گردشگری ورزشی

اهداف کمیسیون گردشگری ورزشی

گردشــگری در جهــان کنونــی بــه عنــوان یکــی از بزرگرتیــن و
متنــوع تریــن صنایــع دنیــا مطــرح مــی باشــد و رشــد رسیــع آن
تغییـرات اجتامعــی ،اقتصــادی و محیطــی فراوانــی را بــه دنبــال
داشــته اســت.
پيونــد ميــان گردشــگری و ورزش نــوع جدیــدی از گردشــگری
را پدیــد آورده اســت كــه ســاختاری نویــن و جامــع را بـرای پــر
كــردن اوقــات فراغــت و تفریــح هم ـراه بــا نشــاط روحــی و
جســمی انســان هــا ایجــاد مــی كنــد .گردشــگری ورزشــی در
ســال هــای اخیــر بــه شــکل فعــال ،رویــداد و یــا نوســتالژیک
بــه رسعــت در حــال گســرش اســت .رویدادهــای بــزرگ
ماننــد بــازی هــای املپیــک گردشــگران زیــادی را در قالــب
ورزشــکار ،مربــی ،بازدیدکننــده و  ...از رسارس دنیــا بــا رنــگ
هــا و نژادهــای مختلــف بــه خــود جلــب مــی منایــد .بنابرایــن
برنامــه ریــزی میزبــان املپیــک و دولــت هــا بـرای گردشــگران از
اهمیــت باالیــی برخــوردار مــی باشــد .در همیــن راســتا کمیتــه
ملــی املپیــک اقــدام بــه تاســیس کمیســیون گردشــگری ورزشــی
منــوده اســت.

 .1شناســاندن جاذبــه هــای توریســتی و گردشــگری ورزشــی کشــور
جمهــوری اســامی ای ـران و آشــنا ســاخنت مــردم کشــور و ســایر ملــل بــا
خصوصیــات فرهنگــی ســنتی و آثــار تاریخــی و متدنــی ایـران و جهــان بــه
منظــور ایجــاد تفاهــم بیــن ملتهــا در قالــب تــور هــا و کاروان هــای
ورزشــی
 .2بررســی مســتمر اقلیمــی ،فرهنگــی و مطالعــه و تحقیــق دربــاره جاذبــه
هــای ســیاحتی و زیارتــی کشــور و ارائــه برنامههــای الزم ب ـرای معرفــی
جاذبــه هــا بــه منظــور بهرهبــرداری از آنهــا بــه جامعــه بیــن املللــی ورزش
و کاروانهــای ورزشــی
 .3ایجــاد ارتبــاط بــا ســازمان هــا و مراکــز داخلــی و بیناملللــی جهانگــردی
در جهــت انجــام همکاریهــای متقابــل و گــردآوری و مبادلــه اطالعــات
گردشــگری و جهانگــردی و رشکــت در منایشــگاههای بیناملللــی
جهانگــردی و گردشــگری بــر حســب رضورت

 .4بررســی ،تهیــه طــرح و کوشــش در اجــرای طــرح هــای
مناســب بــرای جــذب و دیــدار جهانگــردان و گردشــگران در
قالــب تیــم هــای ورزشــی از ایــران و ایجــاد تســهیالت الزم
ب ـرای برگ ـزاری گشــت هــای ارزان جهــت گــروه هــای ورزشــی
جمهــوری اســامی ایــران
 .5کمــک بــه بــاال بــردن ســطح ارائــه خدمــات گردشــگری و
همچنیــن کمــک بــه افزایــش ســطح درآمــد عمومــی و ارزی
کشــور از طریــق بازاریابــی و گســرش مبــادالت مســافرتی و
ســیاحتی ســامل در قالــب کاروانهــای ورزشــی داخــل و خــارج
از کشــور
 .6ترغیــب ورزشــکاران و مــردم ایـران بــه اســتفاده بیشــر از ایــام
و ســاعات فراغــت و مشــاهده جاذبــه هــای گردشــگری ورزشــی
کشو ر
 .7کمــک بــه افزایــش ســطح درآمــد عمومــی و ارزی کشــور از
طریــق بازاریابــی و گســرش مبادالتــی مســافرتی و ســیاحتی
ســامل در قالــب کاروانهــای ورزشــی داخــل و خــارج از کشــور
 .8تعییــن اولویــت در زمینــه چگونگــی فعالیــت هــای ارتباطــی و
تبلیغاتــی صنعــت ایرانگــردی و جهانگــردی در ورزش
 .9توســعه ورزش از طریــق جاذبــه هــای گردشــگری و کمــک بــه
برنامــه ریــزی آمــوزش و آموزش مســتمر
 .10حامیــت از آثــار مکتــوب و غیــر مکتوب(صوتــی و تصویــری
و  )...تخصصــی گردشــگری ورزشــی
 .11کمــک بــه تعمیــق فراینــد خصوصیســازی بــه مفهــوم
مردمــی کــردن مقولــه گردشــگری در حــوزه ورزشــی
 .12کمــک بــه تدویــن طرحهــای مطالعاتــی و پژوهشــی در
حــوزه گردشــگری ورزشــی
 .13ارائــه مشــاوره برگــزاری هامیشهــا و جشــنوارهها و
منایشــگاههای مرتبــط در موضوعــات گردشــگری ورزشــی
 .14کمــک بــه توســعه گردشــگری ورزشــی در ایجــاد وفــاق ملــی
و تفاهــم و همگرایــی اقــوام
 .15برگـزاری کارگاه هــای آموزشــی در حــوزه گردشــگری ورزشــی
بــا همــکاری آکادمــی ملــی املپیــک

اعضای کمیسیون

برنامه های آتی کمیسیون
 -1فعالیت در حوزه های علمی گردشگری ورزشی
 -2رفــع مشــکالت و معضــات گردشــگری ورزشــی بــه مشــاوره و تعامــل
بــا نهادهــای ذیربط
 -3ایجاد تعامل بین بخش های مختلف گردشگری ورزشی
 -4پیگیــری و راه انــدازی کمیســیون گردشــگری ورزشــی در شــورای
املپیــک آســیا و بعــد کمیتــه بیــن املللــی املپیــک
 -5برگزاری گردهامیی گردشگری ورزشی
 -6برگــزاری هامیــش ملــی گردشــگری ورزشــی قبــل از املپیــک 2020
(خــرداد مــاه یــا تیرمــاه)
 -7برگــزاری جشــنواره گردشــگری ورزشــی بــا همــکاری ســازمانها و
نهادهایــی ماننــد شــهرداری ته ـران وزارت می ـراث فرهنگــی ،گردشــگری
و صنایــع دســتی
 -8تدویــن طــرح پیشــنهادی کمیســیون گردشــگری ورزشــی شــورای
املپیــک آســیایی
 -9رشکت کمیسیون گردشگری ورزشی در منایشگاه گردشگری تهران
 -10تدوین تقویم رویدادهای گردشگری ورزشی
 -11تــاش در جهــت تســهیل حضــور عالقهمنــدان گردشــگری ورزشــی
دررویدادهــای بیــن املللــی

رئیس کمیسیون:
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