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  مقدمه
به منظور شناختن و  فرهنگي دانشجويان ايران –مركز گردشگري علمي 

در ابعاد  1381شناساندن فرهنگ و تمدن ايران به دانشگاهيان كشور از سال 
اقدامات ترين كند كه از زمره شاخصفرهنگي، آموزشي و پژوهشي فعاليت مي

  توان به موارد ذيل اشاره داشت:آن مي
طرح ملي "دوره  11(مانند برگزاري موفق علمي ـ فرهنگي الف) تورهاي
بازديد دانشگاهيان سراسر كشور از مواريث فرهنگي و  -"ايران مرز پر گهر

دوره طرح ملي درياي خاك  10، اجراي هاي صنعتي سراسر كشورپروژه
كوهنوردي "دوره طرح ملي گنبد گيتي 2، "دانشجويان ايران كويرنوردي"

  و ...) "دانشجويان ايران
دوره  11(مانند برگزاري موفق يتخصص يها و نشست ها شيهماب) 

دوره جشنواره عكس  2 پژوهشي خليج فارس، –همايش ملي علمي 
 شيهما ،يگردشگر يدوره زنگ مل 3 ران،يا يگردشگر يها جاذبه ييدانشجو

 يمل شيكشور، هما يبر توسعه صنعت گردشگر ها ارانهي يهدفمند ريتأث يمل
جشنواره ملي فيلم جيبي دانشجويان سراسر كشور با موضوع  شم،يراه ابر

حامي ميراث  دانشجوييهاي  جشنواره گروه ،گردشگري و ميراث فرهنگي
  و ...) فرهنگي و گردشگري سراسر كشور

عنوان كتاب  18(مانند چاپ يرگردشگ يمطالعات يها پژوهش و طرحپ) 
ميراث و " هاي تخصصيتخصصي، گزارش علمي و انتشار فصلنامه

  ..). مطالعات فرهنگي و سياسي خليج فارس و"و  "گردشگري
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 يمركز گردشگر يرسان اطالع گاهيشامل پا(و تبليغات يرسان اطالعت) 
هاي هاي مربوط به همايشو پايگاه istta.ir رانيا انيدانشجو يعلمي ـ فرهنگ

  مركز و ...)
و  يفرهنگ راثيكوتاه مدت آموزش م يها اجراي دوره(مانند آموزشث)
  گردشگري و ...). يكد اخالق جهان هايو دوره يگردشگر
توجه با  حوزة گردشگري نخبگان نظرات يسامانده در راستايمركز اين 

شرايط كنوني كشور كه اقتدار ملي و آرامش اجتماعي زمينه را براي شكوفايي  به
-هاي فراوان گردشگري و رونق اين صنعت را فراهم كرده، سلسله نشستظرفيت

هاي تخصصي را براي بررسي ابعاد و آثار مختلف گردشگري در دوران كنوني و 
  هاي احتمالي طراحي كرده است. پاسخ به پرسش

 نتايج و ديپلماسي عرصه در يازدهم دولت شدن تر فعال كه نيست ديديتر
هاي انداز متفاوتي را براي فعاليتچشم اي،مذاكرات هسته آميز موفقيت

براي تبيين و ها نشست اين سلسله گردشگري در كشور به وجود آورده است.
تالش خواهد  انداز كنوني گردشگري در كشور طراحي شده است وبررسي چشم

و  يتامن ،فرهنگ ،اقتصاد هايچهارگانهشد تا تاثيرات متغيرهاي مستقل 
محورانه به بحث سياست بر حوزه گردشگري به صورت موردي و مسئله

ها به صورت گزارش مستقل نشستاز  يكهر  مباحثو  يجو نتا گذاشته شود
   .درسبمندان عالقهوالن و نيز ومديران، مسبه اطالع 

  
  زادهيعقوبرحيم 

  فرهنگي  –مركز گردشگري علمي  رئيس
 دانشجويان ايران
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  *قنبريراحله دكتر 
  

دشگري از زبان نشر و ضرورت توسعه گر در خصوص اهميت و
زماني كه بنده وارد مقوله گردشگري شدم عالوه بر كتب گردشگري، 

و االن هم است ي انجام نشده كار متوجه شدم در اين بستركه  اين
باز داشته باشيم اگر يك قياس روندي با كشورهاي مشابه خودمان 

اما  است. هنگرفت در كشورمان صورت خاصي توان گفت كارهم مي
 نبايد دست روي دست گذاشت و بايد از جايي شروع كرد. دريافتم كه

 15از حدود  معماري شايد هاي رشتها و زيرشاخههمثالً در گرايش
 سال پيش شروع كردند به گردآوري، ترجمه و تدوين كتب معماري.

هاي اين كرديم سرشاخهوقتي با دانشجويان اين رشته صحبت مي
در صنعت گردشگري عالوه بر  اماشناختند. خوب ميخيلي رشته را 

شهرهاي بزرگ هم  دانشجويانحتي كه منابعي وجود نداشت  اين

                                                            
  ناشر تخصصي گردشگري(ول انتشارات مهكامهؤمدير مس(   
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مثالً وقتي از آقاي دكتر  .شناختنداين رشته را نمي هايسرشاخه
 اصغر و محمدرضا رضوانيمحمدتقي رهنمايي، جالل نصيريان و علي

گفتند اينها اساتيد رشته ميديگران ، شدميصحبت  براي نشر كتاب
شناسيم. در صورتي كه اساتيد رشته جغرافيا هستند و ما اينها را نمي

توانستند باشند و ميپايه خيلي خوبي جغرافيا براي بسط اين رشته 
كه يك سري ما صرفاً اين نيست رسالت  كهبه اين نتيجه رسيديم 

گردشگري كشور ليف يا ترجمه كنيم بلكه بايد دانشجويان أكتاب را ت
يك حلقه گمشده  با توجه به اين كه و بياوريم را از سردرگمي در

بسيار بزرگي در اين صنعت وجود دارد و آن هم تدوين كتب 
ما  شد.، بايد در اين زمينه اقدامات بيشتري انجام مياستگردشگري 

 بر اساس كتابكه گردشگري در  ريزييك درسي داريم به نام برنامه
هاي معتبر ما اين تا از دانشگاه 3بود. شايد در  ١ادوارد اينسكيپآقاي 

ريزي در صنعت گردشگري بود را ترين كتاب برنامهكتاب كه قديمي
گرفتند و دانشجويان اين كتاب را مي كردندچاپ ميبه صورت افست 

به زبان هم نداشتند كه كتاب را  ايخواندند و زبان خيلي قويميو 
سال به نظرم دانشجوي  13از االن بعد  امامطالعه كنند.  اصلي

  .اش را نخوانده باشدوجود ندارد كه اين كتاب و ترجمه ايگردشگري
ليفي روي آورديم و به اين نتيجه رسيديم Ĥما به كتب تبعد از آن 

هاي گفتند كتابهمه به ما مي فاصله داريم.با متون روز دنيا كه 
ساله با ديگر كشورها  100اين فاصله  اما .ترجمه كنيد ار معتبر و مهم

اساتيد مديريت صحبت كردم. از برخي كرديم؟ من با بايد چكار مي را
و  ابطحي دكتر سيد حسينو  اعرابي محمد سيد دكتر ناآقاي ؛جمله

                                                            
1 -  Edward Inskeep 
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ن را رد كردند و آها خواهم وارد اين مقوله شوم و خيليگفتم مي
ند اين صنعت در اين كشور رشد نخواهد كرد و تعداد دانشجويان گفت

من بر اين باور هستم كه هميشه  اما .گردشگري خيلي محدود است
. من تصميم نيمحركت ك ،كننددر جهتي كه همه حركت ميما نبايد 
آقاي دكتر محمدتقي رهنمايي كه  با. به اين عرصه ورود كنمگرفتم 

، نام در اين زمينه هستندنظران صاحباستاد بنده و يكي از صاحب
اوقات فراغت در دنيا و كشور زياد  در زمينه ما كتاب صحبت كردم.

نظرم اين بود كه چه كسي اين رسالت و وظيفه را دارد كه  اماداشتيم 
 (جزوات)كارتفكرات امثال آقاي دكتر رهنمايي را مكتوب كند و من 

آقاي جالل  يا شان گرفتمصفحه از اي 5صفحه به  5 اوقات فراغت را
وظيفه  امااند. عمرشان را در راه اين صنعت صرف كرده كهنصيريان 

مكتوب كرده و تبديل به را يك ناشر بود كه ماحصل تجربيات ايشان 
كه توانستيم در  اين عرصه شديم و عالوه بر اين . ما واردكتاب كند

مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد كتب گردشگري را مطابق 
را  اصيلروز و كتب به و ابتكار خالقيتبا سرفصل پوشش بدهيم، 

شان تجربياتو را به كمك اساتيد  يهايترجمه كرديم و بعد نمونه
االن  اماو انتقاد زيادي وجود داشت  . اوايل كار سخت بودكرديمبومي 

ادعا كرد كه دانشجويان گردشگري در مقايسه با گذشته  توانمي
عنوان  80تا  70سال حدود  12تا  10مشكل حادي ندارند. طي اين 

وري كه در اين زمينه اساتيد مشه تجربيات و آوري شدهكتاب جمع
اتفاق ديگري كه با كار نشر رخ داد اين  .، مكتوب شدزحمت كشيدند

 بايد شدند با چه معياري بود كه دانشجويان گردشگري متوجه
شتاب موضوعات روز مثالً گردشگري خالق و كم ؟خودشان را بسنجند



10 

 

رود كه وقتي كتب مرتبط ترجمه شد و غرب به شمار ميكشورهاي 
اندركاران اين رشته فهميدند كه بازار شد، دانشجويان و دست وارد

يك معيار اين شد كه كتب گردشگري به  ؟فاصله دارندها با آنچقدر 
ديگر اينكه  و عنوان منبعي براي سنجش اين افراد قرار گرفت

مثالً در موسسه  هاي دانشجويان زبده مشخص شد.توانمندي
ما براي دانشجويان اعتبار و اهميت زيادي قائل  مهكامه انتشاراتي

ند را شوكنيم و كتبي كه ترجمه ميهستيم و به آنها اطمينان مي
م و در حال حاضر تعدادي از دانشجويان يسپاربراي بررسي به آنها مي

در هر  ياند و هر كسرشته گردشگري تبديل به يك مرجع شده
و با آنها  دگيربا اين افراد تماس مي خوردبرميشكالي ا هكجاي ايران ب

و شهرهاي  دانشجوياني كه از روستاهااند و ما سعي كرديم در ارتباط
مرتبط كنيم و مختلف با ما در ارتباط هستند را با اساتيد هماهنگ و 

اين به نظرم در توسعه و پيشرفت گردشگري خيلي موثر بوده است. 
 ديگر حرفي براي گفتن ندارد ادوارد اينسكيپ ريزيبرنامه كتابمثالً 

و دانشجويان ما با مطالب و موضوعات روز دنيا در اين حوزه آشنا 
اين دانشجوياني كه با تحصيالت كارشناسي و كارشناسي  اما هستند

در  ،ندان سرگردانالتحصيل شدند و وارد بازار شدند، اآلارشد فارغ
ها و ريزان ما خواهند بود وليكن سازمانصورتي كه اينها برنامه

كنند و اين در حالي سسات متولي امر از اين افراد استفاده نميؤم
اند كه بايد از اين ها به اين نتيجه رسيدهن سازماناست كه اآل

و اين براي من خيلي  دانشجويان به عنوان مشاور استفاده كنند
) وضعيت راهنمايانتر (مديران فني و . اما سطوح پاييناست مندارزش
تري نسبت به دانشجويان داشتند. يعني هر كدام از اينها با بحراني
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 سفيران ما در اين صنعت ل بهتبديگذراندن يك دوره و با يك جزوه 
تور قوانين و مطالب مورد  راهنمايانما براي اين مديران فني و ! شدند

روز را در اختيارشان نيازشان را تدوين و تهيه كرديم و كتب الزم و به
گذاشتيم و االن اين افراد ادعا دارند كه ما خودمان يك مجموعه 

آل ايده شرايط با هنوز آموزشي مختص به خودمان داريم و البته
   فاصله داريم. 

بتوانيم توليد علم داشته  اهللانداز آينده ما اين است كه انشاءچشم
 هايارتباط با اساتيد بنام و دانشگاه از طريققصد داريم  باشيم. مثالً

و ....) و با  بهايي (تهران، عالمه، شيراز، سمنان، مازندران، شيخ ايران
و اين توليد  تهيه كنيم" فصل كتاب" به صورت دعوت از آنها مطالبي 

چون پروفسور همعلم را به كمك اساتيد ديگر و با حمايت افرادي 
هاي مختلف ترجمه كرده و توليد علم جعفري اين مطالب را به زبان

-يندهآالمللي داشته باشيم كه به نظر بنده اين اتفاق در به صورت بين

  اي نزديك رخ خواهد داد. 
-سسات و نهادهاي بينؤطي اين مدت از مما هايي كه حمايت

 جان و مؤسسه )UNWTO(جهاني گردشگريسازمان المللي مانند 
وقتي ما به  !از سازمان ميراث فرهنگي خودمان نداشتيم داشتيم وايلي
خرسند شدند و همكاري  مادگي كرديم خيليآسسات اعالم ؤاين م

 تا حال اماخيلي راحت به توافق رسيديم  و خوبي با ما داشتند
نتوانستيم با سازمان ميراث فرهنگي به توافق برسيم. به نظر بنده ما 

  بايد خودمان حركت كنيم و به خودمان متكي باشيم. 
 و اخالق  برنامه بعدي ما اين است كه بايد به سمت فرهنگ

اي. وظيفه ما صفحه 10حركت كنيم حتي با يك كتاب  گردشگري
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 گردشگري همانند نگينكه  را آگاه كنيماست كه مردم خودمان  اين
از  .واند تحول و ترويج فرهنگي ايجاد كندتو تنها صنعتي است كه مي

ن آتوانند از مي هادولت ... و دار گرفته تا يك پزشك ويك خانم خانه
  .نفع مالي ببرند

در مراحل بعدي آشناكردن مردم با فرهنگ سفركردن است. 
با فرهنگ  كنندمتاسفانه مردم ما كه به كشورهاي اروپايي سفر مي

در اين خصوص  يا جزواتي و به نظرم بايد كتب سفر آشنا نيستند
شنا كند و اگر تغييري در نوع آنها آتهيه شود تا مردم ما را با فرهنگ 

نها ايجاد نشود كار خاصي صورت نگرفته است. چون آنگاه و نگرش 
هدف اصلي گردشگري ايجاد تعامل، يادگيري و آشناشدن با فرهنگ 

 تحول در شيوه زندگي است. در نهايتداب ديگر كشورها و آو 

چرا ما در حوزه گردشگري  كه زادهيعقوبال آقاي ؤدر مقابل س
 ده نيازي نيستشبه نظر من اگر چرخي ساخته مترجم هستيم؟هنوز 

 در زمينه بازاريابي مثالً آن را بسازيم. اًكه مجدد آن باشيم دصد رد
زند، چون زيربناي حرف اول را ميكاتلر سال است  20گردشگري، 

 د مطالعات تطبيقي داشته باشيم. مثالًيكار را كامل گفته است. ما با
نفرات جزو  ادوارد اينسكيپهان، گان و ريزي ميشلدر زمينه برنامه

ما نبايد روي  و اولي بودند كه مثل كاتلر زيربناي كار را بنا نهادند
ريزي گردشگري توانيم روي برنامهمي اما .موضوعات قبلي كار كنيم

. اريمليفي ندأكار ت اصالً در ايران كار كنيم. اين طور هم نيست كه ما
علمي شود  هيئتكه در اينجا نتوانست  جعفري زاهدمحمددكتر  مثالً
است و مقاالت و كتب ايشان در شده علمي  هيئتلمان آدر ا اكنون ام

شود. يك ناشر مثل ما يا جهاد دانشگاهي بايد ببيند كه آنجا چاپ مي
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اگر هدف اين است كه راه و هدف چيست؟ و چه قدر مخاطب دارد؟ 
ليفي خوب داشته باشيم از نظر بازاريابي بايد ببينم أخواهيم كتب تمي

كه در حال حاضر در ايران بازار خوبي براي اين  ؟ي داريمآيا بازار خوب
قسم وجود ندارد. آماري كه از دانشجويان گردشگري دانشگاه پيام نور 
داشتيم متوجه شديم كه اين افراد به يك سوم كاهش يافتند! دليلش 

- التحصيل شده بودند دستهم اين بود كه دانشجويان قبلي كه فارغ

 اشتغال كنند برايها را تعريف ميزيرساخت اندركاران و افرادي كه
ساي واحدهاي دانشگاه ؤاين افراد هيچ فكري نكردند. من با يكي از ر

اي داشتم و از ايشان پرسيدم شما اين همه كاربردي جلسه -علمي
تا) سرفصل براي دانشجو گذاشتيد آيا براي شغل اين افراد هم  20(

در حالي كه ما ندارد!  هارتباطي بايد؟ گفت شغل اين افراد فكري كرده
شما بايد بدانيد در شمال يا جنوب چه سرفصلي براي كتب دانشگاهي 

نويسيد و براي دانشجوي هر منطقه سرفصل مناسب تهيه شده و مي
بعد هم شغل مناسب ايجاد شود و شغل دانشجوي گردشگري در 

ها نيز القاعده مطالب كتب آنجنوب با هم متفاوت است و علي وشمال 
 آنمستلزم  كتابنوشتن  از سوي ديگر بايد مناسب همان جا باشد.

 توانيم ادعا كنيم كه اصالًنميالبته  .باشد داشته گذاراست كه سرمايه
ليف أتا حدودي انجام شده و تلفيقي از تبلكه  تاليفي انجام نشده است

ليفي انجام أترجمه كم شده و مطالعات ت به تدريجو ترجمه بوده و 
شود. اما مقاالت خوب و برجسته گردشگري زيادي داريم كه در مي

شود. شايد باورتان نشود بهترين مجالت گردشگري خارجي چاپ مي
 از اي نيست كه يك نفر به بنده مراجعه نكند براي گرفتن نامههفته
قدر خواهد از ايران برود! چرا آنجا اينو مي اشمنتشر شده آثار
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شود و مقاالت ليفات انجام ميأدهند و تاختيارشان قرار ميامكانات در 
در اينجا من  امابستر مهياست. آنجا شود؟ چون بسيار تهيه مي
 - علمي جامع شناسم كه سه سال است در دانشگاهاستادي را مي

اش را دريافت نكرده الزحمهكاربردي تدريس كرده ولي هنوز حق
كند و طي چند  تأليف ش را صرفتواند وقتاست! اين استاد چطور مي

سال كار تاليفي انجام بدهد؟ بنابراين بايد توجيه اقتصادي وجود 
در حال بررسي و داشته باشد و حمايت بشود. فردي مراجعه كرده بود 

زميني ايران بود كه  كشور همسايه 7در آثار فرهنگي شعراي ايران 
؟ داشته است ريدر حوزه گردشگ چه تاثيري شعرااين  ادبياتببيند 

خيلي زحمت كشيده بود و به كشورهاي همسايه سفر كرده بود و 
را براي من آورد با خودم گفتم: اگر اين كار را چاپ  اثرشوقتي كه 

-كنم، اگر روزي فوت كنم به نظرم يك كاري براي كشورم انجام داده

شد. صفحه بود كه بايد به صورت رنگي چاپ مي 500ام. اين كتاب 
 ميليون تومان هزينه 50نسخه،  2000كار براي چاپ در  خوب اين

توانست به كشورهاي ديگر هم برود. من خوب ايشان مي !داشتدربر
ناشر خيلي دوست دارم كه كار علمي انجام بدهم و عالقه به عنوان 
 ميليوني را نداشتم. 50گذاري توان سرمايه اما ،است همينمن هم 

بدهيد و سياه و سفيد چاپ كنيد.  گفتم خودتان اين كار را انجام
! چاپ شود. اين كار همان طور ماند بايد رنگي حتماً اين كار گفت
ميراث فرهنگي تا حاال سازمان خواهم اين را عرض كنم: خود مي

؟ نه، اتفاقي نيافتاده است! در است هاي شما كردهحمايتي از كتاب
حاال سازمان  تا اما عنوان كتاب داريم 80انتشارات خودمان حدود 
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ميراث فرهنگي يك جلد كتاب خريداري نكرده كه به مديران استاني 
  خودش بدهد!

متوليان دانشگاهي و اجرايي بر مسؤوالن و در پايان اميدوارم 
نشر و انتشار كتب  و دنفزاياحمايت خود از نشر دانش گردشگري بي

در زمينه گردشگري به صورت دانشگاهي و علمي هر روز رشد و 
هاي متولي از هاي بيشتري از سوي سازمانو حمايتيابد توسعه 

  ناشران و مؤلفان بشود.
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  *سيستاني ايرج افشاردكتر 
 

 دانيد، همان طور كه ميها و آقايانبا درود و احترام حضور خانم
جلب سياحان خارجي و تبليغات  ياداره خورشيدي 1314در سال 
ي امور جهانگردي در وزارت كشور بنيان نهاده شد و در سال يا اداره
گردي ايجاد ي امور جهانگردي به جاي ادارهشوراي عالي جهان 1320

» سازمان جلب سياحان«وزيران  هيئتبا تصويب  1342شد. در سال 
سازمان جلب سياحان با وزارت اطالعات  1353تشكيل شد و در سال 

 1358ردي به وجود آمد. در سال گجهان ادغام شد و وزارت اطالعات و
آبان شوراي انقالب اسالمي چهار شركت  11ي نامهي تصويببر پايه

هاي زمستاني و هاي ايران، ورزشدولتي؛ تأسيسات جهانگردي، گشت
و  رديايرانگسازمان مراكز «هاي ايران در هم ادغام و خانه

» رديو جهانگ ايرانگرديسازمان «پديد آمد كه بعدها به » جهانگردي
  تغيير نام داد.

                                                            
  و استاد دانشگاهپژوهشگر   *
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و  ايرانگرديسازمان ميراث فرهنگي و سازمان  1383در سال 
زير نظر رياست » سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري«جهانگردي به 

، سازمان صنايع دستي به 1385ماه جمهوري تغيير كرد. در فروردين
اث سازمان مير«سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پيوست و به 

  تغيير نام داد.» فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
-هزينههاي پردرآمد، پاك و كمگردشگري امروزه در رديف صنعت

انداز جمهوري ي جهان قرار دارد و جايگاه استراتژيك در چشم
ها، ي اين توانايياما با همه دارد. 1404اسالمي ايران در افق 

است و سهم اندكي از كشورمان به جايگاه بايسته دست نيافته 
- گردشگران جهاني را در اختيار دارد و نتوانسته جاي اقتصاد تك

كشور عضو  150محصولي متكي بر صادرات نفت را بگيرد و در ميان 
داراي رتبه هفتاد و پنجم است. چرا چنين  گردشگريسازمان جهاني 

است؟ اين امر داليل متعددي دارد. اما يكي از مواردي كه ضروري 
به آن توجه ويژه شود نشر دانش در قالب كتاب و مقاله در  است

در شناساندن گردشگري است. هنوز استراتژي روشن خصوص 
ها، صدا و سيما و ديگر هاي كشور در دانشگاهها و جاذبهتوانايي
  ها وجود ندارد.رسانه

شمارِ زيادي متوليِ گردشگري در ايران وجود دارد كه بايد 
سازمان ميراث «تنها متوليِ قانوني اين صنعت بايد يكپارچه شود و 

انتشار  يباشد. اما در زمينه» فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
ها و مؤسسات علمي مرتبط با گردشگري دانشگاه ،كتب گردشگري

  شان را افزايش دهند.بايد  فعاليت
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كاري است رف در حوزه گردشگري نشان از كمترجمه ص. 

گردشگري بايد از خواب بيدار شوند. براي تقويت و  هاي حوزه سازمان
 ها بايد تالش كنند؛ چرا  هاي گردشگري همه رسانه معرفي همه شاخه

  گونه گردشگري وجود دارد. سازمان ميراث فرهنگي، 100كه حداقل 
صنايع دستي و گردشگري بايد عالوه بر ناشر از دانشجويان نيز با 

  .تخصيص يارانه حمايت كند
خوشبختانه به تازگي در حوزه گردشگري فرهنگي شاهد انتشار  

المللي  هايي مانند كنفرانس بين كتاب هستيم و برگزاري همايش
گردشگري و معنويت در بهبود وضعيت اين شاخه از گردشگري موثر 

مانند كوچ ايل و  .هاي مهمي در اين حوزه وجود دارد است. جاذبه
ترديد مورد عالقه  شاير كه بيعشاير، فرهنگ همياري و پوشاك ع

گردشگري داخلي و خارجي است. همه اين موضوعات براي ارائه در 
قالب كتاب ظرفيت دارند. اگر در چند سال گذشته فقط به ترجمه 

  .بوده است خودمان كاري كم دليل به  ايم، فقط  پرداخته
ها،  اي بر شناخت ايل مقدمه«سال براي نگارش كتاب  10

بخشي با وقت گذاشتم كه » طوايف عشايري ايران چادرنشينان و
امكانات دولتي به سراسر ايران سفر  بخشي از طريقهزينه شخصي و 

كردم؛ اما دانشجويان با كدام هزينه و حمايت به پژوهش اقدام كنند. 
  .سازمان گردشگري، موظف به حمايت از دانشجويان و ناشران است

انداز ارزشمندي در چشمصنعت گردشگري جايگاه استراتژيك و 
و در صورت برداشتن دارد  1404جمهوري اسالمي ايران در افق 

-ها و نگرشِ ويژه به زيرساختها، چالشها، تنگناها، كاستيبازدارنده

تواند بخشي از گذرگاه گسترش و سازندگي كشور هايِ اين صنعت مي
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زد. در هاي واالي جمهوري اسالمي ايران آشكار سارا در جهت آرمان
و راهكارهاي بهبود ي هر چه بيشتر همين راستا به منظور توسعه

انداز سند چشم اهدافيابي به بخشي از گردشگري و دستوضعيت 
  از جمله:  .بيست ساله الزم است اقداماتي صورت گيرد

هاي صنعت ي ويژگيآموزش همگاني و فراگير درباره -
 .گردشگري

ها ها و سازمانهايِ وزارتخانهقانون، مقررات و روشبازنگري در  -
 .هايِ ميان سازماني و به سوي شكوفايي گردشگريهمكاري به منظور

هماهنگي بيشتر ميان نهادهاي گوناگون علمي و برقراري  -
  .اجرايي

د سياست روشن و نوشتاري براي وزارت امور خارجه نيز باي -
زمينه خواندن گردشگر داشته باشد و متون علمي و عمومي در اين فرا

 منتشر كند.

بازارهاي هدف و گزينش بازارهاي اصلي گردشگري بايد از  -
طريق اساتيد و دانشجويان در قالب ارايه مقاله و كتاب و پژوهش 

 شناسايي شود.

يِ دولت و بخش شدهريزيتبليغات درست و سازنده و برنامه -
خصوصي در درون و بيرون كشور از طريق چاپ بروشور، پوستر، 

 ن در بازارهاي گردشگري انجام شود.آخش كتاب و پ

 .نقشه و راهنماي مناطق گردشگري كشورو مكرر  چاپ مجدد -

آثار هم در زمينه زندگي ايلي و عشايري، حفظ  هاييبايد كتاب -
 هاي گردشگري منتشر شود.دهكده وفرهنگ ايلي و عشايري 
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رسان كه افزايش دانش علمي كاركنان و واحدهاي خدمات -
 هاي منتشره صورت گيرد.بايد از طريق مطالعه كتاببخشي از آن 

تسهيالت الزم در اختيار پديدآورندگان و ناشران كتاب در  -
 ه بخش خصوصي قرار گيرد.ژحوزه گردشگري به وي

هاي گردشگري ي گونهبينش مسؤوالن به همه نگرش وتقويت  -
 .هاي علمياز طريق چاپ كتاب

ي ساله 20انداز د چشمسن 6شود كه بند در اين جا يادآور مي -
با  1404كشور، متوليان گردشگري را ملزم كرده است تا پايان سال 

گردشگر خارجي به  ميليون 20ها به رقم ورود كردن زيرساختفراهم
كشور رسيده باشند. بخشي از عملياتي كه بايد انجام شود از طريق 

 حمايت از چاپ كتاب در زمينه گردشگري است.

هاي رييس سازمان ميراث فرهنگي، كوشش بنده معتقدم با -
شان و مراكزي همچون مركز و همكارانصنايع دستي و گردشگري 

تاكنون  1393فرهنگي دانشجويان ايران از سال  -گردشگري علمي
هاي گردشگري كشور صورت گرفته هايي در برخي از بخشپيشرفت

 است.
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