علیصدر :چالشها و فرصت های توسعه گردشگری استان همدان
همدان زیباترین شهر خدا خواهد شد
سعید ترابیان*
بخشی از چالش های توسعه گردشگری استان همدان را به عنوان شخصی که  61سال در حووز گردشوگری اسوتان همودان
فعالیت نمود و بیش از  30بحران را برای پیشبرد یک مجتمع گردشگری گذراند ام و نیز عالقمند بوه سوربدندی و ابوادانی
کشور هستم و با احترام به نظر دوستان و اعتقاد به اینکه در خصوص مجموعه عدیصودر نگاهاوا و نظورار اراشوه شود از سور
دلسوزی است .تحدیل زیر را اراشه نمود و مایدم به این موضوع اشوار کونم کوه فرا ینود حرکوت کشوور موا در زمینوه توسوعه
گردشگری ،بسیار کند است .در مقایسه ای تطبیقی ،رشد گردشگری در ایران ،ترکیه و امارار را مطالعه کورد ام ،معتقودم بوا
وجود استعدادهای بی نظیر در گوشه و کنار کشور ،روز به روز شکاف ما با این دو همسایه در زمینه عرضه مجموعه های جدید
و خدمار تاز گردشگری ،بیشتر میشود.
بنابراین ما در تحقق اقتصاد غیر متکی به نفت و اجرای بیانار رهبری ،در عمل گاماای موثری بر نمیداریم .برای برون رفتن از
این عارضه و کندی تاسف باری که که بدان دچاریم ،چه باید کرد؟ برای پاسخ به این مساله ،هریوک از موا بایود بوه نقوش و
اثرگذاری خود در حمایت از توسعه گردشگری ذکر کنم و حتی ان را تبدیل به مطالبه ای مدی از حاکمیت و افوراد مورتبب بوا
این موضوع نماییم .توجه به طرح مدی گردشگری و ظرفیتاای موجود در استان ،به عنوان موتور توسعه استان نیز باید در این
مورد توجه و تحدیل قرار گیرد.
این مجموعه ها در سطح کشور ،از شاخص ترین طرح های گردشگری ایران هسوتند کوه سوام بسوزایی در رونوق گردشوگری
استان همدان داشته و دارند ،در خصوص برخی نقد ها ،به نظر می رسد ما به مطالعار کارشناسی دهاوا کوارگرو مختدوف و
نظارر دستگا های نظارتی در سازمانه و ناا دهای ذیربب که روند ساخت و عمدکرد و شفاف بودن ،دیربازدهی سرمایه گذاری
حوز گردشگری و گاها ضررد بودن ان را مد نظر داشته اند ،توجه نکیکنیم و یا ان را فراموش می کنیم .در ادامه بیوان ایون
نکته خالی از ضرورر نیست که در مقایسه با استانی مانند اصفاان که  61منطقه نمونوه گردشوگری دارد و بورای هور پورو
گردشگری بیش از  600فاید عمومی متصور است؛ در استان همدان تناا عدیصدر و دهکد گنجنامه وجود دارد!
با عدم به اینکه گردشگری حالل امروز باعث دوری از لذر های حرام میشود و همچنین به قول بزرگی «اگر بتوانی بخندی و
بخندانی ،اموخته ای که چگونه نیایش کنی» .فعاالن گردشگری در بخش خصوصی و دولتی باا ایاه ه اه تنگناا و م،ای ه،
ک ر ه ت بسته و صبورانه ،سختیها را تح ل مای کنناد تاا ماردب خاو ماا ،انبساای خاایر یابناد و لبخناد بساا ند و خاایر
بیافرینند .نگذاریم امیدها رنگ ببا ند و آنان را انزوا پیشه کن ند و یاا مسایر سارمایه گاذاری باه دیگار ن اای کشاور هادایت
شود.
در حال حاظر ما مدعی توسعه و در مسایر آن هساتیم .باه کاداب دساته ا مادیران نیا منادیمط ومحتاای و آگاا  .اساور و آگاا
ویا محتای و ناآگا !)که بی شک تنها را تسریع در اهادا توساعه ،مادیران اساور و آگااهی هساتند کاه بتوانناد بحرانهاا و
چالشهایی که در کشورهای درحال توسعه یبیعی است را با درایت مدیریت کنند تا حا ماردب یاایع نشاود یرا دولات باه
تنهاایی ا پاگ گردشااگری بار ن اای آیاد و نیاا بااه ح ایات حاک یاات ا هاوری اساکمی ایااران دارد ،ک اا این ااه م ااب مع اام
رهبااری در ح،ااور پربرکتشااان در سااال  ،3131ه ااد ان را دارای ظرفیاات هااای یبیعاای و انسااانی و منگ ااه گردشااگری
براسته دانستند.

صنعت گردشگری به عنوان صنعت اول کشورهای پیشرفته در حال اایگذینی است و در کشور ماا نیاز بهاا دادن باه ایاه
صنعت و مدیرانی که دلسو انه به آن ه ت می گ ارند ،تاثیر شگرفی در توسعه پایدار خواهد داشت.
مگرنه ایه است که سیاست اول استان توسعه گردشگری اسات! بناابر ایاه در شارایج موااود ماا نیاز بیااییم باا ح ایات ا
صانعت گردشاگری ه ادان و ای ااد ف،ااای مناساف بارای فعدیات رسااندن ظرفیتهااای باال و اساتان در ایاه حاو مهاام ،در
توسعه شهر و استان ان ،دیه خود را ادا کنیم.
در خصوص شرا یج و موارد مگروحه اخیر در سگح کشور درمورد م وعه سایاحتی عدیصادر بایاد باه ایاه ن تاه توااه
کنیم که سالیانه  077هزار فر توریست به یور متوسج برای با دید ا ایه ااذبه یبیعی به استان ه دان می آیناد کاه اگار
باه آنهاا اه یات داد شاود بهتاریه فرصات را در صاور هادایت گردشاگران با ه شاهر ه ادان بارای بهباود و رونا بیشاتر
کسف و کار شهر در بر خواهد داشت .هرچند نزدی ی و تداخل محویه غار عدیصادر باا روساتای م ااور باه عناوان یاک
تحدیاد صاانعت توریساات ،منگ ااه را باه چااالش کشاااند امااا میتااوان باا تاادبیر و بهینااه سااا ی روساتا بااه عنااوان یااک هااد
گردشگری و ارائه تسهیک برای بهسا ی خانه های روستا ا آنها به عناوان مناا ل باوب گاردی بهار گرفات و در کناار
آن سایر خدما مورد نیا برای حداقل 17درصد ا ایه  077هزار نفر را فراهم کرد که ک تاریه نتاایز یار را بارای آن
میتوان متصور شدط
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اشتغال دائم روستاییان و تولید ثرو ا محل ایه کسف و کار ادید که میتواند درخواسات روساتاییان بابات کاار
در غار عدیصدر را برآورد کند و نیز با اصکحا منابع ادید انسانی خدما شایسته به توریستها ارائه شود.
با ای اد با ارهاای اساتاندارد و تاسیساا ااانبی حاداقل بارای  17درصاد مساافران  2رو مانادگاری در منگ اه
ای اد می ند.
ایه منگ ه با دارا باودن پتانسایل بایه ال ددای ظرفیات ای ااد فرودگاا را دارد کاه مای تاوان ا یریا آن باه عناوان
یک م صد گردشگری به یور مست یم برای اذ توریست داخدی و خارای استفاد کرد.
تغییر در نگرش کارکنان غار برای اارایی ع ل کردن و ساخت یک برند معتبر گردشگری.
شارکت سایاحتی عدیصاادر باا توااه بااه ام انااتی کاه در اختیااار دارد ا قبیالط غاار عدیصاادر ،آ اناگ مسااافرتی،
منگ ه توریستی عباس آباد ،بخشای ا ساهاب ده اد گن ناماه ،قرارداشاته شاهر اللاه اایه در مسایر ،ساهامداران
بزرگ وشهرداری ه دان ،شرکت سرمایه گذاری تامیه اات اعی ،ساا مان ه یااری شاهرداری ه ادان و معااون
ع رانی استاندار که به عنوان رئیگ هیئات مادیر در راس آن اسات) و ه ننایه ح ایتهاای دولتای ا یاک ساو و
موقعیت شهر ه دان باه عناوان پاایدو غار کشاور باا  3.1سااعت فاصاده متوساج باا شاش اساتان کشاور و در
فاصده  237کیدومتری پایتخت ،می تواند با ای ااد شارکت گردشاگری اساتانی ،کال سیساتم گردشاگری اساتان را
به دست گرفتاه و خادما ی رارچاه در بساته هاای  2رو ارائاه کارد و توساعه گردشاگری اساتان و تحاول در
کسف و کار منگ ه را مواف شود.
رئیگ هیئت مدیر ده د تفریحی توریستی گن نامه
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