
  :اتاق خرمشهر یگردشگر ونیسیکم سییر

  توسعه خرمشهر یبرا یگام ییروستا یگردشگر تیتقو

است. وجود  یچون گردشگر یمختلف یهانهیدر زم بیرق یمنحصر به فرد و ب لیو پتانس هاتیظرف یدارا خرمشهر

نشان از  یو ... همگ یلیجنگ تحم یهاارزان، موزه دیخر یچون رودخانه، بازارها یعیمنابع طب ،یتمدن غن

 بینا یموسو یمصطف دیخصوص س نیشهرستان خرمشهر در جذب گردشگران است؛ در ا لیبد یب یتوانمند

جذب  ییفراوان، توانا یهاتیاتاق خرمشهر معتقد است: خرمشهر با قابل یگردشگر ونیسیکم سییو ر سییر

  .دارد یرا در صنعت گردشگر یو خارج یداخل یهاهیاز سرما ییباال زانیم

  

 

 ست؟یچ یصنعت گردشگر یسهم خرمشهر از درآمدها شیافزا یشما برا شنهادیپ 

و  یدر حوزه گردشگر ینیکارآفر یهابه حوزه یصنعت گردشگر یسهم خرمشهر از درآمدها شیافزا یبرا

و گسترش خدمات  جادی)رزرو هتل و اقامتگاه(، ا یچون هتلدار ییهاساخت ریرو شامل توسعه ز شیپ یهافرصت

 یابیسفر و...( بازار شنهادیپ ها،مکان ی)تور، معرف یو فرهنگ یگردشگر یهانهی(، زمینیو سفر زم طی)بل یمسافرت

با  ،ییهوا یهابردن از گردششد. بهره لیقا یشتریب تیاهم دی( باغاتیو تبل یرسان)اطالع یصنعت گردشگر

ها رودخانه یبر رو یاشهیش یهاو پل یگردشگر ییمایهواپ ن،یچون بالن، تله کاب یمختلف یهالهیاستفاده از وس

خرمشهر  یصنعت گردشگر ازاتیامت گری. از دکندیم یصنعت گردشگر تینو در تقو یهادهیدر جذب ا یکمک

 ییایدر یگشت لیگرفتن از وسابا بهره یآب یهاآن است. گردش یهاتیو استفاده از مز ییایدر - یوجود منابع آب

 .دده شیاستان را افزا یعیطب یهاجاذبه گردش آب تواندیمتنوع و فراهم آوردن بستر مناسب جهت آن م

 د؟یدار ییشنهادهایپ زین ییروستا یگردشگر تیتقو یبرا ایآ 

اهداف توسعه  شبردیمهم و موثر در پ یگام زیو امکانات الزم ن رساختیز جادیبا ا ییروستا یگردشگر تیتقو

 یفضاها جادیو ا ریتحرک الزم در سه سال اخ جادیکه با وجود ا یتی. قابلرودیاستان به شمار م یصنعت گردشگر

متنوع و ناب  یعتیبکر با طب ی. روستاهامیاهاز آن بهره نجست یروستاها، همچنان به درست یبکر و مدرن در برخ

 انیراه یهادارد. بهره جستن از کاروان یمختلف را به راحت یهاقهیسل فیجذب ط تیدر هر گوشه منطقه قابل

مناسب به حال خود  یگذاراستیاست که تاکنون بدون س آلدهیا یامکان زین یو مذهب ینور و گردشگران فرهنگ

 از آن به توانیم یکه به راحت یابالقوه لیبه مردم و شهروندان دور بوده است. پتانس دنیرها شده و از سود بخش

 .عنوان قدرت بالفعل و ناب بهره جست



 در خرمشهر وجود دارد؟ یگردشگر یهالیچه پتانس 

. سازدیممکن م ریرا غ هاتیشمار در منطقه امکان ذکر همه ظرف یب یگردشگر یهالیوجود پتانس گاه

 یبرا یو صنعت یو مقررات مناطق آزاد تجار نیقوان تیآنها شامل اجرا و حاکم نیمهم تر دیکه شا ییهالیپتانس

مناطق آزاد  ریکشور نسبت به سا یتیعبه مراکز عمده جم یکی، نزد یو بازرگان یگذارهیسرما ،یاقدامات گردشگر

همراه  یکاال تیامکان استفاده از مز ،یرانیو پر آب وقابل کشت بایز یهابودن رودخانه یوجار یکشور، دسترس

سواحل  یعیطب یهاگردشگران، استفاده از جاذبه دیخر یتحت پوشش منطقه آزاد اروند برا یهامسافر و بازار

 ،ینیزم ،ییهوا قیامکان مسافرت از طر نو،یم رهیآن به خصوص جز رامونیپ ریو جزا ریاروندرود، کارون، بهمنش

و  ستیز طیدوست داران مح شادگان جهت یالمللنیبا تاالب ب یکشور،  هم جوار نقاطیآهن از تمامو راه ییایدر

 .را بتوان برشمرد گریاز موارد د یاریبس

 یصنعت گردشگر هیسرما قیتزر یهانهیزم نیترمهم د؟یادهیشیاند یریگذار چه تداب هیسرما شتریجذب ب یبرا 

 است؟ یدر خرمشهر شامل چه موارد

را در  یو خارج یداخل یهاهیاز سرما ییباال زانیجذب م ییتوانا شیفراوان موجود در خو یهاتیبا قابل خرمشهر

امکان ورود اتباع  ،یدرمان سمیتور یهاو جاذبه یهمجوار به مراکز درمان یکشورها ازیدارد. ن یصنعت گردشگر

همجوار توان جذب  یمنطقه با کشورها نیا نانساک ینیو د یفرهنگ ،یو مشترکات زبان دیبدون اخذ رواد یخارج

در  یصنعت گردشگر هیسرما قیتزر یهانهیزم نیداراست. اما مهم تر یگردشگر نهیرا در زم یاهیهر گونه سرما

ستاره،  ۵و ۴ یهااحداث هتل -یفوق تخصص مارستانیاحداث آسمان نما و رصدخانه، احداث ب تواندیخرمشهر م

 ،احداثییایدر یدر کنار احداث رستوران غذاها یآب حاتیمرکز تفر یاندازراه ،یواراسب س ستیپ یاندازراه

 یهاو احداث دهکده نگیاحداث کارت ،یو موتور سوار یرانلیاتومب ستیپ یاندازملل، راه یرستوران غذاها

 .است دهیدر شهرستان و روستا و احداث پارک سرپوش یعیطب یگردشگر

 صیتخص ن،یقوان لی. با تسهدیآیالزم فراهم م و امکانات رساختیبا فراهم کردن ز هانهیزم نیحصول همه ا اما

و در  قیبخش تزر نیراکد استان را به ا یهاهیسرما توانیم یبه بخش خصوص ژهیو ازاتیامت یو اعطا التیتسه

 ریرو کرد. زاقتصاد استان را با تحول روبه یاشتغال و سودآور جادیو ضمن ا تیرا تقو یآن صنعت گردشگر جهینت

 یدر حال نیاست و ا زیناچ اریبس حیرفاه و تفر ،یرستوران دار ،یگردش یتورها ،یما در بخش هتلدار یهاساخت

همت مضاعف و  دیصورت گرفته و با نهیزم نیدر ا یاژهیجذب گردشگر اقدامات و یاست که در اکثر مناطق برا

 .به امکانات الزم را به کار برد دنیو رس یعقب اقتادگ انجهت جبر یتالش وافر


