
وضعیت موجود گردشگری استان لرستان

(طرح تکاپو)هدف گذاری و ارائه پیشنهادات طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار 



انعوامل داخلي مؤثر بر توسعه گردشگري استان لرست

هايي که هدف اين مرحله شناسايي و ارزيابي نقاط قوت و ضعف داخلي استان است؛ يعني جنبه•

.باشدميهاي مساعد يا بازدارنده دارد مد نظر ريزي زمينهدر دستيابي به اهداف برنامه

نقاط قوت•

نقاط ضعف•



نقاط قوت

هااندازهای منحصر به فرد درياچه گهر و درياچه كيو و موقعيت ويژه آنهاي وسيع و همچنين وجود چشمها، شبكه رودخانهبرخوردار از تاالب•

های باستانی پيش از تاريخ های عظيم و شناخته شده  مفرغی و سايتوجود آثار و گنجينه•

های استانهای متعدد با پراکنش وسيع در سطح شهرستانها و سراببرخورداری از چشمه•

...  برخورداری از آبشارهاي زيبا و متعددي همچون آبشار آب سفيد، وارک، بيشه، چكان، گريت، نوژيان، افرينه، سنر و •

...نوژيان و کاروانسراهای چمشک، شهنشاه و کيگوران، ها و کاروانسراهای تاريخي همچون تفرجگاه مخمل كوه، شوراب، وجود تفرجگاه•

تاريخي -هاي فرهنگيهای باستانی، مساجد قديمي و بازارها و بناهاي تاريخي به عنوان جاذبهها، پلوجود سنگ نوشته•

ها وجود عشاير كوچ نشين و مسيرهاي كوچ رو و نيز شيوه زندگي خاص و سنتي آن•

-ارهاي دورهها كه از شاهكدر سطح استان و پراکنش آن... هاي باستانی و تاريخي از جمله پل کشکان، پل دختر، پل شاپوری، پل گاوميشان و تعدد پل•
آيندهای گذشته به شمار می

گي هاي متعدد و متنوع فرهنگي همچون تنوع غذايی، آواها و نواهای دلنشين، آداب و رسوم خاص، صنايع دستی متنوع، زندبرخورداری از ظرفيت•
...عشايري و کوچ نشيني با سنن و آداب ويژه و 



نقاط ضعف

های هوايی و ريلی و محدود بودن پروازهای تنها فرودگاه استانضعف در زيرساخت•

ضعف و ناتوانی در امور آموزشی، تبليغات و بازاريابی•

عدم انتخاب بازارهاي هدف براساس شيوه هاي سيستماتيك و علمي •

های مهم و تأثيرگذار استان های منسجم به منظور ساماندهی و ثبت جهانی جاذبهريزیعدم توجه و برنامه•

ح کالن و عدم بکارگيری نيروهای انساني متخصص، کارآمد و علمي در بخش گردشگري و مديريت ناکارآمد و غير تخصصی در سط•
های استاندر بسياری از جاذبه

گذاري گردشگری و امور زيربنائي کمبود اعتبارات بخش دولتی و خصوصي در سرمايه•

های آنضعف آموزش و فرهنگ گردشگرپذيری و عدم شناخت از ابعاد وسيع گردشگری، مزيت•

ز فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل درون شهري و برون شهري استان و عدم وجود پايانه مسافربری برون شهری متمرکز در مرک•
استان



تانعوامل خارجي مؤثر بر توسعه گردشگري استان لرس

ه ها و تهديدهايي است کهدف اين مرحله سنجش محيط خارجي استان جهت شناسايي فرصت•

.استاستان لرستان در ارتباط با گسترش و توسعه گردشگري با آن مواجه 

فرصت ها•

تهديد ها•



هافرصت

سازمان به منظور ثبت در ميراث جهانی... های شيرز، سيمره و های تاريخی، ژئوسايتهای مهم تاريخی و طبيعی همچون دره خرم آباد و قلعه فلک االفالک، پلوجود ظرفيت•
يونسکو

های ويژه طبيعی، تاريخی و فرهنگیروستای هدف گردشگری با قابليت42برخورداری از •

منطقه نمونه گردشگری ويژه  برای ساماندهی و واگذاری و نيز ايجاد محورهای جديد گردشگری35وجود •

...(تنوع و های متعدد، اقليم مها و سرابهای پر آب، چشمهنظير جانوری، رودخانههای بیهای بلوط، گونهآبشارها، جنگل)های متعدد و کم نظير طبيعی برخورداری از پتانسيل•

...های صنعتی و برخورداری همچون اصفهان، خوزستان، مرکزی و استان کشور و همسايه بودن با استان7وجود مرز مشترک با •

باشدهای تاريخی به نام عصر مفرغ که برگرفته از جغرافيای اين خطه میسابقه تاريخی کهن و نام گذاری يکی از تمدن•

های خاص و اندميک همچون سمندر نارنجی لرستانی و زيستگاه آن و ماهی کوربرخورداری از گونه•

خ که هاي متعدد و غارهای بی شمار تاريخی و پيش از تاريو سنگ نوشته( آباد و شيرزهمچون دره خرم)هاي منحصر به فرد های تاريخي، درههاي باستانی، قلعهوجود تپه•
زمينه مطالعات تاريخي و باستان شناسي را در استان فراهم نموده است

...(های تاريخی، قطب اکوتوريسم و ژئوتوريسم و برندينگ و توان باالی ساخت برندهای منحصر به فرد همچون سرزمين آبشارها، قطب مفرغ، پايگاه پل•

.آيندبرخورداری از صنايع دستي متنوع، موسيقي غنی، مراسم آئيني و آداب و رسوم سنتي که از جاذبه هاي غير ملموس فرهنگي در استان بشمار می •



تهدیدها

تان با راهی اسفرسوده بودن و فاصله بسيار زياد تجهيزات و امكانات اكثريت واحدهاي اقامتي، پذيرايي و بين•
المللياستانداردهاي بين

االفالک قلعه فلک)های غير مرتبط های مهم استان توسط بخشاشغال اراضی و فضای پيرامون بسياری از جاذبه•
هاو مشخص نبودن حريم و عرصه بالفصل آن...( های تاريخی و های روستای امام زاده قاسم ازنا، پلو قلعه

ی و نه عدم شناخت و درك صحيح نسبت به اهميت صنعت توريسم و نگاه بخشی به آن بعنوان يک بخش خدمات•
بعنوان يک صنعت در حال رشد و تأثيرگذار 

الت اجتماعي، استان و به تبع آن ظهور و بروز ساير مشك( صنعتی، خدماتی، کشاورزی)توسعه نيافتگي اقتصادي •
...  فرهنگي و 

های ادمانديدگی و ضررهای جبران ناپذير به يبی توجهی و اقدامات غيرکارشناسی بعضی از مسئوالن که آسيب•
.داشتهای طبيعی را در پی خواهد تاريخی و محوطه



نتیجه گیری و ارائه راهبردها

تاسضروريوداراستراگردشگریصنعتتوسعهوگسترشجهتالزمشرايطلرستان•
ویگيربهرهنيزوتوسعهورشدبرايالزمهايريزيبرنامهها،موقعيتاينشناختازپس

ابلقتهديدهایوضعفنقاطدارایلرستاناستانطرفیاز.پذيردانجامهاآنازبرداریبهره
ودقيقراهبردهایارائهنيزوجامع،ومدونهایريزیبرنامهبابايستیکهاستتوجهی
بابلهمقاوضعفنقاطرفعنيزوهافرصتازگيریبهرهقوت،نقاطحفظوارتقاءهدفمند،
ریگردشگصنعتبهتوجهضرورتروايناز.دادقرارکاردستوردربايستیراتهديدها
جامعطرحآمايش،سندانداز،چشمسندهمچونفرادستهایبرنامهواهدافراستایدراستان

آتیبرنامه هاينيزواجرايیاحکامتوسعه،ششموپنجموچهارمهایبرنامهگردشگری،
.گيردقرارويژهتوجهموردبايستمیتوسعه



سیاست های کلی

:گرددسياست کلی جهت توسعه صنعت گردشگری استان به شرح ذيل پيشنهاد می•

اولويت بخشيدن به صنعت گردشگری در توسعه آتی استان بويژه در شهرهای دارای قابليت گردشگری•

وستائيص در مناطق رخصوبه حداكثر رساندن سهم گردشگري در ايجاد فرصتهاي اشتغال بويژه براي نسل جوان و افراد بيكار و فراهم نمودن امكانات كسب درآمد جديد ب•

های اجتماعی و توسعه فرهنگ گردشگر پذيری  افزايش مشارکت•

ايجاد تعامل و همکاری بخشی و فرا بخشی  •

تغيير رويکرد عمومی نسبت به گردشگری از فعاليتی خدماتی به فعاليتی صنعتی •

قرار گيرد« ژئوتوريسم » های گردشگری، شايسته است مبنا در گرشگری بر اساس مصوبه با توجه به زمين مرجع بودن جاذبه•

اقتصادی نمودن ميراث فرهنگی و طبيعی بر پايه نگرش توسعه پايدار•

تغيير رويکرد بخش دولتی از امور عملياتی به امور نظارتی و حاکميتی و نيز رفع معضالت توسعه کارکرد بخش خصوصی در حوزه گردشگری•

کشاورزی و صنعت معدن -ارتقای صنعت گردشگری به سوی توازن و تعادل اقتصادی لرستان بر پايه گردشگری •

های طبيعی به عنوان بستر توسعه گردشگریحفظ ميراث فرهنگی و پديده•



راهبردها و پیشنهادات

ل آباد، هتهای دوقلو خرمهای نيمه تمام دولتی و خصوصی همچون برجبندی شده برای اجرا و اتمام پروژهفراهم نمودن مقدمات و تدوين برنامه زمان•
...  ای و هتل بام، پارک مينياتوری و صخره

ارتقاء کيفيت مديريت شهری•

(های تاريخیقلعه فلک االفالک و پل)فرهنگی -آزادسازی حريم آثار تاريخی •

سال 5گذاران بخش گردشگری برای مدت معافيت از ماليات و هرگونه عوارض ديگر برای سرمايه•

های حوزه گردشگری به استانها در پروژهدرصد از تسهيالت اعطايی بانک5اختصاص •

ساله10سال و دوران بازپرداخت حداقل 3های گردشگری به حداقل های مجموعهدوران تنفس تسهيالت پرداختی در پروژه•

سود التفاوتبه عنوان کمک فنی و اعتباری جهت پرداخت مابه( يا هر رقم تشخيصی ديگر)ميليارد لایر 150تأمين و در اختيار گزاردن ساالنه حداقل •
باال در اختيار استان

...گردی و های بومها، اقامتگاهراهیها، بينها، رستورانهای آموزشی برای هتلارتقاء استانداردهای پذيرايی از طريق دوره•

تراشانسنگاجرای طرح روستاهای بدون بيکار با محوريت روستاهای هدف گردشگری بيشه، ونايی و •



راهبردها و پیشنهادات

ايجاد اکوموزه روستايی و عشايری لرستان•

ايجاد موزه بزرگ لرستان•

ايجاد باغ موزه مشاهير استان و کشور•

پارک جنگلی در استان3تأمين اعتبارات مورد نياز برای تجهيز حداقل •

روستای گردشگری10ساماندهی حداقل •

(آب، برق، گاز، راه، پارکينگ و سرويس بهداشتی)منطقه نمونه گردشگری در سطح استان 5های حداقل تأمين زيرساخت•

(آبادبروجرد و خرم)بازارچه دائمی صنايع دستی در سطح استان 2ايجاد حداقل •

فريحی و نيز تغيير کاربری توريستی، ت( از شمال به جنوب شهر)آباد به عنوان محور مهم گردشگری درون شهری طراحی و بازطراحی رودخانه خرم•
ن فراهم گشت در حاشيه آبرداری و گلو گردشگری رودخانه و اراضی پيرامون آن به نحوی که در پايان برنامه ششم توسعه ساماندهی شده و آماده بهره

گردد

هکتار شامل استخر مردانه و زنانه، پارکينگ و 1.2اجرای مجتمع آبدرمانی در چشمه آبگرم نورآباد در زمينی به مساحت •


