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 وند بخشنده ی مهربانبه نام خدا

 مشکالت عمومی گردشگری در لرستان: مهمترین  ✓

 نبود سایت جهانی در لرستان.  ❖

)مدیریت    نبود مبلمان شهری مناسب و زیرساختهای مناسب شهری و بهداشت محیط مناسب ❖

 شهری و فرهنگ شهروندی(. 

 نداشتن برند گردشگری برای لرستان.  ❖

 بازاریابی مناسب برای لرستان )بخش بندی و بازار هدف و ...(.نداشتن استراتژی  ❖

مثال  )  پرسودبه بازارهای  معرفی منابع و جاذبه های گردشگری استان  کم کاری در  عدم معرفی و   ❖

راه اندازی کمیسیون های مشترک بین نمایندگان گردشگری و وزارت خارجه برای سفرای کشورهای  

کشورها که در کشورهای دیگر بسیار دیده می شود و در کشور ما    مختلف برای تبادل گردشگران بین 

بیشتر به وسیله لینکهای خاص گاهی وجود دارد و این زیرساخت تعریف نشده و دستورالعملی به اجرا  

 درنیامده در صورتیکه بسیار راهگشا و مفید است برای تبادل گردشگران(. 

 ها. ها و تشکلر قالب انجمندم همبستگی رشته های شغلی مختلف در گردشگری دع ❖

 عدم ارتباطات مستمر و تعریف شده بین متولیان دولتی و بخشهای خصوصی گردشگری.  ❖

 عدم نظارت درست ارگانهای نظارتی و سلیقه ای برخورد کردن.  ❖

در تمامی موارد کاری در ادارات و فعالین بخش خصوصی )از  وجود دیدگاه های سنتی به گردشگری  ❖

گرفته تا توجه به زنجیره تامین )تامین تمامی موارد بوسیله خود و عدم ارتباط با فعالین  جذب نیروها  

 متخصص( 

عدم آشنایی بیشتر فعالین )دولتی و خصوصی( این حوزه با زبانهای خارجه و اصول ارتباطات،  ❖

 فن بیان، زبان بدن، روحیات ملل و تشریفات. 

 ریسک و نوآوری. عدم خالقیت و ترس از   ❖

برگ ❖ گردشگری، عدم  شهروندی،  کارآمد  فرهنگ  ترویج  برای  عمومی  رایگان  کالسهای  زاری 

اصول ارتباط با گردشگران و میهمان نوازی و آشنا نمودن عموم مردم با داشته های تاریخی، 

 فرهنگی، طبیعی و توسعه پایدار و همچنین چگونگی کسب درآمد آنها از این مواهب. 
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 راهنمایان:  مشکالت مرتبط با مهمترین  ✓

 .های خدمات گردشگریاز طریق آژانس راهنما عدم به کار گیری صحیح نیروهای متخصص •

 .هادر آژانس  عدم رعایت نرخ قانونی دستمزد راهنمایان  •

 . در چرخه مهم خدمات سفر درک نشدن جایگاه مهم راهنمایان  •

 . های موثر جهت احقاق حق راهنمایانبرای مطالبه گری نداشتن انجمن صنفی و تشکلی منسجم •

به    عدم آشنایی بسیاری از راهنمایان استان با موضوع مهم و حیاتی گردشگری و توسعه پایدار  •

   .دلیل نگذراندن دوره های آموزشی

در ادارات و موسسات    راهنمایان کمبود شدید دوره های آموزشی تخصصی برای حرفه ای شدن   •

 . شگریمرتبط با گرد

 

 دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی:مشکالت مرتبط با مهمترین  ✓

 که پیش از کرونا هم بوده است: مشکالت عمومی  ➢

در برگزاری  و دفاتر  اداره کل میراث  وظایف  موازی کاری های ادارات مختلف با  هرج و مرج و   ▪

گردشگری مجموعه  زیر  های  م   برنامه  های  داری  مختلف برگزاری  وازی؛  )بنگاه  برپایی  -اردوهای 

جشنهای مختلف و کارهایی که باید دفاتر متولی آن باشند و نبود قانون شفاف در این زمینه که همه را  

قوانین چون قوانینی در رابطه با الزام این ادارات به برگزاری برنامه    در اجرای  ملزم نماید و یا شفاف نبودن 

تماما باید از طریق    مکان و برگزاری برنامه ها و اردوها  ها از طریق گردشگری وجود دارد، ذخیره جا و

دفاتر باشد ولی متاسفانه هر اداره ای با یک اسم و عنوان این موازی کاری را انجام می دهد و عمال یک  

 (. طیف کاری گسترده را از کارهای این رسته کاری جدا کرده است

بدلیل مجریان مختلف برنامه های برشکسته شدن دفاتر    کاهش درآمد وعدم رقابت پذیری و   ▪

های  بعد از موازی کاری ها، مالیات مستقیمی اخذ نشده و باعث ایجاد سایتها، دوایر و سازمان)  گردشگری

در اختیار گردشگران    کمتر مختلف تحت عناوین مختلف بتوانند این خدمات را حتی با قیمتهای  موازی  

ش  بدین  را  دفاتر  و  تورگردانان  عمال  و  و  بگذارند  دفاتر  بوسیله  واقعی  قیمت  و  گذاشته  فشار  تحت  کل 

 . (اعمال نشود چون آلترناتیوهای دیگری در این زمینه وجود دارد تورگردانان

تورهای غیرمجاز بدلیل اینکه فیلترهایی  )  رشد تورهای غیرمجاز در صورت تضعیف دفاتر گردشگری ▪

را ندارند    مکان، آب و برق و هزینه های جاری و کارمندانو هزینه های ثابت دیگر مانند اجاره    مثل مالیات
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شدن دفاتر که  و ناکارامد قیمتهایشان رقابتی تر است و همه اینها باعث فربه شدن و سنگین تر  بالطبع و 

 .(د ونمیزبان گردشگران هستند شده و خیلی اوقات عقیم می ش 

 . نیناجرای قوابومی سازی و  عدم دخالت و نظر گیری از دفاتر در  ▪

 مشکالت دوران کرونا: ➢

دفاتر را با    سیاریکه ب)  سخت  در این دوران  عدم تسهیالت به موقع و با کارمزدهای پایین ▪

ی  تو حدرصد    90تا    50مواجه ساخت و برخی دفاتر نیز با تعدیل نیروهای  کامل  برشکستگی  

  12ها هم با تسهیالت وامو به عقیده فعالین حوزه،  و دولت کمکی نکرد  روبرو بودند درصد   100

 (. ها بودکمک به بانکباعث درصد 

و  )در این دوران تصویب شد    که  ی و ارزش افزوده مالیاتتخفیهای  کش و قوس دار کردن   ▪

از طرف اداره مالیات باعث مشکالت بسیاری بود و  عدم شفافیت و عدم اجرای این دستورالعملها 

بروکراسی های بلند  انرژی و  صرف  فقط کسانی می توانستند این پیگیری ها را انجام دهند که با  

 . (را پرداخت نکنند یا تخفیف بگیرند و ارزش افزوده  چندین ماه درگیر این مسئله بودند که مالیات  

 .را باید پرداخت می کردند و کمکی هم نشد  حق بیمه کارمندان  ▪

اداره  که یک بسته ایمن از سوی    وبات ستاد کرونای هر استانصیک بام و دو هوای اجرای م ▪

نارنجی   یا  قرمز  مناطق  برای  فرهنگی  میراث  شد  کل  پروتکلمصوب  رعایت  با  های  )برگزاری 

های بازدید،  ها، سایتاشیندرصد م  60- 50بهداشتی مانند استفاده از ماسک و دستکش و ظرفیت  

و برای تاسیسات گردشگری برای برگزاری امن سفرها بود ولی متاسفانه این  ها  ها و هتلبومگردی

تعطیل بودند و  تقریبا  سات رسمی در استان ما  یمصوبات در استان ما برگزار نشد و دفاتر و تاس 

در استان برنامه داشتند   های دیگرباعث ضربه شد و بسیار مضحک بود بخاطر اینکه دفاتر استان

ن باعث اجرای تورهای غیرمجازی شد که به هیچ کس پاسخگو یبه غیر از استان خودمان. هم 

نبودند و بدون رعایت هیچ پروتکل و هنجار و محدودیتی تورها برگزار و سبب اشاعه بیماری هم  

ننده بود که از  بودند. برای شهرهای کوچکی مثل استان ما این موضوع بسیار مشهود و ضربه ز

برخوردارند  مالی کمتری هم  سالیان  توان  در طی  گروه های جذب شده  گروه های    ،و  جذب 

 که همچنان این روند ادامه دارد(.  غیرمجاز شدند 

 مشکالت مشترک دفاتر و راهنمایان:   ✓

o دفاتر    یول   دارند در دوره کرونا را  برنامه    یاجرا   یاجازه    یکوهنورد  یباشگاه ها

 .ر یخ انیو راهنما
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o ی هاو آژانس  انیبر کار راهنما  یدولت   نیمسئول  یاز سو  ی و کاف  ینبود نظارت اصول  

 .داخل استان

o که   به استان  یورود رمجازی غ یاز ورود تورها صالحینکردن مراجع ذ  یریجلوگ

تورها را ملزم به استفاده از    نی مورد، ا  نیدر ا  توان یاستان ندارند )م  یهم برا  ی آورده ا

و ارتباط با دفاتر از    ی محل  انیراهنما  ی ر یبکارگ  ایکارتدار استان خودشان و    انیراهنما

 .مانند تهران اجرا شده است( ییهااناستان ما نمود که در است

 

 بخش اقامت و هتلداری:مرتبط با مهمترین مشکالت   ✓

 بومگردی. عدم رعایت استانداردهای هتلینگ و  

عدم ارتباطات تعریف شده و مستمر با گروه های هتلی و بومگردیهای مختلف کشور   

و حتی دنیا و برگزاری برنامه های خاص مشترک )ایونت( و یا آموزشی و استفاده از 

 تجربیات آنها.

 عدم آشنایی کافی فعالین این حوزه با صنعت میهمان نوازی و گردشگری.  

فعالین این حوزه با شهر و استان خود و توان گردشگرپذیری  عدم آشنایی کافی   

 آن. 

عدم بکارگیری نیروهای حرفه ای و دانش آموختگان و تجربه مندان در زمینه های  

 گردشگری و میهمان نوازی. 

 عدم آشنایی با تشریفات بین الملل و اصول ارتباطات انسانی.  

 پرتالش و خالق. عدم حمایت و انگیزه مند نمودن نیروهای  

 با دفاتر و راهنمایان.  مستمرعدم ارتباطات موثر و  

 ها. هتلها و بومگردیپیشنهادی بوسیله ی عدم تعریف بسته های گردشگری  

ها در برگزاری ایونتها  های هتل ها و بومگردیعدم خالقیت در استفاده از پتانسیل 

 و موارد مرتبط. 

و بویژه برای رستوران  ها  ها و هتلردیعدم تعریف بازاریابی خوب و موثر برای بومگ 

 آنها.


