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 پيشگفتار

 
عبارت شناخته شده است كه « استراتژيك  اريزي راهبردي ي برنامه»ريزي با عنوان  برنامه هاي يكي از انواع شيوه

 . است از تعيين اهداف بلند مدت و حياتي و طريقه نيل به آن، با توجه به عوامل محيطي و با در نظر گرفتن آينده

نيازمند تواند  ي كه استراتژي مياز آنجاي ؛است  ها تعريف و تدوين استراتژي،  هدف راهبردي،ريزي  برنامهدر 

. مدت باشد ريزي بلندمدت يا كوتاه تواند برنامه ريزي استراتژيك مي برنامهلذا  ؛باشد براي اجرا كوتاه يا بلند زماني

؛ در اين حالت مي باشد، متفاوت متداول است ريزي  نامهروش هاي معمول بردر ريزي راهبردي با آنچه كه  برنامه

 .طرح ها و پروژه ها ، راهبردها ، برنامه ها ،اهداف :ه عبارت است از قالب كلي برنام

استان در   پنجم توسعه  جهت تدوين برنامه  ، براي اولين بار ، 9831استان زنجان در سال   برنامه راهبردي توسعه

ر هدف تدوين استان قرار گرفت؛ براساس فرآيند طراحي شده عالوه ب  دستور كار شوراي برنامه ريزي و توسعه

ريزي نيز مد نظر  سند برنامه، هدف توانمند سازي عوامل اجرايي در سطح دستگاههاي اجرايي و معاونت برنامه

 .قرار گرفت و نتايج حاصله در دو سطح كالن استان و بخشهاي توسعه تنظيم گرديد

استاندار  به رياستاق هاي فكر با شكل گيري ات همزمان با پايش و ارزيابي اهداف اسناد فوق ،  ،  9811در سال 

 -شامل صنعت و معدن)اقدامات اولويت دار توسعه در بخش هاي كليدي استان محترم ، به منظور دستيابي به 

موضوعات   ني ،ومحيط هاي دروني و بير  ،( عموميمسكن و عمران شهري و فرهنگ  -كشاورزي آب و 

بررسي و بازنگري قرار گرفت و برنامه هاي توسعه  ،بحث توسعه مورد  استراتژيك و راهبردهاي بخشهاي كليدي

اين برنامه به منزله تغيير رويكردها به اين بخش در سال هاي باقيمانده  .گرديدمبتني بر راهبرد ها استخراج 

 .مبناي عملي خواهد بود  ،برنامه پنجم و نيز براي سال هاي برنامه ششم توسعه 

حيط مناسب ، حركتي جهت پيوند حوزه نظري و كاربردي در بخش هاي تشكيل اتاق فكر به عنوان ايجاد م

 .استان مي باشد غير دولتيدولتي و 

نتايج جلسه هاي « زنجان استان صنعت و معدنبخش   راهبردي توسعه  ند برنامهس»رو تحت عنوان گزارش پيش

ان عضو اتاق فكر در بخش كليه عزيز اتاق فكر بخش صنعت و معدن استان مي باشد كه بدين وسيله از تالش

 . صميمانه قدرداني مي نمايد فوق

 و، بخاطر همت و مساعي مضاعف در برگزاري جلسات  معاونت هماهنگي برنامه وبودجه در نهايت از همكاران 

 .گردد تدوين گزارش حاضر ، سپاسگزاري ميجمعبندي و 
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 : گردشگری ااتق فكر   ساختار 

 

ر و رئيس    جمشيد انصاری  مهندس:  ااتقاستاندا

 دكتر رحيم عصفوری : دبير    و  رئيس سازمان 

گاه  گاه / مسؤول اهی دست  :مدری دست

  انصر فغفوری /   معدن و تجارت صنعت ، -يحي  رحمتي                /  ميراث فرهنگي ،گردشگری و صناعي دستي   

 :   ااتق یاعضا

هل رجايي  -  رحيم حاج انیبي  - انصر مقدم       - احمد رغيوی      - رحمتي علي      - وثوقي... كليم ا - جواد رحمتي  كاميار    -  محمود صاربی       -  یدا

گاهن  حبيب       -  اسكندريون  ي

وردی   :  معاونت هماهنگي ربانهم و بودهج  مشاركت كنندگان دبيرخاهن  و   افطمه صفي    –   احمد خدا

گاه هنمایند   -( سعيد حسني ) ميراث فرهنگي ،گردشگری و صناعي دستي      –( اميرعلي مسيبي )   معدن و تجارت عت ،صن  :   دست

  ( علي عباسي )   راه و شهرسازی   
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 گردشگري  بخش برنامه راهبردي توسعه

  استان زنجان

 
 مقدمه -1

 

ه ؛ به گونه اي كه مباحث فراگير در عرصه جهاني بودمقوله گردشگري بعنوان يكي از امروزه 
گستره  . دارا مي باشد، اجتماعي و خدماتي فرهنگي ، اقتصادي مختلف  را از ابعادجايگاه ويژه اي 

انديشه ، اطالعات ، توسعه نوآوري هاي تكنولوژيكي ، جريان هاي در جهاني صنعت گردشگري ، 
نقش به  مختلف تقويت تعامالت فرهنگي و اجتماعي ميان دولتها و مردمان مناطقسرمايه ،

:  آثار تاثير گذار در بهبود شاخصهاي توسعه اي نظير منتج به  سزايي داشته است ؛ به گونه اي كه 
رشد اقتصادي ، رونق بازار محصوالت گردشگري و ايجاد مشاغل توزيع عادالنه درآمدها ، 

عاد و جريانهاي اب. مستقيم و وابسته و موارد مثبت و عديده اي در پويايي جوامع  گرديده است 
؛ بطوري كه در حال حاضر به بزرگترين مي باشد اقتصادي گردشگري از اهميت زيادي برخوردار 

بخش خدمات جهان تبديل شده است و پيش بيني مي شود كه در آينده اي نزديك از تمام 
زايي گوي سبقت را ربوده و در تمامي فاكتورهاي اقتصادي از ارزآوري تا اشتغالبخشهاي اقتصادي 

گردشگري در تقويت بنيه اقتصادي ، كاهش عدم تعادلهاي منطقه . حرف اول را خواهد زد ... و
اي ، و ارتقاء شاخصهاي توسعه در مناطق غيربرخوردار ، توسعه اقتصادي در سطوح محلي ، ملي 
و منطقه اي ، ايجاد تنوع و دگرگوني در ساختار اقتصادي مناطق در سطوح منطقه اي و بويژه 

حلي و ثبات اقتصادي در سطح كالن نقش موثري ايفا مي كند ؛ اين در حالي است كه اين م
چراكه بيشتر ؛ بخش در مقايسه با ديگر بخشها و صنايع به سرمايه گذاري بسيار كمتري نياز دارد 

 . مصالح و ملزومات آن بطور محلي و در داخل قابل تامين است 
، هدف اصلي كشور كسب جايگاه نخست اقتصادي در سطح ساله  12بنابه مفاد سند چشم انداز 

منطقه آسياي جنوبي و غربي با تكيه بر رشد مستمر اقتصادي و ارتقاء نسبي درآمد سرانه و 
با توجه به اين ضرورت استفاده بهتر از توان گردشگري مناطق . رسيدن به اشتغال كامل است 

از يكسو و افزايش سطح درآمد و اشتغال از  مختلف بمنظور دستيابي به توسعه پايدار اقتصادي
سوي ديگر جزء اولويتهاي نخستين بوده و از طرفي ديگر توسعه گردشگري بر پايه ظرفيتهاي 

 . فرهنگي و تاريخي به تعامل سازنده و مؤثر منتهي خواهد شد 
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توسععه   يك حاصل كار اتاق فكراده از مدل برنامه ريزي استراتژتوجه به موارد فوق و استفبا 

توسعه بخش به همراه تجزيه و تحليل عوامل محيطعي ،  استان، چشم انداز  و خدماتگردشگري 

راهبردهاي توسعه بخشي به شناسايي و استخراج موضوعات استراتژيك اثرگذار بر توسعه بخش، 

ورده آاي هر يك از راهبردها اي به از ي توسعهها هريك از موضوعات استراتژيك و برنامهتفكيك 

  .استده ش

با فرض تأييد چشم انداز و شاخص هاي اهداف كمعي مصعوب    برنامه مفاهيم مندرج در اين

پعنجم و   سال پايعاني برنامعه  ني براي يبرنامه تدو دوره. بخش تهيه و به شرح ذيل ارائه مي گردد

 . توسعه مي باشدبرنامه ششم سالهاي 

 

برنامه در انتهاي  استان زنجانگردشگري انداز توسعه بخش  چشم -2

 ششم توسعه 

، جمهوري اسالمي ايرانبا توكل به خداوند متعال، در راستاي تحقق  چشم انداز بيست ساله 
در ) بايد به جايگاهي باالتر از متوسط  كشور  ،ششم توسعه سال پاياني برنامه استان زنجان در 

ارزشهاي اصيل  ء بربا اتكادست يابد ؛ به گونه اي كه ( سهم از فعاليتهاي اقتصادي و اشتغال 
خالقيت و تدبير  اسالمي ، فرهنگي ، سخت كوشي و اراده مردم نجيب و شريف استان و

 .خواهد يافت توسط اقامت گردشگران استان به دو شب اقامت افزايش من امر، والؤمس
 

 استان گردشگري  بخش  وامل محيطي اثرگذار بر توسعهجزيه و تحليل عت -3

معورد تجزيعه و    معذكور  محيط بيروني و دروني بخش عوامل استراتژيك ترين  مهمدر اين قسمت 

ها و تهديدهاي محيط كعالن   در تجزيه و تحليل محيط بيروني مهمترين فرصت. تحليل قرار گرفته است

و سعي بر ايعن بعوده اسعت تعا محعيط       است استان زنجان شناسايي شدهبخش گردشگري و اختصاصي 

  .تدوين گرددموجود  شرايطتعريفي مبتني بر 
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استان گردشگري بخش  ليل عوامل استراتژيک محيط بيرونيو تح تجزيه-1-3جدول 

 1394سال  -زنجان

 عوامل محيط بيروني

ها
صت

فر
 

مراكز زيست و فعاليت نسبتاً توسعه يافته  شمال غرب و -كريدور اصلي  مركز دراستان قرارگيري 
 ا  و استانهاي همجواردر كشور با امكان ارائه خدمات برتر به شهره

امكان گسترش آموزش مهارتي براي ورود نيروهاي جديد به بخش در مقايسه با ساير بخشهاي 
 اقتصادي

مسير استانهاي در قرارگيري وت كشور سنزديكي به تهران به عنوان مهم ترين كانون گردشگرفر
 گردشگر پذير شمال و شمال غرب كشور

 اريخي و باستاني و مناسب توسعه گردشگري فرهنگيقرارگيري استان در منطقه ت

 تنوع اقليمي و وجود جاذبه هاي طبيعي قابل توجه در استان

 مناسب براي گردشگران داخلي و خارجيو جاده اي ريلي ي هوايي و زيرساختهاوجود زيرساخت 

 وجود مراسم آئيني و اماكن مذهبي مورد توجه مردم

 ماعي  و امنيتي استان مناسب بودن شاخصهاي اجت

ها
يد

هد
ت

 

 و توزيع نامناسب آنها در سطح استان  گردشگري بخش  فيزيكي ضعف كلي زيرساختهاي

 باال بودن هزينه رقابت با جاذبه هاي گردشگري استان هاي همجوار

 نبود تصوير سازي مثبت و برند سازي جذاب از شهرهاي استان

اي بين بخشي و هم افزايي ميان دستگاه هاي موثر در توسعه ناهماهنگي مديريتي و ضعف  پيونده
 بخش

 در ارائه خدمات مناسب و برتر فناوريبه روز نبودن بخش با تحوالت 
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 -استان زنجان گردشگريو تحليل عوامل استراتژيک محيط دروني بخش  تجزيه-2-3جدول

 1394سال 
 

 عوامل محيط دروني

ت
قو

ط 
قا

ن
 

و ...( سلطانيه، مردان نمكي، بازار و) و ملي نحصر بفرد فرهنگي و تاريخي با هويت جهانيوجود آثار م
 ...(مناطق حفاظت شده سهرين، سرخ آباد، ر، غار كتله خو)هاي طبيعي منحصر بفرد  سيلنپتا

 و كاربردي بودن محصوالت ...(مليله، چاقو، مس، چاروق و :نظير)و متنوع  صنايع دستي اصيل و بومي

 در زمينه هاي مختلففرصتها و پتانسيلهاي سرمايه گذاري وجود مناطق و سكونتگاههاي جذاب بعنوان 

 مهمان نوازي باالي مردم استان

ن
ف

ضع
ط 

قا
 

 ناشناخته ماندن جايگاه استان در گردشگري كشور

 بخش گردشگري در ضعف آمار و اطالعات به روز

 كمبود آموزشهاي كاربرديبخش خدمات  و گردشگري و پايين بودن سطح علمي و تخصصي شاغالن 

 امكانات رفاهي و اقامتگاهي مناسب در استانضعف 

 استان توليدات محليبي توجهي  به صنعتي سازي و برندسازي در صنايع دستي و ساير 

 بسته بندي صنايع دستيتوليد و  درالزم  تنوع و جذابيت  كمبود

 

 
 استان زنجان گردشگريبخش   وسعهرگذار بر تموضوعات استراتژيک اث -4

اثرگعذار بعر توسععه بخعش     بيرونعي و درونعي   محعيط  پس از تعيين و شناسايي عوامعل اسعتراتژيك   

استخراج موضوعات استراتژيك بعر اسعاس ارزيعابي ميعزان     در اين قسمت به  ،استان زنجان گردشگري 

موضوعات اسعتراتژيك عوامعل   .خته شده استارتباط بين فرصت ها و تهديدها با قوت ها و ضعف ها پردا

بدين نحو كه بعا شناسعايي مهمتعرين و كليعدي تعرين       ؛راهنماي تدوين استراتژي هاي توسعه مي باشند

گردند كه بعه اجعرا گعذاردن     بخشي، توجهات و اقدامات معطوف به راهكارهايي مي  عوامل موثر بر توسعه

  .مسير توسعه را طي نمايديي و اثر بخشي آنها بخش را قادر خواهد ساخت با حداكثر كارا

 
 توسعه زيرساختها .1

 گردشگري  خدمات خشگسترش ب .2

 دانش و مهارت و تخصص نيروي انساني بخش  .3

 بخشمسائل فرهنگي  .4
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 استان زنجانموضوعات استراتژيک بخش گردشگري تبيين  -4جدول 

ف
ردي

 

 پيش بيني روند آينده در صورت نپرداختن به آن شرح موضوع موضوع استراتژيک

9 
 توسعه زيرساختها

 

ايجاد و توسعه امكانات زيربنايي در :زيرساختهاي گردشگري شامل

زمينه دسترسي هاي مناسب به محورها، مناطق نمونه و جاذبه 

امور زيرساخت و دسترسي هاي مناسب به . هاي گردشگري است

اي گردشگري برحسب سلسله محورها، مناطق نمونه و جاذبه ه

مراتب دسترسي و همچنين برحسب ايجاد و تقويت كليه امكانات 

ي عملكرد و سطح بندي جاذبه هاي  شهري و روستايي در حوزه

از . گردشگري و خدمات پشتيباني قابل تعريف عملياتي شدن است

جمله پيش نيازها و راهبردهاي اساسي براي توسعه زيرساختهاي 

ل سرمايه گذاري بخش خصوصي، در حوزه گردشگري، تسهي

گردشگري از طريق برنامه تقويت هماهنگي بين دستگاههاي 

مسئول بخش و حمايت موثر از سرمايه گذاري بخش خصوصي 

محورهاي گردشگري يكي از بخش هاي مهم و اولويت . مي باشد

دار توان توسعه گردشگري در استان زنجان و در منطقه شمال 

مي شود كه از لحاظ جاذبه هاي گردشگري غرب كشور محسوب 

طبيعي و تاريخي و فرهنگي از استعداد توسعه بسيار بااليي  

برخوردار مي باشند و چانچه اين توان از قوه به فعل در آيد ضمن 

توسعه گردشگري محورها، موجب تحريك ساير جنبه هاي توسعه     

ذبه هاي كالبدي اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي مناطق نمونه و جا

گردشگري خواهدشد بنابراين تخصيص بهينه منابع سرمايه اي 

وبه ويژه خصوصي جهت ايجاد تقويت و تجهيز       دولتي،عمومي

امكانات زيرساختي و رفاهي براي توسعه گردشگري محورها 

 .راهكارهاي مناسب و ضروري به حساب مي آيد

 

  ،رها شدن محورهاي توسعه گردشگري محورها

 نه و جاذبه هاي گردشگري استانمناطق نمو

  اولويت يابي ساير فعاليت هاي اقتصادي  و در حاشيه

 قرار گرفتن توسعه، پايدار گردشگري استان

  ،زوال و سير قهقرايي جاذبه هاي گردشگري محورها

 ...مناطق نمونه و

  عدم بهره برداري بهينه از توان گردشگري محورها

 جهت جلب مشاركت مردم و بخش خصوصي

 دم رشد مناسب و زمينه بخش گردشگريع 

  كاهش انگيزه هاي نگهداشت جمعيت جوان و فعال

مناطق استان به علت پايين ماندن سطح درآمد مناطق 

 استان

  كاهش تمايل به سرمايه گذاري در محورها به دليل

نبود يا كمبود زيرساختهاو تحميل هزينه هاي بيشتر به 

 دولت در ساير  حوزه ها

 داري از زيرساخت هاي ملي موجود در عدم بهره بر

 راستاي تقويت اقتصاد محلي شهرستانهاي استان

  كاهش  فعاليت هاي مبتني بر ظرفيت هاي موجود

 در مناطق استان از جمله گردشگري

1 
 گسترش خدمات

 گردشگري 

بخش خدمات بعنوان محرك ساير بخشهاي توليدي در هر منطقه 

با . نيز نقش مضاعفي ايفا نمايد ،مي تواند در رشد اقتصادي استان 

توجه به ارزش افزوده باال در اين بخش نسبت به ساير بخشها 

بويژه در ارتباط با فعاليتهاي توليدي ، مي توان بازتوزيع درآمد در 

ويژگي بخش خدات استان ، اتكا به . جامعه را فراهم آورد 

روند  فعاليتهاي دولتي و گرايش در برخي رشته فعاليتهاست كه در

با توجه . تاريخي تضعيف برخي ازرشته فعاليتهارا نيز شاهد هستيم 

به گسترش شهرنشيني استان و تحوالت تكنولوژيك در بخش 

كشاورزي ، لزوم توجه به اين بخش براي ارتقاء سطح اشتغال 

استان ضروري است ، كمااينكه با اين رويكرد جذب مهاجرين 

 . استان نيز موثر خواهد بود ساير استانها در ثبات مهاجرپذيري 

درصورت نپرداختن به موضوع ، محدوديت اقتصاد استان 

در تقويت بخش خدمات و اتكا به اقدامات دولتي در اين 

بخش تغيير نخواهد كرد ،از سوي ديگر ارتقاء سرانه 

درصدي  82حداق )درآمد هاي استان و پركردن  شكاف 

حيه بخش استان با متوسط كشوري مي تواند از نا( 

خدمات محدود شده و منجر به تاثيرات كاهنده در 

 .سالهاي آتي گردد
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دانش و مهارت و 

تخصص نيروي 

 انساني

امروزه منابع انساني بعنوان پايه اصلي ثروت جوامع شناخته است 
زيرا اين انسنهاي متخصص هستند كه سرمايه ها را متراكم 

ايند ،سازمانهاي ساخته و از منابع طبيعي بهره برداري مي نم
اجتماعي يا اقتصادي و سياسي را مي سازند و فرايند توسعه يك 

بطور كلي دانش انساني و مهارتها ، . جامعه را سرعت مي بخشند 
مكانيسم نهادي و اصلي توسعه جوامع محسوب مي شود چراكه 
حركت در مسير توسعه نيازمند انساني است كه ذهن و نگرش او 

نسانها بايد تخصص شركت در جريان توسعه ا. متحول شده باشد 
و توليد مدرن را داشته باشند ، بنابراين آموزش نيروي انساني  

 . يكي از اركان و عوامل مهم در توسعه هربخش مي باشد 

 كند شدن روند توسعه در بخش  -

 خروج و مهاجرت نيروي انساني از استان  -

نيود وكمبود نيروهاي متخصص و مهارتي در سطوح  -

 تلف توسعه اي مخ

 

 مسائل فرهنگي  4

در بخش ميراث فرهنگي، رويكرد اصلي بهبود بخشيدن به 
فرهنگ حفاظت و حراست از آثار فرهنگي و ابنيه واماكن فرهنگي 
و تاريخي در ميان مردم است كه ايجاد ساز وكارهاي مناسب به 
منظور ارتقاء سطح مشاركت عمومي براي حفاظت ميراث 

و طبيعي بهترين راهبرد در اين زمينه محسوب فرهنگي، تاريخي 
شود آنچه كه در زمينه حفاظت ميراث فرهنگي حائز اهميت  مي

بوده و عمالً نيز در برنامه ريزي ها اتفاق مي افتد حفاظت ميراث 
فرهنگي در دو بخش اصلي حفاظت فني و حفاظت فيزيكي قابل 

ست تقسيم بندي است كه بخش حفاظت فني يك امر حاكميتي ا
كه در قالب برنامه؛ شناسايي، ثبت و مرمت و ساماندهي قابل 
تعريف و انجام مي باشد ولي آنچه كه مي تواند هم در حوزه 
حاكميتي و هم در قالب غير حاكميتي انجام پذيرد كه همان 
حراست و حفاظت فيزيكي آثار تاريخي است لذا ضرورت دارد حتماً 

و كارهايي تقويت و مورد مشاركت مردم در ان بخش از طريق ساز
توجه قرار بگيرد زيرا بدون مشاركت و همراهي و حضور مردم 
چنين كاري قابل انجام نمي باشد بنابراين آنچه در اين زمينه 
بايستي مد نظر قرار بگيرد اول برنامه معرفي ميراث فرهنگي و 
سپس توسعه و تقويت تشكلهاي مردم نهاد و فعال در زمينه 

 .مي باشدميراث فرهنگي 
همچنين آگاهي مردم از نتايج اجتماعي و اقتصادي صنعت 
توريسم اهميت شاياني دارد ؛ زيرا اين صنعت ، صنعتي خدماتي 
است كه مي تواند مشاغل متعدديرا در بازارهاي كار عرضه نمايد 

كه بديهي ...( اشتغال در هتلها ، آزانسها، شركتهاي حمل و نقل و )
ريستها اين نياز شدت مي گيرد و با توسعه است بموازات افزايش تو

اين صنعت  ، تعداد زيادي از بيكاران داراي شغل شده ، همچنين 
از طرفي صنعت . رفاه بيشتري براي جوامع فراهم مي شود 

جهانگردي موجب تبادل فرهنگي بين ملتها شده و ضمن 
تاثيرگذاري در  جهان بيني مردم ، موجب مي شود كه فرهنگ و 

 .رسوم ملي و  محلي نيز معرفي گردد آداب و

در صورت عدم توجه كافي به بخش ميراث فرهنگي به  -

ويژه در زمينه حراست حفاظت فيزيكي آثار فرهنگي، 

تاريخي و طبيعي، دولت و حاكميت توان كافي براي انجام 

اين كار را نداشته بنابراين موجبات تخريب و نابودي آثار 

آثار از طريق حفاريهاي غير فراهم مي گردد و هجمه به 

خريد و فروش غير قانوني اشياي عتيقه و )مجاز و قاچاق 

افزايش مي يابد كه اين امر مي تواند نابود كننده ( تاريخي

ميراث فرهنگي كه همانا هويت و شناسنامه يك ملت 

محسوب مي شود قرار بگيرد و فراموشي آداب و رسوم و 

گي و سنتي و غني سنن و مناسبت هاي اجتماعي و فرهن

 .اين مرز و بوم را فراهم خواهد كرد

 افزايش بيكاري  -

 عدم استفاده كامل و بهينه از ظرفيتهاي اقتصادي موجود -
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 ان زنجاناست گردشگري بخش راهبردهاي توسعه  -5

 به تفكيك موضوعات استراتژيك گردشگريبخش   راهبردهاي مورد نظر براي توسعهدر اين قسمت 

به هر راهبرد يك كد شناسايي چهار رقمعي اختصعاد داده شعده كعه دو رقعم اول آن       .ده شده استآور

 .  راهبرد مي باشد  بيانگر كد بخش و دو رقم بعدي بيانگر شماره

 

 زنجان بر اساس موضوعات استراتژيک استان  گردشگريراهبردهاي توسعه بخش  -5جدول 

 راهبردها کد موضوع استراتژيک رديف

 2071 سعه زيرساختهاتو 1
توسعه زيرساختها در محورها و مناطق نمونه 

 گردشگري 

 گسترش بخش خدمات 2

   ايجاد و توسعه خدمات برتر و نوين 2072

 تبليغات و اطالع رساني بخش  2073

 ارتقاء سهم و نقش صنايع دستي در اقتصاد استان  2074

3 
دانش و مهارت و تخصص 

 نيروي انساني
 رتقاء سطح کمي و کيفي آموزش در بخش  ا 2075

4 

 
 مسائل فرهنگي

  تقويت زمينه هاي فرهنگي و نگرش مثبت در مردم 2076

2070 
ارتقاء مشارکت عمومي براي حفاظت از ميراث 

 فرهنگي ،طبيعي و تاريخي استان 
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 به تفکيک راهبردها گردشگريبخش   توسعه يها برنامه -6

 .طراحي شده اند ي زيرهاراي عملياتي نمودن راهبردهاي تدوين شده، برنامه در اين قسمت ب

 راهبرد و  برنامه   شرح

 توسعه زیرساختها در محورها و  مناطق نمونه گردشگري  راهبرد

 گردشگري استان  ي  توسعه و تكميل زيرساختها در محور ها برنامه

 در مناطق نمونه گردشگري براساس طرح جامع مصوب منطقهحمايت موثر از سرمايه گذاري بخش خصوصي  برنامه

 تسهيل سرمايه گذاري بخش خصوصي در حوزه گردشگري برنامه

 در حوزه گردشگري   ايجاد و توسعه خدمات برتر و نوين راهبرد

 ارتقاء سطح خدمات گردشگري بين المللي  برنامه

 توسعه گردشگري گروهي و تخصصي برنامه 

 برنامه
ايجاد موسسات توريستي ، خدمات حمل و نقل برتر ) از شكل گيري و توسعه خدمات برتر  حمايت

،)... 

 تبليغات و اطالع رساني بخش  راهبرد
 برند سازي و بازنمايي مناسب استان  برنامه 

 اطالع رساني بازار محور برنامه 

 ارتقاء سهم ونقش صنايع دستي در اقتصاد استان راهبرد

 ....(فرش ، مس  ، مليله ، چاقو و )يت از ايجاد و توسعه خوشه هاي صنايع دستي حما برنامه

 حمايت از استاندارد سازي ، برندسازي ، بازاريابي و صادرات صنايع دستي  برنامه

 صنايع دستي (خالقيت و نوآوري )و كيفي ( مشاغل و واحدها )حمايت از توسعه كمي  برنامه

 كيفي آموزش در بخش   ارتقاء سطح كمي و راهبرد

 جهت فعاليت در بخش آموزشهاي مهارتي بازار محور به فارغ التحصيالن دانشگاهي و توسعه ارائه  برنامه

 توسعه آموزش هاي مهارتي فعاالن و شاغال ن بخش برنامه

 ايجاد و تقويت رشته هاي مرتبط با بخش در مراكز اموزش فني و حرفه اي و آموزش عالي برنامه

 تقويت زمينه هاي فرهنگي و نگرش مثبت در مردم اهبردر

 (بويژه گردشگري گروهي و تخصصي )آموزش هاي عمومي براي ارتقاء فرهنگ گردشگر پذيري استان  برنامه

 توسعه  گردشگري فرهنگي برنامه
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 استان  تاريخيطبيعي و  ارتقاء مشاركت عمومي براي حفاظت از ميراث فرهنگي ، راهبرد

 (فرهنگي ، طبيعي و تاريخي )تقويت زمينه هاي  مشاركت عمومي براي حفاظت ميراث   هبرنام

 معرفي ميراث فرهنگي ،طبيعي و تاريخي استان زنجان برنامه

 توسعه وتقويت تشكلهاي مردم نهاد فعال در بخش  برنامه

 
 

 

 

 


