمفاه نياز ا يكيهاي متداول را به كار ببرد؛ 
كند و  ييدشمن را براي ضربه زدن به اقتصاد كشور شناسا يفرصتهاي آت يو عالمانه، تمام قيدق يپژوه ندهيبا آ

 ،يصنعت ستميس تيبا تقو ياقتصاد مقاومت). ١٣٩١ ،يساسان("رديوح مختلف به كار گراهكار مناسب را در سط
كردن اقتصاد كشور،  ايو پو يكردن اقتصاد مقاومت يياز راههاي اجرا يكيگردد و  يمحقق م دييو تول ريتجا

 بيومت و آسمقا زانيتوان م يم ،يباستان رانيكهن ا خيو تار يبر فرهنگ بوم هيبا تك. است داريپا يگردشگر
 .  ددا شيها افزا ميو تحر دهاياقتصاد كشور را در برابر فشارها، تهد رييپذ

و  يمقام معظم رهبر ياز سو يابالغ ييقضا يكل يها استيو در پرتو س ييآستانه برنامه پنجم توسعه قضا در
بارزه با همه مظاهر و م يرشد فضائل اخالق يمساعد برا يا جامعه ييبرپا يبرا يعمل به رسالت حكومت اسالم

 ژهيخود به و يقانون فيدر چارچوب وظا هيقوه قضائ ،يبرگرفته از بند اول اصل سوم قانون اساس يفساد و تباه
و  ها ياز لوث ناهنجار يجامعه اسالم يساز يو با هدف عار يقانون اساس١٥٦احكام مقرر در اصل 

معاونت با هدف  نيا. نمود سيقوع جرم را تاساز و يريشگيو پ يمعاونت اجتماع ياجتماع يها يشكن هنجار
آنها در چارچوب  يراهبرد تيريحوزه و مد نيا ييو عوامل اجرا ها ساخت رياركان، ز يو هماهنگ يساز كپارچهي

نمود مضاعف  يهنگام هيدر مجموعه قوه قضائ يمعاونت نيچن سيتأس تياهم. كند يم تيفعال يقانون فيوظا
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و بعضاً تداخل و تزاحم  ها يمذكور ناهماهنگ يياجرا يها دستگاه ياتخاذ شده از سو ريتداب انيكه م كند يم دايپ
و  يياجرا يها دستگاه انيم ييافزا و هم ييهمگرا جاديها و همزمان ا چالش نيرفع ا يبرا. خورد يم شمبه چ

و  دادهايرو قيمصادبه مفهوم و  راجع ينگاه مشترك دينخست با ياز فساد و تباه يعار يبه جامعه اسالم دنيرس
مسئول  يها از دستگاه كيو هر  ديآنها در كشور به دست آ يو گوناگون يريو گستره فراگ ييجنا يها دهيپد
از وقوع جرم كه در  يريشگيقوه در امر پ نيرساندن ا ياريبر  يمبن شيخو ريخط فهيبه وظ توانند يم
عمل  ستهيقرار گرفته است به طور شا ديد تأكمور يمقام معظم رهبر ياز سو يابالغ ييقضا يكل يها استيس

 .كنند

توسعه  يسياست ها نياصول در تدو نيتر ييربنايو ز نياز مهمتر يكيدر جهان امروز امنيت به عنوان  يطرف از
و در ارتباط تنگاتنگ در  گريكديدو مقوله وابسته به  يو گردشگر يامنيت اجتماع. ديآ يبه شمار م يگردشگر

شده وجود دارد و  فيتعر يثبات، توسعه، امنيت رابطه ا ،يميان گردشگر. هستند يو خارج يمناسبات داخل
 نيبه ا يفراوان يها انيخشونت در سطوح مختلف ز يو بكارگير ميوقوع جرا ،ينظم يب ،يهرگونه بروز ناامن

 يزمينه ها ييمتناسب با مناطق جغرافيا يصنعت گردشگر يها يتنوع ابعاد و پيچيدگ. سازد يبخش وارد م
فوق در مورد  حاتيلذا با توجه به توض. آورد يفراهم م يتيريو مد يامنيت يها يزيبرنامه ر يرا برا يا ژهيو

اقتصاد  يشاخص ها جيدر مناطق مختلف كشور كه سبب ترو داريپا يتوسعه همه جانبه گردشگر تياهم
در  يمختلف گردشگر يگونه ها ريسابه  ديبا يخيو تار يفرهنگ ياز گردشگر ريخواهد شد و به غ يمقاومت

جوانان  يشغل برا جاديباعث ا يمختلف گردشگر يبسته ها يدر طراح يتنوع ساز نيو ا دتوجه شو زيكشور ن
و مشكالت  ياجتماع يها بيدر نقاط مختلف كشور خواهد شد و به تبع آن آس ياديكرده ز ليو تحص كاريب

مناطق  صاز مناطق به خصو ياريدر بس زياز آن ن يناش يتيامنو وقوع جرم و مسائل  افتهياز آن كاهش  يناش
مناطق  نيا تيهستند، كمتر خواهد شد و با باالرفتن امن ييكشور كه هم اكنون دچار چالش ها يمحروم و مرز

ناشناخته كشور خود،  يبا جاذبه ها شتريب ييضمن آشنا انيرانيبود و ا ميخواه زين يداخل يشاهد رشد گردشگر
باالرفتن سطح  يعني نيخود را در كشور خود خرج خواهند كرد و ا يخروج ارز فراوان از كشور، پول ها يبه جا

از طرف معاونت  يطرح جامع نيچن هيته حاتيتوض نيلذا با همه ا يو اقتصاد مقاومت يرانيجامعه ا يرفاه عموم
و  يدستاوردها و بركات داخل نيو ا رسد يبه نظر م يالزم و ضرور هياز وقوع جرم قوه قضائ يريشگيو پ ياجتماع
و محروم  يجوامع بوم يدر كشور ضمن توانمند ساز داريپا يخواهد داشت و با توسعه گردشگر ينفراوا يخارج

در سطح جامعه و  يو فرهنگ ياجتماع يشاهد حفظ ارزش ها يو رشد اقتصاد يدست عياز صنا تيكشور و حما
به كشور و  شتريب يبود و با آمدن گردشگران خارج ميخواه زين يطيمح ستيكاهش مخاطرات و مشكالت ز

در  يغرب يرسانه ها يرواقعيو غ نيدروغ غاتياز تبل يآنها كه ناش يمنف ديو اسالم، د رانيا يچهره واقع دنيد
از گردشگران، آنها به  يليو بنا بر گفته خ ابدي يم رييتغ زيدر سراسر جهان است، ن يو اسالم هراس رانيجهت ا

نقاط جهان خواهند  ريدر كشور خودشان و سا كشورمان ياسالم -يرانيا يارزش ها يغاتيو تبل يفرهنگ ريسف
 . شد
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 :طرح  ياصل اهدف

توسعه  قياز طر يمل دياز تول تيو حما ييو اشتغال زا ياقتصاد مقاومت ياهداف و شاخص ها جيترو- ١
 .داريپا يگردشگر

 .در كشور ياجتماع يها بيقوع جرم و آسدر كاهش و داريپا يگردشگر جيترو ريتاث-٢ 

 . ياقتصاد مقاومت كرديبا رو داريپا يگردشگر جيمسئول با هدف ترو يدستگاه ها يقانون فيانجام تكال- ٣

  .يمجاز يفضا يها تيا ظرف يبهره بردار كرديبا رو يگردشگر جيترو يفيو ك يارتقا سطح كم- ٤

 :طرح يفرع اهداف

 .يمقام معظم رهبر دگاهياز د يقتصاد مقاومتا ياهداف و شاخص ها يبررس -١

 .خبرگان ديتوسعه آن در كشور از د جيو نتا داريپا ياهداف و ابعاد مختلف گردشگر يبررس -٢

آنها در نقاط مختلف كشور در جهت  ليپتانس يو بررس يمختلف گردشگر يلزوم توجه به انواع گونه ها -٣
 .يياشتغال زا

به عنوان شعار امسال  يرانيا يو كاال يمل دياز تول تيو حما داريپا يگردشگر توسعه يبعد اقتصاد يبررس -٤
 .در نقاط مختلف كشور يبوم يدست عيو صنا يرهبر

 ستيز طيو اثرات آن در كاهش مخاطرات و مشكالت مح داريپا يتوسعه گردشگر يطيمح ستيبعد ز يبررس -٥
 .كشور

 تيو تقو ياسالم-يرانيا يفرهنگ يدر حفظ ارزش ها دارياپ يتوسعه گردشگر يفرهنگ-يبعد اجتماع يبررس -٦
 . فرهنگ و آموزش كشور در سطح جهان گاهيدر جهت ارتقا جا يرانياقوام ا يكپارچگيوحدت و 

 .در كشور ياجتماع يها بيدر كاهش وقوع جرم و آس داريپا يتوسعه گردشگر يراهكارها ييشناسا - ٧

 ياسيس يدر جهان و دستاوردها رانيا يالملل نيب گاهيدر ارتقا جا داريپا يتوسعه گردشگر يراهكارها يبررس - ٨
 . الملل نيفراوان در حوزه ب

از دستگاه ها و  يريو بهره گ يدر حوزه گردشگر يو اطالع رسان يلزوم توجه به بخش آموزش و آگاه -٩
 ي، دانشگاه ها، حوزه هادر كشور مانند آموزش و پرورش يعموم يمرتبط با امر آموزش و اطالع رسان ينهادها

 ...و  مايصدا وس ه،يعلم
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و  ياقتصاد مقاومت يكشور با تمركز بر شاخص ها داريپا يگردشگر يگذار استيها و س يخط مش نيتدو -١٠
 .از وقوع جرم در كشور يريشگيتوجه به پ

در معاونت  يگردشگر نفعانيبا مشاركت همه ذ داريپا يكارگروه گردشگر ليو تشك ييو شناسا يطراح -١١
آن طبق طرح  ياعضا نييو تع يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري  هيقوه قضائ ياجتماع

  .يشنهاديپ

و  يمعاونت اجتماع فيطرح و ارتباط آن با وظا يضرورت اجراكليات طرح شامل بيان مسئله و  فصل اولدر 
، سؤاالت تحقيق،  )مورد ١١(و اهداف فرعي طرح) مورد ٤(، اهداف اصلي طرحهيياز وقوع جرم قوه قضا يريشگيپ

تصوير توسعه گردشگري ايران در طول ي به خصوص مربوط به توسعه گردشگر يبرنامه ششم توسعه و بخش ها
ساله  ٢٠برنامه آينده سند چشم انداز  ١٥به همراه ) ١-١(در جدول ١٤٠٤تا افق  چهار برنامه چشم انداز

ا توجه به محتواي اين سند و موارد قانوني آن در راستاي توسعه گردشگري گردشگري كشور آورده شدند و ب
ميليون گردشگري ورودي در ايران داشته  ١٣حداقل  ١٣٩٨بايد تا پايان سال ) ١-١(كشور و اينكه طبق جدول

سيار با ميليارد دالر درآمد ارزي، متاسفانه به دالئل مختلف اين امر در كشور محقق نگشته است و ب ١٠باشيم و 
جهان در بخش گردشگري  GDPدر حاليكه متوسط . ساله فاصله داريم ٢٠آمار درج شده در سند چشم انداز 

ميليون جاذبه فرهنگي،تاريخي  ١حدود (درصد است در كشور ما با اينهمه ظرفيت و جاذبه گردشگري ١٠حدود 
صد است و جايگاه ايران از لحاظ در ٢ملي حدود  GDPطبق آخرين آمارها سهم گردشگري در ..) و طبيعي و 

گرچه در سال هاي گذشته با افزايش آمار . درآمد زائي و اشتغال زائي در بخش گردشگري اصال خوب نيست
گردشگران ورودي مواجه بوديم و اتفاقات نسبتا خوبي رقم خورده است ولي هنوز خيلي كار داريم كه با توجه به 

در كشور در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و اشتغالزائي و نقش و تاثير مهمي كه توسعه گردشگري 
فقرزدائي دارد و به تبع آن باعث كاهش آسيب هاي اجتماعي و جرائم مي شود لذا به سفارش معاونت اجتماعي 
و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه در اداره كل پيشگيري هاي امنيتي و انتظامي اين معاونت مطالعات و شكل 

نفره طرح نهايي را تا نيمه هاي مهرماه  ١١اين طرح ملي تصويب شد و قرار شد مجري طرح به همراه تيم گيري 
مباني اجرائي اين طرح در استان  ١٣٩٧تقديم معاونت اجتماعي قوه قضائيه كنند و از نيمه دوم مهرماه  ١٣٩٧

و بنا بر صالحديد مقامات تا سال  هاي منتخب كشور با محوريت استان يزد به عنوان استان پايلوت آغاز شود
  .هاي ديگر امكان تمديد اجراي اين طرح ملي در همه استان ها است

طرح مباني نظري و پيشينه تحقيق و تعاريف و اصول گردشگري پايدار آورده شد و اثرات  فصل دومدر 
ي، توسعه زيرساخت ها و گردشگري پايدار در تحقق اقتصاد مقاومتي و شاخص هاي آن، اشتغال زائي و فقر زدائ

كارآفريني و حفاظت محيط زيست و ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي جوامع ميزبان مورد بررسي قرار گرفت و در 
ذينفعان گردشگري و اهميت اين صنعت كه باالترين ضريب تكاثري را دارد و اگر چرخ اين صنعت ) ١-٢(شكل

و كوچك است، نشان داده شده است و لزوم همكاري سه بچرخد به معناي چرخيدن خيلي ديگر از صنايع بزرگ 
بخش اصلي دولتي، دانشگاهي و خصوصي و سازمان هاي مردم نهاد و تشكل هاي گردشگري در قالب مثلثي به 
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با توجه به اينهمه ذيفع مستقيم و غير مستقيمي كه صنعت گردشگري دارد نقش آن . تصوير كشيده شده است
  . وامع محلي و فقر زدائي بر هيچكس پوشيده نيستدر اشتغال زائي و توسعه ج

رابطه گردشگري و توسعه اقتصادي به تصوير كشيده شد و با بررسي مقاالت و ) ٢- ٢(همچنين در شكل 
مدل . تحقيقات مختلف در بخش پيشينه تحقيق رابطه مستقيم گردشگري پايدار و اقتصاد مقاومتي بررسي شد

از مهمترين اشكال  )١٣٩٣و بذرافشان، يضرغام بروجن(ي اسالمي ايراناجراي خط مشي هاي گردشگري جمهور
به عنوان  قوه قضائيهذكر شده در اين فصل بود كه در بخش حمايت از مراجع قانوني و حقوقي اهميت مداخله 

 به: اقتصادي -١بررسي ابعاد سه گانه گردشگري پايدار شامل . يكي از سه قواي اصلي كشور را نشان مي دهد
/ محيطي -٢سرمايه و توانمند سازي جوامع بومي و محلي،  سطح افزايش حفظ با همراه درآمد رساندن اكثرحد

 به و دستيابي :فرهنگي/ اجتماعي -٣زيست و  محيط پايداري رساندن حداكثر به و دستيابي: اكولوژيكي
مذهبي -زش هاي فرهنگيفرهنگي و حفظ و احترام به ار/ اجتماعي هاي نظام پايداري قدرت رساندن حداكثر

جوامع ميزبان و تشريح جداگانه اين سه بخش از ديگر موارد مطرح شده در فصل دوم بود كه مباني نظري و 
  .اساسي اين طرح ملي را شكل مي داد

از ديدگاه مجري و محققان ديگر  كشور يتوسعه گردشگر يها و چالش ها بيآس يبررسبه  فصل سومدر 
د كه متاسفانه با اينهمه بركات مادي و معنوي كه صنعت گردشگري براي توسعه پرداخته شد و مشخص گردي

پايدار هر كشوري دارد هنوز در كشور ما به عنوان يكي از صنايع مادر و كليدي و اصلي كشور جهت توسعه و 
  . ده استتحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و رهائي از اقتصاد نفتي ديده نشده است و بيشتر در حد شعار باقي مان

به  يمختلف گردشگر نفعانيو ذ يدولت ريو غ يدولت يدستگاه ها و نهادها يو عدم هماهنگ يتيريضعف مد
و اسالم  رانيدر خارج كشور كه منجر به رفع ا حيصح يرسانه ا غاتيو تبل يابيعدم بازار. شود يم دهيشدت د

 هيموانع سرما. است يجد يلشچا زيود نش يم يكه مانع ورود گردشگر خارج يشوم دهيبه عنوان دو پد يهراس
 رساختيو امكانات و ز التي، نبود تسه)ارز متيعدم ثبات ق(كشور يفعل طيآن در شرا يباال سكيو ر يگذار

 يو عدم تنوع ساز يصنعت و ضعف بزرگ در بخش منابع انسان نيجهت توسعه ا يمناسب گردشگر يها
آموزش و  يو ضعف باال يگردشگر شدنن يمردم ،يو خارج يگردشگران داخل يبرا يمحصوالت گردشگر

كشور بودند كه در فصل  يچالش ها و موانع توسعه گردشگر نياز مهمتر گريد يو موارد يعموم يفرهنگ ساز
موانع از طرف  نيرفع ا يبرا يجهت ارائه راهكارهائ گريفصول د يريساز شكل گ نهيسوم مطرح شدند و زم

 ،يفرهنگ راثيسازمان م ياداره كل مطالعات و آموزش گردشگر مانهيصم يارهمكار او با همك ميطرح و ت يمجر
  .كشور شد يو گردشگر يدست عيصنا
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  ).منبع، مجري طرح(ذينفعان گردشگري و مثلث توسعه گردشگري): ١- ٢(شكل
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گوشه در  يو بازارها ييزاو اشتغال  يو اقتصاد مقاومت رانيدر ا يمختلف گردشگر يگونه ها فصل چهارمدر 
گونه گردشگري در  ٦٠مورد بررسي و بحث قرار گرفتند و ابتدا به معرفي و تعريف بيش از  رانيا ياستان ها

مذهبي و پتانسيل بالفعل جاذبه ها در - جهان و بررسي پتانسيل تعدادي از آنها كه با توجه به ارزش هاي فرهنگي
آنها هست، پرداخته شد و سپس مطالب تخصصي سركار خانم دكتر ترابي  ايران امكان توسعه و برنامه ريزي روي

ايشان عضو هيئت علمي گروه . فارساني در مورد بازارهاي گوشه و استراتژي توسعه و بازاريابي آنها آورده شدند
 گردشگري دانشگاه هنر اصفهان هستند كه دكتري گردشگري از پرتقال دارند و در زمينه بازارهاي گردشگري
مختلف تحقيقات زيادي كرده اند و اكنون در حال تدوين مراحل نهائي كتابشان با همين عنوان بازارهاي خاص 

 ٤گردشگري هستند لذا مجري طرح كه از تخصص و عالقمندي ايشان به اين موضوع با خبر بود تهيه فصل 
به معرفي بازارهاي گوشه است كه ) ٣-٤(طرح را به ايشان سپرد و خروجي نهائي و مهم اين فصل، جدول 

برجسته گردشگري در استان هاي مختلف كشور مي پردازد و اميد است با صالحديد مقامات و كارشناسان اين 
جدول به همه استان ها ارسال شود و معاونت گردشگري كشور نيزدستور بارگزاري آن در سايت 

 www.irtss.ir  ناگفته نماند كه خوشبختانه در سال . تا همگان امكان دسترسي به آن را داشته باشندرا بدهند
هاي اخير توجه بيشتري به تنوع سازي محصوالت گردشگري در نقاط مختلف كشور شده است و قطعا اگر 

ر آينده مورد توجه جدي مسئولين كشور و استان ها قرار بگيرد د) ٣-٤(پتانسيل اين گونه ها با توجه به جدول
شاهد رشد گردشگري استان ها و درآمد زائي و اشتغال زائي ناشي از آن خواهيم شد كه خود مي تواند در رفع 

خوشبختانه در سامانه مديريت . بيكاري جوانان و كاهش آسيب هاي اجتماعي و جرائم نقش بسزائي داشته باشد
 ١٤٠٤گونه گردشگري تا افق  ١٥نيز اطالعات آماري بيش از ) www.irtss.irسايت (يكپارچه گردشگري كشور

نيز بارگزاري شده است كه در بخش پيوست هاي اين طرح آمده است و اميد آن داريم كه با پيگيري معاونت 
ات و محترم گردشگري كشور و اداره كل مطالعات گردشگري تعداد اين گونه ها در كشور بيشتر شوند و تحقيق

پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي تخصصي دانشگاهي و خصوصي روي پتانسيل اين گونه ها در استان هاي 
مختلف با حمايت سازمان هاي مربوطه صورت پذيرد و با بازاريابي و تبليغات صحيح و علمي زمينه توسعه اين 

  . رجي زيادي جذب ايران شوندگونه ها را در جاي جاي كشور زيبايمان فراهم و گردشگران داخلي و خا
  .گونه گردشگري توضيح داده شده اند كه خواننده محترم به اصل طرح رجوع كند ٦٠در اصل طرح بيش از 

  بازار گوشه در گردشگري ايران 

بازار گوشه در گردشگري را  ٢سفر و گردشگري جهاني و شوراي ١الزم به ذكر است كه سازمان جهاني گردشگري
افزايش گردشگري داند و همچنين بان بسيار مفيدتر از ساير شاخه هاي سنتي گردشگري ميبراي جامعه ميز

داخلي و دست يابي به سهم مناسب از بازار جهاني گردشگري با تنوع بخشي به بازار گردشگري ايران و استفاده 

                                                           
1 World Tourism Organisation (WTO) 

2 World Travel and Tourism Council (WTTC) 
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است و  شگريبخش ميراث فرهنگي و گرداز سياستهاي كالن  از همه ظرفيت ها با اولويت جذب گردشگران
تنوع معرفي اين بازار خاص گردشگري در كشور نه تنها مشتريان خاص با عاليق ويژه را دعوت مي كند،  بلكه 

نشان دهنده بازارهاي گوشه  ٢جدول ). ١٣٩٧ترابي فارساني ، ( را به همراه دارد بخشي به بازار گردشگري
ت كه توسعه و معرفي بازارهاي كوچكتر نياز به الزم به ذكر اس. برجسته در استانهاي كشور ايران مي باشد

  . مطالعه مكان و مخاطب به طور عميق در استانها دارد
  

  بازارهاي گوشه برجسته در استانهاي كشور ايران): ٣-٤(جدول 

  بازارهاي گوشه مناسب  استان
( ، گردشگري روستايي  ، گردشگري راه ابريشم..) پروين اعتصامي، شهريار و ( گردشگري ادبي    آذربايجان شرقي

، گردشگري كوهستان، ژئوتوريسم ، اكوتوريسم ، ...) روستاي كندوان ، روستاي حيله ور و 

با تاكيد بر تاريخ ( ، گردشگري تاريخي ) رصد خانه مراغه ( گردشگري ورزشي ، گردشگري نجوم 

كليساي استفانوس ه ، با تاكيد بر اقليت ارامن( ، گردشگري تندرستي ، گردشگري اقليتها ) مشروطه

  ...). و  مقدس

با تاكيد بر اقليت ارامنه ( اكوتوريسم ، گردشگري كوهستان ، گردشگري تندرستي ، گردشگري اقليتها   آذربايجان غربي 

  )با تاكيد بر محصول انگور و شير پزي( ، گردشگري عشاير، گردشگري كشاورزي ) و آشوري 

تاريخي، گردشگري ورزشي ، اكوتوريسم ، ژئوتوريسم ، گردشگري تندرستي ، گردشگري   اردبيل

  گردشگري گياهان دارويي ، گردشگري راه ابريشم 

  اكوتوريسم ، گردشگري ورزشي ، گردشگري روستايي ،   البرز

، اكوتوريسم ، گردشگري كوهستان ، )با تاكيد بر گردشگري جنگ ( ژئوتوريسم ، گردشگري سياه   ايالم

، گردشگري ) ، گردشگري فرهنگي با تاكيد بر فرهنگ اقوام كرد) لكلورفو( گردشگري موسيقي 

  عشاير ، گردشگري تاريخي 

مشتاق ، اميرقلي ( ، گردشگري ادبي )با تاكيد بر معماري صفويه و باغ هاي ايراني( گردشگري معماري   اصفهان

( با تاكيد بر دو اقليت مسيحي ( ، گردشگري اقليتها ...) اميني، نشاط، مقبره صائب، كمال ، عبدالرزاق و 

، گردشگري هنري، گردشگري موسيقي ، گردشگري ) در محله جوباره( و يهودي ) در محله جلفا 

تاريخي، گردشگري معدن محور ، گردشگري عشاير ، ژئوتوريسم ، گردشگري روستايي ، گردشگري 

ردشگري نجوم، گردشگري بيابان ، ، گ) با تاكيد بر آرامستان ها به ويژه آرامستان تخت فوالد( تاريك 

، گردشگري ) تپه هاي سيلك( باستاني  - گردشگري مذهبي، گردشگري قنات ، گردشگري تاريخي

  خوراك، گردشگري گياهان دارويي
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  بازارهاي گوشه مناسب  استان
تاريخي، گردشگري ساحلي ، اكوتوريسم ، گردشگري ادبي با تاكيد به ادبيات -گردشگري باستاني  بوشهر

فاضل ؛ ، شاعر دوبيتي سراي جنوبمفتون بردخوني؛ ، نويسنده رمان تنگسيرصادق چوبك( بومي 

؛  )كننده راز قتل اميركبير فاش(، نويسنده ميرزا محمد جعفرخان حقايق نگار؛ ، اديب و شاعرجمي

، نويسنده و نجف دريابندري ، شاعرمدام ديري؛  ، شاعر مشهور به نيماي جنوبزاده محمدرضا نعمتي

، نويس ، داستانمحمدرضا صفدري، نويس ، داستانمنيرو رواني پور، ، شاعرعلي باباچاهي،  مترجم

، احمد آرام، ، نويسندهمحسن شريف، ، مترجملحسين شريفيانعبدا،  ، نويسندهرسول پرويزي

، شاعر و محمد بياباني، و استاد ادبيات دانشگاه سرا بومي، شاعر، سيد جعفر حميديدكتر ، نويس داستان

، خليل عمراني، ، مورخ، شاعر و نويسندهرضا طاهري، سرا بومي، شاعر و زاده ايرج شمسي، سرا بومي

  )موسيقي محلي( ، گردشگري موسيقي )  شاعر

علي اكبر (، گردشگري فيلم ، گردشگري ادبي )با تاكيد بر معماري قاجاريه ( گردشگري معماري   تهران

  ، اكوتوريسم  ...)دهخدا ، محمد تقي بهار، فريدون مشيري، فروغ فرخزاد، احمد شاملو، و

چهارمحال 

  بختياري

اهنامه ش( ، گردشگري عشاير ، گردشگري ادبي )با تاكيد بر تاريخ مشروطه( اكوتوريسم، گردشگري تاريخي 

افراد مهمي را كه در امورات مملكتي نفوذ و قدرت زيادي (خواني بختياري ، وجود مكانهايي مانند قلعه دزك 

جهت  استبداد صغيركه پس از  علي اكبر دهخداو  وحيد دستگرديداشتند در خود جاي داده است از جمله 

اي از كتب  در اين قلعه، كتابخانه . ندو در قلعه دزك ساكن گرديد ندگيري از سياست به اين قلعه پناه برد كناره

 چهارمحال و بختياريدر هنگام جنگ جهاني كه به  علي اكبر دهخدا .است وجود داشته امير مفخم بختياري

خود را با استفاده از منابع موجود در  لغتنامهو  امثال و حكمبخانه استفاده كرد و تأليف گريخته بود، از اين كتا

براي مثال ( ، گردشگري كوهستان، گردشگري گياهان دارويي، گردشگري روستايي ). قلعه دزك، آغاز نمود

  )موسيقي محلي( ، گردشگري موسيقي )روستاي سر آقا سيد ، روستاي ياسه چاي

، گردشگري قنات ، گردشگري )روستاي ماخونيك( گردشگري بيابان ، گردشگري روستايي   ن جنوبيخراسا

  ) موسيقي محلي( كشاورزي  ، گردشگري موسيقي 

مقبره فردوسي،  شاهنامه خواني ، نقالي ، مقبره عمر خيام ، مقبره ( گردشگري مذهبي، گردشگري ادبي   خراسان رضوي

( ، گردشگري روستايي )با تاكيد بر معماري افشاريه ( گري معماري ، گردش..) عطار نيشابوري  و

با تاكيد ( ، گردشگري كشاورزي ، گردشگري معدن محور ..) روستاي خرو نيشابور ، روستاي بوژان و 

  ، گردشگري راه ابريشم،) بر معادن فيروزه نيشابور

، گردشگري روستايي، ) تركها، كرمانج  تركمن ها ،( گردشگري تاريخي ، گردشگري اقليتها   خراسان شمالي

  ) موسيقي محلي( گردشگري كوهستان، گردشگري موسيقي 

( باستاني، گردشگري صنعتي با تاكيد بر صنعت نفت، گردشگري تاريك - گردشگري تاريخي  خوزستان 

  ، گردشگري مذهبي ، گردشگري خوراك، گردشگري عشاير) گردشگري جنگ
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  بازارهاي گوشه مناسب  استان
ي كشاورزي ، اكوتوريسم ، گردشگري كوهستان، گردشگري هنري، ژئوتوريسم ، گردشگر  زنجان

  گردشگري تندرستي ، گردشگري راه ابريشم 

( ، گردشگري هنري، گردشگري تاريخي )نمك درماني ( ژئوتوريسم، گردشگري تندرستي   سمنان 

، ) با تاكيد بر محصول پسته( ، گردشگري بيابان ، گردشگري كشاورزي ) امپراطوري اشكانيان

  ..) تپه حصار و ( باستاني  - گردشگري تاريخي

اكوتوريسم ، گردشگري روستايي ، ژئوتوريسم ، گردشگري باستاني ، گردشگري هنري ، گردشگري   سيستان و بلوچستان

  )موسيقي محلي( موسيقي 

گردشگري ادبي ، گردشگري كشاورزي ، گردشگري تاريخي ، گردشگري مذهبي ، گردشگري   فارس

، اكوتوريسم، )با تاكيد بر معماري دوران زنديه و باغ هاي ايراني( ارويي، گردشگري معماري گياهان د

  گردشگري هنري، گردشگري خوراك، گردشگري عشاير

عارف قزويني، عبيد زاكاني، حمداهللا (گردشگري تاريخي ، گردشگري كشاورزي، گردشگري ادبي   قزوين 

ابريشم، گردشگري خوراك ،گردشگري هنري، ، گردشگري راه ..)  مستوفي، نسيم شمال و

  )ورزشهاي زمستانه(گردشگري ورزشي 

  گردشگري مذهبي   قم 

، گردشگري ..)مراسم پيرشاليار و( اكوتوريسم، گردشگري روستايي ، ژئوتوريسم، گردشگري رويداد   كردستان

  ري خوراك، گردشگري كوهستان، گردشگري عشاير، گردشگ)با تاكيد بر فرهنگ كردي( فرهنگي 

با ( گردشگري گياهان دارويي، گردشگري معدن محور ، گردشگري بيابان ، گردشگري كشاورزي   كرمان

، )قلعه راين ، ارگ بم ، باغ هاي ايراني(، گردشگري معماري ..) تاكيد بر محصول پسته ، زيره و 

  ، گردشگري خوراك)روستاي ميمند( گردشگري روستايي 

، اكوتوريسم، گردشگري روستايي، گردشگري )با تاكيد بر امپراطوري ساسانيان( ي گردشگري تاريخ  كرمانشاه

  ، گردشگري كوهستان، گردشگري عشاير، گردشگري هنري)با تاكيد بر فرهنگ كردي( فرهنگي 

كهگيلويه و 

  بويراحمد

  اكوتوريسم ، گردشگري كوهستان ، گردشگري عشاير 

عشاير تركمن و ( ، گردشگري كشاورزي، گردشگري عشاير گردشگري راه ابريشم، اكوتوريسم   گلستان

  ، گردشگري ورزشي )كرد

گردشگري خوراك ، گردشگري ساحلي، اكوتوريسم، گردشگري كشاورزي ، گردشگري ادبي   گيالن

گيالن  استاني ادبيات بومي هاي جشنواره؛  ) آرامگاه ايشان در آستانه اشرفيه است(  محمد معيندكتر (

 شگري چاي ،  گرد...)و
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  بازارهاي گوشه مناسب  استان
موسيقي ( ژئوتوريسم ، گردشگري عشاير ، گردشگري كوهستان ، اكوتوريسم ، گردشگري موسيقي   لرستان

  باستاني- ، گردشگري تاريخي)محلي

نيما يوشيج پدر شعر نو ( گردشگري ساحلي، اكوتوريسم، گردشگري كشاورزي، گردشگري ادبي   مازندران 

  ) فارسي

  ) غار چال نخجير دليجان( شگري تندرستي ، گردشگري عشاير ، ژئوتوريسم گردشگري صنعتي ، گرد  مركزي

وجود پتانسيل هايي مانند ( ، اكوتوريسم )به دليل وجود ژئوپارك قشم و جزيره هرمز( ژئوتوريسم   هرمزگان

با تاكيد بر الكپشتهاي ( ، آخرين شانس گردشگري ..) جنگل هاي حرا ، الكپشت هاي پوزه عقابي و 

  ، گردشگري ساحلي، گردشگري هنري ) عقابي كه بر روي خط قرمز هستند پوزه 

، گردشگري راه ابريشم، گردشگري )آرامگاه يا بقعه استر و مردخاي (ژتوتوريسم ، گردشگري اقليتها   همدان

با تاكيد ( ، گردشگري خوراك ، گردشگري كشاورزي )با تاكيد بر مادها( هنري، گردشگري تاريخي 

  ، اكوتوريسم ، گردشگري كوهستان) صول انگور و شير پزيبر مح

، گردشگري قنات ، گردشگري ) با تاكيد بر اقليت زرتشتي( گردشگري معنوي، گردشگري اقليتها   يزد 

، ) با تاكيد بر معماري بيابان( بيابان، گردشگري معدن محور ، گردشگري نجوم ، گردشگري معماري 

، گردشگري خوراك ، گردشگري ..)جشن سده و( داد گردشگري هنري ، گردشگري روي

  كاروانسراها، ژئوتوريسم 

  

و  كيـ الكترون يابيـ و بازار رانيـ ا يگردشـگر  يابيـ بازار يهـا  يو اسـتراتژ  يگردشـگر  يابيـ بازار فصل پنجمدر 
مورد بحث و بررسي قرار گرفتند و پـس از تشـريح مطالـب مختلـف مـرتبط بـا مبحـث         از وقوع جرم يريشگيپ

-يعيدكتـر شـف  (مربوط به طرح رانيا يگردشگر يابيبازار ياصل ياستراتژ) ١١-٥(ريابي گردشگري در شكل بازا
كه مدل اصلي مورد تاييد اين طرح مي باشد به شكل نموداري به تصوير كشيده شد كه مطالـب بخـش    )١٣٩٧

ه هنـر اصـفهان و   اول اين فصل به همراه مدل نهائي توسط آقاي دكتـر شـفيعي مـديرگروه گردشـگري دانشـگا     
نويسنده كتاب بازاريابي استراتژيك در خدمات دهي گردشگري تهيه شده است كه در بحث بازاريابي گردشگري 

 يابيـ بازاردر بخـش دوم ايـن فصـل    . تخصص باالئي دارند و تحقيقـات و پـژوهش هـاي زيـادي انجـام داده انـد      
سط خانم دكتر اديب زاده از همكـاران طـرح   تو تيكاهش جرم و جنا كرديبا رو يدر صنعت گردشگر كيالكترون

ساير پيشنهادات براي توسعه بازاريابي گردشگري ايـران از نظـر   تهيه شده است و عالوه بر مطالب اين دوبزرگوار 
  :مجري طرح به صورت موارد زير مطرح شد

 رد گردشگري توسعه دفتر اختصاص و خارجه وزارت بدنه ساختار در گردشگري رايزن گنجاندن _١
 .  مختلف كشورهاي در ايران هاي سفارتخانه
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 آلماني عربي، انگليسي، مانند دنيا مهم و اصلي هاي زبان به ايران گردشگري هاي جاذبه محتواي توليد _٢
 پخش و ديداري - شنيداري– اجتماعي هاي رسانه طريق از آنها ارائه و ديگر زبان چند و روسي چيني، اسپانيايي،

 .  كشور از خارج در ايران هاي سفارتخانه رد cdبروشور،  كتاب،

 و طبيعي مذهبي، فرهنگي، مختلف هاي جاذبه معرفي راستاي در فرهنگي هاي هفته و ها جشنواره برگزاري_ ٣
  .  جهان مهم هاي پايتخت در ايران گردشگري مختلف هاي جاذبه ساير

موضوعاتي به مستندسازان خبره داخلي و ارائه راهكارهاي عملي جهت توسعه گردشگري فيلم و پيشنهادات  - ٤
  .خارجي جهت معرفي جاذبه هاي بي نظير گردشگري ايران در قالب فيلم و مستند به مردم جهان

دعوت از روزنامه نگاران و صاحبان مجالت گردشگري مطرح جهان جهت سفر به ايران و دادن تسهيالت و - ٥
  .در ايت حوزهرفع موانع قضائي و حقوقي سفر افراد تاثير گذار 

ارائه الگوي توسعه گردشگري الكترونيك و مجازي و تشريح نحوه استفاده از فضاي مجازي، وب سايت ها،  - ٦
، شبكه هاي اجتماعي پرمخاطب در جهان مانند trip advisorسايت هاي گردشگري و مطرح جهان مانند 

facebook ،instagram  وtweeter نسيل هاي بي نظير گردشگري ايران در جهت ايجاد محتوا و معرفي پتا
  .و چهره واقعي كشور به مردم جهان در برابر تبليغات دروغين و منفي دشمنان ايران

ناگفته نماند كه بحث بازاريابي و تبليغات در توسعه پايدار گردشگري كشور بسيار مهم و حياتي است و اميد 
و دستگاه هاي دخيل نهايت سعي و تالش خود را در است با اجرائي شدن اين طرح ملي در كشور تمام نهاد ها 

اين زمينه مهم به كار گيرند و از پتانسيل فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي براي معرفي وجهه واقعي 
  .گردشگري ايران به جهان و خود مردم كشور جهت رونق گردشگري داخلي بهره بگيرند

 كاهش جرم و جنايت  ازاريابي الكترونيك در صنعت گردشگري با رويكردب

اينترنت و تجارت الكترونيك و يازاريابي الكترونيك در عصر فناوري و اطالعات و جهاني شدن آن بسيار مورد 
توجه قرار گرفته است و با نزديك كردن مرزها و ايجاد شبكه هاي اجتماعي جديد و ابزارهاي متنوع تبليغاتي 

كه در رديف صنايع پر درآمد، از اين رو صنعت گردشگري . ته استتاثير بسيار زيادي در پيشرفت سازمانها گذاش
وب سايتها و  ،سازمانهاي گردشگري ميتوانند از اينترنت .نيز اين امر مستثني نيست  ميباشد هزينه پاك و كم

براي معرفي جاذبه هاي گردشگري وفرهنگي ) اينستاگرام و فيس بوك،اللخصوص تلگرام (شبكه هاي اجتماعي 
استفاده از .و هتلها و آژانسهاي معتبر ايراني متناسب با نياز گردشگران  به زبانهاي مختلف استفاده كنندايران 

فناوريهاي ارتباطي و الكترونيك در صنعت گردشگري به منظور برآورده ساختن بهتر و سريعتر نيازهاي 
كانات و تواناييهاي كشور ميزبان رضايت آنها، سعي در به نمايش گذاشتن و معرفي ام گردشگران به منظور جلب

بطور كلي فناوريهاي نوين ارتباطي در ابعاد . براي گردشگران خارجي و همچنين سهولت رفت و آمد آنان دارند
متنوع توريسم، توريسم الكترونيكي، اكوتوريسم، توريسم درماني، توريسم ورزشي،روستايي، توريسم فرهنگي و 

 با اندكي تأمل ميتوان دريافت كه علت توسعه. ي نويني را به همراه داردها مذهبي و تاريخي روشها و شيوه
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گذاري در بخش جذب گردشگر با استفاده از فناوريهاي نوين ارتباطي  يافتگي برخي از كشورها به دليل سرمايه
   .باشد واطالعاتي مي

براي سفرشان  با آن درگير  يكي از مشكالتي كه گردشگران قبل از سفر به ايران و يا قبل از انتخاب ايران
لذا  ،ميباشند امنيت ايران و جرم و جنايت و كاله برداريهايي كه ممكن است در حق گردشگر شود ميباشد

بازاريابان گردشگري ميتوانند با ايجاد شبكه هاي اطالع رساني آنالين و مديريت محتوي خوب و درست اعتماد 
استفاده . ر به ايران و انتخاب ايران براي سفر را در آنها تقويت كنندمخاطبين خارجي را جلب نمايند و انگيزه سف

هر استان و شهر آشتي بين مردم . از فضاي مجازي و اينترنت همچنين باعث ايجاد شغل در داخل كشور ميشود
يرد صورت ميگ طريق نهادهاي مدني وآيينها و سنتها و جاذبه هاي فرهنگي شان از مكانهاي تاريخي و روستا با 

در حوزه خدمات دهي و اطالع ا آموزشهاي درست ميتوان ب.كه  سازمانهاي مردم نهاد بخشي از آنها هستند،
بازارياب گردشگري و مشاور بازاريابي و محتوي نويس كردشكري تربيت كرد و به  كرد و رساني از آنها استفاده

د كه اين امر خود به نوعي به كاهش سطح صورت شبكه اي افراد اطالع رسان آنالين در سراسر كشور تربيت كر
براي به ثمر نشستن اين اهداف فعاليتهاي زير .بيكاري مردم و كاهش سطح جرم و جنايت در داخل كشور ميشود

  :را ميتوان اجرا كرد
  پيشگيري اوليه كه شامل ارايه راهبردهايي در جهت مقابله افراد جامعه در مقابل خطر

  .بزهكاري و بزه ديدگي ميشود
  :باال بردن سطح سواد وآموزش با هدف توانمند سازي نهادهاي مردمي در استفاده از اينترنت و فضاي مجازي

  آموزش استفاده از فضاي مجازي به نهادهاي مردمي 
  آموزش زبانهاي مختلف خارجي به نهادهاي مردمي 
  به گردشگري در ايرانپيوند آموزش و پژوهش و ايجاد واحدهاي تحقيقاتي در زمينه اطالعات مربوط 

  :اشتغال زايي اينترنتي 

  طراح وب سايت جهت طراحي سايت جامع دو زبانه و يا چند زبانه گردشگري مجازي و بوم گردي
 مجازي

 وبالگ نويس و نويسنده جهت مديريت محتوي وب سايت 
  گرفتن در درجه با كيفيت از مقاصد گردشگري براي قرار  ٣٦٠ترغيب عكاسان به تهيه عكسهاي (عكاس

 سايتهاي گردشگري مجازي
  ترغيب متخصصين و همچنين نهادهاي مردمي(تهيه كنندگان فيلمهاي تبليغاتي گردشگري دو زبانه( 
  ايجاد شغلهاي اينترنتي در منزل براي زنان به عنوان مثال معرفي و فروش صنايع دستي در رسانه هاي

 اجتماعي 
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 :بازاريابي اينترنتي

  گردشگري با محتوي مناسب در جهت رفع نيازهاي گردشگرو كسب رتبه باال در طراحي وب سايتهاي
 موتورهاي جستجو

  رايه متون توصيفي ا،ارايه تصاوير پانوراما 

 اطالع رساني از طريق شبكه هاي اجتماعي 
  ويديو ماركتينگ 
 تبليغ در ديگر وب سايتها با هدف معرفي بازارهاي جديد 

 ار با ارايه بسته هاي آموزشي نحوه كGoogle Map وGoogle Earth ، ايجاد شبكه هاي گسترده
 گردشگري مجازي

  اپليكيشنهاي گردشگري(توليد نرم افزارهاي مورد نياز در زمينه گردشگري مجازي( 

 :طراحي سايت جامع گردشگري مجازي ايران با همكاري سازمانها 

  متخصصانIT  
 سازمانهاي گردشگري استانها 
  خدمات رزرواسيون آنالين(شركتهاي هواپيمايي( 

 موزه هاي آنالين(، )معرفي ميراث ملموس و ناملموس ايران در سطح ملي و جهاني(ميراث فرهنگي( 

  نيروي انتظامي 

  وضع قوانين سرمايه گذاري آنالين (قوه قضاييه( 

 پليس فتا 

 سازمان مديريت بحران كشور 

   سازمان هواشناسي 

 سازمان محيط زيست 

 برگزاري استارت آپهاي گردشگري مجازي با هدف (ي كه رشته هاي مرتبط را دارنددانشگاههاي مديريت
 )پرورش ايده هاي گردشگري در فضاي مجازي

 همكاري بانك ملي كشور در جهت صدور كارت اعتباري بين المللي براي گردشگر خارجي 

 ساير افراد در معرض خطر  پيشگيري ثانويه كه اقداماتي در مورد كودكان فراري از مدرسه و اقشار محروم و
 .خواهد بود

 ايجاد مكانهاي آموزشي حمايت از كودكان كار و كودكان فراري از مدارس و كارآفريني براي آنها 
  تربيت مربيان گردشگري جهت آموزش مهارتهاي مربوط به فضاي مجازي براي اين آموزشگاهها

 و همپنين مدارس
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كودكان كار و فراري و بزه و آموزش آنها در جهت  جذب سرمايه گذار در جهت ساماندهي و اسكان
  ارتقاي گردشگري

 جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي با ايجاد اعتماد از طريق فضاي مجازي  
  رستورانها و صنايع  دستي، حمل ونقل،آژانسهاي مسافرتي،جذب سرمايه از هتلها 
 اونيهاي گردشگري با هدف ايجاد تع(جذب سرمايه گذار و ترغيب و تشويق و تقويت بخش خصوصي

 )حمايت از كودكان كار و بزهكار و در معرض خطر بزه كاري
 شركت در نمايشگاههاي گردشگري خارجي و داخلي جهت معرفي فعاليتها و جذب سرمايه گذار 
  بخش رزرواسيون شركتهاي استارت آپي با شناخت وانجام  مطالعه بازار اقدام به جذب سرمايه گذاران

 .كنند
 مديران حرفه اي كه قادر به به كار گرفتن استراتژيهاي مدريت سرمايه گذاري در اين صنعت  تربيت

 .هستند
 راهنمايان گردشگري شهري و روستايي،تورگردانها(سرمايه گذاري در بخش نيروي انساني،(... 
 ر برنامه ريزي منسجم و تعريف شده براي هدايت سرمايه هاي گردشگري داخلي و خارجي دو زبانه د

مناطق نمونه گردشگري مانند (وب سايتهاي فرصتهاي سرمايه گذاري گردشگري
شهرك و بازارچه هاي صنايع ،سايتهاي طبيعت گردي و روستاهاي هدف گردشگري،كمپينگ،متل،هتل

بسته هاي سرمايه ،مجتمعهاي آب درماني،اماكن تاريخي قابل احياي پايگاههاي ميراث فرهنگي،دستي
بسته هاي سرمايه گذاري در مناطق ،ته هاي سرمايه گذاري خدمات گردشگريبس،گذاري نوار ساحلي

 )آزاد تجاري و ويژه اقتصادي
 همكاري با موسسات مالي و بين المللي در جهت سرمايه گذاري گردشگري  

 پيشگيري ها و گردشگري 

 د زندانيان كه پيشگيري ثالث اقداماتي كه براي جلوگيري از تكرار بزه كاري و بزه ديدگي افرادي مانن
اين   .شامل برنامه هاي اصالحي و درماني زندان و همچنين برنامه هاي حمايتي از بزه ديدگان ميشود

افراد به واسطه محدوديتهاي قانوني مترتب بر حبس ، قدر و ارزش آزادي را مي دانند و در ظرفيت هاي 
واده ، آنها را با ارزش زندگي جمعي و تعاملي تعريف شده در حالت زندان هاي باز براي افراد داراي خان

خانوادگي بيشتر آشنا نموده و تالش خواهند كرد خود را با هنجارها و در پرتو مراقبت سازماني از 
عملكردهاي شخصي و رفتارهاي جمعي با همكاري مشاوران روانشناس و نيز كارشناسان كار آفريني از 

اشتغال مولد چه درون زندان و چه بيرون زندان .ي نمودناهنجاريها و جرم احتمالي بعدي اينان پيشگير
مي تواند به رفع بخشي از نيازهاي مالي زنداني و خانواده وي در طول حبس بيانجامد كه خود به حذف 

  .بخشي از زمينه هاي توسعه جرم در جامعه بدل خواهد شد
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 گردي  ايجاد مراكز اطالعاتي و پژوهشي در زندانها در زمينه گردشگري و بوم 
  برگزاري كالسهاي آموزش زبان انگليسي در زندانها و ندامتگاهها 
 برگزاري كالسهاي طراحي وب سايت و توليد محتوي در فضاي مجازي در زندانها و ندامتگاهها 
  استفاده از نخبگان و انديشمندان حوزه گردشگري و IT در زندانها   براي آموزش 
 ويان گردشگري براي آموزش در زندانها و ندامتگاهها به استفاده از فارغ التحصيالن و دانشج

 عنوان ورك شاپ و كارآموزي 
  توانمند سازي و بازتواني مجرمين بزه ديدگان و آسيب ديدگان مبتني بر آموزه هاي علمي و

 تجربي بومي

 نهادهاي دخيل در پيشگيري: 

  در معرض خطر بزه و در اختيار قرار دادن كالسهايي جهت آموزش كودكان (آموزش و پرورش
 )فراري

 ارايه مجوزهاي مربوط به فعاليتهاي مرتبط(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي( 
  تبليغات و فرهنگ سازي (سازمان تبليغات( 
 تيليغات و فرهنگ سازي و توليد فيلمهاي مرتبط با اهداف(صدا و سيما( 
 همكاريهاي مرتبط(بهزيستي و تامين اجتماعي( 

 ل در پيشگيرينهادهاي غير رسمي دخي: 

  سازمانهاي مردم نهاد 
 اتحاديه ها و اصناف 
 انجمنهاي علمي 
 بنيادهاي خيريه 
 مراكز فرهنگي و هيآت مذهبي 

  سازمانهاي دخيل در پيشگيري: 

 سازمان بهزيستي 
  ستادهاي مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
 ستادهاي مبارزه با مواد مخدر و مفاسد اقتصادي 
  سازمان بازرسي و...... 

 در زندان يا و حرفه يزندگ يها موزش مهارتآ

 آموزي و همچنين جلسات مشاوره و آموزش و  هاي آموزشي و حرفه شركت در كالس
هاي مهم زندان است كه برخي از زنان به فراخور شرايط  هاي زندگي، از جمله برنامه مهارت



٢٤ 
 

تواند به  ها مي كالس حضور در اين. كنند هايي كه دارند، در آن شركت مي مندي زندگي و عالقه
  .شدن زمان، مفيد باشد چنين سپري ها و اطالعات و هم لحاظ آموزشي و افزايش سطح توانمندي

 هاي اجتماعي نظير دريافت وام پس از آزادي براي آن  از طرفي، برخورداري از برخي حمايت
براين، مدرك اعطاشده در بنا. تر است اند، راحت اين دوره را داشته  نامه گواهي  دسته از افرادي كه 

  .آيد كار زندانيان مي زندان پس از آزادي به
 

 پيشنهادات كاربردي در زندان زنان:  
  ايجاد مدرسه مديريت هتل و رستوران داري در زندانها با هدف اينكه زمانيكه بزهكار از زندان

ه قضاييه ميتواند بيرون ميآيد مهارتي را آموخته است و مدرك آن را دارد و با پشتيباني خود قو
آشپزخانه زندانها از جمله محلهايي .در سازمانهاي مربوطه به اين خدمات مشغول به كار شود

مناسب براي آموزشهاي مفيد جهت مهمانداري و پخت غذاهاي سنتي مطابق ميل توريستها 
 .دارد

 
 يسم و كالسهاي آموزش زبان انگليسي و در پي آن ترجمه مقاالت و كتابهاي مربوط به تور

گردشگري به عنوان بخش كابردي ورك شاپها و فروش آن كتابها در نمايشگاهها و مكانهاي 
  مربوطه در جهت اشتغال زايي و كارآفريني براي اين بانوان

  استفاده از كتابخانه زندانها جهت آموزشهاي استفاده از فضاي مجازي و ارايه خدمات آنالين 

 
 راحي وب سايت و فروش توليدات و صنايع دستي كه آموزش استفاده از اينترنت براي ط

آموزش آن را نيز در زندان ديده اند يعني در واقع اگر بانواني در زندان ياد گرفته اند فرش 
ببافند يا عروسك و ديگر صنايع دستي بسازند تكنيكهاي فروش و بازاريابي آنالين آن را نيز 

 .بايد به آنها آموخت

  هدف ما هستند؟ كدام مجرمين مناسب براي

آنهايي كه از طريق .مجرميني كه در زمينه بازاريابي و تبليغات داروهاي تقلبي از طريق اينترنت فعاليت داشته اند
اينترنت دست به قاچاق مواد مخدر قاچاق انسان قاچاق اطالعات سري شركت و اطالعات هويتي اخاذي و كاله 

سيستمهاي پرداخت آنالين توزيع مواد غيرقانوني از طريق اينترنت برداريهاي آنالين وپول شويي با استفاده از 
  .زده اند
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تحقيقات 

 بازاريابي

بودجه 

 بازاريابي

 تعيين بازارهاي هدف

: تعيين استراتژي بازاريابي

ارزش مشترك، استراتژي، 

ساختار، سيستم، كاركنان 

حرفه اي، مهارت ها، سبك 

 مديريت

درصدي  ٣٤بازار  - 

 اروپا 

روسيه و چين -   

ميليوني  ٢٠٠بازار  - 

 شيعيان جهان

 گردشگري تجاري 

فريحيت  

سالمت   

صنايع دستي، : فرهنگي و تاريخي 

 گردشگري غذا

 گردشگري مذهبي

 گردشگري كودك

 گردشگري ورزشي

بوم گردي و اقامتگاه هاي بوم گردي   

هاي بازاريابي  انجام فعاليت

ها ريزي و انجام برنامه  

جذابيت 

 بازار 
ان تو

 رقابت

رويكرد ايجاد 

 پايگاه آماري

اينفلوئنسر رويكرد 

 ماركتينگ 

 

رويكرد بازاريابي 

ايجاد برند ملي  ديجيتال

 گردشگري

 تبليغات 

 بازاريابي

 

 استراتژي بازاريابي گردشگري ايران
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  )١٣٩٧-دكتر شفيعي(استراتژي اصلي بازاريابي گردشگري ايران مربوط به طرح): ١١- ٥(شكل

 يستيز طيبخش مح يكشور و راهبرد ها و راه كارها يبرا يسبز در گردشگر تيريطرح مدفصل ششم در 
 هياول يها ستيچك ل) ١-٦(مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در قالب جدول كشور يگردشگر داريتوسعه پا

معرفي  سبز اروپا تيريو جامعه مد يانرژ يجهان اديبن EASTسبز در پروژه ها بر اساس منطق  تيريمد
از آنجا كه تا كنون به صورت جدي روي مبحث گردشگري سبز در كشور كار جدي صورت نگرفته گرديدند و 

است و با پيگيري مجري طرح و بررسي اطالعات موجود در ادراه كل مطالعات گردشگري كشور نيز داده ها و 
ف انجمن مطالب خاصي پيدا نشد لذا پيشنهاد مي گردد كه طرح پيشنهادي عنوان شده در فصل ششم از طر

مديريت سبز ايران دفتر استان يزد پايلوت كشوري قرار بگيرد و با توجه به ليست پيشنهادي اعضاي شوراي 
لطفا به اصل طرح (. راهبري استان جلسه اول آن در استان يزد شكل بگيرد و نتايج آن به مقامات داده شود

و خانم دكتر  يميمهندس رح يط آقابخش از فصل ششم توس نيالزم به ذكر است كه مطالب ا).رجوع شود
 هيته زديدر استان  يانرژ يجهان اديبن ندگانيو نما رانيسبز ا تيريانجمن مد رانيدهقان از همكاران طرح و مد

با توجه به ارتباطات خوبي كه اين دو بزرگوار با بنياد جهاني انرژي و جامعه مديريت سبز اروپا دارند  .شده است
اياي اين نهادهاي بين المللي براي توسعه مديريت سبز در گردشگري كشور ساير صنايع امكان بهرهمندي از مز

  .وجود دارد
و اثرات آن در كاهش مخاطرات و  داريپا يتوسعه گردشگر يطيمح ستيبعد ز يبررسدر ادامه فصل ششم به 

ن بخش را تهيه پرداخته شد كه آقاي مهندس دهقان منشادي از همكاران طرح اي كشور ستيز طيمشكالت مح
عنوان گرديدند ودر ) ٢- ٦(كردند  و راهكارهاي كاهش اثرات منفي گردشگري روي محيط زيست در جدول

در  يستيز طيمح يمسائل و ارائه راهكارها يبند تيو اولو ييشناسا ،يگردشگر يها طيمح يبند ميتقسبخش 
ير بخش هاي مرتبط با گردشگري راه كارهاي مختلفي در بخش هاي حمل ونقل، اقامت و سا سبز يگردشگر

ارائه شدند كه لزوم تصميم گيري فوري در مورد نحوه ارائه بسته هاي پذيرائي در حمل و نقل كشور و رعايت 
  .اصول استانداردهاي هتل سبز و رستوران سبز از مهمترين موارد هستند

  
  
  
  

 قيمت

 توزيع

 محصول

 مكان

 جايگاه يابي
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و جامعه  يانرژ يجهان اديبن EAST بر اساس منطقچك ليست هاي اوليه مديريت سبز در پروژه ها ):١- ٦(جدول
  سبز اروپا  تيريمد

  محيط زيست-١
  .تأثيرات رفتارهاي محيطي سازماني بر بازار موجود و آينده، شناسايي و تحليل شود  ١
اثرات زيست محيطي محصوالت و خدمات در طول كل دوره عمر آنها، شناسايي و تجزيه و   ٢

  .تحليل شود
طي، شناسايي و ارزيابي مي شود و گزينه هاي مختلف بهبود و رفع خطرات احتمالي زيست محي  ٣

  .آن، مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرند
  .پروژه سبز از طريق اجراي سيستم هاي مديريت زيست محيطي، شناسايي و طراحي شده باشد  ٤
  .پروژه سبز نشان دهنده مسئوليت هاي زيست محيطي سازمان باشد  ٥
  .اجرا گردد و به كاركنان مربوط شود) و آموزش(با روش هاي خاص  پروژه سبز  ٦
  .پروژه سبز در حفظ منابع و كاهش اثرات نامطلوب محيط زيستي موثر باشد  ٧
  .اجراي پروژه سبز به طور منظم نظارت شود  ٨
  .عملكرد پروژه سبز به طور مرتب بررسي و بازنگري شده و اقدامات سازگاري انجام شود  ٩
١

٠  
  .مزاياي پروژه سبز به ذينفعان اطالع داده شود

  
  اقتصادي- ٢
  .هزينه هاي مالي و مزاياي پروژه سبز به دقت مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد  ١
  .گزينه هاي سرمايه گذاري مختلف براي پروژه سبز مورد بررسي قرار بگيرد  ٢
قيمت عاقالنه و با (و بهترين گزينه  تامين كنندگان مختلف براي تامين پروژه سبز مقايسه شوند  ٣

  .انتخاب گردد) كيفيت خوب
  .استهالك پروژه سبز در نظر گرفته شود  ٤
پروژه سبز مزاياي اقتصادي را به وجود آورد، سودآوري را افزايش دهد و بازده خوبي از سرمايه گذاري   ٥

  .داشته باشد
  

  اجتماعي- ٣
  .و كارمندان را كاهش دهد پروژه سبز تاثير منفي در سالمت جامعه  ١
  .پروژه سبز يك محيط سالم و بهتر براي جامعه و كارمندان فراهم كند  ٢
  .پروژه سبز ميزان حوادث را كاهش دهد  ٣
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  .پروژه سبز تاثير مثبت در سالمت جامعه و كارمندان ايجاد كند  ٤
  

  تكنولوژي-٤
  رد اقتصادي آنها ياد مي شود بهبود يابدفرايندها بر اساس آنچه كه از نتايج محيط زيست و عملك  ١
  .پروژه سبز در ايجاد ارزش افزوده براي مشتريان و ساير سهامداران كمك كند  ٢
  .پروژه سبز به طور سيستمي طراحي و مديريت شود  ٣
  .پروژه سبز از روش ها و عمليات موثر و قابل استفاده  و محيط مناسب استفاده كند  ٤
  .رين تكنولوژي موجود استفاده كندپروژه سبز از بهت  ٥
  .پروژه سبز بهره وري  و فرايندهاي پرحاصل را  تضمين  كند  ٦
  .پروژه سبز داراي ويژگي جديد و نوآوري باشد  ٧
  .پروژه سبز استفاده از منابع و مواد را بهينه كند  ٨

  
و  يگردشگر داريدر توسعه پا يو مل يمذهب-يفرهنگ يها نيآئ ليها و پتانس داديرو يگردشگر فصل هفتمدر 
رويداد فرهنگي، ملي  ١٠٠مورد بحث و بررسي قرار گرفتند كه نزديك به  هيها و نقش قوه قضائ يسرگرم شيافزا

و مذهبي و قومي در كشور شناسائي و در مورد هر كدام تعريف و تشريحي ارائه شد كه در كجاي كشور و به چه 
پس از توضيح اين رويدادها براي هر استان چند رويداد گردشگري كه  .شكلي و در چه تاريخي برگزار مي شوند

-يمل يدادهايرو يدر اثر گذار يشك.  پتانسيل باالي جذب گردشگران داخلي و خارجي را دارند معرفي شد
و تحقق اهداف اقتصاد  يو غرور مل يشور و نشاط اجتماع شيكشور و افزا يگردشگر داريبر توسعه پا يمذهب

 ،يفرهنگ راثيحكومت و سازمان م يو چنانچه همه نهاد ها ستيدر سراسر كشور ن يو اشتغال زائ يمقاومت
 يو همدل يهمكار هياز وقوع جرم قوه قضائ يريشگيو پ يمعاونت اجتماعبا  يگرو گردش يدست عيصنا
توان  ياشته باشند، مد بايز رانيها در سرتاسر ا نيمراسم ها و آئ نيبا شكوه ا يو تعامل سازنده در برگزار كينزد

 سعهو رشد و تو ياجتماع يها بيكاهش آس نهيآن را به خصوص در زم يو معنو يآثار و بركات ماد
و  يتيامن يها يريشگياداره كل پ كه اين بودفصل  نيدر ا تينكته حائز اهم. شاهد بود يداخل يگردشگر

 ديكشور ابتدا د يو اطالعات يتيامن يهانهاد ريسا كينزد يبا همكار هيقوه قضائ يمعاونت اجتماع يانتظام
 نيمثبت و باور به ا ديهست را برطرف كنند و سپس با د يمل يها نياز آئ يتعداد يرا كه رو يتيو امن يمنف
منجر  يطرح مل نيبه تحقق اهداف ا دادهايها و رو نيآئ نيباشكوه و امن ا يآنها در برگزار يكه همكار تيواقع

  .كنندشود مسئله را دنبال  يم
ملت ايراني از زمانهاي طوالني داراي مراسم و آيين هاي مخصوصي بخود بوده اند كه مي توان از عيد نوروز، شب 

هايي حس شـادي وآزادي را در   اجازه برگزاري چنين مراسم. ده ها آيين ملي ديگر نام برد... يلدا ، جشن سده و 
د كه جنبه مذهبي نداشته ولـي اجـازه برگـزاري آزاد آن    مردم بوجود آورده و بدليل اينكه شاهد رويدادي هستن
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داده شده ، از زندگي در اين سرزمين احساس رضايت مي كنند و باعـث  افـزايش حـس خوشـبختي را در آنهـا      
كند و دليلـي   تر مي ولي هرگونه جلوگيري  از برگزاري، عالو ه بر اينكه وجود چنين رويدادي را برجسته. شود مي

شود،باعث سرخوردگي قشـري از جامعـه شـده و بهانـه بـه سـودجويان        اقشاري كه جامعه مي بر حساسيت ديگر
  .دهد تا با تحريك مردم زمزمه تغيير در وضع موجود را بلندتر سر دهند مي

توان اينگونه بيان كـرد كـه، در صـورت برگـزاري آنهـا بـه        ها بر روي گردشگر خارجي را مي تاثير اين مراسم     
ها شاهد  و انجام تبليغات مناسب، آشنايي با فرهنگ غني ايران بوجود آمده و در هنگامه اين آيينصورت باشكوه 

هجوم اين گردشگران به ايران براي تماشا و تجربه آن خواهيم بود كه عالوه بر ارز آوري، حس افتخار به خـود و  
اهد آن هسـتيم نسـل جـوان بـه دليـل      در حاليكه در امروز جامعه ش. فرهنگ خود را در ايرانيان بوجود مي آورد

وجود محدوديت ها و عدم برگزاري اين شايسته اين آيين ها سرخورده شده و رو به فرهنگ مصنوعي، بي هويت 
اند، بطوريكه در هنگام جشن هايي چون كريسمس و ولنتياين با لبـاس مبـدل در    و پر از زرق و برق غرب آورده

خصوصي و حتي مكان هاي عمومي ظاهر گشته و بدليل تبليغات مجلـل  بسياري از كافي شاپ ها، مهماني هاي 
در بسياري از موارد شاهد آنيم كه بسياري از جوانان تحت . شوند غرب خواهان برگزاري اين گونه از مراسم ها مي

از انجام  تاثير قرار گرفته، بطور آشكار بيان مي كنند كه اي كاش در سرزمين ديگري زاده شده بودند تا بتوانند از
اين گونه رويدادها لذت ببرند در حاليكه فرهنگ ايراني داراي پتانسـيل كـافي و چـه بسـا داراي عمـق، تنـوع و       
جذابيت بيشتريست ولي به دليل برخورد نامناسب در طول ساليان گذشته و عدم به روز شدن آنها، كـم كـم در   

در خـور اسـت در هنگـام برگـزاري چنـين      . حال رنگ باختن و حذف شدن از صحنه زندگي عموم جامعه اسـت 
با آن صورت نگيرد و به برگزاري آن كمك شود زيرا اينگونه مراسم هـا نـه تنهـا     برخورد قهرآميزمراسم هايي 

است براي حس دوست داشتن وطن و فرهنگ خودي و به دليل تجربيات گذشـته   فرصتينيستند بلكه  تهديد
شند و مي توان با بحث آزاد ،به راحتي بـه برتـري فرهنـگ اسـالمي     نمي توانند تهديدي براي فرهنگ اسالمي با

  .دست يافت

گيرد بايد توجه داشت كه شايد برخورد  قرار مي قوه قضاييههاي ايراني كه اكثرا مورد بي مهري  در مورد جشن
ها  مهايي و حس وطن پرستي  با برگزاري اين مراس تر الزم است تا خال حس نياز به چنين مراسم منصفانه

هاي وارداتي و مصنوعي  درميان مردم پر شود، در غير اينصورت بايد منتظر پرشدن چنين نيازي از سوي مراسم
گرايي مفرط در بين جوانان و ايجاد حس منفي ناشي از برخوردهاي  بود فلذا با برخورد مناسب  از رخدادن غرب

هر منطقه  هاي دادستانهايي كه با  هماهنگيشايسته است با . تند نسبت به نظام و قوه قضاييه كاسته شود
زيرا در بسياري موارد، . هاي ملي اقدامات مقتضي صورت گيرد گيرد در تدوين اصول برگزاري جشن صورت مي

هايي  شود، درنتيجه با هماهنگي گرفته مي) شوراي تامين استان(ها و رويدادها در  تصميم به برخورد با اين جشن
گيرد و ايجاد مشي كلي براي برخورد با چنين رويدادهايي، از روي دادن برخوردهاي  ت ميها صور كه با دادستان

  .نسنجيده و سطحي جلوگيري شود
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هاي قومي با درخواست نحوه برگزاري دقيق مراسم از متوليان برگزاري آن و همچنين  در مورد مراسم و آيين
ها شوند، چنان كه در  رگزاري دقيق و منظم اين مراسمناظر بر ب قوه قضائيه،  هاي ميراث فرهنگي استان سازمان

  .حضور گردشگران باعث تداخل  مراسم نشود) پير شاليار(  بعضي موارد همچون جشن
ها باعث  هاي مذهبي در بسياري از موارد ديده شده عوامل خودسر و تندرو با حضور در مراسم در مورد جشن

هاي مهاجرتي و ديد  ها شده اند كه درنتيجه باعث  ايجاد انگيزه ليتبرهم زدن آن و ايجاد نارضايتي در ميان اق
شوند پس با هماهنگي مسئوالن قوه قضاييه و شوراي تامين استان با مسئوالن برگزاري،  منفي به نظام مي

 ديشد كه هر استان با ادآورينكته را  نيا. ها در آرامش به برگزاري مراسم بپردازند كوشش شود تا اقليت
به   جشن يبرگزار يها يژگيو و طيبا ارسال شرا كهيبطور رد،يها را خود  بر عهده بگ جشن نيا يبرگزار تيولمسئ
و  ديايبا قانون بوجود ن رتيو مغا يناهماهنگ يالزم صورت گرفته تا در هنگام برگزار يها يهماهنگ هييقضا قوه

  .ها ظاهر شود جشن يدر نقش پاسدار برگزار هييقضا وهق
بطوريكـه بـراي شناسـاندن خـود     . ها جزو جدا نشدني از فرهنگ و اصـالت آنهاسـت   كدام از اين قوميترقص هر 

هـاي   در موارد بسياري مشاهده شده، قوميت. كنند درهنگام يك گردهمايي از اين نوع ابزار اجتماعي استفاده مي
شـايد بتـوان يكـي از    . انـد  ره بـرده ترك، كرد، تركمن و بلوچ از اينگونه حركات به عنوان نشانه استقالل طلبي به

داليل اين سواستفاده را مقاومتي عنوان كرد كه در سالهاي گذشته با برگزاري آن شده، در حاليكـه بـا  برخـورد    
شـود، بلكـه بـا      متناسب و معرفي آن به عنوان يك جاذبه گردشگري نه تنها بهانه از جـدايي طلبـان گرفتـه مـي    

از آن به عنوان ابزاري براي نشان دادن كارايي نظام در متحد نگـه داشـتن   ها  قصنمايي و معرفي  اينگونه ر بزرگ
هـا و دادن   هاي همسايه ماننـد تركيـه در سـازش بـا قوميـت      در حاليكه بعضي از دولت اقوام ايراني استفاده كرد

مشاهده اينگونه مراسم عالوه بر آن فوايد مالي كه جذب گردشگر براي  .اند ها ناتوان بوده هاي حداقلي به آن آزادي
به همراه دارد و همچنين شادي، سرزندگي و حس غرور از اجراي اينگونه مراسم در مقابل گردشگر خارجي قابل 

مطالب اين فصل توسط آقاي مسعود فخري مسئول رويدادهاي گردشگري كميته گردشگري . پوشي نيست چشم
ز هستند و تقويم گردشگري رويدادها را نيز نهيـه كـرده   پايدار استان يزد تهيه شده است كه از همكاران طرح ني

  .اند كه در پيوست ها آمده است

اميد است اين تقويم گردشگري كه بنا بر گفته خود كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
ر سايت گردشگري كشور در نوع خود بي نظير است و بسياري از رويدادها را شامل شده و نسبتا كامل است د

www.irtss.ir  بارگزاري شود و به استان هاي مختلف ارسال گردد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و ساير
نهادهاي مربوطه از آن حمايت كنند و با توجه به همه مطالب فوق و افزايش شور و نشاط اجتماعي در جامعه به 

  .مذهبي بيش از پيش اهميت داده شود -مليبرگزاري اين رويدادهاي 
 هاNGO-ونيروحان- مايصدا وس- آموزش و پرورش-دانشگاه- داريپا يگردشگر يآموزش همگان فصل هشتمدر 

به  ليكشور و ن يگردشگر داريدر توسعه پا ينقش آموزش و فرهنگ ساز.  مورد بحث و بررسي قرار گرفتند
از  يناش ياجتماع يها بيو به تبع آن كاهش وقوع جرم و آس يكاريب و رفع ي، اشتغالزائ ياهداف اقتصاد مقاومت
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هم به شكل  آموزش آن تياهم زين يطرح مل نيدر ا. ستين دهيپوش چكسيبر ه يفقر و وضع بد اقتصاد
 يبرا يو راهبردها و اقدامات عمل شنهاداتيپ يكسرياقشار مختلف جامعه مورد توجه قرار گرفته و  يابر يهمگان
قبل . در اين فصل به آنها پرداخته شدآورده شده اند كه  يو لزوم آموزش همگان ين صنعت گردشگرشد يمردم

كالن چهارم توسعه  هدف يكشور و اقدامات انجام شده و راهبردها در راستا يوضع آموزش يبررس جياز آن نتا
كشور در  يو گردشگر يتدس عيصنا ،يفرهنگ راثيسازمان م يكه از طرف مركز مطالعات گردشگر يجهان داريپا

 .به همگان بدهد داريدر مورد بخش آموزش توسعه پا يكل ديتا د شدذكر  بودطرح گذاشته شده  يمجر ارياخت
  :سپس در بخش آموزش و پرورش پيشنهادات زير داده شد

لزوم برگزاري همايش ها و نشست هاي تخصصي فصلي براي مديران كل آموزش و پرورش كشور  در حوزه  - ١
رفي اهداف توسعه گردشگري پايدار و معرفي صنعت گردشگري و ذينفعان آن به مديران كل با رويكرد كاهش مع

  . آسيب هاي اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم در بين دانش آموزان كشور

 آسيب هاي فصلي با موضوع گردشگري پايدار و اقتصاد مقاومتي در راستاي كاهش همايش برگزاري لزوم - ٢
ابتدا در ( جرم  براي مديران، مربيان و معلمين مدارس در استان ها و شهرها وقوع از پيشگيري و تماعياج هاي

استان هاي منتخب طرح و شهرهاي بزرگ و گردشگر پذير كشور انجام شود و در صورت بازخورد مثبت در 
م از لحاظ اقتصادي      شهرهاي كوچكتر و مرزي كشور كه مشكالت اجتماعي و وقوع جرم بيشتري دارند و مرد

وضعيت معيشتي بدي  دارند و بيكاري بيشتر است ولي امكان توسعه محصوالت گردشگري گوناگون و جذب 
گردشگري داخلي و حتي خارجي وجود دارد نيز اين همايش هاي فصلي با همكاري آموزش و پرورش، سازمان 

اجتماعي قوه قضائيه آن استان يا شهر برگزار ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و نمايندگي معاونت 
  .شوند و با توجيه مديران و معلمين، موارد آموزشي در اين همايش ها به دانش آموزان منتقل گردد

امكان حضور متخصصان و كارآفرينان و مسئولين دولتي و سمن هاي گردشگري در تعدادي از مدارس استان - ٣
سخنراني و يا برگزاري كارگاه براي دانش آموزان جهت آشنا سازي آنها با ها در پايه هاي مختلف تحصيلي جهت 

ابر صنعت گردشگري و نحوه تعامل دانش آموزان در برخورد با گردشگران داخلي و خارجي و معرفي جاذبه هاي 
مجري ( گردشگري آن استان و شهر به دانش آموزان بومي جهت حفظ و نگهداري اين جاذبه ها و فرهنگ سازي

در تعدادي از مدارس شهر يزد حضور پيدا كرد و در قالب همايش و كارگاه  ٩٦- ٩٧طرح در سال تحصيلي 
صنعت گردشگري را با تاكيد بر اصول گردشگري پايدار براي دانش آموزان اين مدارس تشريح كرد و جاذبه هاي 

ا گردشگران را به آنها آموزش داد گردشگري يزد را با فيلم و كليپ به دانش آموزان معرفي كرد و نحوه تعامل ب
 و گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان پرورش، و لذا اگر تفاهم نامه سه جانبه بين آموزش

شهرها بابت اين موضوع و ساير موضوعات اشاره شده در  يا استان ها قضائيه قوه اجتماعي معاونت نمايندگي
ج خوبي درسطح خرد و كالن در آينده نزديك خواهيم بود و چه بسا بندهاي ديگر صورت بگيرد قطعا شاهد نتاي

با اين آموزش ها و فرهنگ سازي ها در مدارس شاهد كاهش آسيب هاي اجتماعي در بين دانش آموزان و 
  .خانواده هاي آنها باشيم كه البته تاييد اين موضوع نياز به تحقيقات ميداني و جامع تري دارد
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درسي يا مطالعه آزاد  با عنوان سفر و اصول گردشگري پايدار و اقتصاد مقاومتي در  لزوم گنجاندن كتاب - ٤
 و مقاطع ابتدائي و متوسطه كه در صورت تصويب اين بند مي توان با كارشناسان مختلف حوزه هاي آموزش

نديشي قضائيه جلسات هم ا قوه اجتماعي معاونت و گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان پرورش،
تشكيل داد و محتواي اين كتاب ها را كه با هدف فرهنگ سازي گردشگري پايدار در راستاي اهداف اقتصاد 

معرفي جاذبه هاي ناشناخته . مقاومتي و كاهش آسيب هاي اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم است را تهيه كرد
تهيه شده در بخش اول طرح و  گردشگري كشور و محصوالت و گونه هاي گردشگري استان ها مشابه جدول

صنايع دستي بومي استان ها به دانش آموزان جهت ترغيب آنها و خانواده هايشان براي سفر به شهرهاي كمتر 
  .شناخته شده كه دچار بيكاري و معضالت اجتماعي نيز هستند از جمله موارد پيشنهادي مجري طرح مي باشد

 و دستي صنايع فرهنگي، گردشگري پايدار سازمان ميراثامكان حضور مجري طرح و نماينده آموزشي - ٥
در تهران يا هر شهر ديگر ايران كه ( گردشگري كشور در گردهمايي عمومي سازمان هاي دانش آموزي كشور

، شوراهاي دانش آموزي،بنياد علوي،جمعيت هالل احمر دانش آموزي، بسيج دانش )ساالنه برگزار مي شود
زمان ديگري كه گردهمائي ساالنه دانش آموزي كشوري دارند جهت آشنا كردن آموزي و يا هر ارگان و سا

  .متخبين با اصول گردشگري پايدار و موارد مطرح شده در بنده هاي قبل

 و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان پايدار گردشگري آموزشي نماينده و طرح مجري حضور امكان - ٦
ش آموزي استان ها و ساير جمع ها و گردهمائي ها و اردوهاي گردشگري استان ها در مجلس شوراهاي دان

دانش آموزي جهت برگزاري كارگاه پيرامون موضوع طرح براي منتخبين دانش آموزي و آموزش آنها و 
درخواست از آنها جهت آموزش مطالب به ساير دانش آموزان در مدارس هاي خود و ارائه گزارش ماهانه 

رد اقدامات صورت گرفته در حوزه توسعه گردشگري پايدار توسط مدارس آنها به شوراهاي دانش آموزي در مو
استان و در نظر گرفتن هدايا و سفرهاي معنوي و تفريحي  گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، سازمان ميراث

عوت به د ١٣٩٧براي نمونه مجري طرح در امردادماه . براي دانش آموزان موفق در اجراي اقدامات خواسته شده
آموزش و پرورش استان يزد اين مورد را براي منتخبين شوراهاي دانش آموزي استان يزد انجام داد كه گزارش 
كامل آن در ادامه آورده مي شود و مي توان مشابه اين كار را براي ساير استان ها انجام داد و نماينده آموزشي 

يه نيز در اين برنامه شركت كند و در راستاي مباحث استاني معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائ
  .گردشگري و اقتصاد مقاومتي موارد آسيب هاي اجتماعي و پيشگيري از جرم را به منتخبين شوراها آموزش دهد

با تصاوير موجود به طور كامل در اين فصل  ٦موضوع بند  يطرح در راستا يمجر يگزارش اقدام عملسپس 
  . الگوئي براي ساير استان ها باشد آورده شد كه مي تواند

برگزاري مسابقات و استارت آپ ها با موضوع طرح در مدارس كشور و بهره گيري از ايده ها و نظرات خالقانه -
بعضا دانش آموزان و خانواده هاي آنها اطالعاتي از . دانش آموزان سراسر كشور در توسعه پايدار گردشگري كشور

ناشناخته محل زندگي خود دارند كه به توسعه گردشگري آن منطقه خيلي      يكسري جاذبه هاي گردشگري
برگزاري استارت آپ ها با هدف طراحي محصوالت گردشگري متنوع در آن منطقه و ايده . مي تواند كمك كند
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پردازي در حوزه استفاده صحيح از فضاي مجازي جهت معرفي جاذبه هاي گردشگري آن منطقه به ساير مردم 
" هر دانش آموز ايراني سفير فرهنگي و گردشگري محل زندگي خود "برگزاري مسابقه كشوري. ر و جهانكشو

به اين ترتيب كه دانش آموزان با خالقيتي كه دارند تصاوير و كليپ هايي با توضيحات فارسي و زير نويس 
ر فضاي مجازي بارگذاري انگليسي از جاذبه هاي گردشگري كمتر شناخته شده محل زندگي خود تهيه كنند و د

كنند و در جهت بازاريابي و تبليغات گردشگري كشور كمك شاياني انجام دهند و ياد بگيرند از فضاي مجازي در 
دانش آموزان در اين مسابقه كشوري مي توانند . جهت صحيح و انتشار اخبار مثبت از كشور استفاده كنند

زمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور تهيه   تصاوير و كليپ هاي خود را به وب سايتي كه سا
مي كند بفرستند و يا به سازمان هاي استان خود و از منتخبين در قالب گردهمايي كشوري تقدير شود و 

و سفرهاي ) جهت حمايت از توليد و كاالي ايراني و فرهنگ سازي(هدايايي مانند صنايع دستي بومي استان ها
داده شود كه البته مي توان ...انواده به مناطق كمتر شناخته شده ايران مانند چابهار، بوشهر وداخلي به همراه خ

  .از اسپانسرهاي گردشگري استان ها براي تامين اين هدايا استفاده كرد كه بار مالي براي سازمان نداشته باشد

رهنگ سازي گردشگري صحبت با گروه هاي نمايشي و هنري مدارس جهت انتخاب موضوعاتي با هدف ف- ٨
داخلي و خريد صنايع دستي بين دانش آموزان و خانواده هاي آنها كه رويكرد كاهش آسيب هاي اجتماعي و 

در صورت اكران نمايشي موفق و درخور موضوع طرح . پيشگيري از وقوع جرم نيز در اين نمايش ها ديده شود
 ٧رهاي شهرداري ها صورت بگيرد و هدايايي مانند بند هماهنگي با شهرداري ها جهت اكران رايگان آنها در تاال

  .نمايش ها و تئاترها اثر بلند مدت و مثبتي روي افراد مي گذارند.در نظر گرفته شود

درخواست از معلمين و مربيان پرورشي مدارس جهت انتخاب موضوعات انشا ها و تحقيقات دانش آموزان پايه - ٩
ح تا اهداف آموزشي مورد نظر در كالس هاي درسي نهادينه شود و هاي مختلف تحصيلي پيرامون موضوع طر

توجه به توسعه پايدار گردشگري كشور و رونق اقتصادي ناشي از آن از طريق دانش آموزان در خانوداه ها مطرح 
  .شود

 فرهنگي، ميراث سازمان پرورش كشور و و ادامه برگزاري طرح هميار گردشگر كه با تفاهم جامع  آموزش -١٠
گردشگري كشور شكل گرفته و مجري طرح و همكارانش در كميته گردشگري پايدار استان يزد  و دستي صنايع

گردشگري استان يزد آن را به طور موفق اجرا كردند كه بخشي  و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان زير نظر
  .از تجربه عملي يزد استفاده كننداز گزارش عملكرد آن در ادامه آورده مي شود و سايراستان ها مي توانند 

همچنين پيشنهاد مي شود كه طرح هميار گردشگر كه به صورت پايلوت و موفق در استان يزد انجام شده است 
در ساير نقاط كشور نيز پيگيري شود و الزمه آن تفاهم نامه همكاري بين آموزش و پرورش استان ها و سازمان 

  .        ري استان ها مي باشدميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگ
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در ادامه اين فصل در مورد دانشگاه ها و نقش بزرگي كه در فرهنگ سازي و آموزش همگاني گردشگري پايدار 
در كشور مي توانند داشته باشند بحث شد و پيشنهاداتي آورده شد كه خواننده محترم مي تواند به خود فصل 

ها به خصوص راهنمايان تور در توسعه گردشگري پايدار به طور رجوع كند و سپس در مورد نقش تورگردان 
مفصل راهكارها و پيشنهاداتي ارائه شد كه براي اولين بار است در كشور به اين شكل كامل اين موارد ذكر      

مي شوند و پيشنهاد مجري طرح گنجاندن اين موارد آموزشي در سرفصل هاي دروس راهنمايان تور است كه 
ورد موافقت اداره كل مطالعات و آموزش گردشگري كشور قرار بگيرد در آينده شاهد تربيت راهنمايان چنانچه م

  .  تور و تورگردان هائي با ديد گردشگري پايدار و اصول و ارزش هاي آن هستيم
در حوزه  يو آموزش يفرهنگ ميدر انتقال مفاه ياز امكانات رسانه ا يريتواند با بهره گ يم مايصدا و س
مردم در حفظ اماكن  يبخش يآگاه يالزم برا يها نهيزم يخيضرورت حفظ اماكن تار نييو تب يگردشگر

كردن  يو كاربرد يو نوآور تيمردم به خالق قيو با تشو ديرا فراهم نما يداخل يدست عيو توسعه صنا يخيتار
     يواردات كاالها يزم براال طيدهد و شرا شيرا افزا يداخل يدست عياقبال مردم به صنا يداخل يدست عيصنا

جاذبه  يتواند با معرف يرسانه م). ياز شعار امسال رهبر تيحما يدر راستا( را محدود كند يخارج تيفيك يب
خبرند،  يب بايآثار ز نياست و مردم كشور از وجود ا رينظ يب نكشور كه در نوع خود در جها يگردشگر يها
 ياز جاذبه ها يگردشگران داخل يفر فراهم آورد تا ضمن بهره منداصالح فرهنگ س يالزم را برا يها نهيزم

با توجه به نقش بسيار مهم  .فراهم شود زيدر كشور ن يحضور گردشگران خارج يها نهيكشور، زم يگردشگر
  : صدا و سيما مجددا پيشنهادات اين بخش را در اين فصل جمع بندي عنوان مي كنيم

 به معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيهاي كشور دعوت از رياست محترم صدا وسيم -١
و برگزاري جلسه اي پيرامون موضوع طرح با حضور ايشان و جناب آقايان دكتر مونسان و دكتر الفت و ساير 
مديران كل سه سازمان و مجري طرح جهت همفكري در نحوه ورود صدا و سيما به بحث فرهنگ سازي توسعه 

  ري كشور و تبليغات و بازاريابي در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتي و كاهش آسيب هاي اجتماعيپايدار گردشگ
اختصاص بودجه آموزش و فرهنگ سازي در راستاي توسعه گردشگري پايدار كشور با رويكرد تحقق بخشيدن - ٢

اطقي كه پتانسيل به اهداف اقتصاد مقاومتي و كاهش آسيب هاي اجتماعي و اشتغالزايي و رفع بيكاري در من
  .جذب گردشگر داخلي و خارجي دارند

رهبري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي  بيت اختصاص بودجه از طرف- ٣
و گردشگري و ساير نهاد هاي فرهنگي ديگر جهت ساخت مستندهاي جذاب از جاذبه هاي گردشگري ناشناخته 

با تمركز بر محصوالت و گونه هاي ) انند برنامه مستند ايرانگرد توسط جواد قارآئيم(و كمتر شناخته شده كشور
  گردشگري پتانسيل دار در مناطق محروم كشور و توجه به جدول گونه هاي گردشگري در بخش اول

برگزاري نشست ها و ميزگردهاي گردشگري پايدار با رويكرد آموزشي و فرهنگ سازي به صورت هفتگي در -٤
و  گردشگري و دستي صنايع هاي پرمخاطب تلوزيوني داخلي با حضور مسئولين سازمان ميراث فرهنگي ،شبكه 

و تمركز بر موضوع طرح با حضور مجري طرح در  معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه
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ي از دانشجويان رشته تعداد. تعدادي از اين برنامه ها جهت توضيح بخش ها و مباني اجرائي طرح در رسانه ملي
  .مديريت جهانگردي نيز به عنوان حضار جهت پرسش و پاسخ در اين نشست ها حضور داشته باشند

  تعدادي از موضوعات پيشنهادي اين ميزگردها در صدا و سيما
  توسعه پايدار گردشگري كشور و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و نقش سازمان هاي مختلف-١- ٤
  مختلف هاي سازمان نقش و اشتغالزائي و كاهش آسيب هاي اجتماعي و كشور گردشگري پايدار توسعه  -٢- ٤
  كارآفريني سبز و اشتغالزائي با توسعه گردشگري پايدار در كشور -٣- ٤
  و نقش مردم و سرمايه گذاران) بخش اول(معرفي جدول گونه هاي مختلف گردشگري استان ها-٤- ٤
  ه گذاران داخلي توسعه گردشگري داخلي و نقش سرماي-٥- ٤
  .بررسي راه كارهاي توسعه بازاريابي و تبليغات گردشگري در جهت افزايش گردشگران ورودي-٦- ٤
  مردمي شدن گردشگري و توسعه پايدار آن-٧- ٤
  .باحضور آقاي دكتر مسعودي فر و كارشناسان گردشگري امنيت و گردشگري-٨- ٤
  )تشريح طرح هميار گردشگر( در مقاطع مختلف توسعه پايدار گردشگري كشور و نقش دانش آموزان-٩- ٤
  .نقش روحانيون و نهادهاي مذهبي و كشور گردشگري پايدار توسعه - ١٠- ٤
  )ها NGO(نقش سازمان هاي مردم نهاد و كشور گردشگري پايدار توسعه - ١١- ٤
يان تور، نقش تشكل هاي گردشگري مانند كانون انجمن صنفي راهنما و كشور گردشگري پايدار توسعه - ١٢- ٤

  جامعه هتل داران  و آژانس ها و دفاتر خدمات مسافرتي
  دانشگاه و نقش اساتيد و دانشجويان رشته مديريت جهانگردي در توسعه پايدار گردشگري كشور- ١٣- ٤
حفظ محيط زيست و توسعه پايدار گردشگري كشور با حضور كارشناسان محيط زيست و فرهنگ سازي - ١٤- ٤

در شمال كشور تخريب محيط زيست و آلوده (صول محيط زيستي گردشگري پايدارسفرهاي داخلي در جهت ا
  )كردن جنگل ها و سواحل به زباله هاي ناشي از اقامت گردشگران فاجعه بار است

  نقش مستند سازان و كارگردان ها در توسعه گردشگري فيلم و كشور گردشگري پايدار توسعه - ١٥- ٤
  )حمايت از كاالي ايراني(و نقش آن در تحقق شعار امسال رهبري كشور گردشگري پايدار توسعه - ١٦- ٤
  گردشگري پايدار و رونق صنايع دستي بومي ايران- ١٧- ٤
  گردشگري مذهبي و معنوي و صدور ارزش هاي اسالم و انقالب توسط گردشگران ورودي- ١٨- ٤
  هايران هراسي و اسالم هراسي و نقش گردشگري پايدار در كاهش اين دو پديد- ١٩- ٤
  مناطق محروم و توسعه گردشگري داخلي با هدف فقر زدائي و كاهش وقوع جرم- ٢٠- ٤
  .....و غيره- ٢١- ٤

موضوعات جذاب و زيادي هستند كه مي توانند موضوع اين ميزگردهاي صدا وسيما باشند ولي اولويت با 
  . موضوعات پيشنهادي باال است

ز بايد در تحقق اين طرح ملي بسيج شوند و دو تا سه عالوه بر شبكه هاي ملي تمام شبكه هاي استاني ني- ٥
برنامه در هفته در ساعات پر مخاطب را به معرفي جاذبه هاي مختلف گردشگري استان خود و ميزگردهائي با 
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 و اجتماعي معاونت و گردشگري و دستي صنايع ، فرهنگي ميراث سازمان حضور كارشناسان و مسئولين
خيلي از مردم كشورمان هنوز جاذبه هاي گردشگري كمتر شناخته . استان ترتيب دهند جرم وقوع از پيشگيري

شده استان خود را نديدند و صدا و سيماي مراكز استان ها مي توانند در معرفي اين جاذبه ها در قالب 
رگ مستندهاي گردشگري استاني و دادن آموزش هاي اصول گردشگري پايدار در حين اين برنامه ها نقشي بز

با توسعه گردشگري روستائي و بوم . پخش صوتي اين برنامه ها نيز از راديو مراكز استاني صورت گيرد. ايفا كنند
گردي ها در خيلي از استان هاي كشور مي توان مردم شهرهاي استان ها را جهت گذراندن آخر هفته خود 

استان ها كرد البته پر كردن اوقات  ترغيب به سفر كوتاه به اين بوم گردي ها و روستاهاي هدف گردشگري
  .فراغت اين گردشگران درون استاني با برنامه هاي شاد و جشنواره هاي محلي نيز پيشنهاد مي گردد

با توجه به انواع گونه هاي ) دقيقه اي ١(پخش تيزرهاي تبليغاتي از جاذبه هاي بي نظير گردشگري ايران-٦
ورت حرفه اي و هدفمند قبل از برنامه هاي پربازديد شبكه ملي گردشگري معرفي شده در بخش اول طرح به ص

  . و دعوت مردم ايران به بازديد از آنها در راستاي توسعه گردشگري داخلي و پخش صوتي آن از راديو ايران
ايده پردازي و طراحي مسابقات جذاب و مهيج تلوزيوني با توجه به موضوع طرح و اطالع رساني و فرهنگ -٧

ميليون جاذبه هاي مختلف گردشگري كشور جهت رونق گردشگري داخلي با دعوت از  ١امون سازي پير
اسپانسرهاي بزرگ گردشگري كشور و آژانس هاي بزرگ جهت اسپانسر شدن اين مسابقات و دادن بسته هاي 

فرهاي به مناطق كمتر شناخته شده ايران جهت فرهنگ سازي س) به عنوان جايزه اين مسابقات( سفرهاي داخلي
چابهار، بوشهر و مناطقي كه از نظر معاونت اجتماعي قوه قضائيه (داخلي و جلب توجه مردم ايران به اين مناطق

فقر و بيكاري در آنها بيشتر است و احتمال وقوع جرم به دليل بيكاري جوانان بيشتر است مورد توجه قرار 
  .از افراد حرفه اي نظرسنجي شود در مورد محتوا و نحوه برگزاري اين مسابقات بايد). بگيرند

با موضوع طرح و نشان دادن مناطق بكر و ) ملي و استاني( ساخت فيلم ها و سريال هاي تلوزيوني جذاب-٨
كه مخاطبين با ) مانند سريال هاي شبكه هاي تركي( جذاب گردشگري ايران در دل اين سريال ها و فيلم ها

در اينجا نقدي بزرگ به دست اندركاران سريال بسيار . ه آنها شوندديدن اين مناظر و اماكن ترغيب جهت سفر ب
زيبا و پرمخاطب پايتخت وارد است كه درحاليكه حرف از اقتصاد مقاومتي و توسعه گردشگري داخلي مي زنيم 

 بخش هائي از اين سريال پر مخاطب داخلي در تركيه پر شده بود و توجه مردم ايران را ١٣٩٧متاسفانه در نوروز 
جهت سفر به اين كشور كه به خودي خود ايراني ها زياد مي روند را جلب كرده بود در حاليكه مي توانست 
برعكس باشد و اين سريال در نقاط مختلف ايران با هدف نشان دادن جاذبه هاي گردشگري كشور به خصوص 

  .رويكرد ساخته شوند با اين ٩٨اميدواريم سريال هاي نوروز . مناطق كمتر شناخته شده پر شده باشد
مورد قبلي را نيز مي توان به شبكه هاي برون مرزي ايران جهت نشان دادن چهره  ٨تمام موارد ذكر شده در - ٩

و تمركز بر گردشگري  ٨واقعي از جاذبه هاي بي نظير گردشگري ايران به جهانيان تعميم داد به خصوص بخش 
براي مثال جكي جان جهت بازي (اماكن گردشگري ايران فيلم و مستند با حضور بازيگران مطرح جهاني در

كردن در فيلمي حرفه اي كه در جاذبه هاي ميراث جهاني ايران ساخته مي شود دعوت به ايران شود و يا حتي 
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به ايران ) مثل مايكل مور(بازيگران و كارگردان هاي معروف هاليوودي كه بعضا با سياست هاي آمريكا مخالفند
بسازند و در همه سينماهاي دنيا به  ٣٠٠يلم شكوه تمدن پارس را در برابر فيلم ضد ايراني دعوت شوند و ف

اسالمي پيشرفت -الگوي ايراني. تصوير در آيد تا جهانيان با حقايق اين كشور كهن و مهد تمدن جهان آشنا شوند
ضور در جامعه بين نيز مي تواند در جهت فرهنگ سازي عمومي موضوع ساخت خيلي از فيلم هائي در حد ح

چرا بايد فيلم هاي منفي اجتماعي اوضاع دروني ايران فقط در جشنواره هاي .(الملل و جشنواره هاي خارجي شود
بين المللي مطرح شوند، بايد در نشستي جامع با كارگردانان مطرح كشور از آنها خواسته شود زيبائي هاي ايران 

  ).   الت اجتماعيرا به رخ جهانيان بكشند به جاي فقر و معض
  

ي از ديگر بخش هاي اين فصل مذهب ينهادها ريو سا ونيو روحان  داريپا يگردشگر يآموزش و فرهنگ ساز
يكي . مهم بود كه خواننده محترم جهت ديدن راهكارها و پيشنهادات مي تواند مستقيم به اين فصل مراجعه كند

در  كرتيل فيبه صورت ط يپاسخ گردشگران خارج):٢- ٨(جدول از موارد بسيار مهم مطرح شده در اين فصل، 
بود كه نتايج علمي جالبي را در مورد اثرگذاري گردشگري معنوي  زديدر  يمعنو يگردشگر يتورها جيبخش نتا

در يزد نشان مي دهد و اگر همين جدول و گزارش عملكرد كميته گردشگري مذهبي و معنوي استان يزد كه 
عاونت اجتماعي قوه قضائيه و معاونت گردشگري كشور شده است، در اختيار نهاد نسخه اي از آن قبال تقديم م

هاي مذهبي و ائمه جمعه سراسر كشور قرار بگيرد و به خصوص نسخه اي به بيت رهبري و حوزه علميه قم 
ارسال شود، روحانيون و جامعه مذهبي كشور ديد مثبت تري روي توسعه گردشگري در كشور پيدا خواهند كرد 

مذهبي جامعه نيست بلكه  -و متوجه خواهند شد كه توسعه گردشگري نه تنها تهديدي براي رزش هاي فرهنگي
مذهبي كشور است و ابزاري قدرتمند براي مبارزه با -فرصتي بي نظير براي صدور ارزش هاي انقالبي و فرهنگي

اداره كل ست اين مورد توسط اميد ا. ايران هراسي و اسالم هراسي و نابود كردن نقشه هاي شوم دشمنان
به صورت جدي پيگيري شود و زمينه شكل گيري جلسات  امنيتي و انتظامي معاونت اجتماعي قوه قضائيه

مشترك با جامعه روحانيون و حوزه علميه قم و نماينده بيت رهبري و شوراي سياست گذاري ائمه جمعه سراسر 
  . كشور هر چه زودتر ايجاد شود

بخشي  و كميته هاي گردشگري) ها NGO(زي گردشگري پايدار و سازمان هاي مردم نهادآموزش و فرهنگ سا
به دولت  يوابستگ دونمستقل و ب ييسازمانها به عنوان نهادها نيا نكهيتوجه به اديگر از اين فصل مهم بود كه با 

      لذا، نديآ يوجود مبه  ياسيس ريو غ يانتفاع ريمقاصد غ يكنند و به صورت داوطلبانه و برا ينقش م يفايا
از آنان  يريشگيو پ ميداشته باشند و در كاهش جرا يموثر ارينقش بس از جرم يريشگيپتوانند در  يم

، جلب (ارتباطات) يعموم يو آگاه ساز يرسان اطالع قيمردم نهاد ازطر يسازمانها.باشند  نيباالخص نقش آفر
گسترش و  جاد،ي، ا(منابع جيبس) يع كوچك مردمها و مناب هي، جذب سرما(يعموم جيبس)يمشاركت مردم

در استفاده از  يبهره ور شيها، افزا تيفعال يابيو ارز يدولت ومردم، گسترش نظارت عموم نيب يهماهنگ تيتقو
منابع و نظارت و  جي، بس يسه موضوع جلب مشاركت مردم نيب نيكنند كه در ا يعمل م يمنابع وهنجارساز

 يگذار ريتاث ارينقش بس يريشگيبرخوردار هستندو نقش آنها در موضوع پ ييباال اهگيو جا تياز اهم يابيارز
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با توجه به مطالب فوق كه از مقاله پژوهشي آقاي سليماني برداشت شده است لذا در مورد نقش سازمان  .است
قيقات هاي مردم نهاد در كاهش آسيب هاي اجتماعي و وقوع جرم شكي نيست و پتانسيل بزرگي است و در تح

مختلف نقش آنها بررسي شده است از طرفي نقش بي بديل اين سازمان ها در توسعه پايدار گردشگري در 
كه ) ١٣٩٤(مقاالت مختلف گردشگري داخلي و خارجي مورد تحقيق قرار گرفته اند مانند موسوي و همكاران

 يتشكل ها گاهيجاخود هش پژو و در  را بررسي كرده اند يدر توسعه گردشگر يردولتيغ يسازمان ها نقش
داده اند كه عنوان قرار  يمورد بررس يگردشگر يپروژه ها يگردشگران و راه انداز برا در ارتقاء جذ يردولتيغ

كردن نتايج اين تحقيقات خارج از حوصله اين طرح است و با توجه به تجربه بسيار خوب و موفق كميته هاي 
زد كه نمونه اي از عملكرد آنها به عنوان سازمان هاي مردم نهادي گردشگري مذهبي و معنوي و پايدار استان ي

كه تحت حمايت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد هستند قبال در اين طرح مطرح 
  :شده اند، لذا چندين راهبرد عملي پيشنهاد مي گردد

ستان، كميته هاي گردشگري پايدار و ساير كميته با حمايت ادراه كل ميراث فرهنگي و معاونت اجتماعي هر ا - ١
هاي گردشگري ديگر شكل بگيرند و با توجه به موارد آموزشي اشاره شده در بخش ها و بندهاي قبلي از اعضاي 

  .اين كميته ها در خواست شود در فرهنگ سازي و آموزش جامعه نقشي مهم ايفا كنند
داريم كه با حمايت از آنها در جهت تشكيل سمن ها و بها  در كشور جوانان تحصيل كرده و خالق زيادي - ٢

دادن به نظرات و افكارشان مي توانيم شاهد پويائي بيشتر قشر جوان جامعه و مشاركت فعاالنه آنها در رشد و 
اسالمي باشيم و سعي شود متناسب با حوزه فعاليت هاي اين سمن هاي جوان از طرف -ترقي فرهنگ ايراني

  . ان هاي مختلف دولتي و خصوصي حمايت هاي مادي و معنوي صورت گيردنهادها و سازم
با درگير شدن بيشتر سمن ها و روي آوردن جوانان بيكار و تحصيل كرده به آنها در حوزه تبليغات و بازاريابي  - ٣

گردشگري به خصوص در فضاي مجازي و سطح شهرها و تمامي موارد آموزشي مطرح شده در بخش راهنمايان 
ر مي توان شاهد مردمي شدن اصول گردشگري پايدار در سطح جامعه شد و با توجه به موضوع طرح آثار و تو

نتايج مثبت مشاركت سمن ها در توسعه پايدار گردشگري كشور منجر به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، 
جرم را به دنبال  اشتغالزائي و رفع بيكاري خواهد شد كه به خودي خود كاهش آسيب هاي اجتماعي و وقوع

خواهد داشت لذا دولت و نهادهاي حكومتي اگر سمن ها را به عنوان موتور محركه جامعه باور كنند و به آنها و 
  .   عقايد و افكارشان بها دهند اتفاقات خوبي در آينده كشور خواهد افتاد

بود كه مهمترين نهاد ها و  آموزش و فرهنگ سازي گردشگري پايدار و ساير نهادها از بخش هاي آخر اين فصل
با توجه به تحقيقات و تجربيات عملي مجري  داريپا يگردشگر يآموزش و فرهنگ سازافرادي كه مي توانند در 

بسيج هاي دانش باالي  بسيار پتانسيل از استفاده طرح نقش ايفا كنند در بخش هاي قبلي ذكر شدند ولي 
دشگري پايدار به ساكنين محله خود از روش هاي گوناگون و فرهنگ سازي و آموزش اصول گر( آموزي و محالت

در نظر گرفتن اردوهاي يك روزه شهري يا درون استاني يا چند روزه برون استاني با هدف فرهنگ سازي توسعه 
، بخش هاي مردمي و اجتماعي نيروي انتظامي و )گردشگري داخلي و عملياتي كردن اصول گردشگري پايدار

وهاي خود در جهت ارتقا امنيت گردشگري و نحوه رفتار صحيح با گردشگران داخلي و آموزش نير( سپاه
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بنرها و بيلبوردهاي ( ، سازمان هاي فرهنگي و گردشگري شهرداري ها و بخش آموزش شهروندي آنها)خارجي
و ) طرحشهري با موضوع ترويج گردشگري پايدار و حمايت از تئاترها و جشنوراه هاي خياباني پيرامون موضوع 

كميسيون هاي فرهنگي و اجتماعي شوراي شهرها در راستاي همگاني كردن اجراي اصول گردشگري پايدار در 
كشور در راستاي ترويج ارزش هاي اقتصاد مقاومتي و بحث شعار حمايت از كاالي ايراني با خريد صنايع دستي 

  . بومي هر منطقه نيز پيشنهاد مي گردد
ي آخرين مطلبي بود كه در اين فصل بسيار مهم در مورد گردشگر يارت آپ هاو است يآموزش و فرهنگ ساز

تمام مطالب فصل هشتم توسط خود مجري طرح كه مسئول آموزش كميته گردشگري پايدار . آن صحبت شد
استان يزد است تهيه شده است و نكته پاياني در اين فصل مهم اينست كه ابتدا بايد فرهنگ سازي و آموزش 

  .گردشگري مردمي شودپايدار در كشور همگاني و فراگير شود و گردشگري 
  مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در  كشور داريپا يتوسعه گردشگري وزيبرنامه ر،  يگذار استيس فصل نهمدر 

مطرح شدند و مشخص شد  آن هاي و شاخص يگردشگر يها استيس يعوامل اجرا بندي تياولو )٢-٩(جدول
با توجه به . مهمترين عامل در سياست گذاري گردشگري كشور استمهارت مجريان  توجه به تخصص وكه 

هاي توان موارد زير را به عنوان پيشنهادات حاصل از يافتههاي محققين  در اين بخش ميي يافتهمجموعه
  :تحقيق آنها ارائه كرد

هاي  گردشگريهاي جامع گردشگري در بستر سياست هاي  بررسي و تدوين سياست هاي گردشگري - ١
ها مانند آموزش، رفاه جامع اقتصادي و توجه به رابطه متقابل سياست هاي گردشگري با ديگر زمينه

ها و مراكز اجتماعي، اشتغال، درآمدزايي و غيره و گسترش حوزه تعريف گردشگري از محدوده اقامتگاه
رژي و به طور كلي وجود هاي مرتبط با اين صنعت از جمله حمل و نقل و انخدماتي به تمام حوزه

ها و تواند خالء مربوطه به فقدان سياست هاي گردشگريگذاري گردشگري، ميمشيمتدولوژي خط
 . سياست هاي جامع گردشگري را پر نمايد

دهد كه بسياري از سياست هاي گردشگري بدليل عدم اعتماد عمومي بطور نتايج تحقيق نشان مي - ٢
گذاري در بخش گردشگري فقدان اعتماد عمومي به سرمايه. شودا نميشود يا اصالً اجرناقص اجراي مي

با . و عدم تمايل بخش خصوصي به مشاركت در بخش صنعت از معضالت عمده بخش گردشگري است
گذاري، تصويب قانون مدون و قوي در حفظ سرمايه بخش هاي الزم در امنيت سرمايهنامهايجاد ضمانت

گذاري در توان فضاي مناسب براي سرمايههاي جمعي ميطريق رسانه خصوصي و بسترسازي فرهنگي از
 . هاي خارجي فراهم نمودبخش صنعت را توسط بخش خصوصي و جذب سرمايه

هاي اجرايي به عنوان عاملي بازدارنده در اجراي گذاري و همچنين دستگاه وجود مراجع متعدد قانون - ٣
لذا ضروري است . ها تلقي گرددلكه در ديگر بخشها نه تنها در بخش گردشگري، بمشياثربخش خط

گذاري بخش گردشگري در يك جا متمركز شود تا امكان توسعه و اجراي يكپارچه و هماهنگ مشيخط
ها نيز مشخص گرديد، ساختار اداري گونه كه در يافتههمان. سياست هاي گردشگري كشور فراهم گردد

 . باشدمشي گردشگري ميات اجراي خطپذير و چابك از الزامغيرمتمركز، انعطاف
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هاي رفتاري و شخصيتي مجريان و تخصص و با توجه به روشن شدن اهميت برجسته نقش ويژگي - ٤
هاي به روز و مرتبط مهارت آنها، ضرورت توجه به انتخاب افراد مجري و كاركنان اجرايي و دادن آموزش

، الواني )١٩٨٠(ن هورن و وان ميتر ، وا)١٣٨٣(محققيني چون رزقي رستمي .  خوردبه چشم مي
نيز بر اهميت نقش مجريان در اجراي سياست ) ١٩٩٦(، ساباتير و مازمانيان )١٣٨٧(، قلي پور )١٣٨٩(

 . اندهاي عمومي و گردشگري تاكيد كرده
 –رسد توجه به سياست هاي توسعه با توجه به بررسي اثربخشي سياست هاي گردشگري به نظر مي - ٥

چرا كه از نظر خبرگان تحقيق، اين سياست هاي . د در راس توجهات مسئولين قرار گيردبازاريابي باي
 . تدويني در اين حوزه داراي باالترين اهميت و اولويت بوده است

براي پياده سازي سياست هاي فرهنگي داشتن نظام اداري و اجرايي كارآمد از اهميت خاصي برخوردار  - ٦
فرهنگي گردشگري، ارزيابي عملكرد نظام اداري و اجرايي و سعي در لذا با توجه به اهميت بحث . است

 . باال بردن كارايي آنها بايد در دستور كار متوليان امور گردشگري كشور قرار گيرد
هاي  هاي جامع گردشگري در بستر سياست هاي گردشگري بررسي و تدوين سياست هاي گردشگري - ٧

ها مانند هاي گردشگري با ديگر زمينهست هاي گردشگريجامع اقتصادي و توجه به رابطه متقابل سيا
آموزش، رفاه اجتماعي، اشتغال، درآمدزايي و غيره و گسترش حوزه تعريف گردشگري از محدوده 

هاي مرتبط با اين صنعت از جمله حمل و نقل و انرژي و به ها و مراكز خدماتي به تمام حوزهاقامتگاه
تواند خالء مربوطه به فقدان گذاري گردشگري، مياي گردشگريشناسي سياست هطور كلي وجود روش

در اين راستا در اين پژوهش مدلي ارائه شد . هاي جامع گردشگري را پر نمايدسياست هاي گردشگري
گذاري گردشگري جمهوري اسالمي ايران توان به سياست هاي گردشگريكه با استفاده ازآن مي

هاي گردشگري برنامه ششم توسعه    سياست هاي گردشگري اين مدل بخصوص در تدوين. پرداخت
 . تواند مورد استفاده قرار گيردمي

هاي اجرايي به عنوان عاملي بازدارنده در اجراي گذاري و همچنين دستگاه وجود مراجع متعدد قانون - ٨
لذا . ها تلقي گرددها نه تنها در بخش گردشگري، بلكه در ديگر بخشاثربخش سياست هاي گردشگري

گذاري بخش گردشگري در يك جا متمركز شود تا امكان توسعه ضروري است سياست هاي گردشگري
 . هاي گردشگري كشور فراهم گرددو اجراي يكپارچه و هماهنگ سياست هاي گردشگري

رسد توجه به هاي گردشگري، به نظر ميبا توجه به مدل نهايي براي تدوين سياست هاي گردشگري - ٩
بازاريابي كه از نظر خبرگان داراي باالترين اهميت است، بايد در  –هاي توسعه ردشگريسياست هاي گ

در خصوص سياست هاي . گذاران قرار گيردراس توجهات مسئولين و سياست هاي گردشگري
هاي كالن، از راهبردها توان پس از تدوين سياست هاي گردشگريبازاريابي مي –هاي توسعه گردشگري

المللي، گردشگري مجازي و غيره هاي بيني عملياتي مانند برندسازي، شركت در نمايشگاههاو برنامه
 .تعيين اين راهبردها خود مستلزم انجام پژوهش است. استفاده كرد
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ريزي اند براي توسعه و برنامهعنوان داشته) ١٣٩٢(از سوي ديگر همانگونه كه حيدري چيانه و همكاران  -١٠
هاي دولتي و واحد، كارآمد و منسجم براي ايجاد هماهنگي بين بخشگردشگري، وجود مديريتي 

تواند در زمينه اين نوع مديريت با توجه به مدل نهايي تحقيق مي. خصوصي بسيار حائز اهميت است
 . بازاريابي و توسعه نمود بيشتري پيدا كند

هانگردي دانشگاه اين بخش سياست گذاري توسط آقاي مرتضي بذرافشان دانشجوي دكتري مديريت ج
عالمه تهيه شده است كه همكار اصلي طرح نيز مي باشند و در حوزه سياستگذاري گردشگري داراي چندين 

با توجه به مدل پيشنهادي ايشان به عنوان مجري طرح سند چشم انداز . عنوان مقاله و كتاب هستند
) ٢-٩(ي كشور با توجه به مدل شكلگردشگري پايدار شرق استان كرمان مي توان براي هر يك از استان ها

در فصل نهم، سند جامع چشم انداز گردشگري در بازه زماني حداقل يك ساله كه عمليات ميداني نياز دارد 
توسط آقاي (كشور يگردشگر يزري و برنامه گذاري استيچارچوب سدر ادامه اين فصل . تهيه كرد

و بررسي شد و ماده قانون هاي مختلف در حوزه مطرح  )از همكاران طرح صداقتخانم دكتر بذرافشان و 
ساله به طور كامل مطرح و تشريح شدند و در  ٢٠گردشگري كشور به خصوص برنامه ششم سند چشم انداز 

اين فصل ) ٣- ٩(ي صحبت شد وفرايند برنامه ريزي در شكل در گردشگر يزيبرنامه ر يو الگو نديفرآمورد 
به اصل ( .نشان داده شد) ٤-٩(ي در شكل گردشگر استيس تيفعال ياصل يها نهيزم. به تصوير كشيده شد

 يو سازمان ها ياتيبرنامه عمل ،ياهداف ، استراتژيكي از مهمترين بخش هاي اين فصل  .طرح مراجعه شود
نشان داده شد و اين ) ٥-٩(بود كه در قالب جدول  رانيا ياسالم يجمهور يتوسعه گردشگر يبرا يمتول

سپس )جدول اصلي طرح(. سطح كالن مدلي براي برنامه ريزي گردشگري كشور باشد جدول مي تواند در
 ،يفرهنگ راثيسازمان مكه توسط  رانيا يتوسعه گردشگر يبرنامه ملبراي پرهيز از هرگونه موازي كاري، 

مبناي ) ٥- ٩(تهيه شده در آخر اين فصل آورده شده است تا با جدول  كشور يو گردشگر يدست عيصنا
حوزه  نيها و قوان استيس ليتحل) ١١- ٩(تا ) ٦-٩(در جداول . گيري ها قرار بگيردتصميم 

 يريادگي) ١٩-٩(تا ) ١٢- ٩(آورده شدند و در جداول  )يتوسعه گردشگر يبرگرفته از سند راهبرد(يگرشگر
ي در بخش هاي مديريت گردشگري، مجوزها ، صنايع دستي، حوزه گردشگر نيها و قوان استيحاصل از س

رت، اقامت گاه ها ، ميراث فرهنگي، سرمايه گذاري خارجي و حمل و نقل به طور كامل آورده شدند كه مها
الزم است از اداره كل مطالعات و آموزش گردشگري كشور كه اين جداول و اطالعات ارزشمند را در اختيار 

  .مجري طرح قرار دادند تشكر و قدرداني شود
  

استان ها مورد توجه قرار گيرد و منظور از كميته اجرائي اشاره شده  جدول اصلي و بسيار مهم طرح كه در
  .در آن همان كارگروه استاني است كه در انتهاي خالصه طرح آمده است

 يتوسعه گردشگر يبرا يمتول يو سازمان ها ياتيبرنامه عمل ،ياهداف ، استراتژ): ٥-٩(جدول 
  رانيا ياسالم يجمهور
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  رديف  اهداف  استراتژي  برنامه عملياتي  سازمان متولي  سازمان همكار
استانداري، سازمان برنامه و 

  بودجه
ميراث فرهنگي، صنايع 

  دستي و گردشگري
تعيين، تدوين و ابالغ شرح وظايف 

هاي مختلف با متوليان حوزه
محوريت ميراث فرهنگي هر استان 
به عنوان متولي اجراي طرح توسعه 

  گردشگري و محل استقرار دبيرخانه

  
اركت كامل و فعال بخش مش

هاي دولتي، خصوصي، سازمان
نفعان مردم نهاد و ساير ذي

گردشگري در فرايندهاي 
  گيري مربوطهتصميم

  
  
  

مديريتي 
و 

  سياسي

١.  

ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري، قوه 

  قضائيه

-ايجاد روابط مناسب با ساير سازمان  كميته اجرايي

هاي گردشگري در سطح كشور براي 
  هاتفاده از تجربيات آناس

٢.   

استانداري، سازمان برنامه و 
  بودجه

ميراث فرهنگي، صنايع 
  دستي و گردشگري

اصالح ساختار سازماني و ارتقاء 
هاي ميراث سطح ادارات و نمايندگي

  فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

٣.  

آژانس هاي مسافرتي، 
  انجمن راهنمايان تور

ميراث فرهنگي، صنايع 
  گردشگريدستي و 

بررسي و شناسايي مشكالت 
گسترش تورگرداني هر استان در 

  جلسات شوراي مشورتي

  
هاي دهي به تالشاولويت

) R&D(تحقيق و توسعه 
  صنعت گردشگري 

٤.  

انجمن صنفي راهنمايان 
گردشگري، آژانس هاي 

، كميته هاي مسافرتي
  گردشگري هر استان

موسسات آموزشي، 
  انشگاهد

ازارهاي هدف مطالعه و شناسايي ب
  گردشگري در هر استان 

٥.  

معاونت سياسي، امنيتي 
  استانداري

ها و محورهاي شناسايي نقاط، پهنه  شوراي تامين
  هر استان) امنيتي -سياسي(بحراني 

  
هاي مديريت و كنترل بحران

 گردشگري

٦.  

ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري، 

در قالب طرح (موسسات 
  سيما ،صدا و)هاي برندسازي

تالش در راستاي بهبود تصوير كشور   وزارت امور خارجه
  اي در اذهان ملي و منطقه

٧.  

هاي زميني به ارتقاء كيفيت جاده  راه و شهرسازي  راهنمايي و رانندگي
هاي منتهي به منابع ويژه راه
  گردشگري

  
  

مديريت مسائل زيربنائي مراكز 
 گردشگري

  
  
  

  زيربنايي 

٨.  

وري، سازمان هواپيمايي كش
  انجمن آژانس هاي مسافرتي

سنجي برقراري مطالعه و امكان  سازمان فرودگاه ها
  المللي سفرهاي مستقيم بين

٩.   

  مخابرات  اپراتورهاي تلفن همراه
  

المللي ها و منابع بيندسترسي جاذبه
  ي اينترنتو ملي به شبكه

١٠.   

شركت هاي عامل تطبيق 
  استانداردسازي

  
  

ميراث فرهنگي،  
دستي و صنايع 

  گردشگري

ريزي در جهت ارتقاء كيفيت برنامه
  خدمات رساني 

١١.   
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  شركت هاي عامل تطبيق
  جامعه هتل داران هر استان

ميراث فرهنگي، صنايع 
  دستي و گردشگري

ها، بندي هتلبهبود نظام سطح
ها و پذيرها، رستورانمهمان

  واحدهاي پذيرايي اقامتي

فعال نمودن مديريت كيفيت 
در تمامي  )TQM(جامع 

  هاي صنعت گردشگريبخش

١٢.   

ميراث فرهنگي، صنايع 
  دستي و گردشگري

نصب تابلوها و سكوهاي استراحت،   شهرداري
هاي بهداشتي در بان و سرويسسايه

  مسيرهاي گردشگري

  
ايجاد و توسعه مسيرهاي 
مشخص گردشگري با 

  موضوعات معين

١٣.   

، كميته مراكز دانشگاهي
  هاي گردشگري 

شناسايي و معرفي انواع مختلف   شيموسسات آموز
  گردشگري در هر استان 

١٤.   

ميراث فرهنگي، صنايع   شهرداري
  دستي و گردشگري

هاي بصري و صوتي در حذف آلودگي
  مسيرهاي گردشگري

١٥.   

ميراث فرهنگي، صنايع   ، قوه قضائيهاتاق بازرگاني
  دستي و گردشگري

گذاري هاي سرمايهافزايش مشوق
گري مثل خصوصي در بخش گردش

هاي مالياتي، اعتبارات با سود معافيت
  ...بانكي كم و 

  
گذاري با ارائه افزايش سرمايه

-هاي تشويقي كه پروژهطرح

گذاري را از نظر هاي سرمايه
پذير و عملي اقتصادي امكان

  سازد

  
  
  
  
  
  
  

  اقتصادي

١٦.   

موسسات آموزشي، دانشگاه 
  ها

ميراث فرهنگي، صنايع 
  دستي و گردشگري

هاي ي طرحريزي براي تهيهبرنامه
گذاري در امكان سنجي سرمايه

  منابع گردشگري هر استان 

١٧.   

ميراث فرهنگي، صنايع 
  دستي و گردشگري

مطالعه و پيشنهاد تاسيس صندوق   استانداري
گذاران حمايت توسعه از سرمايه

  هاي مختلف بخش

١٨.   

ميراث فرهنگي، صنايع   بخش خصوصي
  دستي و گردشگري

هاي تاريخي يا ي از بافتتبديل بخش
فرهنگي هر استان به بازارچه صنايع 

  دستي

افزايش درآمد و سهم عموم 
مردم از منافع اقتصادي 

  گردشگري

١٩.   

ميراث فرهنگي، صنايع   بخش خصوصي
  دستي و گردشگري

هاي موجود در شناسايي پتانسيل
هاي متناسب با اعطاي كاربري

  گردشگري

٢٠.   

صنايع ميراث فرهنگي،   بخش خصوصي
  دستي و گردشگري

ها و هنرهاي منسوخ احياء رشته
شده و يا در حال منسوخ شدن 

  صنايع دستي

  
هاي افزايش تعداد بنگاه

اقتصادي كوچك و متوسط 
  مرتبط با گردشگري

٢١.   

هاي گردشگري با ارائه پكيج  تشكل هاي گردشگري  انجمن آژانس هاي مسافرتي
محوريت گونه گردشگري شاخص هر 

  استان

٢٢.   

آژانس هاي مسافرتي، 
انجمن صنفي راهنمايان 

گردشگري، موسسات 
  آموزشي

هاي سفر ترويج و اطالع رساني مزيت  تشكل هاي گردشگري
با تور هاي گردشگري براي آحاد 

  مردم

  
مشاركت جامعه و معرفي 

  گردشگري جامعه محور

٢٣.   
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سازمان هاي مردم نهاد در 
استان ها و كميته هاي 

  گردشگري
  
  

تقويت و توسعه تشكالت مردمي   استانداري
- در كليه زمينه) هاغيردولتي، سمن(

هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
  گردشگري

٢٤.   

برگزاري همايش تجليل از هنرمندان   كميته اجرايي  فرهنگ و ارشاد
  هاي مختلفو بزرگران  عرصه

٢٥.   
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ي بحث و گردشگر داريو توسعه پا ياجتماع يها بيشاخص ها و جرم و آس ،ياقتصاد مقاومت فصل دهمدر 
-١٠(سپس در نمودار هاي . مورد مهم تشريح شدند ٢٤ي در قالب اقتصاد مقاومت يكل يها استيسبررسي شد و 

ي كشور حد فاصل سال هاي خانوار شهر يو سرگرم حاتيتفر نهيسرانه هز ياستان سهيمقا) ١١-١٠(تا ) ١
و  حيتفر ياز منظر مخارج انجام شده برا مشاهده شد كه در مجموع، مورد بررسي قرار گرفتند و  ١٣٩٤تا  ١٣٨٥
و  ياجتماع يها بيكشور از منظر آس يها است كه استان يدر حال نينشده و ا يهمگن تلق ييها استان يسرگرم

جرم و  ،ياجتماع يها بيآس نيكه ب هيفرض نيا ن،يبنابرا. كامالً ناهمگن بوده است ييها استان زيجرائم ن
 يا هيوجود دارد، فرض يدار يرابطه معن يو سرگرم حيتفر يها در هر استان برا انجام شده توسط خانوار يها نهيهز

كشور را  يها تاندر اس يبخش گردشگر تيوضع يبررس .ستياز لطف ن يارزشمند است كه مطالعه آن خال
: تعداد خانوار سفر كل كشور، )١٢-١٠(سپس در نمودار  .قرار داد يابيتوان از منظر تعداد خانوار سفر مورد ارز مي
 ٣٦,٨٦معادل  ١٣٩٠كه تعداد خانوار سفر در سال  دارد يم انيمشاهدات بمورد بررسي قرار گرفت كه ١٣٩٠-٩٣

و خبر  نفر است ونيليم ٤٤,٤٧معادل  ١٣٩٣بوده كه در سال  يشيفزاروند ا يدوره دارا ينفر بوده كه ط ونيليم
دوره  نيا يسفر در ط  اگرچه تعداد خانوار .از تقاضاي داخلي در كشور جهت رشد گردشگري داخلي است

. منظر است نيكشور از ا يها استان نيدر ب يا گسترده زاتيدهنده تما نشان )١٦-١٠(تا ) ١٣-١٠( يها نمودار
و جرائم  ياجتماع يها بيآس نيرا در هر استان و ب يبخش گردشگر توان يم نيشيهمانند بخش پ نيبنابرا
  ).تمام نمودار ها در اصل طرح هستند كه خواننده محترم رجوع كنند(.را جستجو نمود يدار يمعن ي رابطه

 ميروند رشد سرقت را ترس يبه خوب) ٢١- ١٠(تا شماره ) ١٧- ١٠( ينمودارهادر بخش جرم شناسي اين فصل 
اقتصاد جرم  اتيدر ادب ياديز يها پژوهش دهد يم عوامل جرم را نشان يبررس تيموضوع اهم نيو ا كند يم

 ينعتفقر، ص ،يدرآمد ينابرابر ،يكاريب لياز قب ياند و موارد كرده يو جرم را بررس يعوامل اقتصاد نيارتباط ب
عوامل  انيم هيها به ارتباط دوسو پژوهش يبرخ گريد ياند از سو را با جرائم مختلف مرتبط دانسته رهيشدن و غ

 يمنطقه اثرات منف كيو جرم بر رشد و توسعه  تيكه نبود امن دارند يو اذعان م كنند يجرم اشاره م و ياقتصاد
 زيمسئله ن نيا) ٢٣- ١٠(و )٢٢- ١٠( ياز نظر جرم ناهمگن هستند در نمودارها رانيمناطق ا گريد ياز سو .دارد

 تواند يم يايجغراف تيموقع يو حت يو اجتماع ياز عوام اقتصاد يناش يناهمگن نيقابل مشاهده است ا يخوب به
كاهش جرائم  يمناسب برا يها استيدر انتخاب س تواند يم ها يناهمگن نيا ليدال يشكل گرفته باشد كه بررس

ي روند بازاريابي گردشگري با ادامه  كميته اجرايي  وزارت امور خارجه
  جه به تحوالت اقتصادي و سياسيتو

٣٧.   

اي منطقهافزايش تعامالت بين  وزارت امور خارجه  سفارت خانه ها
  گردشگري 

٣٨.   

شناسايي كشورهاي مبدا گردشگري   تشكل هاي گردشگري  آژانس هاي مسافرتي
  جهت جذب گردشگران خارجي

٣٩.   

   .٤٠  اندازي و توسعه گردشگري خالقراه  موسسات آموزشي   دانشگاه
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رشد  ليدال يبررس رانيا يها استان يو اجتماع ياقتصاد طيموجود در شرا يها با توجه به تفاوت .كمك كند
رشد جرائم ) ٢٨-١٠(تا شماره ) ٢٤-١٠(در نمودار شماره . است تيدر سطح استان حائز اهم رانيجرم در ا

در نمودار  بلوچستانو  ستانياستان س يبه عنوان مثال برا. ها قابل مشاهده است از استان يمختلف در برخ
 يگريمتعدد د يها استان يموضوع برا نيا. دهد يسرقت از اماكن را نشان م يدرصد ١٩٥رشد ) ٢٤- ١٠(شماره 

در بخش آسيب هاي اجتماعي اين فصل  .ارائه شده مشاهده نمود يآن را در نمودارها توان يدق بوده كه مصا زين
 ياجتماع بيآس كيطالق در جوامع به عنوان  ديامروز گسترش پدصرفا به موضوع مهم طالق پرداخته شد و 

موجود  اتيادب شود يخانواده م يعنينهاد جامعه  نيتر ياديبن ختنيباعث از هم گس دهيپد نيو ا شود يقلمداد م
با . نرخ طالق مؤثر هستند شيدر افزا رهيو غ ياقتصاد ،يطيمح ستيز ،ياجتماع ،يعوامل فرهنگ دهد ينشان م

نشان داده شده  ي آنبعد يو نمودارها اين فصل )٣-١٠(كه در جدول رانيتوجه به روند رو به رشد طالق در ا
فصل و فصول گذشته  نيكه در ا يبا توجه به تمام مباحث.است تيئز اهمحا ديپد نيعوامل مؤثر بر ا ياست بررس

و اشتغال  ياقتصاد شدصنعت و ر نيدادن به ا تيمطرح شده اند با اهم يگردشگر داريتوسعه پا تيدر مورد اهم
  .توان شاهد كاهش طالق در سراسر كشور بود يم يشور و نشاط اجتماع شياز آن و افزا يناش يزائ
بر  ياقتصاد مقاومت ريتاث مطالعهيي اين بخش از فصل دهم بايد عنوان داشت كه نها يريگ جهيي و نتبند جمعدر 

 ليتشك يبخش را از بعد اقتصاد نيا ياساس كرديرو كيو جرم  ياجتماع يها بيآس زيو ن يگردشگر داريتوسعه پا
كاهش وقوع  يبرا رانيدر مناطق ارا  يبخش گردشگر گاهيموارد مذكور جا نييتا با تب دهيبخش كوش نيداده و ا

  :مطالعه نشان داده است كه نيا جيكشد نتا ريبه تصو يهاي اجتماع جرم و آسيب
همه  يريو مستمر با به كارگ داريپا يرشد اقتصاد عديتوان در سه  را مي ياقتصاد مقاومت ياهداف اساس - ١

  .جست و جو نمود يمنطقه ا يعدالت ها يابيدست يجامعه و برا يو معنو يامكانات ماد
  .است يشيروند افزا يدارا يهاي اجتماع جرائم و آسيب زانيم - ٢
 نيهاي كامالً ناهمگن بوده و باگذر زمان ا استان يهاي اجتماع هاكشور از نظر وقوع جرم و آسيب استان - ٣

  .كاسته نشده است يناهمگن
  .مالً ناهمگن اندهاي كا استان يهاي توسعه گردشگر هاي كشور از نظر شاخص استان - ٤
 يرا برا نهيدر مناطق كشور بتواند زم يبا توجه به شواهد موجود انتظار بر آن است كه توسعه بخش گردشگر - ٥

و  يمعاونت اجتماع فيكه در راس امور و وظا يموضوع ديفراهم نما يهاي اجتماع كاهش وقوع جرم و آسيب
  .دارد يجا هيياز وقوع جرم قوه قضا يريشگيپ

ذكر است كه مطالبي كه تا به اين بخش از فصل دهم آورده شده اند توسط آقاي دكتر فيض پور از  الزم به
خانم ها (اساتيد اقتصادي دانشگاه يزد و از همكاران طرح تهيه شده است كه ايشان نيز از دانشجويان ارشد خود

نمودارها و جداول كمك گرفته  در تهيه) ايماني و جعفري و آقاي جعفري كه در بحث جرم شناسي كار كرده اند
به عنوان   يدست عياز صنا تيو حما داريپا يتوسعه گردشگر يبعد اقتصاد يبررسدر ادامه اين فصل به . اند 
مورد مهم عنوان و  ٥ي در در توسعه اقتصاد يدست عيمهم صنا راتيتأثي پرداخته شد و رانيا يو كاال يمل ديتول
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 سرانه،توليد درآمد بيكاري،افزايش معضل رفع و زايي اشتغال در دستي ايعصن نقشتشريح شدند كه عبارتند از 
در استان يزد به عنوان  منشاد يهدف گردشگر يروستاسپس . زنان اقتصادي صادرات و مشاركت ملي، توسعه

  .مثال موردي مطرح و مورد بحث قرار گرفت

كه مهمترين  در كشور داريپا يعه گردشگرمرتبط با توس نفعانيو ذ يياجرا يدستگاه ها قشنفصل يازدهم، در 
با توجه .  موضوع در جهت عملياتي شدن موارد مطرح شده در فصول قبل است مورد بحث و بررسي قرار گرفت

صنعت وجود دارند كه در مدل فصل دوم به  نيكه در ا ياديز نفعانيو ذ يبودن صنعت گردشگر يبه چند بخش
و به تبع آن  ياقتصاد مقاومت يكشور و تحقق شاخص ها يگرشگر داريآنها پرداخته شد جهت توسعه پا

سه  يها، وزارت خانه ها، قوا نهادو وقوع جرم الزم است  ياجتماع يها بيو كاهش آس يو فقر زدائ ياشتغالزائ
 ،يفرهنگ راثيشوند در كنار سازمان م يبهره مند م ياز گردشگر يجامعه كه به نحو نفعانيگانه و تمام ذ

خود جهت توسعه  يو معنو يها و امكانات ماد تيو از تمام ظرف رنديكشور قرار بگ يو گردشگر يتدس عيصنا
 يسند راهبرد سيشنويكشور پ يدر معاونت گردشگر نكهيبا توجه به ا. كشور استفاده كنند يگردشگر داريپا

متن آن را  كشور يكل محترم مطالعات و آموزش گردشگر ريشده است و مد هيكشور ته يتوسعه گردشگر
سند و به خصوص  نيا اتيفصل كل نيطرح قرار داده اند لذا در ا يمجر اريدر اخت يكار ياز مواز زيجهت پره

شده است، آورده      هيسازمان كل ته يكشور و نقش آنها را كه در معاونت گردشگر يشگرگرد نفعانيبخش ذ
 يردولتيو غ يدولت يدستگاه ها و نهادهافهرست . گشتآن ارائه  ليجهت تكم شنهاداتيپ يكسريو فقط  شد

نشان ) ١-١١(ي ومثال هائي از نحوه تاثير گذاري آنها بر حوزه گردشگري در جدولمرتبط با موضوع گردشگر
در اين جدول . داده شدند كه جدول بسيار مهمي است و مبنائي براي تشكيل جلسات اجرائي مرتبط با طرح

 يخيتار هيابنو  ي، عرضه كنندگان گردشگر گانهيمرتبط با اتباع ب يحقوق يدعاو يبررس، نقش قوه قضائيه
عنوان شده است كه به نظر مي رسد مي توان با برگزاري جلسات هم انديشي بين معاونت اجتماعي و پيش 
گيري از وقوع جرم قوه قضائيه و معاونت گردشگري كشور، نقش هاي بيشتر و موثر تري را براي قوه قضائيه 

توان  يفوق م تيبه لسالبته جاي اسم هائي در اين ليست خالي بود كه به پيشنهاد مجري طرح  .مشخص كرد
تور كشور، جامعه هتل داران كشور،   انيراهنما يها يمانند كانون انجمن صنف يدولت ريغ ينهاد ها و تشكل ها
 تهيكم ندهينما ،يرمؤسسات آموزش گردشگ ندهيكشور، نما يدفاتر خدمات مسافرت يها يكانون انجمن صنف

ائمه جمعه  يگذار استيس يشورا ندهيكشور، نما يدشگرمردم نهاد مرتبط با گر يو سازمان ها يگردشگر يها
محالت  يها جيبس ندهيكشور، نما يدانشگاه ها يجهانگرد تيريمد يدانشكده ها ندهينما ون،يو ارتباط با روحان

 سيكشور و پل يانتظام يروين ندهي، نما)ل هشتمطبق فص(يجهت فرهنگ ساز يو دانشجوئ يو دانش آموز
  .كشور يمعاونت گردشگر ديكرد البته با صالحد فهرا اضا..... و  ستيتور

ي در جدول اصل يبرحسب دستگاه ها و نهادها يو مقررات مرتبط با بخش گردشگر نيقوان يها تيظرف
 تيظرف. گردشگري كشور استمطرح گشتند كه بخشي از جديدترين نسخه سند راهبردي توسعه ) ٢-١١(

با . مطرح شدند) ٣- ١١(نيز در جدول  بر حسب موضـوع يو مقررات مربوط به بخش گردشگر نيقوان يها
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و بر  ياصل يبرحسب دستگاه ها و نهادها يو مقررات مرتبط با بخش گردشگر نيقوان يها تيتوجه به ظرف
 ياز سه قوا يكيبه عنوان  هيوه قضائنقش قمطرح شدند ) ٣-١١(و ) ٢-١١(حسب موضوع كه در جداول 

است  ديت دارد و امياهم اريبس نجايو مقررات كشور در ا نيو درست قوان حيصح يكشور و ناظر اجرا ياصل
اداره  يريگيو پ هياز وقوع جرم قوه قضائ يريشگيوپ يمعاونت محترم اجتماعاكنون كه با سفارش 

) طرح موجود(كشور يگردشگر داريطرح توسعه پا معاونت، نيا يو انتظام يتيامن يها يريشگيكل پ
كشور  يگردشگر داريپا توسعهآنها جهت  افتنيو تحقق  نيقوان نيا حيصح يشده است، نظارت بر اجرا هيته

كنند مورد  يم يخود كوتاه يقانون فيكه در وظا يخاط يدنبال شود و دستگاه ها و نهادها يبه طور جد
معاونت  نيهمچن. پاسخگو باشند هيدر برابر اقدامات خود به قوه قضائو  رنديقرار گ يريگيو پ يبازجوئ

 ايتوانند به صورت ماهانه  يم زيكشور ن يشگرو گرد يدست عيو صنا يفرهنگ راثيسازمان م يگردشگر
 يوظائف آنها در توسعه گردشگر يو قانون ينهاد ها طبق موارد حقوق نيبر عملكرد ا يمبن يگزارش يفصل

اداره كل كنند را به  يم يخورند و نهاد ها كوتاه يكه با مشكل بر م يد و مواردكنن هيكشور ته
ارسال  هياز وقوع جرم قوه قضائ يريشگيوپ يمعاونت اجتماع يو انتظام يتيامن يها يريشگيپ

 ١٢در قالب ) سند راهبردبر گرفته از (كشور يگردشگر يو موضوعات محور يطيمح ليتحلسپس  .كنند
مورد بحث و تحليل و بررسي قرار گرفتند كه به نقش قوه قضائيه در برخي از آنها توسط  بخش عمده و مهم

مجري طرح اشاره شده است كه به دليل اهميت باالي اين مبحث خوانندگان گرامي را به طور مستقيم به 
با  مرتبط يدر حوزه ها نفعانيراهبردها و مداخالت ذ) ٥-١١(سپس در جدول . رجوع  مي دهيم ١١فصل 

ي مطرح مرتبط با گردشگر يدر حوزه ها نفعانياحكام و مداخالت ذ) ٦-١١(ي و در جداول مرتبطگردشگر
كشور  ياصل ياز سه قوا يكيكل مربوط به آنها به عنوان  يو معاونت ها و اداره ها هيقوه قضائ يجا. شدند

كند كه با  يم شنهاديح پطر ياست و مجر يكشور در جداول فوق خال داريپا يو مؤثر در توسعه گردشگر
مشخص و  زين هيحوزه مداخالت قوه قضائ يسند راهبرد نيا بيقبل از تصو يشيجلسات هم اند يبرگزار

و موانع متعدد  يگذار هيو رفع موانع سرما يگردشگران ورود تيامن نيشود به خصوص در بخش تام دهيد
و  هيقوه قضائ يمعاونت اجتماع يو انتظام يتيامن يها يريشگينقش اداره كل پ ،يو قضائ يحقوق

اداره كل و  معاونت  نيا نيگردد در جلسات مشترك مسئول يم ديشود كه مجددا تاك دهيمعاونت ها د ريسا
و گرفتن  يشيتوان با هم اند يكشور م يو گردشگر يدست عيصنا ،يفرهنگ راثيسازمان م يگردشگر

 يتوسعه گردشگر يسند راهبرد نيرا در ا هيمداخله قوه قضائ ينظرات حضار و كارشناسان حوزه ها
از  يشتريكه در آن جداول ب ها وستيفصل نظر خوانندگان را به بخش پ نيا انيدر پا. كشور مشخص كرد

 شياز پ زيجداول ن نيكه ا ميكن يكشور آمده است جلب م يدر توسعه گردشگر نفعانينقش ذ اتيجزئ
  .گرفته شده اند ١٣٩٦اپ زمستان كشور البته چ يتوسعه گردشگر يراهبرد دسن سينو
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  گردشگري موضوع با مرتبط يردولتيغ و يدولت ينهادها و ها دستگاه فهرست):١-١١(جدول

 فهرست ذينفعان گردشگري جمهوري اسالمي ايران

 رديف نام نهاد مثال ها يي از چگونگي تاثير گذاري در حوزه گردشگري

 ١ وزارت كشور  تنظيم مقررات و تامين امنيت گردشگران 

 ٢ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  ه گردشگري فرهنگ سازي براي توسع

فرهنگ سازي براي توسعه گردشگري ،تربيت بخشي از نيروي انساني 

 صنعت گردشگري 

 ٣ وزارت آموزش و پرورش 

 ٤ وزارت اطالعات  نظارت برورود و خروج اتباع خارجي 

 ٥ ي وزارت علوم ،تحقيقات و فناور تربيت بخشي از نيروي انساني صنعت گردشگري

قوانين و مقررات ، صدور ويزا و انجام فعاليت هاي ترفيعي در خارج از 

 كشور 

 ٦ وزارت امور خارجه 

 ٧  وزارت راه و شهرسازي  ايجاد زير ساخت ها ، تدوين استانداردهاي ايجاد تاسيسات و امكانات 

تعريف استانداردهاي بهداشتي براي مسافران و جامعه ميزبان ،متولي 

 شگري پزشكي اصلي گرد

 ٨  وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي 

 ٩  وزارت تعاون ،كارو رفاه اجتماعي  رسيدگي به امور كاركنان در صنعت گردشگري 

 ١٠  وزارت ورزش و جوانان  سياست گذاري و اجراي برنامه هاي گردشگري ورزشي 

 ١١  عات وزارت ارتباطات و فناوري اطال تاسيسات و زير ساخت هاي ارتباطي 

 ١٢  وزارت اقتصاد و دارايي  سياست گذاري جهت حمايت از بخش گردشگري 

 ١٣  وزارت نيرو  كمك به بهره برداري از سدها در راستاي اهداف گردشگري 

كمك به توسعه بنگاه هاي گردشگري و حمايت از حقوق مصرف 

 كنندگان گردشگري 

 ١٤  وزارت صنعت ، معدن و تجارت 

 ١٥  شوراي عالي انقالب اسالمي  هنگي سياست گذاري فر
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قانون گذاري جهت رونق صنعت گردشگري و نظارت براجراي قوانين 

 مربوط 

 ١٦  مجلس شوراي اسالمي 

بررسي دعاوي حقوقي مرتبط با اتباع بيگانه ، عرضه كنندگان 

 )مور نظر طرح(گردشگري ، ابنيه تاريخي 

 ١٧  قوه قضاييه 

سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و  ايت امور مربوط به گردشگري سياست گذاري ، مديريت و هد

  گردشگري 

١٨ 

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي  تعيين مشاوران ذي صالح براي اجراي طرح توسعه گردشگري 

سازمان مديريت و (رياست جمهوري 

  ) برنامه ريزي سابق 

١٩ 

 ٢٠  سازمان امور عشاير ايران  ابيت هاي فرهنگي كشور حمايت از جامعه عشاير به عنوان بخشي از جذ

 ٢١  سازمان تعاون روستايي  حمايت از مشاركت جامعه محلي روستايي در حوزه گردشگري 

  ٢٢  سازمان حمل و نقل و پايانه ها  مديريت و نظارت بر خدمات حمل و نقل برون شهري 

 ٢٣  هواپيمايي كشوري  سازمان تسهيل ورود و خروج مسافران هوايي بين مرزي 

اطالع رساني در  مورد گردشگري و ارتقاي فرهنگ سفر در كشور و 

 ايجاد تصوير مناسب از كشور 

 ٢٤  سازمان صداو سيما 

 ٢٥  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي  كمك به جذب گردشگري فرهنگي از طريق دفاتر فرهنگي خارج كشور 

 ٢٦  سازمان امور مالياتي  گري تنظيم ماليات بر عرضه كنندگان گردش

 ٢٧  سازمان توسعه تجارت  ارائه جوايز صادراتي به آژانس هاي مسافرتي و تور گردانان

 ٢٨  سازمان زمين شناسي  تهيه داده هاي اطالعات برنامه ريزي براي گردشگري 

ي سازمان سرمايه گذاري و كمك ها تسهيل سرمايه گذاري مستقيم خارجي در بخش گردشگري 

  اقتتصادي و فني

٢٩  

 ٣٠  سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري  حاكميت بر منابع طبيعي كشور 
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كمك به توسعه پايدار گردشگري، تعيين مناطق مناسب براي توسعه 

 گردشگري 

 ٣١  سازمان حفاظت محيط زيست 

شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي  سياست گذاري اقتصادي 

  اقتصادي 

٣٢ 

 ٣٣  شوراي عالي عشاير ايران  به وضع عشاير و كوچ نشينان كشور  رسيدگي

 ٣٤  شوراي برنامه ريزي توسعه استان  سياست گذاري هاي استاني 

 ٣٥  گمرك ايران تسهيل مقررات ورود و خروج كاال در كشور 

 ٣٦  شركت  خدمات فرودگاهي  مديريت و نظارت بر خدمات حمل و نقل هوايي 

 ٣٧  شركت هاي بيمه تجاري  ه ها براي آسايش خاطر مسافران در طول مسافرت ارائه انواع بيم

  ٣٨  شركت هاي حمل و نقل ريلي  مديريت و نظارت بر خدمات حمل و نقل برون شهري ريلي 

 ٣٩  شركت هاي حمل و نقل هوايي  ارائه خدمات مناسب به مسافران در طول سفر 

 ٤٠  شركت هاي حمل و نقل زميني  فرارائه خدمات مناسب به مسافران در طول س

تسهيل تبادالت ارزي با بانك هاي ساير كشورها ،سياست هاي پولي 

 تاثير گذار بر گردشگري 

 ٤١  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 

  ٤٢  شهرداري كالنشهرها  همكاري در اجراي برنامه هاي گردشگري

  ٤٣  هاي اسالمي شهر و روستاها شورا همكاري در اجراي برنامه هاي گردشگري روستايي

به لسيت فوق مي توان نهاد ها و تشكل هاي غير دولتي مانند كانون انجمن صنفي هاي راهنمايان تور كشور، 
، نماينده مؤسسات آموزش كشور دفاتر خدمات مسافرتي يها يكانون انجمن صنفجامعه هتل داران كشور،  

زمان هاي مردم نهاد مرتبط با گردشگري كشور، نماينده شوراي گردشگري، نماينده كميته هاي گردشگري و سا
سياست گذاري ائمه جمعه و ارتباط با روحانيون، نماينده دانشكده هاي مديريت جهانگردي دانشگاه هاي كشور، 

، نماينده نيروي )طبق فصل هشتم(نماينده بسيج هاي محالت و دانش آموزي و دانشجوئي جهت فرهنگ سازي
   .را اضافه كرد البته با صالحديد معاونت گردشگري كشور..... ر و پليس توريست و انتظامي كشو
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  ظرفيت هاي قوانين و مقررات مرتبط با بخش گردشگري برحسب دستگاه ها و نهادهاي اصلي): ٢- ١١( جدول
  مواد قانوني  عنوان قانون، آيين نامه مرتبط  نام دستگاه  رديف

١  

سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع 

ستي و د
  گردشگري

    )٢٨/٤/١٣٦٧مصوب (اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور  -
  

مصـــوب (قـــانون توســـعه صـــنعت ايرانگـــردي و جهـــانگردي  -
٧/٧/١٣٧٠(  

  
  

مصـوب  (قانون تشـكيل سـازمان ميـراث فرهنگـي و گردشـگري       -
١٤/١١/١٣٨٢(  

  
  

مصـــوب (قـــانون تنظـــيم بخشـــي از مقـــررات مـــالي دولـــت  -
٢٧/١١/١٣٨٠(  

 )٨٨(و ) ٦٩(مواد ) ١(تبصره  

  

قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  -
  )١٣/٧/١٣٨٤(مصوب 

 )٢٥(و ) ٢٤(مواد  

  
    قانون مربوط به حريم آثار و ابنيه تاريخي -

مصـوب  (قانون اصـالح مـوادي از قـانون ماليـات هـاي مسـتقيم        -
٢٦/١١/١٣٧٦(  

  )١٣٢(ماده ) ٧(تبصره  

نامه اجرايي ايجـاد، اصـالح، تكميـل، درجـه بنـدي و نـرخ       آيين  -
مصـوب  (گذاري تأسيسات گردشگري و نظارت بر فعاليت آن هـا  

  )٢٨/٤/١٣٨٤و اصالحيه  ٢/٣/١٣٦٨

  
  

  

آيين نامه اجرايي نحوه تشكيل و اداره مناطق نمونـه گردشـگري    -
  )٢٩/٩/١٣٨٣مصوب (

  
  

    )٢/٥/١٣٨٤مصوب (آيين نامه طبيعت گردي  -

آيين نامه اجرايي قانون توسعه صـنعت ايرانگـردي و جهـانگردي     -
  )١٣٧٠مصوب سال (

  
  

قـانون  ) ١٠٣(تنفيذ شده در ماده ) ٥٠(ماده  -  قانون برنامه سوم توسعه -
  برنامه چهارم توسعه

قـانون تشـكيل سـازمان    ) ٨(دستورالعمل اجرايي آيين نامه ماده  -
اد و اداره منـاطق  ميراث فرهنگي و گردشگري در مورد محوه ايج

  )بي تا( نمونه گردشگري 

 گانه آن )  ١٠(مواد  -

  

 ٢٦/٥/١٣٨٣هـــ تــاريخ ٣١١٩٤ت٢٨٠٦٣تصــويب نامــه شــماره  -
  هيأت وزيران

  
  

 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ١٣/١/١٣٨٧مصوبه تاريخ  -

قانون برنامه چهارم توسـعه  ) ٦٩(ماده ) ي(آيين نامه اجرايي بند  -
 )٣٠/١١/١٣٨٤مصوب (

  ) ١١/٦/١٣٨٣مصوب (قانون برنامه چهارم توسعه  -

  )٧(اصالحيه ماده  
  
  ١٤٥ماده ) ز(بند  
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  مواد قانوني  عنوان قانون، آيين نامه مرتبط  نام دستگاه  رديف

٢  
سازمان حفاظت 

  محيط زيست

و  ٢٨/٣/١٣٥٣مصـوب  (قانون حفاظت و بهسازي محيط زيسـت   -
  )٢٤/٨/١٣٧١اصالحيه 

و ) ٣(مـاده  ) الـف (بنـد  ) ١(جـزء  ) ١٧(ماده  
 و) ١(و جـزء  ) ٨(و مـاده  ) ٦(مـاده  ) دو(بند 

  ) ٣(ماده ) الف(بند ) ٣(تبصره زير جزء 
قانون برنامه سـوم توسـعه، تنفيـذ    ) ١٠٨(آيين نامه اجرايي ماده  -

  قانون برنامه چهارم توسعه) ٢٠(شده در ماده 
  ) ٥(و تبصره زير آن و ماده ) ٤(ماده  

و ) ٦٩(مـاده  ) ي(، بند )٦٣(تبصره زير ماده    قانون برنامه چهارم توسعه  -
  )١٤٥(ماده ) ز(بند 

قانون برنامه چهارم توسـعه  ) ٦٩(ماده ) ي(آيين نامه اجرايي بند  -
  و اصالحيه آن 

  )٧(اصالحيه ماده  

  ) ٩(و ) ٨(، )٧(، )٦(، )٥(، )٤(، )٣(مواد  -  آيين نامه طبيعت گردي -
  )٢٧(و ) ٤(مواد  -  قانون شكار و صيد -
اسـالمي  قانون حفاظت و بهره برداري از منـابع آبـزي جمهـوري     -

  ايران
  ) ١٩(و ) ١٨(، )١٧(، )٦(مواد  -

  )٦٤(ماده   -  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت -
) ٧١(تنفيـذ شـده در مــاده   ) ١٠٥(مـاده    -  قانون برنامه سوم توسعه -

  قانون برنامه چهارم
  )٢٣(و ) ٢٢(مواد   -  ) ١٣/١/١٣٧٤مصوب (قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا  -
مصـوب  (ه اجرايي قانون نحوه جلوگيري از آلـودگي هـوا   آيين نام -

١٦/٦/١٣٧٩(  
  )٢(ماده ) ب(بند ) ١(جزء   -

   -  شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ١٣/٣/١٣٨٧مصوبه تاريخ  -
مصـوب  (شورايعالي حفاظـت محـيط زيسـت     ٢٤٩مصوبه شماره  -

٢٨/١٢/١٣٨٢(  
  )٤(تبصره زير ماده  

     عالي شهرسازي و معماري ايرانشوراي ١٣/٣/١٣٨٧مصوبه تاريخ  -
مصـوب  (شورايعالي حفاظـت محـيط زيسـت     ٢٤٩مصوبه شماره  -

٢٨/١٢/١٣٨٢(  
، )٢(جزء هاي ) ٢(، ماده )٤(تبصره زير ماده  

  )٤(و ماده ) ٣(ماده ) ج(بند ) ٤(و ) ٣(
آيين نامه مربـوط بـه بسـتر و حـريم     ) ١(ماده ) خ(اصالحيه بند  -

ا، مـرداب هـا، بركـه هـاي طبيعـي و      رودخانه ها، انهار، مسيل هـ 
  )١٣/١٢/١٣٨٦مصوب (شبكه هاي آبرساني، آبياري و زهكشي 

  )١(ماده ) خ(بند ) ١(جزء  

) ٣(ماده ) الف(بند ) ٣(آيين نامه اجرايي موضوع تبصره زير جزء  -
  قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست

   

مصـوب  (شورايعالي حفاظـت محـيط زيسـت     ٢٣٧مصوبه شماره  -
٢١/٣/١٣٨١( 

مصـوب  (آيين نامه اجرايي قانون نحوه جلوگيري از آلـودگي هـوا    -
١٦/٦/١٣٧٩(  

  )٢(ماده ) ب(بند ) ١(جزء  

٣  
وزارت جهاد 

  كشاورزي

اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضـي و امـالك بـراي اجـراي      -
  )١٣٥٨مصوب (بنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت 

  )١١(اده و م) ٥(ماده ) ٤(تبصره ) ١(ماده  

قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسالمي  -
  )٢٥/٦/١٣٥٨مصوب (ايران 

  ) ١٨(ماده  

آيين نامه اجرايي اليحه قانوني اصالح اليحـه قـانوني واگـذاري و     -
  )٣١/٢/١٣٥٩مصوب (احياء اراضي در حكومت جمهوري اسالمي 

  )٣٢(و ) ٢٦(، )٢٥(مواد  

  )٨٤(و ) ٧٥(مواد  ي از درآمـدهاي دولـت و مصـرف آن در مـوارد     قانون وصول برخ -



٥٤ 
 

  مواد قانوني  عنوان قانون، آيين نامه مرتبط  نام دستگاه  رديف
  )٢٨/٣/١٣٧٣مصوب (معين 

قانون برنامه سـوم توسـعه، تنفيـذ    ) ١٠٨(آيين نامه اجرايي ماده  -
  قانون برنامه چهارم توسعه) ٢٠(شده در ماده 

تبصـره  ) ٥(و تبصره زير آن و ماده ) ٤(ماده  
) ٢(د بنـ ) ب(جزء ) ٢(و تبصره ) ٦(ماده ) ١(

  ) ٧(ماده 
  )ب(و ) الف(بندهاي    قانون برنامه سوم توسعه) ١٠٨(ماده  -
قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  -

  )١٣/٧/١٣٨٤مصوب (
  )٢٢(ماده  

قانون اصـالحي قـانون حفـظ كـاربري اراضـي زراعـي و بـاغ هـا          -
  )١/٨/١٣٨٥و اصالحيه  ٣١/٣/١٣٧٤مصوب (

  )٢(و تبصره ) ٢(ماده  

آيين نامه اجرايي قانون اصالح  حفـظ كـاربري اراضـي و بـاغ هـا       -
  )١٣٨٦مصوب سال (

  ) ٣(و ) ١(مواد  

  ) ٩(و ) ٧(، مواد )٢(ماده ) ٢(تبصره    ) ٢٩/٤/١٣٥٤مصوب (قانون اراضي مستحدث و ساحلي  -
و ) ٦٩(مـاده  ) ي(نـد  ب) ٦٣(تبصره زير ماده    )١١/٦/١٣٨٣مصوب (قانون برنامه چهارم توسعه  -

و بنـد  ) ١١٤(مـاده  ) ي(و ) ط(، )ح(بندهاي 
  )١٤(ماده ) ز(

قانون اراضـي مسـتحدث و   ) ٢(ماده ) ٢(آيين نامه اجرايي تبصره  -
  ) ١٤/١/١٣٨٧مصوب (ساحلي 

  )٣(و ) ٢(مواد  

  )٧(و ) ٦(، )٥(، )٤(، )٣(مواد    )٢/٥/١٣٨٤مصوب (آيين نامه طبيعت گردي  -
و بهره برداري از منـابع آبـزي جمهـوري اسـالمي     قانون حفاظت  -

  )١٤/٦/١٣٧٤مصوب (ايران 
  )١٩(و ) ١٨(، )١٧(، )٦(مواد  

    قانون مربوط به حريم اراضي مجاور راه ها و شهرها -

  وزارت نيرو  ٤

مصـوب  (قانون تعيين حـريم درياچـه احـداثي در پشـت سـدها       -
٢٧/٤/١٣٤٤(  

  )١(ماده 

  )٩(و ) ٧(، مواد )٢(ماده ) ٢(تبصره    )٢٩/٤/١٣٥٤مصوب (قانون اراضي مستحدث و ساحلي  -
  )٢(ماده ) ٢(و ) ١(تبصره هاي    )١٦/١٢/١٣٦١مصوب (قانون توزيع عادالنه آب -
مصـوب  (اليحه قانوني ر فع تجاوز از تأسيسات آب و بـرق كشـور    -

٣/٤/١٣٥٩(  
  )١٠(و ) ٩(مواد  

عمـومي  آيين نامه حريم مخـازن، تأسيسـات آبـي، كانـال هـاي       -
  )٢٤/٤/١٣٧١مصوب (آبرساني، آبياري و زهكشي 

  مواد هشتگانه آن 

آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها، انهـار، مسـيل هـا،     -
مرداب ها، بركه هاي طبيعي و شـبكه هـاي آبرسـاني، آبيـاري و     

  )١٣/١٢/١٣٨٢و اصالحيه  ١٦/٨/١٣٧٩مصوب (زهكشي 

آن و ) ١(و اصـالحيه جـزء   ) ١(ماده ) خ(بند  
  آئين نامه) ٢(تبصره الحاقي به ماده 

قانون اراضـي مسـتحدث و   ) ٢(ماده ) ٢(آيين نامه اجرايي تبصره  -
  )١٤/١/١٣٨٧مصوب (ساحلي 

  )٣(و ) ٢(مواد  

قانون تعيين حـريم درياچـه   ) ١(آيين نامه مربوط به اجراي ماده  -
  )٢٢/٧/١٣٤٦مصوب (احداثي پشت سدها 

  )٦(و ) ٢(، )١(مواد  

قانون برنامـه سـوم توسـعه تنفيـذ     ) ١٠٨(آيين نامه اجرايي ماده  -
ــاده   ــده در م ــعه   ) ٢٠(ش ــارم توس ــه چه ــانون برنام ــوب (ق مص

٢٧/٩/١٣٧٩(  

  )٥(و تبصره زير آن و ماده ) ٤(ماده  

دستورالعمل چگونگي تصرف و تملك اراضـي و امـالك واقـع در     -
آن  محــدوده درياچــه هــا، ســدها و اراضــي رقــوم هــاي بــاالتر از

  )٩(و ) ٣(، )٢(بندهاي  



٥٥ 
 

  مواد قانوني  عنوان قانون، آيين نامه مرتبط  نام دستگاه  رديف
  )٤/٥/١٣٧٦ابالغيه (
دســتورالعمل تعيــين حــريم كيفــي آب هــاي ســطحي موضــوع   -

  هيأت وزيران ١٨/١٢/١٣٨٢تصويب نامه 
  

  )١٤٥(ماده ) ز(بند    )١١/٦/١٣٨٣مصوب (قانون برنامه چهارم توسعه  -

٥  

سازمان جنگل 
ها و مراتع و 
  آبخيزداري

مصـــوب (و جهـــانگردي  قـــانون توســـعه صـــنعت ايرانگـــردي -
٧/٧/١٣٧٠(  

  و تبصره زير آن) ٦(ماده  

قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  -
  )١٣/٧/١٣٨٤مصوب (

  )٢٢(ماده  

مصـوب  (قانون حفاظـت و بهـره بـرداري از جنگـل هـا و مراتـع        -
  )٢٠/١/١٣٤٨و اصالحيه  ٢٥/٥/١٣٤٦

و مواد ) ٤( ماده) ٦(و ) ٥(، بندهاي )٣(ماده  
  )٣٦(و ) ٣٥(، )٣٤(، )٣٣(، )٣٢(، )٣١(

قـانون برنامـه   ) ٦٩(مـاده  ) ي(اصالحيه آيين نامـه اجرايـي بنـد     -
  )٣٠/١١/١٣٨٤مصوب (چهارم توسعه 

  )٧(اصالحيه ماده  

  )١٤٥(ماده ) ز(بند    )١١/٦/١٣٨٣مصوب (قانون برنامه چهارم توسعه  -

٦  

وزارت راه و 
  شهرسازي

وه خريد و تملك اراضـي و امـالك بـراي اجـراي     اليحه قانوني نح -
  ) ١٣٥٨مصوب (برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت 

  )١١(و ماده ) ٥(ماده ) ٤(، تبصره )١(ماده  

مصـــوب (قـــانون توســـعه صـــنعت ايرانگـــردي و جهـــانگردي  -
٧/٧/١٣٧٠(  

  و تبصره زير آن) ٦(ماده  

مقررات مالي دولت  قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از -
  )١٣/٧/١٣٨٤مصوب (

  )٢٢(ماده  

     شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ١٣/٣/١٣٨٧مصوبه تاريخ  -
  )١٤٥(ماده ) ز(و بند ) ٦٣(تبصره زيرماده   )١١/٦/١٣٨٣مصوب (قانون برنامه چهارم توسعه  -
  )٢٥(تبصره زير ماده    )١٣/٢/١٣٧٤مصوب (قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا  -

٧  

و تبصـره زيـر   ) ٢٨(ماده ) الف(بند ) ٩(جزء    )١١/٦/١٣٨٣مصوب (قانون برنامه چهارم توسعه -
  )٦٣(ماده 

قانون مربوط به حريم شبكه راه هاي روستايي و شـبكه راه هـاي    -
  ارتباطي بين شهري

   

     قانون مربوط به حريم اراضي مجاور راه ها و شهرها -
  )١٤٥(ماده ) ز(بند    )١١/٦/١٣٨٣مصوب (قانون برنامه چهارم توسعه  -

  وزارت كشور  ٨

  )٢٥(تبصره زير ماده    )١٣/٢/١٣٧٤مصوب (قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا  -

 )١٤٥(ماده ) ز(بند    )١١/٦/١٣٨٣مصوب (قانون برنامه چهارم توسعه  -

   

  بانك ها  ٩

مصـــوب (قـــانون توســـعه صـــنعت ايرانگـــردي و جهـــانگردي  -
٧/٧/١٣٧٠(  

  )٥(ماده  

  )١(ماده ) د(بند    )١١/٦/١٣٨٣مصوب (قانون برنامه چهارم توسعه  -
قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  -

  )١٣/٧/١٣٨٤مصوب (
  )٢٤(ماده  

تنفيــذ شــده در )  ٥٠(و مــاده ) ١٦٤(مــاده    )١٧/١/١٣٧٩مصوب (قانون برنامه سوم توسعه  -
  چهارم توسعه قانون برنامه) ١٠٣(ماده 
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  مواد قانوني  عنوان قانون، آيين نامه مرتبط  نام دستگاه  رديف

١٠  

شوراي عالي 
ميراث فرهنگي 

  و گردشگري

ــگري   - ــي و گردشـ ــراث فرهنگـ ــكيل ميـ ــانون تشـ ــوب (قـ مصـ
١٤/١١/١٣٨٢(  

  )٩(و ) ٨(مواد  

مصـــوب (قـــانون تنظـــيم بخشـــي از مقـــررات مـــالي دولـــت  -
٢٧/١١/١٣٨٠(  

  )٦٩(ماده ) ١(تبصره  

آيين نامه اجرايي نحوه تشكيل و اداره مناطق نمونـه گردشـگري    -
  )٢٩/٩/١٣٨٣مصوب (

  )٤(و ) ٣(، )٢(و مواد ) ١(ماده ) ت(بند  

 ٢٦/٥/١٣٨٣هــ تـاريخ   ٣١١٩٤ت  ٢٨٠٦٣تصويب نامـه شـماره    -
  هيأت وزيران

   

١١  

وزارت امور 
اقتصادي و 

  دارايي

مصـــوب (قـــانون توســـعه صـــنعت ايرانگـــردي و جهـــانگردي  -
٧/٧/١٣٧٠(  

  )٨(و ) ٤(، )٣(مواد  

ــوادي از قـــانون  - ــانون اصـــالح مـ ــتقيم  قـ ماليـــات هـــاي مسـ
)٢٦/١١/١٣٧٦(  

  )١٣٢(ماده ) ٧(تبصره  

ــارجي    - ــذاران خ ــرمايه گ ــت س ــويق و حماي ــانون تش ــوب (ق مص
٤/٣/١٣٨١(  

  )١٨(تا ) ٧(و مواد ) ٣(ماده  

قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهـارم توسـعه و آيـين نامـه      -
  اجرايي آن

  )٧(ماده  

  شهرداري ها  ١٢

مصـــوب (نگـــردي و جهـــانگردي قـــانون توســـعه صـــنعت ايرا -
٧/٧/١٣٧٠(  

  )٦(ماده  

اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضـي و امـالك بـراي اجـراي      -
  )١٣٥٨مصوب (عمراني و نظامي دولت , برنامه هاي عمومي

  )١١(و ماده ) ٥(ماده ) ٤(تبصره ) ١(ماده  

١٣  

سازمان 
مديريت و 

برنامه ريزي 
معاونت (كشور 

برنامه ريزي و 
اهبردي نظارت ر

  )رييس جمهور

  )١٤٥(ماده ) ز(و بند ) ٦٣(تبصره زير ماده    )١١/٦/١٣٨٣مصوب (قانون برنامه چهارم توسعه  -
قـانون  ) ٧١(تنفيذ شده در ماده ) ١٠٥(ماده    قانون برنامه سوم توسعه  -

  برنامه چهارم توسعه
  )٢٥(ماده    قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت -

  ظرفيت هاي قوانين و مقررات مربوط به بخش گردشگري بر حسب موضـوع ) ٣- ١١(دول ج
  مواد قانوني  موضوع  رديف

  واگذاري زمين و اراضي  ١

 )٢٤/٨/١٣٧١و اصالحيه  ٢٨/٣/١٣٥٣مصوب (قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ) ١٧(ماده  -

 )١٣٦٨با اصالحات  ١٣٥٨مصوب (قانون اساسي ) ٤٥(اصل  -

اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك براي اجراي )  ١١(و ماده ) ٥(ماده ) ٤(تبصره ) ١( ماده -
 )١٣٥٨مصوب (برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت 

 )٢٥/٦/١٣٥٨مصوب (قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسالمي ايران ) ١٨(ماده  -

ين نامه اجرايي اليحه قانوني اصالح اليحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در آي) ٣٢(و ) ٢٦(، )٢٥(مواد  -
 )٣١/٢/١٣٥٩مصوب (حكومت جمهوري اسالمي 

 )٧/٧/١٣٧٠مصوب (و تبصره زير آن از قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي ) ٦(ماده  -

مصوب (رد معين قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موا) ٨٤(و ) ٧٥(مواد  -
٢٨/٢/١٣٧٣( 



٥٧ 
 

  مواد قانوني  موضوع  رديف
دستورالعمل چگونگي تصرف و تملك اراضي و امالك واقع در محدوده درياچه ها، سدها ) ٣(و ) ٢(بندهاي  -

 ) ٤/٥/١٣٧٦تاريخ ابالغ (و اراضي رقوم هاي باالتر از آن 

، تنفيذ شده در قانون برنامه سوم توسعه) ١٠٨(آيين نامه اجرايي ماده ) ٥(و تبصره زير آن و ماده ) ٤(ماده  -
 )١١/٦/١٣٨٣مصوبه شماره (قانون برنامه چهارم توسعه ) ٢٠(ماده 

  ) ١٣/٧/١٣٨٤مصوب (قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) ٢٢(ماده  -

٢  
تغيير كاربري اراضي 

  زراعي و باغ ها

و  ٣١/٣/١٣٧٤مصوب (اعي و باغ ها قانون اصالحي قانون حفظ كاربري اراضي زر) ٢(و تبصره ) ٢(ماده  -
  )١/٨/١٣٨٥اصالحيه 

دستورالعمل چگونگي تصرف و تملك اراضي و امالك واقع در محدوده درياچه سدها و ) ٩(و ) ٢(بندهاي  -
 )٤/٥/١٣٧٦تاريخ ابالغ (اراضي رقوم هاي باالتر از آن 

  )١٣٨٦مصوب سال (و باغ ها  آيين نامه اجرايي قانون اصالح حفظ كاربري اراضي زراعي) ٣(و ) ١(مواد  -

٣  
حريم درياچه احداثي 

  در پشت سدها

 )٢٧/٤/١٣٤٤مصوب (قانون تعيين حريم درياچه احداثي در پشت سدها ) ١(ماده  -

قانون تعيين حريم درياچه احداثي پشت سدها ) ١(آيين نامه مربوط به اجراي ماده ) ٦(و ) ٢(، )١(مواد  -
 )٢٢/٧/١٣٤٦مصوب (

  شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ١٣/٣/١٣٨٧مصوبه تاريخ  -

٤  
حريم رودخانه، مرداب 
  ها و بركه هاي طبيعي

 )١٦/١٢/١٣٦١مصوب (قانون توزيع عادالنه آب ) ٢(ماده ) ١(تبصره  -

آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها، انهار، مسيل ها، مرداب ها، بركه هاي ) ١(ماده ) خ(بند  -
 )١٦/٨/١٣٧٩مصوب (رساني، آبياري و زهكشي طبيعي و شبكه هاي آب

آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها، انهار، ) ٢(و تبصره الحاقي به ماده ) ١(ماده ) خ(اصالحيه بند  -
  )١٣/١٢/١٣٨٢مصوب (مسيل ها، مرداب ها، بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني، آبياري و زهكشي

٥  
حريم اراضي مستحدث 

  و ساحلي

 )٢٩/٤/١٣٥٤مصوب (قانون اراضي مستحدث و ساحلي ) ٩(و ) ٧(، مواد )٢(ماده ) ٢(تبصره  -

 ) ٢٨/١٢/١٣٨٢مصوب (شورايعالي حفاظت محيط زيست  ٢٤٩مصوبه شماره ) ٤(تبصره زيرماده  -

 )١١/٦/١٣٨٣مصوب (قانون برنامه چهارم توسعه ) ٦٣(تبصره زيرماده  -

مصوب (قانون اراضي مستحدث و ساحلي ) ٢(ماده ) ٢( آيين نامه اجرايي تبصره) ٣(و ) ٢(مواد  -
١٤/١/١٣٨٧(  

٦  
حريم كيفي آب هاي 

  سطحي

آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها، انهار، مسيل ها، مرداب ) ١(ماده ) خ(اصالحيه بند ) ١(جزء  -
 )١٣/١٢/١٣٨٢مصوب (ها، بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني، آبياري و زهكشي 

هـ تاريخ ٢٩١٠١ت/ ٥٨٩٧٧ورالعمل تعيين حريم كيفي آب هاي سطحي موضوع تصويب نامه شماره دست -
 هيأت وزيران ١٨/١٢/١٣٨٢

  

٧  
حريم مخازن و 
  تأسيسات آبي

 )٣/٤/١٣٥٩مصوب (اليحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور ) ١٠(و ) ٩(مواد  -

 )١٦/١٢/١٣٦١مصوب (قانون توزيع عادالنه آب ) ٢(ماده ) ٢(تبصره  -

مواد هشتگانه آيين نامه حريم مخازن، تأسيسات آبي، كنال هاي عمومي آبرساني، آبياري و زهكشي  -
  )٢٤/٤/١٣٧١مصوب (

  واگذاري اراضي جنگلي  ٨

از فصل ) ٣٦(و ) ٣٥(، )٣٤(، )٣٣(، )٣٢(، )٣١(از فصل دوم و مواد ) ٤(ماده ) ٦(و ) ٥(، بندهاي )٣(ماده  -
  )٢٥/٥/١٣٤٦مصوب (ت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع پنجم قانون حفاظ

 )٢٠/١/١٣٨٤(مصوب  -مواد پيش گفته-قانون اصالح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع -

تفاهم نامه دوجانبه بين وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، ) ٦(تا ) ١(بندهاي  -
معاون سرامايه گذاري و طرح هاي  ٣٠/٧/١٣٨٧تاريخ  ٦٠/٨٧٢-١٦٦٨ماره موضوع نامه ش(پيش نويس 

  )سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

  مراتع  ٩
مصوب (قانون برنامه چهارم توسعه ) ٢٠(قانون برنامه سوم توسعه، تنفيذ شده در ماده ) ١٠٨(ماده ) ب(بند  -

١١/٦/١٣٨٣(  



٥٨ 
 

  مواد قانوني  موضوع  رديف
قانون برنامه ) ١٠٨(آيين نامه اجرايي ماده ) ٧(ماده ) ٢(بند ) ب(جزء ) ٢(و تبصره ) ٦(ماده ) ١(تبصره  -

  )٦/٩/١٣٧٩مصوب (سوم توسعه 

١٠  
متمركز (طبيعت گردي 

  )يا غيرمتمركز

 )١١/٦/١٣٨٣مصوب (قانون برنامه چهارم توسعه ) ٦٩(ماده ) ي(بند  -

 )٢/٥/١٣٨٤مصوب (آيين نامه طبيعت گردي ) ٦(و ) ٥(، )٤(مواد  -

  )٣٠/١١/١٣٨٤مصوب (قانون برنامه چهارم توسعه ) ٦٩(ماده ) ي(مه اجرايي بند آيين نا) ٧(اصالحيه ماده  -

  شكار و صيد  ١١

 ) ١٣٤٦مصوب خرداد (قانون شكار و صيد ) ٢٧(و ) ٤(مواد  -

مصوب (قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ) ٨(و ماده ) ٦(ماده ) و(و بند ) ٣(ماده ) الف(بند ) ١(جزء  -
 )٢٤/٨/١٣٧١و اصالحيه  ٢٨/٣/١٣٥٣

مصوب (قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايران ) ١٩(و ) ١٨(، )١٧(، )٦(مواد  -
١٤/٦/١٣٧٤( 

 )٢٧/١١/١٣٨٠مصوب (قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) ٦٤(ماده  -

  )٢/٥/١٣٨٤مصوب (آيين نامه طبيعت گردي ) ٩(و ) ٨(مواد  -

  مناطق چهارگانه  ١٢

قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ) ١٦(و ماده ) ٣(اين بند از ماده ) ٣(و تبصره زيرجزء ) الف(بند  -
 )٢٤/٨/١٣٧١و اصالحيه  ٢٨/٣/١٣٥٣مصوب (

 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست) ٣(ماده ) الف(بند ) ٣(آيين نامه اجرايي موضوع تبصره زيرجزء  -

  )٢/٥/١٣٨٤مصوب (آيين نامه طبيعت گردي  )٥(ماده ) ب(و بند ) ٤(ماده ) ب(تبصره زير بند  -

  ارزيابي زيست محيطي  ١٣

  )١٣/٢/١٣٧٤مصوب (قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا ) ٢٥(تبصره زيرماده  -
 )٢١/٣/١٣٨١مصوب (شورايعالي حفاظت محيط زيست  ٢٣٧مصوبه شماره  -

شورايعالي حفاظت  ٢٤٩ماره مصوبه ش) ٤(و ماده ) ٣(ماده ) ج(بند ) ٤(و ) ٣(، )٢(، جزءهاي )٢(ماده  -
 )٢٨/١٢/١٣٨٢مصوب (محيط زيست 

مصوب (قانون برنامه چهارم توسعه ) ٧١(قانون برنامه سوم توسعه تنفيذ شده در ماده ) ١٠٥(ماده  -
١١/٦/١٣٨٣( 

  )٢/٥/١٣٨٤مصوب (آيين نامه طبيعت گردي ) ٧(ماده  -

١٤  
تعيين ضوابط و 

  استانداردها

  )١١/٦/١٣٨٣مصوب (امه چهارم توسعه قانون برن) ١٠٤(ماده ) د(بند  -
آيين نامه اجرايي ايجاد، اصالح، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري تأسيسات ) ٦(ماده ) ٢(تبصره  -

 )٢٨/٤/١٣٨٤و اصالحيه  ٢/٣/١٣٦٨مصوب (گردشگري و نظارت بر فعاليت آن ها 

 )٢٩/٩/١٣٨٣وب مص(آيين نامه اجرايي نحوه تشكيل و اداره مناطق نمونه گردشگري ) ٣(ماده  -

 )بي تا(قانون تشكيل و اداره مناطق نمونه گردشگري ) ٨(دستورالعمل اجرايي آيين نامه ماده ) ٥(ماده  -

 )٢/٥/١٣٨٤مصوب (آيين نامه طبيعت گردي ) ٣(ماده ) د(بند  -

  

  آلودگي هوا  ١٥
 )١٣/٢/١٣٧٤مصوب (قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا ) ٢٣(و ) ٢٢(مواد  -

  )١٦/٦/١٣٧٩مصوب (آيين نامه اجرايي قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا ) ٢(ماده ) ب( بند) ١(جزء  -

١٦  

تشكيل سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي 

  و گردشگري

 )٢٨/٤/١٣٦٧مصوب (اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور  -

 )٧/٧/١٣٧٠مصوب (قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي  -

  )١٤/١١/١٣٨٢مصوب (يل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قانون تشك) ١(ماده  -

١٧  

وظايف و اختيارات 
شورايعالي ميراث 

  فرهنگي و گردشگري

 )٢٧/١١/١٣٨٠مصوب (قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) ٦٩(ماده ) ١(تبصره  -

 )١٤/١١/١٣٨٢مصوب (قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ) ٤(ماده  -

  هيأت وزيران ٢٦/٥/١٣٨٣هـ تاريخ ٣١١٩٤ت  ٢٨٠٦٣امه شماره تصويب ن -

١٨  
توسعه گردشگري و 

  ارتقاي جايگاه آن

 )٢٧/١١/١٣٨٠مصوب (قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) ٨٨(ماده  -

 )١١/٦/١٣٨٣مصوب (قانون برنامه چهارم توسعه ) ١١٤(ماده ) ي(و ) ط(، )ح(بندهاي  -



٥٩ 
 

  مواد قانوني  موضوع  رديف
 )٦/٨/١٣٨٣مصوب (لي آمايش سرزمين ضوابط م) ١(ماده ) ٣١(بند  -

  )١٣/٧/١٣٨٤مصوب (قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) ٢٥(ماده  -

١٩  
اجازه تأسيس مناطق 

  نمونه گردشگري

 )١٤/١١/١٣٨٢مصوب (قانون تشكيل ميراث فرهنگي و گردشگري ) ٨(ماده  -

ين نامه اجرايي نحوه تشكيل و اداره مناطق نمونه گردشگري آي) ٤(و ) ٣(، )٢(و مواد ) ١(ماده ) ث(بند  -
 )٢٩/٩/١٣٨٣مصوب (

تاريخ  ٦٠/٨٧٢-١٦٦٨موضوع نامه شماره ) پيشنهادي(تفاهم نامه چند جانبه ) ٣(ماده ) ١٤(و ) ٤(بندهاي  -
  معاون سرمايه گذاري و طرح هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ٣٠/٧/١٣٨٧

٢٠  
 نحوه ايجاد و اداره

  مناطق نمونه گردشگري

قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ) ٨(گانه دستورالعمل اجرايي آيين نامه ماده ) ١٢(مواد  -
  ) بي تا(در مورد نحوه ايجاد و اداره مناطق نمونه گردشگري 

٢١  

ممنوعيت ايجاد هرگونه 
مجتمع هاي رفاهي، 

  تفريحي به وسيله دولت

  )١١/٦/١٣٨٣مصوب (ون برنامه چهارم توسعه قان) ١٤٥(ماده ) ز(بند  -

٢٢  

درجه بندي و نرخ 
گذاري تأسيسات 

  گردشگري

گانه آيين نامه اجرايي ايجاد، اصالح، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري تأسيسات گردشگري و ) ٢٦(مواد  -
  )و اصالح آن ١٠/٥/١٣٨٤مصوب (نظارت بر فعاليت آن ها 

٢٣  

جلب و حمايت سرمايه 
خلي و دا(گذاري 

  )خارجي

از فصل ) ١٨(تا ) ١١(از فصل چهارم و مواد ) ١٠(و ) ٩(، )٨(از فصل سوم، ) ٧(و ) ٣] (مواد گوناگون به ويژ -
 )٤/٣/١٣٨١مصوب (پنجم قانون تضويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي 

 )١٤/١١/١٣٨٢مصوب (قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ) ٨(ماده  -

  اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و آيين نامه اجرايي آنقانون ) ٧(ماده  -

٢٤  
ارايه تسهيالت اعتباري 

  و بانكي

 )٧/٧/١٣٧٠مصوب (قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي ) ٥(ماده -

مصوب (قانون برنامه چهارم توسعه ) ٢٩(قانون برنامه سوم توسعه تنفيذ شده در ماده ) ١٣١(ماده  -
١١/٦/١٣٨٣( 

 )١١/٦/١٣٨٣مصوب (قانون برنامه چهارم توسعه ) ١(ماده ) د(بند  -

 )٢/٥/١٣٨٤مصوب (آيين نامه طبيعت گردي ) ٣(ماده ) ي(و ) ط(بندهاي  -

  )١٣٧/١٣٨٤مصوب (قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) ٢٤(ماده  -

٢٥  
مجوز استفاده از منابع 

  )فاينانس(خارجي 

 )١٤/١١/١٣٨٢مصوب (قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ) ١١(ماده  -

  
  
  

٢٦  
تسهيالت براي 

  گردشگران خارجي

 )٧/٧/١٣٧٠مصوب (قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي ) ٤(و ) ٣(مواد  -

 )١٣٧٠مصوب سال (گانه آيين نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي ) ١٢(مواد  -

 )١٧/١/١٣٧٩مصوب (قانون برنامه سوم توسعه ) ١٦٤(ه ماد -

  )١٤/١١/١٣٨٢مصوب (قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ) ٩(ماده  -

٢٧  

معافيت حقوق و عوارض 
مالياتي، گمركي (دولتي 

  )و سودبانكي

  )٧/٧/١٣٧٠مصوب (قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي ) ٨(و ) ٤(، )٣(مواد  -
مصوب (آيين نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي ) ١٢(ماده ) ب(و ) الف(بندهاي  -

 )١٣٧٠سال 

 )٢٦/١١/١٣٧٦مصوب (قانون اصالح موادي از قانون ماليات هاي مستقيم ) ١٣٢(ماده ) ٧(تبصره  -

مصوب (سعه قانون برنامه چهارم تو) ١٠٣(قانون برنامه سوم توسعه، تنفيذ شده در ماده ) ٥٠(ماده  -
١١/٦/١٣٨٣(  

  قانون مربوط به حريم آثار و ابنيه تاريخي -حريم بخش هاي   ٢٨



٦٠ 
 

  مواد قانوني  موضوع  رديف
 قانون مربوط به حريم اراضي مجاور و راه ها و شهرها -  زيربنايي

 قانون مربوط به حريم تأسيسات و تصفيه خانه فاضالب -

 قانون مربوط به حريم خطوط و تأسيسات مخابراتي -

  هاي روستايي و شبكه راه هاي ارتباطي بين شهري قانون مربوط به حريم شبكه راه -

  
  

و بر  ياصل يبرحسب دستگاه ها و نهادها يو مقررات مرتبط با بخش گردشگر نيقوان يها تيظرفبا توجه به 
مطرح شدند نقش قوه قضائيه به عنوان يكي از سه قواي اصلي ) ٣-١١(و ) ٢-١١(حسب موضوع كه در جداول 

و درست قوانين و مقررات كشور در اينجا بسيار اهميت دارد و اميد است اكنون كه با  كشور و ناظر اجراي صحيح
سفارش معاونت محترم اجتماعي وپيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه و پيگيري اداره كل پيشگيري هاي امنيتي 

بر اجراي  تهيه شده است، نظارت) طرح موجود(و انتظامي اين معاونت، طرح توسعه پايدار گردشگري كشور
صحيح اين قوانين و تحقق يافتن آنها جهت توسعه پايدار گردشگري كشور به طور جدي دنبال شود و دستگاه ها 
و نهادهاي خاطي كه در وظايف قانوني خود كوتاهي مي كنند مورد بازجوئي و پيگيري قرار گيرند و در برابر 

ت گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي همچنين معاون. اقدامات خود به قوه قضائيه پاسخگو باشند
و گردشگري كشور نيز مي توانند به صورت ماهانه يا فصلي گزارشي مبني بر عملكرد اين نهاد ها طبق موارد 
حقوقي و قانوني وظائف آنها در توسعه گردشگري كشور تهيه كنند و مواردي كه با مشكل بر مي خورند و نهاد 

از  يريشگيوپ يمعاونت اجتماعاداره كل پيشگيري هاي امنيتي و انتظامي به  ها كوتاهي مي كنند را
  .ارسال كنند هيوقوع جرم قوه قضائ
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  )سند راهبرد(كشور يگردشگر يو موضوعات محور يطيمح ليتحلجمع بندي ):٤- ١١(جدول 

 توضيحات موضوعات محوري

٣مديريت حوزه گردشگري  

شگري و لزوم توجه به اين مورد در با توجه به بين بخشي بودن صنعت گرد

هاي الزم درون سازماني و  ريزي گردشگري، همكاري و هماهنگي مديريت و برنامه

به منظور دستيابي به ) ربط و مرتبط با اين حوزه هاي ذي ارگان(برون سازماني

به  مديريت حوزه گردشگريلذادر. استافزايي براي توسعه گردشگري ضروري  هم

. ديريتي توجه شده استموانع نهادي وم  

فضاي كسب و كار 

 گردشگري 

گذاري و  قوانين و سرمايه(

؛...)زماني و  هم  

هاي فضاي كسب و كار،  هاي رشد و توسعه گردشگري، چالش يكي از گره

پيچيدگي و عدم شفافيت قوانين، فضاي بسته كسب و كار، سخت شدن ورود به 

.و طوالني اداري است كسب و كارهاي گردشگري به دليل روند پيچيده  

هاي گردشگري  زيرساخت  

گاه، حمل و نقل،  اقامت(

خدمات و تسهيالت 

؛)گردشگري  

 تطابق عدم هستند؛ گردشگري فضايي نظام اجزاي ترين مهم از يكي ها زيرساخت

 كشور گردشگري توسعه و سفر كاهش موجب گردشگري، هاي زيرساخت از بسياري

 آنها كمي توسعه به توجه  ها، زيرساخت كيفي بعد به توجه بر عالوه. است شده

 درنظر اهداف تحقق ودرراستاي منطقه بابوم ومتناسب سرزميني آمايش براساس

.است ضروري امري ١٤٠٤ انداز چشم سند در شده گرفته  

-نيروي انساني و  فرهنگ

 سازي 

نيروي  هاي كاربردياز مسائل عمده در صنعت گردشگري پايين بودن مهارت

ديدگاه منفي جامعه به گردشگري و هاي الزم،  ني، با كيفيت نبودن آموزشانسا

عدم آموزش كدهاي اخالق گردشگري به گردشگران ورودي و خروجي و گردشگر 

.هستند  

مشكالت مربوط به اتباع 

 خارجي 

)...و ارز، رواديد (  

 ، موضوع ارز و رواديد است در اينهاي توسعه صنعت گردشگري كشور از گلوگاه

ديد، عدم صدور روا زمينه كشور با مشكالت مربوط به نقل و انتقال ارز خارجي، فرايند

جلوگيري از ورود نيروي كار خارجي با ويزاي  وجود ساز و كار مناسب به منظور

.هستندتوريستي مواجه   

 تبليغات و بازاريابي

اصول  عدم رعايتي توسعه گردشگري، ها توجهي به نقش بازاريابي در برنامه بي

مانعي براي  المللي نين فقدان برند ملي و بينالمللي و همچ علمي بازاريابي بين

.يابي به سهم منطقي ايران از بازار جهاني گردشگري شده است دست  

 

                                                           
3 Administration of tourism industry 
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راهبردها و مداخالت ذينفعان در حوزه هاي مرتبط با گردشگري ):٥- ١١(جدول   

 دستگاه همكار راهبرد حوزه مداخالت رديف

١ 
يت حوزه مدير

 گردشگري

  بازبيني فرم هاي رواديد براي كسب داده هاي تحليلي مورد نياز
  گردشگري

 وزارت امور خارجه  

  تولي گري و نظارت بر سرويس هاي بهداشتي و ساماندهي بازار
 آن در بخش خصوصي

  مديريت زمان ساعتي پروازهاي داخلي بر اساس مقاصد
  گردشگري

 وزارت راه و شهرسازي  

 تمامي مكانيزم هاي محسوس نظارت بر گردشگر به  تبديل
مكانيزم هاي نامحسوس به منظور كاهش عواقب تصورات منفي 

  ايران
 وزارت اطالعات  

  به عنوان مثال سامانه ثبت (سازماندهي جرائم عليه گردشگران
 )جرائم توسط گردشگر

  تدوين پروتكل نيروي انتظامي براي حمايت از حقوق بانوان
  گردشگر

 روي انتظاميني  

  بستر سازي براي استقرار سيستم هاي آماري و حساب هاي
  اقماري

 سازمان برنامه و بودجه  

  تفويض اختيارات بهNGO  هاي مورد تاييد براي توسعه
  مشاركت بخش خصوصي

 وزارت ورزش و امور جوانان  

  در نظر گرفتن همسويي سياست هاي سند ملي اشتغال با
  ردي گردشگريسياست هاي سند راهب

  وزارت تعاون، كار و رفاه
  اجتماعي

  تدوين اليحه اجازه ثبت معماري هنري و يا تاريخي بنا توسط
مالك در سند ملكي پس از تأييد ارزش بنا توسط ميراث 

 فرهنگي و يا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

  در اين منشور الزم (تدوين و تصويب منشور حقوق گردشگر
وق عمومي گردشگران به حقوق بانوان است عالوه بر حق

  )گردشگر توجه شود

  معاونت حقوقي رياست
 جمهوري

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  

 دستگاه همكار راهبرد حوزه مداخالت رديف

٢ 
ــات و  تبليغــ

 بازاريابي

 تهيه بسته ديپلماسي عمومي گردشگري   وزارت امورخارجه  

 ي به منظور هماهنگي با فدراسيون هاي ورزشي بين الملل
  رويدادهاي ورزشي با محوريت توسعه گردشگري

 وزارت ورزش و امور جوانان  

  تمهيدات الزم براي دستيابي آسان گردشگر به اطالعات مورد
  ) شهري و درون شهري(نياز شبكه هاي سفر و مسيريابي 

 وزارت راه و شهرسازي  
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 دستگاه همكار راهبرد حوزه مداخالت رديف

 زشيرويداد هاي آموزشي و سمينارها با رويكرد گردشگران آمو   وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  

 

 

٥ 

فضاي 
كسب وكار 
 گردشگري

  تعريف يارانه هاي مشخص براي مسيرهاي هوايي منتهي بر
 مقاصد ضعيف

  اصالح قوانين ناظر بر مسيرهاي دريايي براي بهبود گردشگري
  دريايي

  وزارت راه و
  شهرسازي

 ن نامه ها مورد نياز براي تدوين پيوست تدوين دستورالعمل ها و آيي
  گردشگري براي تمامي طرح هاي عمراني

 وزارت كشور  

  تهيه بسته تشويقي اقتصادي براي رونق اقتصاد گردشگري با همكاري  وزارت اقتصاد و امور

 دستگاه همكار راهبرد حوزه مداخالت رديف

٣ 

مشكالت 
مربوط به اتباع 

 خارجي

  ساماندهي و تسهيل صدور ويزا براي شهروندان انگليس، كانادا و
 آمريكا

 كاهش زمان و بهبود كيفيت صدور رواديد در فرودگاه  
 وزارت امورخارجه  

 رديف
حوزه 

 مداخالت
ردراهب  دستگاه همكار 

٤ 

زير 
ساخت هاي 
 گردشگري

  ساماندهي و تسهيل صدور ويزا براي شهروندان انگليس، كانادا و
  آمريكا

 وزارت امورخارجه  

  تنظيم (ساعته خدمات حمل و نقل گردشگر  ٢٤ساماندهي دفاتر
  )قوانين حاكم و مكانيزم نظارت

 وزارت راه و شهرسازي  

 ي توسعه گردشگري سالمت اعم از تامين زيرساخت هاي الزم برا: 

 سامانه جامع گردشگران درماني و پزشكي 

 برگزاري سمينارهاي آموزشي در حوزه پزشكي 

  ساخت هتل بيمارستان ها 

 ساخت مراكز درماني و تفريحي براي گرشگران 

  تدوين برنامه طب سنتي از جمله ساخت مراكز آب درماني و ماساژ
  درماني

  وزارت بهداشت و
  درمان 

 توسعه زيرساخت هاي گردشگري ورزشي  
  وزارت ورزش و امور

  جوانان
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  دارايي  سازمان هاي ذي ربط

  برقراري امكان مبادالت پولي و اعتباري  بين المللي در حوزه
  يگردشگر

 ها خودپرداز  هاي تبديل ارز به صورت دستگاه ايجاد دستگاه)ATM (
 .در سراسر كشور

  پيشنهاد پيوست گردشگري به كليه طرح هاي عمراني صنعتي و غيره
  باشندكه متقاضي تسهيالت بانكي مي

 بانك مركزي  

 تدوين استاندارد محيط زيستي فعاليت هاي گردشگري   سازمان محيط زيست  

  به جهت عدم تداخل با اراضي قوانين و آيين نامه هاي مرتبط بازنگري
  آن ها با فعاليت هاي حوزه گردشگري

 وزارت جهاد كشاورزي  

  بازنگري قوانين و مقررات حاكم بر حوزه گردشگري، صنايع دستي و
 ميراث فرهنگي جهت تسهيل در جذب سرمايه گذاران

 نگرديبازنگري و اصالح قانون توسعه ايرانگردي و جها  

  معاونت حقوقي رياست
  جمهوري

 تدوين قوانين و دستورالعمل هاي ژئوتوريسم و مكانيزم هاي نظارتي  
  وزارت صنعت، معدن و

  تجارت
  

 

 

 

 راهبرد حوزه مداخالت رديف
 

 دستگاه همكار

٦ 

  نيروي انساني
و فرهنگ 

 سازي

  سند آسيب شناسي فرهنگي و  ٢اجرايي نمودن بند
  اجتماعي كالن شهرها

 وزارت كشور  

  تهيه و اجراي برنامه هاي جامع آموزشي نيروهاي انتظامي
 در برخورد با گردشگران

  تهيه بسته آموزشي و آموزش پرسنل در اجرا و اعمال
در حوزه نيروي قوانين اثر گذار بر حوزه گردشگري 

  )قوانين و آيين نامه هاي نظارت بر اماكن عمومي(انتظامي 

  نيروي انتظامي  

 اي برنامه مشترك توانمند سازي اساتيد رشته اجر
 گردشگري با سازمان

   

  وزارت علوم تحقيقات و
  فناوري

  تدوين و اجرايي سازي برنامه هاي گردشگري كودك و
  آموزشي در برنامه ثابت مدارس

  وزارت آموزش و
  پرورش
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و مداخالت ذينفعان در حوزه هاي مرتبط با گردشگري  احكام ):٦- ١١(جدول   

 

  

  ذي نفعان  احكام  رديف

٣  

ريلي، (وزارت راه و شهرسازي موظف است، تنظيم برنامه هاي حمل و نقل 
و قيمت گذاري خدمات را به گونه اي انجام دهد ) هوايي و جاده اي، دريايي

كه موجب ايجاد مزيت رقابتي قيمتي در مقصدهاي گردشگري مورد نظر 
 .سازمان شود

  

  وزارت راه و شهرسازي
 ن هواپيمايي كشوريسازما  
 سازمان بنادر و دريانوردي  
  سازمان راهداري و حمل و نقل

  جاده اي
 ايران.ا.شركت راه آهن ج  
 ايران.ا.شركت هواپيمايي ج  
  شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي

  ايران
  شركت ساخت و توسعه زيربناهاي

  حمل و نقل كشور
  شركت شهر فرودگاهي امام

  خميني
  يرانشركت بازآفريني شهري ا

  
  
  

وزارت راه موظف است به گونه اي قوانين مربوط به كسب و كار حمل و 
  .نقل را بازبيني نمايند كه باعث تسهيل در امر توسعه گردشگري شود

وزارت راه و شهرسازي موظف است برنامه هاي توسعه زيرساخت هاي 
ا را متناسب ب...) جاده اي، ريلي، هوايي، دريايي و (مربوط به دسترسي 

برنامه ها و اولويت هاي مورد نظر سازمان در مقصدهاي گردشگري تنظيم 
  .نمايد

فردي  ذي نفعان احكام 

١  

به كشور موظف  وروديوزارت امور خارجه به منظور تسهيل و افزايش ورود گردشگران 
است بسته ديپلماسي گردشگري را به گونه اي تهيه نمايد كه منجر به تبليغات موثر و 

در كشورهاي بازار هدف گردشگري مورد نظر سازمان ) تصوير ذهني مثبت(مثبت 
  .و بهبود فرايند صدور رواديد شود گردد و موجب تسريع

  وزارت امورخارجه
 امور كنسولي و ايرانيان  
  ساير معاونت هاي

  تخصصي

  رديف
  ذي نفعان  احكام

٢  
وزارت اطالعات موظف است به غير از كنترل در مبادي ورودي و خروجي تمام 

  توزارت اطالعا  .نظارت هاي خود بر گردشگران را به صورت نامحسوس اعمال نمايد
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  رديف
  ذي نفعان  احكام

٦  

است بسته تشويقي اقتصادي را براي رونق  وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف
اقتصاد گردشگري تهيه كند به گونه اي كه اين بسته حمايتي به صورت ساالنه با 
همكاري سازمان و ساير دستگاه هاي ذيربط متناسب با تغيير و تحوالت اقتصادي، 

  .تنظيم شود... ارزي، سياسي و 

  وزارت امور اقتصاد و دارايي
 سرمايه خدمات مركز 

  ها استان گذاري
 سازمان امور مالياتي  
 -گمرك  
  شركت هاي بيمه 

  
  
  
  

  ذي نفعان  احكام  رديف

٤  

تمام شركت ها و سازمان هاي تابعه و مجريان طرح هاي وزارت كشور موظفند 
بخشي از بودجه پروژه خود را صرف اقدامات مسئوليت اجتماعي براي حمايت از 

عال در حوزه هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و سازمان هاي مردم نهاد ف
اين مبلغ و چگونگي گزارش دهي توسط وزارت كشور تعيين و به . گردشگري نمايند

  .رياست جمهوري ابالغ مي شود

  وزارت كشور
  سازمان دهياري و 

  شهرداري ها
 - شوراي برنامه ريزي

  استان

  ذي نفعان  احكام  رديف

٥  

   نيروي انتظامي موظ
ه اطالعات و داده هاي مورد نياز سازمان ميراث فرهنگي، صنايع ف است ك

دستي و گردشگري را براي نظام تحليل اطالعات گردشگري بر خط در 
  .اختيار سازمان قرار دهد

  ايران.ا.نيروي انتظامي ج
 پليس اماكن  

نيروي انتظامي موظف است اليحه مربوط به اصالح قوانين ناظر بر حوزه 
  . ين نمايدگردشگري را تدو

نيروي انتظامي موظف است با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري به تدوين و اجراي نظام تكريم گردشگر در ميادي ورودي 

  .در كشور است وروديو خروجي جهت تسهيل و بهبوود تجربه گردشگران 



٦٧ 
 

  ذي نفعان  احكام  رديف

٧  

بانك مركزي موظف است به كليه طرح هاي عمراني، صنعتي و غيره كه متقاضي 
  .تسهيالت بانكي مي باشند پيوست هاي گردشگري قرار دهد

  بانك مركزي
برقراري امكان مبادالت پولي بانك مركزي موظف است در حوزه گردشگري اقدام به 

  .و اعتباري بين المللي بكند
  

  ذي نفعان  احكام  رديف

٨  

وزارت جهاد كشاورزي موظف است قوانين و مقررات مرتبط با واگذاري اراضي، تغيير 
را كه بر طرح هاي توسعه و سرمايه گذاري بخش گردشگري ... كاربري اراضي و 

  .گري كندتاثيرگذارند با همكاري سازمان بازن

  وزارت جهاد كشاورزي 
  سازمان جنگلها و مراتع و

  آبخيز داري
 سازمان منابع طبيعي  
  سازمان امورعشايري و

  روستايي
  سازمان امور اراضي  

  ذي نفعان  احكام  رديف

٩  

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است قوانين و دستورالعمل هاي مرتبط با 
اس برنامه ها و اولويت هاي سازمان تنظيم مناطق واجد ارززش ژئوتوريستي را براس

  .و هماهنگ نمايد

  وزارت صنعت ، معدن و تجارت
 سازمان زمين شناسي  

وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است برنامه جامع جذب گردشگر ورودي براي 
توسعه صادرات و محصوالت فرهنگي و صنايع دستي براي رايزنان بازرگاني تدوين و 

  .اجرا نمايد

  

  

  

  

  

  

  رديف
  ذي نفعان  احكام

١٠  
سازمان حفاظت محيط زيست موظف است استاندارد هاي محيط زيستي فعاليت 

  .هاي گردشگري را تدوين نمايد
  سازمان حفاظت محيط زيست
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  ذي نفعان  احكام  رديف

١١  

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است سرفصل هاي مربوط به رشته 
تمام دانشگاه هاي زير مجموعه را بازبيني هاي زير مجموعه گردشگري در 

  .نمايد

وزارت علوم، تحقيقات و 

  فناوري

  ذي نفعان  احكام  رديف

١٢  

وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تدوين و اجرايي كردن برنامه 
هاي آموزشي كودكان و نوجوانان در حوزه گردشگري در برنامه هاي ثابت 

  .آورد مدارس اقدامات الزم را به عمل
  وزارت آموزش و پرورش

  ذي نفعان  احكام  رديف

١٣  

معاونت حقوقي رياست جمهوري موظف است با همكاري سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري منشور حقوق گردشگر را تدوين و به 

  .تصويب برساند

  وزارت جهاد كشاورزي 
  سازمان جنگلها و مراتع و

  آبخيز داري
 عيسازمان منابع طبي  
  سازمان امورعشايري و

  روستايي
  سازمان امور اراضي  

  

  

  ذي نفعان  احكام  رديف

١٤  

سازمان برنامه و بودجه با همكاري مركز امار ايران و سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري موظف است با تشكيل كميته امر بخشي نسبت به 

ب هاي اقماري تدوين، ابالغ و جمع آوري شاخص هاي آمار بخشي و حسا
  .اقدام نمايد

  سازمان برنامه و بودجه
 مركز آمار ايران  

  ذي نفعان  احكام  رديف

١٥  

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موظف است بمنظور 
اجرايي شدن راهبردهاي اين سند پس از تصويب، برنامه ملي گردشگري را 

  .تدوين و اجرا نمايد

سازمان ميراث فرهنگي، 

  يع دستي و گردشگريصنا
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و معاونت ها و اداره هاي كل مربوط به آنها به عنوان يكي از سه قواي اصلي كشور و مؤثر در  قوه قضائيهجاي 

نهاد مي كند كه با برگزاري جلسات توسعه گردشگري پايدار كشور در جداول فوق خالي است و مجري طرح پيش

هم انديشي قبل از تصويب اين سند راهبردي حوزه مداخالت قوه قضائيه نيز مشخص و ديده شود به خصوص در 

نقش اداره بخش تامين امنيت گردشگران ورودي و رفع موانع سرمايه گذاري و موانع متعدد حقوقي و قضائي، 

و ساير معاونت ها ديده شود كه مجددا  ونت اجتماعي قوه قضائيهكل پيشگيري هاي امنيتي و انتظامي معا

تاكيد مي گردد در جلسات مشترك مسئولين اين اداره كل و  معاونت گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 

قوه دستي و گردشگري كشور مي توان با هم انديشي و گرفتن نظرات حضار و كارشناسان حوزه هاي مداخله 

در پايان اين فصل نظر خوانندگان را به . ر اين سند راهبردي توسعه گردشگري كشور مشخص كردرا د قضائيه

بخش پيوست ها كه در آن جداول بيشتري از جزئيات نقش ذينفعان در توسعه گردشگري كشور آمده است 

ستان جلب مي كنيم كه اين جداول نيز از پيش نويس سنر راهبردي توسعه گردشگري كشور البته چاپ زم

 .گرفته شده اند ١٣٩٦

  
  
  
  

  رديف
  ذي نفعان  احكام

١٦ 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي موظف است برنامه جامع جذب گردشگر ورودي 

  .براي رايزنان فرهنگي را تدوين و اجرا كند
وزارت فرهنگ و ارشاد 

  اسالمي

  رديف
  ذي نفعان  احكام

١٧ 
و نظارت و بدون تمام دستگاه ها موظفند با استفاده از ابزار قانون گذاري 

  .ايجاد مكانيزم مجوز دهي جديد راهبردهاي اين سند را اجرايي سازند
  تمام دستگاه ها
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  داريپا يگردشگر كرديبا رو ياقتصاد مقاومت جيترو يناتسا يتخصصكارگروه 
  

جهت اجرائي شدن اين فصل گذشته گفته شد  ١١اين طرح ملي با توجه به تمام مطالبي كه در  خالصه در پايان
 ميراث سازمان در پايدار گردشگري رويكرد با مقاومتي اقتصاد ترويج تخصصي كارگروه تشكيل طرح ملي،

پيشنهاد مي گردد كه تركيب اعضاي اين كارگروه مي تواند به  ها استان تمام گردشگري و دستي صنايع فرهنگي
  :شكل زير باشد

 معاونت پيشگيري از جرايم دادگستري استان -

 )ا معاونت عمراني استانداريترجيح(نماينده استانداري -

 اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان -

رياست و (اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان -
 )معاونت گردشگري

 اداره كل مسكن و شهرسازي استان -

 اداره كل راه و ترابري استان -

 )مسئول سازمان رفاهي، تفريحي و فرهنگي(نماينده شهرداري -

 )مسئول كميسيون گردشگري يا فرهنگي شورا(ينده شوراي شهرنما -

 )نماينده پليس توريست در صورت تشكيل(نيروي انتظامي استان -

 اداره كل آموزش و پرورش استان -

مدير گروه ها يا نماينده دانشكده هاي دانشگاه هاي استان كه رشته  -
 يرگشدرگ يشزومآ تاسسؤم هدنيامن و مديريت جهانگردي دارند

 دانشگاه علوم پزشكي استان -

 دگان استانمجمع نماين -

 اداره كل صنعت، معدن و تجارت -

 اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان -

 اداره كل ارتباطات و فناوري اطالعات استان -

 رئيس جامعه هتلداران استان در صورت وجود -

 رئيس انجمن صنفي راهنمايان تور يا نماينده ايشان در صورت وجود -

 ن در صورت وجودرئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي استا -

فعال فقط يزد و تهران ( رئيس انجمن مديريت سبز ايران در دفتر استان ها -
 )دارند
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 نماينده وزارت خارجه -

 نماينده دفتر امام جمعه استان -

نماينده كميسيون گردشگري اتاق بازرگاني استان در صورت وجود و يا  -
 نماينده اتاق بازرگاني استان 

 جه استان يا نماينده ايشانمدير كل سازمان برنامه و بود -

مسئول كميته هاي مختلف گردشگري و سازمان هاي مردم نهاد  -
گردشگري در صورت وجود در هر استان براي مثال در يزد كميته هاي 

وجود ... گردشگري پايدار، مذهبي و معنوي، ورزشي، كودك، الكترونيك و 
  .دارد

ه مي توان بنا بر موضوعات جلسات نهاد ها و افرادي ديگر هر الزم به ذكر است كه بنا بر صالحديد اعضاي كارگرو
  . جلسه به اين كارگروه دعوت كرد

در معاونت پيشگيري از وقوع جرم و  و استان هاي منتخب لزوم برگزاري جلسات ماهانه اين كارگروه در تهران
تولي آسيب هاي اجتماعي قوه قضائيه با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به عنوان م

و  ١١با توجه به موارد مندرج در فصل هاي اين طرح به خصوص فصل  .كشور ضروري است اصلي اين امر در
اولويت بندي مباحث مربوط به توسعه گردشگري پايدار كشور در جهت ترويج اقتصاد مقاومتي و اشتغالزايي و به 
تبع آن كاهش وقوع جرم و آسيب هاي اجتماعي تركيب اعضاي حاضر در هر جلسه مشخص خواهد شد زيرا در 

مورد بحث و مشورت قرار مي گيرند كه به تبع آن هر استان  هر جلسه يكسري مباحث عمومي و كلي گردشگري
وع تخصصي مورد دائمي هستند و به تبع موض استانيك سري از اعضاي مهم و تاثيرگذار در حوزه گردشگري 

     دعوت  استانبحث در هر جلسه يكسري مهمان ها و اساتيد متخصص گردشگري از دستگاه هاي اجرايي مختلف 
جهت گزارش نتايج جلسات به رهبر معظم انقالب در جلسات  هر استان حضور نماينده بيت رهبري. مي شوند

دبير كارگروه استاني موظف است گزارش هر جلسه با تصاوير را براي آقاي جنت كارشناس  .الزم و ضروري است
و پيشگيري از وقوع جرم قوه  معاونت اجتماعياداره كل پيشگيري هاي امنيتي و انتظامي محترم طرح در 

ند و در نهايت تمام گزارشات در قضائيه در تهران بفرستند و مجري طرح نيز نظارتي بر گزارشات داشته باش
فرستادن نسخه . اختيار آقايان دكتر الفت و دكتر مسعودي فر جهت مالحظه و اتخاذ تصميمات الزم قرار بگيرد

يع دستي و گردشگري استان ها نيز الزم است صورت اي از اين گزارش ها به سازمان ميراث فرهنگي، صنا
وسعه روز افزون كشور در حوزه گردشگري پايدار در پايان اميد است با اجرائي شدن اين طرح ملي شاهد ت.دبگير

و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و اشتغالزائي و رفع بيكاري و فقر زدائي در سراسر كشور عزيزمان باشيم و با 
در آخر اين  .عي و وقوع جرائم در كشور باشيمتوسعه پايدار صنعت گردشگري شاهد كاهش آسيب هاي اجتما

 .خالصه طرح ملي از تمام خوانندگان محترم خواهشمنديم اصل طرح را نيز مطالعه كنند


