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چکیده
آنچه که در دنیای امروز به آن یقین پیدا کرده اند این است که گردشگری یکی 
از منابع با ثبات تأمین درآمد می تواند باشد. در مناطقی که تراکم جمعیت بیشتر 
به اماکنی جهت گذران اوقات فراغت و گردش و تفریح  نیاز  است از سویی 
بیشتر است و از سویی دیگر نیاز به اشتغال  بیشتر احساس می شود. منطقه مورد 
نفر جمعیت   با داشتن حدود یک میلیون  مطالعه شهرستان شهریار می باشد که 
قطب جمعیتی بزرگی در استان تهران محسوب می شود. بخش عظیمی از این 
جمعیت زیاد برای تأمین درآمد و حتی جهت گذران اوقات فراغت و تفریحات 
خود به تهران و کرج وابسته هستند که این امر موجب ترافیک بیشتر این کالن 
است  میوه  باغات  از  پوشیده  و  منطقه، یک دشت سرسبز  می شود.  هم  شهرها 
که بقا و ماندگاری این زیبایی منوط به داشتن برنامه و ایجاد سود بیشتربرای 
صاحبان این باغ ها می باشد وگرنه این اراضی باغی طبق روال چند ساله اخیر با 
سرعت زیادی به بخش ساخت  و کار واگذار می شود. در این تحقیق، منطقه از 
زوایای مختلف مورد مطالعه و جمع آوری اطالعات میدانی قرار گرفت و آنچه 
با  توانمند  برنامه ریزان  به  نیاز  منطقه  این است که  به دست آمد  نهایت  که در 
قدرت برنامه ریزی بلند مدت و ایجاد زمینه برای جذب سرما یه ها و فراهم نمودن 
اطمینان از سرمایه گذاری در این بخش، و به وجود آوردن بستر های جدید و 
خالقانه و برداشتن و یا به حداقل رساندن موانع و محدودیت های موجود دارد. 
بدیهی است که دشت سرسبز شهریار رقبای قوی تری چون شهرستان های شمالی 
استان تهران دارد و برای اینکه در این عرصه بتواند حرفی برای گفتن داشته باشد 

باید برنامه های جدیدی در منطقه  اجرا شود.
SWOT واژه های کلیدی: گردشگری، اوقات فراغت، شهریار، توریسم، مدل

مقدمه
گردشگری صنعتی است که حتی در دوران رکود اقتصادی نیز همچنان 
به رشد خود ادامه می دهد و کمترین میزان آسیب را از تحریم های اقتصادی 
خود  به  را  دنیا  رشد های  سریع ترین  از  یکی  این صنعت  می شود.  متحمل 

اختصاص داده است و یکی از منابع باثبات درآمد می توان باشد.
آگاهان اقتصادی معتقدند گردشگری تنها بخش از مجموعه عظیم اقتصاد 
است که در حد بسیار زیاد با شاخص های فرهنگی گره خورده است. چون 
نژادها، سرزمین ها،  فرهنگ ها،  آشنایی  تا حد مطلوبی موجبات  از یک سو 

اقوام، گویش ها و ... را با یکدیگر فراهم می سازد و از سوی دیگر می تواند 
فروردین   30 همشهری،  باشد)روزنامه  مناطق  برای  درآمد  کسب  منابع  از  یکی 
1382(. در کالن شهر بسیاری از امکانات فراهم آمده و صرفًا یک سازماندهی 
و برنامه ریزی نیاز دارد. اما این موضوع در شهرهای اطراف شهرهای بزرگ 
نظیر شهرستان های استان تهران نیاز به توجه بیشتری دارد. شهرداری به همان 
اندازه که موظف است کار فرهنگی و اجتماعی در حوزه شهری انجام دهد، 
یک سری پتانسیل های آماده در برخی مناطق وجود دارد که کافی است برای 
آنها  تور تعریف شود. توریسم شهری آموزشی را می توان در این زمینه رونق 
داد. به عنوان مثال از تهران فقط 2 ساعت تا دشت شقایق واقع در غربی ترین 
است  فاصله  تهران  جنوب  در  ورامین  کویر  یا  و  شهریار  شهرستان  نقطه 
اما تاکنون کمتر دانش آموزی جهت بازدید علمی به این مناطق رفته است. 
شهرداری می تواند با همکاری آموزش و پرورش، سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری این تورها را طراحی کند و به اجرا بگذارد که 
هم جنبه توریستی دارد و هم جنبه آموزشی. و یا تورهای آشنا سازی با نحوه 
تصفیه آب و یا آشنایی با مناطق تاریخی اطراف شهر تهران. همچنین می توان 
ایجاد نمایشگاه ها،  بازاریابی و معرفی مقاصد گردشگری منطقه و  انجام  با 

بهره برداری فراوانی نمود)قنبرپور، همشهری، 22 آبان 1387(
می تواند  که  است  این  فرصت های صنعت گردشگری  بهترین  از  یکی 
و  نماید  جلب  خود  به  را  جامعه  کار  جویای  نیروهای  از  زیادی  تعداد 
فرصت های شغلی جدیدی به وجود آورد و سبب کاهش نرخ بیکاری شود. 
سه بُعد اساسی گردشگری عبارتند از: سرمایه، مدیریت، فن آوری. دو رکن 
عامل  سرمایه  است.  فرهنگی  میراث  مجموعه  و  طبیعی  عوامل  آن  فرعی 
اقتصادی-  سیاسی-  مقوله های  در  گردشگری  ممتد  روند  در  تأثیرگذاری 
اجتماعی و فرهنگی است)پاپلی یزدی و سقایی، 1385، ص 64( شهرستان های 
استان تهران دارای پتانسیل های فراوانی برای سرمایه گذاری ها می باشد که به 
برخی از آنها توجه شده و برخی دیگر در سایه قرار گرفته اند و کمتر نظر 

پژوهشگران و سرمایه گذاران را جلب نموده است. 
سرسبزی  دشت  در  تهران  استان  جنوب غربی  در  مطالعه  مورد  منطقه 
واقع شده که باغات میوه و آب و هوای مطبوع شرایط دلپذیری را در آن به 
وجود آورده است. اقتصاد این شهرستان در گذشته بیشتر متکی به درآمدهای 
پایتخت  به  به دلیل نزدیک بودن  باغداری بوده که  از کشاورزی و  حاصل 

برنامه راهبردی توسعه گردشگری 
SWOT در شهرستان شهریار با استفاده از مدل

دکتر رحیم سرور
دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرری

پروین پرویزیان
کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات
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در چند دهه اخیر با رشد جمعیت بسیار شدیدی رو به رو شده و این رشد 
نوع  جمعیت،  افزایش  موازات  به  می باشد.  شهرستان  مهاجرپذیری  حاصل 
زمین های  از  بسیاری  است.  یافته  تغییر  نیز  مردم  معیشت  شیوه  و  فعالیت 
کشاورزی و باغات و مزارع تبدیل به ساختمان  شده اند و کشاورزی دیگر 
انجام  جهت  ساکنان  از  بسیاری  نیست.  مردم  معیشتی  نیازهای  پاسخ گوی 
فعالیت اقتصادی در بخش های صنعت و خدمات مشغول به کار شده اند که 
به دلیل ناکافی بودن فرصت های شغلی منطقه و فاصله کم تا تهران تعداد 
زیادی در شهر تهران مشغول فعالیت اقتصادی می باشند و این شهرستان یک 

منطقه خوابگاهی تهران گردیده است. 
این شهرستان در مسیر ترانزیتی یکی از جاده های مهم کشور به فرودگاه 
مرکز  و  جنوب غربی  و  غرب  نهایتًا  و  قم  اتوبان  و  خمینی  امام  بین المللی 
کشور قرار گرفته است و نزدیک ترین منطقه سرسبز و خوش  آب و هوا به 
امکانات  ایجاد  امام خمینی و فرودگاه مهرآباد می باشد.  فرودگاه  بین المللی 
اقامتی و مجتمع های تفریحی و توریستی به ویژه جهت اقامت کوتاه مدت 
در منطقه و حتی احداث هتل ها و سالن های همایش بزرگ جهت برگزاری 
سمینارها و مراسم رسمی و مهم ملی و بین المللی می تواند به کاهش برخی 
شهرهای  کالن  در  دیگر   سویی  از  کند.  کمک  بیکاری  قبیل  از  مشکالت 
امروزی به دلیل کاهش فضاهای باز و طبیعی از یک طرف و رواج سریع و 
همه گیر رسانه های جمعی مثل شبکه های ماهواره ای و رایانه ها از طرف دیگر 
میزان زیادی از اوقات فراغت افراد به ویژه کودکان و نوجوانان به صورت 
غیرفعال و یک سویه درآمده که اثرات زیان  باری به همراه دارد. با توجه به 
پیامد های کّمی و کیفی این پدیده نیاز به ایجاد تفریح گاه ها و گردشگاه ها و 
تفرج گاه های جذاب و هدفمند که همراه شدن با طبیعت را به دنبال دارند در 
اطراف شهرهای بزرگ بیشتر احساس می شود. با برنامه ریزی کردن در بخش 
پرتحرک  فضاهای  ایجاد  و  می یابد  گسترش  فعال  فراغت  فراغت،  اوقات 
تعادل مطلوبی را میان فعالیت های ایستا و پویا به وجود می آ ورد و مانع رشد 

روحیه انفعالی و غیرخالق می شود. 
افزایش  روند  این  با  و  خود  روزافزون  گسترش  با  تهران  شهرستان 
جمعیت نیازمند مکانی در فاصله کم می باشد تا با دیدن مناظر سبز طبیعی و 
هوای مطلوب انبساط خاطری در ذهن و روان شهروندان ایجاد شود تا هم 
در کمترین زمان ممکن به منطقه برسند و هم هزینه زیادی را متحمل نشوند. 
این تفریح گاه باید امکانات و خدماتی را به همراه داشته باشد و ضروری 
است تا از بخش های مختلف گردشگری استفاده بهینه شود. از این منظر الزم 
است سرمایه گذاری های هدفمند و با برنامه ای جهت رسیدن به این مهم، در 

منطقه صورت پذیرد.

روش تحقیق و جامعه آماری 
متعددی در جمع آوری اطالعات  از روش های  تا  تالش گردیده است 
این پژوهش استفاده شود. تنگناهای موجود در دسترسی به آمار های صحیح، 
فقدان اطالعات در مورد بسیاری از متغیرهای تحقیق، محدودیت های اداری 
و قانونی، نبود و یا کمبود پیشینه مطالعاتی که مبنای علمی داشته باشد در 
جمع آوری اطالعات و داده ها، مشکالت زیادی پیش روی محقق قرار داد. به 

طور کلی از روش کتابخانه ای، در زمینه ویژگی های طبیعی، تاریخی، فرهنگی 
و برنامه ریزی ها و طرح های مختلف در جهت توسعه شهری استفاده گردید. 
همچنین از بازدید و برداشت میدانی منطقه مورد نظر و مصاحبه با مسئوالن 
در جمع آوری داده ها استفاده شده است. جهت تحلیل داده ها و یافته ها از مدل 
ارزیابی کیفی فاکتور های داخلی و خارجی و تکنیکSWOT استفاده گردیده 
است. این مدل ابزاری است که به برنامه ریزان اجازه می دهد تا عوامل محیطی، 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی، تکنولوژی، وضعیت بازار و رقابت را 
در مقطع زمانی خاصی مورد ارزیابی قرار  دهند و در سازمان های دولتی و 

خصوصی و عمومی کاربرد دارد )علی احمدی، 1385، 231(. 

ویژگی های عمومی منطقه
شهریار یکی از شهرستان ها استان تهران است که با وسعت حدود 1329 
 ,43Å 35 تاÜ, 30Å کیلومتر مربع در ارتفاع 1160 متری از سطح دریا بین مدار
35Ü عرض شمالی و 50Ü,45Å تا 51Ü ,10Å طول شرقی واقع شده است که 
جمعیتی  و  داده  اختصاص  به خود  را  استان  مساحت  درصد   7/02 حدود 

حدود 1/200/000 نفر را در خود جای داده است.  
 

قرارگیری در حّد  دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و  به  این شهرستان 
فاصل مناطقی که در پای کوه البرز قرار دارند با مناطقی که دارای موقعیت 
کویری می باشند شرایط اقلیمی خاصی دارد و در اغلب ایام سال از شرایط 
آب و هوایی مناسب برخوردار است. از نظر بناها و آثار تاریخی این شهرستان 
دارای 99 اثر تاریخی می باشد که از این تعداد 41 مورد به ثبت رسیده است. 
متأسفانه از نظر توسعه تسهیالت فراغتی و جاذبه های انسان ساخت با ضعف 
اساسی مواجه می باشد. با وجود اینکه عواملی چون دسترسی به زمین های 
قابل بهره برداری و برخورداری از بازار جمعیتی متقاضی این نوع تسهیالت 
پتانسیل های خوبی را برای توسعه این نوع فعالیت ها فراهم نموده است اما 

تاکنون توجهی به این بخش نشده است.

IFE , EFEمدل ارزیابی کیفی فاکتورهای داخلی و خارجی
از آنجایی طرح جامع گردشگری برای شهرستان شهریار تدوین نشده 
و منابع گردشگری این شهرستان مورد ارزیابی و اولویت بندی قرار نگرفته 
است، در حال حاضر نمی توان درباره سطح بندی توان های بالقوه گردشگری 

و قابلیت توسعه آنها به صورت دقیق اظهار نظر نمود. 
  با توجه به مدل ارزیابی کیفی فاکتورهای داخلی و خارجی در منطقه مورد 
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نظر و قرار دادن نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدید و امتیازبندی آنها، 
نتایجی به دست آمد که در ذیل به این نتایج اشاره می شود. یادآوری می گردد  
در مدل ارزیابی کیفی فاکتورهای داخلی و خارجی میانگین هرگز کمتر از 1 
و بیشتر از 4 نمی شود. حد نرمال و مطلوب 2/5 است که اگر نتیجه حاصل 
از ماتریس بیشتر از آن باشد نشانگر واکنش مطلوب منطقه در برابر عوامل 
داخلی و خارجی می باشد و در صورت کمتر از آن بودن عملکرد نامطلوب 
و ضعیف منطقه در برابر عوامل داخلی و خارجی استنباط می شود. منطقه از 

نظر عوامل داخلی امتیاز 2/2 را گرفته که از حد نرمال این ماتریس که 2/5 
می باشد پایین تر است. این بدین معنی که از نظر داخلی نتوانسته قوی عمل 
نماید و دچار ضعف ها و مشکالتی می باشد؛ که البته منشأ عمده این ضعف ها 
به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح و رشد دیمی و بی برنامه در منطقه می باشد.
اما در ارزیابی عوامل خارجی عدد3/16 به دست آمده است که باالتر از حد 
نرمال ماتریس یعنی 2/5 می باشد و این نشانگر این است که منطقه فرصت های 
مناسبی دارد و در صورت اجرای برنامه های هدفمند و رفع مشکالت داخلی 

IFE ماتریس ارزیابی کیفی فاکتورهای داخلی شهرستان

نقاط قوت

نقاط ضعف

امتیاز وزن وزنفاکتورهای داخلی 
امتیاز وزن دارموجود

0/0230/06آب و هوای مطلوب
0/0230/06موقعیت مواصالتی مناسب

0/0430/12دارا بودن تأسیسات زیربنایی
0/0740/28مجاورت با قطب سرمایه گذاری کشور

0/0330/09انعطاف فکری و فرهنگی مردم به دلیل وجود اقوام متعدد در منطقه
0/0840/32وجود فضاهای سبز با قدمت زیاد نظیر باغات انواع میوه ها

0/0430/12چشم انداز طبیعی زیبا
0/0230/06منابع آب مناسب

0/0540/2وجود آثار تاریخی متعدد
0440/16/.0وجود زمینه مناسب برای اجرای جشنواره های مختلف و نمایشگاه ها

0/0710/07کمبود فضاهای تفریحی برنامه ریزی شده
0/0420/08کمبود امکانات مراکز گردشگری محدود موجود

0/0510/05عدم مدیریت علمی سرما یه ها
0/0220/04کمبود فضاهای درمانی 

0/0520/1ناآشنایی ساکنان منطقه با ظرفیت های گردشگری منطقه
0/0510/05مهاجر پذیری بیش از حد و غلبه گروه های ناهمگون 

0/0510/05غلبه روابط بر ضوابط 
0/0510/05عدم استفاده از نیروهای متخصص در امور

0/0410/04کمبود و نقص داده های آماری
0/0320/06کمبود نیروهای متخصص و آموزش دیده گردشگری

0/0810/08کم اطالعی تصمیم گیرندگان شهری از توان های گردشگری منطقه
0/0610/06کمبود مراکز اقامتی کوتاه مدت

õ=1     õ =2/2   
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می تواند واکنش مثبتی داشته باشد و به عنوان یک قطب گردشگری استانی 
تبدیل شود.

راهکارها و پیشنهادات
1- ایجاد دهکده هاي تفریحي - توریستي

در  ویژه  به  موضوعي  نمایشگاه هاي  یا  و  موضوعي  پارک هاي  احداث   -2
دامنه کوه تخت رستم که مکان مناسبي به نظر مي رسد.

3- بهبود سیما و منظر حوزه به ویژه در مبادي ورودي و خیابان ها

4- ایجاد پیست اتومبیل راني )کارتینگ( براي مسابقات ورزشي به ویژه در 
اراضي وسیع غرب شهرستان

5- ارائه شیوه هاي نوین باغداري که هم گردشگر بتواند از فضاهاي باغ بهره 
ببرد و هم باغدار آسیب و ضرر اقتصادي نبیند در این خصوص مي توان با 
در نظر گرفتن امکاناتي به گردشگر این اجازه را داد تا خود محصول و میوه 
را بچیند و در هنگام خروج از باغ مبلغ آن را بپردازد. با این روش هم هزینه  
باغبان کم مي شود و هم لذت میوه چیني و  از طرف  جمع آوري محصول 

استفاده از فضاي طبیعي باغ به گردشگر مي رسد.

EFE ماتریس ارزیابی کیفی فاکتورهای خارجی شهرستان

                

فرصت ها

تهدیدها

امتیاز وزن دارامتیاز وزن موجودوزنفاکتورهای خارجی 

0/0210/04توان اقتصادی نسبتًا زیاد شهرهای مجاور

0/0530/15افزایش انگیزه و احساس نیاز به سفر و تفریح در بین شهرهای بزرگ

0/0630/18سفر اقوام متعدد به منطقه به دلیل وجود مهاجران متنوع و متعدد در منطقه

0/0210/02وجود تعطیالت آخر هفته

0/0740/28مجاورت با شهرهای بزرگی چون تهران و کرج

0/0630/18سهل الوصل بودن

0/0740/28کم بودن خطرات جاده ای نسبت به جاده های کوهستانی شمال استان به دلیل مسطح بودن

0/0310/03از آسیب به دور ماندن سایت های تاریخی به دلیل ناشناخته بودن آنها

0/0420/08مناسب بودن برای برخی ورزش ها به دلیل هموار بودن نظیر کارتینگ

0/0740/28نزدیک ترین منطقه سرسبز به فرودگاه های امام خمینی و مهرآباد

0/0940/36وجود امکانات گردشگری و تفریحی قوی تر در شهرهای بزرگ مجاور

0/0410/04نامناسب بودن کیفیتی شبکه ارتباطی جاده ای

0/0520/1هجوم سرمایه داران به خرید باغات و امالک شهرستان جهت ساخت و سازها

0/0920/18عدم اطمینان به سرمایه گذاری در بخش گردشگری و عدم اطمینان به بازگشت سرمایه

0/1240/48افزایش انگیزه گردشگران در انتخاب شهرستان کرج برای استفاده در تعطیالت

0/1240/48تقدم دادن به شهرهای رقیب در تصمیم گیری های استانی

õ=1 õ =3/16 
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6- ایجاد محلي براي نمایشگاه هاي دائمي بین المللي؛ به ویژه به دلیل این 
که این شهرستان نزدیک ترین منطقه سرسبز و خوش آب و هوا به فرودگاه 
بین المللي امام خمیني مي باشد احداث یک نمایشگاه دائمي که هم در سطح 
اقتصاد کشور  به  زیادي  باشد کمک  بین المللي مطرح  ملي و هم در سطح 

مي تواند نماید )نظیر نمایشگاه بین المللي اکسپو(.
با  7- اجراي برنامه هایي همچون جشنواره میوه در شهرستان که همه ساله 
شروع فصل تابستان این جشنواره در مدت زماني معین با اجراي انواع برنامه ها 

و فعالیت های جنبي مي تواند برگزار شود )نظیر جشنواره گالب کاشان(.
فرهنگي،  میراث  سازمان  شده  ثبت  آثار  و  تاریخي  میراث  از  حفاظت   -8
صنایع دستي و گردشگري که باید با همکاري نزدیک تر مدیریت حوزه و 

سازمان مربوطه انجام شود.
9- محوطه ها و محورهاي داراي دید و منظر زیبا، شناسایي و حفظ شوند.

10- از توسعه هاي جدیدي که به کیفیت محیط زیست، آثار تاریخي و حریم 
آن ها و دید و منظر آن ها لطمه بزند جلوگیري شود.

به حفظ  تفریحي مشروط  کارکردهاي گرشگري و  11- سرمایه گذاري در 

پوشش سبز باغ ها و محوطه هاي سبز حوزه باشد.
12- کارکردهاي گردشگري- تفریحي پرتراکم مانند مجموعه هاي اقامتي و 
قانوني شهرها قرار گیرند و  باید در محدوده  مجموعه هاي تفریحي بزرگ 
مجموعه هاي کم تراکم با سطح اشغال ساختماني محدود در بیرون از شهرها 

استقرار یابند.
13- مجموعه هاي تفریحي مانند شهربازي ها باید به نحوي مکان یابي شوند 
سکونتگاه هاي  و  کشاورزي  حاصل خیز  زمین هاي  و  طبیعي  محیط  بر  که 

پیراموني اثر نامطلوبي به جاي نگذارند.
14- طراحي مسیرهاي طبیعت گردي به ویژه پیاده روي و یا دوچرخه سواري 

در کوچه باغ ها همراه با تمهیدات امنیتي و تجهیزات ورزشي
15- احداث یک دریاچه مصنوعي در محل شن و ماسه موجود که بین شهر 
قدس و اندیشه در بستر رودخانه کرج قرار گرفته و مي تواند مهم ترین عضو 

محور گردشگري- تفریحي منطقه شود. 
16- برگزاري جشنواره هاي مختلف نظیر جشنواره عرضه میوه و یا جشنواره 
آداب و رسوم اقوام مختلف ایراني با توجه به حضور اقوام متعدد در منطقه

اقدامات راهبردی جهت توسعه گردشگری شهرستان شهریار
راهبردزمینه

اقتصادي

- درنظر گرفتن تسهیالت براي بخش خصوصي مانند وام هاي کم بهره و طوالني مدت
- در نظر گرفتن برنامه هاي تشویقي و حمایتي در جهت توسعه صنایع دستي اقوام مختلف منطقه

- حمایت از سرمایه گذاري بخش خصوصي
- تخصیص اعتبارات الزم به بخش تفریحي منطقه

آموزشي
- تربیت افراد متخصص و مرتبط با موضوع گردشگري

- افزایش آگاهي هاي عمومي در زمینه توانمندي هاي شهرستان
- باال بردن سطح آگاهي هاي افراد جامعه در ارتباط با نحوه برخورد با گردشگران

امکانات زیرساختي
- احداث اقامتگاه ها، هتل ها و کمپینگ ها در منطقه

- توسعه شبکه ارتباطي و حمل نقل در سطح شهرستان
- توسعه و بهبود کیفیت راه ها به ویژه راه هاي منتهي به مناطقي که مستعد توسعه گردشگري مي باشند.

فرهنگي
- مرمت آثار تاریخي- فرهنگي منطقه

- اجراي برنامه هایي از قبیل نمایشگاه ها، جشنواره ها، کنسرت ها و... در راستاي معرفي منطقه
- برانگیختن عالقه مردم به شناخت استعدادهاي گردشگري و تالش در جهت حفظ و معرفي آن ها 

 امور تبلیغاتي

- تهیه نقشه، دفترچه راهنما، بروشور، پوستر، تابلوهاي تبلیغاتي و...
- تهیه برنامه هاي تصویري از دیدني ها و رفیت هاي بالقوه منطقه جهت ارائه به آژانس ها، نمایشگاه هاي ایرانگردي، صدا و 

سیما و...
- استفاده از پوسترهاي مناسب و زیبا از دیدني هاي منطقه

- استفاده از شبکه جهاني اینترنت در معرفي هر چه بیشتر منطقه

 در زمینه سازماني

- ایجاد شوراي سیاستگذاري گردشگري متشکل از فرمانداري، شهرداري، اداره محیط زیست، اداره تربیت بدني، اداره راه و 
ترابري و دفتر میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري

- اتخاذ تدابیر الزم جهت مشارکت مردم بومي و ساکنان منطقه در برنامه هاي گردشگري- تفریحي
- هماهنگي میان دستگاه هاي اجرایي ذیربط
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نتیجه گیري
از  بردن  بر لذت  منطقه وارد شود و عالوه  این که گردشگر در یک  براي 
حضور در منطقه  ُمبَّلغ خوبي براي محیط میزبان باشد باید زمینه هایي فراهم 
شود که فراهم شدن این زمینه ها مستلزم سرمایه گذاري در منطقه مي باشد. 
سرمایه گذاري  مي توان  گردشگري  سایت هاي  و  زیرساخت  مهیاسازي  با 
کرد.  ترغیب  بخش  این  در  سرمایه گذاري  انجام  براي  را  بخش خصوصي 
باید امکاناتي که دستگاه هاي دولتي در بخش گردشگري دارند نیز به بخش 
اختیارات  تفویض  و  خصوصي  بخش  به  اعتماد  شود.  واگذار  خصوصي 
مدیریتي به این بخش- جز در حوزه نظارت و سیاستگذاري - عامل اصلي 

توسعه گردشگري مي باشد.
براي  مناسب  بستر  کردن  فراهم  براي  مطلوب  ارائه خدمات  امنیت،  تأمین 
آزادي هاي  با حقوق و  تا جایي که  آزادي هاي فردي  به  احترام  سیاحت و 
کالن جامعه میزبان در تعارض قرار نگرفته است از مهمترین موارد حقوق 

گردشگران است.
نیاز مشتریان در این بخش باید بطور جدي بررسي شود و براساس خواست 
تعیین  و  گردشگران  نیاز  دقیق  شناخت  پذیرد.  صورت  برنامه ریزي  آن ها 
ظرفیت ها و استاندارها به تناسب این نیاز از اهمیت فوق العاده اي برخوردار 

است.
در استان تهران وجود تنوع آب و هوایي شرایطي را فراهم آورده که بسیاري 
رالي  مسابقات  کوهنوردي،  کویرنوردي،  چون  ورزشي  نادر  رشته هاي  از 
اتومبیل سواري یا موتورسواري و حتي شترسواري را می توان در آن فعال 
براي  را  مستعدي  بستر  نظر  این  از  مطالعه  مورد  منطقه  داد.  توسعه  و  کرد 
رسیدن به این اهداف دارا مي باشد. در این زمینه راهکارها و پیشنهادهایي 

وجود دارد که مي توانند تحول مثبتي را ایجاد نمایند.
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