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)دانشگاه آزاد اسالمی قزوین(همایش ملی معماري و شهرسازي انسانگرا 

  گردشگري راهکاري در جهت دستیابی به اقتصاد پایدار در شهر قزوین

  3فرد مینا حمیدي ، 2نگین وحدانی، 1سهیال پورحیدري

soheila.p66@gmail.com  

  چکیده

ئل و باعث بروز مسا... افزایش جمعیت شهري و افزایش میزان تمایل به زندگی در شهرها، کمبود زمین، کمبود منابع شهري و 

به طوري که  ؛کند کافی و هدفمندي را طلب می ، منابع مالیها حل این مسائل و بحران. اند در شهرها شدههاي بسیاري  بحران

توسعه از جمله ایران ،  حال دردر بیشتر شهرهاي کشورهاي  توسعه،بر سر راه  ی عمده،دیتتوان فقدان چنین منابعی را محدو می

ها را به ساخت و سازهاي  وابستگی شدید بخش درآمد شهرداري، ها به کسب منابع و خوداتکایی مالی نیاز شهرداري. کرد قلمداد

در شهرها را موجب  محیطی زیستاین در حالی است که توسعه پایدار، توسعه اقتصادي و حفظ مواهب . شهري سبب شده است

تیابی به اقتصاد پایدار دس موثر دري کاربه عنوان راهرا گردشگري  توان کند؛ در این راستا می میدستیابی به اقتصاد پایدار بیان 

داشته است  وساز ساختاخیر اقتصادي مبتنی بر  هاي سالدر این ببن شهر قزوین از جمله شهرهایی است که در . نمودمعرفی شهري 

گیري از  این پژوهش در تالش است با بهره .برخوردار است فرهنگی وطبیعی، تاریخی عمده  هاي پتانسیلاین شهر از  که درحالی

   .ارائه نمایدشهر قزوین، گردشگري هاي  مطلوب از پتانسیل گیري بهرهزمینه در  هایی پیشنهاد، تحلیلی -توصیفیروش 

  

توسعه پایدار، اقتصاد پایدار شهري، گردشگري، قزوین :کلیدي هاي واژه

  

دانشجوي کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزي شهري: نویسنده مسئول- 1

رشته برنامه ریزي شهريدانشجوي کارشناسی ارشد - 2
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  مقدمه

 نظیر و مشکالت ناشی از آن، شهرهاتراکم جمعیتی و فعالیتی در  ،امکانات تمرکز  ،جمعیت به سوي مراکز شهري با سرازیر شدن

 هاي زیرساختخدمات و ،شهرهاناشی از اداره  هاي هزینه  ...و  فرسوده هاي بافتمعضالت مربوط به  آلودگی هوا، ترافیک،

به طور  .کند به شدت نمود می ها هزینهاین  تأمینمنابع درآمدي جهت دارا بودن نیاز شهرها به  و ه استشهري رو به فزونی نهاد

 درآمدهاي از درصد 12 تا معموالً که دولت هاي کمک – 1: منبع درآمدي عمده دارند 4شهرهاي بزرگ  هاي شهرداريکلی 

 12تا  10بین  سهمی با خدمات فروش – 3. درصد دارند  60مالیات و عوارض که سهمی حدود  -2 .کنند می تأمین را ها شهرداري

  .درصد 20 تا 15 سهم با کمک و وام گرفتن – 4. درصد

امر  همین .دولتی میزان کمتري است هاي کمکاز مالیات و عوارض و همچنین  ها شهرداريسهم  تر کوچک شهرهاياما در 

 تأمینبراي  تا هداشت را بر آن ها آنهاي اخیر  در سالکرده و  وساز ساختبیشتر دلخوش به اقتصاد مبتنی بر  را شهريمسئوالن 

عالوه بر دامن که  کنندگسترده  هاي فروشی تراکمبه  مبادرتد شهري را با آن پوشش ده هاي هزینهد بخشی از که بتوانمدي آدر

دالیل آن  اعتقاد بسیاري از کارشناسان شهريبه  که ه استفضا خارج از قانون شد ه فروش، منجر بوساز ساختدر  قانونی بیبه زدن 

  . در شهرها جستجو کردنبود یک درآمد مستقل و پایدار   در توان میرا 

که براي ادامه حیات  چرا دهد میسوق  فروشی تراکمرا به سوي  ها شهرداري، آمدهاي شهري از محل منابع پایدارکاهش در 

افزایش درآمد در  نکته مهم این است که باید کوشید اما نددرآمدها اضافه کنبه  که نیازمند این هستند شهرهااقتصادي و اجتماعی 

گیرنده باید به فکر راهکارهاي جدید کسب درآمد باشد  به عنوان یک نهاد تصمیم زیرا مدیریت شهري .جهت درآمد پایدار باشد

    .اند وظایف خود را به نحو کامل به انجام برساندتا بتو

راخودآسایش ساکنانورفاهبتوانندتاشوند میمدیریتشهرهااستیافتهاساسیتحولجهاندرشهريمدیریتامروزه 

هموشهريتوسعههاي طرحو ها برنامهموفقیتدرمهمینقشواستوسیعیتشکیالتدارايشهريمدیریتکنندتأمین

تأسیساتاقتصاد،فرهنگ،،تفریحزمین،مسکن، کاربريعمومی،رفاهشهر،درمروروعبورجریانجمعیت،نیازرفعچنین

  ).47: 1382شیعه،(داردعهدهبرها آنامثالوزیربنایی

وو اقتصادياجتماعیمختلت هاي گروهواقشارقالبدرساکن،جمعیتزندگیوکارشرایطارتقايشهري،مدیریتهدف

: 1379سعیدنیا، (استکالبديمحیطازحفاظتوپایداراجتماعیواقتصاديتوسعهبهتشویقشهروندان،حقوقازحفاظت

20.(  

خود را با استفاده از  هاي هزینهتوانند  مینه تنها  که  به شمار می روندهاي فزاینده  ز درآمدا بالقوهدیگر شهرها منابعی  از سوي 

فرهنگی و  هاي زمینهدر  مثبتنیاز و توفیقات  بر مازادبه درآمدهاي  توانند می بلکه ،برآورده کنند ي موجود خودها ظرفیت

شده واقع  برداري بهرهو  درآمدي که امروزه در بسیاري از کشورهاي جهان مورد توجه هاي محلیکی از این  .نددست یاباجتماعی 

خود ناشی از  وجهانی یافته  ي گسترهامروزه  کهي ا دیدهپ .آن است يایادي در شهرها و مزگیري از ظرفیت جهانگر بهره است،

جایی  ، جابه گردشگري در چنین وضعیتی. است کنونی عصر در داري سرمایه ي جانبه همهوري تکنولوژیکی و گسترش آي نو توسعه

 ها فرهنگ دیگر با ارتباط مفهوم اجتماعی -جغرافیایی اي یدهپدي جهانی به عنوان  سترهگدر یک  سبب شده و را ها انسان یاییو پو

 ورزشی، ،   تفریحی علمی، ،اقتصادي مهم مراکز ي دربردارنده شهرها بین، این در. است وردهآ پدید مختلف يها مکان در را
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. مندند نیز بهره )اکوتوریسم(طبیعی  يها جاذبهموارد از  این بر افزون و هستند یرهو غ پزشکی فرهنگی، تاریخی، زیارتگاهی،

 شهر یک عنوان به توانند یم مزایا یگرو دطبیعی  يها جاذبهنیز با دارا بودن تاریخ کهن و   هاي ایرانی از جمله شهر قزوینشهر

و  شهرهاکسب درآمدي جدید در  هاي یوهششهري به  ناین امر مستلزم این است که مدیران و مسئوال .کند نقش ایفاي توریستی

.بپردازند جانبه همهوسیع و  گذاري یاستسو  یزير برنامهبه  ،و در راستاي دستیابی به آن پایدار نظر داشته باشند يدرآمدهاایجاد 

ریزي و  برنامه صورت درزیست است که  ترین صنایع براي محیط آسیب ترین و کم نظر به اینکه صنعت گردشگري یکی از پاك

الزم است تا در ،کرد خواهدرا نصیب شهر اقتصادي و اجتماعی  ارزش افزوده باالي ،مناسب و نوین هاي کارگیري شیوه به

در تلفیق مناسب با طبیعت براي اختصاص به این امر  ویژه به ها حاشیه شهر در هایی محدوده شهري جدید هاي طرح و ها ریزي برنامه

 ودمورد توجه واقع ش تواند می اقتصاد گردشگري ثانیاًارتقاي هویت و  اوالًهاي شهر که در راستاي  از دیگر محدوده .شودبینی  پیش

.هستند فرهنگی و هویتی، یثمیرا ارزشداراي  هاي ارزشمند تاریخی و معاصر و محدوده هاي پهنه

وه بر تأمین اهداف اقتصادي، توسعه ملی عالگسترش این نوع جهانگردي مدرن در سطح توسعه محلی پایدار و در نهایت 

آورد، نقش بارزي در  می محیطی، تعادل بخشی در گذران اوقات فراغت، تأمین سالمت جسمی و روانی که با خود به همراه  زیست

بنابراین نیاز . دارد دنبالرا به  یچندوجهپیچیده و  يزیر برنامهجذب توریسم خارجی و داخلی براي یک سیستم مدیریت شهري با 

 تاریخی، – فرهنگی ،، اجتماعیاقتصادي ،محیطی یستزنهان  يها لیپتانس يا هوشمندانهمدیریتی به نحوه  يها تیمسئولعالوه بر  است،

  .شود يبردار بهرهشهري  دار یپا يدرآمدهادر جهت کسب  ها آنشهر شناسایی و از  نهادي و یکیاکولوژ

  توسعه پایدار

براي ادامه حیات و نیز پیشبرد اهداف  انسانکه است با تأکید بر این نگرانه ندهیآپویا، هدفمند و  يا توسعههدف از توسعه پایدار 

که راهبرد اصلی توسعه پایدار این است که رشد اقتصادي را با عدالت اجتماعی و  به طوري؛ دنیاز دار ستیز طیمحتوسعه به 

  .همراه گرداند  ستیز طیمححفاظت از 

 آن رااین نوع از توسعه که  .است استوار ستیز طیمحسه اصل پایداري اقتصادي، پایداري اجتماعی و پایداري بر  پایدارتوسعه

در جایگاه  یطیمح ستیزو  اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی يها بخشیعنی هر یک از  نامند یمتوسعه موزون نیز 

  .شان مورد توجه قرار گیرند و رشد کمی و کیفی پیدا کنند خود و متناسب با وزن اجتماعی

به توسعه پایدار  موجود در زمینه گردشگري شهري يها تیظرفبا استفاده بهینه از  تواند یمشهري  در این راستا مدیریت مطلوب

اي که  توسعه. در دیگر ابعاد خواهد شد ،که منجر به توسعه اي است اقتصادي توسعه اي، چنین توسعهپایه بخش اعظم  .دست یابد

  .اي در توجه به کیفیت توسعه نهفته است هاي توسعه ز آن با سایر نگاهوجه تمای

  پایداري اقتصادي

در این راستا  .شودتخریب به معناي حفظ و ارتقاي وضعیت فعلی اقتصادي است بدون آن که منابع طبیعی دچار پایداري اقتصادي

استفاده از  با تواند میکه  پایدارياقتصاد  .همراه باشند ییکارااقتصادي باید موجب رشد جامعه شده و با عدالت و  يها تیفعال
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ومحلیروابطشده، بهبودکنترلاقتصاديرشدمحلی،اقتصادسازي اقتصادي، متنوعمنافعشاملاقتصادي پایدار درآمدهاي

  ).Chamberlain,2002, p 134(شودوارد محلیاقتصاددرمنافع اقتصاديعادالنهتوزیعو اي منطقه

  :از اند عبارتکه بتوان توسعه را پایدار نامید، باید داراي چهار مشخصه باشد که  براي این

  يور بهره-

  عدالت -

   يریپذ انعطاف-

  ).1381:387مولدان و بیلهازر، (ثبات-

شماري بسته به تاریخ منطقه، فرهنگ، پایه اقتصادي، اقلیم و محیط و  مختلف و بی هاي شکلتواند در  الگوي شهر پایدار می

به . دایاصلی هر راهکار توسعه شهري تأکید نم ي هستهپایداري باید روي اهداف انسانی به عنوان  اصوالً. کند نمود پیدا  ها سیاست

: 1385قرخلو، حسینی، (انسانی است  هاي سکونتگاهاین که فشار نهایی در موضوع کارایی یک شهر، متوجه کیفیت  ي واسطه

159 .(  

  گردشگري 

کنونی، صنعتی پاك و سومین پدیده اقتصادي پویا، پررونق و رو به توسعه است که پس از صنایع نفت و  جهان درگردشگري 

جهانی جهانگردي، ارزش  ازمانکه بر اساس برآورد س اي گونهبه . یع جهانی ربوده استگوي سبقت را از دیگر صنا،خودروسازي

از تجارت جهانی به سطحی باالتر از اقالم صادراتی در  تر افزونآتی با سرعتی  هاي دههوجوه حاصل از جهانگردي و مسافرت در 

  ).125: 1390فیروززارع و همکاران، (اقتصادي خواهد رسید هاي بخشدیگر 

  توسعه پایدار گردشگري

نسبتهمان بهوبازدیدکنندگانتأمین تقاضاي،میزبانانزندگیکیفیتبهبودباکهاستفرآینديگردشگري،پایدارتوسعه

 ,Butler, 1998, 25; Hall & Lew,1998قدمی  و همکاران به نقل از (ارتباط است درانسانیوطبیعیمحیطیمنابعحفاظت

24; UNCED, 1992; Hunter &Green, 1995, 22; WTO, 1996 (

منابعهمبلندمدتکیفیتوحیاتبرايعملکرديمستلزمکهعنوان رویکرديبهراپایدارگردشگرينویسندگان،برخی

 .)Bramwell & Lane, 1993, 71قدمی  و همکاران به نقل از (کنند میتعریفاست،هم انسانیوطبیعی

باید در نظر داشت که طیف  همچنینها بسیار حائز اهمیت است،  و باز توزیع درآمداز منظر توسعه اقتصادي ها  شهر ءارتقا

داري این وضعیت نقشی کنندگان خارجی معطوف شود؛ چرا که این گروه در ایجاد و پایباید به سمت بازدید بازدیدکنندگان

اتژي جذب گردشگر را تعریف، بازارهاي هدف و رمربوطه، است شود که مسئوالن  میکه این مهم زمانی حاصل اساسی دارند؛ 

  . نمایندمخاطبان را به درستی مشخص و امکانات مورد نیاز را فراهم 
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  اثرات اقتصادي گردشگري در توسعه شهري

، دگرد میشد و توسعه اقتصادي شهر ر ساز زمینهدر یک نگاه سیستمی و علی و معلولی نه تنها گردشگري، به واسطه عملکرد خود 

مندي  بهرهزمینه جذب بهتر و بیشتر گردشگر و  تواند می ،مورد نیاز ساختارهاي سازي فراهمنیز با  یافته توسعهبلکه یک شهر سالم و 

  ). 243، 1372غفاري به نقل از آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروي، ( فراهم نماید را آناز مزایاي اقتصادي 

هاي اقتصادي شهر  تواند بر چرخه می غیرمستقیمریزي در جهت ارتقاء آن به صورت مستقیم و  ن اساس گردشگري و برنامهبر ای

  .باشد... ، وابستگی اقتصادي و کاري بزهنظیر فقر، بیکاري،  شهرهاحالل بسیاري از مشکالت موجود در گذار و اثر

  .به صورت زیر مطرح نمود توان میشهري را  پایدار در مجموع  اثرات اقتصادي گردشگري در توسعه

د انبه است .به صورت دائم و فصلی با جذب نیروي کار ماهر و غیر ماهر و در سنین متفاوتایجاد اشتغال  رشد اقتصادي و)1

فرصت مستقیم شغلی  5/1کار ایجاد هر فرصت مستقیم شغلی در بخش گردشگري باعث ایجاد  یالملل نیبآمار سازمان 

).8: 1384غفاري به نقل از ایرانپور، (گردد یم ها بخشدر سایر 

ها بخشافزایش درآمد سرانه و باال رفتن سطح رفاه عمومی به دلیل انتشار متعادل و متوازن درآمد در همه )2

از طریق کسب (شهري يها سازمان درآمد، تفریحی و تجاري و در نتیجه افزایش خدماتی يواحدهاافزایش درآمد )3

)مالیات

در محدوده و حریم شهر مادر هاو روستاها نقاط روستایی و توسعه شهر در مازاد يدرآمدهاصرف بخشی از )4

گذاري مدیریت شهري در بخش صنعتی  سرمایه)5

داخلی و خارجی يگذار هیسرماگیزش افزایش ان)6

احیاء صنایع رو به فراموشی)7

فرهنگی و سنتی ، می اعم از غذاییافزایش رونق اقتصادي و فراهم آوردن زمینه صادرات محصوالت بو)8

پایدار و مستمر  ییدرآمدزاارزشمند براي جذب گردشگر بیشتر و  يها بافتاحیاء و نگهداري و مرمت )9

  نافرجام اقتصادي  يرخدادهاناشی از  يها یثبات یبثبات اقتصادي و عدم نگرانی از )10

  گردشگري  هاي پتانسیل

 به تبعوریزي برنامهشکلاست،اي ویژهاقتصاديوجغرافیاییفرهنگی،شرایطدارايکشورازناحیهومنطقههرکهجاآناز

به  اتکانکته مهم این است که تنها  ).127: 1387حیدري، (با شرایط موجود باشدسازگارومنطبقبایدنیزمدیریتنوع،آن

در وضع موجود کارساز نخواهد بود، چرا که حرکت از سوي اقتصاد وابسته و شکننده شهري  به سوي اقتصاد مقاوم،  ها پتانسیل

تفاهم آنان و پرهیز از اختالفات نهادي و  ،مسئوالن جانبه همهو  مستحکماراده  ،اولیه توجه قابل گذاري سرمایه ،جانبه همهریزي  برنامه

و در نهایت تالش مستمر براي دستیابی به هدف مشترك  را  ها ظرفیتتمام  کارگیري به ،نظارت و همکاري شهروندان مسلماً

  .طلبد می
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  هاي گردشگري قزوین پتانسیل

و بازار سنتی قزوین کاروانسراها، انبارهانظیر مساجد، آب  بناها و اماکن تاریخی  

 حسین و چهار انبیاء امامزادهاماکن مذهبی  نظیر بقعه متبرکه  

 یدست عیصناآثار و  

 استفاده از پتانسیل خوشنویسی به عنوان پایتخت خوشنویسی ایران  

ت اقامتی و رفاهی و احداث تله کابیناامکان شیافزابا  منطقه تفریحی اقامتی فدك  

 مامی فصولبرداشت محصوالت در ت يتورهاو  ها جشنخاك غنی کشاورزي و محصوالت در چهار فصل و برگزاري  

 و مراکز آموزش عالی متعدد و معتبرعلم و فناوري  ركپابا وجود دو  آموزشی پیشرفته  يها دورهبرگزاري  

  پیشنهادهاو  گیري نتیجه

موجب افزایش شدید نیازهاي  زیرساختیزیربنایی و  هاي پروژهو ضرورت انجام  شهرهااخیر رشد جمعیتی و اندازه  هاي سالدر 

و عدم تنوع در بازارهاي پولی  ها شهرداري هاي هزینهمد و آمیان در روزافزونشکاف . تاسشده  ها شهرداريمالی مدیران شهري و 

به نحوي که برخی  ،را در وضعیت دشواري براي ارائه خدمات مطلوب به شهروندان قرار داده است ها شهرداريبسیاري از  و مالی

 شهروندانمورد نیاز  و استاندارد ،از ارائه خدمات مطلوب به ناچار و به ارائه خدمات اولیه هستند قادر صرفاً ها شهردارياز 

هاي محلی به فکر ایجاد منابع درآمدي پایدار هستند تا عالوه بر ارائه خدمات  و حکومت ها شهرداريین رو ااز . کنند می  نظر صرف

هاي شهري دست به  براي افزایش درآمد  مدیران. هاي خود ایجاد کنند مطلوب بتوانند ارزش افزوده مالی نیز براي شهر شهري

جذابیت کمتري براي  در اغلب موارد کهزنند  میفرسوده  هاي بافتدر بهسازي و یا نوسازي  گذاري سرمایهجلب  اقداماتی نظیر

پایداربهبود گردشگريوتوسعهدرتأثیرگذارعواملازشهريمدیریتاز سوي دیگر . داردخصوصی خش بگذاران  سرمایه

در شکوفایی گردشگري موثر واقع شوند   تواند می  که شهرداريبدین صورت  معلولی این دو بخش با یکدیگر رابطه علی و .است

منابع انرژي و رونق  تأمینکاهش نرخ بیکاري، افزایش سطح درآمد،  کهشگرف گردشگري بر پویایی اقتصاد شهري  تأثیرز و نی

بنابراین با  .گذاري با سود دو جانبه تبدیل شود تواند به یک سرمایه ، میو بومی تنها بخشی از مزایاي آن است دستی صنایعبازار 

 و جانبه همهاي  برنامه تدوین ،مناسب هاي زیرساختت و اوجود امکانم موجود گردشگري در قزوین و عد هاي پتانسیلتوجه به 

ر جهت نیل به توسعه اقتصاد پایدار شهري و د ریزي، اقتصادي، نهادي و سازمانی و مشارکتی هاي برنامه ارائه راهبردهایی در زمینه

  .نماید میضروري  ،شهروندان ون براي شهر آمندي از نتایج مطلوب  بهره

  توان به موارد زیر اشاره نمود براي شهر قزوین می ییها پیشنهاددر قالب 

جامع گردشگري يها برنامهتدوین -

تدوین طرح جامع زیباسازي و مبلمان شهري -
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ها و  شاپ تجاري، کافی -هاي تفریحی ها، مجتمع ، رستورانها هتلي خدمات رفاهی و اقامتی نظیر ها بخشي در گذار هیسرما-

ها خانه قهوه

هاي دیداري و شنیداري نهاتبلیغات وسیع با استفاده از رسو رسانی  اطالع-

استفاده از پتانسیل فناوري اطالعات از جمله پیام کوتاه، ایمیل و استفاده از صفحات اینترنتی معتبر و فعال-

  ه مندان به صورت الکترونیک و یا چاپ شد هاي مصور، نقشه و راهنما براي قرارگیري در اختیار عالقه انتشار مجله-

آموزش شهروندي براي داشتن جایگاه یک شهر جهانگردي و تفهیم شهروندان از اثرات مثبت و جلوگیري از کاهش اثرات -

  سوء

  دکنندگانیبازدعمومی جهت برخورد مناسب با  ونقل حملوسایل  يها رانندهفروشندگان و  آموزشویژه جهت هاي  دوره -

  به عموم مردم یرسان اطالعجهت  تنصب بنر در سطح محالو و ایستگاه اتوبوس شهرتوزیع تراکت تبلیغاتی در سطح -

از جمله  تفریحی -، هتل داران و مراکز اقامتی داران رستورانکنترل شدید اصول بهداشتی و آموزش آن به صاحبان صنوف، -

  عوامل در جذب و دعوت دوباره گردشگران  نیتر مهم

  خارج از شهر نقاط در سطح شهر و پاکیزه داشتیبه يها ییرایپذو احداث  یابی مکان-

  موجود در بافت تاریخی يها لیپتانسایجاد فضاهاي شهري مطلوب با توجه به -

گردشگري منظم براي  يتورهاله شهرداري و میراث فرهنگی جهت برگزاري مسئول شهري از جم يها سازمانهمکاري -

  گردشگران داخلی و خارجی

  مادي و معنوي يها تیحمابخش خصوصی براي قدم نهادن به این عرصه با  گذاران هیسرماترغیب -

  علمی و صنعتی يدهایبازدعلمی و دانشگاهی و مراکز صنعتی براي تورها و  ينهادهاهمکاري مسئوالن با -

ري و نقش گردشگري در توسعه اقتصاد گردشگ ها آندر رابطه با نقش پر اهمیت  ها آن يساز آگاهتشویق و آموزش مردم و -

  کل شهر و شهرونداندر وضعیت مالی 

 ونقل حملهوشمند، وسایل  يها ستگاهیا، همگانی جهت ارائه سرویس مناسب ونقل حملو  ترافیکی يها سازمانهمکاري با -

  ناآشنا با شهر افراد  براي ها ستگاهیاهمگانی پاکیزه و نصب نقشه شهر در 

  و معابر و اماکن شهري و تاریخی شهرهادر سطح محیطی و بصري  يها یآلودگ کاستن از-

و بوي  آلودگیي ناخوشایند ها صحنه جلوگیري از شهري از سطح شهر براي و پسماندها و فاضالب ها زباله يآور جمع-

  در شهر  نامطبوع

  انهمدار يو مشتر مناسب یرسان خدماتبراي  تجاري و مراکز ها بانکترغیب -

  یرساختیزاصلی زیربنایی و  يها بخشدر  ،به هنگام يگذار هیسرما-

  ایجاد شود ها آنرغبت براي دوباره بازدید کردن از شهر در  کهه نحوي تکریم از گردشگران ب-

موجود يها لیپتانسو تقویت  ها ضعفجهت کاستن از   ها قوتو  ها ضعفمطالعه و آنالیز -
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هاي موجود  براي توسعه گردشگري و توسعه پایدار اقتصادي ناشی از آن براي شهر ییها پیشنهاددر قالب 

  توان به موارد زیر اشاره نمود می

تهیه طرح جامع گردشگري-

عمومی يساز فرهنگ-

  جهت توسعه گردشگري گذار هیسرماجذب -

  ایجاد مراکز آموزش عالی یسنج امکان-

جنگلی يها ركپاارتقاء کیفیت -

امکانات شهري و مبلمان شهري تیفیبر کنظارت کامل -

و سواحل در صورت وجود مناظر طبیعیساماندهی -

اي از شهر که  بینی استقرار فضاهاي فراغت و گردشگري در محدوده هاي حفاظت سبز و باز پیش در پهنهحفاظتی  يها برنامه-

 هستندداراي این زمینه 

هاشهر يها لیپتانسو  ها تیظرفشناسایی -

جذب گردشگر تیظرفتوجه به رویدادهاي متنوع به عنوان -

ابدی یمتشویقی و تخفیفی در ایامی که نسبت گردشگران کاهش  يها استیساتخاذ -

 فرهنگی و ایجاد حس امنیت و ایمنی براي دعوت گردشگران يبسترسازمناسب و  زمینهفراهم نمودن -

 مدیریتی و مالیی و توسعه مقوله پایداري در کلیه اقدامات سازمان-

  و امور فرهنگی  يو کشاورزهاي مازاد در صنعت  با استفاده از درآمد ها يشهردار يگذار هیسرماو  ها نهیهزتوجه به مدیریت  -
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