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 چکیده
 صنعت جهان بزرگترین موتوري، ي نقلیه وسایل و انرژي صنایع از پس جهانگردي صنعت امروزه

 و باسـتانی  تـاریخی،  وجـود امـاکن   بزرگ از نظر جزء شهرهاي اینکه شیراز شود. باوجود می محسوب
 ایـن  و ردنـدا  قـرار  جایگـاه مناسـبی   در گردشـگري،  طریـق  از ارزي درآمـد  نظـر  از است، گردشگري

عوامل در نـاموفق   ترین مهم آن است. از در گردشگري با صنعت مرتبط هاي سیستم ضعف ي دهنده نشان
باشـد؛ ولـی بـا وجـود ایـن،       مدیریت صحیح در این صـنعت مـی   شیراز، نبود در توریسم صنعت بودن

 و کمیسیون گردشگري شوراي اسالمی شهر شیراز که به تدوین طرح جـامع گردشـگري شـهر شـیراز    
بررسی و شناخت وضعیت گردشگري مذهبی، سالمت، صنعتی، فرهنگی، تاریخی شـیراز و ... در ایـن   

تأثیرگـذاري داشـته باشـد.     نقـش  ي صـنعت گردشـگري شـهري    شهر پرداخته است توانسته در توسعه
بـه بررسـی    و توصـیفی،  با روش تحلیلی تحقق این منظور روشن کردن ابعاد اثرگذاري این کمیسیون به
 ن موضوع پرداخته است.ای
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 . مقدمه1
 طبیعـی،  هـاي  جذابیت دیدن براي خود، زندگی مختلف هاي دوره طول در ها انسان

 هاي تنوع از آگاهی تر، مناسب زیستی امکانات از مندي بهره اقتصادي، هاي کشف فرصت

 سفر بار باستانی؛ و تاریخی هاي امکان بازدید و آشنایان و اقوام دیدار و و فرهنگی قومی

 گردشـگري  کـه  گفـت  تـوان  می رو ازاین و اند کرده تحمل نیز را راه و مشکالت اند بسته

ونـد،   جلیـل ( اسـت  صنعت این تاریخی اهمیت از حاکی که تاریخ دارد بلندي به قدمتی
1388 :21.( 

 توسـعه  درحـال  کشورهاي براي هم و پیشرفته امعجو هم براي گردشگري، صنعت

 خـود  بـه  را هـا  گـذاري  سـرمایه  و هـا  ریزي برنامه از بزرگی بخش که مهم است يقدر به

 در صـنعت  این ي توسعه و رشد براي فراوان به مطالعات رو ازاین است؛ داده اختصاص

 ).70: 1385(رنجبریان،  است المللی نیاز بین و ملی سطوح

 سراسـر  در گردشـگران  تعداد ،2012سال  در سازمان جهانی گردشگري آمار بنابر 

 داده اختصاص خود به را گردشگران تعداد بیشترین آگوست که و می هاي ماه در جهان

 سال پایان تا گردشگري جریان از درآمد حاصل و باشد نفر می میلیون 415با  برابر است،
 بـا  2012سـال   در صـنعت  ه است. ایـن شد بینی پیش دالر میلیارد 2000میالدي،  2117

 تولیـد  درصـد 3/9اسـت. بیشـتر از    بـوده  مواجـه  2011سـال   به نسبت درصدي4رشد 

 میلیـون  5/5این صنعت  است. کسب شده گردشگري صنعت از جهانی داخلی ناخالص

جهانی را شـامل   اشتغال کلّ درصد7/4حدود  که کرده است ایجاد جهان سراسر در شغل
فنـاوري   پیشـرفت  ویکـم  بیسـت  قـرن  ) در2012گردشـگري،   هـانی ج سازمان( شود می

 بیشـتري  زمان و شود افزون او ثروت و آزاد پیش، از بیش انسان وقت که شود می موجب

 صـنعت  عصـر  بایـد  را 21قـرن  دوم ي نیمـه  کند. درواقـع  خود فراغت اوقات را صرف

 ).5: 1388جلیل وند، ( نهاد گردشگري نام
 زیادي عوامل خارجی به و داخلی ابعاد در گردشگري صنعت رشد دیگر، سوي از



 ي صنعت گردشگري در شیراز ارزیابی نقش شوراي اسالمی شهر شیراز در توسعه

 

127 

 پاکیزه، وهواي آب زندگی، استانداردهاي بردن باال به توان می جمله آن از که دارد بستگی

 شدن گردشـگري،  صنعتی فراغت، اوقات زمان افزایش درآمد، رشد ونقل، حمل ي توسعه

عالئـق   و هـا  خواسـته  ا،نیازهـ  بهتـر  تـأمین  و شناسایی براي گردشگري بازار بندي بخش
کـرد   اشـاره  بـالقوه  گردشـگران  به گردشگري مقاصد بهتر معرفی درنهایت و گردشگران
 ).1391:30(غفاري، 

 
 . بیان مسئله2

 و اجتمـاعی  -اقتصـادي ي   توسـعه  مهم عوامل از یکی را شهري گردشگري امروزه
 ،شـهري  و شگريگرد امور مسئوالن سبب، همین به. ندندا یم شهرنشینان و شهر رفاهی

 د.ان برآمده آن گسترش و ارتقا پی در

 از یکـی  و گیـرد  مـی  شـکل ي دیـدارگر  هـاي  جاذبـه  وجـود  براسـاس  گردشگري

 تقویـت  صـورت  در که است بدیهیهستند.  شهرها گردشگري، هاي مکان ترین پرجاذبه

 از ناشی عبمنا و اشتغال حیث از توجهی درخور اقتصادي مثبت اثرات ،شهري هاي جاذبه

 .شد خواهد شهروندان متوجه آن

 یا سیاحت منظور به مقصد، یک به مبدأ یک از مسافرت معناي به اساساً گردشگري

 ردیـ گ یبرمـ  در نیـز  را اجتماعی و اقتصادي فرهنگی، ي مبادله فرایندهاي و است تجارت
 کـه  اسـت  تخصصی کامالً اي )؛ بنابراین مدیریت گردشگري زمینه15: 1380(لومسدن، 

 همـین  نمایـد. بـه   مـی  مهـم  و ضروري بازار، این رشد روبه تقاضاي به اسخگوییپ براي

 بـه  توجـه  بـا  و طلبـد  می اي ویژه توجه صنعت، این در بازاریابی حیاتی منظور، شاهرگ

 نقـش  میانـه،  ایـن  در بازاریـابی  مـدیر  شـود،  می محسوب گردشگري هاي فعالیت اینکه

 ترین مهم از یکی گردشگري، بازارهاي يبند میتقس در .کند یم ایفا مهمی بسیار اي واسطه

 بخـش،  ایـن  در کـه  اسـت  گردشـگري  و مسافرت از هدف معیار ها، مالك ترین رایج و

 بررسـی  و تحلیـل  بـا  شـوند.  مـی  بندي تقسیم خود مسافرتی اهداف برمبناي گردشگران
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 گردشـگر  کنـد.  مـی  گردشـگر  عمیـق  شـناخت  به شایانی کمک که یابیم درمی وضوح به

 باشـد. حتـی   کـرده  انتخـاب  دلیل خـاص  یک یا متعدد دالیل به را خود مقصد واندت می

 نکرده باشد. انتخاب را مقصدي کلمه دقیق معناي به است ممکن
تـاریخی در   -شهر شیراز همواره در جایگـاه یکـی از بزرگتـرین مراکـز فرهنگـی      

 ند تـاریخی و المللی مطرح بوده است و به دلیل وجود آثـار ارزشـم   ي ملی و بین عرصه
ویژه از حیـث   هاي طبیعی و کالبدي و موقعیت اقتصادي و خدماتی، به فرهنگی و جاذبه

آموزش عالی و خدمات درمانی، همیشه در کانون توجه گردشگران ایران و جهان بـوده  
نقـش شـوراي اسـالمی شـهر     با توجه به این مطالب، این پژوهش تالش دارد که  است.

ثرترین ؤمـ  معرفیو ضمن  کندصنعت گردشگري شناسایی  ي بر رشد و توسعه شیراز را
ایـن  در توسعه و رشد را ، راهکارهاي الزم و اساسی گسترش صنعت جهانگردي عوامل
 .ه دهدئارا ،هاي خصوصی و دولتی متولیان و بخش ي استفادهبراي   صنعت،
 

 گردشگري در ایران و جهان . اهمیت3

 موجب نخست اینکه است: اهمیت ارايد دلیل دو به گردشگري صنعت یطورکل به

دیگـر   و شـود  ها و... می گویش ها، سرزمین اقوام، نژادها، ها، فرهنگ با دیگر مردم آشنایی
 محسـوب  اشتغال ایجاد نیز و ارز و ورود درآمد مهم منابع یکی از اقتصادي نظر از اینکه

 از بسیاري در گريگردش .شود می توجه آن بیشتر اقتصادي ي جنبه امروزه به که شود می

 کشـورها  آن صـنایع  سـودآورترین  و تـرین  بزرگ از کوچک جهان، و بزرگ کشورهاي

 بخـش  در یافتـه  توسـعه  کشـورهاي  در کـار  درصد نیـروي 11 دهد یم نشان آمار .است

 ایـن  نصـیب  راه ایـن  از درآمـد  میلیـارد دالر  40تـا   30سـاالنه   و بوده فعال گردشگري

 درآمد کسب منابع ترین ارزان و ترین پاك ترین و مطمئن از جهانگردي .شود می کشورها

 ).4: 1384است (حسینی،  ارزي
تـا   که است اقتصاد عظیم ي مجموعه از بخشی گردشگري اقتصادي معتقدند آگاهان
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 ي پیشـینه  بـا  ایـران  کشـور  .است خورده گره هاي فرهنگی رگه با زیادي، بسیار ي اندازه
 آنکـه  اقلیمـی، ضـمن   برجسـته  موقعیـت  و دشگريگر متنوع هاي جاذبه و کهن تمدنی

ارزي،  درآمـد  و زایـی  اشـتغال  ازجمله گردشگر، صنعت از ناشی اقتصادي منافع خواهان
 در دارد کـه  تأکید نیز خود و تمدنی فرهنگی هویت و متعالی هاي ارزش حفظ بر است،

 82السـ  موجـود  آمـار  آخـرین  طبـق  شـود.  برداشته مهمی هاي قدم است زمینه الزم این
 گـذران  و تفریح بیشتر آنان ي انگیزه که اند کرده سفر کشور از خارج ایرانی به میلیون سه

 به گردشگر هزار700تنها مدت، این طی که است حالی در این بوده است. فراغت اوقات

 درصـد از  صـدم  یـک  تنها حاضر حال در ایران رقم، این با است. وارد شده کشور ایران

 رغـم  علـی  ایـران  ) کشـور 1382:7جمشیدي: ( دارد اختیار ا درر جهان گردشگري سهم

 فقـط  و دارد فاحشـی  اخـتالف  خـود  رقباي سایر کماکان با صنعت، این در شتابان رشد

 توریسم از را خود سهم و بگیرد پیشی و عمان پاکستان مانند کشورهایی از است توانسته

 و ترکیه کشور ي شده کسب مددرآ ي مقایسه .دهد قرار ردیف یک در اردن کشور با آسیا
 بـا  طبیعـی،  و و فرهنگی تاریخی هاي جاذبه ازلحاظ کشور این گردشگري آثار همچنین

 درآمدزایی ایـن  ظرفیت مقدار از چه ایران ساالنه که است آن ي دهنده نشان ایران، کشور

) در WTO( جهـانگردي  جهـانی  سـازمان  گـزارش  براساس دهد. می دست از را صنعت
 بـه  جهان سراسر در گردشگران تعداد میالدي 2020سال در توریسم انداز چشم ي برنامه

 بینـی  پیش جهانگردي سازمان راستا این در رسید. خواهد نفر میلیون 600و  یک میلیارد

 در را توریسـم  رشـد  میزان آسیا، بیشترین شرق ي منطقه از پس منطقه خاورمیانه کند می

 36مـیالدي،   2010سـال   تا که باورند این بر زمانسا این کارشناسان .باشد داشته جهان

 نفر میلیون 69به  2020سال  در رقم این و اند کرده بازدید منطقه خاورمیانه از نفر میلیون

 ).25: 1387غالمی، ( یافت خواهد افزایش
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 يگردشگري  . انگیزه4
 اناتیامک که است مصنوعی یا طبیعی منابع شامل گردشگري هاي محرك یا ها انگیزه

 بـراي  اساساً امکانات، دهد. این می قرار اختیار بردن در لذت و براي سرگرمی و آموزش

 ).322: 1380لومسدن، (اند  در نظر گرفته شده گردشگران
در  را انگیـزش  اسـت کـه   1967مـازلو   آبراهـام  به متعلق انگیزش، تئوري ترین مهم

 فیزیولـوژیکی  نیازهـاي  از افراد یازهاين که بیترت نیا به کند. می تبیین مراتبی سلسله قالب
 حرکـت ) (خودشـکوفایی  نیازهـا  واالتـرین  سـمت  به و شود می شروع پناهگاه) و غذا(

 نیازهـاي  مراتـب  سلسـله  قسـمت  به باالترین نزدیک گردشگري، نیاز گذشته در .کند می

 هامـروز  امـا  شـد،  می مطرح تجملی نیاز یک ي منزله به گردشگري و گرفت قرار می مازلو
 بـا  شود. می محسوب گریزناپذیر ضرورت یک نیست؛ بلکه تجملی یک نیاز گردشگري

 و تحریـک  بـراي  روشـی  است ممکن گردشگري طورکه توان گفت همان می ها این همه
 همراهـی،  و داشـتن  دوسـت  به نیاز اجتماعی، نیازهاي نظیر نیازهاي واالتر انسان ارضاي

 سـطح  نیازهـاي  در پیوند با تواند می باشد وفاییشک به خود نیاز و منزلت و مقام به نیاز

 .باشد داشته کاربرد نیز و پناهگاه)، (غذا اولیه نیازهاي انسان، مثل پایین
 اسـت؛  گردشگري ي توسعه در اساسی موضوع ) معتقد است انگیزه،1985مورفی (

اعتقـاد   داشـت. بـه   نخواهـد  وجود گردشگري صنعت سفر، به نیاز و عالقه بدون چراکه
 زیـادي بـر   تـأثیر  کـه  اسـت  مفید نظر این از گردشگران ي انگیزه درك )1991یلبرت (گ

 ).45: 1379دارد (عبداله زاده،  گردشگري تقاضاي الگوهاي
 

 تنگناهاي صنعت گردشگري در ایران. 5

ي هرچـه بیشـتر از    منظـور اسـتفاده   بـه  يگـرد  گردي و جهان اگرچه گسترش ایران
ولـی مشـکالت و    ؛ناپذیر است گی و اقتصادي آن اجتنابمزایاي متعدد اجتماعی و فرهن

تنگناهاي متعددي در راه رشد صنعت گردشگري ایران وجود دارد کـه نبایـد از نظرهـا    
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تـوان ایـن گونـه     هاي موجود در این زمینه را می ترین مشکالت و چالش مهم .دور بماند
 :برشمرد
 ؛گردي نگردي و جها هاي ایران ها و سیاست نبودن هدف مشخص. 1
تصـویري نـامطلوب    ي منظور ارائه هاي خارجی به وجود تبلیغات منفی در رسانه. 2

 ؛ن ایرانکرداز کشور و منزوي 
گردان برخـی از کشـورهاي خـارجی بـا      عدم تطبیق و هماهنگی فرهنگی جهان. 3

نیـروي انسـانی    و همچنـین نبـود   فرهنگ اسـالمی در روابـط و برخوردهـاي فرهنگـی    
سسـات  ؤاطالعـی کـادر شـاغل در م    جهانگردي و بـی  مسائلخصص در کارآزموده و مت

 ؛جهانگردي
مشارکت و  برايداخلی و خارجی  انگذار سرمایه از سوي تمایل و تضمین . نبود4

 گردشگري. سیساتأاحداث اماکن و ت
 

 امنیت گردشگري
 لیما و جانی امنیت ي تأمین مقوله به تنها امنیت در افراد حس دیتول و امنیت ایجاد

 اسـت  باشـد و الزم  می آن از فراتر موضوع بلکه شود، نمی ختم خیابانی جرائم کاهش و

 بهداشـتی  هـاي   و رستوران مطمئن هاي هتل وجود نمونه اندیشید؛ براي اي چاره آن براي

 هـا  آن در پـول تقلبـی   کـه  کشورهایی در همچنین، است. مؤثر امنیت احساس ایجاد در

 بـه امنیـت   خـود  موضـوع  این که شود می دیده گردشگران در اعتمادي بی است، فراوان

چنـدان   مشـکل  موضـوع  ایـن  ایـران  کشـور  در البته کند، می وارد صدمه گردشگر روانی
 بـه  احتـرام  و طبیعـی  و فرهنگـی  میـراث  از حفاظـت  شـهر،  پـاکیزگی  وجـود نـدارد.  

در نـاامنی را   یـا  امنیـت  احسـاس  ناخودآگـاه  کـه  هسـتند  دیگر مسائلی از ،ستیز طیمح
 بـراي  ایران در گردشگري امنیت از بتوان اینکه دهند. براي می تأثیر قرار تحت گردشگر

 و فرهنگـی  تبادالت نقش از کنیم؛ توجه آن به زوایا ي همه از گفت، باید سخن جهانیان
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 و انتظـامی  هـاي  نیـروي  نقـش  تـا  گرفتـه،  تفکـرات اقتصـادي   و سیاسـی  معـادالت 
رونـق   کشـوري  در گردشـگري  و بازار. زمانی چهکو مردم و گردشگري اندرکاران دست
 .باشد شده بیشتر گردشگران امنیت تأمین به کشور آن دولت توجه که یابد، می

 
 تحقیق سؤال. 6

گویی به این پرسش اختصاص دارد که شوراي اسـالمی شـهر    این پژوهش به پاسخ
 اثر داشته است.گردشگري شهر شیراز ي  شیراز تا چه اندازه بر توسعه

 
 تحقیق ي فرضیه. 7

ه اسـت در  سـت رسد شوراي اسالمی شـهر شـیراز توان   به نظر میي پژوهش:  فرضیه
 .گذار باشدتأثیرتوسعه صنعت گردشگري 

 
 شهر شیراز در جهانگردي ي توسعه اصلی . موانع8

و  طبیعـی  هـاي   جاذبـه  تمـدنی و  فرهنگـی و  تنـوع  و غنـا  بـا وجـود   شـهر شـیراز  
 در را خـود  بـا  متناسـب  سـهم  و جایگـاه  شهرهاي ایران رسای با مقایسه در اکوتوریسم،

گـردي   جهـان  گـردي و  نکرده اسـت. اگرچـه گسـترش ایـران     کسب صنعت گردشگري
 و مشـکالت  ولـی  است؛ ناپذیر اجتناب آن متعدد مزایاي از بیشتر هرچه منظور استفاده به

 اشـاره  هـا  آن بـه  در ادامـه  کـه  دارد وجـود  صـنعت  این توسعه و راه رشد در تنگناهایی

 شود: می

 و هـا  هـدف  نبـودن  مشـخص  همچنـین  و اسـتراتژیک  و جـامع  ي برنامه یک فقدان
اي  هنـوز برنامـه   هاي صنعت گردشگري با وجود کمیسیون گردشگري در شورا، سیاست

هـا صـنعت گردشـگري مشـخص      ها و هـدف  که در آن سیاست شده جامع و کارشناسی
ي نزدیک توجـه خاصـی بـه     امید است در آینده ها و لوایح، طرح البته با این وجود باشد
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 این صنعت انجام شود.

فرهنـگ   با خارجی کشورهاي از برخی جهانگردان فرهنگ هماهنگی و تطبیق عدم
 اسالمی.

 دفـاتر  گـردي در  جهـان  در مسـائل  متخصـص  و کـارآزموده  انسـانی  نیـروي  نبود

 .گردي گردي و جهان ایران

سـودآور نبـودن    علـت  به بخش این در گذاري سرمایه به خصوصی بخش میلی بی 
 از محدودکننـده  و اي  سلیقه اقدامات جهانگردان، امنیت درباره دولت ناکافی حمایت آن،

 ...و غیرمسئول افراد سوي برخی

 وضـع  بهبـود  در کـه  دولتی هاي  ارگان و ها سازمان بین همکاري و نبود ناهماهنگی

 .)17: 1379زاده،  گردي مؤثرند، (عبداهللا جهان
 بهداشتی. هاي  و سرویس مناسب هاي  گاه اقامت مثل اولیه امکانات نبود

 بازاریابی. و تبلیغات در واحد سیستم نداشتن و تبلیغاتی مراکز تعدد

 کشور. از خارج یالملل نیب هاي  نمایشگاه در فعال شرکت عدم

منـاطق   اطـراف  و روسـتاها  شـهرها،  در رفـاهی  امکانـات  و کیفـی  کمـی  ضـعف 
 .گردشگري

 بـا  مقایسـه  در دریـایی  و هـوایی  زمینـی و  ترابـري  امکانـات  یفیو ک کمی ضعف

 استاندارهاي جهانی.

 ی.رسان اطالع تیمحدود جهانگردي و خدمات مراکز فقدان

 
 . شرح وظایف کمیسیون گردشگري و زیارت شوراي اسالمی شهر شیراز9

 تدوین طرح جامع گردشگري شهر شیراز؛

ی، سالمت، صنعتی، فرهنگی، تـاریخی و باغـات   بررسی وضعیت گردشگري مذهب
 شیراز؛
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 پزشکی و... شیراز؛ -توریستی -شناخت اماکن مذهبی

 مستندسازي اماکن مذهبی و گردشگري؛

هـاي شـهر شـیراز و دسترسـی بـه امـاکن تـاریخی،         بررسی وضع موجـود ورودي 
 فرهنگی، مذهبی و...

 انجام اقدامات الزم براي جذب گردشگر؛

سو و داراي وظـایف مشـترك گردشـگري و     هاي هم یف سازمانبررسی شرح وظا
 تأسیس بنیاد شیرازشناسی؛

 ي گردشگري؛ ي همکاري دانشجویان و اساتید رشته تعیین نحوه

 شده درخصوص موضوعات گردشگري؛ آوري آرشیوهاي تهیه جمع

 ي گردشگري شهر. ي بروشور معرفی شهر شیراز و نقشه تهیه
 

 هر شیرازهاي گردشگري ش . جاذبه10
ي  تـاریخی در عرصـه   یکی از بزرگترین مراکز فرهنگـی  عنوان بهشهر شیراز همواره 

فرهنگـی و    المللی مطرح بوده است و به دلیل وجود آثـار ارزشـمند تـاریخی    ملی و بین
ویـژه از حیـث آمـوزش     هاي طبیعی و کالبدي و موقعیت اقتصادي و خـدماتی بـه   جاذبه

در کانون توجه گردشگران ایـران و جهـان و متقاضـیان    عالی و خدمات درمانی، همیشه 
 ).1: 1381اي خدمات برتر بوده است (مهندسین مشاور پارهاس،  منطقه

 
ي  دوره

 تاریخی
 نام اثر

ي  دوره
 تاریخی

 نام اثر
ي  دوره

 تاریخی
 نام اثر

 زندیه مسجد وکیل زندیه
 انبارهاي آب

 وکیلی
 ارگ کریمخان زندیه

 -زندیه 
 قاجاریه

 قاجاریه ي محتشم خانه
مسجد 
 نصیرالملک

 بازار وکیل زندیه
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ي  دوره
 تاریخی

 نام اثر
ي  دوره

 تاریخی
 نام اثر

ي  دوره
 تاریخی

 نام اثر

صفاریان 281 مسجد جامع عتیق  قرآن  دروازه دیلمیان سراي مشیر قاجاریه

 قاجاریه
مسجد 
 مشیرالملک

 پهلوي
ي  خانه

 شاپوري
 اتابکان

مسجد نو 
 (اتابکی)

 خانه دیوان زندیه حمام وکیل زندیه کلیساي ارامنه صفویه

 قاجاریه ديآرامگاه سع زندیه
ي  خانه
الملک زینت

 نارنجستان قوام قاجاریه

 علی چاه مرتاض دیلمیان برم دلک ساسانی قصر ابونصر ساسانی
 ساسانی

 
تخت ضرابی زندیه کوه قلعه بندر  تنان هفت زندیه

 زندیه باغ نظر زندیه
آرامگاه 
 حافظ

 نارنجستان قوام قاجاریه

آباد باغ عفیف صفویه باغ جنت قاجاریه شجاع آرامگاه شاه زندیه
ي دید گهواره دیلیمیان ي پارس موزه زندیه  ي خان مدرسه صفویه

 صفویه
 دیسآرامگاه 
 نیعالءالد
 ع)(حسین

 قاجاریه
ي  خانه

 ضیائیان
ي شاهچراغ موزه پهلوي

نژاد ي منطقی خانه قاجاریه سلجوقیان
ي  موزه باغ

 ارم
ي  دوره

 ایلخانی
امامزاده 

دختران(س) بی بی
 

 90 -80 -70هاي . آمار ورودي گردشگران به شهر شیراز در دهه11
شمار و غنی، استعداد و قابلیت کـافی را   شیراز با داشتن آثار تاریخی و فرهنگی بی

ــدزایی دارد و در صــورت انجــام    ــراي توســعه گردشــگري و ایجــاد اشــتغال و درآم ب
هاي شـهر شـیراز بـراي     تتوان هر چه بیشتر از ظرفی هاي مدون و علمی می ریزي برنامه
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غنـی بـودن میـراث فرهنگـی و      .ها اسـتفاده کـرد   زدودن بسیاري از مشکالت و رفع آن
ی شهر شیراز گردشگران داخلی و خارجی زیادي را ساالنه بـه خـود جـذب    دست عیصنا
نـوع   بـاألخص شـیراز   هـاي  با توجه به جدول زیر مشـخص گردیـد کـه جاذبـه     کند یم

- 80 -70هـاي   جذب گردشگران داخلی و خارجی در دههفرهنگی و تاریخی آن براي 
سـازنده بـراي    کـامالً لذا توانسته نقش  باشد یمداراي ظرفیت بالقوه و بالفعل باالیی  90

 جذب و توسعه گردشگري ایفا نماید.
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136810986 10764 119950137464235 17293 81528 138011281142598 15540913909.989.411 
13691422598451 150710137576761 20273 97034 138115475937904 192663139114.223.492
137013430911409 1457181376387979 54638 442617138250869626998 535693

  
137113547211637 1471091377124158 23503 147661138352349293031 616523
137251886 14902 66788 1378107734 44734 1624681384631992101607733599
220252138547686411138004882441 57088 1379163164 هیچ آماري ارائه نشده1373

 146-27: 1393منبع: خرمایی، 
 

 ي پژوهش . تأیید یا اثبات فرضیه12
ي صـنعت   رسد شوراي اسالمی شـهر شـیراز توانسـته اسـت در توسـعه      به نظر می

 گردشگري تأثیرگذار باشد
ي دوم و سـوم شـورا بـه     هاي دوره پژوهش، فعالیتي این  براي تأیید یا رد فرضیه

شد و نهایتاً فرضیه مورد تأیید قرار گرفت: شوراي اسالمی شهر شیراز  شرح زیر بررسی
، مـورخ  1066ي نامـه مصـوبه    شـماره (ریـزي   با تشکیل معاونت برنامـه  ي دوم در دوره

)، تجلیـل  3/2/83مـورخ  ( ها و امور رفاهی ایجاد کمیسیون هماهنگی دستگاه )؛30/4/82
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)؛ 24/9/84مـورخ   ،12250هاي شاخص شهر شیراز (شماره نامه مصوبه  از افراد و چهره
مسـاعدت   )؛10/6/82، مـورخ  1321ي نامه مصوبه  شماره( تجدید بنا و احیاء باغ نادري

ي نامـه مصـوبه    هاي اسالمی در برگزاري اردوهـاي تابسـتانی (شـماره    با اتحادیه انجمن
هاي روباز در هریک از مناطق شهرداري (شماره  ه )؛ ایجاد ورزشگا22/4/82، مورخ 290

شـماره  ( )؛ مساعدت جهت برگزاري اردوي دانشجویی18/4/82مورخ  963نامه مصوبه 
ي مجتمع فرهنگی مذهبی فاطمه تأسیس امنا ئتیه )،17/9/84مورخ  13742نامه مصوبه 

مـورخ   2456امـه مصـوبه   شـماره ن ( در سطح شـهر  سقاخانهده سرویس بهداشتی و ده 
هاي تفریحی فرهنگی ورزشی و احداث پارك بانوان، باغ بـانوان و   ایجاد مکان )؛6/8/82

، مـورخ  3414ي نامـه مصـوبه    شماره( باغ ویژه کودکان، پرندگان، آبزیان و پارك وحش
، 3585ي نامـه مصـوبه    سازي سـیبویه (شـماره   ساماندهی آرامگاه و محوطه )؛13/10/82

روزبهان در بافـت   سیاه و شیخ )؛ مرمت بناهاي تاریخی محورهاي سنگ25/10/82مورخ 
ي نامه  تشکیل کمیته ورزشی (شماره )؛7/4/83، مورخ 5495ي نامه مصوبه  قدیم (شماره

ي نامـه   شـماره ( اکبـر  ي شهداي تنـگ اهللا  احداث مقبره )؛25/5/82، مورخ 1472مصوبه 
هـاي   ي حمایـت شـهرداري از فعالیـت    هي الیحـ  تهیه )؛17/9/84، مورخ 13711مصوبه 
وسـیله معاونـت فرهنگـی     علمـی و تقویـت فرهنگسـراها بـه     هنري، ورزشی، فرهنگی،

طـرح نمـاد شـهر     )؛25/5/85، مـورخ  20980ي نامه مصوبه  شماره( اجتماعی شهرداري
ــیراز ــماره( ش ــوبه   ش ــه مص ــورخ 6232ي نام ــژه 21/5/83، م ــاي وی ــداث فض ي  )؛ اح
 سـواري،  منظـور تقویـت فرهنگـی دوچرخـه     ها بـه  خیابان ها و ي در پاركسوار دوچرخه

ي نامـه   شماره( احداث یک پارك وحش ویژه، نگهداري حیوانات بدون استفاده از قفس
 هنـري،  فرهنگی، هاي عوارض اماکن ورزشی، )؛ معافیت13/10/82، مورخ 3414مصوبه 
وزش عالی و مدارس فضاهاي آم مدارس، ها، کودکستان ،ها مهدکودك درمانی، بهداشتی،
ایجـاد ده   )؛10/6/82، مـورخ  1080ي نامـه مصـوبه    شـماره ( بناي اماکن مـذهبی  علمیه،

) 17/7/82، مـورخ  2149ي نامـه مصـوبه    ایستگاه پلیس در مراکز متخلف شهر (شـماره 
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 ).1386-1382(آرشیو اطالعاتی شوراي شهر شیراز، 
قداماتی که در ادامـه ذکـر   ي سوم شوراي شهر شیراز با مجموعه ا همچنین در دوره
ي  شـماره ( ي گردشگري نقش داشته است: احداث پارك والیـت  خواهد شد، در توسعه

پیشنهاد خواهرخواندگی شیراز با شهر قونیـه ترکیـه    )؛1/4/90، مورخ23519نامه مصوبه 
 پیشـنهاد خریـد محصـوالت فرهنگـی و     )؛1/7/89، مورخ 18669ي نامه مصوبه  (شماره

شماره نامـه مصـوبه   ( ی هنرمندان شیرازي براي اعطاي هدایا و جوایزستد عیصناهنري و 
ي  شـماره ( پیشنهاد احداث سالن و ساختمان تاالر بزرگ شهر )،18/8/90مورخ  25025

طـرح مسـاعدت در بازســازي و مرمـت و رفــع     )؛8/9/90، مــورخ25336نامـه مصـوبه   
بررسـی   )؛20/10/90 مـورخ  ،226ي نامه مصوبه  شماره( مشکالت عمرانی مساجد شهر

ي نامـه مصـوبه    گذاران داخلی و خارجی (شماره گذاري و جذب سرمایه همایش سرمایه
ع) ( )؛ بزرگداشــت مــیالد مبــارك حضــرت احمــد ابــن موســی1/3/92، مــورخ31491
پایتخت فرهنگـی   با عنوانتأکید بر شیراز  )؛5/9/86، مورخ 3732ي نامه مصوبه  (شماره

شـیراز سـومین   «استفاده از عنوان  )؛2/10/88، مورخ 14394به ي نامه مصو ایران (شماره
، 15423نامـه مصـوبه     ي (شـماره » و پایتخـت فرهنگـی ایـران اسـالمی     تیـ ب اهـل حرم 
ي حـرم مطهـر شـاهچراغ(ع)     بررسی مسائل ترافیکـی و طـرح توسـعه    )؛4/12/88مورخ
ي  ان (شـماره )؛ احداث تندیس شهید دور7/10/89، مورخ  20678ي نامه مصوبه  (شماره

ي ضوابط صدور مجوز و ساماندهی باغـات   )؛ الیحه1/6/90، مورخ 22710نامه مصوبه 
 DIC)؛ انتقـال چهـار مرکـز    20/4/92، مـورخ  33278ي نامه مصوبه  حریم شهر (شماره

(مرکز نگهداري معتادان) از بافت تاریخی فرهنگی به مکـانی مناسـب و خـارج از ایـن     
ساله  بندي برنامه پنج انداز و اولویت ي شهرداري با چشم ساله محدوده، بررسی برنامه پنج

)؛ دستورالعمل طرح برگـزاري مجموعـه   29/3/92، مورخ 32995ي نامه مصوبه  شماره(
، 28902ي نامه مصـوبه   هاي فرهنگی، هنري، ورزشی و آیینی (شمسه) (شماره جشنواره

اجتماعی بـراي اسـتفاده   )؛ بررسی طرح بسترسازي کالبدي و فرهنگی و 10/8/91مورخ 
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)؛ بازنگري طرح تفصیلی بافت 2/12/91، مورخ 29245از دوچرخه (شماره نامه مصوبه 
هـاي   )؛ بررسی سیاسـت 12/4/92، مورخ 31405ي نامه مصوبه  تاریخی فرهنگی (شماره

، مـورخ  32851ي نامـه مصـوبه    شـماره ( يگردشـگر هـاي   ي زیرساخت تشویقی توسعه
هکتاري موسـوم بـه    350حداث مجموعه گردشگري، در اراضی )؛ تأیید کلیات ا5/6/92

قطار شهري و کمـک بـه تملـک باغـات      2پشتیبان مالی خط  عنوان به» بام شیراز«پروژه 
) (آرشیو اطالعاتی شـوراي  11/10/91، مورخ 30833ي نامه مصوبه  قصرالدشت (شماره

 ).1392-1386شهر شیراز، 

ي چهارم شوراي  عت گردشگري که در دورهاما اقدامات تأثیرگذار براي توسعه صن
 :باشد یماسالمی شهر شیراز انجام شده است، به شرح زیر 

و کمیســیون  ســتیز طیمحــ. تشــکیل کمیســیون خــدمات شــهري، بهداشــت و 1
 گردشگري و زیارت

ي  ها: در این خصـوص جامعـه   ي حامل توریست . بررسی مشکالت وسایل نقلیه2
ها کمبود مکـان دارنـد،    اي ایستگاه توقف اتوبوس توریستهایی را که بر داران، هتل هتل

به معاونت ترافیک شهرداري معرفی کرده است و موضوع در کارگروهی که از سـه نفـر   
 تشکیل شده است، بررسی خواهد شد.

. انطباق ضوابط و مقررات سـازمان میـراث فرهنگـی و شـهرداري شـیراز بـراي       3
ـ  ن خصـوص کـارگروهی تشـکیل شـد و     صدور مجوزهاي تأسیسات گردشگري: در ای

زند، حـافظ و سـعدي اقـدام     ي ارگ کریمخان شهرداري براي نورپردازي بیرون مجموعه
شهرداري زیباسازي و نـورپردازي دروازه قـرآن را بـا همـاهنگی میـراث       نیهمچنکرد؛ 

با هـدف جـذب    دوزبانههایی در خصوص تابلوهاي  فرهنگی انجام داده است و فعالیت
 م داده است.گردشگر انجا

هایی کـه بـه    هاي گردشگري شهر شیراز با ایجاد نمایشگاه و غرفه . معرفی قابلیت4
 نام و برند شیراز در کشورهاي اسپانیا و آلمان و سوئد برگزار شد.
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هـاي دائمـی و فصـلی     . کمیسیون گردشگري بـا موافقـت بـراي ایجـاد بازارچـه     5
 یدسـت  عیصـنا حمایـت از مشـاغل    ی با معماري اسـالمی و در همـین راسـتا   دست عیصنا
ها در راستاي حفظ میراث معنوي، توانسـته   صورت کارگاهی و فروش محصوالت آن به

 نقش پررنگی در جذب گردشگر و معرفی توان گردشگري شیراز داشته باشد.
 گذاري شـهر شـیراز: یکـی از موضـوعاتی کـه      . طرح جامع گردشگري و سرمایه6

د، طرح جـامع گردشـگري شـیراز بـود کـه تمـام       صورت خاص بررسی کر به کمیسیون
ها در آن دیده شد و در قالب کتابچه تـدوین گردیـد و نقـش بسـیار      معیارها و شاخص

ي گردشـگري داشـته    یک شهر مهم در عرصـه  عنوان بهتأثیرگذاري در نشان دادن شیراز 
 است.

 . بررسی خدمات ضعیف ایرالین و اثر منفی آن بر صنعت گردشگري: کمیسـیون 7
هاي شرکت هواپیمایی مستقر در شـیراز و کارشناسـان هوانـوردي،     با دعوت از مدیرکل

توانست با پوشش ضعیف خـدمات ایـرالین، از مسـافران و گردشـگرانی کـه ناراضـی       
 بودند، حمایت کند.

هـایی مثـل    سازي خیابـان  سازي مسیرهاي گردشگري و پاکسازي و ایمن . مناسب8
ن شهرداري کـه بـراي عبـور گردشـگران هسـتند در      بهمن، هجرت و رودکی و میدا22

ي خـود را   دستور کار کمیسیون قرار گرفت و شهرداري هـم در ایـن خصـوص وظیفـه    
 انجام داد.

ي  ي پـروژه  ي فاز اول شیراز قدیم: انعقاد قرارداد با مشاور بـراي محـدوده   . پروژه9
هاي بافت قدیم که  هي طرح مطالعاتی و نقش شیراز قدیم در بافت تاریخی، همچنین تهیه

هکتـاري بافـت   375شـهرداري انجـام شـد و طـرح پیشـنهادي       8ي  ي منطقـه  وسـیله  به
 ی استان انجام شد.دست عیصنافرهنگی که از سوي میراث فرهنگی و  تاریخی
. سازماندهی و زیباسازي منظر شهري مسیر گردشگري و زیـارتی شـاهچراغ و   10

دا کمیسیون گزارش کاملی از وضعیت موجـود  ي زندیه؛ در ابت بافت تاریخی و مجموعه
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مسیرهاي گردشگري با محوریت حرم مطهر از شهرداري دریافت کرد؛ سپس با بررسـی  
 کوشد نقش مهمی در این خصوص داشته باشد. گزارش شهرداري، می

. کار دیگري که در کمیسیون گردشگري انجام شد، این بـود کـه بـه شـهرداري     11
ارض مربوط بـه صـدور مجـوز تعمیـرات جزئـی و کلـی، از       اجازه داده شد هرگونه عو

 داران دریافت نشود. هتل
 ي گردشگري در سه بعد زیارت و سیاحت و درمان. . توجه کمیسیون به توسعه12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کارها پیشنهادها و راه. 13

ویـژه تعـداد تورهـاي     به ،هاي کمی و کیفی تأسیسات گردشگري ارتقاي ظرفیت. 1
در منظور تعدیل شکاف موجود در مقایسـه بـا کشـورهاي پیشـرفته      رجی بهداخلی و خا

 .گردشگريصنعت 

هـاي گردشـگري ایـران     معرفی جاذبه برايهاي تبلیغاتی  توسعه و تقویت برنامه. 2

 زیارت سیاحتی

 کمیسیون گردشگري

 درمان
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 .اسالمی

 .تأمین تدریجی شرایط خودکفایی در صنعت گردشگري. 3
مقـررات موجـود در   ویـژه   بـه  ،ورود و خروج اتباع خـارجی  هاي انوناصالح ق. 4

 .مبادي ورودي کشور

 .بخش خصوصی کردنفعال  .5

 .تربیت کادر متخصص برايآموزش نیروي انسانی . 6

 .کارت اعتباري براي رفاه گردشگران خارجی ي ایجاد شبکه. 7

 .رسانی و بانک اطالعات گردشگري ایجاد پایگاه اطالع. 8
 ي در ایـن حـوزه بـراي ارائـه    پذیري و پاسخگویی تمام نهادهاي مؤثر  مسئولیت. 9
 شهري. گردشگريپایدار  ي توسعه با هدفخدمات مناسب به گردشگر،  ههرگون

 هـا،  تـورگردان  ،هـا  رسـانه  طریـق  از شـیراز  گردشـگري  هـاي  ظرفیـت  معرفی .10

 در و شـهر  رسـانی پیرامـون   اطـالع  بـزرگ  تابلوهاي گردشگري، و مسافرتی هاي آژانس

 المللی). بین ملی و لی وو... (معرفی مح محورهاي گذري،

 ت و تسـهیل خـدمات بـه توریسـ    ي نحـوه ارائـه   و امنیـت گردشـگر  . توجه به 11
 ونقل داخلی و خارجی به گردشگر و... حمل

عمـران شـهري و ایجـاد خیـز در جهـت نوسـازي بافـت         ي تأکید بـر توسـعه  -12
 و گردشگري شهري، همـراه بـا مشـارکت بخـش خصوصـی      ي شهر و حوزه ي فرسوده

کننـده   تسهیالت بسیار مناسب به افراد مشـارکت  ي ارائه در کنار آن حکومتی و و یدولت
 پایدار شهري. ي این حوزه ي در توسعه
 سایت تقویت و ایجاد اینترنت و و مایصداوس هاي شبکه طریق رسانی از . اطالع13

بـه   ار شـیراز  تواند و... که می تفریحی طبیعی، تاریخی، معرفی اماکن شیراز و گردشگري
 .بشناساند گردشگران

 و هـاي متنـوع    شهرها در جهت برپایی نمایشـگاه  رقابت مدیریت اجرایی کالن. 14
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المللـی و   هـاي ملـی و بـین     المللـی)، همـایش   بین -اي منطقه و (ملی المپیادهاي مختلف
هـا بـراي معرفـی     این فعالیت برگزاري هاي مناسب در زمان  اي. استفاده از فرصت منطقه
 هاي گردشگري شهري.  جاذبه

مسـافران (بـازار    تـردد  مسـیر  در اولیـه  رفـاهی  و تأسیسات بهداشتی بینی پیش-15
 وکیل، خیابان سعدي، مسیرهاي منتهی به سعدیه و حافظیه).

موقت که در بافت تاریخی و اطـراف حـرم کـم     اقامتگاه به سنتی منازل . تبدیل16
 و جالـب  گردشـگران  از هـایی  طیـف  ذیراییپ و اسکان براي ها اقامتگاهگونه  این نیستند،
 .بود خواهد جاذب

 سطوح در هتل احداث براي خصوصی بخش مشارکت جهت . تأمین تسهیالت17

 مختلف.

 و دولتـی  هـاي  و دسـتگاه  فرهنگـی  میـراث  سـازمان  مـابین  نامـه  تفاهم . تدوین18
 نـد مان گردشـگري  مختلـف  هاي حوزه در معتبر گذاران سرمایه و خصوصی هاي سازمان

 هـاي  جاذبـه  احیـاء  و حفـظ  بـراي  رسـتوران،  و غـذا  و هتلداري و اسکان و ونقل حمل

 هـدایت  و فرهنگـی  میـراث  سـازمان  طـرف  از ضـوابط  اعمـال  و رعایت با گردشگري

 هـاي  نهـاد  و دولتـی  هـاي  دستگاه طرف از يبردار بهره و اعتبار ي هزینه گذاري و سرمایه

 گذار. سرمایه

 طریـق  از جهانیـان  و ایرانیـان  اصیل شـیراز بـه   رهنگف شناساندن براي . تالش19

 گردشگري. جهانی مؤسسات و ها سفارتخانه
 و هاي موقت اقامتگاه با بهداشتی و رفاهی امکانات ي همه با مسافر پارك . ایجاد20
 هاي شهر. ورودي در مساجد

 پـذیرش  سـازي  فرهنگ گردشگر (نهضت پذیرش ي درباره شهروندان . آموزش21

 گردشگر).
 آن. شادابی و نشاط حفظ براي گردشگر تردد مسیر در ترافیک سازي . روان22
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سـینماها،   و تئـاتر هـاي   سـالن چون مراکز فرهنگـی،   یگسترش فضاهاي مدرن. 23
شـهر، تلفیـق و ترکیـب     ي شـده  نمادین هاي میدانمحلی،  و اي منطقه و هاي ملی  کنسرت

 ري شهري.بازسازي فضاهاي گردشگ ي سنت و مدرنیته در حوزه
 شود. تعریف باید شیراز شهر در گردشگري متولی . واحد24

 باغ چون هایی مکان است؛ جذاب گردشگران از بخشی براي تاریخی هاي مکان. 25

خـارجی،   و ایرانـی  هـاي  درخـت  انواع و شناسی گیاه باغ هاي جذاب، شهربازي پرندگان،
 .باشد اریخیت اماکن تواند مکمل و... می تفریحی و ورزشی هاي مکان

 ي اقتصـادي در حـوزه   و فرهنگـی و  هـاي اجتمـاعی    پـژوهش  . تشویق به انجام26
 برمنبـاي گردشـگري شـهري    ي جانبه در بسط پایدار توسـعه  گردشگري و حمایت همه

 گونه تحقیقات. هاي این  هاي متنوع براساس یافته  ریزي نتایج پژوهشی و برنامه
خـدماتی بـه گردشـگران     و فرهنگـی  ،اقتصادي ،ریزي اجتماعی تأکید بر برنامه. 27
هـاي    هاي خاص از سـال، بـا همکـاري بخـش      فقط در زمان نه ،صورت مستمر شهري به

 شهرها. مختلف مدیریت اجرایی شهر و میراث فرهنگی شهرها و کالن
 و مختلـف  جاهـاي  در رفـاهی  و تفریحـی  پزشکی و امکانات مقدمات ي . تهیه28
 .آنان حال رفاه نظورم به گردشگران تردد مسیر

شـهر و   ي هـاي گردشـگري، تفریحـی در حـوزه      تأسیس و بازسازي مجموعـه . 29
 شهر با مشارکت بخش خصوصی و حکومتی یا دولتی. ي حومه

خـدماتی بـه    و هـاي متنـوع اجتمـاعی، فرهنگـی، اقتصـادي       نیازمنـدي  ي ارائه. 30
 رسانی. هاي متنوع اطالع  گردشگران در قالب شیوه

پایدار گردشگري شهري، بـا   ي توسعه با هدفاد بسترهاي آمایشی مختلف ایج. 31
 مدیریت گردشگري شهري.ي  جانبه همههاي   توجه به حمایت

ایجاد بسترهاي الزم براي رفع نیازهاي تفریحی و فراغتی گردشـگران شـهري   . 32
ز و مراکـز خریـد مجهـ   ، هاي سـنتی و مـدرن    شهربازي ،ها پارك ،ها بوستان، (فضاي سبز
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 مدرن در نقاط مختلف شهر).
میراث  ي جانبه هاي تاریخی، فرهنگی شهر و توسعه همه   احیا و بازسازي جاذبه. 33
 شهري.

هاي مـدرن و    ریزي با برنامه پویا و جیمه و هاي تفریحی و فراغتی  ایجاد فعالیت. 34
 براي جذب گردشگر شهري. ،مدیریت شهري يمکانیکی از سو

هاي اطالعاتی گردشگري در نقاط مختلف شهر در طی سـال    گسترش کیوسک. 35
 یابی براي گردشگري شهري. هاي مکان هو افزایش دستگا

تورهـاي گردشـگري   هـا در   از آني گیـر  بهره با هدفتربیت نیروي متخصص -36
 شهرها. ي و حومه شهري

گردشـگران شـهري،    ي دربـاره مسئوالن و شهروندان    تغییر نگرش . تالش براي37
 شهري. گردشگرراي جذب پایدار ب

گردشگر به  اطالعات صحیح ي مدیریت اجرایی مناسب براي ارائه . تالش براي38
 فرهنگی. اماکن تاریخی ي درباره

خـدمات و بـه    ي ارائـه  بـا هـدف  هـا   رفـع ناهمـاهنگی   هاي متنوع  ریزي برنامه. 39
هرگونـه مشـکل و    ایجـاد  ي دربـاره بودن تمام نهادهاي متولی  گردشگر شهري و مسئول

 نهادهاي متولی براي حل مشکالت و مسائل گردشگران شهري. ي جانبه تالش همه
فراینـدهاي اطالعـاتی بـه گردشـگر      رونـد گیري مناسـب   شکل با هدفتالش . 40
 شهري.

نهـاد در   هـاي مـردم    ها و سازمان انجمن -حمایت از مشارکت بخش خصوصی-41
 هنگی محلی به گردشگر شهريفر يها تیفعال -قالب ارائه دستاوردها

هـاي مختلـف      اطالعات ناقص در زمینهي  ارائهکنترل اطالعات و جلوگیري از . 42
 به گردشگر.

اختصاصـی   ي رسـانه  و هـاي گردشـگري مجـازي     سـایت  و ها طراحی وبالگ. 43
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و نیز هاي گردشگري   معرفی جاذبه برايالمللی  ملی و بین و اي  منطقه و صورت محلی به
 شهري. تستوری

آن  در که مدنظر اهداف و گردشگري صنعت از جامع و مناسب تعریفی ي . ارائه44
 فرصـت  بلکـه  تهدید، نه و جهانگردان شمار نرود تهدید به ایرانگردي یک جهانگردي و

 شوند. تلقی

 هـاي   بخـش  تمـام  مشارکت گردي با جهان بخش در کالن و جامع ریزي . برنامه45

 مربوطه.
 در مـدیریتی  جدیـد  هاي  دانش افزایش با هدف مدت کوتاه هاي  ورهد . برگزاري46

 مدیران. براي صنعت گردشگري
 المللی. بین گردشگران علیه داخلی رخدادهاي و حوادث وقوع از . جلوگیري47

 ونقـل،  حمـل  مـدرن  وسـایل  از و اسـتفاده  ارتبـاطی  خطـوط  گسترش و . بسط48

آب  هـاي   شـبکه  و بهداشتی تأسیسات هبودب و فرودگاهی، و خدمات هواپیمایی ي توسعه
 و...

 بـراي  المللـی  بـین  سـطح  در اختصاصـی  هـاي   و همایش ها نمایشگاه . برگزاري49

 شناساندن صنعت گردشگري.

 گردشگري هاي  جاذبه از ها عکس و ها کاتالوگ مقاالت، ،ها کتاب دایمی . انتشار50

 امنیت. ارتقاي و توسعه فبا هد مختلف سمینارهاي و ها همایش و برگزاري ایران
 گردشگري. راهنماي پلیس . تربیت51

 سـطح  ارتقـاي  بـا  همـراه  تفریحـی  و ورزشی پذیرایی، اقامتی، اماکن ي توسعه .52

 ها. خدمات آن و امکانات

 از خـارج  در هـا  آن دفـاتر  اسـتقرار  و گردشـگري  مؤسسات و ها شرکت ایجاد .53

 گردشگري. صنعت زاریابیبا راستاي در ها آن هدفمندفعالیت  و کشور

 المللـی؛ همچنـین آشـنایی    بـین  هـاي   زبان به و آشنا ماهر انسانی نیروي تربیت .54
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و  گـردي  طبیعـت  تورهـاي  ي نـه یدرزم خصـوص  بـه  امنیتـی  مسـائل  بـا  تـور  راهنمایـان 
 .GPSداشتن راهنمایان ماهر با  همراه به کویرنوردي و

 هـاي   بافـت  در تـردد  کم و خلوت هاي  ساعت در گردشگران براي امنیت . تأمین55

 تاریخی.

 ي حـوزه  در موفـق  کشـورهاي  ویـژه  بـه  کشـورها،  دیگر هاي تجربه از . استفاده56
 .گردشگري

 
 گیري . نتیجه14

هـاي دولتـی قـرار     حمایـت سـازمان   از سـوي  شـهري  صنعت جهانگرديمتأسفانه 
نهادهـا و  لطفـی   بـا بـی   هسـتند، ایـن صـنعت فعـال     هاي ملی که در گیرد و شرکت نمی

امکان دارد دولت یـک کشـور داراي    ،گذشته از این؛ شوند هاي دولتی مواجه می سازمان
 ریـزي و اداره کنـد.   مربوط به جهانگردي را برنامه ساختار مناسبی نباشد تا بتواند مسائل

هـا در زمینـه    ریـزي  سیاسـی مـانع از برنامـه    -در برخی از موارد هـم مسـائل عقیـدتی    
عمـده  . سـازد  یو مدیریت این بخش از صنعت را با مشکل روبرو مشود  جهانگردي می

گردشگري، مربوط به مسائل اجرایی و مدیریتی است کـه اگـر    ي مشکل ایران در حوزه
 .مبحث اقتصادي این صنعت حل خواهد شد، بینی دیدگاه جهان

ي چهارم  خصوص در دوره با وجود مشکالت بسیار، شوراي اسالمی شهر شیراز به
ت با تشکیل کمیسیون گردشگري و توجه به گردشـگري در سـه بعـد زیـارت و     توانس

هاي  هاي گردشگري، ایجاد بازارچه سیاحت و درمان، تصویب معافیت عوارضی اقامتگاه
هـاي گردشـگري شـهر     ی با معماري اسالمی، معرفـی قابلیـت  دست عیصنادائمی و فصلی 

ـ   شیراز با ایجاد نمایشگاه و غرفه د شـیراز، انطبـاق ضـوابط و مقـررات     هاي با نـام و برن
سازمان میراث فرهنگی و شهرداري شیراز براي صدور مجوزهاي تأسیسات گردشگري، 

هــا، طــرح جــامع گردشــگري و  ي حامــل توریســت بررســی مشــکالت وســایل نقلیــه
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گذاري شهر شیراز، بررسی خدمات ضعیف ایرالین و اثـر منفـی آن بـر صـنعت      سرمایه
ي فــاز اول شــیراز قــدیم،  ســیرهاي گردشــگري، پــروژهســازي م گردشــگري، مناســب

سازماندهی و زیباسازي منظر شهري مسیر گردشگري و زیارتی و... نقـش تأثیرگـذاري   
 بر توسعه این صنعت در شیراز داشته باشد.
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