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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



www.boomifood.ir

boomifood

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



 D
EH

KA
DE

H 
ME

HR
 M

ag
az

ine
 / 

No
.6 

/ 4

-  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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 دبیر هیئت علمی: مرتضی طالع ماسوله

 هیئت تحریریه:
مرضیه نجفی زاده / محمد حسین جبل عاملی

 ساسان سید توکلی/ رامین شیرعلی پور
سجاد کوچک نیا / مهرناز اسکندری / علی عالقبند

سمانه غفوری روزبهانی / سید محمد ساالر کاظمی دوالبی
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دانش مبنای توسعه است. تسری دانش به جوامع 
بومی و روستایی از الزامات این روزهای کشور است. 
در جهت  گامی  روستایی  توسعه  برنامه های  پیشبرد 
است.  روستایی  جامعه  وضعیت  بهبود  و  خودکفایی 
بنابراین توجه به زمینه های بومی الزم است. امروزه 
بسیاری از تحقیقات علمی و آکادمیک بیانگر آن است 
که با مراجعه به منابع و مشارکت افراد محلی و بومی 
می توان ب توسعه ای متوازن و همه جانبه دست یافت، 
ضمن اینکه به خودکفایی و توانمندسازی روستاییان 
صورتی  در  می شود.  منجر  صرف  وابستگی  جای  به 
می توان از دانش بومی در برنامه های توسعه روستایی 
مجریان  بین  متقابل  ارتباط  ایجاد  با  که  برد  بهره 
پروژه ها و روستاییان، مشارکت همه جانبه افراد محلی 
طرح های  تحقیق  با  که  است  روشن  برانگیخت.  را 
توسعه در سایه توسعه مشارکتی، چشم انداز توسعه 

روستایی مثبت خواهد بود.
توسعه  و  توسعه  واژه  تعریف  برای  وقتی  البته 
پایدار به منابع علمی مراجعه می شود، توسعه پایدار 
فرآیندی تعریف می گردد که آینده ای مطلوب را برای 
جوامع بشری متصور است که در آن شرایط زندگی و 
استفاده از منابع، بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، 
را  انسان  نیازهای  حیاتی،  نظام های  ثبات  و  زیبایی 
برطرف می سازد. توسعه پایدار راه حل هایی را برای 
الگوهای فانی ساختاری، اجتماعی و اقتصادی توسعه 
ارائه می دهد تا بتواند از بروز مسائلی همچون نابودی 
آلودگی،  زیستی،  سامانه های  تخریب  طبیعی،  منابع 
جمعیت،  بی رویه  افزایش  هوایی،  و  آب  تغییرات 
انسان های  زندگی  کیفیت  آمدن  پایین  و  بی عدالتی 
توسعه  متون،  این  در  کند.  جلوگیری  آینده  و  حال 
از  استفاده  در  که  می شود  معرفی  فرآیندی  پایدار 
توسعه  جهت گیری  سرمایه گذاری ها،  هدایت  منابع، 
آینده  و  حال  نیازهای  با  نهادی،  تغییرات  و  فناوری 
سازگار باشد. البته نگاه بشر در ابتدا به توسعه پایدار 
در جوامع شهری معطوف بود که قاعدتا با توجه به 
نیاز روافزون جوامع شهری به تولیدات بیشتر، کم کم 
توجه  مورد  توسعه شهری  کنار  در  روستایی  توسعه 
ویژه قرار گرفت کمااینکه توسعه روستایی سنگ بنای 

توسعه شهری قلمداد شد. 
که  می طلبد  روستایی  جوامع  آسیب های  نوع 
مجزایی  و  ویژه  نگاه  تصمیم گیران  و  تصمیم سازان 
ترکیب  فرهنگ خاص،  باشند.  داشته  این جوامع  به 
از  بسیاری  و  خاص  تولید  شیوه  خاص،  جمعیتی 
خاص های دیگری که خاص این جوامع است، می طلبد 

که نگاه خاص تری به این جوامع صورت گیرد. 
یکی از آسیب های فراوانی که جوامع روستایی با 
نسخه پیچی  هستند،  روبرو  دولت ها  کالن  تصمیمات 
یک سیاست واحد  برای جوامع متوع با فرهنگ های 
برای  فراوانی  آسیب  مسئله  این  است.  متفاوت 

روستاهای کشور در پی داشته است. یکسان سازی 
زیرا  است  زیان آور  نیاز  بین شهرها  حتی  فرهنگ ها 
شکل  جامعه  یک  کالبد  در  زمان  مرور  به  فرهنگ ها 
خارجی  فرهنگ  یک  توسط  آنها  تغییر  و  گرفته اند 
صدمات جبران ناپذیری به همراه دارد. برای صحبت 
در مورد توسعه فرهنگی روستاهای کشور باید توجه 
نمی  توان  راحتی  به  را  فرهنگ  مهم  مقوله  که  کنیم 
آن  از  نمود  یا  مشخص  را  آن  حدود  و  کرد  تعریف 

برداشت سطحی داشت.
عالوه بر فرهنگ، آموزش نیز حلقه مفقوده توسعه 
جامعه بومی و روستایی کشور است. یکی از مهم ترین 
نکاتی که امروز در جامعه بومی ایران اسالمی مورد 
توانمند  و  روز  دانش  انتقال  عدم  شده،  واقع  غفلت 
کردن جامعه بومی با علم روز دنیا است. اگر روستایی 
درک  و  دارد  کشور  اقتصاد  در  سهمی  چه  که  بداند 
این نقش آفرینی چه سهم بسزایی در رشد  کند که 
و توسعه جامعه دارد، فعال تر خواهد شد و مشارکت 
بیشتر خواهد داشت. این مشارکت را می توان تحت 
عنوان»مشارکت اقتصادی« مشخص نمود و میزان آن 
با در نظر گرفتن سطح درآمد روستاییان در روستاهای 
مختلف، متفاوت خواهد بود و در حد خود از ضروریات 
اجرای طرح های عمرانی می باشد، چون یکی از طرقی 
که روستاییان این طرح ها را به عنوان اموری خارجی 
در نظر نمی گیرند و نسبت به آنها احساس بیگانگی 
نمی کنند، همین مشارکت اقتصادی است و در نتیجه 
هرچه اصل عدم احساس بیگانگی روستاییان نسبت 
به طرح ها به نحو بهتر و بیشتری به تحقق برسد، میزان 
موفقیت برنامه های توسعه روستایی افزایش خواهد 
یافت. به عنوان مثال یکی از جامعه شناسان روستایی 
به نام »کارل تیلور« مراحل مختلف اجرای برنامه های 
این  که عهده دار  وظایف کسانی  قالب  در  را  توسعه 
گردآوردن  »نخست  می کند:  بیان  چنین  هستند  امر 
روستاییان و تشویق و ترغیب آنان به بحث و مذاکره 
به منظور تشخیص احتیاجات روستا، دوم، انتخاب و 
تنظیم اولین طرح که باید به مدد خود روستاییان اجرا 
شود، مرحله سوم بکار بردن و تلفیق نیروها و منابع 
انسانی و مادی جامعه محلی در اجرای طرح منتخب 
همراه با پشتیبانی مقامات عمومی که ضمن حمایت از 
خود یاری و مشارکت دهقانان، کمک های فنی و مالی 
ضروری را در اختیار آنان می گذارند و باالخره مرحله 
چهارم که عبارتست از ایجاد اشتیاق و آروزی زندگی 
بهتر و بوجود آوردن همتی بلندتر و نظری واالتر نزد 
روستاییان که خود موجب اهتمام به کارهای خطیرتر 
وسیع تر  اصالحی  و  عمرانی  برنامه های  اجرای  و 

می شود.«
سردبیر |
مهدی خورسند |
شهریور 1398 |

نگاهی دقیق تر به توسعه جوامع بومی
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یادداشت سردبیر...



ماهنامه دهکده مهر/ شماره ششم/ مرداد و شهریور 1398 / 9

یادداشت...
سالمت، معیار سنجش پایداری توسعه

امروزه شاخص های سالمت به عنوان عاملی مهم 
در  می تواند  و  می شود  محسوب  کشورها  توسعه  در 
باال بردن سطح شاخص های توسعه ای مؤثر باشد. در 
ارتباط با نقش این عامل در بهبود شرایط و وضعیت 
و کاربردی  ملی، مطالعات نظری  اقتصادی در سطح 
متعددی انجام شده است، لکن این موضوع در سطوح 
منطقه ای مورد مطالعه قرار نگرفته است. بدین جهت 
و به لحاظ نظری و کاربردی دو مسأله اساسی مطرح 

شده است:
سالمت  شاخص های  آیا  نظری،  لحاظ  به  اواًل( 
شناسایی  قابل  منطقه ای  توسعه  در  عاملی  به عنوان 

است؟
و  میزان  پیشین،  نظری  مبانی  به  توجه  با  ثانیًا( 
توسعه  بر  نماینده سالمت  متغیرهای  اثرگذاری  نحوه 
در  روستایی  و  بومی  مناطق  خصوص  به  منطقه ای 

ایران چگونه بوده است؟
شاخص های  میان  از  که  داده  نشان  تحقیقات 
بر  زندگی  به  امید  شاخص  تنها  سالمت،  نماینده 
بومی  جوامع  در  خصوص  به  منطقه ای  توسعه  سطح 
در ایران اثر معنادار و مثبت داشته است. در کنار این 
تولید، سرمایه  از جمله سطح  متغیر همچنین عواملی 
انسانی و مشارکت اجتماعی- به نمایندگی از سرمایه 
اجتماعی- در سطح استان ها اثرات مثبت و معناداری 

را بر سطح توسعه منطقه ای به جای گذارده اند. 

از سوی دیگر، سالمت به عنوان رفاه کامل جسمی، 
روانی و اجتماعی، عرصه ای است که پیوندهای وثیق 
اقتصادی،  اجتماعیف  سیاسی،  عرصه های  سایر  با 
فرهنگی، صنعتی و ... جامعه دارد و امروزه، در نتیجه 
توسعه ای  گوناگون  چالش های  ابعاد  شدن  پیچیده تر 
بسیاری از کشورها، تأمین، حفظ و ارتقای سالمت به 
محوری ترین دغدغه و چالش فراروی سیاست گذاران، 

تصمیم گیران و مردم تبدیل شده است.
ابعاد  و  اجتماعی  و  فردی  سالمت  میان  این  در 
وسیع فرابخشی و بین رشته ای خود، حجم گسترده ای 
از مسائل مرتبط با توسعه پایدار کشورها را متوجه خود 
می سازد. طی دو دهه اخیر، جامعه بین المللی به این 
اجماع رسیده است که سالمت، نه تنها پیوندی وثیق 
با عرصه ای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی دارد، 
بلکه محور و معیار سنجش پایداری آنها نیز محسوب 
می شود. این به آن معنی است که اگر وضعیت سالمت 
بهبود  به  رو  آنها  اکثر  در  یا  ابعاد،  تمامی  در  کشورها 
باشد، بدون شک وضعیت توسعه کشورها روبه بهبود و 

پایداری خواهد گذاشت.

دبیر شورای سیاست گذاری |
سید علیرضا کاظمی دوالبی |
شهریور 1398 |
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وزیر  شریعتمداری  محمد 
این  در  اجتماعی  رفاه  و  تعاون،کار 
مستمری  حکم  همچنین،  بازدید 
بازنشستگی تنی چند از بیمه شدگان 
اعطا کرد. وی در  آنها  به  را  صندوق 
بیمه  غرفه صندوق  از  بازدید  جریان 
و  روستائیان  کشاورزان،  اجتماعی 
عشایر در حاشیه بازدید از چهارمین 
نمایشگاه توانمندی های روستاییان و 
عشایر گفت: صندوق بیمه اجتماعی 
از  بیش  حاضر  حال  در  روستاییان 
یک میلیون و 100هزار بیمه شده در 
صندوق  این  دارد.  کشور  استان   31
کشور  ای  بیمه  نهاد  تنها  عنوان  به 
به  را  خود  خدمات  خاص  طور  به 
روستاییان و عشایر و کشاورزان ارائه 

می دهد. 
تاسیس  با  افزود:  شریعتمداری 
روستاییان  اجتماعی  بیمه  صندوق 

در  نظام  خوبی  قدمهای  عشایر  و 
سطوح  در  غنا  و  فقر  فاصله  کاهش 
گرفتن  نظر  در  با  برداشته  روستایی 
کارفرما  سهم  جای  به  دولت  اینکه 
یکجا  را  خود  سهم  دو  هر  دولت  و 
و  کند   می  پرداخت  صندوق  به 
فراهم  مطلوبی  شرایط  خوشبختانه 
کشاورزان  و  کارگران  فقط  که  شده 
با پرداخت فقط حق سهم  روستایی 
زمینه  در  مناسبی  بیمه  از  خود 
بازنشستگی  از  اعم  مختلف  های 
استفاده   ... و  کارافتادگی  از   ،
درصد   25 تاکنون  و  کنند   می 
صندوق  این  عضو  روستاییان  از 
صندوق  این  امکانات  از  و  هستند 
به  تالشمان  و  هستند  مند  بهر 
ضریب  که   است  این  دولت  عنوان 
نفوذ این صندوق را در سطح روستا 
این  به  و  دهیم  افزایش  عشایر  و  ها 

که  کنیم  فراهم  را  شرایطی  ترتیب 
روستاییان  شرایط  یافتن  بهبود  با 
معکوس  مهاجرت  زمینه  عشایر  و 
وزیر  افتد.  اتفاق  روستا  به  شهر  از 
هزار   1٧٠ تاکنون  کرد:  اضافه  کار 
طرح در این زمینه به بانک ها آمده 
طرح  هزار   99 و  شده  بررسی  و 
و  کردند  امضا  قرارداد  مجموع  در 
میلیارد   500 و  هزار   8 به  نزدیک 
تومان وام ارزان قیمت  با سود بین 
محروم  نقاط  در  درصد   9 تا  چهار 
به کارآفرینان پرداخت شده است و 
فراهم  نفر  هزار   241 اشتغال  زمینه 

کرده است.
نظارتی  سیستم  کرد:  بیان  وی 
متفاوت  گذشته  به  نسبت  طرح  این 
که  است  بار  اولین  برای  و  است 
وام  کنندگان  دریافت  تمام  اسامی 
استان ها،  تفکیک  به  را  قیمت  ارزان 

میزان وام دریافتی و مناطقی که وام 
را دریافت کردند در اختیار مردم قرار 
گرفته است و از سوی دیگر سیستم 
نظارتی داریم که نظارت می کنند. به 
از  انحراف  تنها 16.2  گفته وزیر کار 
طرح  در  اعالم  مورد  اشتغال  میزان 
آنچه  و  بانک  به  ارائه شده  اقتصادی 
که اتفاق افتاده به دست آمده است.

انحراف  زمینه های  گفت:  وی 
به  مربوط  عمدتا  و  است  مختلف 
واحدهایی  اولیه  مواد  نرخ  تغییرات 
شوند  تاسیس  بود  قرار  که  است 
فصل  و  حل  نیز  را  آنها  تدریج  به  و 
و  هزار   2 گفت:  کار  وزیر  می کنیم. 
از  جدید  منابع  تومان  میلیارد   500
اختیار  در  روستایی  تسهیالت  محل 
استان ها از سهم شناور مددجویان و 
کار  به  را  مددجویان  که  واحدهایی 
و  است  شده  داده  قرار  می گرفتند 

افزایش سهم اشتغال روستاییان
به ۲۳.۵درصد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد
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عیسی منصوری خبر داد

آغاز ثبت اطالعات بازار کار 
۱۵تا ۶۴ساله ها
در سامانه جامع اشتغال

اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه  معاون  منصوری  عیسی 
وزیر کار 28مرداد ماه در نشستی با اصحاب رسانه درباره 
اظهار  ایرانیان  اشتغال  سامانه  راه اندازی  وضعیت  آخرین 
داشت: این سامانه آغاز به کار کرده است و داده های مربوط 
به اطالعات شغلی و بازار کار تمام افراد 15 تا 64 ساله اعم 
از جمعیت فعال و غیر فعال که مجموع بیکاران، شاغالن و 
حتی افرادی که در بازار کار حضور ندارند در آن ثبت می 
شود. وی با اشاره به راه اندازی مرکز کنترل و فرماندهی 
سیاست های اشتغال کشور به  منظور ایجاد وحدت رویه در 
سیاست های اشتغال دستگاه ها، یادآور شد: این مرکز یک 
داشبورد مدیریتی در حوزه نظارت در برنامه های اشتغال 
کشور است. در حوزه سیاستی تا چند سال گذشته ردیفی به 
عنو ان بودجه اشتغال در قوانین بودجه کشور دیده نمی شد 
اما خوشبختانه طی 2-3 سال اخیر این ردیف بودجه تحت 
عنوان برنامه »توسعه و اشتغال« در قوانین بودجه کشور 
پیش بینی شد تا افق و چشم اندازی از برنامه ریزی در حوزه 
تولید و اشتغال در کشور دیده شود. منصوری با اشاره به 
ایجاد 464 هزار فرصت شغلی در سال گذشته به استناد آمار 
مرکز آمار ایران، خاطر نشان کرد: براساس اطالعات احصاء 
شده در وزارت کار در سال گذشته 4۷1 هزار شغل جدید 
ایجاد شده است که این آمار ثبتی و کاماًل قابل دفاع است. 
البته بخش قابل توجهی از این اشتغال مربوط به اشتغال 
کم کیفیت است که حدود 180 هزار شغل ایجاد شده از 
پوشش بیمه ای محروم هستند اما نکته ای که وجود دارد 
این است که بخشی از این فقدان بیمه ای افراد، داوطلبانه و 
بخشی نیز به دلیل عدم تطبیق تحصیالت با فضای کار و یا 
تخطی کارفرمایان است. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال 
وزیر کار با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی صنعت کارخانه ای 
کشور، اشتغال زا نیست، تصریح کرد: در سال گذشته خالص 
اشتغال بخش صنعت منفی 39 هزار شغل بوده است که به 
این معنی است که صنعت کارخانه ای در کشور فعاًل اشتغال 
زا نیست بنابراین باید سیاست های اشتغال کشور در سایر 

بخش های اقتصادی متمرکز شود.
وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه از 4۷1 هزار اشتغال 
ایجاد شده بیش از 143 هزار شغل در مناطق روستایی و 
عشایری ایجاد شده است که حاصل استفاده از منابع صندوق 
توسعه ملی و منابع داخلی چهار بانک عامل اجرای برنامه 
اشتغال روستایی و عشایر است. به این ترتیب سهم اشتغال 
جدید روستایی از صفر درصد طی یک دهه اخیر در سال 

گذشته به حدود 25 درصد رسیده است.
منصوری با بیان اینکه البته ۷0 درصد اشتغال ایجاد 
پوشش  فاقد  گذشته  سال  در  روستایی  مناطق  در  شده 
بیمه ای است، گفت: براساس توافقی که با صندوق بیمه 
روستائیان و عشایر صورت گرفت، 100 هزار نفر از شاغالن 

مناطق روستایی و عشایر در قالب این صندوق تحت پوشش 
بیمه قرار می گیرند. وی در بخش دیگری از اظهارات خود با 
اشاره به اینکه سرمایه گذاری، بهره وری و اشتغال سه مولفه 
رونق تولید هستند، تأکید کرد: در فضای اقتصادی امروز 
کشور سرمایه گذاری پاسخ نمی دهد چرا که نرخ تشکیل 
سرمایه در کشور مطلوب نیست و به نوعی منفی است. پس 
سرمایه گذاری می تواند منجر به رونق تولید در اشتغال شود.

باید برای رونق  اینکه ما  بر  با تأکید  معاون وزیر کار 
تولید بر دو مولفه بهره وری و اشتغال متمرکز شویم، یادآور 
شد: امروز بخش زیادی از اشتغال با افزایش بهره وری یک 
صنعت ایجاد می شود. به عنوان مثال در صنعت پوشاک 
که ظرفیت زیادی برای اشتغال زایی دارد، با سیاست های 
مداخله ای توسعه ای و حمایت در سطوح مقررات زدایی 
می توانیم تولید در این صنعت را رونق و اشتغال را افزایش 
دهیم. بنابراین ما در حوزه اشتغال می توانیم با نوعی از ورود 
مداخله ای و با ارتقای بهره وری در صنایع خاص، اشتغال 
را توسعه دهیم و امروز اشتغال کشور از جنس توسعه بهره 
وری حاصل می شود نه از جنس سرمایه گذاری؛ بنابراین 
اگر امروز صنعتی بدون افزایش بهره وری صرفًا برای سرمایه 
گذاری تقاضای تسهیالت کند، این تسهیالت قابل پرداخت 
نیست. منصوری ادامه داد: سیاست های بازار کار و تثبیت 
اشتغال دو اولویت نخست وزارت کار در حوزه اشتغال در 
و صاحبان  کارآفرینان  برای  که  به طوری  است  سال 98 
مشاغلی که تثبیت شغل داشته باشند، مشوق بیمه ای در 
نظر گرفته شده است که این موضوع باعث می شود سهم 
تولید  از قیمت تمام شده  بیمه ای کارفرما  پرداخت حق 
برای صاحبان مشاغل حذف شود. وی همچنین از اجرای 
مکانیزمی برای آزادسازی بنگاه های اقتصادی که به دلیل 
بازپرداخت تسهیالت معوق بانکی و یا سایر موارد توسط 
شبکه بانکی تمدید شده است، خبر داد و گفت: در تالشیم 
با اجرای برنامه ای این بنگاه ها به چرخه اقتصادی کشور 

بازگردد.

پرداخت  روند  مبلغ  این  با  امیدواریم 
باسرعتی  روند  دوباره  استانی  اعتبارات 

باشد.
تاسیس  کنار  در  اظهارداشت:  وی 
و  عشایر  بیمه  اجتماعی  صندوق 
ارزان  منابع  پرداخت  و  روستاییان 
اقتصادی  فعالیت های  مجموع  قیمت، 
بخش های  و  عشایری  و  روستایی 
اجرای  خصوص  به  نفر  هزار   10 زیر 
شده  راهنمایی  اشتغال  طرح های 
ایجاد شرایط مطلوب  روستایی و برای 
شود.  فراهم  بازار  به  دسترسی  برای 
اشتغال  سهم  گفت:  شریعتمداری 
کشور  اشتغال  سبد  در  روستاییان 
پیش از این کمتر از سه درصد بود که 
کشور  آمار  مرکز  اعالمی  آمار  براساس 
در سه ماهه اول امسال به 23.5 درصد 
این  دهنده  نشان  این  و  یافته  افزایش 
در  دولت  طرح های  مجموع  که  است 
این حوزه موفق بوده است و امیدواریم 
ادامه  بیشتری  قوت  با  را  مسیر  این 

دهیم.
این  ما  تالش  کرد:  تصریح  وی 
مختلف  نمایشگاه های  ایجاد  با  است 
به  روستاییان  برای رسیدن محصوالت 
دست مصرف کننده نهایی و ایجاد بازار 
روستایی  تولیدی  فعالیت های  برای 
اشتغال  و  کنیم  تحکیم  را  روند  این 
تعاون،  وزیر  کنیم.  پایدار  را  روستایی 
با اشاره  کار و رفاه اجتماعی همچنین 
توانمندی های  عرضه  نمایشگاه  به 
روستاییان و عشایر از 31 استان کشور 
که در تهران برگزار می شود، گفت: این 
اشتغال  از  موفقی  عملکرد  نمایشگاه ها 

روستاییان را به نمایش می گذارد.
مورد  در  همچنین  شریعتمداری 
نیز  کارگری  امضای  سفید  قرارداد 
آیین نامه  مشکل  این  حل  برای  گفت: 
تصویب  الکترونیکی  صورت  به  اجرایی 
شده و در اختیار دولت قرار گرفته که 
اطالعات قراردادهای کارگری در سطح 
کشور در سامانه جامع روابط کار  قرار 
الکترونیکی  با  امیدواریم  و  می گیرد 
قراردادهای  قراردادها،   این  کردن 
وزیر  برسد.   حداقل  به  امضا  سفید 
همچنین  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
بر  نظارت  اجرایی  آیین نامه  گفت: 
هم  کارفرمایی  و  کارگری  قراردادهای 
دولت  اجتماعی  کمیسیون  در  اکنون 
در حال بررسی است که مراحل نهایی 
در  آن  تصویب  با  و  می کند  طی  را 
بهتری  شرایط  امیدواریم  دولت  صحن 
برای قراردادهای کارگری و کارفرمایی 

ایجاد شود.
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خالصه ای از طرح گیالن ۲0۲0
| به قلم: کیمیا تنهایی |
| معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گیالن|
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امروزه کشورهای توریستی دنیا جهت مطرح شدن و برندسازی ملی و بین المللی کشور خود برنامه های 
این موارد  از  برای مدت یک سال یکی  برای یک کشور  نام سازی  و  ویژه ای طراحی می کنند، عنوان سازی 
المللی می باشد  اینکه استان گیالن هم دارای قابلیتهای توریستی در سطح ملی و بین  با توجه به  می باشد، 
بعنوان یکی از قطبهای جذاب توریستی در کشور و جهان مطرح است بر همین اساس با ابالغ و موافقت با آغاز 
گردشگری سال 2020 و تبدیل استان گیالن به  قطب گردشگری گام اول سیاست گذاری توسعه با محوریت 
صنعت گردشگری که ویژه ترین شاخص آن گردشگری اکولوژیک)بوم گردی( پایه  ریزی گردید. ایده اصلی طرح 
گیالن2020 با عنوان »سال 2020 سال دیدار از استان گیالن« توسط دکتر طالع ماسوله عضو انجمن توسعه 
گیالن، به جناب دکتر نوبخت، ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد و بر اساس پی نوشت ایشان 

به ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیالن برای بررسی و مساعدت ارجاع شد.
در تاریخ 9۷/10/13 اولین جلسه توجیهی طرح گیالن 2020 با حضور بخش های دولتی، فعاالن بخش 
برنامه ریزی استان  با بخش گردشگری، در سالن اجتماعات سازمان مدیریت و  خصوصی و تشکل های مرتبط 
گیالن برگزار شد. این جلسه که با حضور دکتر طالع ماسوله، ایده پرداز اولیه طرح و دکتر ویتال بورگر، رئیس 
انجمن دوستی ایران و سوئیس تشکیل شد، مورد استقبال بسیاری از فعاالن بخش گردشگری و بازتاب رسانه ای 

خوبی قرار گرفت. 
ماموریت2020 سازماندهی و بسیج کلیه امکانات و توانمندهای گیالن در بخشها دولتی و خصوصی برای 
معرفی موثر و جدید از قابلیتها و توانمندیهای گیالن برای گردشگران خارجی و داخلی با تاکید بر توسعه پایدار 

در استان گیالن است.

اهداف اصلی: 
متناسب سازی زیرساختهای گردشگری با ماموریت نظام نامه اجرایی 2020 

ارائه برنامههای جذاب و نو متناسب با فرهنگ، آداب و رسوم محلی منطبق با قوانین داخلی
توانمندسازی جامعه بومی و محلی در راستای ماموریت نظام نامه اجرایی 2020

معرفی موثر از قابلیتهای انسانی و جغرافیایی گیالن برای جذب حداکثری گردشگران
مستندسازی اقدامات و تدوین درسنامه از اجرای نظامنامه اجرایی 2020

بر این اساس جهت رسدن به اهداف عنوان شده ضرورت ایجاد یک سازمان اجرایی دیده شده که با توجه 
به ظرفیتها و قابلیتهای بالقوه و بالفعل استان گیالن در بخش گردشگری برای تجمیع و سازماندهی امکانات 
و تواناییهای انسانی، غیر انسانی و سرمایهای در بخشهای حاکمیتی و تصدیگری دولتی و همچنین بخش غیر 
دولتی، ضرورت دارد سازمان اجرای این نظامنامه امکان بکارگیری تمام توانمندیهای فوق را داشته تا قادر باشد 

در راستای اهداف، قوای مذکور را مدیریت و راهبری نماید.
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سالمتي افراد یک ذخیره سرمایه است که به مرور 
بیماري  مي شود.  مستهلک  عمر  طبیعي  گذر  با  زمان 
باعث استهالک غیرطبیعي آن مي شود و سرمایه گذاري 
در سالمت )بهداشت و درمان( این استهالک را جبران 
ظرفیت  شغلي،  بهره وري  مبناي  سالمت  مي کند. 
یادگیري در مدرسه و توانایي در رشد جسمي، رواني 
و هوشي است. به عبارت اقتصادي سالمت و آموزش 
را  سالمتي  هستند.  انساني  سرمایه  اساسي  وجه  دو 
مي توان جزو مهمي از سرمایه انساني محسوب کرد و 
به طور معمول انتظار مي رود افراد سالمي که با مقادیر 
در  کار هستند،  به  مشغول  تولید  عوامل  از  مشخصي 
کار  نیروي  به  نسبت  بیشتري  بهره وري  زمان  واحد 

بیمار داشته باشند.

در  که  اقتصادي  توسعه  برنامه هاي  به  توجه 
به  بین المللي  و  ملي  صورت  به  مختلف  کشورهاي 
پرورش  و  بهداشت  مي دهد  نشان  است،  درآمده  اجرا 
براي  مذکور  برنامه هاي  تمرکز  نقطه  انساني  نیروي 
ریشه کن کردن فقر و توسعه انساني به شمار مي رود. 
کشورهاي در حال توسعه در طول سالیان متمادي از 

پایین بودن شرایط زندگي آسیب دیده اند. پایین بودن 
و  بهداشتي  توسعه  به  مربوط  از شاخص هاي  بسیاري 
هزینه هاي مرتبط با آن در کشورهاي در حال توسعه 
باعث شده فرآیند رشد و توسعه اقتصادي این کشورها 
تحت تاثیر قرار گیرد. مخارج بهداشتي از طریق بهبود 
سرمایه  موجودي  افزایش  بهداشتي،  شاخص هاي 
پي  در  را  کشورها  اقتصادي  رشد  درنتیجه  و  انساني 
داشته است. روند مخارج بهداشتي ایران طي سال هاي 
با نوساناتي  این است که مخارج  مختلف نشان دهنده 
رو به رو بوده است که عمدتًا ناشي از دوره هاي رونق و 
رکود در اقتصاد ایران است. این امر نشان دهنده عدم 
بهداشت  حوزه  در  بلندمدت  و  منسجم  برنامه  وجود 
با  تا  دارد  ضرورت  پس  سال هاست  این  در  درمان  و 
مطالعه بیشتر در زمینه مخارج بهداشتي راه را براي 
برنامه ریزي موثر و کارا در سال هاي آتي هموارتر کنیم.

همچنین در این زمینه یک مطالعه توسط فوگل 
از دانشگاه شیکاگو انجام شده است که نشان مي دهد 
هزار  دو  طول  در  انگلیس  اقتصادي  رشد  30درصد 
داده  نسبت  تغذیه  بهبود  به  مي تواند  گذشته  سال 
شود. تغذیه سوخت الزم براي کار کردن را براي آنها 

فراهم کرده و مشارکت نیروي کار را تحت تاثیر قرار 
مي دهد. بهبود سالمت کمیت و بهره وري نیروي کار 
را افزایش مي دهد. بهبود سالمت نه تنها زمان از دست 
رفته به دلیل بیماري را کاهش مي دهد، بلکه کیفیت 
مثال  عنوان  به  مي دهد؛  افزایش  حدي  تا  نیز  را  کار 
بر اساس مطالعات صورت گرفته 10درصد افزایش در 
طول عمر منجر به 14درصد افزایش در رشد اقتصادي 
ازاي  به  دیگر،  عبارت  به  است.  شده  سال1990  در 
نیم درصد  تقریبًا  افزایش در طول عمر  هر 10درصد 
داشت.  انتظار  مي توان  را  اقتصادي  رشد  در  افزایش 
این است  بیان کرد  مثال تجربي دیگري که مي توان 
هزینه اي  متحده  ایاالت  در  روانپزشکي  اختالالت  که 
حال  عین  در  است.  داشته  دالر  148میلیارد  بر  بالغ 
بر اساس نتایج یک مطالعه دیگر، بیماري هاي رواني، 
از  12/5درصد  حدود  در  و  زنان  اشتغال  از  14درصد 
اشتغال مردان را در سال1990 کاهش داد. عالوه بر 
این، بهبود سالمتي بر انتخاب شغل نیز تاثیر بسزایي 
دارد. تخصیص بهتر نیروي کار هم مي تواند از بهبود 
سالمت عمومي نتیجه شود بنابراین رابطه علي میان 
است در هر دو  GDP ممکن  و  بهداشت  هزینه هاي 

بهداشت
عامل ریشه کن کردن فقر

| گردآوری: مهدی خورسند|
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جهت برقرار باشد.
سالمتي افراد یک ذخیره سرمایه است که به مرور 
بیماري  مي شود.  مستهلک  عمر  گذر طبیعي  با  زمان 
باعث استهالک غیرطبیعي آن مي شود و سرمایه گذاري 
در سالمت)بهداشت و درمان( این استهالک را جبران 
ظرفیت  شغلي،  بهره وري  مبناي  سالمت  مي کند. 
یادگیري در مدرسه و توانایي در رشد جسمي، رواني 
و هوشي است. به عبارت اقتصادي سالمت و آموزش 
را  سالمتي  هستند.  انساني  سرمایه  اساسي  وجه  دو 
مي توان جزو مهمي از سرمایه انساني محسوب کرد و 
به طور معمول انتظار مي رود افراد سالمي که با مقادیر 
در  کار هستند،  به  تولید مشغول  عوامل  از  مشخصي 
کار  نیروي  به  نسبت  بیشتري  بهره وري  زمان  واحد 
بیمار داشته باشند. افراد سالم معمواًل با انگیزه بیشتر 
براي کسب درآمد، سختکوش تر و کاراتر هستند. عالوه 
سالمتي  خدمات  افزایش  براي  سرمایه گذاري  آن،  بر 
تربیت  در  دیگر  سرمایه گذاري هاي  بازده  مي تواند 
نیروي انساني سالم را در زمینه هایي مانند آموزش هاي 
عمومي و تخصصي باال ببرد. تندرستي بیشتر مي تواند 
توان یادگیري در افراد را افزایش دهد، که این خود، 
تاثیر حائز اهمیت در افزایش بازده سرمایه گذاري در 
مي توان  بنابراین  مي شود.  موجب  را  تربیت  و  تعلیم 
در  یادگیري  شغلي،  بهره وري  مبناي  سالمت  گفت 
و هوشي  رواني  براي رشد جسمي،  توانایي  و  مدرسه 
دوران  در  بهره وري  براي  ضروري  امر  یک  و  است 

بزرگسالي است.
افزایش سالمت و شاخص هاي سالمت در جامعه 
زندگي  به  امید  افزایش  و  میر  و  مرگ  کاهش  باعث 
در جامعه مي شود و خود این امر افراد را به پس انداز 
بیشتر تشویق کرده و انباشت سرمایه در اقتصاد را به 

دنبال خواهد داشت.
بهداشت و سالمت از طرق مختلف، توانایي تحت 
تاثیر قرار دادن رشد و توسعه یک کشور را دارا هستند. 
اولین عاملي که مي توان به آن اشاره کرد، کارایي بهتر 
نیروي کار سالم در مقایسه با دیگران است. نیروي کار 
سالم بیشتر و بهتر از دیگران از توانایي فیزیکي خود 
استفاده کرده و ذهن خالق و آماده تري دارد. در کنار 
این اثر مستقیم، بهبود بهداشت و سالمت در نیروي 
انساني، انگیزه ادامه تحصیل و کسب مهارت هاي بهتر 
را به دنبال خواهد داشت. زیرا بهبود شرایط بهداشتي 
و سالمت از یک سو جذابیت سرمایه گذاري در آموزش 
و فرصت هاي آموزشي را افزایش خواهد داد و از سوي 
ادامه  براي  را  افراد  یادگیري،  توانایي  افزایش  با  دیگر 
تحصیل و کسب مهارت هاي اجتماعي بیشتر مستعدتر 
افزایش سالمت و شاخص هاي  خواهد کرد. همچنین 
سالمت در جامعه باعث کاهش مرگ و میر و افزایش 
امید به زندگي در جامعه مي شود و خود این امر افراد 
انباشت سرمایه  و  تشویق کرده  بیشتر  به پس انداز  را 
در اقتصاد را به دنبال خواهد داشت. نرخ مرگ و میر 
بهداشت عمومي  زندگي، هزینه هاي  به  امید  نوزادان، 
شاخص هاي  از  برخي  سالمت  هزینه هاي  مجموع  و 
استفاده  مختلف  مطالعات  در  که  هستند  بهداشتي 

مي شود.
از دیرباز تاکنون بررسي و شناسایي عوامل موثر 
و تعیین کننده رشد اقتصادي کشورها همواره یکي از 
از  یکي  و هست.  بوده  پژوهشگران  اصلي  دغدغه هاي 
عوامل مهم و تاثیرگذار بر رشد اقتصادي کشورها که 
به خصوص در طول 25سال اخیر به شدت مورد توجه 
محققان قرار گرفته، سطح بهداشت و سهم هزینه هاي 
اثر  این  از  تا پیش  سالمت کشورهاست. در حالي که 

انساني  سرمایه  سایه  در  اقتصادي  رشد  بر  سالمت 
کردن  لحاظ  طریق  از  پژوهشگران  و  مي گرفت  قرار 
مولفه هاي سرمایه به بررسي چگونگي اثرگذاري بخش 
بهداشت بر رشد اقتصادي کشور مربوطه مي پرداختند. 
و  سالمت  بخش  اثبات شده  اهمیت  به  توجه  با  حال 
امروزه  کشورها،  اقتصادي  توسعه  و  رشد  بر  بهداشت 
مطالعات  از  بسیاري  در  محققان  که  هستیم  شاهد 
امکانات  و  بهبود شاخص ها  که  بررسي مي کنند  خود 
به  بهداشتي  هزینه هاي  ساالنه  نسبت هاي  بهداشتي، 
 ... و  عمومي  بهداشت  هزینه هاي  سهم  یا  و   GDP
اقتصادي  رشد  زمان،  طول  در  چگونه  و  حد  چه  تا 
که  است  بدیهي  قرار مي دهد.  تاثیر  تحت  را  کشورها 
انسان هاي  مي تواند  برتر  و  مناسب  بهداشتي  وضعیت 
سالم تري به بار آورده و در تقویت بنیه و ارتقاي توان 
اهمیت  شود.  واقع  موثر  مناطق  و  کشورها  اقتصادي 
بخش بهداشت و خدمات ارائه شده تا آنجایي است که 
در  مختلف  بخش هاي  اقتصادي  رشد  آهنگ  افزایش 
برخي از مناطق مي بایست با ایجاد امکانات بهداشتي 
مختلفي  کانال هاي  طریق  از  سالمت،  باشد.  قرین 
مي تواند سطح تولید یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

اثر  به  نیز  مطالعات  بیشتر  در  که  کانالي  اولین 
در  سالم  کارگران  بهتر  کارایي  است،  شده  اشاره  آن 
مقایسه با دیگران است. کارگران سالم بیشتر و بهتر از 
دیگران کار مي کنند و ذهن خالق و آماده تري دارند. 
در کنار این اثر مستقیم، سالمتي، اثرات غیرمستقیمي 
نیز بر تولید دارد. براي نمونه، بهبود سالمت در نیروي 
انساني، انگیزه ادامه تحصیل و کسب مهارت هاي بهتر 
را به دنبال خواهد داشت، زیرا بهبود شرایط بهداشتي، 
و  آموزش  در  سرمایه گذاري  جذابیت  سو  یک  از 

فرصت هاي آموزشي را افزایش خواهد داد.
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یکی از ارکان توسعه روستایی پایدار تامین رفاه اجتماعی است. مفهومی آرمانی 
و ایدئال که زمینه مناسبی را برای توسعه همه جانبه انسان جهت حصول به یک 
زندگی شایسته و توانمند فراهم می آورد مقوله رفاه اجتماعی از یک سو در فرایند 
توسعه موضوعیت پیدا می کند و از سوی دیگر خود به عنوان زمینه ساز و بستری 
برای توسعه همه  جانبه اقتصادی اجتماعی و سیاسی عمل می کند. نوشتار حاضر 
بر آن است تا رابطه توسعه روستایی و رفاه اجتماعی را به لحاظ نظری بررسی و 
تاثیرات متقابل این دو متغیر را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. نتایج تحقیق نشان 
می دهد که رفاه اجتماعی پیوند تنگاتنگی با توسعه روستایی دارد و تحقق توسعه 
روستایی راه رسیدن به رفاه اجتماعی را در جامعه هموار می کند. از سوی دیگر 
برنامه ریزی و حرکت در جهت رفاه اجتماعی روستایی خود به خود توسعه روستایی 

را به دنبال دارد.
بدون تردید سالمت و توسعه ارتباط تنگاتنگی با یكدیگر دارند و برخورداری از 
سالمت جسمی، روانی و اجتماعی از حقوق مسلم فردی و اجتماعی است و داشتن 
جسم و روح سالم یكی از زیر بناهای مهم توسعه همه جانبه هر جامعه ای را تشكیل 
می دهد. اهمیت نقش انسان سالم در توسعه پایدار یك اصل علمی است و از نظر 
انسان سالم،  است.  دانسته شده  بدیهی  امر  و درستی آن یك  اعتبار  اندیشمندان، 
انسانی است كه از لحاظ جسم و روان سالم بوده و در یك محیط اجتماعی سالم 
زندگی نماید، بی شك وجود خلل در هر یك از این سه فرآیند توسعه را كند خواهد 

كرد و بدون توسعه یافتگی نیزتامین سالمت مردم دشوار خواهد بود.

سالمت اجتماعی
و نقش آن
در توسعه پایدار

| گردآوری: مهرناز اسکندری|
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توسعه پایدار در ایران
نزدیك به سی سال است كه واژه " توسعه پایدار" در ادبیات سیاسی و اقتصادی 
در  است.  دنیا گشته  و سیاست گزاران  زبان سیاستمداران  ورد  و  وارد شده  جهان 
كشور ما نیز پس از سال ها مسئوالن برنامه ریزی، كنفرانس ها و سمینارها و موارد 
متعدد دیگری برای این مهم ترتیب داده اند كه ماحصل آنها به صورت چشم انداز 
بلند مدت بیست ساله 1404-1384 درآمده و برنامه پنچ ساله چهارم بعنوان اولین 
بخش از این برنامه درازمدت از طرف دولت جمهوری اسالمی به مجلس تقدیم شد. 
طبعًا اقشار مختلف اجتماعی و بخصوص دانش آموختگان رشته های مختلف علمی 
از جمله رشته های علوم زیستی، بهداشتی و پزشكی و باالخص میكروب شناسی باید 
در این فرآیند اجتماعی جایگاه خود را پیدا كنند و دانش خود را در رشته ای كه 
برای آن تحصیل كرده اند جهت سعادت و سالمت جامعه ای كه به آن تعلق دارند به 
كار گیرند و اینكه چگونه كشور از دانش آنها استفاده كند تا به برنامه های درازمدت 
خود دست یابد؟ جامعه ایرانی در افق این چشم انداز بایستی جایگاه اول اقتصادی، 
علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی را پیدا كند و با تولید علم، رشد 
پرشتاب و مستمر اقتصادی، سطح درآمد سرانه را ارتقاء نسبی بخشد و به اشتغال 
كامل نیروی انسانی خود نایل آید و با ایجاد راهكارهای علمی مبتنی بر نیاز كشور 

در كاریابی دانش آموختگان مختلف اقدام نماید.
شاید این تصور پیش آید كه اگر گروهی " فرآیند توسعه" را از دیدگاه خود 
تفسیر كنند همچنان كه در طی دو دهه گذشته گروه های زیست محیطی، گروه های 
اقتصادی و گروه های بهداشتی به آن مبادرت كرده اند و هر گروهی خود را محور 
بی برنامگی"  در حقیقت  و  درهم ریختگی  نتیجه ای جز  بداند  توسعه  این  اساس  و 
نخواهد داشت. بنابراین بهتر است از تجربه كشورهایی كه بیش از دو دهه در این 
راه گام نهادند و به نتایج بسیار درخشانی دست یافتند درس بگیریم و با تطبیق با 
شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی كشور خود برنامه ای تدوین كنیم كه قابل 
جمعیتی،  گذر  بیماری ها،  اپیدمیولوژیك  گذر  به  توجه  با  باشد.  دسترسی  و  عمل 
پیشرفت تكنولوژی و عمیق تر شدن فاصله میان طبقات مختلف اجتماعی در دنیا 
امروزه مشكالت سالمت چهره دیگری به خود گرفته است. بیماری های غیرواگیر 
مانند بیماری های عروقی،  فشار خون، آسم، حوادث، انواع سرطان ها، ناهنجاری های 
خود  به  را  60درصد(  رفته)مجموعًا  دست  از  عمر  از  بیشتری  نسبت  و  اجتماعی 

اختصاص می دهند.
ارتقاء  برای   )WHO( جهانی  بهداشت  سازمان  مسئله،  اهمیت  به  توجه  با 
سالمت مردم جهان از سال 1986)10سال بعد از كنفرانس آلماآتا( یك برنامه جدی 
نمود. در  برگزار  )كانادا(  اتاوا  را در شهر  بین  المللی  اولین كنفرانس  و  تنظیم كرد 
این كنفرانس عنوان فرآیند توانمندسازی مردم به منظور افزایش كنترل و ارتقای 
سالمت خویش تعریف شده، در واقع هدف این فعالیت ها تقویت مهارت ها و توانایی 
رویكرد  ترویج  است.  جامعه  و  گروه ها  ظرفیت سازی  و  خود  در جهت حفظ  افراد 
ارتقاء سالمت با هزینه اندك، بیشترین اثر را روی سالمت مردم دارد و بحث بر روی 
شیوه زندگی، افراد را نسبت به سالمت خود حساس و در مشاركت بین بخشی نیز 

موثر ساخته است. 
)WHO(به  بهداشت  جهانی  سازمان  محیط زیست  و  سالمت   " كمیسیون 
هنگام برگزاری كنفرانس زمین در سال1992، ارزیابی خود را در زمینه ارتباط بین 
سالمت، محیط و توسعه پایدار ارائه كرد. گزارش كمیسیون، كار برجسته اجالس 
اصل  قرارداد.  توسعه  و  محیط  اجالس  كار  دستور  سرلوحه  در  را  سالمت  و  بود 
بطور خالصه،  دارد.  تاكید  توسعه  در  بر موضوع محوریت سالمت  ریو  منشور  اول 
چشم انداز نوین درباره سالمت به منصه ظهور رسیده مبتنی بر این اصل كه سالمت 
جوهره اصلی توسعه پایدار بوده و تحقق آن به عملكرد تمام دستگاه ها و آحاد جامعه 
بستگی دارد. هزاره21 یك نظام نوین بهداشتی مشتمل بر تشریك مساعی، بهداشت 

جامعه نگر و توجه به امر پیشگیری قبل از درمان را می طلبد.
خود  جای  در  دارند  سالمت  بر  را  تاثیر  بیشترین  كه  زیست محیطی  عوامل 
تاثیرات از طریق عواملی  فشارهای زیادی را بر محیط زیست اعمال می كنند. این 
و  صنعتی  توسعه  مصرف،  الگوهای  منابع،  نامتناسب  توزیع  جمعیت،  رشد  مثل 
ارزیابی می شوند. بطور كلی كیفیت محیط زیست یك عامل  اقتصادی  اجزا توسعه 
تعیین كننده، بطور مستقیم و غیرمستقیم بر سالمت انسان است. اختالل در طبیعت 
كیفیت  و  كاهش سطح سالمت  در  موثر  بسیار  عامل  یك  محیط زیست  تخریب  و 

زندگی و مانع سخت در روند توسعه پایدار است.

نتیجه گیری
نزدیكتر خواهد  امر  واقعیت  به  را  ما  دیدگاه های مختلف  به  اجمالی  نگاه  یك 

نمود: 
برآورده  را  امروز  نیازهای  كه  است  آن  پایدار  توسعه  اكولوژیست ها  دیدگاه  از 
سازد بدون آنكه سبب كاهش برآورده كردن نسل آینده شود. از نظر اكونومیست ها 
و اقتصاددانان " توسعه پایدار " آنگونه فرآیندی از توسعه است كه دوران اندیشه ها 
از  را  جامعه  و  دهد  تغییر  جدید  اندیشه های  دوران  با  را  قدیمی  بصیرت های  و 
دوره تحول)قدیمی به یك دوره تحول نوآوری مبدل می كند( در ژانویه و سپتامبر 
جنوبی  آفریقای  ژوهانسبورگ  در  جهان  كشورهای  بهداشت  وزرای  سال2002 
بررسی  مورد  بهداشت عمومی  از دیدگاه  را  پایدار  توسعه  مفهوم  تا  آمدند  گردهم 
قرار دهند. اگر تمام فرآیندهای توسعه پایدار برای بهبود بخشیدن به شرایط زندگی 
قرار  برنامه ها  اولویت همه  در  آنها  فقط سالمت  دارد كه  بنابراین جا  انسان هاست 

گیرد، همانگونه كه در قطعنامه سازمان جهانی بهداشت به آن اشاره شده است.
 " Human beings are at the center of concern for
sustainable develop"ment."

و  اجتماعی  روان، سالمت  و  از: »سالمت جسم  است  عبارت  مفهوم سالمتی 
باید شناخت و پیشگیری  انسان را  بنابراین عوامل اختالل در سالمتی  اقتصادی« 
الزم را بعمل آورد. در این كره خاكی كه بصورت یك دهكده درآمده هیچ گوشه ای 
از هجوم  انسان، آب، خاك، هوا  از گیاهان، جانوران،  اعم  از جهان و موجودات آن 
طبق  بر  نیست.  درمان  انگلی  و  قارچی  ویروسی،  میكروبی،  عوامل  میلیاردها 
برای همه در سال2000"  بهداشت   " بود شعار  قرار  آلماآتا  توصیه  های كنفرانس 
برای تمامی مردم دنیا تحقق پیوندد ولی اینك با كمال تاسف در سال2004 گزارش 
گواهی  را  همه  برای  بهداشت  تنها  نه  بهداشت  جهانی  سازمان  مدیركل  غم  انگیز 
نمی دهد بلكه فاصله بین كشورهای توسعه یافته و فقیر هر لحظه افزایش می یابد 
در حالیكه امید به زندگی"Life expectancy برای كشورهای توسعه یافته ۷5/2 
آسیایی 49/2 سال می باشد. گزارش  و  آفریقایی  فقیر  برای كشورهای  است  سال 
WHO وضع تاسف بار همه گیری HIV و بیماری ایدز كه بیش از 60میلیون نفر 
از مردم جهان را گرفتار كرده و هر سال 20میلیون نفر را به دیار نیستی می فرستد. 
ابتالء بیش از 30 میلیون مردم جهان به بیماری سل و مرگ و میر ناشی از آن، 
گسترش بیماری ماالریا در غالب نقاط دنیا، گسترش بیماری �سارس� كه از كشور 
هنگ كنگ و سپس چین آغاز گردید و عالوه بر مرگ و میر در كشورهای پیشرفته 

میلیاردها دالر خسارت وارد نمود، همگی زنگ خطری برای ما است.
آری دنیا دهكده ای است كه هیچ یك از موجودات آن از خطر ایمن نیست. در 
این بیماری ها كه بوسیله عوامل میكروبی و ویروسی به وجود  از  حالیكه بسیاری 
بهداشتی جهان است كه در  پرسنل مراكز  پیشگیری است و وظیفه  قابل  می آید 
با  بهداشت  وزارت  بیماری  های  مدیریت  اداره كل  همچنانكه  باشند.  كوشا  راه  این 
حماسه آفرینی خود بیش از 35میلیون نفر از فرزندان ما را علیه سرخك و سرخجه 
و در  آزمایشگاه ها  كنار  و  تحقیقات در گوشه  و  نتایج دستاوردها  یا  و  ایمن كرده 
دانشگاه ها و مراكز علمی كشور نشانگر صبر و حوصله و كار مداوم این گروه علمی 

می باشد.
به راستی وجود آلودگی در مواد غذایی، آب لوله كشی، محیط زیست، عفونت های 
بیمارستانی ناشی از انتقال میكروب ها به علت عدم توجه دقیق كه همگی آنها با اندك 
توجهی قابل پیشگیری است توسط چه كسانی این كنترل ها بایستی انجام شود؟ 
جز با كار دسته جمعی تمام كاركنان بهداشتی و در مركز آنها میكروبیولوژیست ها 
تولید شامپو،  به 900كارگاه  قریب  ایران  در  نمونه  بعنوان  بود.  نخواهد  امكان پذیر 
خمیر دندان، عطر، رنگ مو و سایر مواد بهداشتی وجود دارد كه تعداد كمی از آنها 
تحت مسئولیت باكتریولوژیست های دارای بخش كنترل كیفی می باشند، در حالیكه 
میكروبیولوژیست  همكار  و  بخش  این  داشتن  به  موظف  آنها  همه  قانون  مطابق 
می باشند. استفاده از نقش میكروبیولوژیست ها درفنآوری زیستی كه مقوله ای بسیار 
مهم در پیشرفت یك كشور و رسیدن به توسعه پایدار است را نبایستی نادیده گرفت. 
استفاده از روش های باكتریولوژی در معادن آهن و ذغال سنگ، میلیاردها دالر سود 
نصیب كشورهای صنعتی كرده و از تخریب محیط زیست نیز جلوگیری نموده است. 
از باكتری های آهن و تیوباسیلوس ها برای زدودن سولفور از ذغال سنگ  استفاده 
باید توسط باكتریولوژیست ها انجام گیرد و برای جلوگیری از تولید SO2كه آالینده 
شدید محیط زیست است بسیار اساسی است. پیشبرد جامعه به سمت توسعه پایدار 
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گزارش »دهکده مهر« از پایان فقر و گرسنگی
به عنوان دومین اصل توسعه پایدار؛

و بهره وری ملی تابعی از قابلیت های انسانی است كه نقشی در اقتصاد جامعه دارد. به 
اعتقاد »آلوین تافلر« در كتاب"Power shift توسعه پایدار بر دانایی استوار است. 
امید می رود كارشناسان بهداشت و درمان و مسئولین بخش های مختلف توسعه با 
احساس مسئولیت در قبال آحاد مردم جامعه موضوع را به طور جدی مورد بحث 
و بررسی قرار دهند تا در آینده بحث ارتقاء سالمت وبهداشت جایگاه واالی به حق 
خود را در تامین سالمت مردم كشورمان باز كند، زیرا سالمت جامعه زمانی میسر 
و ممكن می گردد كه بر مبنای عدالت اجتماعی همه ابعاد جامعه را شامل شود و 
با مددگیری از آگاه سازی و آموزش عمومی و پیشرفته ترین تكنولوژی های آموزشی 
ارتقاء دانش جامعه و توسعه پایدار و امنیت اجتماعی برای همه آحاد قابلیت اجرایی 
پیدا كند. بدون شك ایجاد محیط سالم و فقرزدایی از آن، مهمترین اقدام برای ایجاد 
بستر الزم جهت تامین سالمت مردم محسوب می شود. اگر بتوانیم سالمت محیط 
را فراهم سازیم، انسان هایی را كه درآن زندگی می كنند، مهمترین شرط الزم برای 

سالم ماندن و دوری از مخاطرات محیطی را خواهند داشت.
افراد سالم، ضمانت پرورش جامعه سالم در آینده و  باوریم داشتن  ما بر این 
اساس توسعه پایدار است. لذا از یك طرف بر نقش محوری انسان سالم در توسعه 
پایدار تاكید كرده و از طرف دیگر اذعان داریم كه یك جامعه توسعه یافته می تواند 
به پرورش انسان سالم بپردازد. دستور كار 21فرصتی طالیی برای تصمیم گیرندگان 
در زمینه سالمتی، در جهت افزایش تاثیر ایشان در برنامه ریزی ملی، توقف روند 

تخریب محیطی و توسعه تهدیدكننده های سالمتی بوجود آورده است.
برنامه  مطابق  سالم  شهرهای  طرح  قالب  در  شهری  چند  عملكردی  برنامه 
شهرهای سالم WHO یك نوآوری در زمینه بهداشت و توسعه شهری درازمدت 

با هدف بهبود وضع سالمتی و رفاه زندگی وكاری مردم در شهرها تهیه و تدارك 
دیده است.

بطور كلی جمعیت كشورهای در حال توسعه و در حال صنعتی شدن، عالوه 
بر مخاطرات بهداشت محیط »سنتی« در معرض مخاطرات »مدرن« مانند آلودگی 
آب، هوا، ضایعات سمی و خطرناك، مصرف بی رویه مواد شیمیایی مثل آفت كش ها، 

مخاطرات ناشی از محیط كار و حوادث رانندگی نیز قرار دارند.
رشد جمعیت در بسیاری از كشورها، چالش های عمده  ای را در دستیابی به 

توسعه پایدار ایجاد كرده است. این چالش ها به اختصار عبارتند از:
نامساعد  شرایط  و  ضایعات  بی رویه  تولید  طبیعی،  منابع  نامناسب  مدیریت 

زیست  محیطی كه بر سالمت جامعه تاثیر گذارند
ملی،  محلی،  از  اعم  سطوح  تمام  در  بهداشتی  اقدامات  بایستی  آنكه  نتیجه 
زنجیره  روی  بر  بهبودیافته  اطالعات  همچنین  پذیرد.  جهانی صورت  و  منطقه ای 
بهداشت و محیط به منظور سیاست گذاری مناسب در روند توسعه، اولویت بندی و 
تصمیم گیری در اجرا در تمامی سطوح امری حیاتی و ضروری است. احیاء مجدد 
سیاست »سالمت برای همه« سازمان جهانی بهداشت برای قرن21 كه هم اینك 
در حال اجراست، چشم انداز خوبی را برای تحقق سالمت و حفظ محیط زیست در 

آینده نوید می دهد.
از یك سو كشور باید بتواند برای جمعیت جوان و جویای كار شغل و فعالیت 
مولد و درآمد ایجاد كند و از سوی دیگر الزامات بین المللی و منطقه ای حكم می كند 
كه در سال های آینده فاصله ایجاد شده بین كشور ما و پاره ای از كشورهای پیشرو 

یا در حال پیشرفت هرچه بیشتر كاهش یابد.
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منظر اول در موضوع سالمت فردی و ساکنان منطقه این سالمت دارای سه 
گروه رفتاری می باشد گروه اول سالمت در محیط زندگی شامل آب، هوا، محیط 
انباشت آن می باشد. این موضوع  طبیعی سکونت و در نهایت مباحث زباله ها و 
بسیار واضح و مبرهن است که همواره برای رشد و حیات جامعه بشری سالمت 
باعث  سالمت  رویکرد  این  است،  بوده  اولیه  شرط  پیش  زندگی  اکوسیستم  در 
زنده ماندن، تالش و فعالیت ساکنان یک منطقه می گردد و هیچ توسعه ای بدون 
انسان ها قابل تصور نیست و گروه اول نیاز بسیار طبیعی است. گروه دوم حوزه 
درمانی و مواجهه افراد با بیماری ها و مشکالت سالمتی است، همه انسان ها بنا 
به نوع زندگی خود دچار بیماری های متعددی می گردند این بیماری ها نیازمند 
مراکز پزشکی و درمانی هستند که به این افراد سرویس دهی نمایند، شکل دهی 
خواهد  مشکل  این  کننده  حل  بی شک  بیمارستانی  و  درمانی  خدمات  انواع 
زیادی  سرمایه گذاری های  به  نیاز  شکل دهی  این  جوامع  از  بسیاری  در  اما  بود 
دارد و به این راحتی میسر نیست برای این موضوع دو راه حل مطرح گردیده 
و  داراست  را  مناسبی  بکر  و  طبیعی  جاذبه های  که  مناطقی  در  حل  راه  است؛ 
را  آن  ظرفیت  مازاد  و  نمایند  تجهیز  را  مجهزی  درمانی  مراکز  سرمایه گذاران 
توسط توریست های درمانی استفاده نمایند و در راه حل دوم گروه های محلی و 
کوچک هرکدام یک تخصص مورد نیاز را تحت قالب کلینیک های کوچک شکل 
درمانی  مجموعه  یک  امکانات  خوشه ای  صورت  به  آن  زنجیره  سازی  با  و  دهند 
کمتری  مراتب  به  سرمایه  و  مالکیت  مدیریت،  چند  با  محیط  یک  در  را  مجهز 
کسب  بقای  و  سوددهی  برای  زمانی  از  بعد  نیز  گروه  این  قطعا  نمایند،  ایجاد 
امکانات  گروه سوم  می باشد.  نیز  دیگر  نقاط  بیماران  نیازمند جذب  کار خود  و 
آب  شامل  زیرساخت های  روستایی،  و  شهری  سیستم های  راه ها،  شامل  بشری 
انسانی در  و... می باشد که زیربنای شکل گیری محل سکونت  و برق و فاضالب 
دنیای امروز است که هر قسمت از آن و کمبود امکانات در آن باعث آسیب به 

سالمتی ساکنان آن منطقه می گردد.
اهیمت  حائز  بسیار  موضوع  این  است  صنعت  و  کشت  منظر  از  دوم  منظر 
است که غذایی که می خوریم به چه مقدار سالمت است، زیرا مهمترین محرک 
زیادی  میزان  غذاست،  موضوع  می شود  تکرار  روز  هر  در  که  انسان  جسمانی 
می  نماییم  مصرف  که  است  نوشیدنی هایی  و  خوراکی ها  تابع  ما  سالمتی  از 
به  قبلی  مقاالت  در  مفصل  صورت  به  دامپروری  و  کشاورزی  چرخه  مورد  در 
پرداختیم  آن  به  کمتر  که  موضوع  این  قسمت  مهمترین  اما  نشستیم  گفتگو 
طریقه کشت و یا تولیدات دامی و باغی است که به سالمت ترین حالت ممکن 
سالمت،  و  ارگانیک  کشت  زنجیره های  شکل دهی  اثرات  بیفتد.  اتفاق  مهم  این 
حائز  بسیار  قسمت  این  در  دامی  ارگانیک  و  سالم  کامال  و  خانگی  پرورش های 

اقتصاد مشارکتی، 
زنجیره سازی
کسب و کار و 
برندسازی خوشه ای

راهکارهای حرکت به سمت توسعه پایدار 

| به قلم: محمد حسین جبل عاملی |
| مشاور و مدرس توسعه  کسب و کار –  قسمت چهارم |

در این قسمت به بررسی یکی از جدیدترین محرک های 
اقتصادی در زنجیره توسعه میرویم مفهومی که شاید یکی از 
زیربنایی ترین مفاهیم توسعه باشد یعنی موضوع سالمت ، موضوع 
سالمت یکی از جدی ترین مقوله های توسعه محسوب می شود 
و برای شکل گیری بسیاری از زنجیره های دیگر این موضوع به 
عنوان پیش شرط در نظر گرفته می شود، موضوع بسیار کلیدی و 
مهم سالمت را از چهار منظر می توان مورد بررسی قرارداد منظر 
سالمت فردی افراد بومی و ساکنین مناطق، منظر کشت و تولید 
سالمت و سالمت غذایی، موضوع گردشگری سالمت و در نهایت 
از منظر تولید اقالم درمانی و سالمت.
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به  این مواد مواد غذایی  اهمیت است. موضوع دیگری که بسیار جدی فرآوری 
بسیار  موضوع  باشد،  مفید  انسان  بدن  برای  و  سالمت  کامال  که  است  صورتی 
مهم در فرآوری ها رستورانی، شبکه توزیع، قنادی ها و سایر تولیدکنندگان غذا 
و نوشیدنی حفظ این سالمت با استانداردهای باالست که خود این موضوع نیز 
قابلیت برندسازی خوشه ای تحت نام های مشترک و تعریف استاندارد برای ارائه 

می باشد. محصوالت سالمت 
است که در سال های  بسیار جذاب گردشگری سالمت  منظر سوم موضوع 
این  می شود  شناخته  دنیا  در  گردشگری  محرک های  بهترین  عنوان  به  اخیر 
چرخه شامل خدمات متعددی است که بعضی از آن مانند خدمات بیمارستانی 
از  استفاده  مانند خدمات  نیز  برخی  و  قرارگرفت  اشاره  و غذایی مورد  بالینی  و 
با  برنامه های درمانی  بازپروری،  و  نقاهت  سالمتی در طبیعت، پکیج های دوران 
استفاده از جاذبه های طبیعی مانند آبدرمانی؛ جلبک درمانی، سنگ درمانی و... 
برنامه های  به  می توان  حوزه  این  خدمات  سایر  از  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
سایر  و  کوهنوردی  و  طبیعت گردی  برنامه های  ریلکسیشن،  و  ماساژ  زیبایی، 
این  غالب  که  است  این  حوزه  این  جالب  بسیار  نکته  برد،  نام  سالمت  خدمات 
خدمات در تحت سیستم های کسب و کاری کوچک و چندنفره ارائه می گردد و 
چرخه اقتصادی آن می تواند یک زنجیره بزرگ برای توسعه پایدار از دل تیم ها 
بقا و رونق کسب و  و کسب وکارهای کوچک باشد که آنها عالوه بر درآمدزایی 
کار خود باعث حفظ طبیعت، توسعه اقتصادی منطقه و در نهایت خوشنام سازی 
یک مقصد گردشگری با برندسازی خوشه ای خدمات سالمت در آن باشند و آن 

منطقه را به سمت شکوفایی دائمی و اقتصاد پایدار رهنمون سازند.
مکمل های  دارویی،  گیایهان  مانند  درمانی  اقالم  تولید  منظر  چهارم  منظر 
انواع دمنوش ها و عرقیجات و گیاهان سنتی می باشد. مناطق روستایی  غذایی، 
به دلیل بهره مندی از موهبت بکر بودن می توانند به عنوان یک از مولدین جدی 
صورت  به  گیاهان  این  از  بعضی  نمایند  اقدام  درمانی  اقالم  و  دارویی  گیاهان 
توسعه  و  رشد  برداشت،  نحوه  از  باید  که  می نمایند  رشد  وحشی  و  خودجوش 
و دستی کشت می  یابند، در  بشرساز  به صورت  دیگر  و گروه  نمود  آن حراست 
نهایت این گیاهان امروز چه در سطح داروسازی شرکتی و چه در سطح مصارف 
شخصی و عمومی طرفداران زیادی پیدا نمود است. خصلت بسیار مهم آن تنوع 
آن در اقلیم های مختلف و یکسان نبودن این گیاهان در مناطق است که باعث 
این  توسعه  می گردد.  مختلف  مناطق  بین  موضوع  این  جدی  تفاوت  و  تمایز 
زنجیره که غالبا به صورت خرد است در زمانی که به صورت گروهی برندسازی 
بررسی شده  این محصول  در  که  داده شود  احساس  این  مخاطبین  به  و  گردد 
واسطه  به  منطقه  در  سالمت  گسترش  موجب  می تواند  است  شده  کنترل  و 
مصرف و توسعه درآمدی جدی منطقه به واسطه جذب توریسم عالقمند به این 
زنجیره های  سایر  مانند  نیز  زنجیره  این  گردد.  این محصوالت  فروش  و  موضوع 
توسعه  نهایت  در  و  مناطق  توسعه  برای  جدی  راهگشای  می تواند  شده  مطرح 

پایدار گردد.

ادامه دارد...

از منظر چهارم خصلت بسیار مهم 
تنوع در اقلیم های مختلف و یکسان نبودن این 
گیاهان در مناطق است که باعث تمایز و تفاوت 
جدی این موضوع بین مناطق مختلف می گردد. 

این زنجیره که غالبا توسعه 
به صورت خرد است در زمانی که به صورت 
گروهی برندسازی گردد و به مخاطبین این 

احساس داده شود که در این محصول بررسی 
شده و کنترل شده است می تواند موجب 

گسترش سالمت در منطقه به واسطه
مصرف و توسعه درآمدی جدی منطقه به واسطه 
جذب توریسم عالقمند به این موضوع و فروش 

این محصوالت گردد
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برای توریسم درمانی که گاهی از آن با عنوان توریسم سالمت و یا گردشگری 
جهانی  سازمان  است.  شده  بیان  گوناگونی  تعاریف  می شود،  برده  نام  سالمت 
می کند:  تعریف  را چنین  گردشگری سالمت  به طور خاص،   )WTO(گردشگری
فرد)با  روحیه  افزایش  و  سالمتی  افزایش  یا  بهبود  به  که  خدماتی  از  »استفاده 
و  منجر می شود  پزشکی(  مداخالت  یا  هوا  و  آب   ، معدنی  آب های  از  استفاده 
به   – است  از ۲۴ ساعت  بیش  – که  فرد  از محل سکونت  مکانی خارج  در 
طول می انجامد«. مقوله گردشگری سالمت فراتر از گردشگری درمانی است. 
شامل  نیز  طبیعی  امکانات  با  همراه  لجن درمانی  و  معدنی  و  گرم  آب های 
مقوله گردشگری سالمت است. شعار جهانی توریسم سالمت، امکانات و 
خدمات در حد کشور های جهان اول یا پیشرفته و قیمت ها و هزینه ها 
امروز  البته  است.  سوم  جهان  و  توسعه  حال  در  کشور های  حد  در 
گردشگری سالمت به یک صنعت در دنیا بدل شده است. کشورمان 
ایران نیز با توجه به جایگاه مناسب خود در صنعت پزشکی می تواند 
در  ببرد.  خود  علمی  موهبت  این  پتانسیل های  از  را  کافی  بهره 
همین رابطه، ماهنامه »دهکده مهر« در گفت وگویی با حیدرعلی 
نماینده  و  مجلس  بهداشت  کمیسیون  سخنگوی  و  عضو  عابدی 
این موضوع  ابعاد  بررسی  به  اسالمی  اصفهان در مجلس شورای 

پرداخته که مشروح آن را در ادامعه می خوانید:

با توجه به جغرافیای ایران و توانمندی کشور در زمینه 
بهداشت و سالمت، جایگاه کشورمان در گردشگری سالمت را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
را پشت سر گذاشتیم  اخیرا آن  تبریک روز پزشک که  با  پاسخ: 
منطقه  در  درمانی،  حوزه  در  کشورمان  جایگاه  که  شود  عرض  باید 
ایران  دارد.  و خوبی  مناسب  بسیار  جایگاه  ایران،  اطراف  جغرافیایی 
از لحاظ تخصص های مورد نیاز پزشکی و تجهیزات درمانی جایگاه 
به  که  همسایه  کشورهای  البته  دارد.  منطقه  در  رفیعی  بسیار 
دارند،  نیاز  کشورمان  پزشکی  و  درمانی  خدمات  این  به  نوعی 
مدنظر  آنچیزی که  اما  دارند  آن  به  آسانی  روزها دسترسی  این 
است،  سالمت  گردشگری  درخصوص  شده  مطرح  سوال 
مشاهده  عرصه  این  در  حاصی  سازماندهی  متاسفانه 
شاهد  گریخته  و  جسته  صورت  به  و  نمی شود 
امروز، سازماندهی  اقداماتی در کشور هستیم. 
خاصی در زمینه جذب گردشگر سالمت در 
اگر  و  نگرفته  صورت  همسایه  کشورهای 
سالمت  گردشگران  برخی  حضور  شاهد 
در ایران هستیم، این اتفاقات خودجوش 
و از روس عالقه گردشگر خاصی بوده 
است. هیچ مجموعه یا سازمان واحدی 
در  را  گردشگران سالمت  اینکه  برای 
کند،  شناسایی  همسایه  کشورهای 
و  نماید  راهنمایی  و  جذب  را  آنها 
داخل  در  حضور  برای  را  آنها  اینکه 

سازماندهی خاصی 
در زمینه گردشگری 
سالمت نداریم

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس در گفت وگو با »دهکده مهر«:
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بیماران،  این  سالمت  مرحله  به  رسیدن  برای  کردن  طی  مسیر  و  کند  مشایعت 
وجود ندارد. این امید البته وجود دارد که ساماندهی برای رسیدن به اهداف کشور 
در زمینه گردشگری سالمت به زودی رخت عمل بپوشد و شاهد سازماندهی این 
صنعت در کشورمان باشیم و بتوانیم بهره کافی را از عایدی این مهم برای اقتصاد 
نیازمندان کشورهای همسایه  به  تا هم  باعث خواهد شد،  اتفاق  این  ببریم.  کشور 
خدمات عرضه شود و هم اینکه از قبل این ارائه سرویس، اقتصاد کشور نیز عایدی 

خوبی داشته باشد.
اسالمی  ایران  برای  را  پتانسیل  این  کشورمان  در  متخصص  پزشکان  وجود 
ایجاد کرده که با طراحی سیستم صحیح جذب گردشگر سالمت، اقتصاد صحیحی 
را ایجاد کنیم که هم متقاضی و گردشگر سالمت رضایتمندی حداکثری را داشته 
باشد و هم جامعه پزشکی و گردشگری کشور از این محل منتفع گردند. حتی این 
دو  یا  یک  خود،  تقسیم بندی های  در  می تواند  استان  هر  که  دارد  وجود  پتانسیل 

کشور همسایه را پوشش دهد و از این محل درآمد بسیار زیادی کسب نماید. 
و  برنامه  گردشگری سالمت،  برای  برنامه ریزی  و  حوزه  این  در  تاکنون  البته 
تأسیس  تازه  وزارت  که  است  آن  الزمه  این  البته  که  ندیده ام  خاصی  چشم انداز 
تنظیم  تفاهم نامه ای  باید  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  و  گردشگری 

کرده و یک جهت گیری مشترک را نسبت به این موضوع اتخاذ کنند.

 آیا تاکنون درآمد و عایدی هر گردشگر سالمت برای کشور مورد 
محاسبه دقیق قرار گرفته است؟

پاسخ: با توجه به نیاز شدید کشور در این حوزه، تاکنون محاسبه دقیقی در 
این حوزه صورت نگرفته است. اما اگر به صورت تخصصی بخواهیم بررسی کنیم، 
هر فرد گردشگری در هر کشوری برای اقامت و هتلینگ خود باید هزینه بکند که 
این درآمد بخش های مختلف اقتصاد کشورها را تقویت خواهد کرد. گردشگری های 
تخصصی مانند گردشگری سالمت، درآمد ارزی قابل توجهی برای کشور به ارمغان 

خواهد آورد. بیماری که وارد کشور می شود قطعا ناگزیر همراهانی نیز با خود دارد و 
اینها نیز عالوه بر هزینه کرد در حوزه بهداشت و درمان، برای هتلینگ اعم از اسکان 

و تغذیه، درآمدی مناسبی را نصیب کشور خواهند کرد.

در  نقشی  چه  سالمت  گردشگری  حوزه  در  استانداردسازی  نقش 
افزایش گردشگری و همچنین درآمد کشور دارد؟

پاسخ: البته نگاه من از ایجاد یک نهاد واحد در حوزه گردشگری در حوزه اجرا 
نبود. بیشتر نگاهم ایجاد یک حوزه و نهاد واحد برای نظارت در این حوزه بود و 
اتفاقا بسیار خوب خواهد بود که در حوزه اجرا، نهادهای مختلفی با یکدیگر حتی 
رقابت کنند تا تنوع خدمات باعث جذابیت گردشگری سالمت کشور شود ولی آن 
نهاد واحد نظارت، درخصوص استانداردسازی و استاندارددهی به واحدهای اجرایی 
اقدام و عمل کند. وجود یک برنامه واحد که اگر توریست سالمت وارد کشور چه 
ضوابطی را رعایت کند و یا اینکه آژانسی که آن توریست را وارد کشور کرد چه 
مسئولیت هایی دارد، باعث افزایش کیفیت خدمات دهی و رونق گردشگری سالمت 

در کشور خواهد شد.

آیا مجلس شورای اسالمی به این عرصه ورود نکرده است؟
پاسخ: مصوبات مجلس در دو حالت انجام می شود. مجلس شورای اسالمی یا 
لوایح را بررسی می کند یا طرح ها را. لوایح معموال از سوی دولت می آید و مجلس 
از سوی  بوده که الیحه واحدی در عرصه گردشگری سالمت  این  تاکنون منتظر 
وزارت بهداشت یا سازمان گردشگری)وزارت تازه تاسیس گردشگری( عرضه و ارائه 
شود چون اگر طرحی از سوی مجلس ارائه شود و بار مالی برای دولت به همراه 
داشته باشد از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد، بنابراین این تمایل وجود دارد 

که الیحه از سوی دولت به مجلس شورای اسالمی ارائه شود. 
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افزایش  و  جامعه  عمومی  سالمت  ارتقای 
و  اطالع رسانی  آموزش،  نیازمند  مردم  زندگی  کیفیت 
فرهنگ سازی صحیح است که تقویت دانش و مهارت های 
الزم برای پیشگیری از عوامل خطرزا و تشویق رفتارهای 
سالمت مي تواند به معني توسعه و کیفیت بهتر زندگي 
به  انسانی  از حقوق  بخشی  این خود  که  قلمداد شود 
نظام  در  پایه ای  ارکان  از  یکی  سالمت  می رود.  شمار 
سالمت  از  برخورداری  و  می شود  محسوب  حقوق بشر 
فیزیکی، روانی، اجتماعی و معنوی که باید برای همه در 
دسترس باشد حق تمام افراد بشر است. برخورداری از 
خدمات بهداشتی درمانی با هدف ارتقاء، حفظ و تامین 
سالمت افراد یکی از اصول مهم پیشرفت هر جامعه ای 
را تشیکل می دهد. دستیابی جوامع به پوشش همگانی 
روش های  به  کشورها  همه  و  است  متفاوت  سالمت 
مختلفی به آن دست خواهند یافت تا بتوانند کارهای 
خود را برای پیشبرد اهداف سالمت انجام دهند. اهمیت 
این موضوع سبب شد تا در 19۴6میالدی کشورهایی 
به  سانفرانسیسکو  کنفرانس  در  چین  و  برزیل  چون 
بیاندیشند؛  ارتباط  این  در  بین المللی  نهادی  تشکیل 
مبنای فکری که ۲ سال بعد)19۴8 میالدی( به تنظیم و 
 )WHO(»تصویب اساسنامه »سازمان جهانی بهداشت
وظیفه هایی  بین المللی  معتبر  سازمان  این  انجامید. 
راستای  در  فعالیت ها  پیشبرد  و  اندازی  »راه  چون 
سازماندهی  بومی،  بیماری های  و  همه گیری ها  کنترل 
و  اضطراری  زمان های  در  مناسب  فنی  همکاری های 
بحران ها، کمک به دولت ها در راستای تقویت خدمات 
بهداشتی و ترویج استانداردهای توسعه یافته آموزشی و 
تربیتی در تخصص های مربوط به سالمت و بهداشت« 
را بر عهده دارد. ایران نیز با هدف بهبود کیفیت بهداشت 
از 1955 میالدی با تنظیم توافق نامه ای همکاری خود 
را با این سازمان بین المللی آغاز کرد و به منظور تقویت 
تاسیس دفتر در  اجازه  همکاری ها در 198۴ میالدی 
تهران را به سازمان جهانی بهداشت داد. حفظ و ارتقای 
سالمت جامعه قطعا یکی از پایه های توسعه جوامع در 
دنیا است. این موضوع در ایران اسالمی نیز از ابتدای 
انقالب بسیار مورد توجه قرار گرفته است. درخصوص 
بومی  جوامع  توسعه  در  سالمت  افزایش  تأثیرگذاری 
و  مجلس  در  رودبار  نماینده  جمالی  منوچهر  دکتر  با 
شورای  مجلس  بهداشت  کمیسیون  عضو  همچنین 
اسالمی به گفت وگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه 

می خوانید:
جمالی در پاسخ به این سوال که ارتباط سالمت و 
افزایش تولیدات در رفع فقر کشور چیست، اظهار داشت: 
شما به موضوع مهمی اشاره کردید. البته اینکه تصور شود 
کشور تولیدات کشاورزی و دامی و مواد غذایی کم است، 
اشتباه بزرگی است و مشکلی برای تأمین مواد غذایی 

نظام توزیع مواد غذایی کشور 
بیمار است

نماینده رودبار در مجلس در گفت وگو با »دهکده مهر«:
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وجود ندارد که بحران زا باشد اما در توزیع مواد غذایی 
بین دهک های اقتصادی که به دسته دهک های قوی تر، 
قوی، متوسط و ضعیف تقسیم می شوند، توزیع مناسبی 
صورت نمی گیرد و آنهم به دلیل اقتصادهای خانواد در هر 
دهک است. نظام توزیع کشور این روزها بیمار است و باید 
برای آن فکری کرد. البته این پتانسیل وجود دارد که در 
کشور بر اساس یک نظام توزیع مناسب، شاهد فراگیری 
و بهره گیری همه از مواد غذایی مناسب باشیم که البته 
این نیاز به یک همت و خرد جمعی و برنامه و سازوکار 
درست است. البته موارد خاصی نیز پیش می آید که آنهم 
می شود از واردات در این مواقع بهره برد و نیاز کشور را 

برطرف کرد.
وی ادامه داد: اینطور بنظر می رسد که در زمینه 
ویژه تری صورت  توجه  باید  غذایی  مواد  توزیع  عدالت 
بگیرد و این عدالت یعنی که دولت به معنای عام، نظام 
توزیع مناسبی را تدوین کند تا اقشار مختلف خصوصا 
البته  ببرند.  را  کافی  بهره  توزیع  این  از  اقشار ضعیف 
شناسایی این اقشار ضعیف کار پیچیده ای نیست. امروز 
نهادهای حمایتی کشور مانند بهزیستی و کمیته امداد 
سازماندهی بسیار مناسبی دارند و اقشار آسیب پذیر در 
این زمینه را می شناسند و نهادهای تصمیم گیر در حوزه 

توزیع غذا، می توانند از این اطالعات اقشار دهک های 
اسیب پذیر به راحتی مطلع شوند و یک کار بین سازمانی 
می تواند ریشه فقر را ریشه کن کرده و کشور را به یک 

نظام توزیع عادالنه برساند.
نماینده رودبار در مجلس در بخش دیگری از این 
در  عجیبی  معضل های  با  امروز  کرد:  تأکید  گفت وگو 
جوامع بومی روبرو هستیم. فقر و بیکاری توامان گریبان 
بومی شاهدیم که  را گرفته است. در جوامع  خانوارها 
شده  اولیا  و  خانوارهای  هزینه  افزایش  باعث  بیکاری، 
عالوه  روزها  این  روستایی  خانوارهای  پدران  است. 
نیز  را  نوه  و  و عروس  بر هزینه های خود، هزینه پسر 
تقبل می کنند زیرا پسر خانوار بیکار شده است. یکی 
از معضالتی که سالمت روحی و جسمی خانوارها در 
نبود  و  بیکاری  می دهد همین  آزا  را  روستایی  جوامع 
درآمد و در پی آن نبود تغذیه مناسب در این جوامع 
کارتن خوابی،  حاشیه نشینی،  آن  ثمرات  که  است 
اجتماعی  آسیب های  از  دیگر  بسیاری  و  خودروخوابی 
است. ضروری ترین قشری که باید برای توزیع به آنها 
مختلف  مناطق  بومی  و  روستایی  اقشار  داشت  توجه 
کشور است. همه این اسیب ها با توزیع مناسب قابل حل 
خواهد بود زیرا کم و کاستی وجود ندارد و هرچه ایراد 

هست در نظام توزیع کشور است.
به  ادامه  در  بهداشت،  کمیسیون  عضو  این 
استانداردسازی تولیدات بومی در زمینه سالمت تولید و 
توزیع و تأثیر آن بر اقتصاد این جوامع اشاره کرد و افزود: 
البته این موضوع حائز اهمیت هست ولی تولیدات این 
روزهای جوامع بومی کشور از استاندارد مطلوبی برخوردار 
استفاده  خود  تولیدات  از  معموال  بومی  جوامع  است. 
می کند و مازاد را به گردشگر یا بازار عرضه می نماید، و 
هیچ بیماری همه گیر یا اثرات سوئی تاکنونی و یا اخیرا 
در چند سال گذشته گزارش نشده است. قطعا رعایت 
استانداردهای بهداشتی در جذب و اعتماد گردشگر تأثیر 
گردشگری  هدف  امروز  ما  بومی  جوامع  دارد.  بسزایی 
هستند و بسیار عالقمندند که از فضاهای بکر و بومی 
سالمت  باید  که  نکته  این  ولی  ببرند  بهره  و  استفاده 
جسمی آنها مورد توجه ویژه قرار گیرد بسیار حائز اهمیت 
مواد  زمینه  در  گردشگر  برای  اعتمادسازی  می باشد. 
غذایی باعث رونق بیشتر گردشگر است اما سرمایه گذاری 
در حوزه جذب گردشگر برای جوامع بومی خیلی مورد 
اقبال نیست و این کمی سازماندهی کردن توریست و 

گردشگری در جوامع بومی را بدون چشم انداز می کند.
وی ادامه داد: البته افزایش سطح فرهنگی و ایجاد 
بستر آموزش برای جوامع بومی تأثیر بسزایی در پروسه 
جذب و توسعه گردشگری کشور دارد. یکی از سطوح 
مواد  بهداشتی  و  کیفی  سطح  افزایش  همین  آموزش 
تولیدی جوامع بومی و روستایی است که می تواند ارزش 
حلقه  نبود  کند.  ایجاد  کشورمان  برای  فراوانی  افزوده 
آموزش برای جوامع بومی فرصت های بسیار زیادی را 
به  از روستا  برای مهاجرت  را  ربوده و عرصه  از کشور 
روستاییان  برای  اگر  که  در صورتی  کرده  فراهم  شهر 
شود،  فراهم  آموزش  با  همراه  مناسب  اقتصادی  بستر 
و  نبوده  خود  موطن  ترک  به  حاضر  روستایی  هیچ 
معکوس  مهاجرت  شود  فراهم  بسترها  این  اگر  اتفاقا 
نیز فراهم خواهد شد و زمینه کاهش معضالتی چون 

حاشیه نشینی و آسیب های ناشی از آن خواهیم بود.

تولیدات این روزهای جوامع بومی 
کشور از استاندارد مطلوبی برخوردار 
است. جوامع بومی معموال از تولیدات خود 
استفاده می کند و مازاد را به گردشگر 
یا بازار عرضه می نماید، و هیچ بیماری 
همه گیر یا اثرات سوئی تاکنونی و یا اخیرا 
در چند سال گذشته گزارش نشده است. 
قطعا رعایت استانداردهای بهداشتی در 
جذب و اعتماد گردشگر تأثیر بسزایی 
دارد. 
جوامع بومی ما امروز هدف 
گردشگری هستند و بسیار عالقمندند 
که از فضاهای بکر و بومی استفاده 
و بهره ببرند ولی این نکته که باید 
سالمت جسمی آنها مورد توجه ویژه 
قرار گیرد بسیار حائز اهمیت می باشد.
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کشور جمهوری اسالمی ایران با وجود بهره  مندی 
از مواهب خدادادی و ظرفیت  ها و پتانسیل های فراوان 
از  انسانی و  طبیعی، مادی و معنوی و به ویژه منابع 
طرفی موقعیت ویژه ژئوپُلتیکی و ژئواکونومی، همواره 
با چالش ها و مشکالت فراوانی به خصوص در محیط 
اقتصادی مواجه می باشد. از طرفی وابستگی به درآمد 
رویکرد  رسوخ  و  واردات  گرایی  تفکر  موجب  که  نفتی 
رساندن  ظهور  منصه  به  امکان  است  شده  وابستگی 
از  و  رانده  حاشیه  به  را  بالقوه  های  پتانسیل   سایر 
طرفی این رویکرد خط پایان توسعه یافتگی مصرفی 
که مصرف گرائی است را برای مردم این سرزمین به 
ارمغان آورده است به طوری که در زمینه مصرف هر 
کاالیی کشور ایران صاحب رتبه  های ممتاز می باشد. 
اما این مدل اقتصادی در درون خود مشکالت مزمن و 
زخم کهنه  ای را ایجاد نموده است که نمونه آن تورم، 
رکود، بیکاری، رکود تورمی، کاهش ارزش پول ملی، 
فاصله با عدالت و شکل  گیری طبقات جدیدی است. 
با عدالت و مردم  ایران  اقتصاد  این نکته که  مالحظه 
محوری فاصله دارد و اقتصادی وابسته است و دارای 
انعطاف   و  رقابت  غیرقابل  مستمر،  پویا،  پایدار،  رشد 

راهبردی  رویکردی  اتخاذ  و  تفکر  به  نیازمند  است 
آمده  فائق  ها  و چالش   بر مشکالت  بتواند  که  داشت 
در  دهد.  تغییر  را  در حال حرکت  قطار  این  مسیر  و 
چنین شرایطی رهبری نظام با ُحسن تدبیر و درایتی 
و فضایی جدید  پیدا کردند  ورود  دارند،  و  داشته  که 
پیش روی سیاست گذاران و کارگزاران نظام قرار دادند.

کشور  اقتصادی  شرایط  ویژه  به  محیطی  شرایط 
مقام معظم رهبری  و آشنایی کامل  تجربه مستمر  و 
نسبت به موضوعات مختلف و تجارب و اندوخته ها و 
پایش امور و شناخت دقیق و عمیق و عالمانه معظم له 
و به ویژه شرایط سختی که بر ایران اسالمی در قالب 
 1۳86 سال  از  گردید  موجب  شد،  تحمیل  تحریم 
موضوعات اقتصادی را مورد توجه قرار داده و در سال 
1۳89 برای اولین بار موضوع و مقوله اقتصاد مقاومتی 
را مطرح نمایند. در دو سال پیاپی و در مرداد 9۰ و 91 
تاکید کردند که هدف دشمن  این موضوع  به  نسبت 
رشد  بر  لطمه  و  اقتصاد  بر  تمرکز  و  اقتصادی  فشار 
مردم  و جدایی  ملی  رفاه  در  اختالل  و  اشتغال  ملی، 
از نظام است. لذا نیاز به تحول کاماًل محسوس شد و 

می بایست در این خصوص تفکر نمود.

است  جدیدی  رویکرد  و  تفکر  مقاومتی  اقتصاد 
اقتدار است،  و  توانمندسازی  و  استقالل  به دنبال  که 
قرار  تعالی و استقالل  را در مسیر  اقتصادی که نظام 
دهد. اقتصادی که رشد پویا و مستمر را فراهم آورد، 
با قدرت سازی و ظرفیت سازی توان رقابت را افزایش 
دهد و عدالت اجتماعی را به ارمغان آورد. از این به بعد 
اقتصاد مقاومتی به مرور به ادبیات غالب تبدیل شده و 
پس از حدود سه سال بحث و بررسی پیرامون آن در 
بهمن ماه 1۳9۲ و وفق اصل یکصد و ده قانون اساسی 
فرآیند  طی  و  نظام  کلی  سیاست های  عنوان  تحت 
تعریف شده در ۲۴ محور ابالغ گردیده است. در واقع 
الگوی  با  همراستا  و  بدیع  و  نو  گامی  سیاست ها  این 
و  است  شده  تعیین  کشور  پیشرفت  ایرانی  اسالمی– 
حرکت  مسیر  اسالمی،  و  انقالبی  فرهنگی  از  بر آمده 
کشور را نشان می دهد. اجرای این سیاست ها نیازمند 
برنامه و عزم ملی  است، هدف این سیاست تامین رشد 
پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی 

به اهداف سند چشم انداز تعیین شد.
جهت  مردم  بر  تکیه  و  اقتصاد  کردن  مردمی 
کاهش وابستگی به نفت جزو الزامات اقتصاد مقاومتی 

توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی
به عنوان پیشران در اقتصاد مقاومتی
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است، بخش خصوصی را باید توانمند کرد، باید کمک 
میدان  وارد  مردم  کنند  کمک  سه گانه  قوای  کرد 
اقتصاد شوند. تولید ملی حمایت شود. با رشد تولید، 
یک کشور در دنیا اقتدار حقیقی و آبروی بین المللی 

پیدا می کند.

اقتصاد مقاومتی و گیاهان دارویی
رو  روند  استمرار  مفهوم  به  مقاومتی  اقتصاد 
اختالل،  و  پذیری  آسیب   کاهش  اقتصادی،  رشد  به 
مردمی،  و  دولتی  های  ظرفیت   ی  همه   از  استفاده 

توجه  خصوص  این  در  می باشد.  ها  اندیشه   و  افکار 
ویژه به حوزه  هایی که می توانند کاربرد داشته باشند 
ها  حوزه   این  جمله  از  و  است  فراوان  اهمیت  حائز 
گیاهان دارویی و طب سنتی به صورت زنجیره ارزش 
مقاومتی  اقتصاد  در  پیشران  عنوان  به  که  باشد  می 
به  منزله  به  خود  دارویی  گیاهان  تولید  است.  مطرح 
کارگیری و فعال سازی ظرفیت های نهفته در کشور و 
استفاده از توان سرزمینی می باشد. استفاده از گیاهان 
دارویی به عنوان اولین نسخه تجویزی در طب سنتی، 
استفاده آن به صورت گسترده در بهداشت و سالمت 
و افزایش ایمنی و درمان، استفاده از گیاهان دارویی 
متنوع غذایی،  آرایشی، صنایع  بهداشتی  و  در صنایع 
داروهای  تهیه  گیاهی،  آلی  سموم  طبیعی،  رنگ های 
در  علوفه،  تولید  در  زنبورعسل،  و  آبزیان  طیور،  دام، 
کنترل فرسایش و رسوب و همچنین نقشی که گیاهان 
و همچنین  نباتات  و اصالح  زراعی  تناوب  دارویی در 
حاصلخیزی خاک و حفظ آب دارند، قابل توجه است 
و از این منظر نقش پیشرانی آن هم حائز اهمیت می 

باشد.

گیاهان دارویی در جهان و ایران
گیاهان  از  استفاده  به  رویکرد  جهان  در  امروزه 
و  دارویی  صنایع  در  طبیعی  فرآورده های  و  دارویی 
غذا بیش از پیش گسترش یافته است و ظرفیت های 
فوق العاده ای در گیاهان دارویی با وجود 8۰۰۰ گونه 
خواص  دارای  گونه   ۲5۰۰ که  گیاهی  شده  شناخته 

و  مکتوب  میراث  وجود  طرفی  از  و  هستند  دارویی 
وجود  و  کتاب  نسخه  هزاران  با  سنتی  طب  شفاهی 
اطباء سنتی با تجویز گیاهان دارویی، ناظر بر اهمیت 
در  دارویی و طب سنتی  به گیاهان  توجه  و ضرورت 
اقتصاد مقاومتی است و بر مبنای اصول و ارکان اقتصاد 
مقاومتی در این حوزه امکان مردمی کردن اقتصاد و 
استفاده  به بخش خصوصی و  بر مردم و کمک  تکیه 
نمون  بنیان  آنها وجود دارد و ظرفیت دانش  توان  از 
فرآیند تولید و زنجیره ارزش در گیاهان دارویی و طب 

سنتی کاماًل وجود دارد.

همواره یکی از چالش های عمده بخش کشاورزی، 
این  است.  کشاورزان  کم  درآمد  و  اقتصادی  مقوله 
استفاد  و  ظرفیت ها  از  مناسب  استفاده  با  مشکل 
گیاهان  در  که  فرصت هایی  از  آگاهانه  و  هوشمندانه 
صورت  در  و  شد  خواهد  مرتفع  دارد،  وجود  دارویی 
باقی  خود  قوت  به  چالش ها  ظرفیت،  این  از  غفلت 

فضای  نمایشگاه،  و  جشنواره  برگزاری  ماند.  خواهد 
و  خصوصی  بخش  و  مردم  حضور  برای  را  مناسبی 
شرکت های دانش بنیان و کارآفرین که مدنظر اقتصاد 
مقاومتی است، فراهم خواهد ساخت و فضای فناوری 
جامعه  به  را  حوزه  این  در  دستاوردها  و  نوآوری  و 
ایجاد  با  کند.  می  معرفی  سرمایه گذاران  و  تخصصی 
دانشی  سرمایه  حضور  برای  مناسب  فضای  و  زمینه 
می تواند به توانمندسازی و توان افزایی منابع انسانی 
افزایش  را  کشور  اقتصادی  توان  و  اقتدار  و  بیانجامد 

دهد.

داروهای  و  دارویی  گیاهان  خالی  جای 
گیاهی در اقتصاد سالمت

در همین رابطه، عضو کمیسیون بهداشت ودرمان 
در  گیاهی  داروهای  تولید  وضعیت  درباره  مجلس 
دارویی  گیاهان  فراوان  تنوع  وجود  با  گفت:  کشور، 
در کشور هنوز نتوانستیم سهم مناسبی از بازار تولید 

داروهای گیاهی را به خود اختصاص دهیم.
سلیمان عباسی، بر ضرورت بهبود وضعیت تولید 
از  ایران  افزود:  و  تاکید کرد  دارویی درکشور  گیاهان 
طبیعی  تولید  و  گونه ای  تنوع  اقلیمی،  شرایط  لحاظ 
در  که  ندارد  دنیا  در  چندانی  رقبای  دارویی  گیاهان 
همین راستا می توان سهم مناسبی از بازار جهانی در 
تولید داروهای گیاهی را به خود اختصاص داد؛ البته 
تولید انبوه داروهای گیاهی منوط به استفاده بهینه از 

گیاهان دارویی است.
شورای  مجلس  در  گنبدکاووس  مردم  نماینده 
با  مشترکی  نشست  است  الزم  داد:  ادامه  اسالمی، 

میان  گیاهی،  داروهای  تولید  رونق  و  بهبود  محوریت 
و  درمان  و  بهداشت  جهادکشاورزی،  وزارتخانه های 
همچنین سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شده 
و شرایط گیاهان دارویی کشور بر اساس وضعیت آب 
وهوایی، اقلیمی، نوع کشت و نحوه نگهداری در اختیار 
پژوهشگران قرار گیرد تا بتوان از این طریق گام های 
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برداشت.  دارویی  گیاهان  کشت  افزایش  برای  موثری 
دارویی  تولیدات  اکثر  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
کشور با استفاده از گیاهان دارویی است، البته کشت 
گیاهان دارویی بر اساس شرایط اقلیمی انجام می شود 
در حالی که اگر اقدام به کشت این گیاهان کنیم به 

طور قطع کیفیت گیاه طبیعی را نخواهد داشت.
عباسی ارزیابی شرایط اقلیمی کشور را در افزایش 
گیاهان  وگفت:  خواند  موثر  گیاهی  داروهای  تولید 
اقلیمی خاصی رشد می کنند که  دارویی در شرایط 
داروهای  تولید  توان  می  آنها  رشد  شرایط  ارزیابی  با 
و  بهداشت  کمیسیون  عضو  داد.  افزایش  را  گیاهی 
درمان مجلس، درباره وضعیت تولید داروهای گیاهی 
دارویی  گیاهان  زیاد  تنوع  وجود  با  گفت:  کشور،  در 
در کشور هنوز نتوانستیم سهم مناسبی از بازار تولید 
این  دهیم.  اختصاص  خود  به  را  گیاهی  داروهای 
زمینه  اینکه  بیان  با  نهم،  مجلس  در  مردم  نماینده 
شود،  فراهم  باید  گیاهی  داروهای  تجاری  صادرات 
تصریح کرد: بهره وری مناسب از گیاهان دارویی راهی 
برای افزایش سرمایه، صادرات انبوه، ارز آوری و رونق 
مجلس  در  مردم  نماینده  این  است.  سالمت  اقتصاد 
نهم، یادآور شد: با توجه به اینکه تاکیدات مقام معظم 
رهبری در حوزه سالمت بر اقتصاد مقاومتی بوده لذا 
تولید  افزایش  در  منسجم  ریزی  برنامه  با  است  بهتر 
داروهای گیاهی، خودکفا و از واردات دارو جلوگیری 
و  ذخایر  جزو  کشور  هر  دارویی  گیاهان  البته  شود؛ 
منابع طبیعی آن کشور محسوب می شوند که می تواند 
بازار سرمایه مهم  و  نظر مصرف  از  افراد جامعه  برای 

تلقی شود.
داروهای  فروش  و  عرضه  یادآوری  با  عباسی 
گیاهی در برخی عطاری ها، گفت: ارائه مجوز فروش 
داروهای گیاهی به افرادی که اطالعات کافی از نحوه 
مصرف این داروها ندارند اقدام مناسبی نیست و باید 
مجوزها بر حسب میزان اطالعات داده شود. نماینده 
مناسب  رسانی  اطالع  ضرورت  بر  گنبدکاووس  مردم 
در مورد خواص داروهای گیاهی به افراد تاکید کرد و 
افزود: وزارت بهداشت و سازمان غذا ودارو باید نظارت 
داشته  گیاهی  داروهای  کنندگان  عرضه  بر  بیشتری 
باشند تا بدون مجوز و اطالعات کافی اقدام به فروش 

داروهای گیاهی نکنند.
مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
افرادی  چنانچه  البته  شد:  یادآور  اسالمی،  شورای 
و  کنند  گیاهی  داروهای  عرضه  و  فروش  به  اقدام 
مصرف  نحوه  از  را  کافی  اطالعات  و  الزم  مجوزهای 
داروهای گیاهی نداشته باشد باید طبق قانون با آنها 

برخورد کرد.

دارویی  گیاهان  صنعت  در  مطمئن  بازار 
وجود ندارد

صنعت  در  اساسی  مشکالت  از  یکی  البته 
پیدا  گیاهی،  داروهای  تولید  و  دارویی  گیاهان 
آن  در  که  بازاری  است،  مطمئن  بازار  یک  کردن 
می زند.  را  محوری  و  اصلی  حرف  دارو  بخشی  اثر 
از مسیر پژوهش  اثر بخشی دارو فرآیندی است که 
تحقیقات  فرآیند  این  در  می گذرد.  گروهی  کار  و 
بالینی  و  حیوانی  مطالعات  کنار  در  آزمایشگاهی 

اثربخشی یک گیاه یا فرآورده را به اثبات می رساند. 
در این فرآیند تجربیات بالینی و سنتی چند دهه و 
این  و  دارند  بسیار مهم  نقشی  یا چند سده گذشته 
یک  به  دستیابی  نشیب  و  فراز  پر  مسیر  تجربیات، 
جاست  این  در  کرد  خواهند  کوتاه  را  مؤثر  فرمول 
فرآورده  بالینی یک  و مصرف  تجارب گذشتگان  که 

سنتی، نقش مهم خود را ایفا می کند.
معرفی  و  طراحی  در  گام  ترین  مهم  شاید 
یک  به  دستیابی  سنتی،  یا  و  طبیعی  فرآورده  یک 
منابع  مرحله  این  در  که  باشد  مناسب  فرموالسیون 

طب سنتی نقشی بسیار مهمی را ایفا خواهند کرد. 
جدی  رویکرد  جهان  کشورهای  از  بسیاری  در 
و  طبیعی  منشاء  با  داروهایی  از  استفاده  سوی  به 
شکل  می آید،  دست  به  طبیعت  از  که  محصوالتی 
توسعه  موجب  اخیر  دهه  چند  در  که  است  گرفته 
آوردن  دست  به  و  دارویی  گیاهان  فرآوری  روزافزون 
تجارت  و  گیاهی  داروهای  جددید  فرموالسیون های 

آنها در سطح بسیار وسیع شده است.
به  آسیایی  کشورهای  از  برخی  که  ای  گونه  به 
و  هوایی  و  آب  تنوع  دلیل  به  هند  و  چین  خصوص 
پوشش متنوع گیاهی، تأمین کننده های اصلی گیاهان 

دارویی محسوب می شوند.
کشورهای  اخیر  سال  چند  طی  دیگر،  سوی  از 
اروپایی, امریکایی و البته برخی از کشورهای آسیایی 
را  گیاهی  داروهای  و  طبیعی  فرآورده های  تولید 
قرار  خود  صنعتی  و  بهداشتی  اقدام های  سرلوحه 

داده اند.
فرآوری  زمینه  در  تجاری  و  اقتصادی  فعالیت 
گیاهان دارویی به اندازه ای مهم و گسترده شده است 
که در ابتدای سال ۲۰۰۰ میالدی، کانادا فقط از محل 
صادرات گیاه جین سینگ که گیاه بومی و اختصاصی 
دالر  میلیون  به 6۰  نزدیک  است،  کره جنوبی  کشور 

درآمد داشته است.
توجه کردن به اهمیت اقتصادی گیاهان دارویی 
نیازمند معرفی، گستردگی و اهمیت این صنعت است. 
شبکه  یک  ایجاد  لزوم  اهمیت،  این  کامل  درک  با 
بازاریابی و بحث پیرامون اهمیت تغییر شرایط نیازمند 
حضور صاحب نظران و فعاالن عرصه تجاری سازی و 
البته مدیران دولتی دست اندرکار در این بخش است.
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 بهره وری مناسب از گیاهان دارویی راهی برای افزایش سرمایه، صادرات انبوه ارز 
آوری و رونق اقتصاد سالمت است. این نماینده مردم در مجلس نهم، یادآور شد: با 

توجه به اینکه تاکیدات مقام معظم رهبری در حوزه سالمت بر اقتصاد مقاومتی بوده  
لذا بهتر است با برنامه ریزی منسجم در افزایش تولید داروهای گیاهی، خودکفا و 
از واردات دارو جلوگیری شود؛ البته گیاهان دارویی هر کشور جزو ذخایر و منابع 

طبیعی   آن کشور محسوب می شوند که می تواند برای افراد جامعه از نظر مصرف و 
بازار سرمایه مهم تلقی شود.

در بسیاری از کشورهای جهان رویکرد جدی به سوی استفاده از 
داروهایی با منشاء طبیعی و محصوالتی که از طبیعت به دست می آید،

شکل گرفته است که در چند دهه اخیر موجب توسعه روزافزون فرآوری گیاهان 
دارویی و به دست آوردن فرموالسیون های جددید داروهای گیاهی و تجارت آنها در 
سطح  بسیار وسیع شده است. به گونه ای که برخی از کشورهای آسیایی به خصوص 

چین و هند به دلیل تنوع آب و هوایی و پوشش متنوع گیاهی، تأمین کننده های 
اصلی گیاهان دارویی محسوب می شوند.
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از  یکی  مشترک  زبان  نبود 
چالش های پیش رو

سنتی  طب  دانشکده  رییس 
این  در  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
رابطه گفت: متاسفانه اقدام قابل قبولی 
درخصوص گردشگری سالمت در حوزه 
در  ایران  و  نگرفته  صورت  سنتی  طب 
این حوزه در ابتدای راه قرار دارد. علی 
این  که  نکته  به این  اشاره  با  یوسفی 
اولویت های  و  دغدغه ها  جزو  موضوع 
این  علت  با  رابطه  در  نیست،  کشور 
آن  رشته  این  کل  کرد:  بیان  بی توجه 
و  علمی  لحاظ  به  باید  که  مقبولیتی 

باشد  داشته  بهداشت  وزارت  قانونی در 
را نیافته است.

بودن  درآمدزا  بر  تاکید  وی ضمن 
ادامه  به آن  توجه  در صورت  این حرفه 
داد: یکی از مراکزی که می توان در آن 
توریستی  مراکز  و  هتل ها  کرد  فعالیت 
نباید  حتما  که  صوررت  به این  هستند 
انجام  درمان  با  رابطه  در  خاصی  اقدام 
مراکز  در  حضور  با  می توان  بلکه  داد، 
توریستی با اعمالی نظیر بادکش کردن 

خستگی را از تن گردشگر بیرون آورد.
سنتی  طب  دانشکده  رییس 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تاکید بر 

در  خاصی  متولی  مقوله  این  نکته  این 
از  دیگر  یکی  کرد:  تصریح  ندارد  ایران 
مسائل کمبود متخصصین در این رابطه 

است.

گیاه  گونه   2000 وجود 
دارویی در ایران

یوسفی در رابطه با علت قابل قبول 
نبودن سهم ایران از بازار گیاهان دارویی 
غنی  منابع  داشتن  وجود  با  جهان  در 
گیاهان دارویی گفت: گفته می شود، از 
1۳ اقلیم موجود در جهان 11 اقلیم در 
ایران وجود دارد و ما دارای 8 هزار گونه 

گیاهی هستیم که بالغ بر ۲ هزار گونه 
آنان دارویی است.

قبول  قابل  دالیل  از  یکی  وی 
به کشت  را  بی توجه  آمار  این  نبودن 
مکانیزه گیاهان دارویی دانست و ادامه 
از  هم  آن  فنی  غیر  برداشت های  داد: 
از  برخی  شده  سبب  جنگل ها  و  مراتع 
این گونه ها در معرض خطر نابودی قرار 

گیرند.
سنتی  طب  دانشکده  رییس 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد اضافه کرد: 
کرد  فراموش  نباید  را  نکته  این  البته 
ما  که  را  گیاهانی  از  زیادی  بخش  که 

»طب سنتی«، 
ظرفیتی مغفول 
مانده در 
گردشگری سالمت
نزدیک به یک دهه از عمر گردشگری سالمت در ایران 
می گذرد، اما متاسفانه آن گونه که باید، زیرساخت های موثر 
و منضبط در خصوص جذب گردشگر سالمت در کشور 
به وجود نیامده است. یکی از حوزه هایی که می تواند موجبات 
درآمدزایی و کارآفرینی در حوزه گردشگری و خاصه گرشگری 
سالمت را فراهم کند، توجه به مقوله طب سنتی است، اما ایران 
با وجود داشتن بیش از 8 هزار گونه گیاهی و 2 هزار گونه گیاه 
دارویی هنوز نتوانسته در این حوزه حرفی برای گفتن
داشته باشد.

ایران دارای ظرفیت هایی همچون بیمارستان ها، دانشکده 
طب سنتی، متخصصین مجرب در این حوزه، شرکت های 
خصوصی فعال در زمینه گردشگری و دانشکده هتلداری و 
گردشگری است که متاسفانه با وجود این میزان ظرفیت هنوز 
نتوانسته سهمی قابل لمس در جذب گردشگر سالمت، به ویژه 
گردشگری در زمینه طب سنتی داشته باشد.

همچنین اگرچه در سال 1393، شورای راهبردی گردشگری 
سالمت به منظور مقابله با برخوردهای سلیقه ای  در حوزه 
گردشگری سالمت تشکیل شد، اما هنوز هم سازوکار تصمیم گیری 
در زمینه گردشگری سالمت شفاف نیست.

| گردآوری: عباس حسینی مقدم|
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صادر می کنیم جنبه غذایی دارند مانند 
زعفران و زرشک که چنانچه این دو را 
حذف کنیم مابقی گیاهان در خیلی در 

سبد صادراتی قرار نمی گیرند.

و  بانکی  سیاسی،  مسائل 
راه  سد  باال،  شده  تمام  قیمت 

تجاری سازی
خود  سخنان  ادامه  در  یوسفی 
سیاسی  مسائل  باال،  شده  تمام  قیمت 
از  بی توجه  مهمی  بخش  را  بانکی  و 
خاصه  گیاهان  سازی  تجاری  به مسئله 
کرد:  عنوان  و  برشمرد  داروی  گیاهان 

فرهنگی  انقالب  عالی  سال 9۲ شورای 
گیاهان  ملی  سند  به نام  را  سندی 
دارویی منتشر کرد متذکر شد: در این 
سند چشم اندازهایی در نظر گرفته شده 

است که باید به آن نائل آمد.

به اهداف  روند  این  با  قطعا 
سند 1404 نمی رسیم

سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
سال  در  باید  همچنین  گفت:  خود 
از  درصد  دو  باید  سنتی  طب   1۴۰۴
سهم دارو، چهار درصد از سهم درمان 
و 1۰ درصد از سهم بهداشت را از آن 
خود کرده باشد، اما آن گونه که تاکنون 
پیش رفته، به طور حتم می توان گفت، 

ما تا آن سال این این ارقام نمی رسیم.
سنتی  طب  دانشکده  رییس 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: 
معاونت علمی ریاست جمهوری ستادی 
ذی ربط  ارگان های  همه  همکاری  با  را 
برگزار  آن  جلسات  که  داده  تشکیل 
متولی  ارگان های  این  اما  می شود، 
خود  روزمره  مسائل  درگیر  به قدری 
هستند که اصال توجهی به این اسناد باال 
اسناد مالک عمل  این  و  ندارند  دستی 

آنان نیست.
که  عوالی  از  دیگر  یکی  یوسفی 
سبب شده کمتر به این حوزه توجه شود 
این  در  روز  زبان  به ارائه  توجه  نبود  را 

عنوان  برخی  کرد:  تصریح  است  رشته 
ندارد،  ضرورتی  روز  زبان  ارائه  می کند 
می توانیم  زمانی  ما  کرد  توجه  باید  اما 
حرف  که  شویم  وارد  جهانی  سطح  در 
جهانیان را بفهمیم و آنان نیز حرف ما 

را متوجه شوند.
سنتی  طب  دانشکده  رییس 
تاکید  با  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بر این موضوع که یکی از ادامات ما در 
مشترک  زبان  به همین  توجه  دانشکده 
علمی  کار  و  پژوهش  شد:  یادآور  است 
مشترک سبب می شود ادبیات علمی ما 

با ادبیات علمی دنیا مشترک شود.

کم توجه به حوزه فرآوری
مدیر بخش گردشگری سالمت در 
رضوی  خراسان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
هم در این خصوص، گفت: طب سنتی 
موثر  درمان های  از  گنجینه ای  ایرانی 
در  جایگزین  و  مکمل  طب  حوزه  در 
آن  ابعاد  از  بسیاری  هنوز  که  دنیاست 
نشده  معرفی  به دنیا  و  نشده  شناخته 
است. خیامی ادامه داد: با ترویج علمی 
و تعمیم این رشته در شهرها و روستاها 
اقلیم  از  ایران  به برخورداری  توجه  با  و 
دارویی  گیاهان  برای  مناسب  بسیار 
درمانی  مراکز  راه اندازی  با  می توان 
ایرانی گردشگری  معتبر در حوزه طب 

سالمت را در این حوزه توسعه داد.
به اینکه  توجه  با  کرد:  اضافه  وی 
 1۴۰۰ سال  افق  در  شده  برنامه ریزی 
کشور  سالمت  گردشگران  تعداد 

باال بوده قیمت تمام شده گیاهان سبب 
شده کارخانه ها رغبتی به خرید گیاهان 
آورند.  روی  عصاره  به خرید  و  نداشته 
هند،  که  موضوع  به این  اشاره  با  وی 
بازارهای  توانسته اند  پاکستان  و  چین 
خود  آن  از  را  دارویی  گیاهان  جهانی 
جهانی  بازار  در  کرد:  خاطرنشان  کنند 
و  باالتر  کیفیت  پایین تر،  قیمت  هرچه 
رقابت  توان  باشد  مناسب تر  بسته بندی 

باالتر می رود.
سنتی  طب  دانشکده  رییس 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد درخصوص 
از  بیان کرد:  سند ملی گیاهان دارویی 
قانون تشکیل وزارت بهداشت گرفته تا 
علمی کشور سند سالمت،  جامع  سند 
قانون ششم، در  برنامه توسعه کشور و 
و  به گیاهان دارویی  این ها گریزی  همه 

طب سنتی زده شده است.
یوسفی با یادآوری اینکه مرداد ماه 
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ارزی  درآمد  و  نفر   55۰۰۰۰ به رقم 
شود،  بالغ  دالر   ۲75۰۰۰۰۰۰۰
جایگاهی  به چنین  رسیدن  بنابراین 
گردشگری  ابعاد  به همه  تا  می طلبد 
درمانی  گردشگری  قسمت  در  سالمت 
در  ایرانی می تواند  توجه شود که طب 
بگیرد.  قرار  جدی  توجه  مورد  راه  این 
بودن سهم  پایین  وی درخصوص علت 
دارویی؛  گیاهان  بازارهای  در  ایران 
در  کم توجهی  به دلیل  کرد:  خاطرنشان 
حوزه کاشت، برداشت و فرآوری گیاهان 
دیرهنگام  توجه  همچنین  و  دارویی 
برخورداری  زمینه  در  ما  ایرانی،  به طب 
در  جهانی  مقیاس  در  مطلوب  سهم  از 

این زمینه عقب هستیم.
مدیر بخش گردشگری سالمت در 
رضوی  خراسان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
ملی  به سند  خود  سخنان  ادامه  در 
در  گفت:  و  کرد  اشاره  دارویی  گیاهان 
این سند تماما بر گسترش طب ایرانی 
و  برداشت  کاشت،  توسعه  همچنین  و 
همچنین  و  دارویی  گیاهان  فرآوری 
اما  شده  تاکید  گیاهی  داروهای  تولید 
کافی  زمینه  این  در  عملی  اقدامات 
گردشگر  جذب  اینکه  ضمن  نبوده، 
به سیاست گذاری های  نیاز  خارجی 
دیگری هم دارد که تاکنون عملی نشده 

است.
خیامی در پاسخ به این پرسش که 

حل  بر  میزان  چه  سنتی  به طب  توجه 
با  گفت:  دارد؟  تاثیر  بیکاری  معضل 
ترویج  همچنین  و  سنتی  طب  توسعه 
توسعه  البته  و  مردم  عمومی  استفاده 
راه اندازی  و  دارویی  گیاهان  صادرات 
گیاهی  داروهای  تولید  کارخانجات 
زمینه ها  این  در  شغل  هزاران  می توان 

ایجاد کرد.
در  اشتغال  ایجاد  ابعاد  افزود:  وی 
حوزه طب ایرانی و کمک به حل معضل 
آموزش،  حوزه های  می تواند  بیکاری 
طب  حوزه  در  سالمت  خدمات  ارائه 
ایرانی، کاشت گیاهان دارویی، برداشت 
منطبق  محصوالت  فرآوری  و  علمی 
بسته بندی  جهانی،  استانداردهای  با 
را شامل شود  فروش  و  توزیع  مطلوب، 
نیازمند توجه بوده،  ابعاد فوق  که همه 
در  زیادی  اشتغال  قطعا  تاکنون   البته 

این زمینه ها ایجاد شده است.

راه اندازی  مرحله  در  هنوز 
سالمتکده های طب ایرانی هستیم

مدیر بخش گردشگری سالمت در 
رضوی  خراسان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
در  خارجی  گردشگر  جذب  درخصوص 
حوزه درمان طب سنتی؛ بیان کرد: در 
زمینه جذب زائرین و گردشگران برای 
مشهد  در  ایرانی  طب  خدمات  دریافت 
از آنجا که ما هنوز در مرحله راه اندازی 

و  هستیم  ایرانی  طب  سالمت کده های 
در  هنوز  و  نشده  فراهم  زیرساخت ها 
گردشگران  و  به زائرین  خدمات  ارائه 
نگرفته،  صورت  کافی  تبلیغات  خارجی 
اما در آینده نزدیک این امکان فراهم تر 

است.
خیامی در پاسخ به این پرسش که 
در مقایسه با کشورهایی نظیر چین که 
هرساله اقدام به پذیرش مسافر در حوزه 
خاصه  و  ایران  می کند،  سنتی  طب 
مشهد چه جایگاهی دارد؟ گفت: توسعه 
اساسا  چین  در  سالمت  گردشگری 
همه  در  گردشگری  توسعه  با  همراه 
توسعه  تابع  به عبارتی  و  بوده  زمینه ها 

کلی گردشگری در این کشور است.
وی اضافه کرد: در کشور ما هنوز 
شکل  آن  تام  به مفهوم  گردشگری 
نگرفته و امیدوارم با توسعه گردشگری 
در کشور در زمینه طب ایرانی هم شاهد 

گسترش گردشگری باشیم.

خصوصی  شرکت های  ورود 
به بخش گردشگری سالمت

از  یکی  به سراغ  ادامه  در  وی 
سالمت  گردشگری  حوزه  کارشناسان 
در حوزه  گردشگر  زمینه جذب  در  که 
وی  رفتیم،  دارد  فعالیت  نیز  سالمت 
حوزه  مهم  ارکان  از  یکی  را  بازاریابی 
گردشگری دانست و گفت: اصوال تولید 

گرفتن  نظر  در  بدون  خدمات  ارائه  یا 
بازاریابی ناقص است.

این  بیان  ضمن  ازنانی  محسن 
یک  ایجاد  به دنبال  ما  که  موضوع 
بیمارستان مجازی هستیم که به صورت 
کرد:  تصریح  می کند  فعالیت  سراسری 
به  خصوصی  شرکت های  ورود  اصوال 
این بخش صد درصد به جذب گردشگر 
یک  چراکه  می کند،  کمک  خارجی 
اقدام  نمی تواند  به تنهایی  پزشک 

به جذب گردشگر کند.
اینکه  بر  تاکید  با  کارشناس  این 
نیستند  خوبی  تاجران  پزشکان  اصوال 
ریسک پذیر  فعالیتی  تجارت  داد:  ادامه 
در  را  ریسک پذیری  این  ما  اما  است 
بنابراین  نمی بینیم،  پزشکان  بین 
باشند  داشته  حضور  باید  شرکت هایی 
را  به پزشک  بیمار  لینک  توانایی  که 
زمینه  این  در  هم  تا  باشند  داشته 
اتصال  روند  و  گیرد  صورت  کارآفرینی 

بیمار به پزشک تسهیل شود.
کارمند  کرد: یک  وی خاطرنشان 
بیمارستان به دلیل اینکه ماهانه حقوق 
دغدغه ای  و  می کند  دریافت  را  خود 
است  ممکن  ندارد،  مسئله  این  بابت 
اما  باشد،  را نداشته  آن دلسوزی الزم 
به اینکه  باتوجه  خصوصی  شرکت های 
به رقابت  بزرگ  دنیای  یک  در  باید 
فتح  را  بازار  از  بخشی  و  بپردازند 
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استانداردسازی خوراک ها
جذب گردشگر را افزایش می دهد

ساسان سیدتوکلی در گفت وگو با »دهکده مهر«:

مطلوب  خدمات  به ارائه  مجبور  کنند 
هستند.

ازنانی وجود شرکت های خصوصی 
گردشگرسالمت  جذب  زمینه  در 
خارجی را عاملی درراستای قطع شدن 
و  دانست  بازار  این  از  دالالن  دست 
تنها  دالل  یک  به اینکه  توجه  با  افزود: 
و  بیمار  نه  و  می اندیشد  خود  به جیب 
را  بسیاری  ضربات  حتم  به طور  پزشک 
ممکن است به این صنعت وارد کند، اما 
این گونه  خصوصی  بخش  شرکت های 
می دانند  چراکه  نمی کنند،  عمل 

مشتری های خود را از دست می دهند.
سالمت  گردشگری  شک  بدون 
موجبات  سنتی  طب  حوزه  در  به ویژه 
ایجاد شغل های بسیاری را فراهم می کند 
گردشگری  به صنعت  اساسی  رونقی  و 
حیطه  به این  ورود  اما  می دهد،  استان 
برنامه ریزی و مدیریت صحیح می طلبد، 
با در کنار هم قرار  مدیریتی که بتواند 
شرکت های  سنتی،  طب  مراکز  دادن 
بخش خصوصی و دانشگاه ها سود قابل 
توجهی را نصیب کشور به ویژه خراسان 
رضوی کند. سال هاست که کشورهایی 

نظیر هند و چین وارد این عرصه شده، 
طب  و  سنتی  طب  از  گیری  بهره  با 
مکمل ارزآوری باالیی را برای خود رقم 
انداختن  با  ایرانی  مسؤوالن  اما  زده اند، 
توپ به زمین دیگری از مسؤولیت خود 
بهانه  به دنبال  و مدام  شانه خالی کرده 

جویی هستند.
اهمیت  از  به قدری  سنتی  طب 
معظم  رهبری  که  است  برخوردار 
ابالغی سالمت  در سیاست های  انقالب 
به مقوله  مخصوص  توجه   9۳ سال  در 
از  یکی  در  و  داشتند  سنتی  طب 

کشت  ترویج  بر  سیاست  این  بندهای 
وزارت  نظر  تحت  دارویی  گیاهان 
توسعه  از  حمایت  و  کشاورزی  جهاد 
و  تولید  در  فنی  و  علمی  نوآوری های 
عرضه فرآورده های دارویی سنتی تحت 
نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش 
روزآمد  و  استانداردسازی  پزشکی، 
درمانی  و  تشخیصی  روش های  کردن 
طب سنتی و فرآورده های مرتبط با آن 
تاکید کردند، اما متاسفانه با وجود این 
میزان از تاکیدات هنوز مسؤوالن فکری 

به حال این موضوع نکرده اند.



 D
EH

KA
DE

H 
ME

HR
 M

ag
az

ine
 / 

No
.6 

/ 3
6

در مورد نقش و لزوم توجه به میراث کهن فرهنگی به بیان بزرگان و اساتید 
این رشته مقاله ها و کتب متعدد نوشته شده است که اغلب به تشریح برجسته ترین 
نقش های آن یعنی هویت و اصالت و فرهنگ پرداخته شده است، چنین نقشی 
چنان حائز اهمیت و برجسته است که اگر هر روز هم تکرار شود چیزی از غنای آن 
کم نمیشود. پیچیدگی های زندگی امروز و فضای اجتماعی زندگی انسان معاصر اما 
تجربه هایی جدید در لزوم توجه به میراث کهن آفریده است که در ادامه خالصه 

ای از آن را با هم مرور می کنیم:
معمارها عمیقا به این جمله اعتقاد دارند که " ابتدا ما خانه هایمان را میسازیم 

و بعد آنها ما را می سازند!"
یعنی تاثیر شگرف دست ساخته ی بشری بر آرامش و نگاه و جهان بینی و هر 
آنچه خطوط فکری آدمی را شکل میدهد... حتما توجه کرده اید با ورود به بعضی 
خانه ها و بناها حتی برای اولین بار، دل کندن از حال و هوای بنا و خروج از آن 
بسیار سخت میشود؛ گویا اثری بر روح آدمی هکاکی میشود که تا همیشه ماندگار 
است. دقیقا برعکس این موضوع را هم تجربه کرده ایم: مثال گاهی خانه هایمان در 
محیط های شهری امروز که تجربه ای از گریز را برایمان به همراه داشته است، و 
دلیلش نیز اغلب ناشناخته می ماند چراکه حلقه گمشده ی آرامش را نتوانسته ایم 
در اغلب بناها و محیط های شهری امروزمان بیابیمش. اما، "خونه ی مادر بزرگه" 

نامش هم لبخند زیبایی را بر لبانمان نقش می کند...
دنیای امروز، شلوغی و دغدغه های ناگریزش ما را با سرعت و اغلب در مسیری 
اند  با تاریخ و بناهایش که به آرامی ایستاده  ناگزیر به پیش می راند و در تقابل 
قرار میگیرد لذا توجه به این میراث کهن فرهنگی و معماری خالیی را در انسان 
نوظهور،  های  پدیده  آور  در چرخش سرسام  آن  بر  تکیه  با  که  میکند  پر  معاصر 
امکانی از آسودگی فارغ از دنیای مدرن را تجربه می کند، آرامشی از جنس سکون 
در سرعت! که اگر برای یکساعت هم تجربه کرده باشید و توقف گذر زمان را در 
اثر پیوند زده  تجربه حضور در میراثی تاریخی به تجربه سرعِت دنیای بیرون آن 
باشید، حداقل یکبار به احیای یک بنای تاریخی برای کسب این عنصر ارزشمند و 

گمشده اندیشیده اید!...

| به قلم: مژگان باقری|

ضرورت توجه
به میراث کهن و لزوم 
احیای آنها از نگاهی دیگر
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این روزها تب مصرف غذاهای ارگانیک یا همان 
مواد غذایی که به طور طبیعی و بدون هیچ نوع کود 
یا آفت کشی پرورش داده می شود، در میان مردم و 
مصرف کنندگان باال گرفته است. محصوالتی که تمام 
کمپوست  مانند  طبیعی  مواد  با  آنها  تولید  مراحل 
تولید  در  و  می شوند  داده  رشد  و  تقویت  گیاهی 
وجه  هیچ  به  دامی  حتی  و  کشاورزی  فرآورده های 
و  آفات  کنترل  کوددهی،  برای  معمول  روش های  از 
حتی شیوه های رایج مقابله با انواع بیماری های دامی 
از  که   هستند  محصوالتی  واقع  نمی شود.در  استفاده 
مرحله کاشت تا برداشت و فرآوری آنها تا تبدیل شدن 
کودهای  آفتکش ها،  و  سموم  از  نهایی  محصول  به 
استفاده  ژنتیکی  شده  اصالح  بذرهای  و  شیمیایی 

نمی شود.
تولید محصوالت ارگانیک که طعم و ارزش غذایی 
بهتری نسبت به محصوالت معمولی دارند حائز اهمیت 
زیادی است و می توان این محصوالت را در الگو و سبد 
غذایی اکثر مردم جای داد و ایمنی و سالمت جامعه 

را تضمین کرد.

کشاورزی ارگانیک رهیافت و سبکی از کشاورزی 
است که در درجه اول متکی بر نهادها و منابع درونی 
سیستم تولید بدون اتکا به نهادهای بیرونی و مصنوعی 
مانند کودهای شیمیایی و آفت کش ها، به نهادهای 
درونی چون چرخه اکولوژیک و نهادهای طبیعی می 
عنوان  به  جهان  در  ارگانیک  کشاورزی  امروزه  باشد. 

یک بینش شناخته می شود.
کوتاه  در  هم  ارگانیک  محصوالت  از  استفاده   
بر  زیاد  بسیار  تأثیر  دارای  درازمدت  در  هم  و  مدت 
دارد.  مصرف کنندگان  و  شهروندان  سالمت  افزایش 
فرهنگ سازی استفاده از محصوالت سالم با همکاری 
آموزش و پرورش از طریق توزیع بروشورهای ترویجی 
و نیز کالس های فوق برنامه آموزشی و نیز روان سازی 
های  روش  دیگر  از  سالمت  گواهی  دریافت  مراحل 
می  شمار  به  سالم  محصول  تولید  برای  فرهنگسازی 

رود.
با توجه به گرایش جامعه به استفاده از محصوالت 
جامعه  توانمندسازی  طریق  از  توان  می  ارگانیک 
روستایی عالوه بر تامین نیاز جامعه به مصرف این نوع 

محصوالت، به ارتقا وضعیت معیشتی جامعه روستایی 
کمک کرد.

اجزای الزم جهت رسیدن  از  توانمندسازی یکی 
به توسعه پایدار به حساب می آید، الزم به ذکر است 
که دستیابی به توسعه پایدار بدون توانمندسازی اقشار 

ضعیف جامعه امکان پذیر نمی باشد.
با توجه به اینکه جامعه روستایی ایران به میزان 
است  مواجه  پنهان(  )آشکارو  بیکاری  با  زیادی  بسیار 
می توان گفت که توانمندسازی روستاییان، یکی از راه 
حل های سودمندی برای خروج از بیکاری و باال بردن 

سطح معیشتی جامعه روستایی می باشد.

دانستنیها،  در  تغییر  ایجاد  با  توانمندسازي، 
نگرشها و از طریق آموزش درست و اصولی به مردم 
های  فعالیت  زمینه  در  نگرش  تغییر  و  روستایی  
توسعه  راستای  در  میتوان  روستایی  بومی  اقتصادی 

پایدار روستایی حرکت نمود.
با توجه به اینکه توسعه فعالیت های کشاورزی و 
توانمندسازی روستاییان می بایست بر اساس ظرفیت 

| به قلم: شیما باالیی|

توانمندسازی تولید محصوالت سالم
و ارگانیک و تاثیر آن بر معیشت جامعه بومی
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تا به  ها و پتانسیل های موجود منطقه صورت گیرد 
موفقیت برسد و از هدر رفت سرمایه و زمان جلوگیری 
همچون  منطقه  در  موجود  های  پتاسیل  با  لذا  شود. 
وضعیت اقلیمی و آب و هوایی و نوع خاک و شرایط 
منطقه،  بومی  کار  نیروی  لحاظ  از  و همچنین  فصلی 
کشاورزی  محصوالت  تولید  جهت  مناسبی  بستر 
سازی  توانمند  با  توان  می  که  دراد  وجود  ارگانیک 
کشاورزان و روستاییان در این راستا قدم های مثبتی 

تا  از مشکالتی که سبب شده  برداشت. و لیکن یکی 
به امروز این امر محقق نشود عدم توسعه یافتگی زیر 
به شرایط  توجه  با  که   باشد   می  های الزم  ساخت 
موجود با مرتفع ساختن زیر ساخت های الزم و ایجاد 
شرایط و زمینه های مناسب می توان در این زمینه به 

موفقیت های چشم گیری دست یافت.
اشاره شد  آن  به  باال  در  که  مواردی  به  توجه  با 
و با توجه به گرایش جامعه و روند رو به رشد جامعه  
جهت تقاضا برای محصوالت سالم روستایی، متاسفانه 
محصوالت سالم و ارگانیک روستایی بازار کوچکی از 
را تحت شعاع خود قرار داده است که به جرات میتوان 
گفت که ایجاد بازار مناسب و بازاریابی درست و اصولی 
در سطح کالن با برنامه ریزی های ساختارمند، از دیگر 

تولید  توانمندسازی  راستای  در  الزم  های  زیرساخت 
ادعا کرد  توان  لذا می  باشد.  ارگانیک می  محصوالت 
که امر بازاریابی این محصوالت بسیار مهمتر از تولید 
محصوالت می باشد. با توجه به مشکالت و ضعف های 
ناپایداری قیمت ها  از جمله  بازار  موجود در سیستم 
واسطه  و  دالالن  حضور  تولید،  باالی  های  هزینه  و 
های فراوان که سبب میشود کشاورزان از  سود اصلی 
فروش محصوالت تولیدی شان مستفیذ نشوند موجب 

شده که انگیزه تولید از کشاورزان و روستاییان گرفته 
شده و میل و رغبتی به امر کشاورزی برایشان وجود 
انبوه  ماندن  بایر  میشود  اش  نتیجه  و  باشد  نداشته 
زمین های کشاورزی بوجود امدن معضل بیکاری وفقر 
و به دنبال آن پدیدار شدن اسیب های اجتماعی در 
سطح کالن، و مهاجرت روستاییان به شهر که یکی از 
تبعات آن از بین رفتن بافت روستایی و فرهنگ بومی 

منطقه می باشد.
با توجه به فرایند تولید محصوالت سالم و ارگانیک 
و هزینه  باالی تولید آنها، که به نوعی از مهم ترین 
محصوالت  این  تولید  بازدارنده  عوامل  واز  ها  سختی 
است که می توان با حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد 
محصوالت  تولید  افزایش  ضمن  مناسب،  تسهیالت 

ارتقای  موجب  اول  وهله  در  که  سالم،  و  ارگانیک 
وضعیت معیشت کشاورزان و باال بردن سطح سالمتی 
جامعه را تضمین نموده  و در نهایت در سطح کالن 
صادرات  و  کشاورزی  تولیدات  امر  در  خودکفایی  به 

محصوالت ارگانیک رسد.
با توجه به موارد فوق الذکر در امر توانمندسازی 
تولیدات کشاورزی و روستایی ما می بایست زیرساخت 
زیرساخت  طرفی  از  و  نموده  تقویت  را  موجود  های 

های الزم را بوجود بیاوریم که مهمترین آنها با توجه 
به وضعیت موجود بازار مناسب جهت فروش تولیدات 

محصوالت می باشد.
اقتصاد جامعه روستایی دارای آسیب پذیری های 
تغییرات دچار مشکالت  با کوچکترین  و  باالیی است 
روستاییان  شود.  می  متعددی  اجتماعی  و  اقتصادی 
ساختی  تک  کشاورزی  های  فعالیت  دارای  عمدتا 
هستند که با دگرگونی در ان و تنوع بخشی فعالیت 
منطبق  و  آن  داشتن  نگه  روز  به  و  کشاورزی  های 
بر  میتوان  جامعه،  روز  نیازهای  اساس  بر  ان  ساختن 

وضعیت معیشتی جامعه بومی تاثیر مثبت گذاشت.
بتواند  روستایی  اگر  که  است  واضح   کامال  و 
برساند  فروش  به  مناسب  قیمت  به  را  محصولش 
رغبت کافی برای گرایش به تولیدات کشاورزی در وی 
پدیدار می شود، عالوه بر اینکه موجب میشود میزان 
تولیدات کشاورزی باال برود، با افزایش حجم تولیدات 
که اگر بازار مناسبی از حیث عرضه وتقاضا و حاشیه 
معیشت  وضعیت  بر  باشد  داشته  وجود  مناسب  سود 

روستاییان تا ثیر بسزایی دارد.
تولیدات  گسترش  جامعه  کالن  اقتصاد  بعد  از 
قرار  کشور  اختیار  در  را  مناسبی  فرصت  ارگانیک 
تحقق  و  غیرنفتی  محصوالت  صادرات  جهت  میدهد 
فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش وابستگی 
به نفت و توسعه صادرات پایدار و دراز مدت محصوالت 

داخلی فراهم می گردد.
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به گفته کارشناسان و متولیان امر، گردشگری سالمت در ایران سهم ناچیزی 0

در جهان دارد که در صورت بها دادن و ایجاد زیرساخت های الزم می توان به جذب 
بیشتر گردشگر امیدوار بود این در حالی است که استان زنجان برای تحقق چنین 

امر مهمی گام برداشته است اما تا رسیدن به فاصله وایده آل مطلوب فاصله داد.
و  زیرساختها  ایجاد  و  دارد  ساله   1۰ عمر  ایران  در  سالمت  گردشگری 
ظرفیت های متعدد آن در کشورمان از رونق روز افزون این حوزه در سالهای آینده 
حکایت دارد. این حوزه مهم از جمله محورهای توسعه صنعت توریسم در کشورها 
محسوب می شود؛ با توجه به توانمندی های پزشکی ایران در حوزه های گوناگون و 
در صورت گسترش گردشگری سالمت، می توان از این ظرفیت به عنوان منبع جدید 

کسب درآمد و اشتغالزایی و ارتقای خدمات الزم استفاده کرد.
بنا به گفته رییس اداره گردشگری سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، با برنامه ریزی منسجم می توان سهم ایران از صنعت گردشگری سالمت 
جهان را در یکسال آینده به پنج میلیارد دالر رساند که تحقق این مهم به واسطه 
ظرفیت های کشورمان امکان پذیر است. دکتر سعید هاشم زاده بهمن سال گذشته 
در زنجان به این اشاره داشت که سهم کنونی ایران از صنعت گردشگری سالمت 
آمد  آمار سال گذشته میالدی » �۲۰17 در  اساس  وبر  بوده  ناچیر  بسیار  جهان 
این  از  این حوزه مهم در سطح جهان ۴۰۰ میلیارد دالر اعالم شد که  از  حاصل 

میران سهم ایران یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر بوده است.

| گردآوری: اعظم سادات حسینی |
| کارشناس اقتصاد بازرگانی |

تامین
زیر ساخت های الزم، 
نیاز اساسی توسعه 
گردشگری سالمت
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 هم اکنون استان های تهران، خراسان رضوی، قم، خورستان، آذربایجان غربی و 
فارس از ظرفیت بسیار باالیی در توسعه صنعت گردشگری سالمت برخوردار هستند 

و بر این مبنا برنامه ریزی و اقدامات اثرگذار بیشتر لحاظ شده است. 
نیز  آمده  بدست  ایران  به  ورودی  گردشگران  از  که  آماری  گزارش  با  مطابق 
مشخص شده که انگیزه ی مسافران برای درمان در ایران بسیار باال بوده و در سال 
1۳95 حدود 5۰۰ میلیون دالر از این طریق درآمد برای کشور حاصل شده است 
که نیم درصد از سهم جهان را شامل می شود. به نقل از خبرگزاری های رسمی 
کشور پیش بینی می شود ایران تنها از “گردشگری سالمت” می تواند 7 میلیارد 
دالر درآمد به دست بیاورد؛ تیم خبری الی گشت در راستای این گزارش مطلب را 

تهیه کرده و در خصوص “گردشگری سالمت در ایران” اطالعات را ارائه کرده است، 
در ادامه همراه با ما باشید.

گردشگری سالمت در ایران
با آنچه که در باال ذکر کردیم، بر اساس گزارش بدست آمده از آمار  مطابق 
گردشگران ورودی به کشور کسانی که با انگیزه ی درمانی به ایران سفر می کنند 
عدد باالتری را نشان می دهد و این عدد تنها برای کسانی است که به منظور درمان 
های ضروری به ایران سفر می کنند و نام آن ها ثبت می شود و آماری از کسانی 
که برای جراحی های پالستیک و زیبایی وارد کشور می شود وجود ندارد. آخرین 
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آماری که در این زمینه می توان به دست آورد، آمار سال 1۳95 است که محمدعلی 
فیاضی، دبیر وقت شورای راهبردی گردشگری سالمت اعالم کرده بود:

با ثبت سفر و درمان 15۰ هزار بیمار خارجی در سامانه وزارت بهداشت، سال 
95 حدود 5۰۰ میلیون دالر درآمد از این محل برای کشور حاصل شده است که 

نیم درصد از سهم جهان می  شود.
گردشگری سالمت در ایران

گردشگری  از  ایران  درآمدی  رقم  فیاضی،  محمدعلی  که  است  ذکر  به  الزم 
سالمت را بیشتر از این عدد می داند و ادعا می کند که:

مسافرانی که برای جراحی پالستیک و درمان های پزشکی دیگر به ایران سفر 
می کنند اطالعاتشان در سامانه وزارت بهداشت ثبت نمی شود. از طرفی پزشکان 
و بیمارستان  هایی هم هستند که بیماران خارجی را بدون ثبت و اعالم اطالعات 
آنها عمل می  کنند، برای همین ما تخمین می  زنیم سهم واقعِی ایران از گردشگری 
زیرساخت های  و  ظرفیت  که  هرچند  باشد،  دالر  میلیارد  یک  کم  دست  سالمت، 

پزشکی ایران در حال حاضر، توانایی ایجاد 7 میلیارد دالر درآمد را دارد.
و  فرهنگی  میراث  سازمان  که  رسمی  آمار  آخرین  با  مطابق  وجود  این  با 
گردشگری از درامد گردشگری سالمت در ایران ارائه نموده به سال 9۲ برمی گردد 
که رقم درآمد را به 1 میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده بود. از آن به بعد علی 
اصغر مونسان، رییس سازمان میراث فرهنگ و گردشگری از کلمه ی رشد و توسعه 
برای توصیف وضعیت گردشگری سالمت در ایران استفاده کرد و همچنین در این 

مورد حدود یک ماه و نیم پیش چنین گفت که:
با برآوردی که از سفر گردشگران خارجی در شش ماهه دوم بدست  مطابق 
بندی  دسته  در  که  است  ایران  به  همسایگان  سفر  درصدی   51 رشد  ایم،  آورده 
ما  سالمت.  گردشگران  یعنی  گران  گردشگران  گیرند؛  می  قرار  گران  گردشگران 
به این مسافران، گردشگران ۲5۰۰ دالری می  گوییم، در حالی که توریست  های 

اروپایی، 1۳۰۰ دالری هستند.

رابطه  این  در  محمد جهانگیری  ایران،  در  گردشگری سالمت  انجمن  رییس 
گزارش هایی از پزشکان و بیمارستان هایی که عضو این انجمن و سازمان وزارت 
بهداشت هستند نیز بدست آمده که مطابق با آن گفته می شود میزان مراجعه اتباع 

خارجی برای درمان به ایران افرایش پیدا کرده است.
اما معاون گردشگری کشور ولی تیموری در مورد علت مشخص نبودن میزان 

درآمد ایران از گردشگری سالمت می گوید:
تا وقتی حساب اقماری راه اندازی نشود، نمی  توان درباره این آمارها شفاف و 

با جزییات سخن گفت.
آقای تیموری در همین زمینه از تشکیل دوباره جلسه های شورای راهبری 

گردشگری سالمت پس از یک سال وقفه خبر می دهد و توضیح می دهد:
 اختالفاتی با وزارت بهداشت پیش آمد که فعالیت  های این شورا را در یک سال 
گذشته کند کرد اما به تازگی با چهار عضو خود از جمله وزارتخانه  های بهداشت 
و  برطرف شود  ها  اختالف   و  ها  ابهام   تا  است  داده  تشکیل  امور خارجه جلسه  و 
اتباع  بین ورود و خروج  انضباط ببخشد و هماهنگی  های  به ساختارهای موجود 

خارجی را انجام دهد.
مطابق با صحبت هایی وی، قرار است که در جلسه های این شورا سندهای 
گواهی  صدور  نامه  شیوه   شده،  تدوین  ایران  در  سالمت  گردشگری  در  راهبردی 
فعالیت در حوزه گردشگری سالمت اصالح و بازنگری و سامانه الکترونیکی نظارت 
معاون  شود.  طراحی  سالمت  گردشگری  حوزه  در  مجاز  شرکت های  فعالیت  بر 
اندازی حساب  راه  به  را  گردشگری سالمت  آمارهای  استخراج  گردشگری کشور، 
ای  تازه  های  قدم  کار  این  انجام  برای  کند  می  اعالم  و  داند  می  وابسته  اقماری 

برداشته شده است.
 سوالی که پیش می آید این است که بیشترین گردشگران سالمت در ایران 

اتباع کدام کشورها هستند؟
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  سوال،  این  به  پاسخ  منظور  به 



ماهنامه دهکده مهر/ شماره ششم/ مرداد و شهریور 1398 / 43

گردشگری اعالم کرده است که توریست های عراقی و آذربایجانی باالترین میزان 
گردشگران ورودی به کشور را برخوردار هستند. معاون گردشگری کشور در همین 
زمینه نظر خودش را بیان کرده است که افغانستانی ها و پاکستانی ها هم در این 
جمع قرار می گیرند. از دیگر اتباع خارجی مراجعه کننده به ایران برای درمان می 
توان به گردشگران عمانی اشاره کرد، کشور لیتوانی نیز اخیرا به دلیل سطح پایین 
هزینه های درمان در کشورمان به سرمایه گذاری در این زمینه عالقه نشان داده 
است. اما با این وجود همچنان آمار دقیقی از گردشگران سالمت در ایران در دست 

نیست.
ایرانی  اشاره شد، همچنان مسئوالن  باال  تمام مواردی که در  به  توجه  با  اما 
باشد  می  دارا  ایران  در  سالمت  گردشگری  که  پنهانی  ظرفیت  و  اهمیت  متوجه 
نیستند و برنامه ی جامعی برای جذب سرمایه گذار در این حوزه وجود ندارد. چرا 
که تا زمانی که آمار درآمد و شمار مراجعه کنندگان این حوزه معلوم نباشد هیچ 
سرمایه گذاری چه ایرانی چه خارجی، نمی تواند ریسک انجام این کار را قبول کند.

تا 1404 باید 2 میلیون گردشگر سالمت جذب کنیم
وزارت  سالمت  گردشگری  اداره  رییس  زاده  هاشم   سعید  رابطه،  همین  در 
بهداشت در گفت وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه 
گردشگری  حوزه  در  فعالیت  ما  کشور  متاسفانه  داشت:  اظهار  جوان،  خبرنگاران 
سالمت را دیرتر از کشورهای مطرح آغاز کرده است به همین دلیل در جایگاه آخر 

رتبه بندی صنعت توریست درمانی دنیا قرار دارد.
وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل برنامه ریزی نادرست، افراد دالل و واسطه به  
با مشکالت مختلفی  را  صنعت گردشگری سالمت ورود و حوزه توریست درمانی 
روبرو کرده اند به طوری که دالالن خدمات پزشکی بی شناسنامه را به اتباع بیگانه 

و بیماران غیرایرانی ارائه کرده اند.
رئیس اداره گردشگری سالمت وزارت بهداشت تاکید کرد: بر اساس برآورد های 
یک  حدود  در  درمانی  توریست  و  سالمت  گردشگری  از  حاصل  سود  شده  انجام 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر بوده است، پیش بینی می شود به دلیل نو پا بودن این 
زیادی  این حوزه حرف های  پزشکان، در  باالی  توانایی  ایران همچنین  صنعت در 

برای گفتن داشته باشیم.
هاشم زاده با اشاره به اینکه ایران از پتانسیل باالیی در حوزه توریست درمانی 
برخوردار است، افزود: صنعت گردشگری سالمت می تواند برای ایران سالیانه بیش 

از 5 میلیارد دالر سود داشته باشد.
از نظر  باید  انداز ۲۰ ساله کشور  بر اساس سند چشم  ایران  تاکید کرد:  وی 
گردشگری سالمت رتبه اول را در منطقه کسب کند و برای رسیدن به این جایگاه 

باید تا سال  1۴۰۴ حدود ۲ میلیون گردشگر سالمت جذب شود.
حوزه  در  باید  کرد:  اظهار  بهداشت  وزارت  سالمت  گردشگری  اداره  رئیس 
گردشگری سالمت در سطح کالن کشور نقشه راهی تدوین شود و وزارت بهداشت 
برای انجام این کار پیش بینی های الزم را انجام داده است و نظر کارشناسان را در 

حوزه توریست درمانی گرفته است.
حوزه  در  کشور  نواقص  بزرگترین  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  هاشم زاده 
توریست درمانی فقدان  زنجیره تامین و نبود شرکت های کار آمد و تسهیل گر 
است، ادامه داد: شرکت های تسهیل گر باید خالء اطالعاتی بین بیماران خارجی 
خود  نفع  به  خال  این  از  دالالن  افراد  زیرا  کنند،  برطرف  را  درمانی  مراکز  با 

استفاده  می برند.
وی ادامه داد: گام بعدی در راستای پیشرفت در حوزه گردشگری سالمت ایجاد 
سازوکار های کارآمد است تا این شرکت ها در جایگاه مناسب بتوانند نقش خود را در 
جذب گردشگر سالمت به خوبی ایفا کنند. رئیس اداره گردشگری سالمت وزارت 
بهداشت اظهار کرد: متاسفانه از ظرفیت شرکت های بیمه گر برای تحت پوشش قرار 
دادن گردشگران سالمت استفاده نشده است، این در حالی است که در کشور های 
ترکیه و هند تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اتباع بیگانه یکی از اهداف اصلی آن ها 

در حوزه سالمت است.
بیماران  به  را  خود  پزشکی  توانمندی های  ترکیه  کشور  داد:  ادامه  هاشم زاده 
اتباع خارجی معرفی کرده است و این کار در این کشور به صورت هوشمندانه و 

هدفمند انجام می شود.
وی گفت: در حال حاضر کانادا در حوزه گردشگری سالمت رتبه اول را دارد و 

هند در رده پنجم این رتبه بندی است.
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در عرصه گردشگری یکی از قسمت هایی که در حال حاضر دنیا 
به عنوان یکی از انگیره های جدی تقاضای گردشگری مطرح می 
شود موضوعات مربوط به حوزه سالمت است ، سالمت در تعاریف 
گردشگری مولد چهار گروه تقاضا می باشد ، که با مدیریت این سیستم 
های تقاضا میتوان به برنامه های بسیار خوب و جدی درآمدی و 
بالطبع آن محرک های جدی برای توسعه گردشگری و توسعه پایدار 
مناطق رسید. در این مقاله با نگاه به رویکرد

توسعه اقتصاد موضوع گردشگری سالمت و آثار اقتصادی آن در 
توسعه مورد بررسی قرار می گیرد. 

| به قلم: سمانه غفوری روزبهانی|
| کارشناس ارشد اقتصاد توسعه|

اقتصاد گردشگری 

سالمت
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انواع  و  اصلی  محرک های 
زیر  شرح  به  سالمت  گردشگری 

است:
به  هم  زودتر  که  اول  گروه 
خدمات  انجام  می شود  متبادر  ذهن 
سیستم های  برای  بیمارستانی  درمانی 
گردشگری است، این برنامه شامل انواع 
عمل های پزشکی، زیبایی، توان بخشی و 
این حوزه  به  امور پزشکی مربوط  سایر 
شدت   به  کلینیکی  خدمات  این  است. 
که  هستند  امکانات  و  پزشکان  تابع 
بسیاری  در  زمینه  این  در  ایران  البته 
پوست، چشم،  قلب،  مانند  ها  از شاخه 
عمل های  و  دنداپزشکی  توان بخشی، 
است  خوشنام  و  توانمند  بسیار  زیبایی 
اما همین موضوع امکانات باعث تجمع 
از  خاصی  محل های  در  خدمت  این 
نقاط  همه  در  و  است  گردیده  کشور 
کار  توریست ها  این  جذب  امکان 
ساده ای نمی باشد، غالبًا این توریست ها 
برنامه  ریزی  و  خاص  محل های  در 
مفصل قبلی حضور پیدا خواهند نمود. 
این نوع از خدمات می تواند برای مراکز 
اقتصادی  سوددهی  خود  شده  تجهیز 
مناطق  برای  و  مستقیم  اشتغال  زایی  و 
کناری رونق کاری ایجاد نماید تنها نکته 
شکل دهی این مدل مقاصد گردشگری 
ساخت  برای  آن  زیاد  بسیار  هزینه بری 

مراکز درمانی بزرگ و مجهز است.
گروه دوم خدمات مربوط به حوزه 
چندین  به  خدمات  این  است  سالمتی 
اول  شاخه   ، گردد  می  تقسیم  شاخه 
کسانی که برای گذراندن دوران نقاهت 
از یک بیماری یا نیازمندی برای بازیابی 
این گروه  باشد  بدنی خود را دارند می 
و  سالم  طبیعی،  های  محیط  نیازمند 
پاکیزه، غذاهای سالمت و شورو ونشاط 
دود  از  دوری  و  روستایی  های  محیط 
نیاز  و هیاهوی شهر هستند، مهمترین 
این شاخه رسیدگی و دریافت خدمات 
در  که  است  مناسب  غذایی    - هتلی 
در  این موضوع مخصوصا  ایجاد  صورت 
محیط های بکر و روستایی این تقاضای 
می  هدایت  ها  قسمت  این  به  موجود 
گردد و بدون آسیب زنی به بافت های 
طبیعی و مناطق خاص موجب رونق و 
شکوفایی و درآمدزایی منطقه می گردد. 
که  است  سالمتی  خدمات  دوم  شاخه 
درمانی  طبیعی  جاذبه  یک  محوریت  با 
غارهای  گرم،  آب  های  چشمه  مانند 
سایر  و  درمانی  جلبک های  آتشفشانی، 
موضوعات آب و خاک و طبیعی درمانی 
است که همین موضوع نیز موجب ایجاد 
حفظ  یا  درمان  برای  جدی  تقاضای 
سالمت در گروه های مختلف می گردد و 

با تجهیز خدمات هتلی غذایی می توان 
اقتصادی  بهره برداری  موضوع  این  از 
مربوط  سوم  شاخه  داد.  صورت  جدی 
به کسانی است که عالقمندی به حفظ 
و  دارند  طبیعت  با  مواجه  با  سالمت 
کوه نوردی،  مانند  برنامه هایی  سراغ 
غارنوردی،  دشت نوردی،  جنگل نوردی، 
رفتینگ و سایر تفریحات طبیعی برای 
گروه  این  می روند،  خود  سالمت  حفظ 
نمی زنند  آسیبی  غالبا  طبیعت  به  نیز 
با  بلکه  نمی شوند.  تخریبی  باعث  و 
جذب درست آنها می توان درآمدزایی و 
توسعه جدی در نظام اقتصادی مناطق 

مخصوصا مناطق روستایی ایجاد نمود.
هستند  توریست هایی  سوم  گروه 
به  سالمت  های  خوراکی  برای  که 
ها  توریست  این  کنند  می  سفر  جایی 
تازه،  خاص  دارویی  گیاهان  دنبال  به 
دمنوش های طبیعی، آب های معدنی، 
خاص  مناطق  طبیعی  حیوانات  گوشت 
و  درمانی  خواص  که  غذاهایی  سایر  و 
سالمتی دارند می روند، ساالنه به میزان 
صنعت  در  حوزه  این  به  عالقمندان 
گردشگری سالمت اضافه می شود، این 
راز  تاریخ،  دنبال کشف  به  بیشتر  گروه 
خوراکی های درمانی و طبیعی و سایر 

دنبال  به  گروه  این  هستند،  خوراکی 
کشف دنیای طب سنتی کهن هستند، 
به  گروه  این  کشف  این  میل  بر  عالوه 
دنبال طببیان سنتی و اساتید و حکما 
هند  امروزه  هستند،  گذشته  دانش  با 
در  باال  تقاضای  این  دارندگان  از  یکی 
حوزه این گروه از گردشگران است. در 
ایران نیز با توجه به سابقه طوالنی طب 
عطاری  وجود  و  اسالمی  و طب  سنتی 
مخصوصا  قدیمی  های  حکیم  و  ها 
می  را  تقاضا  این  روستایی  جوامع  در 
تحریک  جدی  بسیار  صورت  به  توان 
نمود. مزیت دیگر این گروه خرید و به 
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محصوالت  این  توصیه  و  بری  سوغاتی 
محصوالت  بیشتر  تولید  آن   بالطبع  و 
میراث  بیشتر  حفظ  و  دارویی  گیاهی 
در  و  آن  ابقای  و  این حوزه  کهن  های 
توسعه  و  منطقه  بیشتر   رونق  نهایت 

دائمی آن می شود.
گروه چهارم کسانی هستند که به 
زیبایی خود  نگهداشت  و  توسعه  دنبال 
دنبال  به  افراد  از  گروه  این  هستند، 
نحو  بهترین  به  تا  گردند  می  مقاصدی 
ریلکسیشن  ماساژ،  زیبایی،  خدمات 
آنها  به  بهداشتی  و  آرایشی  خدمات  و 
ارائه شود، این موضوع در دنیا به قدری 

جدی شده است که بسیاری از کشورها 
را  سالمت  گردشگری  از  شاخه  این 
نیازمند  شاخه  مهمترین  عنوان  به 
که  جایی  تا  اند  قرارداده  خود  توسعه 
کشوری مانند مالزی هدف اصلی جذب 
 2019 های  سال  در  خود  گردشگری 
سالمت  گردشگری  روبه روی   2020 و 
شاخه زیبایی قرارداده است و با طرحی 
  My beauty Malaysia عنوان  به 
سهم در جذب و هدایت تقاضای بازار به 
سمت خود می باشد. این گروه معموال 
برایشان کیفیت خدمات و سرویس های 
و  است  مهم  بسیار  غذایی   - هتلی 

درخواست کننده باالترین سطح خدمات 
برایشان  محل  یاد  و  مکان  هستند، 
اهمیتی ندارد و بلکه هرچقدر سالمت تر 
جذاب تر  برایشان  باشد  طبیعی تر  و 
فضاهای  در  گروه  این  جذب  است، 
فضاهای  جای  به  روستایی  غیراشباع 
شلوغ شهری می تواند خدمات آرام تر و 
بهتری را برای آنها پدید آورد و رضایت 
سازد.  برآورده  را  سخت گیر  گروه  این 
کرد  هزینه  مالی  بررسی های  تجریه 
گروه های گردشگری نشان دهنده این 
هزینه  بیشترین  چهارم  گروه  که  است 
را برای خود می نمایند و همین موضوع 

آنها را به گروه جذابی بدل نموده است.
زنجیره  گفت  توان  می  نهایت  در 
برترین  از  یکی  سالمت  گردشگری 
زنجیره ها از لحاظ پاسخ دهی به تقاضا 
انسان ها  جان  و  سالمتی  با  زیرا  است 
سروکار دارد و همین موضوع سبب آن 
اولویت های  در  مهم  آن  که  شود  می 
در  اگر  گیرد،  قرار  آنها  هزینه کردی 
عرضه  با  را  تقاضا  این  بتوان  منطقه ای 
باکیفیت  و  قیمت  به  مناسب   ، خوب 
یک  تواند  می  کرد  هدایت  استاندارد 
این  از  دائمی  توسعه  و  خوب  درآمد 

موضوع را برای خود به ارمغان آورد. 

گروه دوم خدمات مربوط به 
حوزه سالمتی است این خدمات 
به چندین شاخه تقسیم می گردد 

، شاخه اول کسانی که برای 
گذراندن دوران نقاهت از یک 

بیماری یا نیازمندی برای بازیابی 
بدنی خود را دارند می باشد 
این گروه نیازمند محیط های 

طبیعی، سالم و پاکیزه، غذاهای 
سالمت و شورو ونشاط محیط 

های روستایی و دوری از دود 
و هیاهوی شهر هستند، مهمترین 

نیاز این شاخه رسیدگی و 
دریافت خدمات هتلی -  غذایی 
مناسب است که در صورت ایجاد 
این موضوع مخصوصا در محیط 
های بکر و روستایی این تقاضای 
موجود به این قسمت ها هدایت 

می گردد و بدون آسیب زنی 
به بافت های طبیعی و مناطق 

خاص موجب رونق و شکوفایی و 
درآمدزایی منطقه می گردد. 
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همواره  بشری  جوامع  در  پیشرفت 
از  و  اهمیت  دارای  موضوعی  عنوان  به 
طول  در  کشورها  تمام  برتر  اولویتهای 
امـروز  جائیکه  تا  است.  بوده  تاریخ 
کشورها  برخی  که  میشود  مشاهده 
ارتباطـات  در  خـود  رتـبه  ارتقاء  برای 
با  تعامل  از  مندی  بهره  و  المللی  بـین 
جهانی،  پویای  فضای  در  فعال  عناصر 
با  خود  کشور  سازی  همراه  منظور  به 
اجرای  به  دست  جهانی،  پیشرفت  موج 
سرمایهگذاری  حوزه  در  طرحهایی 
با  تناسبی  هیچ  بعضًا  که  زدهاند 
زیرساختهای کشور و ساختار اجتماعی 
و فرهنگی آن جامعه نداشته و صرفًا به 
جهانی  اطمینان  و  توجه  جلب  منظور 
بوده است و بدین ترتیب مقدمات ورود 
کرده  فراهم  را  خارجی  سرمایهگذاران 
ساختار  به  چنانچه  بین،  این  در  است. 
و نگاه کلی برنامههای دولتها در زمینه 
سیاستگذاری و قانونگذاری برای فضای 
سرمایهگذاری داخلی کشورشان بنگریم، 
فصل مشترک همه آنها، ایجاد جذابیت 
بیشتر برای ورود سرمایهگذار خارجی و 
جذب سرمایههای خارجی است که این 
نشان دهنده اهمیت سرمایه خارجی از 
دو جنبه است. جنبه اول به محدودیت 
کلی سرمایه در کشورها مربوط میشود 
و جنبه دوم به تفاوت جنس سرمایههای 
خارجی با سرمایههای داخلی باز میگردد. 
کاماًل  بحث  که  اول  جنبه  خصوص  در 
روشن و شفاف است. نیازهای نامحدود 
به  همواره  که  محدود  منابع  مقابل  در 
عنوان چالش شماره یک بشر در حوزه 
بوده  مطرح  اقتصادی  برنامهریزیهای 
است. اما در خصوص جنبه دوم اهمیت 
سرمایه خارجی، منظور از تفاوت جنس 
سرمایههای  با  خارجی  سرمایههای 
داخلی، دانش، تخصص و تجربه موجود 
در شرکت خارجی صاحب سرمایه است 
که ناخودآگاه در فرآیند سرمایهگذاری، 
و  میشود  کشور  وارد  سرمایه  همراه  به 
در  تحوالت  برخی  ایجاد  پایهگذار  گاهًا 

حوزههای مختلف صنعتی خواهد شد.
مختلفی  ارگانهای  زمینه،  این  در 

نوعی  به  یک  هر  که  هستند  کشور  در 
حلقه  چند  یا  یک  تشکیل  مسئول 
سرمایهگذار  جذب  فرآیند  زنجیره  از 
خارجی میباشند. برخی ارگانها در حوزه 
قانونگذاری و سیاستگذاری کالن، برخی 
در ایجاد زیرساختها و برخی دیگر نیز در 
مدیریت و راهبری فرآیندهای اجرایی و 
این  در  خارجی.  گذار  سرمایه  با  تعامل 
فرآیند  در  بسیاری  عوامل  خصوص، 
هر  برای  خارجی  سرمایههای  جذب 
کلی  طور  به  که  دارد  اهمیت  کشوری 
میتوان آنها را به دو دسته تقسیمبندی 

نمود:
حیطه  در  آنها  رعایت  که  عواملی 
اختیارات ارگانها و نهادهای دولتی است 
و از اختیار شرکتهای سرمایهپذیر داخلی 
ساختها،  زیر  قوانین،  مثل  است.  خارج 
ریسک کشوری، حمایتها، فرآیندها، ….

شرکتهای  اختیار  در  که  عواملی 
تاثیر  بوده و تحت  پذیر  داخلی سرمایه 
قوانین، زیرساختها و شرایط کلی فضای 

سرمایهگذاری کشور نمیباشد.
موضوع،  اهمیت  به  توجه  با 
که  نکاتی  برخی  به  اشارهای  میبایست 
دسته  در  یاد شده  عوامل  چارچوب  در 

دوم میگنجند داشت.
بر اساس تجـربههای به وجود آمده، 
از جمله نکات قابل تاملی که میبایست 
قرار  سرمایهپذیر  شـرکتهای  نظر  مد 
فرآیند  اساس،  این  بر  تا  باشد  داشته 
گردد،  تسهیل  خارجی  سرمایه  جذب 

میتوان به چند مورد اشاره کرد:
تـهیه  نکته،  مهمترین  و  اولـین 
 Feasibility Study Report
طـریق  از   Business Plan و 
المللی  بین  معتبر  شـرکت های مشاور 
بررسی  منظور  به  اول  گزارش  است. 
به  دوم  گزارش  و  پروژه  پذیری  توجیه 
طـرح  در  راه  نقشه  شفافسازی  منظور 
تنها  که  چرا  نظر.  مورد  سرمایهگذاری 
به  سرمایهگذاری  طرح  یک  ارائه  ابزار 
خارجی  نهاد  یا  خارجی  سرمایهگذار 
صاحب سرمایه، همین مستندات است 
مشاور  توسط  که  صورتی  در  تنها  که 

برای  باشد،  شده  تدوین  شده  شناخته 
دارای  سرمایه  صاحب  خارجِی  نهاد 
مشکالت  از  یکی  بـود.  خواهد  اعتبار 
سـرمایههای  جـذب  مسیر  در  موجود 
سرمایهپذیر  شـرکتهای  برای  خـارجی 
به  آسان  دسترسی  امکان  عدم  ایرانی، 
شرکتهای مشاور بین المللی و همچنین 
عدم شناخت کافی شرکتهای مشاور بین 
داخل  سرمایهگذاری  فضای  از  المللی 
داخلی  مشاور  شرکتهای  است.  ایران 
نیز، به دلیل محدودیتهایی که در مسیر 
حکم  کشور  بر  خارج  دنیای  با  تعامل 
فرما بوده، زمان کافی برای کسب تجربه 
سرمایهگذار  و  سرمایه  زمینه جذب  در 

خارجی را در اختیار نداشتهاند.
حسابرسی  مالی  صورتهای  داشتن 
شده شفاف و بر اساس استاندارهای بین 

راهکارها و چالشهای جذب سرمایه 
خارجی برای شرکتهای ایرانی

| به قلم: اشکان کربالئی فر|
| موسس و مدیر گروه مطالعات سرمایه گذاری های صنعتی|
| COMFAR.org |
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الملی به زبان انگلیسی
کامل  و  جامع  وبسایت  داشتن 
سوابق  کامل  ارائه  و  انگلیسی،  زبان  به 
واقع،  در  آن.  در  شرکت  مشخصات  و 
شرکت  یک  که  ابزاری  مهمترین 
ارائه  و  خود  معرفی  برای  سرمایهپذیر 
اطالعات کافی به سایرین دارد، وبسایت 
یا  و  ناقص  چنانچه  که  است  شرکت 
طرف  آگاهی  و  شناخت  باشد،  ضعیف 
خارجی از ما نیز به همان اندازه ناقص 

خواهد بود.
نمایندگان  یا  نماینده  از  استفاده 
مسلط به زبان انگلیسی یا سایر زبانهای 
در  نظر،  مورد  با کشور  مرتبط  خارجی 
صاحب  خارجی  نهادهای  با  مذاکرات 
سرمایه، به منظور جلوگیری از بروز سوء 

تفاهمها در مذاکرات.
در واقع، عوامل ذکر شده از جمله 
عواملی هستند که انجام آن در اختیار 
در  است.  سرمایهپذیر  شرکتهای  خود 
به  نگاهی  بخواهیم  چنانچه  نیز  نهایت 
سایر عواملی که عمدتًا از اختیار شرکتها 
توسط  باید  آن  انجام  و  بوده  خارج 
داشته  پذیرد  سیستم حکومتی صورت 

باشیم، باید به موارد زیر اشاره کنیم:

مقررات  و  قوانین  در  ثبات  ایجاد 
داخلی کشور

سایر  با  پایدار  روابط  برقراری 
کشورها

ایجاد مکانیزمهای کارا در سیستم 
بانکی کشور، جهت ارائه و صدور ضمانت 

نامههای معتبر بینالمللی
در  اداری  فرآیندهای  تسهیل 
سازمانهای مرتبط با امور جذب سرمایه 

خارجی
از  حمایتی  قوانین  تقویت 

سرمایهگذار و سرمایههای خارجی
شفافسازی  برای  بیشتر  تالش 
چشمگیر  کاهش  و  کشور  مالی  فضای 

فساد مالی و اداری
ویزا  به صدور  مربوط  امور  تسهیل 

برای سرمایهگذاران خارجی
مالکیت  به  مربوط  امور  تسهیل 

خارجیها در کشور
قراردادهای  تعداد  افزایش 
سرمایهگذاری دو جانبه )BIT( با دیگر 

کشورها
و  نرمافزار  زیرساختهای  تقویت 
افزایش  و  سرمایه  بازار  سختافزاری 

شفافیت اطالعاتی آن
در  عضویت  برای  بیشتر  تالش 

WTO
ثبات نرخ ارز

برای  تالش  و  تحریمها  کامل  رفع 
برقراری مجدد روابط بانکی ایران با دنیا

جهت  مناسب  زیرساخت  ایجاد 
رتبهبندی اعتباری شرکتهای داخلی

آزادی  بهبود شاخص  تالش جهت 
اقتصادی کشور

در  کشور  رتبه  بهبود  برای  تالش 
Doing Business شاخص

به  شده،  عنوان  مطالب  اساس  بر 
نظر میرسد که از یک طرف پتانسیلهای 
ایران،  بکر  نسبتًا  کار  و  کسب  فضای 
سرمایهگذاران  برای  زیادی  جذابیتهای 
دیگر،  طرف  از  اما   دارد،  خارجی 
زیرساختهای الزم و پیشنیازهای جذب 
سرمایهگذار خارجی در اکثر شرکتهای 
و  کسب  فضای  همچنین  و  داخلی 
نشده  فراهم  کافی  اندازه  به  کشور  کار 
ایدهآل  شرایط  ایجاد  بنابراین،  است. 
منظور  به  شرایط  آمادهسازی  جهت 
نیازمند  خارجی،  سرمایههای  جذب 
ارگانهای  و  وزارتخانهها  حرکت  و  عزم 
دولتی مرتبط، جهت آمادهسازی فضای 
کسب و کار و همچنین عزم و حرکت 
صاحبان کسب و کارهای داخلی جهت 
بر  که  میباشد  شرکتها  آمادهسازی 
اساس تجربه کشورهای دیگر، فرآیندی 
و  برنامهریزی  بدون  و  است  مدت  بلند 
دستیافتنی  منسجم،  هدفگذاریهای 

نخواهد بود.
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 - فرهنگی  غنای  دارای  که  است  کشوری  ایران 
و  بناها  باشد، گستره وسیع  باالیی می  بسیار  تاریخی 
بافت های تاریخی و تلفیق آنها با محیط طبیعی متنوع 
کشورمان نیز بر ارزش این دارایی افزوده است؛ سرمایه 
ارزشمندی که واجد ویژگی های نادر زیبایی شناختی و 
تداوم خاطره های جمعی و هویت شهرهای ما هستند، 
اما اغلب در گوشه گیری بسر میبرند چنانکه از آن با 

عنوان بافت فرسوده شهری یاد می کنیم. 
سنت  و  ها  ارزش  گاه  تجلی  که  بناهایی  یعنی 
های دیرین ما می باشند و حفظ آنها می تواند منابع 
بعد  های  نسل  برای  را  ارزشی  با  فرهنگی-اجتماعی 
بافت فرسوده می شناسیم.  به عنوان  را  بجای بگذارد 
فرسودگی  عنوانی  چنین  با  نیز  شدنش  خوانده  دلیل 
و ناکارآمدی آن بناها برای تطابق نیافتن با زندگی در 
قرن حاضر و در نتیجه بی جواب ماندن نیازهای انسان 
معاصر می باشد، پس اگرچه تاریخی است و مملو از 
ارزش های فرهنگی و اجتماعی و ... که تا عصر حاضر 
تداوم یافته است؛ فرسوده و ناکارآمد می شود و ساکنان 
آنها از عمده مشکالت اجتماعی، اقتصادی و ... در آن 
فضاها رنج می برند، چنین شرایطی غالبا منجر به ترک 
بافت و رها شدنش توسط بومیان خواهد شد. لذا احیا 
آنها ضامن تداوم فرهنگی در گرو پیوستگی تاریخی و 

اجتماعی می باشد.
کارآمد  اقتصادی  عملکردهای  فقدان  همچنین 
و  به سبک  شهری  توسعه  مقابل  در  ها  بافت  این  در 
رها  و  فرسودگی  به  امروزمان  ماشینی  زندگی  نیاز 
شدن چنین هویت ارزشمندی که حاصل خرد جمعی 
تکامل  به  تا  برده  زمان  قرنها  و گاهی  نیاکانمان است 
این  ی  نتیجه  میکند.  کمک  است  رسیده  امروزیش 
معیارهای  از  فارغ  که  میشود  شهرهایی  گیری  گوشه 
اجتماعی  و  تاریخی  های  پیوستگی  حامل  شهرسازِی 
به شهرهایی همسان و فاقد هویت های بومی بدل می 

شوند. 
سرمایه  استرالیایی  معروف  دان  اقتصاد  تراسبی 

 ( و طبیعی  انسانی  فیزیکی،  بر سرمایه های  را عالوه 
فرهنگی  سرمایه:  از  دیگری  نوع  به   ،) زیستی  محیط 
بر خالف دیگر شکلهای سرمایه،  تقسیم می کند که 
این نوع سرمایه عالوه بر ارزش های فرهنگی میتواند 
ارزش های اقتصادی را نیز تامین نماید. یعنی حفاظت 
عالوه  که  ارزشی  چند  است  امری  فرهنگی  میراث  از 
بر ارزشهای فرهنگی و اجتماعی و ... می تواند ارزش 
های اقتصادی اثر را نیز وارد بازار نماید. چنین نگاه و 
رویکردی می تواند با تبدیل بافت به اصطالح فرسوده 
اقتصادی  رونق  باعث  گردشگر  برای جذب  منابعی  به 
فرهنگی  تبادالت  برای  را  زمینه  و  گشته  منطقه 
اجتماعی گشوده باعث پویایی و جریان زندگی در بافت 

های رها شده ی تاریخی گردد.
در احیا بناها و بافت های تاریخی ذکر این نکته 
ضروری است که عناصر هویتی و تاریخی شکل دهنده 
شهرها الزام داشتن نگاهی نو در تطابق با زندگی امروز 
در عین حفظ پیوستگی تاریخی بناها و عدم مخدوش 
های  بافت  در  احیا  طلبد،  می  را  آنها  اصالت  کردن 
تاریخی باید از تبدیل ِصرف بنا و بافت با عملکردهای 
موزه ای خودداری کند تا با جریان یافتن انگیزه های 
" اقتصاد فرهنگی" در محیط  فضا را برای زندگی پویا 
کار  فراهم کند.  مناطق  بومی  و رضایتمندی ساکنین 
احیا و تعیین کاربری ها و نقشهای جدید در بافتهای 
تاریخی الزام توجه به "اقتصاد فرهنگی" بجای "فرهنگ 
های  شاخصه  حفظ  با  که  طلبد  می  را  اقتصادی" 
پایدار در محیط گردد،  بافت موجب توسعه  ارزشمند 
آنچه مهمترین دستاورد احیا بافت تاریخی و وارد کردن 

آن به جریان زندگی امروز می باشد...
الزم است از این پس بجای واژگان بافت فرسوده 
که  کنیم چرا  استفاده  تاریخی  فراموش شده  بافت  از 
بهتر جایگاه اجتماعی  را به درک  معتقدیم واژگان ما 
اثر برای تطابقش با دنیای امروز و تداوم بخشیدن به 

ارزشهای دیروز رهنمود خواهد ساخت.

احیای بافت تاریخی
و تاثیر آن بر اقتصاد 
مناطق بومی

| گردآوری: علیرضا کیوانفرد|
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بررسی معماری 
روستـــــایی گیالن 

| به قلم: علی دوستدار|
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گردشگری  مسیر  در  پایدار  توسعه  طرح 
دیلمان نیاز به شناخت فرهنگ بومی و ویژگی 
تیم  دارد.  گیالن  روستایی  معماری  غنی  های 
مهر  دهکده  کارآفرینی  توسعه  شرکت  طراحی 
اصیل  بازنگری هویت  و  احیا  با هدف  سیاهکل 
فضاهایی  ایجاد  با  و  گیالن  روستایی  معماری 
با نیازهای امروزی با رویکرد معماری پایدار در 
جهت ساخت یا بازسازی بناهایی به شکلی که در 
همزیستانه ترین حالت ممکن با طبیعت و اقلیم 

منطقه باشد قدم بر می دارد. 
فرهنگ  با  را  ما  معماری  نوع  این  شناخت 
و  موجود  مصالح  و  مواد  انواع  و  ساز  و  ساخت 
بكارگرفته شده در گذشته آشنا می کند که بر 
اساس این قواعد و نحوه تكامل ساخت و ساز می 
توان بناهای قدیمی را با اصول صحیحی بازسازی 
اصیل  هویت  احیای  طرح  این  از  هدف  نمود. 
مناطق بومی می باشد که به اهداف توسعه پایدار 

مستقیما یاری می رساند.
به  نسبت  خالقانه  نگاهی  با  دیگر  سوی  از 
معماری اصیل منطقه می توان بناهایی جدید در 
روستاها ایجاد کرد که ساختمان ارتباط مسالمت 

آمیزی با اقلیم و طبیعت اطراف داشته باشد.
معماری مدرن شکل  در  که  آنچه  بر خالف 
طبیعت  دشمن  گیالن  روستایی  بناهای  گرفته 
نمونه  گیالن   روستایی  اصیل  معماری  نیستند. 
دل  در  زیبا  کالبدی  با  پایدار  ازمعماری  ایست 
طبیعت که بیشترین تاثیر را از اقلیم و طبیعت 
اطراف گرفته است. مجاورت گیالن با دریای خزر 
و رشته کوه های البرز , وجود جنگل های فراوان و 
بارش باران نقش اساسی در شکل گیری معماری 
از  کامال  معماری  نوع  این  است.  داشته  منطقه 
شرایط جغرافیایی و طبیعی زمین , شرایط آب 
و هوایی , شرایط اقتصادی و نحوه امرار و معاش 
ساکنین و ویژگی های فرهنگی مردم منطقه تاثیر 

گرفته است. 
های  ویژگی  مختصر  صورت  به  ادامه  در 
معماری روستایی گیالن را مورد بررسی قرار می 
دهیم. یکی از ویژگی های معماری پایدار, تنظیم 
ساختمان  محیط  داخل  برای  مناسب  دمای 
بدن  دمای  تنظیم  جهت  به  و  طبیعی  شکل  به 
گیالن  روستایی  معماری  در  باشد.  می  انسان 
در  و  مستطیلی  شکل  به  ها  ساختمان  پالن 
جهت شمالی جنوبی قرار می گیرد و ساختمان 
باز می  معموال از جهت شرق , شمال و جنوب 
باشد که باعث جریان باد و ایجاد هوای مطلوب 
برای  غرب  جهت  اما  شود  می  تابستان  در 
یافتن  امتداد  با  زمستانی  بادهای  از  جلوگیری 
باشد.  می  بسته  زمین  سطح  تا  شیبدار  سقف 
ایوان در معماری گیالن عنصری ست کاربردی 
که قابلیت زندگی , استراحت , خورد و خوراک, 
آشپزی و ...  را در بیشترین ماه های سال برای 
ایجاد  باعث  ایوان  نماید.  می  فراهم  ساکنین 
آفتاب و گرمای  مانع رسیدن  و  سایه می شود 

شدید در تابستان و مانع رسیدن باران به دیواره 
اتاق ها می شود. اتاق ها با بازشوهایی کوچک 
و با دیوارهایی عمدتا از خاک و چوب یا چینه 
تشکیل می شود که به حفظ گرما در داخل اتاق 

درفصل سرد کمک می کند.
تیم  و  طالقانی  دکتر  مطالعات  اساس  بر 
تحقیقاتی موزه میراث روستایی گیالن معماری 
این استان به 9 بخش کلی تقسیم شده که شامل 
مناطق کوهستانی , کوهپایه ای و جلگه ای در سه 
ناحیه شرق , غرب و مرکزی می باشد که ویژگی 
های معماری این مناطق باهم متفاوت می باشند 
به   . نیز مشترک هستند  موارد  بسیاری  در  اما 
طور مثال در نواحی کوهستانی سقف به صورت 
چیدمانی از چوب و سنگ ) َلت ( و با شیب کمتری 
ساخته می شود و در سایر نواحی الیاف گیاهی از 
جنس لی )گیاه مردابی( و کلوش )ساقه برنج( فرم 
سقف ها را تشکیل می دهد. میزان شیب بستگی 
به میزان نزوالت و نوع بارش منطقه و نوع مصالح 
جلگه شرق  مثل  مناطق  بعضی  در  دارد.  سقف 
برای مهار برف و باران بام هایی با شیب تند و 

ساختمان با ارتفاع بلند ساخته می شود. 
از جمله ویژگی های ظاهری این نوع معماری 
فرم   , ها  گلدان   , نرده   , طاقچه  نظیر  تزئیناتی 
, رنگ آمیزی  پنجره ها ی چوبی  و  متداول در 
وجود  باشد.  می  ها  نرده  و  ها  ستون   , دیوارها 
جنگل های انبوه و ویژگی های طبیعی چوب نظیر 
برابر  در  مقاومت   , دسترسی  و سهولت  سبکی 
کشش و خمش , پایداری در برابر زلزله و سایر 
خصوصیات آن باعث شده که از چوب به عنوان 
عنصر اصلی  شکل گیری ساختمان استفاده شود 
با کاهگل باعث ایجاد  , همینطور ترکیب چوب 

ها می  اتاق  و سرمایش مطبوع داخل  گرمایش 
شود.

مطبوع  تهویه  جهت  هوا  جریان  بکارگیری 
ارتفاع  ها,  تراس  صحیح  کاربری   , ساختمان 
گرفتن ساختمان از سطح زمین به منظور پرهیز 
از رطوبت و جهت گیری مناسب ساختمان نسبت 
به جهت باد و نور آفتاب , حفظ گرمای اتاق در 
زمستان و استفاده از مصالح بومی در ساختمان 
با  بناها  این  معماری  که  دهد  می  نشان  همگی 
اطالع کامل از تاثیرات اقلیمی و ایجاد محیطی به 
جهت کاربری صحیح , زیبایی همخوان با طبیعت 
و آسایش ساکنین طراحی شده است و معماران 
بومی محدودیت های اقلیمی را به شکل صحیحی 
به  منطقه  این  و ساختمان های  اند  داده  پاسخ 
شکل  پایدار  معماری  رویکرد  با  سنتی  شکل 

گرفته است. 
توان  می  گیالن  غنی  معماری  به  نگاهی  با 
دریافت که احیای این نوع معماری به چه اندازه 
می تواند در توسعه پایدار گردشگری موثر باشد. 
هدف شرکت توسعه پایدار دهکده مهر سیاهکل 
از بازسازی بناهای اصیل گیالن احداث موزه نمی 
ممکن  حالت  بهترین  در  امر  این  که  چرا  باشد 
در موزه میراث روستایی گیالن وجود دارد. در 
واقع فضاهای بازسازی شده یا نوساز توسط این 
مجموعه با رویکرد معماری پایدار به جهت ایجاد 
محیطی پویا با درنظر گرفتن نیازهای امروزی و به 
اشتراک گذاشتن محیطی در جهت ارتقا سطح 
زندگی بومیان منطقه از طریق روش های نوین 
و خالقانه اقتصادی و به کارگیری خالقیت های 
گردشگر  مشارکت  و  بازدید  جهت  به  و  هنری 

داخلی و توریست خارجی می باشد.
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گیالن  استان  های  شهرستان  وسیعترین  از  یکی  بعنوان  سیاهکل  شهرستان 
دارای اراضی قابل کشت بسیار زیاد با دسترسی مناسب به آب کشاورزی می باشد.

زمین بعنوان بزرگترین سرمایه برای شروع هر گونه فعالیت تولیدی به میزان قابل 
توجهی در روستاها وجود داشته و تراکم جمعیتی بسیار زیاد شهرها باعث گردیده 

که برای هر گونه  فعالیت تولیدی گسترده و منظم به روستاها مراجعه نماییم  
در طی دهه های گذشته روستاییان همواره نقش تولید کننده را برای برطرف 
کردن نیازهای جامعه شهرنشین ایفا نموده و چرخه تولیدی در جامعه ابتدا از روستا 
شروع گردیده است اما در یک دهه اخیر به دلیل مهاجرت بی رویه روستاییان به 
شهرها که در ذیل به بیان دالیل آن می پردازیم این چرخه را در ابتدای فرآیند با 

مشکل اساسی مواجه نموده و شرایط هر روز بدتر و بدتر می شود 
تک محصولی شدن کشاورزی در روستاها بعلت عدم حمایت دولت از محصوالت 
اراضی  ابریشم و چای,اجرای طرح ساماندهی  بازار مانند  در خطر تهدید نوسانات 
زندگی  و شیوه  فرهنگ  به  توجه  بدون  و  نامناسب  به شکل  دام  و خروج  جنگلی 
متضرر  و  برداشت  فصل  در  کشاورزی  محصوالت  رویه  بی  نشینان،واردات  جنگل 
شدن قشر ضعیف کشاورزان روستانشین,فقدان سیستم انتقال دانش و استاندارد به 
روستاییان برای تولید محصول مناسب با نیازهای روز،عدم فرهنگ سازی درست 
در جامعه برای مصرف محصوالت سالم و تمایل غلط جامعه به مصرف خوراکی ها و 
مواد ناسالم  و عدم پوشش نامناسب اینترنت در روستاها و ... باعث گردیده است تا 
درآمد روستاییان هر روز کمتر شده و در نتیجه مهاجرت به حاشیه شهرها بعنوان 

تنها راه حل آنها باشد 

لزوم استفاده بهینه 
از زمین های بایر 
قابل بهره برداری 
منطقه دیلمان 

| به قلم: رامین شیرعلی پور|
| رییس دبیرخانه توسعه پایدار 
مسیر گردشگری دیلمان)البرز مرکزی(|
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به  شهرنشینان  مهاجرت  هستیم  مواجه  آن  با  امروزه  که  نیز  دیگری  پدیده 
روستاها برای گذراندن اوقات فراغت بوده که نتایجی همچون ویالسازی های بی 
رویه,تغییر کاربری ها،در هم آمیختگی فرهنگی و در نتیجه کاهش زمین های با 
قابلیت کشت محصوالت کشاورزی را باعث شده که در کنار مهاجرت روستاییان 
به شهرها می توان بعنوان یکی از بزرگترین تهدیدات حال حاضر برای کشور اشاره 

داشت 
حال پرسش مهم این است که برای حل این مشکل و ایجاد ارزش افزوده از 

زمین های موجود چه باید کرد؟
جهاد کشاورزی بعنوان متولی ترویج و توسعه کشاورزی در طی سالیان گذشته 
اقدامات متعددی برای استفاده بهینه از زمین های بایر قابل کشت و تغییر الگوی 
کشت داشته که بعضا موفق بوده اما در مواردی با شکست مواجه گردیده است.برای 
بررسی دالیل عدم موفقیت کامل می توان دالیلی همچون عدم استفاده از علم روز 
ترویج،عدم پیش بینی مناسب برای تمامی اجزای چرخه تولید،استفاده از پشتیبان 

های غیرمتخصص و دلسوز و در نهایت عدم برنامه ریزی بلند مدت اشاره داشت
به علت مشکالتی که در سطر های باالیی بدان ها اشاره نمودیم بسیاری از 
جوان ها به شهرهای بزرگ و صنعتی مهاجرت نموده و  مردمانی که در حال حاضر 
در روستاها مشغول به زندگی هستند اغلب میانسال و یا مسن بوده و ترویج کاشت 
محصوالت جدید بسیار زمان بر بوده و دارای ریسک باالیی می باشد اما می توان 
به مهمترین خال موجود در وضعیت کنونی توجه بیشتری داشت و برای رفع آن 

تمامی امکانات و منابع را بسیج کرد 
تولید  به شکل کامال سنتی  ها  اینکه در طی دهه  بعلت  ما  روستایی  جامعه 
با  رقابت  یارای  دلیل  همین  به  و  بوده  فعلی  نیاز  مورد  دانش  فاقد  است  نموده 
باشد.فقدان  نیز مواجه می  بیشتری  تولید  با هزینه  ندارد و  را  محصوالت وارداتی 
دانش استفاده بهینه از زمین های وسیع موجود باعث شده تولید به صرف نبوده 
و فروش زمین بعنوان تنها راه حل استفاده از زمین های بسیار بسیار حاصلخیز و 

غنی رواج یابد 
برای انتقال دانش و استاندارد سازی تولید باید از استقرار مدیریت در جامعه 
دارای  برای روستاییان  استانداردها  و  انتقال دانش  زیرا چرخه  برد  بهره  روستایی 
مشکالت بیشتری می باشد.عدم اطمینان به فعالیتهای جدید،تمایل به سنت گرایی 
و دانش سنتی،توان مالی پایین برای جبران خسارات احتمالی و ... بعنوان دالیلی 

است که همراهی جامعه روستایی را به حداقل می رساند 
برای استفاده بهینه از زمین های مستعد موجود باید با دو دیدگاه مختلف به 
آن پرداخت.دیدگاه اول با استفاده از وضعیت موجود و دیدگاه دوم برای رسیدن به 

وضعیت مطلوب می باشد 
مختلف  های  قابلیت  دارای  سیاهکل  شهرستان  های  زمین  موجود  وضعیت 
بوده که بعلت تفاوت اقلیم موجود در این شهرستان که شامل جلگه و کوهپایه و 
کوهستان وسیع می باشد ظرفیت انتقال دانش برای بهبود وضعیت موجود را دارا 
می باشد.تنوع بسیار زیادی از محصوالت در وضعیت فعلی این منطقه و بصورت 
دارد.از  منطقه  باالی  ظرفیت  از  نشان  که  می شود  تولید  برنامه  بدون  و  پراکنده 
میوه های جنگلی و باغی، گیاهان دارویی،تولیدات دامی می توان به سرفصل های 
استفاده از ظرفیت های فعلی منطقه نام برد.برای ایجاد ارزش افزوده در وضعیت 
موجود باید کشت های تلفیقی را در دستور کار قرار داده و یا با اصالح بذر و یا 
کشات بذرهای پرمحصول میزان درآمد از زمین های موجود برای جامعه روستایی 
افزایش یافته و تولید محصوالت سالم تر برای تامین نیاز فعلی جامعه در دستور 

کار قرار گیرد .
اما برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید قدم های بیشتر را برداشته و با تدبیر 
به  بیشتری حرکت کنیم.این منطقه ظرفیت های پنهان فراوانی داشته که هنوز 
از  بهتر  کیفیت  با  زعفران  تولید  است.امکان  نشده  اشاره  آنها  به  مشهود  صورت 
با  محمدی  گل  پرورش  و  ملی  کیفیت  با  گاوزبان  گل  تولید  و  خراسان  زعفران 
کیفیتی بهتر از کاشان و فندق با بهترین کیفیت از جمله فعالیت های صورت گرفته 
در طی این فرآیند بوده که کشاورزان پیشگام شروع به کار نموده و هر روز در حال 
گسترش می باشد اما این محصوالت تنها تعداد محدودی از ظرفیت های استفاده 
از زمین های بایر قابل کشت برای ایجاد ارش افزوده می باشد و از پرورش بلوبری 
و رزبری و انواع مختلف گیاهان دارویی کمیاب تا کاشت بذرهای خارجی منطبق بر 
استانداردهای جهاد کشاورزی و ... می توان بعنوان ظرفیت های پنهان منطقه برای 
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رسیدن به وضعیت مطلوب در بخش کشاورزی اشاره نمود 
انگیزه  افزایش  باعث  ایجاد صنایع تبدیلی شده  باعث  تولیدات  افزایش میزان 
کشاورزان شده زیرا از بابت فروش محصول خود خاطر جمع بوده و میزان سطح 
زیر کشت خود را افزایش می دهند و پذیرش کاشت محصوالت جدید نیز تسهیل 

می گردد
از جمله سایر استفاده های ممکن از زمین های موجود نیز می توان به ارائه 
توان  می  نیز  این حوزه  نمود.از جمله مصادیق  اشاره  متفاوت گردشگری  خدمات 
سالیان گذشته  در طی  که  نموده  اشاره  گردشگری  و  مزارع کشاورزی  احداث  به 
های  نمونه  از  مزارع  این  گرفته.احداث  قرار  توجه  مورد  گذشته  از  بیشتر  روز  هر 
استفاده بهینه از زمین های بدون استفاده می باشد که ظرفیت فراوانی برای کار در 

شهرستان سیاهکل دارد.
چند  طی  در  کشور  های  جنگل  از  حفاظت  متولی  بعنوان  جنگلها  سازمان 
استفاده  به  راستای مدیریت و حفاظت مشارکتی جنگل تصمیم  سال گذشته در 
از ظرفیت های مشروع و قانونی جنگل برای ایجاد درآمد پایدار به نفع روستاییان 
گرفته است و بر این اساس این رویکرد می توان به طراحی کلوپ های مختلف با 

استفاده از ظرفیت این نعمت خدادی پرداخت
از جمله استفاده های دیگر از زمین های بایر می توان به تولید انرزی های پاک 
همچون انرژی بادی اشاره داشت.میزان سرعت وزش باد در مناطق مختلف دیلمان 
ظرفیت تولید انرژی بادی را داشته که توان ایجاد درآمدی پایدار را دارد.همچنین 
تولید انرژی خورشیدی با نصب پنل های خورشیدی در سقف منازل نیز از دیگر 

ظرفیت های موجود می باشد  که کمتر به آنها پرداخته شده است 
پرورش دام و طیور همچون پرورش گوزن و ماکیان خانگی همچون قرقاول و 

بلدرچین و ... از دیگر مصادیق استفاده از زمین های بایر منطقه می باشد که درآمد 
قابل توجه توام با استفاده حداقلی از زمین ها را با خود به همراه دارد 

با توجه به اجرای طرح تنفس جنگلهای شمال کشور برای ده سال و نیاز چوبی 
کشور در طی سالهای آینده،زراعت چوب بعنوان یکی از راههای تامین چوب مورد 
نیاز کشور مطرح می باشد.زمین های موجود در وضع موجود برای کشات نهال های 
پرسودی همچون پائولونیا بسیار مناسب بوده که عالوه بر ایجاد درآمد قابل توجه و 
تامین نیاز بازار از واردات چوب به کشور و فروش زمین به غیربومی ها  جلوگیری 

می نماید.
در جمع بندی یادداشت باید اشاره داشته باشم که راههای استفاده از زمین 
های بایر فعلی شامل تدوین چرخه انتقال دانش به  روستاییان،ایجاد صنایع تبدیلی 
در روستاها,استانداردسازی ارائه محصوالت با استفاده از مواد و مصالح بومی،ارتقای 
انرژی  خصوص،تولید  این  در  مردم  سواد  افزایش  و  روستاها  در  اینترنتی  پوشش 
های پاک ،پرورش ماکیان و حیوانات و ... اشاره داشت که مصداق بارزی از اقتصاد 
مقاومتی می باشد که از جمله سیاست نظام جمهوری اسالمی ایران نیز می باشد.

برای رسیدن به راه حل اجرایی این دغدغه ها باید از استقرار مدیریت در روستا 
بعنوان بازروی انتقال دانش و استانداردها استفاده نمود تا میزان بهره وری زمین 
های بایر افزایش یافته و استانداردسازی محصوالت نیز با سرعت بیشتری اجرا گردد 
دفاتر توسعه کارآفرینی دهکده مهر بر مبنای رفع همین نیاز شکل گرفته و 
فعالیت خود را در سیاهکل و سپس در سایر شهرهای کشور آغاز می نماید.مدیران 
منطقه ای دلسوز برای ارتقای معیشت پایدار روستاییان تمام تالش خود را به کار 

خواهند بست.
به امید موفقیت
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قرمز، سبز، آبی، نارنجی و زرد، رنگ هایی هستند که بچه های هفت تاکی را به 
پنج گروه هفت نفره، تقسیم می کنند. هفت تاک، نام اردوی بیست و یک روزه ای 
است که با هدف آماده سازی سی و پنج نوجوان برای زندگی در شرایط ابتدایی و 
نسبتا سخت، بر پا شده است. استخراج ارزش های معنوی از بنیاد نوجوانانی 10 تا 
15 ساله با قرار دادن آنها در شرایطی متفاوت و چالش برانگیز، سرلوحه ی طراحان 
اردوی هفت تاک بوده است. به این ترتیب، ماجرای زندگی در شرایط سخت، در 
اوایل شهریورماه سال جاری از میدان آزادی تهران، شروع و در اواخر این ماه، در 

حوالی زمین های کشاورزی پاکدشت، ختم شده است.
گام اول، ساخت کمپ اردوگاهی ای است که دور از دسترس خانواده هاست. 
این کمپ، در حاشیه ی تهران، بر پا شده است تا بچه ها دریابند که حین حضور 

در اردو، کامال تنها و دور از حامیان خود هستند.
گام دوم، وسایل موردنیاز کمپ است. شش چادر، تعدادی لباس یک رنگ و 
یک جور برای سفیران و مسئوالن، بلوزهایی برای بچه ها با رنگ هایی که در ابتدا 
به آن اشاره شد و تعداد زیادی دوربین مدار بسته، لیست سفارشاتی است که برای 

کمپ و ساکنانش، در نظر گرفته شده است.
گام سوم، حرکت بچه ها به سوی اردوگاه است. پدران و مادرانی را تصورکنید 
که در کنار چمدان های اضافی و خوراکی های پس فرستاده شده، برای فرزندانشان 
در اتوبوس هفت تاک، دست بدرقه تکان می دهند. هنوز نور صفحه ی تبلت یکی از 
بچه ها در دست خواهرش، خاموش نشده است که صدای جیغ و هورای او با بقیه 

ی بچه ها از اتوبوس، شنیده می شود.
بر اساس گفتگوهایی که با چند تن از اساتید حوزه ی پیش آهنگی و فعالیت 
میانگین  ایران،  در  که  متوجه شدم  داشتم،  خو،  کاظم شمس  اردویی چون  های 
حداکثر زمانی که دانش آموزان در این رده ی سنی، در اردو به سر می برند، یک 
هفته است. در این راستا، اردوی بیست و یک روزه ی هفت تاک، اولین اردو در 
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تاملی روانشناسانه بر اردوی تابستانی
مردان کوچک در کشور

بیست و یک روز
در اردوگاه هفت تاک

| راوی: عاطفه ساده|
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ایران است که در این بازه ی زمانی و به این شکل، سازمان داده شده است. با این 
تفاسیر، در این مدت، خانواده ها از یک سو و فرزندان به اردو رفته شان از سوی 
رسیدن  از  قبل  نوجوانان  کردن  دور  معتقدند  روانشناسان  بکنند؟  باید  چه  دیگر، 
ایستادن روی پای  از دلبستگی هایشان باعث می شود که قدرت  به سن قانونی، 

خودشان را درک کنند.
گام چهارم، استقرار تیم های متخصص در حوزه های پزشکی، روانشناسی، ایده 

پردازی، حفاظتی، تولید و پشتیبانی در اردوگاه است.
ما در چند نوبت، به اردگاه رفتیم: نوبت اول، روزهای ابتدایی اردو بود و نوبت 
آخر، امروز است. در کمپ اردوگاهی هفت تاک، امروز، آخرین روزی است که بچه 
ها، سفیرانشان و تیم های مستقر، در کنار هم، صبح را به شب می رسانند. خیلی 
چیزها با روزهای اول فرق دارد. زمینی که همه ی لباس ها را به صورت یکدست، به 
رنگ خاکی در می آورد، به فضای رنگارنگی بدل شده است که از تابلوی اعالناتش 
بنا  از خاک  تلی  دارد؛ چادرهایی که روی  استودیو هم  و  کارگاه  فهمید  توان  می 
شده شده بودند، همسایگانی مثل باغچه ها، آالچیق، تنور و پارک هفت تاکی را در 
کنارشان دارند؛ دیوارهای بلندی که که  جز حس دلتنگی و سکوت، حس دیگری را 
القا نمی کردند، به بومی برای نقاشی و کارگاهی برای نجاری بدل شده اند که دل 
هر بازدیدکننده ای می تپد تا با آنها عکسی به یادگار بگیرد. همان طور که جواد 
شمس، نوجوان 12 ساله ای که حاال خودش یکی از سفیران هفت تاک است، می 
گوید: »اینجا اصال این شکلی نبود. همه جا خاک بود و تعدادی درخت. این پل ها، 
صندلی ها، پارک هفت تاکی ها، تجارت خانه، مطبخ و آالچیق را خودمان ساخته 

ایم. ما سی و پنج نفر، در این بیست و یک روز«.
حال که با اساس و شرایط کمپ اردوگاهی هفت تاک آشنا شدیم، به استناد 
بررسی می  روانشناسی،  از منظر  را  ایم، آن  آورده  به دست  و مدارکی که  شواهد 
کنیم. نکته ی قابل توجهی که نباید از آن غافل بود، گستردگی بحث روانشناسی 
در حوزه ی کودک و نوجوان است؛ در همین راستا، تصمیم بر آن شد که درباره 
ی چند مورد از مباحث اصلی در این حوزه، سخن بگوییم که جزو محورهای اصلی 
کمپ اردوگاهی هفت تاک بوده اند تا از رهگذر آنها نیل به هدف اصلی، یعنی آماده 

سازی نوجوانان برای زندگی در شرایط دشوار، امکان پذیر باشد.
شناسایی و شکوفایی استعداد ها

از منظر روانشناسی، محیط، یکی از عامالن مهم و موثر در آموزش و میزان 
شناخت  برای  تالشی  چه  والدین  امروز،  دنیای  در  اما  است؛  کودکان  یادگیری 
فرزندان خود می کنند؟ چه ابزاری را در اختیار کودکان و نوجوانان شان قرار می 
دهند تا آزمون و خطا کنند؟ آیا آنها را در شرایطی قرار می دهند که بتوانند دست 
به خالقیت و ابتکار بزنند؟ آیا غیر از این است که امروزه تنها ابزار فرزندان ما، تبلت 

و موبایل و تنها رفیق و هم صحبتشان، رختخوابشان است؟
طی بیست و یک روزی که اردوی هفت تاک در حال برگزاری بود، هیچ یک از 
عوامل و دست اندرکاران مجموعه، به بچه ها نگفتند که باید چه کاری انجام دهند. 
روزهای ابتدایی، فقط به صحبت و گپ و گفت دانش آموزی می گذشت. به مرور 
زمان، خسته شدند و تصمیم گرفتند بازی کنند؛ اما خبری از دریاچه ی مصنوعی 
و ایکس باکس نبود. برای ساخت دروازه و تیرک هم نیاز به ابزار داشتند. تیم هفت 
تاک، ابزار را در اختیار آنها گذاشت. اگر هنگام بازدید نوبت سوم از اردوگاه، مادر 
آرش، علی، نیما و یا هر کدام دیگر از بچه ها همراه من بود، شاید دست فرزندش را 

می گرفت و اردوگاه را ترک می کرد. 
من در لحظه ای احساس کردم که در شهر آدم کوچولوها هستم. بچه هایی 
که لباس های رنگارنگ پوشیده بودند را دیدم که در حال بریدن چوب با اره برقی 
واقعی، درست کردن مالت سیمانی با بیل نیم متر بلندتر از خودشان و شستن لباس 
هایشان با تینر بودند. بگذریم که بعضی از این بچه ها، روزهای ابتدایی در سایه ی 
درختی می نشستند و به افق خیره می شدند، اما امروز، پوستشان حداقل تیره تر 
شده است و منجنیق و برج مراقبت ساخته اند. محمد رفیعی، ایده پرداز تیم تین 
تاک و طراح چالش ها می گفت: »من فکر می کنم از دل این اردو، حداقل چند 

نویسنده، چند آهنگساز و چند فنی کار، بیرون می آید«
باال بردن گنجایش و روحیه ی کار تیمی

اصرار داشتم که از پزشک مجموعه بپرسم، بیشترین دارویی که طی این مدت، 
استفاده شده است، چیست. دکتر یوسفی کمی فکر کرد و گفت: »خیلی کم از دارو 
استفاده کردیم. ابتدا بیشترین دفعات مراجعه، به جهت دلتنگی برای خانواده بود، 
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اما بیش از ده روز است که بیشترین دلیل مراجعه ی بچه ها به من، برای گرفتن 
چسب و باند و گاز استریل است. آنها گاهی اجازه ی باندپیچی کردن را هم به من 

نمی دهند و می خواهند آن کار را نیز خودشان انجام دهند«.
به من بگویید چند درصد از نوجوانان ما در مقابل درمان آب ریزش بینی و 
و  دخالت  اجازه ی  سرشان،  یا شکستن  و  زنبور  زدن  نیش  دست،  خراش  سرفه، 
بگویید، چند  لطفا  آن،  مقابل  نقطه ی  در  و  ها می دهند؟  بزرگتر  به  را  همراهی 
درصد از آنها در برابر بروز چنین مشکالتی، خودشان را لوس نمی کنند و باج نمی 
خواهند؟ معموال کمتر اتفاق می افتد که در چنین شرایطی، رفتار متعادل و منطقی 
ای از نوجوانی سر بزند. آیا خود ساخته گی این بچه ها در اردوی هفت تاک، قابل 

تحسین نیست؟
در این بیست و یک روز، چالش های متفاوتی از طرف تیم ایده پردازی برای 
بچه ها در نظر گرفته شده بود که من به یکی از بهترین های آن اشاره می کنم، 
چالش حذف یار. در این چالش، تصمیم بر آن بود که بچه ها، یکی از هم گروهی 
هایشان را حذف کنند. از اظهار نظر بچه ها در مالء عام و بی باکی شان در بیان 
نظرات شخصی شان هم که بگذریم، نمی توان فاصله ی کوتاه انتخاب یک نفر از 
اعضای گروه به عنوان نیروی حذفی، تا راهی شدن همه ی اعضای گروه با کوله 
هایشان برای دادن شعار یا همه یا هیچ کس را نادیده گرفت. آنها طوری ایستادند 

و درخواستشان را بیان کردند که همه ی مسئوالن کمپ، در مقابلشان زانو زدند.
تخلیه ی هیجان و سهولت برقراری ارتباط با دنیای بیرون

سعدی قربان زاده یکی از سفیرانی است که به صورت چرخشی با گروه های 
مختلف اردو در ارتباط بوده است. هنگامی که در حال تنظیم گزارشم بودم، سراغم 
آمد و گفت: »ربات روانشناس را دیده اید؟« ربات روانشناس، یکی از دست سازه 
های بچه ها بود که روی کمر آن و در کنار یک شکلک خندان، نوشته بودند: »هر 

وقت دلت گرفت، بغلم کن«
لطفا به من بگویید، تا کنون، چند بار به کودکتان گفته اید که برای بروز شادی 
و تخلیه ی هیجانش، اجازه دارد فریاد بزند؟ در اردوگاه، ساعتی را مقرر کرده بودند، 
که همه می توانستند در آن ساعت، فریاد بزنند، بدوند و یا با هم با صدای بلند، آواز 
بخوانند. در ابتدای امر، بعضی ها به هم نگاه می کردند و فکر می کردند آنهایی که 
می دوند و داد می زنند، دیوانه اند یا کمبود دارند. ولی جالب است بدانید که در 
روزهای آخر، همه ی بچه ها به همراه من و سفیران و تمامی مربیان، با هم فریاد 
زدیم. راستش را بخواهید، تجربه ی خوب و موثری بود و فکر می کنم باز هم آن 

را تکرار کنم.
گفتگو درباره ی شب ادراری، دلتنگی برای برادر کوچکتر، صحبت از بیماری 
مادر، حقایقی از ناگفته های مدرسه و بسیاری دیگر از موضوعات این چنینی، محور 
اصلی گفتگوهای بچه ها با سفیرانشان در دورهمی های شبانه بودند که از سوی 
بچه ها آغاز می شد. جالب است بدانید که پس از آن، تغییر رفتار و حاالت بچه ها 

و میلشان به سمت حضور در جمع، کامال محسوس و ملموس بود.
باال بردن روحیه ی مسئولیت پذیری

برای اینکه بچه ها بتوانند با هم داد و ستدی داشته باشند، سکه هایی طراحی 
شده بود که واحد شمارش آن، تین بود. جالب است بدانید که تین ها فقط در ازای 
ارزش های معنوی به بچه ها تعلق می گرفت؛ اما اگر رفتار اشتباهی از هر یک از 
بچه ها سر می زد، از همه ی اعضای تیم، تین، کسر می شد. قوانین این چنینی 

باعث شده بود که همه در قبال رفتار یکدیگر، مسئول باشند.
قرار گرفتن بچه ها از ابتدای مسیر در جریان تصمیم گیری ها و داوطلب شدن 
آنها برای قبول بسیاری از امور، باعث شده بود که تا لحظه ی آخر، نسبت به هر 
شیء مادی و رفتار معنوی ای حساس باشند. من در روزهای آخر، پسری را دیدم 
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که برای دفاع از حقوق اعضای تیم، از برادر بزرگترش، انتقاد می کرد. در واپسین 
لحظات اردو، تعدادی از نوجوانان با رنگ قرمز به سراغ خط قرمز جلوی درب ورودی 

آمدند تا آن را پر رنگ تر کنند تا مبادا پاک شود.
محمد امیر کمالی، محمد قربان پور گنجی و عقیل نوروزی، رهبران رده ی 
باالتر و کیوان مجیدی، علی پناهی، آرمان گودرزی، حمید مقامی و سعدی قربان 
زاده، سفیرانی بودند که طی این مدت، به صورت شبانه روزی در کنار بچه ها زندگی 
می کردند. من، عالوه بر مشاهداتی که داشتم و آمار و اطالعاتی که به دست آوردم، 

با بیشتر این افراد نیز به گفتگو نشستم.
افسر  فرد،  کیوان  علیرضا  اردوگاه،  پشتیبانی  مدیر  بیجاری،  مهرداد  با  گفتگو 
ارشد اردوگاه و سید حسین سید صالحی، مشاور و ناظر اجرایی پروژه ی هفت تاک، 
که به صورت دائم در اردوگاه پاکدشت، مستقر بودند، به من کمک کرد تا روایتی 
عواملی که مجال  کنار سایر  در  افراد  این  کنم.  تنظیم  رویداد  این  از  روانشناسانه 
پرداختن به نام آنها در این نوشتار کوتاه نمی گنجد، شرایط الزم را فراهم کردند تا 
نوجوانان هفت تاکی بتوانند بخشی از آن چه را که دنیای امروز از آنها ستانده، پس 
بگیرند و به منصه ی ظهور گذارند. نیل به تمامی اهداف، در صورتی امکان پذیر 
خواهد بود که به هویت و حریم خصوصی فرزندانمان، احترام بگذاریم و بپذیریم 

که با ایجاد محیط مناسب، می توانیم امکان بهتری برای بارور کردن شخصیت آنها 
فراهم کنیم. این چنین است که می توان پسری را که در روزهای ابتدایی، در جمع 
های چند نفره با لکنت سخن می گفت، به باالی برج مراقبت فرستاد و از او خواست 

تا برای دیگران، حرف بزند.
در جوامع امروز، اردو و اردوگاه را تجربه و محیطی مناسب و به دور از هر گونه 
مزاحم برای کودکان و نوجوانان می دانند. مکانی برای پرداختن نوجوانان به خود و 
رشد و نمو و نیازهایی که در درون خود احساس می کنند. در چنین فضاهایی است 
که فرزندان ما یاد می گیرند چطور می توانند تعامل داشته باشند، مذاکره کنند و 

یا حتی در برابر منطق، تسلیم شوند. 
من احساس می کنم هفت تاک، در چنین فضاسازی ای موفق عمل کرده است 
و به همین دلیل هم بچه ها هنگام دور شدن از اردوگاه، تا آخرین  لحظات، پشت 
سر خود را نگاه می کردند. قرمز، سبز، آبی، نارنجی و زرد، فقط چند رنگ نیستند؛ 
زبرجد  و  کهربا  فیروزه،  زمرد،  عقیق،  قیمتی  های  واقع، سنگ  در  گروه،  پنج  این 
هستند که بیست و یک روز در این اردوگاه و در کنار هم با شرایط سخت، دست و 

پنجه نرم کردند تا در غروب روز آخر، همچون گردنبندی زیبا بدرخشند.
ادامه دارد...
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یادآور  و  زمین  گیالن  كهن  از خاطرات  بستری  بر  است  »سیاهكل«، شهری 
و  »کلسر«  روستای  سه  از  است  ترکیبی  »سیاهکل«،  شهر  »دیلمان«.  شكوه 
»کدوبنک« و »برفجان« که حدود 150 سال پیش، بر پایه ی تالش »حبیب اهلل 
خان ُمشیر الممالک« برپا شده است. نام محلی »سیاهکل«، بدان گونه که مردم اش 
تلفظ می کنند، “سی کل” است. »سی«، به معنی صخرة بزرگ و کوه با شیب تند 
است و »کل« به معنی آبادی. در واقع، نام »سیاهکل« به معنی آبادی کنار کوه 
با شیب تند است. برخی نیز، این نام را برگرفته از نام طایفه ی »کرد سیاهگلی« 
دانسته اند که حدود 150 سال پیش، از اطراف »قزوین« به این منطقه کوچ داده 

شدند و امروز، بازماندگان شان با نام »ایلیات ها« در سیاهکل زندگی می کنند.
»سیاهکل«، با جلوه های طبیعی باشکوه و پنهان در دل زیبایی های گیالن، به 
دلیل داشتن جاذبه های طبیعی و خدادادی، ساالنه میزبان مسافران و گردشگران 

از مناطق مختلف كشور است.
 49 در  هوا  و  آب  خوش  های  شهرستان  از  یکی  »سیاهکل«،  شهرستان 
است  كوهستانی  و  ای  جلگه  ناحیه  دو  از  ُمتشکل  و  رشت  شهر  شرق  كیلومتری 
است.  مقصد گردشگران  اوقات سال،  بیشتر  در  آن  هواي  بودن  ابري  وجود  با  كه 
قله ی سركش درفـك، كه  پای  »سیاهكل«، شهرستان سرسبزی است، ُخفته در 

| گردآوری: سجاد کوچک نیا|

نگاهی بر جاذبه های 
گردشگری سیاهکل
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جنگلـی انبوه، همچون نگین انگشتری، آن را دربرگرفته است.4

از  یكي  است؛ »دیلمان«، خاستگاه  تاریخي درخشاني  داراي سابقه  دیار،  این 
قدرتمند ترین سلسله هاي حكومتي ایران به »نام آل بویه« است كه حتي توانستند 
تحوالت  با  نشیب  و  ُپرفراز  تاریخی  با  منطقه  نمایند.این  تصرف  نیز  را  »بغداد« 

فراوانیروبه رو بوده است.
ساكنان اصیل این منطقه دیلمي، گالشي هایي هستند كه در دامنه هاي درفك 
از فرهنگ و آداب و رسوم گیلكي و دیلمي  و ییالقات مجاور زندگي مي كنند و 
برخوردارند و داراي لهجه اي شبیه به شرق گیالني ها هستند.اقتصاد »سیاهکل«، 
بر پایه ی دامداری و کشاورزی بوده و عمده ترین محصوالت آن، میوه، کرم ابریشم، 
عسل مرغوب و محصوالت جالیزی است که در کنار آن، تولیدات سفال تزئینی و 
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منطقه ای کوهستانی و ُپرشیب است، به »دیلمان« می    رسیم. خانه های ساخته شده 
با سفال در دامنه ی کوه، بافت قدیمی شهر و مردم خونگرم و میهمان نواز، احساس 
خوشایندی از این سفر می بخشد. در نوشته های تاریخی که در »شاهنامه فردوسی« 
نیز به صورت حکایت تاریخی به آن اشاره شده، ادعا می شود که اولین غارنشینی 

انسان، کشف آتش و اختراع سالح فلزی، پای البرزکوه و در »دیلمان« بوده است.
های  جنبه  ُپرطرفدارترین  از  یکی  گیالن،  محلی  بازارهای  میان،  این  در 
گردشگری این استان است و دوشنبه بازار و پنج شنبه بازار »سیاهكل« نیز یكي از 
شلوغ ترین و ُپرجمعیت ترین بازارهاي هفتگي گیالن. یکی از علت های رونق بازار، 
سابقه ي این منطقه است که خان نشین و محل دید و بازدید و حل اختالفات بوده؛ 
اما در حال حاضر، رونق بازار آن بیشتر به دلیل تنوع محصوالت و ایجاد و گسترش 

شبكه راه هاست.
آنان  است،  رنگ  ُپر  مردان،  اندازه ی  به  محلی،  بازارهای  در  نیز  زنان  نقش 
کاالهایي نظیر: بافتني ها و هنرهای دستي، محصوالت دامي و غذایي؛ مانند: مرغ، 
تخم مرغ، شیر، ماست و سبزی و … را در این بازارها به فروش می گذارند که 
برای هر مسافر و گردشگری که به دنبال کاالی محلی و سوغات می گردد، خالی 

از لطف نیست.
”خرارود“  و  ”شیمرود“  »سیاهکل«،  در  جاری  رودخانه های  مهم ترین 
تالقی  محل  در  و  »شیمرود«  ی  رودخانه  ساحل  بر  »تی تی«،  کاروانسرای  است. 
به  »سیاهکل«  ی  جاده  کیلومتری   10 در  »باباکوه«،  و  رودخانهی»شیم رود«  دو 
»دیلمان« و بر پای تپه ای نسبتا بلند و سرسبز قرار دارد. این کاروانسرا که نام اصلی 
آن، »کاروانسرای تی تی خانم« است، از جمله بناهای دوره ی صفوی در گیالن 
است و دو ایوان در طرفین هشتی آن وجود دارد که از آنجا به حیاط کاروانسرا راه 
دارد. در گذشته، راه اصلی کاروان رو از »الهیجان« به »دیلمان« و »طالقان« از این 
کاروانسراهای  به  زیادی  کاروانسرای »تی تی«، شباهت  معماری  مسیر می گذشت. 
مناطق کوهستانی دارد؛ با این تفاوت که کاروانسراهای مناطق کوهستانی، حیاط 
مرکزی ندارند. متاسفانه این کاروانسرا با وجود این که دارای معماری زیبا و قدمتی 
تاریخی است، اما به دلیل عدم اطالع رسانی و نبود تابلوهای مناسب، چندان مورد 
توجه گردشگران خارج از استان قرار نمی گیرد و بخش وسیعی از آنان، از کنار این 

مکان، به راحتی می گذرند.
لونک«،  »آبشار  در  را  »سیاهکل«  گردشگری  بخش  ترین  مهم  بتوان  شاید 
منطقه ی  در  »لونک«،  کرد.آبشار  جو  و  »اسپیلی« جست  و  »دیلمان«  منطقه ی 
جنگلى كنار جاده ی كوهستانى »سیاهكل« به »دیلمان«، پس از شهر »سیاهكل« 
قرار دارد و فاصله ی آن تا شهر »سیاهكل«، حدود 25 كیلومتر است.آبشار »لونک«، 
آبشاری کوچک اما زیباست. به گفته ی اهالی، در زمان  هایی، آب، چنان زیاد می 
شود که دو نهر آبشار به هم می پیوندد و آبشار بزرگ و پهناوری را تشکیل می دهد. 
بیشترین گردشگرانی که به گیالن و سیاهکل می آیند، از این آبشار و طبیعت سبز 

و خنک اطراف آن لذت می برند.
به دلیل کوهستانی بودن و پوشش انبوه درختان تنومند، چشمه های فراوانی 
در »سیاهکل«، روان اند. چشمه ی »الریخانی« در نقطه ی پایانی جنگل »الریخانی« 
و در یال کوه ُمنتهی به »دیلمان« قرار دارد. این چشمه، آب سرد و گوارایی دارد؛ در 
کنار چشمه نیز، دشت کوچکی قرار دارد که محل تقریبا مناسبی برای چادر زدن 

و استراحِت مسافران است.
از »الریخانی« و »چاک دشت«، به »دیلمان« می رسیم. در  از گذشتن  بعد 
ابتدای »دیلمان«، تاریخ، اسطوره و اصالت به استقبال مان می آید. دشت وسیعی با 
پوشش استپ کوهی، پوشیده از بوته های گون، چشم هر گردشگری را محِو خود 

می کند.
روستای »اسپیلی«، چهار راه ارتباطی »سیاهکل« و »دیلمان« و »رودبار« و 
»رودسر« است. این روستا با ارتفاعی باالتر از 2000 متر از سطح دریا، دارای آب و 
هوای بسیار مطبوع و خنک بوده و چشم اندازهای بی نظیرش همیشه مورد توجه 
محل  که  دارد  وجود  کوچکی  میدان  »اسپیلی«،  دارد.در  قرار  ُمشتاق  گردشگران 
توقف مسافران است. دور تا دور میدان نیز، ُپر است از مغازه های مختلفی که نیاز 

مسافران را در سفر رفع می کند.
دو  و  اصلی  گنبد  سه  دارای  که  نیز  »دیلمان«  تاریخی  و  قدیمی  حمام 
گنبدکوچک است، یکی دیگر از دیدنی های این منطقه است.گنبدهای این حمام با 

شیشه های ضخیم نورگیر، به صورت ُمشّبک و زیبا پوشانده شده است.

دوخت لباس های محلی و ُمعرق نیز رونق ویژه ای دارد.دستبافت های پشمی و تولید 
سفال، از جمله صنایع  دستی آنان است و مهم ترین محصوالت این ناحیه، عبارتند 

از: برنج، جو، توتون، چای، فندق، سیب زمینی، گردو و مواد لبني.
کالفه  می شود،  توأم  هوا  زیاد  رطوبت  با  که  تابستانی  سوزان  آفتاب  از  وقتی 
می شوی، دوست می داری به مناطق کوهستانی و ییالق های زیبا پناه ببری و اغلب، 
برای رسیدن به این مناطق خوش آب وهوا، در مسیر جاده هایی قرار می گیری که 
خود، شگفتی های مسحورکننده  ای دارد. اگر به دنبال مکانی ِدنج و آرام و دور از 
هیاهو، می گردید، سری به »سیاهکل« و »دیلمان« بزنید؛ جایی که برای رسیدن به 
آن، باید از مسیری عبور کرد که واقعا طبیعت تماشایی و مسحور کننده ای دارد. 
پس از عبور از یک مسیر ُپر پیچ و خم و خطرناک که دلیل اش، قرار گرفتن در 
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از دیگر جاذبه هاي گردشگري و تاریخي منطقه، می توان به »كوه درفك«، 
»قلعه  باستاني  مناطق  اسپهبدان«،  »غار  ولي«،  بابا  »آبشار  آغوزي«،  »منطقه 
باني«  دیده  »قلعه  شاه«،  كوتول  »قلعه  محله«،  »حسني  و  پس«  »كوه  كوتي«، 
روستاي گرماور، »غار لو علي« )زاگام (، پناهگاه سنگي »گیالر كش« و »شلمان« 

اشاره نمود.
»سیاهکل« از نظر مدنیت نیز داراي سابقه اي طوالني ست و وجود شهرداري 
نخست  شهرداري  شانزده  ُجزو  و  بوده  گیالن  استان  شهرداري  سومین  )که  اش 
کشور است(؛ در کنار دبیرستان قدیمي و نخبه پرور »ُمشیر«، نمونه هایي بارز برای 
اثبات این ادعا هستند. این مدرسه، به لحاظ پیشینه ی تاریخي و نخبه خیزی با 
و  »شاهپور«  های:  دبیرستان  )مانند  کشور  و حتي  گیالن  مطرح  هاي  دبیرستان 

»فروغ« رشت، و »البرز« تهران و…( برابري مي کرده است.
مدرسه ی»مشیر« در سال 1298 خورشیدي در زمین داراالماره ی »سیاهکل« 
تأسیس شد که میان مردم به »اتاق صحرا« معروف بود. این مدرسه، توسط یکي از 
دخترهاي مرحوم »مشیر«، به نام “هما” رسمٌا وقف گردید که از او در آن زمان، 
در روزنامه ي »فرهنگ و اوقاف« وقت، به نام “ملکه مشیري” تشکر و قدرداني 
شد. ناگفته نماند که ساختمان قدیمي این مدرسه، در سال 138۷ توسط اداره کل 

نوسازي مدارس استان گیالن تجدید بنا شده است.
از این دبیرستان در گذر زمان، استادان و چهره هاي صاحب نامي در زمینه 
هاي مختلف علمي، پزشکي، ادبي و… بر خاسته اند که از جمله ي آنها مي توان 
به: »پروفسور اسداهلل آل بویه«، یکي از نخستین و معروف ترین دارندگان دکتراي 
ریاضیات ایران، »پروفسور شاپور وثوقي«، استاد دانشگاه کانزاس امریکا و مخترع 
ژل نفت، »پروفسور احمدرضا دهپور«، استاد برجسته ی فارماکولوژی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران، »دکتر حسین دلشاد«، پزشک فوق تخصص غدد و استاد دانشگاه 
»دکتر  قلب،  متخصص  پزشک  شریفي«،  اکبر  علي  »دکتر  تهران،  بهشتي  شهید 
عبداهلل حاتم زاده«، دکتراي کشاورزي از انگلستان و رییس دانشگاه گیالن و… 

اشاره نمود.
و  ها  بگذریم، محدودیت  که  های طبیعی »سیاهکل«  و جاذبه  ها  دیدنی  از 
موانع بسیاری نیز برسر راه گردشگران این منطقه وجود دارد: برای نمونه، نبود راه 
های ارتباطی مناسب و بدون حادثه، از مشکالت اصلی مرتبط با صنعت گردشگری 
عدم  دلیل  به  دارد،  وجود  این شهر  در  که  هایی  پارک  معدود  است.  »سیاهکل« 
توجه و رسیدگی الزم و نبود امکانات مناسب، آن چنان که باید و شاید، مورد توجه 

مسافران قرار نمی گیرد.
بسیار ضعیف  روستایي در »سیاهکل«،  و  ارتباطي شهري  راه هاي  توسعه ی 
این  در  جامعي  طرح  تاكنون  الزم،  زیرساخت های  نبود  دلیل  به  و  هست  و  بوده 
خصوص، اجرایي نشده و گردشگران، عمدتا ترجیح می دهند از طبیعت خدادادي 

استفاده كنند؛تا اینکه از مسیر نامناسب و بدون تابلوهای راهنما به بناهای تاریخی 
و دیگر مکان های دیدنی این منطقه سر بزنند.

از طرفی دیگر باید به جای خالی نشانه ها و سمبل های تاریخی و یا مجسمه 
نادیده  دارد!  تاسف  جای  که  کرد  اشاره  شهر  در  »سیاهکل«  مشاهیر  و  بزرگان 
انگاشتن و بي توجهي مسووالن به وضعیت ورودی شهر، نبود پارکینگ اختصاصی 
برای خودروهای گردشگران و ... می تواند تاثیرات نامطلوبی در وضعیت گردشگری 

این شهر داشته باشد.
با توجه به تاثیر شگرف »توریسم« در اقتصاد و فرهنگ دنیای امروز، بی توجهی 
به این صنعت درآمدزا و کار آفرین، به معنی از دست دادن فرصت های بالقوه ی 

کسب درآمد و ایجاد اشتغال و سایر مزایای مهم آن خواهد بود.
فرهنگی،  تاریخی،  آثار  داشتن جاذبه هایی همچون:  با  شهرستان »سیاهکل« 
طبیعِت زیبا و وجود بازارهای متنوع خرید و فروش، یکی از مهم ترین شهرهای 
خود  به  گردشگر  جذب  ی  زمینه  در  ای  ویژه  جایگاه  می تواند  که  است  گیالن 
اختصاص دهد و یکی از فرصت های خوب گردشگری این استان باشد، مشروط بر 
اینکه محدودیت ها و موانعی که بر سر راه مسافران و گردشگران این منطقه وجود 
دارد، هموار شود. امید است که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
گیالن، با توجهی دیگرگون به این شهرستان، درجهت رفع مشکالت موجود، بتواند 

طیف گسترده تری از گردشگران را به این منطقه جذب کند.
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