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-  مقاالت و یادداشت های به چاپ رسیده
    در ]دهکده مهر[  صرفًا بیانگر آراء و نظرات صاحب قلم بوده

    و ]دهکده مهر[ هیچ مسئولیتی در برابر آنها ندارد.
-  ]دهکده مهر[ در بررسی و اصالح مطالب ارسالی، آزاد است. 

-  نقل مطالب و عکس ها با ذکر منبع و جهت استفاده
    در امور تحقیقی و تحلیلی بالمانع است.
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گیالن؛قطب گردشگری
 ایران در ۲۰۲۰

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد
ابالغ بیش از 13 هزارمیلیارد تومان 
اعتبارات وزارت تعاون به بانکها
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بخش تعاون تا پایان 
دولت دوازدهم

متحول خواهد شد

شریعتمداری وزیر تعاون:

12

28

بازدید مدیران ملی 
سازمان توسعه صنعتی  

ملل متحد  از ظرفیت های مسیر 
گردشگری دیلمان
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فقر در روستا به دليل فشار بر منابع محيطي 
اين  از  ناپايدار  و  اصولي  غير  بهره برداري  و 
و  زيست  محيط  تخريب  تشديد  موجب  منابع 
بحران هاي زيست محيطي نيز به واسطه تحليل 
و از بين بردن منابع مورد استفاده روستائيان، بر 

شدت فقر آنان مي افزايد.
پايين بودن متوسط درآمد سرانه خانوارهاي 
روستايي، بازدهي پايين مرتع و عدم دسترسي 
به فرصت هاي شغلي عامل فقر اقتصاد روستايي 
و سطح پايين تحصيالت خانوار روستايي و باال 
بودن بعد خانوار عامل فقر اجتماعي روستاييان 

استفاده كننده از مرتع بوده است.
نيازهای  پايدار، توسعه ای است که  توسعه 
توانايی  در  ايراد  ايجاد  بدون  را  فعلی  نسل 
خود  احتياجات  برآوردن  در  آينده  نسل های 
را  الگويی  پايدار  توسعه  کند.رويکرد  تأمين 
توسعه  بر  آن عالوه  در  که  آورد  به وجود خواهد 
اقتصادی، می توان عدالت اجتماعی و هم سالمت 

و ماندگاری محيط زيست را دنبال کرد.
بايد توجه کرد که حرکت به سمت يک مسير 
، تنها به مديريت بهتر اقتصاد و  پايدار توسعه 
داشتن  بلکه  نمی شود،  خالصه  محيط زيست 
شرايط مطلوب اقتصادی، اجتماعی برای تضمين 
الزم  مدت  بلند  و  کوتاه  فعاليت های  پايداری 

است.
تا زمانی که اقتصاد صنعتی موضوع فقرزدايی 
و احياء دوباره فرصت های شغلی را ناديده بگيرد، 

نمی توان به يک پايداری بلند مدت دل بست.
و  اطمينان  يک  پايداری  صحيح  مفهوم 
تضمين از کيفيت رضايت بخش زندگی را برای 
اين  با  برخورد  در  البته  دارد.  دنبال  به  هر کس 
موضوع فقط کاهش ميزان فعاليتهای آلوده کننده 
و جلوگيری از افزايش سطح مصرف کافی نيست 
بلکه ايجاد فعاليت با برنامه ريزی مناسب برای 
کاهش فقر و موفقيت در رسيدن به عدالت بيشتر 

نيز  خارج کشورها  و  داخل  در  فرصتها  وتقويت 
الزم است.

وجود فقر و نابرابری در جوامع بشری پديده 
طبيعی نيست، بلکه محصول نوع روابط اجتماعی، 
اقتصادی و سياسی حاکم بر آن است که موجب 
می  امکانات  و  منابع  نابرابر  توزيع  و  دسترسی 

شود.
باعث  که  مواردی  به  اينجا  در  است  الزم 
می انجامد  پايدار  امنيت  مدت  دراز  موفقيت 

اشاره ای کنيم: 
- يكپارچگي اقتصادي- محيطي: تصميمات 
برمحيط  كه  اثراتي  به  باتوجه  بايد  اقتصادي 

زيست ميگذارند اتخاذ شوند.
- تعهد بين نسلها: تصميمات زمان حال بايد 
با مالحظه نتايجي كه برمحيط زيست نسل هاي 

آينده دارند گرفته شوند.
حق  داراي  مردم  همه  اجتماعي:  عدالت   -
در  از محيطي هستند كه می خواهند  بهره مندی 

آن رشد كرده و شكوفا شوند.
و  منابع  از  محافظت  محيطي:  حفاظت   -
مراقبت از حيات وحش و پوشش گياهي ضرورت 

دارد.
-كيفيت زندگي: تعريف گسترده تري از رفاه 
از محدوده  به نحوي كه  ارائه شود  بايد  بشري 

رفاه اقتصادي فراتر رود.
به  نهادها  مجدد  مهندسی  مشاركت ها:   -
نحوي كه از طريق آنها امكان شنيده شدن كليه 

صداها در فرايند تصميم گيري فراهم آيد.
اجرای  با  اميد آن است در کشور عزيزمان 
نسل   برای  روشنی  آينده  پايدار  توسعه  برنامه 

های آينده مان بسازيم. آمين.

صاحب امتياز و مديرمسئول |
علی رضا کيوان فرد |
خرداد 1398 |

توسعه پایدار ؛  تضمین کیفیت باالی زندگی است
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سرمقاله...
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یادداشت...
گامی مطمئن برای توسعه  ای پایدار

در  آينده،  از  حمايت  براي  تالش  پايدار،  توسـعه 
زمان حال اسـت. توسعه ای بومی و پايدار، حلقه مفقوده 
توسعه ای  برنامه های  و  اقتصادی  فعالیت های  تمامی 
و  ايجاد  برای  مناسب  نبود يک سازوکار  کشور است. 
جوامع  در  علی الخصوص  اقتصادی  بسترهای  تقويت 
روستايی سبب مهاجرت از روستاها به شهرها و افزايش 
معضل حاشیه نشینی، افزايش آمار طالق، افزايش آمار 
اعتیاد به مواد مخدر و بزه های بسیار ديگری شده است.

حلقه  کردن  پیدا  به  نیاز  البته  معضل  اين  حل 
مفقوده توسعه کشور برای رسیدن به نرم و مولفه های 
استاندارد توسعه پايدار جهانی از طريق بومی کردن آن 

مولفه هاست.
کرد،  اشاره  آن  به  می توان  که  مباحثی  از  يکی 
مباحث  است.  کشاورزی  طريق  از  توسعه  به  رسیدن 
زيادی در مورد نقش کشاورزی در فرآيند توسعه پايدار 

صورت گرفته است.
تجربه نشان داده که توسعه  بخش کشاورزی نقش 
اقتصادانان  دارد.  اقتصادی  توسعه  جريان  در  حیاتی 
کشاورزی  توسعه  که  بودند  عقیده  اين  بر  دهه۱۹۴۰ 
و صنعتی به دلیل محدود بودن منابع اقتصادی در دو 
میان  در  که  حالی  در  می کنند؛  حرکت  متضاد  جهت 
تنها  نه  که  است  رايج  باور  اين  معاصر  اقتصاددانان 
تضادی بین رشد همزمان و هماهنگ دوبخش وجود 
ندارد، بلکه آنها می توانند در جريان توسعه اقتصادی به 

رشد يکديگر کمک کنند.

بخش کشاورزی در مراحل اولیه روند توسعه پايدار 
اقتصادی به دلیل تولید بخش مهمی از درآمد ملی و 
سرمايه  و  کار  نیروی  از  عمده ای  قسمت  دربرداشت 
موجود در اقتصاد نقش اساسی در جريان رشد و توسعه 

اقتصادی دارد.
اقتصاد  ديگر  بلندمدت بخش های  در  به هر حال 
يعنی صنعت و خدمات با نرخ باالتری رشد می کنند و به 
 تدريج جايگزين بخش کشاورزی در اقتصاد می شوند.

گردشگری هم مانند کشاورزی می تواند نقش بسزايی 
در توسعه پايدار جوامع بومی داشته باشد.

گردشگري از ديرباز در ايران رونق داشته و شواهد 
تاريخي فراواني داّل براين مدعا وجـود دارد،  اما صنعت 
بايد، رشد و توسـعه  آنچنان كه  ايران،  گردشگري در 
بـراي  چنداني  موفقیت  نتیجـه  در  و  اسـت  نیافتـه 
مزايـاي  بـه  و همچنـین دسـتیابي  جـذب گردشـگر 
اقتصـادي، فرهنگـي، اجتمـاعي، و سیاسـي صـورت 

نگرفتـه اسـت.
گردشگری،  توسعه  ايده آل  به  رسیدن  برای  البته 
آن  به  تفصیل  به  که  است  حیاتی  امری  زيرساخت 
پرداخته خواهد شد. ولی در اين مجال بايد ذکر شود که 
توسعه گردشگری پايدار، نقش بسزايی در توسعه پايدار 

جوامع بومی ايفا خواهد کرد.
دبير شورای سياست گذاری |
سيد عليرضا کاظمی دوالبی |
خرداد 1398 |
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امروزه توسعه پایدار یکی از اصلی ترین دغدغه های کشورهای در حال توسعه است. صنعت 
گردشگری همواره فرصتی مناسب برای به وجود آوردن توسعه پایدار و همچنین ابزاری مناسبی 
برای رشد اقتصادی در جوامع گوناگون بوده است. همانطور که میدانیم عوامل گوناگونی موجب 
میشود تا گردشگران تجربیات متفاوتی را در طول سفر خود بدست آورند ، خوراک و نوشیدنی 
همواره یکی از مؤثرترین فاکتورها بر تجربه گردشگران بوده و حتی باعث رشد و ترقی بسیار از 

مقاصد گردشگری نیز شده است.
باتوجه به نقش مؤثر خوراک و نوشیدنی شرکت بومی فود فعالیت خود را به عنوان عضو کوچکی از 
صنعت گردشگری با هدف باال بردن سطح تشریفات و پذیرایی و همچنین شناساندن طعم خوراک 
و نوشیدنی ایران زمین به گردشگران داخلی وخارجی آغاز نمود. باشد تا با کمک پروردگار بلند 

مرتبه گامی هرچند  کوچک در رشد و شکوفایی میهن عزیزمان ایران برداریم.   

هاشمی  اله  نیایش)آیت  بزرگراه  به  نرسیده   / عصر  ولی  خیابان  تهران/ 
طبقه ۱۵  / کیان  برج   / ناصری  کوچه  نبش  رفسنجانی(  

02۱-7۵98۱90۱
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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهتمام ویژه به ایجاد شفافیت در 
بخش تعاون گفت: تا پایان دولت دوازدهم شاهد تحول در بخش تعاون خواهیم بود.

محمد شریعتمداری در نشست هم اندیشی توسعه بخش تعاونی اقتصاد که با 
اینکه  از  پس  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  تعاون  بخش  فعاالن  و  گران  تعاون  حضور 
با بحران مواجه شدند و  با به کارگیری روش های سنتی  اقتصادهای سوسیالیستی 
نتوانستند با کفایت نسبت به حل مشکالت اقتصادی خود اقدام کنند زمینه فکر، 
مکتب و شکل مشارکت جویانه مردمی از اقتصاد مبتنی بر انسان و بر پایه عدالت 
اجتماعی در جهان تحت عنوان اقتصاد تعاونی شکل گرفت. وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی ادامه داد: به لطف الهی بعد از انقالب اسالمی با پیگیری های آیت اهلل شهید 
بهشتی فکر و اندیشه تعاون در کشور چنان بالنده شد که نظام جمهوری اسالمی ایران 
در همان زمان اقدام به تأسیس وزارت تعاون کرد. ضمن اینکه در همان زمان نقش 

تعاون در بخش های مختلف از جمله دوران دفاع مقدس را نمی توان نادیده گرفت.
این عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: متأسفانه بعد از انقالب به تدریج و به دالیل 
گوناگون شاهد نزول بخش تعاون بودیم و فکر می کنم با اقدامات و اهدافی که در پیش 
نویس گام دوم از سوی رئیس جمهور پیش بینی شده گام های مثبتی در جهت رونق 
بخش تعاون برداشته شود. همچنین امیدواریم در پایان دولت دوازدهم شاهد اتفاقات 

مثبت در این بخش باشیم.
وی با تاکید بر اینکه با همدلی، مشارکت و همکاری بخش های مختلف درگیر 
حوزه تعاون با محوریت وزارت تعاون، اتاق تعاون و اتحادیه ها می توانیم چشم انداز 
خوبی را از بخش تعاون در آینده متصور باشیم، به نگاه ویژه دولت به این بخش اشاره 
کرد و افزود: افزایش 11 برابری بودجه تعاونی ها و اتحادیه ها و اتحادیه های تعاونی 
به رغم همه محدودیت های مالی در قانون بودجه 98 نشانگر نگاه حمایتی دولت به 
این بخش است و بخش تعاون به عنوان یک اقدام مهم برای حل مشکالت اقتصادی 

می تواند به کار گرفته شود.
شریعتمداری همچنین به اولویت تعاونی ها در واگذاری شرکت های دولتی اشاره 
کرد و افزود: واگذاری ها با رویکرد اهلیت تعاونی ها مهمترین رویکردی است که اخیراً 
در دولت به آن توجه داریم. به طوری که در واگذاری ها با رعایت بخش تعاون، عالوه بر 

رونق این بخش، منویات تعاون در حوزه اشتغال زایی نیز محقق خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته قرار 
است بخشی از واگذاری ها به ویژه در شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی با اولویت 
بخش تعاون واگذار شوند و این اطمینان را می دهیم که با واگذاری شرکت های دولتی 
به بخش تعاون با پشتوانه سرمایه اجتماعی و سرمایه ملی می توانیم شفافیت و عدالت 
را در اقتصاد مشاهده کنیم. این عضو کابینه دولت دوازدهم از راه اندازی دو سامانه در 
حوزه تعاون همزمان با هفته جهانی تعاون خبر داد و گفت: »سامانه جامع و هوشمند 
با رویکرد توسعه  بخش تعاون« و »سامانه جامع شفافیت صندوق ضمانت تعاون« 
شفافیت در بخش تعاون تأسیس شده است و من این وعده را می دهم که با راه اندازی 
این سامانه ها شفافیت در همه امور مرتبط با بخش تعاون کاماًل مشهود خواهد بود. 

ضمن اینکه فرآیند ایجاد تعاونی نیز از حدود یک ماه به پنج روز کاهش می یابد.
شریعتمداری با بیان اینکه با تأسیس دو سامانه مذکور شاهد حذف امضاهای 
طالیی در این بخش خواهیم بود افزود: شفافیت در این بخش به گونه ای است که 
به آدرس فرد متقاضی و مشخصات وی مشخص خواهد شد که چه کسی در چه 
منطقه ای و برای چه فعالیتی نسبت به دریافت تسهیالت 4 درصدی بخش تعاون 
اقدام کرده است. در این شرایط قطعًا متخلفان باید این تسهیالت را برگردانند و در 
این زمینه یک شفافیت بسیار خوب ایجاد خواهد شد. وی ادامه داد: ما امروز موفق 
تعاون که  بر اساس آن تمام فعاالن بخش  اندازی کنیم که  راه  را  شدیم سامانه ای 
تمایل به توسعه تعاونی خود دارند در اولویت نخست و همچنین عالقه مندان به ایجاد 
شرکت های تعاونی در گام دوم می توانند در این سامانه ثبت نام کنند و پس از تأیید 
و احراز صالحیت از منابع مالی خردی که توسط مردم وارد بخش تعاون می شود، 
استفاده کنند؛ البته صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون بازگشت این منابع 
را به مردم تضمین می کند. بر اساس این گزارش امروز قرار است »سامانه جامع و 
هوشمند بخش تعاون« و »سامانه جامع شفافیت صندوق ضمانت تعاون« رونمایی 
شوند، همچنین تفاهم نامه راه اندازی صندوق ریسک پذیر بخش تعاون میان معاونت 
تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون و صندوق پژوهش فناوری دانشگاه 

تهران به امضا خواهد رسید.

بخش تعاون تا پایان دولت دوازدهم
متحول خواهد شد

شریعتمداری وزیر تعاون:
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هزار   13 تاکنون   9۷ ابتدای سال  از  داشت:  اظهار  منصوری  دکتر عیسی 
بانک ها  به  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اعتبارات  تومان  میلیارد  و 300 

ابالغ شده است.
جلسه  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون  منصوری  عیسی  دکتر 
کارگروه اشتغال گلپایگان با اشاره به اینکه از ابتدای سال 9۷ تاکنون از مجموع 
18 هزار و 300 میلیارد تومان منابعی که در اختیار این وزارتخانه بوده، 13 هزار 
و 300 میلیارد تومان به بانک ها ابالغ شده است گفت: از این میزان 3 هزار و ۷50 
میلیارد تومان برای نهادهای حمایتی و 600 میلیارد تومان برای مناطق زلزله زده 
اختصاص یافته است. منصوری افزود: در حال حاضر 9 هزار و 500 میلیارد تومان 
در اختیار این وزارتخانه است که 8 هزار میلیارد تومان آن را بانک ها به متقاضیان 
پرداخت کردند. وی با بیان اینکه سامانه اشتغال ایرانیان تا پایان تیر راه اندازی 
می شود گفت: این سامانه با هدف سیاست گذاری دقیق در حوزه کار و اشتغال 
کشور راه اندازی می شود و تمام افراد شاغل در کشور یک کد شغلی دریافت  و 

تخصص و مهارت آن ها در حوزه کار و اشتغال مشخص می شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بین سال های 92 تا 96 سهم 
اشتغال روستایی در اشتغاِل ایجاد شده سرانه کشور، حدودا صفر بوده است، اما 

این میزان در سال 97 به 25 درصد رسیده است.
وی اضافه کرد: برای اینکه اثربخشی وام های اعطایی افزایش یابد دو برنامه 
مناطق  اشتغال  توسعه  مداخالت  بحث  یکی  داریم،  کار  دستور  در  همزمان  را 
و  نهاد  مردم  و گروه های  نهادهای حمایتی  و  ها  با همکاری دستگاه  روستایی 
دیگری بحث نظارت دقیق بر دستاوردهای این برنامه است که هم اکنون انجام 
می شود که به هدف اشتغال برسیم و منابع به انحراف نرود. معاون وزیر تعاون،کار 
و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه سامانه اشتغال ایرانیان تا پایان تیرماه امسال 
افراِد در سن  این است که همه  این سامانه هدف  رونمایی می شود، گفت: در 
اشتغال و کار کشور دارای یک کد شغلی باشند؛ کسی که خارج جمعیت فعال 
اگر  و  بیکار  یا  است شاغل  فعال  آنکه در درون جمعیت  و  باشد  است مشخص 
شاغل است چه رشته ای و اگر تخصص، تجربه و مهارت دارد در چه رشته ای که 
به صورت دقیق کدبندی شده و مشخص باشد و این ابزاری برای سیاستگذاری 

دقیق اشتغال است.
سرمایه  و  اشتغال  شورای  جلسه  در  حضور  نتیجه  به  اشاره  با  منصوری 
برنامه مشترک  مقرر شد یک  این جلسه  در  گلپایگان گفت:  گذاری شهرستان 
بین دستگاهی و بخش خصوصی با محوریت فرماندار در حوزه های زیر ساختی، 
فضای کسب و کار و رشته فعالیت مشخص برای توسعه اقتصاد و اشتغال با توجه 
به ظرفیت ها و نیازها شهرستان تدوین تا با تمرکز، پیاده سازی و حمایت این 
برنامه زمینه الزم برای پیشرفت و توسعه این خطه بیشتر از گذشته فراهم شود. 
بانک ها شفافیت و  انتظار داریم  معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 

سرعت عمل در پرداخت تسهیالت را در دستور کار خود قرار دهند.

ابـــــــــــــــــــالغ بیش از 13 هـــــــــــزار
میلیــــــــــــــــــارد تومان اعتبارات
وزارت تعـــــــــــــــاون به بانکـــــــــها

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد



بازدید مدیران 
ملی سازمان 
توسعه صنعتی  
ملل متحد

 از ظرفیت های 
مسیر گردشگری 
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رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  تکاپو  طرح  ملی  مدیر 
مدیر  یونیدو،  پوشاک  ملی  مدیر  همراه  به  اجتماعی 
مدیر  و  یونیدو  عسل  ملی  مدیر  یونیدو،  آی.تی  ملی 
ملی گردشگری یونیدو به مدت دو روز از ظرفیت های 
های مسیر گردشگری دیلمان )البرز مرکزی( بازدید و 

در جلسات تخصصی شرکت کردند.
به همراه مدیر  تکاپو وزارت کار  مدیر ملی طرح 
مدیر  یونیدو،  آی.تی  ملی  مدیر  یونیدو،  پوشاک  ملی 
به  یونیدو  گردشگری  ملی  مدیر  و  یونیدو  عسل  ملی 
گردشگری  مسیر  های  ظرفیت های  از  روز  دو  مدت 
تخصصی  جلسات  در  و  بازدید  مرکزی(  دیلمان)البرز 
فعاالن  حضور  با  جلسات  برگزاری  کردند.  شرکت 
از  بازدید  سیاهکل،  پوشاک  فعاالن  و  عسل  محصول 
کاروانسرای تی تی، تعاونی زنبور عسل آویشن، کارگاه 
و فروشگاه سفال آذرچهر و تولیدی لباس محلی گیل 

آوا ازجمله برنامه های این سفر دو روزه بود.
گردشگری  مسیر  ظرفیت های  بررسی  جلسه  در 
شبکه  دبیر  دوالبی  کاظمی  سیدعلیرضا  دیلمان، 
بین المللی توسعه کارآفرینی دهکده مهر به توضیحاتی 
در خصوص طرح کریدور گردشگری دیلمان پرداخته 
از  نیا  کوچک  سجاد  و  پور  شیرعلی  رامین  سپس  و 
مدیران این طرح ملی به بیان فرصت ها و ظرفیت های 
و  منطقه  صنایع دستی  و  کشاورزی  و  گردشگری 
همچنین توضیح پروژه های در دست اقدام پرداختند.

بومی  فعاالن  عسل،  زنجیره  تخصصی  جلسه  در 
محصول عسل بیان داشتند که دلیل اصلی کاهش تولید 
عسل  زنبور  فرآورده های  تولید  بخش  به  ورود  عدم  و 
کارآفرینی  توسعه  دفتر  باید  و  بوده  فروش  در  ناتوانی 
دهکده مهر در این خصوص ورود مستقیم داشته باشد.

مدیر ملی رسته زنبورداری یونیدو نیز گفت: باید 
سرمایه گذاری در تولید فرآورده های زنبور همچون ژل 

رویال و زهر و بره موم صورت گیرد.
برنامه  تهیه  از  پس  گردید  مقرر  جلسه  این  در 
عمل مقدمات اجرای کار شامل برگزاری دوره آموزشی 

زهرگیری زنبور عسل و بره موم و تولید برند و ایجاد 
امکانات فروش برند اجرا گردد.

پوشاک  فعاالن  نیز  پوشاک  تخصصی  جلسه  در 
سنتی به توضیح توانایی های تولید شهرستان سیاهکل 
در این خصوص و همچنین مشکالت موجود همچون 
مقرر  و  پرداختند  تولید  فضای  و کمبود  بازار محدود 
مسیر  در  پوشاک  زنجیره  ایجاد  عمل  برنامه  گردید 
پوشاک طراحی  ملی  مدیر  توسط  دیلمان  گردشگری 
و تولید لباس های مد روز با تلفیق هنر سنتی و روز در 

دستور کار قرار گیرد.
آذرچهر  سفال  کارگاه  از  به عمل آمده  بازدید  در 
باید  گفت:  کارگاه  این  مسئول  آل بویه  آذرچهر  نیز، 
برنامه های  ازجمله  متخصص  انسانی  نیروی  آموزش 
برنامه ریزی  با  را می توان  فروش  و مشکل  باشد  اولیه 

مناسب برطرف کرد.
مسئول آی.تی یونیدو نیز خبر از استفاده از بالک 
چین در صنعت سفال و زنبور عسل داد که با این کار 

از  و  شده  شناسنامه  دارای  منطقه  محصوالت  تمامی 
لحظه تولید تا لحظه فروش قابلیت ردگیری خواهند 

داشت.
از ظرفیت های گردشگری منطقه دیلمان  بازدید 
نیز از دیگر برنامه ها بوده که در این سفر مقرر گردید 
تورهای  سیاهکل؛  دفتر  توسط  تور  طراحی  از  پس 
منطقه  این  در  معتبر کشور  آژانس های  توسط   PIV

برگزار و کمپ حرفه ای نیز طراحی و اجرا گردد.
همچنین برگزاری کالس های آموزشی استانداردسازی 
اقامتگاه های بومگردی از دیگر توافقات این سفر بود که به 

زودی اجرا می شود.
سید علیرضا کاظمی دوالبی دبیر شبکه بین المللی 
توسعه کارآفرینی دهکده مهر در همین زمینه اظهار 
کرد: این سفر به دعوت مدیران دفتر توسعه کارآفرینی 
سایر  زودی  به  و  برگزارشده  سیاهکل  مهر  دهکده 
گردشگری  منطقه  در  نیز  بین المللی  و  ملی  مدیران 

دیلمان حضور خواهند یافت.
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در جلسه ای که به ریاست حسین فیروزی معاون 
استاندار  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی 
)سازمان  یونیدو  نماینده های  حضور  با  و  کردستان 
توسعه صنعتی ملل متحد( و جمعی از مدیران استان 
در استانداری کردستان برگزار شد، روند تبدیل عمارت 

مشیردیوان، به خانه خالق صنایع دستی، بررسی شد.
ارزشمند  عمارتی  را  مشیردیوان  فیروزی،  حسین 
دانست و افزود:خانه خالق صنایع دستی کردستان را به 
مقصد گردشگری هنری تبدیل میکند و ظرفیت های 
المللی  بین  و  ملی  های  بازار  به  را  استان  این  سرشار 

متصل میکند و موجب توسعه اقتصادی می شود.
وی در خصوص علت انتخاب عمارت مشیردیوان 
در  عمارت  این  گفت:  خالق،  خانه  به  تبدیل  برای 
جامع   مسجد  آن  روبروی  که  شده  واقع  ای  مجموعه 
سنندج، که یکی از بناهای تاریخی استان به شمار می 
رود، در کنار آن خانه ُکرد )عمارت آصف( و پایین تر از 
آن نیز موزه سنندج )عمارت حبیبی( قرار دارد که از 

بناهای تاریخی سنندج محسوب می شوند.
فیروزی در ادامه افزود: کل این مجموعه تاریخی و 
ارزشمند در مرکز شهر قرار دارد که در طول روز حداقل 
این مسیر  از  نفر جمعیت سنندج  از 400 هزار  نیمی 

پروژه خانه  خالق
صنایع دستی کردستان

با همکاری یونیدو، وزارت کار و سازمان میراث فرهنگی
صنایع دستی و گردشگری ایجاد می شود

عبور می کنند و همچنین جایگاه این اماکن دلیل بازدید 
بیشتر مسافران از آن شده است. 

معاون اقتصادی استاندار اضافه کرد: این منطقه از 
گذشته تاکنون به عنوان محل دائمی نمایشگاه صنایع 
دستی در ذهن مردم ثبت شده چون مغازه های روبروی 
هیچکدام  و  بوده  دستی  صنایع  عرضه  مرکز  عمارت، 

حاضر به تغییر مکان نیستند.
وی در بخش دیگری از این جلسه اظهار داشت: 
از گذشته تا به امروز بخش عمده ای از مردم کردستان، 

دستی  صنایع  تولید  صرف  را  خود  وقت  از  قسمتی 
اند،  داشته  دیگری  شغل  که  کسانی  حتی  کرده اند 
بنابراین صنایع دستی با زندگی مردم این استان عجین 

شده است.
مهد  کردستان  کرد:  یادآوری  پایان  در  فیروزی 
موسیقی است و شهرداری سنندج قصد دارد به کمک 
یونسکو سنندج را به عنوان شهر خالق موسیقی معرفی 
اطمینان  این  استان،  به ظرفیت های  توجه  با  کند که 

وجود دارد که این امر محقق شود.
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گردشگری
و توسعه پایدار

جهانی شدن مجموعه ای از فرایندهای چند بعدی و پیچیده است که 
و  فرهنگ  سیاست،  ایدئولوژی،  اقتصاد،  جمله  از  متعددی  عرصه های 
منطق  در  اساسا  شدن  جهانی  منطق  می گیرد.  بر  در  را  محیط زیست 
سرمایه  داری؛ یعنی حفظ و بسط فرایند تکاثر سرمایه ریشه دارد و از اینرو 
اقتصاد در جبهه مقدم فرایند جهانی شدن قرار می گیرد. دراین عرصه، 
جهانی شدن عبارت است از ادغام شتابان اقتصادهای محلی و ملی در 
اقتصاد جهانی، ادغامی روبه رشد که با جریان کاالها و خدمات، سرمایه، 
فناوری، واطالعات درفراسوی مرزهای ملی همراه است. با بسط گستره 
نیز  بشر  دید می توان روند جهانی شدن را در سایر عرصه های زندگی 
مشاهده کرد. ارتباطات و تعامل های ملت ها عالوه بر زمینه های اقتصادی 
به سایر حوزه های فعالیت نیز تسری یافته و فعالیت های سیاسی، فرهنگی، 

اجتماعی، محیطی، علمی، مذهبی و حتی ورزشی رادر برگرفته است.

|گردآوری: مهدی خورسند|
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سیرتکاملی
روند تاریخی و سیرتکاملی جهانی شدن از چهار منظر قابل بررسی است:

1- منظر اقتصادی؛
2- منظر جهان بینی؛

3- منظر فرهنگی؛
4- منظر تنوع کنشگران؛

 
از منظر اقتصادی سیرتاریخی جهانی شدن را می توان به چهار مرحله عمده 
تفکیک کرد: مرحله داخلی، که کلیه فعالیت های موسسه در داخل کشور متمرکز 
است؛ مرحله بین المللی، که طی آن موسسه رقابت با کشورهای دیگر را در برنامه 
کاری خود قرار می دهد و یک واحد امور بین المللی در چارت سازمانی خود به وجود 
در  و شعبی  وسیعتر شده  فعالیت موسسه  قلمرو  که  ملیتی،  مرحله چند  می آورد؛ 
سایرکشورها ایجاد می شود؛ و مرحله جهانی که طی آن راهبرد موسسه بعد جهانی 
می گیرد و شعب آن در سطح جهان به صورت یکپارچه عمل می کنند و منابع مورد 

نیاز خود را با حداقل هزینه از سراسر دنیا تامین می نمایند.

اثرات جهانی شدن
جهانی شدن  مدافعان و مخالفان زیادی دارد. اصوال طرز تلقی  و نگرش نسبت 
به جهانی شدن بستگی به این موضوع دارد که فرد، گروه یا جامعه خاص از وضعیت 
به وجود آمده، منتفع و یا متضرر شده باشد. با مروری برمتون و نوشته های موجود، 

می توان اثرات مثبت و منفی جهانی شدن را به شرح زیر توصیف نمود:
الف- اثرات مثبت

یکپارچگی بازارهای جهانی از طرقی مانند کاهش موانع تجاری، بهبود ارتباطات، 
و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، امکان جریان آزاد سرمایه را بین کشورهای مختلف 
جهان فراهم می آورد و این امر ممکن است سبب تسریع رشد اقتصادی کشورها شود. 
موافقان جهانی شدن براین باورند که کشورهای درحال توسعه از این طریق می توانند 

برسرعت توسعه خود بیفزایند.
در زمینه های فرهنگی، امکان دسترسی به تنوع فرهنگی در اثر جهانی شدن 
افزایش یافته و این امر به ارتقای درک و تفاهم متقابل بین افراد کمک کرده است. 
درعرصه اجتماعی نیز جهانی شدن به بسط و گسترش سازمان های مردم نهاد به عنوان 

یکی از مهمترین عوامل در سیاست گذاری جهانی منجر شده است.

ب- اثرات منفی
جهانی شدن موجب فرار مغزها از کشورهای درحال توسعه شده است. فرصت هایی 
که در کشورهای پیشرفته موجود است استعدادها را از کشورهای فقیر به سوی خود 
می کشاند و این کشورها را دچار اضرار و خسران می نماید. به عنوان مثال، کشور هند 
ساالنه متجاوز از ده میلیارد دالر بابت فرارمغزهای دانشجویان هندی متضرر می شود. 
درحال  بر کشورهای  منفی  اثرات  کار، جهانی شدن  بازار جهانی  در  رقابت  نظر  از 
توسعه داشته است. کارکنان دانشی مانند مهندسان، وکال، مدیران، مشاوران، به خوبی 
می توانند در بازارهای جهانی رقابت کنند و دستمزدهای باالتری را طلب نمایند، اما 
کارگران ساده از چنین امکانی برخوردار نیستند. در بسیاری از کشورهای فقیر کارگران 
موافقت می کنند درشعب شرکت های جهانی با دستمزدهایی کمتر از سطح دستمزد 
در کشورهای غنی و در شرایط کارگاهی نامناسب کار کنند. به طور کلی مخالفان 
معتقدند که جهانی شدن در خدمت منافع شرکت های بزرگ و به ضرر شرکت های 
کوچک عمل می کند. درقلمرو سیاسی به نظر برخی از صاحبنظران، جهانی شدن 
موجب ظهور مراکز تصمیم گیری جهانی نامرئی شده و به تهدید کشورهای ضعیف 
پرداخته است. درعرصه فرهنگی و اجتماعی، جهانی شدن به عنوان یک خطر فرهنگی 
که همانند سازی سبک زندگی را در سطح جهان گسترش داده قلمداد شده است. 
عده ای براین باورند که این هجوم موجب از بین رفتن ویژگی های بومی و فرهنگی 
در سطح کشورهای جهان می شود. برخی نیز معتقدند جهانی شدن جرم و جنایت 
در سطح جهان را گسترش داده و از جمله برمیزان قاچاق انسان و به ویژه قاچاق 
زنان و کودکان افزوده است. ازمنظر زیست محیطی، مخالفان جهانی شدن آن را به 
مصرف بی رویه و نسنجیده منابع متهم می کنند. به نظر آنها ظرفیت اکولوژیکی جهان 
پاسخگوی جاه طلبی های کشورهای جهان به ویژه آمریکا، اروپا، ژاپن، چین و هند 

نیست و روند فعلی قابل دوام نخواهد بود.
 

تاریخچه وتعریف توسعه پایدار
از  جهانی  توسعه  برای  نروژ،  نخست وزیر  برانتلند«  »گرو  خانم   1987 درسال 
عبارت توسعه پایدار استفاده کرد و آن را توسعه ای اعالم کرد که آینده را با خطر 
قرار  فراوان  پایدار مبنای مباحثات  توسعه  بعد موضوع  به  از آن زمان  نکند.  مواجه 
گرفت و متخصصان و صاحبنظران درباره آن بسیار گفتند و نوشتند. در دو دهه اخیر 
که رشد شتابان جهانی شدن درسراسر گیتی موجب افزایش رو به رشد مصرف منابع 
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و خسارت های غیرقابل جبران به اکوسیستم های طبیعی شده است. توسعه پایدار 
بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. توسعه پایدار توسعه ای است که عالوه بر توسعه 
و تعالی زندگی نسل حاضر به حمایت از نسل های آتی نیز عنایت دارد و براساس 
انسانی و وضعیت محیطی و اکوسیستمی به طور همزمان مورد توجه  آن، شرایط 
قرار می گیرد. توسعه پایدار بر فلسفه پایداری ابتنا دارد. پایداری به توانایی سیستم 
نامحدود اطالق می شود و وضعیتی است که درآن وضعیت،  برای کارکرد درآینده 
مطلوبیت و امکانات موجود در طول زمان کاهش نمی یابد و منابعی که سیستم برای 
انجام فعالیت های خود به آنها وابسته است رو به ضعف نمی گذارد. توسعه پایدار نیز 
مجموعه اقداماتی است که با توجه به فلسفه پایداری هدایت می شود. در این نوع از 
توسعه، اقدامات و فعالیت ها به طور مداوم از منظر اصول پایداری بررسی می شود و 
مورد تجدید نظر قرار می گیرد، به نحوی که برای خیر جمعی جامعه و حفاظت از 
منابع، به گونه ای عالمانه و آگاهانه تصمیم گیری و برنامه ریزی شود و تصمیمات متخذه 

به مرحله اجرا درآید.
بین  تعهد  محیطی،  حفاظت  محیطی،  اقتصادی-  بریکپارچگی  پایدار  توسعه 
نسل ها و عدالت درون نسلی و بین نسلی، کیفیت زندگی و مشارکت آحاد جامعه در 
فرایند توسعه ابتنا دارد و زمانی عینیت می یابد که اوال کیفیت زندگی انسان را بهبود 
بخشد و ثانیا قابلیت زیسِت کره زمین را حفظ کند. در مورد ارتقای کیفیت زندگی 
انسان، سیاست های توسعه باید به گونه ای تدوین شود که زمینه تعالی همه آحاد 
جامعه را فراهم آورد؛ سالمت جسم و روان آنها را تدارک ببیند؛ امکانات آموزشی، 
پرورشی، بهداشتی و رفاهی را در حد یک  استاندارد شایسته زندگی در اختیار انسان 
بگذارد؛ امنیت سیاسی، اقتصادی و قضایی را برای او تامین نماید به صورتی که روابط 
انسانی مناسب بین افراد خانواده ها و درکل جامعه در سطوح محلی و سازمانی و ملی 
برقرار گردد. درمورد محافظت از قابلیت زیسِت کره زمین، توسعه ای مّدنظر است که 
براساس آن سیستم های پشتیبان زندگی و فرایندهای اکولوژیک که موجب تداوم 
چرخه عناصر اساسی)هوا، آب، خاک،....( می شوند و همچنین تنوع گونه های زیستی 
حفظ شود؛ پایداری منابع تجدیدپذیر تضمین گردد؛ مصرف منابع تجدیدناپذیر به 
حداقل برسد و محدوده ظرفیت تحمل زمین و اکوسیستم رعایت شود. به این ترتیب 
توسعه پایدار را می  توان مدیریت روابط سیستم های انسانی و اکوسیستم های طبیعی 
به منظور استفاده پایدار ازمنابع درجهت تامین رفاه نسل های حال و آینده تعریف کرد. 
دربرنامه ریزی توسعه پایدار پرسش هایی درباره چگونگی اثرات یک سیستم بر سایر 
قسمت ها مطرح می شود و همچنین این پرسش اساسی که آیا تعامل بین سیستم های 

موجود به کارآیی و اثربخشی بیشتر منجر می شود یا خیر مورد توجه قرار می گیرد.

ابعاد توسعه پایدار
توسعه پایدار دارای چهار بعد اساسی است و تحقق آن منوط به همکاری نزدیک 
دولت، بخش خصوصی، ونهادهای مدنی است. ابعاد چهارگانه توسعه پایدار عبارتند 
از: ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی. بعد اجتماعی به رابطه انسان با 
انسان های دیگر، اعتالی رفاه  افراد، بهبود دسترسی به سالمت و بهداشت و خدمات  
آموزشی، توسعه فرهنگ های مختلف و برابری و فقرزدایی عنایت دارد. بعد اقتصادی 
با متغیرهای اقتصادی مرتبط است و درآن رفاه فرد و جامعه باید از طریق استفاده 
بهینه و کارای منابع طبیعی و همچنین توزیع عادالنه منابع حاصله، تاحداکثر ممکن 
ارتقا یابد. بعد زیست محیطی با حفاظت و تقویت پایه منابع فیزیکی و بیولوژیکی و 
اکوسیستم مرتبط است و به رابطه بین طبیعت و انسان می پردازد. بعد سیاسی نیز به 
قوانین، سیاست ها، برنامه ریزی، بودجه بندی، نهادسازی، تنوع و تکّثرگرایی، احترام به 
حقوق انسانی و مشارکت موثر مردم در فرایندهای تصمیم گیری توجه دارد و به تنظیم 
وضعیت و شرایط الزم برای تلفیق هدف های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی و 

ایجاد رابطه مبادله بین آنها برای رسیدن به توسعه پایدار می پردازد.
درگزارش توسعه هزاره سازمان ملل متحد که با مشارکت نمایندگان دولت ها، 
از جوامع محلی تهیه شده است،  نمایندگانی  تشکل های غیردولتی، دانشگاهیان و 
شرکت کنندگان، اثرات تغییرات اکوسیستمی را در رفاه بشر مورد بررسی قرار دادند. 
براساس این گزارش، تمامی افراد بشر برای برخورداری از یک زندگی خوب، سالم 
و ایمن، بر اکوسیستم ها متکی هستند. قرن های متمادی است که طبیعت نیازهای 
انسان ها را در مورد غذا، آب، هوا و انرژی تامین کرده است. اما در حال حاضر به دلیل 
زیاده روی هایی که در استخراج منابع طبیعی صورت گرفته، ظرفیت و توانایی سیاره 
بررسی  این  یافته های  است.  تضعیف گردیده  به شدت  بشری  نیازهای  تامین  برای 

تصویری ناخوشایند را از وضعیت موجود ارائه می دهند: کاهش خدمات اکوسیستمی، 
افزایش تغییرات آب و هوایی، افزایش بحران ها و بالیای طبیعی، مشکالت روبه تزاید 
انبوه درگونه های زیستی، به  انقراض  از آلودگی های مختلف و تشدید شتاب  ناشی 
طوری که انواع گونه های زیستی با سرعتی بیش از هزار برابر سرعت طبیعی در حال 
انقراض هستند. بدیهی است که روندی این چنین شتابان درنهایت به ناپدید شدن 

خود انسان ها نیز منجر خواهد شد.

نتیجه گیری
ما  است.  کشورها  بین  متقابل  وابستگی  افزایش  شدن،  جهانی  واقعی  مفهوم 
درجهانی زندگی می کنیم که از سویی بسیار کوچک و یکپارچه و از سوی دیگر بسیار 
بزرگ و متنوع  است. جهان ماکلیت واحدی است که هرگونه کم و زیادی در هر یک از 
اجزای آن بر سایر اجزای  متشکله اش تاثیر می گذارد. وقایعی که در کشورهای شمال 
اتفاق می افتند سرنوشت کشورهای جنوب را تحت تاثیر قرار می دهند و رویدادهای 
کشورهای شرقی، آینده کشورهای غربی را رقم می زنند. به قول آنتونی گیدنز، جهانی 
شدن در واقع به معنای درهم گره خوردن رویدادهای اجتماعی و روابط اجتماعی 
سرزمین های دوردست با تار و پود موضعی یا محلی جوامع دیگر است. انتقال سریع 
و آسان سرمایه، جریان بی وقفه اطالعات و آمد و شد روزافزون افراد در سراسر جهان، 
موجب انتقال  بحران های اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی و اجتماعی از یک کشور 
به سایر کشورها می شود و انجام فعالیت های مختلف تولید در نقاط پراکنده جغرافیایی 
نیز بر وابستگی کشورها به یکدیگر می افزاید. بنابرآنچه گذشت، جهانی شدن سرنوشت 
از  می توان  چگونه  که  است  این  اساسی  پرسش  حال  است.  بشریت  آینده  محتوم 
فرصت  ها و امکانات برآمده از روند جهانی شدن بهره گرفت و با تهدیدهای ناشی از 
این روند، مواجهه عقالنی  و حساب شده انجام داد. به عبارت دیگر چگونه می توان 
به جای رهاسازی مهار جهانی شدن،  ضمن اتخاذ دیدگاهی راهبردی و عقالنی، به 
اعمال نفوذ در روند جهانی شدن پرداخت و آن را در مسیر توسعه پایدار هدایت کرد؟
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راهکارهای حرکت
به سمت توسعه پایدار
اقتصاد مشارکتی، زنجیره سازی کسب وکار 
و برندسازی خوشه ای
| محمد حسین جبل عاملی، مشاور و مدرس توسعه کسب و کار |
                                                                                                                                قسمت دوم
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گروه دوم از صنایع کلیدی اقتصاد بشر صنایع کشاورزی ، باغداری و دامپروری 
یعنی صنایعی که پایه خوراک بشر و بقای روزانه انسان را فراهم می آورند ، این صنایع 
را شاید مهمترین و کلیدی ترین پیش بشر دانست چون بدون آن غذایی برای خوردن 
به راحتی پیدا نمیشود و بقای انسان نیازمند همین تغذییه است ، صنایع کشاورزی 
، باغداری و دامپروری کهن ترین پیشه های بشر هستند ، این موضوع در گذشته 
دور به صورت کامال شخصی صورت میپذیرفت یعنی هر کسی برای نیاز خود اینکار 
را انجام میداد و نیاز خود را پرورش میداد ، با شکل گیری اجتماعی بیشتر شهرها و 
بزرگ شدن جامعه بشری و ایجاد شغلهای دیگر این موضوع به یک شغل بدل گردید 
تا فردی برای دیگران نیز فرآورده های کشاورزی ، دامپروری و باغی به وجودبیاورد تا 
آنها با کارهای دیگر این چرخه را کامل نمایند ، گسترش این تمرکز در تاریخ به علت 
کلیدی و استراتژیک بودن آن ابعاد سیاسی وقدرتی به خود گرفت و موضوع ارباب و 
رعیتی را به وجود آورد این بدان معنی است که عده مالک زمینهای زیاد کشاورزی و 
باغی و یا گله های بزرگ دامپروری شدند و بعد افرادی را به کارگری و یا رعیتی برای 
کاشت ، داشت ، برداشت و نگهداشت این چرخه استخدام نمودند و سودهای اصلی آن 
و قدرتی ناشی از این دارایی به حکومت ها و اربابان رسید، البته کنار این ساختار هنوز 
افراد زیادی این پروزش را برای خودشان یا به صورت کوچکتر در مزرعه خودشان با 

تولید محدود انجام میداند.
چرخه تولید کشاورزی ، باغداری و دامپروری در دنیا فراز و نشیب های زیادی 
را طی نموده است و در هرکشوری مدلهای متفاوتی را تجریه نموده است، امروزه 
این چرخه به چهار صورت هرکدام با رویکرد متفاوتی در حال تولید این محصوالت 

هستند.
گروه اول تولید کنندگان بزرگ صنایع کشاورزی ، دامپروری و باغداری هستند 
، شرکت های بزرگی که دارای زمین های بزرگ کشاورزی ، باغهای بزرگ میوه و 

یا گله های بزرگ دام ها و مخزن های بزرگ پرورش آبزیان هستند ، معموال مقدار 
بسیار زیادی از غذای جهان توسط این شرکتها تامین میشود و نفرات زیادی برای این 
شرکتها که در بعضی از کشورها دولتی ، در بعضی بورسی و در بعضی کامال شخصی 
با  را  این مجموعه ها معموال همان روشهای تولید سنتی  هستند فعالیت میکنند، 
بررسی های مدرن و دانش روز در حجم باال صورت میدهند. راه اندازی و مدیریت 
این شرکتها نیازمند سرمایه کالن و ساختارهای بزرگ و صنعتی منظم میباشد که 
مانند گروه اول ذکر شده در بخش اول مقاله متعلق به ثروتمندان و بزرگان جوامع 
میباشد.تجربه تولید کیفیت در این گروه یکسان سازی میشود و در بسیاری از موارد 
محصوالت با کیفیت مناسب و قابل قبولی هستند ولی نمیتوان گفت دارای طعم های 

ویژه و خیلی خاصی میباشند که آنها را متمایز نماید.
گروه دوم مجموعه هایی هستند که به سمت تولید محصوالت کشاورزی ، باغی 
و دامپروری با ابزارهای نوین و روشهای صنعتی حرکت نموده اند، تولیدات محصوالت 
انبوه ، گلخانه ها ، پرورش های دامی دستگاهی مانند مرغداری های صنعتی ، حوضچه 
های پرورش آبزیان در تیراژ باال و در قدمهای جلوتر تولید محصوالت تراریخته و کامال 
مهندسی شده در اینگروه تقسیم بندی میشوند ، تولید محصوالت در گروه ها مانند 
کارخنجات صنعتی قابل محاسبه و با آسیب کمتر از لحاظ آفات و سختی های کار 
میباشد، محصوالت تولیدی این گروه به صورت عمومی محصوالت متوسط با طعم 
ساده تری نسبت به محصوالت سنتی هستند ، مانند محصوالت گلخانه ای یا انواع 
محصوالت پرورشی که ارزش باالی آنها در حجم و سرعت تولید میباشد. این گروه 
محصوالت در دو مدل متفاوت به صورت صنعتی پرتعداد یا با صورت واحد با ابعاد 
متوسط تولید میشود ، معموال به صورت ساختار یافته هستند و متعلق به واحدهای 
شرکتی هستند بیشتر تا اشخاص و به همین دلیل به صورت پایدار و منظم مدیریت 
میشوند.این گروه نقش زیادی در تولید خوراک های بشری دارند ولی در خود محصول 
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شاید مزیت خاصی در طعم و مزه را دارا نباشند.
گروه سوم که شاید مهمترین گروه از لحاظ توسعه پایدار باشد به کشت و صنعت ، 
دامداری است گروه پرورش خانگی یا روستای محصوالت کشاورزی ، باغی و دامپروری 
است به صورتی که افراد ساکن روستا در خانه های محل زندگی خود به صورت سنتی 
و ارگانیک کنار زندگی نرمال خود اقدام به پرورش گونه های مختلف دامی یا کشت 
محصوالت کشاورزی و باغی به صورت محدود نمایند. این موضوع بدین معنی است 
که افراد به صورت سمنتی گذشته فارغ از شغل و پیشه رسمی که دارند به کشت 
محصوالت یا پرورش دام به صورت ارگانیک و طبیعی میکنند به حالتی که فرد به 
صورت محدود تولید با کیفیت با رسیدگی مناسب را مانند دوران قدیم صورت میدهد 

، مزیتهای زیادی برای این روش میتوان تعریف نمود که به دو گروه تقسیم میشود:
داروهای  از  استفاده  عدم   ، بودن  ارگانیک  شامل  محصول  کیفی  1-مزیتهای 
 ، متفاوت  طعم  ایجاد  با  طبیعی  رشد   ، صنعتی  های  مکمل  و  سموم  و  شیمیایی 
رسیدگی بیشتر ، قابلیت تغذیه بهتر دام یا غنی سازی گیاهان و سایر مزایا رشد دهی 

اختصاصی محصول
2-مزیتهای تولید کننده اضافه نمودن منبع درآمدی در کنار سایر کارهای خود 
و توسعه معاش ، ایجاد استقالل و رشد مالی بیشتر، تولید محصول دسته اول با امکان 
عرضه دسته اول یا کم واسطه با سود مالی بیشتر، امکان استفاده از مازاد محصول 
برای تولید کنند و سایر مزایی اشتغالی پایدار و کم آسیب نمودن شغل برای تولید 

کننده آن
را در  با اصول علمی خود  به صورت جدی میتواند وقتی  این گروه  نهایت  در 
تیراژ در جوامع روستایی توزیع نماید موجب درامدسازی و رشدکیفیت زندگی آن 
روستایی ، غنی تر شدن سبد در آمدی و امکان افزایش توسعه آن منطقه از یک 
تر  با محصوالت غنی  از سمت دیگر سبد مصرف شهری  و  سو حاصل خواهد شد 

پشتیبانی میگردد، مواد سالم تر و کمتر شیمیایی را دریافت مینماید و در صورت 
زنجیره بندی درست تولید کننده راحت تر به مصرف کننده متصل میشود و هزینه 
محصول کاهش میبابد و در جمع بندی کالن آن برای جامعه بدون سرمایه گذاری 
زیاد توسعه اقتصادی پایداری میدهد که هم موجب رشد اقتصاد ، هم ثبات بیشتر و 
رونق جامعه روستایی و هم تغذیه بهتر مردم میگردد و همچنین در رشد آینده آن 

میتواند سکوی خوبی برای صادرات و توسعه درامدهای ارزی کشور گردد.
گروه چهارم استفاده از محصوالت کشاورزی ، باغی و دامپروری با رشد طبیعی 
 ، بدون رسیدگی و نگهداشت بشر است که مانند یک شمشیر دولبه عمل میکند 
از محصوالت وقتی به صورت وحشی تولید میشوند طعم و تفاوت زیادی  بسیاری 
دارند مانند گیاهان کوهی  خاص ، میوه های جنگلی ، آبزیان دریایی که صید میشوند 
و حیوانات مختلفی که به صورت طبیعی و وحشی زندگی میکنند، استفاده از این 
حیوانات و یا گیاهان مزایایی زیادی میتواند بنا به اقلیم هر کشور برای اقتصاد آن 
داشته باشد اما مثل مهم در این رابطه حفظ تعادل اکوسیستم طبیعی و میزان رشد 
آنهاست که اگر بدون برنامه ریزی، به صورت منظم نشده یا بدون پشتوانه بازگشتی 
صورت بپذیرد میتواند موجب تخریب آن یا حذف کامل آن گردد که در بعضی موارد 
میتواند جبران ناپذیر باشد ، امروزه بسیاری از کشورها برای منابع طبیعی خود برنامه 
ریزی درستی را در پیش گرفته اند و با مطالعه و مدیریت اکوسیستم و جلوگیری از 
بهم خوردن تعادل آن به صورت پایدار از آن تغذیه برای مدیریت نیاز جامعه خود و 
یا درآمدزایی برای رشد اقتصادی کشور خود میکنند. در صورت مدیریت صحیح و 
برنامه ریزی شده این روش نیز عالوه بر رشد اقتصادی میتواند به توسعه پایدار کشور 
مخصوصا با رویکرد حفظ منابع طبیعی و میراث زمین به صورت غنی سازی آن با 

ایجاد منافع و مشارکت با جامعه بومی نگهبان آن نماید.
ادامه دارد...
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1- از بین بردن فقر

پایان دادن به همه اشکال فقر در همه جا

5- عدالت جنسیتی

دستیابی به عدالت جنسیتی و توانمندسازی 
همه زنان و دختران

13- اقدام مناسب اقلیمی

اقدام فوری برای مقابله با تغییرات
آب و هوا و تاثیرات آن

10- کاهش نابرابری

کاهش نابرابری داخل کشورها و میان آن ها

12- الگوی تولید
             و مصرف مناسب

تضمین الگوهای مصرف و تولید پایدار

11- جوامع و شهرهای
         پایدار

امن و پایدار نمودن شهرها
و مکان های اسکان بشری و مقاوم نمودن

آن ها در برابر حوادث بصورت فراگیر

2- به صفر رساندن
      گرسنگی

پایان دادن به گرسنگی، دستیابی
به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج 

کشاورزی پایدار

3- سالمت و رفاه

تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای
همه در تمام سنین

4- آموزش عالی

ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر

پایـــــــان فقــــــر 
        از مسیر توسعه پایدار 

| گردآوری: علیرضا کیوان فرد|
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17- مشارکت برای
            دستیابی به اهداف

16- صلح ،عدالت
             و نهادهای توانمند

9- نوآوری و زیرساخت

برپایی زیرساخت انعطاف پذیر، پیشبرد 
صنعتی شدن فراگیر و پایدار و تحکیم 

نوآوری

14- حفاظت از منابع آبی

حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس ها، دریاها 
و منابع دریایی برای توسعه پایدار

15- حفاظت از زمین

حفاظت، بازسازی و ترویج استفاده پایدار از 
اکوسیستم های )زیست بوم های(خاکی، مدیریت 

پایدار جنگل ها، مقابله با بیابان زایی و متوقف 
نمودن و معكوس کردن جریان نشست زمین و 

متوقف نمودن از دست رفتن تنوع زیستی

6- آب تمیز و فاضالب

اطمینان از دسترسی به آب
و بهداشت برای همه

7- انرژی پاک
      و مقرون به صرفه

تضمین دسترسی به انرژی پایدار و مدرن 
با صرفه و قابل اتکاء برای همه

8- رشد اقتصادی
      پایدار و فراگیر

ترویج رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، 
اشتغال کامل و بهره ور و مناسب برای همه

مورد  در  سال2000  در  متحد  ملل  هزاره  اجالس  در  جهان  رهبران 
مجموعه ای از هدف های قابل نیل در زمانی محدود و مشخص و هدف هایی برای 
تبعیض  و  محیط زیست  نابودی  بی سوادی،  بیماری،  گرسنگی،  فقر،  با  مبارزه 
علیه زنان توافق كردند. قرار بود این اهداف كه در مركز برنامه كار جهانی قرار 
داده شده بود با پایان سال2015 محقق شود. با پایان عمر برنامه توسعه هزاره، 
سازمان ملل در سال 2016، اهداف توسعه پایدار در جهت ریشه کن کردن فقر، 

حفاظت از محیط زیست و تضمین رفاه پایه گذاری کرد.
1۷آرمان  با  را  پایدار  توسعه  جدید  کار  دستور  تاریخی،  تصویب  این 
هیات  و  رهبران جهان  150نفراز  از  بیش  استقبال  با  که  جهانی شامل می شود 
همراهشان روبرو شد. از این دستورکار جدید طلوع عصر جدید درعرصه ملی و 
پاره ای  به  متعهد  را  برده می شود که کشورهای جهان  نام  بین المللی،  همکاری 
را شامل می شود،  به علل ریشه ای فقر  پرداختن  تنها  نه  اقدامات می کند که  از 

بلکه رشد اقتصادی و رفاه را افزایش می دهد.
باالی  تعداد  از  حمایت  ضمن  ملل  سازمان  وقت  دبیرکل  مون«  کی  »بان 
طبقه بندی  اساس  6مفهوم  در  را  آنها  اهداف  این  خوشه بندی  جهت  شاخص ها 
توسعه  طرح  مردم.  زمین،  مشارکت،  عدالت،  رفاه،  »کرامت،  گفت:  و  کرده 
بر می گیرد. تمامی کشورها و تمامی  را در  این اصول  پایدار سال2030 تمامی 
سازمان های ذی نفع به روشی هماهنگ در این طرح مشارکت دارند و این طرح 
ملل  کشاورزی  و  خواربار  سازمان  همین خصوص  در  کرد«.  خواهند  اجرایی  را 
گزارشی  در  است.  پرداخته  پایدار  توسعه  اهداف  به  دیدگاه خود  از  متحد)فائو( 
حصول  جهت  است  فرایندی  پایدار  »توسعه  است:  آمده  کرده،  منتشر  فائو  که 
پایداری در هر فعالیتی که نیاز به منابع و جایگزینی سریع و یکپارچه آن مورد 
اقتصادی و توسعه بشری در  پایدار( در کنار رشد  این آرمان)توسعه  نیاز است. 
یافته، تالش در تحصیل توسعه مستمر، ورای  اقتصاد توسعه  یک جامعه یا یک 
و  محدود  منابع  پایداری  موجب  پایدار  توسعه  واقع  در  دارد«.  اقتصادی  توسعه 
تجدید ناپذیری می شود که برای حیات نسل آینده ضروری است. توسعه پایدار 
حیاتی  نظام های  ثبات  و  یکپارچگی  به  رساندن  آسیب  بدون  که  است  عنصری 
متصور  بشری  جوامع  برای  را  مطلوب  آینده ای  و  برطرف  را  انسان  نیازهای 

می  کند.
و  اجتماعی  ساختاری،  الگوهای  برای  راه حل هایی  ارائه  با  پایدار  توسعه 
منابع  نابودی  همچون  مسائلی  بروز  از  جلوگیری  در  سعی  توسعه  اقتصادی 

بی عدالتی  هوایی،  و  آب  تغییرات  آلودگی،  زیستی،  سامانه های  تخریب  طبیعی، 
با  پایدار  توسعه  دارد.  آینده  و  حال  انسان های  زندگی  کیفیت  آمدن  پایین  و 
و  فناوری  توسعه  جهت گیری  سرمایه گذاری ها،  هدایت  منابع،  از  استفاده 
تغییرات نهادی، در جهت سازگاری با نیازهای حال و آینده گام بر می دارد. این 
سند دارای 1۷آرمان جهانی و 169هدف فرعی مربوط به توسعه پایدار است و 
به لحاظ شکلی، دارای یک مقدمه و چهار فصل متشکل از اعالمیه، اهداف اصلی 
و  پیگیری  و  فوق(  اهداف  تحقق  برای  الزم  اجرایی)ابزارهای  ابزارهای  فرعی،  و 
بازبینی است. با این حال ما دو هدف از این اهداف 1۷گانه شامل پایان فقر و 

گرسنگی را مورد بررسی قرار داده ایم.

هدف اول: پایان فقر به معنای حقیقی
فائو در توضیح این هدف نوشته است: فقر تعریفی فراتر از نداشتن درآمد و 
امکانات برای معیشت پایدار است. همچنین نمایانگر کمبود فرصت و توانایی ها 
دسترسی  عدم  غذا،  به  مناسب  دسترسی  عدم  جمله  از  مناطق  از  بسیاری  در 
مشارکت  عدم  فاضالب،  سیستم  و  آشامیدنی  آب  شغل،  آموزشی،  امکانات  به 
سیاسی و عدم امنیت اجتماعی است. بیش از سه چهارم از آمار فقر در مناطق 
روستایی است. یکی از عوامل کارساز برای کاهش فقر، رویکرد متمرکز مردمی 
حفظ  در جهت  که  بوده  روستایی  مناطق  در  فقر  کاهش  منظور  به  فائو  توسط 

پایدار است. توسعه 
امکان پذیر است:  زیر  موارد  از طریق  افراد روستایی  بر روی  سرمایه گذاری 
روستا،  و  شهر  میان  ارتباطی  پل  ایجاد  اجتماعی،  امنیت  سیستم  پایه گذاری 
مزرعه داران  همچون  افرادی  درآمد  افزایش  روی  بر  متمرکز  سیاست های 
نهایت  در  و  قبایل  و  عشایر  و  بومی  افراد  ماهیگیران،  جنگل نشینان،  کوچک، 
زنان و جوانان روستایی که دارای پتانسیل ایجاد تاثیرات قابل توجه و بلندمدت 
در اقتصاد کشورهای در حال توسعه هستند. ماموریت اصلی که فائو برای خود 
در این خصوص تعیین کرده، حذف فقر روستایی از طریق افزایش توانایی افراد 
ساکن در مناطق کمتر توسعه یافته است که این هدف با سرمایه گذاری دولت و 
تا  می گیرد  روستایی شکل  سازمان های  و  موسسات  تقویت  برای  بخش ها  دیگر 
را حمایت و در راستای  افراد روستایی  بر روی حاشیه نشین ها،  با تمرکز  بتواند 

قرار دهد. توانمندسازی 
وضعیت  در خصوص  بهتری  می تواند چشم انداز  زیر  ارقام  و  آمار  به  نگاهی 
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1- از بین بردن فقر

پایان دادن به همه اشکال فقر در همه جا

5- عدالت جنسیتی

دستیابی به عدالت جنسیتی و توانمندسازی 
همه زنان و دختران

13- اقدام مناسب اقلیمی

اقدام فوری برای مقابله با تغییرات
آب و هوا و تاثیرات آن

10- کاهش نابرابری

کاهش نابرابری داخل کشورها و میان آن ها

12- الگوی تولید
             و مصرف مناسب

تضمین الگوهای مصرف و تولید پایدار

11- جوامع و شهرهای
         پایدار

امن و پایدار نمودن شهرها
و مکان های اسکان بشری و مقاوم نمودن

آن ها در برابر حوادث بصورت فراگیر

2- به صفر رساندن
      گرسنگی

پایان دادن به گرسنگی، دستیابی
به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج 

کشاورزی پایدار

3- سالمت و رفاه

تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای
همه در تمام سنین

4- آموزش عالی

ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر

توسعه  »هدف  اینکه  با  بگذارد.  نمایش  به  جهان  در  فقر 
هزاره سوم« رساندن فقر تا پایان سال2015 به نصف بوده، 
میان  این  در  است.  نبوده  مطلوب  امر  این  در  پیشرفت  اما 
شاهد  چین  مخصوصا  آسیایی  کشورهای  از  اندکی  تعداد 
بیشترین میزان کاهش آمار فقر بوده اند و اکنون در حدود 
به سر می برند که  فقر شدید  در  نفر همچنان  836میلیون 
اکثریت آنها  ساکن آسیای جنوبی و جنوب صحرای آفریقا 

هستند.
در  فقیر  افراد  از  38درصد  فائو،  آمارهای  اساس  بر 
وابسته  آنها  اکثریت  که  می کنند  زندگی  روستایی  مناطق 
به کشاورزی هستند. همچنین یک پنجم از افراد ساکن در 
در  این  می برند.  به سر  فقر  در  توسعه،  در حال  کشورهای 
در کشورهای کوچک  اغلب  فقر  باالی  نرخ  که  است  حالی 
دیده  اجتماعی  و  سیاسی  نظر  از  پرآشوب  و  آسیب پذیر  و 
روند  کم درآمد  کشورهای  در  فقر  نرخ  کاهش  می شود. 
فقر  که  آفریقایی  کشورهای  در  مخصوصا  دارد  آهسته تری 
انسانی از آنجا نشات می گیرد. فائو در آمارهای خود آورده 
اجتماعی  امنیت  از  جهان  جمعیت  2۷درصد  تنها  است، 
تولید  بر  مثبت  تاثیر  با  اجتماعی  امنیت  و  برخوردارند 
فقر،  کاهش  و  روستایی  اشتغال  کشاورزی،  محصوالت 

اقتصاد محلی محسوب می شود. عاملی برای رشد 
 

امنیت  به  گرسنگی، رسیدن  پایان   : هدف دوم 
غذیی و بهبود تغذیه و توسعه کشاورزی پایدار

خصوص  در  پایدار  توسعه  دوم  هدف  بررسی  در  فائو 
حال  در  که  است  آورده  غذایی  امنیت  و  گرسنگی  پایان 
حاضر غذای تولیدی در دنیا بیش از میزان مورد نیاز برای 
800میلیون  هنوز  اما  است،  جهان  افراد  همه  کردن  سیر 
نفر دچار سو تغذیه حاد هستند بدین ترتیب که از هر سه 
تغذیه دارد. یکی  نفر سو  این کره خاکی، یک  بر روی  نفر 
با آن روبرو است پاسخ  از بزرگترین چالش هایی که جهان 

تغذیه ای  نیازهای  می توان  چطور  که  است  سوال  این  به 
جمعیتی که تا سال2050 به حدود 10میلیارد نفر می رسد 
سالم  زندگی  برای  مناسب  کیفیت  با  غذاهایی  و  تامین  را 
ارائه داد. برای سیرکردن 2میلیارد نفر دیگر تا سال2050 
غذایی  مواد  تولید  می بایست  شمسی(،  میالدی)1429 
توسعه  حال  در  کشورهای  در  و  60درصد  تا  را  جهان  در 
تقریبا تا دو برابر افزایش داد. در پی تغییرات آب و هوایی 
پیچیده تر  شرایط  این  کشاورزی  روی  بر  آن  تاثیرات  و 
این  تامین  راه  سد  که  معضالتی  از  یکی  اما  می شود. 
این  به  است.  زیست محیطی  مشکالت  بود،  خواهد  هدف 
ترتیب که تامین مواد غذایی برای تعداد افراد بیشتری در 
از محیط زیست  عین حال حفاظت  در  و  از یک سو  جهان 
با  می توان  اما  می رود،  شمار  به  بزرگی  بسیار  چالش  از 
طریق   از  کشاورزی  و  غذایی  سیستم  در  تغییراتی  ایجاد 
مصرف  و  تولید  به  سیاسی  امنیت  و  دولت  توانمندسازی 

متنوع و پایداری رسید.
رویکرد  به  که  است  پیچیده ای  موضوع  غذایی  امنیت 
جامعی نیاز دارد و شامل مجموعه ای از فعالیت های مکمل 
سوتغذیه،  حذف  غذایی،  امنیت  به  دستیابی  هدف  با 
فروش  خرده  تولیدکنندگان  تمام  درآمد  و  تولید  به  توجه 
غذایی  مواد  تولید  سیستم  در  انعطاف پذیری  موادغذایی، 
است.  زیستی  تنوع  و  ژنتیکی  منابع  از  پایدار  استفاده  و 
خصوص  این  در  متحد  ملل  کشاورزی  و  خواربار  سازمان 
قلب  در  گرسنگی  صفر  نقطه  به  »رسیدن  است:  نوشته 
وظایف فائو است که برای رسیدن به این مهم این سازمان 
سیاست های  و  برنامه ها  در  سازمان ها  دیگر  و  دولت  با 
کشاورزی   و  تغذیه  غذایی،  امنیت  راستای  در  آنها  عمومی 

می کند«. فعالیت  پایدار 
وضعیت  می تواند  گرسنگی  میزان  از  فائو  آمارهای 
15ساله  اهداف  به  رسیدن  دشوار  مسیر  و  جهان  نابسمان 
توسعه پایدار را مشخص کند. در حدود 800میلیون نفر در 
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17- مشارکت برای
            دستیابی به اهداف

16- صلح ،عدالت
             و نهادهای توانمند

9- نوآوری و زیرساخت

برپایی زیرساخت انعطاف پذیر، پیشبرد 
صنعتی شدن فراگیر و پایدار و تحکیم 

نوآوری

14- حفاظت از منابع آبی

حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس ها، دریاها 
و منابع دریایی برای توسعه پایدار

15- حفاظت از زمین

حفاظت، بازسازی و ترویج استفاده پایدار از 
اکوسیستم های )زیست بوم های(خاکی، مدیریت 

پایدار جنگل ها، مقابله با بیابان زایی و متوقف 
نمودن و معكوس کردن جریان نشست زمین و 

متوقف نمودن از دست رفتن تنوع زیستی

6- آب تمیز و فاضالب

اطمینان از دسترسی به آب
و بهداشت برای همه

7- انرژی پاک
      و مقرون به صرفه

تضمین دسترسی به انرژی پایدار و مدرن 
با صرفه و قابل اتکاء برای همه

8- رشد اقتصادی
      پایدار و فراگیر

ترویج رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، 
اشتغال کامل و بهره ور و مناسب برای همه

جهان یا به عبارتی یک نفر از هر 9نفر از گرسنگی رنج می برند.
نفری  16۷میلیون  کاهش   شاهد  گذشته  دهه  طول  در  گرسنگی  میزان 
بوده و از سال های92-1990میالدی)۷1-1369 شمسی(، 216میلیون نفر افت 
داشته است. از هر 4 نفری که در جنوب صحرای آفریقا زندگی می کند  یک نفر 
از گرسنگی بیش از حد رنج می برد. آسیای جنوبی منطقه ای است که بیشترین 
جهان  می برند.  به سر  آن  در  نفر(  281میلیون  حدود  تغذیه)در  سو  دچار  افراد 
قابلیت تولید غذا به میزان کافی برای تغذیه تمام افراد جهان را داراست. از هر 
نفر کودک زیر پنج سال، یک کودک بدلیل سو تغذیه مزمن، نسبت به سن   4

خود از کوتاهی قد رنج می برد.
بیش از 2میلیارد نفر از کمبود یک یا بیش از یک ریز مغذی رنج می برند 
بوده  وزن  اضافه  دارای  نفر  1.9میلیارد  است.  گرفته  نام  پنهان  گرسنگی  که 

تولید  قرن گذشته  نیم  در طول  نفر چاق هستند.  600میلیون  میان  این  از  که 
محصوالت کشاورزی بین 2تا 4درصد رشد داشته است در حالی که سطح زیر 
داشته  افزایش  درصد  یک  کشت،  قابل  زمین های  و  دائمی  مزارع  ساالنه  کشت 
است،  2هکتار  از  کمتر  آنها  مزروعی  زمین های  که  کوچک  مزرعه داران  است. 
90درصد از 5۷0میلیون مزارع جهان را شامل می شوند که میزان عمده غذای 
محصوالت  ژنتیکی  تنوع  از  درصد   ۷5 تخمینی  بطور  می کنند.  تامین  را  جهان 
از بین رفته است و 1۷درصد از گونه حیوانات اهلی در  در دهه 1900میالدی 
گونه های  از  نوع  سه  تنها  شده اند.  طبقه بندی  انقراض  خطر  در  گونه های  زمره 
کالری  از  نیمی  تقریبا  کننده  تامین  ذرت  و  برنج  گندم،  همچون  محصوالتی 
مصرفی افراد جهان هستند و پنج گونه حیوانی گاو، گوسفند، بز، خوک و مرغ 

31درصد از پروتئین مصرفی روزانه افراد را برآورده می کند.
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الزامات موفقیت طرح مسیر 
گردشگری البرز مرکزی

در گفت وگو »دهکده مهر« با دکتر حسین ساسانی تحلیلگر توسعه پایدار مورد بررسی قرار گرفت:

البرز مركزي در چندین فاز در دستور کار قرار  طرح مسیر گردشگري 
گرفته است و  فاز اول این طرح شامل محور سیاهكل – دیلمان – درفك 
و بره سر تا رستم آباد است. طرحی که به گفته بسیاری از فعاالن حوزه 
در  باشد.  مسیر  این  توسعه  برای  بزرگ  تحولی  تواند  می  گردشگری 
گفت وگو با دکتر حسین ساسانی، تحلیلگر توسعه پایدار به بررسی چالش 
ها و راهکارهای توسعه گردشگری در کشور و در البرز مرکزی پرداختیم.  
وی با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری در کشور و تاثیرات آن در توسعه 
اقتصادی و اجتماعی، مدیریت ناهمگون و کم توجهی به اتخاذ سیاست 
های صحیح را از مهمترین چالش های گردشگری در کشور عنوان کرده 
و  تجهیز مراکز تفریحی و تاریخی کشورمان به امکانات رفاهی، تبلیغات و 
آموزش را از مهمترین راهکارهای توسعه گردشگری می داند. متن گفتگو 

با این کارشناس اقتصادی را در ادامه می خوانید.

|تهیه: مهرناز اسکندری|
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هدفگزاری  همچنین  و  کشورمان  جغرافیایی  موقعیت  رغم  علی 
اسناد باالدستی برای توسعه گردشگری در کشور این مساله کم تر مورد 
توجه سیاستگزاران قرار گرفته است. اهمیت توسعه گردشگری و جایگاه 

آن در توسعه پایدار کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
در توسعه پایدار مولفه های مختلفی مدنظر قرار می گیرد که در هر کدام از آن 
پیوستگی هایی وجود دارد. نظام حکمرانی خوب، حمل و نقل پایدار، صنعت پایدار از 
مولفه های توسعه پایدار در کشورهاست و  صنعت گردشگری نیز یکی دیگر از این 
مولفه هاست. صنعت توریسم در حال حاضر در جهان از اهمیت زیادی برخوردار است؛ 
چراکه  عالوه بر اینکه می تواند منابع مالی زیادی را به همراه داشته باشد می تواند 
فرهنگ های مختلف، دیدگاه ها  و رویکردهای مختلف را نیز از یک کشوری به کشور 
دیگر انتقال دهد و در نتیجه توسعه انسان ها و یادگیری اجتماعی  اتفاق می افتد. 
جامعه توریسم پذیر تغییرات و اصالحات بیشتری در فرهنگ، باور و رویکردهایشان 
خواهند داشت.  وقتی به دور خود دیواری بکشیم یادگیری اتفاق نمی افتد و وقتی 
یادگیری نباشد نو آوری نخواهد بود و وقتی نوآوری نباشد یعنی آن کشور نمی تواند 

در حوزه های اقتصادی توسعه یابد. وقتی نوآوری نیست یعنی محصول با کیفیت، 
صادرات، ارزآوری، رشد اقتصادی و قدرت خرید  در کار نخواهد بود. بنابراین اگر به 
دنبال توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور هستیم یکی از مهمترین راه های این مساله 

توسعه گردشگری است. 

وجود  کشورمان  در  گردشگری  توسعه  مسیر  در  هایی  چالش  چه 
دارد؟

اصلی ترین مانع در کشورمان در حال حاضر موانع سیاستگزاری و فرهنگی است. 
بسیاری از مدیران اجرایی و سیاستگزاران کشور در سطح کالن هنوز به اهمیت توسعه 
گردشگری در کشور و تاثیرگذاری آن بر توسعه پی نبرده اند. به همین دلیل این مساله 
در سیاستگزاری ها کمتر مورد لحاظ قرار می گیرد. از سویی دیگر یکی از مهمترین 
موانع توسعه گردشگری به موضوع فرهنگی و ضرورت توریسم پذیری در کشور باز 
می گردد. چگونگی پذیرش گردشگران در رستوران ها، فرودگاه ها و دیگر مراکز مورد 
رفت و آمد آنها از الزاماتی است که تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از سویی 
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دیگر کمبود امکانات گردشگری و مراکز رفاهی از دیگر چالش های توسعه گردشگری 
در کشورمان است. کشورمان به لحاظ موقعیت جغرافیایی و همچنین مراکز تاریخی 
در موقعیت خوبی است و این مساله ضرورت توجه هر چه بیشتر به رفع این چالش 

ها را افزایش می دهد. 

برخی  و  توسعه گردشگری  به سیاست گذاری های  به کم توجهی 
نگرش های غلط به عنوان چالش های توسعه گردشگری در کشورمان 

اشاره کردید. چه راهکارهایی در این خصوص وجود دارد؟
راهی که دنیا در پیش گرفته است، راه روشنی است. کشور ترکیه، اسپانیا، فرانسه 
که باالترین درآمدهای توریستی دارند تجربه های موفقیت آمیزی در این خصوص 
دارند که می توان از آنها بهره مند شود. یکی از مهمترین الزامات توسعه گردشگری، 
ایجاد امکانات و تجهیزات در مراکز تفریحی و تاریخی کشورمان است. متاسفانه در 
خیلی موارد شاهد کم توجهی به بناهای تاریخی کشورمان هستیم و این در حالی 
است که با مرمت و احیای آن و ایجاد مراکز تفریحی در کنار آن می توانیم درآمدزایی 
خوبی از این طریق داشته باشیم. وقتی گردشگری به پاسارگاد می آید و شاهد نبود 
امکانات رفاهی در آنجاست این مساله می تواند تاثیرات زیادی در کاهش انگیزه برای 
آنها باشد. افزایش تبلیغات و معرفی مراکز تفریحی و گردشگری نیز یکی دیگر از 
راهکارهای توسعه گردشگری در کشورمان است. در کنار این موارد، آموزش نیز از 
جایگاه ویژه ای در توسعه گردشگری دارد.  باید برای مردم روشن شود که صنعت 
توریسم چه فوایدی برای کشور خواهد داشت و این مهم نیاز به فرهنگ سازی دارد. 

طرح مسیر گردشگري البرز مركزي از طرح هایی که هم اکنون در 
دستور کار قرار گرفته است. در خصوص اهمیت این طرح بفرمایید و 

اینکه چه الزاماتی برای توسعه گردشگری در این مسیر نیاز است؟
به طور کلی توسعه پایدار و صیانت از میراث فرهنگي و طبیعي منطقه می تواند 
از مهمترین اهداف توسعه گردشگری باشد. توسعه گردشگری در این مسیر نیز می 
تواند عامل مهمی برای شكل گیري مهاجرت معكوس به منطقه، تثبیت جمعیت، بهره 
برداري موثر از ظرفیت هاي منطقه و در نهایت توزیع عادالنه ثروت باشد. همچنین 
مقوله گردشگري در این محور به عنوان موتور محرك سایر بخش هاي اقتصادي مي 
تواند به توسعه كارآفریني در منطقه كمك كند.  البرز مرکزی و سواحل شمالی کشور 
منابع گردشگري زیادی وجود دارد که با طرح های توسعه ای خوب می تواند به جاذبه 

هاي گردشگري تبدیل شود. 
البرز مرکزی استفاده از  یکی از مهمترین ضرورت های توسعه گردشگری در 
و حتی سرمایه گذاری  زمینه گردشگری  فنی کشورهای موفق در  دانش  و  تجربه 
های  چالش  از  یکی  حاضر  حال  در  ناهنجار  سازهای  و  ساخت  آنهاست.  سوی  از 
زیست محیطی  زیاد  آسیبهای  بر  که عالوه  است  مسیر  این  در  گردشگری  توسعه 
به لحاظ بصری نیز از جاذبه های گردشگری آن می کاهد. برای حل این مشکالت 
ضروری است تا همه دستگاهها و سازمان های مربوطه از وزارت شهرسازی، تا صمت، 
محیط زیست و تعاون همکاری های الزم در این خصوص داشته باشند تا با همگونی 
البرز مرکزی  تصمیمات مدیریت از سوی آنها شاهد تحوالتی در مسیر گردشگری 
باشیم. همچنین تامین زیرساخت الزم براي حضور گردشگران در منطقه و ایجاد بستر 
الزم به منظور تسهیل در سرمایه گذاري در حوزه گردشگري از دیگر الزامات توسعه 

گردشگری می تواند باشد. 
الزامات  از  یکی  کشورمان  موقعیت  به  توجه  با  گردشگری  توسعه  مجموع  در 
اقتصادی و اجتماعی است و این مساله می تواند عالوه بر اشتغالزایی و رشد اقتصادی، 

خودکفایی کشورمان را نیز افزایش دهد.
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اهمیت 
توسعه گردشگری
در خودکفایی
 اقتصادی

غالمرضا کاتب در گفت وگو با »دهکده مهر« تشریح کرد

گرمسار  مردم  نماینده  و  توسعه  اقتصاد  کارشناس  کاتب،  غالمرضا  دکتر 
البرز مرکزی به دلیل داشتن منابع  در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
طبیعی و چشم اندازهای بکر همواره مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی 
بوده است. ظرفیت  های بی  نظیر این نواحی فرصت را برای جذب گردشگران 
ها  مولفه  این  به  توجه  با  است.  فراهم کرده  المللی  بین  و  منطقه ای  استانی، 
این  و  است  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  مرکزی  البرز  در  گردشگری  توسعه 

مهم در سند آمایش منطقه برای توسعه تا افق1415 محسوب می شود. 
و  مطرح شده  اخیر  مدت  در چند  که  از طرح هایی  یکی  داد:  ادامه  وی 
البرز مركزي است که در صورت  اجراست طرح مسیر گردشگري  در آستانه 
و  مناطق  این  اقتصادی  توسعه  در  تحولی  می تواند  طرح  این  کامل  تحقق 
روستاییان  مهاجرت  از  جلوگیری  و  منطقه  ظرفیت هاي  از  موثر  بهره برداري 

باشد. 
کرد:  تأکید  گردشگری،  اقتصاد  اهمیت  به  اشاره  با  مجلس  نماینده  این 
توسعه گردشگردی از اهداف اسناد باالدستی کشور است و این مساله با توجه 
به قرار گرفتن در شرایط تحریم و لزوم خودکفایی اقتصاد از اهمیت بیشتری 
به  توجه  با  و  کشورهاست  پایدار  درآمدهای  از  گردشگردی  است.  برخوردار 
این  کند.  کشورمان  نصیب  را  باالیی  درآمدزایی  تواند  می  کشورمان  ظرفیت 
ارزش  تغییر  دلیل  به  کشور  در  کاالها  قیمت  که  فعلی  شرایط  در  مساله 
است  قیمتی  مزیت  دارای  و  داشته  به سایر کشورها کاهش  نسبت  ملی  پول 
می تواند انگیزه گردشگران خارجی را افزایش دهد. هرچند تبلیغات بیگانگان 
ایران تاثیرات منفی در جذب گردشگران خارجی داشته  ناامن جلوه دادن  و 
از جمله  از سوی کشورمان  بیشتر  تبلیغات  با  اقدام  این  اثرات سوء  اما  است 

در فضای مجازی می تواند کاهش یابد. 
گفت:  و  کرد  اشاره  ایران  گردشگری  پتانسیل های  به  ادامه  در  وی 
توسعه  به  آن  رونق  که  است  کشورمان  مهم  ظرفیت های  از  یکی  گردشگری 
راه حل  رونق گردشگری  و  توسعه  و سیاسی کشور کمک می کند.  اقتصادی 
مبارزه با تحریم هاست و باید به دنبال معرفی ظرفیت ها و فراهم کردن زمینه 
سیاستگزاری  و  مناسب  ریزی  برنامه  با  مهم  این  و  باشیم  گردشگری  توسعه 
های صحیح امکان پذیر است. کاتب اظهار داشت: قانون برنامه ششم توسعه 
و  دارد  مهمی  احکام  دستی  صنایع  و  فرهنگی  میراث  گردشگری،  حوزه  در 
اجرای به موقع  و درست  این قوانین می تواند تحولی اثربخش در حوزه های 

گردشگری و  صنایع دستی و حمایت از روستاییان داشته باشد.

درآمدزایی پایدار برای جوامع بومی با رونق گردشگری 
وی همچنین افزود: در حال حاضر تعدد مکان های گردشگری کشور پتانسیلی 
مثبت برای رونق اقتصاد گردشگری به وجود آورده است و  همین پراکندگی باعث 
گردشگری  رونق  شوند.  نفع  ذی  صنعت  این  از  مردم  مختلف  قشرهای  شود  می 
درآمدزایی پایدار برای مردم محلی به همراه خواهد داشت و این مساله عالوه بر 
اشتغالزایی و افزایش درآمد، رشد اقتصاد و توسعه پایدار کشور را به همراه خواهد 
داشت. عالوه بر این حضور انبوه گردشگران  از نشانه های امنیت کشورها و سیگنالی 
برای سرمایه گذاران است و این موضوع عالوه بر افزایش درآمدزایی و توسعه پایدار 
اقتصادی دستاوردهای سیاسی را نیز برای کشور به همراه خواهد داشت.  در صورت 
گذاری  سرمایه  با  توان  می  گردشگری  صنعت  توسعه  برای  قوی  ای  اراده  و  عزم 
تغییرات  شاهد  اخیر  سال های  در  رسید. خوشبختانه  مناسبی  بازدهی  به  منطقی 
مثبتی در روند توسعه گردشگری در کشور بوده ایم که از جمله آنها رونق اقامتگاه 
های بومگردی بوده است. اقامتگاه های بومگردی سرآغاز رونق گردشگردی روستایی 
اساس  این  بر  و  زندگي جامعه محلي کمک خواهد کرد  بهبود شرایط  به  و  است 
ضروری است تا با اصالح زیرساختی در سیاست گزاری های این بخش شاهد تسریع 

در روند توسعه گردشگری در کشور باشیم. 
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 معماری پایدار به نوعی از معماری همسان با طبیعت و اقلیم می توان گفت به شکلی که
ساختمان رابطه ای متعادل تر و همزیستانه با شرایط محیطی خود داشته باشد. بناهای پایدار کمترین 
اثرات مخرب را بر طبیعت اطراف خود دارند و به بهبود شرایط محیط طبیعی و به افزایش ارزش های 
زیباشناختی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اخالقی کمک می کنند
و ارتباط مناسب تری بین انسان ها با یکدیگر و بین انسان با طبیعت برقرار می کنند. با احیای معماری 
پایدار و بومی سازی ابنیه می توان گام موثری در جهت ارتقای سطح زندگی مردم در مناطق روستایی 
برداشت. از سوی دیگر با کارآفرینی برای افراد بومی از طریق اقامتگاه های بومی و آگاه سازی آنها در 
مورد نحوه استفاده بهینه از امکانات منطقه زندگی خود
و ارائه راه حل هایی برای ارتباط موثر با شهرنشین ها از طریق دنیای مجازی، پتانسیل گردشگری 
در مناطق روستایی افزایش می یابد که در نتیجه به مهاجرت معکوس یعنی بازگشت روستاییان مهاجر به 
سرزمین مادری شان کمک خواهد کرد. 

چگونه معماری پایدار 
می تواند گامی موثر در 
افزایش سطح زندگی مردم 
روستایی باشد
| به قلم: علی دوستدار؛ طراح و طبیعت گرد|
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اما بپردازیم به اینکه چرا بسیاری از مناطق روستایی ایران در شرایط سختی زندگی 
می کنند در حالیکه پتانسیل های فراوانی چه از لحاظ زیست بوم و چه از لحاظ توانایی های 
فردی در مشاغل مختلف وجود دارد. با مثالی ساده می توان به این مسئله پی برد که 
بومیان ایران بسیار ثرتمند هستند اما مشکل اینجاست که بسیاری از آنها آگاهی کافی 
و یا روش مناسبی برای استفاده از ثروت ذاتی منطقه زندگی خود ندارند. کافی ست از 
این زاویه به موضوع نگاه کنیم که اگر تمام ثروت دنیا را یکجا جمع کنیم چگونه می توان 
درختی کهنسال ساخت، چگونه می توان آسمان، جنگل، کویر، دشت و دریا ساخت. در 
نتیجه می توان راهکارهای مختلفی به افراد بومی آموزش داد که بتوانند با استفاده از 
روش های نوین مثل استفاده از دنیای مجازی و یا احیای محیط زندگی خود برای حضور 

گردشگر در جهت ارتقای زندگی خود قدم های موثری بردارند.
روستاهای بسیاری در ایران به واسطه معماری نامربوط به اقلیم از هویت و اصالت 
خود فاصله زیادی گرفته اند و به مناطقی نیمه شهری نیمه روستایی تبدیل شدند، 
مناطقی که نه امکانات  مناسب شهری دارند و نه جاذبه کافی از نوع منطقه روستایی. 
ساختمان سازی با معماری شهری در روستا بدون در نظر گرفتن نیازهای محیطی تافته 
جدابافته ای از محیط  اطراف است و ارتباط صحیحی با طبیعت ندارد که نهایتا به اقلیم 
صدمه وارد می کند و از سوی دیگر باعث از بین رفتن فرهنگ بومی منطقه می شود. با 
کم رنگ شدن فرهنگ و هویت، جاذبه گردشگری کمرنگ تر می شود که این مسئله به 
اقتصاد لطمه وارد می کند. نمونه بارز این مورد را می توان در بسیاری از مناطق روستایی 

از طریق حفظ فرهنگ اصیل و هویت تاریخی خود در مناطق روستایی توریست های 
افزایش جمعیت شهرها، آلودگی  زیادی را به کشور خود جذب می نمایند. به دلیل 
هوای شهرهای بزرگ و حواشی زندگی شهری در چند سال گذشته میزان سفرهای 
گردشگری و طبیعت گردی افزایش پیدا کرده است. شهرنشین هایی که به دنبال هوای 
پاک و محیط سالم می گردند و تمایل به دیدار انسان هایی دارند که راه و روش سالم تری 
برای زندگی دارند. گردشگر و توریست سفر می کند تا دنیایی متفاوت از محیط عادی 
زندگی خود ببیند. حضور بین روستاییان، اقامت در خانه  ای بومی و تجربه سبک زندگی 
آنها می تواند دلیل مناسبی برای سفرهای گردشگران باشد. یکی از عوامل تاثیرگذار در 
جذب گردشگران معماری بومی مناطق مختلف است به شکلی که بنا گویای هویت 

و اصالت آن منطقه باشد و به شکل همزیستانه ای با محیط اطراف ساخته شده باشد.
در معماری اساسی ترین عامل مردم هستند، از این روی معنای هر اثر معماری به 
این وابسته است که تا چه اندازه آسایش و رضایت مردم را تامین می کند و تا چه حد 
در پاسخ به نیازهای ایشان کاراست. معماری پایدار در جهت خلق فضایی هماهنگ با 
طبیعت قدم برمی دارد و نگرشی اخالقی را مطرح می کند که در آن نحوه زیست و عمل 
انسان در رابطه با سایر ارکان هستی مورد توجه قرار می گیرد به شکلی که نظام های 

انسانی و طبیعی توامان بتوانند تا آینده ای دور ادامه حیاط بدهند. 
واژه پایداری همراه با واژه توسعه پایدار امروزه به طور گسترده ای در مباحث توسعه 
اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی به کار می رود. توسعه پایدار آن نوع توسعه ای است 

کشور روئیت کرد.
بسیاری از سازندگان به دنبال روش مناسبی برای ساخت وساز در مناطق بومی 
به  ملزم  کارفرمایان  طرف  از  یا  ندارند  مسئله  این  برای  مناسبی  راه حل  اما  هستند 
ساخت وسازی غیراصولی می شوند و یا صرفا به بازدهی مالی پروژه فکر می کنند که 
نهایتا باعث تخریب طبیعت و از بین بردن ارزش های بومی مناطق روستایی شده است. 
در این موضوع قرار نیست مانعی برای ساخت بناهای جدید ایجاد کنیم، در واقع راه حل 
مناسب ارائه راهکارهایی جایگزین برای سازندگان است به شکلی که به مفهوم معماری 
پایدار نزدیکتر شویم. یکی از راه حل های عملی این موضوع ارائه طرح  هایی به سازندگان 
است که بر اساس مطالعات معماری بومی منطقه شکل گرفته باشد و می تواند با سبک 
مدرن اما با مصالح بومی باشد و یا روش تطبیق معماری اصیل منطقه ای خاص با زمان 
حال به شکلی که نیازهای امروزی ساکنین را برآورده نماید. عالوه بر ساخت بناهای 
بومی نوساز که با اقلیم هماهنگ هستند، بازسازی صحیح بناهای قدیمی یکی دیگر از 
راه حل هایی است که با حفظ اصالت بنا می تواند محل مناسبی برای استفاده ساکنین 
در زمان حال و آینده باشد. امروزه بناهای موفقی در این زمینه در کشور ما وجود دارد 
که مرمت خانه های قدیمی به محیطی ارزشمند و جذاب برای حضور گردشگران تبدیل 
شده است اما این مسئله عمدتا در شهرهای تاریخی ایران مثل شیراز، یزد، کاشان و 
غیره انجام گرفته است و موارد بسیار کمتری در روستاها وجود دارد. نمونه های موفق 
این نوع بومی سازی را می توان در کشورهای آسیای شرقی مثل ژاپن روئیت کرد که 
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که در آن نیازهای نسل حاضر بدون ضربه وارد آمدن بر توانایی نسل آینده در برآوردن 
نیازهایش تامین می شود به شکلی که بتواند از بروز مسائلی همچون نابودی منابع 
طبیعی، تخریب سامانه های زیستی، آلودگی جهانی، تغییر اقلیم و پایین آمدن کیفیت 
زندگی انسان ها جلوگیری کند. یکی از مسائل مهم در بحث توسعه پایدار مسائل محیطی 
است. وظیفه معماران در این حوزه بسیار خطیر و حساس است چراکه معماران به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم مسئول درصد زیادی از تغییرات آب وهوا هستند. بنابراین معماری 
نیاز به بازبینی دارد و طراحی زیبا لزوما نمی تواند باعث برتری معماری باشد چراکه 
معماری مسقیما در سبک زندگی اثرگذار است. معماری پایدار می تواند سبک زندگی 
را به شکلی تعریف کند که انسان در ارتباط بهتری با طبیعت باشد و طبیعت جاندار و 
بی جان و منابع طبیعی را مختل نکند و مالحظات اخالقی را به چالش نکشد، از طرفی به 
نیازهای اولیه انسان همچون مسکن، پوشاک، خوراک، سالمتی و مراقبت های بهداشتی، 
آموزش و پرورش، انرژی، حمل و نقل و تفریح می  پردازد. بناهای بومی می توانند با 
تغییرات کلی و جزئی به جهت همسان سازی با اقلیم و برطرف کردن نیازهای امروز 
جوامع محلی و گردشگران بازسازی شوند و یا با نگرشی جدید با احیای فرهنگ بومی 
در قالب یک نظم معین ساخته شوند. یکی از عوامل مهم در معماری پایدار استفاده از 
مصالح بومی، قابل بازیافت و بادوام است. به طور مثال در منطقه گیالن وجود جنگل های 
انبوه باعث شده که بناهای قدیمی به طور عمده از چوب ساخته شوند. سازه های چوبی 
به دلیل اینکه چوب خود یک جاندار است باعث می شود بنا حس آرامش بیشتری در 

محیط زندگی ایجاد کند  و از لحاظ روانی تاثیر مناسبی دارد. چوب مبدل مناسبی برای 
رطوبت است بدین شکل که دیوارهای چوبی هنگام افزایش رطوبت هوا جاذب رطوبت 
بوده و در زمان خشکی هوا رطوبت جذب شده را به محیط باز می گرداند، در نتیجه 
بناهای چوبی نقش تنظیم  کننده رطوبت داخل ساختمان را نیز ایفا می کنند. تا قبل از 
ملی شدن جنگل  ها در سال1342 بریدن درختان آزادانه انجام می گرفت که به واسطه 
این موضوع بسیاری از خانه های بومی این منطقه از چوب ساخته شده اند. در زمان حال 
قطع درختان منوط به دریافت مجوز و صرف هزینه بیشتری می باشد لذا به جهت ساخت 
بناهای بومی نوساز می توان از ترکیب چوب با مصالح دیگر مانند آجر و کاهگل استفاده 
کرد. از طرفی با حفظ بناهای قدیمی چوبی در منطقه گیالن و در سایر مناطق ایران و با 
بازسازی صحیح و تغییر طراحی داخلی و محوطه اطراف بنا می توان فضاهای دلنشینی 

برای سکونت بومیان و در عین حال اقامت گردشگران ایجاد کرد. 
یکی از ویژگی  های ابنیه بومی زنده کردن خاطرات و حسی از گذشته است از زمانی 
که مردم ساده تر می  زیستند و دغدغه  های زندگی امروزی را کمتر داشتند. شهرنشین  ها 
به نوع زندگی شهری عادت کرده  اند و نهایتا مدت زمان کوتاهی می  توانند در فضای 
روستایی از محیط لذت ببرند اما سفر می کنند تا بخشی از خاطرات گذشته خود را در 
زندگی مردم روستایی بیابند و آرامش از دست رفته در شهر را در محله ای با کوچه باغ ها 
و طبیعت سالم جستجو می  کنند. بخش مهمی از یادآوری این خاطرات نوع دکور و اشیا 
قدیمی در فضایی خاص مثل خانه اصیل روستایی می  باشد. برای بازسازی ابنیه به صورت 

مرسوم بومیان از لوازم قدیمی که از گذشته به یادگار دارند استفاده می کنند و اسباب 
و اساس را منطبق با فرهنگ منطقه تهیه می کنند. در مورد بازسازی مشکل عمده ای 
که افراد در انتخاب اسباب و اساس و لوازم تزئینی دارند این است که در طراحی جدید 
می  بایست برخی از لوازم را با توجه به نیازهای امروز و نزدیک به  امکانات زندگی شهری 
انتخاب نمایند به شکلی که پاسخگوی نیازهای امروزی باشد و از سوی دیگر امکانات 
مدرن محیط را از فرم بومی خارج می کند . در این مورد راه حل مناسب همسان سازی 

همه اشیا و امکانات با محیط است به شکلی که از محتوای بومی فضا فاصله نگیرد.
به طور خالصه با ارائه راه حل  های مناسب برای بومی  سازی ساختمان  های جدید و 
یا بازسازی بناهای قدیمی می  توان در جهت توسعه پایدار قدم برداشت. یکی از بهترین 
راه  حل  های عملی برای این موضوع ساخت خانه های بومی در روستاهای مختلف یا بازسازی 
خانه  های قدیمی می باشد که البته موضوع جدیدی نیست و نمونه  های موفق بسیاری 
ازپیش ساخته شده است  اما با بهره  مندی از خالقیت های طراحی در زمینه معماری، 
طراحی داخلی و طراحی فضای سبز می  توان سخن تازه  ای را بیان کرد. ایده های فراوانی در 
کشور ما در نسل جوان وجود دارد که با جهت  دهی به آنها نه تنها برای بومیان روستاها بلکه 
برای شهرنشین های خالق می  توان کارآفرینی کرد. با این روش نمونه  های اجرایی از این نوع 
ساخت  وساز در روستاهای مختلف وجود خواهد داشت که همه این مباحث را با زبانی گویا 
در دنیای حقیقی و خارج از تئوری های آکادمیک به بومیان و یا کارفرمایان و معمارانی که 

قصد ساخت بناهایی در مناطق روستایی دارند عرضه خواهد کرد.
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اگر بخواهیم گردشگری را به عنوان کسب و کاری بزرگ نگاه کنیم و نگاهی 
بیزینسی به آن داشته باشیم، همانند همه کسب و کارها در یک سو خریدار و در یک 
سوی دیگر فروشنده قرار دارد، حال مورد معامله یا می تواند کاالیی باشد که در بازار 
عرضه می شود و یا خدماتی که ارائه می گردد. همانطور که می دانیم با هرچه نزدیک تر 
شدن دو سوی خریدار و فروشنده به یکدیگر کسب و کار شکل گرفته و با هرچه 
بیشتر شدن این نزدیکی و برخورد متقابل، رونق می گیرد. بنابراین اگر بخواهیم توسعه 
گردشگری را به طور خالصه بیان کنیم باید با توجه به تقاضای کاالی گردشگری 
عرضه متناسب گردشگری موجود بوده و مضاف بر آنکه راهی برای نزدیکتر شدن 
عرضه کننده و تقاضاکننده ایجاد کرد. هرچند عالوه بر سه مورد مذکور می توان یک 
مورد دیگر نیز اضافه کرد و آن هم نیاِز گردشگری است. برای درک منظور از نیاز 
گردشگری شاید استفاده از تشبیه اختراع گوشی های هوشمند خالی از لطف نباشد، تا 
قبل از به وجود آمدن این کاال، هیچ کس احساس نیاز و یا حتی فکرش را هم نمی کرد 
ولی با به وجود آمدن این محصول دیگر انسان امروزی نمی تواند خود را بدون گوشی 
موبایل هوشمند تصور کند. باید توجه کنیم نیاز گردشگری تنها در صورتی به وجود 
می آید که عرضه و تقاضای کاالی گردشگری به حد کمال رسیده باشد و آنگاه است 

که ذهن خالق بشری دست به کار شده و ابتکار به خرج می دهد.

GILAN
گیــــــالن؛

 قطب گردشگری 
ایران در ۲۰۲۰
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قرار است سال 2020 به عنوان سال آغاز دیدار از گیالن معرفی شود. عنوانی زیبا 
که اواًل در زمان مناسب یعنی سال 2020 انتخاب شده و از منظر نام پتانسیل باالیی 
در برندینگ می تواند داشته باشد و ثانیًا برای مکانی انتخاب شده که از نظر جغرافیایی 

به چندین جهت می تواند مانور خوبی داشته باشد.
دکتر مرتضی طالع ماسوله پیشنهاد دهنده طرح »گیالن مقصد گردشگری در 
سال2020« نیز با اشاره به تاریخ پرافتخار استان گیالن در قرن های گذشته به ارائه 
محلی، صاحبان  آموزش جوامع  از جمله  پیشنهادی  مختلف طرح  ابعاد  تفضیلی تر 
هتل و اقامتگاهای بوم گردی، دفاتر مسافرتی و اصناف مختلف در ارتباط با بخش 
اجرایی  نقش دستگاه های  به  پرداخت. وی همچنین  و صنعت گردشگری  خدمات 
استان و تشکل های مردمی و نهادهای اجتماعی در اجرایی شدن طرح اشاره داشته 
از منابع دولتی که همانا منابع  بودجه  این طرح دنبال گرفتن  اعالم کرد که در  و 
نفتی کشور است نبوده است. طالع ماسوله مهمترین منابع را در این طرح، فکر و 
استفاده از افراد متفکر و اقشار مختلف جامعه دانست و اعالم کرد در موفقیت این 
طرح هم افزایی و تجمع صاحبان تفکر و اندیشه مهمترین نقش را می تواند ایفا نماید. 
طالع ماسوله با بیان این که هنگام اجرا اولین قدم، آموزش است، گفت: همانند زمانی 
که قرار است خانواده ای مهمان داشته باشند و همه اعضا برای ورود مهمان آماده 
می شوند، ما هم باید بدانیم چگونه و با چه روشی با مهمانان استان برخورد کنیم تا 

سبب رونق گردشگری شویم. اگر هتلدار هستم یا خانه بومی دارم یا یک مقام ارشد 
استان هستم، باید بدانم چه رفتاری مناسب است. در این زمینه، آموزش  بر عهده 
داد: دومین  ادامه  کارشناس گردشگری  این  است.   برنامه  ریزی  و  سازمان مدیریت 
قدم این است که به گردشگر مانند چاه نفت نگاه کنیم. زمانی که پروژه های مهم 
صنعتی یا بودجه الزم برای توسعه و پیشرفت نداریم، بهترین ابزار، گردشگری است. به 
همین دلیل باید نگاه کالن و حرفه ای به این صنعت داشته باشیم. این استاد دانشگاه 
درباره ضعف زیرساخت های گردشگری در گیالن بیان کرد: ممکن است ضعف هایی 
در زمینه زیرساخت ها داشته باشیم، اما نباید همین موضوع بهانه ای باشد تا قدمی 
باید داشته ها و نداشته های استان را بشناسیم، در غیر این  در این حوزه برنداریم. 
صورت ممکن است سرمایه گذاری ها در بخش هایی بی دلیل و غیرضروری انجام شود. 
طالع ماسوله با بیان این که مدتی است در گیالن شاهد استقبال خوب مسئوالن در 
رابطه با توسعه گردشگری هستیم، گفت: تاکنون در هر نقطه از استان قدمی برداشتیم 
نتایج خوبی هم گرفتیم. این بار نیز امیدواریم اتفاقات خوبی را شاهد باشیم. وی افزود: 
شخصیت های موثری داریم که وعده کمک داده اند، ما هم روی توانمندی و کمک آنها 
حساب باز کرده ایم. امید است با کمک و همدلی متولیان در استان و کشور بتوانیم 

قدم های موثری برای رونق و توسعه گیالن برداریم.

توسعه گردشگری پایدار گیالن در سال ۲۰۲۰
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این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که هدف از طرح »2020؛ 
سال دیدار از گیالن« چیست و با چه هدفی ایده اولیه آن شکل گرفت، 
اظهار کرد: با توجه به این که بسیاری از کشورهای دنیا در ارتباط با مباحث 
گردشگری سالی را به عنوان دیدار از آن کشور یا یک شهر انتخاب می کنند، 

این ایده شکل گرفت.
طالع ماسوله ادامه داد: با توجه به تجربه ای که در سال 1380 داشتم، 
سال 2020، سال دیدار از ایران و فرهنگ های آن نام گرفت و نتایج بسیار 
مطلوبی در پی داشت. حتی سازمان جهانی گردشگری در اسپانیا کمک 
با  آشنایی  و  ایران  به  ورود  از  نگاه گردشگران پس  و  ما کرد  به  بسیاری 
گیالنی    که  آنجایی  از  بود.  مثبت  بسیار  آن  گردشگری  اماکن  و  مناطق 
هستن، تصمیم به اجرای این ایده برای استان گرفتم.  این ایده پرداز اظهار 
کرد: در حال حاضر برنامه های مختلفی در زمینه گردشگری گیالن انجام 
است،  اما چون  همراه  فرودهایی  و  فراز  با  موقعیت  به  بسته  که  می شود 
صنعت گردشگری به اصطالح صنعت »بهانه« است و می توانیم به بهانه های 
مختلف میزبان ورود گردشگران خارجی هم باشیم، این موضوع در مجامع 
کارشناسان گردشگری مقیم تهران مطرح و پس از استقبال آنان به رئیس 

سازمان برنامه و بودجه معرفی شد. 
رییس  و  دوازدهم  دولت  کابینه  گیالنی  عضو  نوبخت«  »محمدباقر 
سازمان برنامه و بودجه هم موافقت و دستورهای الزم را برای اجرای آن 
صادر کرد. وی افزود: در ادامه اولین نشست هماهنگی در تهران برگزار و 
استقبال خوبی از آن شد.  در حال حاضر منتظر همکاری مردم، فعاالن 
و مسئوالن بخش گردشگری در این زمینه هستیم. طراح ایده »2020، 
سال دیدار از گیالن« گفت: قطعا با پیگیری و اجرای این ایده موجب رونق 
اقتصاد و اشتغال خواهیم شد.  خوشبختانه در چند روز اخیر مسئوالن حوزه 
گردشگری گیالن هم استقبال خوبی از آن کردند. انتظار نداریم کارهای 
بزرگ به راحتی انجام شوند، اما همین که این عنوان تکاپو و تفکر بین 

متولیان ایجاد کند، قدم بزرگی است.

آموزش، اولین فاکتور برای گردشگری جهانی
طالع ماسوله با بیان این که هنگام اجرا اولین قدم، آموزش است، گفت: 
همانند زمانی که قرار است خانواده ای مهمان داشته باشند و همه اعضا 
برای ورود مهمان آماده می شوند، ما هم باید بدانیم چگونه و با چه روشی 
با مهمانان استان برخورد کنیم تا سبب رونق گردشگری شویم. اگر هتلدار 
هستم یا خانه بومی دارم یا یک مقام ارشد استان هستم، باید بدانم چه 
رفتاری مناسب است. در این زمینه، آموزش  بر عهده سازمان مدیریت و 

برنامه  ریزی است. 
به  که  است  این  قدم  دومین  داد:  ادامه  گردشگری  کارشناس  این 
گردشگر مانند چاه نفت نگاه کنیم. زمانی که پروژه های مهم صنعتی یا 
بودجه الزم برای توسعه و پیشرفت نداریم، بهترین ابزار، گردشگری است. به 

همین دلیل باید نگاه کالن و حرفه ای به این صنعت داشته باشیم.

ضعف زیرساخت های گردشگری
این استاد دانشگاه درباره ضعف زیرساخت های گردشگری در گیالن 
باشیم،  داشته  زیرساخت ها  زمینه  در  است ضعف هایی  ممکن  کرد:  بیان 
اما نباید همین موضوع بهانه ای باشد تا قدمی در این حوزه برنداریم. باید 
داشته ها و نداشته های استان را بشناسیم، در غیر این صورت ممکن است 
طالع  شود.  انجام  غیرضروری  و  بی دلیل  بخش هایی  در  سرمایه گذاری ها 
ماسوله با بیان این که مدتی است در گیالن شاهد استقبال خوب مسئوالن 
در رابطه با توسعه گردشگری هستیم، گفت: تاکنون در هر نقطه از استان 
اتفاقات  امیدواریم  نیز  بار  این  گرفتیم.  هم  خوبی  نتایج  برداشتیم  قدمی 
خوبی را شاهد باشیم. وی افزود: شخصیت های موثری داریم که وعده کمک 
داده اند، ما هم روی توانمندی و کمک آنها حساب باز کرده ایم. امید است 

با کمک و همدلی متولیان در استان و کشور بتوانیم قدم های موثری برای 
رونق و توسعه گیالن برداریم.

مرتضی طالع ماسوله از دانش آموختگان دکترای مدیریت توسعه با گرایش 
روابط بین الملل از دانشگاه ژنو سوییس و از بنیانگذاران سازمان ایرانگردی و 
جهانگردی است. طالع که یکی از بنیان گذاران سازمان میراث فرهنگی کشور 
است که در زمینه سرمایه گذاری و جذب توریسم سابقه طوالنی دارد. طالع 
ماسوله ،سابقه طوالنی در امر پژوهش و مدیریت های گوناگون در سطح ملی 
و ارتباط بسیار خوب و تنگاتنگ با دولت یازدهم در سطوح عالی، مشاور معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
فرهنگی،  میراث  سازمان  نظارت  و  فنی  استانداردهای  تدوین  دفتر  معاون 
صنایع  دستی و گردشگری و مسئول خانه های گردشگری کشور و تدریس در 

دانشگاه های معتبر کشور را در کارنامه کاری خود دارد.

غرس 2020نهال در ایستگاه راه آهن رشت
راه آهن قزوین به رشت نیز که اخیرا راه اندازی شده، شاهد اقدام نمادین 
و جالبی بود. در همین رابطه، 2020اصله نهال به اسم مفاخر استان گیالن 
از مسئوالن در ایستگاه  با حضور سازمان و تشکل  های مردمی و جمعی 
پژوهش  و  آموزش  مرکز  مدیر  تنهایی  سیمین  غرس شد.  رشت  راه آهن 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیالن هم با اشاره به کاشت 2020اصله 
نهال در ایستگاه راه آهن رشت، افزود: این اقدام با حضور تشکل های محیط 
از  کدام  هر  اینکه  بیان  با  وی  شد.  انجام  مردم  و  آموزی  دانش  زیستی، 
این نهال ها به نام یکی از مفاخر استان گیالن کاشته شده است، گفت: از 
انجمن دانش آموختگان مدرسه شهید بهشتی رشت خواسته شده تا اسامی 
تعدادی از مفاخر را به ما اعالم کنند تا این اسامی بر روی سنگ نوشته و 
در کنار این نهال ها قرار داده شود. مدیر مرکز آموزش و پژوهش سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی گیالن در ادامه با اشاره به اینکه این کار در راستای 
برنامه  با  است  قرار  کرد:  بیان  است،  شده  انجام  »گیالن 2020«  برنامه 
ریزی تا سال 2020 استان گیالن را به یکی از مقاصد گردشگری خارجی 
در کشور تبدیل کنیم. وی با اشاره به تشکیل چهار ستاد در این زمینه، 
ادامه داد: کمیته های پژوهش و آموزش نیز توسط انجمن »گیالن 2020« 

تشکیل شده است و زیر نظر پژوهشکده گیالن شناسی فعالیت می کند.

۲۰۲۰، سال دیدار از گیالن
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کلی  طور  به   )Tourism(گردشگری یا توریسم
می شود.  گرفته  نظر  در  عنوان مسافرت تفریحی  به 
هر چند که در سال های اخیر شامل هرگونه مسافرتی 
یا  کار  محیط  از  آن  واسطه  به  شخص  که  می شود 
گردشگری  که  کسی  به  شود.  خارج  خود  زندگی 
می شود.  گفته   )tourist(می کند گردشگر یا توریست
واژه گردشگر از زمانی پدید آمد که افراد طبقه متوسط 
اقدام به مسافرت کردن نمودند. از زمانی که مردم توانایی 
مالی بیشتری پیدا کردند و عمرشان طوالنی تر شد، این 
امر ممکن شد. اغلب گردشگرها بیش از هر چیز به آب 
و هوا، فرهنگ یا طبیعت مقصد خود عالقه مند هستند. 
کرده اند،  سفر  دوردست  مناطق  به  همیشه  ثروتمندان 
البته نه به صورت اتفاقی، بلکه در نهایت به یک منظور 
خاص. به طور مثال برای دیدن ساختمان های معروف و 
آثار هنری، آموختن زبان های جدید و چشیدن غذاهای 
متفاوت. گردشگری سازمان یافته امروزه یک صنعت بسیار 

مهم در تمام جهان است.
سازمان جهانی گردشگری با توجه به تمامی تعاریف 
گردشگری که تا قبل از سال 1994 ارائه شده بودند در 
منتشر کرد: »مجموعه  نهایی  تعریف  سال 1995 یک 
فعالیت های فرد یا افرادی که به مکانی غیر از مکان عادی 
زندگی خود مسافرت و حداقل یک شب و حداکثر یک 
سال در آنجا اقامت می کنند و هدف از مسافرت آنان نیز 

نقش گردشگری 
در توسعه پایدار 
روستاها
| به قلم سجاد کوچک نیا |



گذراندن اوقات فراغت است. البته اهدافی نظیر اشتغال و 
کسب درآمد شامل آن نمی شود؛ براین اساس کسانی که 
شامل این تعریف می شوند نیز گردشگر نامیده می شوند«

گردشگری؛ صادرات نامرئی
با توسعه فعالیت های گردشگری که از پردرآمدترین 
می آید،  حساب  به  امروز  جهان  صنایع  متنوع ترین  و 
زمینه برای ایجاد اشتغال فراهم می شود و این امر برای 
کشورهایی که با جمعیت جوان و متقاضی روبه رو هستند 
بسیار مفید است و بسیاری از كشورها این صنعت پویا 
را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغالزایی، رشد بخش 
خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می دانند و به اندازه ای 
به  گردشگری  از  اقتصاددانان  که  دارد  اهمیت  برایشان 

عنوان »صادرات نامرئی« یاد می کنند.
 UNWTOگردشگری جهانی  سازمان  اینرو  از 
سال 2014 را با شعار »گردشگری و توسعه جوامع محل 
 »)Tourism & Community Development(
آغاز نموده و بر توانایی این صنعت در توانمندسازی و 
افزایش مهاری مردم برای ایجاد تغییرات در جوامع بومی 

تاکید نمود.
گردشگری که یک فعالیت اقتصادی جامعه بنیان و 
اجتماع  محور است و بر اساس تعامالت اجتماعی بنا نهاده 
شده است در صورتی می تواند به شکوفایی و رونق برسد 

ارزش در کنار مشارکت، آموزش و  که در یک زنجیره 
استقرار مدیریت در جامعه بومی قرار داشته باشد.

نوظهور  صنعت  این  بودن  درآمدزا  به  باید  زمانی 
امیدوار بود که توسط زنجیره های آموزش، جوامع بومی 
با توسعه فرهنگی آنها را برای پذیرش  توانمند شده و 
گردشگران آماده نمود از سوی دیگر، اگر گسترش صنعت 
گردشگری به هر شكلی، ارزش ها و فرهنگ جوامع میزبان 
اقتصادی حاصل  اجتماعی  منافع  یا  كرده  را خدشه دار 
از بخش گردشگری را به سطوح مختلف جامعه منتقل 

نكند، نمی توان از گردشگری واقعی سخن گفت.
با  مترادف  می توان  را  روستایی  گردشگری 
تجربه،  این  دانست.  محلی«  زندگی  عبارت  »تجربه 
طبیعی،  جاذبه های  بسیار متنوعی از  موارد  شامل 
منطقه  یک  در  می شود که  فعالیت هایی  و  فرهنگی 
فعالیت هایی  دارند.  خاص وجود  کشاورزی  روستایی و 
سوارکاری  کشاورزی، کوهنوردی،  مانند گردشگری 
این  کلی محور  طور  به  محلی.  خانه های  در  اقامت  و 
نوع گردشگری، درک زیبایی ها و جاذبه های طبیعت و 
فرهنگ مردم آن منطقه است و بسته به جغرافیای منطقه 

فعالیت های متفاوتی می تواند در آن صورت پذیرد. 
صنعت توریسم روبه  رشدترین و بزرگترین صنعت 
جهان است و در تمامی کشورها به عنوان ابزاری حیاتی 
برای رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی مناطق مختلف و 

وسیله ای برای افزایش سطح درآمد ناخالص ملی محسوب 
می شود. پر واضح است که رشد، اجرا و توسعه صحیح این 
صنعت )بویژه در بخش گردشگری روستایی( می تواند به 
رشد و توسعه کسب و کارهای محلی و بازگشت مردم از 
کالن شهرها به دیار خویش و تالش برای حفظ میراث 

بومی خود کمک کند.
از مشخصه های اصلی گردشگری روستایی می توان 
به مواردی مانند وجود فضاهای گسترده و باز اشاره کرد؛ 
باشند  داشته  را  فرصت  این  باید  گردشگران  همچنین 
کشاورزی  و  دامداری  فعالیت های  مستقیم  طور  که به 
را تجربه کرده و  در زیست بوم منطقه به طبیعت گردی 

بپردازند.
هرچند گردشگری روستایی بخش کوچکی از بازار 
در صنعت توریسم را به خود اختصاص داده، اما می تواند 
سهم بزرگی در کمک به رشد اقتصادی روستایی داشته 
بسیار  منطقه  طبیعی  و  تاریخی  میراث  حفظ  برای  و 
ارزشمند باشد. فهرست مزایا و منافع ترویج گردشگری 
4مورد از  تنها  به  زیر  و در  است  بلند  بسیار  روستایی 

مزایای بالقوه آن اشاره شده است.

حفظ  و گسترش مشاغل
گردشگری روستایی با ایجاد در آمد برای محلی ها 
می تواند به حفظ و گسترش مشاغلی مانند خرده فروشی، 
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حمل و نقل و مشاغل پزشکی و دارویی در منطقه کمک 
کند. همچنین روستایی ها با فروش مستقیم محصوالت 
خود می توانند درآمد بیشتری داشته باشند و عالوه بر آن 
با احساسی که از ارزشمند بودن اشتغال در صنایع دستی 
و تولید محصوالت بومی بهشان دست می دهد، هرچه 

بیشتر به حفظ میراث خود ترغیب می شوند.

ایجاد شغل، کسب و کارهای جدید و بهبود 
وضعیت حمل و نقل

هرچیز  از  قبل  و  محسوس  طور  به  شغل  ایجاد 
بوم گردی،  ایجاد اقامتگاه های  مانند  مواردی  در 
توسعه  و  ابیانه(  هتل  هتلداری)مانند  و  هتل  ساخت 
نوع  این  همچنین  می افتد.  اتفاق  نقل  و  شبکه حمل 
مانند  کارهایی  و  ایجاد کسب  به  می تواند  گردشگری 
تهیه و تحویل غذاهای محلی و مواردی از این دست 
و  روستایی  گردشگری  از  بهتر  تجربه ای  ایجاد  به  که 

بوم گردی می انجامد اشاره کرد.

و  جوان ترها  برای  جدید  فرصت های   
دوستی جوامع

برای مثال افراد محلی می توانند به عنوان راهنمای 
تور با گردشگران و برگزار کنندگان تور همکاری داشته 
و عالوه بر کسب درآمد با فرهنگ ها و مردمان تازه آشنا 
یکدیگر  با  نزدیک  از  منطقه  مردم  و  شوند. گردشگران 
ارتباط برقرار کرده و با شکل گرفتن نوعی الفت و دوستی 
حساس تر  یکدیگر  منطقه  اوضاع  به  نسبت  آنها،  بین 

می شوند.

پایداری محیط زیست و فرهنگ بومی
به میل و اشتیاق روبه رشد سفر کردن  در پاسخ 
محیط زیست،  حفظ  راستای  در  و  طبیعت گردی  و 
پایداری زیست بوم و فرهنگ مناطق گردشگری، مفهوم 
و اخالقیاتی نو به نام »بوم گردی1«یا »اکوتوریسم« ظهور 
کرده است. اکوتوریسم پیش از هر چیز یک نوع نگرش 
خاص و آینده نگرانه و اخالقی- فرهنگی- انسانی به مقوله 

گردشگری است.
بوم گردی  یا  اکوتوریسم  در  طبیعت  به  نگاه  نوع 
و تاکید آن بر حفظ منابع طبیعی، مقوله آموزش و به 
حداقل رساندن آسیب های وارده به طبیعت در طول سفر، 
اهمیت احترام گذاشتن به طبیعت را آشکار کرده و مانع 

آسیب رساندن به آن می شود.
عالوه بر این محلی  ها نیز از ارزش جاذبه های طبیعی 
منطقه زندگی خود آگاه شده)در کنار رشد فرهنگ حفظ 

محیط زیست( و در پاسداری از آن می کوشند.
یکی از مهمترین نتایج این نگرش به گردشگری و 
طبیعت گردی، ایجاد اشتغال برای ساکنان بومی منطقه و 
کسب در آمد برای آنان است؛ که از این طریق ساکنین 
منطقه ترغیب به حفظ محیط زیست، آداب و رسوم و 
آنچه برای گردشگران جذاب است می شوند. به این ترتیب 
پاسداری محیط زیست  اکوتوریسم می تواند در حفظ و 

طبیعی و انسانی و همچنین توسعه پایدار تاثیرگذار باشد.
برخورداری  و  روستایی  پایدار  توسعه  منظور  به 
فعالیت های  از  می توان  پایدار،  معیشت  از  روستاییان 
مکمل کشاورزی در روستاها بهره گرفت که در این میان 
خانوارهای  درآمد  افزایش  امکان  روستایی،  گردشگری 
مهاجرت های  از  جلوگیری  و  اشتغالزایی  روستایی، 
روستایی را در بستر بهبود کیفیت زندگی و توزیع متعادل 

خدمات و تسهیالت رفاهی در روستا، فراهم می کند.
در این راستا گردشگري روستایي نیز جزیي از صنعت 
گردشگري به حساب مي آید كه مي تواند با برنامه ریزي 

اصولي و مناسب و شناسایي مزیت ها و محدودیت هاي 
گردشگري روستایي، نقش موثري در توسعه این مناطق 
و در نتیجه توسعه ملي و تنوع بخشي به اقتصاد ملي 
برعهده داشته باشد. از سویی دیگر، برخورداری روستاهای 
ایران ازجاذبه های طبیعی، منابع و پتانسیل های اجتماعی، 
فرهنگی و زیست محیطی، التزامی در توسعه گردشگری 
روستایی به شمار می رود. از این رو برنامه ریزی در جهت 
پایدار  توسعه  پایه  بر  روستایی  گردشگری  گسترش 
اقتصادی، در راستای رشد و تعالی جامعه روستایی بسیار 

موثر می باشد.

سال  در  المللی  بین  جامعه  توسط  شده  ارائه  تعریف  آخرین  بنابر   -1
2015، بوم گردی یا اکوتوریسم سفری است مسئوالنه به جاذبه های طبیعی برای لذت 
بردن، ادراک و قدر طبیعت را دانستن)و همراهی کردن با ویژگی های فرهنگی متعلق 
به گذشته و حال حاضر( به طوری که حافظ زیست بوم بوده، سبب پایداری کیفیت 

زندگی مردم منطقه شده،  شامل آموزش بوده و در آن گردشگر و در فعالیت های 
سودآور اجتماعی- اقتصادی مردم محلی مشارکت داشته باشد. در بوم گردی کلمه 
آموزش بسیار مورد تاکید قرار داشته که هم شامل مسافران و هم شامل مردم محلی 

می شود.
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طرح مسیرهای گردشگری ایران که پس از مطالعه طوالنی توسط جامعه نخبه 
کشور اکنون وارد فاز اجرایی خود گردیده است بر دو رکن مهم خود شامل اقتصاد 
مقاومتی و توسعه پایدار استوار است و تمامی تالشها و طرحها و پروژه ها بر مبنای این 

دو سرفصل ملی تعریف و تبیین و عملیاتی می گردند 
به جرات می توان گفت در اکثر موارد توسعه رخ داده در طی سالیان گذشته 
در ابعاد شامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بدون در نظر گرفتن و سنجش میزان 
ظرفیت های محیط بوده و به همین دلیل اثرات مخرب این توسعه با گذشت چند 

سال از شروع فعالیت نمایان شده و میزان آسیب وارده بسیار زیاد بوده است 
قائل نشدن نقش بازیگر اصلی برای جامعه روستایی در طی فرآیند توسعه باعث 
گردیده که توسعه نامتوازن بعنوان بزرگترین مشکل این سالهای کشور ایجاد و برای 

حل این مشکل هزینه های زیادی را بیهوده مصرف نماییم 
 تصمیم گیری های مقطعی.اهمیت دادن به معیارهای کمی در برابر معیارهای 
کیفی.تجه بیش از حد به توسعه ماشینی،عدم توجه به فرهنگ ها و خرده فرهنگ 
های روستایی،عدم اهتمام به آموزش و استانداردسازی و در نهایت ساختارمند نبودن 
نهادهای توسعه دهنده باعث شده است تا توسعه نامتوازن در اکثر بخش های مهم 

جامعه دیده شود

ذینفعان مسیر 
گردشگری دیلمان
)البرز مرکزی(
| به قلم: رامین شیرعلی پور |
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کریدور گردشگری البرز مرکزی که بعنوان اولین کریدور گردشگری در سطح 
کشور وارد فاز اجرایی خود گردیده است با هدف توانمندسازی جامعه روستایی مستقر 
در این کریدور در تمامی ابعاد فعالیت داشته و تمامی فعالیت ها بر مبنای توانمندی 

مردم بومی تعریف خواهد گردید. 
مردمان روستایی دارای ظرفیت های متعدد در حوزه های مختلف می باشند اما 
عدم آگاهی از استاندادهای ارائه خدمات و محصوالت حلقه گشمده چرخه فعالیت 
آنها می باشد.فقدان کالس های آموزشی در روستاها و دوری از آموزش های روز برای 
بهتر شدن نحوه ارائه محصول از دالیل بهره وری بسیار کم در این موضوع می باشد 

جامعه بومی ذینفع اصلی کریدور گردشگری البرز مرکزی بوده اما برای اینکه 
وظیفه خود را به درستی انجام دهد باید برای او نقش تعریف نموده و در طی زمان هر 

روز او را از نظر دانش تخصصی غنی تر نماییم.
برای اینکه بدانیم چرا ذینفع اصلی این طرح جامعه روستایی است باید به ریز در 
خصوص تک تک توانمندی های جامعه بومی نوشت که خارج از حوصله این نوشته 
می باشد اما برای آگاهی از ظرفیت های این طرح در جامعه روستایی به بعضی از 

ظرفیت ها و همچنین راههای درآمد از آنها اشاره می کنیم. 
جامعه روستایی در طی سالیان گذشته همواره نقش تولید کننده را ایفا نموده 

و بسیاری از محصوالت مانند شیر و گوشت و صیفی جات  و چای و برنج  و ابریشم 
بعنوان منبع اصلی درآمد آنها بوده اما در طی چند سال گذشته جامعه روستایی به 
سمت مصرف کننده بودن پیش رفته و محصوالت اولیه خود را از بازارهای هفتگی 
تهیه می نماید.تولید کننده بودن عالوه بر اینکه باعث رونق اقتصادی روستاها شده و 

در نهایت مهاجرت بسیار کمی از روستاها به شهرها را مشاهده میکردیم.
فضای روستاها همچنین بعلت دارا بودن خاک حاصلخیز و وسعت زمین های 
قابل کشاورزی برای بسیاری از جوانان مناسب بوده و با حمایت خانواده چرخه زندگی 
را مدیریت می کردند اما امروزه به دلیل مهاجرت مردم از روستاها این امر نیز بسیار 

کمرنگ شده است. 
محصول،ارائه  تولید  شامل  چرخه  تمامی  مرکزی  البرز  گردشگری  کریدور  در 
خدمات،بازاریابی و فروش محصول توسط جامعه بومی ساکن در منطقه که دوره های 
مختلف آموزشی را گذارنده است اجرا و مدیریت می گردد.زمین های متعدد با بهترین 
نوع خاک و دسترسی به آب  کافی بعنوان مهمترین مزیت های جامعه بومی می باشد 
که متاسفانه استفاده درست از آنها بعمل نیامده است. پس  می توان نتیجه گرفت که 

اولین و مهمترین ذینفعان مسیرهای گردشگری ایران جامعه بومی می باشد.
و  نامید.گردشگران   گردشگران  باید  را  گردشگری  کریدور  اصلی  ذینفع  دیگر 
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بازدیدکنندگان بسته به نوع هدف خود از این امر نیاز به دریافت خدمات مناسب و 
استاندارد دارند اما امروزه بعلت فقدان استقرار مدیریت در روستاها همیشه از عدم 
وجود یکی از انواع خدمات شامل اقامتگاه مناسب،کیفیت مناسب غذا،فرهنگ و آداب 
مهمان پذیری و سایر موارد رنج می برند.استقرار مدیریت در روستا و سپس انتقال 
دانش در تمامی ابعاد زنجیره ها می تواند گردشگران را از بهترین خدمات دریافتی 

منتفع نماید 
البرز  گردشگری  کریدور  اجرای  اصلی  ذینفعان  از  یکی  بعنوان  زیست  محیط 
مرکزی می باشد.عدم درآمد کافی و مناسب مردم محلی باعث شده تا ارق جامعه 
روستایی به محیط زیست منطقه کمتر و کمتر شده و در مقابل زباله ها و قاچاق چوب 
و آلودگی صوتی و شکار و صید غیرمجاز و موارد دیگر با بی تفاوتی برخورد نمایند.اما با 
ایجاد ارزش افزوده در فعالیت های مرتبط با استفاده درست از محیط زیست می توان 

روستاییان را به حافظان اصلی  محیط زیست و جنگل ها تبدیل نمود.
دولت بعنوان مجری امور کشور ذینفع مهم کریدور گردشگری می باشد .طی 
تغییر  همچون  بزرگی  بسیار  مشکالت  با  روستاها  سطح  در  دولت  گذشته  سالیان 
کاربری های غیرمجاز،مشکل اشتغال جوانان،مهاجرت بی رویه از شهرها به روستاها 
توسط جامعه بومی،مهاجرت مردم ساکن شهرهای بزرگ به روستاها و ساخت و ساز 
بی رویه،اختالط فرهنگی و ... مواجه بوده است و به عقیده نگارنده،تنها راه دولت برای 
حل این مشکل ایجاد اشتغال در روستاها و با توجه به ظرفیت جامعه بومی می باشد.

در این مسیر دولت می تواند با رویکرد احیای شغل های فراموش شده و یا رویکرد 
ایجاد اشتغال نوین عالوه بر اینکه بهره وری زمین های روستاییان را افزایش دهد به 
ذینفعان اصلی کریدور هم خدمات بیشتری ارائه دهد.همچنین با پرداخت تسهیالت 
با رویه های اجرایی درست و از طریق دفاتر منطقه ای توسعه باعث ایجاد اشتغال 

بیشتر شود.
واحدهای خدماتی و پذیرایی را می توان به عنوان دیگر ذینفع اصلی کریدور 
گردشگری البرز مرکزی نامید.مهیا نمودن شرایط برای حضور گردشگران و تبلیغات 
هدفمند می تواند رونق اقتصادی قابل توجهی را برای این واحدها ایجاد نموده و باعث 

توسعه کسب و کارهای استاندارد در سطح مناطق بین راهی گردد 
ذینفع مهم کریدور گردشگری البرز مرکزی را می توان بومی های ساکن شهرهای 
بزرگ کشور نامید که بعلت عدم داشتن شغل مناسب به این شهرها مهاجرت کرده اما 
بعد چند سال درمی یابند که هزینه های زندگی در شهرهای بزرگ در مقابل درآمد 
آنها بسیار قابل توجه بوده و در شرایط اقتصادی نامناسبی گذران امور می نمایند.

در کریدور گردشگری البرز مرکزی افراد پس از دریافت آموزش های الزم در یکی از 
رسته ها مشغول به فعالیت می شوند و مهاجرت معکوس بعنوان یکی از اصلی ترین 

دستاوردهای طرح رقم خواهد خورد
از شرکت های خدماتی فعال در صنایع مختلف نیز می توان بعنوان یکی دیگر از 
ذینفعان نام برد.در بسیاری از موارد توان تولید در روستاها بیشتر از شهرها می باشد 
اما از آنجا که تعداد این روستاها قابل توجه نمی باشد صنایع بزرگ سازگار با محیط 
روستاها نتوانسته اند موفقیت های قابل توجه ای را در روستاها به دست آورند .پس 
از عملیاتی شدن این کریدور گردشگری  میزان تولید محصوالت مختلف همگام با 
تامین نیازهای بازار بعلت دریافت دانش های به روز بیشتر شده و تامین نیاز بازار از 
طریق چرخه ای با درگیری های فیزیکی و اجرایی کمتر و با سود بیشتر و با هزینه 

ثابت کمتر صورت می پذیرد.
نکته کلیدی که نباید از آن غافل شویم این است که  نهادی متخصص و دلسوز 
بدون  و  ذینفعان شکل گرفته  بین  تعادل  ایجاد  برای  باید  بومی  از جامعه  متشکل 
ایجاد این نهاد تعارض منافع می تواند انتفاع ذینفعان را به حداقل رسانده و طرح را 
با مشکالت زیادی مواجه نماید.دفتر توسعه کارآفرینی ئهکئه مهر سیاهکل در مسیر 
گردشگری دیلمان بعنوان یک نهاد که مستقل عمل می نماید دارای وظایف دریافت 
دانش های به روز،انتقال دانش دریافت شده به جامعه بومی،ایجاد تعادل در مذاکرات 
تولید کنندگان و فروشندگان،انتقال استانداردهای به روز جامعه بومی،برندسازی و 
تسهیلگری و در نهایت تربیت نیروی کار متخصص با رویکرد توسعه پایدار بوده و در 

این مسیر فعالیت خواهد داشت.
در پایان نگارنده معتقد است این طرح می تواند باعث مهاجرت معکوس به روستا 
شده و از طریق تجمیع فعالیت های مشابه و برندسازی آنها به بهترین شکل ممکن 

توسعه پایدار همه جانبه را رقم بزند 
به امید آن روز 



 D
EH

KA
DE

H 
ME

HR
 M

ag
az

ine
 / 

No
.3 

/ 5
0

چرخه اقتصاد گردشگری
راه بزرگ برای ایجاد
کسب و کارهای خرد
| سمانه غفوری روزبهانی |
کارشناس ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی



اقتصاد  از  صحبت  که  هنگامی 
گردشگری می شود شاید بتوان این رشته 
را یک چرخه بزرگ اقتصادی نامید که 
اقتصادی  عنوان یک ستون  به  می تواند 
عمل نماید ، معجزه گردشگری محرک 
های  بخش  از  بسیاری  در  آن  بودن 
اقتصاد به صورت مستقیم و غیر مستقیم 
کشورها  از  بسیاری  در  امروزه  میباشد. 
گردشگری به عنوان یکی از ارکان توسعه 
نظر  در  اقتصادی  متعادل  و رشد  پایدار 
متفاوت  های  انگیره  از  فارغ  میگیرند. 
مهمترین خاصیت گردشگری این است 
زندگی  که  ای  نقطه  از  انسان  یک  که 
میکند به نقاط دیگر سفر میکند و این 

را  خود  نیازهای  که  است  معنی  بدان 
بسیاری  در  و  میکند  حمل  خود  با  نیز 
از موارد برآورده سازی این نیازها چون 
همیشگی  زندگی  عادی  محل  از  خارج 
و  میگردد  مهمتر  بسیار  برایش  است 
حاضر است برای آن هزینه های بیشتری 
را  دلنشینی  جدید  تجربه  تا  بپردازد  را 
داشته باشد.این مهم باعث این میگردد 
چرخه گردشگری به صورت یک محرک 
باعث  و  میگردد  عمل  وارد  اقتصادی 
تحریک تقاضا و برمبنای آن رشد تولید 
و خدمت و شکوفایی اقتصادی میگردد. 
چرخه  این  رشد  به  رو  و  مستمر  تکرار 
موجب ایجاد تعادل و مثبت شدن رشد  

توسعه  موجب  نهایت  در  و  اقتصادی 
پایدار کشور میگردد.

گروه   7 دارای  گردشگری  چرخه 
صورت  به  که  است  اقتصادی  اصلی 
مستقیم یا بیش از 50 درصد درآمد خود 
به آن وابسته هستند تقسیم میشود  را 
و سایر گروه ها به صورت غیر مستقیم 
یا اثر تحریک آرام به آن مرتبط میشوند 
، در ادامه با بررسی این گروه مختصات 
گردشگری  اقتصاد  چرخه  از  را  بهتری 

تصویر می کنیم:
نیاز  ترین  ای  پایه  یعنی  اول  گروه 
تغذیه  انسان  حیاتی  نیاز  یا  گردشگران 
وضعیت  هر  با  و  شرایطی  هر  در  است، 

نیاز تغذیه را نمیتوان از نیازهای انسانی 
باالی  لذت  به  توجه  با  و  نمود  حذف 
یکی  شاید  نیاز  این  بشر  برای  خوراک 
کرد  هزینه  های  محرک  مهمترین  از 
از  بردن گردشگران  لذت  یا  و  اقتصادی 
سفر می باشد، به علت تنوع باالی این 
اولیه   مواد  علت  به  آن  تفاوت  و  گروه 
فرآوری  و  اقلیم   به  وابسته  و  متفاوت 
کننده متفاوت آن و رسپی ها و مدلهای 
مختلف  فرهنگهای  در  که  غذا  مختلف 
بزرگترین  از  یکی  غذا  است.  متفاوت 
راحت  از  یکی  و  گردشگری  محرکهای 
گردشگران  کردی  هزینه  بندهای  ترین 
می باشد. صنعت غذا خود زنجیره دائمی 
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از تولید کنندگان و سرو کنندگان غذا را 
در بر میگیرد که ضریب اشتغال باالیی 
زمین  از  زنجیره  این  گیرد  برمی  در  را 
های کشاورزی ، مراتع دامپروری و باغها 
آغاز میشود و با باال رفتن تقاضای بازار 
رشد و شکوفایی بیشتری پیدا میکند ، 
تولید  و  میشود  را شامل  بیشتری  تنوع 
به صرف تری پیدا میکند ، تا به واسطه 
های حمل و نقل ، کاالها گسترش میابد 
شبکه فروش و انتقال این کاالها اشتغال 
در  نهایت  در  و  میکند  پیدا  بیشتری 
رستوران ها ، کافه ها ، بستی فروشی ها 
و قنادی ها ، تریاها و سایر محلهایی که 
اوج میرسد  به  سرویس غذایی میدهند 
میدهد،  ارائه  سرویس  گردشگران  به  و 
ثابت  تجربه  این چرخه در  بیشتر  رونق 
کرده است که خوراک و تغذیه ساکنان 
بومی مناطق نیز دستخوش تغییر شد و 
رشد باالتری را پیدا مینماید.موضوع غذا 
و خوراک پر رونق ترین قسمت زنجیره 
گردشگری است به علت آنکه در بسیاری 
یا  هستند  گذری  گردشگران  موارد  از 
خدمات  این  از  ولی  ندارد  شبانه  اقامت 

استفاده می نمایند.
گروه دوم نیاز به اقامت و استراحت 
در یک مکان امن و مناسب است که  در 
تعریف  ای  ریشه  و  امنیت  نیازهای  رده 
معنی  به  اقامت   . است  اقامت  میگردد 
آن  در  گردشگران  که  فضایی  ایجاد 
اقامت شبانه و استراحت خود را داشته 
باشند که میتواند شامل هتل ها ، متل 
مسافری  های  خانه   ، ها  کلبه  بوم   ، ها 
 ، ها  ریزروت   ، ها  ، هاستل  اشتراکی  یا 
کمپ ها و یا سایر مدلهای اقامتی گردد.

محلهای اقامتی رشد دهنده های اصلی 
زیرساختهای توسعه گردشگری هستند 
نتواند  گردشگری  که  زمانی  تا  که  چرا 
اقامت کند انگیزه باالیی برای مراجعه به 
اقامتی  مقصدی نخواهد داشت.محلهای 
و  اشتغال  موجب  مستقیم  صورت  به 
خدماتی  نیروهای  و  پرسنل  درآمدزایی 
به  و  می شوند  خود  مالکان  و  خود 
صورت غیر مستقیم موجب درآمدازایی 
تجهیز  کنندگی  تامین  زایی  اشتغال  و 
 ، عمرانی  سازندگان  مانند  اولیه  کننده 
درب   ، ساختمانی  مصالح  فروشندگان 
 ، خواب  تخت  مبل،   ، فرش   ، پنجره  و 
لوازم خانگی و   ، ، دکوری جات  ملحفه 
موجب  دائمی  صورت  به  و  میشوند   ...
تامین  آفرینی  اشتغال  و  درآمدزایی 
کنندگان مواد مصرفی مانند شوینده ها 
سایر  و  مسواک   ، ، حوله  غذایی  مواد   ،
مواد مصرفی میگردند که با هرچه رونق 
بیشتر گردشگری در یک منطقه میزان 
رشد اقتصادی آن و پایداری توسعه آن 

بیشتر میگردد. 
از شکل گیری دو گروه اصلی  بعد 
چگونگی  بعدی  موضوع  دوم  و  اول 
رسیدن گردشگر به مقصد است و گروه 
سوم یعنی صنایع حمل و نقل شکل می 
گیرد ، صنایع حمل و نقل به دو دسته 
تقسیم میگردد ، دسته اول از مبادی تا 
مقصد است که توسط هواپیما ، کشتی ، 
قطار و یا وسایل نقلیه شخصی و عمومی 
ای  گسترده  شبکه  که  میپذیرد  صورت 
از نفرات ، در آن شاغل هستند و هرچه 
این حوزه  در  بیشتری  رونق  ای  منطقه 
به  را  بیشتری  نفرات  تعداد  کند  پیدا 
اشتغال می آورد. دسته دوم حمل و نقل 
گردش  های  سرویس  ای  منطقه  درون 
داخلی را صورت میدهند که غالبا توسط 
خودروهای سواری ، ون های توریستی 
می  صورت  توریستی  های  اتوبوس  و 
اشتغال  موضوع  بخش  این  در  پذیرد 
می  گردشگر  وضعیت  با  وابسته  بسیار 
باشد و درصورت نوسان آن دچار مساله 
یا نوسان جدی می شود ، در بعضی از 
فصلی  تغییرات  به  بنا  گروه  این  موراد 
ضریب اشتغالشان و درآمدزاییشان تغییر 

می یابد.
گروه چهارم ارائه دهندگان خدمات 
به  افراد  که  زمانی   ، هستند  تفریحی 
دیگر  منطقه  یک  در  گردشگر  عنوان 
حضور می یابند به علت فاصله با زندگی 
روزانه خود و شکستن عادات آن نیاز به 
چرخه  تکمیل  برای  سرگرمی  و  تفریح 
تر  کلیدی  و  تر  جدی  بردنشان  لذت 
از  بسیاری  اینکه  به  توجه  با   ، میگردد 
همین  ایجاد  خود  گردشگران  دالیل 
تفریح و خوش گذشتن است این عامل 
قسمت  این  در  گردد.  می  تر  کلیدی 
انواع سرویس دهندگان خدمات  چرخه 
های  مکان  مدریت  شامل   تفریحی 
بناهای   ، ها  موزه   ، فرهنگی   ، تفریحی 
 ، سرگرمی  محلهای   ، تورها   ، تاریخی 
موسیقی های رسمی و خیابانی ، استخر 
های  باشگاه   ، آبی  های  پارک  و  ها 
های  کلوب   ، ماهیگیری  و  تیراندازی 
بازی ، تئاتر ها ، سینماها ، گالری های 
میشود  دیگر  تفریحات  سایر  و  هنری 
دیگری  با چرخه  ها  این  از  هرکدام  که 
تا  دهی  سرویس  و  تجهیز  و  تامین  از 
راهبری آن درگیر کار و اشتغال خواهند 
بود و مزیت آن ها نیاز افراد ساکن خود 
مقاصد گردشگری به این نیاز و داشتن 
برای  تر  دائمی  و  بیشتر  های  مشتری 
این خدمات است که این گروه به عنوان 
یکی از جذاب ترین قسمت های چرخه 
میسازد.  بدل  سرویس دهی گردشگری 
به  خدمات  این  توسعه  و  اشتغال  نوع 

گردشگران  نوع  و  مقصد  مردم  فرهنگ 
ممکن  و  است  متفاوت  کننده  مراجعه 
الزاما گردشگران  آنها  انتخاب   در  است 
سلیقه و نیاز یکسانی را نداشته باشند، در 
سایر گروه های چرخه این تقاضا همگن 

تر تعریف شده است.
آژانس  توان  به  گروه  این  در  شاید 
و  کننده  تامین  که  مسافرتی  های 
هماهنگ کننده اصلی این نظم و سیستم 
اجزای  اتصال  با  آنها  داد،  را جا  هستند 
اصلی این زنجیره شرایط مناسبی را برای 
خدمت دهی بهتر مهیا میسازند و شرایط 
هماهنگ تری را برای رضایت مشتری و 
تکرار حضور او یا توصیه کردن او به دیگر 

مشتریان را مهیا می سازند. 

هستند  سفر  در  افراد  که  هنگامی 
فرصت بیشتری نسبت به زندگی روتین 
روزانه خود دارند و همین موضوع باعث 
برای  بیشتری  انگیزه  یا  زمان  میشود 
کشف محیط و خرید کاال داشته باشند.

گروه پنجم چرخه فروشگاهی و کاالیی 
است که به دو صورت توسط گردشگران 
نیاز  با  اول  ، دسته  میشود  آن خرید  از 

ثبت یک یادگاری یا دریافت یک یادبود 
و  فرهنگ جدید  یا  دیده شده  مکان  از 
انواع  که  میباشد  شده  مواجه  متفاوت 
صنایع   ، خوراکی  از  اعم  ها  سوغانتی 
 ، ها  پوشاک محلی و مجسمه   ، دستی 
نمادها، کتاب های راهنما و ... را شامل 
روزانه  مصرفی  لوازم  دوم  گروه  میشود، 
سایر  و  جات  دکوری   ، لباس  شامل 
بیشتر  به علت زمان  نیازهای عادی که 
گردشگران  توسط  ای  سلیقه  تفاوت  یا 
خریداری میشود که موجب گردش مالی 
بیشتر و رونق این بازار از لخاظ تنوع و 
هردوی  که  میشود  شاغل  تفرات  تعداد 
این دسته ها اشتغال آفرینی خوبی را چه 
در تولید و تامین و چه در زنجیره فروش 

ایجاد می نمیایند.
خدمات  دریافت  ششم  گروه 
به  که  است  زیبایی  و  شخصی، سالمت 
عنوان یک نیاز همراه گردشگران منقل 
این  نمیگردد.  حذف  هیچگاه  و  میشود 
و  آرایش  سالمت،  خدمات  شامل  گروه 
زیبایی، اسپا، استراحت و ماساژ، خدمات 
و  ورزشی  ، خدمات  پزشکی  و  سالمتی 
سایر خدماتی است که افراد برای حفظ 
سالمت و زیبایی خود هزینه می نمایند.
به  از کشورها خود  بعضی  این گروه در 
گردشگری  های  جاذبه  از  یکی  عنوان 
از  بعضی  و  میگیرد  قرار  توجه  مورد 
مقاصد دلیل جذب گردشگران را همین 
نیز  گروه  اند.این  داده  قرار  زیبایی  نیاز 
مانند گروه های گذشته دارای متقاضی 
در  هردو گروه گردشگر و افرادبومی است 
این  باال و جذاب  به علت هزینه کرد  و 
حوزه درآمد زایی و اشتغال زایی زیادی 

را به ارمغان می آورد.
تمامی  هفتم  گروه  در  نهایت  در 
نیازمند  شده  تعریف  های  گروه  این 
پشتیبانی لوازم مصرفی، غذایی، شوینده 
و بسیاری نیازهای دیگر هستند که هم 
خدمات  برای  هم  و  گردشگران  برای 
موضوع  این  و  گردد  تامین  باید  هنگام 
باعث اشتغال و گردش مالی زیادی برای 

مقاصد گردشگری خواهد شد.
نکته بسیار مهم در حوزه گردشگری 
این است که تقریبا نزدیک به 80% این 
خدمت دهندگان کسب و کارهای خرد 
به  نیاز  بدون  که  هستند  شخصی  و 
این  کالن  گذاری  سرمایه  و  ساماندهی 
زنجیره را به آرامی با رشد مقصد شکل 
میدهند و باعث این میشوند اقتصاد آنجا 
به سمت یک رشد پایدار و شرایط امن و 
پر رونق حرکت نماید. این مدل از خرد 
بودن کسب و کار و امکان توسعه بدون 
زنجیره  کمتر  در  کالن  گذاری  سرمایه 

اقتصادی قابل صورت پذیرفتن است.

نکته بسیار مهم در 
حوزه گردشگری 

این است که تقریبا 
نزدیک به %80 

خدمت دهندگان 
کسب و کارهای 

خرد و شخصی 
هستند که بدون 

نیاز به ساماندهی 
و سرمایه گذاری 

کالن این زنجیره را 
به آرامی

با رشد مقصد
شکل میدهند

و باعث این 
می شوند اقتصاد 

آنجا به سمت 
یک رشد پایدار و 

شرایط امن و پر 
رونق حرکت

نماید. 
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