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 گذاری باغبادران)حریم و محدوده شهر(جامع گردشگری و سرمایه  طرح يمعرف

 گذاری گردشگریهای سرمایهشناسایي و طراحي فرصتسنجي، امکان 

  مقدمه

ایي هاي گردشگري و شناسسرفصل يمطالعات انيبن بر و سرمایه گذاري باغبادران يگردشگر ياتيعمل و يساختار ـ يراهبرد طرح

از این سند با حضور نماینده محترم مجلس  1395 سال درد و یگرد آغاز 94هاي سال شهر باغبادران از نيمه هاي سرمایه گذاريفرصت

 کار الس بيش از یک صرف و فراوان يهابينش و فراز از پس طرح نیا شوراي اسالمي و مقامات استاني و شهرستاني رونمایي گردید.

اخص این از نقاط شیکي . تکميل و تدوین گردید يسازمان درونو  ي، فرابخشي، بخشيطيمح يهايبررس و يتخصص و يکارشناس

گذاران را باال مي برد و به انتخاب بهينه به آنان باشد که قدرت ریسک سرمایهطرح معرفي فرصتهاي سرمایه گذاري باغبادران مي

 .سازد متحول راباغبادران  يگردشگر بخش توانديم کهي سندکمک شایاني خواهد کرد. 

 

 هاضرورت

 کشور نسنگي و مادر صنایع اول رتبة دارد، توجهي قابل کشاورزي اقتصاد است، غني هاعرصه تمامي در اصفهان استان آنکه رغميعل

 و است ربرخوردا باالئي بسيار کيفيت از آن شدة ارائه خدمات و یافته توسعه آن در محور خدمات اقتصاد است، داده اختصاص خود به را

 محسوب دنيا دستيصنایع کانون تریناصالت با و بوده الملليبين عرصة در کشور گردشگري مقصد ارزشترین با بزرگنمائي و اغراق بدون

رین تو در این ميان شهر باغبادران یکي از شاخص دارد فراواني نيامدة در فعليت به بالقوة و نهفته هايظرفيت همچنان اما. شودمي

هر باغبادران ش ،ویالهاي خصوصي( تبدیل گردیده استباشد که به یک بستر تک محصولي)اشباع مقاصد گردشگري این استان مي

 يبردارهند استفاده و بهریفرآ يزیراست به طرح ين برنامه پاسخیو ا دارد خود آرماني توسعة تحقق فراروي فراواني مشکالت و مسائل

 .آننهفته در  يلهاين استعدادها و پتانسیدار از اینه و پايبه

 

 هاتيمأمور

 تحت بخش تکنولوژیک و محيطيزیست فرهنگي، ـ اجتماعي اقتصادي، ظرفيتهاي و قابليتها استعدادها، به توجه با شهرداري باغبادران

 استان، در توسعه آرماني اندازچشم به شدن نزدیک و استان فرابخشي توسعة تحقق با همراستا و جهتهم تا دارد تالش خود مدیریت

شهرداري و  ه،منطق ژئواستراتژیک و مکاني قابليتهاي و استان نسبي مزیتهاي به توجه با که است باور این بر و بردارد جدي هايگام

 ایفا ديج نقش و رسانده یاري شهر اساسي و کليدي مسائل حل به فرابخشي توسعه ابعاد تمامي در توانندمي شوراي اسالمي شهر

 . نمایند
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 در انسازم این کارآمد و اثربخش نقش ایفاي و هستند فرابخشي و بخشي بين ماهيتي داراي سازمان این مدیریت تحت محورهاي

 جدي و يبنياد هايظرفيت از استان آنها، به توجه بدون که کندمي اساسي و کليدي مسألة سه به منوط را شهر کالن توسعة جریان

 :از عبارتند زیر شرح به اساسي و کليدي مسألة سه این. شد نخواهد برخوردار بخش این

 شبخ و عمومي دولتي، نيمه و دولتي اجرائي هايدستگاه حاکميتي، و مدیریتي نهادهاي تمامي همراهي و همکاري .1

 خصوصي

 گردشگري و سرمایه گذاري باغبادران عملياتي و ساختاري ـ راهبردي ماهيتي با منسجم ايبرنامه تنظيم .2

 اجرائي و زماني هايبرنامه بر منطبق هابرنامه کامل و صحيح اجراي .3

 يعتاًطب و نمایدمي حرکت توسعه اهداف با همراستا و هماهنگ روشي به شهر باغبادران در موجود مدیریتي نظام خوشبختانه

 و جممنس ايبرنامه و با تهيه است فراهم و مهيا شهر در است فرابخشي هايعرصه مدیریتي زیرساخت نوعي به که اول نيازپيش

 حرکت نموده است. شهر فرابخشي توسعة جهت در و تاریخي گردشگري بخش توجه قابل ظرفيتهاي از گيريبهره براي کارآمد

 

 طرح مضمون و اهداف

 اهداف اميتم پایان در که گردید ترسيمو سرمایه گذاري  گردشگري حوزة در فرابخشي و کارآمد ايبرنامه به دستيابي طرح، این هدف

 :گردید مستندسازي زیر چارچوب در و گردیده محقق آن از انتظار مورد محصوالت و

 :شناخت هايگزارش: الف

 نظري مباني و کليات

 مؤثر و مرتبط فرادست اسناد شناسائي

 مؤثر و مرتبط مقررات و قوانين

 محيطي پایة مطالعات

 فرهنگي ـ اجتماعي مطالعات

 اقتصادي مطالعات

 زیرساختها مطالعات

 گردشگري هايجاذبه و منابع مطالعات

 گردشگري خدمات و تسهيالت تأسيسات، مطالعات

 گردشگري بخش در شاغل انساني نيروي مطالعات

 گردشگري اقتصاد و بازار مطالعات

 گردشگري تشکيالت و مدیریت مطالعات

 :تحليلي هايگزارش: ب
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 موجود وضع تحليل و تجزیه

 گردشگري سنجيقابليت و فضائي ـ کالبدي تحليل

 :توسعه هايبرنامه: پ

 توسعه راهبردي برنامة

 توسعه ساختاري برنامة

 گردشگري توسعة عملياتي برنامة

 گردشگري گذاريسرمایه مدیریت برنامة

 :ملحقات و منظمات: ت

 طرح مدیریتي خالصة

 

 به که استو سرمایه گذاري باغبادران بخش دوم )جلد دوم(  گردشگري عملياتي ساختاري، ـ راهبردي طرح عطف نقطة واقع در

، يح راهبرددر سط مختلفو موضوعات  ابعاد در بخش این توسعة يندیفرآ مدیریتو  ي، سازمان فضائيکالبد ياستخوانبند ریزيطرح

 .پرداخت خواهد مجلدات این نهائي آوردهايدست بررسي به گزارش این و پردازدمي ياتيو عمل يساختار

 يگرو گردشـ تاریخي نة يت( در زميت فضــا )انســان، مکان و فعالیریو مد ي، ســازمان فضــائيکالبد ياســتخوانبند این بخش شــامل

ست.  باغبادران ضائي        در واقع ا ستعدادهاي کالبدي و قابليتهاي ف سائي ا سعة  بينانه در فرآیریزي واقعمکاني، پایة برنامه_شنا ن یاند تو

سعه    بخش ساب آمده و مداخالت تو ستوار مي   گرانه را بر واقعيات جغرافيائي و مزیتهاي نبه ح  يزیررحطنماید. این نوع سبي مکاني ا

 ژه در عرصــةیوها بنوع توزیع جغرافيایي فعاليتســازي در تشــخيص مناســبترین براي دســتيابي به بنيادهاي واقعي تصــميمتوســعه 

 ید. نماناپذیر ميگردشگري با توجه به منابع طبيعي، فرهنگي، تاریخي و انساني، اتخاذ رویکردي آمایشي را اجتناب

شي با رویکردهاي نرم  شگري    تلفيق رویکرد آمای سعة گرد ضرورتي اجتناب باغبادرانافزاري و عمراني براي تو ساز ،  ماندهي، ناپذیر در 

 شود.شده محسوب ميدر جهت توسعة خردمندانه و هدایت شهربسيج و تجهيز تمامي منابع و امکانات فضائي ـ مکاني 

سياستي که هر یک چارچوب جغرافيایي معين در پي   »آمایش را  اجتماعي معاصر، تعریف  _اقتصادي فرهنگ تخصصيِ اقتصاد و امور    

سب منابع طبيعي و فعاليت    شگران( بر ح صادي مي بهترین توزیع ممکن جمعيت )گرد شد هاي اقت شود  همانگونه که مالحظه مي«. با

نيز  (Lacazeـــ  Jean Paul)ن جهت چنانچه از تعریف ژان پل الکاز گرایي تأکيد دارد و به ایطور عمده بر مفهوم مکاناین تعریف به

هاي اقتصادي  ترین توزیع ممکن جمعيت، توسط بهترین شکل توزیع فعاليت  منظور از آمایش سرزمين، رسيدن به مطلوب  »آید: بر مي

 «. ـ اجتماعي در پهنه سرزمين است

و فضایي  محيطياصولي باید داراي چهار بعد اصلي، اقتصادي، اجتماعي، زیست ریزيبا توجه به تعریف و مفهومي که ارائه شد، برنامه

هاي بر اساس این اعتقاد، توسعه اقتصادي یا اجتماعي، به تنهایي پيامدهاي نامطلوبي ـ به ویژه در بروز عدم تعادل (Mista  ,1990)باشد. 
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 Human)هاي انساني اقتصادي ـ اجتماعي و فعاليت (Special Organization)اي به دنبال دارد. بنابراین، سازماندهي فضایي منطقه

Activities) شود.داراي اهميت فراوان مي 

ریزي آمایشي دو نگرش اصلي وجود دارد. نگرش اول، توزیع اوليه جغرافيایي با به اصطالح یک سازماندهي ساده فضایي است در برنامه

ول؛ توزیع جغرافيایي بر اساس توزیع جمعيت و نکته دوم؛ مفهوم مناسبترین نوع توزیع متناسب سازد. نکته اکه دو نکته عمده را مطرح مي

نماید. در این نگرش مقصود رسيدن به بهترین توزیع مکاني براي فعاليت خواهد بود. با هزینه ـ فایده اجتماعي آن را مطرح مي

(Misla,1988,Laclave,1998 )اي ک سازماندهي فضایي ساده فراتر رفته و به منظور تحقق آیندهدر نگرش دوم، آمایش سرزمين از ی

,  Journal official ,1992 ; Manesse)نمایدمحيطي فضا را پيشنهاد ميمطلوب، سازماندهي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زیست

1998). 

ست که برنامه   شترک در هر دو نگرش آن ــ اجتماعي باید به همراه برنامه  ریزيوجه م صادي ــ صورت گيرد تا در   هاي اقت ضایي  ریزي ف

ضایي بروز ننماید. به همين دليل در ادبيات برنامه    سعة پایدار، پدیدة عدم تعادل ف ضا ریزي اغلب از برنامهفرآیند تو یي به عنوان ریزي ف

شود، با این تفاوت که از دیدگاه نظري، فضا یک نظام )سيستم( باز و پویا     یاد مي (Regional Planning)اي منطقه ریزيمکمل برنامه

ریزي فضــایي، تالشــي اســت در جهت تعيين و تخصــيص منابع به اســت و بر خالف منطقه داراي حد و مرزي نيســت. بنابراین برنامه

نطقه در هاي توليدي و امکانات ما داشته باشد و فعاليتگذاري بخشي، بيشترین منافع اجتماعي رها و مناطق، به نحوي که سرمایهمکان

هاي دسترس تمام افراد واجد صالحيت آن قرار گيرد و تفاوت سطوح درآمد را کاهش داده و نوعي ساختار فضایي با قابليت تحقق برنامه

 اي را ایجاد نماید.توسعة منطقه

ستيابي به توازن منطقه  سعة متعادل با تکيه بر ف د شناخت و اطالعاتي کافي و      رآیندهاي طرحاي و تو صول به  ستلزم ح شي، م ریزي آمای

ـ  راهبردي)با توجه به اهميت اتخاذ رویکرد تلفيقي در این بخش از مطالعات طرح مســتند از واقعيتهاي جاري و منابع موجود اســت و  

ا اتکا بليتهاي فضائي ـ مکاني در مقياسي استاني و ب ، در این گزارش بر پایة شناخت حاصل شده در مراحل قبلي، قا(ساختاري ـ عملياتي 

 . ه استبر تلفيق اطالعات کمّي و کيفي در سيستمهاي اطالعات جغرافيائي، شناسائي شد

 يتکميلکه رويکردي آمايشييي اتذان نمودا اسييتت دسييبيابي به شييناخبي  ام  و  مطالعاتهدف از اين 

 و مکاني گردشيييري _هاي فضييا ي اسييبعدادها و واقعيت   ريزي کارآمد و مببني بر قابليبهات      هت طرح 

ست    شهر باغباردان در  سرمايه گذاري  ست و مهمبرين د مطالعات عبارتند از:   آوردهاي اين بذش ازا

سايي محور    ناحيه شنا شيري هات مدار کانون _بنديت  سايي و مکان   گرد شنا سبعد گزيني پهنهت   هاي م

شيري در محيط  سرمايه  صت بندي و اولويتطبقهت GISگذاري گرد شدا در نرم     هاي فر سايي  شنا هاي 

شاخص   Expert Choiceافزار  ساس  شيريت تهيه  بر ا  Businessهاي کمي و کيفي تأثيرگذار بر مبحث گرد

plan  صت ساس طراحي هاي بهينه و قابل ا را هر يک از فر شدا و گردآوري  برا هاپهنه بندي هاي انجام 

 گذاران در بسبه هايي  ام  براي صرفه  ويي در وقت و هزينه آنهاست.يهکليه اطالعات موردنياز سرما
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 شهر باغبادران)محدودا و حريم شهر(بندي ناحيه

يافت  هدر سالهاي پایاني سدة بيستم ميالدي در تفکرات دانشمندان این باور تقویت گردید که نيل به توسعة پایدار، فراگير و راستين، نيازمند ر

 آفریني بود جاي خود را به نگرشي اقتصادي داده  هاي متداول است. آنچه که با نگرشي مهندسي در پي توسعه    کارهایي متفاوت از شيوه و راه

و نارسایيهاي این رویکرد نيز جوامع را بسوي نگرشهاي اجتماعي و اکولوژیک رهنمون ساخت. تا ضمن تصحيح نگرش مسلط اقتصادي به           

 مدار دست یابد.نگرا و انسارهيافتي کل

نتيجة این روند تحول در شيوة تفکر توسعه، آن شد که تحرک دولتي و نگرشهاي اقتصادي به مهندسي توسعه هر چند الزمة دستيابي به            

ي اتوسعه است، اما تحولي اجتماعي و مردمي و روند فراگير مشارکت اجتماعي نياز است تا بتوان به توسعة راستين دست یافت. در واقع علم        

مشهور   "يديرهيافت ازال"مآبانة آن که به توسعه به روشني دریافتند که اقدامات متداول جهت توسعه به شيوة تهية طرحي فني و اجراي قيم

شود، اما ضرورتاً به معناي    ترین شيوة عمران و توسعه در ایران است(، گرچه به آبادي و عمران محل طرح ختم مي   است )رویکردي که رایج 

 بي مردم محلي به رفاه و برخورداري نيست.  دستيا

با شيوة برخورد از باال و یک سویه، هر چند دلسوزانه و با صحت فني باشد، عمالً به کنار ماندن مردم از جریان توسعه و         "رهيافت ازاليدي"

سازي اجتماعات بومي مي  شارکبي "انجامد. اما با طرح ناتوانمند سعة پای   که حرکتي از پایين و د "رهيافت م سویه دارد، نيل به تو دار، و 

ي نيز  هایمداوم و برخورداري جوامع از مواهب توسعه ضمانت بيشتري یافت. این رویکرد هر چند ممکن است آرماني به نظر برسد و دشواري      

سخگویي به ني  شارکت مردم در ج در فرآیند اجرا به کارگزاران تحميل نماید، اما در حقيقت با افزایش توان اجتماعات بومي در پا ریان ازها و م

 سازي روندِ توانمندسازيِ اجتماعات محلي، گامي اساسي به سوي توسعة پایدار و فراگير است.توسعه همراه است و نهادینه

ضاي محلي متبلور مي      صة بروز نياز و توان مردم، ابتدا در ف سو، عر شارکتي را ایجاب مي   از یک  امات  دنماید و تداوم اقشود که رهيافتي م

 آورد.اي را بوجود ميتوسعة محلي در سطوح باالتر و لزوم تشریک مساعي اجتماعات با یکدیگر، سطح ناحيه

ست که نمود بارز آن تمرکزگرایي مي          ستاني ا سپس ا ضاي ملي و  صة بروز نيازها و توان دولت، ابتدا در ف سوي دیگر عر شد و از  به دليل  با

صاد بازار که خواها   صة اقت صه مخدوش          تهاجم عر ست، تماميت این عر صاد ا شدن اقت شور در فرآیند جهاني  ضاهاي منتخبي از ک ن ادغام ف

شناسانه در سطح ملي و استاني نيز روي آوردن این تقسيمات به       شده و به فضاهاي خردتري کشانيده شده است. در این ميان مالحظات بوم     

 نماید.اي  را  ایجاب مياي و ناحيهسطوح منطقه
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ـ مردمي با حرکت از باالي نهادها و دستگاه سطح ناحيه و   هاي دولتيِ ملياي در واقع فصل مشترک حرکت از پائين اجتماعات محلي 

شي متقابل مي     ست که مُوَجِدِ تعامل و نيروبخ ستاني در نظامي یکپارچه و هماهنگ ا سطح ناحيه   ا سعة    شود.  شي از فرودِ تو شي نا   اي همای

عة محلي، نه براي تفوق یکي بر دیگري، بلکه در جستجوي راهي مشترک براي نيل به توسعة پایدار و فراگير است. توسعة  استاني و فرازِ توس

اي در گرو پيوند ارگانيک دو سطح اقدامات استاني و محلي در فضاي واسط آنها )ناحيه( در راستاي تغيير و تحولي بنيادي در طرز تلقي      ناحيه

 است.ریزي کنوني از برنامه

ضرورت، اهميت و جایگاه برنامه  شگري    ریزي ناحيهبا توجه به  صنعت گرد صنا   اي با تأکيد بر فعاليتهاي  صاد  ست عیو اقت شکال   بعنوان  يد ا

صاد  سنتز داده  تا، در این بخش از مطالعات تالش گردید فرهنگ و مردم محور ياقت ضایي ـ با تجزیه و تحليل و   هاي پایه و عملکردهاي ف

بندي فضایي حاصل گردد، به نحوي که انطباق آن با واقعيتهاي زمين، حصول به توسعة      ، نوعي دسته باغبادران يو گردشگر  ریخيتامکاني 

 پایدار از طریق توزیع عادالنة فعاليتها و همچنين مشارکت مردم بومي را تسهيل سازد. 

ــ کالبدي، تالش شده است تا بر اساس بنديدر این دسته ــ مکاني نواحي، نوعي تخصص و تقسيم کار هاي فضائي ـ عملکردهاي فضایي ـ

گردد که منجر به توسعة اثربخشي فعاليتهاي اجرائي خواهد شد. در اي ایجاد شود و البته در برخي موارد اشتراک فعاليت نيز مشاهده مي حرفه

در  الگوي توسعة هر ناحيه به صورت ویژه تنظيم شده و    سمت و سو و   ،با توجه به این نوع از تقسيم فعاليت ميان نواحي برنامه مراحل بعدي 

 د.اندهیتبيين گرد و سرمایه گذاري  راستاي قابليتهاي نواحي سياستهاي توسعة فعاليتهاي گردشگري

ناحيه   5 هاي جغرافيایي، زیرســـاختي و اجتماعي محدوده و حریم شـــهر باغبادران، این پهنه جغرافيایي بهبر همين مبنا و با توجه به ویژگي

ناحيه نيازمند در نظر گرفتن شرایط   5گذاري و خدمات گردشگري در هر یک از این  دهي و مدیریت سرمایه ریزي، سازمان تقسيم شد. برنامه  

شخص ناحيه     ست. به طور م شيه هاي          1خاص آن ناحيه ا شهر باغبادران و حا شامل محدوده  ست،  سيم بندي ا که مهمترین ناحيه این تق

بي زاینده رود است. این بخش نيازمند توجه ویژه است زیرا شالوده و نماد اصلي باغبادران را تشکيل مي دهد و عالوه بر آن از      شمالي و جنو 

نظر کاربري ها منطقه اي بسيار متراکم و در هم تنيده است و در حال حاضر اکثر فعاليت هاي گردشگري باغبادران به همين ناحيه محدود      

پایدار و متعادل شهر باغبادران ساماندهي و برنامه ریزي در این ناحيه اهميت بسيار زیادي دارد و به همين دليل این    مي شود. جهت توسعه   

 شهر باغبادران مي ناميم.  « ناحيه بازسازي و توسعه گردشگري سبز»ناحيه را ناحيه 

ملی 

منطقه ای

استانی

ناحیه ای

محلی 

حوزه مدیریت 

 ملي 

 حوزه مدیریت 

  شهري
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ذکر شده تقسيم بندي شدند. این نواحي به دالیل مختلف     از سوي دیگر سایر نواحي شمال و جنوب شهر باغبادران هم با توجه به معيارهاي     

سيار کمتري در زمينه سرمایه گذاري بخصوص در زمينه گردشگري دارند و از سویي هر یک به دليل شرایط           1در مقایسه با ناحيه   تراکم ب

شهر دارند          شگري  صاد و گرد شيدن به اقت ستعدادهاي فراواني براي ایجاد و تنوع بخ . از همين رو این نواحي را به عنوان مختص به خود؛ ا

شهر باغبادران خواهيم شناخت. در نهایت مي توان گفت هدف اصلي از این تقسيم بندي شامل      « ایجاد و توسعه صنعت گردشگري   »نواحي 

 موارد زیر بود:

ضاهاي م     .1 شدن امکان مدیریت کارآمدتر و یکپارچة ف سر  صنا يفرهنگراثيمي ست عی،  شگري   يد سمو  به دلي باغبادرانو گرد ل ه

 بودن با برنامه هاي توسعه ناحيه اي

 افزائي در منابع و قابليتهابرقراري نظام هم .2

 با توسعة صنعت گردشگري ميراث تاریخي و طبيعيک و مؤثر ميان يامکان برقراري پيوند ارگان .3

 فراهم شدن امکان تلفيق منابع و ایجاد تنوع در عملکردهاي فضائي ـ مکاني  .4

 رج(شهر)قلعه کافر و چهارب موجود در  تاریخي شدن امکان استفاده از مزیتهاي نسبي ملي مانند ميراث فرهنگي مانند آثار   مفراه .5

 و ..... اطرافي اههرود، قلّل کورودخانة زایندهحاشيه طبيعي مانند و ....، ميراث

سيدن به بهينه  شکل ناحيه ر سوب    ترین بندي در این مطالعات از جديترین  ساختاري طرح مح سائل  ي شود، زیرا در مراحل بعد مي م

 .ه استهاي اجرائي بودها و پروژهبندي مبناي اصلي تنظيم استراتژیهاي عملياتي، اقدامات، طرح، این دستهطرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناحیه بندی کالن محدوده و حریم شهر باغبادران 1 نقشه 
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 شهر باغبادران يمحور ي کانونها و مدار گردشير

ــ کانونها درک جغرافيائي صحيحي از بستر توسعه فضائي و آمایشي ایجاد مي        بل به نمایند. همانگونه که در بخش قشناسائي محور ــ

 . شده استها، پرداخته شد، در این بخش از مطالعات کالبدي ـ فضائي به خطوط و نقاط پرداخته نواحي به مفهوم پهنه

شریانهائي زميني هستند که محل عبور و مرور و      . داراي دو ماهيت متفاوت هستند محورهاي گردشيري   شکل اول، مسيرها و  در 

شگران داخلي و خارجي بوده و این افراد بخش زیادي از زما  سپري مي   تردد گرد سيرها  نمایند. این محورها از نظر ن خود را در این م

سيعي را در بر مي        شگران که دامنة و سب با نياز گرد شگري با کيفيت متنا ضة خدمات گرد ساس بوده و تقویت  عر سيار ح نظام  گيرد، ب

ــتهاي کالن تولي  ــياس ــود.گرانه محســوب ميعرضــه در این محورها، ابزاري براي مدیریت و اعمال س ــکل دوم، محورهاي  ش در ش

هاي آبي هســتند که از نظر فرم جغرافيائي )نقطه، پهنه و هایي مســتقر بر روي زمين و یا مســيرهائي در درون پهنهگردشــگري جاذبه

سته    شکال خطي د سير بازدید در درون تاالبها،      بندي ميخط( در ا شکل یک جادة کویري یا یک رودخانه یا یک م شوند. لذا در این 

 شوند.بندي ميهاي آبي، در این بخش دستهها و سایر پهنههدریاچ

شروع و در              رودخانه زاینده ستان  شهر سمت غرب  ست. این محور از  شگري زیبا ا ستان لنجان به عنوان یک محور گرد شهر رود در 

سکوني توان به این نتيجه رسيد که بيشتر مناطق مشود. با یک نگاه کلي به نقشه شهرستان ميامتداد شرق وارد شهرستان مبارکه مي

ستان در امتداد این      شهر سطح  ستقرار یافته در  ستقرار یافته       محور ا شگري نيز در این مکان ا ضاهاي گرد شترین ف صل بي یا  اند و در ا

 قابليت استقرار دارند. 

  محور طبیعي 

 ناحیه بندی خرد محدوده و حریم شهر باغبادران 2 نقشه
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  محور تاریخي 

  تاریخي  –محور طبیعي 

 شهر باغبادرانمحورهاي 

ش قبل به گونه که در بخنمایند. همانایجاد ميها درک جغرافيائي صحيحي از بستر توسعه فضائي و آمایشي کانون _شناسایي محور 

 ها، پرداخته شد، در این بخش از مطالعات کالبدي ـ فضائي به خطوط و نقاط پرداخته شده است.نواحي به مفهوم ناحيه

ردد ر و تهایي زميني هستند که محل عبور و مرومحورهاي گردشگري داراي دو ماهيت متفاوت هستند. در شکل اول، مسيرها و شریان

نمایند. این محورها از نظر اي بوده و این افراد بخش زیادي از زمان خود را در این مسيرها سپري ميمنطقه اي و فراگردشگران منطقه

نظام  گيرد، بسيار حساس بوده و تقویتعرضه خدمات گردشگري با کيفيت متناسب با نياز گردشگران که دامنه وسيعي را در بر مي

شود. در شکل دوم، محورهاي گرانه محسوب ميهاي کالن تولين محورها، ابزاري براي مدیریت و اعمال سياستعرضه در ای

هاي آبي هستند که از نظر فرم جغرافيائي )نقطه، پهنه و خط( هایي مستقر بر روي زمين و یا مسيرهایي در درون پهنهگردشگري جاذبه

و سایر  هاها، دریاچهاین شکل یک جاده یا یک رودخانه یا یک مسير بازدید در درون چشمهشوند. لذا در بندي ميدر اشکال خطي دسته

 شوند.بندي ميهاي آبي، در این بخش دستهپهنه

ها وجود طور عمومي راسته طولي است که بر اساس قابليتي که دارد موجبات تمرکز شکلي از فعاليت در طول آنمحور گردشگري به

 هاي جمعيتي، فعاليتي و مقاصد گردشگري هستند.وصل کننده کانونداشته و درواقع 

آید. این محور از سمت غرب شهرستان عنوان یک محور گردشگري مهم و ارزشمند به شمار ميرود در شهرستان لنجان بهرودخانه زاینده

شتر مناطق توان به این نتيجه رسيد که بين ميشود. با یک نگاه کلي به نقشه شهرستاشروع و در امتداد شرق وارد شهرستان مبارکه مي

 هاند و در اصل بيشترین فضاهاي گردشگري نيز در این مکان استقرار یافتمسکوني در سطح شهرستان در امتداد این محور استقرار یافته

از  نجان تا حد زیادي متأثریا قابليت استقرار دارند. محورهاي گردشگري شهر باغبادران نيز همچون بسياري از شهرهاي شهرستان ل

شده براي محدوده موردمطالعه )حریم و محدوده شهر باغبادران( به دو گروه عمده طبيعي رود هست. محورهاي شناسایيرودخانه زاینده

 تفصيل توضيح داده خواهد شد:اند که در ادامه در خصوص هر یک بهبندي شدهو تاریخي تقسيم
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 محور طبيعي

رود عالوه بر نيازهاي رودخانه زاینده منابع آبي همچون

صنعتي و کشاورزي و شرب نقش مهمي در گردشگري و 

کردن اوقات فراغت دارند، آب در یک منطقه از دو  پر

: شودجهت باعث ایجاد و توسعه و بهبود گردشگري مي

 روي راني، گردشصورت مستقيم که شامل قایقیکي به

 صورت تأثيریگري بهشنا و ... است و دماهيگيري، آب،

غيرمستقيم آب در گردشگري است. وجود رودخانه 

هاي رود در شهر باغبادران نيز باعث ایجاد منظرهزاینده

باغ و مزارع گردیده است که جاذب اصلي  طبيعي،

ت. گردي اسگردشگري در گردشگري تفریحي و طبيعت

 ي،روي، نقاشهاي دیگري مثل پيادهعالوه بر این فعاليت

برداري یا مطالعه پرندگان پيرامون این منبع آبي را سعک

توان عنوان کرد محور به دنبال دارد. بر همين اساس مي

يل تواند متأثر از این پتانسطبيعي محدوده موردمطالعه نمي

قوي طبيعي نباشد. بر همين اساس محور طبيعي 

گردشگري شهر باغبادران بر جاده ساحلي که در امتداد 

ترین بخش ترین بخش شهر تا غربيز شرقيرودخانه ا

 رود امتداد یافته منطبقدست رودخانه زایندهشهر در پایين

 است.

انداز بدیع و از سوي دیگر نقش ارتفاعات و ایجاد چشم

توان در صنعت گردشگري نادیده گرفت. زیبا را نمي

نعت گردشگري کننده در توسعه صرود و بافت شهر نقش کليدي و تعيينارتفاعات شمالي باغبادران به دليل مشرف بودن بر سواحل زاینده

صورت یک سيکل بسته ارتفاعات شمالي شهر و سواحل کور محور طبيعي شهر باغبادران بهاین شهر دارد. با توجه به مجموعه عوامل مذ

 يوند دادهدست شهر را به یکدیگر پچنين بافت مسکوني باالدست و پایينعنوان دو پتانسيل قوي طبيعي و همرود را بهرودخانه زاینده

 .است 

 ی سه بعدی عوارض طبیعی حریم و محدوده شهر باغبادرانسازمدل 
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 کانون طبیعی شهر باغبادران-محور:  نقشه

 محور تاريذي

ه چه دارد کتاریخ بخش جداناشدني صنعت گردشگري است. سؤاالت بسياري همواره ذهن گردشگر را در هر مکان به خود مشغول مي

ورسوم در این منطقه شده؟ ساختار فرهنگي و تاریخي منطقه چگونه بوده و با محيط بيرون و تحوالتي باعث پيدایش آیين، آداب

اند؟ با توجه به قدمت شهر باغبادران و تاریخ غني که در دل فرهنگ و کالبد این شهر جاري داشتهفضاهاي زماني و مکاني چه تعاملي 

 رسد.هاي تاریخي ضروري به نظر ميو ساري است تمرکز بر پتانسيل

ردمان مهاي معنوي و فرهنگ جاري بين شود عالوه بر جنبههاي تاریخي جذب گردشگر در هر مکاني صحبت ميزماني که از پتانسيل

مانده از گذشته و واجد ارزش تاریخي مدنظر هست. بر همين اساس در تعيين محور تاریخي شهر آن مکان آثار و ابنيه کالبدي باقي

باغبادران سعي شده مسيري در نظر گرفته شود که کل ابنيه و آثار تاریخي موجود شهر را تحت پوشش قرار دهد. الزم به ذکر است 

 هایي از محالت قدیميزاده سيد ابراهيم، چهار برج(، بخشمذهبي بالفعل و موجود شهر )امام-وه بر آثار تاریخيکه در این بررسي عال

ها و تسازي و احياي این بافباشند نيز در نظر گرفته شوند تا ایجاد چنين محوري بتواند روند باززندهشهر که واجد ارزش تاریخي مي

 .و داراي قابليت جذب گردشگر را تسریع بخشد  ها به فضاهاي پویابازگرداندن آن
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 : محور کانون تاریخی شهر باغبادران.Error! No text of specified style in document نقشه

 تاريذي –محور طبيعي  

شهر باغبادران هر فرد گردشگر اي متشکل از آثار یا فضاهاي تاریخي، معنوي و طبيعي است. در هاي گردشگري هر منطقهقابليت

د که توان عنوان کرعالوه بر طبيعت زیباي آن به دنبال تاریخ و چگونگي زندگي مردمان درگذشته نيز هست. بر همين اساس مي

 د.کر ریزيها برنامههاي تاریخي، مذهبي و طبيعي هر مکان گردشگري را باید در کنار هم دید و با یک نگاه جامع براي آنپتانسيل

یخي( اند اما تأثير متقابل این دو حوزه )طبيعي، تارطور مستقل موردبررسي قرارگرفتهمحورهاي طبيعي و تاریخي شهر باغبادران گرچه به

هاي شهگونه که در نقانداز گردشگري این شهر مورد بازبيني قرار بگيرد. همانسبب شده که این محورها در کنار هم و با توجه به چشم

اند. درواقع محورهاي طبيعي و تاریخي شهر پيوستههمنوعي بهشود این دو محور در برخي نقاط باهم همپوشاني دارند و بهميمشاهده 

مذهبي این شهر را تحت پوشش قرار دهد و تا حد ممکن -هاي طبيعي و تاریخيشده که بخش اعظم پتانسيلنوعي طراحيباغبادران به

 ي اصلي ترافيکي شهر جلوگيري به عمل آید.هااز ایجاد اختالل در شریان

 

 

 باغبادران گردشيري يهاقطب و هاکانون
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بيل هاي مختلف از قدســتي و جاذب جمعيت موقت گردشــگران هســتند که به انگيزه، نقاط تمرکز ميراث فرهنگي، صــنایعهاکانون

)روســتائي و طبيعي(، یا اســتفاده از خدمات اقامتي، پذیرائي، بازدید از یک یا چند جاذبة متمرکز در یک نقطة شــهري یا غير شــهري 

ــگران قرار مي  ــند، اما تأمين این            تفریحي و .... مورد توجه گردشـ ــرورتًا نباید داراي حداقلي از خدمات پذیرائي باشـ گيرند. کانونها ضـ

 شد. ها بویژه در نواحي طبيعي منجر به افزایش مدت ماندگاري گردشگران در محل خواهدحداقل

بندي اند. هر دو گروه این تقسيم اي تقسيم شده  هاي موجود و توسعه هاي گردشگري شهر باغبادران نيز به دو گروه اصلي کانون   کانون

سيل   شهر باغبادران مي -هاي تاریخيشامل پتان سيل  معنوي و طبيعي  شند. با این تفاوت که برخي از این پتان ستند و هم  ها بالفبا عل ه

شهر ایفاي نقش مي  ان کانونعنواکنون به شگر در  سيل هاي جاذب گرد شم کنند و برخي از این پتان شگري ها در چ این  انداز آینده گرد

ــدن به یک کانون گردشــگري را دارا مي    ــرایط الزم براي تبدیل ش ــند که با مدیریت و شــهر از اهميت باالیي برخوردارند و ش باش

 اند.اي قرارگرفتههاي توسعهها در گروه کانونند . این دسته از پتانسيلتوانند به فعليت برسریزي صحيح ميبرنامه

 های موجودکانون 

 ایهای توسعهکانون 

 مو ود:هاي گردشيري کانون

پذیري که از حوزة پيراموني خود داشته است و همچنين ، که با توجه به جمعيتباغبادرانبا سطح محلي در  هاي موجودمهمترین کانون

 نماید. از سوي دیگر یک الگويخدمات فراغتي ـ تفریحي، بازرگاني، پزشکي و ... جمعيت حوزة نفوذ شهري خود را جذب ميترکيب 

قلعه چهار برج  رودخانه بوجود آمده است ، این کانونها عبارتند از:انتشار و پراکنش خطي کانونهاي گردشگري در مجاورت محور 

 معنوي(ت پارک ساحلي )طبيعي(ت دشت وشمند ان )طبيعي(زادا سيد ابراهيم ))تاريذي(ت امام

 :ايتوسعه گردشيري هايکانون

 باشند:اند به شرح زیر مياي شهر باغبادران شناسایي و معرفي شدههاي توسعهعنوان کانوننقاطي که به
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آباد )طبيعي(ت اراضي مجاور سد چم آسمان )طبيعي(ت به محله ملکهاي مشرفدشت وشمند ان )طبيعي(ت تپهبه هاي مشرفتپه

محور توسعه پارک ساحلي )از پل تا پل( )طبيعي(ت تپه ورودي شهر )طبيعي(ت بافت اطراف قلعه چهر برج )تاريذي(ت بذشي از بافت 

 فر )تاريذي(آباد و دورباط )تاريذي(ت قلعه کامسکوني محله ملک

 

 

 

 شهر باغبادران گردشيري تعريف و ترسيم مدار

مایان واقعيتي فضائي ـ کالبدي را ن به یکدیگر درنهایت شهر باغبادران هاي گردشگريتعریف و تنظيم دسترسي هر یک از کانون

 دهد.سازد. این واقعيت مداري است که در آن نحوه سير گردشگران در این شهر را نشان ميمي

منظور دارد که متوليان بخش گردشگري بهترین الگوهاي توسعه شریاني را در این شهر بيان ميمدار گردشگري باغبادران، یکي از مهم

 نيل به توسعه پایدار بایستي آن را موردتوجه جدي قرار دهند.

بنياني صحيح براي سازمان فضائي  تواندهاي گردشگري( شهر باغبادران که مينقشه مدار گردشگري )مسيرها و محور ـ کانون

ات شده است. این نقشه دربردارنده کليبندي این بخش از مطالعات نشان دادهعنوان جمععملکردهاي گردشگري این شهر ایجاد کند، به

 است. هاي فضائي و مکاني محدوده موردمطالعه )حریم و محدوده شهر باغبادران(هاي گردشگري در عرصهتمرکز فعاليت

 های گردشگری شهر باغبادرانکانون 3 نقشه
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 های( گردشگری شهر باغبادرانمدار )محور کانون: نقشه 

 

 

 هاي سرمايه گذاري باغبادران  شناسايي فرصت

هاي و برنامة  1404هاي اصلي استان از قبيل ایران در برنامه شهرهاي توسعة آنچه بعنوان هدف دراین بخش از مطالعات، 

ند در فرآی شهراي از نيازها و سوگيریهاي آیينه لحاظ گردید و  استذکر شده توسعه و همچنين طرح جامع گردشگري شهرستان، 

گيران، ریزان، سياستگذاران و تصميمهاي مذکور مهمترین هدف برنامهشود که در برنامه. اینگونه استنباط ميمشخص شد.توسعة آتي 

ندگاني عدني، طبيعي، اقتصادي و ... براي استفادة آیدستيابي به رفاه در زندگي انساني از طریق حصول به توسعة پایدار و حفظ منابع م

ها با تأکيد بر پایداري و افزایش سطح رفاه نسل است که در این زادبوم و سرزمين پا به عرصة وجود خواهند گذاشت. در این برنامه

گذاران معرفي  تهایي به سرمایهو ظرفي حاضر بر ضرورت انباشت ثروت و حفظ منابع محيطي براي نسلهاي بعدي نيز تأکيد گردیده است

 .برداري از آنها بيشهر اهداف فوق را پوشش خواهد دادمي گردد که بهره

 توان از دو بُعد به مسأله توجه نشان داد: در این زمينه مي

 هاي توسعه با تأکيد بر افزایش رفاه نسل حاضر هاي برنامهـ مساعدت در تحققِ هدف1

 پایدار و بهبود وضعيت معيشتي و رفاهي نسلهاي آتيـ مساعدت در فرآیند توسعة 2
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هاي آرمانيِ توسعه، بهبود شرایط زیست داراي نقش اثربخش و غير قابل انکاري بر تحقق هدف شهرداريدر هر دو زمينه، 

عه است و این بخش متوليان توس شهرستانافزاري هاي محيطي، فيزیکي و حتي نرمو همچنين پایداري منابع و آورده شهرانساني در 

 در استان را به سوي نيل به رفاه موجود و پایداري آتي رهنمون خواهد ساخت.

این معرفي از ابعاد مختلفيهمچون اقتصادي، اجتماعي فرهنگي و ... مورد بررسي قرار گرفتند و نوع و ميزان تأثيرگذاري آنها 

 بر شهر سنجش گردید.

هاي یهیافته، جذب سرمابویژه در نواحي کمتر توسعه شهرستاندر بُعد اقتصادي با ایجاد اشتغال، درآمد، توزیع مجدد درآمدها در 

بر شرایط معيشتِ بوميان و جوامعِ محلي نسل حاضر اثرات مثبت  شهريهاي راکدِ درون و همچنين بکار انداختن سرمایه سرگردان

رساند و با تر و هر چه بيشتر یاري ميرا در تحقق عيني شهرستانيهاي توسعة نهد و از این طریق هدفيغير قابل انکاري بر جاي م

 نهد.هاي آینده اثر مستقيم و مثبت بر جاي مي انباشت ثروت و ثروتمندتر نمودن استان از نظر اقتصادي بر شرایط زیستي نسل

ردازد پبه تالشي مي شهرو مستقيم غير بوميان با جوامع محلي و مردم  هاي رودررو در ابعاد اجتماعي نيز با برقراري تعامل

ري، پذیمداري بر جوامع سنتي، دگراندیشهاي فرهنگي ـ اجتماعي از قبيل حکومتِ عقالنيت و قانونکه ماحصلِ آن دستيابي به هدف

کاهش پدیدة فرهنگي روستاشهري در شهرهاي اي و هاي مشروع، کاهش درگيریهاي قومي و قبيلهافزایش توانایي در بيانِ خواست

هاي یافته در ابعاد متعدد عقالنيت اجتماعي خواهد بود که از جملة مهمترین هدفاي توسعهو در نهایت دستيابي به جامعه باغبادرانمانند 

 هاي توسعه بویژه در مسائل اجتماعي ـ فرهنگي است.دولت در فرآیند تنظيم برنامه

ي و شناساندن منابع طبيعي و اکولوژیک نيز حساسيت مردمي را در زمينة حفظ این منابع افزایش داده و معرف پس از آن با

بخشد و به کاهش تخریب آن از سوي جوامع محلي هاي خدادادي ارتقا ميآگاهي جوامع بومي و محلي را نسبت به اهميت این داشته

 رساند.یاري مي

هاي ظریف دولت در فرآیند توسعة استان یعني توسعة تکنولوژیک و دانش هدف به یکي دیگر از گردشيريبه طور خاص، 

رساند. بر اساس نيازهایي که در بطن فعاليتهاي این بخش نهفته است نياز مبرمي به فني مرتبط با تکنولوژیهاي نوین نيز یاري مي

آیند به تکاپو در جهت تأمين این نيازهاي تکنولوژیک بر ميگذاران آوري نوین وجود دارد که ضمن بروز این نياز سرمایهاستفاده از فن

 استان اصفهان باز خواهد گشت.شهرستان و بعضاً به که ماحصل آن منافع و فوایدي است که به 

صادي، را در توسعة اقت شهرآوردهایي که خواهد داشت، در فرآیند توسعة خود و با توجه به دست شهرداري باغبادراننتيجه آنکه، 

هایي که محيطي، سياسي و تکنولوژیک یاري رسانده و متوليان توسعة استان را در تحقق مهمترین هدفاجتماعي ـ فرهنگي، زیست

 اند بشکل مؤثري یاري خواهد رساند.هاي توسعة در نظر گرفتهدر برنامه

ک ریزي استراتژیدر چارچوب مفاهيم برنامه شهروسعة این به تعيين الگو و سمت و سوي ت هاي ارایه شدهبرنامههمچنين 

ي آوردي اجرایریزي راهبردي، دستتالش شده است تا با رعایت مفاهيم و چارچوبهاي علمي و مدلهاي شناخته شده برنامه وپردازد. مي

 حاصل گردد. باغبادران و عملي براي ساماندهي و توسعة گردشگري

ریزي راهبردي که اصول فکري و در بخش اول ابتدا مفاهيم پایة برنامه اخته شده است.دراین قسمت به چهار بخش پرد

نمایند بحث شده است. در بخش دوم، ماتریس ارزیابي عوامل استراتژیک تنظيم بينشي تنظيم الگوي توسعة بخش را مشخص مي
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اماندهي و توسعه را تعيين خواهند نمود. این بخش ریزي استراتژیک سهاي اختصاصي تدوین برنامهاند که اصول منطقي و پایهشده

قسمت است، قسمت اول به ارزیابي عوامل خارجي، قسمت دوم به ارزیابي عوامل داخلي و قسمت سوم به جمعبندي ماتریس  3داراي 

 عوامل در قالبي کمّي معطوف خواهد بود.

، ارزشهاي برنامه، اهداف (GOALS)ن انداز، اهداف کالدر بخش سوم، برنامة راهبردي شامل مأموریت، چشم

و نهایتاً راهبردهاي ساماندهي و توسعة موضوعات و محورهاي مختلف (Targets)، اهداف کمي و عملياتي (Objectives)عيني

 پردازد.مي تانشهرسگيرند. این بخش به صورت خاص به تعيين الگوي توسعة صنعت گردشگري در بخش، در استان مورد بحث قرار مي

موضوع این سند  ارائه شده است. شهرداري با رویکرد گردشگري و توسعه آندر بخش چهارم این گزارش، سند راهبردي 

-امهها و بخشننامهانداز، اهداف کالن و راهبردهاي ارتقاي عملکردهاي سازماني در چارچوب قوانين، ضوابط، آئينتعيين مأموریت، چشم

 .هاي حقوقي و سازماني است 

 و دپردازمي اجرائي چارچوبي در ساختاري هايبرنامه و هاطرح اقدامات، تنظيم به مي رسيم که ساختاري برنامة ت بهدرنهای

 هاينامهبر و بودجه نيازمند هايطرح هم برنامه این در. گيردمي قرار عملياتي ریزيبرنامه و راهبردي ریزيطرح حدفاصل مفهومي نظر از

 صرف زمنداين آنها ياجرا که يهائبرنامه هم و اندبوده نظر مطمح نيست ریالي و مالي اعتبار تأمين نيازمند آنها اجراي که ايبودجه غير

 ايودجهب غير هايبرنامه و بوده مسائل حل با برخورد نوع در نيز راهبردي مباحث با ايبودجه غير هايبرنامه تفاوت. است يمال منابع

 .استراتژي و راهبرد تا هستند اقدام جنس از عموماً

 تمشارک نحوة گردشگري، و يدستعیصنا ،يفرهنگراثيم بخشي چند ماهيت به توجه با ساختاري طرح از بخش این در

 ساختار یتنها در و شده مشخص توسعه هايبرنامه پيشبرد در برنامه افق سالهاي تفکيک به دولتي سازمانهاي و اجرائي هايدستگاه

 . است گرفته قرار بررسي و بحث مورد....  و مدیریت تشکيالت، بازاریابي، هايبرنامه قالب در برنامه مدیریت اجرائي

 و يدستعیصنا ،يفرهنگراثيم بخش در پایدار توسعة به نيل براي فرادستگاهي و بخشي چند حرکت اهميت به توجه با

 پردازد.به اولویت بندي فرصتها مي  دوم بخش ،باغبادران در گردشگري

 عهتوس افزارينرم هايبرنامه چارچوب در اجرائي فعاليتهاي و اقدامات ریزيطرح به ساختاري برنامةدر این قسمت بر اساس 

ه ب توپوگرافي، دید و منظر ، دسترسي ، مالکيت و کاربري اراضيو بر اساس شاخص هاي استاندارد کمي و کيفي  .است شده پرداخته

یک از فرصتها امتيازهاي متعددي تعلق گرفت و بعد از آن براساس رتبه ي نهایي اولویت بندي صورت گرفت با استفاده از تکنيک  هر

AHp   در نرم افزارExpert Choice  ،از آن براي اولویت هاي اساسي نظام کاربري پيشنهادي ارایه و حجم سرمایه مورد نياز آن  پس

 نيز استخراج گردید.
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 های پیشنهادی محدوده و حریم شهرهپهن

 

درصد پهنه هاي داراي استعداد توسعه  33طبق آمار به دست آمده از شناسایي فرصت ها ؛ از پهنه هاي شناسایي شده 

درصد از پهنه ها با هدف توسعه مجموعه هاي گردشگري در حال  8درصد پهنه ها داراي استعداد توسعه کمپينگ ،  10گردشگري ، 

 درصد پهنه ها داراي استعداد توسعه خدمات وابسته به گردشگري هستند. 49 انجام و

 آنها در محدوده شهر واقع شده اند. %6,5از پهنه ها در حریم شهر و  93,5%

 اجرا ابليتق که گردند ریزيبرنامه عيني محصوالت به منجر بایستي نهایت در راهبردي ریزيطرح و تحليل شناخت، فرآیند

 هايافق در توسعه غائي اهداف از يبخش تحقق به ها،برنامه این اجراي. باشند گرانهتوسعه هايبرنامه در توسعه خِرد انعکاس و ابندی

 . گردید خواهند شهرستان بوميان معيشت و زیت شرایط بهبود به منجر و نمود خواهد یاري زماني

 بخش توسط و دارند گرانهتصدي ماهيتي یا که است اقداماتي مجموعه ،)سرمایه گذاري(برنامه اجرائي محصول برنامه، این در

 نیا يمامت و گردند اجرا بایستي شهرداري توسط که دارند زیرساختي و مدیریتي ماهيتي یا شد، خواهند برداريبهره و اجرا خصوصي

 .اندشده مطرح ياتيعمل يزیربرنامه عنوان تحت موارد

 يدستعیاصن ،يفرهنگراثيم يمل و استاني جایگاه دليل به ،مطالعات در شده بينيپيش هايپروژه و هاطرح ها،برنامه

 .اندشده يبنددسته محلي ـ شهرستاني و استاني ملي، اهميت سطح سه در ،شهر باغباردان يگردشگر و
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-اثريم بر استان، اقتصاد و حيات بر اثرگذاري بر عالوه هستند، ملي اهميت سطح داراي که هابرنامه از دسته آن

 . داشت خواهند محسوس و جدي اثرگذاري کشور گردشگري و يدستعیصنا ،يفرهنگ

 زا بخشهائي حتي و استان يعملکردها کل بر خود بالفصل حوزة بر اثرگذاري بر عالوه نيز استاني هايبرنامه

 . گذارد خواهند برجاي جدي اثرات نيز همجوار استانهاي

 ميزان افزایش و محل در منافع و فواید اثرات، ماندنباقي به منجر محلي ـ شهرستاني هايبرنامه نهایت در

 و بوده همپيوند و ارگانيک ارتباطي داراي هابرنامه از سطح سه هر که است بدیهي. شد خواهند محلي جوامع برخورداري

. ستا شده تنظيم اساس همين بر نيز طرح ساختار. بود خواهد پایدار توسعة تحقق جهت در سازنده و مؤثر گامي آنها اجراي

را  زیر رحش بهکه اهدافي  اندشده تنظيم استاني سطح با هايبرنامه ادامه در. شد خواهند ارائه ملي سطح با هايبرنامه ابتدا در

 :دنبال مي کنند

 شهر گردشگري مدار مدیریت و توانمندسازي تجهيز، زیرساختها، تأمين .1

  استاني ـ ملي هاي پروژه و گذاري سرمایه فرصتهاي زیرساختهاي مدیریت و توسعه ساماندهي، تأمين، .2

  تخصصي اطالعات سيستمهاي مدیریت ساماندهي .3

  بخش انساني منابع توسعة مدیریت .4

 رساني اطالع و ترویج تبليغات، بازاریابي، بازار، توسعة .5

 اجرائي و عملياتي راهبردي، اي، توسعه ریزي، برنامه مطالعات تهية .6

 خدمات و محصوالت استانداردسازي .7

 و شهرستاني ملي اهميت داراي گردشگري هاي جاذبه و منابع آمایش .8

که یکي از دستاوردهاي  ملي سطح گذاري سرمایه فرصتهاي Business Plan و سنجي امکان مطالعات تهية .9

 .اجرایي این برنامه بود

-عی، صنايفرهنگراثيگذاري بخش مریزي شدة سرمایههدایت برنامه، يگذارهیت سرمایریبرنامه مد طرح، مهمترین هدف 

ابتدا  در این طرحو ارائة پيشنهادات عملي ـ اجرائي به بخش خصوصي است. شهرستان . بخصوص باغبادران و گردشگري در  يدست

اهکارهاي گذاري،رقاضيان سرمایهگذاري پرداخته شده است و در بخش دوم بمنظور اجتناب از سردرگمي متمعرفي فرصتهاي سرمایهبه 

از  گذاران، آنها را در فرآیند عبورعملي ارائه شده است. این بخش از سوئي با جلوگيري از اتالف منابع مالي، انساني و زماني سرمایه

گذار و جلب سرمایهنماید و از سوي دیگر ابزار عملياتي ياصولي و مجوزهاي مورد نياز و اجرا یاري ممراحل اداريِ دریافت موافقت

 دهد.ن بخش قرار ميیمدیریت مشارکت آنها را در اختيار دستگاه اجرائي مرتبط با ا

 

 

 


