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 كاهش وابستگی به نفت با تقویت صنعت گردشگري

 محمودي آناهيتا
 

 

جايگزين . تا بيماري اساسي اقتصاد كشور در وابستگي به درآمد نفتي درمان شود تحريم نفت ايران فرصت مناسبي ست

كردن صادرات غير نفتي و درآمدهاي مالياتي به جاي درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت راهبرد مناسبي ست كه بايد 

يب پذيري كشور در ميادين به كارگيري اين راهبرد باعث كاهش آس. در دستور كار مسئوالن اقتصادي كشور قرار بگيرد

اقتصادي ميشود و كشور زماني كامال از وابستگي نفتي خارج ميشود كه توليدات غير نفتي به حد و اندازه اي باشد كه 

بتوان صادرات غير نفتي را جايگزين صادرات نفتي كرد كه در اين راستا توجه بيشتر به صنعت و توليد كشور ميتواند 

 .راهگشاي اين امر باشد

توسعه صنعت توريسم يكي از راهكارهاي مهمي ست كه ميتواند وابستگي به درآمدهاي نفتي را كاهش دهد اين صنعت 

 .بهترين صنعت جايگزين نفت است و با رونق صنعت گردشگري ميتوان به كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي اميدوار بود

به هاي طبيعي و رتبه دهم جاذبه هاي باستاني و تاريخي داراي رتبه پنجم جاذ( (wtoايران طبق آمار جهاني جهانگردي

ست و در حال حاضر گردشگري رتبه سوم اقتصاد كشور را دارد به طور كل ميتوان گفت بعد از نفت و خودروسازي ، 

دالري روزانه هر گردشگر در سطح  083گردشگري ست كه ميتواند در اقتصاد كشور تاثيرگذار باشد باتوجه به ارزآوري 

در حال . ين المللي به صورت حداقلي، نه تنها اين اقدام باعث ارزآوري شده بلكه موجب اشتغال زايي پايا نيز خواهد شدب

حاضر شرايط به گونه اي پيش ميرود كه گردشگري پا فراتر گذاشته وسهم بيشتري در ارزآوري به كشور به خود 

 .الي تر ميشونداختصاص داده است و در مقابل چاههاي نفت روز به روز خ

بشكه  9 برهمين اساس و با يك معادله ي ساده ،به صورت ميانگين هر گردشگر براي جمهوري اسالمي ايران معدل 

نفت خام در بهترين شرايط قيمت نفت ارزآوري دارد ، همچنين هر گردشگر خارجي موجب افزايش ثروت ملي و هر 

 .ايتا اشتغال زا هستندگردشگر داخلي موجب توزيع ثروت مي شود و هردو نه

با در نظر گرفتن اين مسثله كه ظرفيت هاي گردشگري تنها محدود به گردشگري طبيعت گرد نيست و ساير عرصه ها 

من جمله گردشگري مذهبي، ورزش، علمي و گردشگري درماني كشور و ما نيز بايد از اين استعداد ذاتي كه براي ايران 

استفاده كنيم با توجه به اينكه جمعيت جوان رو به گسترش، نرخ باالي بيكاري ، در نظر گرفته شده به بهترين شكل 

لزوم افزايش درآمد ارزي وسرمايه گذاري خارجي، توجه بيش از پيش به اين بخش ميتواند باعث پيشرفت در زمينه هاي 

 .ذكرشده و كاهش وابستگي به نفت شود

 :مشكالت و محدوديت ها
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عدم توسعه يافتگي صنعت گردشگري به اذعان بسياري از كارشناسان ضعف در يكي از متغير هاي مهم در  -9

حوزه ي آموزش و نبود يك استراتژي مدون و برنامه ريزي صحيح و اصولي دانست در واقع مشكل اصلي 

صنعت گردشگري به بي تدبيري و نداشتن علم گردشگري برخي مسئوالن برمي گردد و اين درحالي ست 

 . ر غير اصولي با گردشگران ميتواند تاثير منفي در اين باره داشته باشدكه كوچكترين رفتا

گردشگري صنعتي ظريف و حساس در ارتباط با مسائل ايمني و امنيتي در سطوح ملي و منطقه ايست  - 

وهرگونه حادثه و بروز ناامني مانند جرايم عليه گردشگران و ناآرامي هاي سياسي زيان هاي جبران ناپذيري 

 .صنعت وارد مي سازدبراين 

 .استانداردهاي حفاظتي ضعيف در تاسيسات توريستي  -8

 .بهداشت ضعيف و عدم احترام به پايداري محيط  - 

 .عدم تبعيت از قراردادها -2

 :مزاياي توسعه ي گردشگري

 اشتغال زايي -9

 افزايش درآمد ارزي - 

 معرفي تمدن و فرهنگ ايراني به جهانيان -8

 دنيا تعامل گسترده و سازنده با كشور هاي - 

 در هم شكستن مرزهاي قومي و اقليتي -2

 

 :راهكارها

موفقيت و رشد پايدار گردشگري در گرو عملكرد مناسب چرخه ي گردشگري و عناصر و فاكتورهاي متعدديست كه روي 

 :هم رفته سامانه گردشگري را تشكيل ميدهند

رفع شود از آنجايي كه ايران در ضعف در مديريت گردشگري كشور ميتواند با قرارگرفتن در كنار مباحث علمي  -9

گردشگري به صورت كامال سنتي برخورد ميكند لذا راه اندازي رشته هاي گردشگري در دانشگاه ها و در نظر 

 .گرفتن مدارج باالي تحصيلي براي آن به اين مسثله كمك خواهد كرد

 

بستر براي گردشگري خود به  نهادينه كردن فرهنگ برخورد با گردشگر كه اين مسئله خود با فراهم كردن -  -

 .خود در كشور برطرف خواهد شد

 

كمك هزينه هايي مگل اعطاي وام هاي مناسب براي توسعه ي زير ساخت هاي گردشرگري سراخت هترل و     -8 -

محل هاي اقامتي و تفريحي در كشور كه  بي ترديرد ايرن هزينره هرا باعرث جرذب توريسرم بره كشرور دوبرابرر           
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صورتي كه هزينه هاي اوليه را صد در صد جبرران خواهرد كررد و در كنرار آن سرود      درآمدزايي خواهد شد و به 

 .آوري بسيار بااليي نيز خواهد داشت

 

 .پيش بيني نيروي انساني مورد نياز در آينده -  -

 

 .تعيين نيازهاي آموزشي و تدوين برنامه هاي تعليم وتربيت -2 -

 

 .تسهيل صدور ويزا براي ورود گردشگران  -0 -

 

 .في و تبليغ جاذبه هاي گردشگري ايران از طريق رسانه هاي بين الملليمعر -3 -

 

 .تثمين بهداشت ، نظافت شهر و بهسازي سيماي شهر –3 -

 

 .تنظيم سياست ها و برنامه ها و اهداف توسعه جهانگردي داخلي -1 -

 

 .تالش در جهت اخذ ميزباني مسابقات مختلف ورزشي در سطح كشور -99 -

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

