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﹝︧﹞︣︡﹢ل و ︨︣د︋﹫︣فهرست

امــروزه صحبــت از اهمیــت اقتصــاد گردشــگری نــه تنهــا از منظــر متخصّصــان، بلکــه از نظــر مــردم عامــه نیــز بســیار بدیهــی 
و مبرهــن شــده اســت. لــذا بــرای درک مفهــوم واقعــی گردشــگری مــی بایســت بــه ســایر جنبــه هــای فرهنگــی و اجتماعــی 
آن پرداخــت کــه خــود ایــن جنبه هــا مــی تواننــد پیشــقراول در توســعه پایــدار ســایر بخــش هــای اقتصــادی کشــور بشــوند. 
گردشــگری یعنــی نمایــش و ارائــه فرهنــگ، هنــر، تمــدن و زیبایــی هــای یــک کشــور. ایــن نمایــش بدیــن معنــی اســت کــه 
بــا تکیــه بــر فرهنــگ مقصــد، لحظــات معنــادار و شــادی را بــرای ملــت هــای جهــان ایجــاد کنیــم و آنهــا را در عمــق فرهنــگ 
ــوازی ایرانیــان نهفتــه اســت کــه ریشــه در اولیــن ایجــاد  ــن اســرار در هنــر میهمان ن و تمدنمــان غــرق در اســرار ســازیم. ای
کننــدگان کلمــه» تمــدن« دارد؛ تمدنــی کــه بــی وفقــه تــا بــه امــروز مایــه تحــوالت مهــم فرهنگــی و دینــی در جهــان شــده 

اســت. 
ــی از  ــد؛ وقت ــاوت دارن ــا گردشــگری تف ــرده اســت. ســفر و مســافرت ب ــی ک ــدار را معن گردشــگری در ذات خــود توســعه پای
گردشــگری صحبــت می شــود یعنــی تورهــای ســازمان یافتــه و برنامــه ریــزی شــده و فرقــی نمــی کنــد کــه ســفرهای ســازمان 
یافتــه انفــرادی باشــد و یــا گروهــی. گردشــگری مــورد نظــر مــا، فقــط فــرم و یــا صــورت نیســت بلکــه دارای معنــا و ســیرت 
ــد، تمــام لحظــات  ــه و آیتینری هــای مشــخصی حرکــت مــی کنن ــق برنام ــه مطاب ــز هســت. گردشــگرانی ک ــه شــده نی تجرب
ــا مقتضیــات فرهنــگ و تمــدن مقصــد برنامه ریــزی و تدویــن شــده اســت.  بنابرایــن ابعــاد  ــق ب آنهــا از قبــل تعریــف و مطاب
اقتصــادی، فرهنگــی- اجتماعــی و زیســت محیطــی توســعه پایــدار مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. نکتــه اینجــا اســت کــه 
گردشــگری اگــر مطابــق بــا اصــول و اســتاندارد هــای تعریــف شــده و کدهــای اخــالق گردشــگری مدیریــت و هدایــت شــود، 

جــز اثــراث مثبــت و خلــق برنــد بــرای مقصــد انتظــار دیگــری از آن متصــور نیســت.
ــای  ــه بســیار آســیب پذیر از بحران ه ــا اســت ک ــد و در اینج ــی باش ــود م ــط خارجــی خ ــر از محی گردشــگری به شــدت متاثّ
طبیعــی و فرهنگــی اســت. ایــن بحــران هــا در هــر طــرف از نظــام گردشــگری یعنــی عرضــه و تقاضــا و یــا میزبــان و میهمــان 
کــه اتفــاق بیوفتــد به ســرعت آنــرا متاثّــر خواهــد ســاخت، چراکــه گردشــگری یــک فعالیــت محــض انســانی اســت کــه در آن 
فقــط ارتباطــات انســانی مــورد مبادلــه قــرار مــی گیــرد. واقعیــت ایــن اســت کــه گردشــگران ادامــه زندگــی روزمــره خــود را 
می خواهنــد بــه شــکلی آرمانی تــر و رویایــی تــر در مقصدهــای دلخواهشــان ســپری نماینــد و هــر چیــزی کــه ایــن رویاهــای 
آنهــا را برهــم زنــد، بحــران محســوب خواهــد شــد. کرونــا قبــل از هــر چیــزی روابــط انســان هــا مــورد حملــه قــرار داد ولــذا 
ــدوه  ــم و ان ــرق در غ ــان را غ ــان و میهم ــی میزب ــاند و به نوع ــر کســب و کاری گردشــگری را به شــدت آســیب رس ــل از ه قب
ســاخت. مــا فعالیــن حــوزه گردشــگری در مقابــل بحــران هــا، عرصــه را خالــی نخواهیــم کــرد ولــی ایــن مقاومــت و پایــداری 
مســتلزم هماهنگــی بیــن یــک مثلــث طالئــی اســت. مثلثــی کــه جنســش مثــل طــال خالــص، بــادوام، شــفاف و رســانا باشــد و 
پیام هــای ارســالی از تمــام زوایــای آن بالفاصلــه اخــذ، درک و بــا اقــدام متناســب جــواب داده شــود. ایــن مثلــث هماهنگــی، 
همــان مثلــث دولــت)  نمــادش وزیــر گردشــگری(، علــم) نمــادش دانشــگاه و محققــان حــوزه گردشــگری( و صنعــت ) نمــادش 

بخــش خصوصــی و تشــکل هــای فعــال آن( اســت. 
انتظــار بخــش خصوصــی بــه عنــوان اصلی تریــن بازیگــِر کســب و کار گردشــگری، از دولــت آینــده ایــن اســت کــه بــا انتخــاب 

یــک وزیــر آگاه، دلســوز و دارای شــناخت کامــل از اهمیــت و جایــگاه امــروزی صنعــت گردشــگری در توســعه کشــورهای 
جهــان، در ســال مانــع زدایــی تولیــد، تمــام موانــع ایــن صنعــت را برطــرف نمــوده و موجبــات جــوالن ایــن صنعــت 

اشــتغال محور در تمــام ایــران شــود تــا ضمــن بهبــود و ارتقــای نــام و برنــد ایــراِن اســالمی در جهــان، اشــتغال و 
درآمــد پایــدار را بــه مــردم ایــران هدیــه دهــد.
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ارتباط گردشگری با اهداف توسعه پایدار 

مروری بر اهداف 17 گانه

دکتر بیشمی
مدرس دانشگاه و پژوهشگر گردشگری

1819

گردشــگری بــه عنــوان بزرگتریــن پدیــده اجتماعــی جامعــه مــدرن، 
بــه تدریــج بــه عنــوان صنعتــی فرابخشــی بــه محــور تحــوالت نظــام 
اجتماعــی در بســیاری از جوامــع بشــری تبدیــل شــده اســت و نقــش 
ــا  ــی ایف ــی و بین الملل ــعه مل ــای توس ــن راهبرده ــده ای را در تعیی عم
می کنــد؛ به گونــه ای کــه اکنــون توســعه و امنیــت کشــورها و 
ــی و حضــور  ــی و میهمان ــزرگ را برحســب فرآینــد میزبان شــهرهای ب
ــای  ــر، در دنی ــارت دیگ ــه عب ــنجند. ب ــا می س ــان در آنه ــر مردم دیگ
ــادی  ــرد اقتص ــوده و در رویک ــعه ب ــاخص توس ــگری ش ــروز، گردش ام
ــده،  ــدارد عقب مان ــگر ن ــه گردش ــوری ک ــر کش ــن، ه ــی نوی و اجتماع

ــود.  ــی می ش ــن تلق ــه و ناام ــعه نیافت توس
ایــن صنعــت  به عنــوان یکــی از ســریع ترین حوزه هــای 

ــده ای در  ــهم فزاین ــان، س ــد جه ــال رش ــادی در ح اقتص
ــادی،  ــد اقتص ــروت، رش ــد ث ــغل و تولی ــاد ش ــه ایج زمین

ــع،  ــر دارد. در واق ــش فق ــت و کاه ــت از محیط زیس حفاظ
ــود،  ــت ش ــی و مدیری ــی طراح ــگری به خوب ــر گردش اگ

می توانــد منتــج بــه حفــظ دارایی هــای میــراث 
آن،  بــه  وابســته  مــوارد  و  فرهنگــی  و  طبیعــی 

افزایــش توانمنــدی جوامــع میزبــان، فراهــم کــردن 
فرصت هــای تجــاری و نیــز موجــب تقویــت صلــح 

و درک بیــن فرهنگــی شــود. بــا این حــال، شــمار 
ــورت  ــاالنه به ص ــه س ــی ک ــد مردم ــه رش رو ب

ــث  ــد باع ــفر می کنن ــی س ــی و داخل بین الملل
تولیــد و انتشــار گازهــای گلخانه ای، مشــکالت 
اقتصــادی، مشــکالت مدیریــت منابــع و تأثیــر 
آن بــر جوامــع محلــی و دارایی هــای فرهنگــی 
هدایــت  و  کنتــرل  رو،  ایــن  از  می شــود. 
مشــارکت مثبــت گردشــگری در جهــت توســعه 
ــرات نامطلــوب ایــن حــوزه،  ــدار و کاهــش اث پای
مســتلزم مشــارکت قــوی و اقــدام قاطــع از 

ــت.  ــگری اس ــت اندرکاران گردش ــوی دس س

این صنعت  به عنوان یکی از سریع ترین حوزه های اقتصادی در حال 
رشد جهان، سهم فزاینده ای در زمینه ایجاد شغل و تولید ثروت، 

رشد اقتصادی، حفاظت از محیط زیست و کاهش فقر دارد.
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گردشــگری بــا ایجــاد شــغل موجــب درآمدزایــی در ســطوح جوامــع 
ــی  ــای مل ــا راهبرده ــوان ب ــوزه را می ت ــن ح ــود. ای ــی می ش محل
کاهــش فقــر و کارآفرینــی مرتبــط ســاخت. اســتخدام افــراد محلــی 
نه چنــدان ماهــر، می توانــد موجــب تقویــت گروه هــای کمتــر 

ــود.  ــان ش ــان و جوان ــژه زن ــد به وی عالقه من

ــق  ــژه از طری ــازد، به وی ــد س ــان را توانمن ــد زن ــگری می توان گردش
تأمیــن مشــاغل مســتقیم و درآمدزایــی از شــرکت های گردشــگری و 
ــزاری  ــد اب ــا میهمــان داری. گردشــگری می توان شــرکت های مرتبــط ب
بــرای اشــتغال کامــل زنــان باشــد و جنبــه اجتماعــی در پــی داشــته 

باشــد. 

مجــدداً  می تــوان  را  گردشــگری  از  مالــی حاصــل  درآمدهــای 
در حــوزه مراقبــت و خدمــات بهداشــتی ســرمایه گذاری کــرد، 
ــش داد  ــودکان را کاه ــر ک ــا داد، مرگ ومی ــادران را ارتق ــالمت م س
و از بیماری هــا پیشــگیری کــرد. هزینه هــای جمع آوری شــده از 
ــه  ــوان ب ــز می ت ــده را نی ــت  ش ــق حفاظ ــدگان در مناط بازدیدکنن

ــاص داد.  ــتی اختص ــات بهداش خدم

ــا ترویــج تولیــد و تأمیــن مایحتــاج هتل هــا و فــروش  گردشــگری ب
ــرک در  ــب تح ــد موج ــگران، می توان ــه گردش ــی ب ــوالت محل محص
)اگروتوریســم(  پایــدار شــود. کشاورزی-گردشــگری  کشــاورزی 
می توانــد درآمدزایــی بیشــتری داشــته باشــد، درعین حــال، موجــب 

ــه گردشــگری نیــز شــود.  اعتــالی تجرب

گردشــگری، ظرفیــت ترویــج امــور به صــورت جامــع را دارد. داشــتن 
نیــروی کار ماهــر در رونــق گردشــگری امــری حیاتــی اســت. حــوزه 
ــان و  ــان، زن ــرای جوان گردشــگری به طــور مســتقیم و غیرمســتقیم ب
افــرادی بــا نیازهــای خــاص کــه بایــد از امکانــات تحصیلــی بهره منــد 

ــد. ــم می کن ــغلی فراه ــای ش ــوند، فرصت ه ش

هدف 7
اطمینان از دسترسی به 

انرژی های مقرون به صرفه، 
قابل اعتماد، پایدار و مدرن 

برای همه 

هدف 6
اطمینان از در دسترس 

بودن و مدیریت پایدار آب 
و بهداشت و درمان برای 

همه 

هدف 9
ایجاد زیرساخت های 
انعطاف پذیر، افزایش 

صنعتی سازی پایدار و 
فراگیر و تقویت نوآوری

هدف 8
ارتقای رشد اقتصادی 

مداوم، فراگیر و پایدار و 
استخدام و کار شایسته 

برای همه

هدف 10
کاهش نابرابری در میان 

کشورها

هدف 11
ایجاد شهرها و اقامت در 

ابعاد وسیع به صورت ایمن، 
انعطاف پذیر و پایدار

ــد گــذار به ســوی  ــرژی فشــرده می توان ــک ان ــوان ی گردشــگری به عن
انرژی هــای تجدیدپذیــر را شــتاب بخشــد. بــا افزایــش ســرمایه گذاری 
ــای  ــه کاهــش گازه ــد ب ــاک، گردشــگری می توان ــرژی پ ــع ان در مناب
ــد و در  ــش ده ــی را کاه ــرات اقلیم ــد، تغیی ــک کن ــه ای کم گلخان

دسترســی همــگان بــه انــرژی مشــارکت داشــته باشــد. 

نیــاز گردشــگری بــه ســرمایه گذاری در تأمیــن امــور مصرفــی، 
می توانــد نقــش حیاتــی ای در دسترســی بــه آب و امنیــت ایفــا کنــد. 
ــر از آب در  ــرای همــه، اســتفاده مؤث ــان ب همچنیــن بهداشــت و درم
گردشــگری، کنتــرل آلودگــی و بهــره وری فناورانــه می توانــد کلیــدی 

ــع ارزشــمند مــا باشــد.  ــرای محافظــت از مناب ب

توســعه گردشــگری بــر زیرســاخت های مناســب خصوصــی و عمومــی 
متکــی اســت. ایــن حــوزه می توانــد بــر سیاســت های عمومــی 
ــر و  ــا را پایدارت ــد، آنه ــر باش ــاخت ها مؤث ــای زیرس ــت ارتق در جه
ــردارد  ــن گام ب ــد و در جهــت کاســتن از افزایــش کرب ــر کن خالقانه ت
و بدیــن ترتیــب گردشــگران و ســایر منابــع ســرمایه گذاری خارجــی 

ــد. را جــذب نمای

گردشــگری به عنــوان یــک تجــارت خدماتــی، یکــی از چهــار منبــع 
ــر 10  ــی از ه ــون یک ــت و هم اکن ــان اس ــی در جه ــد صادرات درآم
ــب در  ــغلی مناس ــای ش ــود. فرصت ه ــامل می ش ــان را ش ــغل جه ش
ــه  ــت هایی ک ــان و سیاس ــان و زن ــرای جوان ــژه ب ــگری، به وی گردش
موجــب تنــوع بیشــتر از طریــق زنجیــره ارزش گردشــگری می شــوند، 
ــرات مثبــت اجتماعی-اقتصــادی گردشــگری را تقویــت  می تواننــد اث

کننــد.

گردشــگری می توانــد ابــزار قدرتمنــدی بــرای کاســتن از نابرابری هــا 
ــت اندرکاران  ــام دس ــی و تم ــه محل ــه جامع ــرطی ک ــه ش ــد، ب باش
کلیــدی را در توســعه خــود دخیــل ســازد. ایــن حــوزه قــادر اســت 
ــردم در زادگاه خــود در نوســازی  ــرای م ــی ب ــا ایجــاد فرصــت ترق ب

شــهر و توســعه روســتایی مشــارکت کنــد. 

بــه پیشــرفت در زیرســاخت ها و  گردشــگری می توانــد منجــر 
افزایــش دهــد و  را  بازســازی ها  دسترســی های شــهری شــود، 
ــگری  ــا گردش ــط ب ــات مرتب ــی و امکان ــی و فرهنگ ــراث طبیع از می
ســبز  زیرســاخت های  در  ســرمایه گذاری  کنــد.  محافظــت 
ــه  ــج ب ــد منت ــوا( بای ــی ه ــش آلودگ ــر، کاه ــل کارآمدت )حمل ونق
ــرای  ــه ب ــاکنان بلک ــرای س ــا ب ــبزتر نه تنه ــمندتر و س ــهری هوش ش

ــود.  ــز ش ــگران نی گردش
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هدف 16
افزایش جوامع صلح آمیز 

و فراگیر، ایجاد دسترسی 
به عدالت برای همه و 

تأسیس نهادهای فراگیر

گردشــگری هــم در تغییــرات اقلیمــی مؤثــر اســت و هــم از آن اثــر 
ــش  ــی در واکن ــش مهم ــد نق ــگری بای ــت اندرکاران گردش ــرد. دس می پذی
جهانــی بــه تغییــرات اقلیمــی ایفــا کننــد. بــا کاســتن از اثــرات کربــن در 
ــای کاهــش  ــادر اســت از مزای ــل، گردشــگری ق ــت و حمل ونق حــوزه اقام
کربــن منتفــع شــده و بــه مقابلــه بــا یکــی از چالش هــای اساســی زمــان 

ــردازد. حاضــر بپ

بــا توجــه بــه اثرگــذاری چندوجهــی گردشــگری، این حــوزه قابلیــت تقویت 
مشــارکت عمومی/خصوصــی و دســت اندرکاران مختلــف  )بین المللــی، 
ملــی، منطقــه ای و محلــی( را دارد تــا بــرای دســتیابی بــه اهــداف توســعه 
پایــدار و ســایر اهــداف مشــترک همــکاری کننــد. سیاســت های عمومــی 

و تأمیــن مالــی نوآورانــه در کانــون توجــه  قــرار دارنــد. 

ــد  ــی بازدی ــل اصل ــب از دالی ــی اغل ــی غن ــراث طبیع ــتی و می ــوع زیس تن
ــدار در  ــت پای ــد. چنانچــه مدیری ــه شــمار می رون گردشــگران از مقصــد ب
ــت از  ــا در محافظ ــگری نه تنه ــود، گردش ــاذ ش ــیب پذیر اتخ ــق آس مناط
ــوان  ــد به عن ــه می توان ــد، بلک ــا می کن ــده ای ایف ــش عم ــتی نق ــوع زیس تن

ــی باشــد.   ــع محل ــرای جوام ــد ب ــع درآم ــن منب جایگزی

ــی  ــتم های دریای ــالمت اکوسیس ــه س ــی ب ــاحلی و دریای ــگری س گردش
ــق  ــت مناط ــی از مدیری ــد بخش ــگری بای ــعه گردش ــت. توس ــته اس وابس
ــی  ــتم های دریای ــت از اکوسیس ــه حفاظ ــا ب ــد ت ــه باش ــاحلی یکپارچ س
شــکننده کمــک کــرده و ماننــد ماشــینی در جهــت تقویــت اقتصــاد آبــی 

ــد.  ــی کمــک کن ــع دریای ــدار از مناب ــتفاده پای ــه اس ــرده و ب ــل ک عم

همزمــان کــه گردشــگری بیــن میلیاردهــا نفــر بــا پیش زمینه هــا و 
ــب و درک  ــد تقری ــن حــوزه می توان ــان دارد، ای ــوع جری ــای متن فرهنگ ه
ــع  ــرای جوام ــی ب ــد و مبنای ــت کن ــب را تقوی ــا و مذاه ــن فرهنگ ه بی
صلح آمیزتــر باشــد. گردشــگری، جوامــع محلــی را منتفــع ســاخته و بــرای 
ــن  ــا بی ــروز جنگ ه ــس از ب ــد پ ــز می توان ــد و نی ــتغالزایی می کن ــا اش آنه

ــد.  ــرار کن ــح برق ــا صل ــان آنه ــع می جوام

هدف 12
 اطمینان از الگوهای 

مصرف و تولید پایدار 

ــداری،  ــوی پای ــت به س ــریع در حرک ــرای تس ــگری ب ــوزه گردش ح
نیازمنــد اتخــاذ الگوهــای مصــرف و تولیــد پایــدار  اســت. ابزارهــای 
ــرژی، آب،  ــدار شــامل ان ــر توســعه پای ــر کنتــرل و نظــارت ب ــر ب مؤث
زبالــه، تنــوع زیســتی و ایجــاد شــغل هســتند کــه منجــر بــه رونــق 

اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی می شــوند.  

بیشــتر بخــش هــای  متــن برگرفتــه از ترجمــه کتــاب  
گردشــگری و اهــداف توســعه پایــدار متنــی از ســازمان جهانــی 

ــدر  ــار بیشــمی و غالمحی ــه توســط به ــی باشــد ک ــردی م جهانگ
ــد .  ــاپ کردی ــارا چ ــای ســالمی توســط نشــر ی ابراهیمب

نقــش  گردشــگری در دســتیابی بــه اهــداف 
به طــور  می توانــد  پایــدار  توســعه  17گانــه 
ــه  ــرطی ک ــه ش ــود، ب ــت ش ــمگیری تقوی چش
توســعه پایــدار تبدیــل بــه مســئولیتی مشــترک 
ــوزه  ــری در ح ــته تصمیم گی ــه هس ــده و ب ش
ــی  ــازمان جهان ــد. س ــدا کن ــگری راه پی گردش
ــل  ــازمان مل ــعه س ــه توس ــگری، برنام گردش
ــه  ــد ب ــد، متعه ــل متح ــتم مل ــد و سیس متح
هدایــت الهام بخــش و تســهیل همــکاری بیــن 
تمــام دســت اندرکاران هســتند تــا اهــداف 
ــازند. کشــورهای  ــق س ــدار را محق توســعه پای
ــا تعییــن ســال  ــل متحــد ب عضــو ســازمان مل
ــی گردشــگری  ــوان ســال بین الملل 2017 به عن
ــرای شــروع  ــی ب ــه ایده آل ــرای توســعه، مقدم ب
ســفر مشــترک به ســوی آینــده تدویــن کردنــد؛ 

ســفری کــه چــراغ راه آن پیــروی از اهــداف 
ــورهای  ــام کش ــه تم ــت ک ــداری اس ــعه پای توس

ــت و  ــگری در بیس ــی گردش ــازمان جهان ــو س عض
ــه  ــازمان )بیانی ــن س ــی ای ــع عموم ــن مجم دومی

ــعه  ــداف توس ــا موضــوع گردشــگری و اه ــدو ب ِچنگ
ــدند.  ــد ش ــه آن متعه ــدار( ب پای



بر جامعه مقصد
ــق  ــه مناط ــگ و جامع ــاد، فرهن ــر اقتص ــگری ب ــت گردش ــه صنع ــمگیری ک ــش چش ــل نق ــه دالی ــروزه ب ام
ــت.  ــده اس ــت ش ــه از فعالی ــن زمین ــه ای ــی ب ــه فراوان ــذارد؛ توج ــی گ ــای م ــر ج ــگران ب ــده گردش پذیرن
ــه ســوی پیشــرفت  ــرای تقویــت فرهنــگ هاســت، بلکــه گامــی ب ــه تنهــا گامــی ب صنعــت گردشــگری ن
و تحــول اقتصــادی و اجتماعــی قلمــداد مــی گــردد. کشــور مــا بــا توجــه بــه برخــورداری از ظرفیــت هــا 
و پتانســیل هایــی از جاذبــه هــای جهانگــردی، بســیار مــی توانــد بواســطه برنامــه ریــزی اثربخــش و نیــز 
ــرژی  ــر ان ــی متکــی ب اعمــال مدریــت دانشــی در راســتای توســعه ایــن صنعــت، از اقتصــاد تــک محصول

خاصــه صنعــت نفــت فاصلــه بگیــرد.

واکاوی وجوه مختلف 

تاثیرات گردشگری  
مجتبی عباسی قادی

دکتر جامعه شناسی، مدرس دانشگاه سوره
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فهرست منابع

لوئیــس ترنــر  از صاحــب نظــران حــوزه مدیریت گردشــگری، گردشــگری 
ــان ســوم  ــه جه ــد ک ــی می دان ــن صنعت ــن و پیچیده تری را امیدبخش تری
ــت را  ــترین قابلی ــگری بیش ــت گردش ــد اس ــت و معتق ــرو اس ــا آن روب ب
ــر  ــذا در ســال های اخی ــع درآمــدزا دارد. ل ــرای جانشــینی دیگــر صنای ب
ــار در  ــد سرش ــع درآم ــدون دود، منب ــت ب ــوان صنع ــگری به عن گردش
تجــارت جهانــی و عنصــر مهمــی در بهبــود و تنظیــم موازنــه بازرگانــی 
و تــراز پرداخت هــای بســیاری از کشــورها تبدیــل شــده اســت، صنعــت 
ــژه  ــرای توســعه کشــورها به وی ــازی ب ــوان نقطــه آغ گردشــگری را می ت

ــت.  ــر گرف ــعه در نظ ــورهای درحال توس کش
بــه طــور کلــی، »گردشــگري مجموعــه مســافرت هاي را در بــر  مي گیــرد 
ــاي  ــر فعالیت ه ــا دیگ ــح و تجــارت ی ــه منظــور اســتراحت و تفری ــه ب ک
شــغلي و یــا اینکــه بــه منظــور شــرکت در مراســم خــاص انجــام مي گیرد 
و غیبــت شــخص گردشــگر از محــل ســکونت دائــم خــود در طــي ایــن 
ــدام  مســافرت موقتــي و گــذرا مي باشــد. بدیهــي اســت کســاني کــه اق
بــه مســافرت هاي شــغلي منظمــي بیــن محــل کار و زندگــي خــود مــي 

کننــد؛ مشــمول ایــن تعریــف نمي شــوند«.
ــگري  ــورد گردش ــل را در م ــف ذی ــردي تعری ــي جهانگ ــازمان جهان س
ارائــه کــرده اســت: »گردشــگري، مجموعــه کارهایــي اســت کــه فــرد در 
مســافرت و در مکانــي خــارج از محیــط معمــول خــود انجــام مي دهــد، 
ایــن مســافرت بیــش از یــک ســال طــول نمي¬کشــد و هــدف تفریــح، 

ــت.  ــر اس ــاي دیگ ــا فعالیت ه ــارت ی تج
بــا توجــه بــه تعاریــف فــوق از گردشــگری، گردشــگر بــه کســي اطــالق 
ــر از  ــاعت و کمت ــش از 24 س ــفر او ببی ــان س ــدت زم ــه م ــود ک مي ش
12 مــاه بــه طــول انجامــد، فاصلــة مکانــي مســافرت بایــد بیــش از 70 
کیلومتــر باشــد و ســفر او بــا یکــي از انگیزه هــاي تفریحــي، اســتراحت، 
فرهنگــي، دیــدار از آثــار باســتاني و تاریخــي، بازدیــد از مناظــر طبیعــي 

و یــا مــوارد مشــابه صــورت گیــرد. 

ــرای  ــی ب ــیار باالی ــای بس ــران از ظرفیت ه ــگری در ای ــت گردش صنع
ــر اســاس گــزارش ســازمان جهانــی  رشــد و توســعه برخــوردار اســت. ب
گردشــگری، ایــران دارای منابــع بســیار زیــادی بــرای جــذب گردشــگران 
ــگری  ــم گردش ــای مه ــد از قطب ه ــی توان ــران م ــور ای ــد. کش ــی باش م
جهــان بشــمار رود و بــا برخــورداری از ســابقه دیریــن تمــدن و فرهنــگ، 
ــه  ــر از جمل ــل دیگ ــز عوام ــون و  نی ــی گوناگ ــرایط اقلیم ــت و ش طبیع
ــاط  ــب نق ــگاه مناس ــری در جای ــی قرارگی ــدد، توانای ــای متع زیارتگاه ه
ــه گردشــگری در ســطح آســیا و بین المللــی را داراســت. کشــور  پرجاذب
ــوع  ــگری و تن ــوع گردش ــگری، تن ــای گردش ــاظ جاذبه ه ــه لح ــران ب ای

ــت.  ــان اس ــور اول جه ــزو10، 5 و 3 کش ــب ج ــه ترتی ــتی ب صنایع دس
ــار و  ــه یکــی از آث ــذارد ک ــر جــای می گ ــی ب ــرات مختلف گردشــگری اث
ــی  ــی م ــگری قابل بررس ــد گردش ــی آن در مقص ــت و منف ــات مثب تبع
باشــد. اثــرات گردشــگری درک شــده از ســوی جامعــه میزبــان در چهــار 
 طبقــه اساســی هزینــه و فایــده اقتصــادی، اجتماعــی- فرهنگــی، محیــط 
ــا و  ــک از آنه ــر ی ــه ه ــه ب ــرار دارد. در ادام ــی ق ــز سیاس ــتی و نی زیس

ــر جامعــه مقصــد پرداختــه مــی شــود:   تاثیــرات آن ب

از جمله اثرات مثبت اقتصادی گردشگری بر جامعه مقصد عبارتند از: 
+ ایجاد اشتغال و درآمد، 

+ خودکفایی و تقویت اقتصاد محلی،
+ کمک به فراهم شدن خدمات زیربنایی، 

+ تشویق توسعه¬ سایر بخش¬های اقتصادی، 
+ تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی، 

+ رشد اقتصادی در سایه گردشگری خرید  .
از جمله اثرات منفی اقتصادی گردشگری بر جامعه مقصد عبارتند از: 

- محرومیت از برخی مزایای رفاهی برای جامعه میزبان،
- فشار تقاضا برای منابع کمیاب مانند آب آشامیدنی،

- وابستگی بیش از اندازه نواحی میزبان به عوائد گردشگری

ــه  ــر جامع ــگری ب ــی گردش ــی- اجتماع ــت فرهنگ ــرات مثب ــه اث از جمل
ــد از:  ــد عبارتن مقص

+ آشنایی با خرده فرهنگ ها و الگوهای متمایز فرهنگی، 
ــه مقصــد  ــادی فرهنگــی جامع ــادی و فرام ــاء عناصــر م ــظ و ارتق + حف
در ســایه ســرمایهگذاری مجــدد درآمــد گردشــگری در منابــع فرهنگــی، 

ــه ســرمایه فرهنگــی عینیــت یافتــه اشــتهار دارد.  امــری کــه ب
+ تقویت و تداوم سنتهای فرهنگی،

+ احتــرام بیشــتر بــه جامعــه محلــی و فرهنــگ آنهــا و در نتیجــه افزایش 
میــزان درک مــدارا و مذاکــره  بیــن فرهنــگ ها،

+ تقویــت همبســتگی و هویــت ملــی در ســطح جامعه در ســایه شــناخت، 
توجــه و احتــرام بــه عناصــر هویــت هــای قومــی و خــرده فرهنــگ ها.  

ــه  ــر جامع ــگری ب ــی گردش ــی- اجتماع ــی فرهنگ ــرات منف ــه اث از جمل
ــد از:  ــد عبارتن مقص

- افزایش آسیب های فرهنگی نظیر: 
1. کاالیي شدن فرهنگ، 

2. رفتار نامناسب و عدم حساسیت فرهنگی گردشگران. 
3. تغییر در ارزش های مذهبي جامعه  میزبان،   

4. تغیر در زبان و گویش های محلی. 
- افزایش آسیب های اجتماعی نظیر:

1. افزایش جرم و جنایت،
2. رواج مصرف مواد مخدر، 

3. رواج انواع بیماری های واگیر .

از جملــه اثــرات مثبــت محیــط زیســتی گردشــگری بــر جامعــه مقصــد 
عبارتنــد از: 

ــان هماننــد پارک هــای  + نگهــداری نواحــی طبیعــی مهــم جامعــه میزب
ملــی،  جنــگل هــا و تــاالب هــا و... 

+ نگهداری مکان های باستانی و تاریخی، 
+ بهبود کیفیت محیط زیست منطقه، 

از جملــه اثــرات منفــی محیــط زیســتی گردشــگری بــر جامعــه مقصــد 
عبارتنــد از: 

ــی آب،  ــر: آلودگ ــه نظی ــا در منطق ــی ه ــواع آلودگ ــدن ان ــود آم - بوج

آلودگــی هــوا و آلودگی هــای صوتــی،
- مشکالت مربوز به دفع مواد زاید، 

- بوجــود آمــدن زیان هــای اکولــوژی نظیــر: از بیــن رفتــن رشــد 
ــش  ــان، آت ــا و نواحــی حفاظــت شــده، قطــع درخت ــان در پارک ه گیاه

ــان و... . ــن درخت گرفت

ــور  ــا کش ــه ی ــر جامع ــگری ب ــی گردش ــت سیاس ــرات مثب ــه اث از جمل
ــد از:  ــد عبارتن مقص

+ نشــان دادن چهــره ای روشــن و شایســته در ذهــن بازدیدکننــدگان و 
گردشــگران خارجــی در کشــور مقصــد،

ــه کشــورهای  ــز نســبت ب ــام آمب ــای اته ــه برچســب ه ــر گون ــع ه + رف
مقصــد؛

+ فراهــم شــدن زمینــه هــای همــکاری در حــوزه هــای مختلــف 
اقتصــادی و سیاســی. فرهنگــی، 

بنابرایــن بــا توجــه بــه اثــرات مختلــف مثبــت و منفــی اقتصــادی، 
فرهنگــی- اجتماعــی، زیســت محیطــی و نیــز سیاســی گردشــگری 
بــر جامعــه مقصــد و یــا میزان، الزم اســت کــه ذینفعان گردشــگری 
ــوب  ــدل مطل ــه طراحــی  م ــور  نســبت ب ــه مذک خاصــه وازارتخان
ــا احصــاء و  ــدام و ب ــردی گردشــگری در کشــور اق ــت راهب مدیری
شناســایی راهبردهــا، برنامــه هــا و اقدامــات قابــل عملیاتــی ذیــل 
آنهــا در تعامــل هــم افــزا  بــا مســئولین و دســت انــدرکاران بخــش 
ــط زیســتی  ــف سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی و محی ــای مختل ه
کشــور از ظرفیــت هــای گردشــگری در راســتای توســعه  پایــدار 
منطقــه و جامعــه اســتفاده و بــا اقدامــات مداخالتــی پیشــگیرانه و  

نیــز نظارتــی از تبعــات منفــی آن مصــون بماننــد. ان شــاهلل
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نگاهی به جانوران در 

اسـاطـیـر ایـران
ــرد دو  ــدان نب ــان می ــتی، جه ــن زردش ــی که ــان بین در جه
نیــروی متضــاد اســت، نیــروی ســازنده کــه اهورامــزدا اســت، و 
نیــروی ویــران کننــده کــه اهریمــن اســت. اهورامــزدا جهــان را 
در دو مرحلــه بــه صــورت غیرمــادی )مینــوی( و مــادی )گیتیانه( 
آفریــد. افرینــش مــادی او عبــارت بودنــد از فرشــتگان بــزرگ 
)امشاســپندان(، فرشــتگان کوچــک )ایــزدان( 
ــی  ــه یعن ــش مرحل ــادی در ش ــان م و جه
ــور و  ــاه، جان ــن، گی ــمان، آب، زمی آس
انســان. اهریمــن نیــز در اغــاز علیه 
دیــوان  اهورایــی،  فرشــتگان 
را آفریــد و ســپس جانــوران 

ــتران( را. ــکار )خرفس زیان

تندیس همای 
افسانه ای ایران 

در تخت جمشید

کامران کشیری
مدرس و پژوهشگر فرهنگ و زبان های باستان ایران
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ســکه بهــرام دوم ساســانی و همســرش. 
همســر بهــرام کالهــی بــه شــکل ســر 
ــن  ــه روی ای ــرد رو ب ــراز و ف ــک گ ــاال ی احتم
دو کالهــی بــا ســر یــک پرنــده شــکاری دارد.

ــه  ــی ب ــا تاج ــانی ب ــزد دوم ساس ــکه هرم س
ــن( ــاید وارغ ــکاری )ش ــده ش ــکل پرن ش

جانوران هرمزد آفریده

جانوران خشکی زی

نمونــه یــک ظــرف 
بــا  ساســانی  دوره 

ســیمرغ نقــش 

ــان  ــه آفرینــش، بازمانــده جامعــه گلــه ب دیــدگاه اســاطیری زردشــتی ب
ــا  ــه ب ــی ک ــه در آن موجودات ــای باســتان اســت ک ــی ه و کشــاورز اریای
ــط  ــا مرتب ــی از آنه ــا نگهبان ــاک ی ــوراک و پوش ــانی از خ ــارف انس مص
هســتند اهورایــی، و موجــودات دیگــری کــه بــه ایــن دســته از جانــوران 

ــد. ــه شــمار میرون آســیب میزننــد اهریمنــی ب
بــه ایــن ترتیــب در اســاطیر ایــران، جانــوران را میتــوان بــه دو دســته 

تقســیم کــرد: هرمــزد آفریــده و اهــورا آفریــده

ــده  ــه آفری ــه صــورت پیــش نمون ــاز آفرینــش، همــه موجــودات ب در آغ
شــدند، یعنــی تنهــا یــک گیــاه، یــک جانــور و یــک انســان وجود داشــت. 
پــس از حملــه اهریمــن و اغــاز دوران امیختگــی خیــر و شــر، ایــن پیــش 
نمونــه هــای افرینــش بــا الودگــی هــای اهریمنــی از میــان رفتنــد. امــا از 
بــذر و نطفــه آنهــا گیاهــان، جانــوران و انســانهای امــروزی پدیــد امدنــد 
کــه در وجــود خــود امیــزه ای از عناصــر خیــر و شــر دارنــد. پیــش نمونــه 
جانــوران " گاو یکتــا آفریــده" نــام داشــت کــه نشــانه ای اســت از اهمیــت 
چهارپایــان اهلــی در جامعــه گلــه دار و کشــاورز آریایــی. پــس از کشــته 
شــدن گاو یکتــا افریــده بــه واســطه حملــه اهریمــن، نطفــه او بــه مــاه 
بــرده و در آنجــا پالــوده شــد و ســپس دوبــاره بــه زمیــن برگشــت و از آن 
انــواع موجــودات اهورایــی پدیــد آمدنــد، چــه خشــکی زی، چــه هــوازی 

و چــه آبــزی. 

ــا  ــن ه ــی از مهمتری ــان اهل ــکی زی چهارپای ــوران خش ــان جان در می
ــی  ــوان در نامهای هســتند: اســب، گاو و گوســفند. اهمیــت اســب را میت
ــپ،  ــون گشتاس ــرد، همچ ــاهده ک ــد مش ــاطیری دارن ــان اس ــه قهرمان ک
ــی  ــن دارای ــده تری ــه از عم ــب و اراب ــره. اس ــپ و غی ــپ، گرشاس لهراس
هــای طبقــه جنگجــو و اشــرافی آریایــی هــا ) ارتشــتاران( بودنــد و خــود 

ــه ایســتاده اســت". واژه ارتشــتار یعنــی " کســی کــه در گردون

ــزدی  ــه ای ــود ک ــاد ب ــدی زی ــه ح ــز ب ــفند نی ــت گاو و گوس اهمی
مخصــوص ایــن جانــوران در دیــن کهــن زردشــتی وجــود داشــت بــه 
نــام " گوشــورون" یعنــی " دارنــده روان گاو". پــس از حملــه اهریمــن 
ــه در  ــت ک ــورون اس ــن گوش ــده، ای ــا افری ــدن گاو یکت ــته ش و کش
ــی  ــه اهورامــزدا شــکایت میکنــد و تنهــا زمان ــب روان ایــن گاو ب قال
آرام میگیــرد کــه اهورامــزدا فروهــر زردشــت ) کــه هنوز زاده نشــده( 
را بــه او نشــان میدهــد تــا گوشــورون بدانــد کــه در آینــده چنیــن 
کســی خواهــد آمــد و در پــرورش و بزرگداشــت او خواهــد کوشــید و 

ــد. ــه همــگان خواهــد گفــت کــه گاو و گوســفند را نیازارن ب

ــراز  ــا گ ــن ه ــان گیاهخــوار وحشــی، یکــی از مهمتری ــان چهارپای در می
بــود. گــراز نمــاد قــدرت و جنــگ جویــی و از نشــانه هــای ایــزد بهــرام، 
ایــزد جنــگاور ایــران باســتان و دیــن زردشــتی بــه شــمار میرفــت. در هنر 
ساســانی نیــز نقــش گــراز بــه عنــوان نمــاد قــدرت بارهــا بــه کار رفتــه 
اســت. بســیاری از اشــراف ساســانی نیــز نامهــا یــا القابــی در ترکیــب بــا 
ــدان هــای مشــهور  ــدان "گــزار"، یکــی از خان ــد، هماننــد خان گــراز دارن
ــراز  ــای " گ ــه معن ــران ب ــاالر ای ــب سپهس ــهروراز" لق ــا "ش ــانی ی ساس

شاهنشــاهی" کــه در متــون فارســی " شــهربراز" شــد. 
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نقــش ســیمرغ بــر 
ــرو دوم در  ــه خس جام

ــتان ــاق بس ط

نمونــه ای از گــچ بــری 
بــا  ساســانی  دوره 

ــراز ــش گ نق

جانوران آبزی

جانوران هوازی

جانوران اهریمن آفریده

ــانی،  ــت. در روزگار ساس ــوچ اس ــر ق ــم دیگ ــوار مه گیاهخ
ــاهان دانســته میشــد. در  ــزدی ش ــره ای ــادی از ف ــوچ نم ق
متــن پهلــوی " کارنامــه اردشــیر بابــکان" کــه سرگذشــت 
افســانه ای بیانگــذار دودمــان ساســانی اســت، اردوان، 
ــال اردشــیرند  ــه دنب ــا ســپاهش ب ــن شــاه اشــکانی ب اخری
تــا او را بــه دســت اورده و مانــع از شــهریار شــدنش بشــوند. 
امــا قوچــی نیــز بــه دنبــال اردشــیر اســت. در تعبیــر ایــن 
ــه اردوان میگوینــد کــه ایــن قــوچ فــره ایــزدی  رویــداد، ب
اســت و اگــر اردوان نشــتابد و ایــن قــوچ به اردشــیر برســد، 
دیگــر نمیتــوان او را شکســت داد.  نقــش قــوچ همــراه بــا 
دیهیمــی کــه بــه گــردن دارد یکــی از نمادهــای محبــوب و 

رایــج هنــر ساســانی اســت.
امــا شــاید مهمتریــن جانــور خشــکی زی و اهــورا افریده در 
دیــن کهــن زردشــتی ســگ باشــد. ســگ همــکار و همــراه 
ادمــی و پــس از انســان مقــدرس تریــن افریــده اســت، بــه 
ــوده  ــزرگ ب ــان ب ــور از گناه ــن جان ــه کشــتن ای حــدی ک
ــگ  ــش س ــاال نق ــت. احتم ــته اس ــنگین داش ــی س و تاوان
ــن  ــن ان در دی ــدس یافت ــه در تق ــان گل ــوان نگهب ــه عن ب

زردشــتی نقشــی مهــم ایفــا کــرده اســت.

اهمیــت ســگ آنچنــان زیــاد بــود کــه یکــی از فرگردهــا یــا فصــل هــای 
ــی  ــب فقه ــده مطال ــا دربرگیرن ــه عمدت ــتا ک ــی از اوس ــداد" )بخش "وندی

ــرام  ــزوم احت ــواع  ان و ل ــگ و ان ــه س ــی ب ــه تمام ــت( ب ــرعی اس و ش
ــن دســته  ــور اختصــاص داده شــده اســت. در ای ــن جان ــه ای گذاشــتن ب
ــاه  ــت و روب ــی، خارپش ــمور آب ــون س ــری همچ ــوران دیگ ــدی، جان بن
ــر  ــی دیگ ــی یک ــد. ســمور آب ــرار داده شــده ان ــف ســگها ق ــم در ردی ه
از جانــوران مقــدس اوســتایی و متــون پهلــوی اســت، چــون از دیــدگاه 
ــود و هــم در درون آب زندگــی  ــواع ســگها ب ایرانیــان باســتان هــم از ان

ــه خــودش از عناصــر مقــدس اســت.  میکــرد ک

ماهیــان در اســاطیر ایــران در ردیــف افریــده هــای اهورایــی هســتند. در 
اوســتا و متــون پهلــوی از انــواع مختلفــی از ماهیــان یــاد شــده کــه یکــی 
از انهــا " کــر ماهــی" اســت. ایــن ماهــی غــول پیکــر نگهبــان درختــی 
بــه نــام " گوکــرن" یــا " هــوم ســپید" اســت. در رســتاخیز، سوشــیانس 
ــاه شــربتی خواهــد ســاخت  ــن گی ــان( از عصــاره ای ) منجــی اخــر الزم
بــه نــام " انــوش" تــا همــه از آن بخورنــد و جــاودان شــوند. کــر ماهــی 
ــیا را از  ــن اش ــد کوچکتری ــادی دارد و میتوان ــیار زی ــی بس ــدرت بینای ق
ــا نهنــگ الهــام بخــش  ــد. شــاید وال ی ــه مشــاهده کن فرســخ هــا فاصل

ــوده باشــد. ایرانیــان در تصویرســازی ایــن ماهــی اســاطیری ب

ــر و  ــول پیک ــوری غ ــان، جان ــته از ماهی ــا گذش ــان دری ــا در می ام
ــا دو گــوش دراز، یــک شــاخ  ــواری ب ــز وجــود دارد، جان ــی نی ماورای
زریــن و ســه پــا بــه نــام "خــر". ایــن خــر ســه پــا در میــان اقیانوســی 
اســاطیری بــه نــام "دریــای فراخکــرد" ایســتاده و آبهــای آن را پــاک 
میکنــد. احتمــاال چهارپــای درازگوشــی کــه امــروزه آن را خــر 
ــن  ــه خاطــر همیــن دو گــوش درازش از ای ــام خــود را ب ــم ن مینامی

ــه اســت ــور اســاطیری گرفت جان

ــتند.  ــده هس ــورا افری ــوران اه ــان از جان ــد ماهی ــز همانن ــدگان نی پرن
ــرای  ــن ب ــت. اهریم ــا اس ــن ه ــروس از مهمتری ــدگان  خ ــان پرن در می
ــام " بوشاســپ"  ــه ن ــوی ب ــادت در ســحرگاه، دی ــردم از عب بازداشــتن م
ــه  ــد و ب ــح زود برنخیزن ــا صب ــرد ت ــه خــواب میب ــردم را ب ــه م ــد ک آفری
ــا بوشاســپ خــروس را  ــارزه ب ــرای مب ــز ب ــزدا نی ــد. اهورام اتشــکده نرون
ــرده و از  ــدار ک ــردم را بی ــح م ــود در صب ــای خ ــا فریاده ــا ب ــده ت آفری

ــد.  ــپ برهان ــه بوشاس وسوس
ــل و منتقــل  ــده حام ــن پرن ــام دارد. ای ــر " وارغــن" ن ــده مهــم دیرگ پرن
کننــده فــره ایــزدی اســت. هنگامــی کــه جمشــید بــه دلیــل ناسپاســی 
ــرغ  ــر م ــه پیک ــره ب ــن ف ــزدی را از دســت داد، ای ــره ای ــزدا ف ــه اهورام ب
وارغــن درامــد و بــه دیگــر قهرمانــان پیوســت. وارغــن پرنــده ای اســت 
ــا خــود داشــته  ــر او را ب ــا پ کــه اگــر ســپاهیان تکــه ای از اســتخوان ی
باشــند، در نبردهــا پیروزنــد. شــاید وارغــن نمــادی از شــاهین یــا یــک 

ــده شــکاری دیگــر باشــد. پرن
ــده دیگــر " اشوزوشــت" اســت، هنگامــی کــه مــردم ناخــن هــای  پرن
خــود را میگیرنــد، نبایــد آن را بــر زمیــن بیندازنــد زیــرا دیــوان از آنهــا 

ســالح ســاخته و افریــدگان اهورایــی را مــی آزارنــد.

بایــد ناخــن هــای گرفتــه شــده را در شــکافهای دیــوار نهاد تا اشوزوشــت 
بیایــد و آنهــا را ببلعــد. بــه نظــر میرســد اشوزوشــت همان جغد باشــد

" کرشــفت" پرنــده دیگــری اســت کــه از مســئولیتهایش خوانــدن اوســتا 
و تعالیــم دینــی بــرای ســاکنان " ور جمکــرد" اســت، دژی زیرزمینــی کــه 
جمشــید آن را ســاخته و بهتریــن نژادهــای انســان وحیــوان و گیاهــان 

را در آن گذاشــته اســت. 
ــران  ــرزمین ای ــان س ــر و نگهب ــول پیک ــده ای غ ــز پرن ــروش" نی "چم

ــه ســرزمین  ــورش ب ــرای ی ــی ب ــر ایران ــوام غی ــه اق ــال ک ــر س اســت. ه
ایرانیــان امــاده میشــوند، چمــروش برخاســته و هماننــد مرغــی کــه دانــه 

ــرد ــان میب ــته و از می ــا را برداش ــد، انه میچین
ــه ســیمرغ  ــده اســاطیری "ســیمرغ" باشــد. البت شــاید مشــهورترین پرن
ــون  ــه در مت ــیمرغی ک ــا س ــوی ب ــون پهل ــتا و مت ــاطیری در اوس اس
ــیار متفــاوت اســت. ســیمرغ اســاطیری  اســالمی ســراغ داریــم بس
حیوانــی ترکیبــی اســت کــه بــا وجــود داشــتن پــر و بــال، ســری هماننــد 
ــد. آشــیانه  ــش شــیر میده ــه بچــه های ــا پســتان ب ســر ســگ دارد و ب
ســیمرغ بــر بــاالی " درخــت همــه تخمــه" در دریــای "فراخکــرد" اســت، 
درختــی کــه بــذر همــه گیاهــان را در خــود دارد و هنگامــی کــه ســیمرغ 
از آشــیانه بلنــد میشــود یــا بــر آن مــی نشــیند، ایــن بذرهــا از درخــت 
جــدا شــده و بــا بــاد بــه همــه جهــان منتقــل میشــوند و گیاهــان از ایــن 
بذرهــا مــی روینــد. ســیمرغ هــم از نمادهــای رایــج هنــر ساســانی اســت 
و بــر نقــش هــا، بافتــه هــا و ظــروف ایــن دوره بــه فراوانــی تصویــر شــده 

اســت.

جانــوران اهریمــن آفریــده یــا " خرفســترها"  بــه ان گــروه از موجــودات 
گفتــه میشــد کــه ضــد افرینــش اهورایــی عمــل میکردنــد. در حقیقــت 
بســیاری از موجــودات کــه تــا بــه امــروز هــم در نظــر بســیاری از مــردم 
ــی  ــمار خرفســتران هســتند، یعن ــد در ش ــی آین ــه حســاب م ــت" ب "آف

درنــدگان، حشــرات، انــگل هــا، خزنــدگان و دوزیســتان. 
ــی و  ــارز تباه ــه ب ــرگ نمون ــرگ اســت. گ ــه خرفســتران گ در راس هم
ویرانگــری اســت. ایــن تقابــل گــرگ بــه عنــوان نمــاد افرینــش اهریمنــی 
و ســگ بــه عنــوان نمــاد افرینــش اهورایــی، نشــانه دیگــری از گذشــته 

ــف گــرگ  ــواع مختل ــی هــا اســت. ان کشــاورزی و شــبانی اریای
بــه جــز خــود ایــن ســگ ســان مشــهور،عبارتند از تقریبــا 
ــر. در  ــدگان دیگــر همچــون شــیر، پلنــگ و بب همــه درن
دوره هــای بعــد موجــودات دیگــری همچــون فیــل هــم 
بــه فهرســت خرفســتران اضافــه شــده انــد. شــاید غیبــت 

شــیر بــه عنــوان نمــاد قــدرت در هنــر ساســانی، بــه دلیــل 
ــوده اســت کــه در آن  انگیــزه هــای دینــی ایــن دودمــان ب

گــراز را بــه عنــوان نشــانه نیــرو و قــدرت جایگزیــن شــیر کــرده 
انــد. در اخــر الزمــان، همــه انــواع گرگهــا بــه هــم پیوســته و یــگ 

گــرگ هیــوال پدیــد مــی اورنــد و تنهــا بــا کمــک منجیــان و نیایــش 
هــای مزداپرســتان اســت کــه ایــن هیــوال نابــود میشــود. 

خزنــدگان و دوزیســتان دســته دیگــر خرفســتران هســتند. نیرومندترین 
ــد آورد،  ــی پدی ــاه کــردن افرینــش اهورای ــرای تب آفتــی کــه اهریمــن ب
مــاری عظیــم الجثــه و ســه ســر بــه نــام " اژی دهــاک" بــود. همیــن مــار 
غــول آســا پــس از اســالم شــخصیتی انســانی پیــدا کــرد و بــه " ضحــاک 
ــرگ  ــس از کشــته شــدن گ ــان، پ ــل شــد. در اخرالزم ــار دوش" تبدی م

ــد و مــاری عظیــم  ــه هــم میپیوندن ــدگان ب هیــوال،  همــه مارهــا و خزن
ــا آفرینــش اهورایــی تبــاه شــود، امــا مزداپرســتان  ــد ت ــد مــی آورن پدی
بــار دیگــر بــا کمــک منجیــان و نیایــش کــردن  او را از میــان میبرنــد. 
اهریمــن نیــز بدنــی بــه شــکل وزغ بــا خالهــای ســیاه و خاکســتری دارد 
و هــم اوســت کــه بــرای از بیــن بــردن درخــت هــوم ســپید یــا گوکــرن 
ــا  وزغــی آفریــده تــا ریشــه هــای ان درخــت را بجــود، امــا اهورامــزدا ب
افریــدن کــر ماهــی و نگهبــان کــردن او بــر ایــن درخــت، مانــع او شــده 

اســت. 
انــواع مختلــف حشــرات همگــی از خرفســتران هســتند. یکــی از نفــرت 
ــد  ــری همانن ــو"، ظاه ــا "نس ــه ی ــو الش ــی دی ــوان یعن ــن دی ــز تری انگی
مگــس دارد. مورچــه نیــز بــه دلیــل آســیب رســاندن بــه انبارهــای غلــه 
ــداد" کفــاره بســیاری از گناهــان  ــود و در " وندی از خرفســتران منفــور ب
کشــتن تعــداد زیــادی " مــور دانــه کــش" اســت. کــرم هــا هــم از انــواع 
ــه  ــواد" در کارنام ــرم هفت ــتان "ک ــتند. در داس ــتران هس ــر خرفس دیگ
ــران  ــیر، وی ــای اردش ــوارترین ماموریته ــی از دش ــکان، یک ــیر باب اردش

یــا کــردن دژی اســت کــه ســرور آن "  هفتــواد" 
ــول  ــی غ ــان بوخــت" از کرم " هفت

آســا نگهــداری کــرده و همانند 
ــتش  ــدا او را پرس ــک خ ی

اردشــیر  میکنــد. 
حملــه  بــا  کــه 
توفیقــی  دژ  بــه 
نیافــت، در پوشــش 
ــه  ــه ب ــی ک بازرگان
کــرم  پرســتش 
وارد  اســت  آمــده 
دژ میشــود، اعتمــاد 
ــرم را  ــتاران ک پریس
ــد و در  ــب میکن جل
ــب آن  ــت مناس فرص

میکشــد.  را 

برای مطالعه بیشتر:
1- دانشنامه اساطیری جانوران و 
اصطالحات وابسته، نوشته خسرو 

قلی زاده، انتشارات کتاب پارسه
2- بندهشن، ترجمه مهرداد بهار، 

انتشارات توس
3- گزیده های زادسپرم، 

ترجمه محمدتقی راشد محصل، 
پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی



ملزومات گردشگری
در دسترس
ــش  ــه در بی ــت ک ــی اس ــاد جهان ــای اقتص ــن بخش ه ــی از مهم تری ــگری یک ــت گردش صنع
ــف  ــع مختل ــان صنای ــتغال زایی را در می ــی و اش ــترین درآمدزای ــر، بیش ــۀ اخی ــک ده از ی
جهــان داشــته اســت.   از انجایــی کــه ایــن صنعــت عــالوه بــر مزیــت هــای اقتصــادی اثــار 
فرهنگــی، سیاســی ،اجتماعــی و حتــی امنیتــی بــرای جوامــع دارد تقریبــا تمــام کشــور هــا 
درصــدد هســتند از تمــام ظرفیــت هــای موجــود در کشــور خــود بــرای افزایــش توریســت 
ورودی اســتفاده کننــد . در ایــن بیــن آنچه مســلم اســت وجــود زیرســاخت ها و تســهیالت 
مناســب از فاکتــور هــای اصلــی بــرای موفقیــت در عرصــه گردشــگری در نظــر گرفتــه مــی 
شــود. زیرســاخت هــا و تســهیالت  کــه پاســخگوی نیازهــای همــه ی افــراد جامعــه حتــی 

افــراد ناتــوان و معلول،کــودکان و ســالخوردگان نیــز باشــد 

امروزه تقریبا 650 میلیون نفر در جهان با ناتوانیهای 
مختلفی زندگی میکنند. اگر این تعداد افراد ناتوان را با 

افراد خانوادشان در نظر گرفت تقریبا 2 میلیارد نفر تحت 
تاثیر ناتوانی قرار دارند. 

نسیم خورسندی
مدرس و پژوهشگر در گردشگری در دسترس
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لزوم گسترش گردشگری در دسترس

صنعــت  پژوهشــگران   دیگــر  ســوی  از 
ــد  ــر میگرن ــا درنظ ــی پوی ــگری را صنعت گردش
کــه دائمــا در حــال تغییــر اســت و در ایــن 
ــود  ــه وج ــگری ب ــی از گردش ــاخه نوین ــن  ش بی
ــده مــی  امــده کــه گردشــگری در دســترس نامی
شــود و  شــرایط را بــرای افــرادی کــه نمیتواننــد از 
بســته هــای معمــول ســفر اســتفاده کننــد مهیــا 
ــگری در  ــر گردش ــارت دیگ ــه عب ــازد . ب ــی س م
دســترس ،فراینــد توانمنــد ســازی افــراد ناتــوان 
ــت  ــول عدال ــاس اص ــالمندان براس ــمی و س جس
ــی  ــه جهان ــق ارائ ــت از طری ــتقالل و کرام و اس
خدمــات محصــوالت و محیــط هــای 

گردشــگری .

ــدار در ســال 2008در پژوهشــی  ــات گردشــگری پای ــز تحقیق مرک
ــت  ــا و فرص ــش ه ــترس چال ــگری در دس ــوان "گردش ــت عن تح
هــا " اشــاره دارد کــه امــروزه تقریبــا 650میلیــون نفــر در جهــان 
ــراد  ــا ناتوانیهــای مختلفــی زندگــی میکننــد. اگــر ایــن تعــداد اف ب
ــا افــراد خانوادشــان در نظــر گرفــت تقریبــا 2 میلیــارد  ناتــوان را ب
نفــر تحــت تاثیــر ناتوانــی قــرار دارنــد. ایــن اقلیــت بــزرگ در جهان 
بــه معنــای دســتیابی بــه بــازار بالقــوه  بــرای صنعــت گردشــگری 
اســت کــه مســلما ورود ایــن جامعــه بــه بــازار گردشــگری نیازمنــد 

ــا شــرایط افــراد اســت. برنامــه ریــزی متناســب ب

اهمیــت توجــه و گســترش گردشــگری در دســترس را میتــوان در 
بعــد حقــوق بشــری و اقتصــادی دســته بنــدی کــرد:

ــان  ــت یکس ــد فرص ــه بخواه ــه جامع ــر ی ــری: اگ ــوق بش 1. حق
بــرای همــه ی اعضــای خــود فراهــم اورد الزم اســت هزینــه هــای 
دسترســی را میــان همــه اعضــا تقســیم کنــد نــه فقــط افــرادی کــه 
بــه انهــا نیــاز دارد .از ایــن رو قابلیــت دسترســی مرتبــط بــا بحــث 

ــرد. ــد ان را بپذی ــوده و جامعــه بای عدالــت ب
2. حــق شــهروندی: تفریــح و گــردش بخشــی از حــق شــهروندی 
بــوده و بــه عنــوان حــوزه ای بــرای تجلی احساســات خودشــکوفایی 
ــث  ــه بح ــت ب ــود.بنابراین اهمی ــی ش ــه م ــر گرفت ــال در نظ و کم
ــرای نهادینــه  ــزاری اســت ب مناســب ســازی اماکــن گردشــگری اب

کــردن حقــوق شــهروندی
3. اقتصادی: 

ــالمندان،افراد دارای  ــه )س ــراد جامع ــف وســیعی از اف ــا طی ب
ــرو هســتیم. ــاز هــای خــاص و...(روب ــا نی معلولیت،بیمــاران ب

ــه طــور حــدودی نزدیــک 10 درصــد از افــراد جامعــه دچــار  • ب
)WHO( .ــتند ــت هس معلولی

• ســالمندان بــه عنــوان قســمتی از جامعــه هــدف گردشــگری 
ــا را  ــه م ــراد جامع ــون از اف ــدود 6 میلی ــترس ح در دس

ــد. ــکیل میدهن تش
ــد در  ــح میدهن ــراد ترجی ــن اف ــیاری از ای بس
ــه  ــود ب ــه خ ــد ک ــفر برون ــه س ــر ب ــوت ت ــان خل زم
ــودن صنعــت گردشــگری کمــک  ــی ب کاهــش فصل

ــد. میکن
ــراه  ــا هم ــب ب ــاص اغل ــای خ ــاز ه ــا نی ــراد ب اف
بــه ســفر میروند.طیــق یــک نظــر ســنجی دربــاره تعــداد 
همراهــان افــراد بــا نیــاز هــای ویــژه ،تخمیــن زده شــده کــه 
بــه طــور میانگیــن ،هــر شــخص بــا نیــاز هــای ویــژه بــه همــراه 1,9 

نفــر بــه مســافرت میــرود .
ــادر  ــوع گردشــگری ،صنعــت گردشــگری ق ــن ن ــا ای ــا ارتق ب
ــا نوعــی  ــرادی کــه ب ــه جــذب بازدیدکننــدگان بیشتراســت، و اف ب
محدودیــت روبــرو هســتند تمایــل دارنــد مــدت بیشــتری در 

ــد . ــد بمانن مقص
ــافران  ــب مس ــتند اغل ــت هس ــه دارای محدودی ــرادی ک اف

ــتند . ــاداری هس وف
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برای توسعه و ترویج گردشگری 
در دسترس، وجود مجموعه ای 

که این خدمات را متناسب با نیاز 
افراد فراهم کند امری ضروری 

تلقی می شود.

خدمات و امکانات در گردشگری در دسترس

یکی از شروط 
راه اندازی 
و توجه به 

گردشگری 
توانخواهان 
و سالمندان 

طراحی خوب 
و مناسب در 

ساختمان ها، 
محیط های 

فیزیکی، 
پارکینگ ها، 

محصوالت، 
وسایل ارتباطی 
و خدمات است.

ــره وار  ــده ای ای زنجی ــوان پدی ــه عن ــی گردشــگری ب ــه طــور کل ب
در نظــر گرفتــه میشــود و متشــکل از سیســتم پیچیــده ای از 
فعالیــت هــا و خدماتــی اســت کــه بســیار بــه یکدیگــر مرتبــط انــد 
ــد .در گردشــگری در دســترس  ــه ســفر دارن ــادی ب و وابســتگی زی
ــا  ــن معن ــرار داد . بدی ــر ق ــد نظ ــا م ــی ه ــن پیچیدگ ــد ای ــز بای نی
کــه دسترســی بایــد در کل چرخــه گردشــگری اعــم از رزرو 
،فراهــم اوردن اطالعــات ،حمــل و نقــل ،اقامــت ،جاذبــه هــا ،رفتــار 

ــد . ــل باش ــردش دخی ــوراک و گ ــه خ ــدان تهی کارمن
ــر  ــر تاثی ــای زنجی ــه ه ــی از حلق ــی در یک ــه نقص ــر گون ــود ه وج
عمیقــی بــر کل چرخــه و تجربــه دریافــت شــده ســفر دارد.بنابرایــن 
ــرای توســعه و ترویــج گردشــگری در دســترس وجــود مجموعــه  ب
ای کــه ایــن خدمــات را متناســب بــا نیــاز افــراد فراهــم کنــد امــری 
ضــروری تلقــی مــی شــود . ایــن خدمــات بــه تفکیــک بــه صــورت 

ــدی می شــود. ــر دســته بن زی
1. حمل و نقل شهری و بین شهری دسترس پذیر 

ــرای مشــارکت  حمــل ونقــل عمومــی یــک پارامتــر اساســی ب
بیشــتر افــراد معلــول در جامعــه اســت کــه بــه علــت 
محدودیــت کــه بــا ان روبــرو هســتند  از رانــدن یــک وســیله 
ــرای اســتفاده از سیســتم حمــل و  ــد و ب ــوان ان ــوری نات موت
ــژه ای  ــات وی ــا بیــن شــهری نیازمنــد امکان نقــل شــهری و ی
هســتند . ایــن امکانــات ویــژه  در ترمینــال هــای و فــرودگاه هــا 
و ایســتگاه راه اهــن و یــا در سیســتم حمــل نقــل شــهری ماننــد 

ــد لحــاظ شــود. ــوس شــهری  بای متــرو ،اتوب
یکــی از مهــم تریــن ارکان در مبحــث حمــل و نقل گردشــگری 
در دســترس وجــود ون هــای مناســب ســازی بــرای گشــت 
شــهری و گاهــا بــرای حمــل و نقــل بیــن شــهری  اســت 
ــراد  ــرای اف ــا ب ــس ه ــق اژان ــات از طری ــن خدم ــه ای ک
دارای محدودیــت  در بســته ســفر تعریــف مــی شــود.

2. اقامت در هتل دسترس پذیر
پژوهــش هــا نشــان میدهــد بیــش از دو ســوم 
معلولیــن اگــر احســاس کننــد محــل اقامــت 
مســافرت  بیشــتر  داشــت  خواهنــد  مناســبی 

. می کننــد 

ــا بخــش  ــل ه ــی کــم و بیــش در طراحــی و معمــاری هت ــه طــور کل ب
هــای مختلــف و امکانــات بــرای افــراد غیــر معلــول طراحــی شــده ولــی 
متاســفانه کمتــر بــرای مســافران دارای معلولیــت تدابیــری اندیشــه شــده 
اســت کــه البتــه بــا تغییــر فیزیکــی متناســب بــا شــرایط افــراد معلــول 
در هتــل هــا زمینــه ورود ایــن افــراد فراهــم مــی شــود . و الزم اســت این 
تناســب ســازی هــا در قســمت هــای مختلــف هتــل از جملــه پارکینــگ 
،ورودی هتــل ،بخــش پذیــرش و اسانســور ، اتــاق هــا  و حمــام و 
دستشــویی ایجــاد شــود. بــه طــور کلــی براســاس اســتانداردهای جهانــی 
تعــداد اتــاق هــای دســترس پذیــر در یــک اقامتــگاه براســاس تعــداد کل 
اتــاق هــای موجــود احتســاب میشــود بــه ایــن معنــا کــه بــه ازای هــر 

25 اتــاق یــک اتــاق بایــد دســترس پذیــر باشــد.
اژانــس هــای مســافرتی تخصصــی هنــگام ارائــه یــک بســته ســفر  بایــد 
بــه انتخــاب و رزرو یــک اتــاق دســترس پذیــر توجــه ویژه داشــته باشــند 

در غیــر اینصــورت بــا ناراضیــت و لغــو ســفر مواجــه خواهنــد شــد .
3. مبلمان و فضای شهری دسترس پذیر 

ــان و  ــگری توانخواه ــه گردش ــه ب ــدازی و توج ــروط راه ان ــی از ش یک
ســالمندان طراحــی خــوب و مناســب در ســاختمان هــا ،محیــط هــای 
ــات  ــی و خدم ــایل ارتباط ــوالت ، وس ــا ،محص ــگ ه ــی ، پارکین فیزیک
ــای همــه  ــاز ه ــه نی ــن اســت ک ــای ای ــه معن اســت . طراحــی خــوب ب
افــراد جامعــه توجــه شــود در طراحــی مبلمــان شــهری بایــد معلولیــت 
ــا توجــه شــود. در  ــای ان ه ــن خواســته ه ــراد و هــم چنی ــی اف و ناتوان
صــورت ایجــاد و طراحــی دســترس پذیــر در شــهر عبــور ومــرور بــرای 

ــرای  ــی ب ــت رقابت ــه مزی ــود ک ــد ب ــه خواه ــدون دغدغ ــگران ب گردش
ــد . ــتر می کن ــد بیش ــوان مقص ــه عن ــهر ب ــاب ان ش انتخ

4. جاذبه های تاریخی و طبیعی  دسترس پذیر 
ــازی  ــب س ــور مناس ــه منظ ــی ب ــای تاریخ ــا ه ــات در بن ــام اصالح انج
ــن  ــود . ای ــی ش ــی م ــات متنوع ــامل اقدام ــا ،ش ــه ان ه ــی ب دسترس
اصالحــات میتوانــد بــه ســادگی نصــب یــک ســطح شــیب دار کوچــک 
یــا شــامل اقدامــات پیچیــده تــری باشــد کــه منجــر بــه تغییــر عــوارض 
داخلــی و خارجــی اثــر خواهــد شــد. ایــن دســترس پذیــری در مــکان 
طبیعــی هــم مــورد نیــاز اســت .ماننــد اســتفاده از پــت وی و یــا ســازه 

ــط زیســت در ســواحل . ــا محی ــازگار ب ــای س ه
ــا  ــی ی ــن تاریخ ــد از اماک ــافرتی بازدی ــای مس ــس ه ــای اژان ــور ه در ت
طبیعــی دســترس پذیــر بــه شــدت حائــز اهمیــت اســت .ایــن دســترس 
پذیــری  میتوانــد بــه صــورت فیزیکــی و گاهــا  در غالــب اپلیکشــن هــا 

بــه مســافران بــا نیــاز هــای ویــژه ارائــه شــود. 

یک اژانس مسافرتی برای افراد با نیاز ها ویژه همانند هر 
اژانس مسافرتی  خدمات خود را به مسافر عرضه میکند با این 

تفاوت که در ارائه خدمات در تمام زنجیره صنعت گردشگری 
همان طور که در باال ذکر شد محدودیت های افراد  را در نظر 

میگیرند و متناسب با ان بسته های سفر را تنظیم می کند.



هـر کـودک ایـرانـی؛
یک سفیر گردشگری

ــوط  ــارت مرب ــن عب ــنیده ایم. ای ــی« را ش ــن طالی ــارت »س ــات عب ــه دفع ب
ــا ســن  ــه دنیــا آمــدن یــک کــودک ت ــه آغازیــن روزهــای ب مــی شــود ب
15 ســالگی کــه شــروع نوجوانــی و التهابــات ورود بــه بزرگســالی را تجربــه 
ــزرگ  ــودک ب ــا ک ــه ت ــنویم ک ــنا می ش ــت و آش ــا از دوس ــم. باره ــی کنی م
نشــده و بــه ســن نوجوانــی نرســیده، او را بــه کالس زبــان بفرســتید و یــا 
ــل از  ــا غاف ــوزد. ام ــی را بیام ــا مهارت ــد، ت ــام دهی ــش انج ــالن کار را برای ف

ــه چشــم  اهمیــت گردشــگری و نهادینــه کــردن ایــن موضــوع ب
یــک مهــارت و باالتــر از آن، یــک ارزش و 

ــت  ــا طبیع ــان ب ــنایی انس آش
بوده ایــم.

یکی از عمده وظایف ما برای نجات صنعت گردشگری آشنا کردن کودکان با این صنعت است. 

محمد رضا ریاضی
مدیر دفتر خدمات مسافرتی
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کودکان بخشی 
از جامعه 

گردشگری 
بشمار می روند 

و گردشگری 
کودک نوعی از 
گردشگری و از 
جمله مهم ترین 

حوزه های 
گردشگری به 
شمار می رود.

هــر چیــزی می توانــد تهدیــدی علیــه صنعــت گردشــگری باشــد. از ســقوط یــک بالگــرد گرفتــه، تــا مســائل و منقاشــات سیاســی و همه گیــری یــک 
ــار آن را معیــوب می کنــد.  ویــروس می توانــد حکــم چکشــی را داشــته باشــد کــه بــه تنــگ بلوریــن و شــکننده گردشــگری وارد می شــود و هــر ب
ــر  ــوان تقصی ــه گــوش می رســد را نمی ت ــن ب ــن تنــگ بلوری ــاز هــم صــدای شکســتن ای ــا ب ــن کــه در روزهــای آرام و خــوب، در زندگــی م ــا ای ام
حــوادث غیــر مترقبــه دانســت. ایــن مــا هســتیم کــه مقصــر اصلــی آســیب بــه صنعــت گردشــگری بــه حســاب می آییــم. گرچــه ایــن ســوال پیــش 
می آیــد کــه چطــور مــا می توانیــم یکــی از متهمیــن ردیــف اول آســیب رســانی بــه ایــن صنعــت باشــیم. یکــی از عوامــل عمــده آسیب رســانی ایــن 
اســت کــه مــا همچنــان بــه ســفر و مناطقــی کــه بــه آن هــا ســفر می کنیــم، بــه چشــم یــک کاالی مصرفــی می نگریــم گویــی نمی دانیــم درقبــال 
نقاطــی کــه بــا آن هــا ســفر می کنیــم، وظایــف بســیاری داریــم. یکــی از عمــده وظایــف مــا بــرای نجــات صنعــت گردشــگری ایــن اســت کــه از 
همیــن آغــاز، کــودکان را بــا ایــن صنعــت آشــنا کــرده و دســت بــه کار رواج گردشــگری کــودک شــویم. جــدا از لذت هایــی کــه گردشــگری بــرای 

پرشــورمان  ــط زیســت اســت.کــودکان  ــا طبیعــت و اهمیــت حفــظ محی ــا ب ــد داشــته باشــد، آشــنایی آن ه می توان

کـودکـــان بخشی از جامعه گردشگری 
بشــمار می رونــد و گردشــگری کــودک نوعــی از گردشــگری و از جملــه 
ــا حساســیت های  ــه ب ــی رود ک ــه شــمار م ــن حوزه هــای گردشــگری ب مهم تری
ــات  ــن موضوع ــه مهم تری ــودک از جمل ــگری ک ــراه اســت. گردش ــیاری هم بس
ــه در  ــورهایی ک ــود. کش ــوب می ش ــگری محس ــت گردش ــه صنع ــر مجموع زی
ــل  ــای قاب ــرمایه گذاری ه ــه س ــد و ب ــت می کنن ــانی حرک ــعه انس ــیر توس مس
توجهــی در ایــن بخــش می پردازنــد، می تواننــد رونــق چشــمگیری را در 

حــوزه مســایل اقتصــادی کشورشــان ایجــاد کننــد.
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کودکی که با 
گردشگری 

آشنایی دارد 
بهتر می تواند 

خود، محیط 
و کشورش را 
بشناسد و در 

نتیجه به هویت 
اصلی و ملی 

خود دست یابد.

کــودکان در ســفر، فرصــت کشــف، کنجــکاوی می یابنــد و در پــی 
ــمت  ــن قس ــان انگیزتری ــون هیج ــتند، چ ــد هس ــه جدی ــب تجرب کس
دربــاره ســفر مخصوصــا طبیعــت حــس آزادی و اســتقالل بــرای 
ــن ویژگــی دوران کودکــی اســت کــه امــروزه  گشــت و گــذار اســت. ای
ــاید  ــا و ش ــمند، فیلم ه ــی های هوش ــازی، گوش ــای مج ــودکان در فض ک
ــه نــدرت برایشــان ایــن اتفــاق رخ می دهــد  کتاب هــا مــی بیننــد امــا ب
و همیــن دلیــل اســت کــه کــودکان امــروز بیشــتر زمــان خــود را صــرف 
بازی هــای کامپیوتــری می کننــد. مــا بایــد از فرصــت ســفر بــرای 
ــت  ــک ســفیر گردشــگری نهای ــرای ســاختن ی ــی کــودکان ب نســل فعل
ــظ  ــه حاف ــوند ک ــت ش ــی تربی ــا کودکان ــیم، ت ــته باش ــتفاده را داش اس
طبیعــت، تاریــخ و فرهنــگ گذشــتگان باشــند. در ایــن طــرح هــدف مــا 
ــد  ــای جدی ــاد فرصت ه ــن ایج ــا و همچنی ــن فرصت ه ــتفاده از همی اس
بــرای آشــنایی کــودکان بــا مفهــوم گردشــگر و گردشــگری اســت. دوران 
ــن  ــت. از همی ــد اس ــات جدی ــات و تجربی ــف اتفاق ــی، دوران کش کودک
ــن  ــه مهم تری ــم ک ــاز کنی ــا گردشــگری را آغ ــس ب ــد و ان ــد پیون رو، بای
ــه میراث شــان همچنیــن ترغیــب و  ــن طــرح آشــنایی آنهــا ب هــدف ای

بــه تشویقشــان بــرای داشــتن نگاه  مســئوالنه 
اســت. محیــط زیســت 

مــا بــا احتــرام بــه حــس آزادی، اســتقالل و خالقیت 
ــه طــور  ــرد. ب ــم ک ــه ســفر خواهی ــد ب ــا را عالقه من ــودکان آنه ک
مثــال در یــک کمــپ خانوادگــی بــرای برپایــی چــادر، تزئینــات، 
پیــدا کــردن هیــزم و ... آنهــا را شــریک می کنیــم کــه ایــن امــر 
ــودکان و  ــه ک ــفر ب ــورد س ــی در م ــای اصول ــه آموزش ه ــاز ب نی
ــه  ــر آن اســت ک ــرح ســعی ب ــن ط ــا دارد. در ای ــی خانواده ه حت
بــا پرداخــت بــه موضوعــات مهــم گردشــگری در غالــب برگــزاری 
ــول  ــا اص ــا را ب ــف و ...  آنه ــای مختل کارگاه ه
ــگری  ــم. گردش ــنا کنی ــفر آش ــه س اولی
کــودک بــه دلیــل آن کــه نوعی توســعه 
انســانی محســوب می شــود، از منظــر 
ــز اهمیــت  کشــورهای پیشــرفته حائ
بســیار اســت. مهم تریــن مرحلــه 
ــردی  ــت ف ــکل گیری هوی ــد و ش رش
و اجتماعــی در دوران کودکــی اتفــاق 
ــه  ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــد، بای می افت
ــه  ــودک چ ــگری ک ــه گردش ــرد ک ک
ــت  ــری هوی ــکل گی ــر ش ــی ب نقش
خواهــد  ســن  ایــن  در  افــراد 

داشــت.

کودکــی کــه بــا گردشــگری آشــنایی دارد بهتــر می توانــد خــود، محیــط 
و کشــورش را بشناســد و در نتیجــه بــه هویــت اصلــی و ملــی خود دســت 
یابــد. در ایــن زمینــه آشــنایی کــودک بــا میــراث تاریخــی نقــش بســیار 
مهمــی دارد، کــودک بــا گذشــته خــودش آشــنا شــده و بهتــر می توانــد 
بــه آینــده خــود مســلط شــود، آشــنایی بــا هویــت ملــی در بســیاری از 
ــی  ــوش هیجان ــش ه ــر دارد. افزای ــی تأثی ــت مل ــی در امنی ــا حت جنبه ه
در کــودک از دیگــر نتایــج فعالیــت در حــوزه گردشــگری کــودک اســت. 
هرچــه کــودک در معرفــی مــراودات و مناســبات اجتماعــی قــرار بگیــرد، 
ــد  ــری خواه ــش بهت ــش و واکن ــه و کن ــود یافت ــی او بهب ــوش هیجان ه

داشــت.
ــان  ــودکان و نوجوان ــنایی ک ــگری و آش ــه گردش ــازی در زمین فرهنگ  س
بــا میراث فرهنگــی را یکــی از موضوعــات مهــم تربیتــی کــودکان اســت 
و بایــد آمــوزش و پــرورش را در ایــن زمینــه مســئول دانســت. مــا نیــاز 
بــه فرهنگ ســازی داریــم و بایــد یــک کار ریشــه ای کنیــم کــه در ایــن 
میــان آمــوزش و پــرورش نقــش اساســی و مهمــی دارد. امــروزه بیــش از 
هــر زمــان دیگــر فقــدان تورهــای گردشــگری بــرای کــودکان و نوجوانــان 

ــف حــس می شــود. در رده هــای ســنی مختل
ــه  ــترده ب ــای گس ــل خانواده ه ــران، تبدی ــی در ای ــبک زندگ ــر س تغیی
شهرنشــینی،  و  مهاجــرت  فزاینــده  رشــد  هســته ای،  خانواده هــای 
ــه  ــده ای ب ــودکان و پدی ــی ک ــر حرکت ــینی، فق ــترش آپارتمان نش گس
نــام »ســندرم دوری از طبیعــت« و بســیاری عوامــل دیگــر کــه موجــب 
شــکل گیــری نیــازی در جامعــه شــده اســت کــه ایــده ســفر و بــه ویــژه 
ــن  ــه ای از ای ــع گوش ــرای رف ــی ب ــه راه ــودکان را ب ــردی ک ــت گ طبیع

ــرد. ــل ک ــا تبدی دســت نیازه

ــا  ــت و ی ــدارس طبیع ــط م ــه توس ــوان چ ــودک و نوج ــگری ک گردش
مــدارس آمــوزش و پــرورش برگــزار شــود و چــه آژانس هــای مســافرتی 
ــد، نقــش بســزایی درســالمت، شــادابی و  ــدام نماین ــه اجــرای آنهــا اق ب

ــد. ــا می کن ــودکان ایف ــتی ک تندرس
ــای  ــه ارتق ــد ب ــی می توان ــای گروه ــازه و بازی ه ــات ت ــه ارتباط تجرب
ــا حضــور در  مهارت هــای اجتماعــی و عاطفــی کــودک کمــک کنــد و ب
ــان تاثیــر  ــر گســترش روحیــه مســوولیت پذیری و همــکاری آن گــروه، ب
ــای  ــور در محیط ه ــه حض ــی و تجرب ــاهدات عین ــاف، مش ــذارد. اکتش گ
مختلــف شــهری و روســتایی موجــب افزایــش پایــداری اطالعــات عمومی 

ــد. ــش می ده ــودکان افزای ــری را در ک ــه یادگی ــه ب ــان شــده و عالق آن
ــرای  ــای گردشــگری ب ــدان توره ــر فق ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــروزه بی ام
کــودکان و نوجوانــان در رده هــای ســنی مختلــف حــس می شــود. 
ــف آموزشــی و تفریحــی در  ــا اهــداف مختل ــد ب ســفرهایی کــه می توانن
ــی،  ــای گروه ــی، بازی ه ــش و قصه گوی ــون نمای ــی چ ــب فعالیت های قال
کارگاه هــای آموزشــی و … نــکات بســیاری را بــه کــودکان منتقــل کنــد.

هر کودک ایرانی، یک سفیر گردشگری، شعاری 
است که باید به آن جامه عمل بپوشانیم، تا 

با آموزش و برقراری پیوند بین کودکان و 
گردشگری از آنها سفیرانی برای توسعه و رونق 
و همچنین حفظ میراث شان بسازیم تا آن را به 

نسل های بعدی منتقل کنند.
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ــه  ــل توج ــرات قاب ــارغ از تاثی ــگری ف گردش
ــردم  ــوم م ــر روح و روان عم ــناختی ب جامعه ش
از اقشــار گوناگــون، یــک فرآینــد میــان 
کارکــردی، در برگیرنــده طیــف وســیعی از 
ــای  ــق و دیدگاه ه ــات، عالی ــا گرایش ــراد ب اف
ــای  ــاد قرابت ه ــا ایج ــه ب ــت ک ــف اس مختل
مــادی و معنــوی، بــه شــناخت و درک عمیــق از 
تضــارب و تفاوت هــای فرهنگــی میــان جوامــع 
ــد  ــب خواه ــا موج ــر نهایت ــن ام ــد. ای می انجام
ــات  ــی و عرفی ــی، آئین ــوع فرهنگ ــا تن ــد ت ش
اجتماعــی در کشــورهای گرداگــرد گیتــی 
ــری  ــی فک ــدی و اقتدارگرای ــات ج ــه اختالف ب
ــیه  ــه حاش ــن، ب ــرور از مت ــه م ــد و ب نیانجام

ــد. ــال یاب انتق

بانوان همواره در تحقق اعتمادسازی و جهت دهی به توسعه هنرهای سنتی و صنایع دستی 
مناطق دور افتاده و کمتر شناخته شده که پتانسیل های منحصر به فرد و بعضًا مهیجی را برای 

مخاطب و جامعه هدف ایجاد می کند، اتفاقات مهم و به سزایی را رقم زدند.
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ــوع و  ــه ن ــته ب ــا آن بس ــط ب ــع  مرتب ــگری و صنای ــای گردش فعالیت ه
زمینــه عملکــردی، بــر خــالف صنایــع ســنگین کــه روحیــه نســبتاً جدی 
ــوری  ــردم مح ــف و م ــس لطی ــد، جن ــش را می طلب ــر تن ــت پ و مدیری
ــت  ــردم، می بایس ــای م ــا توده ه ــاط ب ــل و ارتب ــه در تعام دارد؛ چنان ک
ــق و  ــه رون ــرم، ب ــانی گ ــط انس ــتانه و رواب ــای دوس ــاد فضاه ــا ایج ب
ادامــه رونــد جــذب و توســعه گردشــگری پرداخــت. الزمــه ایــن مهــم، 
ــوان اســت،  شــناخت ظرفیت هــای نیمــی از جوامــع کــه متشــکل از بان
خواهــد بــود کــه در جامعــه گردشــگری حــال حاضــر دنیــا، بــه عنــوان 
ــدود  ــاری ح ــاظ آم ــه لح ــد. ب ــی می کنن ــش آفرین ــق، نق ــی موف مدیران
ــات،  ــر خدم ــه دفات ــان، از جمل ــگری جه ــع گردش ــد از صنای 67 درص
هتل هــا و اقامت گاه هــا، ســازمان هاو نهادهــای حاکمیتــی در زمینــه 
ــت  ــط تح ــاخت های مرتب ــرمایه و زیرس ــذب س ــز ج ــگری، مراک گردش
ــن  ــه ای ــود ک ــوان اداره می ش ــط بان ــی، توس ــا میان ــی ی ــت عال مدیری
موضــوع بــر اهمیــت و نقــش انــکار ناپذیــر آنــان در ایــن صنعــت صحــه 
ــم  ــز حاک ــران نی ــی در ای ــای متفاوت ــا مولفه ه ــه ب ــن مقول ــذارد. ای می گ
ــری در توان مندســازی  ــدی دیگ ــای کلی ــزودن نقش  ه ــا اف ــا ب اســت، ام
ــای  ــز ظرفیت ه ــعه یافته و حائ ــر توس ــق کمت ــروت در مناط ــد ث و تولی
ســرمایه گذاری حــوزه گردشــگری کــه معمــوالً به طــور ارگانیــک 
ــای مهــم در توســعه  شناســایی و شــناخته می شــوند. یکــی از ویژگی ه
ــی و  ــق صنعــت گردشــگری، به خصــوص در جوامــع کوچــک محل و رون
روســتایی، اعتمادســازی ســازنده و ایجــاد شــناخت از امکانــات و عوایــدی 
اســت کــه بــا ورود عالقه منــد بــه عناصــر تاریخــی، فرهنگــی در حیطــه 
ــرای ســاکنان  ــی ب ــث طبیع ــن و مواری ــه و ســنت های که ــگ عام فرهن
به همــراه خواهــد آورد. بانــوان همــواره در تحقــق اعتمادســازی و جهــت 
دهــی بــه توســعه هنرهــای ســنتی و صنایع دســتی مناطــق دور افتــاده 
ــاً  ــرد و بعض ــر به ف ــیل های منحص ــه پتانس ــده ک ــناخته ش ــر ش و کمت
ــات  ــد، اتفاق ــاد می کن ــدف ایج ــه ه ــب و جامع ــرای مخاط ــی را ب مهیج
مهــم و بــه ســزایی را رقــم زدنــد کــه در بســیاری از موقعیت هــا منتــج 
ــتا و  ــی در روس ــدی و اجتماع ــادی، کالب ــترده اقتص ــرات گس ــه تغیی ب

جوامــع محلــی شــده اســت.

ــع  ــاال، از تواب ــه ب ــتای قلع ــوع، روس ــن موض ــذاب ای ــای ج از نمونه ه
ــا بافــت تاریخــی و ارزشــمند پلکانــی،  شهرســتان شــاهرود اســت کــه ب
ــتا  ــن روس ــود. ای ــناخته می ش ــمنان ش ــتان س ــوله اس ــوان ماس ــه عن ب
ــه گردشــگری  ــرای بســیاری از عالقه منــدان ب ــا یــک دهــه گذشــته ب ت
طبیعــی و تاریخــی در کشــور، نــام آشــنا یــا شــناخته شــده ای نبــود، تــا 
ــی در  ــکونی تاریخ ــدی مس ــل، واح ــکار عم ــا ابت ــو ب ــک بان ــه ی زمانی ک
بافــت پلکانــی را خریــداری و آن را بــه اقامتــگاه بوم گــردی تبدیــل نمــود. 
ــن زیرســاخت های  ــی و تأمی ــه محل ــا اعتمادســازی در جامع ــن رو ب از ای
فرهنگــی الزم، نظیــر برگــزاری جلســات مشــترک بــا ده یــاری، شــورای 
ــاً در  ــه عمدت ــردم ک ــان م ــوذ در می ــخاص ذی نف ــران و اش ــتا، موث روس
بــدو کار گارد بســته ای در برابــر ورود گردشــگر و اشــخاص غریبــه 
ــای  ــی ظرفیت ه ــات و معرف ــن تبلیغ ــت ضم ــد؛ توانس ــتا دارن ــه روس ب
طبیعــی، تاریخــی و معنــوی ایــن خطــه، بــه رشــد و توســعه اقتصــادی 
روســتا کمــک کنــد، تــا جایــی کــه امــروز بــا گذشــت کمتــر از 10 ســال 
ــاال،  ــه ب ــتای قلع ــردی در روس ــگاه بوم گ ــتین اقامت ــدازی نخس از راه ان
ایــن روســتا دارای 12 اقامتــگاه بوم گــردی فعــال و 30 متقاضــی جدیــد 
ــا  ــتی ب ــن کارگاه صنایع دس ــن چندی ــد. همچنی ــوزه می باش ــن ح در ای
محوریــت تولیــد منســوجات ســنتی، لباس هــای محلــی، انــواع پوشــاک 
و دوخــت و تولیــد زیــورآالت پارچــه ای و فلــزی در ایــن روســتا، موجــب 
ــوان  ــوص بان ــی، به خص ــه محل ــازی جامع ــادی و توان مندس ــق اقتص رون
شــده اســت، کــه تــا پیــش از ایــن صرفــا متکــی بــه محصــوالت دامــی 

ــد. و کشــاورزی بودن
ــری از  ــدرن، بهره گی ــدن و م ــه متم ــات جامع ــی ضروری ــک یک ــی ش ب
ــای  ــاد زمینه ه ــه ایج ــاد و البت ــی ابع ــوان در تمام ــم بان ــت عظی ظرفی
ــردی به منظــور اســتقالل عمــل اقتصــادی  توســعه کســب و کارهــای ف
ــاء  ــث ارتق ــه باع ــون اســت ک ــاد گوناگ ــالی کشــور در ابع و رشــد و اعت
ــی و تصمیم گیری هــای  ــوان در فرآیند هــای مدیریتــی، اجرای ــگاه بان جای
ــه  ــران در زمین ــه ای ــا را ب ــگاه دنی ــد و ن ــد ش ــی خواه ــتراتژیک مل اس
مشــارکت و تکریــم زنــان در جامعــه مدنــی، بــه ســمت واقع بینــی ســوق 

ــد داد. خواه



جایگاه زنان در گردشگري؛ 
اهمیت و راهکارهاي حمایتي

نقــش آفرینــی زنــان در حــوزه گردشــگری بــه موضوعــی غیــر قابــل انــکار در ایــن صنعــت مبــدل 
ــگری  ــت گردش ــه در صنع ــروه از جامع ــن گ ــت ای ــده از فعالی ــر ش ــای منتش ــت. آماره ــده اس ش
ــی  ــر ایــن ماجــرا اســت. چنــان چــه شــورای جهان ــی، شــاهدی ب ــع معتبــر جهان ــه اســتناد مناب ب
ســفر و گردشــگری در طــی گزارشــی گزارشــی کــه در خصــوص بررســی اشــتغال زنــان در صنعــت 
گردشــگری در بیــن کشــورهای عضــو جــی 02  بــه همــراه چهــار کشــور مصــر، ایــران، اردن و تونــس 
ــد.  ــی دهن ــکیل م ــان تش ــگری را زن ــوزه گردش ــاغلین ح ــه 64 از ش ــان دارد ک ــردازد، اذع ــی پ م
جالــب توجــه اینکــه نــه تنهــا ســهم زنــان در حــوزه گردشــگری قابــل توجــه اســت بلکــه میــزان 
اشــتغال ایشــان در گردشــگری در مقایســه بــا ســایر صنایــع نیــز، جــای تامــل دارد. بنــا بــه ادعــای 
ــش  ــایر بخ ــاغلین زن در س ــر ش ــگری دو براب ــاغلین زن در گردش ــرده،  ش ــام ب ــی ن ــواری جهان ش
ــای  ــت ه ــوص ظرفی ــتر در خص ــل بیش ــه تام ــا را ب ــه م ــی ک ــند. موضوع ــی باش ــادی م ــای اقتص ه
ایــن صنعــت بــرای اشــتغال بانــوان کشــور وادار مــی ســازد. اهمیــت ایــن موضــوع زمانــی بیشــتر 
مــی شــود کــه توجــه داشــته باشــیم حــدود 94 درصــد از جمعیــت کشــور مــا بــر اســاس اطالعــات 

منتشــر شــده از طــرف مرکــز آمــار ایــران را زنــان تشــکیل مــی دهنــد.

 باید از ظرفیت های این قشر زنان جامعه که آمیخته 
ای است از شوق، توانایی و آگاهی در توسعه گردشگری 

-همچون دیگر اقشار جامعه- حداکثر بهره را برد. 
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ــور  ــرای حض ــبی ب ــتر مناس ــت، بس ــن صنع ــرا ای ــع چ ــه واق ــا ب  ام
ــل طــرح  ــه در پاســخ قاب ــوردی ک ــن م ــی رود؟ اولی ــه شــمار م ــان ب زن
ــرای اشــتغال مــی باشــد.  اســت، ظرفیــت هــای متعــدد ایــن صنعــت ب
ــوده  ــز شــاهد آن ب ــر نی ــی کــه در ســال هــای اخی ــوع شــغلی فراوان تن
ــان  ــافرتی، راهنمای ــای مس ــس ه ــران آژان ــوان مدی ــه عن ــوان ب ــم. بان ای
ــوم  ــدگان ب ــتی، اداره کنن ــع دس ــدگان صنای ــه کنن ــگری، عرض گردش
گــردش هــا، دســت انــدرکاران حــوزه گردشــگری الکترونیــک، تســهیل 
گــری گردشــگری ســالمت و حتــی بخــش هــای انتشــارات تخصصــی 
ــور را  ــی در کش ــارب خوب ــر تج ــای اخی ــال ه ــگری در س ــوزه گردش ح
کســب کــرده انــد. طیفــی از مشــاغل متعــدد و متنوعــی کــه کمتــر در 
صنایــع دیگــر بــه چشــم مــی خــورد. بــه عبارتــی بــا ســطح مهــارت و 
ــه اشــتغال و  ــوان در بســتر گردشــگری، زمین ــرای بان ــش متفــاوت ب دان

ــی باشــد.  ــم م ــی فراه کارآفرین
مــورد دوم از موضــوع عرضــه محصــوالت فرهنگــی در گردشــگری 
ــن  ــه همیشــه در عرضــه ای ــه داشــت ک ــد توج ــردد. بای ــی گ نشــات م
ــی  ــمار م ــه ش ــه ب ــه داران در جامع ــان طالی ــوالت، زن ــته از محص دس
ــد. ایــن موضــوع در کشــور مــا نیــز صــادق اســت. افزایــش عرضــه  رون
محصــوالت صنایــع دســتی در هــر منطقــه ای از کشــور کــه گردشــگری 
ــع  ــه تبــع آن شــکل گرفتــه اســت. صنای در آن توســعه یافتــه اســت، ب
دســتی کــه ماحصــل دســت هنرمنــد بانــوان کشــور بــوده اســت. ســایر 
محصــوالت محلــی نظیــر محصــوالت لبنــی بــه عنــوان مصادیــق دیگــری 
از ســوغات قابــل طــرح مــی باشــند. مــواردی کــه غالبــا عرضــه آن هــا 
توســط زنــان و در کنــار ســایر امــور خانــواده صــورت مــی پذیــرد. گــروه 
ــوان  ســوم ایــن محصــوالت فرهنگــی، عرضــه آداب و رســوم توســط بان
بــه عنــوان میراثــی ناملمــوس مــی باشــد کــه مــی توانــد خــود پایــه ای 
ــه  ــد. ب ــای فرهنگــی در کشــور را شــکل ده ــرای بســیاری از رویداده ب
عنــوان نمونــه برگــزاری مراســم گل غلتــان در چندین شهرســتان کشــور 
بــه رویــدادی برجســته در طــی ســال هــای اخیــر تبدیــل شــده اســت.

جالــب توجــه اســت کــه مــادران برگزارکننــدگان کلیــدی ایــن رویــداد 
بــوده انــد. 

در مــورد ســوم بایــد بــه ظرفیــت هــای انطباقــی ایــن صنعــت بــا نقــش 
ــل شــامل  ــه دلی ــواده توجــه داشــت. بســتر گردشــگری ب ــان در خان زن
ــت در  ــر فعالی ــی ب ــه مبتن ــاغلی ک ــا مش ــت ی ــاره وق ــاغل پ ــدن مش ش
فضــای مجــازی مــی باشــد از کمتــر تقابــل نســبت بــه مشــاغل دیگــر در 
مقابــل ایفــای نقــش هایــی نظیــر نقــش یــک مــادر مــی باشــند. تجربــه 
بــوم گــردی هــا و یــا راه انــدازی فعالیــت هــای مبتنــی بــر وب توســط 
بانــوان در چنــد ســال اخیــر در کشــور بــه خوبــی ایــن موضــوع را تاییــد 

مــی کنــد. 
امــا بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای یــاد شــده از ایــن صنعــت بــرای بانــوان، 
ــر  ــن قش ــتر از ای ــه بیش ــت هرچ ــتای حمای ــوان در راس ــی ت ــه م چگون
ــرای  ــرد. ب ــزون در گردشــگری بهــره ب ــرای موفقیــت روز اف از جامعــه ب
ورود بــه ایــن بحــث، در ابتــدا بایــد توجــه داشــت کــه بانــوان یــا مــی 
تواننــد در تصــدی مشــاغل دولتــی ورود پیــدا کننــد و یــا در بســتر اجــرا 
بــه فعالیــت بپردازنــد. هــر کــدام از مــوارد ذکــر شــده نیازمنــد تدابیــر 

حمایتــی متفاوتــی اســت.
در بحــث ورود بانــوان مشــاغل دولتــی، طــرح موضــوع تصــدی مشــاغل 
عالــی در زمینــه گردشــگری کشــور، قابــل طــرح اســت. ایــن موضــوع در 
کشــورهای دیگــر نیــز مطــرح گردیــده اســت امــا نیازمنــد بســتر ســازی 
کافــی اســت. برخــی از کشــورها بــرای تصاحــب ســمت هــای اجرایــی در 
زمینــه گردشــگری توســط بانــوان بــرای ایشــان بــه طراحــی مســیرهای 

ــان و توانمندســازی ایشــان  ــروری زن ــد. جانشــین پ ــه ان شــغلی پرداخت
در ایــن زمینــه در کشــور مــا نیــز مــی توانــد منجــر بــه بهــره بــرداری 
ــه  ــرزمین در زمین ــن س ــوان ای ــود در بان ــای موج ــیل ه ــر از پتانس بهت

گردشــگری، منجــر گــردد. 
ــت  ــوان خدم ــه عن ــروه دوم و ب ــان در گ ــای زن ــت ه ــه فعالی در زمین
رســانان در جبهــه جلویــی گردشــگری بایــد ســه دســته راهــکار مــورد 
ــوان و فرهنــگ  ــی، توانمندســازی بان ــر حمایت ــرد؛ تدابی ــرار گی توجــه ق

ســازی. 
تدابیــر حمایتــی بــه مجموعــه ای از ســاز و کارهــا اشــاره دارد کــه بــه 
بانــوان بــرای پیشــروی بیشــتر در کســب و کارهــای خــود در گردشــگری 
یــا صنایــع مکمــل آن کمــک مــی کنــد. بــه عنــوان مثــال اعطــای وام 
ــات و محصــوالت  ــی خدم ــه بازاریاب ــان، کمــک ب ــه زن هــای حمایتــی ب
ــرای محصــوالت  ــه بســته بنــدی و برندســازی ب عرضــه شــده، کمــک ب
ــی  ــای کارآفرین ــا و فرآینده ــتی، تســهیل صــدور مجــوز ه ــع دس صنای
ــاغل  ــوان ش ــوص بان ــد مخص ــاد واح ــگری و ایج ــان در گردش ــرای زن ب
ــن  ــی از ای ــد برخ ــی توان ــی، م ــراث فرهنگ ــگری در وزارت می در گردش

ــد.  ــه شــمار رون سیاســت هــای حمایتــی ب
عــالوه بــر ایــن مــواردی همچــون اســتفاده از ظرفیــت هــای دانشــگاهی 
بــرای آمــوزش زنــان در حــوزه گردشــگری، ارائــه آمــوزش هــای آنالیــن 
بــرای بانــوان بــرای اشــتغال موفــق و کارآفرینــی در گردشــگری، آمــوزش 
ــه گردشــگری  ــری در زمین ــه کار گی ــرای ب ــی ب ــای کارآفرین ــارت ه مه
ــوان  ــاوره از بان ــت مش ــرای دریاف ــتری ب ــاد بس ــوان و ایج ــط بان توس
ــل  ــوان راه ح ــه عن ــور، ب ــگری کش ــه گردش ــق در زمین ــن موف کارآفری
ــد  ــوان در حــوزه گردشــگری مــی توان ــرای توانمنــد ســازی بان ــی ب های

مــورد پیگیــری قــرار گیــرد.
امــا سیاســت هــای حمایتــی و توانمندســازی بانــوان بــه خــودی خــود 
ــای جنســیتی  ــض ه ــع تبعی ــان رف ــن می ــود. در ای ــد ب راه گشــا نخواه
ــگاه منفــی  ــه تنهــا در ن ــن تبعیــض هــا ن ــز اهمیــت اســت. ای ــز حائ نی
ــوع  ــاظ ن ــه لح ــه ب ــت بلک ــث اس ــل بح ــوان قاب ــای بان ــی ه ــه توانای ب
برخوردهــا در مــواردی همچــون صــدور مجوزهــا از طــرف متولیــان امــر 
یــا تفــاوت در پرداختــی هــا توســط کارگــزاران بخــش خصوصــی فعــال 
ــان در  ــن می ــد. راه حــل در ای ــی باش ــوس م در گردشــگری بعضــا ملم
دو دســته قابــل توجــه اســت؛ نخســت، اتخــاذ نظــارت هــای دقیــق تــر 
هــم بــر فعالیــت متولــی در بخــش هــای اداری و هــم در بســتر فعالیــت 
ــگ  ــا و فرهن ــوزش ه ــه آم ــت و دوم، ارائ ــن صنع ــی ای ــش خصوص بخ
ــه هــای مختلــف جامعــه و بخــش هــای دخیــل در اداره  ســازی در الی
ــوان  ــه عن ــی. ب ــی و خصوص ــم از دولت ــور- اع ــگری کش ــت گردش صنع
مثــال اســتفاده از ظرفیــت رســانه هــا و معرفــی زنــان برتــر گردشــگری 
ــه  ــم ب ــد ه ــی توان ــوان م ــن عن ــت ای ــاالنه تح ــزه ای س ــرح جای ــا ط ی
ــل  ــازی تبدی ــگ س ــرای فرهن ــزاری ب ــه اب ــم ب ــویقی و ه ــتی تش سیاس

گــردد.

در کالم آخــر، نقــش زنــان در ســال هــای اخیــر در پیــش روی صنعــت 
ــد از  ــت بای ــن جه ــد. بدی ــی باش ــکار م ــل ان ــور غیرقاب ــگری کش گردش
ــه ای اســت از شــوق،  ــه آمیخت ــه ک ــن قشــر از جامع ــای ای ــت ه ظرفی
توانایــی و آگاهــی در توســعه گردشــگری -همچــون دیگــر اقشــار 
ــه  ــرد. چــه اینکــه نادیــده گرفتــن هــر گون جامعــه- حداکثــر بهــره را ب
ــد  ــی خواه ــکار را در پ ــرانی آش ــور، خس ــی کش ــرای تعال ــتعدادی ب اس

ــت.  داش
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ــه  ــا، رکــودی طاقت فرســا را ب ــروز بحــران اپیدمــی کرون از اواخــر ســال 89 ب
تمامــی صنایــع تحمیــل کــرد. در صنعــت گردشــگری؛ جامعــه تورگردانــان، بــا 
توجــه بــه شــرایط ســختی کــه پیــش از همه گیــری کرونــا و قرنطینــه جهانــی 
پیــش آمــده بــود، تحــت فشــاری مضاعــف قــرار گرفتنــد. از آنجــا کــه بخــش 
ــه دلیــل تعطیــل شــدن فعالیت هــا، متحمــل خســارات بســیاری  خصوصــی ب
ــازار کار  ــروج از ب ــه خ ــور ب ــوزه مجب ــن ح ــاغالن در ای ــیاری از ش ــدند، بس ش
شــده و افــرادی کــه بــا تمامــی مشــقات در ایــن صنعــت دوام آورده انــد، هنــوز 

موانــع زیــادی بــر ســر راه دارنــد. 
ــرج، در راســتای  ــور ف ــر پ ــا جنــاب دکت گفتگــوی اختصاصــی سفرنویســان ب
ــش  ــای بخ ــا و طرح ه ــل برنامه ه ــا، تحلی ــیب  ها و چالش ه ــن آس ــی ای بررس
ــکافی  ــن موش ــران و همچنی ــن بح ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــی و دولت خصوص

ــران اســت.  ــان ای ــه تورگردان وضعیــت موجــود جامع
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از چالش هایــی کــه جامعــه تورگردانــان در شــرایط کرونــا 
داشــت بگوییــد: 

چالــش هــا پیــش از شــیوع کرونــا آغــاز شــدند چــون تورهــای ورودی 
ایــران قبــل از شــروع ایــن بحــران جهانــی تعطیــل شــده بودنــد. پــس 
از شــیوع کرونــا دنیــا بــا مــا هــم درد شــد. از زمانی کــه موضــوع بنزیــن 
و متعاقــب آن، تظاهــرات و شــلوغی ها پیــش آمــد، چالــش آغــاز شــده 
بــود. آشــفتگی ها مصــادف شــد بــا زمــان تــور؛ )یعنــی آبــان مــاه ســال 
هــزار و ســیصد و نــود و هشــت.( بیشــتر گروه هــا پــس از باخبــر شــدن 
از اوضــاع داخلــی ایــران، انصــراف می دادنــد. هــر کــس از اخبــار ایــران 
باخبــر می شــد، بلیــط ش را کنســل می کــرد. پــس از آن هــم شــهادت 
ســردار ســلمانی پیــش آمــد، بــا فاصلــه زمانــی کمــی هــم درگیــری بین 
ــکا، اتفــاق  ــه پایگاه هــای نظامــی امری ــران ب ــه ای ــکا و حمل ــران و امری ای
ــرای گردشــگران  ــاد و همــه اینهــا موجــب ایجــاد واهمــه بیشــتر، ب افت
ــقوط  ــدند. س ــران ش ــه ای ــای ورودی ب ــدن توره ــل ش ــال تعطی و عم
هواپیمــای اکرایــن هــم پــس از ایــن وقایــع باعــث شــد کال ایرالین  هــای 
ــا قطــع  ــران تقریب ــه ای ــد ب ــت و آم ــد و رف ــرک کنن ــران را ت ــان، ای جه

ــه عبــارت ســاده تر فضــای هوایــی ایــران، بســته شــد.  شــود. ب
ــر مــا گذشــت، باعــث شــد مــا بزرگ تریــن  ــا ب ــا پیــش از کرون آنچــه ت
آســیب ها را ببینیــم. مــا قبــل از ورود کرونــا آســیب های اساســی 
ــل  ــد، دالی ــیب دی ــگری آس ــم گردش ــی می گویی ــم. وقت ــده بودی را دی
ــود کــه  ــه تســلی ب ــا، مای ــرای م ــا شــاید ب ــم. شــیوع کرون محکــی داری
ــا اســت؛ کــه  دیگــر تمامــی بحث هــا آرام شــده و تنهــا درگیــری، کرون
آن هــم آســیبی عمومــی و بیــن اللملــی اســت. امــا آســیب کرونــا هــم 
آســیبی مضاعــف بــر گردشــگری وارد کــرد. مــا بــه نســبت، خیلــی 

ــم.  بیشــتر از کل دنیــا صدمــه دیدی
حقیقــت ایــن اســت کــه ویــروس کوویــد 19 بــه کل دنیــا صدمــه 
ــرا  ــه چ ــا این ک ــد. ام ــنگین تر ش ــارات س ــه روز خس زد، روز ب
ــرار داد،  ــه ق ــورد حمل ــا را م ــروس کل دنی ــن وی ــه ای ــا آن ک ب
ــون  ــت، چ ــاده اس ــخ س ــم؟ پاس ــیب دیدی ــتر آس ــا بیش م
ــزوا  ــه ان ــا ب ــروس، م ــن وی ــران ای ــروع بح ــش از ش پی
ــرد  ــدا ک ــیوع پی ــروس ش ــه وی ــم. زمانی ک ــه بودی رفت
ــه  ــا ب ــام دنی ــرار داد و تم ــر ق ــت تاثی ــا را تح و دنی
ــت  ــه صنع ــا ک ــد. از آنج ــاره بودن ــال راه چ دنب
ــت  ــیب پذیری اس ــت آس ــگری، صنع گردش
ــال  ــت انتق ــه دول ــوع را ب ــن موض ــا ای م
ــر  ــم. آقــای دکتــر مونســان وزی دادی
ــای  ــاون اول آق ــگری، مع گردش
جهانگیــری و آقــای همتــی 
ریاســت بانــک مرکــزی را 
ــرد  ــه دفترشــان دعــوت ک ب
ــی  ــورد تمام ــم در م ــا ه و ب
ــی  مشــکالت و بحــث تعطیل
کــه از آبــان 98 درگیــرش 
ــا همــه  ــم. م بودیم،گفتگــو کردی
حرفهــا را زدیــم و آنهــا شــنیدند. 
ــه  ــا جــدی گرفت ــای م ــم حرفه ــد فهمیدی ــا بع ام
ــت در  ــود؛ دول ــن ب نشــدند. اشــتباهی کــه صــورت گرفــت ای
زمــان ویــروس کرونــا، ناآگاهانــه بــه بــازار ورود کــرد. دولــت بایــد تیمــی 

ــا ببینــد کــدام  ــد، ت ــع و تشــکل ها را فرامی خوان درســت می کــرد، صنای
ــگری و....  ــت گردش ــل صنع ــد. مث ــتری دیده ان ــیب بیش ــع آس صنای

تنهــا در آن صــورت بــود کــه دولــت می توانســت تصمیــم درســتی بگیرد. 
مثــال بجــای تخصیــص وام هــای 12 درصــدی، وام هــای 4 درصــدی در 
نظــر گرفتــه می شــد. بانــک 4 درصــد کارمــزدش را می گرفــت و فقــط 
ــه  ــه چ ــت ک ــناخت دول ــدم ش ــرد. ع ــر می ک ــود صرف نظ ــن س از گرفت
کســی خســارت دیــده، چــه کســی خســارت ندیــده، خــودش آســیبی 

مضاعــف شــد.
ــا هــم  ــر و خشــک ب ــه داد و باعــث شــد، ت ــت وام 12 درصــدی ارائ دول
ــود.  ــال آگاه نب ــارت های وارده، اص ــه خس ــبت ب ــا نس ــت م ــوزند. دول بس
بــه همیــن علــت تصمیمــات درســت گرفتــه نشــده اســت. وام را صرفــا 
ــرای رفــع تکلیــف پیشــنهاد داد. پــس عمــال می  تــوان نتیجــه گرفــت  ب
دولــت کاری نکــرد. یــک وام بــا خــواب  6 مــاه تخصیــص داده شــد، امــا 
در حــال حاضــر یــک ســال و نیــم اســت کــه صنعــت گردشــگری عمــال 
ــه درآمــد نرســیده ام، امــا  ــزوا اســت. مــن نوعــی، هنــوز ب در رکــود و ان

بایــد بازپرداخــت انجــام دهــم. 
ــیب دیدگان  ــه آس ــت ب ــه دول ــت ک ــی اس ــغ وام ــدی مبل ــئله بع مس
اختصــاص داده اســت. آژانس هــا فقــط تــا 300 میلیــون و هتل هــا 
ــد.  ــد وام بگیرن ــون می توانن ــقف 500 میلی ــا س ــم( ت ــتباه نکن ــر اش )اگ
چگونــه ایــن مبلــغ محاســبه شــده؟ مــن بــه عنــوان مدیــر یــک آژانــس 
بایــد ماهــی 480 میلیــون تومــان بــه پرســنلم حقــوق بدهــم. این بــرآورد 
چگونــه صــورت گرفتــه؟ ایــن وام حتــی حقــوق یــک مــاه پرســنل هــم 

ــرده اســت؟   ــن اســت، چــه کمکــی ک ــت ای نمی شــود. ســوالم از دول
ــای  ــای بســیاری از دولت ه ــه لوح ه ــزرگ ک ــرکتی ب ــوان مدیرش ــه عن ب
پیشــین و دولــت حاضــر دریافــت کــرده اســت، ایــن ســوال را می پرســم؛ 
ــت  ــغول فعالی ــت مش ــالها اس ــه س ــور ک ــرکت نمونه کش ــوان ش ــه عن ب
ــای  ــی روس ــته و از تمام ــرکت داش ــی ش ــای جهان ــت و در رویداده اس
ــب  ــر کس ــوح تقدی ــر، ل ــت حاض ــین و دول ــای پیش ــور در دولت ه جمه
ــرای  ــان می پرســم؛ ب ــوان رئیــس جامعــه تورگردان ــه عن کــرده اســت، ب
یــک مدیــر کــه نزدیــک بــه 500 میلیــون تومــان، ماهانــه فقــط حقــوق 
می دهــد، واقعــا 300 میلیــون کمــک و حمایــت اســت؟ منظــورم تنهــا 
شــخص خــودم نیســت، بلکــه تمــام همکارانــی اســت کــه در ایــن حــوزه 
ــان را راه  ــی کــه جامعــه تورگردان ــد. 24 ســال پیــش زمان فعالیــت دارن
انــدازی می کردیــم، فقــط ســه شــرکت وجــود داشــت. امــا اکنــون 250 
ــت  ــه از آن صحب ــیبی ک ــد. آس ــور وارد می کنن ــه ت ــم ک ــرکت داری ش

ــرده اســت.   ــر ک ــه را درگی ــم بخــش وســیعی از جامع می کن

بیرون کردن پرسنل یعنی بیکار شدن 
نیروی کاری که می رود به دنبال بیمه 

بیکاری اش،که آنرا تماما دولت باید 
پرداخت کند. 
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وزیر گردشگری آینده را 
باید صنعت گردشگری 

مشخص کند. که همگام با 
صنعت گردشگری باشد.

بــه  آســیب دیــدن  بــا توجــه 
عــدم  و  کرونــا  شــرایط  در  مشــاغل 
حمایــت مناســب، دو اتفــاق افتــاده؛ 
ــکار  ــرایط بی ــن ش ــه در ای ــی ک عزیزان
ــه  ــانی ک ــد و کس ــیب دیدن ــدند و آس ش
ــور  ــد و حض ــازار دوام آورده ان ــوز در ب هن
دارنــد، در ایــن شــرایط برنامــه شــما بــه 
عنــوان رئیــس جامعــه تورگردانــان ایــران 
چیســت؟ برنامــه دولــت مخصوصــا بــرای 
ــازار  کســانی کــه هنــوز خودشــان را در ب

حفــظ کرده انــد، چیســت؟ 
مــا برنامــه داریــم. امــا دولــت برنامــه ای نــدارد. 
مــا روز نخســت فاجعــه، بــه دولــت رســما نامــه 
کل  ســوم  دو  دادیــم،  پیشــنهاد  و  نوشــتیم 
ــی را  ــد و باق ــت بده ــرکت ها را، دول ــوق ش حق
مــا پرداخــت کنیــم تــا بتوانیــم پرســنل را نگــه 
ــود. اگــر  ــم. روی ایــن برنامــه فکــر شــده ب داری
ــت  ــال را دول ــوق کل س ــد حق ــی 50 درص حت
ــا  ــود و م ــت ب ــی درس ــرد حمایت ــل می ک تقب
ــم.  ــظ کنی ــان را حف ــروی کارم می توانســتیم نی
ــوزه،  ــن ح ــرکت در ای ــر ش ــی ه ــرمایه اصل س
ــم.  ــن موضــوع آگاهی ــه ای ــا ب پرســنل اســت. م
بــرای اینکــه نیــروی کار آمــوزش دیــده را نگــه 
داریــم. برنامه ریــزی کــرده و طــرح خــود را 
ــم.  ــه دادی ــت ارائ ــه دول ــت ب ــب درخواس در قال
ــدن  ــکار ش ــی بی ــنل یعن ــردن پرس ــرون ک بی
نیــروی کاری کــه بــه دنبــال بیمــه بیــکاری اش 
ــد  ــت بای ــا دول ــکاری را تمام ــه بی ــی رود. )بیم م
پرداخــت کنــد.( مــا پیشــنهاد معقوالنــه ای 
دادیــم کــه در بحــران هماهنــگ بــا دولــت و بــه 
ــت  ــوای دول ــم ه ــم. )ه ــت عمــل کنی ــع دول نف
ــظ  ــرمایه مان را حف ــم س ــیم و ه ــته باش را داش
دولتــی  حمایت هــای  خصــوص  در  کنیــم.( 
پیشــنهادات زیــادی داده شــد. چــرا کــه در 
حــال حاضــر همــه مــا جــزو مناطــق محرومیــم! 
ــه  ــت ب ــع داشــتیم دول ــا توق ــن شــرایط م در ای
پشــتوانه تمــام ســالهای خدمت مــان بــه کشــور، 
ــن  ــی و ورود ارز همچنی ــتغال زای ــه اش در زمین
معرفــی ایــران بــه جهانیــان، حداقــل حمایــت را 
از مــا داشــته باشــد. مــا فقــط در ایــن شــرایط 
بحرانــی، یــک ســال بــه دولــت نیازمنــد شــدیم 
ــی  ــت همراه ــم. دول ــت نکردی ــی دریاف و کمک
ــیاهی  ــا روس ــذرد، ام ــی گ ــم م ــن ه ــرد. ای نک
ــه راه  ــق نیم ــا رفی ــرای م ــت ب ــد. )دول می مان

شــد.(
ــت  ــه دول ــگری ب ــات وزارت گردش ــا در جلس م
پیشــنهادهای بســیاری در زمینــه ســفرهای 
دوره کرونــا نیــز ارائــه دادیــم. قصــد بــر آن بــود 

ســفری تحــت عنــوان ســفر ایمــن ایجــاد کنیــم. 
ــود  ــن ب ــران ای ــی صاحب نظ ــه پیش بین ــرا ک چ
در طــول قرنطینــه اگــر مــردم در خانــه بماننــد، 
ــی  ــالق و خودکش ــار ط ــوند، آم ــرده می ش افس
بــاال مــی رود. طــرح مــا ایــن بــود کــه تورهــای 
ایمــن راه انــدازی کنیــم تــا مســافران در ایمنــی 
کامــل بــه ســفر برونــد. پرســنل و راهنمــا تحــت 
آمــوزش کامــل قــرار بگیرنــد و بــا رعایــت کامــل 
ــا  ــفری ب ــای س ــن توره ــتی، ای ــکل بهداش پروت
همــکاری وزارت گردشــگری و بهداشــت برقــرار 

شــود.
همــه  می رفتنــد،  ســفر  مــردم  اینگونــه 
پروتکل هــا نیــز رعایــت می شــد. ســوال دیگــرم 
اینجــا از آقــای نمکــی اســت، آیــا اگــر اینــکار را 
می کردیــم همــه چیــز ایمنی تــر و بهتــر نبــود؟ 
ــه  طــرح تصویــب نشــد، امــا مــردم خودشــان ب
ســفر رفتنــد. بــا کمتریــن امکانــات و پایین تریــن 
ســطح بهداشــت و ایمنــی. آقــای نمکــی از شــما 
ــردن ســفرهای  ــل ک ــا تعطی ــا ب ــم: آی ــی پرس م
ایمــن، جلــوی مســافرت مــردم را هــم گرفتیــد؟ 
ــن را  ــفرهای ایم ــط س ــرم فق ــر محت ــر! وزی خی
تعطیــل کردنــد، امــا راه هــا بــاز بــود و مــردم بــه 
ــاری  ــوی بیم ــد ... جل ــخصی رفتن ــفرهای ش س

گرفتــه نشــد. 
خواهشــم ایــن اســت، بزرگــواران؛ مــردم را 
ــه  ــد! ب ــرل کنی ــروس را کنت ــد، وی ــرل نکنی کنت
دنبــال درمــان ویــروس باشــید، نــه دنبــال کردن 
ــه  ــی کاری ب ــک ایران ــوان ی ــه عن ــن ب ــردم! م م
ایــن موضــوع نــدارم کــه امریــکا بــه مــا واکســن 
ــوع  ــه شــد؟ ن ــی چ ــر! واکســن چین ــا خی داد ی
روســی اش چــه شــد؟ معامــالت پایاپــای کنیــد و 
واکســن را تهیــه کنیــد. یــک روز تولیــدات نفتی 
را بــه چیــن بدهیــد و واکســن وارد کنیــد. ایــن 
ــما  ــت. ش ــی نیس ــن نوع ــص م ــوزه تخص در ح
کــه متخصــص هســتید چــرا دســت روی دســت 
گذاشــتید؟ یعنــی هیــچ راه کاری پیــدا نکردیــد؟ 
ــا برنامــه خــوب و کاملــی  ــرای دوران کرون مــا ب
داشــتیم. چــرا اجــازه ندادیــد ســفرهای ایمــن را 
راه انــدازی کنیــم؟ گالیــه در ایــن زمینــه بســیار 

اســت.

بــا توجــه بــه تمامــی نامالیماتــی کــه 
شــد. آیــا بــه عنــوان یــک مدیــر ارشــد 
جــدا از اینکــه از دولــت چیــزی بخواهید، 
ــه ای  ــا برنام ــس از کرون ــای پ ــرای روزه ب
جــذب  بــرای  را  تدابیــری  داریــد؟ 
گردشــگر خارجــی و داخلــی اندیشــیدید؟ 
ــه  ــا را دارد. برنام ــن ظرفیت ه ــران ای ای
ــت  ــی دول ــت، حت ــرای دول ــخصی ب مش

ــد؟ ــده داری آین
مــا بخــش خصوصــی هســتیم. زندگــی مــا 
همــراه بــا برنامه ریــزی اســت. مــا شــورای 
ملــی گردشــگری و شــورای سیاســت گذاری 
گردشــگری داریــم کــه خــود وزیــر، در رأســش 
تمامــی  و  تشــکل ها  تمامــی  دارد.  قــرار 
هتــل داران،  انجمــن  جملــه  از  انجمن هــا 
ــد.  ــور دارن ــردان و... حض ــتوران داران، بوم گ رس
را  برنامه هــا  و  می کنیــم  بحــث  در جلســات 
مــدون کــرده و نتیجــه تمامــی اندیشــه ها را در 
ــه معــاون دولــت ارائــه می دهیــم.  قالــب نامــه ب
ــه بخــش  ــادی ب ــاور و اعتق ــت ب ــاید دول ــا ش ام
خصوصــی نــدارد. اشــتباه دولت هــا همیشــه 
ایــن بوده)دولــت کشــورمان را عــرض می کنــم!( 
ــز را  ــه چی ــان هم ــه خودش ــد ک ــور می کنن تص

گمــان  نمی داننــد.  حالی کــه  در  می داننــد، 
می کننــد بــه همــه چیــز اشــراف و تســلط 
ــی  ــد! آدم ــلط ندارن ــه تس ــی ک ــد، در حال دارن
ــدم شــود. یعنــی  ــرای مشــورت پیــش ق ــد ب بای
مدیــران اجرایــی کــه در حــال کلنجــار رفتــن بــا 
مشــکالت هســتند، واقعــا قابلیــت مشــاوره دادن، 
ندارنــد؟ تجربــه، ســواد و تخصصــش را ندارنــد؟ 
ــی از  ــد؟ یک ــک نمی  خواهی ــان کم ــرا از ایش چ
ــص  ــتفاده از تخص ــت "اس ــاخصه های مدیری ش
دیگــران" اســت. مدیــر کســی اســت کــه بتوانــد 
از تخصــص دیگــران اســتفاده کنــد. پــس دولــت 
ــی و  ــش خصوص ــد از بخ ــت. بای ــر نیس ــا مدی م
ــه  ــد و ب ــت کن تشــکل ها، اندیشــه و نظــر دریاف
نفــع مــردم و مملکــت بهــره بــرداری کنــد. اگــر 
ــد نیســتند.  ــت بل ــی مدیری ــه نباشــد یعن اینگون
حتــی پذیرفتــن ایــن کــه بلــد نیســتند، گامــی 

ــت. ــد اس ــه رش ــت و رو ب درس
بایــد اتــاق فکــر راه انــدازی شــود. از متخصصیــن 
در همــه حوزه هــا اســتفاده شــود، ایــده بگیرنــد. 
وقتــی از فکــر همــه اســتفاده نمی کننــد یعنــی 
ــر  ــم و هن ــت عل ــت. مدیری ــر اس ــت صف مدیری
ــر،  ــتفاده از فک ــر اس ــک مدی ــص ی ــت. تخص اس
تخصــص و اندیشــه دیگــران  و بهــره بــرداری از 

ــت. ــا اس ــام توانایی ه تم

ــا و  ــه ه ــی دغدغ ــه تمام ــه ب ــا توج ب
چالش هایــی کــه بــا دولــت داشــتید، 
پیام تــان  انتخابــات،  بــه  توجــه  بــا 
ــده  ــور آین ــده و رئیس جمه ــت آین به دول

ــت؟ چیس
ــدی  ــور ثروتمن ــران کش ــد، ای ــاور کنی ــد ب بیایی
اســت. ایــران نیروهــای انســانی بافکــر و خالقــی 
دارد. مــا هــم ســرمایه داریــم، هــم نیــروی خوش 
فکــر و وفــادار. مــردم ایران بــه کشورشــان عالقه 
دارنــد. بنیــان کار مــن فرهنگــی اســت. شــغل م 
ــع فرهنگــی چــرخ  ــه از مناب ــد ک ایجــاب می کن
ــار  ــتوانه آث ــه پش ــن ب ــم. م ــادی را بگردان اقص
ــی  ــران، درآمدزای ــی ای ــگ غن ــی و فرهن تاریخ
می کنــم. پــس ایــن را بــه جــرات می گویــم؛ مــا 
مردمــی بافرهنــگ و هوشــیار داریــم. بــه اســتناد 
ــم.  ــت می کنی ــان دریاف گزارشــی کــه از راهنمای
ــاط  ــی نق ــردم در تمام ــم، م ــرات می گوی ــه ج ب
ــادمانی  ــراز ش ــگران اب ــور گردش ــران از حض ای
ــد حضــور گردشــگران  ــد. چــون می دانن می کنن
موجــب درآمد زایــی می شــود. رئیس جمهــور 
ــام ش  ــت، )ن ــه هس ــی ک ــر کس ــاال ه ــز ح عزی
ــت،  ــا هوی ــرای م ــد!( ب ــه باش ــت، چ ــم نیس مه
شــخصیت، عملکــرد و تفکــرش مهــم اســت. کــه 

قدمــی بــرای ایــن مملکــت، بــرای نســل جــوان، 
صلــح و آرامــش بــردارد. تنش هــای بیرونــی 
ــی  ــم یعن ــردارد. تحری ــم را ب ــد. تحری را کــم کن
خســارت ســنگین! یعنــی جنســی بــه ارزش هزار 
تومــان را ده هــزار تومــان خریــدن! )جنســی کــه 
ــورت  ــون به ص ــود، چ ــر می ش ــاز داری ده براب نی

ــود.(  ــاق وارد می ش قاچ
پیشــنهادم بــه دولــت آینــده دو چیــز اســت. بــه 
ــدگاه و تخصــص  ــرام بگــذارد و از دی ــردم احت م
مــردم در مســائل مختلــف بهــره ببــرد. هیئتــی 
کار نکنــد. برنامه ریــزی داشــته باشــد. از همیــن 
ــال.(  ــر س ــرای ه ــزد. )ب ــه بری ــد برنام ــاال بای ح
برنامه ریــزی کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت داشــته 
ــه  ــت. اگ ــر اس ــک عم ــال ی ــت س ــد. هش باش
برنامــه داشــتند، می دانســتند هــر بخشــی چــه 

بایــد بکنــد و بــه کجــا برســد! 
از بخــش خصوصــی، نیــروی خــوش فکــر و 
ــاز  ــا را ب ــوند. دره ــد ش ــوان بهرمن ــروی ج نی
کننــد و اجــازه بدهنــد، همــه یــاری کننــد. همــه 
ــا  ــگ م ــران نباشــید. فرهن ــد. نگ مشــارکت کنن
قــوی اســت، کســی فرهنــگ مــا را تحــت تاثیــر 
ــا  ــور م ــه وارد کش ــانی ک ــد. کس ــرار نمی ده ق
می شــوند خــود تحــت تاثیــر فرهنــگ مــا قــرار 
می گیرنــد. آنهــا کــه وارد ایــران می شــوند، 
ــه  ــد را ب ــران دارن ــه از ای ــی ک ــدگاه منف کل دی
دلیــل برخــورد خــوب مــردم، بــا تفکــر مثبــت، 
ــن  ــفیر ای ــوان س ــه عن ــد. ب ــن می کنن جایگزی
مملکــت بــا دیــدگاه مثبــت بــه کشورشــان 
برمی گردنــد. چــرا نگرانیــد؟ چــون آگاهــی 
نداریــد. چــون نســبت بــه ایــن صنعــت آگاهــی، 

ــوید. ــران می ش ــد، نگ ــش نداری ــواد و دان س

وزیــر گردشــگری آینــده را بایــد صنعــت 
گردشــگری مشــخص کنــد. کــه همــگام 
بایــد  باشــد.  بــا صنعــت گردشــگری 
پیشــنهاد مجمــع ملــی گردشــگری را 
ــد و یکــی از ســه نفــری کــه ایــن  بپذیرن
مجمــع معرفــی می کنــد را برگزیننــد. 
نقــش بخــش خصوصــی بایــد در تعییــن 
ــس  ــع ری ــه نف ــد. ب ــر باش ــر پررنگ ت وزی
ــر،  ــن وزی ــاب ای ــا انتخ ــت. ب ــور اس جمه
ــت،  ــی را دارد. حمای ــش خصوص کل بخ
ــه، همراهــی تمــام تفکــر و اندیشــه  تجرب
آنهــا را دارد. موضــع گیــری در برابــر 
ــت  ــی مخالف ــا، یعن ــم و انتخــاب م تصمی
بــا تفکــرات مــا عــدم همــکاری دوطرفــه 
و اینگونــه همــه مــا را از دســت خواهنــد 

داد.

دولت باید 
از بخش خصوصی 
و تشکل ها، 
اندیشه و نظر 
دریافت کند و 
به نفع مردم و 
مملکت بهره 
برداری کند.
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کمیسیون گردشگری با تمامی 
ذی نفعان اینجا حضور دارند، با 
تمام قوا و با ارائه کامل برنامه، 
اعالم آمادگی می کنیم تا برای 

رفع مشکالت این صنعت در کنار 
دولت باشیم. 

گفت و گوی اختصاصی با دکتر علی اکبر عبدالملکی؛
ریاست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران

 کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی
امید بخش خصوصی در دولت آینده

مصاحبه کنندگان: محمد اسماعیل ارجمندی، همایون ارجمندی، شراره موحدی

ــرآورده شــدن  ــه راه ب ــات ریاســت جمهوری، صنعــت گردشــگری، چشــم ب ــک انتخاب در روزهــای نزدی
چنــد درخواســت ســاده اســت. جنــاب دکتــر علی اکبرعبدالملکــی در گفتگویــی کوتــاه با سفرنویســان، 
بــه دولــت آینــده وعــده می دهــد کــه بخــش خصوصــی گردشــگری تمــام قــد پشــت ریاســت جمهور 
آینــده در تــالش بــرای اعتــالی هرچــه بیشــتر ایــن صنعــت، ایســتاده و شــرط و شــروطی نمی گــذارد، 
فقــط توقــع جامعــه وســیع و خونگــرم گردشــگری، داشــتن وزیــری کارآمــد در راس ایــن وزارت خانــه 

و واکسیناســیون مــردم بــرای رد شــدن از بحــران ســنگین و پرفشــار کرونــا اســت.

گردشــگری را در ســال پیــش 
رو، بــا توجــه بــه تغییــر دولــت و 
ــی  ــه ارزیاب ــا، چگون ــیون کرون واکسناس

؟  می کنیــد
واکسیناســیون  ســمت  بــه  دنیــا  تمــام 
کــردن مردم شــان پیــش می رونــد. انجــام 
واکسیناســیون بــه گردشــگری جهانــی رونقــی 
ــران  ــگری ای ــید و گردش ــد بخش ــاره خواه دوب
نیــز بــه تابعیــت از گردشــگری ســایر کشــورها، 
ــه  ــه ن ــت. )البت ــد داش ــت خواه ــی مثب حرکت
ــت  ــه مدیری ــن ب ــورها( ای ــی از کش ــل خیل مث
ــاز می گــردد، کــه اصــال  ســطح کالن کشــور ب
مــا قبــل از کرونــا چــه وضعــی داشــتیم و 
بعــد از کرونــا آیــا بــه وضعیــت قبــل از کرونــا 

بازمی گردیــم یــا خیــر؟
مــن امیــدوارم ایــن اتفــاق خــوب بیافتــد. چون 
تغییــر دولــت نقشــی در جــذب گردشــگر 
نخواهــد داشــت. ایــن وضعیــت فعــال بــه علــت 
ــا اســت کــه صنعــت گردشــگری  بحــران کرون
مــا و تمــام دنیــا را تحــت تاثیــر شــدیدی قــرار 
ــر  ــری ب ــا، تاثی ــر دولت ه ــا تغیی داده اســت. ام
صنعــت گردشــگری نــدارد، مادامی کــه مــا فــرا 
ــای  ــم، مرزه ــر نکنی ــی فک ــرزی و بین الملل م
کشــور را بــاز نگذاریــم و تورســیت را توریســت 

ندانیــم.

مشخصات یک وزیر گردشگری 
تاثیرگذار را چه چیزی می دانید و 

پیشنهاد شما برای تعیین وزیر گردشگری 
به رئیس جمهور آینده چیست؟

اول اینکــه وزیــر گردشــگری بایــد ســینه 
ــن  ــد، از ای ــگری باش ــت گردش ــوخته صنع س
ــع باشــد و در حــوزه گردشــگری  صنعــت مطل
مطالعــه و دانــش داشــته باشــد. از بدنــه بخــش 
ــد و  ــگری بیای ــت گردش ــه صنع ــی ب خصوص
ــال درک  ــگری را کام ــای گردش ــی فضاه تمام
کــرده باشــد. تا امــروز، هــر وزیری آمــد، از بدنه 
ــت  ــه صنع ــود. مادامی ک ــی نب گردشــگری واقع
گردشــگری وزارت خانــه نداشــت و ســازمان 
ــی  ــود؛ مدیران ــران ب ــوت مدی ــاط خل ــود، حی ب
ســازمان های  از  می شــدند،  جابه جــا  کــه 
مختلــف، رانــده می شــدند و یــا رای اعتمــاد از 
ــان را  ــور آن ــد، رئیس جمه ــس نمی گرفتن مجل
بــه عنــوان رئیس ســازمان گردشــگری مصــوب 
می کــرد. پــس از آن نیــز تغییــری حاصــل 
نشــد. واضــح اســت کــه ایــن امــر لطمــه بســیار 
و میــراث  وزارت گردشــگری  بــه  شــدیدی 
فرهنگــی وارد کــرده  اســت. امــا پیشــنهاد مــن 

ــر  ــده وزی ــور آین ــه رئیس جمه ــت ک ــن اس ای
گردشــگری را از بدنــه بخــش خصوصــی یــا بــه 
پیشــنهاد بخــش خصوصــی انتخــاب کنــد. تــا 
از ایــن وضعیتــی کــه بــه آن گرفتــار شــده ایم، 
ــا برنامــه و توانمنــدی  بتوانیــم گــذر کنیــم و ب

ــه ســر منــزل مقصــور برســیم.  خــود ب

در  نقشــی  چــه  کمیســیون 
ــت  ــد داش ــه خواه ــن برنام ــن ای تدوی
ــعه  ــرای توس ــه ای ب ــه برنام ــما چ و ش
گردشــگری در ایــن ســند داریــد؟ 
بــازوی  عنــوان  بــه  می توانــد  کمیســیون 
مشــورتی در کنــار دولــت و مجلــس باشــد 
ــی  ــد تمام ــرم بتوان ــت محت ــار دول ــا در کن ت
ــل  ــن مخ ــا ، قوانی ــار، دغدغه ه ــات، آم اطالع
ــه گــوش  ــد و ب و هرآنچــه هســت را رصــد کن
ــد راه گشــا باشــد.  ــردان برســاند و بتوان دولت م
دولتــی کــه تــازه می خواهــد بــه روی کار بیایــد 
ــگری  ــی گردش ــش خصوص ــه بخ ــد ک ــا ندان ت
ــه  ــوری چ ــای کش ــی بخش ه ــی تمام ــا حت ی
مشــکلی دارنــد، بــا توجــه بــه اینــه 90 درصــد 
حــل بحــران تشــخیص درســت  و موثــر اســت، 
اگــر مشــکل شناســایی نشــود، نمی تــوان 
برایــش راه حلــی یافــت و آن را برطــرف کــرد. 
اســت کــه کمیســیون گردشــگری  اینجــا 
ــت  ــار دول ــوان در کن ــام ت ــا تم ــده و ب وارد ش
ــد، راه کار  ــد کمــک کن ــه بتوان ــده اســت ک آین
ــه  ــی ک ــا و ایده های ــد. طرح ه ــنهاد بده وپیش
در ســال های گذشــته جمــع آوری کــرده را در 
اختیــار دولــت قــرار بدهــد. و امیــدوار باشــد که 
دولــت هــم بتوانــد در توســعه گردشــگری ایــن 
ســند را اصطالحــا بــکار ببــرد. یــا بــه عبارتــی 
دســت بــه دســت بخــش خصوصــی بدهــد کــه 
ــه درســتی و  ــد از ایــن وضعیــت حاضــر ب بتوان

ــه نحــو احســنت گــذر کنــد. ب

بــرای تعامــل بیشــتر دولــت 
ــا کمیســیون گردشــگری اتــاق  آینــده ب
ــد و از  ــه ای داری ــه برنام ــی، چ بازرگان
فعــاالن بخــش خصوصــی چــه انتظــاری 

ــد؟ ــتر داری ــکاری بیش ــرای هم ب
مــا بــه تمامــی کاندیداهــای ریاســت جمهوری، 
بــه همه شــان نامــه داده ایــم و برنامه هــای 
خــود را اعــالم کرده ایــم. بایــد دیــد آیــا دولــت 
ــد از بخــش خصوصــی اســتفاده  آینــده می توان
ــینی  ــک ماش ــه ی ــت ک ــن اس ــل ای ــد؟ مث کن
ــتفاده  ــوپر اس ــن س ــه از بنزی ــای آن ک ــه ج ب
ــد.  ــتفاده کن ــت اس ــن بی کیفی ــد ، از بنزی کن
ــان  ــی ذی نفع ــا تمام کمیســیون گردشــگری ب
اینجــا حضــور دارنــد، بــا تمــام قــوا و بــا ارائــه 
ــا  ــم ت ــی می کنی ــالم آمادگ ــه، اع ــل برنام کام
ــار  ــت در کن ــن صنع ــکالت ای ــع مش ــرای رف ب
دولــت باشــیم. ایــن دولــت اســت کــه بایــد مــا 
ــکیل  ــر تش ــاق فک ــک ات ــریعا ی ــد و س را ببین
نماینده هــای  کــه  مشــترکی،  اتــاق  دهــد. 
دولــت و بخــش خصوصــی، ذی نفعــان و تمامــی 
ــن حــوزه در آن حضــور داشــته  ــدگان ای نماین
ــرده  ــد ک ــکالت را رص ــم مش ــا بتوانی ــند ت باش
و برایشــان چــاره اندیشــی کنیــم. ایــن کار 
ــت  ــا در دول ــده و قطع ــام ش ــم انج ــر ه پیش ت
ــم  ــه انجــام خواهی ــم را ب ــن مه ــز ای ــده نی آین

رســاند.

کمیســیون  این کــه  پایانــی  نکتــه 
ــه  ــازده کمیت ــا ی ــران ب ــگری ای گردش
ــف؛ از  تخصصــی، در بخش هــای مختل
اقتصــاد، ورزش، هنــر، صنایــع دســتی، 
گردشــگری  ســالمت،  گردشــگری 
الکترونیــک،  گردشــگری  خــالق، 
نویــن،  گردشــگری  اســتات آپ ها، 
گردشــگری  پژوهــش،  و  آمــوزش 
بین الملــل و... بــا تمــام قــدرت در 
خدمــت بخــش خصوصــی اســت و 
دولــت بایــد بــه ایــن امــر بــه عنــوان 
ــد،  ــگاه کن ــتثنایی ن ــت اس ــک فرص ی
ــدون هیــچ چشــم داشــتی،  کــه مــا ب
خودمــان و نیــروی انســانی و هــر 
آنچــه هســت را در اختیــار دولــت 
ــازوی  قــرار داده ایــم کــه بــه عنــوان ب
وزیــر  دولــت  کنــار  در  مشــورتی 

گردشــگری آینــده باشــیم.

 



گفت و گوی اختصاصی با دکتر حسن تقی زاده انصاری؛
رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران

شتاب گردشگری الکترونیک در پساکرونا
مصاحبه کنندگان:  محمد اسماعیل ارجمندی، همایون ارجمندی، شراره موحدی
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دنیای امروز به 
شکل گریزناپذیری 
تبدیل به دهکده ای 

جهانی با ارتباط 
گسترده و عمیق 

شده است. اطالعات 
و فناوری استفاده از 
آن امروزه به عنوان 

یکی از کلیدهای 
اصلی در توسعه 
کشورها گردیده 

است.

در عصــر حاضــر، اســتفاده از  فن آوری هــای جدیــد ارتباطــی و اطالعاتــی، در راســتای توســعه صنعــت 
گردشــگری، باعــث پدیــد آمــدن شــاخه ای نویــن، تحــت عنــوان گردشــگری الکترونیکــی شــده اســت. 
بــا توجــه بــه ایــن امــر کــه گردشــگری، یکــی از بزرگ تریــن صنایــع در دنیــا اســت و بــرای برخــی 
ــت  ــه صراح ــد، ب ــمار می آی ــی به ش ــروت مل ــک ث ــد و ی ــع درآم ــن منب ــوان بزرگ تری ــورها به عن کش
ــیل ها و  ــر پتانس ــه ب ــه و تکی ــون فناوران ــتم های گوناگ ــت سیس ــا تقوی ــت ب ــان داش ــوان اذع می ت
ــاد  ــور ایج ــادی کش ــش اقتص ــگرف در بخ ــدی ش ــت رش ــم توانس ــران، خواهی ــمار ای ــای بی ش جاذبه ه
کنیــم. مصاحبــه پیــش رو، گفتگویــی تخصصــی در راســتای بررســی گردشــگری الکترونیــک و تاثیــر آن 

بــر ارتقــای صنعــت گردشــگری کشــور اســت.

ــه در  ــر ممکن ــدا اگ ــا در ابت لطف
ــح  ــک توضی ــگری الکترونی ــورد گردش م

ــد. ــتر دهی بیش
یکــی از مهم تریــن عوامــل توســعه گردشــگری، 
اســتفاده از فناوری هــای نویــن ارتباطــات و 
اطالعــات اســت. ایــن حــوزه کــه اصطالحــا بــه 
ــود،  ــه می ش ــک گفت ــگری الکترونی آن گردش
ــرا  ــارت، اج ــزی، نظ ــاد برنامه ری ــه ابع ــا کلی ب
ــس از  ــات پ ــروش وخدم ــت محصــول ف وکیفی
ــوده و اســتفاده  ــروش گردشــگری، مرتبــط ب ف
از فنــاوری از یــک ســو موجــب تنــوع خدمــات 
وتســهیل شــده و از طــرف دیگــر افزایــش 
اســتانداردها و کاهــش هزینه هــا و توســعه 

ــود. ــد ب ــتاوردهای آن خواه ــازار از دس ب
ــاوری  ــعه فن ــور و توس ــر ظه ــال  های اخی در س
اطالعــات بــه تحــول صنعــت گردشــگری 
ــتلزم  ــعه مس ــن توس ــت. ای ــده اس ــر ش منج
ــفر،  ــار س ــد رفت ــای جدی ــکل گیری مدل ه ش
وارزیابــی ،  پژوهــش  و  محصــول  طراحــی 
ــه  ــه نوب ــه ب ــن اســت ک ــی وعرضــه نوی بازاریاب
خــود، الگویــی جدیــد از مدیریــت گردشــگری 
ــت  ــک صنع ــگری ی ــد. گردش ــکل می ده را ش
ــات  ــاوری اطالع ــت و فن ــور اس ــات  مح اطالع
صنعــت  در  اصلــی  محــرک  یــک  ماننــد 

گردشــگری عمــل می  کنــد.
دنیــای امــروز بــه شــکل گریزناپذیــری تبدیــل 
ــاط گســترده و  ــا ارتب ــی ب ــه دهکــده ای جهان ب
ــای  ــات و فناوری ه ــق شــده اســت. اطالع عمی

ــوان  ــه عن ــروزه ب ــتفاده از آن ام ــد و اس جدی
یکــی از کلیدهــای اصلــی در توســعه کشــورها 

ــده اســت. گردی
واژه گردشــگری الکترونیکــی چنــد ســالی اســت 
کــه در کشــور مــا مطــرح شــده و ایــن واژه در 
ســایر نقــاط جهــان باعنــوان E-Tourism بیــش 
از20 ســال اســت کــه مــورد توجــه قرارگرفتــه 
اســت، گردشــگری یکــی از بزرگ تریــن صنایــع 
ــرای  ــا اســت کــه ب و تجــارت گســترده در دنی
ــع  ــن منب ــوان بزرگتری ــورها به عن ــی کش برخ
ــد  ــمار می آی ــی به ش ــروت مل ــک ث ــد و ی درآم
ــث شــده تــا تقریبــا تمــام  ــر باع و ایــن ام
کشــورهای دارای مزیت هــای ایــن صنعــت، بــه 
ــرفته  ــای پیش ــری ازفناوری ه ــره گی ــه به مقول

آن نیــز توجــه خاصــی داشــته باشــند.

ــک  ــگری الکترونی ــه گردش جامع
از چــه زمانــی شــروع بــه فعالیــت 
اقدامــات  از  کــرده؟ لطفــا  بخشــی 

ــد. ــان کنی ــه را بی جامع
جامعــه گردشــگری الکترونیکــی ایــران در 
ــی  ــاد کارگروه های ــا ایج ــال 87 تشــکیل و ب س
ــرد.  ــاز ک ــود را آغ ــای خ ــی فعالیت ه تخصص
و  برنامه هــا  بــه  توجــه  بــا  جامعــه  ایــن 
سیاســت هاي کالن کشــور و ســند چشــم 
ــاي توســعه اي کشــور  ــاله، طرح ه ــداز 20 س ان
ــوص  ــت در خص ــري دول ــن جهت گی و همچنی
ضــرورت  گردشــگري،  صنعــت  توســعه 
ایــن  در  نویــن  فناوري هــاي  از  بهره گیــری 
ــي  ــتاندارد هاي فن ــه اس ــدف ارائ ــا ه ــوزه ب ح
ــد  ــی مانن ــای مختلف ــي، در بخش ه و تخصص
مطالعــات و تهیــه راهبردهــای گردشــگری 
الکترونیکــی کــرده و پیشــنهاد بــه مراجــع 
الزم  دســتورالعمل هاي  تهیــه  و  ذیربــط 
الکترونیکــی  وکارهــای  کســب  حــوزه  در 
بــر  فنــي  نظارت هــاي  و  گردشــگری 
گردشــگري  خدمــات  مراکــز  فعالیت هــاي 
الکترونیــک وکســب وکارهــای گردشــگری 
ــاالن  ــوق فع ــاع ازحق ــازی و دف ــای مج درفض
الکترونیکــی گردشــگری  کســب وکارهــای 
بخشــی از اهــداف و برنامــه هــای ایــن جامعــه 
ــری در  ــد و موث ــات مفی ــه اقدام ــی باشــد ک م

ایــن راســتا انجــام شده اســت.

هیات مدیره جامعه گردشگری 
الکترونیکی ایران و مسئولین 

جامعه اکثرا از افرادشناخته شده 
و مطرح درعرصه گردشگری 

وفناوری هستند.
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بر اساس گزارش سازمان جهاني 
گردشگري )UNWTO( پیش بیني 
مي شد که در سال 2020 میالدي 

تعداد گردشگران در سراسر 
جهان به یک میلیارد و 600 

میلیون نفر برسد که به دلیل 
بحران کووید 19 محقق نشد.

رشد گردشگری 
الکترونیک بسیار سریع 

است و اگر فعاالن و 
مجموعه های گردشگری 

نتوانند خود را با 
فناوری های نوین 

منطبق کنند، از گردونه 
فعالیت خارج خواهند 

شد.

ــوع از  ــن ن ــی در ای ــه فرصتهای چ
ــود دارد؟ ــگری وج گردش

در حــال حاضر 9 کارگــروه تخصصی درحوزهای، 
تــراول تــک،ota  ســامانه های آنالیــن، دیجیتــال 
ــی،  ــزای الکترونیک ــال، وی ــگ، ارزدیجیت مارکتین
ســالمت،  گردشــگری  خدمات الکترونیکــی 
خدمــات الکترونیکــی طبیعت گــردی و... دارد 
ــص  ــا دارای تخص ــران کارگروه ه ــا و مدی واعض
ــا مجــوز  ــه ب ــن جامع ــوزه هســتند. ای ــر ح دره
وزارت گردشــگری تاســیس شــده اســت. هیــات 
مدیــره جامعــه گردشــگری الکترونیکــی ایــران و 
مســئولین جامعــه اکثــرا از افرادشــناخته شــده و 
مطــرح درعرصــه گردشــگری وفنــاوری هســتند 
ــرر در  ــه مک ــن جامع ــت در ای و فراخــوان عضوی
رســانه هــا و شــبکه های اجتماعــی منتشــر 

شــده اســت.
امــروزه صنعــت گردشــگری، بــا رســانه ها و 
ــد  ــی پیون ــات جهان ــات و ارتباط ــاوری اطالع فن
خــورده اســت بــه گونــه ای کــه امــروزه پیشــروی 
ــه  ــگری ب ــت گردش ــات در صنع ــاوری اطالع فن
ــوده اســت کــه گردشــگری را یکــی  ــدازه ای ب ان
ــات  ــوآوری و خدم ــه ن ــد ک ــی می دانن از صنایع
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات باعــث بقــا و 

ــت. ــی آن اس ــد کنون رش
امــر تــا حــدی اســت کــه ســازمان  ایــن 
ــی گردشــگری معتقــد اســت در آینــده ای  جهان
فاقــد  مقاصــد  و  کشــورها  نزدیــک،  بســیار 
زیرســاخت های مناســب فنــاوری اطالعــات و 
ارتباطــات، عمــال از چرخــه رقابت هــای جهانــی 
ــد شــد. ــه ای گردشــگری حــذف خواهن و منطق

آینــده  بــرای  شــما  برنامــه 
چیســت؟ چــه برنامــه هایــی بــرای 
ــال در  ــای فع ــب و کاره ــت از کس حمای

ایــن زمینــه داریــد؟ 
بســیاری  ماننــد  الکترونیکــی  گردشــگری 
ازکســب وکارهــای مجــازی در ایــران نوپاســت، 
امــا رشــد آن بســیار ســریع اســت و اگــر فعــاالن 
و مجموعه هــای گردشــگری نتواننــد خــود را بــا 
ــه  ــد، از گردون ــق کنن ــن منطب ــای نوی فناوری ه

ــد شــد. ــت خــارج خواهن فعالی
طبــق آمارهــای جهانــی امــروز بیــش از80 
ــه  ــعه یافت ــورهای توس ــت کش ــد از جمعی درص
ــالت آخــر  ــرای تعطی ــت ب ــا اســتفاده از اینترن ب
ــع  ــه تب ــد و ب ــزی می کنن ــود برنامه ری ــه خ هفت
آن از خدمــات آنالیــن اســتفاده می کننــد. البتــه 
اپیدمــی کویــد 19 موجــب توقــف و تاخیــر 
وجهــان  ایــران  گردشــگری  درفعالیت هــای 

شــده،که پــس از ایمنــی وتوقــف بیمــاری، 
ــه رشــد آن پیــش بینــی می شــود. حرکــت روب

جامعــه گردشــگری الکترونیکــی ایــران ، باهــدف 
کمــک وحمایــت از اســتارت آپ ها توافقاتــی 
ودانشــگاه های  ذیربــط  ســازمان های  بــا 
ــدادی  ــون تع ــم  اکن ــوده وه ــد نم ــط منعق مرتب
و چــون  نمــوده  را حمایــت  ازاســتارت آپ ها 
ــناختی  ــا ش ــتارت آپ ها ی ــن اس ــیاری از ای بس
ــی کــه  ــا محصول ــد ی از حــوزه گردشــگری ندارن
خواهــان عرضــه آن بــه بــازار هســتند، کاربــردی 
ــرادی دیگــر پیــش از ایــن  ــا توســط اف ــدارد ی ن
معرفــی شــده اســت. در مرحلــه بعــد در صــورت 
ــرای  ــا، ب ــوع ایده ه ــن ن ــه ای ــودن اولی ــق ب موف

ــرای  ــرمایه گذاران ب ــه س ــی ب ــای مال حمایت ه
ــرای  )تامیــن ســرمایه( وســازمان های مربوطــه ب
ــه  ــی ب ــز و معرف ــاء جوای ــت معنوی)اعط حمای
ــکل  ــل ش ــهیل مراح ــه تس ــی ب ــازار( و حقوق ب

ــد. ــک می کن ــا کم ــوغ آنه ــری و بل گی
در حــال حاضــر شــرکت های بســیاری نیازهــای 
بــازار را بــا فناوری هــای  جدیــد و بــروز مرتفــع 
مــواردی  شــامل  حوزه هــا  ایــن  می ســازند. 
چــون خدمــات برخــط فــروش، گردشــگری 
اطالع رســانی  مجــازی،  واقعیــت  مجــازی، 
کــه  اســت  مســیریابی  ســامانه های  ســفر، 
خــالق،  نویســان  برنامــه  شــرکت ها  وجــود 
نوآور،خــوش فکــر و دانــش بنیــان و نیــز وجــود 

ــد جامعــه گردشــگری  نهادهــای تخصصــی مانن
الکترونیکــی، بــه رونــق ایــن بخــش کمــک 

ــت. ــرده اس ــایانی ک ش

راه  بــر ســر  چــه چالشــهایی 
گردشــگری الکترونیــک در کشــور اســت؟
گردشــگری  حــوزه  در  فعــال  شــرکت های 
ــی از  ــودن برخ ــه روز نب ــل ب ــی بدلی الکترونیک
ــال در  ــر دیجیت ــود تفک ــررات و نب ــن و مق قوانی
ســازمان ها، عــدم رعایــت مالکیــت معنــوی ، 
تحریم هــای جهانــی، مشــکالت ارزی، مشــکالت 
زیرســاخت های  کمبــود  خارجــی،  سیاســت 
ــا مشــکالت بســیاری دســت  ــره ب ــاوری و غی فن
و پنجــه نــرم می کننــد. متاســفانه بعضــی از 
ــار  ــر دچ ــال های اخی ــق در س ــرکت های موف ش
ــش  ــک بی ــه کم ــده اند ک ــود ش ــارت و رک خس
ــن مشــکالت  ــور از ای ــرای عب ــت ب از پیــش دول

ــوارد  ــن م ــالج ای ــای ع ــی از راه ه ــد یک می توان
ســاماندهی  چــون  حوزه هایــی  در  باشــد. 
بی ضابطــه  حراج هــای  وکار،  کســب  فضــای 
و نظــارت، زیرســاخت ها، قوانیــن، تخصیــص 
ــگری  ــش گردش ــی از بخ ــت مال ــه، حمای بودج
و  فیلترینــگ  بانــد،  پهنــای  الکترونیــک، 
ــا و مشــکالتی  ــی دچــار کمبوه ارتباطــات جهان
ــاس  ــر اس ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای اس
UNW� ــگري  ــي گردش ــازمان جهان ــزارش س )گ
ــال 2020  ــه در س ــد ک ــي مي ش TO( پیش بین

میــالدي تعــداد گردشــگران در سراســر جهــان 
ــد. ــر برس ــون نف ــارد و 600 میلی ــک میلی ــه ی ب
کــه یکبــاره بــا همــه گیــر شــدن بیمــاری کووید 
ــل دســترس شــد و  ــن آمارغیرقاب ــی ای 19 تمام
ــان  ــار زی ــگری دچ ــاغل  گردش ــیاری از مش بس

ــدند. ــه ش ــل توج ــارت های قاب وخس

پیشــنهاد شــما بــه رئیــس جمهــور 
چیســت؟ آینــده 

باتوجــه به درپیــش بــودن انتخابات ســیزدهمین 
ــب  ــدای منتخ ــوری، کاندی ــت جمه دوره ریاس
ریاســت جمهــوری بــرای توســعه اقتصــادی 
کشــور، صنعــت گردشــگری کشــور را به عنــوان 
ــت برنامه هــای  ــور محــرک اقتصــاد در اولوی موت
حمایت هــای  بــا  و  قــرارداده  دولــت  کاری 
ــه  ــن صنعــت فرابخشــی، کلی ــه از ای همــه جانب
ــکاری  ــه هم ــف ب ــط را مکل ــتگاه های مرتب دس
دربرنامــه توســعه ای گردشــگری کشــوردر قالــب 
ــای  ــه طرح ه ــد و کلی ــه نماین ــت یکپارچ مدیری
عمرانــی فرهنگــی و اجتماعــی کشــور دارای 
پیوســت گردشــگری باشــد. درکوتــاه مــدت 
کــه  گردشــگری  وموسســات  ازتاسیســات 
خســارت های  گذشــته  ونیــم  دریک ســال 
ســخت اپیدمــی کرونــا را تحمــل کرده انــد، 
سیاســت  درحــوزه  نماینــد.  ویــژه  حمایــت 
ــد گردشــگری رابطــه  ــدون تردی خارجــی نیــر ب
مســتقیمی بــا دیپلماســی دارد و از بســیاری 
ازتصمیمــات و رفتارهــا در صحنــه بیــن المللــی، 
گردشــگری تاثیــر مســتقیم می پذیــرد. کــه 
مــی بایســت درسیاســت های خارجــی ایــن 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــم م مه
ــا  ــل ب ــد متقاب ــهیالت روادی ــردن تس ــم ک فراه
پروازهــای  شــبکه  وگســترش  سایرکشــورها 
مســتقیم بیــن کشــورهای بازارهــدف وتبلیغــات 
ــای  ــی ازضرورت ه ــی، بخش ــن الملل ــب بی مناس
ــت  ــن صنع ــدد ای ــت مج ــر حرک ــاب ناپذی اجتن

ــود. ــد ب ــا خواه ــا کرون درپس



گفت و گوی اختصاصی با هومر برقانی؛ 
مدیر بازاریابی نهاد گردشگری تایلند در ایران
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مصاحبه کنندگان: محمد اسماعیل ارجمندی، 
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کشــور تایلنــد، مقصد بســیاری 
از تورهــای گردشــگری جهــان 
بازارهــای  در  کــه  اســت 
پشــتوانه  بــه  بین المللــی، 
و  شایســته  برنامه ریــزی 
اجــرای طرح هــای هدفمنــد، 
در جــذب گردشــگر، بســیار 
کــرده  عمــل  کارآمــد 
اســت. از آنجــا کــه کشــور 
فرهنگــی  قرابــت  مــا 
ــد دارد،  ــا تایلن ــادی ب زی
مصاحبــه پیــش رو بــه 
در  جامــع  مقایســه ای 
ــان  ــگری می ــوزه گردش ح
ــد  ــد خواه ــران و تایلن ای
پرداخــت، بــا ایــن هــدف 
کــه نقــاط ضعــف و قدرت 
ــور  ــت در کش ــن صنع ای
ــایی گردد.  ــران، شناس ای
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ــات  ــث از اقدامـ ــاز بحـ ــرای آغـ بـ
تایلنـــد، پیـــش از شـــیوع کرونـــا 

ــد. ــت کنیـ صحبـ
ــع درآمــد تایلنــد کــه  یکــی از بزرگتریــن مناب
ــرمایه گذاری  ــزی و س ــتای آن، برنامه ری در راس
بســیار دقیــق و حســاب شــده ای دارد، صنعــت 
گردشــگری اســت. پیــش از شــیوع کرونــا، بــر 
برنامه ریزی هــا،  و  ســرمایه گذاری ها  اســاس 
ــذب  ــدف ج ــه ه ــی، ب ــای بین الملل در بازاره
ــم.  ــدا کردی ــت پی ــگر، دس ــون گردش 40 میلی
ــور  ــا از مح ــز فعالیت ه ــر تمرک ــال اخی دو س
ــه کیفیــت ســوق داده شــد. در ایــن  کمیــت ب
ــه   ــه هزین ــم مشــتریانی ک مســیر ســعی کردی
جــذب  تایلنــد  بــه  را  می کننــد  بیشــتری 
ــدف  ــازار ه ــتن ب ــه داش ــه ب ــا توج ــم. ب کنی
ــق  ــی را از طری ــای تبلیغات ــخص، فعالیت ه مش
افــراد  مختلــف،  سلبریتی های کشــورهای 
ایــن  تاثیرگــذار و کســانی کــه می تواننــد 
ــذب  ــد ج ــوی تایلن ــه س ــازار را ب ــش از ب بخ
برقــراری  بــرای  کردیــم.  متمرکــز  کننــد، 
بازارهــای  بــا مشــتریان و  ارتبــاط بیشــتر 
از  اســتفاده  انتخــاب،  بهتریــن  مختلــف، 
بازاریابــی دیجیتالــی بــود. همچنیــن، در زمینــه 
بازاریابــی )B2B( و )B2C( در نمایشــگاه های 
گردشــگری برلیــن )ITB Berlin(، بــازار جهانــی 

ــت  ــدن ) WTM London(، صنع ــگری لن گردش
گردشــگری مادریــد )FITUR( حضــور پررنگــی 
ــبکه  ــترش ش ــرای گس ــن ب ــتیم. همچنی داش
ارتباطــی، تاســیس دفاتــر جدیــد در آمریــکای 
جنوبــی و شــمالی همچنیــن اروپــای شــرقی را 
ــرای  ــا ب ــن پروژه ه ــه  ی ای ــه هزین ــتیم ک داش
گرفتــه  نظــر  در  مختلــف  بازاریابی هــای 
خیلــی  را  شبکه ســازی  همچنیــن  شــد. 
قوی تــر، تخصصی تــر و  بــا جزئیــات بیشــتر 
ــا  ــم ت ــری کردی ــف پی گی ــای مختل در بازاره
ــذب  ــی ج ــدی؛ یعن ــای بع ــدف گذاری ه در ه
ــم.  ــل کنی ــد عم ــگر، کارآم ــون گردش 60 میلی
ــرایط  ــا و ش ــران کرون ــه بح ــود ک ــان ب آن زم

ــد. ــش آم ــی پی ــاص کنون خ

ــه  ــا چ ــیوع کرون ــس از ش ــد پ تایلن
ــام  ــگری انج ــه گردش ــی در زمین اقدامات

داد؟ 
ارگان هــا،  از  کــدام  هیــچ  آغــاز  در 
هیچ  کــس  تقریبــا  و  نهادهای دولتــی 
نمی دانســت، قــرار اســت چــه اتفاقــی بیافتــد. 
بحــران آنقــدر جــدی بــود کــه کل تمرکــز بــر 
ــی  ــود، کس ــه ب ــت جامع ــالمت، بهداش روی س
ــن  ــم ای ــا کم ک ــود. ام ــگری نب ــر گردش ــه فک ب
ــم  ــد و دریافتی ــکارتر ش ــی، آش ــران جهان بح
ــت.  ــم یاف ــی نخواهی ــه زودی از آن رهای ــه ب ک
ــه  ــه در منطق ــورهایی ک ــن کش ــی از اولی یک
آســیایی، مرزهــای خــود را بســت و این مســئله 
را بســیار جــدی گرفــت و قوانیــن قرنطینــه را 
بــه اجــرا گذاشــت، کشــورتایلند بــود. از جملــه 
ــا، تمرکــز  فعالیت هــای تایلنــد در بحــران کرون
 ،)visual marketing( بصــری  بازاریابــی  بــر 
تولیــد محتــوا و در فضــای مجــازی، تمرکــز بــر 
تحقــق شــعار "حــاال کــه شــما نمــی توانیــد بــه 
ــما  ــه ش ــه خان ــد را ب ــا تایلن ــد، م ــد بیائی تایلن
می آوریــم." بــود. تولیــد محتــوا در حــوزه 
آشــپزی، ورزش، مدیتیشــن، ماســاژ تایلنــدی، 
ــر  ــعار ذک ــتای ش ــتی و... در راس ــع دس صنای
ــا  ــاط ب ــع ارتب ــری از قط ــت جلوگی ــده، جه ش

ــت. ــام گرف ــا انج بازاره

یکی از اولین کشورهایی که 
در منطقه آسیایی، مرزهای 

خود را بست و این مسئله را 
بسیار جدی گرفت و قوانین 
قرنطینه را به اجرا گذاشت، 

کشورتایلند بود.

دو سال 
اخیر تمرکز 
فعالیت ها از 
محور کمیت 

به کیفیتکیفیت 
سوق داده 

شد.
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اقدامات ایجاد و اجرای پروتکل مشخص گردشگری

اجباری شدن اخذ گواهینامه 
S.H.A

یکــی دیگــر از اقدامــات، ایجــاد و اجــرای 
ــاری  ــگری، اجب ــخص گردش ــکل مش پروت
_کــه    S.H.Aگواهی نامــه اخــذ  شــدن 
تحــت عنــوان لوگــوی Safe Travel  بــه 
 W.H.O  تائیــد ســازمان بهداشــت جهانــی
ــا  ــدام ب ــن اق ــود. ای ــد ب ــید،_ در تایلن رس
وزارت  گردشــگری،  وزارت  همــکاری 
نهاد هــای  و  بهداشــت  وزارت  کشــور، 
ــن گواهی نامــه  ــت. ای مربوطــه انجــام گرف
ــدت  ــد م ــداف بلن ــن اه ــا در نظــر گرفت ب
و  داخلــی  گردشــگران  جــذب  بــرای 
و  گردیــد  تنظیــم  و  تهیــه  خارجــی 
فعــاالن  تمامــی  اســاس  همیــن  بــر 
گردشــگری در بخش هــای مختلــف ملــزم 
بــه گذرانــدن دوره آموزشــی و رعایــت 
ــرای  پروتکل هــای آن شــدند. همچنیــن ب
ــن اســتانداردها نظــارت  ــا ای حفــظ و ارتق
ــخص از  ــه ای  مش ــق برنام ــی طب و بازرس
ایــن واحد هــا اجرایــی شــد کــه ایــن امــر 
باعــث ایجاد حــس امنیــت و اعتمــاد برای 
ــی  ــرل پاندم ــی و کنت ــگران خارج گردش
اســت. تولیــد محتــوا در راســتای معرفــی 
ــات  ــی تبلیغ ــه تعطیل ــه ب ــا توج ــد ب تایلن
ــتور  ــش در دس ــن بخ ــکال، مهمتری فیزی

ــت.  ــد اس کار تایلن

نحــوه  و  ورود  شــرایط  مــورد  در 
قرنطینــه گردشــگران بــه تایلنــد توضیــح 

ــد. دهی
دولــت در چنــد شــهر بــزرگ، نزدیــک 137 
هتــل کــه ASQ   و ALSQ  نامیــده می شــوند 
ــا بیــن المللــی( را در نظــر  )هتل هــای محلــی ی
گرفتــه کــه گردشــگران در آنجــا قرنطینــه شــوند 
)ایــن قرنطینه هــا بــه مــدت  16 روز و 15 شــب 
اســت(. گردشــگران بایــد حتمــا برگه هــای 
و  تهیــه  قطعــی  پرداخــت  بــا  را  بوکینــگ 
ــه  ــدا تهی ــور مب ــه در کش ــکی ک ــدارک پزش م
شــده بــه همــراه تســت )P.C.R( انجــام شــده را 
در  اپلیکیشــن مربــوط، بارگــذاری کننــد و هــر 
ــرودگاه تایلنــد،  ــه محــض ورود در ف گردشــگر ب
مثــال در بانکــوک، بــا همراهــی مســئولین دولتی 
_کــه بــه راحتــی بــه تمامــی مــدارک دسترســی 

دارنــد،_ بــه محــل قرنطینــه، راهنمایــی خواهــد 

شــد. )هیــچ ورود جــز در مســیر مشــخص شــده 
ــر نیســت(. ــکان پذی ام

ــت )P.C.R( از  ــک تس ــد از ورود، ی ــه روز بع س
تــا  ششــم  روز  و  می شــود  گردشــگرگرفته 
ــا چهاردهــم  ــم تســت دوم و روز یازدهــم ت هفت
ــغ و  ــه مبال ــد. البت ــوم را می گیرن ــز تســت س نی
ــان  ــه، هم ــه قرنطین ــی پروس ــای تمام هزینه ه
ــدا توســط گردشــگر پرداخــت شــده اســت.  ابت
طــرح جدیــدی نیــز در "پوکــت" اجرایــی شــده، 
پــروژه ای کــه دو الــی ســه مــاه اخیــر راه انــدازی 
ــه  ــرای گردشــگرانی کــه مایــل ب شــده اســت. ب
ورود هســتند و بــه هــر دلیلــی نمی تواننــد 
ســفر خــود را بــه تعویــق بیاندازنــد. مثــل 
worka�"  فریلنســرهایی کــه مایلنــد در طــرح

ــی،  ــورهای اروپای ــی در کش ــه تازگ ــه ب tion" )ک

توســط تایلنــد، راه انــدازی شــده(، شــرکت 
کننــد. )افــرادی کــه تمایــل دارنــد ســفر و 

تعطیــالت را در تایلنــد تجربــه کــرده و همزمــان 
بــه دور کاری خــود بپردازنــد.( بــه همیــن منظور 
ــب و  ــاخت مناس ــا زیر س ــا ب ــری ویاله ــک س ی
اینترنــت پــر ســرعت و ... تجهیــز شــده اند. کــه 
ــات و  ــه امکان ــوع در ارائ ــه تن ــا توجــه ب ــه ب البت
ــاز  ــورد نی ــج م ــد پکی ســرویس ها شــما می توانی

ــد.  ــاب کنی ــود را انتخ خ
از اول اپریــل شــانزده روز قرنطینــه، تبدیــل بــه 
ده روز شــده و طــرح بعــدی کــه از اول جــوالی 
ایــن اســت کــه مســافران  آغــاز می شــود، 
ــد  ــت می آین ــه پوک ــه ب ــده ای ک ــینه ش واکس
ــه ی  ــد و پروس ــذب کنن ــه ج ــدون قرنطین را ب
قرنطینــه بــرای مســافرانی کــه واکســن های 
مــورد تائیــد )W.H.O( و وزارت بهداشــت تایلنــد 
را زدنــد، حــذف گــردد. ایــن یــک پروژه ســنگین 
ــه   ــزار دوز واکســن ب ــق 900 ه و مســتلزم تزری
ــت.  ــت اس ــط دول ــت توس ــی پوک ــردم محل م

ــیوع  ــری از ش ــالمتی و جلوگی ــظ س ــرای حف )ب
ــی(  ــافران خارج ــط مس ــاری توس ــی بیم احتمال
گام بعــدی در ســپتامبر خواهــد بــود و ایــن 
ــا و دیگــر شــهرهای  طــرح در مــورد شــهر پاتای

ــد شــد.  ــی خواه ــز اجرای ــد نی تایلن

ــه  ــد ب ــت تایلن ــا دول در دوران کرون
ــرده  ــل ک ــیوه ای عم ــاز و کار، ش ــه س چ
و چــه میــزان از مشــاغل گردشــگری 

ــت؟ ــده اس ــت ش حمای
حقیقــت امــر ایــن اســت کــه نــه تنهــا تایلنــد، 
هیــچ کشــوری بــه آن صــورت کــه بایــد، 
ــت  ــورد حمای ــی را م ــش خصوص ــته بخ نتوانس
قــرار دهــد. کرونــا، ضربــه بســیار ســنگینی بــود 
و حمایــت کامــل مشــاغل، از قــدرت بودجــه ای 
بســیاری از دولت هــا و همینطــور تایلنــد، خــارج 
بــود. کاری کــه در تایلنــد انجــام شــد، ایــن بــود 
ــعی  ــیت ها، س ــای دادن سوپس ــت بج ــه دول ک
ــی ایجــاد  ــازار داخل ــرای ب کــرد فضــای امنــی ب
کنــد. در تایلنــد بازارچه هایــی بــرای مــردم 
بصــورت تشــویقی برپــا شــد. )مثــال راه انــدازی 
ــور  ــب حض ــر دو ش ــازار. در ازای ه ــه در ب غرف
 stay tow night one night  یــک شــب رایــگان
ــش  ــف در بخ ــات مختل ــن تخفیف free( همچنی

ایرالین هــا، تکلیــف کــردن بــه شــرکت های 
ــاری  ــای اجب ــدور مرخصی ه ــرای ص ــی ب دولت
ســفر بــه کارمنــدان نیــز از دیگــر اقدامــات 
ــن زمینــه بــود. در بازارچه هــای  دولــت در ای
محلــی پکیج هایــی بــرای خارجیــان مقیــم 
ــن  ــدام ای ــا هیچک ــد. ام ــدازی ش ــد راه ان تایلن
دســت حمایت هــا، شکســت بزرگــی کــه در 
ــد  ــران نخواه ــت را جب ــگری اس ــت گردش صنع
کــرد. حــال آنکــه دولــت تمــام تــالش خــود را 
ــدازی  ــا راه ان ــت ب ــن صنع ــت از ای ــرای حمای ب
ــفرهای  ــه س ــردم ب ــویق م ــی و تش ــازار داخل ب
ــه کار  ــا، ب ــل پروتکل ه ــت کام ــا رعای ــی ب داخل
ــرد  ــی ک ــی همراه ــش خصوص ــا بخ ــت و ب گرف
ــد.  ــه ده ــش ادام ــه فعالیت ــن دوران ب ــا در ای ت
امــا در هــر صــورت بخــش خصوصــی متحمــل 

ــد. ــنگینی ش ــای س ضرره

بــا توجــه بــه تخصــص شــما، تایلنــد 
را  گردشــگری  فرصت هــای  چگونــه 
ــاز و کاری  ــه س ــا چ ــرده و ب ــایی ک شناس

از آنهــا حمایــت می کنــد؟
بزرگتریــن ســرمایه تایلنــد در زمینه گردشــگری، 
ــزی  ــت. چی ــناخت اس ــزی و ش ــث برنامه ری بح
کــه مــا در ایــران بــه آن نمی پردازیــم. مــا 
برنامــه جامــع گردشــگری تایلنــد را تقریبــا 60 
ــم  ــن کردی ــه تدوی ــخه اولی ــش در نس ــال پی س
ــی و  ــاتید داخل ــورت از اس ــا مش ــال ب ــر س و ه
ترمی شــود.  پویــا  و  شــده  اصــالح  خارجــی 
یعنــی هــر دولتــی کــه ســر کار می آیــد، برنامــه 

ــت.  ــاده اس ــدون و آم ــگری اش، م گردش

کاری که در تایلند انجام 
شد، این بود که دولت بجای 

دادن سوبسیت ها، سعی 
کرد فضای امنی برای بازار 

داخلی ایجاد کند. در تایلند 
بازارچه هایی برای مردم 

بصورت تشویقی برپا شد.

اســت در دولت هــای مختلــف،  ممکــن 
ــا  ــود؛ ام ــال ش ــات اعم ــری در جزئی تغیی
ــن  ــت. بزرگتری ــخص اس ــه مش ــل برنام اص
ــت  ــازی اس ــیر، شبکه س ــن مس ــش ای بخ
و آنچــه باعــث تســریع امــور خواهــد شــد 
ــی و  ــل بخــش خصوصــی و دولت ــز تعام نی
ارتبــاط ایــن دو نهــاد بــا هــم اســت. دولــت 
تایلنــد در زمینــه گردشــگری بیشــتر مثــل 
ــد.  ــل می کن ــاری عم ــزور تج ــک کاتالی ی
حاکمیتــی  خیلــی  دیگــر  بیانــی  بــه 
ــط ،  ــازی رواب ــد. بسترس ــورد نمی کن برخ
ــد  ــورهای تایلن ــف کش ــفارت های مختل س
ــردن،  ــوط ک ــگری مرب ــش گردش ــا بخ را ب
در  بازاریابــی  نماینده هــای  گذاشــتن 
ــر در  ــیس دفات ــف و تاس ــورهای مختل کش
ــا  ــن برنامه ه ــه ای ــف هم ــورهای مختل کش
مســیر شــناخت فازهــای مختلــف را همــوار 
ــود  ــث می ش ــناخت باع ــن ش ــد. ای می کن
ــه ای  ــرای بودج ــد ب ــم بگیری ــما تصمی ش
کــه داریــد چــه برنامــه ای جوابگــو خواهــد 
بــود. )ایــن برنامه ریــزی هــم داخلــی اســت 
ــر  ــوان مدی ــه عن ــن ب ــی.( م ــم خارج و ه
بازاریابــی تایلنــد کــه در حــوزه ایــران 
ــار  ــی دوب فعالیــت می کنــم، ســالی یــک ال
بــرای تحلیــل و برزرســانی اطالعــات دعوت 
و  داخلــی  مختلــف  اســاتید  می شــوم. 
خارجــی دور هــم جمــع می شــوند. اتفاقــی 
کــه در ایــران نمی افتــد. ایــن یکــی از 
نقــاط ضعــف در ایــران اســت. عمل گرایــی 
در ایــران کــم اســت. مــا در ایــران در خیلی 
بخش نامــه  داریــم،  قانــون  از بخش هــا، 
ــی  ــا عمل گرای ــم، ام ــتار داری ــم، نوش داری
یــا نظــارت نداریــم. اینکــه مــا طرحــی را از 
حالــت بالقــوه بــه بالفعــل در بیاوریــم، مهــم 
اســت. در حــال حاضــر بانکــوِک تایلنــد در 
زمینــه گردشــگری در صــدر جــدول، کنــار 
پاریــس و لنــدن قــرار می گیــرد و ایــن 
امــر را مدیــون برنامه ریــزی و در کنــار 
آن عمل گرایــی اســت. ایــن دســت آورد 
در  کــه  کســانی  اکثــر  نیســت.  کمــی 
صنعــت گردشــگری تایلنــد فعــال و برنامــه 
ــه  ــدی هســتند. )اینک ــد، تایلن ــز اصلی ان ری
تایلنــد هرگــز مســتعمره نبــوده را حتــی در 
ــوان مشــاهده  صنعــت گردشــگری اش می ت
تعامل هــای  و  البتــه مشــورت ها  کــرد.( 
و  کیفــی  ارتقــای  راســتای  در  جهانــی 
ــان وجــود دارد. حفــظ اســتانداردها همچن

بزرگترین 
سرمایه 
تایلند 
در زمینه 
گردشگری، 
بحث 
برنامه ریزی 
و شناخت 
است.
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کــرد  بیــان  این گونــه  می شــود 
از  یکــی  برنامه ریــزی  فرآینــد  کــه 
 )W.T.O( پایــدار  توســعه  شــاخص های 
ــر  ــد، ب ــئله را در تایلن ــن مس ــت و ای اس
ــد؟ ــدی گرفتن ــیار ج ــران، بس ــالف ای خ
بزرگتریــن  از  یکــی    )W.T.O(.یقینــا بلــه 
ــزار  ــد برگ ــوک تایلن ــش را در بانک کنفرانس های
کــرد. بحــث )C.B.T( کــه بخــش مهمــی از 
ــه  ــاید ب ــدار اســت)ما بیشــتر ش گردشــگری پای
ــث  ــیم(. بح ــرا می شناس ــردی آن ــوم گ ــوان ب عن
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــگری ب ــع گردش ــع مناب توزی
گردشــگری پایــدار اســت کــه درتایلنــد خیلــی 
ــا  ــه م ــوان نمون ــه عن ــری شــد. )ب جــدی پی گی
در ایــران در تعطیــالت معمــوال  بــه ســمت یــک 
ــه،  ــم، از جمل ــخص می روی ــد مش ــری مقاص س
شــمال، اصفهــان و شــیراز... چــون مقاصــد 
ــن  ــده.( اولی ــی نش ــگر معرف ــه گردش ــری ب دیگ
ــگری  ــوزه گردش ــد در ح ــق تایلن ــروژه ی موف پ
پایــدار، الماس هــای نایــاب در تایلنــد بــود. 
ــی از  ــی نقاط ــرح، معرف ــن ط ــی ای ــدف کل ه
ــورد  ــر م ــه کمت ــود ک ــان ب ــه جهانی ــد ب تایلن
توجــه قــرار گرفتــه بــود. یکــی از عوامــل مهــم 
بحــث گردشــگری پایــدار همیــن تمرکــز زدایــی 
اســت. )پخــش کــردن منابــع گردشــگری.( اگــر 
بخواهیــم از لحــاظ کیفــی وکمــی بــه یــک بحث 
متعــادل در گردشــگری پایــدار برســیم،آنچه 
ــتفاده  ــر و اس ــزی، تفک ــت برنامه ری ــروری اس ض
از نیروهــای متخصــص در ایــن زمینــه اســت کــه 
ــه شــدت احســاس  ــران ب ــی اش در ای جــای خال

می شــود.

چــه شــباهت هایی در گردشــگری 
ــرد؟ ــدا ک ــود پی ــد می ش ــران و تایلن ای

ــچ،  ــل هی ــم، بالفع ــه بگوی ــم صادقان ــر بخواه اگ
بالقــوه بســیار. مــا از لحــاظ تنــوع مقاصــد 
تایلنــد،  بــه  نســبت  ایــران  در  گردشــگری 
پتانســیل باالیــی داریــم و جــا بــرای کار بســیار 
ــم  ــه گمشــده ای داری ــا حلق ــا م ــاد اســت. ام زی
ــتفاده  ــزی و اس ــت، برنامه ری ــث مدیری ــه بح ک
از نیروهــای متخصــص اســت. اینکــه هــر نهــاد 
ــد.  ــد بکن ــه بای ــد، ک ــان کاری باش ــی هم متول
در مثالــی ســاده متولــی شناســاندن ایــران، 
ــی،  ــت، متول ــران نیس ــگری ای ــای گردش راهنم
راننــده ماشــین توریســتی نیســت. متولــی 
ــه بالفعــل تبدیــل کــردن  ــران و ب شناســاندن ای
ــگری  ــیل ها، وزارت گردش ــوه و پتانس ــن بالق ای
ایــران اســت. کــه مســلما در حــال حاضــر پــس 
ــه  ــه وزارتخان ــازمان ب ــک س ــب ی ــل از قال تبدی
ــر و  ــه بهت ــد، بودج ــده باش ــر ش ــد توانمند ت بای

ــد.  ــته باش ــری داش ــورک بهت نت

ــتند  ــوه هس ــه بالق ــباهت هایی ک ش
ــا  ــود، آی ــل ش ــل تبدی ــه بالفع ــر ب اگ
ــد،  ــد تایلن ــز مانن ــران نی ــد در ای می توانن
ــزه  ــد ایرانی ــا بای ــد ی ــل کنن ــق عم موف
ــد از  ــه بای ــد،  چگون ــر کنن ــده و تغیی ش

ــد؟  ــد ش ــره من ــا به آنه
گردشــگری هــر کشــوری خــاص خــودش اســت. 
ــروی انســانی و اصــوال  چــه زیرســاخت، چــه نی
ــن راهــی کــه هــر کشــوری  ــزی. بهتری هــر چی
ــناخت و  ــه، ش ــد، مطالع ــته باش ــد داش می توان
همانطــور کــه اشــاره کردیــد بومی ســازی و 
تنظیــم کــردن بــر اســاس المان هــای فرهنگــی، 
و.... هــر  تاریخــی و سیاســی و ژئوپلیتیکــی 
کشــوری اســت. مــا قرابــت فرهنگــی زیــادی بــا 
تایلنــد داریــم. بحــث تبــادل نیروهــای متخصص 

ــت.  ــنایی اس ــی و آش ــازی فرهنگ و همسان س
امســال ســفارت ایــران بــرای اولیــن بــار در ایــن 
ــونگ کران"  را  ــوروز" و "س ــتیوال "ن ــال ها فس س
در ســفارت ایــران بــه صــورت گســترده برگــزار 
ــیار  ــت بس ــه قراب ــو ک ــال ن ــن س ــرد. دو جش ک
زیــادی بــا هــم دارنــد. اولیــن وبمینــار را ایــران، 
در رابطــه بــا نقــش فرهنــگ در گردشــگری 
تایلنــد برگــزار کــرد. مــن خدمــت مشــاور 
ــن  ــران در ســفارت هــم گفتــم؛ »ای فرهنگــی ای
ــا  ــس از مدت ه ــه پ ــت ک ــندی اس ــث خرس باع
ــه  ــد اینک ــا امی ــود. ب ــام می ش ــا انج ــن کاره ای
ــن بســتر اســت  ــد. چــون در ای ــدا کن ــه پی ادام
ــورد  ــا در م ــه تنه ــت.« ن ــود آموخ ــه می ش ک

ــی کشــورها.  ــه تمام ــد بلک تایلن

امسال سفارت ایران 
برای اولین بار در این 

سال ها فستیوال "نوروز" و 
"سونگ کران"  را در سفارت 

ایران به صورت گسترده 
برگزار کرد. دو جشن سال 

نو که قرابت بسیار زیادی با 
هم دارند.

ــن  ــه در ای ــی ک ــه دانش ــه ب باتوج
تمامــی  همچنیــن  و  داریــد  زمینــه 
ــد،  ــد داری ــورد تایلن ــه در م ــی ک تجربیات
می توانیــم  چگونــه  ایــران  در  مــا 

کنیــم؟ شناســایی  را  فرصت هــا 
ــن  ــی. بزرگتری ــی اســت بســیار طوالن ــن بحث ای
اتفاقــی کــه بایــد در صنعــت گردشــگری بیافتــد 
ایــن اســت کــه مــا بخواهیــم، واقعــا بخواهیــم. 
نــه فقــط بخــش خصوصــی، بخــش دولتــی هــم 
بخواهــد. دولــت امســال را ســال "برداشــتن 
ــرده  ــذاری ک ــاری نام گ ــه تج ــع!" در زمین موان
اســت. صنعــت گردشــگری بزرگترین ســرمایه ای 
ــت  ــی از صنع ــم. حت ــران داری ــه در ای ــت ک اس
ــا  ــا آی ــر اســت. ام ــم عظیم ت ــان ه ــت و گازم نف
ــگری  ــت گردش ــتن را در صنع ــدر خواس همانق
ــن  ــه شــکوفا شــود؟_ اولی ــم؟- ک لحــاظ کرده ای
گام خواســتن  و دومیــن گام بهــره بــردن از 
ــک  ــه ی ــیدن ب ــرای رس ــص، ب ــای متخص نیروه
ــن مشــکل  ــزی درســت اســت. بزرگتری برنامه ری
مــا ایــن اســت کــه در بخش هــای مختلــف حوزه 
گردشــگری، افــراد متخصــص تصمیــم گیرنــده، 
کــم داریــم. مــا در بخش هــای بازاریابی مــان 
آدم متخصــص بازاریابــی گردشــگری کــم داریــم. 
ــم اســت.  ــری از ایشــان ک ــا بکار گی هســتند، ام
اینکــه در بحــث آموزش مــان ضعیــف عمــل 
فعالیــت  حــال  در  کــه  افــرادی  می کنیــم. 
ــازمان  ــتانی س ــر اس ــا دفات ــا ی ــه ه در وزارتخان
هســتند، بایــد بتواننــد بــه صــورت مرتــب 
ــدل  ــد م ــد. بدانن ــوزش ببین ــوند، آم ــت ش آپدی
ــی دارد  ــه برنامه ریزی های ــت؟ چ ــی چیس جهان

ــرای  ــف ب ــورهای مختل ــد کش ــود؟ ببینن می ش
ــه  ــرای ب ــد؟ ب ــه می کنن ــد چ ــاندن مقاص شناس
ثمــر رســیدن زیرســاخت های هــر کشــوری، چــه 
از لحــاظ فرهنگــی، اقتصــادی و امکاناتــی... چــه 
می کننــد؟ ایــن مســئله بســیار مهــم اســت. مــا 
ــم از  ــد بتوانی ــم. بای ــیاری داری ــای بس فرصت ه

ــم. ــتفاده کنی ــا اس ــن فرصت ه ای

ــا  ــن فرصت ه ــر ممکــن اســت از ای اگ
ــه  ــا چ ــن فرصت ه ــد، ای ــتر بگویی بیش

ــتد؟ هس
ــام  ــه ن ــم ب ــگری داری ــد گردش ــک مقص ــا ی م
ایــران. ایــن مقصــد از لحــاظ تاریخــی و فرهنگی 
منحصــر بــه فــرد اســت. آن شــعار کــه "مــا جــزو 
نمی خواهــم  را  هســتیم..."  برتــر  کشــور  ده 
ــدارم.  ــه ایــن شــعار اعتقــادی ن تکــرار کنــم و ب
ــی  ــت جذاب ــه طبیع ــتیم ک ــوری هس ــا کش م
قومیت هــای  و  تاریــخ  فرهنــگ،  هنــر،  دارد، 
ــاور  ــی دارد. کشــورمان پهن بســیارمتنوع و جذاب
ــد  ــه بای ــم )البت ــاد داری ــروی کار زی ــت. نی اس
ــاظ  ــم.( از لح ــانی مان کار کنی ــروی انس روی نی
ژئوپلیتیکــی، مــا در لوکیشــن بســیار خوبــی قرار 
ــم و  ــوی عمــل کنی ــم بســیار ق ــم. می توانی داری
جــذب خوبــی داشــته باشــیم. مــا جــزو مقاصــد 
بســیار مقــرون بــه صرفــه هســتیم. ایــن خــودش 
بیشــتر از کافــی اســت. خیلــی از کشــورها ایــن 
فاکتورهــا را ندارنــد. نزدیــک بــه 16 ســال پیــش 
ــد از تخــت  ــرای بازدی ــر گردشــگری ب ــک وزی ی
جمشــید آمــد و در هتــل اســتقالل کنفرانســی 
برگــزار کــرد، در پاســخ بــه یــک گزارشــگر 

گفــت: »مــن در کشــور خــودم بایــد میلیاردهــا 
دالر هزینــه کنــم کــه جاذبــه گردشــگری بســازم 
و بعــد میلیون هــا دالر هزینــه کنــم کــه بیاییــد 
آن میلیاردهــا دالر هزینــه ای کــه کــرده ام را، 
ــن  ــه ای ــی ب ــد کم ــط بای ــما فق ــا ش ــد. ام ببینی
آثــار ارزشــمند، سروســامان بدهیــد و آپدیتــش 

ــد.«  کنی

اســتارت آپ هایی  نظــر شــما  بــه 
ــه  ــه چ ــد ب ــتند، بای ــران هس ــه در ای ک
ســمتی برونــد و چگونــه حمایــت شــوند؟) 

اســتارت آپ های حــوزه گردشــگری(
ــتارت آپ ها  ــوزه اس ــریعی را در ح ــد س ــن رش م
ــاالن  ــوده ام. فع ــروز شــاهد ب ــه ام ــا ب از 2017 ت
ــود  ــمت خ ــه س ــوزه ب ــن ح ــیاری را در ای بس
ــم  ــادی داری ــوان زی ــروی ج ــرده. نی ــذب ک ج
ــه  ــن زمین ــی در ای ــوی جهان ــرات ن ــا تفک ــه ب ک
ــا  ــی از این ه ــد. بخش ــت کردن ــه فعالی ــروع ب ش
ــه خالقیــت، امــا بخــش مهم تــر  ــر می گــردد ب ب
ایــن اســتارت آپ ها   بــه جهــت دهنده هــای 
تســهیل گران  بتوانیــم  اینکــه  دارد.  بســتگی 
ــن  ــه در ای ــی ک ــان خالق ــا جوان ــران را ب و مدی
پــردازی  ایــده  و  فعال انــد  اســتارت آپ ها 
و  همراهــی  ایــن  کنیــم.  همــراه  می کننــد، 
باشــد،  خصوصــی  می توانــد  هــم  حمایــت 
ــن  ــی م ــت دولت ــش حمای ــی. در بخ ــم دولت ه
می دهــم.  اهمیــت  بسترســازی  بــه  بیشــتر 
گردشــگری  در  حاکمیتــی  نقــش  موفقیــت 
را، بیشــتر منعطــف بــه بحــث بسترســازی 
ــنامه ها!  ــن و بخش ــتن قوانی ــا گذاش ــم ت می بین
ــه  ــد ک ــدا می کن ــد پی ــی رش ــتارت آپ" زمان "اس
ــر  ــتارت آپی، اگ ــر اس ــد. ه ــود آوری برس ــه س ب
ــود آوری  ــه س ــا ب ــد، ام ــت کن ــه فعالی ــاز ب آغ
نرســد، نابــود می شــود. بخــش خصوصــی، پیــرو 
بخــش دولتــی اســت. اگــر بخــش دولتــی بتوانــد 
ــن  ــه از ای ــه چگون ــذارد ک ــتی بگ ــکار درس راه
ــد. موفقیــت حتمــی  ــت کن اســتارت آپ ها حمای
خواهــد بــود. البتــه تنهــا حمایــت مالــی، کافــی 
ــش  ــی از بخ ــات دولت ــت ارتباط ــت. حمای نیس
ــال  ــوان مث ــه عن ــت. ب ــر اس ــم واجب ت ــی ه مال
ــل و آپارتمــان  ــادی هت ــداد زی در مشــهد، تع
اســت کــه توســط بخــش خصوصــی بــا گرفتــن 
ــر،  ــت پیش ت ــون دول ــود. چ ــاخته می ش وام س
ــان  ــدر راندم ــرده. آن ق ــازی ک ــازار را بسترس ب
بخــش  کــه  اســت  بــاال  آنجــا  گردشــگری 
خصوصــی بــرای احــداث ســازه های مرتبــط 
ــه بازگشــت  ریســک پرخطــر نمی کنــد. چــون ب

اســت. ســرمایه گذاری اش مطمئــن 
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شدیم.

 مــا اگــر اســتارت آپ ها را در رونــدی 
ــد  ــود، رون ــه خ ــود ب ــه خ ــم ک ــرار دهی ق
مطلوبــی در بســتر عرضــه و تقاضــا داشــته 
ــد.  ــد می کنن ــتارت آپ ها رش ــند، اس باش
ــق و  ــر عش ــار بخاط ــا دوب ــک ی ــاید ی ش
عالقــه اســتارت آپی را شــروع کنیــد، امــا 
اگــر ســود آوری نداشــته باشــد، در نهایــت 
ــی  ــرد. یکــی از عوامل ــا خواهیدک ــرا ره آن
خیلــی  و  کشــورها  از  خیلــی  در  کــه 
ــد، بحــث  ــوذ کار می کن ــر نف ــا پ صنعت ه
اســتارت آپ اســت. چــون ترکیبــی از 
خالقیــت، عشــق و عالقــه اســت و درگیــر 
ــراه دارد.  ــه هم ــوان را ب ــل ج ــردن نس ک

همــکاری  بــرای  فرصــت  آیــا 
و  ایــران  گردشــگری  اســتارت آپ های 
ــد  ــه می توان ــود دارد؟ چگون ــد وج تایلن

ــد؟ ــاق بیافت ــر اتف ــن ام ای
ــر  ــه ب ــداده. البت ــاق رخ ن ــن اتف ــون ای ــا کن ت
روی ایــن ایــده تفکــر و کار شــد. در ایــن 
ــه در  ــگری ک ــه گردش ــث تفاهم نام ــه بح زمین
ــه  ــد ب ــگری تایلن ــت گردش ــفر هیئ ــن س آخری
ــی  ــت. یک ــر اس ــل ذک ــد، قاب ــام ش ــران انج ای
ــث  ــت، بح ــن نشس ــن در ای ــنهادات م از  پیش
رابطــه دوجانبــه در زمینــه آمــوزش، خدمــات و 
ــال  ــود. مث ــور ب ــای دو کش ــتارت آپ های نوپ اس
اســتارت آپ هایی کــه در زمینــه هتــل داری، 
ــد در آن  ــه تایلن ــت ک ــالمت اس ــگری س گردش
ــی  ــتارت آپ  های فرهنگ ــث اس ــه دارد. بح تجرب
ایرانی،کــه مــا تجربیــات خوبــی داریــم و بحــث 
ــد  ــه می توان ــت ک ــتل ها اس ــردی هاس ــوم گ ب
ــن  ــد. ای ــم بزن ــا را رق ــن همکاری ه ــی از ای یک
مباحــث هنــوز بــه صــورت بالقــوه اســت و 

ــت. ــده اس ــی نش اجرای
  

ــه  ــه ب ــاره ای ک ــه اش ــه ب ــا توج ب
گردشــگری ســالمت کردیــد و تایلنــد هم 
در ایــن زمینــه پیشــرو بــوده اســت، چــه 
ــتارت آپی  ــان اس ــرای جوان ــنهادی ب پیش
الگوهایــی  چــه  ایــران  در  داریــد؟ 
می تواننــد از حــوزه گردشــگری بگیرنــد؟
ــادی در گردشــگری ســالمت  ــه زی ــد تجرب تایلن
ــرار  ــاط را برق ــن ارتب ــم ای ــا ســعی کردی دارد. م
کنیــم. البتــه مــا آن  زمــان هنــوز در ایــران 
تــا  نداشــتیم  ســالمت  گردشــگری  کمیتــه 
ــیم.  ــته باش ــه داش ــای دوجانب ــم بازدیده بتوانی

ــرات  ــاخت و تفک ــر س ــری زی ــک س ــران ی در ای
در حــال پیشــرفت اســت. معتقــدم قبــل از 
اینکــه اســتارت آپ ها شــروع بــه فعالیــت کننــد، 
ــم  آمــوزش و آگاهــی مهــم اســت. اینکــه بتوانی
رابطــه شــناختی بیــن دو کشــور برقــرار کنیــم، 
ــود. در  ــخص ش ــدف مش ــای ه ــوع بازاره ــه ن ک
بخــش گردشــگری ســالمت، درســت اســت کــه 
ــورت  ــه ص ــث را ب ــری مباح ــک س ــد ی می توانن
ــا تخصــص  ــد. ام ــرداری کنن ــم الگوب ــی از ه کل
ــن  ــور ممک ــر کش ــگری ه ــای گردش و گرایش ه

ــد. ــاوت باش اســت متف
زمینــه  در  رســمی  اپلیکیشــن   129 بــاالی 
بــه  پیشــنهادم  مــن  داریــم.  گردشــگری 
مدل هــای  در  اســت،  ایــن  دســت اندرکاران 
ــد چــه  ــد. ببین ــی بیشــتر شــرکت کنن بین الملل
کارهایــی در حــال انجــام شــدن اســت؟ یکــی از 
مســائلی کــه حداقــل بــرای مــن، بســیار اذیــت 
ــه  ــتباه در زمین ــر اش ــن تفک ــت، ای ــده اس کنن
ــه  ــری اســت. در یکــی از ســمینارهایی ک یادگی
ــاالن  ــدادی از فع ــفانه تع ــی داشــتیم، متاس زمان
ــی  ــه جای ــاال کار ب ــد »ح ــوزه می گفتن ــن ح ای
ــا  ــه م ــد ب ــم می خواه ــد ه ــه تایلن ــیده ک رس
ــی از  ــن جمالت ــنیدن همچی ــد؟« ش ــاد بده ی
ــرا  ــت. چ ــاک اس ــیار دردن ــاالن بس ــمت فع س
ــد در  ــویم؟ بای ــی وارد می ش ــن نگاه ــا همچی ب
جریــان فعالیــت ســایر کشــورها باشــیم. تاکیــد 
می کنــم، نــه تنهــا تایلنــد، هــر کشــوری، 
مســلما یــک ســری نقــاط منفــی و مثبــت 
دارد. ببینیــم و یــاد بگیریــم. تایلنــد بــه صــورت 
ــیده  ــگر نرس ــون گردش ــه 40 میلی ــی ب تصادف
فقــط  گردشــگری  زمینــه  در  دنیــا  اســت. 
فرانســه، ایتالیــا، اســپانیا و امریــکا نیســت. 
ــن  ــت. م ــز آموخ ــورها نی ــه کش ــوان از بقی می ت
ــرای فعــاالن اســتارت آپ  توصیــه و پیشــنهادم ب

حضــور پررنگ ترشــان اســت. 

خــالق،  گردشــگری  زمینــه  در 
هنــری و الکترونیــک کــه الزمــه توســعه 
گردشــگری پایــدار هســتند، تایلنــد چــه 
داشــته؟ دســت آوردهایی  و  اقدامــات 

ــد روی بحــث گردشــگری خــالق و  ــا در تایلن م
الکترونیــک، بیشــتر ســرمایه گذاری کردیــم. 
هســتید  جریــان  در  کــه  همانطــور  چــون 
می توانــد  پایــدار  گردشــگری  آیتم هــای 
مختلــف،  مقاصــد   ، مختلــف  بازارهــای  در 
ــا یکــی  ــی داشــته باشــد. م ــای متفاوت اولویت ه

از مشــکالتی کــه در ســال های اخیــر در تایلنــد 
داشــتیم، بحــث )Over tourism( بــود. اینکــه 
ــه  ــباع در زمین ــه درصــدی از اش ــک کشــور ب ی
گردشــگری می رســد. مــا بــا ایــن مشــکل 
ــال  ــی س ــا یعن ــل از کرون ــال قب ــن س درآخری
2019 مواجــه شــدیم. بحــث گردشــگری خالق، 
چــاره ایــن آفــت بــرای مــا بــود. مــا شــروع بــه 
اســتفاده از نیــروی جــوان بــرای گســترش 
ــگری  ــات گردش ــه خدم ــوع ارائ ــت در ن خالقی
ــه تایلنــد می آمــد  ــم. همیشــه گردشــگر ب کردی

و بــه پاتایــا و بانکــوک می رفــت. امــا بــازار امــروز 
چــه چیــزی را می طلبــد؟ اگــر وارد کشــور 
ــه دنبــال چــه چیــزی مــی رود؟  رقیــب شــود، ب
ــذا،  ــا تورهــای دوچرخــه ســواری، تورهــای غ م
محله گردی هــای تایلنــد، تورهــای پیــاده روی 
ــم.  ــراه کردی ــه هم ــی خالقان ــا برنامه های و... را ب
همچنیــن تبــادل نیروهــای دانشــگاهی بــا دیگــر 
ــه  ــد. برنام ــی ش ــد اجرای ــز در تایلن ــورها نی کش
بعــدی ایــن بــود کــه از افــراد جــوان و تحصیــل 
ــا  کــرده کشــورهای دیگــر دعــوت شــد، تنهــا ب
آمــوزش دادن زبــان، بــه محلی هــای تایلنــد 
ــد اســتقرار  ــه ای در تایلن ــه هزین ــدون هیچگون ب
ــی از  ــه خیل ــت ک ــن کاری اس ــد. ای ــدا کنن پی
ــد.  ــی دهن ــام م ــر انج ــال حاض ــورها در ح کش

زیــر ساخت ســازی را آغــاز کردیــم. 
یکــی از مــواردی کــه جــای آنــرا در ایــران هــم 
خالــی می بینــم و فکــر می کنــم، می توانــد 
ــت  ــن اس ــد، ای ــر گذارباش ــد و تاثی ــیار مفی بس
ــف از  ــای مختل ــا در بخش ه ــد م ــه در تایلن ک
دانشــجویان ایــن رشــته اســتفاده می کنیــم. 
ــته  ــال رش ــجویان مث ــدادی از دانش ــه تع ماهان
)tourism management( در کنــار نیروهــای اصلی 
ــا  ــد و ب ــد کار را می بینن ــد و رون ــرار می گیرن ق
ــرت  ــت و معاش ــن صحب ــوند. ای ــنا می ش کار آش
ــروز خالقیــت در زمینــه  گاهــی حتــی باعــث  ب
کار می شــود. نســل جــوان ایده  هــای خــاص 
خــود را در زمینــه گردشــگری الکترونیــک دارد. 
ــت.  ــوده اس ــده ب ــک کنن ــی کم ــر خیل ــن ام ای
گردشــگری،  نمایشــگاه های  در  حتــی  مــا 
ــم  ــجویان ه ــم از دانش ــه داری ــاپ هایی ک ورکش
دعــوت می کنیــم تــا ببیننــد، یادبگیرنــد و 
ــض  ــدن مح ــد. درس خوان ــب کنن ــه کس تجرب
بــدون کســب تجربــه عمــال دیگــر کافی نیســت!

ــت در  ــگاه و صنع ــه دانش ــث رابط بح
ــه  ــگری را چگون ــه گردش ــد در زمین تایلن

ارزیابــی می کنیــد؟
فقــط بــه تاکیــد می گویــم بســیار زیــاد و پررنگ. 
چیــزی کــه در تایلنــد بــه شــدت بــه آن توجــه 
ــوزش و کار  ــای آم ــاط دنی می شــود، حفــظ ارتب
اســت. چیــزی کــه آنجــا بســیار جــدی گرفتــه 
می شــود، بحــث "NGO "هــا، "SME" هــا و ...  
ــی وزارت  ــات هفتگ ــی در جلس ــا حت ــت. م اس
ــن  ــده از انجم ــک نماین ــد ی ــگری تایلن گردش
مســافرتی،  آژانس هــای  راهنمایــان،  صنفــی 
ــی  ــا همگ ــم اینه ــل داران و ... داری ــن هت انجم
ــد.  ــه می دهن ــود را ارائ ــی خ ــرات کارشناس نظ
ایــن دو معجونــی بســیار قــوی بــرای گردشــگری 

ــتند.  ــک کشورهس ی

و  خــالق  گردشــگری  پیرامــون 
الکترونیــک چــه پیشــنهاداتی بــرای 

داریــد؟ ایــران 
ــورد  ــک م ــم، ی ــات بگوی ــا جزئی بجــای اینکــه ب
ــرای گردشــگری  کلــی را مطــرح می کنــم. مــا ب
یــک عــزم و اراده قــوی، بعــد از آن چــارت 
کــه  حــاال  می خواهیــم.  درســت  ســازمانی 
 )tourism board( ــک ــد ی ــم بای ــه داری وزارتخان
مثــل کشــورهای  باشــیم.  داشــته  ایــران  از 
ــی شــرکت  ــی. چــرا کــه متول ــی و افریقای اروپای
در نمایشــگاه ها و مارکتینــگ هســتند. مــا چــرا 
ایــن بخــش را در ایــران راه انــدازی نکنیــم؟ مــا 
ــرا شــروع کنیــم. گردشــگری  بایــد برندینــگ آن
ــم. از  ــن بخــش کنی ــه ای ــر مجموع خــالق را زی
ــاکله ای  ــا در ش ــن دپارتمان ه ــجویان در ای دانش
مجــزا اســتفاده کنیــم. یــک فــرد هفتــاد ســاله 
کســی کــه پنجــاه ســال در زمینــه گردشــگری 
ــالق  ــگری خ ــد گردش ــته نمی توان ــت داش فعالی
را ایجــاد کنــد یــا گردشــگری الکترونیــک انجــام 
دهــد. نســل جــوان بــرای اینــکار مســتعد اســت، 
نســل جوانــی کــه نــرم افزارهــای ارتبــاط جمعی 
را می شناســد و IT بلــد اســت. بخــش تحقیقــات 
ــان  ــد از جوان و آمــوزش بســیار مهــم اســت. بای
ــی  ــش دولت ــم. بخ ــتفاده کنی ــر اس ــب نظ صاح
ــرده و مســیر مشــخص  ــد سیاســت گذاری ک بای
ــن  ــد ای ــد. بای ــه نیروهــا هــدر می رون کنــد وگرن
افــراد را هدفمنــد بــه کار گرفــت. جــدا از عــزم 
و اراده بایــد بــرای گردشــگری برنامــه بنویســیم. 
مشــاوره بگیریــم. پیشــنهادات و انتقــادات را 

قبــول کنیــم. 
بپرســم،  ســئوال  یــک  شــما  از  می خواهــم 
شــما بــه عنــوان یــک فعــال حــوزه گردشــگری 
ــردی  ــازمان ایرانگ ــی س ــش بازاریاب ــل بخ ایمی
اعضایشــان  شــما  بلدیــد؟  را  جهانگــردی  و 
را می شناســید؟ یــک کشــور خارجــی اگــر 
بخواهــد بــا بخــش بازاریابــی وزارت گردشــگری 
ــا  ــی را از کج ــد، راه ارتباط ــل کن ــاس حاص تم

ــد؟  بیاب

حاال که وزارتخانه داریم 
 )tourism board( باید یک

از ایران داشته باشیم. 
مثل کشورهای اروپایی و 
افریقایی. چرا که متولی 
شرکت در نمایشگاه ها و 

مارکتینگ هستند.
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ــی  ــتن خیل ــازمانی درســت داش ــارت س چ
ــد.  ــی کن ــاده م ــم س ــر را ه ــث دیگ مباح
اگــر شــما زیــر یــک چــارت ســازمانی 
نیــاز  حتمــا  کنیــد  فعالیــت  درســت 
نیســت بــرای همــه چیــز هزینــه هنگفــت 
کنیــد. در تایلنــد اکثــرا بخــش خصوصــی 
متولــی اســت. مــا اگــر بخواهیــم همایــش، 
ــش  ــد از بخ ــم بای ــزار کنی ــی برگ کنفرانس
ــم.  ــه کن ــز را مطالب ــه چی ــی هم خصوص
امــا در ایــران این گونــه نیســت، هتــل، 
ایرالیــن، اتوبوس رانــی اصــوال کل سیســتم 
ــت. از  ــی اس ــران دولت ــل در ای ــل و نق حم
ــا هزینه هــای کمتــری  ــه ب ــق وزارتخان طری
ــی  ــی را اجرای ــای بزرگ ــم طرح ه می توانی
ــی  ــژه و عال ــت وی ــک فرص ــن ی ــم. ای کنی
ــال  ــم و ارس ــران تنظی ــا در ای ــت. اینج اس
ــاق،  ــد ات ــن چن ــرای گرفت ــه ب ــد نام چن
ــرای یــک وزارتخانــه چقــدر  چنــد بلیــط ب
اگــر  اصــال  باشــد؟  ســخت  می توانــد 
هزینــه ای هــم باشــد، مگــر در مقابــل 
بودجــه ای کــه وزارتخانــه می گیــرد چقــدر 

ــود؟ ــد ب خواه
ــگار  ــد خبرن ــردی، چن ــی جهانگ روز جهان
ــع  ــه راج ــد ک ــران می آین ــه ای ــی ب خارج
بــه ایــران بنویســند؟ یکــی از کارهــای 
ــانه را  ــاب رس ــا ارب ــت م ــن اس ــد ای تایلن
ــد  ــم بیای ــوت می کنی ــه خــود دع ــه هزین ب
زیرســاخت ها، زیبایی هــا، جاذبــه هــا و 
ــد  ــا چن ــد. م ــورمان را ببین ــگ کش فرهن
مجــالت  و  نشــریات  در  دولتــی  مقالــه 
ــم؟  ــی داری ــی و امریکای گردشــگری  اروپای
اجــازه بدهیــد پاســخ ایــن ســئوال را خودم 

ــم...  ــی ک ــم؛ خیل بگوی
ــم  ــی ه ــم. وقت ــدام کنی ــم. اق ــل نکنی تعل
ــدام  ــه اق ــن زمین ــی در ای ــش خصوص بخ
ــویق  ــم، تش ــدازی نکنی ــنگ ان ــد س می کن
کنیــم. بگذاریــم ایــن آمــد و رفــت صــورت 
بگیــرد. بایــد الگــو بــرداری شــود. مطمئنــن 
ــر از بخــش  ــی راحت ت ــی خیل بخــش دولت
را  کارهــا  ایــن  می توانــد  خصوصــی 
پوشــش داده و انجــام دهــد. مهــم نیســت 
چــه کســی انجــام می دهــد. انجامــش 
مهــم اســت. بایــد جایــی باشــد کــه تمــام 
عالقه منــدان را زیــر چتــر خــودش بگیــرد. 
مــا اســاتید خبــره و فعالیــن کــه در حــوزه 
کار می کننــد، کــم  گردشــگری خــوب 
ــت شــوند.  ــم حمای ــاز داری ــا نی ــم. ام نداری

مصــداق حــرف شــما کاری اســت 
ــاق  ــی« در ات ــهند عقدای ــای »س ــه آق ک
بازرگانــی انجــام دادنــد، کــه بــرای 
کمیتــه ای  یــک  خــالق  گردشــگری 
تشــکیل دادنــد و راهکارهایــی را بــه 
نهــاد ریاســت جمهــوری و ســازمان اعالم 
ــم؟ ــروع کنی ــا ش ــد از آنج ــد. بای کردن
ــاز  ــی آغ ــک جای ــد از ی ــه بای ــز خالص ــه چی ه
ــده  ــوزال، ای ــزار پروپ ــزاران ه ــتن ه ــود. نوش ش
ــد.  ــی نباش ــر عزم ــدارد. اگ ــی ن ــرح اهمیت و ط
مثــال  دارد؟  فایــده ای  نیافتــد. چــه  اتفاقــی 
تعــدادی از هنرمنــدان پیشــنهاد دادنــد کــه 
ــده و  ــی ش ــینمایم جهان ــت س ــه صنع ــی ک "من

ــو کلیــپ  اســکار گرفتــه، آمادگــی ســاخت ویدئ
داریــم. بــدون دریافــت هزینــه فقــط امکاناتــش 
ــی  ــو کلیپ ــران ویدئ ــه از ای ــد، ک ــا کنی را مهی
ــه در  ــگاه هایی ک ــا در نمایش ــازیم ت ــمی بس رس
آنهــا حضــور پیــدا می کنیــم، پخــش کنیــم." امــا 
ــردن  ــرا ک ــم اج ــب نشــد! مه ــرح تصوی ــن ط ای
ــوب  ــای خ ــدر ایده ه ــت. چق ــا اس ــن طرح ه ای

ــده؟  ــی نش ــده و اجرای داده ش

ــران  ــی و گردشــگری ای بحــث بازاریاب
ــه  ــص چگون ــک متخص ــوان ی ــه عن را ب

ــد؟  ــی کنی ــی م ارزیاب
disten� آکادمیــک  بخــش  متاســفانه  )مــا 

  )distention marketing(و  )tion management

نداریــم. نیــروی متخصــص در ایــن زمینــه 
ــای  ــه تزه ــد ک ــی بودن ــم. عزیزان ــرورش ندادی پ
هیــچ  امــا  بــوده،  مرتبــط  پایان نامه شــان 
ــران در  ــت. ای ــده اس ــان نش ــه ایش ــی ب توجه
ــه بــا  ــی گردشــگری در مقایس ــش بازاریاب بخ
ــن  ــرای گفت ــی ب ــا حرف ــر واقع ــورهای دیگ کش
نــدارد. در زمینــه بازاریابــی، بیســت ســال پیــش 
مــا دفاتــر بازاریابــی در توکیــو، رم و برخــی 
ــد و  ــال بودن ــه فع ــتیم ک ــورها، داش ــر کش دیگ
بازاریابــی می کردنــد امــا همه شــان منحــل 
شــدند. نمی خواهــم مطلــق صحبــت کنــم، امــا 
عمــال در مقیــاس، دارایــی مــا صفــر اســت. مــا 
پیشــینه بازاریابــی نداریــم. مــا همچیــن چیــزی 
ــک  ــم. ی ــا )personal branding( نداری ــم. م نداری
ــی  ــی بازاریاب ــت خال ــد دس ــی توان ــاب نم بازاری
ــت،  ــم داش ــاز خواه ــاخت نی ــن زیرس ــد. م کن
ویدئــو کلیــپ مناســب، پوســتر مناســب، تولیــد 
محتــوای مناســب، Networking مناســب، اینکــه 
شــبکه B2B تکمیــل باشــد. اعتمــاد و شــناخت 
ــده ای  ــز پیچی ــد. چی ــی باش ــی و بین الملل داخل
ــال  ــن اتص ــه ای ــزی ک ــن چی ــت. مهمتری نیس

اراده  را منفصــل می کنــد، عــدم خواســت و 
ــت  ــد توریس ــد درص ــم چن ــا نمی دانی ــت. م اس
ــا در ســایر حوزه هــا  فرهنگــی ســاالنه می آیــد ی
ــار  ــک آم ــا ی ــم. م ــد توریســت داری ــد درص چن
ــوزه  ــن ح ــت در ای ــه درس ــی ماهان ــاالنه، حت س
نداریــم. ســودمندترین نــوع بازاریابــی، ایــن 
اســت کــه دیتــا داشــته باشــید، تــا بــازار هــدف 
ــد  ــد؟ بدانی ــد چــه می خواهی را بشناســید، بدانی
ــه  ــد و چگون ــغ کنی ــا تبلی ــزی را، کج ــه چی چ

ــد!  ــش کنی جذب
ــه  ــا دارد ک ــرض دیت ــه ف ــس ب ــده انگلی نماین
ــد  چنــد درصــد مــردم چــه فروشــگاه هایی خری
می کننــد؟ چــه رنــج ســنی بــه چــه فروشــگاهی 
ــد  ــی را می بیننــد؟ چن مــی رود و چــه برنامه های
ــی  ــد؟ شــما ســایت هواپیمای ــرواز دارن درصــد پ
ــوط  ــگاه کنیــد، ببینیــد آمــارش مرب کشــور را ن
ــا  ــز اینج ــه چی ــت؟ هم ــی اس ــه تاریخ ــه چ ب
در  دقیــق  و  درســت  آمــار  اســت.  امنیتــی 
ــد و  ــت می آی ــه دس ــختی ب ــه س ــا ب ــور م کش
ــتم  ــه سیس ــوری ک ــت. کش ــترس نیس در دس
ــه روز اســت.  اطالعــات و داده  هایــش همیشــه ب
در حــوزه بازاریابــی مســلما بهتــر عمــل خواهــد 
ــاز تاکیــد می کنــم برنامه ریــزی، چــارت  کــرد. ب
درســت و اینکــه برنامــه دقیــق ســه ســاله، پنــج 
ــوض  ــا ع ــه ب ــوری ک ــیم. ج ــته باش ــاله داش س
شــدن یــک مدیــر تمــام سیســتم کاری و برنامــه 
پیشــرفت و توســعه منحــل نشــود و همــه چیــز 

ــر شــروع نشــود. ــاره از صف دوب

ــازار  ــم از ب ــه می توانی ــی ک الگوهای
گردشــگری تایلنــد بــرای ایــران بگیریــم 

ــد: ــان کنی ــه بی ــور خالص ــه ط را ب
ــری  ــت و دیگ ــث )tourism board( اس ــی بح یک
ــگری  ــی و گردش ــراث فرهنگ ــق می ــث تلفی بح
ــوع  ــد ن ــال چن ــر س ــم، ه ــا می توانی ــت.  م اس
هنــر را پررنــگ کــرده و آنهــا را معرفــی کنیــم. 
مثــال در ایــران می توانیــم شــعار ســاالنه در نظــر 
ــم  ــا می توانی ــم. م ــازی کنی ــم و پوستر س بگیری
ــم.  ــر کنی ــور را درگی ــف کش ــمت های مختل قس
مثــال ســال منبــت کاری. همــه کســانی کــه بــه 
نمایشــگاه گردشــگری ایــران می آینــد ایــن 
ــا  ــال م ــوان مث ــه عن ــد. ب ــگ کنن ــعار را پررن ش
ــره  ــی به ــی حت ــای نمایش ــد از هنره در تایلن
تایلنــدی.  خیمه شــب بازی  مثــال  می بریــم. 
مــا در ایــران شــاهنامه خوانی، تعزیه خوانــی... 
ــتفاده  ــا اس ــن الگوه ــم از ای ــم، می توانی را داری

ــم.  کنی
و  آمــوزش  بخــش  دیگــر،  مهــم  بخــش 
ــودی در دوره  ــه مفق ــت. حلق ــی اس تجربه گرای
کرونــا آمــوزش اســت. کرونــا یــک فاجعــه بــود. 
امــا از طرفــی دیگــر فرصتــی طالیــی بــود بــرای 
صنعــت گردشــگری کــه بتوانیــم در ایــن فرصت 
ــود را  ــی خ ــی و اطالعات ــاخت های آموزش زیر س
ارتقــا دهیــم. کار تعطیــل اســت، امــا آمــوزش را 
ــر  ــر درگی ــورهای دیگ ــه داد. کش ــوان ادام می ت
ــردن  ــال باالب ــار هســتند. در ح ــزاری وبمین برگ
ســطح دانــش و اطالعــات خــود هســتند. وزارت 

خیلــی  مــا  انجمن هــای  و  مــا  گردشــگری 
ــد. حــاال کــه کار  ــن بخــش پرداختن ــه ای کــم ب
ــتفاده  ــت اس ــن فرص ــرا از ای ــت، چ ــل اس تعطی
بخش هــا  تمامــی  در  آمــوزش  ایــن  نشــد؟ 
می توانســت صــورت گیــرد. مــا فرصــت ســوزی 
ــد کــه پســا  ــن را دارن ــم. همــه دغدغــه ای کردی
ــد  ــی چــه خواه ــازار جهان ــا از ب ــا ســهم م کرون
ــه  ــا چ ــه م ــت ک ــن اس ــن ای ــئوال م ــود؟ س ب
ــازار را  ــن ب ــت از ای ــع برداش ــه توق ــم ک کردی
داریــم؟ موضوعــات بســیاری بــرای آمــوزش 

ــته و دارد.  ــود داش وج

ــد  ــد مانن ــی می توان ــه زمان ــران چ ای
تایلنــد عمــل کنــد؟ چــه موانــع و 
مشــکالتی را بایــد کنــار بزنیــم تــا بــه آن 

ــد؟ ــد برس ح
ــت و  ــن گام اس ــی اولی ــزم دولت ــی و ع ــزم مل ع
ایــن نیازمنــد بکارگیــری نیــروی آگاه، تحصیــل 
کــرده ایــن رشــته )نیــروی مجــرب( اســت کــه 
ــع  ــر مناف ــن اگ ــد. م ــع را بشناس ــع و مناف مناب
ــتر  ــه آن بیش ــتیابی ب ــرای دس ــم ب کارم را بدان
ــن  ــم م ــد بخواهی ــرد. اول بای ــم ک ــالش خواه ت
ــز  ــه چی ــتن هم ــا خواس ــم ب ــد می کن ــاز تاکی ب
ــلما  ــم، مس ــر بخواهی ــد. اگ ــد ش ــهل تر خواه س
راه را بــاز مــی کنیــم، برنامه ریــزی خواهیــم 
کــرد، انجمن هــا را قــوی خواهیــم کــرد، بخــش 
ــم کــرد و...  ــوی خواهی ــی را ق خصوصــی و دولت
ــگری  ــش گردش ــیت بخ ــد سوپس ــا در تایلن م
ــا  ــت. م ــدی نیس ــیت نق ــن سوپس ــم. ای نداری
سوپســیت را در بســتر ســازی می دهیــم. دولــت 
بــرای  آژانس هایــش بســتر ســازی می کنــد. 
کمــک هزینــه شــرکت در نمایشــگاه ها را دولــت 
پرداخــت می کنــد. بــرای آژانــس کنفرانــس 

)B2B( برگــزار می کنــد.

بــه نظــر شــما در حــال حاضــر 
بــا توجــه بــه زمانــی کــه در دوران 
ــرای  ــم و ب ــت دادی ــا از دس کرون
جبــران تمــام کاســتی ها چــه 

ــرد؟ ــد ک بای
ــا در  بهتریــن کار،چیــزی اســت کــه یات
حــال تصویــب آن اســت. "پاســپورت 
گردشــگرانی  ورود  بحــث  واکســن"؛ 
کــه واکســن زدنــد. مــا هیــچ برنامــه ای 
راجــع بــه ایــن داســتان نداریــم. بخــش 
مطالبــه واکســن مبحثــی اجتماعــی 
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ــت، ام اس
ــگری  ــت گردش ــرای صنع ــث ب ــن بح ای
بســیار حیاتــی اســت. مــا از اکتبــر 
تایلنــد  هوایــی  مرزهــای  بازگشــایی 
ــد،  ــن زدن ــه واکس ــانی ک ــرای کس را ب
داریــم. در حــال حاضــر ســهم ایــران از 
بــازار گردشــگری صفــر اســت. بزرگترین 
چالــش بعــد از کرونــا، چالــش اقتصــادی 
ــبد  ــه. س ــل رفت ــا تحلی ــت. بودجه ه اس
رفتــه،  تحلیــل  خانــواده  هزینــه ای 
ــا  ــا آی ــروم ام ــفر ب ــه س ــم ب "می خواه

ــن داســتان  ــه ای ــد ب ــا بای ــم؟" م می توان
ــه  ــا توج ــن ب ــم. همچنی ــر کنی ــم فک ه
بــه تــورم و از دســت رفتــن ارزش پــول 
شــده ایم.  ارزان  مقصــدی  مــا  ملــی، 
ــد  ــان بای ــن جری ــتفاده از  ای ــرای اس ب
ــم.  ــن بیاوری ــتی را پایی ــک بهداش ریس
بــا تضمیــن بهداشــت و ســالمت ایــران، 
مبلــغ بیمــه ســفر بــه ایــران را کاهــش 
دهیــم. جامعــه هتــل داری، رســتوران ها، 
ــا  ــط ب ــاف مرتب ــا و اصن ــایر واحد ه و س
تعریــف  گواهی نامــه ای  گردشــگری 
کننــد، بــا نظــارت وزارت بهداشــت، 
تمامــی  کنــد  تضمیــن  نشــان  کــه 
ــان  ــد کاری روزانه ش ــا در رون پروتکل ه

می شــود. رعایــت 

بخش مطالبه واکسن مبحثی 
اجتماعی است، اما واقعیت 
این است که این بحث برای 

صنعت گردشگری بسیار 
حیاتی است. ما از اکتبر 

بازگشایی مرزهای هوایی 
تایلند را برای کسانی که 

واکسن زدند، داریم. در حال 
حاضر سهم ایران از بازار 

گردشگری صفر است.
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پیشــنهاد شــما بــه رئیس جمهــور 
دولــت  و  بعــدی  وزیر گردشــگری  و 
ــران  ــگری ای ــث گردش ــرای بح ــدی ب بع
ــد  ــران و تایلن ــگری ای ــکاری گردش و هم

ــت؟ چیس
اجــازه بدهیــد فقــط معطــوف بــه تایلند نشــویم. 
مــن خواهــش دارم آقــای رئیــس جمهــور لطفــا 
بخواهیــد! شــاید کلمــه کوچکــی باشــد. امــا تــا 
ــاد. علمــی  ــد افت ــی نخواه ــچ اتفاق ــم هی نخواهی
بــه ایــن جریــان نــگاه کنیــم. وزیــر جهانگــردی 
بعــدی را از میــان دانش آموختــگان ایــن رشــته 
انتخــاب کنیــم. کســی باشــد کــه گردشــگری را 
درک کنــد، قــدر منابــع انســانی تحصیــل کــرده 
ــه  ــد ب ــد و بتوان ــم را بدان و قــدر منابعی کــه داری
نحــو احســنت از آنهــا بهره منــد شــود. مــا اگــر 
ســکان دار)کاپیتان( یــک کشــتی را بــه درســتی 
ــد کشــتی  ــم، می توان و شایســتگی انتخــاب کنی
ــد و  ــد باش ــر ناکارآم ــا اگ ــد، ام ــت کن را مدیری
هــر کســی حتــی بــا تمــام تــوان خــود، امــا بــی 
ــد،  ــارو بزن ــتی پ ــن کش ــرادی در ای ــدف و انف ه
رســیدن و نتیجــه گرفتــن فقــط ســخت تر 
ــودن خیلــی  خواهــد شــد. مدیریــت و هم ســو ب
ــد از  ــگری می توان ــت گردش ــت. صنع ــم اس مه
ــر   ــم پرمنفعت ت ــیمی ه ــت و پتروش ــت نف صنع
ــتغال زایی  ــری اش ــد درگی ــی درص ــد و  حت باش

را بیشــتر  کنــد.  

ــا ایــن شــرایط چــه  کشــور تایلنــد ب
ــه روی گردشــگران  زمانــی مرزهایــش را ب

ــد؟ ــاز می کن ب
ــاز  ــه ف ــه س ــک برنام ــته ی ــاه گذش ــت م دول
را بــرای ورود گردشــگر از سراســر دنیــا بــه 
تایلنــد تصویــب کــرد. یــک اپریــل، کــم کــردن 
ــک  ــد. ی ــرح ش ــن مط ــث واکس ــه و بح قرنطین
جــوالی تمپلیتــی را آمــاده کــرد کــه ورود بــرای 
ــدون  ــت ب ــده در پوک ــینه ش ــگران واکس گردش
قرنطینــه باشــد. تــا یکــم اکتبــر شــهرهای 
ــد و  ــه می کن ــرح اضاف ــن ط ــه ای ــتری را ب بیش
در نهایــت اگــر تــا ژانویــه اتفــاق دیگــری نیافتــد 
ایــن طــرح کامــل و گســترده اجــرا خواهــد شــد. 
ــینه  ــان واکس ــه مردمش ــورهایی ک ــلما کش مس
ــفر  ــه س ــق ب ــد موف ــر می توانن ــده اند، زودت ش
ــه تایلنــد شــود. مثــال کشــورهایی کــه مــردم  ب
ــد،  ــت کرده ان ــن را دریاف ــا دو دوز واکس در آنج
ــد داشــت  ــرای ســفر خواهن شــانس بیشــتری ب
تــا بــازاری مثــل ایــران کــه حــاال ببینیــم کــی 
واکسیناســیون انجــام می شــود و چــه درصــدی 
از واکسیناســیون انجــام می شــود! چــون عمــال 

ــالمندان و  ــران، س ــیون در ای ــت واکسیناس اولوی
بیمــاران اســت، کــه ایــن عزیــزان هــدف بــازاری 
ســفر نیســتند. تــا ببینیــم ایــران چــه پروســه ای 

را طــی می کنــد و چــه می شــود.

ــعه  ــوص توس ــی در خص ــر صحبت اگ
ــد. ــد، بفرمایی ــگری داری ــدار گردش پای

ــران  تنهــا یــک آرزو دارم، اینکــه یــک روز در ای
ــوس و  ــی ملم ــورت صنعت ــه ص ــگری را ب گردش
پویــا ببینیــم کــه برنامه ریــزی خیلــی منجســمی 
و  دارد  قــوی  پشــتیبانی  و  کارگــزاران  دارد، 
فعــاالن ایــن عرصــه می تواننــد ایده هــای خــود 
را بــرای اعتــالی گردشــگری ایــران، شناســاندن 
ایــران، در مامنــی حمایتگــر طــرح کــرده و آنهــا 

را اجرایــی کننــد. 
ــردازم.  ــه آن بپ ــم ب ــان، مایل ــه در پای ــی ک بحث
اســت.  برجــام  چــون  قراردادهایــی  بحــث 
ــا برجــام را امضــا کنیــم و  فــرض کنیــد اگــر م
ــن آن را  ــیم؛ م ــته باش ــگر داش ــیلی از گردش س
ــاس  ــون براس ــم. چ ــگری نمی بین ــق گردش رون
ــی  ــت. برخ ــده اس ــا نش ــدار بن ــگری پای گردش
اوقــات ایــن ســیل می توانــد حتــی خرابــی 
ــای  ــدی، تقاض ــت س ــر پش ــاورد. اگ ــار بی ــه ب ب
شــود،  برداشــته  ســد  و  باشــد  انباشــته ای 
ــر  ــد ویرانگ ــد باش ــد مفی ــه می توان ــدر ک همانق
هــم خواهــد بــود. مــا نبایــد گردشــگری کشــور 
ــتی  ــم. شکس ــا کنی ــات بن ــاس اتفاق ــر اس را ب
ــت  ــام داش ــل برج ــگری اوای ــش گردش ــه بخ ک
ــکا  ــا شکســت دومــی کــه بعــد از خــروج امری ب
ــل قیــاس نبــود. شکســت  از برجــام داشــت، قاب
ــود. وقتــی ســیلی  ــه مراتــب ســخت تــر ب دوم ب
ــترش  ــاخت ها گس ــود دارد، زیرس ــا وج از تقاض
پیــدا می کنــد، هزینــه می شــود؛ امــا بعــد 
ناگهــان خالــی از مشــتری شــدن بــازار، ســقوط 
ــزی  ــه برنامه ری ــاز ب ــا نی ــد. م را ســخت تر می کن
ــد  ــا می توان ــیل تقاض ــم س ــرا می گوی ــم. چ داری
فــرض کنیــم 40 میلیــون  باشــد؟  مخــرب 
ــی  ــا چــه امکانات ــران شــوند. م گردشــگر وارد ای
بــرای آنهــا داریــم؟ ایــن خــودش می توانــد 
چهــره ی بــدی از ایــران بــه عنــوان مقصــد 
ــرای ســیل ورود  ــد ب گردشــگری بســازد. مــا بای
گردشــگر آمــاده باشــیم. برنامــه داشــته باشــیم. 
بــرای همیــن نامــش رونــق نیســت. برنامه ریــزی 
ــه  کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت می توانــد مــا را ب
گردشــگری پایــدار برســاند. اینکــه تحقیــق کنیم 
ــی،  ــه از لحــاظ فرهنگ ــم چ ــی داری ــه امکانات چ
ــگام اســت کــه  زیرســاختی و ... تنهــا در آن هن
می توانیــم بــه  گردشــگری پایــدار امیــد داشــته 

ــیم.  باش

برنامه ریزی 
کوتاه مدت و بلند 

مدت می تواند ما را 
به گردشگری پایدار 

برساند. اینکه تحقیق 
کنیم چه امکاناتی 

داریم چه از 
لحاظ فرهنگی، 

زیرساختی و 
...



گفت و گوی اختصاصی با سهند عقدایی؛
رئیس کمیته گردشگری خالق کمیسیون گردشگری

گردشگری خالق
مصاحبه کنندگان: محمد اسماعیل ارجمندی، همایون ارجمندی، شراره موحدی

ــه منصــه  گردشــگری خــالق، پدیــده ای اســت کــه در ســال های اولیــه قــرن بیســتم پــا ب
ظهــور گذاشــت. در ایــن نــوع گردشــگری کــه بــه نســل ســوم گردشــگری جهانــی اشــاره 
دارد؛ گردشــگر، از یــک بیننــده و شــنونده منفعــل، بــه یــک فــرد فاعــل تبدیــل شــده کــه 
بــه مقصــد مــی رود و ســعی می کنــد در آنجــا، شــیوه های زندگــی مــردم مقصــد را تجربــه 

کنــد. گردشــگر دیگــر فقــط بــه دنبــال دیــدن نیســت. بــه دنبــال تجربــه کــردن اســت. 
ــه ســمت گردشــگری نســل  ــی، ب ــه ایــن نکتــه کــه صنعــت گردشــگری جهان ــا توجــه ب ب
ــرح و  ــک تف ــر از ی ــد فرات ــاب می کن ــروز، ایج ــل ام ــلیقه نس ــته و س ــش داش ــوم، گرای س
ــه ســفر بیاندیشــد؛ تمامــی کشــورها برنامه هــای خــود را در  ــد فرهنگــی، تاریخــی ب بازدی
راســتای اعتــالی ایــن نــوع گردشــگری تبییــن کرده انــد. در مصاحبــه حاضــر، طــی گفتگــو 
ــه آن  ــگری ب ــن از گردش ــه نوی ــن گون ــه ای ــتری ک ــه بس ــی، ب ــدس عقدای ــاب مهن ــا جن ب
متکــی اســت، خواهیــم پرداخــت و بررســی خواهیــم کــرد کــه بــرای شــکوفایی نســل ســوم 

ــت.  ــاز اس ــورد نی ــاخت هایی م ــه زیرس ــور، چ ــگری در کش گردش
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در گردشگری 
خالق، گردشگر، 
از یک بیننده و 
شنونده منفعل، 

به یک فرد فاعل 
تبدیل می شود که 

به مقصد می رود 
و سعی می کند در 

آنجا، شیوه های 
زندگی مردم مقصد 

را تجربه کند. 

ــرای شــروع توضیحــی کوتــاه در مــورد گردشــگری  ب
خــالق بدهیــد.

اســت.    ”Creative tourism“واژه ترجمــه  خــالق  گردشــگری 
متخصصــان  و  صاحب نظــران  منظــر  از  خــالق،  گردشــگری 
ــاره دارد.  ــگری اش ــوم گردش ــل س ــه نس ــگری، ب ــه گردش عرص
نســل اول گرشــگری؛ گردشــگری انبــوه یــا فراغــت اســت. 
اساســا گردشــگری در قالــب صنعــت، چنــد ســال پــس از جنــگ 
جهانــی دوم، از دهــه پنجــاه آغــاز شــد. پیــش از آن گردشــگری 
ــا  ــل ب ــن نس ــد. ای ــوان دی ــت نمی ت ــب صنع ــدان در قال را چن
ــاالت  ــورد را در ای ــد. ف ــود آم ــاد بوج ــم" در اقتص ــگاه "فوردیس ن
ــه  ــت ک ــه ای اس ــور" )کارخان ــرال موت ــا  "جن ــکا ب ــده امری متح
فــورد از بنیانگذارانــش اســت.( می شناســید. تولیــد انبــوه کاالیــی 
ــن  ــه ای ــن کســانی اســت ک ــرد و جــزو اولی ــزه ک ــورد، تئوری را ف
طــرح را ارائــه داد. تئــوری فــورد بــه ایــن نکتــه اشــاره دارد کــه در 
ــاال  تولیــد انبــوه، هزینه هــا بســیار پاییــن می آیــد و ســودمندی ب
مــی رود پــس می شــود قیمــت را تــا حــد زیــادی پاییــن آورد؛ در 
ــد مشــتری  ــه، بتوانن ــردم جامع ــه بخــش  وســیعی از م حــدی ک
آن کاال باشــند. همیــن نــگاه فوردیســم در نســل اول گردشــگری، 
ــاد  ــز ایج ــود، نی ــت ب ــگری فراغ ــوه و گردش ــگری انب ــه گردش ک
ــگری  ــات گردش ــاد تاسیس ــتراحت گاه ها، ایج ــاد اس ــا ایج ــد. ب ش
و بــردن گردشــگران عمدتــا درکنــار ســاحل ها در فصل هــای 
مشــخص. ایــن اولیــن نــوع گردشــگری اســت کــه در دهــه پنجــاه 
میــالدی بوجــود آمــد. از اواســط دهــه هفتــاد میــالدی، نســل دوم 
گردشــگری بوجــود آمــد کــه گردشــگری فرهنگــی نــام دارد. ایــن 
نــوع گردشــگری، بســیار متفــاوت از نســل اول بــود و تمرکــزش بر 
ــود. مقاصــدی  ــان ب ــاری جه ــا معم ــای فرهنگــی و عمدت جاذبه ه
مثــل مصر)قاهره-اهــرام ثالثــه(، فرانســه)پاریس(، ایتالیــا)رم( و در 

همــان مقاطــع زمانــی ایــران )شیراز-پرســپولیس( بســیار مــورد توجــه 
قــرار گرفتنــد. البتــه همچنــان خاصیــت انبــوه خــود را داشــت. نــه البتــه 
در آن حــد و انــدازه کــه گروه هــای ده هــزار نفــری را شــامل شــود. امــا 
همچنــان بــه صــورت ســفر همــراه راهنمــا و گروهــی بــود کــه بــه دنبــال 

ــد.   ــی بودن ــای فرهنگ ــی و جاذبه ه ــد فرهنگ مقاص
امــا گردشــگری خــالق، پدیــده ای اســت کــه در ســال های اولیــه قــرن 
بیســتم پــا بــه منصــه ظهــور گذاشــت. اولیــن بــار آقای "گــرگ ریچــاردز" 
ــدر گردشــگری خــالق" می داننــد، مطــرح شــد. در ســفری  کــه او را "پ
ــه جنــوب شــرق  ــه همــراه همســر و دختــرش ب کــه گــرگ ریچــاردز ب
آســیا داشــتند، دختــرش در تــور کالس آشــپزی نــام نویســی کــرد. در 
ایــن زمــان بــود کــه بــرای آقــای ریچــاردز کــه فعــال حوزه گردشــگری 
بــود، ســئوال  پیــش آمــد، "کالس آشــپزی بــرای توریســت هــا!" ، ایــن 
گزینــه در چــه دســته ای می گنجــد؟ او ایــن ایــده و مفهــوم را گســترش 
ــگری  ــوان »گردش ــت عن ــگری را تح ــاوت از گردش ــی متف داد و تعریف

خــالق« مطــرح کــرد. 
ــن  ــن آخری ــه ای ــم )البت ــه از گردشــگری خــالق داری ــی ک ــف کامل تعری
ورژن از گردشــگری خــالق اســت. خــود گردشــگری خــالق چهــار ورژن 
ــده و  ــک بینن ــن اســت؛ در گردشــگری خــالق، گردشــگر، از ی دارد.( ای
شــنونده منفعــل، بــه یــک فــرد فاعــل تبدیــل می شــود کــه بــه مقصــد 
ــد  ــردم مقص ــی م ــیوه های زندگ ــا، ش ــد در آنج ــعی می کن ــی رود و س م

را تجربــه کنــد. 
ــح  ــم و راهنمــا توضی ــه قصــری می رفتی ــا در گردشــگری فرهنگــی، ب م
در  امــا  می رفتنــد.  و  می گرفتنــد  عکــس  چنــد  مــردم  و  مــی داد 
ــه،  ــردم از جمل ــی آن م گردشــگری خــالق؛ گردشــگر در مقصــد، زندگ
کشــاورزی، آشــپزی، رقــص و... را همــراه ســایر فعالیت هایــی کــه مــردم 
مقصــد دارنــد تجربــه می کنــد. گردشــگر فقــط دیگــر بــه دنبــال دیــدن 

ــه کــردن اســت. ــه دنبــال تجرب نیســت. ب
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در گردشگری 
خالق، آنچنان زیر 

ساخت جدیدی 
نیاز نیست. بخش 

زیادی با همان 
زیرساختی که 

مردم مقصد 
دارند، کفایت 

می کند.

ــت و  ــالق چیس ــگری خ ــه گردش الزم
ــاز دارد؟ ــاخت هایی نی ــر س ــه زی چ

زیرســاخت گردشــگری خــالق آن چیــزی اســت 
کــه در جوامــع وجــود دارد و آنچنــان زیرســاخت 
جدیــد نیــاز نــدارد. در گردشــگری انبــوه؛ بایــد 
هتــل بســازید و یــا حتــی در گردشــگری نســل 
دوم هــم نیــاز بــه ســاخت هتــل، خطــوط هوایی 
شــهری  درون  نقــل  و  حمــل  بروز رســانی  و 
اســت. امــا در گردشــگری خــالق ایــن زنجیــره 
تامیــن همــان چیــزی اســت کــه وجــود دارد. در 
ــه در  ــی رود ک گردشــگری خــالق،  گردشــگر م
همــان خانه هایــی کــه وجــود دارنــد، اســتراحت 
ــران  ــد. چیــزی کــه اندکــی در بوم گــردی ای کن
آن  را تجربــه کرده ایــم. البتــه تــا حــدودی 
ــی شــده اســت. چــون اصــل  ــن ناقــص اجرای ای
گردشــگری خــالق و بوم گــردی، ایــن اســت 
ــتایی و  ــازل روس ــان من ــگر در هم ــه گردش ک
خانه هایــی کــه در منطقــه وجــود دارد، اســکان 
پیــدا می کنــد. همــان غذایــی را می خــورد کــه 
ــرض  ــه ف ــت. ب ــی اس ــردم محل ــان م ــوت هم ق
ــان  ــه هم ــرود، ب ــپزی ب ــد کالس آش می خواه
ــد.  ــد می رون ــردم مقص ــه م ــی رود ک ــی م فضای
)شــاید کمــی ایــن مــکان تجهیــز و آمــاده 
ــوع گردشــگری،  ــن ن ــس در ای ســازی شــود.( پ
ــت.  ــاز نیس ــدی نی ــاخت جدی ــر س ــان زی آنچن
تقریبــا بــا همــان زیرســاختی کــه مــردم مقصــد 
دارنــد، کفایــت می کنــد. در واقــع بیشــتر بحــث 
ــری،  ــاخت فک ــث زیرس ــالق بح ــگری خ گردش
منابــع انســانی و آموزشــی اســت. اینکــه مفهــوم 
تورگــردان گردشــگری خــالق را درک کنــد و از 
زندگــی خــودش فاصلــه بگیــرد و از ایــن زاویــه 
نــگاه کنــد کاری کــه در جغرافیــای زیســتی اش، 
ــودش   ــده و خ ــام می ش ــا انج ــا و دهه ه قرن ه
ــش  ــی داده و برای در طــول زندگــی اش انجــام م
یــک  بــرای  اســت  ممکــن  اســت،  عــادی 
ــتی  ــا توریس ــاال ب ــد و ح ــادی نباش ــت ع توریس

ــه  ــی را تجرب ــیوه زندگ ــن ش ــد دارد ای ــه قص ک
کنــد بایــد چــه برخــوردی داشــته باشــد. مثــال 
ــارس،  ــج ف ــران، خلی ــوب ای ــری در جن ماهیگی
قدمــت چنــد ســده ای دارد. ماهیگیــری روی 
لنــج بــه شــیوه ی ســنتی بــرای کســانی کــه بــه 
ــد،  ــفر می کنن ــوب س ــه جن ــت ب ــوان توریس عن
بســیار نــادر، جدیــد و جــذاب اســت. امــا اینکــه 
ایــن شــیوه ماهیگیــری آمــوزش داده شــود و آن 
ــه صــورت روتیــن و دائمــی  صیــاد، کاری کــه ب
ــن  ــد آمــوزش بدهــد، ای انجــام مــی داده را بتوان

ــی اســت.  ــر ســاخت اصل زی
ــوع از  ــن ن ــتغال زایی و ارز آوری ای ــورد اش در م
ــه  ــرا ک ــر اســت. چ ــیار کارآمد ت ــگری بس گردش
انــواع دیگــر گردشــگری نیازمنــد هتل هــای 
ــاال و  ــش ب ــت و گنجای ــا ظرفی ــک، ب ــه ی درج
ــه  ــاز ب ــا نی ــداث آنه ــرای اح ــه ب ــتند، ک ... هس
ــا  صــرف هزینــه و خــواب ســرمایه اســت. امــا ب
توجــه بــه اینکــه در گردشــگری خــالق، اقامــت 

مکان هــای  همــان  در  گردشــگر  اســتقرار  و 
ــن  ــرد و کمتری ــورت می گی ــد، ص ــود مقص موج
می کنــد.  کفایــت  زیرساخت ســازی  میــزان 
چیــزی تحــت عنــوان خــواب ســرمایه و هزینــه 
احــداث نخواهیــم داشــت و در عیــن حــال چــون 
ــر اســت،  ــی مناطــق ســفر درگی ــا بخــش بوم ب

دارد.    باالیــی  اشــتغال زایی 

تغییر چهارچوب فکری اولین 
نیاز برای تقویت گردشگری 

خالق است و بعد از این تغییر 
فکر، منابع است که باید در بخش 

آموزش و تربیت نیروی انسانی 
تزریق شود.

در ایــران بایــد بــرای گردشــگری 
ــم؟ ــه کنی ــالق چ خ

و  مســئولین  فکــری  چهارچــوب  اول  بایــد 
ــه  ــوه ب ــن حــوزه را از گردشــگری انب ــاالن ای فع
ــد  ــم. اول بای ــر بدهی ــالق تغیی ــگری خ گردش
فکــر تغییــر کنــد. مثــال هــر وزیــری بــر ســر کار 
می آیــد، موضــوع اولیــن صحبتــش برنامه هایــی 
مثــل  اســت،  زیرســاخت ها  ارتقــا  مــورد  در 
ــگری  ــداث تاسیســات گردش ــل، اح ــاخت هت س
بین راهــی و ... نــگاه، همچنــان نــگاه مبتنــی بــر 
گردشــگری انبــوه اســت. بایــد ایــن چهارچــوب 
فکــری شکســته شــود. بایــد بــه ایــن امــر 
توجــه کــرد کــه همیــن چیزهایــی کــه حــاال در 
ــم، کافــی اســت ســاماندهی شــود.  ــار داری اختی
ــی  ــرای مدیران ــا ب ــن ســخت اســت. مخصوص ای
کــه در حــوزه گردشــگری ســال های ســال، 
ــوده اســت.  ــوه ب تفکرشــان روی گردشــگری انب
همیــن فعــاالن گردشــگری و تورگردانــان وقتــی 

بــه نمایشــگاه های خارجــی می رونــد، تمــام 
ــر  ــی ب ــد مبتن ــه می کنن ــه عرض ــته هایی ک بس
ــه  ــوه اســت. اصــال ب گردشــگری فرهنگــی و انب
ایــن فکــر نمی کننــد، اگــر بخواهیــم کمــی 
متفاوت تــر عمــل کنیــم و تجربــه را بــه گردشــگر 
ــدارک  ــته هایی ت ــه بس ــد چ ــم، بای ــل کنی منتق
ــن تغییــر چهارچــوب فکــری اولیــن  ببینیــم. ای
ــع  ــر، مناب ــر فک ــن تغیی ــد از ای ــاز اســت و بع نی
ــت  ــوزش و تربی ــش آم ــد در بخ ــه بای ــت ک اس
ــد در  ــت بای ــود. دول ــق ش ــانی تزری ــروی انس نی
ایــن زمینــه فعالیــت کنــد. بخــش مشــاوره بایــد 
خیلــی قــوی شــود. مجریــان گردشــگری خــالق 
مــردم محلــی منطقــه هســتند. مثــال وقتــی یک 
کارگاه ســاخت و ســاز می خواهــد در منطقــه ای 
ــود،  ــه ش ــگری منطق ــه گردش ــه جاذب ــل ب تبدی
ــازیم.  ــم کارگاه بس ــه کنی ــت هزین ــازی نیس نی
کارگاه وجــود دارد. مــا بایــد فقــط بــرای آموزش 

ــم. ــه کنی ــه هزین ــردم آن منطق م

ــه  ــم ک ــالق داری ــهر خ ــد ش ــران چن ــا در ای م
مثــل  شــده اند.  ثبــت  یونســکو  طریــق  از 
شــهر رشــت کــه بــه عنــوان شــهر خــالق 
غــذا ثبــت شــده اســت. بــرای ایــن مــورد 
ــه  ــود ک ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــد بودجه های بای
ــدان و آشــپزهایی کــه هســتند، فعالیــت  هنرمن
کننــد. کالس هایــی برگــزار شــود در کنــار ایــن 
کالس هــا رســتوران هایــی باشــد. در کشــورهای 
دارد.  وجــود  بســیاری  تجربه هــای  دیگــر 
ــگری  ــه گردش ــر ک ــال اخی ــا در ده س مخصوص
ــرح  ــدی مط ــث ج ــک بح ــوان ی ــه عن ــالق ب خ

ــت.  ــده اس ش

بازاریابــی گردشــگری خــالق نیــز، با 
گردشــگری انبــوه متفاوت اســت. در 
گردشــگری انبــوه تبلیغــات  ســمت 
ســاخت تیــزر تبلیغاتــی مــی رود. 
ــه  ــات ب ــوه، تبلیغ در گردشــگری انب
ــات و کیفیــت  ســمت نمایــش امکان
امکانــات  مثــال  اقامــت،  محــل 
ــای  ــه ه ــا و... جاذب ــل ه ــژه هت وی
تفریحــی  مکان هــای  و  گردشــی 
درگردشــگری  امــا  دارد.  گرایــش 
خــالق  ایــن تبلیغــات در قالــب 
تورهــای رایــگان اســت. در بســیاری 
تورهــای  اروپایــی  شــهرهای  از 
پیــاده روی هســتند کــه در 365 روز 
ــوند.  ــرا می ش ــه روزه اج ــال، هم س
هزینه هــای  از  بخشــی  دولــت 
می کنــد.  تامیــن  را  تورهــا  ایــن 
مثــال تــور پیــاده روی بلغارســتان 
کامــال رایــگان اســت. همــه روزه 
مشــخصی  و  مختلــف  نقــاط  در 
ــه  ــوند ک ــکیل می ش ــی تش گروه های
و  اســت  همراه شــان  راهنمایــی 
شــهر گــردی می کننــد. در طــی 
مناطــق  بــه  پیــاده روی،  همیــن 
از  مثــال  مختلــف ســر می زننــد. 
نحــوه پخــت نان هــای محلــی در 
نانوایی هــا دیــدن می کننــد. و در 
ــور پخــت  ــگان ت ــد رای ــان بازدی هم
ــوند و  ــی می ش ــا معرف ــه آنه ــان ب ن
ــگان،  ــور رای ــن ت ــد در حی می توانن
بــا تورهایــی کــه هزینــه دارنــد، 
آشــنا شــده و در صــورت عالقــه در 

ــد. ــام کنن ــت ن ــا ثب آن ه

در مورد اشتغال زایی و ارز آوری، گردشگری خالقگردشگری خالق 
بسیار کارآمد تر است.
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گردشگری 
خالق، مبتنی 

بر مدل کسب و 
کارهای کوچک و 
خانوادگی پربازده 

است.

ــق در  ــوهای موف ــی از کش ــه های نمون
زمینــه گردشــگری خــالق را معرفــی 
ایــن  اینکــه  از  مختصــری  و  کنیــد 
ــد،  کشــورها چــه اقداماتــی انجــام داده ان

ــد. بگویی
از کشــورهای موفــق در زمینــه گردشــگری 
ــرد.  ــاره ک ــتان اش ــه بلغارس ــود ب ــالق می ش خ
ــای منطقــه ای بلغارســتان در گردشــگری  از رقب
ــوب  ــه  در جن ــرد ک ــام ب ــان را ن ــوان یون می ت
ــی  ــای فرهنگ ــرار دارد و جاذبه ه ــور ق ــن کش ای
و  آکروپولیــس  آتــن،  مثــل  دارد.  بســیاری 
عنــوان  بــه  غنــی  تاریخــی  پیشــینه  یــک 
کشــوری باســتانی. کامــال روشــن اســت کــه در 
ــوان رقابــت  گردشــگری فرهنگــی، بلغارســتان ت
بــا یونــان بــا ســابقه فرهنگــی چنــد هــزار ســاله 
ــی  ــای تاریخ ــتان بناه ــا بلغارس ــدارد. تقریب را ن
ــان موفــق  ــا یون ــدارد کــه در رقابــت ب خاصــی ن
عمــل کنــد. در بخــش تورهــای فراغــت و انبــوه 
هــم بلغارســتان رقیبــی چــون ترکیــه در جنــوب 
شــرقی خــود دارد، بــا ســواحل وســیع مدیترانــه 
ــک  ــتان کال ی ــتانبول. بلغارس ــا اس ــا ت از آنتالی
شــهر در کنــار دریــای ســیاه دارد کــه البتــه نــه 
آن وســعت ســاحل را دارد و نــه جاذبــه ســاحلی 
قابــل رقابــت بــا ترکیــه را. امــا بلغارســتان 
ــود را  ــالق خ ــگری خ ــد گردش ــیار هدفمن بس
ــاده روی  ــای پی ــت. توره ــرده اس ــدازی ک راه ان
رایگانــی کــه بــا حمایــت دولــت در کنــار بخــش 
خصوصــی راه انــدازی شــده و کل روزهــای ســال 
در شــهرهای مهــم بلغارســتان، روزی چنــد 
ــای  ــن توره ــار ای ــوند. در کن ــزار می ش ــار برگ ب
پیــاده روی بــر اســاس زندگــی مــردم بلغارســتان 
پکیج هایــی تــدارک دیــده شــده کــه در تورهــای 
و  می شــود  معرفــی  گردشــگر  بــه  رایــگان، 
نماینــدگان  از  را  پکیــج  می توانــد  گردشــگر 
آژانــس در همــان لحظــه خریــداری کنــد. مثــال 
ــازی  ــک س ــاری وعروس ــص بلغ ــای رق کالس ه
ــج  ــش پکی ــا ش ــج ی ــور پن ــر ت ــاری.... در ه بلغ

معرفــی می شــود. 
کشــور هنــد، کشــور دیگــری اســت کــه می توانم 
بــه آن اشــاره کنــم. بــه نوعــی گردشــگری خالق 
از همیــن هنــد و جنــوب شــرق آســیا آغــاز شــد. 
هنــد غنــای فرهنگــی خاصــی دارد. جاذبه هایــی 
چــون یــوگا، مدیتیشــن، تجربه هــای عارفانــه بــه 
ــود  ــا وج ــه آنج ــی ک ــان و فرقه های ــطه ادی واس
دارد نیــز قابــل توجه انــد. گردشــگرانی کــه 
بــرای شــرکت در کالس هــای یــوگا و مدیتیشــن 
ــد  ــه در هن ــپزی ک ــد. آش ــا می مانن ــا آنج ماه ه
ــد هــم همــراه جنبه هــای معنــوی  ــاد می گیرن ی

اســت. جنــوب شــرق آســیا مثــل اندونــزی هــم 
ــام و  ــن، ویتن ــت. درچی ــل کرده اس ــوب عم خ
تایلنــد تورهــای کاشــت برنــج وجــود دارد. بــرای 
گردشــگر اروپایــی و امریکایــی کــه برنــج را فقط 
در بســته بنــدی دیــده، بســیار جــذاب اســت در 
ایــن شــالیزارها یــک صبــح تــا غــروب کار کنــد 

و در انتهــای روز نــان برنجــی درســت کنــد. 

ــت  ــالق دول ــگری خ ــه گردش در زمین
اقدامــات و حمایتــی داشــته اســت ؟ 
ــه  ــس کمیت ــه رئی ــه اینک ــه ب ــا توج ب
گردشــگری خالق کمیســیون گردشــگری 
ــن  ــد؟ در ای ــی داری ــه مدون ــد، برنام بودی
ــده  ــام ش ــی انج ــه فعالیت های ــه چ عرص

ــت؟ اس
دولــت کار خاصــی انجــام نــداده، چــون بــا ایــن 
حــوزه آشــنا نیســت. حتــی صنعــت گردشــگری 
ــا  ــن حــوزه آشــنا نیســت. م ــا ای هــم چنــدان ب
ســال گذشــته باشــگاه توســعه گردشــگری 
در  و  کردیــم  تاســیس  را  یونســکو  خــالق 
ادامــه بــا همــان تیــم در اتــاق بازرگانــی ایــران 
ــم.  ــاد کردی ــالق را ایج ــگری خ ــه گردش کمیت
کل فعالیت مــان در ســال گذشــته معطــوف 
بــر آن شــده کــه فعــاالن گردشــگری، دولــت و 
مــردم را بــا ایــن مقولــه آشــنا کنیــم. دوره هــای 
آقــای  از خــود  کردیــم.  آموزشــی طراحــی 
گــرگ ریچــاردز کــه تقریبــا 70 ســاله هســتند، 
ــس  ــا تدری ــد ت ــوت ش ــن دع ــی آنالی در کالس
کننــد. رویــدادی تحــت عنــوان »چهارشــنبه هــا 
بــا گردشــگری خــالق« ، متشــکل از 15 وبینــار 
رایــگان برای فعــاالن گردشــگری برگــزار کردیم. 
در حــال حاضــر تمرکــز روی مبحــث آشنا ســازی 
فعــاالن گردشــگری چــه حوزه هــای خصوصــی، 
دانشــگاهی و دولتــی اســت کــه بــا مفهــوم 
ــم  ــا بتوانی ــوند، ت ــنا ش ــالق آش ــگری خ گردش
متقاعدشــان کنیــم کــه گردشــگری خــالق را در 
قــرار  را  بودجه هــا  و  برنامه ریزی هــا  ســاختار 

ــم. دهی

شــما پیام تــان بــه رئیس جمهــور و 
ــه  ــده چیســت؟ چ ــگری آین ــر گردش وزی

ــد؟ ــان داری ــنهادی برایش پیش
ــه عنــوان یــک فعــال در کنــار  پیشــنهاد مــن ب
ــور  ــه رئیس جمه ــوزه، ب ــن ح ــزان ای ــایر عزی س
ــن  ــگری را از ای ــه وزارت گردش ــت ک ــن اس ای
سیاســی بازی، خــارج کننــد و بــرای پســت 
ــاب  ــگری انتخ ــه گردش ــر از بدن ــک نف وزارت، ی
ــی  ــته، از زمان ــال  های گذش ــام س ــد. در تم کنن
ــگری  ــی و گردش ــراث فرهنگ ــازمان می ــه س ک
از ســال 83  ایجــاد شــد تــا بــه امــروز، تمامــی 
روســایی کــه داشــته، هیچکــدام از صنعــت 
اینجــا اســت  نبوده انــد. جالــب  گردشــگری 
ــاون  ــد، مع ــه می آین ــم ک ــایی ه ــن روس ــه ای ک
از  هــم  را  فرهنگــی  میــراث  و  گردشــگری 
تیــم خودشــان و خــارج از صنعــت انتخــاب 
ــا  ــی دولت ه ــوع در تمام ــن موض ــد. ای می کنن
ــای  ــان آق ــی از زم ــت. یعن ــته اس ــداق داش مص
ــراث  ــازمان می ــس س ــن رئی ــه اولی ــی ک مرعش
ــان  ــد ایش ــد و بع ــگری بودن ــی و گردش فرهنگ
ــر  ــلطانی ف ــی، س ــی، نجف ــائی، بقای ــان مش آقای
ــتثنی  ــده مس ــن قاع ــدام از ای ــان هیچک و مونس
ــبت  ــدر نس ــزان آنق ــن عزی ــه ای ــد. هم نبوده ان
ــه  ــد ک ــنا بودن ــا آش ــاآگاه و ن ــگری ن ــه گردش ب
می کشــید  طــول  ســال  دو  حــدود  چیــزی 
ــگری  ــم، "گردش ــوزش بدهی ــان آم ــه ایش ــه ب ک
چیســت؟" تــا بتواننــد بعــد از دو ســال آمــوزش، 
ــد  ــن ح ــی در ای ــف آگاه ــد. ضع ــت کنن ریاس
ــران را  ــگری ای ــد گردش ــی مقاص ــه حت ــود ک ب

 . ختند نمی شــنا
ــر گردشــگری  ــن اســت. وزی ــن خواســته ای اولی
اگــر  باشــد.  گردشــگری  بدنــه  از  بعــدی 
می خواهیــد از علمــای سیاســی باشــند؟ در 
بدنــه گردشــگری هــم آدم سیاســی از هــر 
جناحــی داریــم. مــورد دوم پیشــنهادم بــه وزیــر 
گردشــگری اســت ، کــه چهارچــوب گردشــگری 
ــه دالیــل مختلــف از گردشــگری انبــوه  ایــران ب
بــه گردشــگری خــالق تغییــر کنــد. وزیــر 
ــه ای  ــر بودج ــد دیگ ــد آگاه باش ــگری بای گردش
نیســت کــه زیــر ســاخت جدیــدی پایــه گــذاری 
شــود. دولتــی کــه بــه زور حقــوق بازنشگســتگان 
و یارانه هــا را می دهــد و امــور جــاری را بــه 
بــرای  بودجــه ای  می کنــد،  تامیــن  زحمــت 
ســاخت و ســاز جدیــد نــدارد. مــا ایــن شــرایط 
ــگری  ــم گردش ــر بگویی ــی اگ ــم. حت را می بینی
انبــوه بهتریــن نــوع گردشــگری اســت! بــا توجــه 
بــه تمامــی مــوارد گفتــه شــده، بایــد تمرکــز را 

ــم. ــالق ببری ــگری خ ــمت گردش ــه س ب

دولت و حتی صنعت گردشگری 
نیز چندان با حوزه گردشگری 

خالق آشنا نیستند؛ کل 
فعالیت مان در سال گذشته 

معطوف بر آن شده که فعاالن 
گردشگری، دولت و مردم را با 

این مقوله آشنا کنیم.
اگــر مطلــب خاصــی مــد نظرتان اســت 

بــه عنــوان ســخن پایانــی بفرمایید.
ــتفاده  ــای اس ــروار مزای ــه و تیت ــور خالص ــه ط ب
ــی  ــمرم.  متک ــالق را برمی ش ــگری خ از گردش
ــش  ــای ملمــوس و شــاخص های از پی برجاذبه ه
ــع  ــود توزی ــث می ش ــن باع ــت. ای ــود نیس موج
گردشــگری در همــه جــای کشــور صــورت 
ــط  ــگری مان فق ــم گردش ــر بخواهی ــرد. اگ پذی
انبــوه و فرهنگــی باشــد، بایــد طبیعتــا در جایــی 
باشــد کــه آن جاذبــه گردشــگری وجــود داشــته 
ــد  ــهد می توانی ــان و مش ــال در اصفه ــد. مث باش
گردشــگری فرهنگــی داشــته باشــید کــه جاذبــه 
ــی از  ــود دارد. در خیل ــی  وج ــی و زیارت فرهنگ
ــود  ــاخصی وج ــه ش ــن جاذب ــور چنی ــاط کش نق
ــر ایــن  ــدارد. امــا گردشــگری خــالق متکــی ب ن
جاذبه هــا نیســت. نیــاز بــه زیرســاخت وســیع و 
ــا ســرمایه گذاری های  ــدارد. ب بودجــه هنگفــت ن
کوچــک بخــش خصوصــی قابــل راه انــدازی 
اســت. در مقابــل نامالیمــات کــه در اقتصادمــان 
ــک  ــای کوچ ــب و کاره ــن کس ــم، ای ــم نداری ک
ــعه  ــود. توس ــد ب ــر خواهن ــی ماندنی ت و خانوادگ
گردشــگری را در دورتریــن نقــاط کشــور میســر 
می کنــد. بــا افزایــش مــدت زمــان حضــور 
گردشــگر در مقصــد، باعــث توزیــع زمانــی 
ــگری  ــه در گردش ــود ک ــد می ش ــفر در مقص س
انبــوه و فرهنگــی، زمــان محــدود و فشــرده ای را 
ــگری  ــا در گردش ــد. ام ــرف می کن ــگر ص گردش
خــالق، چــون می خواهــد تجربــه ای کســب 
کنــد، مــدت زمــان بیشــتری در مقصــد می مانــد 
و از نظــر هزینه هــا نیــز، بــه نســبت کســی کــه 
دو شــب در یــک هتــل چهارســتاره مانــده، 
ــد و  ــی می کن ــازار محل ــتری در ب ــه ی بیش هزین
ــالق  ــگری خ ــای گردش ــی از مزیت ه ــن بخش ای

اســت.
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میزگردتخصصــی گردشــگری بــا محوریــت چالش هــا و راه کارهــای توســعه برنــد گردشــگری ایــران؛ بــا حضــور اســاتید، 
ــی  ــه ای از مباحث ــد خالص ــه می خوانی ــد. آنچ ــزار ش ــی برگ ــش خصوص ــوتان بخ ــئوالن و پیش کس ــران، مس صاحب نظ
اســت کــه مدعویــن پیرامــون ســواالت مطــرح شــده بیــان داشــتند و در برخــی مــوارد نظــرات یکدیگــر را بــه چالــش 
کشــیده، گفــت و شــنودی پویــا را رقــم زدنــد. هــدف از برگــزاری چنیــن میزگردهایــی شناســایی موانــع، مشــکالت، 

آســیب ها، تهدیدهــا و در کنــار آن شناســایی فرصــت هــا، نقــاط قــوت و یافتــن راه کارهــا اســت. 
آنچــه موجــب می شــود مجامــع صنتعــی در حــوزه فعالیــت خــود حرکــت رو به جلــو و رو به رشــد داشــته باشــند، طرح 
پرســش و بازشناســی موانــع و مشــکالت اســت. زوایــای دیــد متفــاوت و بررســی یــک مشــکل و مانــع از جایگاه هــای 
اجرایــی متفــاوت، می توانــد موجــب گــردد راه کارهــا خالقانــه تــر و روشــنگرانه تر باشــند. مجلــه سفرنویســان قصــد 
ــگان  ــن نخب ــرم، همچنی ــاتید محت ــئوالن، اس ــکاری مس ــت و هم ــا حمای ــود ب ــور خ ــش  مح ــرد پژوه ــرو رویک دارد پی
عرصــه گردشــگری، بــه برگــزاری این گونــه میزگردهــا اســتمرار بخشــد و ماحصــل و خالصــه ای از گفــت و شــنودهای 

هــر میزگــرد را بــا شــما عالقمنــدان بــه حــوزه گردشــگری بــه اشــتراک بگــذارد.

مـیـزگـرد 
چالش ها و راهکارهای توسعه

برند گردشگری ایران

آیا ایران، دارای برند گردشگری کارآمد است؟ 1
دکتر تاوتلی

دکتر برقانی

دکتر مرشدی

دکتر صحت

دکتر ذرقانی

دکتر یحیی منصور موید

دکتر پورفرج

برنــد گردشــگری ایــران بالقــوه عالــی اســت، امــا بالفعــل چیــزی بــرای عرضــه نــدارد. برنــد گردشــگری مجموعــه ای از المان هــا 
ــی اش کــه کارآمــدی صنعــت و  پتانســیل ســرزمین  ــد. بیــس اصل ــد را تشــکیل می دهن ــار هــم ســاختار برن اســت کــه در کن
ــی جهانگــردی )WTO(  جــزو 10 کشــور اول از لحــاظ  ــران طبــق تقســیم بنــدی ســازمان جهان ــد بالفعــل شــود. ای ــا این هــا بای ــم ام اســت، داری
ــیقی،  ــذا، موس ــوام، غ ــگ و اق ــت. فرهن ــاب اس ــوری کمی ــی و جان ــای گیاه ــر گونه ه ــور اول از نظ ــزو 5 کش ــی و ج ــی و فرهنگ ــای تاریخ جاذبه ه
چهارفصــل و اقلیم هــای مختلــف، مهمان نــوازی و بســیاری از عوامــل دیگــر باعــث می شــود شــاخصه های یــک برنــد خــوب را داشــته باشــیم. امــا 
مجموعــه فرآینــدی کــه بایــد طــی شــود تــا برنــدی موفــق شــویم، مبحثــی کامــال تخصصــی و علمــی اســت کــه متاســفانه نداریــم. بایــد مدل ســازی 
ــد  ــدل هانکینســون اســت کــه می توان ــدل برند ســازی م ــن م ــرد. مهم تری ــزی صــورت بگی ــه و مال ــل اســپانیا، ترکی و الگو ســازی از کشــورهایی مث

ــرای مــا باشــد.  الگــوی مناســبی در زمینــه برند ســازی ب

ــاظ  ــه از لح ــی، چ ــل های جهان ــه اش ــه ب ــا توج ــم و ب ــگری نداری ــد گردش ــوان برن ــت عن ــزی تح ــران، چی ــفانه در ای ــا متاس م
ســرمایه گذاری، چــه کاربــردی، چــه ارتبــاط معنایــی بــا بخــش گردشــگر و صنعــت توریســم، مــا کار خاصــی انجــام نداده ایــم. 
مــا از لحــاظ هویتــی در زمینــه برند ســازی، بالقــوه، امکانــات بســیاری داریــم. امــا از آنچــه داریــم، نمــی توانیــم بــه عنــوان برنــد گردشــگری نــام 
ببریــم. برنــد فقــط داشــتن یــک لگــو یــا یــک شــعار نیســت! مــا در ایــران شــاید بــه ســطحیات کمــی پرداختــه باشــیم، امــا از لحــاظ عمــق برنــد، 

ــی نداشــته ایم.  ــا برندهــای جهان ــل مقایســه ب ــد، بحــث تدبیــر اســتانداردها و پرومــود کــردن آن، فعالیــت قــوی و قاب ــق برن برند ســازی و خل

بــا توجــه بــه وجــود منابــع طبیعــی بکــر بســیار و همچنیــن تاریــخ و فرهنــگ غنــی، متاســفانه در بحــث برند ســازی بســیار 
ــوان مقصــد گردشــگری اســت و  ــه عن ــز کشــور، ب ــده وجــه تمای ــده و نشــان دهن ــد، معرفی کنن ــم. برن ــف عمــل کرده ای ضعی
چرخــه اقتصــاد گردشــگری بــر پایــه آن مــی چرخــد؛ امــا نتوانســته ایم روی ایــن موضــوع مهــم، تمرکــز کــرده و بــرای ایــن پتانســیل ها برند ســازی 

کنیــم. 

قبــل از ورود بــه ایــن مبحــث مایلــم ابتــدا تعریفــی از برنــد ارائــه  دهــم. خیلــی از افــراد گمــان می کننــد، برنــد یعنــی مشــهور 
ــم.  ــد. مــا در خیلــی از کســب و کارهــای مختلــف ایــن ســوتفاهم را داری ــا هــم خیلــی فــرق دارن ــد ب ــودن. واژه شــهرت و برن ب
ــران را یــک شــبه توســط شــبکه های گوناگــون در کشــورهای مختلــف مشــهور کــرد. امــا فرآینــد  ــوان ای یــک شــبه می  شــود مشــهور شــد. می ت
ــا توجــه بــه ایــن تعریــف؛ معتقــدم مــا در ایــران چیــزی تحــت عنــوان برنــد گردشــگری نداریــم. آنهایــی  برند ســازی، داســتانی متفــاوت اســت. ب
کــه مــا را می شناســند بــه عنــوان پرشــیا، بــا ســابقه تاریــخ باســتان می شناســند. نــام ایــران هنــوز بــرای جهانیــان شــناخته شــده نیســت. شــاید 
مــا را مشــهور بداننــد، امــا مــا برنــد نیســتیم. شــاید در حــوزه جاذبه هــای توریســتی، رتبــه زیــر ده را داشــته باشــیم، امــا زیــر ســاخت  های جــذب 

توریســت را نداریــم. 

ــرار  ــورد توجــه ق ــد م ــم. متوجــه می شــویم این هــا در ذات خــود می توانن ــی پدیده هــا توجــه کنی ــه ارزش هــای ذات ــا اگــر ب م
ــمندی  ــدی ارزش ــوالت تولی ــورمان محص ــا در کش ــتیم. م ــم را داش ــن مفاهی ــا ای ــرب، م ــم از غ ــش از ورود مفاهی ــد. پی بگیرن
داشــتیم. امــا مــن دالیــل محکمــی دارم کــه صنعــت گردشــگری مــا بــا آن کــه ارزش هــای بالقــوه در آن وجــود دارد، در عرصــه جهانــی حرفــی بــرای 
گفتــن نــدارد. ایــن بــه دلیــل مدیریتــی اســت کــه بــر کشــور حاکــم اســت و  ایــن مدیریــت خواهــان ایــن نیســت کــه ارزش هــا، به درســتی نمایــش 

داده شــود. فــرض مثــال؛ شــما در هیــچ کشــوری دو نرخــی نداریــد. گردشــگری داخلــی و خارجــی از یــک نــرخ خدمــات بهره منــد می شــوند. 
در شــرایط نابســامان اقتصــادی، چگونــه مفاهیمــی مثــل برنــد را بایــد توضیــح داد؟ پاســخ بــه ایــن ســئوال مهــم اســت. آیــا مفاهیمــی مثــل برنــد 
می توانــد کمــک کنــد اقتصــاد مــا خــوب شــود، یــا اول بایــد اقتصــاد خــوب شــود کــه مفاهیمــی مثــل برنــد در واقــع در آن معنــی پیــدا کنــد؟ 

ــد  ــیار می توان ــگری دارد، بس ــت گردش ــوزه صنع ــه در ح ــژه ای ک ــیل های وی ــل پتانس ــه دلی ــران ب ــن ای ــر م از نظ
ظرفیــت باالیــی در بخش هــای مختلــف فرهنگــی، تاریخــی، اقلیمــی و...ارائــه داده و دارای برنــد ویــژه ای باشــد. مــن 
نیــز تــا حــدودی بــا نظــر دکتــر مرشــدی موافقــم و معتقــدم روی برند ســازی گردشــگری کشــور کار نشــده و حداقــل به صــورت رســمی کاری در 
ایــن حــوزه صــورت نگرفتــه اســت. حتــی خیلــی اوقــات می بینیــم در بســیاری از کشــورهای دنیــا ایــران را بــا کشــورهای عربــی اشــتباه می گیرنــد. 

ایــران کشــوری اســت صاحــب تاریــخ، تمــدن و فرهنــگ غنــی، طبیعــت بســیار زیبــا. ممکــن اســت خیلــی از کشــورهای دیگــر 
ــی  ــه یعن ــور خالص ــازی به ط ــت. برند س ــاده اس ــوع س ــازی موض ــث برند س ــا در بح ــند. ام ــته باش ــاخصه ها را داش ــن ش ــز ای نی
متمایــز ســاختن داشــته ها نســبت بــه دیگــر کشــورهایی کــه آثــار مشــابه دارنــد. امــا تــا کنــون تصویــر ســازی درســتی از از ایــران، اتفــاق نیافتــاده 
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ابتــدا گلــه می کنــم از برخــی از عزیــزان. بــا توجــه بــه ســابقه حضــور 25 ســاله در ایــن حــوزه بــه ایــن موضــوع اشــاره می کنــم؛ 
ــه و کاری انجــام  ــی صــورت نگرفت ــم در بیســت ســال گذشــته در حــوزه گردشــگری فعالیت ــه بگویی شــاید درســت نباشــد ک
نشــده اســت. خیلــی کارهــا انجــام شــده اســت. مثــال خــود جنــاب پورفــرج کــه از پیش کســوتان ایــن حــوزه هســتند، ســال ها در نمایشــگاه های 
ــاب  ــز جن ــی نی ــوت دولت ــد. در کس ــران وارد کرده ان ــه ای ــی ب ــاد و بزرگ ــای زی ــا و فن توره ــته اند. تور اپراتوره ــور داش ــط حض ــی مرتب بین الملل
محب خدایــی فعالیت هــای بســیاری در ایــن زمینــه  انجــام داده انــد، امــا شــاید هدف منــد، هماهنــگ و منســجم نبــوده، بــه همیــن علــت نتوانســته، 

آن انســجام برنــد را بدســت بیــاورد. 
در مــورد ســئوال دوم مــان؛ ابتــدا بــه نقــاط قــوت اشــاره می کنــم، همانطــور کــه پیش تــر اشــاره کــردم، ایــران جــزو ده کشــور اول در دهــک مربــوط 
بــه تاریــخ و فرهنــگ و 5 کشــور برتــر از منظــر گونه هــای کمیــاب گیاهــی و جانــوری اســت، همچنیــن از منظــر اقلیمــی دارای چهــار اقلیــم و فصــل 
هســتیم، فرهنــگ مهمان نــوازی باالیــی داریــم. شــبکه های حمــل و نقــل نســبتا خــوب و در دســترس بــودن خدمــات همگانــی، گســترش خدمــات 
غذایــی کــه یکــی از زیرســاخت های مهــم گردشــگری اســت. خدمــات تفریحــی و اقامت گاه هایمــان کــه در ســطح مطلــوب و متعــدد اســت، نقــاط 

قــوت گردشــگری مــا را تشــکیل می دهــد. 
ــه  ــان ب ــت جغرافیایی م ــود، موقعی ــام می ش ــورمان انج ــه کش ــع ب ــه راج ــی ک ــی های بین الملل ــم پاش ــم. س ــم داری ــیاری ه ــف بس ــاط ضع ــا نق ام
علــت وجــود جنــگ در کشــورهای همســایه و اختالفــات ارضــی کــه بیــن کشــورهای هم جــوار وجــود دارد و بعضــا ایــن کشــمکش ها مــا را نیــز 
تحــت شــعاع قــرار می دهــد. عــدم اطــالع رســانی درســت، فرســودگی در تاسیســات و تجهیــزات؛ از جملــه هتل هــا، سیســتم های حمــل و نقــل، 
ــز  ــه گردشــگر نی ــوان هســتند و در ســرویس دهی ب ــی نات ــان بین الملل ــوزه زب ــه در ح ــای نامناســبی ک ــد، نیروه ــروی انســانی ناکارآم ــات نی خدم
گاه غیرحرفــه ای عمــل می کننــد. هنجارهــای فرهنگــی و محدودیت هــای قانونــی کــه داریــم؛ همــه اینهــا بــه عنــوان نقــاط ضعــف خواهنــد بــود.

در بحــث نقــاط ضعــف، بزرگ تریــن مانــع را خواســتن بخــش حاکمیتــی می دانــم. چــون برنــد، یــک برنــد ملــی اســت و ایــن 
بحثــی حاکمیتــی اســت کــه بایــد آن را ایجــاد کنــد. درســت اســت کــه بخــش خصوصــی یــک ســری برند ســازی کــرده، اصــال 
هرآنچــه در حقیقــت تحــت عنــوان گردشــگری در حــال حاضــر داریــم، آن چیــزی اســت کــه بخــش خصوصــی ســرمایه گذاری کــرده و بــا توانــی 

کــه داشــته ســاخته اســت. امــا زمانــی کــه صحبــت از برنــد ملــی گردشــگری ایــران می کنیــم، بحثــی کامــال حاکمیتــی می کنیــم. 
اینکــه حاکمیــت بخواهــد مــا گردشــگری داشــته باشــیم و اینکــه گردشــگری ارزش افــزوده ای برایــش در کنــار ســایر صنایــع داشــته باشــد. عــدم 
شــناخت ایــن صنعــت؛ ضعــف دیپلماســی گردشــگری و اســتفاده نکــردن از نیروهــای متخصــص از دیگــر ضعف هــای ایــن صنعــت اســت. متاســفانه 
بکارگیــری از نیروهــای متخصــص آن طــور کــه بایــد صــورت نپذیرفتــه اســت، حــال آن کــه مــا نیروهــای متخصــص در ایــران بســیار داریــم. بایــد 
ــه  ــت. این ک ــر اس ــف دیگ ــه ضع ــازی، نقط ــی و بستر س ــدم تجربه گرای ــرد. ع ــاد ک ــاخت های الزم را ایج ــوان زیرس ــه بت ــد ک ــص باش ــروی متخص نی
مــا بتوانیــم از تجربیــات و مدل هــای دیگــری کــه در دنیــا وجــود دارد، اســتفاده کنیــم. نقــاط قــوت ایــن صنعــت در ایــران هویت هــای تاریخــی، 
طبیعــی، جغرافیایــی و تنــوع قومیتــی بســیار زیــادی اســت کــه داریــم. برنــد حتمــا ایــن نیســت کــه مــا یــک مــکان تاریخــی را معرفــی کنیــم، مــا 

ــم.  ــی و... اســتفاده کنی ــی، بصــری، جغرافیای ــای قومیت ــم از هویت ه می توانی

اگــر بخواهــم ایــن نقــاط قــوت را در ســه بخــش مطــرح کنــم؛ مهم تریــن مســئله ارزان بــودن ســفر بــه ایــران اســت. ایــران 
یکــی از مقاصــد ارزان اســت. توســط مجمــع جهانــی اقتصــاد، بــه عنــوان یکــی از کــم   هزینه تریــن مقاصــد ســفر شــناخته شــده 
اســت. حتــی برخــی از کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس جهــت خریــد اقــالم مــورد نیــاز خودبــه ایــران می آینــد. از جملــه عمــان؛ خیلــی از مــردم 
عمــان بــرای خریــد اقــالم مــورد نیــاز خــود بــه ایــران ســفر می کننــد. بــرای آنهــا بــه صرفه تــر اســت و حتــی ایــن باعــث شــده خیلــی از برند هــا 

در کشــور عمــان بــا مشــکل مواجــه شــوند. 
نقــاط ضعــف گردشــگری، نبــود امکانــات شــهری و بین راهــی مناســب ، عــدم توجــه بــه حفــظ و مرمــت آثــار باســتانی کــه در حــال حاضــر داریــم. 
ــران باشــد. در ایــن  ــه صنعــت گردشــگری ای ــد از ســنگین ترین و مهلک تریــن ضربه هــا ب بحــث تبلیغــات منفــی رســانه ای اســت کــه ایــن می توان
مــورد رســانه ها و وزارت امــور خارجــه خیلــی می تواننــد، کمــک کننــد. در بخــش تاسیســات هــم ضعیــف هســتیم و همچنــان حمــل و نقل مــان 
پرنقــص و ناکارآمــد اســت. عــدم آمــوزش الزم در زمینــه گردشــگری از مدیــران رده بــاال و میانــی گرفتــه تــا پایین تریــن ســطوح عوامــل اجرایــی 

نیــز از نقــاط ضعــف دیگــری اســت کــه می تــوان بــه آن اشــاره نمــود. 

ــی و  ــی از بخــش دولت ــت، ترکیب ــم؛ مدیری ــرض کن ــم ع ــد مایل ــرار ش ــروز تک ــا در جلســه ام ــت باره ــه واژه مدیری ــا ک از آنج
خصوصــی اســت. بخــش خصوصــی چــون در شــرایط خاصــی بــوده و امــکان بالندگــی نداشــته تــا حــدی توانســته پیــش بــرود. 
)در همــکاری نزدیکــی کــه بــا جامعــه تورگردانــان داشــتم. شــاید تــالش عزیــزان در حــوزه بــودم و واقعــا تاســف آور بــود کــه کشــورهایی کــه از نظــر 
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ســت. ماخیلــی تــالش کردیــم. تقریبــا 32 ســال اســت ســعی داریــم ایــران را بــه دنیــا معرفــی کنیــم. ســاالنه در )چیــزی حــدود( یــازده نمایشــگاه، 
شــرکت می کنیــم. امــا آنقــدر تبلیــغ منفــی وجــود دارد کــه از معرفــی شــاخص ترین آثــار کشــورمان هــم، عاجــز مــی شــویم. مــا اول بایــد یــک 
تصویــر زیبــا از ایــران کنونــی بســازیم. کــه بتوانیــم آن را بــه دنیــا ارائــه کنیــم. داشــتن تاریــخ و تمــدن و فرهنــگ عالــی اســت، بهترین هــا را داریــم. 
ــروز  ــه خــود را ب ــرای جهــان، تعریــف و تصویــر شــود؟ چگون ــه بایــد ب ــد هســتیم. امــا این هــا چگون خودمــان از منظــر داشــتن تمدنــی کهــن، برن

دهیــم و بــه دنیــا نشــان دهیــم ایــن آثــار بــا آثــار مشــابه خــودش در سراســر دنیــا فــرق دارد؟
ــاق  ــازی اتف ــن تصویر س ــا ای ــم. ام ــران وارد می کن ــه ای ــور ب ــان ت ــر جه ــال ها اســت، از سراس ــن س ــرده اســت. م ــه کاری نک ــن زمین ــت در ای  دول
ــد. بایــد دولــت همــکاری  ــه در ایــن مــورد صــورت نگیــرد، تــالش مــا بی نتیجــه خواهــد مان ــا زمانی کــه فعالیتــی هدف منــد و آگاهان نیافتــاده و ت

ــا نیازمنــد صــرف هزینــه هســتیم. ــرای برند ســازی م کنــد. ب

اینکــه بگوییــم برنــد نداریــم، شــاید اشــتباه اســت. بهتــر اســت بگوییــم برند ســازی نکردیــم. یــا برنــد مشــهوری نداریــم. 
یکــی از اســاتید تعریــف برنــد را خیلــی خالصــه و عامیانــه اینگونــه مطــرح کــرد: برنــد یعنــی خوش  نامــی! ایــران برنــدی 
اتفاقــی دارد. در حــوزه گردشــگری، مــا تمــدن باســتانی و تاریخــی هســتیم و هنــر معمــاری خیــره کننــده ایــران معــرف مــا، در جهــان اســت. هشــتاد 
درصــد تورهایــی کــه بــه ایــران مــی آینــد تمرکزشــان بــر تخــت جمشــید، یــزد، اصفهــان و ... اســت. ایــن برنــد از جشــن هــای 2500 ســاله رژیــم 
گذشــته در اوایــل دهــه پنجــاه ایجــاد شــده، البتــه قصــد محمدرضــا پهلــوی از برگــزاری ایــن جشــن توســعه گردشــگری نبــوده، بلکــه هــدف نمایــش 

عظمــت پادشــاهی ایــران و معرفــی خــود بــه عنــوان وارث آن پادشــاهی بــوده اســت. 
در فاصلــه زمانــی 1950 تــا 1970 دو نــوع گردشــگری متولــد شــد. نســل اول گردشــگری انبــوه و نســل دوم گردشــگری فرهنگــی، کــه در نســل 
دوم گردشــگری، ایــران جــزو اولیــن مقاصــد گردشــگری فرهنگــی جهــان بــود کــه آثــار باســتانی، تاریخــی و معمــاری بزرگــی داشــت. امــا بعــد از 
انقــالب تــا کنــون، کاری بــرای بــه روز کــردن ایــن برنــد انجــام نگرفتــه اســت. مــا 50 ســال اســت کــه داریــم از یــک برنــد قدیمــی تغذیــه می کنیــم 
و هنــوز هــم بخــش دولتــی و خصوصــی کــه بــه نمایشــگاه می رونــد، غرفه هــای خــود را بــا ســتون های تخــت جمشــید زینــت می کننــد. در ایــران 

در بخــش گردشــگری، مخاطــب تخــت جمشــید و اصفهــان را می شناســد، امــا بــه ایــن معنــی نیســت کــه مشــتری مــا باشــند. 

برنــد اساســا زمانــی بوجــود می آیــد کــه شــما محصــوالت مشــخصی داریــد و می خواهیــد بــا اســتفاده از برنــد، محصــول 
ــی  ــا در ســطح جهان ــدی کــه م ــم. برن ــران همچیــن شــرایطی را نداری ــا در منطقــه در مــورد ای ــز کنیــد. م خــود را متمای
بــه آن نائــل شــده ایم، طبــق فرمایشــات جنــاب پورفــرج؛ تصویــر ذهنــی یــا Image  اســت کــه بــه مخاطــب می دهیــم. افــکار و احساســاتی اســت 
کــه بــه مخاطــب منتقــل می شــود. مــا آثــار بی نظیــری داریــم کــه بــه تنهایــی بــه انــدازه یــک کشــور، برنــد هســتند. امــا برنــد ملــی مــا، مانــع از 
ایــن می شــود کــه ایــن آثــار بــه جهــان معرفــی شــوند. تصویــر ذهنــی کــه از ایــران ســاخته شــده، مانــع از ایــن می شــود کــه توریســت جهانــی 
و جــوان وارد کشــور شــود. مــا معمــوال افــراد مســن اروپایــی کــه شــیفته آثــار باســتانی هســتند را می توانیــم در ایــران ببینیــم. حقیقــت امــر ایــن 
اســت کــه دولــت جمهــوری اســالمی ایــران، بــرای برند ســازی گردشــگری کار خاصــی انجــام نــداده و هــر آنچــه کــه موجــود اســت، زاده بخــش 
خصوصــی اســت. شــاید بیــراه نباشــد بگوییــم، مــا ناخواســته از نظــر فرهنگــی بــه یــک برنــد خاصــی رســیدیم و بــا اشــاره بــه توضیحــات مهنــدس 
عقدایــی، بــه پشــتوانه جشــن هــای 2500 ســاله کــه برگــزار شــده، باعــث شــده ایــران در ذهــن جهانیــان بمانــد کــه مــا تخــت جمشــید را داریــم 
ــد، می توانــد  ــه هــر حــال از ایــن غافــل نشــویم کــه حقیقــت امــر، برن ــه رخ جهانیــان بکشــیم. ب ــه بتوانیــم ایــران عزیزمــان را ب و بــه همیــن بهان
ــوان  ــی اش نات ــال، از معرف ــالیان س ــم و س ــه داری ــزی اســت ک ــاندن چی ــگری شناس ــرای محصــول گردش ــی ب ــد. بازاریاب ــذار باش ــت تاثیر گ بی نهای
بوده ایــم و قطعــا می توانــد تاثیــر بســزایی در جــذب مشــتری های خــاص داشــته باشــد. عزیــزان در وزارت گردشــگری و میــراث فرهنگــی گفتنــد؛ 
ایــران باشــکوه و برنــدی کــه اســمش را گذاشــتیم ســیمرغ! لوگــوی گردشــگری ایــران هــم بــه ایــن شــکل طراحــی شــد، امــا چنــدی پیــش باخبــر 
ــرای ایــن برنــد تــا کنــون کاری کرده ایــم؟  شــدم متاســفانه ایــن لوگــو از جایــی کپــی برداشــته شــده اســت. پرســش مــن ایــن اســت، آیــا مــا ب
دقیقــا چــه کاری کرده ایــم؟ بخــش دولتــی چگونــه قــرار اســت کمــک کنــد؟ چگونــه می توانــد حامــی بخــش خصوصــی باشــد؟ اصــال گردشــگری 
برای شــان اولویــت دارد کــه بخواهنــد روی برنــدش کار کننــد؟ خیلــی از عزیــزان افــکار، ایده هــا و توانایی هایشــان را مطــرح کــرده و اعــالم آمادگــی 
کردنــد، امــا مــورد بــی مهــری قــرار گرفتــه و ناچــارا ســر از کشــور های همســایه درآوردنــد، در حــال حاضــر همیــن کشــورها برندهایشــان را معرفــی 

ــوع خــود هســتند. ــد و بهترین هــا در ن کردن

چنــد نکتــه وجــود دارد کــه مایــل هســتم بــه آنهــا اشــاره کنــم، یکــی آن کــه مــا در ایــران برنــد، زیــاد داریــم. امــا برنــد واحــد، 
ــم. دوم  ــه آن رســیده باشــیم و آن را ســاخته باشــیم، نداری ــا هــم ب ــدی کــه مــورد تفاهــم عمومــی باشــد، ب ــم. یعنــی برن نداری
ــدی واحــد نشــده ایم  ــه ســاخت برن ــق ب ــون موف ــا کن ــه ت ــی ک ــم. شــاید یکــی از دالیل ــم مشــکالتی داری ــد ه ــای ســاخت برن ــه در زمینه ه این ک
عــالوه بــر کــم کاری بخــش خصوصــی و دولــت، مشــکالتی بــوده کــه بخشــی از مشــکالت خودشــان مثبــت هســتند؛ مثــل وجــود پتانســل زیــاد و 

فراوانــی کــه داریــم. 
ــع  ــه اصطــالح موقعیــت اســتراتژکی داریــم، کــه شــاید خــود ایــن امــر، یکــی از موان ــاد اســت و ب ــه و پتانســیل در کشــور زی یعنــی اینقــدر جاذب
مــا بــرای رســیدن بــه یــک برنــد واحــد باشــد. بخشــی  دیگــرش هــم منفــی اســت. مثــل عــدم توافــق، مــا هنــوز بــه توافــق جامعــی دســت پیــدا 

ــه اصطــالح مشــکالت منفــی، عــدم خواســت عمومــی و خواســت حکومــت اســت.  ــم. از دیگــر ب نکرده ای



7677

دکتر پورفرج

دکتر سهند عقدایی

دکتر صحت

دکتر پناهی

وســعت بســیار ناچیــز بودنــد، غرفه هــای بســیار زیبایــی در نمایشــگاه ها داشــتند. وظیفــه دولــت اســت در ایــن زمینــه کــه فعالیــت کــرده و برنــد 
گردشــگری کشــورش را معرفــی کنــد.( 

مــا در حــال حاضــر بــا شــاخ و برگ هــا ســرگرم هســتیم، بایــد کارشناســان مــا کمــی رادیــکال باشــند. رادیــکال نــه بــه معنــی برانــدازی بــه معنــی 
ــی  ــتم حکمران ــم. سیس ــت می کنی ــا در آن زیس ــه م ــه ای ک ــد. در جامع ــکل بپردازی ــه های مش ــه ریش ــد ب ــه ها! بای ــه ریش ــد ب ــوع کنی ــه رج این ک
مــردم را بــه سیاســت مشــغول کــرده و از ســوی دیگــر سیاســت مداران مشــغول تجــارت هســتند. در حــال حاضــر همــه چیــز برعکــس اســت. بایــد 
ــک سیاســت ســالم و درســت  ــول ی ــردم؛ معل ــرض ک ــر ع ــه پیش ت ــرد. توســعه گردشــگری همان طــور ک ــرار بگی ــز ســرجای خــودش ق همــه چی
اســت! گردشــگری نمی توانــد اقتصــاد را درســت کنــد. اول بایــد اقتصــاد درســت باشــد، سیاســت گذاری درســت باشــد تــا در چنیــن بســتری بخــش 

ــروز دهــد. ــوآوری و توان منــدی اش را ب خصوصــی ن

تــا زمانــی کــه افــکار جهــان، مــردم دنیــا و حتــی سیاســت مداران دنیــا نســبت بــه مــا بــد اســت، از مــا بــد می گوینــد و نســبت 
ــد تــالش کنیــم کــه خودمــان را آن طــور  ــر خواهــد شــد و مــا خیلــی بای ــد بیــن هســتند. برند ســازی مــا هزینــه ب ــه مــا ب ب
کــه دل مــان می خواهــد از مجموعــه داشــته های خــود، تحــت عنــوان یــک برنــد معرفــی کنیــم. ایــن مســتلزم آن اســت کــه در وهلــه اول تمــام 
تبلیغــات منفــی کــه علیــه مــا شــده اســت، حــل شــود. در غیــر ایــن صــورت بــرای بخــش دولتــی و بخــش خصوصــی بســیار ســخت و طاقــت فرســا 
خواهــد بــود. ســال  ها بــه طــول خواهــد انجامیــد تــا مــا بــه نقطــه ای برســیم کــه مایــل بودیــم بــه آن برســیم. متاســفانه تــا حــل ایــن مشــکل 

اساســی کــه در جهــان داریــم تنهــا چیــزی کــه رســیدن بــه آن قطعــی اســت، شکســت خواهــد بــود.

بــرای بررســی دقیــق نقــاط قــوت و ضعــف مایلــم ابتــدا وضعیــت کنونــی صنعــت جهانــی گردشــگری را بررســی کنیــم. از 
ســال 2000 تــا بــه امــروز بــا نســل ســوم گردشــگری در جهــان مــوج هســتیم کــه بــه گردشــگری خــالق شــهرت دارد. 
در ایــن نــوع گردشــگری، گردشــگر از جایــگاه منفعــل بــه جایــگاه فاعــل می آیــد. گردشــگر می خواهــد نحــوه زندگــی مــردم مقصــد را تجربــه کــرده 
و بــا آن آشــنا شــود. او دیگــر مثــل گردشــگر فرهنگــی نیســت کــه ببینــد، توضیحــات تورلیــدر را بشــنود، عکــس بگیــرد و بــرود.  او ســفر می کنــد، 
مبتنــی بــر مشــارکت؛ می خواهــد تفاوت هــای فرهنگــی را ببینــد و در فضــای جدیــد، فــارغ از مشــاهده گر و شــنونده بــودن، تجربــه کســب کــرده 
و تعامــل داشــته باشــد. ایــن در برنامــه گردشــگری از پیــش مــدون شــده فرهنگــی ، نظیــر آنچــه کــه مــا اینجــا داریــم، نمی گنجــد. مــا بــرای ارائــه 

خدمــات بــه ایــن نــوع گردشــگر هیــچ آمادگــی نداریــم.

ــر ســاخت  های جــذب  ــا زی ــر ده را داشــته باشــیم، ام ــه زی ــرو صحبــت پیشــین، شــاید در حــوزه جاذبه هــای توریســتی، رتب پی
توریســت را نداریــم. مــا چنــد هتــل 5 ســتاره در ایــران داریــم؟ آمــار بســیار پایینــی اســت. خواهش منــدم پــس از پایــان ایــن 
میزگــرد همیــن آمــار را در ترکیــه بررســی کنیــد. در حــوزه ارائــه امکانــات بــه توریســت در دنیــا روی CEM کار می کننــد. بــر فــرض مثــال؛ شــما 
بــه انگلســتان می رویــد، در هتلــی اتــاق می گیریــد. پذیــرش کارت شــما را می گیــرد و اطالعــات شــما را شــخصا پــر می کنــد. همچیــن خدماتــی 
در هتل هــای جهانــی، وجــود دارد تــا مســافری کــه خســته از ســفر بــه هتــل مــی رود، بــا خســتگی مجبــور بــه پــر کــردن فــرم پذیــرش نشــود. در 

ایــران شــخصا فقــط یــک هتــل را دیــده ام کــه ایــن خدمــت را ارائــه می کنــد و کارت توســط پرســنل بخــش پذیــرش تکمیــل می شــود. 
ــا خدمــات CEM در اولیــن اقامــت خــود، وقتــی نوشــیدنی ســفارش می دهیــد، اگــر چنــد  شــما در طــول اقامــت خــود در هتل هــای 5 ســتاره، ب
ــالم  ــه و اع ــد گفت ــما خوش آم ــه ش ــرش ب ــئول پذی ــان، مس ــد اتاق ت ــن کلی ــل گرفت ــس از تحوی ــد، پ ــل بیافت ــه آن هت ــان ب ــاز گذرت ــد ب ــال بع س
ــه در حــوزه  ــا ن ــت تجــارب مشــتری! متاســفانه م ــن یعنــی؛ مدیری ــان موجــود اســت. ای ــه شــما در یخچــال اتاق ت ــورد عالق ــد نوشــیدنی م می کن
ــن  ــا ای ــم. ت ــیاری داری ــکالت بس ــه مش ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــم و ب ــاخت های الزم را نداری ــزاری زیر س ــوزه نرم اف ــه در ح ــخت افزاری و ن س

ــرد. ــم ک ــب نخواهی ــی کس ــم موفقیت ــی توریس ــوزه درآمد زای ــوند، در ح ــت نش ــاخت ها درس زیرس

ــادی  ــای زی ــاد و ظرفیت ه ــای زی ــا چالش ه ــا واقع ــود. م ــر می ش ــوع پیچیده ت ــب موض ــه مرات ــالمت ب ــگری س ــوزه گردش در ح
داریــم. قدمــت گردشــگری ســالمت ایــران بــه قدمــت تاریــخ اســت. بیــش از هفــت هــزار ســال. اگــر از ظرفیت هــا و تاریخچــه 

ــه بحــث برند ســازی می شــود.  ــوط ب ــم داشــت کــه مرب ــی را خواهی ــم، معضل گردشــگری ســالمت  بگذری
چالــش تعامل هــا، یــا بــه بیــان درســت عــدم تعامــل متولیــان حــوزه گردشــگری ســالمت ؛ متاســفانه آن قــدر در ایــن حــوزه نقــص و ابهــام تعاریــف 
ــم  ــا نمی توانی ــه تنه ــا ن ــه م ــود ک ــده می ش ــا پیچی ــل دارد و گاه ــدر تداخ ــالمت، آن ق ــگری س ــوزه گردش ــان ح ــف متولی ــرح وظای ــم و ش داری

ــد.  ــوزه می افت ــن ح ــت دالالن ای ــزار دس ــن اب ــالمت، ای ــگری س ــی گردش ــل بازاریاب ــک، مث ــه ای کوچ ــی در مقول ــم، حت ــازی کنی برند س
متاســفانه متولیــان ایــن عرصــه هنــوز ظرفیت هــای ذاتــی ایــن حــوزه را نمی شناســند و توان منــدی خــود را بــاور ندارنــد. مــا در حــوزه گردشــگری 
ــه دســتگاه ها و  ــه وظیف ــدم توجــه ب ــن ع ــم و همچنی ــه گردشــگری ســالمت داری ــف مقول ــدم درک مشــترک از تعری ــس و ع ــدم تجان ســالمت، ع
ظرفیت هــای ســازمان های مــردم نهــاد؛ کــه ایــن میــان کامــال گــم شــده و بایــد متاســفانه اذعــان کنــم کــه متولــی اصلــی و واقعــی ایــن حــوزه 

ــده نشــده اند. ــه کال دی ــاد هســتند، ک ــردم نه ــازمان های م س
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در ایــن چنــد ســالی کــه در حــوزه گردشــگری و بازاریابــی فعالیــت داشــته  ام، چنــد چالــش مهــم دیــده ام. مــا اصــوال کمبــود 
ــا  ــط ب ــنویم مرتب ــانه ها می ش ــوزه از رس ــن ح ــه در ای ــوال آنچ ــم. اص ــگری داری ــازی گردش ــوزه برند س ــش در ح ــش و بین دان

حــوزه محصــوالت و خدمــات اســت. ایــن اساســا اشــتباه اســت. 
ممکــن اســت ایــن تعاریــف در مــواردی مشــترک باشــد، امــا بایــد بدانیــم کــه برند ســازی گردشــگری اصــوال کارکــردن بــا جوامــع زنــده اســت . 
ــد کنیــد. ایــن کمبــود دانــش در حــوزه تعــارف و روش هــا و متدهــا،  ــه عنــوان یــک مقصــد، برن ــا را ب ــده و پوی شــما می خواهیــد یــک جامعــه زن

ــت.  ــتراتژی ها اس ــن اس ــازی ای ــر پیاده س ــه مهم ت ــت. نکت ــازی اس ــتراتژی ها ی برند س ــا و اس ــا، تاکتیک ه تکنیک ه
یکــی از ایــن چالش هــا، ایــن اســت کــه برند ســازی مقاصــد گردشــگری، نیازمنــد مدیریــت بلنــد مــدت اســت. مدیریــت بلنــد مدتــی کــه خــود 
درک درســتی از پروســه برند ســازی و گردشــگری داشــته باشــد. اینکــه متولیــان ایــن حــوزه بایــد بداننــد کــه الزم اســت بــا تیم هــای مختلــف و 
دانش هــای مختلــف کار کننــد. مــا در ایــن حــوزه نیــاز بــه دانــش جامعــه شناســی، روانشناســی، مدیریــت ، اقتصــاد و... داریــم. بایــد تیمــی تشــکیل 
ــا  ــد و م ــا برند ســازی گردشــگری را پیــش ببرن ــروژه برند ســازی مقصــد ی ــک پ ــد ی ــک راســتا بتوانن ــا در ی ــدازی گــردد ت ــه ای راه ان شــده و کمیت

معــدود مدیرانــی داریــم کــه برند ســازی را عمیقــا فهمیــده باشــند. 

برنــد زمانــی عمــل می کنــد کــه مشــتری، تمایــل بیشــتری نســبت بــه مقصــد ســفر پیــدا می کنــد. ایــران بســیار جاذبه هــای 
شــگفت انگیــز و متعــددی دارد امــا گردشــگری ســالمت بــه نوبــه خــود ســهم ویــژه ای در حــوزه گردشــگری دارد. امــا بــا تمــام 
قــدرت و توانــی کــه دارد می بینیــم برنــد نشــده اســت. بــه نوعــی بــورس شــده بــرای کشــور ی مثــل عــراق, عمــان و افغانســتان و تــا حــدودی هــم 
آذربایجــان. در حالی کــه طبــق آمــار رســمی  UNWTO 65 درصــد ســفرهای گردشــگری ســالمت در دنیــا، بــه گونــه ای اســت کــه اگــر مشــتری 

بفهمــد جایــی خدمــات بــا هــزار دالر ارزا ن تــر ارائــه می شــود، مقصــدش را عــوض می کنــد. 
ــد  ــرا برن ــا چ ــر اســت. ام ــالف بســیار، پایین ت ــا اخت ــتان ب ــه و هندوس ــل ترکی ــا کشــورهایی مث ــی در مقایســه ب ــات درمان ــران قیمــت خدم در ای
نمی شــویم؟ ایــن اتفــاق ناگــوار برمی گــردد بــه روش هایــی کــه اتخــاذ کرده ایــم. کــه مشــخصا ایــن روش در حــوزه بازاریابــی، برندینگــی کــه داریــم 

ــه واســطه آن خدمــت رســانی می کنیــم، ناکارآمــد اســت.  و ب
معضــل بزرگــی دیگــر بحــث مربــوط بــه دولــت اســت و بــه سیاســت های دولــت برمی گــردد. )کالن و جــزءش.( نداشــتن برنامــه نیــز مشــکل دیگــر 
ــت داشــته اند، عمــده  ــن عرصــه فعالی ــد و ســال ها عاشــقانه در ای ــی دارن ــا تجارب ــه ســبقه ی ــی ک ــدود عزیزان اســت.در بخــش خصوصــی بجــز مع
فعــاالن ایــن حــوزه ، کاری کــه بایــد را، انجــام نمی دهنــد. یــا آمــوزش الزم را ندیده انــد، یــا حوصلــه انجــام کار را نداشــته، یــا ســرمایه ندارنــد. یــا 

مشــاوره درســتی ندارنــد و خالصــه یــک جــای کار می لنگــد. 
ــود.  ــروع می ش ــر ش ــاق فک ــک ات ــزی از ی ــن برنامه ری ــیم. ای ــته باش ــوزه داش ــن ح ــع در ای ــزی جام ــک برنامه ری ــد ی ــی هدف من ــد در اقدام ــا بای م
ایــن افــکار و ایده هــا را بــه یــک سیاســت تبدیــل کنیــم و نقشــه راهــی تببیــن کنیــم کــه مــا را بــه مســیر برند ســازی ببــرد. شــاید یــک جاهایــی 
ــد شــویم خیلــی از مشــکالت حــل خواهــد شــد. درآمــد اضافــه  ــه نظــر مــن مــا هنــوز در مســیر نیســتیم. مــا اگــر برن کارهایــی کرده ایــم، امــا ب

خواهــد شــد. کارآفرینــی بیشــتر خواهــد شــد و خیلــی از معضــالت و چالش هــا برطــرف خواهــد شــد. 

ــه مخاطــب  ــه مقصــد ب ــات و حســی ک ــت خدم ــه بحــث کیفی ــه، ب ــد گردشــگری ســالمت، بیشــتر از بحــث هزین برن
ــه  ــر اســت ک ــن خاط ــه ای ــم ب ــگر ســالمت داری ــراق گردش ــر از ع ــردد. اگ ــد بازمی گ ــاد می کن ــا در او ایج ــد و ی می ده

ــاده اســت.  ــا در عــراق و همچنیــن عمــان جــا افت بحــث کیفــی خدمــات پزشــکی م

ــه عملکــرد اســت. این کــه در عمــل چــه اتفاقــی می افتــد.  ــد حــرف و حــس و حــال نیســت، ب ــا ایــن نظــر مخالفــم، برن مــن ب
در عمــل بایــد ثابــت کنیــم کــه مــا در گردشــگری و گردشــگری ســالمت، عملکــرد مناســب را داریــم یــا خیــر؟ مــا در حــوزه 
گردشــگری ســالمت، تنهــا چیــزی کــه داریــم؛ پزشــکان خــوب اســت. امــا بقیــه زنجیــره را نداریــم. پرســتار مناســب نداریــم. حمــل و نقــل مناســب 
نداریــم. مهم تریــن مشــکل ایــن اســت کــه مــا هیچکــدام نیامده ایــم یــک شــرکت قــوی و قلــه قــوی داشــته باشــیم کــه همــه بخش هــا را تامیــن 

کنــد. 
مــا در حــوزه گردشــگری ســالمت زمانــی برندمــان قــوی می شــود کــه بتوانیــم، قلــه یــا زنجیــره کامــل خدمــات داشــته باشــیم. از زمــان ارجــاع 
تــا مراقبت هــای بعــد از عمــل و نهایتــا تــا ترخیــص بیمــار! مــا خیلــی نبایــد منتظــر دولت هــا باشــیم. بــا ایــن وضعیتــی کــه پیــش مــی رود هیــچ 

ــم. ــبی نمی بین ــم انداز مناس چش

ضعــف اصلــی، در ایــن ســئوال مطــرح اســت؛ آیــا دولــت اعتقــادی بــه گردشــگری دارد یــا خیــر؟ مــا یــک حکمرانــی واحــد 
در صنعــت گردشــگری نیــاز داریــم. مــا بــرای ســاخت یــک هتــل بایــد از هفــت خــوان رســتم بگذریــم و بعــد از اخــذ مجــوز 
زمانی کــه زیــر بنــا و فنداســیون را می ســازیم، تــازه ســر از جــای دیگــری درمی آوریــم کــه اصــال اینجــا منابــع طبیعــی بــوده و چــه کســی مجــوز 

ســاخت ایــن هتــل را تائیــد کــرده؟  
ما اول باید بخواهیم. ما همه فعالین گردشگری باید از دولت آینده بخواهیم که به گردشگری اعتقاد داشته باشد، تا بتواند جایگزین 



به نظر شما تهدید ها و فرصت ها بر سر راه این برند چیست؟ چالش ها 
و کمبود ها را چه مواردی می دانید؟ چه راهکارهای برای توسعه برند 

گردشگری ایران پیشنهاد می کنید؟ 
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در گردشــگری مــا ســرمایه گذاری کالن و معنــا دار کــه بتوانــد در شــبکه های منطقــه ای و بین المللــی موثــر باشــد، اتفــاق 
ــازار بین المللــی، اصــال حضــور نداریــم و حتــی در ســطح داخلــی هــم ایــن مباحــث گســترده نیســت.  نمی افتــد. مــا در ب
مــن بارهــا در ســه کلمــه آســیب شناســی گردشــگری ایــران را بیــان کــرده ام، مــا هنــور در گردشــگری ســنتی، محــدود و پراکنده ایــم. تــا زمانی کــه  

دولت هــا حمایــت نکننــد، در تیــم اقتصــادی دولــت، گردشــگری جایگاهــی بــرای فعالیــت نــدارد. 
آشــفتگی و پریشــانی در برنامه ریــزی نشــانگر عــدم دانــش، ســواد و فهــم مخــدوش و پاییــن در حــوزه گردشــگری اســت. متاســفانه هــر کســی مــی 
آیــد بــی اطــالع و نــا آگاه اســت و تیم هایــی هــم تشــکیل می شــود در حاشــیه، کــه مســئولین از آنــان حــرف شــنوی دارنــد و بــه بحــث تخصصــی 
بی توجــه هســتند. امــا برنــد چــرا مهــم اســت؟ چــون هزینــه روانــی خریــد را کــم می کنــد. اعتمــاد و اطمینــان را در مشــتری ایجــاد می کنــد. از 

طرفــی دیگــر مــورد توجــه زنجیــره تامیــن در پاییــن دســت و بــاال دســت قــرار می گیــرد کــه بحثــی کامــال تخصصــی اســت. 

چیــزی کــه در 16 ســال فعالیــت خــود دریافــت کــرده ام ایــن امــر اســت کــه شــرکت در نمایشــگاه ها حتــی بــرای موفق تریــن 
کشــورها در حــوزه گردشــگری، خروجــی 2 درصــدی دارنــد. حــال آن کــه تیم هــای اعزامــی کشــور مــا، حتــی برنامــه مــدون و 
مشــخص در نمایشــگاه ها نیــز ندارنــد و صرفــا بــرای اعــالم حضــور، در ایــن رویدادهــا شــرکت می کننــد. مــا مشــکلمان در صنعــت گردشــگری ایــن 
اســت کــه هــر وزارتــی در جزیــره خــود تصمیــم گیــری می کنــد. در حالی کــه گردشــگری بــه خیلــی از بخش هــا وابســته اســت. و معضــل دیگــر 

کــه بارهــا در ایــن جلســه بــه آن اشــاره شــد عــدم آگاهــی و شــناخت کافــی اســت

خوبــی بــرای صنعــت نفــت باشــد. بــه ازای ورود هــر توریســت بــه ایــران معــادل بیســت بشــکه نفــت، )بشــکه ای 65 دالر( ارز وارد کشــور  می شــود. 
مــا می توانیــم دولت مــردان عزیــز را مجــاب کنیــم کــه بــه توســعه صنعــت گردشــگری کــه ارز آوری و اشــتغال زایی دارد  همــت گمارنــد. صنعــت 
بوم گــردی تمــام روســتاها را پوشــش می دهــد و بــه پویــا شــدن اقتصــاد روســتاها کمــک می کنــد و ایــن امــر می توانــد مهاجــرت بــه شــهررا کــم 
کنــد. جلســاتی بــا ایــن شــیوه و رویکــرد بایــد بیشــتر برگــزار شــود و از تمامــی صاحب نظــران ایــن حــوزه دعــوت بــه عمــل آیــد تــا جمــع بنــدی 
ــا مســئوالن،  ــگاری ب ــرای نامه ن ــه گــوش مســئولین برســد. در ایــن حــوزه ب ــه صــورت طرحــی جامــع درآمــده و ب اندیشــه ها و ایده هــای ایشــان ب
ــه  ــزان ب ــه عزی ــرا ک ــاز نباشــد، چ ــوت اصــال نی ــاط ق ــاید برشــمردن نق ــم. ش ــی می کن ــالم آمادگ ــی، شــخصا اع ــای اجرای ــدرت و مقام ه ــران ق س

تفصیــل بــه تمامــی نقــاط قــوت اشــاره کردنــد.

ــم.  ــت گاه نداری ــل رقاب ــا در گردشــگری بین المل ــد. م ــاف نده ــن کف ــا شــاید بیــش از ای بســتر گردشــگری و زیرســاخت های م
ــه  ــاد ب ــن زی ــرای همی ــم. شــاید ب ــر ســاخت ها کارکنی ــد کمــی روی زی ــم. بای ــل نداری ــای گردشــگری هت ــی از فصل ه در خیل
ــارغ از  ــران ف ــزرگ از ای ــای ب ــدی اپراتوره ــی از نمایشــگاه ها حضــور داشــتم؛ بیشــتر گله من ــران توجــه نشــده اســت. در خیل ــد گردشــگری ای برن
ســنگ اندازی های سیاســی و دیگــر مســائل، پــر بــودن ظرفیــت اقامتــی مــا بــود. مــا فرصت هــای خیلــی خوبــی داریــم. اگــر روی برنــد گردشــگری 
ایــران کار شــود بــا توجــه بــه ســبقه و عقبــه خیلــی خــوب تاریخــی و فرهنگــی، فرهنــگ و اقلیــم و طبیعــت زیبایــی کــه داریــم می توانــد بــرای مــا 

فرصــت خوبــی ایجــاد کنــد کــه بــا تقویــت روابــط بــا کشــورهای همســایه بســتر خوبــی را آمــاده کنیــم. 
ــی مهــم اســت. اگــر ســایر مقاصــد  ــز خیل ــا نی ــد پاســخگو باشــد. توســعه فرودگاهــی م ــن الکترونیــک هــم می توان ــری از تجارت هــای نوی بکارگی
گردشــگری مــا فــرودگاه بین المللــی داشــته باشــند. در جریــان اصلــی گردشــگری کــه امیــد دارم در دولــت بعــدی بــه ایــران ســرازیر شــود، قطعــا 
ــت  ــایری تح ــتایی و عش ــای روس ــه در موقعیت ه ــادی ک ــای اقتص ــند. فرصت ه ــم باش ــی مه ــد خیل ــا می توانن ــی و فرودگاه ه ــل هوای ــل و نق حم
عنــوان توریســت بــوم گــردی و روســتایی داریــم و توریســم ســالمت هــم فرصتــی دیگــر اســت. تهدید هــا، نگرانی هــای فرهنگــی و مذهبــی اســت 
ــردان  ــای دولت م ــی از دغدغه ه ــه یک ــی ک ــای امنیت ــن نگاه ه ــد. همچنی ــرار می ده ــعاع ق ــادی تحــت ش ــدود زی ــا ح ــا را ت ــه بحــث توریســم م ک

اســت. افزایــش نــرخ تــورم و کاهــش قــدرت خریــد نیــز، می توانــد تهدیــدی بــزرگ باشــد. 

ــه  ــه ای ک ــر طــرح و برنام ــرد. ه ــوش ک ــد فرام ــن را نبای ــازمانی و فرابخشــی اســت. ای ــت فراس ــک صنع ــت گردشــگری ی صنع
ــه  کارشناســی آن ســازمان جــا نیافتــاده باشــد، تمــام  ــا در بدن ــه درســتی اجــرا نکنــد ی داشــته باشــید، اگــر ســازمانی آن را ب
برنامــه محکــوم بــه نابــودی می شــود. ایــن مســئله را مــا بارهــا دیده ایــم. اولیــن بحــث ایــن اســت. ایــن موضــوع بایــد فراســازمانی دیــده شــود و 
یــک مســتر پلــن برایــش طــرح شــود. وقتــی یــک طــرح جامــع نباشــد هرکســی کار خــودش را می کنــد و طبیعتــا در نهایــت وضــع کنونــی جــای 
شــکایت نــدارد. نکتــه بعــدی عــدم تــوازن بیــن عرضــه و تقاضــا اســت. مــا تقاضامــان رو بــه افزایــش اســت در حالیکــه عرضــه ثابــت اســت. مــا از 

دکتر مرشدی

مهندس سهند عقدایی

مهندس سهند عقدایی

دکتر پورفرج

دکتر بای سالمی

ــای  ــی از قطب ه ــه یک ــران را ب ــه دارد، ای ــی ک ــدن طوالن ــگ و تم ــار فرهن ــور در کن ــی کش ــگری طبیع ــای گردش ظرفیت ه
ــا ضربــه ســنگینی بــه اقتصــاد مــا خــورد. تعطیلــی کســب و  گردشــگری جهــان تبدیــل کــرده، امــا متاســفانه در دوران کرون
کارهــا، خســاراتی کــه بــه نظــام ســالمت کشــور وارد شــد. البتــه ایــن می توانــد بــه اصطــالح فرصتــی نیــز باشــد کــه بتوانیــم در ایــن دوران نقــاط 
ــوم گــردی  ــی و ب ــل داری و گردشــگری مذهب ــر هت ــا روی زیرســاخت هایی نظی ــا در دوران پســا کرون ــدرت خــود را شناســایی کــرده ت ضعــف و ق

کشــور، کار کنیــم. ایــران نیــاز بــه کمــک بیشــتر و حمایــت بیشــتر مســئولین دارد. 

ــه امــروز کــه  ــا ب ــم. از 2012 ت ــا برنامــه مشــابه پیــش می روی ــد اصلــی ایــن اســت کــه مــا 50 ســال اســت ب تهدی
ــل  ــد وارد تعام ــل نیســت و می خواه نســل ســوم گردشــگری خــالق مطــرح شــده، گردشــگر دیگــر عنصــری منفع
شــود. مــا در ایــن حــوزه تقریبــا هیــچ کاری انجــام نداده ایــم. گفتــه می شــود چیــزی حــدود 5 میلیــون گردشــگر در طــول ســال داریــم. کــه اگــر 
گردشــگران زیارتــی و کســانی کــه بــرای بیزینــس می آینــد را کــم کنیــم، چیــزی در حــدود 300 الــی 400 هــزار نفــر گردشــگر ســیاحتی در طــول 
ســال داریــم. کــوه دماونــد بــه عنــوان شــاخص ترین آثــار طبیعــی در ایــران اســت. بلندتریــن کــوه خاورمیانــه اســت، ســاالنه 1500 مجــوز بــرای 
کوهنــوردان خارجــی توســط مقامــات ذی ربــط صــادر می شــود. 1500 مجــوز آمــار یــک تــا ســه روز  یــک کــوه نظیــر؛ اورســت، آلــپ، کلیمانجــارو 

و... اســت. مقایســه ایــن آمــار، تصویــر واضــح یــک تهدیــد اســت.

حــس می کنــم کمــی مطالبــی کــه عنــوان کــردم بــد تعبیــر شــد. مــن هرگــز عنــوان نکــرده ام کــه مــا بــه هتــل 5 
ــت مــا، دولتــی ورشکســته  ــم در ایــن شــرایط کــه دول ــم؛ می گوی ــاز نداری ــر ســاخت گردشــگری نی ــه زی ســتاره و ب
ــا تجربــه این کــه در ســال های پیشــین کــه دولــت بودجــه کافــی داشــت هــم نتوانســته ایم مطالباتــی در ایــن زمینــه داشــتیم ، وصــول  اســت و ب
ــن امــر کــه می دانیــم رئیس جمهــور، هــر کســی کــه باشــد، نخواهــد توانســت مشــکالت کشــور را یــک شــبه  ــه ای ــا توجــه ب کنیــم. همچنیــن ب
برطــرف کنــد؛ در چنیــن شــرایطی ، توقــع نداشــته باشــیم دولــت از نداشــته های خــود بــرای مــا زیرســاخت گردشــگری فراهــم آورد. در ایــن شــرایط 

طــرز فکــر خــود را عــوض کنیــم و از ظرفیت هایــی کــه نســل انــدر نســل در کشــور وجــود دارد، بهــره منــد شــویم. 
ــرار  ــوه، ق ــا گردشــگری انب ــه ب ــا ترکی ــار م ــد. در کن ــف می کن ــود تعری ــای خ ــر کشــوری گردشــگری را در مزیت ه ــه ه ــن اســت ک بحــث دوم ای
ــم  ــا می بینی ــم، در بلغارســتان م ــان کشــور بلغارســتان را داری ــن می ــرار داده اســت. ای ــر گردشــگری فرهنگــی ق ــز تمرکــزش را ب ــان نی دارد و یون
دســت گذاشــتند روی گردشــگری خــالق تــا بتواننــد در بــازار گردشــگری بــا ترکیــه و یونــان رقابــت کننــد و بــاالی 50 درصــد گردشــگری کــه بــه 

بلغارســتان مــی رود در حــوزه گردشــگری خــالق و تجربــه گــرا اســت. چیــزی کــه کشــورهای همســایه اش از آن بهــره نبردنــد. مــا بایــد روی 

در توســعه گردشــگری، مــا بازارســازی داریــم. امــا چــه کســی مســئولیت بازارســازی را دارد؟ در تمــام دنیــا ایــن بخــش وظیفــه 
دولــت اســت. بخــش دوم ایــن معادلــه بازاریابــی اســت کــه وظیفــه بخــش خصوصــی اســت. یعنــی دولــت موظــف اســت مــردم 
ــن گروه هــای عالقه منــد را وارد  ــازار شــود و ای ــا تولیــد محصــوالت مختلــف وارد ب ــران عالقه منــد کنــد. بخــش خصوصــی ب ــه ای ــا را نســبت ب دنی
ایــران کنــد. برنــد در مقصــد ایجــاد می شــود و در بعــد تقاضــا، مصــرف می شــود. چــه کســی در مقصــد اســتراتژی کامــل را بایــد تعریــف کنــد؟ 
ــر  ــه دولــت کمــک کنــد. هم فکــری کنــد. تصوی ــد ب ــه بخــش خصوصــی کــه ایــن اجــازه داده نمی شــود. بخــش خصوصــی فقــط می توان دولــت! ب
زیبــا از ایــران ارائــه کــردن در درون بخــش بازار ســازی اســت کــه وظیفــه دولــت اســت. نبــود تصویــر زیبــا از کشــور بــه مصابــه تهدیــد صنعــت 

گردشــگری اســت.

بارزتریــن مثالــی کــه می تــوان، زد عــدم آگاهــی کافــی و کج فهمی هــا در حــوزه گردشــگری اســت. یکــی از مباحثــی کــه 
همیشــه مهنــدس عقدایــی مطــرح می کننــد، )و بــه راحتــی می توانــد ایجــاد ســوتفاهم کنــد.( کــه مــا گردشــگری خــالق 
ــی اســت.  ــع معضــالت اصل ــس از رف ــات و منتجــات صنعــت گردشــگری پ ــا جزئی ــدم این ه ــوه و فرهنگــی، معتق ــه گردشــگری انب ــم، ن می خواهی
مــا بایــد گردشــگری را بــر اســاس توســعه پایــدار، توســعه دهیــم. مــا بایــد زیرســاخت ها را ارتقــا دهیــم. درســت اســت کــه در گردشــگری خــالق، 
ــتاره  ــای 5 س ــاخت هتل ه ــه س ــا ب ــاز م ــه نی ــود ک ــی ش ــب نم ــن موج ــا ای ــد، ام ــکان می یاب ــردی و... اس ــای بوم گ ــادر، اقامتگاه ه ــگر در چ گردش

مرتفــع گــردد. مــا از نظــر زیرســاختی بســیار عقــب مانــده هســتیم. 
مــا بایــد ایــن صنعــت را تقویــت کنیــم. وقتــی می خواهیــم صنعــت نوپــای گردشــگری را تبدیــل بــه صنعتــی کارآمــد کنیــم، الزم اســت کــه ابتــدا 
اســتاندارهای مهــم را رعایــت کــرده و ســپس بــه فکــر جزئیــات دیگــر باشــیم. گردشــگری خــالق و تجربه گــرا در کشــورهای توســعه یافتــه از لحــاظ 
آمــاری 2 درصــد گردشــگری جهانــی را پوشــش می دهنــد، مــا همچنیــن بایــد بــر گردشــگری انبــوه تمرکــز داشــته باشــیم. مــا بــه حمــل و نقــل 
هوایــی بــا کیفیــت و هتل هــای پنــج ســتاره نیــاز داریــم. از ایــن مباحــث می شــود خیلــی راحــت سواســتفاده کــرد. مثــال یکــی از وزرای پیشــین 

بحث هایــی از ایــن دســت را شــنیده بــود، و می گفــت مــا خانه هــای روســتایی داریــم، چــرا شــما اینقــدر بــه ســاخت هتــل اصــرار داریــد؟ 

ســالها پیــش 3 الــی 4 درصــد از ســهم حمــل و نقــل هوایــی و 9 درصــد حمــل و نقــل ریلــی را داشــته ایــم کــه تقریبــا هنــوز ســهم مــا از حمــل و 
نقــل هوایــی و ریلــی همــان عــدد اســت. 
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مهندس سهند عقدایی

رئیــس جمهــور آینــده تنهــا یــک وظیفــه در قبــال گردشــگری دارد؛ بازارســازی را بــه دســت وزیــری بســپارد کــه بــه صنعــت 
ــا وزرای دیگــر را  ــاط ب ــراری ارتب ــی برق ــی آگاه باشــد. ارتباطــات را خــوب بشناســد و توانای ــط بین الملل ــه رواب گردشــگری و ب
ــکاری را درک  ــد بی ــت گردشــگری و اقتصــاد را بشناســد. بای ــی داشــته باشــد. صنع ــی و آگاه ــرای نشســت های تخصصــی آمادگ داشــته باشــد. ب
کنــد. آن وزیــر زمانی کــه روی کار آمــد بدانــد بــرای نشســتن در دفتــر کارش انتخــاب نشــده، بلکــه آمــده اســت تــا بــا بخــش خصوصــی و تمامــی 
افــرادی کــه در ایــن حــوزه متخصــص و فعــال و تاثیرگــذار هســتند، تعامــل داشــته باشــد. از افــکار و ایده هــای ایشــان بهره منــد گــردد. یکــی از 
مهم تریــن شــاخصه های مدیریــت اســتفاده از تخصــص دیگــران اســت. وزیــر گردشــگری آتــی بایــد اینقــدر مدیــر باشــد کــه از همــه اندیشــمندان و 
صاحب نظــران ایــن حــوزه، اســتفاده کنــد. اگــر همچیــن وزیــری آمــد، حتمــا کمیته هــای تخصصــی ایجــاد خواهــد شــد. اگــر صنعــت گردشــگری 
جــان بگیــرد، نســل جــوان و فارغ التحصیــالن بــه اشــتغال می رســند، نیازمــان بــه فــروش نفــت کمتــر خواهــد شــد و قطعــا اتفاقــات مثبتــی را در 

زمینــه شــکوفایی اقتصــادی، شــاهد خواهیــم بــود. کشــوری کــه گردشــگران بــه آنجــا ســفر می کننــد، مصــداق کامــل امنیــت اســت. 

رئیس جمهــور بــه ایــن دلیــل کــه تصمیم گیرنــده در عرصــه دولــت و سیســتم اجرایــی کشــور اســت، خیلــی مهــم اســت. 
دولــت و نهــاد دولــت و رئیس جمهــور برمنابــع مــادی و مالــی و انســانی کشــور مســلط اســت، می توانــد تصمیــم گیرنــده 
باشــد، می توانــد بــازاری را تعطیــل کنــد، بخــش خصوصــی را بــه مشــارکت تشــویق کنــد و... می توانــد چهــره و تصویــری کــه از ایــران در مقیــاس 
جهانــی وجــود دارد را اصــالح کنــد. نمی شــود بــدون حمایــت دولــت صنعتــی را پیــش ببریــد. مــا انتظــار چندانــی از دولــت آینــده نداریــم، فقــط 
ــت باشــیم، می خواهیــم  ــر دوش دول ــاری ب ــا نمی خواهیــم ب ــا بخــش خصوصــی در تعامــل باشــد. م ــت آینــده را مجــاب کنیــم کــه ب بتوانیــم دول

بــاری از دوش دولــت برداریــم. 

ــم. در  ــوه کنی ــم، مقصــد گردشــگری انب ــه داری ــی ک ــل محدودیت های ــه دلی ــران را ب ــم ســواحل ای ــا نمی توانی ــم. م ــزی کنی داشــته هایمان برنامه ری
ــاال ببریــم، گرچــه در ســال های  مــورد اصفهــان و شــیراز اگــر بتوانیــد هتل هــای بیشــتری بســازید، می توانیــم پتانســیل گردشــگری فرهنگــی را ب
اخیــر ســاخت هتــل خــودش تبدیــل بــه معضلــی جــدی شــده اســت. امــا ظرفیــت گردشــگری خــالق و تجربــه گــرا، ظرفیتــی موجــود اســت کــه 

بــه عنــوان یــک راه حــل شــاید کوتــاه مــدت بتــوان بــه آن پرداخــت. 

برخــالف یاســی کــه بــر جمــع حاکــم اســت. از دیــد مــن رئیس جمهــور بعــدی مــا بــا دیــد اقتصــادی، انتخــاب خواهــد شــد 
ــاخت ها،  ــه زیرس ــریع تر در زمین ــه س ــد هرچ ــد داد. بای ــام خواه ــوب انج ــی خ ــگری حرکت های ــوزه گردش ــرم در ح ــه نظ و ب
ــت های کاری اش را  ــگری، سیاس ــه گردش ــه در زمین ــت ک ــن اس ــی ای ــور آت ــه رئیس جمه ــن ب ــنهاد م ــم.  پیش ــی نمایی ــود را اجرای ــای خ برنامه  ه
شــفاف ســازی کنــد. بدانیــم کــه آیــا دســتورات حکومتــی برتوســعه گردشــگری اســت یــا حفــظ وضعیــت موجــود یــا افــول؟ اگــر ایــن امــر بــه 
صــورت شــفاف اعــالم شــود، تکلیــف صنــف روشــن می شــود. مــا نیــاز بــه وزیــر گردشــگری سیاســی نداریــم. مــا وزیــری می خواهیــم کــه نــگاه 
اقتصــادی داشــته باشــد و از ایــن صنعــت پول ســاز و کارآفریــن بهــره بگیــرد. همچنیــن آشــنا بــه صنعــت باشــد و اهالــی ایــن عرصــه را بشناســد 
و بــا نقــاط قــوت و ضعــف آن آشــنا باشــد. تهدیدهــا و فرصت هــا را بشناســد. تعامــل همــه جانبــه در میــان قــوای اجرایــی ایجــاد کنــد زیــرا تنهــا 

اینگونــه شــاهد رونــق صنعــت گردشــگری خواهیــم بــود.

درخواســتم از رئیــس جمهــور و کابینــه بعــدی، تنهــا یــک چیــز اســت. گردشــگری را بخواهیــم. اگــر خواســتیم، آدم درســت را 
در باالتریــن مســند ایــن حــوزه می گذاریــم، اگــر خواســتیم، آمــوزش خواهیــم گذاشــت، اگــر خواســتیم، تجربیــات را گســترش 
ــیم  ــته باش ــار داش ــم انتظ ــه می توانی ــت ک ــان اس ــط آن زم ــم داد و فق ــوش خواهی ــوزه، گ ــته و ح ــن رش ــان ای ــرات متخصص ــه نظ ــم داد ب خواهی

زیرســاختی ســاخته شــود و فقــط در حــد یــک شــعار تبلیغاتــی از ایــن وعده هــای شــیرین، بهــره نبــرده باشــیم.   

وقتــی بخــش خصوصــی مــا تمــام هــم و غم شــان را روی سیاســت دولتــی می گذارنــد از ظرفیت هــای خــود غافــل می شــوند. 
نقــش دولــت قابــل انــکار نیســت. امــا این کــه بخش هــای خصوصــی بــه خودشــان بــاور داشــته باشــند، کمتــر مــورد توجــه قــرار 
گرفتــه اســت. در آســتانه دولــت جدیــد هســتیم، یک  بــار بــرای همیشــه دولــت، تکلیــف خــود را بــا موضــوع گردشــگری روشــن کنــد. آیــا از نــگاه 

دولــت ایــران گردشــگری حــالل اســت یــا حــرام؟ گردشــگری را نمی شــود دکــور در نظــر گرفــت و دربــاره آن شــعاری و تبلیغاتــی ســخن گفــت. 
در حــوزه تخصصــی میــراث فرهنگــی کــه همــان حفــظ و مرمــت آثــار باســتانی و تاریخــی اســت، مــا بــا تخریــب ایــن آثــار مواجــه هســتیم. ایــن 
ــای  ــم کوتاهی ه ــفانه می بینی ــد و متاس ــر گذارن ــم تاثی ــط ه ــای ذی رب ــه نهاده ــت، بلک ــه نیس ــی و وزارت خان ــراث فرهنگ ــه می ــط متوج ــرف فق ح
بســیاری می شــود. امــا آیــا وزیــر گردشــگری و وزیــر امــور خارجــه، بــه تنهــا می تواننــد اینــکار را بکننــد؟ مطمئنــا بایــد دولــت و عــزم ملــی بــرای 

بــه ثمــر رســیدن ایــن اتفــاق کنــار هــم قــرار گیرنــد. 

آنچــه می خواهیــم را در قالــب توصیــه ای بــه وزیــر گردشــگری آینــده و مســئوالن آینــده عــرض می کنــم؛ پیــش از 
آنکــه بخواهیــم بودجــه آن چنانــی بگذاریــم، پارادایــم فکــری خــود را عــوض کنیــم. نگاه مــان هنــوز بــه گردشــگری، 
نــگاه 50 ســال پیــش اســت. مــا از فضــای گردشــگری انبــوه و گردشــگری فرهنگــی، رهــا نشــده ایم. ایــن تهدیــد اســت. بایــد پارادایــم فکــری را بــه 
ســمت گردشــگری تجربه گــرا تغییــر داد. چیــزی اســت کــه زیــر ســاخت ش وجــود دارد و فقــط فرهنــگ و نــوع مدیریــت بایــد عــوض شــود کــه 
فضــا، بــرای ایــن گردشــگری بوجــود بیایــد. مــا در اینجــا فقــط کافــی اســت طــرز فکرمــان را عــوض کنیــم. بتوانیــم فرهنــگ ســازی کنیــم. الزمــه اش 

ایــن اســت کــه چــه در بخــش خصوصــی و چــه در بخــش دولتــی، بــه نســل های جدیدتــر گردشــگری فکــر کنیــم. 

با حضور مهمانان گرامی:
ــر  ــی اکب ــر عل ــگری. دکت ــیون گردش ــرم کمیس ــر محت ــزاد؛ دبی ــر نیک ــاب دکت جن
ــرداد  ــر مه ــاب دکت ــران. جن ــگری ای ــیون گردش ــرم کمیس ــت محت ــی؛ ریاس عبدالمکل
ــورث  ــی ن ــن الملل ــگاه بی ــگری دانش ــداری و گردش ــان هتل ــت دپارتم ــی؛ مدیری تاوتل
وســت در ایــران. جنــاب دکتــر هومــر برقانــی؛ نماینــده توریســم ورد تایلنــد در ایــران 
ــئول  ــی؛ مس ــهند عقدای ــدس س ــران. مهن ــد در ای ــگری تایلن ــده وزارت گردش و نماین
کمیتــه گردشــگری خــالق کمیســیون گردشــگری اتــاق ایــران و مشــاوره هیئــت مدیــره 
جامعــه تورگردانــان ایــران. دکتــر محمدعلــی مرشــدی؛ قائــم مقام دانشــگاه بیــن المللی 
نــورث وســت همچنیــن بــا ســابقه مدیریــت هتــل در کشــور گرجســتان. دکتــر کامــران 
صحــت؛ مســئول آمــوزش و مشــاوره در صنعــت توریســم در حــوزه جــذب توریســم و 
برنــد ســازی و مســائل مرتبــط در ایــن حــوزه. دکتــر همایــون ذرقانــی؛ روزنامــه نــگار، 
پژوهشــگر، مدیــر عامــل گــروه رســانه ترابــر و ناشــر ماهنامــه ســفر و ماهنامــه صنعــت 
ــس  ــرج؛ رئی ــر پورف ــران. دکت ــپلور ای ــان اکس ــی زب ــه انگلیس ــل و فصلنام ــل و نق حم
انجمــن تورگردانــان ایــران. دکتــر محســن امامــی از پیشکســوتان و کارشناســان حــوزه 
ــفر  ــارت س ــرکت تج ــل ش ــر عام ــی؛ مدی ــد عبدالملک ــر امی ــور. دکت ــگری کش گردش
شــانا کارشــناس ارشــد گردشــگری گرایــش برنامه ریــزی و توســعه، متخصــص اعــزام و 
پذیــرش هیئــت هــای تجــاری. دکتــر یحیــی منصــور مویــد؛ کارشــناس ارشــد رســانه 
ــد  ــاب محم ــی و جن ــالق و فرهنگ ــع خ ــوزه صنای ــال در ح ــگری و فع ــیون گردش کمیس
اســماعیل ارجمنــد؛ کارشــناس روابــط عمومــی و روزنامــه نــگاری مدیــر مســئول اولیــن 

مجلــه غیــر بــر خــط رایــگان گردشــگری کشــور تحــت عنــوان سفرنویســان.



ــا  ــه ب ــت، ک ــرزی اس ــرا م ــی و ف ــل پنجم ــگاه نس ــک دانش ــت، ی ــورث وس ــی ن ــگاه بین الملل دانش
ــش و  ــردن دان ــی ک ــدف عموم ــا ه ــجویان، ب ــازی دانش ــی و توانمند  س ــی کیف ــر خروج ــز ب تمرک
ــت و  ــرای هدای ــاه، ب ــی کوت ــای زمان ــه، در بازه ه ــراد جامع ــف اف ــطوح مختل ــه س ــوزی ب مهارت آم
جــذب بــه بــازارکار، مشــغول فعالیــت اســت. ایــن مجموعــه در کشــور ایــران تحــت مجــوز رســمی 
ــگاه  ــن دانش ــادره از ای ــدرک ص ــرده و م ــه کار ک ــاز ب ــتری آغ ــه و وزارت دادگس وزارت امور خارج
ــان دارای  ــور جه ــش از 120 کش ــمی و در بی ــه رس ــران ترجم ــه ای ــمی قوه قضای ــم رس ــط مترج توس
اعتبــار می باشــد. در میز گــرد توســعه بــدون مــرز بــا حضــور مدیــران و مســئوالن ایــن دانشــگاه، 
در زمینــه خواســتگاه، اعتبــارات و دپارتمان هــای فعــال ایــن مجموعــه بــه گفتگــو می نشــینیم، تــا 
بــا ایــن مجموعــه بین المللــی بیشــتر آشــنا شــده و همچنیــن نظــر تخصصــی مهمانــان گرامــی را در 

حــوزه دپارتمــان گردشــگری و هتــل داری جویــا شــویم.

توسعه بدون مرز، 
دانشگاه بین المللی
نورث وست در ایران
WWW.nwiu.education
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امیر مرشدی
مدیر روابط بین الملل دانشگاه نورث وست 

دانشگاه به عنوان منبعی از 
دانش با ارزش در ایجاد رشد 

اقتصادی، از طریق آگاهی 
سازی و توانمند سازی عمومی 
میتواند رسالتش را انجام دهد.

پیرامون دانشگاه بین المللی نورث 
وست، فعالیت ها و خواست گاهش برای ما 

توضیحاتی بدهید:
در  وســت،  نــورث  بین المللــی  دانشــگاه 
دانشــگاه  یــک  عنــوان  بــه  حاضــر  حــال 
ــه فعالیــت اســت و  نســل پنجمــی، مشــغول ب
ــتا  ــن راس ــش را در همی ــزی و اهداف برنامه ری
ــتر  ــنایی بیش ــرای آش ــت. ب ــرده اس ــن ک تدوی
ــت  ــگاه الزم اس ــن دانش ــت ای ــوه فعالی ــا نح ب
ــدا نســل های آموزشــی پیشــین را بررســی  ابت
توجــه  اول،  نســل  در  دانشــگاه ها  کنیــم. 
ــه آمــوزش صــرف داشــتند. در نســل  عمــده ب
ــش  ــث پژوه ــه مبح ــوزش ب ــدا از آم دوم، ج
ــعه  ــر توس ــد ب ــا بتوانن ــتند ت ــه داش ــم توج ه
ــش، تمرکــز داشــته باشــند. نســل  ــا دان و ارتق
ــروت،  ــد ث ــمت تولی ــه س ــگاه ها ب ــوم، دانش س
رویکــرد خــود را تغییــر داده و توانســتند از 
طریــق شــرکت های دانش بنیــان، بــه ایــن 
هــدف دسترســی پیــدا کننــد. در نســل چهــارم 
ــه، کار  ــری جامع ــای رهب ــذاری برمبن هدف گ
ــراد  ــازی ورود اف ــی آماده س ــه نوع ــدف ب و ه
ــفانه  ــا متاس ــود. ام ــازار کار ب ــاع و ب ــه اجتم ب
در ایــن نســل چــون رویکــرد صــرف بــه 
کــرد،  پیــدا  ســوق  مدرک گرایــی  ســمت 
ــوان  ــه ت ــتند ب ــان نتواس ــجوها و متقاضی دانش
ــد  ــد و بتوانن ــدا کنن ــت پی ــارت الزم دس و مه
مهــارت اجرایــی الزم را در رشــته ای کــه در آن 
تحصیــل می کردنــد، کســب کننــد. در دانشــگاه 
ــای  ــام رویکرده ــه تم ــه ب ــن توج ــم، ضم پنج
پیشــین)در تمامــی نســل های گذشــته( توجــه 
ــی و  ــه ســمت خروجــی کیف ــژه دانشــگاه ب وی
توانمند  ســازی دانشــجویان، تغییــر کــرده و 

ــه ســمت عمومــی کــردن دانــش،  همچنیــن ب
ســوق پیــدا کــرده اســت. یعنــی بحث دانشــگاه 
ــای  ــد تخصص ه ــجو بای ــه دانش ــوده ک ــن ب ای
مختلفــی را کســب کنــد، امــا در دانشــگاه 
ــر روی توان مند ســازی  نســل پنجــم، تمرکــز ب
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــراد جامع ــف اف ــطوح مختل س
ــی  اســت کــه حتــی بتواننــد در بازه هــای زمان
ــاده  ــازار کار آم ــه ب ــذب ب ــرای ج ــر، ب کوتاه ت
ــن دوره هــای آموزشــی از  ــه نوعــی ای شــوند. ب
انحصــار نخبــگان، خــارج شــده تــا افــرادی کــه 
ــال مشــاغل  ــه دنب ــد و ب ــی محــدود دارن توانای
ســاده تری هســتند نیــز بتواننــد بــا اســتفاده از 
ــوع دانشــگاه ها کســب  ــن ن ــه در ای ــی ک مهارت

ــوند. ــازار کار ش ــذب ب ــد، ج می کنن

ــز  ــه تمای ــم و وج ــکات مه ــا، ن مزای
دانشــگاه بین المللــی نــورث وســت 
ــن در  ــای نوی ــث آموزش ه ــت و بح چیس
ایــن دانشــگاه، بــه چــه صــورت اســت؟
ــی شــدن  ــه جهان ــا توجــه ب در حــال حاضــر ب
ســطح  ارتقــا  بین المللــی،  رقابت هــای  و 
ــا  ملــی،  اهمیــت زیــادي پیــدا کــرده اســت. ب
ــل  ــی مث ــر ملموس ــای غی ــر دارایی ه ــه ب تکی
ــوان  ــه عن ــی ب ــرمایه های اجتماع ــش و س دان
ــور توســعه اقتصــادی،  کلیدی تریــن نقــش موت
ــی  ــوزش عال ــم. آم ــتفاده کنی ــا اس ــد از آنه بای
ــه ای  ــه ســمت حرف ــال حاضــر ب ــا در ح قاعدت
ــدن  ــر ش ــد. حرفه ای ت ــت می کن ــدن، حرک ش
بــه ایــن معنــی کــه افــراد توانمنــدی را آموزش 
دهیــم تــا در هــر جایگاهــی کــه حضــور دارنــد، 
ــته  ــان را داش ــه خدماتش ــی ارائ ــی کاف توانای

باشــند. 

ــا  ــش ، ب ــی از دان ــوان منبع ــه عن ــگاه ب دانش
ارزش در ایجــاد رشــد اقتصــادی، از طریــق 
عمومــی  توان مند ســازی  و  آگاهی ســازی 
ــرد  ــد. رویک ــام ده ــالتش را انج ــد رس می توان
و  آمــوزش  صــرف  کارکــرد  از  انتقــال  مــا 
پژوهــش، بــه دانشــگاهی بــا تــوان ایجــاد ارزش 
افــزوده در کار و عمــل از طریــق تاثیــر در 
ــراد  ــارت اف ــد مه ــردی و هدف من ــت کارب صنع
و ایجــاد تغییــر در اقتصــاد محلــی، بومــی ملــی 
و حتــی جهانــی، بــا اســتفاده از منابــع بــا ارزش 
ــه  ــت. ب ــده اس ــد ش ــانی توان من ــرمایه انس س
عنــوان یــک دانشــگاه نســل پنجــم، می توانیــم 
ــه صــورت  ــام ببریــم کــه ب از ایــن ویژگی هــا ن
یــک نظــام نــوآوری دانش بنیــان و مفهــوم 
ــه  ــی جامع ــط طبیع ــه محی ــاس ب ــاز و حس س
ــر اســاس شــرایطی کــه  خــود اســت، یعنــی ب
ــش را  ــت برنامه ریزی های ــم اس ــه حاک در جامع
بــه روز می کنــد و بــر همــان مبنــا هدف گــذاری 
تکامــل  قالــب  دانــش در  تولیــد  می کنــد. 
ایجــاد  پارادایم هــای گوناگــون،  همزیســتی 
یــک اکوسیســتم همــکاری متقابــل اســت. 
ــت  ــرای مدیری ــت ب ــا رقاب ــان ب ــکاری توام هم
و هــدف گــذاری دانــش و همچنیــن ارتقــا 
فراگیــری یــا بــه نوعــی عمومــی شــدن دانــش 
کــه هویــت بخشــی بــه رویکردهــای مهارتــی و 

ــه دارد.  ــد توج ــل جدی ــی نس ــی اخالق حت
ــت.  ــی نیس ــی مقطع ــوزش عال ــول در آم تح
بلکــه امــری مســتمر و طوالنــی اســت و قاعدتــا 
ــاده و  ــزی س ــه ری ــک برنام ــا ی ــود ب ــی ش نم
ــد  ــت. بلکــه بای ــه آن دســت یاف ــدت، ب کوتاه م
ــزی   ــوب، برنامه ری ــه مطل ــن نتیج ــرای تضمی ب
دقیــق و بلنــد مــدت انجــام داد. در مــورد 
تمایــز دانشــگاه می تــوان بــه ایــن نکتــه اشــاره 
کــرد بــه عنــوان یــک دانشــگاه تعاملــي و غیــر 
ــا  ــی، ب ــتاندارهای بین الملل ــق اس ــز، طب متمرک
اســتفاده از امکانــات، اســاتید مجــرب بومــی و 
داخلــی و مســلط بــه شــرایط محیطی مشــغول 
فعالیــت هســتیم. )چــون ایــن اســاتید احاطــه 
ــف و  ــاط ضع ــط نق ــرایط محی ــه ش ــل ب کام
ــگام  ــد هم ــد. می توانن ــه دارن ــر منطق ــوت ه ق
ــازار و  ــورد ب ــم، در م ــه داری ــردی ک ــا رویک ب
ــدف  ــه و ه ــری گرفت ــات بهت ــتغال تصمیم اش
گــذاری بهتــری انجــام دهنــد.( رویکــرد دانــش 
بــه صــورت عمومــی، یعنــی هدف گــذاری 
ــر،  ــواد پایین ت ــطح س ــا س ــه ب ــرادی ک ــر اف ب
محدودتــر در یــک رشــته خــاص و شــغلی 
ــارت  ــب مه ــوزش و کس ــه آم ــاز ب ــاص، نی خ
دارنــد تــا بتواننــد کار بهتــری ارائــه داده و 

ــد.  ــت بیاورن ــری بدس ــغل بهت ش
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دکتر محمد زاده
رئیس دانشگاه بین المللی نورث وست 

تغییر نگرش و باورهای جامعه 
نسبت به مقوله گردشگری  

عالوه بر سیاستگذاران، 
مدیران ستادی و اجرایی و 
کلیه دست اندرکاران این 

صنعت   باید در تک تک افراد 
یک جامعه نیز  اتفاق بیافتد.

دانشــگاه بــه ایشــان ایــن فرصــت را می دهــد کــه در ســطوح مختلــف آمــوزش دیــده و آمــاده بــرای جــذب کار شــوند. بــه عنــوان مثال؛کســب دانــش 
و مهــارت تخصصــی می توانــد تضمیــن کنــد کــه در حــوزه گردشــگری، از واســطه گــری گردشــگری، صنعــت دار حرفــه ای در ایــن زمینــه شــویم. 
ــن صنعــت اســتفاده  ــد از ای ــرادی کــه می خواهن ــرای اف ــوان منبــع و مرجعــی از اطالعــات ب ــه عن ــا ب ــد ت ــن هــدف فعالیــت می کن ــا ای دانشــگاه ب
کننــد، قابــل دســتیابی باشــد. آموزش هــا بــه صــورت حضــوری و غیــر حضــوری در حــال برگــزاری اســت. بــا توجــه بــه شــرایط کرونایــي حاکــم  مــا 
در حــال برنامــه ریــزی و اجــرای دوره هــای آنالیــن هســتیم تــا بتوانیــم انتقــال دانــش را از ایــن طریــق انجــام دهیــم، ایــن شــرایط در حــال حاضــر 
ــد تمــام  ــه تنهــا ایــن ظرفیــت را دارد کــه در حــوزه یــک کشــور مشــخص فعالیــت کنــد، بلکــه می توان ــرای دانشــگاه یــک مزیــت اســت کــه ن ب
کشــورهای منطقــه یــا تمامــی متقاضیــان کــه نســبت بــه موضوعــی عالقمنــد هســتند را، جــذب کنــد. البتــه اولویــت بــا اســاتید ایرانــی اســت کــه 

بــا اســتاندارهای عالــی مشــغول بــه فعالیــت هســتند.

ــه اینکــه نســل آینــده  ــا توجــه ب ب
ــی و  ــث فرهنگ ــران، در بح ــان ای جوان
ــل  ــرب تمای ــمت غ ــه س ــی، ب اجتماع
دارنــد و ایــن دانشــگاه نیــز دانشــگاهی 
ــش  ــت و نق ــت، اهمی ــرز اس ــدون م ب
آمــوزش در توســعه فرهنگی و آموزشــی 
ــد؟ ــی می کنی ــه ارزیاب ــه را چگون جامع

 بــا تشــکر از فرصتــی کــه در اختیــار اینجانــب 
گذاشــته شــده بایــد عــرض کنــم بــدون تردیــد  
توســعه  در  آمــوزش،  پر اهمیــت  نقــش  از 
متــوازن جوامــع مختلــف در عصــر حاضــر 
مطلــع هســتید. امــا زمانی کــه می خواهیــم 
در مــورد توســعه متــوازن صحبــت کنیــم، ایــن 
توســعه در حوزه هــای گوناگــون  سیاســی، 
فرهنگــی،  علمــی،   ، اجتماعــی  اقتصــادی، 
هنــری، ورزشــی و بســیاری از زمینه هــا مــورد 
نظــر  اســت کــه البتــه  در ایــن نشســت بــه دو 
ــنده  ــی بس ــی و اجتماع ــعه فرهنگ ــه توس مقول
ــد  ــی دانی ــه م ــور ک ــان ط ــرد.  هم ــم ک خواه
ــعه  ــت. توس ــی اس ــوم کیف ــک مفه ــعه، ی توس
ــد  ــی  بای ــاظ کیف ــی از لح ــی و اجتماع فرهنگ

ــی  ــود. وقت ــراه ش ــه هم ــی نظام گرایان ــا نگاه ب
ــردد؛  ــی گ ــرح م ــی مط ــعه فرهنگ ــث توس بح
بایــد توجــه داشــت فرهنــگ مقولــه  گســترده 
مشــتمل بــر مجموعــه ای از تعاریــف و مباحــث 
اســت. عوامــل اجتماعــی، هنجارهــا و عادتهــا، 
آداب  قوانیــن،  جامعــه،  افــراد  نگرش هــای 
و رســوم پذیرفتــه شــده، زبــان و ادبیــات، 
زیبایی شناســی و دانــش در  مجمــوع و در 
کنــار یکدیگــر، فرهنــگ را بوجــود می آوردنــد. 
در هــر جامعــه ای فرهنــگ بــا توجــه بــه 
ــا  ــگ و  ب ــه هماهن ــری آن  جامع ــای فک نیازه
ــت یابی  ــرای دس ــود. ب ــازگار می ش ــر س یکدیگ
ــک  ــدا تک ت ــد ابت ــی، بای ــعه فرهنگ ــه توس ب
ــورت  ــه ص ــمردیم  ب ــه برش ــی را ک پارامترهای
ــرش  ــا نگ ــت ب ــم و در نهای ــز کنی ــق آنالی دقی
بــه تمامــی نقــاط ضعــف  ، نقــاط قــوت ، 
تهدید هــا و فرصت هــا  و بررســی هــای دقیــق 
ــت   ــرده، و در نهای ــزی ک ــانه  برنامه  ری کارشناس
ــه یــک اســتراتژی توســعه برســیم. ضــرورت  ب
شــناخت و بررســی ایــن عوامــل و تدویــن 
راهبــرد هــای اساســی بــرای رفــع چالــش هــا 

ــیار  ــائل بس ــی از مس ــرارو  یک ــای ف و راهکاره
ــت  ــگری اس ــت گردش ــعه صنع ــم در توس مه
کــه شــاید بــه نحــو مطلــوب تــا کنــون بــه آن 

ــد . ــده باش ــه نش پرداخت
ــه  ــر نگــرش و باورهــای جامعــه نســبت ب تغیی
ــر سیاســتگزاران،  ــه گردشــگری  عــالوه ب مقول
ــت  ــه دس ــی و کلی ــتادی و اجرای ــران س مدی
ــک  ــک ت ــد در ت ــت   بای ــن صنع ــدرکاران ای ان
افــراد یــک جامعــه نیــز  اتفــاق بیافتد.تــا  
اعــم از اینکــه  گردشــگران داخلــی باشــند 
ــی  ــرش مطلوب ــد پذی ــدا بای ــی، ابت ــا خارج و ی
در ســطح جامعــه بــرای حضــور آنــان  داشــته 
ــه  ــوازی، ک ــار مهمان ن ــع در کن ــیم. در واق باش
مــردم کشــور مــا بــه آن شــهرت دارنــد، بایــد 
ایــن نگــرش هدف منــد هــم  تقویــت شــود کــه 
ــرار  نظــام گردشــگری  مــورد اقبــال جامعــه ق
بگیــرد . خوشــبختانه در کشــور مــا آموزه هــای 
ــد  ــم می توان ــی  ه ــوایان مذهب ــی و پیش دین
ســطح  ارتقــا  بــرای  پشــتوانه  بزرگتریــن 

فرهنــگ گردشــگر پذیری جامعــه باشــند. 
بخــش دیگــر توجــه و نظــارت دولــت و مجلــس 
اســت کــه در حــوزه مســئولیت خــود بــه خوبی 
عمــل نماینــد . در عیــن حــال  توســعه فرهنگی 
ــز   ــه نی ــات جامع ــازی اخالقی ــاز س ــتلزم ب مس
هســت. متاســفانه  تحریم هــا کــه تاثیــرات 
ــادی در حــوزه اقتصــادی داشــته اند   ــی زی منف
ــی  ــوده و نم ــذار ب ــر گ ــوع تاثی ــن موض ــر ای ب
ــی در  ــت ول ــده گرف ــا را نادی ــش آنه ــوان نق ت
ــرا  ــی و پذی ــعه فرهنگ ــرای توس ــورت ب هرص
بــودن جامعــه نســبت بــه حضــور گردشــگران 
در کنــار خــود  بایــد اخالقیــات جامعــه را ارتقــا 
ــرح  ــتی ط ــا  بایس ــن کار حتم ــرای ای داد و ب
وبرنامــه مشــخصی داشــته باشــیم. مســئله 
ــی   ــی ایران ــذر  هنرهای مل ــن رهگ ــدی در ای بع
ــطح  ــا، در س ــیاری از هنره ــا در بس ــت. م اس
ــی  ــر بخش ــتازیم و اگ ــان پیش ــی  همچن جهان
ــد  ــده، بای ــگ ش ــری، کمرن ــای هن از فعالیت ه
ــه رونــق گردشــگری  ــا ب آنهــا را احیــا کنیــم ت

کمــک کننــد . پارامترهــای قابــل طــرح در این 
زمینــه  بســیارزیاد  اســت و در ایــن رابطــه مــن 
فقــط  بــه حــوزه زیبایی شناســی در ایــن مقوله 
بســنده می کنــم. بخــش توســعه فرهنگــی بایــد 
نگاهــی جدیــد، نوآورانــه و خالقانــه در مبحــث 
زیبایی شناســی نیــز  داشــته باشــد. چــون 
زیبایــی محیــط و عناصــر بصــری  در برداشــت  
و نــگاه گردشــگری کــه بــه منطقــه جدیــدی پا 
مــی گــذارد فــوق العــاده موثــر اســت  وتوجــه  
ــه  ــود ک ــث می ش ــی  باع ــی  محیط ــن زیبای ای
ــه  ــک منطق ــه ی ــگر ب ــذب گردش ــده ج در آین
ــی  ــی جریان ــد. زیبایی  شناس ــدا کن ــش پی افزای
ــرد  ــگ نشــات می گی ــم از فرهن ــه  ه اســت ک
و هــم بــر آن تاثیــر مــی گــذارد .مثــال اگرچــه  
ــی  ــت ب ــگری  طبیع ــق گردش ــی از مناط برخ
نظیــر  و سرشــار از جاذبــه هــای متعــدد 
ــی  ــر زیبایی شناس ــون  از  منظ ــا چ ــد، ام دارن
ــه آن هــا توجــه نشــده و از جذابیــت منطقــه  ب
ــت  ــود و رغب ــی ش ــته م ــگر کاس ــرای گردش ب
بــه ســیاحت در آن منطقــه از بیــن مــی رود  . 
ــم  در اینجــا از لحــاظ علمــی الزم اســت  بگوی
ــی درون زا  دارد  ــی خاصیت ــعه فرهنگ ــه توس ک
برمبنــای  را  توســعه  ایــن  کشــوری  هــر   .
ــالوده  ــود ش ــی خ ــای  درون ــته ها  و نیازه داش
ریــزی  می کنــد.  ولــذا   ســطح توســعه 
فرهنگــی  برمبنــای ظرفیــت  هــای موجــود در 
ــاوت  اســت. سیاســت گذاران،  ــر کشــور متف ه
اندیشــمندان و صاحب نظــران بایــد توســعه 
ــم  ــود رق ــان را خ ــی کشورش درون زای فرهنگ
داشــته  برنامــه  آن  اســتمرار  بــرای   و  زده 
باشــند. مــا در توســعه فرهنگــی، مبحــث 
ــا جهانــی  مهمــی تحــت عنــوان  گلوبالیســم ی
ــا  ــه م ــه این ک ــه ب ــا توج ــم. ب ــدن را داری ش
ــان  ــد نگاهم ــتیم، نبای ــالمی هس ــوری اس کش
بــه توســعه فرهنگــی، مبتنــی بررویکــرد  غــرب 
گرایــی باشــد. نظــام فرهنگــی کنونــی جهــان، 
ســعی می کنــد نگــرش و دیــدگاه خــود را 
ــد  ــیطره بخش ــا س ــورهای دنی ــی کش ــر تمام ب
لیکــن مــا در توســعه فرهنگــی بــا نــگاه درون زا 
ــا آمیختــن ایــن دیــدگاه و نگــرش  بایســتی  ب
بــا فرهنــگ خــود آن را تغییــر دهیــم بــه گونــه 
ــگرهای  ــای گردش ــم نیازه ــم بتوانی ــه ه ای ک
خارجــی را تامیــن کنیــم و هــم فرهنــگ ملــی 
خــود را در برابــر تهاجــم فرهنگــی غــرب بیمــه 

ــم. کنی
نقــش موثــری  ارگان هایــی کــه  از جملــه 
ــلط  ــا تس ــه ب ــی  و مواجه ــعه فرهنگ در توس
فرهنــگ هــای بیگانــه در کشــور  دارنــد، 

میتــوان بــه صــدا وســیما  و مطبوعــات  و  
ــاره  ــازی اش ــای مج ــی فض ــتگاههای متول دس
ــوزش  ــفانه در آم ــر متاس ــوی دیگ ــرد.  از س ک
ــگ  ــاد فرهن ــن نه ــزرگ تری ــه ب ــرورش  ک و پ
ســاز  کشــور  اســت جایگاهــی بــرای آمــوزش 
ــاد  ــگری و ابع ــا  صنعت گردش ــط ب ــای مرتب ه
فرهنگــی آن  دیــده نمی شــود. گــو ایــن کــه در 
ــر مجموعــه شــاخه  بســیاری  از رشــته های زی
هــای نظــری ،  فنی حرفــه ای و کارودانــش، 
ــی  رشــته هــا و گرایــش هــای  تحصیلــی خوب
ــب  ــتر مناس ــا بس ــم ، ام ــان داری ــرای جوان ب
ــش  ــرای بخ ــدی ب ــال و هدف من ــوزه  فع وح
ــذا  ــود و ل ــده نمی ش ــگری دی ــوزش  گردش آم
بــه نظــر مــن  آمــوزش و پــرورش بایــد  حتمــا 
بــه مقولــه گردشــگری ورود پیــدا کنــد. وزارت 
از  بســیاری  و  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ 
ــگاه  ــز در جای ــی ، نی ــی و مذهب ــای دین نهاده
خــود  تاثیــر گــذاری بســیاری دارندکــه نمــی 
تــوان از کنــار آن بــه راحتــی گذشــت . عــالوه 
ــاره  ــد اش ــازی بای ــای مج ــه  فض ــا ب ــر اینه ب
ــی   ــد فرهنگ ــی جدی ــی حکمران ــه نوع ــرد ک ک
را در دنیــا  بوجــود آورده و می تونــد نقــش 
بــه ســزایی در تحــوالت اجتماعــی و فرهنگــی 
حــال و آینــده  داشــته باشــد و تولیــد محتــوا 
بــرای آن در زمینــه گردشــگری نیــز از اولویــت 
باالیــی برخــوردار اســت کــه بایســتی بــا 

ــت .  ــه آن پرداخ ــراوان ب ــت ف جدی
ــت و  ــد  دول ــان ش ــه بی ــام  آنچ ــار تم در کن
مســئولین بایــد بــرای توســعه گردشــگری 
برنامــه ای مــدون  دیگــری نیــز داشــته باشــند 
کــه از تــک فرهنگ گرایــی کــه  در حــال 
مســتولی  صنعت گردشــگری  بــر  حاضــر 
ــیل ها و  ــم پتانس ــده نتوانی ــب ش ــت و موج اس
ــه را گســترش  ــای گردشــگری جامع ظرفیت  ه
ــروز  ــاد ام ــد. در اقتص ــری کن ــم، جلوگی دهی
ــه یــک صنعــت  جهــان  صنعــت گردشــگری ب
اســتراتژیک ، اشــتغال آفریــن   وارز آور  تبدیــل 
شــده اســت اســت. امــا در چرخــه مالــی 
عظیــم  ایــن صنعــت  در دنیــا از  ســهم  بســیار 
ــن   ــوردار هســتیم . بخشــی از ای ــزی برخ ناچی
ــردن  ــرف ک ــا برط ــم ب ــت  را می توانی محرومی
تــک فرهنگ گرایــی مرتفــع کنیــم کــه مانعــی 
بــرای توســعه صنعت گردشــگری و حضــور 
ــور  ــاد کش ــت، در اقتص ــن صنع ــر ای ــگ ت پررن

ــی رود. ــمار م ــه ش ب

چالش هــا  بــه  توجــه  بــا 
بخصــوص  آمــوزش،  حــوزه  در 
در صنعــت گردشــگری و نبــود 
دانشــگاه  مشــخص،  پروتــکل 
وســت،  نــورث  بین المللــی 
ــا  ــا چالش ه ــه ب ــه در مواج چگون

می کنــد؟ نقــش  ایفــای 
ــهای   ــه آموزش ــر در عرص ــال حاض در ح
صنعــت گردشــگری جهانــی، شــاهد 
شــتابنده ای   وتوســعه   رشــد  رونــد 
هســتیم ولــی مــا  علیرغــم تالش هایــی 
کــه صــورت گرفتــه هنــوز نتوانســته ایم 
بــه جایگاهــی کــه متناســب بــا منزلــت 
ــت  ــت، دس ــور اس ــت در کش ــن صنع ای
ــن امــر   ــل، ای پیــدا کنیــم. یکــی از دالی
آن اســت کــه موسســات  آموزشــی 
ــتاندارد  ــطح و اس ــا در س ــگری م گردش
هــای  برنامــه  جهــت  از  بین المللــی 
درســی، تجهیــزات، فضــا، منابع انســانی، 
بودجــه و امکانــات پشــتیبانی  نیســتند. 
پاســخگوی  نمی تواننــد  بنابرایــن 
ــده  ــل آین ــت نس ــرای تربی ــبی ب مناس
ــت  ــن صنع ــاغلین  ای ــدگان و ش گردانن
ــوال  ــه اص ــد ک ــی دانی ــا م ــند.  قطع باش
هــر سیســتم   آموزشــی دارای ایــن 
ویژ گــی اســت کــه اگــر نقــص وکاســتی 
ــدت  ــاه م ــد، در کوت ــی در آن باش خاص
بلکــه  نمی دهــد.  نشــان  را  خــود 
زیانهــای وارده از ناحیــه آمــوزش اثــرات 
زیانبــار خــود  را در نســل هــای بعــدی  
نشــان مــی  دهــد. بــرای این کــه صنعــت 
گردشــگری، در آینــده دچــار کاســتی و 
ضعــف و کمبــود نیروهــای انســانی ماهــر 
ــون   ــد از هم اکن و متخصــص نباشــد، بای
بــه فکــر تدویــن برنامــه جامــع   توســعه  
ــن  ــیم و در ای ــگری باش ــوزش گردش آم
داشــته   زیــادی  حساســیت  رابطــه 
ــداز روشــن و امیــد  ــا چشــم ان باشــیم ت
ــت  ــن صنع ــده ای ــرای آین ــی را ب بخش
ــی  ــن الملل ــد . دانشــگاه بی ترســیم نمای
نــورث وســت  ایــن آمادگــی را دارد کــه 
ــه ای همــکاری  ــن چنیــن برنام در تدوی
موثــری بــه عمــل آورد و از آنجایــی کــه  
ــوان  ــه عن ــی ب ــر صنعت ــت در ه مدیری
ــت را  ــد، اولوی ــعه می باش ــرحلقه توس س
ــد.  ــران اختصــاص ده ــوزش مدی ــه آم ب
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محمد علی مرشدی
قائم مقام دانشگاه بین المللی نورث وست

دانشگاه بین المللی نورث وست، 
محدود به یک فضا و مکان خاص 
نیست، ما در نقاط مختلف جهان 

فعالیت داریم و این دانشگاه به نوعی 
فارغ از هر گونه محدودیت جغرافیایی 

و مرزی است. 

دکتر مهرداد تاوتلی
مدیریت دپارتمان هتلداری و گردشگری

 دانشگاه بین المللی نورث وست

بخش اقتصادی با رونق 
گردشگری به سرعت رشد پیدا 
می کند و اشتغال زایی که یکی 

از معضالت بزرگ کشور های 
جهان سوم و در حال توسعه 

است، برطرف می شود.

وقتــی  این کــه  بــه  توجــه  بــا 
ــد،  ــان می آی ــه می ــارات ب ــرف از اعتب ح
ــه  ــار گواهینام ــه اعتب ــوط ب ــی مرب بخش
هــای دانشــگاه در ســطح داخلــی و 
ــارات  ــر، اعتب ــش دیگ ــی و بخ بین الملل
جهــت جــذب دانشــجویان و تســهیالتی 
ــل  ــجویان  قائ ــرای دانش ــه ب ــت ک اس
می شــوید؛ در خصــوص هــر دو نــوع 
ــی  ــی و داخل ــارات بین الملل ــن اعتب ای
دانشــگاه نــورث وســت، توضیحــات 

ــد: ــن بدهی روش
ــروزه در  ــه مســتحضر هســتید، ام همانطــور ک
ــا و  ــیا، افریق ــا، آس ــف در اروپ ــای مختل قاره ه
ــد  ــت برن ــددی، تح ــگاه های متع ــکا دانش امری
نــورث وســت وجــود دارنــد. هــر کــدام از ایــن  
دانشــگاه هــا در هــر مکانــی جغرافیایــی از 
ــوزش  ــزی، آم ــاد برنامه ری ــاظ مدیریتی،ابع لح
و... کامــال مســتقل هســتند و بــا سیاســت های 
خــود و مدیریــت مســتقل اداره می شــوند. 
دانشــگاه نــورث وســت چنــدی پیــش تصمیــم 
گرفــت کــه در منطقــه اوراســیا و منا که شــامل 
ــمال  ــارس و ش ــج ف ــوب خلی ــورهای جن کش
ــد را پایه گــذاری کنــد.  آفریقــا اســت، ایــن برن
ــای  ــا و اعض ــت امن ــم، هیئ ــاس تصمی ــر اس ب
دانشــگاه، تصمیــم گرفتــه شــد کــه در کشــور 
گرجســتان ایــن دانشــگاه را بــه ثبــت رســمی 
برســانند. و بــر اســاس اساســنامه، دانشــگاه بــه 
عنــوان یــک نهاد ســتادی آموزشــی، پژوهشــی 
و تحقیقاتــی توســط وزارت دادگســتری، وزارت 
امــور خارجــه و همچنیــن اتــاق بازرگانــی 
ــه  ــتان  ک ــور گرجس ــادن کش ــع و مع و صنای
ــد در  ــز می باش ــا نی ــه اروپ ــه اتحادی ــته ب وابس
حوزه هــای علمــی ، تحقیقاتــی و پژوهشــی بــه 

ثبــت رســمی رســید.
و تمامــی مجوزهــای الزم  جهت برگــزاری دوره 
هــای مهارتــی از کشورگرجســتان اخــذ شــد، و 
بــا توجــه بــه اینکــه بــا افتخــار ایرانــی هســتیم، 
ــم  ــرایطی را فراه ــا ش ــد ت ــر آن ش ــم ب تصمی
ــی  ــط بین الملل ــات و رواب ــا امکان ــا ب ــم ت کنی
دارد،  وجــود  آموزشــی  حوزه هــای  در  کــه 

بخــش عمــده ای از فعالیت هــای مــا، درکشــور 
ــفارت  ــکاری س ــا هم ــود. و ب ــام ش ــران، انج ای
ــگاه  ــناد دانش ــران، اس ــالمی ای ــوری اس جمه
ــه وزارت  ــید و در ادام ــمی رس ــد رس ــه تایی ب
ایــن  دادگســتری،  وزارت  و  خارجــه  امــور 
ــم  ــا بتوانی ــد ت ــا دادن ــه م ــی را ب ــازه حقوق اج
در کشــور ایــران، فعالیــت قانونــی داشــته 
باشــیم. و پــس از رایزنی هــا و مکاتبــات بــا 
ــش  ــی بخ ــه متول ــازمان هایی ک ــا و س ارگان ه
ــای  ــکل ه ــه و پروت ــوزش هســتند، توافقنام آم
علمــی نیــز بــا اداره کل بهزیســتی اســتان 
ــتان  ــی اس ــراث فرهنگ ــراث می ــتان ، می گلس
تهــران، موسســات معتبــر آمــوزش عالــی، 
مراکــز معتبــر وابســته بــه ســازمان فنــی 
و حرفــه ای کل کشــور، و دانشــگاه هــای 
ــزد،  ــی ی ــر دانشــگاه شــهید صدوق ــر نظی معتب
دانشــگاه فرهنگیــان اســتان گلســتان و برخــی 
ــردی و ...  ــگاه علمی کارب ــای دانش ــد ه از واح
ــزی و  ــه ری ــت برنام ــه جه ــم ب ــد نمودی منعق
ــدت   ــاه م ــترک کوت ــای  مش ــزاری دوره ه برگ

بــا اســتانداردهای بین المللــی .
ــرایط  ــیار، ش ــالش بس ــان و ت ــرف زم ــا ص وب
را بــرای ارائــه آموزش هــای نویــن فراهــم 
کردیــم. شــاید ســئوال خیلــی از عزیــزان باشــد 
ــت،  ــورث وس ــی ن ــن الملل ــگاه بی ــه: "دانش ک
ــی دارد؟"  ــی و بیــن الملل ــارات  داخل چــه اعتب
ــی  ــگاه بین الملل ــه دانش ــه این ک ــه ب ــا توج ب
نــورث وســت، محــدود بــه یــک فضــا و مــکان 

ــان  ــف جه ــاط مختل ــا در نق خــاص نیســت، م
ــی  ــه نوع ــگاه ب ــن دانش ــم و ای ــت داری فعالی
ــی و  ــت جغرافیای ــه محدودی ــر گون ــارغ از ه ف
ــاه  ــی و کوت ــی اجمال ــت. در معرف ــرزی اس م
ــان  ــوان اذع ــی ت ــت، م ــورث وس ــگاه ن از دانش
داشــت؛ بخــش علمــی دانشــگاه در بخــش 
ــمی در  ــده رس ــت ش ــات ثب ــوزش و تحقیق آم
کــه  می باشــد  بریتانیــا"  هــاوس  "کمپانــی 

تمــام موسســات و ســازمان هایی کــه قــرار 
اســت در انگلســتان و بریتانیــای کبیــر )تمامــی 
کبیــر  بریتانیــای  عضــو  کــه  کشــورهایی 
هســتند.( فعالیــت داشــته باشــند، حتمــا بایــد 
ــز باشــند. و   ــن مرک ــی و رســمی ای ثبــت قانون
همچنیــن توســط )CPD Group( انگلســتان کــه 
ــی  ــار بخش ــای اعتب ــازمان ه ــن س از معتبرتری
در بریتانیــا اســت نیــز مــورد تاییــد قــرار 
گرفتــه و دارای  گواهینامــه معتبــر  اســتاندارد 
ــز  ــت آموزشــی نی ــزو در حــوزه هــای مدیری ای
ــده  ــاالت متح ــن در ای ــیم .  و همچنی می باش
امریــکا نیــز از اعضــای رســمی بنیــاد آموزشــی 
"هــای اســکوپ" کــه از بنیادهــای مهــم آموزش 

ــتیم ، و از  ــز هس ــد نی ــور میباش ــن کش در ای
ــادی  ــان اقتص ــا دپارتم ــگاه م ــه دانش ــا ک آنج
نیــز دارد، عضــو رســمی انجمــن "اقتصــاد 
ــو  ــز عض ــدا نی ــیم. و جدی ــز میباش ــی" نی جهان
رســمی  انجمــن ورزش و علــوم ورزشــی آســیا 
ــتان  ــگاهی انگلس ــه دانش ــبکه های یکپارچ و ش
شــده ایم کــه وابســته بــه کمیســیون آموزشــی 

بــدون شــک  مدیــران صنعــت گردشــگری  مــا نیــز بایــد  روز آمــد   تریــن آموزش هــا را ببیننــد وهیــچ نــوع کاســتی و کمبــودی در  حــوزه دانــش 
آنــان بــرای داشــتن توانمنــدی  برنامه ریــزی هــای تحــول آفریــن  ســتادی و اجرایــی وجــود نداشــته باشــد.  در خاتمــه متذکــر مــی شــوم چنانچــه 
مدیــران ارشــد صنعــت گردشــگری بتواننــد وزارتخانــه هــا و موسســات دســت انــدر کار  آمــوزش هــای رســمی و غیــر رســمی   را متقاعــد نماینــد 
ــت در  ــد داش ــی خواه ــت آمادگ ــورث وس ــگاه  ن ــد    دانش ــن نماین ــگری تدوی ــای گردش ــش ه ــته های و گرای ــرای رش ــدی ب ــای جدی ــه  ه برنام
برنامه ریــزی  اموزشــی و درســی ایــن رشــته هــا ورودپیــدا  کــرده و همپــای کاروان پیشــرفت و توســعه آمــوزش گردشــگری در جهــان  بــه هدایــت 

فراینــد هــای تعلیــم و تربیــت جوانــان کشــور  در ایــن زمینــه کمــک نمایــد.

اتحادیــه اروپــا اســت. و الزم اســت در رابطــه بــا 
اعتبــارت دانشــگاه در داخــل ایــران توضیحاتــی 
ــم ، دانشــگاه عضــو رســمی و  ــه کن ــز ارائ را نی
ــعه  ــی و توس ــی آموزش ــن علم ــی انجم حقوق
ــه وزارت  ــته ب ــران وابس ــانی در ای ــع انس مناب
ــن آوری کشــور اســت. و  ــات و ف ــوم، تحقیق عل
ــی  ــن بین الملل ــمی انجم ــو رس ــن عض همچنی
ــده ایم  ــالمت ش ــگری س ــای گردش در حوزه ه
ــی  ــا کیف ــت ارتق ــی در جه ــم خدمت ــا بتوانی ت
گردشــگری ســالمت نیــز داشــته باشــیم. 
ایــران  داخــل  در  دانشــگاه  بــا  رابطــه  در 
معــدود  از  بگویــم  جــرات  بــه  می توانــم 
برندهــا و دانشــگاه های بین المللــی هســتیم 
می توانیــم  آموزشــی،  حوزه هــای  در  کــه، 
ــه  ــی ک ــر زبان ــه ه ــود را ب ــای خ گواهینامه ه
متقاضــی تمایــل داشــته باشــد، توســط مترجم 
رســمی قــوه قضایــه در ایــران، ترجمــه رســمی 
ــا طــی  ــال حاضــر ب ــن در ح ــم. و همچنی کنی
گواهینامه هــای  الزم،  پروتکل هــای  کــردن 
ــمی  ــان رس ــن مترجم ــط انجم ــگاه توس دانش
ــترالیا و  ــادا، اس ــکا ، کان ــده آمری ــاالت متح ای
ــوند  ــی می ش ــار بخش ــد و اعتب ــد تایی نیوزیلن
ــه ســفارتخانه هــای کشــورهای  ــه ب جهــت ارائ

ــر شــده . ذک
اســاس  بــر  کــه  هســتیم  تــالش  در  مــا 
ــم،  ــن کرده ای ــه تدوی ــی ک ــای نوین آموزش ه
ــا حضــور  ــه صرف ــودن، ن ــی ب ــر اســاس مهارت ب
واحد هایــی  بــا  کالس  در  مــدت  طوالنــی 
ــی  ــی متقاض ــته تخصص ــه رش ــی ب ــه ربط ک
ــه  ــدارد، از اتــالف زمــان جلوگیــری کنیــم. ب ن
ــه صــورت تخصصــی  همیــن جهــت دوره هــا ب

اســاتید  شــده اند.  برنامه ریــزی  مهارتــی  و 
هــر دوره از چهره هــای شــاخص  انتخــاب 
ــارج از  ــه در خ ــران و چ ــه در ای ــده اند، )چ ش
ــی دانشــگاه را  ــم، هــدف اصل ــا بتوانی ــران( ت ای
ــن  ــه نســل جــوان اســت، تضمی ــه کمــک ب ک
کنیــم. )بخصــوص در حــوزه گردشــگری( چــرا 
ــاد  ــا، اقتص ــاد م ــه اقتص ــن دوران ک ــه در ای ک
ــگری،  ــت گردش ــت، صنع ــده ای اس ــیب دی آس
ــاد  ــدد اقتص ــدن مج ــکوفا ش ــه ش ــد ب می توان
کمــک شــایانی کنــد. جــا دارد کــه از حمایــت 
ــوزه  ــن ح ــه ای ــرای ورود ب ــی ب ــراث فرهنگ می
قدردانــی کنــم بــا امیــد آن کــه بتوانیــم تمامــی 
ــزودی  ــم را ب ــه داری ــی ک ــات و برنامه های خدم

ــانیم. ــر برس ــه ثم ب

بــرای دانشــجویان چــه تســهیالتی را در 
نظــر داریــد و هزینه هــای دوره هــای 

شــما، بــه چــه صورتــی اســت؟
هزینــه دوره هــا، بــا توجــه بــه تصمیــم هیئــت 
امنــا و شــرایط حــاد حاضــر کشــور، در جهــت 
حمایــت از عالقه منــدان بــه یادگیــری و کســب 
مهــارت، بــر واحــد ریالــی محاســبه می گــردد.
)یعنــی در حــال حاضــر هزینه های دانشــگاه در 
کشــور عزیزمــان ایــران بــر اســاس واحــد دالر 
ــا یــورو نیســت.( خوشــبختانه ایــن تصمیــم،  ی
ــرده،  ــوار ک ــگاه دش ــرای دانش ــه کار را ب گرچ
ــرای متقاضیــان  امــا موجــب شــده هزینه هــا ب

مقــرون بــه صرفــه و مناســب باشــد.
تســهیالتی  و  ویــژه  شــرایط  مــورد  در   
و  هتلــداری  دپارتمــان  در  فرمودیــد،  کــه 
گردشــگری بــا همراهــی جنــاب  آقــای دکتــر 

مهــرداد تاوتلــی، برنامــه ای را طراحــی کردیــم 
کــه عزیــزان بتواننــد در دپارتمــان هتلــداری و 
گردشــگری کــه در هتــل برنامــه ریــزی شــده 
ــای  ــوزش ه ــد و در آم ــوزش ببینن ــت آم اس
ویــژه همــان بخشــی کــه مایــل هســتند و پــس 
از تکمیــل دوره آموزشــی در آنجــا مشــغول بــه 
ــذب  ــرط ج ــه ش ــوزش ب ــن آم ــوند. ای کار ش
ــگاه، از  ــای دانش ــع هزینه ه ــت. در واق کار اس
ــد  ــزان کســر خواه ــن عزی ــد ای ــوق و درآم حق

شــد.

ایــن برنامــه از چــه زمانــی آغــاز خواهــد 
؟ شد

ایــن  را می دهیــم جهــت  نویــد  ایــن 
ــرف  ــداری ظ ــگری و هتل ــرای گردش ــروژه ب پ
ــای  ــام برنامه ه ــده تم ــاه آین ــی دو م ــک ال ی
ــان  ــد. در  دپارتم ــد ش ــی خواه ــط اجرای مرتب
ــی  ــا همــکاری  دهکــده  جهان هــای دیگــر و ب
دانــش و مهــارت  آغــاز شــده اســت. مــا 
ــزان  ــم عزی ــروع کرده ای ــیه را ش ــای بورس اعط
مصاحبه هــای  آن کــه  از  پــس  عالقه منــد 
ــنجش  ــتند)این س ــر گذاش ــت س ورودی را پش
توســط هیئــت علمــی دانشــگاه صــورت خواهد 
ــر  ــورد نظ ــاخه  م ــد در ش ــت.( می توانن پذیرف
ــدن  ــس از گذران ــع پ ــد. درواق ــود ورود کنن خ
ــد  ــزان می توانن ــن عزی مرحله هــای ســنجش ای
ــد شــوند.  از شــرایط بورســیه دانشــگاه بهره من

ــابقه  ــناخت و س ــه ش ــه ب ــا توج  ب
ــگری،  ــت گردش ــه صنع ــما در زمین ش
بــا در نظــر گرفتــن تغییراتــی کــه ایــن 
صنعــت در گذشــته، بخصــوص در کشــور 
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــته و ب ــا داش م
ــای  ــگری در دین ــت گردش ــد، اهمی جدی
ــد؟ ــی می کنی ــه ارزیاب ــروز را چگون ام

گردشــگری، صنعتــی نوظهــور در دنیــا اســت. 
می تــوان گفــت تمــام کشــورهای توســعه 
یافتــه و در حــال توســعه، یکــی از برنامه هــای 
توســعه  زمینــه  در  اصلی شــان،  اقتصــادی 
ــور  ــه ط ــی ب ــت. یعن ــدار اس ــگری پای گردش
مثــال؛ کشــور چیــن در دو دهــه گذشــته 
ــده  ــادی ش ــول اقتص ــک غ ــه ی ــل ب ــه تبدی ک
کوتاه مــدت،  منظــم  برنامه هــای  اســت، 
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محــور  در  طوالنی مدتــی  و  میان مــدت 
گردشــگری پایدار  بخصــوص  و  گردشــگری 
ــی کــردن  ــی مشــغول کپ گذاشــته اســت. حت
ســایت ها و شــهرهای گردشــگری دنیــا اســت. 
ــرورش و آمــوزش نیــروی انســانی  در بخــش پ
و هتل ســازی نیــز، فعالیــت  خــود را رونــق 
ــرکت های  ــا ش ــی را ب ــای بزرگ داده و قرارداده
ــا  ــه ت ــا بســته اســت ک ــی و ایرالین  ه هواپیمای
ســال 2025 ســفر بــه چیــن را از هــر مبــدا بــا 

نرخــی ارزان پوشــش می دهــد. 
بــا  یافتــه،  توســعه  کشــورهای  اکثــر 
برنامه هــای خــالق و گاه مشــابه هــم، در حــال 
حرکــت هســتند. مــا اصطالحــا در گردشــگری 
نامرئــی  صــادرات  گردشــگری،  می گوییــم؛ 
در  می زنــم چــون  مثــال  را  اســت. چیــن 
تولیداتــش نیــز، خط فکــری گردشــگری را الگو 
قــرار داده، محصوالتــی بــا ایــن اندیشــه تولیــد 
ــه کشــور  ــا جــذب گردشــگران ب ــا ب می کنــد ت
آن هــا را، بــه عنــوان ســوغات و صنایــع دســتی 
بــه گردشــگران بفروشــد. ایــن سیاســت جــذب 
و فــروش، در دنیــای امــروز در اکثــر کشــورهای 
توســعه یافتــه مثــل امریــکا، انگلیــس ، فرانســه 
و...  اجــرا می شــود. مهم تریــن تاثیــرات مثبــت 
بخــش گردشــگری، بحــث امنیت کشــور اســت. 
چــون هــر کشــوری کــه بخواهــد گردشــگری 
در آن توســعه پیــدا کنــد، امنیتــش پررنگ تــر 
شــده و هــر چــه امنیــت کشــوری باالتــر باشــد، 
افزایــش  کشــور  آن  در  گردشــگری  رونــق 
ــادی  ــش اقتص ــن بخ ــت. همچنی ــد یاف خواه
بــه ســرعت رشــد  بــا رونــق گردشــگری 
ــی از  ــه یک ــی ک ــتغال زای ــد و اش ــدا می کن پی
ــوم و  ــان س ــور های جه ــزرگ کش ــالت ب معض
در حــال توســعه اســت، برطــرف می شــود. 
ــیار  ــگری بس ــته، گردش ــال گذش ــد س در چن
ــیاری از  ــرد. در بس ــدا ک ــد پی ــوس رش نامحس
روســتاها، خــود جــوش شــاهد ایــن امــر بودیــم 
اقامت گاه هــای  و  کــه رســتوران ها، کافه هــا 
ــی در روســتاها  ــد. حت ــق یافتن ــردی، رون بوم گ
ــید  ــروش رس ــه ف ــتری ب ــتی بیش ــع دس صنای
ــی  ــد. تمام ــاد ش ــی ایج ــی خوب ــتغال زای و اش
ایــن شــواهد گویــای ایــن امــر اســت کــه مــا 
ــم  ــور می توانی ــگری در کش ــعه گردش ــا توس ب
از فوایــد حاصــل از ایــن صنعــت بهره منــد 

شــویم. 
و  جغرافیایــی  وســعت  بــا  ایــران  کشــور 
ــر  ــه ب ــه دارد؛ از جمل ــی ک ــای خاص ویژگی ه
ــگری  ــی گردش ــدی جهان ــیم بن ــاس تقس اس
اســت  اول  کشــور  ده  جــزو   ”UNWTO“

ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــگری جهان ــازمان گردش )س
عالیــق و ســالیق توریســت ها و گردشــگران 
150 نــوع گردشــگری را مشــخص کــرد و 
ــی  ــر را معرف ــور برت ــته ای ده کش ــر دس در ه
کــرده اســت.( جالــب اینجــا اســت کــه مــا در 
بیشــتر ایــن دهک هــا توانســتیم رنک هــای 
خوبــی کســب کنیــم. همچنیــن توانســتیم در 
دســته بنــدی جاذبه هــای فرهنگــی و تاریخــی  
جــزو ده کشــور اول باشــیم. ایــن بســیار مهــم 
اســت. تاریــخ و فرهنــگ را نمی تــوان ســاخت. 
خیلــی چیزهــا را می تــوان ســاخت. امــا تخــت 
جمشــید یــا ســایرآثار باســتانی را نمــی تــوان 
کپــی کــرد. چــون پشــتوانه تاریــخ و فرهنــگ 
ــور اول  ــزو 5 کش ــا ج ــت. م ــور اس ــک کش ی
گیاهــی  گونه هــای  تنــوع  دســته بندی  در 
ــم  ــن ه ــتیم. ای ــز هس ــاب نی ــوری کمی و جان

ــرد.  ــی ک ــوان کپ ــه بت ــت ک ــزی نیس چی
گردشــگران یکــی از اولیــن چیزهایــی کــه 
مشــاهده می کننــد، فرهنــگ یــک کشــور، 
ــذا، آداب  ــش، غ ــوه پوش ــاری، نح ــامل: معم ش
و رســوم و... اســت. حتــی بــرای ایرانیانــی کــه 
ــد،  ــفر می کنن ــور س ــف کش ــق مختل ــه مناط ب
ــی  ــیوه زندگ ــگ و ش ــا فرهن ــدن ب ــه ش مواج
مناطــق مختلــف جــذاب اســت. از جاذبه هــای 
ــی کشــور،  ــوای مختلف ــق آب و ه ــر مناط دیگ
آثــار  اقلیم هــای مختلــف،  و  چهــار فصــل 
تاریخــی، ملــی و مذهبــی اســت. مجموعــه ایــن 
ــا  ــد ب ــک مقص ــه ی ــل ب ــا را تبدی ــته ها، م داش
ــد.  ــگری می کن ــرای گردش ــوه ب ــیل بالق پتانس
امــا تمامــی ایــن عوامــل بایــد بالفعــل شــوند. 
بهره بــرداری  مــورد  پتانســیل ها  ایــن  اگــر 
ــه  ــر ب ــد منج ــد، می توانن ــرار بگیرن ــت ق درس
رونــق و چرخــش پــول در کشــور شــود و 
همچنیــن موجــب اشــتغال زایــی گــردد. یــک 
هتــل ســه ســتاره بــا نــود اتــاق، بیــش از صــد 
نفــر نیــروی انســانی را بــه کار می گیــرد. خیلــی 
ــا  ــد، ام ــل را نمی بینن از مســافران صاحــب هت
یــک هتــل محیطــی اســت کــه کل شــبانه روز، 
ــک  ــات اســت. در ی ــه خدم ــاز و مشــغول ارائ ب
هتــل نیروهــا 24 ســاعت بــه صــورت 3شــیفت 
انســانی  نیــروی  کار می کننــد.  8 ســاعتی، 
ــه  ــل س ــک هت ــر در ی ــی 120 نف ــن 90 ال بی
ایــن  اگــر  فعال انــد.  اتــاق  بــا 90  ســتاره 
 5 هتل هــای  در  را  اشــتغال زایی  میــزان 
ســتاره بــا اتــاق هــای بیشــتر و اقامت گاه هــای 
مهمانپذیر هــا  رســتوران ها،  بوم گــردی، 
حســاب کنیــد، می توانیــد نیــروی زیــادی 
ــه  ــاز ب ــد. نی ــذب کنی ــکار را ج ــت بی از جمعی

نیــرو بــا تخصــص ویــژه آکادمــی یــا بــا تجربــه 
ــروی کار  ــود. نی ــد ب ــم نخواه ــاد ه ــی زی خیل
متنوعــی را بــا تحصیــالت کمتــر، ســابقه کاری 
کمتــر و... می تــوان جــذب کــرد. ایــن یکــی از 
فوایــد مهــم گردشــگری اســت کــه در کشــور 

ــت. ــه آن پرداخ ــد ب بای

بــا توجــه بــه تحصیــالت آکادمیــک 
و دانــش تجربــی شــما  توصیه  تــان 
ــا  ــت؟ ب ــه چیس ــن عرص ــان ای ــه جوان ب
نگــرش بــه ایــران می توانیــد ارکان 
صــورت  بــه  را  گردشــگری  اصلــی 
ــد؟ ــرار دهی ــی ق ــورد بررس ــی م اجمال
مــن شــخصا تحصیالتــم را در تــرم یــک و دو با 
ــا  ــداری قطــار شــروع کــردم. همزمــان ب مهمان
تحصیــل در روزهــای تعطیــل حتــی در تورهای 
ــه مراحــل  ــه پل یــک روزه حضــور داشــتم و پل
ــگری و  ــت گردش ــردم. صنع ــی ک ــی را ط ترق
هتــل داری مناســب کســی اســت که عاشــق ش 
باشــد تــا بتوانــد بــا تمــام ســختی های پیشــرو 
مقابلــه کنــد و دوام بیــاورد. بــه تدریــج در 
صنعــت رشــد کنــد. توصیــه می کنــم بــه 
ــوند در  ــت می ش ــن صنع ــه وارد ای ــی ک جوانان
ــه  ــب تجرب ــه کس ــی، ب ــار تحصیالت آکادم کن

ــد.  بپردازن
پرســش تان،  دوم  بخــش  مــورد  در  امــا 
ــه  ــخصا ب ــه ش ــع دارد ک ــه ضل ــگری س گردش
آن هــا "مثلــث پایدار گردشــگری" می گویــم. 
ــد  ــور رش ــگری در کش ــم گردش ــر بخواهی اگ
ــا  ــو ب ــم س ــد ه ــع بای ــه ضل ــد، س ــدا کن پی
ــن اضــالع  ــدام از ای ــر ک ــه ه ــم باشــند. البت ه
ایــن  امــا  دارنــد.  را  خــود  زیرشــاخه های 
و  اولیــن  اصلی تریــن هســتند.  ســه ضلــع 
اســت.  نقــل  و  مهم تریــن رکن هــا، حمــل 
ــه  ــف ب ــه ال ــگر از نقط ــن گردش ــی رفت چگونگ
نقطــه ب. )از پــای پیــاده شــروع مــی شــود، تــا 
هواپیمــا و اخیــرا حتــی ســفیه های فضایــی را 
شــامل می شــود.(، ضلــع دوم؛ اقامــت گاه اســت. 
مــن بــه عنــوان یــک توریســت اگــر بخواهــم از 
ــاز دارم جایــی در  ــروم، نی ــه ب ب ــف ب نقطــه ال
نقطــه ب ســاکن شــوم. ایــن اقامــت گاه از یــک 
ــا هتــل 5 ســتاره.  چــادر شــروع مــی شــود، ت
رکــن ســوم؛ صنعــت غــذا، رســتوران و پذیرایی 
اســت. زمانــی کــه گردشــگر از مبــدا بــه مقصــد 
می آیــد، جــز نیــاز بــه اســکان و اســتراحت بــه 
ــاز دارد. چنانچــه در  ــذا نی ــده غ روزی ســه وع
ــد  ــل خــود نیاب ــاب می ــی ب شــهر مقصــد غذای
از لحــاظ کیفــی، کمــی، بهداشــت و  کــه 

ــی او را  ــه غذای ــی و ذائق ــواد غذای ــالمت م س
ــرخ اقامــت در  ــد، باعــث می شــود ن راضــی کن
منطقــه پاییــن آمــده یــا حتــی بــه صفر برســد. 
مــن اگــر بــه زیباتریــن منطقــه ســفر کنــم، امــا 
ــن  ــرای خــود تامی ــم خــوراک مناســبی ب نتوان
کنــم، اصــال انــرژی الزم بــرای گــردش و لــذت 
ــا  ــت و طبیع ــم داش ــفر را نخواه ــردن از س ب
ــد.  ــد ش ــر خواه ــفرم کوتاه ت ــان س ــدت زم م
خیلــی واضــح می توانیــم بــه کشــورهای شــرق 
ــی در  آســیا اشــاره کنیــم. تفــاوت ذائقــه غذای
ایــن کشــورها باعــث می شــود گردشــگران 
ــه مشــکل غذایــی  دچــار ســوهاضمه شــده و ب
ــه  ــد ک ــن می بینی ــرای همی ــد. ب ــورد کنن برخ
ــه در مبحــث توســعه  ــن ک ــذا در چی بحــث غ
ــده و از  ــگ ش ــت دارد، پررن ــگری فعالی گردش
ــوت  ــن دع ــه چی ــپز ب ــورها آش ــی از کش خیل
ــا آنجــا در کنــار غذاهــای چینــی کــه  شــده ت
ــه  ــا ذائق ــاید ب ــا ش ــت ام ــوع اس ــیار متن بس
ــای  ــد، غذاه ــور درنیای ــافران ج ــی از مس خیل
ــی  ــی برخ ــای محل ــی غذاه ــی و حت بین الملل
از کشــورهایی کــه هــدف گردشــگری در آنجــا 

ــد.  ــن کنن ــتند را، تامی هس
گردشــگری  مهــم  ارکان  ضلــع  ســه  ایــن 
ــگری  ــم گردش ــا بخواهی ــر م ــه اگ ــتند ک هس
پایــداری داشــته باشــیم ملــزم بــه دارا بــودن و 

ــتیم.  ــع هس ــه ضل ــن س ــت ای ــا تقوی بعض

ــعه  ــانی در توس ــروی انس ــش نی نق
ــت؟ ــورمان چیس ــگری کش گردش

ــم،  ــر می دانی ــورد کامپیوت ــه در م ــور ک همانط
بهتریــن ســخت افــزار کامپیوتــری بــرای بهــره 
بــرداری نیــاز بــه نــرم افــزار دارد و عمــال بــدون 
ــن ارکان  ــدارد؛ ای ــردی ن ــزار هیــچ کارب ــرم اف ن
و ســه ضلــع گردشــگری کــه در ســوال پیــش 
هــم مفصــل بــه آنهــا پرداختــم، توســط نیــروی 
ــش  ــی در بخ ــوند. یعن ــی ش ــام م ــانی انج انس
ــروی انســانی  ــن نی ــن  رک گردشــگری، مهم تری
اصطالحــی  مهمان نــوازی  صنعــت  اســت. 
ــا،  ــگری در دنی ــت گردش ــه صنع ــه ب ــت ک اس
اطــالق مــی شــود. بهتریــن و زیباتریــن هتــل 
و رســتوران، نهایتــا بتوانــد چنــد ســاعت بــرای 
مراجعــه کننــده جــذاب باشــد. بعــد از آن 
ــه آن مــکان روح  نیــروی انســانی اســت کــه ب
ــرویس  ــان س ــه مهم ــد و ب ــرژی می بخش و ان
می دهــد. اگــر گردشــگر بــه رســتوران یــا 
هتــل شــیک مراجعــه کنــد، امــا برخــورد غیــر 
ــد  ــه ای از پرســنل ببین ــر حرف ــه و غی محترمان
ــکان را  ــای آن م ــا و جذابیت ه ــام زیبایی ه تم

مخــدوش می شــود. چــون همــان بی نقــص 
بــودن و زیبایــی مــکان باعــث می شــود، توقــع 
مهمــان از پرســنل و خدمــات هتــل، رســتوان 
یــا هــر مجموعــه ای بــاال بــرود. بنابرایــن؛ نقــش 
نیــروی انســانی، بســیار مهــم اســت. خیلــی از 
دوســتان، نیــروی انســانی را "پرســنل" خطــاب 
می کننــد. خیلی هــا نیــز واژه کارگر،کارمنــد 
را بــه کار می برنــد، اصطــالح مــن "ســرمایه 
ــن  ــر بهتری ــه شــما اگ انســانی" اســت. چــرا ک
ــت گاه  ــا اقام ــتوران ی ــل، رس ــن هت و مجهزتری
مناســب،  نیــروی  امــا  باشــید،  داشــته  را 
ــال  ــید، عم ــته باش ــد، نداش ــه ای و توان من حرف
ــانی و در  ــروی انس ــش نی ــد. نق ــزی نداری چی
ــت  ــب رضای ــرویس و جل ــات و س ــه خدم ارائ
مشــتری، بســیار مهــم اســت. مــی تــوان گفــت 
ــان  ــش کارفرمای ــورد اســت و نق ــن م اصلی تری
ــظ  ــانی، حف ــروی انس ــذب نی ــران در ج و مدی
نیــروی انســانی و آمــوزش نیــروی انســانی 

تعریــف می شــود. 

بــا توجــه بــه شــرایط روز، پیشــنهاد 
ــروی  ــوچ نی ــری از ک ــرای جلوگی ــما ب ش
کــه  گردشــگری  ازصنعــت  انســانی 
ــرمایه  ــد، س ــاره کردی ــه اش همانطورک
ایــن صنعــت هســتند، بــه دولــت آینــده 

ــت؟  چیس
ــیار  ــت، بس ــن صنع ــانی، در ای ــروی انس کار نی
ــوم  ــت. دو س ــری اس ــس گی ــخت و نف کار س
ــتند  ــل هس ــوم هت ــک س ــل در ی ــنل هت پرس
کــه دیــده نمــی شــوند. فضاهــای پشــت هتــل، 
و  آشــپزخانه ها  تاسیســات،  زیرزمین هــا، 
انبارهایــی وجــود دارنــد، کــه دیــده نمی شــوند. 
در ایــن فضاهــا بســیاری از نیروهــای ارزشــمند 
هتــل مشــغول بــه کار و فعالیــت هســتند. ایــن 
ــی  ــوند. حت ــده نمی ش ــت دی ــچ وق ــا هی نیروه
ــد،  ــرار دارن ــد گردشــگر ق ــه در دی پرســنلی ک
مثــل مســئول پذیــرش و پرســنل داخلــی، 
شــاید کارشــان چنانچــه بایــد بــه چشــم 
ــخت و  ــیار کار س ــه بس ــال آن ک ــد. ح نمی آی
ــاعت  ــا 10 س ــن 8 ت ــت. بی ــری اس ــس گی نف
ــا آرامــش و اخــالق  ســرپا ایســتادن در روز و ب
مــداری بــا مســافرین بــا خلــق و خــوی 
ــردن  ــت ک ــف، صحب ــالیق مختل ــاوت ، س متف

ــت.  ــختی اس ــیار کار س بس
مثــال یــک راهنمــای تــور؛ در برخــورد نخســت 
در  دائــم  کــه  دارد  جذابــی  شــغل  شــاید 
ــختی ها  ــم س ــغل ه ــن ش ــا ای ــت ام ــفر اس س
و مشــکالت خــاص خــودش را دارد. چــون 

ــه هنــوان  ــئولیت بســیاری دارد. شــما ب مس
ــک  ــات ی ــام اتفاق ــئول تم ــور مس ــای ت راهنم
ــف هســتید.  ــق مختل ــا ســالیق و عالی ــروه ب گ
ــزی  ــی، برنامه ری ــکان، جابجای ــئولیت، اس مس
ــه مــدت  ــه  کــه بســته ب گشــت و گــذار روزان
ــث  ــار کار باع ــد. فش ــول می انجام ــه ط ــور ب ت
می شــود خیلــی از پرســنل، از کار فــراری 
ــگری،  ــل داری و گردش ــت هت ــوند. در صنع ش
ــا و  ــرای بق ــانی، ب ــروی انس ــدار نی ــث پای مثل
مانــدگاری بــاز ســه ضلــع پشــتیبان دارد. مدیر 
ــل دار،  ــا هت ــس دار ی ــگری، آژان ــت گردش صنع
اول بایــد در جــذب نیــروی انســانی دقــت کند. 
نیرویــی را جــذب کنــد کــه مناســب کار باشــد. 
ــی  ــت بررس ــه دق ــد ب ــا را بای ــی فاکتوره تمام
کــرد. از لحــاظ تــوان جســمانی، چهــره، اخالق، 
برخــورد ، نــوع صحبــت کــردن و... اگــر نیــروی 
ــی حتــی  مناســبی جــذب نشــود، بعــد از مدت
ممکــن اســت خــودش بــه ایــن نتیجــه برســد 
کــه نمی توانــداز عهــده کار بربیایــد، دچــار 
مخاطــره شــده، یــا سیســتم و کارفرمــا حذفش 
ــد.  ــراف می ده ــودش انص ــا خ ــرد ی ــد ک خواه
اولیــه  در مصاحبــه  اســت  مهــم  بنابرایــن 
معیارهــا بــه درســتی بررســی شــود. پــس از آن 
مرحلــه آمــوزش اســت. بایــد پــس از جــذب بــه 
آمــوزش نیــرو پرداخــت. آمــوزش مهارت هــای 
ــی و  ــات کالم ــان و ارتباط ــات بی کاری، ارتباط
ــاری  ــاری و گفت ــان، کدهای رفت ــا مهم ــار ب رفت
و... بایــد توســط مجموعــه آمــوزش داده شــود. 
آمــوزش بهداشــت فــردی و ایمنــی کار، اصــول 
ــای  ــف و آموزش ه ــمت های مختل کاری  در قس
تخصصــی هــر مجموعــه. ضلــع ســوم؛ نگهداری 
آن پرســنل اســت. نگهــداری از دو ضلــع دیگــر 
بعضــا مهم تــر اســت. چــرا کــه اگــر مــن نیــروی 
ــوزش  ــم آم ــوب ه ــم، خ ــذب کن ــوب را ج خ
بدهــم امــا نتوانــم آن را نگــه دارم، یــا نیــرو کال 
ــاغل  ــذب مش ــود و ج ــارج می  ش ــت خ از صنع
دیگــر می شــود. یــا ســراغ رقبــای شــغلی 
مجموعــه خواهــد رفــت. از عوامــل حفــظ 
ــی،  ــرام، حقوق کاف ــب، احت ــار مناس ــرو؛ رفت نی
ــا در  ــت. م ــی و... اس ــه انگیزش ــردن روحی باالب
ــم، مهمــان خارجــی  حقیقــت دو مهمــان داری
و داخلــی. مهمانــان و مســافرینی کــه وارد 
وظیفــه  پرســنل  و  می شــوند  مجموعــه 
ســرویس دهی بــه آنــان را دارنــد؛ مهمــان 
خارجــی و پرســنل و ســرمایه های  انســانی مــا؛ 
ــران و  ــه مدی ــتند. وظیف ــی هس ــان داخل مهم
مســئوالن اســت کــه بــه ایــن مهمانــان داخلــی 
حقوقشــان،  جملــه  )از  بدهنــد.  ســرویس 
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وست در حوزه گردشگری سالمت
رئیس هیئت مدیره شرکت سفیران سالمت 

کویر یزد در ایران

 ضعف آموزشی ملموس، این است که 
هیچکدام از سازمان ها و شرکت های 

مربوط به حوزه گردشگری، آموزش علمی 
مدیر دپارتمان گردشگری سالمت دانشگاه صحیح به روز دنیا را  درست ندیده اند. 

بین المللی نورث وست 
متخصص ارتوپدی  و مدیر عامل شرکت 

مدیکوس تریپ در کشور آلمان

دکتر وحید وهاب زاده

ما باید متولیان امر گردشگری 
سالمت در کشور را شناسایی، 
دسته بندی، و بر اساس سطوح 
کاری و اجرایی با برنامه ریزی 

دقیق، آموزش دهیم.

مزایــای  ایشــان، مرخصــی، اقامت گاهشــان و...( 
ــت  ــه ای فعالی ــه در مجموع ــانی ک ــروی انس نی
ــوق درســت ، بیمــه و مرخصــی  ــا حق ــد، ام کن
کافــی، احتــرام و امنیــت شــغلی،خوابگاه و 
لبــاس مناســب نداشــته باشــد، قطعــا اگــر در 
ــود. جــذب و  ــد ب ــی نخواه ــت ماندن ــن صنع ای
ــر  ــداری اگ ــظ و نگه ــوزش، حف ــرش، آم پذی
ــه عنــوان ســه ضلــع رعایــت شــوند، نیــروی  ب
ــد. ــد مان ــی خواه ــت باق ــن صنع انســانی در ای

 
در شــرایط کرونــا کــه خیلــی از 
نیروهــا بــه علــت عــدم امنیــت شــغلی 
ــد و  ــرک کرده ان ــت را ت ــن صنع و ... ای
بســیاری از نیروهــای متخصص و دلســوز 
ــا  ــد، آی ــرت گرفته ان ــه مهاج ــم ب تصمی
ــت  ــه دول ــنهاد ب ــرای پیش ــکاری ب راه

ــد؟ ــده داری آین
ــوده کــه دولت هــا  ــن ب مــن همیشــه نظــرم ای
بــه بخــش گردشــگری ورود نکنند. چــون کاری 
ــی  ــه حمایت ــت وظیف ــد. دول ــد بکنن نمی توانن
دارد. تکلیــف و وظیفه،مربــوط بــه متخصــص در 
بخــش خصوصــی اســت. بخــش دولتــی، بایــد 
ــد.  ــته باش ــی داش ــی و نظارت ــت حمایت سیاس
ایــن باعــث اوال رشــد صنعــت می شــود و دومــا 
رقبــای جدیــد، مافیــا و حواشــی آســیب رســان 
ــرد  ــد ک ــد نخواهن ــت رش ــن صنع ــار ای در کن
ــاب  ــت. جن ــد گرف ــق خواه ــگری رون و گردش
زمانــی کــه در میــراث فرهنگــی  خدایــی 
ــوص  ــی بخص ــارت دولت ــت و نظ ــد، حمای بودن
بــر بخــش بهداشــت ایــن دوره بســیار موثــر و 

ــود.  ــد ب کارآم
ــم  ــگری داری ــه در گردش ــی ک ــن بحث مهم تری
روی  بایــد  دولــت  اســت.  مالیاتــی  بحــث 
سیســتم های  حمایتــی اش کار کنــد. خیلــی 
ــتجوی  ــک جس ــا ی ــت. ب ــده نیس ــم پیچی ه
ــوص  ــن خص ــددی در ای ــاالت متع ــاده، مق س
مثــل  جهانــی  جســتجوی  موتورهــای  در 
ببینیــد  اینکــه  یافــت.  می تــوان  گــوگل، 
دولــت ترکیه،گرجســتان و مالــزی در ایــن 
ــه  ــگری اش چ ــت گردش ــرای صنع ــوص ب خص
نظــارت  کنــار  در  همیــن حمایــت  کــرد؟ 
دولتــی؛ کــه البتــه در خصــوص نظارت هــا نیــز 
ــع  ــه جوام ــی  ها را ب ــی از بازرس ــد خیل می توان

و اتحادیه هــا واگــذار کنــد. 
اگــر گردشــگری رونــق بگیــرد تمامــی صنعت ها 
رشــد می کننــد. مســائل و معضــالت اجتماعــی 
بیــکاری،(  )اعتیــاد،  می شــود.  حــل  مــا 
همچنیــن می  توانــد موجــب رونــق تولیــدات و 

صنایــع گــردد. بخصــوص در بخــش روســتایی، 
بوم گــردی و عشــایری مــی توانــد موجــب 

ــردد. ــادی گ ــق  اقتص ــکوفایی و رون ش

دپارتمــان  مدیــر  عنــوان  بــه 
دانشــگاه  هتــل داری  و  گردشــگری 
در مــور  نــورث وســت،  بین المللــی 
ــه  اهــداف ایــن دپارتمــان توضیحاتــی ب

ــد: ــا بدهی م
ــه دارم و  ــی ک ــه آموزش ــه رزوم ــه ب ــا توج ب
ــز  ــس مرک ــوان رئی ــه عن ــال ب ــش از 4 س بی
آمــوزش گردشــگری و هتــل داری مارویــن 
کــه  واقعــی  اعتقــادی  و  داشــتم  فعالیــت 
ارتقــا ســطح  امــر آمــوزش در  تاثیــر  بــه 
گردشــگری و حفــظ نیــروی انســانی دارم. 
ــروی  ــداری از نی ــظ و نگه ــی حف ــل اصل عام
ــد عــالوه  ــا بای ــم. م انســانی را، آمــوزش می دان
ــا  ــمت آموزش ه ــه س ــی ب ــوزش داخل ــر آم ب
مــا  برویــم.  بین المللــی  ســیالبس های  و 
ورود  بــرای  بایــد  ایران گــردی،  بــر  عــالوه 
ــوان  ــه عن ــن ب ــیم. م ــاده باش ــردان آم جهان گ
نیــروی انســانی، بایــد آموزش هایــی ببینــم کــه 
ــبختانه  ــد. خوش ــی باش ــای بین الملل آموزش ه
ــه  ــا توج ــت ب ــورث وس ــی ن ــگاه بین الملل دانش
بــه دروس و گســتردگی آموزشــی و همچنیــن 
نــگاه بین المللــی کــه نســبت بــه آمــوزش 
داده اســت.  پوشــش  را  موضــوع  ایــن  دارد، 
یکــی از جذابتــی کــه در بخــش آمــوزش بــرای 
عزیــزان عالقه منــد در حــوزه گردشــگری و 
نیروهــای شــاغل و فعــال در ایــن عرصــه وجــود 
ــه آن اشــاره کــرد،  بحــث  ــوان ب دارد و مــی ت
گواهینامه هــا بــا ارزش و اعتبــار بین المللــی 

ــت.  اس
موضــوع دیگــری کــه می تــوان بــه اشــاره 
کــرد، کیفیــت و نــوع آمــوزش اســت، بــا 

توجــه بــه ایــن امــر کــه کســانی کــه در 
ــرار  ــت ق ــد، در نهای ــرکت می کنن ــا ش دوره ه
ــر  ــوی از پیک ــش و عض ــوان بخ ــه عن ــت ب اس
ــند،  ــته باش ــت داش ــگری فعالی ــوزه گردش ح
ــرد  ــا رویک ــردی و ب ــال کارب ــی کام آموزش های
آمــوزش بــرای اجــرا، دریافــت می کننــد. چــرا 
کــه ایــن آمــوزش بــرای کســب مهــارت اســت. 
ــاف  ــی اصن ــی. درتمام ــی و تجرب ــی عمل مهارت
مختلــف گردشــگری بــه همیــن صــورت اســت. 
ــا  ــد، ب ــزار می کن ــه دانشــگاه برگ ــی ک دوره های
رویکــرد آمــوزش مهــارت محور،جهــت تربیــت 
نیــروی اجرایــی بــا مهــارت عملــی و کاربــردی 
اســت. نیــرو، آمــوزش تئــوری را دریافــت 
می کنــد و دوبرابــر زمانــی کــه آمــوزش تئــوری 
ــوری را  ــوزش تئ ــان آم ــرده، هم ــت ک را دریاف
ــی آورد. در  ــرا درم ــه اج ــی ب ــورت عمل ــه ص ب
ــن  ــا همی ــل" ب ــدارس هت ــیاری از "م ــا بس دنی
دارنــد. قطعــا  فعالیــت  برنامــه،  و  رویکــرد 
خروجــی کار بــا ایــن شــیوه آموزشــی، مفیدتــر 
ــا  ــت ب ــد اس ــود. امی ــد ب ــر خواه و کاربردی ت
ایــن شــیوه آموزشــی جدیــد گوشــه ای از 
ــه،  ــگری و هتلداریک ــت گردش ــکالت صنع مش
متخصــص  کارآمــد،  نیروی انســانی  کمبــود 
ــا  ــا ب ــم، ت ــرف کنی ــت را، برط ــب اس و مناس
ــدی،  ــت بع ــگری در دول ــن گردش ــق گرفت رون
ــد  ــارت بهره من ــا مه ــد و ب ــی کارآم از نیروهای
ــی  ــت آت ــد دارم، در دول ــن امی شــویم. همچنی
اقتصــاد کشــور بــه ســمت اقتصــاد بــدون 
ــین،  ــای پیش ــیاری از دولت ه ــه بس ــت، ک نف
ــد.  ــدا کن ــوق پی ــد، س ــعارش را دادن ــا ش تنه
نفــت بــه عنــوان پشــتوانه توســعه کشــور قــرار 
ــزون  ــی اف ــگری، رونق ــت گردش ــرد و صنع گی
ــایه  ــورهای همس ــی از کش ــد خیل ــد. مانن یاب
ــن  ــه ای ــر و...ک ــزی، قط ــه، مال ــه؛ ترکی از جمل

سیاســت را در پیــش گرفته انــد.  

ــی،  ــای علم ــما راه کاره ــر ش ــه نظ ب
ــش  ــطح دان ــای س ــوزش ارتق ــت آم جه
علمــی متولیــان گردشــگری ســالمت در 

ــت؟ ــور، چیس کش
طبــق ارتباطــی کــه در ایــن مــدت بــا جنــاب 
دکتــر مرشــدی و مجموعــه بســیار خــوب  
ــی نــورث وســت  ایشــان؛ دانشــگاه بین الملل
داشــتم، یکــی از نیازهایــی کــه به شــخصه آن را 
لمــس کــردم و جــزو دغدغــه هایــم بوده اســت 
نــاآگاه بــودن و عــدم اطالعــات و نبــود دانــش 
کافــی در ســطحی وســیع بیــن دســت اندر 
کاران  حــوزه گردشــگری ســالمت  اســت. 
ــاز  ــا نی ــم اســت. م ــی نداشــتن عل ــف اصل ضع
ــا بتوانیــم ســرفصل های  ــم. ت ــه آمــوزش داری ب
علمــی و اجرایــی بــرای آن بچینیــم. بایــد 
ــه واژه  ــوزه، واژه ب ــن ح ــب در ای ــی مطال تمام
ــود.فرآیندهای کار  ــف ش ــود. تعری ــی ش بررس
مشــخص شــده و بــه یــک اشــتراکی در رونــد 
ــی منجــر  ــک هــدف اصل ــح  و ی اجــرای صحی

ــردد. گ
ــه  ــت ک ــن اس ــوس، ای ــی ملم ــف آموزش ضع
شــرکت های  و  هــا  ســازمان  از  هیچکــدام 
مربــوط بــه ایــن حــوزه، آمــوزش علمــی 
ــد.  ــت ندیده ان ــا را  درس ــه روز دنی ــح ب صحی
ــک کار  ــی و ی ــن الملل ــت بی ــک صنع ــن ی ای
ــاوت  ــوزش، تف ــاوت آم ــی اســت. تف ــن الملل بی
ســلیقه و اجــرا در رونــد کار و نظــرات ســازمانها 
ــم.  ــاد داری ــان  زی ــا و مجری ــه ه و وزرات خان
ــده،  ــف نش ــی تعری ــای اجرای ــون فعالیت ه چ
هــر مجموعــه ای بــا توجــه به ســلیقه شــخصی، 
ــات،  ــه خدم ــرای ارائ ــی ب ــد و حت کار می کن
ــات  ــرویس خدم ــرخ و س ــلیقه ای ن ــال س کام
ــالمت،  ــگری س ــه گردش ــد. پای ــن می کن تعیی
ــالمت،  ــای س ــری پکیج ه ــک س ــه دادن ی ک
درمــان و تندرســتی اســت را شــاید اصــال 
نداریــم. یعنــی عمــال هیــچ نــوآوری و یکپارچــه 
بــر  و خالثیــت  نــوآوری  نیســت.  ســازی  
ــه  ــع و انســانها،  در ارائ ــاز روز جوام حســب نی
پکیج هــا ،کاری اســت کــه ســایر کشــورها 
ــوزش  ــه آم ــاز ب ــا نی ــد. این ه ــام می دهن انج
ــورث  دارد. در مجموعــه دانشــگاه بین المللــی ن
ــف  ــای مختل ــم دپارتمانه ــا می توانی ــت، م وس
ــا  ــه واقع ــرکت هایی ک ــم، از ش ــف کنی را تعری
ــد و  ــت می کنن ــران فعالی ــطح ای ــد در س دارن
همچنیــن در زمینــه فضــای آمــوزش مجــازی 
ــای  ــه ه ــش آموخن ــاتید و دان ــن از  اس و آنالی
خبــره دارنــد، دعــوت کنیــم، رزومه هایشــان را 

ــم. ــنجی کنی ــار س اعتب

در راســتای آمــوزش، از افــراد فرهیختــه و 
اســاتید بیــن المللــی دعــوت کنیــم تــا بــا ایــن 
پشــتوانه بتوانیــم بــرای کشــور، بحــث آمــوزش 
ــق  ــگ کار را طب ــرده و فرهن ــدازی ک را راه ان
ــاید  ــم. ش ــی بیاموزی ــال جهان اســتاندارها و کام
زمــان ببــرد، یــا بــه طــول بیانجامــد امــا وقتــی 
کار آغــاز شــود، همــه چیــز پیشــرفت خواهــد 
داشــت. و ایــن فرهنــگ ســازی را بایــد روز بــه 
روز و آرام آرام ایجــاد کنیــم تــا نــه تنهــا گاردی 
علیــه آن ایجــاد نشــود ، بلکــه تاثیــر گــذاری و 

جاودانگــی عمیــق خلــق کنــد.
ــا و...  ــردن پروتکل ه ــا، طــی ک ــن مجوزه گرفت
ــان  ــت ، آس ــا درک درس ــوان ب ــه را می ت هم
ــا  ســازی  از مســئولین اصلــی  ایــن صنعــت ت
کارآمدتــری  روش  بــه  کننده گانــش،  اجــرا 
بــه انجــام رســاند. اگــر مســیر درســت و 
دانــش الزم باشــد تمامــی دغدغه هــا قابــل 
ــی  ــر خیل ــال حاض ــود. در ح ــد ب ــل خواه ح
و  وبینار هــا  برگــزاری  مثــل  فعالیت هــا  از 
ــرده و  ــرکت ک ــه در آن ش ــه هم ــمینارها ک س
ــه  ــورت پذیرفت ــد، ص ــان را می گوین مشکالتش
ــد و  ــه رش ــه رو ب ــورد و نتیج ــا بازخ ــت. ام اس
بهبــودی را در قبــال مســائل شــاهد نبوده ایــم. 
حرف هــای بســیاری گفتــه شــده، امــا اجرایــی 
نشــده اســت. چــون قبــل از آن، چیــزی تحــت 
عنــوان مشــکل و نقطــه ضعــف ریشــه یابی 

ــت.  ــته اس نگش
پیــش از تصمیم گیــری در رابطــه بــا حــل 

ــوع  ــن موض ــه یابی ای ــکل ریش ــا مش ــران ی بح
کــه ضعــف مــا در ایــن فرآینــد کجاســت 
ــث  ــوس مثل ــک از رئ ــدام ی ــه ک ــکل ب و مش
گردشــگری ســالمت، کــه یــک ضلــع آن وزارت 
ــور  ــرش  وزارت ام ــع دیگ ــت، ضل ــراث اس می
خارجــه و ضلع ســومش وزارت  بهداشــت اســت 
، ربــط پیــدا می کنــد؟ تــا پــس از یافتــن ارگان 
ــد  ــی بای ــاال کس ــیم، ح ــود بپرس ــوط از خ مرب
آن را حــل کنــد، کیســت و چــه راه کاری ارائــه 
می دهــد؟ چــه ضمانــت اجرایــی و در چــه بــازه 
ــد؟  ــل کن ــا ح ــرای م ــد آن را ب ــی می توان زمان
چــه نیــازی داریــم؟ چــه کتابــی بایــد بخوانیم؟ 
شــما حتــی اگــر بــه ســاده ترین روش، در 
منابــع موجــود جســتجو کنیــد، خواهیــد دیــد 
ــران شــمار کتاب هــا در حــوزه  متاســفانه در ای
صنعــت گردشــگری، شــاخه ســالمت شــاید بــه 
ــی کشــوری  ــن یعن ــم نمی رســد. ای ــدد ه 5 ع
می خواهــد در صنعتــی نوظهــور پــا بگذارد،کــه 
ــهر و  ــطح ش ــی اش در س ــع آموزش ــی مناب حت
ــتانداردها  ــل اس ــر حداق ــی ها زی ــاب فروش کت
ــه  ــه و مطالع ــرای تهی ــی ب ــما منبع ــت. ش اس
نداریــد. حتــی مقــاالت علمــی در ایــن حــوزه 
و  رفرنس هــای انگلیســی کــه در دانشــگاه 
ــیار  ــی بس ــن ضعف ــم. ای ــد، نداری ــود باش موج
ــا زمانی کــه مشــکالتی از ایــن  ــزرگ اســت. ت ب
دســت حــل نشــود، نخواهیــم توانســت در 

ــویم. ــد ش ــی برن ــطح بین الملل س

ــت  ــود وضعی ــن راه کار بهب مهم تری
تغییــر  و  ســالمت  گردشــگری  در 
بــه  تبدیــل  و  آن  ســنتی  بیزینــس 

ــا  ــم گام ب ــدرن ه ــد و م ــای جدی آیتم ه
پیشــرفت تکنولــوژی، چیســت؟

گردشــگری ســالمت در کشــور مــا، بــه شــکل 
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در واقع تولید، دیگر صرفا به 
ارائه محصول یا خدمات اطالق 
نمی شود، بلکه به ارائه و خلق 

ارزش نیز گفته می شود.

ــد و آرام  ــدی را طــرح می کنن برنامه  هــای جدی
آرام در کنــار سیســتم قبلی، شــروع بــه فعالیت 
جدیــد  برنامه هــای  زمــان  هــر  می کننــد. 
مــورد تاییــد قــرار گرفتــو موثــر تشــخیص داده 
شــد ، سیســتم قبلــی، فرآیندهایــش را متوقــف 
ادامــه  را  کارش  جدیــد  سیســتم  و  کــرده 
   BPR می دهــد. امــا در روش ســوم یــا روش
ــا  ــم. م ــا را نداری ــن رویکرده ــدام از ای ــچ ک هی
در مهندســی مشــاغل یــا فرآیندهــا، تغییــرات 
را بــه صــورت صفــر و یــک، آنــی و بیــگ بنگــی 

ــتند. ــادی هس ــرات بنی ــم. تغیی داری
رســالت دپارتمــان توســعه و مهندســی مجــدد 
مشــاغل دانشــگاه نــورث به دو دســته مشــخص 
انقســام میابــد : قســمت نخســت مــا در تــالش 
بــرای کمــک بــه ایجــاد یــا اصــالح » ذهنیــت 
تغییــر « در فرآیندهــا و کســب و کارهــای 
در  و  میپردازیــم   گردشــگری  بــا  مرتبــط 
قســمت دوم بــه آمــوزش مهارتهــای متناســب 
جهــت "تحقــق عملــی ذهنیــت تغییــر" اهتمــام 

ــم. اســت . میورزی
ایــن دو مقولــه هــم بــه صــورت آمــزش 
ــم از  ــر خــط انجــام میشــود و ه مســتقیم و ب
ــا همــکاری هــای  طریــق عقــد تفاهــم نامــه ی
مشــترک علمــی بــا ســازمانهای ذی ربــط 

صنعــت گردشــگری .

توســعه  دپارتمــان  راه کارهــای 
در  مشــاغل،  مجــدد  مهندســی  و 
ــر  ــی ب ــری مبن ــش رهب ــتای فرمای راس
چگونــه  را،  تولیــد  بــر  مانع زدایــی 

می کنیــد؟  ارزیابــی 
ــال،  ــعار س ــه ش ــئوالی در زمین ــان س ــر زم ه
پرســیده می شــود، مــا آکادمیــک برخــورد 
آکادمیــک،  و  نظــری  نــگاه  از  می کنیــم. 
نــگاه  بــه شکســت ها و موانــع  اتفاقــا  مــا 
ــم.  ــتوانه کار می کنی ــا را پش ــا آنه ــم. م می کنی
امســال رهبــری شــعار جالبــی گذاشــتند. 
ــتحضر  ــد." مس ــت و تولی ــی، در صنع "مانع زدای

هســتید کــه واژه تولیــد، در دنیــا خیلــی تغییــر 
کــرده اســت. تولیــد ســالیان متمــادی، اشــاره 
بــه کاال و پــس از آن اشــاره بــه خدمــات 
داشــت. امــا در حــال حاضــر، ایــن واژه معــادل 
"offer" تلقــی می شــود. در واقــع تولیــد، دیگــر 

صرفــا بــه ارائــه محصــول یــا خدمــات اطــالق 
ارزش  ارائــه و خلــق  بــه  بلکــه  نمی شــود، 
نیــز گفتــه می شــود. مخصوصــا در صنعــت 
ــد ارزش  ــع تولی ــد در واق ــا بای ــردی، م جهانگ
ــد ارزش  ــه دنبــال خری کنیــم. انســان امــروز ب

ســنتی، قدمتــی بســیار بــاال دارد. 
بــه صورت ســنتی میــان کشــورهای مســلمانان 
ــراق، افغانســتان و برخــی از  ــل ع همســایه مث
کشــورهای عــرب زبــان ، بــا ایــران از دیرزمــان، 
ــه  ــا توج ــود. ب ــا ب ــی حکمفرم ــات خوب ارتباط
بــه ســاختار خــوب  سیســتم درمــان، پزشــکان 
ــای  ــه ه ــی و جاذب ــات  تفریح ــاذق  و خدم ح
زیــادی کــه کشــور ما داشــته و دارد و  توانســته 
بــا جلــب رضایــت بیمــاران از دیرزمــان ،بــازاری 
تحــت عنــوان گردشــگری ســالمت، ایجــاد 
ــون  ــت. چ ــنتی اس ــازار س ــک ب ــه ی ــرده ک ک
ــانی که  ــق کس ــه از طری ــن لحظ ــا ای ــرا ت اکث
بیمــار را جــذب و وارد کشــور مــی کــرده، 
ــان  ــاب را برآن ــام بازاری کــه ترجیــح می دهــم ن
ــن  ــا از واژه دالل اســتفاده کنــم ،. ای بگــذارم ت
افــراد، ایجــاد کننــده بیزینســی بصــورت نهفتــه 
ــد. چــون از راه  و نیمــه آشــکار در کشــور بودن
ــات ،  ــه پرداخــت مالی ــی و رســمی کــه ب قانون
ــی  ــکان و ... منته ــاره م ــنا، اج ــتمزد پرس دس
ــد. چنــد ســالی اســت  می گــردد، ورود نکرده ان
ــان و وزارت  ــت وزارت بهداشــت و درم ــا درای ب
ــن  ــور، ای ــی کش ــراث فرهنگ ــگری و می گردش
صنعــت بــه صــورت رســمی تر و جدی تــر 
شــرکت های  ایجــاد  بــا  و  مــی رود  پیــش 
توریســم درمانــی )چــه از طریــق وزارت میــراث 
و چــه از طریــق وزارت بهداشــت(، بــه صــورت 
ــازار بیزینــس رســمی، جدیــد شــکل گرفتــه  ب

شــده اســت.
بیزینــس ســنتی مســیر خــود را دارد. امــا برای 
این کــه بتوانیــم گردشــگری ســالمت را، تبدیــل 
بــه بیزینــس رســمی و صنعتــی کــرده و مــدرن 
ــزی  ــت برنامه ری ــم. الزم اس ــروزی اش کنی و ام
دقیقــی صــورت پذیــرد. بیزینــس ســنتی، 
ــم  ــر نخواهی ــا اگ ــت. ام ــی اس ــس خوب بیزین
آن را تبدیــل بــه بیزینســی علمــی و  اســتاندار 
ــیم  ــن باش ــم مطمئ ــل می توانی ــم، حداق کنی
از بخــش صــادرات  کــه ســرانجامی بهتــر 
ســایر  و  فــرش  پســته،  چــون  تولیداتــی 
ــی نخواهــد داشــت  ــی ایران محصــوالت صادرات
ــی خوهــد  ــار جهان ــق و اعتب ــه زودی از رون و ب
افتــاد و  شــرکت هــا تنهــا متضرریــن  نهایــی 

ــود ــد ب آن خواهن
ــوزش  ــم، آم ــه می کن ــن توصی ــه م  راه کاری ک
گردشــگری  امــر  متولیــان  بــرای  علمــی 
ــان  ــد متولی ــا بای ســالمت، در کشــور اســت. م
را  کشــور  در  ســالمت  گردشــگری  امــر 
شناســایی، دســته بنــدی، و بــر اســاس ســطوح 
کاری و اجرایــی بــا برنامــه ریــزی دقیــق، 

ــی  ــگاه علم ــه آن جای ــا ب ــم. ت ــوزش دهی آم
ــه تعریفــی واقعــا علمــی و عملــی،  رســیده و ب
دســت پیــدا کنیــم. الزم اســت راه کار بیزینــس 
را بــه شــکلی کــه کشــورهای پیشــرفته دنیــا، یا 
نزدیک تــر کشــورهای همســایه مثــل ترکیــه و 
هنــد دارنــد، بررســی کنیــم، از بیزینس ســنتی 
فاصلــه گرفتــه و خودمــان را بــه روز کنیــم. الگو 
ــان  ــرداری. آن زم ــی ب ــه کپ ــم  ن ــرداری کنی ب
ــی  ــتن بیزینس ــی داش ــت مدع ــم توانس خواهی
تحــت عنــوان )health tourism(  شــده و بــا 
ارتقــا بخشــیدن بــه آن کــه هنــوز بســیار نوپــا 
اســت، حرفــی بــرای گفتــن در جهــت رقابــت با 
دهکــده هــای جهانــی در گردشــگری ســالمت 
در دنیــا داشــته باشــیم. در غیــر ایــن صــورت 
مــن راهــی جــز شکســت ، ناامیــدی و نرســیدن 
ــالمت  ــگری س ــود در گردش ــراد و مقص ــه م ب
ــدی در  ــوارد جدی ــر روز م ــتم. ه ــور نیس متص
فضــای مجــازی بــا محوریــت گردشــگری 
ســالمت، می بینیــم کــه در کل جهــان در حــال 
ــم  ــود علیرغ ــور خ ــا در کش ــت و م ــد اس رش
داشــتن پتانســیل بــاال، خــود را بــه آن جایــگاه 
بیمارســتان های  احــداث  بــا  نرســانده ایم. 
ــا  ــوب ی ــات خ ــردن امکان ــم ک ــیک، فراه ش
ســاخت ویدئو هــای تبلیغاتــی، بــه تنهایــی 
ــر ایجــاد کــرد. این هــا همگــی  ــوان تغیی نمی ت
ــن  ــتند! مهمتری ــی نیس ــا کاف ــتند؛ ام الزم هس
ــت.  ــح اس ــوزش صحی ــدم آم ــا، ع ــود م کمب
ــورث وســت،  حــاال کــه دانشــگاه بین المللــی ن
در ایــن مســئله ورود کــرده و برنامــه و هــدف 
مخاطبــان  در  ابتــدا  بایــد  دارد.  مشــخصی 
ایجــاد نیــاز کنیــم. مخاطبــان اصلــی، متولیــان 
صنعــت گردشــگری ســالمت هســتند. بایــد در 
آن هــا ایــن احســاس نیــاز را ایجــاد کنیــم، نــه 

ــاه  ــس کوت ــک بیزین ــه ی ــد ب ــاران! نبای در بیم
ــه  ــن ضــروری اســت ک ــم. ای ــر کنی ــدت فک م
ــس  ــا بیزن ــالمت را ب ــگری س ــان گردش متولی
ــا  ــن ب ــدی و همچنی ــگ ج ــای مارکتین پلن  ه
ــه  ــالمت ب ــگری س ــه گردش ــوزش در حیط آم
صورتــی کامــال علمــی، آشــنا کنیــم. ایــن 
ــا  ــا مطمئن ــت. ام ــدت اس ــی م ــالتی طوالن رس
ــاهد  ــاند. ش ــت، می رس ــواب درس ــه ج ــا را ب م
ــن  ــه در ای ــتند ک ــورهایی هس ــا کش ــن ادع ای
ــورها  ــه کش ــد. هم ــرفت کرده ان ــت پیش صنع
ــن  ــد. بزرگ تری ــی کرده ان ــیر را ط ــن مس همی
و مهم تریــن نکتــه در گردشــگری ســالمت 
ایــران کــه از آن غافــل هســتیم، بحــث آمــوزش 
علمــی و عملــی اســت وگرنه کالس هــای متعدد 
ــراث  و  ــت و می ــای بهداش ــه ه در وزارت خان
گردشــگری و بســیاری از ســازمانها و موسســات  
تحــت عنــوان گردشــگری ســالمت بــا حضــور 
افــرادی کــه خــود را در ایــن مســئله صاحــب 
نظــر و فکــر مــی داننــد برگــزار می شــود؛ مــن 
ضمــن احتــرام بــه اســاتید و بزرگــواران اعــالم 
مــی کنــم، ایــن مقــدار کافــی نیســت! مــا بایــد 
ابتــدا آن حــس نیــاز را، ایجــاد کنیــم. پــس از 
ــن حــوزه را  ــی در ای ــن الملل ــای بی آن چهره ه
از کشــورهای اطــراف کــه پیشــرفت آشــکاری 
داشــته اند، بــه عنــوان مــدرس، دعــوت کنیــم. 
خودمــان را بــه روز کنیــم. پیغمبــر اســالم 
ــی  ــد حت ــم بای ــب عل ــرای کس ــد: ب فرموده ان
تــا چیــن هــم برویــد! حــاال مــا نیــازی نیســت 
جایــی برویــم. بــا اینترنــت، بــه آن ســوی کــره 
زمیــن هــم بــه ســادگی دسترســی داریــم. بــه 
ــت  ــی راح ــش خیل ــب دان ــر کس ــارت دیگ عب

ــم. ــد بخواهی ــط بای شــده، فق

بیــن  دانشــگاه  و هــدف  نقــش 
المللــی نــورث وســت، در ایجــاد توســعه 
و مهندســی مجــدد مشــاغل در جامعــه، 
ــن  ــورد ای ــمندم در م ــت؟ خواهش چیس
دپارتمــان نیــز توضیحاتــی ارائــه دهیــد:

مــا در دنیایــی زندگــی می کنیــم کــه بــه 
ســرعت، در حــال تغییــر اســت. ایــن تغییــرات 
ــی اســت: ســرعت ، شــدت و  دارای ســه ویژگ
پیچیدگــی. بــه عبــارت دیگرایــن تغییــرات، مــا 
را از ســه ناحیــه، تحــت تاثیــر قــرار می دهنــد. 
ــا  ــازمان های م ــع و س ــوص صنای ــن خص در ای
نیــز متاثــر از ایــن ســه ویژگــی تغییــر هســتند 
ــده  ــرای زن ــز ب ــا نی ــع م ــازمانها و صنای ، لذاس
بــا  ایــن تحــوالت،  میبایســت  مانــدن در 
تغییــرات همــگام شــود و صنعــت گردشــگری 
ــی از  ــاید یک ــر مســتثنی نیســت .ش ــز از ام نی
ــق و  ــح ، دقی ــاء شــناخت صحی ــای بق راه حله
ــت  ــت .الزم اس ــرات اس ــن تغیی ــع ای ــه موق ب
ایــن حقیقــت را یــادآوری کنــم کــه تغییــرات 
خــارج از کنتــرل مــا هســتند و در هــر حــال بــا 
ســرعت و شــدت بــاال، اتفــاق مــی افتنــد. اخیرا 
ــا پیچیدگی هایــی بیشــتر؛ چــرا  شــاید حتــی ب
کــه مــا بــا گــذر از عصــر فرا صنعتــی وارد 
ــی  ــن منطق ــده ایم.بنابر ای ــات ش ــر اطالع عص
ــد  ــرم بای ــز الج ــا نی ــم م ــه بپذیری ــت ک اس

متحــول شــویم .
ــی  ــعه و مهندس ــث توس ــه بح ــت ک ــا اس اینج
ــروزه در  ــود. ام ــرح می ش ــاغل، مط ــدد مش مج
ــن  ــی و بنیادی ــرات انقالب ــا، تغیی ــر دنی سراس
ــاغل  ــا و مش ــدد فرآینده ــی مج ــا مهندس را ب
 )Business Process Reengineering( .ــد می شناس
ــو شــروع  ــز را از ن ــی؛ همــه چی ــا )BPR( یعن ی

ــردن! ک
تغییــرات می تواننــد تدریجــی و پلــه پلــه 
اتفــاق بیافتنــد. امــا در مهندســی مجــدد 
فرآیندهــا،  مهندســی مجــدد  یــا  مشــاغل 
بــا  تغییــرات  نداریــم.  تدریجــی  تغییــرات 
رویکــرد دیجیتالــی صفــر و یــک،  بــه صــورت 

آنــی و بیــگ بنگــی اتفــاق می افتنــد. 
روش  ســه  سیســتم ها،  اســتقرار  در  مــا 
ــی را آرام  ــتم فعل ــه سیس ــی اینک ــم. یک داری
ــتقرار  ــود و از اس ــم و بهب ــر میدهی آرام، تغیی
سیســتم جدیــد خبــری نیســت .. روش دیگــر 
ــه  ــروع ب ــد، ش ــتم جدی ــه سیس ــت ک ــن اس ای
ــم  ــم ک ــی ک ــد، و سیســتم فعل ــت می کن فعالی
اســتقرار میابــد و پــس از گــذر از آزمــون هــا ، 
جایگزیــن قبلــی میگــردد .بــه عنــوان مثــال؛ در 
صنعت گردشــگری، متخصصــان در ایــن حــوزه، 

ــد کاال!  ــه خری ــت، ن اس
مدیــران و رهبــران ســازمان ها و نهادهــای 
اجرایــی مــا، بایــد بــرای بهبــود عملکــرد 
ــر بخشی شــان  ــره وری و اث ــش به خــود و افزای
در راســتای ارائــه ارزش، بــرای ذی نفعــان و 
ــز  ــدار، تمرک ــی پای ــت رقابت ــک مزی ــاد ی ایج
ــرکت های  ــان و ش ــش بنی ــث دان ــد. )بح کنن
ــه  ــا ب ــوب هســتند. ام ــی خ ــتارت آپی، خیل اس
ــا  ــا اســتراتژی ترکیــب شــود. ت شــرطی کــه ب
ــا  ــدار برســیم.( ام ــه یــک مزیــت رقابتــی پای ب
بــه واقــع چــه بایــد کــرد تــا بهــره وری و اثــر 
بخشــی بــاال بــرود؟ چــه کنیــم ایــن تغییــرات 

ــد؟  ــاق بیافت ــال اتف عم
ــدد  ــی مج ــعه و مهندس ــان توس ــا در دپارتم م
ابزار هــای  آمــوزش  روی  بــر  مشــاغل، 
مدیریتــی، فعالیــت می کنیــم. ایــن ابزار هــا 
ــود  ــت خ ــران صنع ــه مدی ــور ب ــه مح را در س
غنی ســازی  بحــث  یکــی  می دهیــم.  ارائــه 
شــغل)JOB INREACHMENT(  کــه در صنعــت 
گردشــگری بســیار گســترده اســت. در حــوزه 
اقامت گاه هــا، حــوزه غــذا،  نقــل،  و  حمــل 
رســتوران ها و... فضــای گســترده ای داریــم. 
  )job development(بحــث بعــدی توســعه شــغلی
اســت و بحــث ســوم )job rotation(یــا گــردش 

ــت.  ــغلی اس ش
در توضیــح مختصــر در بحــث غنی ســازی 
شــغل، ابــزار مدیریــت، کارکنانــی هســتند 
ــری  ــک س ــد. ی ــوزه، کار می کنن ــه در آن ح ک
ــته و وارد  ــار گذاش ــراری را کن ــای تک چالش ه
کارهایــی می شــوند کــه جدیــد و غیــر تکــراری 
اســت. بکارگیــری ایــن ابــزار بــه مدیــران 
ــی را از روی  ــد کنترل ــا فرآین ــد ت کمــک میکن
ــد و در  ــازمان برمی دارن ــاغل در س ــنل ش پرس
نتیجــه مســیولیت پذیــری آنــان افزایــش 
مــی یابــد. مــا در دپارتمــانBPR، بــه مدیــران، 
ــه  ــم ب ــوزش می دهی ــغل را آم ــازی ش غنی س
نحــوی کــه بــا بــکار گیــری ایــن ابــزار وظایــف 
جــای خــود را بــه نقشــهای متنــوع داده و 
ــد.  ــش میاب ــان افزای ــت کارکن ــه رضای در نتیج
ــه  بخــش نهایــی، گــردش شــغلی اســت کــه ب
ــی  ــای  جالب ــی ه ــج و ویژگ ــری آننتای کارگی
دارد.گــردش شــغلی ابــزاری اســت کــه عــالوه 
ــان  ــای کارکن ــدی ه ــبد توتنمن ــف س ــر کش ب
ــری  ــکار گی ــا ب ــا ب ــد ت ــویق میکن ــا را تش آنه
بخــش بشــتری از توانمــدی خــود موجــب  
ــا  ــس آنه ــه نف ــاد ب ــر اعتم ــش چشــم گی افزای

شــود.
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ناشناخته های هند
در ایــن مقالــه ســعی شــده برخــی از ناشــناخته های کشــور پهنــاور هندوســتان، کــه 
ــدگان  ــه خوانن ــود  ب ــف می ش ــای مختل ــا و مکان ه ــا، خوراک ه ــنواره ه ــامل جش ش
ــزرگ  ــد ب ــای هن ــوز و نادیده ه ــی از رم ــم بخش ــاید بتوانی ــا ش ــود ت ــه ش ــی ارائ گرام
ــر  ــه شــده، در براب ــه آن پرداخت ــر ب ــا کمت ــی نشــده ی ــران معرف ــون در ای ــه تاکن را ک

دیــدگان کنجــکاو شــما دوســتان قــرار دهیــم. 

ــد و  ــدا می باش ــی خ ــه معن ــاالم ب ــان ماالی ــام در زب تی
ــت. ــدا اس ــی رقص خ ــه معن ــام ب تیات

نسیم کمپانی
مردم شناس هند
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1Theyyam Festival جشنواره تیام
ایــن جشــنواره نیایشــی و آیینــی  مشــهور هــر ســاله در ایالــت جنوبــی 
هنــد یعنــی »کــرال Kerala « در بیــن مــاه هــای نوامبر ) آبــان ( تــا می  ) تیــر ( 
ــد  ــاورزی، در هن ــک کش ــای خش ــع ماه ه ــه درواق ــود ک ــزار می ش برگ
بشــمار مــی رود.  از فصــل انتهــای زمســتان تــا شــروع باران هــای 
ــط در  ــام فق ــنواره تی ــد. در کل جش ــن می گیرن ــام را جش ــمی تی موس
ــر شــب 12 ســاعت طــول  ــن مراســم ه دو شــب  انجــام می شــود و ای
ــج  ــان رای ــی زب ــاالم Malayalam« یعن ــان »ماالی ــام در زب ــد. تی می کش
ــه  ــام Theyyatam« ب ــد و »تیات ــدا« می باش ــی »خ ــه معن ــرال، ب ــت ک ایال
ــی  ــا، حیوانات ــان ، ایزدبانوه ــه در آن  خدای ــت ک ــدا اس ــی رقص خ معن
ــانه ای  ــان افس ــار، قهرمان ــون م ــی چ ــت و خزندگان ــر و درخ ــد بب مانن
ــواده، ارواح  ــر خان ــته ه ــاکان درگذش ــداد و نی ــرال ، اج ــه ک ــوام منطق اق
مقــدس، ایزدبانــوی بیمــاری و خــدای حامــی دهکــده، در رقصــی 
نمایشــی و آیینــی مــورد پرســتش واقــع مــی شــوند. ایــن رقــص را کــه 
ــع  ــد و درواق ــام می دهن ــدو انج ــن هن ــت های پایی ــردان کاس ــوال م معم
ــال  ــدا اتص ــه خ ــی ب ــش آیین ــن نمای ــق ای ــدو از طری ــت باالی هن کاس
ــد.  ــن راه می جوین ــی را از ای ــت در زندگ ــن برک ــم چنی ــد و ه می یابن
ــق  ــر طب ــود ب ــرا می ش ــه در آن اج ــن جشــنواره و مراســمی ک اصــل ای
ــه دوران هند باســتان و حتــی دوران پیــش از  نظــر محققــان هنــدی،  ب
ــدا  ــک خ ــود ی ــرای خ ــده ب ــر دهک ــه ه ــی ک ــردد، دوران ــخ بازمی گ تاری
ــر بیمــاری،  ــا در براب ــا از آنه ــظ داشــت، ت ــی و محاف ــوی حام ــا ایزدبان ی
ــن  ــتانی و که ــر باس ــن تفک ــد. ای ــت کن ــالی محافظ ــمن و خشکس دش
 »Dravidian درواقــع ویــژه  اقــوام و قبایــل ابتدایــی و اولیــه »دراویدیــن
ــای  ــن ایزدبانوه ــهورترین ای ــی از مش ــت. یک ــد اس ــوب هن ــق جن مناط
محافــظ منطقــه »باگاواتــی Bhagavathy«  می باشــد کــه بــه نوعــی 
ــه  ــدی از س ــکل متح ــد و ش ــد می باش ــوب هن ــه در جن ــک مادر-اله ی
ــوی  ــوتی Saraswati« ایزدبان ــی »سرس ــم یعن ــی در هندویس ــه اصل اله
 »Parvati ایزدبانــوی ثــروت و »پروتــی »Lakshmiعلــم و هنــر ، »لکشــمی

ــت. ــق و ازدواج اس ــوی عش ایزدبان

ایــن جشــنواره عمومــا در »تــاراوادو  Tharavadu« یعنــی خانــه اجــدادی، 
Stha�  کــه بــه معنــی بیشــه مقــدس می باشــد و »ســاتانام »Kavu  »کاوو

nam« یــا زیارتــگاه مقــدس دهکــده، اجــرا می شــود. رقصنــدگان آیینــی 

ــان  ــرگ درخت ــیدن ب ــا پوش ــوند ب ــده می ش ــوالم Kolam« نامی ــه »ک ک
ــرخ  ــاص س ــاس خ ــی لب ــن نوع ــم چنی ــه و ه ــی منطق ــای بوم و علف ه
رنــگ،  خــود را آمــاده اجــرا می کننــد. نوعــی کاله خــاص بلنــد و بــزرگ 
ــه  ــا رنگ هــای ســرخ و نارنجــی ب ــر ســر گذاشــته و صــورت خــود را ب ب
شــکلی خــاص آرایــش می کننــد. معمــوال ایــن مراســم پــس از غــروب 
آفتــاب بــا روش کــردن آتــش شــروع می شــود. رقصنــدگان ایــن مراســم 
نبایــد پیــش از شــروع نوشــیدنی های الکــی آشــامیده باشــند یــا گوشــت 
ــن کار تقــدس عمــل آنهــا از بیــن مــی رود.  ــا ای ــرا ب خــورده باشــند. زی
همچنیــن پیــش از آمــاده شــدن بــرای مراســم بایــد خــود را در آب تمیــز 

شســته و عبــادات معبــد را بــه جــای آورده باشــند.  
یکــی از مهمتریــن ســازهایی کــه در ایــن مراســم بــکار مــی رود طبل های 
بزرگــی هســتند کــه رقصنــدگان آیینــی بــا نــوای آنــان آوازهــای محلــی 
در تقدیــس یکــی از ایزدبانوهــا می خواننــد یــا افســانه ای کهــن از جنــوب 
ــکار  هنــد را بازگــو می کننــد. از دیگــر ســازهایی کــه در ایــن مراســم ب
ــودی  ــک، »ت ــل باری ــوع طب ــدا Chenda« ن ــه »چن ــوان ب ــی رود، می ت م
Tudi« نــوع دیگــری از طبــل باریــک و بلنــد در جنــوب هنــد، »کــوزال 

Kuzhal« نوعــی فلــوت ســنتی و »ویکنــی Veekni« کــه  نوعــی دیگــری از 

طبــل اســت را می تــوان نــام بــرد. در اصــل 400 نــوع  مختلــف از تیــام 
وجــود دارد. نخســتین مرحلــه از تیــام را »والتــام Vellattam«  می نامنــد 
ــس از  ــزی صــورت می باشــد. پ ــگ آمی ــش و رن ــدون آرای ــه اجــرای ب ک
اجــرای کوتاهــی، رقصنــدگان بــه اتــاق مخصــوص آرایــش و گریــم رفتــه 
ــع  ــه می شــوند. درواق ــل وارد صحن ــاس کام ــش و لب ــا آرای ــار ب ــن ب و ای
ــزای  ــر و اج ــتش عناص ــده پرس ــی مان ــوان باق ــام را می ت ــنواره تی جش
ــه  ــان ب ــم Animism« در جه ــا »آنیمیس ــن  ی ــی  در روزگاران که طبیع
حســاب آورد روزگاری کــه انســان ها طبیعــت و ارکان آن ماننــد درخــت، 

ــتند. ــا را دارای روح می دانس ــتیدند و آنه ــاه را می پرس ــوان و گی حی
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مقابر پادشاهی میدام در ایالت آسام 2

 این مقابر 
را سازمان 

باستانشناسی 
هند در زمره 

نگین ارزشمند 
مکان های 

باستانی هند 
قرار داده است.  

ــا  ــوب ی ــا ارواح خ ــا ب ــی دنی ــاور ابتدای ــن ب ــق ای ــر طب  ب
ــردن ایشــان  ــرای دور ک ــد ب ــی شــود و بای ــد اداره م ب

ــی  ــا  . در ط ــت آنه ــر و محب ــت آوردن مه ــا بدس ی
   Naithiri مراســم راهــب مقــدس یــک نیتیــری
ــار را  ــت چن ــرگ درخ ــن و ب ــراغ روش ــی چ نوع
ــا  ــد و ب ــی کن ــم م ــی تقدی ــدگان آیین ــه رقصن ب

دعــا و التمــاس  خدایــان را بــه آن چــراغ 
روشــن شــده فــرا مــی خواننــد رقصنــدگان 
ــده و  ــه ش ــپر وارد صحن ــیر و س ــا شمش ب
  Kutty ــی ــود کوت ــی ش ــروع م ــش ش نمای

خــدای اصلــی مراســم در میــان حلقــه آتش 
مــی ایســتد و دو راهــب جــوان دســتهایش را 
ــی  ــش رد م ــان آت ــی از می ــه و همگ گرفت
ــه  ــود را ب ــدگان خ ــی از رقصن ــوند برخ ش

شــکل طــاووس مقــدس در مــی 
ــان  ــی از خدای ــه یک ــد ک آورن

محســوب مــی شــود .یکــی 
دیگــر از نمایــش هایــی 

ــرا  ــام اج ــه در تی ک
مــی شــود کاالری 

Kalari�  پایاتــو
ــی  payattu  م

ــه  ــد ک باش
از  یکــی 

کهــن 
ین  تر

ــن  ــی ای ــان اســت معن ــن در جه ــه ت ــن ب ــارزه ت ــواع مب ان
کلمــه از دو واژه پایاتــو Payattu  در زبــان ماالیــاالم 
ــی  ــه معن ــگ و  واژه کاالری Kalari  ب ــی جن ــه معن ب
مدرســه یــا زمیــن جنــگ تشــکیل شــده اســت کــه 
درواقــع پیــش از پیدایــش مــدارس مــدرن هنرهــای 
رزمــی و جنگــی در دنیــا مدارســی در جنــوب هنــد 
در دوران باســتان وجــود داشــته کــه در آنهــا هنــر 
ــای  ــن روش ه ــم چنی ــن و ه ــه ت ــن ب ــازره ت مب
مبــارزه بــا شمشــیر, ســپر ,تیــر و کمــان و نیزه 
را نیــز بــه جوانــان مــی آموختنــد کــه درواقــع 
هنــری مقــدس در منطقــه کــرال مســحوب می 
شــده و بــا ورود پرتغالــی هــا و انگلیســی هــا بــه 
ــر  ــن هن ــد ای ــه و مســتعمره شــدن هن ــن ناحی ای
رزمــی ممنــوع اعــالم شــد , در پایــان 
بــه  رقصنــدگان  تیــام  جشــن 
ــج  ــردم برن ــدگان و م برگزارکنن
ــه آن  ــه ب ــه ک ــودر زردچوب و پ
مــی  گفتــه    Kuri کــوری 
ــد  ــی کنن ــم م ــود تقدی ش
برکــت  از  همــگان  تــا 
ــی  ــم روحان ــن مراس ای

ــوند. ــوردار ش برخ

ــدان  ــرای خان ــه ب ــد ک ــی باش ــاص م ــره خ ــی مقب ــع نوع ــدام درواق می
ــای  ــن ســال ه ــی بی ــه یعن ــه در دوران میان ــوم Ahom  ک پادشــاهی آه
1826-1228   بــر منطقــه آســام در شــمال شــرق هنــد حکومــت مــی 
ــر ســلطنتی منحصــر  ــد ســاخته شــده اســت بیشــتر ایــن مقاب کــرده ان
ــرد در بیــن شــهرهای  جورهــت Jorhat  و دیبروگــر Dibrugarh  و  ــه ف ب
ــارای دو در  ــه چ ــتند کلم ــده هس ــارای دو Charaideo  پراکن ــه چ منطق
زبــان آهــوم بــه معنــی شــهری اســت کــه بــاالی تپــه هــا مــی درخشــد 
ــر  ــا تپــه هــای مقــدس مــی باشــد شــکل کلــی ایــن مقاب ــا شــهری ب ی
ماننــد تپــه هــای کوچــک برجســته  نمایــان مــی شــوند کــه دخمــه ای 
ــه اســت و در  ــی گرفت ــرار م ــده و جســد در آن ق ــه ش ــر آن تعبی در زی
کنــار جســد انــواع اشــیاء گرانقیمــت از عــاج و چــوب هــای نفیــس قــرار 
ــد  ــان هن ــان سلســله گورکانی ــر در زم ــن مقاب ــد  بیشــتر ای ــی داده ان م
در قــرن 17 میــالدی و ســپس در زمــان حکومــت بریتانیایــی هــا پــس 
از ســال 1826 میــالدی  غــارت شــدند . پایتخــت اولیــه سلســله آهــوم 
ــد مهاجــرت  ــه هن ــن ب ــع از چی ــوم درواق ــن ق ــود ای ــارای دو ب شــهر چ
ــه  ــد و در ســال 1253 میــالدی نخســتین پادشــاه ایشــان ب کــرده بودن
نــام چائــو لونــگ ســو کا پــا    Chao Lung Siu Ka Pha  چــارای دو 
ــامی  ــان آس ــدام در زب ــه می ــی کلم ــرار داد  معن ــش ق ــت خوی را پایتخ
مقبــره تپــه ای مــی باشــد پیــش از آمــدن آهــوم هــا بــه ایالــت آســام 
ــه  ــن ناحی ــه ای ــل اولی ــرای قبای ــادی مقدســی ب ــکان عب ــه م ــن منطق ای
ــوم  ــرای آه ــوده و درکل ب ــی Borahi   ب ــوران Moran  و بوراه ــد م مانن

هــا ایــن مقابــر ســلطنتی نوعــی جایــگاه مقــدس خدایــان سلســله آهــوم 
ــر 150 عــدد مــی باشــد کــه  محســوب مــی شــده اســت   تعــداد مقاب
ــد   ــی کن ــداری و محافظــت م ــا نگه ــدد آنه ــد از 30 ع ــت هن ــا دول تنه
ــن ارزشــمند  ــره نگی ــد در زم ــازمان باستانشناســی هن ــر را س ــن مقاب ای
ــه  ــان را در جمل ــن یونســکو آن ــم چنی ــد و ه ــای باســتانی هن ــکان ه م

ــرار داده اســت   ــی  ق ــراث فرهنگــی جهان می
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ــد  ــالدی در هن ــرن 15 می ــان در ق ــله گورکانی ــدن سلس ــا روی کارآم ب
ــه ایــن ســرزمین وارد شــد  خــوراک هــای ایرانــی و افغانــی متعــددی ب
ــا از  ــن خــوراک ه ــی داشــت در بیشــتر ای ــا تازگ ــدی ه ــرای هن ــه ب ک
زعفــران  ,ماســت ,شــیر ,بــادام ,کشــمش ,پســته ,مرغ ,گوشــت گوســفند 
ــا اســتفاده مــی شــد و  ــوی بخــارا  و خرم ــی ,  ماهــی , آل , کــره حیوان
روش هایــی ماننــد برنــج دم کــرده , چــای دم کــرده و طــرز تهیــه انــواع 
شــربت هــا نیــز بــه آنهــا اضافــه گشــت , نخســتین کتابــی کــه در زمینــه 
آشــپزی ایرانــی , افغانــی و آســیای میانــه در هنــد نگاشــته شــد نعمــت 
نامــه نصیرالدیــن شــاهی اســت کــه  در ســال 1500 میــالدی بــه زبــان 
فارســی و بــه خــط نســخ نوشــته شــده  ایــن کتــاب هــم چنیــن دارای 
نقاشــی هــای منحصــر بــه فــرد ایرانــی نیــز مــی باشــد در ایــن کتــاب از 
ــواع  ــواع هریســه ماننــد هریســه پادشــاهی  ,ان خــوراک هایــی چــون  ان
کبــاب ماننــد لولــه کبــاب , ســیخ کبــاب , کبــاب داریــه و پاتیلــی کبــاب   
,انــواع پلــو ماننــد شــیرین پلــو , قیمــه پلــو و زرد برنجــی  انــواع یخنــی 
ماننــد یخنــی کبــاب و یخنــی پلــو  , انــواع نــان ماننــد نــان تنــک , نــان 
ــی    ــان روغن ــوری و ن ــزرگ تن ــان نعمــت , ب ــان شــیرمال , ن کلوچــه , ن
ــد  ــی مانن ــواع بوران ــه   , ان ــه انب ــج و قلی ــه نارن ــد قلی ــه مانن ــواع قلی ان
بورانــی بادمجــان  , انــواع کوفتــه ماننــد ریــزه کوفتــه و کوفتــه انگــوری  
, انــواع آش ماننــد آش جــو , قیمــه , قورمــه , انــواع شــوربا , انــواع حلیــم 

حلواهــا ماننــد حلــوای زردک  , انــواع ماننــد حلیــم خــاص  , انــواع 
ــیرینی  ــواع ش ــا  , ان ــه ه ــت دلم ــه , گوش ــد لوزین ــا مانن ه

ــن  ــت , متنج ــه , آبگوش پلــو , شــیر خرمــا   نام تاب
ــت  ــده اس ــرده ش دیگــر کتــاب ب

ف  و یینــه معــر آ

ــر  ــر اکب ــی وزی ــه آن را ابوالفضــل عالم ــه اســت ک ــر نام ــا اکب ــری ی اکب
ــه  ــگارش درآورد و در آن ن ــه ن ــالدی ب ــرن 16 می ــی در ق ــاه گورکان ش
تنهــا از انــواع خــوراک  بلکــه از انــواع پوشــاک و روش زندگــی پادشــاه 
و مــردم آن زمــان نیــز توضیحاتــی کامــل ارائــه مــی کنــد دیگــر کتــب 
مهــم ایــن دوره دربــاره آشــپزی بــه زبــان فارســی الــوان نعمــت و نســخه 
شــاه جهانــی اســت کــه ایــن دو کتــاب بــه توضیــح انــواع خــوراک هــا 
در زمــان جهانگیــر و شــاه جهــان دو پادشــاه از سلســله گورکانیــان هنــد 
ــف مناطــق فارســی  ــه جــز خــوراک هــای نواحــی مختل ــردازد ب مــی پ
زبــان ماننــد ایــران ,افغانســتان و آســیای میانــه کــه در طــی ســه قــرن 
بــه شــبه قــاره هنــد وارد شــد روش کشــیدن قلیــان  کــه در شــبه قــاره 
ــرای مــواردی  ــه آن شیشــه مــی گوینــد  , اســتفاده از تریــاک ب هنــد ب
چــون ســردرد و دنــدان درد و دم کــردن چــای در نوعــی ســماور فلــزی 
ــام هــا و لغــات  ــه شــد هــم چنیــن برخــی ن ــوارد اضاف ــن م ــه ای ــز ب نی
فارســی و ترکــی بــرای اشــخاص و لــوازم آشــپزی نیــز وارد زبــان هنــدی 
شــد کلماتــی چــون دســتر خــوان بــه معنــی ســفره , میــر ســامان بــه 
معنــی رئیــس آشــپزخانه شــاهی , بــکاول بــه معنــی آشــپز , تنــور خانــه 
بــه معنــی آشــپزخانه , چمــچ بــه معنــی قاشــق بــزرگ یــا مالقــه کــه از 
کلمــه فارســی چمچــه گرفتــه شــده , جــام , پیالــه و شــربت هــم چنیــن 
اختــراع و ابــداع کلمــات فارســی و ترکــی جدیــد بــرای توضیــح برخــی 
ــود  ــو ب ــار پادشــاهان سلســله گورکانیــان چیــزی ن مــواردی کــه در درب
ماننــد میــوه خانــه کــه محلــی بــرای نگهــداری میــوه هــا و ســبزیجات 
ــه در آن شــیرینی جــات و  ــی ک ــی مکان ــه معن ــه ب در قصــر ,رکاب خان
ــر  ــپزخانه قص ــی آش ــه معن ــخ ب ــد ,مطب ــی پختن ــر م ــا را در قص مرباه
ــی  ــه معن ــه ب ــی خان ــه چ ــر ,آفتاب ــی قص ــی نانوای ــه معن ــه ب ــوا خان ,نان
محلــی کــه در قصــر ظــروف و وســایل آشــپزی نگهــداری مــی شــده  , 
هــوج خانــه محلــی بــرای نگهــداری ادویــه جــات در قصــر , خــاص 
ــرای  ــار ب ــط در درب ــه فق ــت ک ــی اس ــی خوراک ــه معن ــه ب ک
پادشــاه پختــه مــی شــود ماننــد حلیــم خــاص و قلیــه 
ــه  ــی ک ــی خوراک ــه معن ــاهی ب ــاص , پادش خ
ــی  ــه م ــاه پخت ــوص پادش ــط مخص فق
شــود ماننــد هریســه پادشــاهی 
وشــاهی نیــز بــه معنــی غــذای 
باشــد  مــی  پادشــاه  خــاص 
ماننــد روغنــی روتــی شــاهی و 

ــر. شــاهی پنی

ایــن خــوراک از گوشــت گوســفند بــدون اســتخوان ,فلفــل 
ســیاه ,زیــره ســیاه ,دارچیــن ,هــل ســبز ,میخــک ,ماســت 
,زنجبیــل ,زعفــران ,شــیره نارگیــل ,فلفــل قرمــز ,بــرگ های 
خشــک شــده گل ســرخ ,بــادام ,نمــک ,جــوز هنــدی ,پســته 
,بــرگ گل ســرخ تــازه ,دانــه خشــخاش , هــل ســیاه , ورقــه 
هــای نــازک نقــره و پوســت جــوز تهیــه مــی شــود پســند 
ــار  ــذ  ســلطنتی در درب در کل نوعــی خــوراک گوشــتی لذی
پادشــاهان سلســله گورکانــی محســوب مــی شــده اســت و 
ــت پنجــاب در شــمال هنــد مــی  ــی در ایال ــور محــل جای ن
باشــد نــام کهــن آن کــوت کالــور Kot Kahlur  بــوده اســت  
ــله  ــاه از سلس ــن پادش ــر چهارمی ــس از ازدواج جهانگی و پ
ــش  ــی خوی ــر ایران ــان همس ــور جه ــا ن ــد ب ــان هن گورکانی
ایــن شــهر بــه نــور محــل تغییــر نــام داد جهانگیــر کودکــی 
خــود را در ایــن شــهر گذرانیــده بــوده و پــس از ســفری بــا 
نورجهــان ملکــه خویــش بــه ایــن شــهر بــه یــاد آوردن یــاد 
آن ایــام از ملکــه خواســت تــا خوراکــی بــرای او آمــاده کنــد 
نورجهــان بــا ذکاوت و دانایــی ذاتــی خویــش ایــن خــوراک را 
بــرای پادشــاه پخــت و نــام آن را پســند نــور محلــی گــذارد.

ایــن خــوراک از مــرغ ,روغــن حیوانــی ,پیــاز ,نمــک 
ــیاه  ــره س ــن ,زی ــل ,دارچی ــیاه ,ه ــل س ــرش , فلف ,لیموت
,بــرگ بــو ,میخــک ,ماســت , جــوز هنــدی ,بــادام ,زنجبیــل 
,زعفــران و گشــنیز تهیــه مــی شــود روش زمیــن دوز یکــی 
از کهــن تریــن روش هــای آشــپزی در ایــران ,افغانســتان و 
ــرن 15 میــالدی  ــن روش از ق ــه مــی باشــد ای آســیای میان
وارد هنــد شــد و بســیار مــورد توجــه پادشــاهان و اشــراف 
هنــد قــرار گرفــت در ایــن روش ماهــی یــا مــرغ را بــا ادویــه 
ــته  ــک آغش ــرش و نم ــت , آب لیموت ــف , ماس ــات مختل ج
کــرده و ســپس آن را داخــل بــرگ هــای مــوز یــا انبــه قــرار 
داده و زمیــن را کنــده آن را در داخــل زمیــن مــی گذارنــد و 
روی آن را بــا شــن مــی پوشــانند و بــر روی شــن هــا ذغــال 
داغ را قــرار داده و بــرای شــش تــا هشــت مــی گذارنــد تــا 
ــمال  ــتان در ش ــت راجس ــزد در ایال ــی بپ ــه آرام ــوراک ب خ
غــرب هنــد معمــوال راجپــوت هــا Rajput  یعنــی پادشــاهان 
ــق  ــن طری ــه ای ــکار را ب ــت ش ــه  گوش ــن منطق ــدوی ای هن
ــا پادشــاهان  ــواب هــا Nawab  ی مــی پختنــد هــم چنیــن ن
مســلمان منطقــه اوده Awadh در شــمال هنــد کــه اکنــون 
لکنــو Lucknow نامیــده مــی شــود نیــز بســیار طرفــدار ایــن 

ــد روش آشــپزی بودن

پسند نور محلی
Pasande Noor Mahali



جاذبه های تاریخی و دیدنی 
تـفـرش

ــیاری از  ــاهیر بس ــر و مش ــه و دارای مفاخ ــب گرفت ــی لق ــدار ایران ــدران نام ــهر پ ــرش ش ــهر تف ش
جملــه پروفســور محمــود حســابی، پروفســور احمــد پارســا، مرتضــی احمــدی، حکیــم نظامــی، علــی 

ــد. ــزاد و ... می باش ــروغ فرخ ــی، ف حاتم
و از جاذبــه هــای تاریخــی و فرهنگــی و طبیعــی شــهر تفــرش میتــوان بــه مســجد قدیمــی و تاریخــی 
ــتای  ــی روس ــار طاق ــابی، چه ــود حس ــور محم ــگاه پرفس ــراو، آرام ــور، آب گ ــار بل ــناو، آب انب شش

کبــوران، تپــه قلعــه و... اشــاره کــرد.

فائزه شاه حسینی
راهنمای محلی استان مرکزی شهر تفرش راهنمای گردشگری )فرهنگی(
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موقعیت جغرافیایی شهر تفرش

آبشار زیبای قطره باران 

جاذبه های دیدنی تفرش

ایــن شهرســتان از شــمال بــه شهرســتان ســاوه و از جنــوب  و جنــوب شــرق بــه شهرســتان 
ــتان  ــه شهرس ــرب ب ــوب غ ــرب و جن ــم و از غ ــتان ق ــه اس ــرق ب ــان و از ش ــتیان و فراه اش
ــز  ــا مرک ــر و ت ــا 1973 مت ــتان از ســطح دری ــن شهرس ــاع ای کمیجــان محــدود شــده و ارتف
اســتان 80 کیلومترفاصلــه دارد و ایــن شهرســتان دارای یــک بخــش مرکــزی و چهار دهســتان 

ــار و بازرجــان و خــرازان و کــوه پنــاه اســت . ــه نامهــای رودب ب
بــه شــهر تفــرش چــال تفــرش هــم میگوینــد چــون بیــن ســه گردنــه گیــان و نقــره کمــر و 
خــرازان اســت و دربــاره وجــه تســمیه ایــن شــهر بایــد بگــم تفــرش ازدو واژه تــف بــه معنــای 
گرمــا و رش بــه معنــای چکیــدن اب و چشــمه اســت و دلیــل نامگــذاری هــم وجــود چشــمه 

هــای اب گــرم در شــهر تفــرش اســت .
ارتفــاع زیــاد و کوهســتانی بــودن ایــن شهرســتان باعــث بوجــود اومــدن زمســتانهای ســرد و 
تابســتانهای معتــدل در ایــن شهرســتان شــده .مــردم ایــن شــهر فارســی صحبــت میکنــن و 
دربرخــی نقــاط زبــان ترکــی رایــج اســت .ســوعات ایــن شــهر گــردو و بــادام و صنایــع دســتی 

معــروف ان تفــرش دوزی) نوعــی رو دوزی ســنتی(و ظــروف مســی و گلیــم اســت .

ایــن ابشــار در روســتای کریــان و در 24کیلومتــری شــهر تفــرش و بــه قطــره بــاران یــا کــوه 
بــاران معروفــه و یکــی از پتانســیل هــای گردشــگری ایــن روســتا اســت .ایــن ابشــار پوشــیده 
از گیــاه پرسیاوشــان و در همــه فصــول سرســبز و قطــرات اب مثــل بــاران از دیــواره هــای ان 

میچکــد و مــورد توجــه گردشــگران بســیاری اســت .

شــهر تفــرش شــهر پــدران نامــدار ایرانــی لقــب گرفتــه و دارای مفاخــر و مشــاهیر بســیاری 
هســت از جملــه: پروفســور محمــود حســابی، پــدر علــم فیزیــک ایــران؛ پروفســور احمد پارســا، 
پــدر گیاهشناســی ایــران )اهــل روســتای دالرام یــا تــراران کــه معــروف بــه دهکــده پزشــکان 
هــم هســت و 175پزشــک تحویــل جامعــه دادنــد(؛ دکتــر اردشــیر قــوام زاده، پــدر پیونــد مغــز 
و اســتخوان ایــران )اهــل روســتای دالرام(؛ اســتاد مظاهــر مصفــا، شــاعر و پژوهشــگر؛ اســتاد 
ــات  ــی و مطالع ــردم شناس ــته م ــی در رش ــنده ایران ــگر و نویس ــکرایی، پژوهش ــد میرش محم
هنــر و مســئول ثبــت جهانــی و ملــی نــوروز در یونســکو؛ دکتــر پروانــه وثــوق، فرشــته نجــات 
ــران؛  ــک در ای ــتین زن دندانپزش ــادی، نخس ــم میره ــر مری ــران؛ دکت ــرطانی ای ــودکان س ک
مرتضــی احمــدی، بازیگــر ســینماو تلویزیــون؛ حکیــم نظامــی، اهــل روســتای طاد)تــا(؛ علــی 

حاتمــی؛ فریــدون و فــروغ فرخــزاد و ...
از جاذبــه هــای تاریخــی و فرهنگــی و طبیعــی شــهر تفــرش میتونــم بــه مســجد قدیمــی و 
تاریخــی ششــناو، اب انبــار بلــور و اب گــراو و ارامــگاه پرفســور محمــود حســابی و چهــار طاقــی 
روســتای کبــوران و تپــه قلعــه و قلعــه دیدنــی دکتــر حیــدری و مــوزه اســتاد نصیــر و ابشــار 

زیبــای قطــره بــاران روســتای کریــان اشــاره کنــم.



ولی از کهستان شهر قممچو در گرچه در شهر گنجه گمم
نظامی ازآانجا شده نامجو به تفرش دهی است )تا(نام او
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مسجد ششناو

آب انبار بلور 

موزه فرهنگ و هنر استاد نصیر

میتونــم بگــم ایــن مســجد در واقــع یــک مجموعــه اســت کــه شــامل قنــات و چنــار قدیمــی 
کــه جفتشــون مربــوط بــه قــرن ســوم هجــری یعنــی زمــان امــام حســن عســگری )ع(و بنــای 
ــه قســمت هــا دوره  ــه دوره ســلجوقیان اســت و بقی ــق ب ــاره متعل ــه یعنــی مســجد و من اولی
هــای بعــدی بهــش اضافــه شــده .مثــال  تکیــه مربــوط بــه اواخــر دوره قاجــار و حمــام  مربــوط 

بــه دوران صفویــه کــه البتــه االن زورخانــه اســت .
وجــه تســمیه ششــناو: نــام ششــناو از 6ناودانــی کــه اب رو بــه 6 قســمت تقســیم وبــه محلــه 

هــای مختلــف شــهر میفرســتد گرفتــه شــده .

شــهر تفــرش ســرزمین اب و اییــن اســت پــس ایــن نشــاندهنده اینــه کــه تفــرش از نظــر اب 
غنــی هســت و ایــن پــر ابــی هــم بخاطــر کوهســتانی بــودن و پــر بــارش بــودن اســت و تعــداد 

اب انبــار هــم در شــهر تفــرش کــم هســت .
اب انبــار بلــور توســط میــرزا حســین وزیــر )ملقــب بــه بلــور (و همــت بــرادرش ســاخته شــد 
ــه و  ــر زلزل ــچ و اهــک و ســاروج و گل و اجــر خشــتی اســت و ایمــن در براب ــح ان گ و مصال
مربــوط بــه دوره قاجــار و در حــال حاضــر هــم بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــده و تبدیــل 

بــه رســتوران شــده .
ــهر  ــک ش ــد در ی ــما نمیتونی ــرا ش ــت زی ــا اس ــن اب انباره ــاخص تری ــز ش ــور ج ــار بل اب انب
ــا معمــاری کویــری مشــاهده کنیــد چــون در شــهر کویــری بناهــا  کوهســتانی اب انبــاری ب
بادگیردارنــد و اب انبــار بلــور هــم دارای دو بادگیــر جهــت خنــک نگــه داشــتن و تهویــه هــوای 

فضــای داخلــی و یــک حیــاط اختصاصــی هــم دارد بــرای پذیرایــی در شــب 

اســتاد نصیــر بیــش از 50 ســمت فرهنگــی داشــتن کــه مهمتریــن انهــا بــازرس اداره فرهنــگ 
ــدارس ســبک  ــران و از بنیانگــذاران م ــه رصــوان ته ــر روزنام ــودن و ایشــان مدی ــران ب در ته
جدیــد در تفــرش هــم بودنــد و دســتور و انشــُاکتاب فارســی اول تــا ششــم ابتدایــی رو تالیــف 

کردنــد .
ــد  ــیس ش ــال 1382 تاس ــه در س ــه ک ــالن اول کتابخان ــه س ــالن ک ــوزه دارای دو س ــن م ای
ــی  ــایل زندگ ــامل وس ــد و ش ــال 1390تاســیس ش ــه س ــوزه اســت ک ــالن م ــالن دوم س و س
استادهســت و برخــی دیگــر توســط مــردم اهــدا شــده و شــامل عکــس و زندگینامــه مشــاهیر 

و مفاخــر شــهر تفــرش اســت .

آب گراو 

قلعه دکتر حیدری 

ــت  ــراران اس ــوران و ت ــتای کب ــن دو روس ــرش و بی ــتان تف ــری شهرس ــراو در 5کیلومت اب گ
ــن خــارج میشــه  ــت جوشــش از زمی ــه حال ــد قســمت و اب ب ــراو متشــکل از چن چشــمه گ
.بــه ایــن چشــمه گــراب یــا گــرو هــم میگوینــد .ایــن چشــمه خاصیــت درمانــی داره و بــرای 

ــرد داره . ــان بیمــاری هــای پوســتی و گــری کارب درم

اســتاد نصیــر بیــش از 50 ســمت فرهنگــی داشــتن کــه مهمتریــن انهــا بــازرس اداره فرهنــگ 
ــر روزنامــه رصــوان تهــران و از بنیانگــذاران مــدارس ســبک  ــودن و ایشــان مدی در تهــران ب
جدیــد در تفــرش هــم بودنــد و دســتور و انشــُاکتاب فارســی اول تــا ششــم ابتدایــی رو تالیــف 
کردنــد . ایــن مــوزه دارای دو ســالن کــه ســالن اول کتابخانــه کــه در ســال 1382 تاســیس 
شــد و ســالن دوم ســالن مــوزه اســت کــه ســال 1390تاســیس شــد و شــامل وســایل زندگــی 
استادهســت و برخــی دیگــر توســط مــردم اهــدا شــده و شــامل عکــس و زندگینامــه مشــاهیر 

و مفاخــر شــهر تفــرش اســت .



رهـایـی در سـفـر
به قلم بنیامین مارکو

سفر از بین برنده خستگی شما است. حتی اگر سفری کاری باشد و شما مجبور باشید که 
ساعت هایی را در جلسات کاری شرکت کنید، درعوض با مکانی جدید آشنا می شوید.

بنیامین رضایی
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در ســفر بایــد رهــا شــد. بایــد از آن شــخصیتی کــه در محــل کار 
ــی و  ــای عصب ــترس ها، ناآرامی ه ــد. اس ــدا ش ــت، ج ــی اس و زندگ
ــه شــده  ــر هم ــروز، گریبان گی ــای ام ــژه افســردگی در دنی ــه وی ب
اســت؛ دنیــای مدرنــی کــه در مســیر پیشــرفت های صنعتــی اش، 
انســان و هویــت انســانی او را کــم رنــگ می کنــد و خســتگی های 

ــه او تحمیــل می کنــد. روحــی و جســمی را از هــر طــرف ب

الزم اســت، بــرای ایــن قبیــل مســائل چــاره ای اندیشــید. بهتریــن 
ــوان گفــت کــه  ــی در ســفر اســت. شــاید بت ــن راه، رهای و مؤثرتری

ــرای بســیاری از دردهــای انســان اســت! ــی ب ســفر، درمان
ــدارک  ــال ت ــرای آن در ح ــه ب ــفری ک ــه س ــن ب ــرای رفت ــار ب انتظ
ــف و  ــا، وظای ــد. دوری از روزمرگی ه ــاد می کن ــمارا ش ــتید، ش هس
زندگــی پــر فشــار، یکــی دیگــر از عوامــل ایجــاد شــادی اســت. شــما 
ــارهای  ــد و فش ــتراحت نمایی ــی اس ــه کم ــد ک ــکان را داری ــن ام ای

ــد. ــان دور کنی روحــی را از خودت
ســفر از بین برنــده خســتگی شــما اســت. حتــی اگــر ســفری کاری 
باشــد و شــما مجبــور باشــید کــه ســاعت هایی را در جلســات کاری 
شــرکت کنیــد، درعــوض بــا مکانــی جدیــد آشــنا می شــوید. ارتبــاط 
بــا محیطــی جدیــد ممکــن اســت اضطــراب و اســترس بــه همــراه 
ــک اســترس مثبــت اســت و  ــا اســترس ســفر، ی داشــته باشــد، ام

مثــل اضطــراب شــما از کار زیــاد یــا زندگــی روزمــره نیســت.
ــد  ــه هرچن ــود ک ــث می ش ــد، باع ــه باش ــی ک ــر نوع ــافرت از ه مس
ــاه، از زندگــی عــادی خــود دور شــوید و همیــن  ــرای مدتــی کوت ب
ــه  ــد. این ک ــما می ده ــه ش ــادی ب ــرژی زی ــی، ان ــئله به تنهای مس
ــد  ــد، می توان ــر دهی ــی تغیی ــود راکم ــه خ ــه روزان ــد برنام بخواهی
ــن کار از  ــرای شــما محســوب شــود و ای به عنــوان نوعــی درمــان ب
ــد.  ــری می کن ــر و جســم شــما جلوگی کســالت، خســته شــدن فک

ــازه اســت.  ــد و ت ــع، جدی ــا تجــارب بدی ســفر؛ مواجــه شــدن ب
بــه نظــر مــن؛ ســفر خــودش یــک انتخــاب اســت. یــا بــه عبارتــی 
دیگــر، یــک ســبک از زندگــی اســت. ســبکی از زندگــی کــه مــن 
ــده ام، در  ــن آین ــرای تامی ــه ب ــا ن ــم ام ــردم. کار می کن ــش ک انتخاب
ــذت  ــناخته هایم، ل ــه و کشــف ناش ــم. از لحظ ــی می کن ــال زندگ ح
می بــرم. شــاید همــه چیــز همیشــه بــر وفــق مــراد نباشــد! خیلــی 
ــد  ــت جدی ــز برای ــه چی ــون هم ــذرد. چ ــخت میگ ــم س ــا ه وقت ه
ــق  ــره وف ــرایط غیر منتظ ــا ش ــودت را ب ــد خ ــت. بای ــاوت اس و متف
بدهــی. بــه جایــی مــی روی کــه از آســایش، راحتــی و خوشــگذرانی 
ــس  ــم فرکان ــفر های ه ــتان و همس ــی دوس ــت، گاه ــری نیس خب
را پیــدا می کنــی و بــا آنهــا هم مســیر می شــوی ولــی در کل 

ــی... ــد دل بکن ــد و بای ــه رفتنی ان ــی، هم می دان
بایــد از عادت هایــت دل بکنــی، تغییــر کال ســخت اســت. امــا بایــد 
ــی،  ــق ده ــد، تطبی ــد ب ــرایط هرچن ــا ش ــود را ب ــر خ ــه زودت هرچ
ــه  ــه ب ــا و کســانی ک ــم وابســتگی ات را از چیزه ــاب محک ــد طن بای
ــی و از زندگــی همیشــگیت  ــاز کن ــد، ب ــو حــس آرامــش می دهن ت

ــه بگیــری... فاصل
ــاه و  ــا احســاس رف ــا آنه ــه ات، وســایلی کــه ب ــورد عالق غذاهــای م
ــو را  ــا را می فهمــی و ت ــی کــه آنه ــردم هم زبان ــی! م آســایش میکن
ــزی محــل  ــت، تمی ــتانت، تخــت راحت ــواده و دوس ــد، خان می فهمن
ــودت  ــا، خ ــای ره ــی و ره ــا دل می کن ــه این ه ــت و... از هم زندگی

ــت... ــت سرنوش ــه دس ــپاری ب را می س
ایــن خــودش یــک چالــش بــزرگ اســت! مواجــه شــدن بــا آدم هــای 
ــی، اســترس گــم کــردن  ــد و گاهــی عجیــب. تنهای متفــاوت، جدی
پــول، مــدارک و گم شــدن در جاده هــا، جــا مانــدن از قطــار و 
ــی،  ــی را آنجــا بگذران ــد مدت ــه بای ــی ک هواپیمــا، کثیفــی مکان های
ــدت  ــوری در م ــه مجب ــی ک ــودن غذاهای ــایند ب ــنا و ناخوش نا آش

طوالنــی بــه آنهــا عــادت کنــی، بعضــی مواقــع دلتنگــی، بعضــی 
مواقــع خســتگی راه یــا حمــل کولــه ای کــه بــرای مــدت طوالنــی 
کل وســایلت را در آن گذاشــتی و همــه زندگیــت در مــدت ســفر 
همین هــا اســت کــه روی کولــت حمــل می کنــی و خیلــی 
ــی...در  ــان نمی کن ــی، درکش ــفر نکن ــا س ــه ت ــر ک ــای دیگ چیزه
کنــار همــه ســختی ها امــا، ایــن یــک بــار زمــان عمــر را آن طــور 

ــی. ــپری می کن ــد، داری س ــی و بای ــه می خواه ک
ــا  ــوند، م ــرار نمی ش ــت تک ــه در آن هســتیم هیچوق ــی ک  لحظات

ــان هســتیم  ــده مســیر و راه زندگی م ــن کنن مســئول و تعیی
ــه بیاوریــم کــه ایــن چیــز و آن  و نمی توانیــم بهان
ــی  ــی دلخواه ــدند زندگ ــث ش ــس باع ک

نداشــته باشــیم!



دنیای شادت را بساز

همچوگل، ناف تو برخنده بریده ست خدا                      
لیک امروز مها نوع دگر می خندی 

»موالنا«

صحرا محمودیان
روانشناس و طبیعت گرد
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جالب است بدانید که"ارسطو انسان را 
مخلوقی که می تواند" بخندد "تعریف 

می کند"؛ چراکه او قادر است 
شوخ طبعی و لذت بردن 

را به عنوان چاشنی به 
کارهایش اضافه 

کند.

نیاز به بقاء

نیاز به آزادی 

نیاز به تفریح 

نیاز به عشق و احساس تعلق  

نیاز به قدرت و ارزشمندی

ــر موجــود  ــای ه ــاز فیزیولوژیکــی و از اساســی ترین نیازه ــک نی ــاء ی بق
ــرای تأمیــن خــوراک ، پوشــاک ، امنیــت و  ــه ب ــده می باشــد کــه روزان زن

زنــده بــودن در تکاپــو اســت، تــا آن را تضمیــن کنــد.

ــود  ــی از وج ــدن؛ بخش ــته ش ــت داش ــتن و دوس ــت داش ــه دوس ــاز ب نی
هــر انســانی اســت کــه در روابــط خانوادگــی، دوســتی و رفاقــت، روابــط 
بــا همــکاران و اطرافیــان بــه دســت می آیــد. بــه مــا احســاس پیونــد و 

ــد . ــودن را می بخش ــا نب ــر و تنه ــق خاط تعل

ــت"  ــرد اس ــود ف ــتن خ ــی داش ــت و توانای ــان، "قابلی ــا منظورم  در اینج
نــه زورگویــی و ســلطه داشــتن بــر دیگــران؛ بنابرایــن احســاس قــدرت، 
همــان احســاس درونــی خودشــکوفایی و کنتــرل درونــی داشــتن اســت 
ــه خــود همــراه  ــرام ب ــه همــراه رشــد و پیشــرفت، اعتمــاد و احت ــه ب ک

اســت.

هــر انســانی توانایــی انتخــاب کــردن، آفریــدن و بیــان آزادانــه خــودش، 
بــه دور از محدودیت هــا را دارد کــه می توانــد بــا خــارج شــدن از محیــط 
ــف  ــه در مسیرکش ــفر ماجراجویان ــک س ــب ی ــش، در قال ــن زندگی ام

ــردارد. ــناخته ها گام ب ناش

ــفر و  ــی س ــرای اهال ــاز ب ــن نی ــت، ای ــدا اس ــش پی ــه از نام ــور ک همانط
ــت  ــب اس ــت؛ جال ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی ــا از اهمی ــت گرده طبیع
ــف  ــدد "تعری ــد" بخن ــی کــه می توان ــد که"ارســطو انســان را مخلوق بدانی
ــه  ــردن را ب ــذت ب ــادر اســت شــوخ طبعــی و ل مــی کنــد"؛ چراکــه او ق
ــی  ــما زمان ــر ش ــس اگ ــد. پ ــه کن ــش اضاف ــه کارهای ــنی ب ــوان چاش عن
ــد  ــری می کنی ــی گی ــرای ماه ــج ب ــای دن ــک ج ــه ی ــن ب ــرف رفت را ص
ــا  ــود و ی ــپری می ش ــی س ــه خوش ــتان تان ب ــا دوس ــه ب ــی را ک ــا اوقات ی
زمانــی را کــه بــه رشــد فردیتــان در حــال آموختــن مهارتــی تخصیــص 
ــس  ــت. پ ــت اس ــان در اولوی ــاز برایت ــن نی ــه ای ــد ک ــد ؛ بدانی می دهی
ــه  ــان تهی ــرای خودت ــش ب ــای لذت بخ ــتی از فعالیت ه ــد لیس می توانی
ــا  ــه آنه ــت، ب ــوک نیس ــان ک ــال دلت ــه ح ــی ک ــا در زمان های ــد، ت کنی
ــور در  ــن ام ــان باشــد؛ انجــام ای دسترســی ســریع داشــته باشــید. یادت
صــورت معنــادار بــودن می توانــد باعــث خشــنودی و رضایــت خاطرتــان 
ــکار احساســات ناخوشــایند انجــام  ــا ان ــرار ی ــه منظــور ف ــر ب شــود و اگ
ــا زمانی کــه   ــرا ت ــه همــراه نخواهــد داشــت. زی شــود ، نتیجــه قبلــی را ب
در حــال فــرار از مســأله ای باشــید دیگــر از آن فعالیــت مفــرح احســاس 
لــذت نمی کنیــد. بنابرایــن بهتــر اســت بــرای داشــتن تعــادل در چرخــه 

ــم. ــار کنی ــه رفت ــان آگاهان زندگی م

ــن  ــودن در ای ــاد ب ــد، ش ــر می کنن ــا فک ــاید خیلی ه ش
ــش رو کاری دور از  ــائل پی ــه مس ــن هم ــان ای ــرایط و می ش

ــت!  ــترس اس دس
امــا تحقیقــات نشــان داده افــرادی کــه قدرشــناس مواهــب 
و نعمت هایشــان هســتند ؛ ســرزنده تر و شــادکام ترند و 

ــت. ــتر اس ــی، بیش ــا از زندگ ــدی آنه ــزان رضایت من می
ــی  ــی کیف ــک زندگ ــتن ی ــرای داش ــد ب ــن می توانی بنابرای
خــوب، مؤلفــه ســفر  و  رفتــن بــه دامــان طبیعــت  را در پــازل 
زندگــی خــود جــای دهیــد ؛ چــرا کــه بــا انجامــش ، ارتبــاط 
ــرار میکنیــد و باکاهــش  ــا جهــان پیرامونتــان برق ــری ب مؤث
تنش هــای درونــی و  بینــش عمیقــی کــه بــه دســت 
ــای  ــردن نیازه ــرآورده ک ــرای ب ــد ب ــد، می توانی می آوری
ــد  و  ــر برداری ــای جدی ت ــود، گام ه ــی خ ــی و اساس طبیع
ــا  ــه از م ــه ک ــون آنچ ــازی د؛ چ ــود را بس ــاد خ ــای ش دنی
ــوع رفتــار اســت، کــه هدفــش ارضــاء  ــد یــک ن ســر می زن
ــرآورده  ــئول ب ــان مس ــط خودم ــت و فق ــا اس ــای م نیازه

ــتیم. ــش هس کردن



سنت آب پاشیدن
به دنبال مسافر

جشن های آب

در کشــورمان ایــران جشــن هــای گوناگونــی از دوران باســتان بــر جــای مانــده اســت 
ــوط  ــان( مرب ــن آب پاش ــیدن )جش ــنت آب پاش ــه س ــنها ب ــن جش ــی از ای ــه برخ ک

بــوده انــد. یکــی از ســنت هــا، آییــن آب پاشــیدن بــه دنبــال مســافر اســت.

 نادیا علیجانی 
باستان شناس و راهنمای گردشگری تاریخی و فرهنگی
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آیین آب پاشی در بین 
ایرانیان قدمتی دیرینه دارد 
و در طول دوره های مختلف 

تاریخی ایران در این 
سرزمین سنت های مربوط 

به آب به روش ها و قالب 
های متعددی از گذشته 

تابحال اجرا می شود.

برخــی از رفتارهــای فرهنگــی هــر جامعــه ریشــه در اســاطیر آن جامعــه 
و یــا جوامــع کشــورهای همســایه دارد. کشــور ایــران ســرزمینی پهنــاور 
ــا ویژگــی هــای فرهنگــی بســیار غنــی و متنــوع اســت کــه مرزهــای  ب
فرهنگــی آن بســیار فراتــر از مرزهــای سیاســی کنونــی مــی باشــد .بــر 
همیــن اســاس، تاثیــر و تأثــر فرهنــگ هــای همجــوار همــواره در طــول 
تاریــخ اتفــاق افتــاده اســت. براســاس اســطوره هــای آفرینــش، در پــی هر 
آفرینشــی کــه در تاریــخ اســاطیر ایــران بــه آن اشــاره شــده، جشــنی برپا 
ــش در  ــه آفرین ــه شــش مرحل ــش ب می شــد و چــون در اســطوره آفرین
یــک ســال اشــاره شــده، شــش جشــن در طــول ســال برگــزار می-شــده 

اســت.
آییــن آب پاشــی در بیــن ایرانیــان قدمتــی دیرینــه دارد و در طــول دوره 
ــوط  ــن ســرزمین ســنت هــای مرب ــران در ای ــف تاریخــی ای هــای مختل
ــه روش هــا و قالــب هــای متعــددی از گذشــته تابحــال اجــرا  ــه آب ب ب

مــی شــود.
ــتی  ــرورش و هس ــش و پ ــه در زای ــاک، ک ــدس و پ ــع مق ــن مای آب، ای
دانــه گیاهــان و نطفــه موجــودات زمیــن نقشــی حیاتــی را ایفــا می کنــد، 
بخصــوص در نواحــی خشــک و نیمــه خشــک و بیابانــی بــر دیگــر ارکان 
ــه  ــورد توج ــی م ــف تاریخ ــته و در دوران مختل ــت داش ــودی ارجهی وج
ــع  ــی جوام ــهای فرهنگ ــه بخش ــن آب در هم ــت. بنابرای ــوده اس ــر ب بش
ــی  ــت باالی ــدس و از اهمی ــه مق ــته و دارای مرتب ــور داش ــانی حض انس
ــبزی و  ــی و سرس ــود پاکیزگ ــا خ ــه آب ب ــد، چراک ــی باش ــوردار م برخ
آبادانــی را بــه همــراه دارد و همچنیــن در برهــه هــای مختلــف تاریخــی 
یکــی از دالیــل تشــکیل جوامــع بشــری و گــرد آمــدن انســانها بــه دور 

هــم بــوده.
ــود دارد  ــی وج ــم مختلف ــا و مراس ــن ه ــانی جش ــع انس ــن جوام در بی
ــا  ــاز در میــان آنهــا وجــود داشــته و برگــزار مــی شــده و ب کــه  از دیرب
توجــه بــه جایــگاه ویــژه آب در بیــن افــراد یــک جامعــه در بســیاری از 
جشــن هــا و مراســم آنهــا آییــن گرامیداشــت آب و آب پاشــی بــه ســوی 
یکدیگــر انجــام مــی شــده اســت، امــا ایــن مراســم از کجــا و چــه زمانــی 

وارد فرهنــگ عامــه مــردم ایــن مــرز و بــوم شــده اســت؟
طبــق اســناد و مــدارک باســتان )اســناد بابلــی و آشــوری( تّمــوز 
)دومــوزی خــدای رویــش گیاهــان و زندگــی( خدایــی زمینــی بــوده کــه 
ــا محصــوالت کشــاورزی و گلــه هــای گاو  در پیونــدی بســیار نزدیــک ب
ــی زیباســت  و گوســفند قــرار داشــت. تّمــوز در اســاطیر آشــوری چوپان

ــث  ــن در بح ــود. همچنی ــی ش ــته م ــرازی کش ــا گ ــری ب ــه در درگی ک
اســاطیر بیــن النهریــن از ازدواج وی بــا الهــه ایشــتار ایــزد بانــوی عشــق 
و بــاروری در سراســر بیــن النهریــن و بعــد هــا در خاورمیانــه بــه شــکل 
هــای گوناگــون در شــعرها و اســطوره هــا ســخن بــه میــان آمــده اســت. 
ــوده کــه  همچنیــن آمــده کــه شــور و شــدت عشــق ایشــتار آنچنــان ب
هرســال تّمــوز را کــه خــدای سرســبزی و رویــش بــوده به شــکلی خشــن 
از بیــن مــی بــرد و بــه دنیــای مــردگان روانــه مــی کــرد، بــه ایــن ترتیــب 
فصــل خشــک فــرا مــی رســید و گیاهــان همــراه تّمــوز مــی مردنــد. بــه 
همیــن ســبب ایشــتار هرســاله در فصــل بهــار بــه دنیــای مــردگان ســفر 
مــی کــرد تــا تمــوز را بــه روی زمیــن بازگردانــد . بنابرایــن بــاور، هرســال 
ســه بــار بــرای تمــوز مراســم ســوگواری برگــزار مــی شــد، یکــی از ایــن 
ــود )ایــن مراســم  ــرای تمــوز و یادمــان او جشــن آب پاشــی ب مراســم ب
درمیــان مســیحیان آشــوری در ایــران نیــز هنــوز بــه یــاد تمــوز امــا در 
شــکل متاخــر بــرای قیــام مســیح هرســاله برگــزار مــی شــود(  آشــوریان 
ــرای مشــایعت خــدای تّمــوز، زمانیکــه بــه  ــر یــک ســنت کهــن ب بنــا ب

جهــان زیریــن مــی رود بــه بدرقــه و بــه دنبالــش آب مــی پاشــند.
ــی  ــتراک فراوان ــاط اش ــران نق ــا، ای ــانه ه ــاطیر و افس ــه در اس از آنجاک

بــه دنبــال یــک مســافر آب مــی پاشــند تــا هرچــه زودتــر بــه ســالمت 
از ســفر بازگــردد و ایــن ســنت و اندیشــه هنــوز در سراســر ایــران زنده 
اســت و در مراســم بدرقــه مســافر کاســه آبــی بــر زمیــن مــی پاشــند 

بــدان امیــد کــه هرچــه زودتــر بــاز گــردد.

ــا همســایگان خــود همچــون ســرزمین آشــور در بیــن النهریــن دارد،  ب
ــیاوش  ــون س ــانه ای همچ ــاطیری و افس ــای اس ــخصیت ه ــن ش بنابرای
و داســتان ســوگ او و رســتاخیز ســیاوش از ریشــه هــای همســان 
اســاطیری و کهــن ایــران و بیــن النهریــن حکایــت دارد و آییــن آبپاشــی 
در پــی مســافران اســاطیری همچنــان در فرهنــگ مردمــان ایــران زمیــن 

ــده اســت. ــه شــکل رســم آبپاشــی پشــت ســر مســافر برجــای مان ب
آب حلقــه اشــتراک ایــن مراســم و آییــن هــای مختلــف خاورمیانــه اســت 
کــه اعــالم کننــده پایــان ســوگواری، اتمــام خشــکی هــا و تولــد دوبــاره 
ــی و  ــن و پایکوب ــب جش ــه در قال ــد، چ ــی باش ــافران م ــت مس و بازگش
آبپاشــی بــه ســوی یکدیگــر و چــه بــه شــکل کاســه آبــی ســفالین  در 

مشــایعت مســافر.
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ــت  ــاعت 30 :5 حرک ــح زود، س ــه صب ــتیم ک ــن گذاش ــر ای ــرار را ب - ق
ــم.  کنی

ــم  ــاق خان ــه اتف ــد. ب ــاز ش ــا آغ ــفر م ــح س ــاعت 9 صب ــت س - در نهای
فهیمــه و ســپیده عزیــز و مهــدی. اولیــن توقفــی کــه داشــتیم مجتمــع 

و  مهــر  ــود.خدماتــی  ــم ب ــهر ق ــی ش ــاه، در نزدیک م
در  را  صبحانــه  مجتمــع مهــر و مــاه بودیــم، هرقــدر - 
ــواد  ــت م غذایــی، فضــا و خدمــات خــوب ایــن از کیفی
ــم  ــر مجتمــع بگوی ــم اگ ــه می کن ــت. توصی ــم اس ک

ایــن  ــه بــه  ــری ب ــتید، س ــفر داش ــمت س س

ــود ! ــد ب ــف نخواه ــی از لط ــد، خال ــاه بزنی ــر و م ــع مه مجتم
- در طــول مســیر خانــم ســپیده مــردد بــود کــه کل ایــن ســفر )15 روز( 

را می توانــد همــراه مــا باشــد یــا خیــر؟
در نهایــت تصمیــم ســپیده عزیــز بــر ایــن شــد کــه از مــا جــدا شــده و 
شــب را در کاشــان مانــده، کمــی گشــت و گــذار در شــهر داشــته باشــد و  
بــه تهــران برگــردد و شــاید در زمــان مناســب موتــورش را توســط قطــار 

حمــل کــرده و در بندرعبــاس بــه مــا ملحــق شــود و . . . 
- در مســیر یــک راننــده محتــرم و بــا وجــدان بخشــی از مســیر را بــرای 
ــفر  ــی س ــرد. در ط ــی اش ک ــوارمان همراه ــور س ــم موت ــت از خان حمای

مــردم و راننــده گان عزیــز حمایــت و اســتقبال خوبــی از مــا داشــتند.

ــرای  ــود و ب ــی خــوب ب ــه اصفهــان رســیدیم، هــوا خیل - روز اول کــه ب
ــهررضا  ــا ش ــروع ت ــه ش ــم. از نقط ــهررضا رفتی ــمت ش ــه س ــت ب اقام
ــه  ــت، توصی ــال اس ــد نرم ــتر از ح ــی  بیش ــه کم ــم البت 510km  راندی

می کنــم موتــور ســواران عزیــز روزانــه 200 تــا 250 کیلومتــر مســافت 
ــد. رو طــی کنن

- رســیدیم بــه "اقامتــگاه دلنشــین"، کــه بســیار هــم دلنشــین بــود و بــا 
ــا  ــا کــرده ب ــی مهی ــرای پذیرای ــاذری فضــای ســنتی را ب ــای اب ــا، آق صف
کلکســیونی از وســایل قدیمــی و نوســتالژی، از آدامــس خــروس نشــان 

بگیریــد تــا تلویزیــون و رادیوهــای قدیمــی و . . 

ــدیم  ــر می ش ــدر نزدیکت ــت، هرق ــه ایزدخواس ــمت قلع ــه س ــم ب - رفتی
ــگارد در  ــیار آوان ــه ی بس ــک قلع ــد! ی ــتر می ش ــم بیش ــا ه ــان م هیج
ــا  ــد ت ــاهده می ش ــا مش ــی از دوره ی ماده ــود. بناهای ــود ب ــه ی خ زمان
ــا  ــه ارتفــاع 6-5  طبقــه ب دوره ی قاجــار. اولیــن آپارتمان هــای جهــان ب
ــا اســتفاده از متریال هــای بومــی  کوچه هــای بســیار باریــک و تاریــک ب
در ســاخت، بســیار چشــم نــواز بــود. بــا فاصلــه ی کمــی از قلعــه، اولیــن 
ســد قوســی جهــان دیــده می شــد کــه در دوره ســامانیان ســاخته شــده 
ــه  ــود ب ــا شــده ب ــار بن ــه در دوره ی قاج ــاختمان ک ــود و یک ســری س ب

اســم ده کهنــه.
- روبــروی قلعــه، یــک کاروانســرا دیدیــم و بــرای کمــی اســتراحت بــه 
ــن کاروانســرا قدمتــی 400 ســاله داشــت.  ســمت کاروانســرا رفتیــم، ای
زمــان شــاه عبــاس صفــوی، کــه بــه دســت آقــای داوود رحیمــی مرّمــت 
ــن  ــی از لطــف نیســت چنــد شــبی را در ای ــرداری شــده، خال و بهــره ب
کاروانســرا ســپری کــردن و دیــدن اماکــن تاریخــی و طبیعــی اطــراف؛ 
مثــل بــرج نوربخــش، جــاده قدیــم ترانزیــت، درخــت 500 ســاله، غــار 

ــت و . . . ایزدخواس
ــمت  ــه س ــاه، ب ــتراحتی کوت ــا و اس ــت زیب ــد ایزدخواس ــد از بازدی - بع

ــم و . . . ــت کردی ــیراز حرک ش
- دیــدن دروازه قــرآن در ابتــدای ورود بــه شــیراز، حــس خــوب و 
آرامــش بخشــی داشــت کــه خســتگی 400km رانندگــی را از تــن بــه در 
کــرد. وارد محلــه ای شــدیم بــه اســم گــذر ســنگ ســیاه، بافــت قدیمــی 
مرّمــت شــده ی چشــم نــواز و شــگف انگیــزی داشــت، هرقــدر از زیبایــی 
ایــن محلــه و اقامتگاه هــای بــوم گردیــش بگویــم کــم اســت. امــا قســمت 
ــوم  ــگاه ب ــه ی اقامت ــه کوچ ــیدیم ب ــه رس ــود ک ــا ب ــز آنج ــان انگی هیج
گــردی. ســی راه، کوچــه ای پیــچ در پیــچ کــه عــرض آن در نهایــت بــه 

ــتی کنان. ــه ی آش ــه کوچ ــود ب ــروف ب ــید و مع ــر می رس 1/5 مت
- نزدیــک اقامتــگاه کــه شــدیم، بــوی بهارنارنجــی کــه از حیــاط اقامتــگاه 
بــه مشــام می رســید، خــوش آمدگویــی گــرم و تــن نــوازی بــرای ما شــد. 
اقامتــگاه محیــط صمیمــی داشــت بــا یــک گــودال باغچــه بســیار زیبــا 
و بــا صفــا کــه غــذا آنجــا ســرو می شــد، بــا یــک ایــوان کوچــک، حــس 
خانه هــای قدیمــی پدربــزرگ و مادربــزرگ را بــرای مــا تداعی گــر بــود.

ــال  ــه دنب ــتیم ! )ب ــه داش ــردی جانان ــیراز گ ــک  ش ــی ی ــد از جابجای - بع
ــتوران( رس

- اوقــات خوشــی را در شــیراز ســپری کردیــم، ســال نــو 1400 را در ایــن 
شــهر زیبــا بودیــم و در نهایــت بــا بدرقــه ی پــر از محبــت خانــم دالیــان، 

مدیــر محتــرم اقامتــگاه ســی راه رفتیــم بــه ســمت شــهر الر .
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- بــه اتفــاق دوســتان موتــور ســوار شــیرازی مان، بــرادران ترنــج، ســری 
ــت  ــهر الر حرک ــمت ش ــه س ــت ب ــو و در نهای ــه مهارل ــه دریاچ ــم ب زدی
کردیــم و بــرای صــرف نهــار بــه پیشــنهاد دوســت عزیــزم آقــای ترنــج، 
کبــاب الری خوردیــم. بســیار لذیــذ و خوشــمزه بــود. راه را ادامــه دادیــم 
و باالخــره رســیدیم بــه بنــدر یمــل و ســوار لنــدی کرافــت شــدیم، دریــا 

خیلــی آرام بــود، همــراه بــادی خیلــی نــرم و خــوب . . .
ــم  ــاده کردی ــا را پی ــره قشــم و موتوره ــت در جزی ــدر الف - رســیدیم بن
و رفتیــم بــه ســمت اقامتــگاه درشــه واقــع در شهرســتان طبــل، 
ــه از  ــده، ک ــب هایی زن ــنتی دارد و ش ــت س ــت، باف ــیس اس ــازه تأس ت

ــده( ــر بن ــه نظ ــت. )ب ــگاه اس ــن اقامت ــارز ای ــای ب ویژگی ه

- دو تــن از دوســتان خوبــم، دانــا و پویــا ی عزیــز هــم در قشــم بــه مــا 
ملحــق شــدند. بچه هــا موتورهایشــان را گذاشــتند تــوی قطــار از تهــران 

تــا بنــدر و در نهایــت بــه مــا رســیدند.
ــع در  ــا واق ــه دره تندیس ه ــر ب ــک س ــم ی ــم گرفتی ــا تصمی ــا رفق - ب
جزیــره قشــم بزنیــم ! ایــن دره پــر از اشــکال مختلــف ســنگی اســت کــه 

ــد باشــد. ــت میخواهــد میتوان شــبیه هــر چیــزی کــه دل
- از چاه کوه زیبا هم دیدن کردیم که واقعا دیدنی است.

ــه  ــم ب ــت کردی ــا حرک ــردی، از قشــم زیب ــار روز قشــم گ ــد از چه - بع
ــاب. ســمت مین

- یــک اتفــاق جالــب هــم ایــن میــان رخ داد، از ســمت بندرعبــاس کــه 
بــه ســمت مینــاب، می رفتیــم، در پــارک غدیــر بندرعبــاس چنــد غرفــه 
ــه  ــا 3 جــوان آشــنا شــدیم کــه غرف ــم، ب ــی بخوری ــود، ایســتادیم چای ب
داشــتند و یــک زندگــی بــه قــول خودشــان چیریکــی را بــرای خودشــان 
تــدارک دیــده بودنــد. در همــان غرفــه زندگــی می کردنــد و از دوســتان 
چیریکــی در حــال ســفر اســتقبال می کردنــد و بــه آنهــا ســرویس غــذا 
و جــای خــواب می دادنــد. بعــد از صــرف چــای و صحبــت بــا دوســتان 
ــب را در  ــم ش ــم گرفتی ــاب و تصمی ــمت مین ــه س ــم ب ــی رفتی چیریک
مینــاب بمانیــم. اقامتــگاه هرمــز یــار را انتخــاب کردیــم، خیلــی خــوب 
ــش، محمــد  ــا یکــی از گردانندگان ــی متاســفانه جــا نداشــت. ام ــود ول ب
ذاکــری عزیــز مــا را دعــوت کــرد و خانــه ای را در اختیــار مــا گذاشــت 
ــم  ــود. جــا دارد اشــاره کن ــا ب ــی زیب ــرگل و خیل ــان باغــی پ ــه در می ک
شــهر مینــاب، یــک شــهر شــاد بــا مردمانــی واقعــا خونگــرم اســت کــه 
مــا هــم در شــهر گشــتیم و هــم دوســتان مینابــی بــه دیــدار مــا آمدنــد، 
شــهر دوســت داشــتنی و زیبایــی اســت. مینــاب اینقــدر زیباســت کــه 
ــا  ــوب در آنج ــد و خ ــت بگذاری ــی ده روز وق ــه ال ــک هفت ــاز دارد ی نی

گــردش کنیــد.

- رفتیــم بــه ســمت درک، متاســفانه در طــول مســیر یکــی از موتورهــا 
خــراب شــد، تعمیــر موتــور طــول کشــید پــس دو گــروه شــدیم، رفقــا 

بعــد از تعمیــر ملحــق شــدند.
- واقعــا ســواری و رانــدن در جاده هــای ایــن اســتان، حــال عجیبــی دارد 

بس کــه زیباســت.
- در ســاحل درک، تعــدادی از دوســتان خوبــم کمــپ زدنــد. مــا هــم بــه 

آنهــا پیوســتیم و شــب را در کنــار دوســتان چــادر زدیــم، دیــداری تــازه 
کردیــم، کلــی گفتیــم و خندیدیــم و صبــح روز شــنبه 1400/1/7 بعــد از 

آب تنــی بــه مســیر خــود ادامــه دادیــم بــه ســمت چابهــار.
ــه ی  ــه هم ــه ب ــران ک ــه از ای ــن تک ــت، ای ــی اس ــیر زیبای ــا مس - واقع
طبیعــت گــردان عزیــز کــه ندیدنــد پیشــنهادش می کنــم، بخصــوص بــه 
دوچرخــه ســواران کــه پــر از بــده و بســتان های بــه یــاد ماندنــی اســت.

- و باالخره چابهار زیبا . . .
ــم  ــه جــرأت میتوان ــه آزاد چابهــار وارد شــدیم و ب ــا از ورودی منطق - م
ــران  ــهرها در ای ــن ورودی ش ــن و تمیز تری ــی از زیبا تری ــه یک ــم ک بگ

ــا. ــی زیب ــا غروب اســت، ب
- دوســتم علــی انتســاری عزیــز، بــا قطــار آمــد زاهــدان و در نهایــت در 
ــرای اســتراحت شــب،  ــا انتهــای ســفر. ب ــا ملحــق شــد ت ــه م چابهــار ب
اقامتگاهــی را در تهمیــن رزرو کــرده بودیــم کــه حــدود 14 کیلومتــر بــا 

چابهــار فاصلــه داشــت. شــب را در آنجــا اســتراحت کردیــم.

- صبــح از اقامتــگاه کــه بیــرون زدیــم، اولیــن کاری کــه کردیــم رفتــن 
بــه کارواش و شســتن موتورهــا بــود. چــون در ســاحل درک، شــن و آب 
ــط  ــود. فق ــور می ش ــه موت ــه ب ــث صدم ــم اســت باع ــور ه ــه ش ــا ک دری
حواســتان باشــد کــه آب فشــار قــوی نبایــد بــه رادیــات موتــور بخــورد. 
بعــد از شستشــوی موتورهــا، رفتیــم کــه در چابهــار زیبــا گشــتی بزنیــم.
- رفتیــم بــه ســمت اســکله بردیــس زیبــا، مســیر چابهــار بــه بردیــس 
خیلــی زیبــا اســت مثــل فیلم هــا! ولــی قبلــش رفتیــم بــه دیــدن درخــت 
انجیــر معابــر، محیــط زیبایــی بــود و کلــی صنایــع دســتی خریدیــم و بــه 
مســیر ادامــه دادیــم بــه ســمت بریــس، هــر تکــه از ایــن جــاده بــه یــک 
شــکل عجیبــی اســت کــه موقــع رانــدن جذبــش می شــوید. بــه جــرأت 
ــت.  ــس اس ــاری، بری ــکله های ب ــن اس ــی از زیباتری ــت یک ــوان گف می ت
ســر راه وســایل مــورد نیــاز بــرای درســت کــردن چــای آتشــی بلوچــی 
ــا  ــردن از منظــره زیب ــذت ب ــا ل ــم و در اســکله ب ــم گرفتی ــی( ه )دودپت

یــک چــای آتشــی بلوچــی هــم خوردیــم !
- در ادامــه از بــازار ســنتی چابهــار و مرکــز خریــد منطقــه آزاد چابهــار 

هــم دیــدن کردیــم.

- صبــح از ســمت اقامتگاهمــان در رمیــن راه افتادیــم بــه ســمت راســک، 
ــه  ــفر ادام ــه س ــا ب ــن و علیرض ــط م ــدند و فق ــدا ش ــا ج ــا از م بچه ه
دادیــم. رســیدیم راســک، نگویــم از گرمــی هــوا، بــه قــول علیرضــا "هــوا 
آتیشــه آتیــش !" کنــار یــک ســوپرمارکت ایســتادیم، اســتراحت کردیــم 
و مســیر را بــه ســمت ایرانشــهر ادامــه دادیــم. جــاده بســیار زیبــا بــود و 
گــرم، بــه ایرانشــهر کــه رســیدیم قبــل از هــر چیــز رفتیــم ســمت قلعــه 
ــم. قدمــت  ــدن کنی ــم از آنجــا دی ــاب اســت بتوانی ــا آفت ــور کــه ت ــم پ ب
ــه  ــی ب ــه نظام ــک قلع ــانیان و ی ــه دوران ساس ــردد ب ــه برمیگ ــن قلع ای
شــمار می آمــده اســت. یکــی از قلعه هــای مهــم آســیا در زمــان گذشــته 
بــوده. از قلعــه بــم پــور برگشــتیم بــه ســمت ایرانشــهر، تــا شــب را در 
یــک اقامتــگاه عالــی ســر کنیــم. اقامتــگاه خالــه زبیــده در محمدآبــاد بــم 
پــور قــرار داشــت و کلــی کومــه بــزرگ و کوچــک داشــت. بســیار فضــای 
خودمانــی و دلنشــینی داشــت و بــا یــک غــذای محلــی بــه نــام کپــوره 

از مــا اســتقبال گرمــی کردنــد.
- بــرای شــام هــم از قبــل بــه خالــه زبیــده عزیــز ســفارش داده بودیــم، 
ــت،  ــف نیس ــل وص ــده قاب ــه زبی ــت خال ــت پخ ــنتی و دس ــای س غذاه

ــود. ــز و خوشــمزه ب بســیار تمی
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-صبــح از خالــه زبیــده خداحافظــی کردیــم و رفتیــم بــم و بــرای 
اســتراحت، بوم گــردی نخــل و نارنــج رو انتخــاب کردیــم. طراحــی 
معمــاری بســیار خــوب و بــا ســلیقه ای داشــت و یــک فضــای دل انگیــز 

ــب. در ش

- صبــح کــه خواســتیم حرکــت کنیــم، متوجــه شــدیم موتــور علیرضــا 
پنچــر شــده. مدیریــت خــوب اقامتــگاه نخــل و نارنــج پمــپ بــاد برای مــا 

آورد و تــا پنچرگیــری موتــور را رســاندیم.
- در ادامــه رفتیــم بــه ســمت شــهداد زیبــا و از دیــدن کلوتهــا در مســیر 
ــه ای  ــری، دریاچ ــر سراس ــیل های اخی ــد از س ــم. بع ــذت بردی ــی ل بس
در شــهداد بــه وجــود آمــد کــه تبدیــل بــه جاذبــه ی گردشــگری شــد. 
البتــه علیرضــا هــم تنــی بــه آب زد و اینکــه اصــال ایــن کار را پیشــنهاد 
ــاد در  ــر وجــود نمــک زی ــد. بخاط ــی آب نکنی ــه زالل ــگاه ب ــم، ن نمی کن

ــم. ــه نمی کن ــال توصی آب اص
- ادامــه دادیــم مســیر را بــه ســمت کرمــان و شــب بــه اقامتــگاه شــهباز 
رســیدیم، فضــای ســنتی و تمیــزی اقامتــگاه شــهباز خســتگی را از تــن 

مــا درآورد.

- صبــح بــا بدرقــه ی صمیمانــه ی خانــم شــهباز مدیــر محتــرم و مهربــان 
اقامتــگاه شــهباز، شــهر کرمــان را تــرک کردیــم و مســیر را ادامــه دادیــم 
بــه ســمت شــهر یــزد. در مســیر، دوســت قدیمــی و عزیــز بنــده، آقــای 
محمــد دهقــان بــا مــن تمــاس گرفــت و جویــای احــوال شــد. در نهایــت 
از مــا دعــوت کــرد کــه بــه یــزد رســیدیم مهمــان ایشــان باشــیم. محمــد 
ــاالن  ــواری نونه ــان موتور س ــه قهرم ــان ک ــاله محمدج ــن پســر 7 س امی
ــا نشســتیم،  ــی خوشــحال شــد و ت ــا خیل ــدن م ــزد هــم اســت، از دی ی
ــه  ــابقاتی ک ــواری هاش و مس ــف از موتور س ــا تعری ــرای م ــرد ب ــروع ک ش

شــرکت کــرده، بــا لهجــه شــیرین یــزدی اش !
- چنــد ســاعتی را اختصــاص دادیــم بــه یــزد گــردی و گــذری داشــتیم 
بــه مناطقــی بــا بافــت ســنتی یــزد. واقعــا یــزد را حداقــل دو هفتــه بایــد 
ــش  ــه، کافه های ــون، خون ــه، خیاب ــک کوچ ــک ت ــت و از ت ــت گذاش وق

لــذت بــرد !

ــک  ــرد کوچ ــن، م ــد امی ــدیم و محم ــفر ش ــه س ــاده ی ادام ــح آم - صب
موتــور ســوار، مــا را بدرقــه کــرد. در مســیر شــهر قــم نزدیــک مجتمــع 
خدماتــی مهــر و مــاه، چنــد نفــر موتــور سنگین ســوار قمــی توجــه مــا را 
جلــب کردنــد، دیدیــم بــه ســمت مــا آمــدن و بــرای خــوش آمد گویــی 
دو طــرف مــا قــرار گرفتنــد و تــک چــرخ زدنــد! صحنــه ی هیجان انگیــزی 
هــم بــرای خــود مــا و هــم بــرای بقیــه ماشــین ها و مســافرین در جــاده 
ــن دوســتان و کمــی اســتراحت وارد مجتمــع  ــا ای ــدار ب ــرای دی ــود ! ب ب
خدماتــی مهــر و مــاه شــدیم، دوســتان قمــی ســالم و علیــک گرمــی بــا 
مــا داشــتند و کاشــف بــه عمــل آمــد کــه از فالوورهایــم در اینســتاگرام 

هســتند!
ــری  ــی س ــتان قم ــود، دوس ــده ب ــل ش ــی ش ــی کم ــرخ عل ــر چ - زنجی
ــد! و  ــم کردن ــا تنظی ــرای م ــرخ را ب ــر چ ــدند و زنجی ــه کار ش ــت ب دس
ــس  ــتانه، عک ــی و دوس ــت صمیم ــپ و گف ــی گ ــد از کم ــت بع در نهای
یــادگاری گرفتیــم و خداحافطــی کردیــم و بــه ســمت تهــران راه افتادیم !
ــه و خاطره هــای  ــاری از تجرب ــا کوله ب - ســاعت 8 شــب 14 فروردیــن، ب

خــوب بــه تهــران رســیدیم.
 



مـعـرفـی پـدیـده هـای 
ژئـوتـوریـسـمـی ایـران

عامل اصلی جذابیت آبشارها ریزش آب از ارتفاع ، صدای زیبا و سرسبزی 
پیرامونی آن می باشد، که باعث توجه بیش از حد گردشگران به این نوع 

جاذبه گردشگری گردیده است. 

مهرداد سرهنگی
 ایده پرداز و پژوهشگر ژئوتویسم
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آبشار شلماش آذربایجان غربی1

آبشارها
آبشــارها یکــی از پدیده هــای زمین شناســی و از جملــه زیــر شــاخه هــای ژئوتوریســم هســتند کــه تحــت تاثیــر ریــزش آب از ارتفــاع تشــکیل مــی 
شــوند. دلیــل اصلــی تشــکیل آبشــارها ایجــاد پســتی و بلنــدی و پلــه هــای طبیعــی کــه حاصــل فرســایش جابجایــی ســنگها و در کل حــرکات  زمیــن 

ســاختی خصوصــا گســل هــا در مســیرجریانات ســطحی مــی باشــد.
عامــل اصلــی جذابیــت آبشــارها ریــزش آب از ارتفــاع ، صــدای زیبــا و سرســبزی پیرامونــی آن مــی باشــد، کــه باعــث توجــه بیــش از حــد گردشــگران 
بــه ایــن نــوع جاذبــه گردشــگری گردیــده اســت. البتــه آبشــارها تنهــا در ســطح زمیــن بــه وجــود نمــی آینــد بلکــه در زیــر زمیــن در مســیر جریانــات 

آبــی و گاهــا دیگــر ســیاالت خصوصــا در غارهــا نیــز تشــکیل مــی شــوند.
کشــورمان بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایــی و ســاختار زمیــن شناســی خــود و گســتره وســیعی کــه دارد آبشــارهای بیشــماری را در دل خــود جــای 
داده اســت کــه اکثــرا باریــک و بلنــد هســتند و بــه نــدرت آبشــار رودخانــه ای وســیع دیــده مــی شــود. بیشــتر ایــن آبشــارها نیــز بــه دلیــل تنــوع 
الیــه هــای ســنگی و در هــم تنیدگــی آنهــا در دو رشــته کــوه البــرز و زاگــرس تشــکیل شــده انــد. در زیــر بــه معرفــی چنــد تــا نمونــه از آبشــارهای 

ایــران مــی پردازیــم.

سردشــت   شــهر  جنــوب  کیلومتــری   9 در 
ای  منطقــه  در  غربــی  آذربایجــان  اســتان 
جنگلــی خــوش آب هــوا بــر روی صخــره هــای 
ــه  ــل و الی ــت گس ــط حرک ــده توس ــاد ش ایج
هــای زمیــن، آبشــاری بــه نــام شــلماش کــه در 
ــن  ــه همی ــی و سرســبز ب وســط دره ای جنگل
ــو  ــر س ــام س ــه ن ــه ای ب ــام و روی رودخان ن
ــده  ــر بینن ــگاه ه ــه ن تشــکیل شــده اســت، ک
ــی از  ــد و یک ــی کن ــب م ــود جل ــه خ ای را ب
آبشــارهای بــزرگ، پــر آب و مهــم اســتان 
ــار  ــن آبش ــد. ای ــی باش ــی م ــان غرب آذربایج
تحــت تاثیــر حــرکات صفحــات زمیــن شناســی 
ــه  ــر روی الی ــده ب ــاد ش ــای ایج ــل ه و گس
ــک،  ــان پروتوزوئی ــژ زم ــت مالن ــای آفیولی ه
آمفیبولیــت هــای زمــان ارودیســین و آهکهــای 
زمــان کرتاســه کــه در طــول زمــان بــه وســیله 
ــده شــده  گســل هــای معکــوس روی هــم ران
ــزرگ  ــک و ب ــار کوچ ــش آبش ــامل ش ــد، ش ان
پشــت ســر هــم  تشــکیل شــده اســت. ارتفــاع 
آبشــارها از 2 متــر تــا حــدود 20 متــر متغییــر 
ــان تنومنــد گــرده و  مــی باشــد. وجــود درخت
ــان  ــان و گیاه ــر درخت ــوط و دیگ ــان بل درخت
ــی را  ــش بخش ــا و آرام ــی زیب ــی فضای جنگل
جهــت تفریــح و اســتراحت ایجــاد کــرده اســت.
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آبشار وارک لرستان

آبشار برگ جهان تهران

ــری  ــرار گی ــه ق ــه ب ــا توج ــتان ب ــتان لرس اس
ــرزمین  ــه س ــرس ب ــوه زاگ ــته ک در وســط رش
ــت و  ــروف اس ــران مع ــرس وای ــارهای زاگ آبش
یکــی از آبشــارهای زیبــا بکــر و مهــم آن آبشــار 
ــاد  ــتانخرم آب ــرقی شهرس ــوب ش وارک در جن
ــه  ــار ک ــن آبش ــرار دارد. ای ــی ق ــش پاپ در بخ
ــاع 1600  ــمه از ارتف ــر چش ــن محض از چندی
متــری از ســطح دریــا از دل ســنگهای آهکــی 
تــوده ای ســفید رنــگ ســازند آســماری مربوط 
بــه زمــان زمیــن شناســی الیگوســن حــدود 30 
میلیــون ســال پیــش کــه توســط گســل بریــده 
شــده و آب بــه بیــرون مــی ریــزد و بعــد طــی 
مســیری و ایجــاد پلــه هــای دیگــری از آبشــار 
ــن دســتی خــود  ــه پایی ــه رودخان ــت ب در نهای
ــدود10  ــی ح ــار اصل ــاع آبش ــزد. ارتف ــی ری م
متــر آبشــار جانبــی آن حــدود40 متــر و 
آبشــارهای پاییــن دســتی 5 الــی 8 متــر مــی 
باشــند. وجــود درختــان تنومــد چنــار در 
کنــار جنــگل انبــوه بلــوط ویژگــی خاصــی بــه 

ــت. ــه داده اس منطق

ــرگ جهــان در شــمال غــرب اســتان  آبشــار ب
تهــران و در دل کوههــای منطقــه لواســانات و 
بــاال دســت روســتای برگــه جهــان از بــه هــم 
پیوســتن دو دره پــر آب کــه از ارتفاعــات بــره 
ــن  ــا ایجــاد چندی ــه و ب ــوه سرچشــمه گرفت ک
آبشــار کوچــک و بــزرگ در طــی مســیر خــود 
ــنگی  ــه س ــارن و ماس ــای م ــه ه ــر روی الی ب
10 میلیــون ســاله ســازند فجــن در نهایــت در 
ــر آب  ــار پ ــک آبش ــاد ی ــا ایج ــی دو دره ب تالق
ــر در دره  ــدود 15 مت ــاع ح ــه ارتف ــا  ب و زیب
ــی  ــت زیبای ــد جذابی ــان بی ــا درخت ای تنــگ ب
ــح  ــرای تفری ــی ب ــه داده و جای ــن منطق ــه ای ب
اهالــی  و  کوهنــوردان   و  گــردان  طبیعــت 

ــرده اســت. ــل  ک ــه تبدی منطق
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آبشار خور کرج

آبشار ویسادار گیالن

خــور روســتای ییالقــی و بســیار زیبایســت در 
ابتــدای جــاده کــرج بــه چالــوس ایــن روســتا 
بیشــتر بــا آبشــاری بــه همین نــام معرف شــده 
اســت آبشــاری  کــه تمــام فصــول زیبایــی بــی 
نظــری بــه عالقــه منــدان بــه طبیعــت بــه رخ 
مــی کشــد، خصوصــا فصــل زمســتان بــه یــک 
ــل مــی شــود و  آبشــار یخــی کــم نظیــر تبدی
عالقــه منــدان بــه ورزش یــخ نــوردی بــه پــای 

خــورد مــی کشــاند.
ایــن آبشــار بــر روی دیــواره ای ســتبر از 
خاکســتر  و  ســنگ  ماســه  تــوف،  جنــس 
ــن 35  ــه س ــرج ب ــازند ک ــانی س ــای آتشفش ه
ــا ارتفاعــی حــدود 30  ــون ســال پیــش ب میلی
ــی  ــت ییالق ــده اســت. طبیع ــر تشــکیل ش مت
خــور باعــث رونــق گردشــگری در ایــن منطقــه 
شــده  و پایگاهــی بــرای ورزش هــای زمســتانی 

ــت. ــده اس ــل ش ــرز تبدی ــتان الب اس

ــه  ــیر رودخان ــه در مس ــانی ک ــاری خروش آبش
لومیــر در منطقــه جنگلــی ویســادار و 15 
ــه  ــرار دارد و ب ــر ق ــره س ــهر پ ــری ش کیلومت
شــکل بســیار زیبــا و جذابــی از روی ســنگهای 
آهکــی الیــه الیــه ســازند الر مربــوط بــه زمــان 
ــون  ــدود 80 میلی ــه ح ــن شناســی کرتاس زمی
ــاع آبشــار حــدود  ــزد. ارتف ــی ری ــرو م ــال ف س
20 متــر مــی باشــد و در محــل ریــزش خــود 
نیــز حوضچــه ای نســبتا عمیقــی را بــه وجــود 
ــری در  ــرار گی ــل ق ــه دلی ــن آبشــار ب آورده. ای
بیــن جنگلهــای ســر ســبز تالــش و همجــواری 
بــا جــاده بــه یکــی از مهمتریــن جاذبــه هــای 
گردشــگری اســتان گیــالن تبدیــل شــده 

اســت.



اولین جلسه کمیته اقتصاد ورزش درکمیسیون گردشگری
 و کسب و کارهای وابسته اتاق ایران برگزار شد.

 کوروش محمد خانی 
قهرمان بین المللی اتومبیل رانی
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ــاب  ــور جن ــا حض ــه ب ــن جلس ای
ــس  ــی رئی ــای دکترعبدالملک آق
ــگری  ــیون گردش ــرم کمیس محت
وابســته  کارهــای  و  کســب  و 
اتــاق ایــران، جنــاب آقــای دکتــر 
نیکــزاد دبیــر محتــرم کمیســیون 
و جمعــی از فعالیــن و صاحــب 
ــاد ورزش و  ــه  اقتص ــران عرص نظ
همچنیــن نماینــده محتــرم وزارت 
ــرم  ــده محت ــگری و نماین گردش
وزارت ورزش و جوانــان در تاریــخ 
ــل  ــاه 1400 در مح ــرداد م 24 خ
ــزار  ــران برگ ــی ای ــاق بازرگان ات

ــد. گردی
درایــن جلســه طــی حکمــی جنــاب آقــای 
آفرینــان  افتخــار  از  محمدخانــی   کــوروش 
ورزشــی در عرصــه بیــن المللــی و فعــال در 
حــوزه اقتصــاد کشــور بــه عنــوان رئیــس کمیتــه 
و  گردشــگری  کمیســیون  در  ورزش  اقتصــاد 

کســب و کارهــای وابســته اتــاق ایــران منصــوب 
ــد. گردی

ــط  ــه توس ــن کمیت ــداف ای ــه اه ــه جلس در ادام
رئیــس کمیتــه عنــوان نمــود، بخشــی از اهــداف 

بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:
ــه اقتصــاد ورزش در کمیســیون  ــدف از کمیت ه
گردشــگری و کســب و کارهــای وابســته در 
اتــاق ایران،ایجــاد یــک پــل ارتباطــی بیــن 
ــد  ــی می باش ــش خصوص ــکار و بخ ورزش، ورزش
ــل ارتباطــی برطــرف نمــودن  ــن پ ــت ای و ماهی
در  موجــود  هــای  ضعــف  نقطــه   و  خــالء 
ــی  ــی در ورزش م ــاختار اجرای ــاخت و س زیرس

ــد. باش
ــوزه ورزش در  ــی در ح ــش خصوص ــت بخ اهمی
ــد و در  ــکار می باش ــل ان ــر قاب ــا غی ــر دنی سراس
کمیتــه اقتصــاد ورزش بــا توجــه بــه بهره گیــری 
ــوزه  ــون ح ــاخه های گوناگ ــن در ش از متخصصی
ورزش و کمــک گرفتــن از تجــارب و دانــش 
ــوت و ضعــف  بدســت آمــده از بررســی نقــاط ق
ــی  ــتم اجرای ــکار، سیس ــای ورزش و نیازمندی ه

ــردد. ــنهاد می گ ــدون پیش ــب و م مناس
ــع  ــت مرتف ــه جه ــک چرخ ــاد ی ــن ایج همچنی

ــزه و  ــث انگی ــع باع ــاد ذینف ــام ابع ــودن تم نم
ــود. ــی ش ــا م ــمت ه ــام قس ــد تم ــت مفی فعالی
جایــگاه رســانه در ایــن چرخــه از اهمیــت 
ــم  ــردآوری تی ــا گ ــت و ب ــوردار اس ــی برخ باالی
ــل از  ــتاوردهای حاص ــد، دس ــانه ای قدرتمن رس
ــوم  ــار عم ــده در اختی ــاد ش ــی ایج ــل ارتباط پ

می گیــرد. قــرار 
ــش  ــکار و بخ ــترک ورزش ــداف مش ــل اه حاص
قدرتمنــد  ســاختار  و  زیرســاخت  خصوصــی 
ــی  ــرار م ــوزه ورزش ق ــار ح ــد و در اختی می باش

ــرد. گی
هــدف نهایــی کــه برطــرف نمــودن دغدغه هــای 
ورزش و ورزشــکار توســط بخــش خصوصــی 
تبلیغاتــی و  یــک فضــای  ایجــاد  و متقابــال 
اقتصــادی بــرای بخــش خصوصــی می باشــد، در 
دســتور کار کمیتــه اقتصاد ورزش در کمیســیون 
ــاق  ــته ات ــای وابس ــب و کاره ــگری و کس گردش
ــه ورزشــکاران  ــه اســت و از کلی ــران قرارگرفت ای
در تمامــی رشــته های مختلــف دعــوت بــه 
عمــل می آیــد تــا بــا همراهــی مــا در کمیتــه در 
ــای  ــر چالش ه ــه بهینه ت ــودن هرچ ــرف نم برط

ــا کمــک شــود. پیــش روی آنه
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︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩
٥ سال مجری ت�رهای طبی�ت گردی

﹩︭︭︑ زه﹢
طبی�ت گردی، بکرگردی،  پیمایش 

های ط�الن�

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه
مسلط به زیست شناس�، فرهنگ 

مناط� مختلف، جان�رشناس�، 
میکروب شناس� و...

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ
کارشناس� ارشد زیست شناس�

﹝︡ارک ︑︭︭﹩ و ﹁﹠﹩
دوچرخه س�اری، ک�هن�ردی،  

پزشک� ک�هستان، استقرار و بقا 
در طبی�ت

﹩︭︭︑ ﹩︫ر︫︐﹥ ورز
دوچرخه س�اری، TRX، اسلک 

الین، یوگا

︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ و ﹝︀رت ﹨︀ی ﹁︣دی
روابط اجتماع� باال، مدیریت 

بحران

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی
مسلط به زبان انگلیس�، 

آلمان� و در حال یادگیری ترک� 
استانبول�

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩  
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن

تمام� مناط� طبی�ت گردی 
شمال ایران اعم از مازندران، 

گیالن و گلستان 
جن�ب اعم از قشم، هرمز، 

اصفهان، شیراز، یزد

سحر مطیعان
٢٨ ساله

Saharmotian@gmail.comایمیل:   saharmotianاینستاگرام:٠٩١٢٨٦٨١٨٣٨شماره تماس: 

︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩
راهنمای طبی�ت گردی

﹩︭︭︑ زه﹢
بیابان و ک�یر 

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ
کارشناس مکانیک

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه
مجری و راهنمای سفر های 

تخصص� ماجراج�یانه بیابان 
ل�ت برای گردشگران ایران� و 

خارج� 
﹩︭︭︑ ﹩︫ر︫︐﹥ ورز

ک�هن�ردی

﹝︡ارک ︑︭︭﹩ و ﹁﹠﹩
_کارت راهنمای طبی�ت گردی 

میراث فرهنگ�
_کارآم�زی ک�ه پیمایی، سنگ 
ن�ردی، غارن�ردی، یخ و برف 

فدراسیون ک�هن�ردی

︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ و ﹝︀رت ﹨︀ی ﹁︣دی
مجری و راهنمای سفر های 

ماجراج�یانه در مناط� بکر

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی
انگلیس� و کم� آلمان�

﹫︲﹢︑ ︣︀︨︀ت
تخصص من اجرای ت�ر با 

خ�دروهای مجهز دو دیفرانسیل 
در ح�زه بیابان ل�ت م� باشد. 

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩  
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن

خارج�: آلمان، فرانسه، چک، 
امارات، ارمنستان

داخل�: اکثر سایتهای تاریخ� و 
فرهنگ� ایران، قلل باالی ٤٠٠٠ 

متر ایران، بیابان های ایران
عادل الماسی

٣٥ ساله

adell.almasiاینستاگرام:adell.almasi@gmail.comایمیل:  شماره تماس: ٠٩١٥٥٦٢٢٠٠٨

︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩
_لیدر قطار گردشگری مسیرهای 

رشت و کاشان 
_راهنمای گردشگران و ت�رهای 

عازم تفرش

﹩︭︭︑ زه﹢
_راهنمای محل� استان مرکزی، 

شهرتفرش
_راهنمای گردشگری(فرهنگ�)

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ
کارشناس� مهندس� کشاورزی

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه
_بیش از یکسال فعالیت به 

عن�ان راهنمای محل� و آشنا به 
تمام جاذبه های طبی�� و 

تاریخ� و فرهنگ� شهر تفرش
_١٤سال ک�هن�ردی وطبی�ت 

گردی با گروه های مختلف

﹝︡ارک ︑︭︭﹩ و ﹁﹠﹩
امدادگر ٣جمعیت هالل احمر 

(شهرتفرش)

︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ و ﹝︀رت ﹨︀ی ﹁︣دی
_ک�هن�ردی

_طبی�تگردی
_ت�لید صنایع دست� (تفرش 

دوزی)

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩  
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن

استان مرکزی، بیشتر شهرهای 
شمال�، زنجان، کاشان، 

اصفهان، شهرکرد

فائزه شاه حسینی

٣٢ ساله

نام مستعار: فائزه

faezehfarzaneh.tripsاینستاگرام:شماره تماس: ٠٩٢١٣٩١١٩٠٥  

︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩
_راهنمای ت�رهای ورودی خارج� 

و ایرانگردی بص�رت مداوم از 
سال ٨٧ تا االن

_راهنمای ت�رهای ورودی با ملیت 
های مختلف انگلیس� زبان و 

استانبول� زبان 
_راهنمای ت�رهای ایرانگردی به 

مقاصد مختلف در ایران بص�رت 
مداوم 

_راهنمای ت�ر در کش�ر ترکیه از 
سال ٨٩ تا ٩٣

_راهنمای ت�ر در کش�ر مراکش در 
سال ٩٥

_راهنمای ت�ر در کش�ر مالزی در 
سال ٩٦

_دستیار آم�زش� ت�ر اروپا 
(فرانسه، ایتالیا، آلمان و 
ل�کزامبورگ) در سال ٩٧

﹩︭︭︑ زه﹢
_ت�رهای ورودی

_ت�رهای خروج� و ایرانگردی 

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه
١٢ سال مداوم 

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ
لیسانس زبان انگلیس�

﹝︡ارک ︑︭︭﹩ و ﹁﹠﹩
_کارت راهنمای گردشگری دو زبانه 

(استانبول� و انگلیس�) 
_اخذ مدرک H.O.T (مهارت افزایی 
راهنمایان گردشگری) از فدراسیون 

جهان� راهنمایان گردشگری
_دیپلم زبان ترک� استانبول� از 

دانشگاه آنکارا 

︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ و ﹝︀رت ﹨︀ی ﹁︣دی
_مسلط بر اص�ل مستند نگاری، 

عکاس� و فیلمبرداری
_تسلط کاف� بر شبکه های مجازی

﹩︭︭︑ ﹩︫ر︫︐﹥ ورز
ک�هن�ردی و دوچرخه س�اری

﹜﹞ ︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز﹫︲﹢︑ ︣︀︨
_دارای ارتباطات گسترده داخل� 

و خارج� در زمینه گردشگری
_تجربه ای ١٢ ساله در ت�رگردان�

_روحیه تیم� بسیار باال 

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی
فارس�، ترک� آذری، ترک� 

استانبول� و انگلیس�

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩  
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن

خارج�: 
_کش�ر ترکیه (شهرهای وان، 

آنکارا، کاپادوکیا، ق�نیه، 
استانبول، آنتالیا، ازمیر، آالنیا، 

مارماریس، ک�ش آداس� و 
چشمه)

_کش�ر مراکش (شهر مراکش، 
ص�ییرا، رباط، آگادیر و کازابالنکا)
_اروپا (پاریس فرانسه، میالن و 

ونیز ایتالیا، ل�کزامبورگ و 
فرانکف�رت آلمان)

_مالزی (ک�االالمپور، پورت 
دیکس�ن، لنکاوی، مالکا و ایپوه)

داخل�
اجرای ت�رهای ایرانگرد در 

مسیرها و استانهای مختلف (بجز 
استانهای بوشهر، کهگیل�یه و 

بویر احمد، گلستان، چهار محال 
و بختیاری، ایالم و خراسان 

شمال�)

سعید ایوبی

٣٩ ساله

yol_birاینستاگرام:Saeid.ayyoubi@gmail.comایمیل:  شماره تماس: ٠٩١٤٣٤٧٦٩٠٤

︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩
_مدرس زبان به مدت هشت سال

_کارمند دارالترجمه

﹩︭︭︑ زه﹢
راهنمای گردشگری

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه
٣ سال

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ
لیسانس مترجم� زبان انگلیس�

﹝︡ارک ︑︭︭﹩ و ﹁﹠﹩
ttc مدیر فن� و

﹩︭︭︑ ﹩︫ر︫︐﹥ ورز
تک�اندو

یزدان کرمی
٣٨ ساله

yazdan.karami27@gmail.comایمیل:   ٠٩١٢٢٥٦٥٦٩٩شماره تماس: 
rgardeshgari�saاینستاگرام:٠٩٣٧٧٧٧٨٩٧٩

عاش� سفر و م�زیک
﹜﹞ ︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز﹫︲﹢︑ ︣︀︨

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی
انگلیس�

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩  
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن

مقاصد داخل�

︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩
١٠ سال سابقه به عن�ان ت�ر 

لیدر انگلیس� زبان در داخل و 
خارج از ایران 

﹩︭︭︑ زه﹢
ت�ر لیدر انگلیس� زبان

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه
١٠ سال

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ
لیسانس

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن

خارج�: روسیه، صربستان، 
گرجستان، ارمنستان، ترکیه، 

هند
داخل�: یزد، کرمان، کاشان، 

لرستان، جنگل ابر،

کان� برازان، زنجان، تبریز، 
بندر ترکمن، اه�از، آبادان، 
ک�یر مصر، ک�یر مرنجاب، 

ک�یر ل�ت، همدان، 
کرمانشاه،  صحنه، طالقان، 

شهرستانک، بناب، اصفهان، 
گنبد و ...

صدف کبیری مقدم

٣١ ساله

 sadaf_kabiri_moghaddamاینستاگرام: sadaf_kabiri_moghaddam@gmail.comایمیل:  شماره تماس: ٠٩٠١٥٧٥٥٠٢٥
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︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩
٥ سال سابقه برگزاری ت�رهای 

طبی�تگردی و ایرانگردی

﹩︭︭︑ زه﹢
طبی�تگردی، جنگل پیمایی

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه
٥ سال برگزاری سفرهای 
طبی�تگردی در همه ایران

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ
ف�ق لیسانس مدیریت شهری 

دانشگاه تهران

﹩︭︭︑ ﹩︫ر︫︐﹥ ورز
ک�ه ن�ردی

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩  
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن

همه استان های ایران به جز 
خراسان شمال�، ایالم و 

کهکیل�یه و بویراحمد

حمید علی اصغری
٢٨ ساله

Hamidazad72@gmail.comایمیل:   hamid_aliasghariاینستاگرام:٠٩١٩٤١٥٨٥٢٥شماره تماس: 

︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩
كارمند

﹩︭︭︑ زه﹢
فن�، طبي�ت گردی، 

ك�هن�ردی، پرندهنگری، 
دوچرخه

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ
كارشناس� ارشد

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه
٢٠سال

﹩︭︭︑ ﹩︫ر︫︐﹥ ورز
ك�هن�ردی، دوچرخه ك�هستان

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی
انگلیس�

مهدي كمالی روستا

٤٠ ساله

mahdikamali_rاینستاگرام:mkr1rkm@yahoo.comایمیل:  شماره تماس: ٠٩١٢٩٢٤٦٨١٠

︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩
_باستان شناس

_همکاری با آژانس های دااله�، 
مارک�پول�، آرادگشت، حام� 
گشت (سفرهای ریل گردی)

_ت�لید محت�ا در زمینه 
تهرانگردی با شهرداری تهران

_راهنمای فرهنگ�

﹩︭︭︑ زه﹢
_راهنمای فرهنگ�

_تهرانگردی
_راهنمای م�زه مل� ایران 

_ت�لید محت�ادر زمینه گردشگری
_باستان شناس

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ
کارشناس باستان شناس�

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه
_٦ سال با عن�ان راهنمای 

فرهنگ� و طبی�تگردی
_٢سال راهنمای م�زه 

_١٫٥سال در زمینه ت�لید محت�ا
_٢ سال باستان شناس� 

︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ و ﹝︀رت ﹨︀ی ﹁︣دی
مسلط به مسائل باستان 

شناس� در سایت های تاریخ� 
و پیش از تاریخ�

_فن بیان بسیار ق�ی
_اطالعات کاف�

_ارتباط عم�م� ق�ی
_پر تکاپو

﹝︡ارک ︑︭︭﹩ و ﹁﹠﹩
_کارت راهنمای فرهنگ�

_دوره میهمان ن�ازی درگردشگری

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی
انگلیس�

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩  
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن

داخل�: گیالن، مازندران، 
کردستان، تهران، اصفهان، 

کرمان و بیشترشهرهای ایران 
خارج�: بیروت 

محاسن میرزاده

٣٣ ساله

mahasenmirzadeh66اینستاگرام:maha.mirzadeh2018@gmail.com:ایمیل:  شماره تماس: ٠٩٩٠٠٧٧٣٢٦٥

︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩
فعالیت در زمینه گردشگری 

شامل برگزاری ت�رهای ورودی، 
خروج�، داخل�، طبی�ت، 

کمپینگ و ...

﹩︭︭︑ زه﹢
کارت لیدری فرهنگ�

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه
١٠ تا ١٣ سال

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی
عربی و کم� انگلیس� 

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ
کارشناس�

﹝︡ارک ︑︭︭﹩ و ﹁﹠﹩
دارای مدارک حرفه ای مربیگری 

در رشته رزم�

﹩︭︭︑ ﹩︫ر︫︐﹥ ورز
رزم� ووش�، کیک بوکسینگ رضا بصری

٣٥ ساله

reza_1torاینستاگرام:٠٩١٩٥٠٨٥٢٨٨شماره تماس: 

﹩︭︭︑ زه﹢
طبی�تگردی، گردشگری، سایکل 

ت�ریست

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ
دکتری

︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ و ﹝︀رت ﹨︀ی ﹁︣دی
بقا در طبی�ت

﹩︭︭︑ ﹩︫ر︫︐﹥ ورز
دوچرخه س�اری، پاراگالیدر، 

ک�هن�ردی

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی
انگلیس�، ترک� استانبول�، 

رومانیایی

فرزاد تک روستا

٣٢ ساله

Tak.tripsاینستاگرام:

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩  
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن

داخل�: بسیاری از شهرهای 
ایران

خارج�: بخش� از کش�ر های 
آسیایی و شرق اروپا

︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩
_راهنمای گردشگری 

تاریخ�-فرهنگ� و طبی�ت 
گردی به مدت ١٧ سال

_مدرس زبان انگلیس� دانشگاه 
به مدت ١٠ سال

_مدرس پیان� ایران� به مدت ١٦ 
سال

_پذیرشگر هتل ٥ ستاره پارس 
به مدت ٣٫٥ سال

﹩︭︭︑ زه﹢
گردشگری، زبان انگلیس�، 

م�سیق�

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ
کارشناس� ارشد 

﹩︭︭︑ ﹩︫ر︫︐﹥ ورز
پیاده روی

︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ و ﹝︀رت ﹨︀ی ﹁︣دی
_راهنمای گردشگری

_مدرس زبان انگلیس�
_مدرس م�سیق�

_پذیرشگر و صندوقدار هتل

﹝︡ارک ︑︭︭﹩ و ﹁﹠﹩
_راهنمای ت�ر تاریخ�-فرهنگ�

_راهنمای ت�ر طبی�ت گردی
_دوره تربیت مدرس دانشگاه 

های علم� و کاربردی
_دوره فرانت آفیس، آیلتس، 

تافل

﹜﹞ ︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز﹫︲﹢︑ ︣︀︨
_مترجم کتاب راه یافته به 

جشن�اره بین الملل�
_٢ سال برگزیده شده به عن�ان 

راهنمای برتر استان کرمان

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی
انگلیس�

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩  
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن

داخل�: تمام ایران
خارج�: ارمنستان، ترکیه، 

مالزی، تایلند، دبی
بهنام صفایی

٣٥ ساله

kermancheaptours.website2.meسایت:behsafaeiاینستاگرام: behsafaei@yahoo.comایمیل:  شماره تماس: ٠٩١٣٦١٨١٨٥٦
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sahar.rostamami4اینستاگرام:

﹩︭︭︑ زه﹢
_مدرس زبان انگلیس� 

_هتلداری

﹩︭︭︑ زه﹢
راهنمای فرهنگ�_تاریخ� 

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه
_١٠ سال هتلداری

_٥ سال راهنما

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ
کارشناس�

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی
انگلیس�، ترک� استانبول�، 

فارس�

سحر رستمی

٤٤ ساله

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩  
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن

داخل�: مسیرکالسیک، ک�یر 
های  مصر، مرنجاب، ابوزید 

آباد، کاراکال یزد، بیشتر مناط� 
تبریز، شمال، تمام مناط� 

زنجان 

sahar.rostamami4اینستاگرام: ٠٩١٢٧٤١٨٨١٢شماره تماس: 

︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩
_بازرس انجمن راهنمایان
_گردشگری استان زنجان

_راهنمای ارگ سلطانیه
_راهنمای ت�رهای ایرانگردی 

_سرپرست و سرلیدر ت�رهای ریل�

﹩︭︭︑ زه﹢
فرهنگ�_تاریخ�

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه
٦ سال سابقه

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی
ترک�، انگلیس�

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ
کارشناس� تاریخ

فرشته نجفی
٣٢ ساله

_fereshteh7�najaاینستاگرام:٠٩١٩٦٧٥٦٥٨٥شماره تماس: 

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩  
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن
سفرهای خارج� نداشتم

اما سفرهای داخل� زیادی 
داشتم

 f218@gmail.com�najaایمیل:  

︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩
_کنترل کیف� شرکت ماشین 

سازی اراک
_راهنمای گردشگری شرکت 

های حام� گشت دورود، ریل 
گشت دورود، آفتاب طالیی 

اراک، آیالر گشت اراک، آمیهان 
اراک

﹩︭︭︑ زه﹢
فرهنگ�، طبی�ت گردی، قطار 

گردشگری
﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ

کارشناس�
﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه

٥ سال

︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ و ﹝︀رت ﹨︀ی ﹁︣دی
_اجرای ت�رهای فرهنگ� و 

طبی�ت گردی
_اجرای ت�رهای قطار گردشگری

برگزاری دوره های مرتبط با 
گردشگری

﹝︡ارک ︑︭︭﹩ و ﹁﹠﹩
_راهنمای گردشگری فرهنگ�
_راهنمای گردشگری طبی�ت

_بلد محل� لرستان
_مدرک پیشرفته یخ و برف 

ک�هستان
_کارآم�زی سنگ ن�ردی و 

ک�هپیمایی
_نجات فن� و بهمن شناس�

﹩︭︭︑ ﹩︫ر︫︐﹥ ورز
ک�هن�ردی، ف�تسال

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩  
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن

داخل�: استان های
مرکزی، لرستان، خ�زستان، 

همدان، تهران، البرز، گیالن، 
مازندران، گلستان، سمنان، 

اصفهان، شیراز، کرمان،  یزد،  
هرمزگان، آذربایجان، کرمانشاه، 

قزوین، زنجان، اردبیل

مجید رشیدی

٣٤ ساله

www.ecotourismiran.blogfa.comسایت:majidrashidiiiiاینستاگرام:rashidi.expert@gmail.comایمیل:   ٠٩١٨٩٦١٣٦٠٩شماره تماس: 
٠٩٠٢٩٦٠٣٦٠٩

sahar.rostamami4اینستاگرام:

﹩︭︭︑ زه﹢
_مدرس زبان انگلیس�

_راهنمای گردشگری

﹩︭︭︑ زه﹢
راهنمای گردشگری

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه
٣ سال

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ
لیسانس

︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ و ﹝︀رت ﹨︀ی ﹁︣دی
مسلط به چهار زبان زنده دنیا 

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی
عربی، انگلیس�، فارس�، تا 

حدودی زبان ترک� استانبول� انیس حنصی سواری

٢٩ ساله

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩  
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن

خارج�: عمان
داخل�: تهران، شمال، 

اصفهان، شهرکرد، یاس�ج، 
چابهار، شیراز، اراک، مشهد، 

خرم آباد، بهبهان

anis_hensi_sawariاینستاگرام: hensisawarianis@yahoo.comایمیل:  ٠٩٣٠٧١٤٠٦٣٢شماره تماس: 

︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩
_لیدرثابت بناهای تاریخ� 

میراث فرهنگ� کاشان
_مجری پروژه های ایام ن�روز 

میراث فرهنگ� با عن�ان 
کاشانگردی به مدت ٥ سال

_اجرای ت�رهای کاشان 
وک�یرمرنجاب و اطراف کاشان 

به مدت ٨ سال
_اجرای ت�رهای طبی�ت گردی 
به شمال، جن�ب و غرب کش�ر

_کانتر آژانس مسافرت� و 
گردشگری ت�رهای داخل�

﹩︭︭︑ زه﹢
کاشان، ک�یر مرنجاب، سیازگه، 

ابیانه

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ
کارشناس� مدیریت گردشگری

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه
١٠ سال فعالیت درحیطه گردشگری

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی
فارس�

﹝︡ارک ︑︭︭﹩ و ﹁﹠﹩
_راهنمای اک�ت�ریسم

_طبی�ت گردی
_راهنمای م�زه

_راهنمای طبی�ت گردی

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩  
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن

کیش، قشم، تمام نقاط شمال 
کش�ر، کردستان، همدان، 

اصفهان، شیراز، تهران

مرتضی زیدی

٣٧ ساله

kashanhistory-leaderاینستاگرام:mortezazeidi411@gmail.comایمیل:   ٠٩١٣٤٦١٢٠٠٧شماره تماس: 

︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩
ورود به ح�زه گردشگری از سال ٩٧ 

به ص�رت جدی و برگزاری ت�رهای 
تهران گردی و طبی�ت گردی 

_فعالیت در زمینه ک�دک به ص�رت 
مقطع�

﹩︭︭︑ زه﹢
طبی�ت و ک�دک

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ
کارشناس� ارشد 

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه
از سال ٩٧

︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ و ﹝︀رت ﹨︀ی ﹁︣دی
فن بیان مناسب، مدیریت و 
رهبری، اشتیاق به یادگیری، 
ت�هد نسبت به کار، مهارت 

مدیریت هیجان، داشتن 
خالقیت، برنامه ریزی و ت�یین 

هدف، مهارت تصمیم گیری

﹩︭︭︑ ﹩︫ر︫︐﹥ ورز
اسکیت، بدنسازی

﹝︡ارک ︑︭︭﹩ و ﹁﹠﹩
روانشناس� ورزش

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی
انگلیس�

﹜﹞ ︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز و﹫︲﹢︑ ︣︀︨
اول�یت و هدفم با ت�جه به 

عالقه ای که به طبی�ت، ک�دک 
و ورزش دارم اجرای تلفیق� از 
گردشگری، ک�دک و ورزش در 

طبی�ت م� باشد.

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩  
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن

کرمانشاه، یزد، شمال سمت 
مازندران، بوشهر، شیراز

میترا مالعلی

٣٥ ساله

mitra-m90اینستاگرام:mitramolaali@yahoo.comایمیل:   ٠٩١٩٤٨٢٤٤٠١شماره تماس: 
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︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩
٨سال سابقه ت�ر گردان�، تهران 

گردی، ایران گردی، طبی�ت 
گردی

﹩︭︭︑ زه﹢
مجری ت�ر ایران گردی، تهران 

گردی و طبی�ت گردی

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ
لیسانس

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه
_٨سال سابقه ت�رلیدری

_برگزاری برنامه های طبی�ت 
گردی

﹝︡ارک ︑︭︭﹩ و ﹁﹠﹩
_دوره های tiketing از ه�ا 
پیمایی کش�ری و ایران ایر

_مدرک مدیر فن� بند ب از 
میراث فرهنگ� و گردشگری 

محبوبه کرمانی
٤٥ ساله

arzan_tourاینستاگرام:٠٩١٢٥٤٤٢٣٠٦شماره تماس: 

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی
انگلیس�

︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ و ﹝︀رت ﹨︀ی ﹁﹠﹩
ک�ه پیمایی

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩  
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن

تهران، قم، اصفهان، سمنان، 
یزد، کاشان، قشم

krmanymhbwbh@gmail.comایمیل:  

sahar.rostamami4اینستاگرام:

︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩
_مترجم

_راهنمای ت�ر
_مدیر داخل� هتل مهینستان 

راهب کاشان
_راهنما راننده لیل�ن

﹩︭︭︑ زه﹢
ایرانگردی

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه
٢٠سال سابقه ت�ر لیدری 
راهنمای محل� کاشان و 

راهنمای ایرانگردی جهانگردی

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ
لیسانس مترجم� زبان 

انگلیس�

︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ و ﹝︀رت ﹨︀ی ﹁︣دی
_برگزاری ت�رهای متن�ع ادبی و 

باستان�
_پارات�ر و گردشگری سالمت، 

گردشگری غذا و گردشگری 
مذهبی

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی
مسلط به زبان انگلیس� واشنا 

به فرانسه

لیال صباغی سادیانی

٣٨ ساله

﹝︡ارک ︑︭︭﹩ و ﹁﹠﹩
ت�رلیدر بین الملل�

﹜﹞ ︀ت ﹝﹢رد﹡﹫︀ز و﹫︲﹢︑ ︣︀︨
_از سال ٢٠٠٨ تا کن�ن راهنمای 

بین الملل� معرف� شده در 
کتاب راهنمای سفر 

lonrlyplanet، راهنمای معرف� 
peterkerber  �در کتاب آلمان

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩  
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن

داخل�: سفرهای ایرانگردی
خارج�: س�ریه، ترکیه، عراق، 

مکه و هند

kashan_tour_leiliاینستاگرام: sabbaghil@yahoo.comایمیل:  ٠٩١٣٢٦٠٨٨٣٩شماره تماس: 

﹩︭︭︑ زه﹢
_ت�رهای ورودی از مبدا چین

_ت�رهای طبی�ت گردی مقاصد 
خاص

_آشپزی در طبی�ت 

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه
_٥ سال سابقه فعالیت در 

ح�زه گردشگری
_١ سال ت�رلیدر رسم� 

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ
دانشج�ی کارشناس� ارشد 

مدیریت جهانگردی دانشگاه 
تهران

﹝︡ارک ︑︭︭﹩ و ﹁﹠﹩
مدرک HSK٤ زبان چین�

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی
چین�، انگلیس� 

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩  
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن

مسیر کالسیک، جزایر جن�بی، 
ک�یر  محمدامین نصری 

٢٧ ساله

amin.nasrii اینستاگرام: amin.nasri1994@yahoo.comایمیل:   ٠٩٣٦٢٥٢٢٥٠٨شماره تماس: 

sahar.rostamami4اینستاگرام:

مجتبی هداوند

٥٥ ساله

︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩
_پرستار بیمارستان نیروی 

ه�ایی
_مسئ�ل درمانگاه شرکت 

صنایع فروآلیاژ
_راهنما گردشگری

︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ و ﹝︀رت ﹨︀ی ﹁︣دی
روابط عم�م�، عکاس�

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ
کارشناس� مدیریت جهانگردی

﹩︭︭︑ زه﹢
پرستاری، کمک های  اولیه، 

عکاس�، روابط عم�م�

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه
_٢٥ سال پرستاری

_٩ سال راهنمای گردشگری

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی
انگلیس�، لری

﹝︡ارک ︑︭︭﹩ و ﹁﹠﹩
حسابداری، کشتکار گلخانه، 
کاربر رایانه، مدیریت بحران

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩  
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن

داخل�: اکثر استانهای ایران
خارج�: تاجیکستان، مالزی، 

نخج�ان، وان، گرجستان، دوبی

www.tripeasy.irسایت:   modjtabahadavandاینستاگرام: Hadavand.tourleader@yahoo.com  ایمیل:   ٠٩٣٣٨٤٠٧٤٢٠ شماره تماس: 

︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩
_رئیس بانک  به مدت ١٠ سال

_کارشناس ارشد بانک� به مدت 
١٠ سال

_٣ دورهمترجم در نمایشگاه 
GTIEX �بین الملل

﹩︭︭︑ زه﹢
گردشگری، هنری، فرهنگ� و 

تاریخ�

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه
_٢ سال فعالیت به عن�ان ت�ر 

لیدر
_همکاری با دو آژانس 

ه�اپیمایی

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ
_لیسانس زبان و ادبیات 

انگلیس�
_ف�ق لیسانس انگلیس� 

(Teaching)
_کارشناس� ارشد مدیریت 

دولت�(معادل)
_مهندس� شبکه MCSE (ناتمام)

﹩︭︭︑ ﹩︫ر︫︐﹥ ورز
_ک�هن�ردی به مدت ١٢ سال 

(نیمه حرفه ای)
_تک�اندو به مدت ٢ سال

_ژیمناستیک به مدت ٨ سال، 
مربی ژیمناستیک به مدت ٥ 

سال

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی
گیلک�، ترک� آذربایجان�، ترک� 

استانبول�، انگلیس�

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩  
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن

داخل�: بیشتر شهرهای ایران، 
در شهرهای بیله س�ار، اه�از، 

ف�من، رشت، انزل�، زنجان، 
ابهر، اردبیل و کرج نزدیک به 

یکسال بوده ام.
خارج�: فرانسه، آلمان، هلند، 

بلژیک، ترکیه، دوبی 

بهنام مملوکی

٥٥ ساله

Behnam.behnam.mاینستاگرام:Behnam.mamlooki@gmail.comایمیل:   ٠٩١٢٢٦٣٥٠١٤شماره تماس: 

ربرت شمیان

٣٨ ساله

︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩
دبیر مترجم راهنما

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ
ارشد آم�زش زبان انگلیس�

﹩︭︭︑ زه﹢
راهنمای سایت های کلیمیان

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه
٦سال

︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ و ﹝︀رت ﹨︀ی ﹁︣دی
ن�یسندگ�، ترجمه، صنایع 

دست� چ�ب

﹩︭︭︑ ﹩︫ر︫︐﹥ ورز
بسکتبال

﹝︡ارک ︑︭︭﹩ و ﹁﹠﹩
گ�اه� پایان دوره ت�رلیدری در 

اصفهان 

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی
انگلیس�

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩  
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن

کاشان، شیراز، یزد

robertshemian@gmail.comایمیل:  ٠٩١٣٧٩٩٥٣٤٦شماره تماس: 
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︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩
_مدرس زبان انگلیس� در حدود 

١٧ سال
_مدرس زبان انگلیس� تخصص� 

راهنمایان و مدیران فن�
_ممتحن-مصاحبه کننده زبان 
انگلیس� راهنمایان و مدیران 

فن�
_مترجم فدراسیون ف�تبال 

جمه�ری اسالم� ایران
_راهنمای گردشگری تخصص� 
ت�رهای ورودی (آژانسهای ارگ 

جدید، سفرهای عالالدین، آیت�، 
سروینه پرواز، هفت سپهر ) 

﹩︭︭︑ زه﹢
ت�رهای ورودی تاریخ�-فرهنگ�

نیما ارشادی
٣٥ ساله

nimaswedenاینستاگرام:٠٩١٩١٨١٦٢٠٦شماره تماس: 

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ
کارشناس مترجم� زبان انگلیس�

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه
بیش از ٥ سال

﹝︡ارک ︑︭︭﹩ و ﹁﹠﹩
دوره های مختلف ایران شناس�، 

تهران شناس�، م�زه شناس�، 
H.O.T دوره

︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ و ﹝︀رت ﹨︀ی ﹁﹠﹩
روابط عم�م� باال، مهارتهای 

زبان� باال، مت�هد، وقت شناس، 
تحلیل گر 

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی
زبان انگلیس� (عال�)، زبان 

آلمان� (مت�سط)، زبان کردی 
چهاردول� و ترک� آذری (در حد 

آشنایی)

﹩︭︭︑ ﹩︫ر︫︐﹥ ورز
ف�تبال

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩  
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن

داخل�: سراسر ایران
خارج�: ارمنستان

nima.ershady@gmail.comایمیل:  

︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩
_باستان شناس

_راهنمای گردشگری
_عکاس

﹩︭︭︑ زه﹢
تاریخ� و فرهنگ�

سهند سعیدی
٣٩ ساله

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه
_٥ سال فعالیت گردشگری
_١٨ سال فعالیت باستان 

شناس� در سرتاسر ایران

﹝︡ارک ︑︭︭﹩ و ﹁﹠﹩
_راهنمای گردشگری بین الملل�

_کارشناس ارشد باستان شناس�
_عکاس�

︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ و ﹝︀رت ﹨︀ی ﹁﹠﹩
عکاس�، نقشه خ�ان�، دوره های 

مقدمات� ک�هن�ردی

﹩︭︭︑ ﹩︫ر︫︐﹥ ورز
دان یک و مربی کاراته، یوگا، 

دوچرخه س�اری

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ
کارشناس� ارشد باستان شناس�

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی
انگلیس� و آذری

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩  
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن
داخل�: تمام مسیرهای 

گردشگری ایران
خارج�: آلمان، اتریش

sahand.saeidiاینستاگرام: saeidisahand@gmail.comایمیل:  

غزال بنی صدر
٣٢ ساله

 ghazal.banisadrاینستاگرام:

﹝︡ارک ︑︭︭﹩ و ﹁﹠﹩
_دارای کارت ت�رلیدری از سازمان 

میراث
_مدرک ه�ان�ردی از مرکز آم�زش 

خلبان� کیش ایر

︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ و ﹝︀رت ﹨︀ی ﹁﹠﹩
گزارشگری، مجری گری، 
ت�رلیدری، مدیر اجرایی 

︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩
_مدیر داخل� شرکت انف�رماتیک 
_کارشناس برنامه ریزی شرکت 

ت�سعه فراگیر نیک رای 
زیرمجم�عه شرکت فراب

﹩︭︭︑ ﹩︫ر︫︐﹥ ورز
 شنا، فیتنس

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ
کارشناس�

٠٩٣٦٤٠٠٤٤٠٥شماره تماس: 
٠٩١٢٣٦٥٣٠٤٤

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی
انگلیس�

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩  
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن
خارج�: روسیه، ترکیه، 
آذربایجان، ارمنستان، 

گرجستان

ghazalworldwide@gmail.comایمیل:  

فرزانه سادات هاشمی 

٣٥ ساله

 Farzanehhashemi.irسایت: __farzaneh_hashemyاینستاگرام:٠٩١٣٨٩٨٧٩١٨شماره تماس: 

︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩
تدریس، ترجمه، ت�ر لیدر

_مدرس مل� فدراسیون جهان� 
راهنمایان گردشگری

_مدرس زبان انگلیس�
_آشنا به زبان آلمان�

_دانشج�ی زبان فرانسه
_عض� انجمن صنف� راهنمایان 

گردشگری

﹩︭︭︑ زه﹢
 ت�ریست گاید، مدرس مل�

wftga، مدرس زبان

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه
شروع فعالیت گردشگری و 

راهنمای زبان انگلیس� از سال 
١٣٨٥

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ
 کارشناس� ارشد بین الملل 

﹝︡ارک ︑︭︭﹩ و ﹁﹠﹩
_مدرک H.O.T سازمان جهان� 

WFTGA گردشگری
_مدرک T.T.T سازمان جهان� 

WFTGA گردشگری
_کارت راهنمای ایرانگردی 
جهانگردی زبان انگلیس�

_کارت راهنمای عم�م� از 
سازمان فن� و حرفه ای

_کارت راهنمای گردشگری 
شهرداری

_گ�اه� بین الملل� مدیریت 
هتل

_در حال اتمام دوره تدریس بین 
Tefl �الملل

﹜﹞ ︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز و﹫︲﹢︑ ︣︀︨
_تالیف: ساختار سازمان� و عملکرد صادرات�

_مقاالت: مدیریت و تکن�ل�ژی برای پنجمین کنفرانس بین الملل� مدیریت در کش�ر روسیه (٢٠١٦)
ساختارهای سازمان� برای س�مین کنفرانس بین الملل� عل�م و مهندس� در کش�ر ترکیه (٢٠١٦)

_ترجمه کتبی و شفاه�
_عض� گروه مترجمان اولین جشن�اره بین الملل� فرش کاشان

 _ترجمه فیلم مستند هجده درصد و مستند خانه سنگ� برای جشن�اره های بین الملل�

︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ و ﹝︀رت ﹨︀ی ﹁﹠﹩
روابط عم�م� باال، آشنا با زبان 

فرانسه و آلمان�، کار با کامپیوتر 
و اینترنت

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی
انگلیس�، فارس�، آلمان�

﹩︭︭︑ ﹩︫ر︫︐﹥ ورز
دوچرخه س�اری اما نه بسیار 

تخصص�

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩  
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن

داخل�: اکثر شهرهای ایران 
خارج�:اکثر شهرهای ت�ریست� 

و تاریخ� کش�ر ترکیه، هند، 
مالزی، عراق

 Hashemy1985@gmail.comایمیل:  

︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩
_مدیر فروش بیمه ما و 

پاسارگاد
_مدیر فروش و بازاریابی شرکت 

قطعات خ�درو
_مشاور گردشگری روستایی 

شهر ک�هبنان، رفسنجان، 
کرمان، بستان آباد، اصفهان 

و... 
مشاور تخصص� اقامتگاه های 

سنت� و بوتیک هتل های 
کش�ر

﹩︭︭︑ زه﹢
گردشگری و هتلداری

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه
٤ سال تخصص�

﹩︭︭︑ ﹩︫ر︫︐﹥ ورز
تنیس 

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ
کارشناس� ارشد مدیریت 

گردشگری 

﹝︡ارک ︑︭︭﹩ و ﹁﹠﹩
_ک�چینگ از آلمان

 NLP_
 اکبر توحیدی 

٢٩ ساله

 Www.safarbama.orgسایت: Safarbama اینستاگرام:٠٩١٢٠٧١٧٠٦٧ شماره تماس: 

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی
انگلیس� و آذری

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩  
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن

داخل�: تمام شهرهای ایران 
خارج�: تایلند، عراق، ترکیه، 

عربستان

 Akbartohidirajol@gmail.comایمیل:  
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︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩

﹩︭︭︑ زه﹢

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه

_مهندس معمار
_همکاری با گروه ه�ر ت�ر

_برگزاری ت�رهای طبی�ت گردی 
و ک�هن�ردی

_ح�زه جن�ب کش�ر
_طبی�ت و تاریخ استان فارس

_٤ سال تجربه برگزاری ت�ر 
_طبی�ت و دوستانه

_یک سال تجربه ت�ر تاریخ�

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ

﹝︡ارک ︑︭︭﹩ و ﹁﹠﹩

︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ و ﹝︀رت ﹨︀ی ﹁︣دی

_لیسانس معماری 
_دانشج�ی ارشد مدیریت 
جهانگردی دانشگاه شیراز

_مدرک ک�ه پیمایی و غار 
پیمایی و دره پیمایی مقدمات�

_لیدر رسم� ایرانگردی
_لیدر طبی�ت گردی 

تسلط بر ارائه و فن بیان باال

﹩︭︭︑ ﹩︫ر︫︐﹥ ورز

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩  
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن

_ک�ه ن�ردی
_دره ن�ردی

_سایکل ت�ریست

_انگلیس�
_گ�یش مردم جن�ب

_داخل�: تقریبا کلیه استان ها
_خارج�: قطر، امارات، مالزی، 

ترکیه

︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩

﹩︭︭︑ زه﹢

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ

﹝︡ارک ︑︭︭﹩ و ﹁﹠﹩

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩  
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن

انگلیس�

︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩

﹩︭︭︑ زه﹢

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ

﹝︡ارک ︑︭︭﹩ و ﹁﹠﹩

_راهنمای ت�ر (١٣٨٤ تا کن�ن)
_مدرس زبان انگلیس� 

(١٣٨٥-١٣٨٨)
_مسئ�ل بازرگان� خارج� 

شرکت آبکام یزد (١٣٨٤-١٣٩٢)

تاریخ�-فرهنگ�

_راهنمای ت�ر تاریخ�-فرهنگ� 
بین الملل� از سال ١٣٨٤

_٤ سال فعالیت در زمینه 
طبی�ت و ت�رهای داخل�  

کارشناس� ارشد مدیریت 
گردشگری_برنامه ریزی ت�سعه 
(دانشگاه شیخ بهایی اصفهان)

_دوره راهنمای ت�ر بین الملل�
_کارشناس� زبان و ادبیات 

انگلیس� از دانشگاه یزد
_دوره هات (ت�انمندی راهنمایان 
گردشگری) از م�سسه خانه سفر

_دوره های مقدمات� ک�هپیمایی، 
نقشه خ�ان�، امداد و نجات و 
محیط ک�هستان از فدراسیون 

ک�هن�ردی

_داخل�: تقریبا همه مسیرهای 
شناخته شده طبی�ت گردی و 
کمپینگ و مسیرهای شناخته 

شده تاریخ�-فرهنگ� 
کش�ر(اصفهان، یزد، شیراز) 

_خارج�: استانبول، دبی، 
هند(انفرادی)

_کارشناس دیجیتال مارکتینگ 
شرکت سفرهای عالالدین

_پذیرشگر و مسئ�ل تشریفات 
هتل ملک التجار یزد

_سردبیر نشریه فارمگ
_راهنمای ت�رهای ورودی

_مترجم انجمن جهان� پزشکان 
صلح و سالمت

راهنمای ت�رهای ایرانگردی 
انگلیس� و فرانس�ی زبان

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه
٣ سال سابقه راهنمای ت�ر 

رسم�

کارشناس� ارشد مدیریت 
جهانگردی

_ترجمه
_ت�لید محت�ا

_تدریس دروس دانشگاه�
_دیجیتال مارکتینگ

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن

_انگلیس�
_فرانس�ی

یزد، خ�زستان، تهران، 
مسیرکالسیک

امری ارغوان
32 ساله

معصومه السادات
 مریسلمیی

37 ساله
نام مستعار:سمانه

مژگان حقیقی
27 ساله

amirarghavan1988شماره تماس: ٠٩٣٧٠٧٦١٠٤٣  mehraz_amir@yahoo.comایمیل:   اینستاگرام:

شماره تماس: ٠٩٣٠٠٩٥٩٣٤٩  Mozhganht777@yahoo.com ایمیل:  

samaneh.mirsalimi فیسبوک: samane mirsalimi@475samaneلینکدین: تریپ ادوایزر:

︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩

﹩︭︭︑ زه﹢

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ

︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ و ﹝︀رت ﹨︀ی ﹁︣دی

﹩︭︭︑ ﹩︫ر︫︐﹥ ورز

︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩

﹩︭︭︑ زه﹢

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی
انگلیس�

︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩

﹩︭︭︑ زه﹢

١٨ سال

 آزاد؛ تجارت گردو وخشکبار

ورزش�

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه
٢٠سال

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ
 کارشناس�، دانشج�ی دکتری

﹩︭︭︑ ﹩︫ر︫︐﹥ ورز
 ف�تسال

﹩︭︭︑ ﹩︫ر︫︐﹥ ورز
 ف�تسال

︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ و ﹝︀رت ﹨︀ی ﹁︣دی
_درجه یک امدادگرهالل احمر، 

_مدرک ف�ریت های پزشک� 
وکمک های اولیه

_پرورش قارچ دکمه ای
_پرورش زنبورعسل

ICD مدرک کاربررایانه_
_شناخت گیاهان دارویی
_درجه مل� داوری لیگ 

ف�تسال کش�ر

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن

_عربی
_لری

_در حال یادگیری زبان 
انگلیس�

﹫︲﹢︑ ︣︀︨︀ت
_مدرک کاردان� کامپیوتر

_کارشناس� آم�زش ابتدایی
_دانشج�ی دکتری تربیت بدن�

_فرزند جانباز وآزاده دفاع 
مقدس

_داخل�: اکثر شهرهای ایران 
_خارج�: عراق، امارات 

(دبی)

اینستاگرام:ایمیل:  

شماره تماس: nimawwe.7@gmail.com٠٩١٨٣٥٢٦٣٨٥ایمیل:  

اینستاگرام:شماره تماس: ٠٩١٢٢٥٩١٥٨  sartr@gmail.comایمیل:  

مدیر فروش و روابط عم�م� 
مجم�عه های Lc Waikiki پیک 

برتر استان
کارگردان، ن�یسنده و بازیگر 

تئاتر و فیلم
لیدر و مدیر ت�رهای طبی�تگردی

طبی�تگردی

١١سال، از سال ٨٨

دیپلم(انصراف ازدانشگاه)

دوره بقا در طبی�ت
دوره شرایط سخت

دوره رفتار شناس� حیوانات وحش�

دارای دان ١ رشته نین ج�تس� و 
مربی سبک

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩  
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن

ترک� آذری

داخل�: ک�یر کاراگال، ک�یر مصر، 
ک�یر ابوزید، ک�یر مرنجاب، اکثر 

شهرهای دارای جنگل آزاد و 
طبی�ت های بکر

Saran.ninja@yahoo.com omidrazaghnezhad
maya_tourism_group   :٠٩٢١٣٧٥٧٨٧٧شماره تماس

٠٩١٩٢٦٢٧٠١٤

امید رزاق نژاد
29 ساله

کارشناس ورزش شهرداری 
تهران

_طبی�ت گردی
_جنگل ن�ردی

_ت�رهای ورودی

_کارشناس� مدیریت گردشگری
_دانشج�ی کارشناس� ارشد اک� 
ت�ریسم دانشگاه شهید بهشت� 

︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ و ﹝︀رت ﹨︀ی ﹁︣دی
_نجاتگر هالل احمر
_مربیگری اسک�اش

_مربیگری درجه ٣ اسک� آلپاین
_دوره های مرتبط با ک�هستان

_بقا

﹩︭︭︑ ﹩︫ر︫︐﹥ ورز
_اسک�

_سنگ ن�ردی

Kamyar.b1983

milad_ghamari92اینستاگرام:

www.gardeshgar.orgسایت:

کامیار بادپا 
27 ساله

میالدقمری
29 ساله

نام مستعار: میالد
تویسرکانى
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︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩

﹩︭︭︑ زه﹢

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠︀رت ﹨︀ی ﹁︣دیآ﹞ و ︀﹨ ﹩︀﹡ا﹢︑

﹩︭︭︑ ﹩︫ر︫︐﹥ ورز

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩  
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن

︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩

﹩︭︭︑ زه﹢﹩﹠﹁ و ﹩︭︭︑ ︡ارک﹞

اینستاگرام:ایمیل:  

ایمیل:  

︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩

﹩︭︭︑ زه﹢

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی
انگلیس�

﹩︭︭︑ ﹩︫ر︫︐﹥ ورز
مقام دوم کش�ر در ورزش کنگف� 

در ١٩ سالگ�

١١ سال سابقه در برگزاری 
سفرهای طبی�تگردی و کمپینگ 
داخل� و خارج� (از سال ٨٨ تا 

کن�ن)

فرهنگ�_تاریخ�، طبی�تگردی، 
بقا در طبی�ت، آشپزی در طبی�ت

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه
_ت�ر لیدر و برگزار کننده ت�رهای 

داخل� و خارج� (از سال٨٨)
_دارای چند مقاله در زمینه 
ت�سعه صن�ت گردشگری و 

برنده جایزه هنر و ت�سعه 
گردشگری از طرف سازمان 

میراث فرهنگ�، صنایع دست� و 
گردشگری (وزارت گردشگری 

فعل�) 
_عض�یت در انجمن صنف� 

راهنمایان گردشگری( ٩٠_٩٣)
کارشناس� مدیریت جهانگردی

︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ و ﹝︀رت ﹨︀ی ﹁︣دی
ارتباط جمع� و رهبری گروه، 

اطالعات عم�م�

﹝︡ارک ︑︭︭﹩ و ﹁﹠﹩

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩  
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن

_دوره راهنمای ت�ر بین الملل�
_دوره بقا در طبی�ت

_دوره طبی�تگردی تخصص�
_دوره امداد و نجات و کمک های 

اولیه

_داخل�: ٣٠ استان از ٣٢ 
استان ایران، برگزاری ت�رهایی 

در زمینه طبی�تگردی و کمپینگ 
و فرهنگ� و تاریخ� از مبدا 

تهران  
_خارج�: کش�ر های ترکیه، 

گرجستان، ارمنستان

ت�میرکارات�مبیل

ک�هن�ردی

١٢سال

دیپلم

﹝︡ارک ︑︭︭﹩ و ﹁﹠﹩
_مقدمات� سنگن�ردی

_پزشک� ک�هستان، نجات 
درک�هستان، ه�اشناس� 

ک�هستان
_حفظ محیط زیست

_ک�هپیمایی
_ج� پی اس

قدرت بدن� واستقامت فردی باال

کشت� وک�هن�ردی

_انگلیس�
_ترک�

فقط عراق

sadat.nazari@yahoo.comofogh.tehran
sedrezanazar64 شماره تماس: ٠٩١٢٢٩١٢٨٥٧  

سیدغالمرضانظری
44 ساله

نام مستعار: رضا

﹩︭︭︑ ﹩︫ر︫︐﹥ ورز
مربی کشت�، شنای آب های آزاد، 

ک�ه ن�ردی

_آتش نشان، لیدر

طبی�ت گردی، ک�ه ن�ردی، 
دوچرخه ک�هستان، شنا، امداد 

و نجات

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه
از سال ٩٠ 

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ
لیسانس مدیریت امداد در س�انح

_دوره های تخصص� ک�ه ن�ردی
_دوره بین الملل� دسترس� با 

طناب ایراتا

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن

انگلیس� (ضعیف)

بیشتر نقاط ت�ریست� کش�ر، 
رکاب زدن با دوچرخه در چند 

مسیر همانند تهران تا شمال و 
بوشهر تا بندر عباس

�re59man@yahoo.com  اینستاگرام:شماره تماس: ٠٩١٢٢٢٥٨٣٥٤alihashemi.59 

pouria.travelاینستاگرام:شماره تماس: ٠٩١٩٠٢٥١٠٠٢  

عیل هاشمی 
40 ساله

پوریا هاشمی
29 ساله

نام مستعار:پدر پوریا، 
لیدر پوریا

︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩

﹩︭︭︑ زه﹢

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه

_مدیر کلینیک دندانپزشک� به 
مدت ٢٠ سال

_برگزاری دو ت�ر بیس کمپ 
اورست در سال های ٩٥ و ٩٦

_دور آناپورنا در سال ٩٦
_شهرگردی و طبی�ت گردی نپال 

در سال ٩٦

طبی�ت گردی

٩سال

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ

﹝︡ارک ︑︭︭﹩ و ﹁﹠﹩

︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ و ﹝︀رت ﹨︀ی ﹁︣دی

ف�ق لیسانس معماری

کار آم�زی ک�هپیمایی

_روابط عم�م� باال
_مدیریت گروه 

﹝︡وده  و ﹝﹆︭︡ ︨﹀︣﹨︀ی  دا︠﹙﹩  
و ︠︀ر︗﹩ ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن

﹩︭︭︑ ﹩︫ر︫︐﹥ ورز
دوچرخه س�اری

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی
_انگلیس�

_ترک� استانبول�

_خارج�: نپال، ترکیه، تایلند، 
گرجستان، امارات، ارمنستان

︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩

﹩︭︭︑ زه﹢

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ

﹩﹚﹞ ︠︀ر︗﹩ و ﹩︭︭︑ ز︋︀ن ﹨︀ی
انگلیس�

︨﹢ا︋﹅ ︫︽﹙﹩

﹩︭︭︑ زه﹢

برگزاری ت�ر به مدت ١٢ سال

_طبی�ت گردی
_جنگل ن�ردی
_سنگ ن�ردی

_ک�هن�ردی
_دوچرخه س�اری 

کارشناس� مدیریت و صن�ت 
گردشگری

﹝︡ارک ︑︭︭﹩ و ﹁﹠﹩
_مدرس سنگن�ردی

_مربی ک�هن�ردی
_مربیگری درجه ٣ دوچرخه 

ک�هستان
_عض� جامعه راهنمایان 

ک�هستان

﹩︭︭︑ ﹩︫ر︫︐﹥ ورز
_ک�هن�ردی

_سنگ ن�ردی، یخ و برف
_دوچرخه س�اری ک�هستان

بازنشسته تامین اجتماع�

_طبی�ت گردی
_ک�هن�ردی

_ت�رهای داخل�

﹝﹫︤ان و ﹝﹆︡ار ︑︖︣︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در ﹢زه
٢٥سال

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ

﹝︡ارک ︑︭︭﹩ و ﹁﹠﹩

کارشناس� مدیریت بازرگان�

_مربی درجه٣ک�هستان 
سازمان امداد و نجات

_مربی درجه ٣ سنگن�ردی
_ک�هپیمایی وصع�دهای 

ورزش� ازفدراسیون ک�هن�ردی
_دوره های پیشرفته برف ویخ و 

جستج� و نجات

﹩︭︭︑ ﹩︫ر︫︐﹥ ورز
_ک�هن�ردی
_سنگن�ردی

شماره تماس: ٠٩١٢٢٦٢٣٤٨٧  Arch.mohamadpour@gmajl.comایمیل:  

شماره تماس: ٠٩١٢٤٣٩٨١٤١ Marco_sepidehاینستاگرام:mahyar.tayebi@gmail.comایمیل:  

علریضا محمدپور
40 ساله

نام مستعار: خشایار

مهیار مریطییب
41 ساله

al.ireza9012اینستاگرام:jafarybaranu@yahoo.comایمیل:   شماره تماس: ٠٩١٤٣٤٧٨٧٣٤

علریضاجعفری
 باراین
57 ساله
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www.safarparty.com 



پیشنهادات بدنه گردشگری کشور
به رئیس جمهور آینده

 تهیه کننده: مجله اینترنتی سفرنویسان
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمد اسماعیل ارجمندی

 روابط عمومی: همایون ارجمندی
ویراستار: شراره موحدی

گرافیست: نازنین آقاسی بیک
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شماره تماس: 09918420738
پلتفرم مرجع تخصصی برگزاری تورهای گردشگری

.com مجله اینترنتی سفرنویسان
اولین مجله اینترنتی رایگان گردشگری کشور

ــرای تدویــن  ــر ایــن موضــوع کــه ب توجــه و تاکیــد ب
ســند راهبــردی گردشــگری زحمــات فراوانی کشــیده 
ــود،  ــرح می ش ــه مط ــی ک ــذا مباحث ــت؛ ل ــده اس ش
فقــط از دیــد نقــد متــن و محتــوا و نیــز بررســی بعــد 
اجرایــی موضــوع اســت، کــه همــواره پــس از اجــرای 
هــر ســند و برنامــه ای مشــخص خواهــد شــد و ایــن 

ســند هــم از ایــن قاعــده کلــی، مســتثنی نیســت. 
هــدف از ارائــه پیشــنهادات، یــاری در جهــت اصــالح 
ــن  ــا پرداخت ــه ب ــواردی اســت ک نقــوص و بررســی م
ــزون  ــند، اف ــی س ــه بخش ــی و نتیج ــا، کارای ــه آن ه ب
ــر  ــد، نظ ــی می آی ــه در پ ــواردی ک ــد. م ــد ش خواه

کارشناســان مختلــف بخــش دولتــی و خصوصــی اســت 
ــوده و  ــت ب ــغول فعالی ــگری، مش ــوزه گردش ــه در ح ک
تجربــه مســتقیم در ایــن زمینــه دارنــد؛ نــکات بــه شــرح 
ــند  ــری س ــی و بازنگ ــه آن بازبین ــه الزم ــت ک ــر اس زی

ــت: ــوص آن اس ــع نق ــگری و رف ــردی گردش راهب
• یکپارچه سازی مدیریت، در خدمت رسانی دستگاه های 

اجرایی.
• تصویب و ابالغ احکام در مجلس.

• گسترش سند به تمامی بخش ها و خروج آن از انحصار 
دولت.

الزم است برای اصالح سند به موارد زیر توجه شود:
• توجه کاندیداها )ریاست محترم جمهور( به گردشگری 

به عنوان اولویت برتر. همانطور که بارها در جلسات، 
نشست ها، سمینارها و وبمینارهای این حوزه مطرح شد؛ 

بــا  جامعــه،  از  مهمــی  بخــش  به عنــوان  زنــان 
اولیــن  به عنــوان  خانــواده  و  خــاص  ویژگی هــای 
رکــن زندگــی اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی و 
ــزی  ــژه ای در برنامه ری ــگاه وی ــی از جای ــی سیاس حت
برخــوردار هســتند. امــروزه مباحــث مربــوط بــه زنــان 
در اولویــت قــرار دارد زنــان بــه عنــوان نیمــی از 
ــی در  ــم و حیات ــیار مه ــش بس ــه، نق ــت جامع جمعی

ــد.  ــواده دارن ــه و خان ــی جامع ــالمت روان س
تقریبــا همــه برنامه هــا، از خانــواده شــروع و بــه 
ــادر  ــواده، م ــد. محــور خان ــه اجتمــاع نشــر می یاب بقی
و یــا همــان زن اســت؛ لــذا توجــه بــه ایــن مقولــه از 
اعتبــار و اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار اســت. در 

ــر  ــاع پررنگ ت ــان در اجتم ــور زن ــروزی حض ــع ام جوام
از هــر زمانــی اســت و ایشــان ثابــت کرده انــد کــه 
ــا  ــته و ب ــوار را داش ــو دش ــای ول ــام کاره ــی انج توانای
مســئولیت پذیری، دلســوزی و تعهــد در جامعــه حضــور 

داشــته اند. 
در حــوزه گردشــگری کــه زیرشــاخه های متنــوع و 
ــت،  ــان داش ــرات اذع ــه ج ــوان ب ــددی دارد، می ت متع
حضــور زنــان در ایــن عرصــه ضــروری و کارآمــد اســت. 
ــا  ــه آنه ــه ب ــه توج ــوط، ک ــوارد مرب ــی م ــر، برخ در زی
ــت  ــر مثب ــوده و تاثی ــر ب ــوزه موث ــن ح ــد در ای می توان

ــد: ــد ش ــر خواه ــد، ذک ــته باش داش
جدی گرفتن اهمیت حضور بانوان در صنعت   •

گردشگری.
• توجه به نقش کلیدی بانوان در امر مهمان پذیری.

• ورود بانوان در بخش مدیریتی و سیاست گذاری)با 

گردشگری صنعتی است که پتانسیل آن را دارد تا در 
کنار نفت و پترو شیمی رشد کرده و نقطه اتکایی برای 

وضعیت اقتصادی کشور باشد. 
• توسعه گردشگری به عنوان یک پیشرانه و 

شتاب دهنده برای تاثیر بیشتر بر تمامی بخش ها.
• توجه ویژه به استراتژی توسعه، با در نظر گرفتن 

گردشگری به عنوان یکی از ارکان اساسی برنامه ریزی.
• توجه و کمک به سایر دستگاه ها، به علت بین بخشی 

بودن گردشگری. 
• در اولویت قرار دادن صدور احکام الزم.

• تضمین اجرایی شدن قوانین. صرفا صدور قوانین 
نمی تواند تغییری ایجاد کند. تضمین اجرای آن قوانین 

است که می تواند موجبات دلگرمی اهالی این حوزه 
باشد.

• توجه به متنوع سازی محصوالت گردشگری.
• توجه به مسئله مهم برندسازی. تحت استانداردهای 

جهانی؛ تحت عنوان یک برند ملی.
• توجه به مسئله رقابت پذیری و مزیت¬های نسبی و 

مطلق ایران، در خصوص گردشگری.
• تالش برای بهبود محیط کسب و کار.

• راه اندازی سازمان های مدیریت مقصد، به منظور 
برنامه ریزی و حل بحران.

• هماهنگی بین بخش های مختلف ظرفیت سازی و 
مشارکت ذی نفعان.

• برطرف نمودن ضعف مدیریتی و رفع ناهماهنگی بین 
بخش های مختلف)اعم از دولتی و خصوصی(

توجه حضور پررنگ بانوان در عرصه گردشگری(
• اهمیت و پرداخت به نقش موثر بانوان در بخش 

راهنمایان تور.
• تشویق به حضور بیشتر بانوان در حوزه بوم گردی )با 
توجه تالش ها و فعالیت های کارآمدشان در این حوزه( 

• حمایت از بانوان توان مند در حوزه صنایع دستی.
• حمایت از بانوان در راه اندازی کسب و کارهای حوزه 
گردشگری به پشتوانه قابلیت تاب آوری و توان و تعهد 

باالی شغلی.
• توجه به نقش بانوان در خانواده. 

• توجه به این مهم که رویکرد جهانی توجه به بانوان 
است. )ایجاد فرصت  و امکانات برابر برای بانوان(

• حمایت از پیشنهادات و طرح های بانوان )با توجه به 
محتاط بودن و دوری از مخاطرات در نتیجه احتمال  

شکست کمتر پیشنهادات شان( 

• تمرکز و توجه بر نقشی که زنان، با آرامش بخشی 
به سفر، ایجاد زمینه و لزوم سفر در توسعه گردشگری 

دارند.
• تفاوت قائل نشدن در سیاست گذاری، کارآفرینی و 

فعالیت¬های مرتبط بین زن و مرد.
• انتصاب متخصصین خانم به پست های مدیریتی )با 
توجه به احتمال کمتر فساد   شغلی و ضد فساد عمل 

کردن بانوان.(
GDP توجه به سهم زنان در •

برای توجه بیشتر به خانواده و زنان توجه به این موارد 
ضروری است:

• اصالح و بازنگری قوانین و سیاست¬ها.
• اصالح نگاه و فرهنگ¬سازی.

• ارائه برنامه برای توان مندسازی بانوان.
• تشویق به ورود به بخش سرمایه¬گذاری. 

سند راهبردی گردشگری

نقش زنان و خانواده در صنعت گردشگری



146147

شماره تماس: 09918420738
پلتفرم مرجع تخصصی برگزاری تورهای گردشگری

.com مجله اینترنتی سفرنویسان
اولین مجله اینترنتی رایگان گردشگری کشور

ــه اهــداف و  ــرای رســیدن ب ــوارد ب از اساســی ترین م
برنامه هــا داشــتن نقشــه راه اســت؛ اســتراتژی مــدون 
و مرحله بنــدی گام هــا، بــرای رســیدن بــه ســرمنزل 
ــت  ــر دول ــه ه ــت ک ــزی اس ــن چی ــود، مهم تری مقص
و حاکمیتــی بایــد بــه آن توجــه نمایــد. گردشــگری 
ــن امــر مســتثنی نبــوده و نیازمنــد نقشــه  ــز از ای نی
راه بــرای گام هــای کوتــاه، میــان و بلندمــدت اســت. 
ــه  ــگری، ب ــرای گردش ــع ب ــرح جام ــک ط ــن ی تدوی
برنامه ریــزی  و  روشــن  مســیری  اتخــاذ  منزلــه 
ــد  ــر می توان ــن ام ــت. ای ــذاری اس ــاس هدف گ براس
تضمینــی بــرای نیــل و دســت یابی بــه هــدف و 
اعتــالی هرچــه بیشــتر ایــن صنعــت ســودمند باشــد. 
در زیــر بــه برخــی مســائل در ایــن خصــوص اشــاره 

می شــود:
• تغییر نگرش نسبت به گردشگری.

• توسعه نرم افزاری و سخت افزاری فضای گردشگری.
• تنش زدایی در عرصه بین المللی.

• تعیین تکلیف و وظیفه دولت و بخش خصوصی )به 
تفکیک( 

• رویکرد کل نگر، با تاکید بر ساختار غیرمتمرکز 

گردشگری.
• توجه به امر بسیار مهم امنیت.

• توجه به امر مهم آموزش و آگاهی)توجه به آموزش 
رسمی و غیر رسمی(: درون و برون سازمانی. 

• شناسایی و معرفی کاربردی تر جاذبه ها.
• ایجاد و توسعه زیرساخت ها؛ مانند: مخابرات؛ برق، 

بهداشت، ...
• گسترش راه ها به عنوان یک زیرساخت اساسی و مهم. 

)به خصوص راه آهن که می تواند نقطه اتصال همه 
بخش ها  باشد و نیز فرودگاه ها و اسکله ها(

• توسعه انواع اقامت گاه ها؛ پذیرایی ها و توسعه 
فوریت های پزشکی.

• توجه به تبلیغات به عنوان یک وظیفه حاکمیتی.
• بازاریابی، بخش بندی بازارهای هدف گردشگری ایران.

• حمایت و ترویج خالقیت و نوآوری.
• تالش در پیوند سه حوزه در داخل وزارت خانه.

• توجه به سرمایه گذاری خارجی.
• اولویت بندی به دلیل محدودیت منابع.

• توجه به مواردی همچون: کسب و کارهای گردشگری؛ 
جوامع محلی و گردشگران.

TSA توجه به امر آمار •
• توجه به محیط زیست.

مطمئنــا یکــی از خواســته های هــر صنــف و فعالیتــی، 
دریافــت خدمــات در ســطح اســتاندارد و بــه بهتریــن 
ــا  شــکل ممکــن اســت. در بخــش گردشــگری نیــز ب
ــا  ــز ب ــوزه و نی ــن ح ــودن ای ــترده ب ــه گس ــت ب عنای
ــان  ــیعی از متقاضی ــف وس ــا طی ــه ب ــه این ک ــه ب توج
روبــرو اســت، پاســخ گویی بــه آن هــا نیازمنــد ســاز و 

کاری مناســب اســت. 
ایــن صنعــت همچنــان در حــال بــه روز رســانی 

و گســترش اســت و از آنجــا کــه پتانســیل بســیار 
ــی و ارزآوری دارد، برداشــتن  ــا کیف ــت ارتق ــی جه باالی
مســیر  از  دســت،  ایــن  از  موانعــی  حتی االمــکان، 
ــه  ــد رو ب ــریع رون ــات تس ــد موجب ــرفتش می توان پیش
ــد  ــه تاکی ــم آورد. الزم ب ــی اش را فراه ــد و بالندگ رش
بخش هــای  بــه  وابســته  گردشــگری  کــه  اســت 
متعــددی اســت کــه همــکاری و هماهنگــی ایــن 
ــت و  ــروری اس ــری ض ــی، ام ــوس اجرای ــا و رئ بخش ه

ــگری، در  ــت گردش ــره صنع ــی پیک ــوس اصل ــه رئ هرچ
ــرده و  ــت ک ــم حمای ــد از ه ــی ســازگار و قانون من تعامل
ــده روشــن تری را  ــد، آین ــل کنن ــده عم ــزی ش برنامه ری
ــن  ــد و همچنی ــور ش ــگری متص ــرای گردش ــوان ب می ت
می تــوان بخش هــای جدیدتــری را در ایــن صنعــت 

ــرد. ــدازی ک ــترده راه ان گس
ــه  ــاندن آن ب ــگری و رس ــت گردش ــی صنع ــا کیف ارتق
اســتاندارد جهانــی تضمیــن کننــده جهشــی در بخــش 

ــود.  ــد ب ــت خواه ــن صنع ــن اقتصــادی ای تامی
در ادامــه  برخــی نظــرات و پیشــنهادات در ایــن خصوص 

ــه می گردد: ارائ

• توجه به سازمان های مدیریت مقصد، به منظور 
خدمات رسانی بهینه.

• لزوم هماهنگی بین بخش های مختلف.
• ظرفیت سازی و مشارکت ذی¬نفعان)تقویت ساختار(

• توجه به نگرش سیستمی. 
• رفع اشکال در نظام سیاست گذاری و برنامه  ریزی.

• رفع ابهام و شفاف سازی در حوزه وظایف قانونی.
• برطرف نمودن برخوردهای سلیقه ای.

• رفع فقدان )و یا کمبود( نیروهای متخصص. با به کار 
گیری متخصصان این حوزه.

• اعمال تقسیم کار. 
  

اگر بخواهیم دولت بار سنگین اداره کشور را با 
دیگران سهیم شود، بهترین راه، تعامل سازنده با 

بخش خصوصی و واگذاری اختیارات به واحدهای 
محلی برای اداره بهتر سرزمین است؛ لذا تشویق این 
بخش و ایجاد شرایط مناسب برای ورود متخصصان 
و صاحبان تجربه این صنعت و ایجاد بستر مناسب 

برای سرمایه گذاری، شرایط را برای اداره بهتر و 
خروجی های مناسب تر فراهم می آرود. در پی نظرات 

کارشناسان در این خصوص ارائه می گردد:
نکته: دولت وضع قانون)قانون گذاری( و تدوین 

سیاست)سیاست گذاری( و نظارت و ارزیابی را بر 
عهده داشته باشد. )چگونگی و کیفیت واگذاری 

اختیارات به بخش خصوصی وابسته به این مهم است 
که چه چیزهایی باید و یا می تواند واگذار شود.(

• قطع ید رانت ها و مافیای قدرت.
• آمادگی دولت برای پذیرش واگذاری اختیارات، به 

بخش خصوصی )واگذاری امور غیر حاکمیتی(
• عبور از سیستم سنتی و برطرف نمودن 

بروکراسی های دست و پا گیر.
• اجرایی شدن آیین نامه ها و موارد قانونی به طور 

کامل.
• توجه به ضابطه به جای رابطه.

• رفع تدریجی و مرحله به مرحله موانع خصوصی سازی. 
• همگرایی بین دولت و بخش خصوصی. 

• تفکیک و روشن سازی مسئولیت های دولت و بخش 
خصوصی در جهت جلوگیری از ورود به حیطه اختیارات 

یکدیگر.
• شناسایی و حمایت از بخش خصوصی در جهت رشد و 

بالندگی.
• شکل گیری واقعی اتحادیه ها و اصناف تخصصی.

• شکل گیری ساختار رقابتی در مسیر ترویج نظارت و 
خود کنترلی. 

• ارتقاء آگاهی و رسیدن به فهم مشترک.
• لزوم مطالعه تطبیقی و بومی سازی آن.

مهمترین موانع دستیابی به شرایط مطلوب در این 
خصوص عبارتند از:

• وجود فساد گسترده.
• محیط ناسالم کسب و کار. 

• بی ثباتی اقتصادی، تورم و رکود.
• تغییر قوانین، مقررات، آئین نامه ها، دستورالعمل ها، 

نقشه راه گردشگری

اعمال مدیریت یکپارچه در خدمت رسانی دستگاه های اجرایی

واگذاری تصدی گردی گردشگری به بخش خصوصی
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جای تبلیغات شما اینجاست!


