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یادداشت/ گردشگري و نوروز 1400
چهره صنعت گردشگری بعد از کرونا چگونه خواهد بود

تیر خالص کرونا به گردشگری
اقتصاد صنعت گردشگری طی بحران کووید 19

 هدف گذاری عربستان برای سرمایه گذاری 810 میلیارد دالری
در بخش گردشگری

کرونا صنعت توریسم را زمین گیر کرد
راه های مجازی جذب توریست

صنعت گردشگری چه زمانی احیا می شود؟
کرونا 22 هزار میلیارد تومان به صنعت گردشگری کشور آسیب زده است
گردشگری کشاورزی، امیدواری نو برای معیشت پایدار و توسعه روستایی

وضعیت گردشگری ترکیه در دوران کرونا
جهت یابی بورس در 1400

ایران چندمین کشور دنیا در میراث ثبت شده است
رشد ساالنه 11 درصدی گردشگری کشاورزی جهان تا سال 2029

تجارت الکترونیک  B2B   در صنعت گردشگری
گردشگری مجازی ناجی سنعت گردشگری از بحران کرونا

گردشگری فرصتی برای توسعه مناطق روستایی
تاثیر تجارت الکترونیک بر صنعت گردشگری

تشدید حباب در بازار مسکن
20تا از بهترین کارها در منزل که زندگی شما را می سازد
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مردم ما سال دشواري را پشت سر گذاشتند. مشکالت فراواني که برایشان به وجود آمد و از جمله شیوع 
ویروس کرونا از جهات مختلف زندگي مردم را تحت تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطي، پیداست که 
مردم نیازمند تفریح و سیاحتند تا بتوانند فشارهاي وارد آمده به روح و روان خود را تا حدي تسکین بدهند. 
سفر، یکي از بهترین راه ها براي برون رفت انسان از فشارها و خستگي هاي روح و روان است. تجربه قرن هاي 
متمادي نشان داده است که انسان هاي اهل سفر روح و روان سالم تري دارند و بعد از سفر مي توان کسب و 
کارها را بهتر و با توش و توان باالتري دنبال کرد. حال در شرایطي که کرونا هر گونه سفري را با مالحظاتي 
روبرو کرده، چه باید کرد؟ طبیعي است که نمي توان سفر را از زندگي مردم حذف کرد. بنابراین باید به گونه اي 
رفتار کرد که در عین تضمین سالمت و امنیت بهداشتي، مردم بتوانند از مزیت سفر و التیام روح و روان خود 
به واسطه آن برخوردار شوند. به خصوص براي تعطیالت نوروز که همواره فصل سفر مردم ایران بوده است.

ما معتقدیم همان طور که سازمان جهاني گردشگري هم صراحتا اعالم کرده، سفر ایمن امري کامال امکان پذیر 
است. کافي است مدیریت ها درست باشد و نظارت کافي وجود داشته باشد. مساله اقامت یک وجه مهم سفر 
است. بنابراین مسافران باید در جاهایي اقامت کنند که امنیت بهداشتي و سالمت آن تضمین شده باشد. دولت، 
وزارت بهداشت و ستاد کرونا باید مردم را از اسکان در اقامتگاه هاي غیررسمي مانند خانه هاي اجاره اي که هیچ 
نظارتي روي آنها نیست، باز بدارند و آنهارا به اقامت در اقامتگاه هاي رسمي و مورد نظارت و ایمن تشویق 
کنند. هتل ها و اقامتگاه هاي رسمي از این نظارت برخوردار هستند و آمارها نشان مي دهد که حتي از خانه هاي 
ما هم ایمن ترند. هتل ها در ایام نوروز مي توانند به گونه اي میزبان مردم باشند که هیچ دغدغه فکري براي آنها از 
نظر شیوع کرونا وجود نداشته باشد.  در طول یک سالي که بحث کرونا وجود داشته، حتي یک مورد مشکوك 
وجود نداشته است که کسي آمده باشد در هتلي و مبتال شده باشد. این موید سالمت کامل هتل ها از نظر 
بهداشتي و رعایت پروتکل ها است.  موضوع حمل ونقل هم موضوع مهم دیگري است که باید مورد توجه قرار 
بگیرد. خوشبختانه حمل ونقل هاي رسمي همه موارد بهداشتي و پروتکل ها را رعایت مي کنند. چه ایرالین ها 
و چه حمل ونقل جاده اي و ریلي و... در مورد ورود گردشگران خارجي به ایران هم به نظر مي رسد مشکلي 
در نوروز امسال وجود نداشته باشد. بي شک با کنترل پزشکي در مبادي ورودي مي توان امنیت آن سفرها را 
هم تامین کرد. هتل ها هم همان طور که براي پذیرایي از گردشگران داخلي آمادگي کامل دارند، آماده پذیرش 
مسافران خارجي هم هستند و مي توانند امکان اقامت خوشي را براي آنها فراهم کنند.  صنعت گردشگري صنعتي 
فراجناحي است و امیدواریم با همکاري همه دستگاه هاي مرتبط بتوانیم نوروزي مفرح، سالم و بي دغدغه براي 

مردم رقم بزنیم.

1400 نوروز  و    شتگردشگري 
اددا
ی

جمشید حمزه زاده
رییس جامعه هتلداران ایران 

و دبیر مجمع تشکل هاي گردشگري
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ــمى ورود  ــر رس ــار خب ــا انتش ــان ب همزم
ــه  ــران بســیارى از کشــورها ب ــه ای ــا ب کرون
ــذرگاه  ــایه گ ــورهاى همس ــوص کش خص
هــاى زمینــى، هوایــى و ریلــى را بــا 
کشــورمان مســدود و تقریبــا تمــام تورهــا، 
ســفرها، رزرو اقامتــگاه هــا بــه مقصــد 
ایــران بصــورت یــک طرفــه لغــو گردیــد و 
صنعــت گردشــگرى کشــورمان را در ســال 
ــقوط  ــس از س ــار پ ــن ب ــراى دومی 1398 ب
هواپیمــاى اوکراینــى دچــار شــوك شــدید 
اقتصــادى گردانیــد. کرونــا بــه عنــوان یــک 
ــال  ــر س ــه اواخ ــى ک ــل توجه ــاق قاب اتف
ــور  ــگرى کش ــت گردش ــر صنع ــته ب گذش
ــى  ــت اجتماع ــه امنی ــت از ناحی ــر گذاش اث
در مقاصــد گردشــگرى قابــل توجــه اســت. 
ــفر  ــد س ــک مقص ــى در ی ــت اجتماع امنی
صرفــا امنیــت پلیســى نیســت بلکــه امنیتــى 
جامعــوى اســت کــه در بطــن جامعه ریشــه 
دارد. در واقــع مولفــه هــاى تحقق آن بیشــتر 
از اینکــه جنبــه بازدارندگــى داشــته باشــند 
جنبــه پیشــگیرانه داشــته و بــه نوعى ریشــه 
ــت  ــا و رعای ــت ه ــرد دول ــوع عملک در ن
مســائل بهداشــتى توســط جوامــع آنهــا دارد 
کــه تامیــن و رعایــت بهداشــت و ســالمت 
ــى یکــى از شــاخصه هــاى اساســى  عموم

تحقــق امنیــت جامعــوى اســت.
ســالمت حــق اساســی هــر انســان و یــک 
هــدف مهــم اجتماعــی بــراى همــه جوامــع 
ــن  ــه تأمی اســت و تمــام دولتهــا موظــف ب
ــر  ــه  اگ ــند چراک ــی باش ــراد م ــالمت اف س
ــت  ــود صنع ــه ش ــار خدش ــم دچ ــن مه ای
گردشــگرى یــک کشــور را نابــود خواهــد 
 (social security) ــى ــن اجتماع ــرد. تامی ک
بــه عنــوان یکــى از مولفــه هــاى ســازمانى 
 societal) اجتماعــى امنیــت  در تحقــق 
security) در یــک مقصــد گردشــگرى 

مطــرح اســت کــه عمدتــا بــه حمایــت دولــت از جامعــه میزبــان برمیگــردد. عــدم توجــه به 
ســالمت عمومــى در یــک مقصــد گردشــگرى از ســوى دولــت و عــدم رعایــت آن توســط 
جامعــه میزبــان، بــدون شــک منجــر بــه امنتــاع گردشــگر از ســفر بــه آن مقصــد مى گــردد. 
در واقــع وقتــى کــه خــود جامعــه میزبــان گردشــگر از نظــر ســالمت عمومى دچار مشــکل 
باشــد و دولــت هــاى حاکمــه بــه ایــن موضــوع بــى توجــه باشــند چگونــه مــى تواننــد در 

یــک فضــاى امــن اجتماعــى از یــک گردشــگر میزبانــى نماینــد؟
کرونــا یــک هشــدار مهــم بــه تمامــى دولتهــا در سراســر جهــان بود که نشــان دهد ســالمت 
عمومــى جامعــه بــراى رشــد اقتصــادى و البتــه حفــظ و توســعه صنعــت گردشــگرى یــک 
کشــور اولویتــى انکارناپذیــر اســت، کرونــا هشــدار داد کــه اگــر دولــت هــا مولفــه هــاى 
جامعــوى امنیــت مثــل ســالمت عمومــى مــردم خــود را مــورد توجــه قــرار نگیــرد تاثیراتى 

خواهــد گذاشــت کــه ســال هــاى ســال جبــران آن امــکان پذیــر نخواهــد بــود.
از اینــرو مــن بعــد صنعــت گردشــگرى کشــورمان بایــد بــا در نظــر گرفتــن مولفــه اساســى 
چــون بهداشــت و ســالمت در ســطح عمومــى جامعــه، آن را بــه عنوان یــک الــزام و مطابق 
بــا شــاخص هــاى اســتاندارد جهانــى در کلیــه فرآیندهــاى گردشــگرى کشــور از حمــل 
ونقــل، اقامــت، خــوراك و تفریــح ســارى و جــارى ســازد چــرا کــه در ایــن برهــه زمانــى 
حســاس صنعــت گردشــگرى ابتــدا بــراى شــروع و رونــق کســب و کارهــاى خــود نیــاز 
بــه جلــب اعتمــاد عمومــى مردمــى دارد کــه بــه صــورت بالقــوه پــس از بــه وجــود آمــدن 
محدویــت هــاى اجتماعــى اجبــارى و در خانــه مانــدن نیــاز بــه تجدیــد روحیــه براى ســفر 
دارنــد پــس قطعــا دوبــاره بــازار گردشــگرى مــى توانــد در ایــران و جهــان رونــق گیــرد اما 

بــا شــرایطى متفــاوت تــر از گذشــته.
کســب و کارهایــى کــه در درجــه اول بــه حفــظ ســالمت و بهداشــت خــود و کارکنانشــان 
توجــه بیشــترى داشــته و ســختگیرانه تــر پروتــکل هــاى بهداشــتى را در ارائــه خدمــات 
ســفر بــه مشــترى مدنظــر قــرار دهنــد بســى بیشــتر مــى تواننــد بــه جلــب اعتماد از دســت 
رفتــه مســافرى کــه در درجــه اول بــه فکــر ســالمت خــود اســت، اهتمــام ورزنــد و در انتها 
گــوى رقابــت را از ســایر رقبــاى خــود برباینــد. در ســطح کالن نیــز مى تــوان اینگونــه بیان 
داشــت دولتــى کــه ســالمت عمومــى جامعــه در آن یــک اولویــت مهــم اجتماعــى بــوده 
و هیچگونــه مماشــاتى در ایــن رابطــه نداشــته باشــد، مــى توانــد مقصــد امــن بــراى ســفر 

گردشــگر و توســعه صنعــت گردشــگرى آن جامعــه باشــد. 
از اینــرو ابتــدا دولــت هــا بایــد قوانیــن عمومــى و ســختگیرانه بهداشــتى را وضــع نماینــد و 
پــس از آن کســب و کارهــاى فعــال حــوزه گردشــگرى ضمــن نشــان دادن علنــى پایبنــدى 
بــه ایــن قوانیــن، نحــوه رعایــت عملــى ســازوکارهاى بهداشــتى در قبــل ســفر، حیــن ســفر 
و پــس از آن را نیــز بــه مســافران شــرح دهنــد. نهایتــا اینکــه در کنــار دولــت و کســب و 
کارهــاى فعــال گردشــگرى، ایــن پایبنــدى اجتماعى جامعــه میزبان به بهداشــت و ســالمت 
اســت کــه مــى توانــد در ایــن برهــه حســاس زمانــى بشــر موفقیــت و جــذب گردشــگر را 

بــراى ســفر بــه مقصدشــان در پــى داشــته باشــد..

گردشــگری  چهره صنعت 
بود؟ ــا چگونه خواهد  کرون ز  ا بعد 

  سید محمد موسوى
 پژوهشگر گردشگرى و عضو هیئت علمى پژوهشکده حکمت
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امریکا، چین و ایتالیا جزو پنج کشور اول دارای بیشترین تعداد گردشگر خارجی هستند.
در بین پنج کشور نخست فهرست مقاصد گردشگری، اسپانیا آسیب بیشتری از کرونا دیده 
است. گردشگران بین المللی در اسپانیا ساالنه حدود 81 میلیارد دالر پول خرج می کنند. 
این رقم حدود 16 درصد از کل صادرات اسپانیا به شمار می آید.مخارج گردشگران در 
ایتالیا حدود 10 درصد صادرات این کشور است. البته این اعداد و ارقام در مقایسه با 
تأثیری که کرونا بر گردشگری جزیره سنت لوسیا داشته کاماًل رنگ می بازند. پرداخت های 
گردشگران خارجی در این جزیره بیش از 81 درصد صادرات آن است.در میان کشورهای 
مختلف جهان تایلند، جامائیکا و کرواسی با بیشترین میزان بیکاری در صنعت گردشگری 
روبه رو شده اند. شیوع کرونا به کاهش 11 درصدی و 9 درصدی تولید ناخالص داخلی 

صنعت گردشگری جامائیکا و تایلند منجر شد.

گردشگری ایران بزرگترین قربانی کرونا
دولت اول روحانی و برجام به اقبال گردشگران خارجی به ایران انجامید. بویژه گردشگران 
اروپایی و امریکایی مسافر شهرهای توریست پذیر ایران شدند. سن گردشگران اروپایی به 
مقصد ایران کاهش یافت و بسیاری از گردشگران جوان اروپایی با خانواده به ایران سفر 
کردند. تا پیش از آن ایران تنها مقصد گردشگران پیر و ماجراجوی اروپایی و امریکایی 
بود. مسافرت به ایران برای جوانان سفری پر ریسک محسوب می شد. شرایط اما با خروج 
ایران را از مقاصد گردشگری خود  امریکا از برجام تغییر کرد. اروپایی ها خیلی زود 
خط زدند. آنها معموالً سریع ترین واکنش را به تحوالت سیاسی و اجتماعی در مقاصد 

گردشگری نشان می دهند.
اعتراضات به دنبال گران شدن بنزین، شهادت سردار سلیمانی، سقوط هواپیمای اوکراینی 
به سمت جذب  برنامه را  باز هم تعداد گردشگران ورودی را کاهش داد. دولت  و... 
گردشگران کشورهای همسایه برد و از چینی ها خواست تا سال نو چینی را در ایران جشن 
بگیرند. این دعوت همزمان شد با شیوع  ویروسی به نام کرونا که سبک زندگی در جهان را 
تغییر داد و آن طورکه علی اصغر مونسان به »ایران« می گوید به ورشکستگی گردشگری در 
ایران منجر شد. گردشگری چین خود نیز از کرونا متضرر شد اما بیشترین خسارت را هم 
به مقاصدی زد که 1۵0 میلیون گردشگر چینی مسافر آن بودند. ایران سهم قابل توجهی از 
این تعداد نداشت اما کرونا برنامه ریزی برای سال های پیش رو ایران و برداشت بازار چین 
را هم گرفت. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در یک سال گذشته برای 
زنده نگه داشتن صنعت گردشگری حتی پروتکل های ستاد ملی را هم نادیده گرفت. این 
وزارتخانه قصد داشت امسال هم گردشگران چینی را به ایران دعوت کند اما جهش کرونا 

همه چیز را در صنعت گردشگری به کما برد.
گردشگری غیر رسمی همگام با کرونا

شاید بتوان گفت که گردشگری غیر رسمی در ایران در زمان کرونا، گردشگر خودش را به 
مقصد برد. ردپای پر رنگ این گردشگران را می توان در شهرهای قرمز استان های شمالی 

 روزنامه ایران در گزارشی نوشت: آمارها، 
قربانی  بزرگترین  را  گردشگری  صنعت 
گزارش های  می دانند.  کرونا  ویروس 
چند  و  چندین  خسارت  از  ملل  سازمان 
تریلیون دالری ویروس تاجدار به صنعت 
گردشگری جهان خبر می دهد که در گذر 
شیوع آن 120میلیون شغل از دست رفته 

است.
در ادامه گزارش 30 بهمن 1399 روزنامه 
ایران می خوانیم: ضرری که این ویروس 
در سال 2020 به صنعت گردشگری وارد 
کرد چندین برابر ضرری است که در کل 
بحران اقتصادی 2009 به صنعت توریسم 
وارد آمده بود. بسیاری دست به دعا برداشته 
و آغاز پسا کرونا را آرزو می کنند.بدترین 
پیش بینی ها می گوید که بهبود در صنعت 
گردشگری تا سال 2022 رخ نخواهد داد. 
و  انگلیسی  سویه  شیوع  از  قبل  آمار  این 
از چین شیوع  بود که  آفریقایی ویروسی 

پیدا و تمام جهان را مبتال کرد.

کرونا صنعت  گردشگری کدام کشورها را 
فلج کرد؟

سازمان  پلولیکاشویلی،دبیرکل  ضراب 
می گوید   )UNWTO(گردشگری جهانی 
کاهش  شاهد  دنیا  تمام  که  حالی  در 
اروپا  گردشگری  صنعت  است،  گردشگر 
او  است.  پذیرفته  تأثیر  کرونا  از  کمتر 
سال  در  گردشگران  مسافرت  کاهش 
گذشته میالدی را 70 درصد اعالم می کند.

حرف های پلولیکاشویلی به معنای گذشتن 
خطر از بیخ گوش گردشگری اروپا نیست. 
اروپا توریست پذیرترین مقصد گردشگری 
جهان به شمار می رود. براساس آمارهای 
سازمان جهانی گردشگری، فرانسه،  اسپانیا، 

تیر خالص کرونا به گردشگری
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و بنادر گردشگر پذیر در جنوب دید. کیش 
در این مدت مقصد پر مسافری بود. مسیر 
است.  گردشگر  از  پر  همچنان  مازندران 
هتل ها  ساکن  کمتر  البته  که  گردشگرانی 
استان های  خوش نشینی های  می شدند. 
سردرگمی  به  مواقع  برخی  در  شمالی 
برای  را  ورودی  مبادی  که  مسئوالنی 
منجر  می پاییدند،  مسافران  از  جلوگیری 
شد. مسافرانی که ساکن همیشگی شهرهای 
متعلق  پالك هایشان  نبودند،  شمالی  قرمز 
به شهری دیگری بود اما در شهرهای سبز 

شمالی ویال داشتند.
به هتل ها پیشنهاد داد  وزارت گردشگری 
میزبان دوره بهبودی و قرنطینه مبتالیان به 
هرگز  ظاهر  در  پیشنهاد  این  باشد.  کرونا 
از سوی هتلی پذیرفته نشد. چون آنها از 
نام هتل کرونایی ها روی تأسیسات  حک 
تازه ترین  در  ترسیدند.  خود  گردشگری 
محدودیت های سفت و سختی که استاندار 
این  به  گردشگران  ورود  برای  هرمزگان 
استان جنوبی- بندری گذاشت، برخی از 
بومی ها با بعضی از راهنمایان گردشگری 
قرار گذاشتند تا تورهای غیررسمی را از 
به  کور سواحل جنوبی  و  دور  مسیرهای 
جزایر مختلف هرمزگان ببرند. هرچند این 
تورهای غیر رسمی یا حضور مسافران هم 
به تعداد اندکی از شهرهای شمال و جنوب 
درآمد  از  نمی توان  و  می شود  محدود 
این  در  داد.  آماری  آنها  باالی  اقتصادی 
برقرار  همچنان  هوایی  مسافرت های  میان 
افزایش  از  هم  پروازها  از  بسیاری  بود. 
قیمت بلیت به شرط خالی بودن تعدادی 
تا آخرین  بردند و هم  از صندلی ها سود 

صندلی را فروختند.

آژانس های بی مسافر، هتل های خالی
راهنمایان گردشگری رسمی دست خالی ترین قشر صنعت گردشگری در دوران کرونا 
بودند. کسانی که کارفرما نداشتند، بیمه نبودند و نمی توانستند از تسهیالت دوران کرونا 
سود ببرند. بسیاری از آنها سعی کردند به سمت شغل های موقتی چون رانندگی تاکسی های 
اینترنتی بروند و در فضای مجازی به کالس های آنالین روی بیاورند. تولید محتوا کنند. 
برخی هم به سمت تورهای غیرقانونی رفتند. البته مجلس در زمستان جاری برای دومین بار 

سازمان برنامه و بودجه را مکلف به بیمه 2۵00 راهنمای فعال گردشگری کرد.
راهنمایان امیدوارند این قانون از اسفند اجرایی شود و آنها سال 1400 را با دغدغه کمتری 
پشت سر بگذارند. سالی که همچنان کرونا پرچمدار است و محدودیت های جدی را برای 
گردشگری اعمال می کند. هتل ها، خانه های بومگردی  و آژانس ها بیشترین خسارت را از 
این ویروس ریز تاجدار دیدند. کرونا اتاق های آنها را از مسافران خارجی و داخلی خالی 
کرد. پروازها به مقصد ایران بسته شد و بخش خارجی بسیاری از آژانس های مسافرتی 
به تعلیق رفت. برخی تأسیسات گردشگری به تعدیل نیرو روی آوردند. دولت تسهیالت 
بانکی برای جلوگیری از تعدیل ها را تصویب کرد اما میزانش آنقدر نیست که امنیت شغلی 
همه دست اندرکاران را تضمین کند. آمارها می گوید در بهترین حالت 40 درصد ظرفیت 
هتل های کیش و مازندران از ایرانیان سفر رفته پر شد. جمشید حمزه زاده، رئیس جامعه 
هتلداران کشور آبان ماه سال جاری از تعطیلی 30 درصدی هتل ها خبر داد. خسارت کرونا 

به هتل ها تا شهریور جاری 8۵00 میلیارد تومان اعالم شد.

گردشگری در خانه!
آمارها از خسارت 12 هزار میلیارد تومانی کرونا به صنعت گردشگری ایران تا پایان 
تابستانی که گذشت، خبر می دهد. صنعتی که بارها از آن به عنوان جایگزین نفت یاد 
می شد و می شود. وقتی کرونا مسافران را خانه نشین کرد و آژانس های مسافرتی، هتل ها 
و بومگردی ها را بی مسافر گذاشت، بسیاری از گردشگری مجازی حرف زدند. برخی 
از موزه های معروف دنیا به سمت فیلم های چند بعدی رفتند تا گردشگران در خانه خود 
سری به موزه های لوور و متروپولیتن بزنند. رفتن به سمت گردشگری مجازی، گشتن  در 
موزه های سه بعدی و... یک مسکن موقتی بود که همان ماه های نخست جذابیت خود را 
از دست داد. شاید یکی از دالیل اصرار علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی به باز 
بودن موزه ها برخالف پروتکل های ستاد ملی پیشگیری از کرونا همین بود. پروتکل بازدید 
از موزه ها تدوین و بازدید از موزه ها نوبتی شد. هر چند به رشد و بازدید گردشگر در 
موزه ها منجر نشد.این موضوع را هم نمی توان فراموش کرد که گردشگری مجازی به دنبال 
خالی کردن ذهن خسته و پر از اضطراب گردشگر حبس شده در قرنطینه است، سیاست 
تسهیل تبلیغات و بازاریابی گردشگری با توجه به فناوری جدید. ایجاد شغل برای دست 
اندرکاران صنعت گردشگری است تا بدون دفتر و دستک هم بتوانند جاذبه های گردشگری 

ادامه در صفحه 8
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اقتصاد صنعت گردشگری 
طی بحران کووید-19

ــى  همــه  گیــرى کوویــد-19، بحــران جهان
ــد آن در  ــرى همانن ــان دیگ ــچ زم ــه هی  ک
ــف  ــه توق ــر ب ــاده، منج ــاق نیفت ــخ اتف تاری
ناگهانــى ســفر و افــت میــزان فعالیــت  هاى 
ــت.  ــده اس ــان ش ــطح جه ــادى در س اقتص
ــاد  ــد اقتص ــش از 10 درص ــگرى بی گردش
جهانــى را شــامل مى  شــود و در بســیارى از 
کشــورها ســهم بزرگى از صــادرات و درآمد 
ارزى را تشــکیل مــى  دهــد. از آنجایــى کــه 
ایــن صنعــت بســیار بــه هم پیوســته بــوده و 
بخــش  هاى متعــدد به عملکــرد آن وابســته 
ــدیدى  ــار ش ــرى آث ــه  گی ــن هم ــت، ای اس
بــر زنجیــره تامیــن ایــن صنعــت داشــته و 
ــت را در  ــن صنع ــغل در ای ــا ش ــون  ه میلی

ــرار داده اســت. معــرض خطــر ق
براســاس آمارهــا، درآمــد صادراتــى صنعت 
گردشــگرى در ســال 2020 بــا کاهــش 
ــبت  ــارد دالرى نس ــزار میلی ــدوداً 1,3 ه ح
بــه 2019 مواجــه شــده و بــه دلیــل شــیوع 

جهــش  هــاى جدیــد کوویــد-19 و ادامــه محدودیــت  هــاى مســافرتى توســط دولــت  هــا 
بــراى جلوگیــرى از شــیوع بیشــتر بیمــارى، انتظــار مــى  رود احیــاى صنعــت گردشــگرى 
بــه کنــدى صــورت گیــرد. متخصصــان حــوزه گرشــگرى در ارتبــاط بــا چشــم انداز ایــن 
صنعــت بســیار محافظــه  کارانــه نظــر مــى  دهنــد، بطوریکــه اکثریــت آنهــا انتظــار ندارند که 

پیــش از ســال 2023 ایــن صنعــت بــه ســطح پیــش از همــه  گیــرى برســد.
ــى از  ــگرى ناش ــت گردش ــه صنع ــاى وارده ب ــوك  ه ــه ش ــاره ب ــا اش ــر ب ــزارش حاض گ
کوویــد-19، ایــن همــه  گیــرى را بــا همــه  گیــرى  هاى پیشــین مقایســه مــى  کنــد و در ادامه 
بــه بررســى گزینــه  هــاى سیاســتى در راســتاى ایجــاد یــک شــرایط عــادى جدیــد، مــى 

ــردازد.  پ

شوک کووید- 19 بر صنعت گردشگری
کوویــد - 19 اثــرات مخربــى بــر جابجایــى افــرا د و ســفر داشــته اســت. بــه منظــور کاهش 
ســرعت شــیوع بیمــارى، دولتهــا اقدامــا ت گســترد ه اى را بــراى مهــار بیمــارى انجــام داد 
ــا ایــن کــه اکنــون بســیارى از کشــورها در برخــى بخــش هــا محدودیــت هــا را  ــد. ب ان
کاهــش داده انــد، امــا بســته بــه شــدت تمــاس، هتــل هــا، خرده فروشــى هــا و تجمــع هاى 
داخــل ســاختمان )ماننــد رســتوران هــا( بــه دلیــل ریســک بــاال، همچنــان بــا محدودیــت 
هــاى بســیارى فعالیــت دارنــد. مســافرت هوایــى همچنــان بــا محدودیت همــراه بــود ه) تا 
اکتبــر 2020 تعــداد پروازهــاى جهانــى 46 درصــد نســبت بــه ســال گذشــته کاهــش داشــته 
اســت( و هنــوز محــدودى تهــاى ورودى بــراى کشــورهایى کــه داراى موارد بــاالى بیمارى 
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هســتند، وجــود دارد. ایــن محدودیــت هــا، 
بــه همــراه عــدم اطمینــان اقتصادى گســترد 
ه در ســطح جهــان، منجــر بــه ســقوط 
چشــم گیــر ورود گردشــگران بیــن المللــى 

شــده اســت. 
ــاه نخســت 2020  ــا، طــى 8 م ــق آماره طب
ــن المللــى حــدود 70  ورود گردشــگران بی
درصــد کاهــش یافتــه و ایــن کاهــش در ماه 
اوت بــه حــدود 80 درصــد رســیده اســت 
ــى  ــگرى جهان ــازمان گردش ــودار 1) س (نم
ــرآورد  ــز ب ــل ( 1UNWTO) نی ــازمان مل س
ــدى  ــاً 80 درص ــش تقریب ــه کاه ــرده ک ک
ورود گردشــگرى در ســال 2020 مــى تواند 
معــادل کاهــش بیــش از 1,2 هــزار میلیــارد 
دالر مخــارج گردشــگرى و بــه خطــر 
افتــادن 100 میلیــون شــغل کــه مســتقیماً به 
ــاً در  ــت (و عمدت ــته اس ــگرى وابس گردش

بنــگاه هــاى کوچــک و متوســط
فعالیــت مــى کننــد) باشــد. در ســال 2020 
، در برخــى مــاه هــاى ســال، جریــان 
گردشــگرى ورود ى نســبت بــه مــاه مشــابه 
ــش  ــد کاه ــش از 90 درص ــل، بی ــال قب س

ــودار 1) ــت (نم ــته اس داش
براســاس آنچه کــه در نمــودار 1 نشــان داده 
ــمال  ــف، ش ــق مختل ــان مناط ــده، در می ش
شــرق آســیا منطق هــاى بــوده که بیشــترین 
ــگرى  ــداد ورودى گردش ــش را در تع کاه
) 86 %) تجربــه کــرده و کمتریــن افــت 
ــى ) 63 % )  ــکاى جنوب ــه آمری ــز متوج نی
ــت  ــه، اف ــت. در منطقهخاورمیان ــده اس ش
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ــا 69  ــر ب ــى براب ــى نالملل ــگرى ب گردش
درصــد اعــالم شــده کــه بعــد از منطقــه 
ــت را  ــن اف ــیا، باالتری ــرق آس ــمال ش ش

ــرده اســت. ــه ک تجرب
ــاى  ــع و داد ه ه ــى در جوام ــه جای جاب
مرتبــط بــا تعــداد جســتجو در اینترنــت 
نیــز نشــان از اثــر بــى ســابقه کوویــد - 
19 بــر ســفر و گردشــگرى و همچنیــن 
ســایر ارائــه ( » گــوگل « و » اپــل « 
دارد. براســاس گــزار شــهاى مربــوط 
بــه جــاب هجــاى یهــا در جوامــع 
ــدگان  ــاى دهن ــرکت ه ــط ش ــه توس ک
 Baido) خدمــات اینترنتــى ماننــد بایــدو
) در چین(منتشــر شــده، متوســط کاهش 
جابــه جایــى هــا در سراســر جهــان 
ــرى، در  ــه گی ــش از هم ــه پی ــبت ب نس
ــد و در  ــه 47 درص ــیه ب ــیا و اقیانوس آس
ــیده  ــه 75 درصــد رس ــى ب ــره غرب نیمک
ــد  ــیوع کووی ــن ش ــن بی ــت. همچنی اس
اینترنتــى  میــزان جســتجوهاى  -19و 
ــاالى  ــتگى ب ــفر، همبس ــه س ــوط ب مرب
ــش  ــا افزای ــى ب ــود دارد یعن ــى وج منف

ــد - ــه کووی ــان ب ــداد مبتالی تع
19 ، میــزان جســتجو در اینترنــت بــراى 
یافتــن مقصــد گردشــگرى، کاهــش یافته 

اســت) نمــودار 2

در  را  آنها  و  کنند  معرفی  مسافران  به  را 
کمترین زمان به مقصد برسانند. اما وقتی 
چمدان های سفر به دلیل خانه نشینی مسافران 
خیابان ها  و  کوچه ها  در  کرونا  جوالن  و 
گردشگری  از  زدن  حرف  نمی شود  بسته 
تا پساکرونا، خیال پردازی درباره روزهای 

خوش نیامده گردشگری است.

گردشگری در پسا کرونا
بسیاری اعتقاد دارند کرونا گردشگری در 
و  داد  تغییر خواهد  بشدت  را  کرونا  پسا 
پای روبات های میهماندار یا حمل بار در 
هواپیما و فرودگاه ها را به این صنعت باز 
گارسن های  با  رستوران ها  کرد.  خواهد 
گان دار و نقاب زده هوشمند خواهند شد. 
یکی  به  آسانسورها  لحظه ای  ضدعفونی 
تبدیل می شود.  هتلداری  از ضرورت های 

پساکرونا کلید واژه ای امیدبخش است که می گوید کرونا هم مثل بسیاری از بحران های 
جوامع انسانی به پایان می رسد و گردشگران دوباره شال و کاله می کنند و سفر می روند. 
اما تاریخ دقیقی برای آغاز پسا کرونا وجود ندارد. سال گذشته، تابستان 99 پساکرونای 
نقشه ها را بهم ریخت.  تابستان همه  اما موج جدید کرونا در  به شمار می رفت  ایران 
بسیاری امیدوارند سال 2022 پایان این همه گیری مرگبار باشد اما این ریزك  تاجدار مرموز 

پیچیده تر از آن است که کسی به دیده اطمینان به این تاریخ نگاه کند.

تیر خالص کرونا به ...
ادامه از صفحه ۵
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بــزرگ  پروژه هــاى  در  ســرمایه گذارى 
گردشــگرى عربســتان طــى 10 ســال آینــده 
بــه 810 میلیــارد دالر مى رســد چــون ایــن 
کشــور عربــى قصــد دارد اقتصــاد خــود را 
متنــوع کــرده و وابســتگى خــود بــه نفــت 

را کاهــش دهــد.
 بــه گــزارش خبرگــزارى تســنیم بــه نقــل 
ــرمایه گذارى در  ــترى، س ــن اینداس از عربی
ــتان  ــگرى عربس ــزرگ گردش ــاى ب پروژه ه
طــى 10 ســال آینــده بــه 810 میلیــارد دالر 
مى رســد چــون ایــن کشــور عربــى قصــد 
دارد اقتصــاد خــود را  متنــوع کــرده و 
وابســتگى خــود بــه نفــت را کاهــش دهــد.
ــگرى و  ــیون گردش ــزارش کمیس ــق گ  طب
ــده  ــه تنظیم کنن ــتان ک ــى عربس ــراث مل می
ــروژه  ــت، پ ــور اس ــن کش ــگرى ای گردش
هــاى بــزرگ گردشــگرى کــه توســط 
ــن  ــى ای ــذارى عموم ــرمایه گ ــدوق س صن
ــه اى  ــوند در منطق ــى ش ــاخته م ــور س کش
بــه وســعت بیــش از 64634 کیلومتــر 
مربــع گســترش یافتــه و ارزش آنهــا از 
ــم  ــون دره ــارد دالر (2,97 تریلی 810 میلی

مى گــذرد». امــارات) 

 در ایــن میــان، پــروژه 500 میلیــارد دالرى «نئــوم» در صــدر پــروژه هاى بزرگ گردشــگرى 
عربســتان قــرار دارد کــه پــس از تکمیــل، یــک شــهر فــوق مــدرن خواهــد بــود. پــس از آن 
پــروژه 10 میلیــارد دالرى «قدیــه» بــه وســعت 334 کیلومتــر مربــع در ریــاض خواهــد بود.

ــع در منطقــه  ــر مرب ــا وســعت 3800 کیلومت ــرا» اســت کــه ب ــروژه «ریوی ــروژه ســوم، پ  پ
شــمال قــرار دارد و جزایــرى هــم در دریــاى ســرخ بــه وســعت 34000 کیلومتــر مربــع 
ســاخته مــى شــود. عربســتان ســعودى یــک ســرى طــرح هــاى بــزرگ و جــذاب بــراى 
چنــد ســال آینــده در نظــر دارد کــه هــر کــدام از آنهــا باعث توســعه بیشــتر بخــش تفریح و 
ســرگرمى در ایــن کشــور مى شــود. دورنمــاى 2030 کل اقتصــاد ایــن کشــور و گردشــگرى 

آن و حتــى کل منطقــه خاورمیانــه را تغییــر مى دهــد.
ــعه  ــرمایه گذارى و توس ــا، س ــران کرون ــان بح ــا پای ــد ب ــده دارن ــتان عقی ــات عربس  مقام
ــه ارمغــان  ــراى ایــن صنعــت ب در بخــش گردشــگرى عربســتان فرصت هــاى بســیارى ب

ــاده شــوند. ــدى آم ــزرگ بع ــراى رشــد ب ــد ب ــه بای ــى آورد و هم م
 بــه عــالوه، کمیســیون گردشــگرى و میــراث ملــى عربســتان در نظــر دارد مــوزه هایــى در 
مناطــق مختلــف ایــن کشــور بســازد و از میــراث فرهنگــى عربســتان بــا هزینــه اى بیــش از 

1,3 میلیــارد دالر محافظــت کند.
 در گــزارش ایــن کمیســیون آمــده است:«گردشــگرى ملى در آینــده بخش بزرگــى از تولید 
ناخالــص داخلــى عربســتان را بــه عنــوان رو بــه رشــد تریــن بخــش غیــر نفتى این کشــور 
تشــکیل مى دهــد. درآمــد گردشــگرى در 2017 تــا بیــش از 193 میلیــارد ریــال (51 میلیــارد 

دالر) افزایــش یافــت و در 2018 بــه 211 میلیــارد ریــال (56 میلیارد دالر) رســید».
ــه  ــالدى، تعــداد کل ســفرهاى گردشــگرى ب ــان ســال جــارى می ــا پای  انتظــار مــى رود ت
داخــل و خــارج از عربســتان بــه 62 میلیــون ســفر برســد و درآمــد گردشــگرى بــراى ایــن 

کشــور از 142 میلیــارد ریــال (37 میلیــارد دالر) بگــذرد.

ن  بســتا عر ی  ر ا هدف گذ
ری ال د د  ر میلیا  ۸ 1 0 ی  ر ا ــذ گ یه  ما ــر س ی  ا بر

ی ــگر ش د گر بخش  ر  د  
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ــا مى گــذرد و  ــاه از شــیوع کرون ــن م چندی
ــطه  ــادى به واس ــغل هاى زی ــات و ش خدم
ــواردى  ــى از م ــد، یک ــت خوردن آن شکس
کــه در ایــن ایــام بــا ضربــه شــدیدى 
ــت  ــم اس ــت توریس ــده، صنع ــه رو ش روب
چراکــه اغلــب مــردم بــه ویــژه آن ها کــه در 
برابــر کرونــا مســئولیت اجتماعى بــر دوش 
ــظ  ــراى حف ــد، ب ــاس مى کنن ــود احس خ
ــوش  ــردن را فرام ــفر ک ــود س ــالمت خ س
کــرده و ترجیــح مى هنــد در خانــه بماننــد.
فرشــاد فصاحــت دکتــراى علــوم اقتصــادى 
در گفت وگــو بــا ایســنا، در ایــن خصــوص 
به عنــوان  توریســم  صنعــت  مى گویــد: 
یکــى از ســه صنعــت پردرآمد دنیا شــناخته 
مى شــود، کشــورهایى مثل ایــران کــه داراى 
اقتصــاد تک محصولــى هســتند همــواره بــه 
دنبــال خــروج از ایــن وضعیــت و ایجــاد یا 

ــد. ــى بوده ان ــا بحران هــاى احتمال ــراى مواجهــه ب تقویــت صنایــع دیگــر ب
وى ادامــه مى دهــد: بــا توجــه بــه قدمــت و جایــگاه خــاص ایــران در منطقــه، کشــورمان 
همــواره به عنــوان یکــى از مقاصــد گردشــگرى در ســطح جهــان شــناخته مى شــود امــا 
ــن  ــاید از ای ــه بایدوش ــه ک ــل برخــى مالحظــات و سیاســت هاى موجــود آن گون ــه دلی ب
مســئله بهره بــردارى نشــده اســت، درحالى کــه اغلــب اســتان هاى کشــور قابلیــت جــذب 
ــه کشــور در شــهرهاى  ــن گردشــگران ورودى ب ــبى بی ــع مناس ــد توزی گردشــگر را دارن
مختلــف ایــران وجــود نــدارد و صرفــاً شــهرهایى مثل اصفهــان، تبریــز و شــیراز موردتوجه 

ــد. گردشــگران داخلــى و خارجــى قــرار مى گیرن
ایــن اســتاد دانشــگاه تشــریح مى کنــد: ورود گردشــگر بــه یــک شــهر از چندیــن جهــت 
ــراث فرهنگــى و  ــد، ازیک طــرف ادارات کل می ــه رشــد اقتصــاد شــهرى کمــک مى کن ب
شــهردارى ها را بــر آن مــى دارد کــه هزینه هــاى بیشــترى صــرف مرمــت، احیــا و بازســازى 
ــا گردشــگرى  ــر کســب وکارهاى متناســب ب ــى دیگ ــد از طرف ــه تاریخــى خــود کنن ابنی
ــگرى و  ــع گردش ــگاه هاى صنای ــتوران ها، فروش ــراها، رس ــا و مهمانس ــواع هتل ه ــل ان مث
بازارهــا و حمل ونقــل شــهرى رونــق مى گیــرد؛ بهبــود اقتصــاد شــهرى وضعیــت درآمــدى 

شــهروندان را ارتقــا بخشــیده و شــرایط بــراى توســعه شــهرى فراهــم مى شــود.
ــى  ــال معرف ــه دنب ــى ب ــک به نوع ــر ی ــران ه ــف ای ــهرهاى مختل ــد: ش ــوان مى کن وى عن
ــد،  ــى و خارجــى بوده ان ــاً جــذب گردشــگر داخل ــاى گردشــگرى خــود و نهایت جاذبه ه

کرد زمین گیر  را  ــم  توریس کرونا صنعت 
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شــهرها  ایــن  ازجملــه  نیــز  قزویــن 
اســت کــه همــواره به عنــوان شــاهراه 
ــه  ــمال ب ــرب و ش ــه غ ــرق ب ــى ش ارتباط
ــت.  ــده اس ــوب ش ــور محس ــوب کش جن
ــه  ــد ک ــئوالن در تالش ان ــت مس سال هاس
ــوان مقصــد گردشــگرى و  ــن را به عن قزوی
ــایرین  ــه س ــورى ب ــیر عب ــوان مس ــه به عن ن
بشناســانند و ایــن امــر را مى تــوان در 
اخیــر  چندســاله  سیاســت گذارى هاى 
دســتگاه هاى اجرایــى شــهر به وضــوح 

ــرد. ــاهده ک مش
فصاحــت یــادآور مى شــود: امــا بایــد 
توجــه کــرد کــه آیــا صرفــاً مرمــت و 
ــنگ فرش  ــن و س ــى از اماک ــازى برخ بازس
کــردن خیابان هــا جاذبــه الزم را بــراى 
ــى آورد؟  ــود م ــه وج ــت ب ــذب توریس ج
ــت در  ــى باکیفی ــز اقامت ــود مراک ــدم وج ع
قزویــن و نبــود ســایر زیرســاخت هاى 
ــل  ــم از حمل ونق ــگر اع ــراى گردش الزم ب
ــت  ــده اس ــث ش ــى باع ــى و خدمات عموم
کــه ایــن صنعــت هیــچ گاه در قزویــن موفق 

ــد. نباش

کرونــا صنعــت توریســم را ورشکســت 
کــرد

وى بــا اشــاره بــه شــیوع کرونــا خاطرنشــان 
ــد: شــیوع ایــن بیمــارى در سرتاســر  مى کن
جهــان باعــث رکــود در همــه صنایــع 
مختلــف به ویــژه صنعــت گردشــگرى 
ــود  ــدى ب ــه ح ــارى ب ــرس از بیم ــد، ت ش
کــه بســیارى از کشــورها مرزهــاى خــود را 
بســتند، پروازهــاى مســافرى بــا محدودیت 
مســافرت ها  حجــم  شــد،  روبــه رو 
آن  به تبــع  و  یافــت  کاهــش  به شــدت 
کســب وکارهاى  از  حاصــل  درآمدهــاى 
ــل  ــز تقلی ــم نی ــت توریس ــا صنع ــط ب مرتب
ــن  ــیارى از ای ــه بس ــدى ک ــه ح ــت ب یاف

کســب وکارها بــه حــد ورشکســتگى رســیدند.
ایــن اســتاد دانشــگاه اضافــه مى کنــد: در شــرایط ورشکســتگى صنعــت توریســم، دولت هــا 
مکلفنــد طبــق وظیفــه ذاتــى خــود اقدامات حمایتــى انجــام دهنــد. برقــرارى انــواع یارانه ها، 
بخشــودگى ها و ارائــه تســهیالت ارزان قیمــت ازجملــه ایــن اقدامــات اســت کــه البتــه کافى 
ــود  ــى وج ــاى کالن و اجرای ــه و برنامه ریزى ه ــاى همه جانب ــه حمایت ه ــاز ب ــوده و نی نب

دارد.
ــروس  ــرى وی ــه همه گی ــى ک ــا زمان ــد ت ــان مى ده ــا نش ــد: پیش بینى ه ــد مى کن وى تأکی
کرونــا در کشــور وجــود دارد و مرزهــاى کشــور بــه روى گردشــگران بســته اســت ایــن 
ــن  ــد در ای ــترى بای ــى بیش ــاى دولت ــده و حمایت ه ــران باقى مان ــت بح ــت در وضعی صنع
زمینــه اختصــاص یابــد امــا پایــدارى ایــن شــرایط نبایــد منجــر به تعطیلــى کســب وکارهاى 

مرتبــط بــا آن شــود.

ــى  ــاى مضاعف ــم هزینه ه ــت توریس ــدد صنع ــاى مج ــد: احی ــان مى کن ــت خاطرنش فصاح
ــدى از  ــا بهره من ــوان ب ــذا مى ت ــرد. ل ــد ک ــط خواه ــى مرتب ــتگاه هاى دولت ــل دس را متحم
ــت  ــى در صنع ــاد مقاومت ــول اقتص ــازى اص ــى و پیاده س ــاد مقاومت ــازوکارهاى اقتص س
گردشــگرى، وابســتگى ایــن صنعــت را نســبت بــه تکانه هــاى احتمالــى سیاســى، اجتماعــى 
و منطقــه اى کاهــش داد و ایــن الگــو را بــراى اســتفاده در اختیــار ســایر کشــورهاى جهــان 

ــرارداد. ق
ــت  ــایى و تقوی ــه شناس ــبت ب ــوان نس ــوع مى ت ــن موض ــراى ای ــد: ب ــه مى ده وى ادام
ــت الزم را  ــرد و جذابی ــزى ک ــهرها برنامه ری ــود در ش ــق موج ــبى و مطل ــاى نس مزیت ه
ــن  ــرد. همچنی ــرار ک ــود برق ــاى موج ــى از ظرفیت ه ــهروندان داخل ــردارى ش ــراى بهره ب ب
ــتى  ــاى بهداش ــر پروتکل ه ــى ب ــات مبتن ــه خدم ــا ارائ ــوان ب ــز مى ت ــدت نی ــراى کوتاه م ب
ــى همچــون  ــات نوین ــرد و خدم از ظرفیت هــاى موجــود گردشــگرى شــهرها اســتفاده ک
خدمــات گردشــگرى تحــت وب، گردشــگرى آنالیــن و واقعیــت مجــازى را جایگزیــن 

خدمــات ســنتى کــرد.



شماره 33- بهار 121400 امروزکاسپین

ایجــاد  شــرایط  از  مى تــوان  واقــع  در 
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــت ش ــه عل ــده ب ش
ــاى  ــور در فض ــا حض ــرده و ب ــتفاده ک اس
ــراى دوران  مجــازى جــذب گردشــگر را ب
پســاکرونا آغــاز کنیــم. در ایــن راســتا 
اســتفاده از تمامــى ابزارهــا و فعالیت هــا در 
راســتاى بازاریابــى محصــوالت و خدمــات 
ــت،  ــد وب، اینترن ــال مانن ــتر دیجیت در بس
موبایــل یــا ســایر ابزارهــاى دیجیتــال 
ــت  ــن فرص ــع از ای ــت. در واق ــى اس الزام
تولیــد  بــه  و  کــرد  اســتفاده  مى تــوان 
محتــوا در حــوزه گردشــگرى پرداخــت.در 
ــال  ــى دیجیت ــزار بازاریاب ــن عرصــه 14 اب ای
پرمصرف در صنعت گردشــگرى شناســایى 
شــده اند کــه اغلــب کشــورهاى پیشــران در 
ایــن حــوزه از آنهــا اســتفاده مى کننــد. ایــن 
ابــزار شــامل بازاریابــى توســط موتورهــاى 

ــى  ــوا، بازاریاب ــى محت ــت وجو، بازاریاب ــاى جس ــراى موتوره ــازى ب ــت وجو، بهینه س جس
درونگــرا، بازاریابــى شــبکه هاى اجتماعــى و اســتراتژى محتــوا اســت؛ همچنیــن عــالوه بــر 
اینهــا تبلیغــات براســاس کلیــک، اینفلوئنســر مارکتینــگ، تبلیغــات بنــرى، ایمیــل مارکتینگ، 
بازاریابــى موبایلــى، بازاریابــى از طریــق همــکارى در فــروش، تولیــد محتــوا و بازاریابــى 
ســریالى دیجیتــال نیــز از جملــه ابزارهــاى بازاریابــى دیجیتــال محســوب میشــود.یکى از 
عوامــل مهــم در حــوزه فضــاى دیجیتــال ویدئــو مارکتینگ هــا هســتند؛ زیــرا آمارهــا نشــان 
مى دهــد کــه ایــن نــوع تبلیغــات بیشــترین تاثیرگــذارى را روى مخاطبــان و در زمینه هــاى 
ــر اینکــه موجــب  ــگ عــالوه  ب ــو مارکتین ــوزش و... دارد. ویدئ ــف کســب و کار و آم مختل
تعامــل بیشــتر کاربــران مى شــود باعــث برند ســازى و اعتمــاد بیشــتر بــه برنــد شــما نیــز 
خواهــد شــد و اگــر محتواهــاى خــوب و بــا کیفیــت باشــد، موضع فیلــم را منحصر بــه فرد 
مى کنــد. ایــن نــوع از تبلیغــات تاثیــر فوق العــاده مهــم و کاربــردى در افزایــش مخاطــب نیز 
دارد.بنابرایــن ویدئــو مارکتینــگ کمــک قابل توجهــى بــه کســب و کار چــه در فضــاى وب 
و چــه در فضــاى شــبکه هاى اجتماعــى مى کنــد چراکــه قابلیــت آپلــود در هــر فضایــى را 
دارد و تاثیرگــذارى آن نســبت بــه ســایر ابزارهــاى تبلیغاتــى بیشــتر اســت، همچنیــن بــراى 
کاربــران موبایــل ویدئــو نیــز ایــن نــوع تبلیغــات جذاب تــر اســت. گــوگل به عنــوان یــک 
ــن موضــوع  ــت ای ــن براهمی ــو دارد و ای ــه ویدئ ــه خاصــى ب ــى عالق ــزرگ جهان شــبکه ب
ــل بیشــترین  ــران تنب ــد و چــون اســتفاده از آن آســان و جــذاب اســت کارب ــه مى کن اضاف

توریست ه مجازی جذب  را

 پیــش از شــیوع ویــروس کرونــا بــا توجــه بــه تحقیقاتــى کــه توســط وزارت گردشــگرى صــورت گرفتــه بــود مشــخص شــد بــراى 
جــذب بیشــتر توریســت هاى خارجــى 14 ابــزار در بازاریابــى دیجیتــال را کــه جــزو پرمصرف تریــن ابزارهــاى تبلیغــات دیجیتالــى 
در میــان کشــورهاى پیشــرفته در ایــن حــوزه محســوب مى شــوند شناســایى کــرده و اســتفاده از ایــن ابزارهــا را در دســتور کار خــود 
قــرار داده اســت.یکى از مباحــث تاثیرگــذار در جــذب گردشــگر خارجــى اســتفاده از بازاریابــى دیجیتــال اســت کــه در دوران کرونــا 
مى تــوان از آنهــا اســتفاده کــرد و بــا معرفــى مناســب ایــران آن را در لیســت مقاصــد گردشــگران خارجــى در دوران پســاکرونا قــرار 

. هند د



13 امروزکاسپینشماره 33- بهار 1400



شماره 33- بهار 141400 امروزکاسپین

ــه آســیب هاى  ــاره ب ــا اش ــع دســتى ب ــراث فرهنگــى گردشــگرى و صنای ــر می وزی
ــزار  ــور 22 ه ــگرى کش ــت: گردش ــا گف ــى از کرون ــت ناش ــن صنع ــترده ای گس

ــت. ــده اس ــیب دی ــان آس میلیاردتوم
ــى  ــگاه بین الملل ــه نمایش ــن افتتاحی ــنبه در آیی ــه ش ــان روز س ــر مونس ــى اصغ عل
گردشــگرى و صنایــع دســتى بــا اشــاره بــه آســیب گســترده ایــن صنعــت گفــت: 
ــق  ــال 1400 رون ــگرى در س ــى، گردش ــاى داخل ــن ه ــد واکس ــا تولی ــم ب امیدواری

بگیــرد.
وى افــزود: امیدواریــم بــا رونــق گردشــگرى تمامــى مــدل هــاى گردشــگرى کشــور 
همچــون گردشــگرى کشــاورزى، اکوتوریســم و طبیعــت گــردى نیــز رونــق بگیرد.

ــت:  ــم گف ــت دوازده ــه شــرایط ســخت دول ــا اشــاره ب ــراث فرهنگــى ب ــر می وزی
تحریــم هــاى گســترده و ظالمانــه  ســبب شــرایط ســخت و بودجــه انقباضــى بــراى 
ــرار  ــت ق ــتى در اولوی ــتى و بهداش ــه معیش ــى بودج ــور طبیع ــد و به ط ــت ش دول

گرفــت. 
مونســان بــا اشــاره بــه اتفاقــات اخیر کشــور گفت: ســیل ابتــداى ســال 98 و اتفاقات 
ناشــى از افزایــش نــرخ بنزیــن و پــس از آن شــیوع کرونــا از آســیب هایــى بــود کــه 

بــه گردشــگرى ضربــه زد امــا نتوانســت گردشــگرى را زمیــن  گیــر کند.
وى دلیــل ایــن اتفــاق را اتخــاذ سیاســت هــاى هوشــمندانه در وزارتخانــه دانســت و 
گفــت: بــا وجــود ضربــات  مکــرر بــه گردشــگرى، ورود گردشــگر خارجــى رکــورد 

زد و گردشــگرى داخلــى نیــز دچــار تحــول شــد.

اعتبارات 23 هزار میلیاردتومانى دولت دوازدهم در حوزه گردشگرى

مونســان بــا اشــاره اعتبــارات 23 هــزار میلیــارد 
تومانــى هزینــه شــده در حــوزه گردشــگرى در 
ــروژه  ــون پ ــم اکن ــت: ه ــم گف ــت دوازده دول
ــا اعتبــارات 159  هــاى مختلــف گردشــگرى ب
هــزار میلیــارد تومانــى در دســت افتتــاح اســت.
وى از ســاخت و ایجــاد 408 هتــل و هتــل 
آپارتمــان بــا حــدود 417 هــزار تخــت در 
دولــت دوازدهــم خبــر داد و گفــت: ایــن 
ــه کشــور تحــت  ــود ک ــات در دوره اى ب اقدام

ــود. ــترده ب ــاى گس ــم ه ــر تحری تاثی
مونســان در ادامــه بــا اشــاره بــه 34 هــزار اثــر 
ثبــت ملــى در ایــران گفــت: اعتبــارات دولتــى 
در ایــن بخــش تنهــا 200 میلیــارد تومــان بــود 
ــا ایــن میــزان اعتبــارات حفاظــت  کــه قطعــا ب
از آثــار باســتانى ممکــن نیســت  از ایــن رو از 

ســرمایه مردمــى بهــره بردیــم.
ــاى  ــرمایه ه ــتا از س ــن راس ــت: در ای وى گف
ــراى حفاظــت و مرمــت،  بخــش خصوصــى ب
ــتفاده  ــا اس ــک ه ــل بوتی ــگاه و هت ایجــاد اقامت
کردیــم کــه خــود ســبب جــذب گردشــگر در 

مناطــق تاریخــى شــد.
ــى و  ــاى مال ــت ه ــت: محمودی ــان گف مونس
فشــارها ســبب شــد از بودجــه دولتــى دســت 

به صنعت  ــان  میلیاردتوم ر  ۲۲ هزا کرونا 
است زده  آسیب  گردشــگری کشور 

وزیر میراث  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:
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برداریــم و بــه ســمت اقتصــاد مردمــى پیش 
برویــم.

وى ایجــاد تنوع در محصوالت گردشــگرى 
ــاى  ــت ه ــر از سیاس ــى دیگ ــور را یک کش
ــه اعــالم کــرد و گفــت: دیگــر  وزارت خان
گردشــگرى ایــران محــدود بــه گردشــگرى 
تاریخــى نیســت و گردشــگرى روســتایى، 
کشــاورزى، معــدن و طبیعــت گــردى نیــز 
ــق  ــبب رون ــه س ــت ک ــده اس ــزوده ش اف

گردشــگرى مــى شــود.
ــزار و  ــیس 2 ه ــن از تاس ــان همچنی مونس
200 واحــد گردشــگرى در تمــام روســتاها 
و شــهرهاى کشــور خبــر داد و گفــت: ایــن 
امــر بــه توزیــع گردشــگرى کشــور کمــک 

مــى کنــد.
ــراى  ــازى ب ــارى س ــرح تج ــاد ط وى ایج
صنایــع دســتى را از اقدامــات وزارت اعــالم 
ــارد و  ــک میلی ــادرات ی ــت: ص ــرد و گف ک
نیــم دالر صنایــع دســتى از طریــق گمــرك 
نتایــج همیــن طــرح تجــارى ســازى اســت، 
بــه همیــن میــزان نیــز محصــوالت صنایــع 
دســتى بــه صــورت چمدانــى صــادر شــده 
ــه  ــواد اولی ــش م ــا و افزای ــیوع کرون ــا ش ام

نیــز بــه ایــن حــوزه آســیب زده اســت.

خدمــات گردشــگری ایــران در باالترین 
استانداردهاست

ولــى تیمــورى معــاون گردشــگرى کشــور 
ــه نمایشــگاه امســال  ــن ک ــان ای ــا بی ــز ب نی
نمایشــگاه بیــم و امیــد اســت، گفــت: 
ــا در  ــیوع کرون ــر ش ــى بخاط ــرایط کنون ش

ــا تمــام شــدن ایــن  سراســر جهــان جــوى از نگــران و بیمناکــى اســت و امیــد داریــم ب
ــرد. ــق بگی ــاره رون ــگرى دوب دوران گردش

وى بــا اشــاره بــه سیاســت توزیــع ســفر در همه شــهرهاى کشــور گفــت: یکى از سیاســت 
هــاى اصلــى مــا توزیــع ســفر در تمــام شــهرها و روســتاهاى کشــور بــراى گردشــگران 

داخلــى و خارجــى بــود کــه خوشــبختانه ایــن سیاســت محقــق شــده اســت. 
تیمــورى گفــت: تعــداد حضــور گردشــگر خارجــى در ایــران طــى ســال هــا کمتــر از 5 
میلیــون نفــر بــود ولــى سیاســت جدید ســبب شــد ایــن رقــم تنهــا در 9 مــاه اول ســال 98 
بــه 9 میلیــون گردشــگر افزایــش یابــد. امــا شــیوع ویــروس کرونا ســبب شــد گردشــگرى 

آســیب جــدى ببینــد و زمیــن گیــر شــد.
معــاون گردشــگرى بــا بیــان ایــن کــه در ایــن دوره بیــکار ننشســته ایــم و اقــدام بــه تدوین 
اســناد در ایــن حــوزه کردیــم، افــزود: بســیارى از خدمــات گردشــگرى بــروز و اســتاندارد 

. شد
وى بــا اشــاره بــه دو بســته حمایتــى دولــت بــراى فعــاالن حــوزه گردشــگرى از ســوى 

دولــت گفــت: ایــن حمایــت هــا در مقــدورات دولــت بــوده اســت.
تیمــورى اضافــه کــرد: امیدواریــم برگــزارى نمایشــگاه بیــن المللــى گردشــگرى گشایشــى 

تدریجــى بــراى شــریان گردشــگرى و رزمایشــى بــراى گردشــگرى داخلــى شــود.
وى بــا بیــان ایــن کــه امســال بــا توجــه بــه شــرایطى کرونایــى بــراى برگــزارى نمایشــگاه 
اعــالم عمومــى نشــد، گفــت: نــگاه بــه نمایشــگاه حمایتــى بــود و حتــى هزینــه اجــاره 

ســالن نمایشــگاه از محــل وجــوه دولتــى پرداخــت شــده اســت.
بودجه 1400 مى تواند به رونق گردشگرى کمک کند

ــراث فرهنگــى و گردشــگرى و  ــس فراکســیون می ــس و ریی ــده مجل ــى دشــتى نماین عل
صنایــع دســتى نیــز اظهــار امیــدوارى کــرد کــه نــوروز 1400 متفــاوت بــا نــوروز ســال 99 

بــراى گردشــگرى کشــور شــود.
وى افــزود: در ایــن مــدت فعــاالن خصوصــى در حــوزه گردشــگرى آســیب جــدى دیدند 
و امیدواریــم در نــوروز پیــش رو بــا رعایــت پروتــکل بخشــى از آســیب ها کاســته شــود.

بــه گفتــه وى بودجــه 1400 وزارت میــراث فرهنگــى، گردشــگرى و صنایــع دســتى خبــر 
خوبــى بــراى ایــن ســه حــوزه مــى توانــد باشــد.
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ــه  ــدى ک ــاى جدی ــب و کاره ــى از کس یک
ــاورزى  ــگرى و کش ــوزه گردش ــان دو ح می
«گردشــگرى  اســت،  گرفتــه  شــکل 
کشــاورزى» یــا «اگرى توریســم» اســت.
گردشــگرى کشــاورزى یکــى از شــاخه هاى 
صنعــت گردشــگرى اســت کــه عــالوه بــر 
درآمدزایــى در حــوزه گردشــگرى، مى توانــد 
بــه عنــوان درآمــد ثانویــه اى براى کشــاورزان 

ــه شــمار آید. ب
در ایــن نــوع از گردشــگرى از ظرفیت هــاى 
حوزه کشــاورزى براى گردشــگرى اســتفاده 
مى شــود. البتــه معمــوال اشــتباهى کــه پیــش 
نمى شــود،  توجهــى  آن  بــه  و  مى آیــد 
ــه  ــدود ب ــاورزى، مح ــه کش ــت ک ــن اس ای
زراعــت یــا حداکثــر باغــدارى شــده اســت. 
در حالــى کــه کشــاورزى طیــف وســیعى از 
فعالیت هــاى مختلــف اســت کــه زراعــت، 
باغــدارى، دامــدارى و دامپــرورى، پــرورش 
کــرم ابریشــم و زنبورعســل، پــرورش و 
ــن  ــدام از ای ــر ک ــت و ه ــى اس ــد ماه صی
ــراى  ــه ب ــک جاذب ــد ی ــا مى توان فعالیت ه

کشــاورزى باشــد. بنابرایــن، گردشــگرى کشــاورزى، اســتفاده از زیرســاخت ها و فضاهــاى 
ــرد. ــرار مى گی ــگرى ق ــت گردش ــه در خدم ــت ک ــاورزى اس ــد کش تولی

در واقــع، گردشــگرى کشــاورزى، بازدیــد از یــک مزرعــه یــا فعالیت هــاى کشــاورزى بــراى 
لــذت بــردن، آمــوزش و تجربــه عملــى فعالیت هــاى مربــوط بــه کشــاورزى اســت.

انواع مزارع گردشگری کشاورزی
ــراى  ــاغ هــاى نواحــى روســتایى ب ــزارع و ب ــالت: اقامتگاه هــاى موجــود در م ــزارع تعطی م

اقامــت موقــت گردشــگران اســت.
 مــزارع مهمــان: مزارعــى کــه در آن دامــدارى، ســوارکارى، ماهیگیــرى و فعالیت هاى تفریحى 

ماننــد عکاســى، تیلرســوارى، قایــق ســوارى، پیک نیــک، آشــپزى و… صــورت مى گیرد.
مــزارع بازدیــد و تماشــا: در مــزارع بازدیــد، مشــاهده روش هــا و مراحــل تولیــد محصــوالت 
کشــاورزى، دامــى و شــیالت، جاذبه گردشــگرى محســوب مى شــود. مشــارکت همزمــان در 

ایــن فعالیت هــا از لحــاظ تفریحــى امکان پذیــر اســت.
مــزارع شــهروند: در ایــن نــوع مــزارع، ســاکنان شــهرى قطعــه زمیــن کوچکــى در نواحــى 

ــد. ــل در آن کار مى کنن ــه و تعطی ــاى آخــر هفت ــد و در روزه کشــاورزى دارن
 مــزارع ســالمت: مــزارع ســالمت مکان هایــى هســتند کــه ســاکنان شــهرها بــراى بازیابــى 
ســالمت خــود و اغلــب بــراى گذرانــدن دوره بیمــارى و یــا پــس از انجــام عمــل جراحــى 

ــد. ــت مى کنن در آنجــا اقام
 مــزارع خود برداشــت: در حالــت معمــول کشــاورزان خــود، محصــوالت مزارع و باغ هایشــان 
را جمــع آورى و آنهــا را بــه بازارهــاى مقصــد منتقــل کــرده و بــه فــروش مى رســانند. مــزارع 

گردشگری کشاورزی؛
 لذت طبیعت گردی و بازدید از مزارع کشاورزی
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خود برداشــت، مزارعــى هســتند کــه در آن درهــاى مــزارع بــه روى گردشــگران بــاز اســت 
تــا آنهــا خــود محصــوالت کشــاورزى را انتخــاب و برداشــت کننــد و محصــول را به طــور 

مســتقیم از کشــاورز و بــا مبلــغ ارزان تــر از بــازار خریــدارى مى کننــد.
ابالغ دستورالعمل صدور مجوز فعالیت گردشگرى کشاورزى

در همیــن راســتا، چنــدى پیــش، معــاون گردشــگرى وزارت میراث فرهنگــى، گردشــگرى و 
صنایع دســتى گفــت: دســتورالعمل صــدور مجــوز فعالیــت گردشــگرى کشــاورزى و نظارت 

بــر آنهــا از ســوى وزیــر بــه 31 اســتان کشــور ابــالغ شــد.
ولــى تیمــورى گفــت: نظــر بــه تغییــرات جهانــى و لــزوم تنــوع بخشــیدن بــه محصــوالت 
گردشــگرى و بــا توجــه بــه افزایــش گرایــش بــه انــواع گردشــگرى تخصصــى و ضــرورت 
ــا هــدف بهبــود  ارائــه خدمــات طبــق عالیــق خــاص بــه گردشــگران، ایــن شــیوه نامــه ب
معیشــت کشــاورزان و توســعه پایــدار روســتایى، حفــظ حقــوق و منافــع مشــروع قانونــى 
فعــاالن بخــش گردشــگرى کشــاورزى و اســتفاده از ظرفیــت آنهــا جهــت پیشــبرد اهــداف 
ــکارى و افزایــش درآمــد  ــر فعالیــت و عملکــرد آنهــا، کاهــش بی گردشــگرى و نظــارت ب

ــالغ شــده اســت. ــار نامطلــوب زیســت محیطى اب روســتاییان و کاهــش آث

ــا ناصــر رضایــى، عضــو هیات علمــى پژوهشــگاه میــراث فرهنگــى و  در همیــن رابطــه، ب
.a:گردشــگرى بــه گفتگــو پرداختیــم

:ناصــر رضایــى در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا در حــال حاضــر در ایــران گردشــگرى 
کشــاورزى داریــم؟ گفــت: بلــه، در حــال حاضــر، یــک نمونــه بــارز آن، تولیــد گل در قمصر 
کاشــان اســت کــه در فصــل برداشــت گل، گردشــگرانى بــه کاشــان مى رونــد و هم برداشــت 
و هــم صنایــع تبدیلــى آن را از نزدیــک مى بیننــد و خریــد مى کننــد. حتــى ایــن مراســم، هــر 
ســال بــه شــکل «جشــنواره گالب گیــرى کاشــان»، بــه عنــوان «میــراث ناملمــوس» برگــزار 

مى شــود. البتــه ایــن جشــنواره، امســال بــه خاطــر کرونــا لغــو شــد.
ــران  ــدران و ته ــالن، مازن ــتان، گی ــتان گلس ــم در اس ــى ه ــر آن، مزارع ــزود: عالوه ب وى اف
ــراى گردشــگرى کشــاورزى ســاخته شــده اند  ــه صــورت اختصاصــى ب وجــود دارد کــه ب
ــا مراحــل کشــاورزى در حوزه هــاى مختلــف آشــنا  ــد و ب ــه آنجــا مى رون و گردشــگرها ب
ــک  ــوان ی ــه عن ــد ب ــترمرغ مى توان ــرورش ش ــه پ ــک مزرع ــال، ی ــوان مث ــه عن ــوند. ب مى ش

ــه گردشــگرى کشــاورزى مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد. جاذب
ــر اینکــه در  ــد ب ــا تاکی ــراث فرهنگــى و گردشــگرى ب ــى پژوهشــگاه می عضــو هیات علم
گردشــگرى کشــاورزى، یــک بخــش از درآمــد کشــاورزان، گردشــگرى اســت و نبایــد تولید  
کشــاورزى را کنــار گذاشــت و فقــط بــه فکــر گردشــگرى بــود، تصریــح کــرد: ایــن نــوع از 
گردشــگرى، زیرســاخت هاى خــاص خــود را مى خواهــد امــا درعیــن حــال بایــد بدانیــم کــه 
نبایــد بیــش از انــدازه بــه طبیعــت تجــاوز کنیــم و شــرایط طبیعــى آن را به خاطر گردشــگرى 

ــم بزنیم. بره
ــد  ــاورزى نباش ــگرى کش ــتقیما گردش ــاید مس ــردى ش ــاى بوم گ ــه داد: اقامتگاه ه وى ادام
ولــى مى توانــد بــه عنــوان بــازوى کمکــى باشــد. از ســوى دیگــر، گردشــگرى کشــاورزى، 
ــراى گردشــگرى کشــاورزى اقــدام  گردشــگرى خــالق هــم هســت چــون کســانى کــه ب
مى کننــد، مى خواهنــد بــه یــک شــکلى بــا روندهــاى کشــاورزى آشــنا شــوند. مثــال وقتــى 
ــح زود  ــد صب ــه بای ــد ک ــد بدان ــد، بای ــران را ببین ــد برداشــت زعف ــد فراین کســى مى خواه
بــراى چیــدن زعفــران بــرود، بنابرایــن بایــد مکانــى در نزدیکــى مزرعــه بــراى اقامــت وجود 

داشــته باشــد امــا نبایــد اجــازه دهیــم ایــن 
زیرســاخت ها در خــود مزرعــه پیاده ســازى 

شــود.
رضایــى افــزود: ضمــن اینکــه بایــد درنظــر 
ــاى کشــاورزى  ــه همــه فعالیت ه داشــت ک
ممکــن اســت به خــود زمیــن مرتبط نباشــد 
و اصــال شــرایط تخصیص براى گردشــگرى 

کشــاورزى را نداشــته باشــند.
ــراث  ــگاه می ــى پژوهش ــات علم ــو هی عض
فرهنگــى و گردشــگرى گفــت: گردشــگرى 
ــد  ــى از درآم ــد بخش ــاورزى مى خواه کش
ــد،  ــى مى کنن ــه خام فروش ــاورزان را ک کش

ــش دهــد. افزای
وى در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه در 
ــت  ــن ظرفی ــم از ای ــا مى توانی ــرایط کرون ش
ــا رعایــت  اســتفاده کنیــم؟ تصریــح کــرد: ب
پروتکل هــا و بــا توجــه بــه اینکــه در 
ــاى  ــا، فضاه ــاورزى، فض ــگرى کش گردش
بــاز اســت، مى تــوان بــا برنامه ریــزى از 
ایــن ظرفیت هــا اســتفاده کــرد. اعتقــاد مــن 
بــر ایــن اســت کــه مــا در گردشــگرى بایــد 
ــویم و  ــدى وارد ش ــرد جدی ــک رویک ــا ی ب
همیشــه بــا گردشــگرى انبــوه مخالــف بودم 
ــه  ــفانه ب ــا متاس ــبختانه ی ــاال خوش ــى ح ول
خاطــر شــیوع کرونــا شــرایطى پیــش آمــده 
ــا برنامه ریــزى مى توانیــم ایــن کار  کــه مــا ب
را انجــام دهیــم کــه البتــه ایــن امــر، نیــاز بــه 
زیرســاخت، مخصوصــا زیرســاخت هاى 
ــا دارد. ــن فضاه ــى ای ــراى معرف ــى ب تبلیغات

گردشــگرى  ظرفیــت  دربــاره  رضایــى 
کشــاورزى در اســتان تهــران افــزود: هر چند 
االن در شــهر تهــران زمین هــاى کشــاورزى 
خیلــى کــم شــده اســت اما ســمت شــهررى 
ــم  ــاز ه ــت، ب ــران اس ــه 20 ته ــه منطق ک
زمین هــاى کشــاورزى را مى تــوان دیــد. 
ــى  ــاى جنگل ــم فضاه ــران ه ــراف ته در اط
طبیعــى و هــم مصنوعــى داریــم و فضاهــاى 
کشــاورزى خوبــى داریــم. مــا نبایــد تهــران 
را فقــط شــهر تهــران ببینیم. اســتان تهــران از 
انتهــاى منطقــه 22 تا دماونــد و منطقه کویرى 
مــرز اســتان قــم و مناطق کوهســتانى کــه در 
شــمال اســتان تهــران اســت، فضــاى خوبــى 
بــراى توســعه گردشــگرى کشــاورزى دارد.
وى در پایــان گفــت: جنــس مرغــوب 
خــاك و وجــود آب هــاى زیرزمینــى، امــکان 
ســرمایه گذارى بــراى ایجــاد مزرعه هایــى بــا 
هــدف کشــت گیاهــان دارویــى یــا گل هــاى 
زینتــى را دارد کــه مى توانــد جاذبــه اى بــراى 

گردشــگران ایجــاد کننــد.
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بــازار گردشــگرى ترکیــه از دره کرونــا اوج 
فت گر

خروج همسایه از کماى توریسم
دنیاى اقتصــاد : بــازار گردشــگرى ترکیــه در 
ــر افزایــش از کمــاى  ــا 30 براب مــاه ژوئیــه ب
توریســم در ماه هــاى آوریــل و مــه درآمــد، 
امــا بــه یک ســوم وضعیــت طبیعــى در 
مقایســه بــا ســال 2019 کــه حــدود ماهــى 
3 میلیــون مســافر بــوده، رســید و اکنــون بــه 
مــرز یــک میلیــون مســافر رســیده اســت. 
بــازار توریســم بین المللــى ترکیــه کــه 
ــاد  ــد اقتص ــب قدرتمن ــک قط ــوان ی به عن
ایــن کشــور به شــمار مى آیــد، همزمــان بــا 
همه گیــرى ویــروس کرونــا در جهــان طــى 
هفــت مــاه نخســت ســال 2020 بــا کاهــش 
78 درصــدى همــراه بــوده کــه در مجمــوع 
تنهــا پذیــراى 4/ 5 میلیــون گردشــگر 

ــوده اســت. خارجــى ب
ــهم 11  ــه س ــه ک ــگرى ترکی ــازار گردش ب
درصــدى در تولیــد ناخالــص ترکیــه دارد و 
به عنــوان منبــع مهــم ارزآورى و درآمــدزاى 
ــال  ــود در س ــن کشــور محســوب مى ش ای
ــى  ــگر خارج ــون گردش ــا 45میلی 2019 ب
رشــد 14درصــدى داشــته و توانســت 
درآمــد نزدیــک بــه 30 میلیــارد دالر را 
ــرى  ــد. همه گی ــاص ده ــود اختص ــه خ ب
ویــروس کرونــا ضربــه ســهمگینى بر بــازار 
توریســم ایــن کشــور وارد کــرد و در نتیجه 
ــد.  ــه ش ــادى ترکی ــود اقتص ــه رک ــر ب منج
باتوجــه بــه کســرى 20 میلیــارد دالرى تراز 
ــت 2020،  ــه نخس ــه در نیم ــارى ترکی تج
برآوردهــا کســرى تراز تجــارى ایــن کشــور 
بــراى ســال جارى را حــدود 2/ 3 درصــد در 
تولیــد ناخالــص داخلــى ایــن کشــور نشــان 
ــش  ــدى در بخ ــت درآم ــه اف ــد ک مى ده

ــد.  ــه به شــمار مى آی ــراز تجــارى ترکی توریســم خارجــى دلیــل عمــده افزایــش کســرى ت
براســاس آمــار ارائــه شــده از مرکــز آمــار توریســم ترکیــه بــازار گردشــگرى ایــن کشــور 
طــى 7 مــاه نخســت بــا کاهــش 78 درصــدى همــراه بــوده کــه بیشــترین میــزان رشــد خود 
را در دو مــاه نخســت 2020 و پیــش از همه گیــرى ویــروس کرونــا داشــته اســت و پــس از 
رکــود چشــمگیر در ســه مــاه مــارس، آوریــل و مــه (اســفند تــا اوایــل خــرداد) از مــاه ژوئن 
ــکان  ــر روى توریســت هاى خارجــى، ام ــا گشــودن محــدود مرزهــاى خــود ب ــان ب همزم
ورود گردشــگران خارجــى از مقاصــد خــاص را فراهــم کــرد.  بــه گــزارش «دنیاى اقتصــاد» 
به  رغــم شــیوع ویــروس کرونــا در چیــن از ژانویــه 2020 (دى 98) کــه در ابتــدا کشــورهاى 
شــرق و جنوب شــرق آســیا را درگیــر کــرد و بــر بــازار گردشــگرى ایــن مناطــق تاثیــرات 
ــدى در ورود  ــد 16 درص ــا رش ــه ب ــگرى ترکی ــازار گردش ــت، ب ــترده اى گذاش ــى گس منف
توریســم خارجــى همــراه بــود و حــدود 8/ 1 میلیــون توریســت از سراســر جهــان بــه ایــن 
کشــور ســفر کردنــد و در مــاه فوریــه (بهمــن 98) نیــز رونــد رشــد ادامــه پیــدا کــرد و بــا 
7/ 1 میلیــون گردشــگر خارجــى در مقایســه بــا مــدت مشــابه خــود در ســال 2019 حــدود 
4 درصــد رشــد داشته اســت. در مجمــوع بــازار گردشــگرى ترکیــه طــى دو مــاه نخســت 
ســال 2020 بــا 5/ 3 میلیــون مســافر خارجــى رشــد 6/ 9درصــدى داشــته اســت. امــا مــاه 
مــارس 2020 (اســفند و اوایــل فروردیــن 98) کــه همزمــان بــا همه گیــرى ویــروس کرونــا 
در جهــان بــود، بــر بــازار گردشــگرى ترکیــه به شــدت تاثیــر گذاشــت و ایــن کشــور تنهــا 
پذیــراى 968 هــزار توریســت بــود کــه بــا کاهــش 65 درصــدى همــراه شــد و در ایــن میان 
ســهم گردشــگران خارجــى 718هــزار نفــر بــا کاهــش 68 درصــدى بــوده و تنهــا 250 هزار 
نفــر گردشــگران داخلــى ترکیــه را شــامل مى شــدند. ایــن در حالــى اســت کــه در مــارس 
2019 حــدود 3/ 2 میلیــون گردشــگر خارجــى بــه این کشــور ســفر کــرده بودند.  بیشــترین 
میــزان گردشــگران خارجــى از مــاه مــارس تــا ژوئیــه بــه کشــورهاى اروپایــى تعلق داشــت. 
ــه نشــان  ــازار گردشــگرى ترکی ــر ب ــد-19 ب ــرات کووی بررســى هاى «دنیاى اقتصــاد» از تاثی
مى دهــد همزمــان بــا اوج پیــک اول شــیوع کرونــا در جهــان، ورود گردشــگران خارجــى 
بــه ترکیــه در دو مــاه آوریــل و مــه 2020 (فروردیــن تــا اوایــل خــرداد 99) بــا کاهــش 2/ 
ــزار توریســت خارجــى  ــا 24 ه ــل تنه ــاه آوری 99 درصــدى مواجــه شــده اســت و در م
بــه ایــن کشــور ســفر کردنــد و ایــن رقــم در مــاه مــه حــدود 30 هــزار نفــر بــوده اســت. 
ایــن در حالــى اســت کــه در آوریــل ســال 2019، بــازار توریســم خارجــى ترکیــه بــا رشــد 
چشــمگیر 12 درصــدى همــراه بــوده و پذیــراى 2/ 3 میلیــون توریســت بوده اســت. افــت 
چشــمگیر ورود توریســت ناشــى از بحــران کرونــا بــازار توریســم بین المللــى ترکیــه را در 

5 مــاه نخســت 2020 بــا کاهــش 66 درصــدى مواجــه کــرده اســت.

اگرچــه در ژوئــن 2019 حــدود 3/ 5 میلیــون گردشــگر بــه ترکیــه ســفر کردنــد امــا در مــاه 
ژوئــن2020 (اوایــل خــرداد تــا اوایــل تیــر) برخــى از کشــورها اقــدام بــه بازگشــایى محدود 
ــا  ــز ب ــه نی ــراى گردشــگران از مقاصــد خــاص شــدند. ترکی ــرده و پذی ــاى خــود ک مرزه

وضعیت گردشگری ترکیه
 در دوران کرونا
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گشــودن محــدود مرزهــاى خــود بــر روى 
22 مبــدأ توریســت ها توانســت نســبت بــه 
دو مــاه گذشــته بــه رشــد 3 درصدى برســد 
و میــزان کاهــش ورود گردشــگران خارجى 
ــراى 215  ــاند و پذی ــد برس ــه 96 درص را ب
هــزار توریســت بین المللــى باشــد. اگرچــه 
ــال 2020  ــت س ــاه نخس ــوع 6 م در مجم
در مقایســه بــا مــدت مشــابه خــود در 
ــدى در  ــش 75 درص ــا کاه ــال 2019 ب س
ــوده  ورود گردشــگران بین المللــى همــراه ب

اســت. 
ــه از  ــه ترکی ــر) ک ــل تی ــه  (اوای ــاه ژوئی در م
ــت  ــود کاس ــافرتى خ ــاى مس محدودیت ه
ــراى  ــور را ب ــن کش ــه ای ــفر ب ــکان س و ام
بیشــترى  توریست فرســت  کشــورهاى 
ورود  میــزان  توانســت  کــرد،  فراهــم 
گردشــگران خارجــى خــود را بــه 933 هزار 
ــگران  ــش ورود گردش ــاند و کاه ــر برس نف
خارجــى بــه 86درصــد رســید. باتوجــه بــه 
ــراى کشــورهاى  ــه ب ــه ترکی اینکــه ســفر ب
خاصــى امکان پذیــر بــوده، کشــورهاى 
ــى  ــگران خارج ــترین گردش ــى بیش اروپای
ــد و  ــاص دادن ــود اختص ــه خ ــه را ب ترکی
کشــورهاى آلمــان، بلغارســتان، گرجســتان، 
روســیه و اوکرایــن جــزو 5 کشــور اول 
توریست فرســت بــه ترکیــه محســوب 
مى شــوند کــه حــدود 35 درصــد از کل 
مســافران خارجــى را بــه خــود اختصــاص 

ــد. داده ان
باتوجــه بــه اینکــه ترکیــه یکــى از نخســتین 
مقاصــدى اســت کــه داراى تمبــر ســفرهاى 

ایمــن از شــوراى جهانــى ســفر و گردشــگرى اســت- تمبــر ســفرهاى ایمــن بــه مســافران 
اجــازه مى دهــد مقاصــد و مشــاغل سراســر جهــان کــه پروتکل هــاى بهداشــتى و ســالمتى 
اســتاندارد جهانــى را تصویــب کرده انــد، شناســایى کننــد- ایــن امــر ایــن فرصــت را بــراى 
بــازار توریســم ترکیــه فراهــم کــرده تــا بازیابــى و امــکان ورود توریســت خارجــى را پــس 

ــد. ــر کن ــا امکان پذی از بحــران کرون
بــه گــزارش «دنیاى اقتصــاد» مســافران ایرانــى کــه در ســال 2019 در رتبــه پنجــم بیشــترین 
مســافران خارجــى ترکیــه قــرار داشــتند پــس از همه گیــرى ویــروس کرونــا و بسته شــدن 
ــزار  ــا 242 ه ــال 2020 ب ــاه س ــى 7 م ــى، ط ــگران ایران ــر روى گردش ــه ب ــاى ترکی مرزه
گردشــگر کاهــش 78 درصــدى داشــته اســت. اگرچــه طــى دو مــاه نخســت ســال 2020 
حــدود 218 هــزار توریســت ایرانــى بــه ترکیــه ســفر کردنــد و بــا رشــد 6 درصــدى در رتبه 
ــه قــرار گرفــت امــا در ماه هــاى بعــد  ــه ترکی پنجــم بیشــترین مقاصــد گردشگرفرســت ب
به ویــژه در مــاه آوریــل و مــه نزدیــک بــه صفــر رســید و در مــاه ژوئیــه (تیــر) بــا بازگشــایى 
محــدود مرزهــا، حــدود 17 هــزار ایرانــى بــه ترکیــه ســفر کردنــد امــا در مقایســه بــا ســال 
ــه  ــاه ژوئی ــه در م 2019 کاهــش 92 درصــدى داشــته اســت. در ســال 2019 کشــور ترکی
ــه رشــد 2/ 5 درصــدى  ــوده ک ــه کشــور خــود ب ــى ب ــراى 219 هــزار توریســت ایران پذی

داشــته اســت.
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1-سیاست پولی: 
ــاى  ــى بانک ه ــت هاى پول ــرون داد سیاس ب
مرکــزى در دنیــا به صــورت نــرخ ســود بین 
ــپرده ها  ــى و س ــود اوراق بده ــى و س بانک
ــت  ــه داش ــد توج ــت. بای ــد اس ــل رص قاب
ــى  ــرخ ســود در سیاســت گذارى پول ــه ن ک
یــک معلــول اســت یعنــى تنظیم آن توســط 
عامــل دیگــرى انجــام مى شــود کــه عبــارت 
از عرضــه و تقاضــاى پــول در یــک سیســتم 
ارزى (ماننــد ریــال) اســت. بانــک مرکــزى 
نــه از طریــق دســتور بلکــه از طریــق رشــد 

ــذار باشــد.  ــا تاثیر گ ــت نرخ ه ــول و در نهای ــازار پ ــر ب ــد ب ــى مى توان ــه پول ــا کاهــش پای ی
در کشــور مــا بــه دالیــل ســاختارى از جملــه کســرى بودجــه مزمــن دولــت و وابســتگى آن 
ــرازى برخــى بانک هــا در ســمت دارایــى و بدهــى  ــه درآمدهــاى نفتــى از یک ســو و نات ب
ــل  ــى تحمی ــر سیاســت گذار پول ــى همــواره ب ــه پول ــى از رشــد پای از ســوى دیگــر، میزان
مى شــود کــه نتایــج آن به صــورت تــورم باالتــر قیمــت کاال و خدمــات (نســبت بــه متوســط 
جهانــى) بــروز کــرده اســت. در ســه ســال اخیــر، همــگام بــا تشــدید تحریم هــاى اقتصــادى 
ایاالت متحــده، وضعیــت کســرى بودجه دولتــى تشــدید شــده و در نتیجــه رشــد نقدینگــى 
نیــز از بــازه بلند مــدت آن (محــدوده 26 درصــد در ســال) فاصلــه گرفتــه و بــرآورد مى شــود 
تــا مــرز 40 درصــد در ســال 99 بــاال رود. یکى از پیامدهاى شــتاب گیرى رشــد نقدینگى (در 
اثــر رشــد پایــه پولــى و کاهــش ضریــب فزاینــده)، عدم رشــد نــرخ ســود اســمى ســپرده ها 
بــوده چرا کــه در شــرایط مــازاد عرضــه نقدینگــى، نرخ هــا به عنــوان معلــول تمایــل کمتــرى 

1 4 0 0 ر  د س  ر بو ــی  ب جهت یا

ســال 99 بــراى بــورس تهــران یــک دوره اســتثنایى در طــول بیــش از 53 ســال فعالیــت بــوده اســت. بــازارى کــه در زمانــى نــه 
چنــدان دور حجــم معامالتــش بــه 10 میلیــون دالر هــم نمى رســید، در روزهــاى متوالــى از ســال جــارى رکــورد ارزش دادوســتد 
یــک میلیــارد دالرى را ثبــت کــرد. شــاخص کل هــم در مــدت کمتــر از پنــج مــاه، چهــار برابــر شــد تــا بــازار ســهام ایــران در 
میانــه تابســتان عنــوان بهتریــن بــورس جهــان بــه لحاظ«کســب ســود بــه دالر در بــازه یــک تــا 20ســاله» را از آن خــود کند. ســتاره 
اقبــال ایــن بــازار امــا بعــد از مردادمــاه رو بــه افــول گذاشــت تــا جایــى کــه بیــش از 40درصــد از متوســط ارزش ســهام در مــدت 
کوتاهــى از دســت رفــت. در روزهــاى کم رمــق فعلــى امــا نــگاه خیــل عظیــم ســرمایه گذاران معطــوف بــه آینــده ایــن بــازار بــوده 
و ســواالتى ذهــن تمــام فعــاالن بورســى را بــه خــود درگیــر کــرده اســت. بــازار ســهام در آخریــن ســال قــرن حاضــر چه مســیرى 
را در پیــش خواهــد گرفــت؟ چــه عواملــى مى توانــد در تعییــن مســیر قیمت هــا اثرگــذار باشــد؟ مطلوب تریــن اســتراتژى بــراى 

ســرمایه گذارى در ایــن بــازار پرریســک کــدام اســت؟
ســال 1399 بــراى ســرمایه گذاران بــورس تهــران یــک دوره اســتثنایى در کل تاریــخ فعالیــت ایــن بــازار بــود. ســالى که بــا جهــش 
چهــار برابــرى شــاخص کل در مــدت کمتــر از پنــج مــاه آغــاز شــد و بــه دنبــال آن، ســقوطى بــه ارتفــاع بیــش از 40درصــد از اوج 
تــا بــه اینجــاى کار را ثبــت کــرده اســت تــا عنــوان پــر فــراز و نشــیب ترین دوره تاریخــى نوســان قیمــت ســهام بــه ســال 99 تعلق 
گیــرد. در حالــى کــه بســیارى از فعــاالن ایــن حــوزه از اتفاقــات ایــن ســال بــه ویــژه در هفت مــاه اخیر ناراحــت و ناراضى هســتند 
ســوال اصلــى کــه بــراى همــه ســهامداران مطــرح اســت، بیــش از واکاوى گذشــته، تخمیــن چشــم انداز آینــده اســت. بدیــن منظور 
تحلیــل چهــار متغیــر موثــر بــر نــرخ ســهام شــامل سیاســت پولــى، ارز، قیمت هــاى جهانــى کاال و ارزش گــذارى ســهام راهگشــا 

خواهــد بــود کــه در ادامــه بــه اختصــار بــه هر یــک پرداختــه شــده اســت.
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بــه رشــد خواهنــد داشــت. افزایــش رشــد 
ــش  ــرك بخ ــدم تح ــار ع ــى در کن نقدینگ
ــه  ــد، نتیج ــش تولی ــاد در بخ ــى اقتص واقع
ــته  ــال داش ــه دنب ــورم را ب ــد ت ــى رش طبیع
ــال در  ــان س ــا پای ــود ت ــرآورد مى ش ــه ب ک
تــورم نقطــه بــه نقطــه بــه مــرز 50 درصــد 
نزدیــک شــود. برآینــد ایــن عوامــل در ســه 
ســال اخیــر به صــورت نرخ هــاى ســود 
واقعــى منفــى خــود را نمایــان کــرده اســت. 
به عبــارت دیگــر، رشــد بــاالى نقدینگــى از 
ــطح  ــمى را در س ــود اس ــرخ س ــو ن یک س
ــالیانه)  ــد س ــا 20 درص ــن 15 ت ــى (بی قبل
نــگاه داشــته و از ســوى دیگــر تــورم را بــه 
ــرده  ــت ک ــى هدای ــاى تاریخ ــمت قله ه س
ــى  ــازده واقع ــماره یک، ب ــودار ش اســت. نم
ــمى  ــرخ رس ــاس ن ــر اس ــپرده گذاران ب س
ســپرده هاى  بــراى  تعیین شــده  ســود 
یک ســاله توســط شــوراى پــول و اعتبــار در 

ــد. ــان مى ده ــف را نش ادوار مختل
نرخ هــاى منفــى بیانگــر از دســت دادن 
قــدرت خریــد پــول ســپرده گذاران در ســه 
ســال گذشــته اســت که ابعاد آن در ســال 99 
بى ســابقه بــوده اســت. بــه لحــاظ تئوریــک، 
ــت  ــن وضعی ــم ای ــاى مه ــى از پیامده یک
ــا  (نرخ هــاى ســود ســپرده واقعــى منفــى ب
فاصلــه زیــاد از تــورم) کــه از آن تحت عنوان 
ــش  ــود، کاه ــاد مى ش ــى» ی ــرکوب مال «س
ــوار)  ــش خان ــدگان (بخ ــهم مصرف کنن س
از تولیــد ناخالــص داخلــى و تقویــت 
ــت  ــرکتى، دول ــدگان (بخــش ش قرض گیرن
و...) اســت کــه در ایــران هــم تبعــات آن بــا 
ــرکت هاى  ــود ش ــهم س ــدن س ــر ش دوبراب
بورســى نســبت بــه تولیــد ناخالــص داخلى 
در ســه ســال گذشــته قابــل مشــاهده اســت. 
در  تحــوالت  ســیر  تخمیــن  به منظــور 
ــه دو  ــه ب ــال 1400 توج ــوزه در س ــن ح ای
عامــل مهــم راهگشاســت. نخســت اینکــه 
ــاى  ــى از درآمده ــه بخش ــت یابى ب ــا دس ب
ــاز  ــده ارزى، از نی ــر بلوکه ش ــى و ذخای نفت
ــتقراض از  ــار اوراق و اس ــه انتش ــت ب دول
ــه  ــد ک ــد ش ــته خواه ــزى کاس ــک مرک بان
بــه معنــاى امــکان رشــد کمتــر پایــه پولــى 
ــورم  ــاى ت ــن، نرخ ه ــر ای ــالوه ب ــت. ع اس
ــى و  ــر نقدینگ ــد کمت ــل رش ــه دلی ــز ب نی
تقویــت ســمت عرضــه در اقتصــاد بــه دلیل 
ــه  گشــایش هاى نفتــى مســتعد بازگشــت ب
کانــال میانگیــن 20 تــا 25 درصــدى خواهد 
ــار  ــذف فش ــا ح ــب ب ــن ترتی ــه ای ــود. ب ب
قابل مالحظــه بــر پایــه پولــى، انتظــار مى رود 

کــه نرخ هــاى ســود منفــى واقعــى ســپرده در ســال آینــده تــا حــد زیــادى تعدیــل شــود و 
ــرخ ســود اســمى در محــدوده ــا تثبیــت ن ب

ــى  ــاهد نوع ــزى) ش ــک مرک ــدف بان ــقف داالن ه ــوان س ــدى (به عن ــا 22 درص  20 ت
همگرایــى بیــن ســه متغیــر (ســود اســمى، تــورم و رشــد نقدینگــى) در یــک بــازه منطقــى 
و کوچــک باشــیم. پیامــد ایــن وضعیــت در سیاســت پولــى عبــارت از احتمــال بازگشــت 
ــه ســال ها و در  ــان محــدوده اى اســت ک ــه ســمت هم ــازار ســهام ب ــا در ب ارزش گذارى ه

شــرایط مشــابه رشــد ســه متغیــر مزبــور محقــق شــده اســت.

۲- نرخ ارز: 
همچنــان کــه سیاســت پولــى در چنــد ســال اخیــر از رفتــار تاریخــى خــود فاصلــه گرفــت، 
قیمــت ارز نیــز بــه سرنوشــت مشــابهى دچــار شــد. مطالعــه نــرخ دالر در برابــر ریال نشــان 
مى دهــد کــه بــه لحــاظ برابــرى قــدرت خریــد، قیمــت 25 هزارتومانــى کنونــى در محــدوده 
باالتریــن نرخ هــاى ارز تاریخــى قــرار داشــته و در صــورت بازگشــت بــه میانگیــن، مســتعد 
کاهــش حداقــل 10 درصــدى از ســطوح کنونــى تــا پایــان ســال آینــده حتــى بــا در نظــر 
ــى  ــراى ارزیاب ــک روش دیگــر ب ــراى ســال 1400 اســت. ی ــورم 30 درصــدى ب ــن ت گرفت
بنیــادى نســبت برابــرى ریــال، بررســى ارزش دالرى کل نقدینگــى موجــود اســت کــه بــا 
توجــه بــه رشــد ضعیــف اقتصــادى ایــران در 15 ســال گذشــته روشــى قابل مقایســه و تامــل 
اســت. نمــودار شــماره 2 نشــان مى دهــد کــه در حال حاضــر کل نقدینگــى دالرى کشــور 
در محــدوده نزدیــک بــه کــف تاریخــى قــرار دارد کــه بــه معنــى عــدم وفــور ریــال در برابــر 
دالر بــا نــرخ تبدیــل کنونــى اســت. دو خــط نقطــه چیــن نشــان مى دهــد کــه بــا فــرض 
ثبــات رشــد نقدینگــى کنونــى (38 درصــد در ســال)، عمــر ثبــات دالر 25 هــزار تومانــى بــه 
لحــاظ زمانــى تــا رســیدن بــه دوقلــه قبلــى (یعنــى نقطــه متناظرى کــه افــت ارزش ریــال در 
دو دوره قبلــى آغــاز شــد) حداقــل دو و حداکثــر ســه ســال پابرجاســت. ایــن در حالى اســت 
کــه در صــورت بازگشــت نــرخ رشــد نقدینگــى بــه ســمت متوســط تاریخــى (26 درصــد) 

ایــن دوره ثبــات مى توانــد تــا ســه ســال نیــز بــر پایــه ایــن دیــدگاه قابل تمدیــد باشــد.
ــد واردات و خــروج  ــش مصــارف (رش ــه افزای ــد منجــر ب ــرخ اســمى ارز مى توان ــت ن اف
ســرمایه) شــود امــا تــداوم رشــد آن نیــز فشــار مضاعفــى بــر بخــش مصرف کننــده (در اثــر 
جهــش اخیــر و عــدم ترمیــم متناســب دســتمزدها) وارد خواهــد کــرد. بــه ایــن ترتیــب یک 
ســناریو آن اســت کــه برآینــد نیروهــاى موثــر در سیاســت گذارى در ایــن بخــش بــا فــرض 
تحقــق گشــایش هاى خارجــى به صــورت ثبــات نــرخ ارز اســمى پدیــدار شــود؛ وضعیتــى 
کــه بــه لحــاظ بنیــادى بــه معنــاى امــکان تثبیــت میانگیــن دالر 25 هــزار تومانى در دو ســال 
آتــى اســت. در صــورت تحقــق ایــن ســناریو، یکــى از مهم تریــن موتورهــاى محــرك رشــد 
ســودآورى شــرکت هاى بــزرگ احتمــاال خامــوش خواهــد شــد هــر چنــد در کوتاه مــدت، 
ــا  ــى و ت ــرکت هاى بورس ــودآورى ش ــى در س ــزار تومان ــار دالر 25 ه ــل آث ــکاس کام انع
قبــل از پدیــدار شــدن آثــار رشــد هزینه هــا و کاهــش حاشــیه ســود، کمــاکان تنــور رشــد 
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ــه فصــول  ســودآورى شــرکت ها نســبت ب
قبلــى را گــرم نــگاه خواهــد داشــت.

3- قیمت های جهانی کاال:
ــازار  ــرکت هاى ب ــوم وزن ش ــدود دو س  ح
ــازار را  ــاظ ارزش ب ــه لح ــران ب ــرمایه ای س
ــه  ــه ب ــد ک ــکیل مى دهن ــرکت هایى تش ش
ــرخ  ــتقیم از ن ــر مس ــا غی ــتقیم ی ــو مس نح
ــزات و  ــام و فل ــواد خ ــت و م ــى نف جهان
ــر  ــى تاثی ــیمى و معدن ــوالت پتروش محص
ــق  ــى اف ــش بین ــن رو، پی ــد. از ای مى پذیرن
قیمت هــا در ایــن بخــش بــراى ســهامداران 
ــت. در  ــادى اس ــت زی ــز اهمی ــى حائ ایران
بیــن عوامــل پرشــمار موثــر بــر قیمت هــاى 
جهانــى کاال، دو مــورد از بقیــه اساســى 
ــوان  ــن به عن ــاى چی ــت؛ اول تقاض ــر اس ت
خــام  مــواد  مصرف کننــده  بزرگ تریــن 
ــاالت متحــده  ــان و دوم سیاســت ای در جه
آمریــکا به عنــوان دارنــده ارز قیمــت گــذار 
ــه  ــه اول، توج ــا (دالر). در زمین ــر کااله اکث
ــه  ــت اســت ک ــز اهمی ــه حائ ــن نکت ــه ای ب
ــراى  ــن ب سیاســت گذاران اقتصــادى در چی
مهــار آثــار اقتصــادى کرونــا در ســال 
ــه همــان مــدل آشــناى  گذشــته میــالدى ب
ــش  ــاخت ها و بخ ــرمایه گذارى در زیرس س
مســکن بــا اســتفاده از اهــرم اعتبــار و بدهى 
ــت  ــه عل ــه ب ــردى ک ــد؛ رویک روى آوردن
ــش  ــن و کاه ــوزه در چی ــن ح ــباع ای اش
شــدت  بــه  ســرمایه گذارى ها  بــازده 
ــد  ــه تولی ــبت ب ــى نس ــد بده ــرخ رش برن
ناخالــص داخلــى اثــر منفــى گذاشــته و بــر 
اســاس آخریــن برآوردهــا، نــرخ مزبــور در 
پایــان ســال گذشــته میــالدى بــا رشــد 25 
ــت.  ــته اس ــد گذش ــدى از 300 درص درص
سیاســت  گذاران حــزب کمونیســت، بــا 
ــد و  ــار منفــى ادامــه ایــن رون آگاهــى از آث
فروکــش کــردن شــیوع ویــروس، مســیر را 
بــه ســرعت تغییــر داده و در حــال حاضــر با 
وضــع محدودیت هــاى اعتبــارى در حــوزه 
ــد  ــز رش ــاخت، تمرک ــر س ــکن و زی مس
اقتصــادى را بــه ســمت بخــش خدمــات و 

ــد. ــوق داده ان ــده س مصرف کنن
ــا در  ــن تصمیم ه ــه ای ــود ک ــرآورد مى ش ب
ســال 2021 بــه کاهــش تقاضــاى مــواد خام 
ــوالد،  ــا توســعه زیرســاخت ها (ف ــط ب مرتب
ســنگ آهــن، ســیمان و تــا حد کمتــرى بقیه 
فلــزات اساســى) وتقویــت بخــش مربــوط 
ــرژى،  ــى، ان ــواد غذای ــده (م ــا مصرف کنن ب
محصــوالت پاییــن دســت پتروشــیمى و...) 

منجــر شــود. در ایــاالت متحــده نیــز بــا روى کارآمــدن دولــت و مجالــس دموکــرات، امکان 
ــى بابــت شــیوع  ــه پرداخت هــاى جبران تصویــب بودجــه محــرك اقتصــادى هــم در زمین
کوویــد و هــم افزایــش بودجــه عمرانــى زیــاد اســت. بــا توجــه بــه بار مالــى ســنگین اجراى 
ایــن برنامه هــا، احتمــاال بخــش عمــده اى از منابــع آن از محــل اســتقراض و رشــد کســرى 

بودجــه تامیــن خواهــد شــد.
در همیــن حــال، مقامــات پولــى ایــن کشــور در بانــک مرکــزى بارهــا تاکیــد کرده انــد که در 
کوتاه مــدت برنامــه اى جهــت افزایــش بهــره ندارنــد و قصــد دارنــد سیاســت هاى انبســاط 
پولــى خــود را (به عنــوان عامــل پاییــن مانــدن نرخ هــاى اســمى بهــره) ادامــه دهنــد. چنیــن 
شــرایطى در اقتصــاد جهانــى در گذشــته مقــارن بــا دالر ضعیــف تــر، ریســک پذیــرى باالتر 

در بازارهــا و رشــد مــواد خــام (کامودیتــى) بــوده اســت.
بــه ایــن ترتیــب، به رغــم رشــد ســریع قیمــت کاالهــا در ماه هــاى اخیــر، ایــن انتظــار بــراى 
شــرکت هاى بــورس تهــران وجــود دارد کــه کمــاکان از مزایــاى ثبــات نــرخ در محــدوده 
بــاالى کنونــى در افــق ســال آینــده برخــوردار شــوند؛ شــرایطى کــه البتــه بــراى بخشــى 
از کامودیتى هــاى مرتبــط بــا تقاضــاى زیرســاختى چیــن شــکننده تــر اســت امــا مانــع از 

ــود. ــت از قیمــت دیگــر کاالهــا به صــورت عمومــى در کوتاه مــدت نخواهــد ب حمای

4-ارزش گذاری سهام:
 نــرخ روز ســهام بــر اســاس اصــول بنیــادى در نهایــت تابعــى از عوایــد یــا جریانــات نقدى 
آتــى تولیــد شــده توســط شــرکت ها اســت. در نیمــه اول ســال جــارى، در مقطعــى ایــن 
ــاه  ــوان در کوت ــه بت ــال ســریع تر از آن اســت ک ــه کاهــش ارزش ری تصــور ایجــاد شــد ک
مــدت بــراى آن یــک کــف معتبــر تصــور کــرد. از ایــن رو خریــد هــر دارایــى کــه بــه نحوى 
بازدهــى غیــر ریالــى داشــت توجیه پذیــر بــه نظــر مى رســید. بــا همیــن رویکــرد، نرخ ســهام 
ــش گذاشــت و ســرمایه گذاران  ــه افزای ــازه دالرى رو ب ــده ب ــى دارن ــوان دارای ــى به عن کاالی
حاضــر بودنــد در ازاى بــازده کمتــر نســبت بــه متوســط تاریخــى، قیمت هــاى باالتــرى براى 

خریــد ســهام پرداخــت کنند.
همیــن رویکــرد در مقطعــى منجــر بــه پرتــاب نســبت قیمــت بــر درآمــد (P/ E) بــه ســمت 
ــژه در حــوزه سیاســى،  ــه وی ــا تحــوالت بعــدى ب محــدوده بیــش از 30 واحــدى شــد. ام
ــن شــرایط جــاى  ــرد و در ای ــف ک ــرخ ارز را تضعی ــر شــتاب ن ــداوم کاهــش پ ــه ت فرضی
شــگفتى نیســت کــه بــا ایجــاد چشــم انــداز تثبیــت ارزش ریــال، انتظــارات در بــازار ســهام 
نیــز بــه نحــو قابــل توجهــى تعدیــل شــود. بــا عنایــت به مــوارد مطــرح شــده در بخــش اول 
ایــن مطلــب مبنــى بــر امــکان کاهــش قابــل مالحظــه نــرخ ســود منفــى ســپرده ها، احتمــال 
بازگشــت ارزش گــذارى ســهام بــه ســمت هماهنگــى بــا ایــن بــازار رقیــب ســنتى پررنــگ 
اســت. رونــد تاریخــى نشــان مى دهــد کــه تــا پیــش از شــرایط اســتثنایى ســال 99، متوســط 
نســبت قیمــت بــر درآمــد ســهام در محــدوده 7 واحــد قــرار داشــته اســت. نمــودار شــماره 
ســه نشــان مى دهــد کــه هــر چنــد در حــال حاضــر نســبت مزبــور بــر اســاس ســودآورى 
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12 مــاه گذشــته کل شــرکت ها باالتــر 
ــات  ــرض ثب ــا ف ــا ب ــت، ام ــن اس از میانگی
دالر 25 هــزار تومانــى و تثبیــت نــرخ 
جهانــى کاال در محــدوده جــارى (کــه هــر 
دو فرض هــاى معقولــى بــا توجــه بــه 
ــمار  ــه ش ــى ب ــاى قبل ــات بخش ه توضیح
ــورس  ــط ب ــبت P/ E متوس ــد) نس مى رون
ــهام،  ــت س ــر قیم ــدم تغیی ــورت ع در ص
بــه دلیــل رشــد مخــرج کســر (ســودآورى 
شــرکت ها) تــا یک ســال آینــده بــه ســمت 

میانگیــن میــل خواهــد کــرد.

جمع بندی: 
ــر،  ــت اخی ــم اف ــران به رغ ــهام ای ــازار س ب
ــوز هــم درصــدر جــدول بازدهــى ســه  هن
ســاله از زمــان شــروع کاهــش ارزش ریــال 
در بیــن کل بازارهــاى دارایــى ایســتاده 
ــه دوم  ــا رتب ــن بازدهــى ب ــه ای اســت. فاصل
ــل  ــز قاب ــد) نی ــدود 30 درص ــا ح ــکه ب (س
توجــه اســت. در ســال جــارى هــم رشــد 
ــدود 140  ــا ح ــن ج ــه ای ــا ب ــاخص ت ش
درصــد بــه ریــال بــوده اســت کــه بــاز هــم 
یــک ســر و گــردن باالتر از ســایر رقبــا و دو 
برابــر رشــد دالر اســت. بــا عنایــت بــه ایــن 
عملکــرد تاریخــى و عوامــل چهارگانه فوق، 
مى تــوان گفــت هرچنــد دوره افت پرشــتاب 
شــاخص بــورس تهــران احتمــاال بــه انتهاى 
خــود نزدیــک اســت امــا رونــق ایــن بــازار 
ــى 30  ــطح تاریخ ــى در س ــب بازده و کس
ــات  ــرض ثب ــا ف ــده ب ــال آین ــد در س درص
سیاســت هاى پولــى و تثبیــت نــرخ کنونــى 
ارز، بیــش از هرچیــز بــه رشــد قیمت هــاى 
جهانــى کاال از ســطوح کنونــى وابســته 
ــود. در ایــن میــان، گشــایش هاى  خواهــد ب
احتمالــى ناشــى از احیــاى برجــام و رونــق 
ــا  ــرمایه ی ــش ورود س ــى از آن در بخ ناش
افزایــش تقاضــاى مصرفــى، عوامــل دیگرى 
ــرد برخــى  ــه مى توانــد عملک هســتند ک
ــیر  ــه مس ــته ب ــرکت ها را بس ــع و ش صنای
تحــوالت تحــت تاثیــر قــرار دهنــد. از ایــن 
رو اســتراتژى ســرمایه گذارى فعــال و رصــد 
فرصت هــا (ونــه لزومــا خریــد و نگهــدارى 
ــد در  ــادار) مى توان ــى از اوراق به ــبد ثابت س
افــق آخریــن ســال قــرن حاضر خورشــیدى 
بــراى ســرمایه گذاران در بــازار ســهام قابــل 

توصیــه باشــد.

اســتقبال را از آن مى کننــد، در حــوزه کســب و کار نیــز بــه راحتــى مى توانــد مخاطبــان را بــه 
مشــترى تبدیــل کنــد. اســتفاده از مصاحبــه یــا مقالــه جهــت معرفــى محصولــى خــاص را 
ــدون فشــار  ــوان مشــتریان بالقــوه را ب ــد کــه به واســطه آن مى ت ــوا مى گوین ــى محت بازاریاب
بــراى خریــد، جــذب و درگیــر کــرد، زیــرا بــا قــراردادن اطالعــات به صــورت لحظــه اى 
و ســریع مشــترى جــذب مى کنــد. در ایــن نــوع بــازار عــالوه بــر متــن از فیلــم ویدئویــى 
نیــز اســتفاده مى شــود و در آن تعهــدى وجــود نــدارد کــه محتــواى مــورد اســتفاده بــراى 
بازاریابــى بــه شــکل رایــگان عرضــه شــود، بلکــه هزینــه دار بــودن آن یــک انتخــاب اســت. 
ــى  ــرد. بازاریاب ــتفاده ک ــوان اس ــم مى ت ــت ها ه ــوا از پادکس ــى محت ــن در بازاریاب همچنی
محتــوا یکــى از پررونق تریــن نــوع تبلیغــات در فضــاى مجــازى محســوب مى شــود کــه 
هزینــه پاییــن نشــر محتــوا، افزایش دسترســى بــه اینترنــت و اســتفاده از کامپیوتــر و موبایل، 
افزایــش ســهم مشــترى در فرآینــد تصمیم گیــرى و خریــد و افزایــش هزینــه رســانه هاى 
ســنتى از جملــه دالیــل رونــق گرفتن ایــن ســبک بازاریابــى اســت.پس از لغو روادیــد براى 
گردشــگران چینــى؛ هنگ کنــگ و ماکائــو بــراى ورود بــه ایــران و بــا توجــه بــه ضــرورت 
معرفــى و تبلیــغ ایــران در فضــاى مجــازى آن کشــور، دفتــر بازاریابــى و تبلیغــات معاونــت 
ــان  ــه زب ــگرى ب ــواى گردش ــه در آن محت ــورى ک ــگرى بروش ــگرى وزارت گردش گردش
چینــى اســت تهیــه و روى ســایت ویزیــت ایــران بارگــذارى کــرده اســت. در ایــن محتواى 
تولیــد شــده محصــول بــازار گردشــگرى 9 اســتان اصفهــان، فــارس، یــزد، کرمــان، مرکزى، 
ــده  ــخص ش ــى مش ــگران چین ــد گردش ــوان مقص ــرز به عن ــران و الب ــن، ته ــمنان، قزوی س
اســت.یکى دیگــر از راه هــاى تبلیغــات در فضــاى مجــازى کــه تاثیرگــذارى قابل توجهــى 
دارد اســتفاده از اینفلوئنســر - افــرادى کــه در شــبکه هاى اجتماعــى محبوبیــت و فالوورهاى 
ــراى  ــز ب ــا نی ــا از ســفرهاى پیشــین آنه ــم در دوران کرون ــد – اســت و مى توانی ــاد دارن زی
جــذب گردشــگرى اســتفاده کنیــم؛ زیــرا مخاطبــان اعتمــاد زیــادى بــه اینفلوئنســرها دارنــد 
ــوب  ــى محس ــر در بازاریاب ــاى موث ــى از روش ه ــان یک ــى دهان به ده ــن بازاریاب و همچنی
مى شــود. طبــق دســته بندى ها اینفلوئنســرها بــه چنــد دســته اینفلوئنســر مــدل، اینفلوئنســر 
ــا  ــردن آنه ــده و فعال ک ــیم بندى ش ــفر تقس ــر س ــرگرمى و اینفلوئنس ــر س ــذا، اینفلوئنس غ
جهــت رونــق بخشــى بــازار گردشــگرى در دســتور کار وزارت گردشــگرى قــرار گرفتــه 

اســت/اقتصادآنالین.
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میــراث فرهنگــی و گردشــگری - ســالی کــه گذشــت بــرای 
میــراث فرهنگی یونســکو ســال چنــدان خوبــی نبــود ؛افزوده 
شــدن چنــد اثــر ثبــت شــده بــه عنــوان میــراث در خطــر در 
ــی چــون  ــار خبرهــای خوب عــراق و ســوریه و یمــن در کن

ثبــت جهانــی شــهر ســوخته بــرای ایــران قــرار گرفــت.
ســوریه و جمهــوری کنگــو هــر کــدام بــا 6 اثــر در خطــر 
ــر از  ــر در خط ــا دو اث ــتان ب ــراق و افغانس ــس از آن ع و پ
جملــه مناطقــی هســتند کــه میــراث فرهنگــی یونســکو در 

ــد. ــی ندارن ــال و روز خوب ــا ح آنه
میــراث جهانــی یونســکو نــام عهدنامــه ای بین المللــی 
اســت کــه در تاریــخ 16 نوامبــر 1972 میــالدی بــه تصویــب 

ــید. ــی یونســکو رس ــس عموم کنفران
موضــوع آن حفــظ آثــار تاریخــی، طبیعی و فرهنگشــر اســت 
کــه اهمیــت جهانــی دارنــد و متعلــق بــه تمــام انســان های 

زمیــن، فــارغ از نــژاد، مذهــب و ملیــت خــاص، اســت.

ســت ا ه  شــد ثبت  ث  ا میر ر  د نیا  د ر  کشــو چندمین  ن  ا ــر ی ا
جــدول زیــر نیــز وضعیــت کشــورها منطقــه را نشــان می 
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ــد  ــکو، می توانن ــو یونس ــورهای عض ــیون کش ــن کنوانس ــه ای برپای
ــت  ــزد ثب ــی و فرهنگــی کشــور خــود را نام ــار تاریخــی، طبیع آث
ــس از  ــار پ ــن آث ــت از ای ــد. حفاظ ــی کنن ــراث جهان ــوان می به عن
ثبــت در عیــن باقــی مانــدن در حیطــه حاکمیــت کشــور مربوطــه، 
بــه عهــده تمــام کشــورهای عضــو خواهــد بــود. مکان هــای میــراث 
جهانــی ثبت شــده در ســازمان یونســکو، مکان هایــی ماننــد جنــگل، 
کــوه، آبگیــر، صحــرا، بقعــه، ســاختمان، مجموعه و یا شــهر هســتند.
ــه عنــوان میــراث در یونســکو  در مجمــوع تاکنــون 1007 منطقــه ب

ثبــت شــده انــد

وضعیت کشورهای جهان
ــار کشــورها در فهرســت  ــد بررســی و ثبــت آث از ســال 1978 رون
ــا ، اســپانیا  یونســکو آغــاز شــد. در میــان کشــورهای جهــان ایتالی
و چیــن بیشــترین آثــار ثبــت جهانــی را دارا هســتند.آلمان، فرانســه، 
هند،روســیه ، مکزیــک از جملــه کشــورهایی هســتند کــه بیــش از 

بیســت اثــر در فهرســت جهانــی دارنــد.
ــا  ــر وب ــه فرات ــطح منطق ــا از س ــور م ــت کش ــبختانه وضعی خوش
ــت ــه اس ــل مقایس ــه قاب ــن زمین ــان در ای ــق جه ــورهای موف کش

جدول باال رتبه 1 تا 15 ثبت اثررا نشان مى دهد

تصویــر فــوق نشــان دهنــده پراکندگــى کل ایــن مناطــق در ســطح جهــان 
ست ا



شماره 33- بهار 261400 امروزکاسپین

ــزارع و  ــگرى در م ــا گردش ــم ی گروتوریس
محیــط هــاى کشــاورزى، از جملــه صنایعى 
ــش  ــى همچــون افزای ــه دالیل ــه ب اســت ک
ــره  ــى روزم ــى در زندگ ــترس و آلودگ اس
جمعیــت شــهرى سراســر جهــان رونــد رو 
بــه رشــدى دارد. بــه طــورى کــه تحلیلگران 
ــرخ رشــد ایــن  ــا ســال 2029 ن ــد ت معتقدن
صنعــت ســاالنه بــه میــزان 11 درصــد 

ــود. خواهــد ب
بــازار اگروتوریســم (گردشــگرى در مزارع) 
افزایــش تقاضــاى مصــرف  بــه دلیــل 
ــت در  ــگرى طبیع ــراى گردش ــدگان ب کنن

ــت. ــدیدى اس ــد ش ــاهد رش ــه، ش مزرع
ــل  ــد قاب ــزارش، درص ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــر  ــى در سراس ــت عموم ــى از جمعی توجه
جهــان ممکــن اســت بــا کشــاورزى ارتبــاط 
ــا ارتباطــى نداشــته  کمــى داشــته باشــند ی
ــاورزى  ــگرى کش ــن، گردش ــند. بنابرای باش
نقــش اساســى در آگاهــى از ایــن جمعیــت 
شــناختى از روشــهاى کشــاورزى و کشــت 

ــزارع دارد. ــوالت در م محص
از ســوى دیگــر گردشــگرى در مزرعــه 
ــاورزان را  ــر کش ــه غی ــت ک ــى اس مکانیزم
ــورد کشــاورزى  ــا در م ــى ســازد ت ــادر م ق
اطالعــات کســب کننــد و بــه نوبــه خــود، 
از طریــق خریدهایــى کــه مســتقیماً یــا 
غیرمســتقیم از مــزارع خانوادگــى انجــام مى 
شــود، از محصــوالت کشــاورزى حمایــت 
کننــد. بــه عنــوان مثــال، در کالیفرنیــا، 
گردشــگرى طبیعــى و کشــاورزى در مزرعه 
ــن  ــن تأمی ــترى در بی ــت بیش ــه محبوبی ب
ــداران و  ــاورزان و دام ــى کش ــدگان یعن کنن

کاربــران نهایــى یعنــى گردشــگران و مصــرف کننــدگان محصــوالت و خدمات کشــاورزى 
ــازار گردشــگرى کشــاورزى، فرصــت هــاى  ــن انتظــار مــى رود ب رســیده اســت.  بنابرای

ــد. ــعه نشــان ده ــد و توس ــراى رش ــد ب جدی
شــرکت هــاى بــازار گردشــگرى کشــاورزى بــر تبلیــغ بســته هــاى تــور خــود از طریــق 
شــبکه هــاى رســانه هــاى اجتماعــى و از طریــق کمپیــن هــاى بازاریابــى متمرکــز شــده اند
 بــه گفتــه کارشناســان جهانــى، پیــش بینــى مــى شــود بــازار گردشــگرى کشــاورزى بیــن 
ســالهاى 2019 و 2029 نــرخ رشــدى بــه میــزان 11 درصــد بــه طــور ســاالنه داشــته باشــد.

ــن  ــازار ای ــد ب ــى رش ــع اصل ــاورزى؛ مان ــگرى کش ــورد گردش ــردم در م ــى م ــدم آگاه ع
ــت ــورها اس ــى کش ــت در برخ صنع

ــر نــوآورى و نفــوذ خدمــات  ــازار احتمــاالً ب براســاس ایــن گــزارش، بازیگــران اصلــى ب
محصــول در بــازار بکــر در آمریــکاى التیــن و خاورمیانــه تمرکــز خواهنــد کــرد.  شــرکت 
هــاى بــازار گردشــگرى کشــاورزى بــر تبلیــغ بســته هــاى تــور خــود از طریق شــبکه هاى 

رســانه هــاى اجتماعــى و از طریــق کمپیــن هــاى بازاریابــى متمرکــز شــده انــد.
پیــش بینــى مــى شــود نســل جــوان بــه دلیــل مشــارکت فعــال در فعالیت هــاى کشــاورزى 
بــراى گردشــگرى بــراى اهــداف تفریحــى و مشــارکت در فعالیــت هــاى خریــد مزرعــه، 
رشــد بــازار جهانــى گردشــگرى جهانــى را در طــول دوره پیــش بینــى پیــش شــده رقــم 

. نند بز
ــازار  ــروش ب ــش ف ــراى افزای ــه ب ــى شــود ک ــه م ــا توصی ــه شــرکت ه از ســوى دیگــر ب
کشــاورزى، تمرکــز خــود را بــر پذیــرش خدمــات نوآورانــه و جــذاب مربــوط بــه فعالیــت 

هــاى مختلــف مزرعــه دارى کشــاورزى بگذارنــد.
ــایر  ــا س ــورد گردشــگرى کشــاورزى در مقایســه ب ــدگان در م ــم مصــرف کنن ــى ک آگاه
جهانگــردى هــا در برخــى از کشــورهاى در حــال توســعه ماننــد هنــد، تایلنــد، مکزیــک و 
ســایر کشــورها مانــع اصلــى رشــد بــازار اســت. در نتیجــه، تحلیلگــران بــازار مــى گوینــد 

تبلیغــات موثــر بــراى رشــد ســریع بــازار گردشــگرى کشــاورزى ضــرورى اســت.
از مــواردى کــه مــى تــوان در بحــث گردشــگرى کشــاورزى ایــران روى آنهــا بــه خوبــى 
مانــور داد قدمــت روســتاها، طبیعــت روســتاها، گویــش هــاى محلــى و آثــار تاریخــى مثل 

قلعــه هــاى موجــود در روســتاها اســت

مزرعه همچنان در بین جمعیت شهری محبوبیت دارد
بــر اســاس ایــن گــزارش، رونــد اقامــت مــزارع و دامــدارى هــا در ســطح جهــان، بــه ویــژه 
در آمریــکاى شــمالى، بــا ســرعت قابــل توجهــى در حــال جلــب توجــه اســت. عــالوه بــر 
ایــن، فعالیــت هــاى تبلیغاتــى و کمپیــن هــاى انجــام شــده توســط شــرکت هــاى مختلــف 

رشد ساالنه 11 درصدی گردشگری 
کشاورزی جهان تا سال ۲۰۲9
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ــه  ــترى ب ــذب مش ــث ج ــگرى باع گردش
تعطیــالت در مزرعــه مــى شــود.

ــا افزایــش اســترس و آلودگــى  ــر ب ــن ام ای
در زندگــى روزمــره جمعیــت شــهرى 
پشــتیبانى مــى شــود، کــه باعــث افزایــش 
تمایــل آنهــا بــه گذرانــدن تعطیــالت 
طوالنــى مــدت در مــزارع مــى شــود. انتظار 
مــى رود ایــن رونــد عامــل مهمــى در رشــد 
بــازار گردشــگرى در طــول دوره پیــش 

ــى باشــد. بین
تنــوع غذایــى و لبــاس جمعیــت روســتایى؛ 
مهمتریــن المــان هــاى قابــل مانــور در 
گردشــگرى کشــاورزى و روســتایى ایــران
ســید ابوالفضــل رضــوى، مدیرعامــل خانــه 
توســعه روســتا و عشــایر نیــز پیــش از ایــن  

در خصــوص صنعــت گردشــگرى کشــاورزى در ایــران بــه بــازار گفــت: تنــوع غذایــى و 
ــش از  ــال بی ــوان مث ــه عن ــدارد. ب ــا وجــود ن ــا اســت در دنی ــتاهاى م ــه در روس لباســى ک
100نــوع تنــوع لبــاس در روســتاهاى گیــالن داریــم کــه حتــى مــردم کشــور خودمــان نیــز 
از آنهــا بخوبــى شــناخت ندارنــد. در حالــى کــه اگــر بــه ایــن مــوارد بهــا بدهیــم در ســطح 

جهانــى مــى توانــد بــه خوبــى معرفــى شــود.
رضــوى افــزود: بــه عنــوان مثــال در مزرعــه برنــج کارى مــى تــوان گردشــگران را بــا رونــد 
کشــت برنــج آشــنا کــرد و از ایــن طریــق بــراى روســتاییان درآمــد زایــى کــرد همــان کارى 
کــه در دیگــر کشــورهاى خارجــى در مــزارع اتفــاق مــى افتــد و بــا گرفتــن حــق ورودى از 

مــردم و گردشــگران اجــازه حضــور در مــزارع را مــى دهــد.
وى تصریــح کــرد: از دیگــر مــواردى کــه مــى تــوان در بحــث گردشــگرى کشــاورزى ایران 
روى آنهــا بــه خوبــى مانــور داد قدمــت روســتاها، طبیعــت روســتاها، گویــش هــاى محلى، 

آثــار تاریخــى مثــل قلعه هــاى موجــود در روســتاها و غیــره اســت./بازار
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تجارت الکترونیک B2B در صنعت گردشگریدوران جدید که به عصر ااطالعات و دانایى 
معروف است، نوید بخش جهانى نو با شیوه هاى نوین به کارگیرى اطالعات و دانش است و 
حرف اول را در این دوران نوین، فناورى اطالعات مى زند. به این معنى که اقتدار اقتصادى، 
سیاسى، فرهنگى و علمى هر کشور متناسب با میزان تسلط و بهره گیرى آن کشور از این 
فناورى ارزیابى مى شود.امروزه فناورى اطالعات و ارتباطات به طور سریع در حال گسترش 
و اثرگذارى بر تجارت و وسیله اى براى رقابت سازمان هاست. فناورى ها بر سازمان هاى 
گردشگرى اثر گذارند و آن ها را به سمت تجارت هدایت مى کند. به طور فزاینده اى، مصرف 
کنندگان مى توانند جستجو براى کل محصوالت گردشگرى و رزرو کردن به طور آن الین را 
به عهده گیرند و بنابراین آن ها نیازمند انعطاف، خصوصى شدن، در دسترس بودن و ارتباط با 
سازمان هاى گردشگرى هستند. بنابراین هر دوى مقاصد گردشگرى و موسسات گردشگرى، 

به طور فزاینده اى نیازمند اتخاذ فنون نو آورى براى افزایش موقعیت رقابتى شان مى باشند.
پیشرفت اینترنت باعث شده که شرکت ها در فعالیت هاى برنامه ریزى، کنترل، اجرا و ادغام 
صنعت گردشگرى دچار تغییراتى شوند. همچنین پیشرفت تجارت الکترونیک b2b به عنوان 
تجارت مطمئن کاال، اطالعات و خدمات که از فناورى اطالعات استفاده مى کند، قادر به ارتباط 
مستقیم مشتریان با سازمان گردشگرى به منظور درخواست اطالعات و خرید محصوالت، 
همچنین ارتباط و همکارى متقابل با مدیران و سایر ذى نفعان مى باشد.امروزه با استفاده از 
تجارت الکترونیک b2b توانسته ایم که مزیت رقابتى خود را افزایش و براى ورود به این صنعت 
موانعى ایجاد کنیم. امروزه مشتریان سفر، خود کلیه تحقیقات در مورد محصول گردشگرى به 
طور آن الین را بعهده گرفته اند و بنابراین آنها نیازمند انعطاف پذیرى، در دسترس بودن و 

ارتباط با سازمان هاى گردشگرى هستند. از 
طریق این روش، هر دوى عایش استفاده از 
اینترنت هستیم و امروزه تجربه انقالب دوم 
در اینترنت که همان نفوذ تجارت الکترونیک 
مى باشد را داریم. بعضى وب سایت هاى 
تجارى، کاتالوگ ها و معامالت آن الین دارند 
ولى تجارت الکترونیک داراى دامنه گسترده 

ترى است.

کارکردى  فعالیت هاى  الکترونیک،  تجارت 
در سازمان گردشگرى را پشتیبانى مى کند که 

عبارتند از:

1.بازاریابی:
 ورود تجارت الکترونیک در حال تغییر دادن 
فعالیت بازاریابى در صنعت گردشگرى است.
تبلیغات  بخشى  اثر  الکترونیک،  تجارت   -
محصوالت و خدمات رابه طور مستقیم و بى 
واسطه با اطالعاتى غنى شده به کاربران ارائه 
گردشگرى،  هاى  موسسه  بعضى  دهد.  مى 
همچون هتل ها از طریق اینترنت مى توانند 
تبلیغات با کیفیت ترى نسبت به بروشورهاى 

سنتى ارائه دهند.
- تجارت الکترونیک، یک کانال توزیع آن 
الین بى واسطه ایجاد کرده و بنابراین وقتى 
با کانال هاى توزیع سنتى مقایسه مى شود، 
باعث کاهش هزینه و زمان مى شده است. 
امروزه بیش از 70% رزروهاى آن الین در 

همان موسسه گردشگرى انجام مى شود.
کار  کاهش  به خاطر  الکترونیک  تجارت   -

تجارت الکترونیک B2B در صنعت 
گردشگری

مصطفی حاجی امینی

ادامه در صفحه 32



29 امروزکاسپینشماره 33- بهار 1400

جورجیــا  پزشــکى  کالــج  دانشــمندان 
دانشــگاه آگوســتا ایــاالت متحــده پیشــنهاد 
کننــد  اســتفاده  داده  علــم  از  مى کننــد 
تــا تلویزیون هــاى موجــود و تجــارب 
ــود  ــت را بهب ــر اینترن ــى ب گردشــگرى مبتن

ــند. بخش
بــه گزارش نیــوز، فنــاورى این گروه شــامل 
اندازه گیــرى و ســپس دیجیتالــى کــردن 
ــن  ــه بی ــا، زاویه هــاى اشــیاء و فاصل انحناه
آن هــا بــا اســتفاده از تصاویــر هواپیماهــاى 
بــدون سرنشــین، عکــس و فیلــم اســت و 
ــازى  ــگرى مج ــات گردش ــد تجربی مى توان
را بــراى بیننــدگان واقع بینانه تــر کنــد و 
ــاء صنعــت گردشــگرى و کاهــش  ــه احی ب
تاثیــرات بیمــارى همه گیــر کوویــد-19 بــر 

ــد. گردشــگرى کمــک کن
از صنایــع  یکــى  صنعــت گردشــگرى 
آســیب دیده بــه دلیــل شــیوع کوویــد-
19بــوده و بــا توجــه بــه مدت زمان بحــران، 
داده هــا نشــان مى دهــد کــه شــوك بالقــوه 
شــامل کاهــش 60 تــا 80 درصــدى درآمــد 
ــال  ــى در س ــگرى بین الملل ــاد گردش اقتص

ــود. ــد ب 2020 خواه
ــش،  ــن کاه ــا ای ــه ب ــراى مقابل ــان ب محقق
یــا   LAPO ماننــد پیشــنهادى  فنــاورى 
واقعــى  تناســب  بــا  مســتقیم  پخــش 
ــامل  ــد. LAPO ش ــنهاد کردن ــیاء را پیش اش
ــاى  ــاى انحن ــى، معیاره ــات هندس اطالع
شــى، زاویه هــا، مســاحت یــک شــى 
ــه از  ــت ک ــال اس ــه بردارى کانفورم و  نقش
ــک  ــاى ی ــن منحنى ه ــه بی ــاى زاوی اندازه ه

ــراد،  ــر از اف ــا تصاوی ــد ت ــبه مى کن ــیاء را محاس ــن اش ــه بی ــرده و فاصل ــتفاده ک جســم اس
مکان هــا و اشــیاء  واقعى تــر بــه نظــر برســد.

ــورى و  ــگاه تئ ــر آزمایش ــى و مدی ــاز ریاض ــک مدل س ــا راو، ی ــى اس. آر سرینیواس ارن
ــاورى  ــدى از فن ــوع جدی ــن مــورد ن مدل ســازى ریاضــى دانشــکده پزشــکى  گفــت: "ای
ــا اســتفاده از تکنیک هــاى پیشــرفته ریاضــى، داده هــاى دیجیتالــى شــده کــه  اســت کــه ب
ــل  ــوارد دیگــر تبدی ــه م ــه مى شــوند را ب ــده از یــک ســایت گردشــگرى گرفت به طــور زن
ــه  ــبت ب ــکان نس ــتر از م ــى بیش ــا احساس ــه ب ــاى واقع گرایان ــا و فیلم ه ــد؛ عکس ه مى کن

ــوند. ــش ایجــاد مى ش ــر صفحه نمای ــا مســتند ب ــم ی ــاى فیل تماش
ــا اطالعــات هندســى اســت  ــدى ب ــب پیشــنهادى، تکنیک هــاى جدی ــد: ترکی راو مى گوی

کــه کاربردهــاى گســترده در فیزیــک و اقتصــاد دارد.
ــى از  ــه برخ ــد ب ــازى مى توان ــگرى مج ــاورى گردش ــه فن ــد ک ــنهاد مى کنن ــان پیش محقق
تاثیــرات همه گیــر کوویــد-19 بــه صنعــت گردشــگرى کمــک کنــد و مزایــاى دیگــرى را 

نیــز ارائــه دهــد.
ــگرى  ــرا گردش ــرد، زی ــاره ک ــودن آن اش ــه ب ــوان به صرف ــاورى مى ت ــن فن ــاى ای از مزای
ــوان  ــرا مى ت ــت، زی ــن اس ــز ایم ــت نی ــر بهداش ــود. ازنظ ــد ب ــر خواه ــازى ارزان ت مج
ــان  ــذف زم ــت، ح ــى در وق ــوارد صرفه جوی ــر م ــرد. از دیگ ــفر ک ــه س ــى از خان به راحت
ســفر و قابلیــت دسترســى بــه نقــاط مختلــف گردشــگرى اســت کــه به طورمعمــول بــراى 

ــت. ــى نیس ــمى قابل دسترس ــت جس ــراد داراى معلولی ــا اف ــالمندان ی س
ایــن فنــاورى همچنیــن مى توانــد گردشــگرى را ایمن تــر کنــد و خطــرات جــرم در هنــگام 
ــه  ــک رایان ــدارد، ی ــاز ن ــزات خاصــى نی ــه تجهی ــن روش ب ــرد. ای ــن بب مســافرت را از بی
خانگــى اســتاندارد بــا کارت گرافیــک و دسترســى بــه اینترنــت بــراى لــذت بردن از "ســفر 

مجــازى" الزم اســت.
گردشــگرى مجــازى، فرصت هــاى شــغلى جدیــدى را بــراى راهنمــاى تورهــاى مجــازى، 
ــن  ــان و همچنی ــرداران، عکاس ــین، فیلم ب ــدون سرنش ــاى ب ــان هواپیماه ــان، خلبان مترجم
کســانى کــه تجهیــزات جدیــدى را بــراى جهانگــردى مجــازى مى ســازند، ایجــاد مى کنــد.
گام هــاى بعــدى شــامل جســتجوى ســرمایه گذاران و شــرکاء در صنایــع پذیرایــى، 

ــت. ــاورى اس ــگرى و فن گردش
ــفر و  ــى س ــوراى جهان ــر، ش ــاه دیگ ــد م ــا چن ــر ت ــارى همه گی ــه بیم ــورت ادام در ص
جهانگــردى پیش بینــى مى کنــد کــه بــا آســیب بــه 75 میلیــون شــغل و کاهــش درآمــد 2.1 

تریلیــون دالرى در جهــان همــراه شــود.

گردشگری مجازی
گردشــگری ناجی صنعت   

کرونا بحران  ز  ا  
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روســتایى  جوامــع  از  بســیارى  بــراى 
ــت. ــت اس ــاى فرص ــه معن ــگرى ب گردش
ــادى  ــازى اقتص ــغل و توانمندس ــاد ش ایج
بــراى زنــان و جوانــان و همچنیــن ســاکنین 
بومــى و محلــى نقــش فراهــم مــى نمایــد.
روســتایى  جوامــع  بــه  گردشــگرى 
محافظــت و ارتقــاى محیــط طبیعــى و 
فرهنــگ و صیانــت از میــراث خــود را یــاد 
مى دهــد. بــا ایــن کار بــه گردشــگران ایــن 
ــى  ــات ب ــا از تجربی ــى دهد،ت ــکان را م ام

ــد. ــذت ببرن ــود ل ــر خ نظی
توســعه  و  اهمیــت  بــه  توجــه  لــزوم 
فعالیت هــاى گردشــگرى در عرصــه هــاى 
مختلــف و اثرگــذارى آن  بــر فعالیــت هاى 
ــادى  ــى، اقتص ــى، سیاس ــى، اجتماع فرهنگ
ــان،  ــف جه ــى در کشــور هاى مختل و امنیت
تاثیرگــذارى  و  بــودن  محــور  جامعــه 
و  اشــتغال  ایجــاد  بــر  گردشــگرى 
کارآفرینــى و توانمندســازى جوامــع میزبان 
ومحلــى به واســطه بهــره منــدى از توســعه 
فعالیت هــاى گردشــگرى؛ بــه ویژه توســعه 
در  گردشــگرى  اقتصــادى  فعالیت هــاى 
مناطــق روســتایى بــراى جوامــع میزبــان و 
محلــى و ســاکنین ایــن مناطــق، را مى تــوان 
کــه  دانســت  زمینه هایــى  از عوامــل و 
ســبب شــدند ســازمان جهانــى گردشــگرى 
بــه  (unwto) روز 27 ســپتامبر 2020 را 
بــراى  فرصتــى  «گردشــگرى  عنــوان 
ــدى مناطــق روســتایى»  نامگــذارى  توانمن
کــرده، تــا روز جهانــى گردشــگرى در 

ســال (2020 ) را در کنــار جوامــع بومــى و محلــى و اهمیــت ایــن بخــش و نقــش مهــم و 
تاثیرگــذار آنــان را بــراى آن توســعه فعالیــت هاى گردشــگرى و توســعه روابــط بینافرهنگى 
در عرصــه بیــن المللــى در جهــت توســعه و تحکیــم روابــط فرهنگى،اقتصــادى و اجتماعى 

ــد. ــن بگیرن را جش
ــه کســب و کار هــاى گردشــگرى، ایجــاد مشــاغل درحــوزه گردشــگرى در  ــا نگاهــى ب ب
ــر تحــول  ــر گردشــگرى ب ــا ســایر مشــاغل، تاثی ــان و مقایســه آن ب مناطــق مختلــف جه
ــر همــگان آشــکار  ــه ســایر مشــاغل ب ــان و محلــى را نســبت ب و پیشــرفت جوامــع میزب

مى ســازد.
ــش از 17 درصــد  ــى گردشــگرى،  در ســال 2019 بی ــزارش ســازمان جهان ــر اســاس گ ب
مشــاغل جهــان (حــدود 370 میلیــون نفــر) بــه صــورت مســتقیم در بخش هــاى مختلــف 
ــارد دالر را  ــر 2000 میلی ــغ ب ــن اســاس، مبلغــى بال ــد. برای گردشــگرى اشــتغال داشــته ان
نصیــب کشــور ها نمــوده اســت.که متاســفانه در ســال 2020 بــا شــیوع کرونــا ویــروس و 
بیمــارى کویــد 19 نزدیــک بــه 70 درصــد حجــم مســافرت هــا ودرآمــد و شــاغلین حــوزه 

گردشــگرى را کاهــش داده اســت.
انتظــار مــى رونــد در ســال 2021 بــا کاهش بیمــارى کوید19 کســب و کارهاى گردشــگرى 

از رونــق و پویایــى برخــوردار گردند.
 امــروزه گردشــگرى یکــى از محور هــاى مهــم و تاثیــر گــذار توســعه در مناطــق مختلــف 
جهــان محســوب مــى شــود. و از اولویت هــاى دولت هــا بــراى رونــق کســب و کار هــاى 
پایــدار و محــور کلیــدى اشــتغال و کارافرینــى در جهــت درآمــد ارزى و رونــق اقتصــادى 
در مناطــق مختلــف و از جملــه روســتاها اســت.در کشــور مــا بــا ایجــاد» وزارت میــراث 
فرهنگــى، گردشــگرى و صنایــع دســتى» بعنــوان متولــى امــر گردشــگرى، بایســتى توجــه 
ویــژه بــه توســعه فعالیــت هاى گردشــگرى بویــژه در مناطــق روســتایى با ایجاد زیرســاخت 
ــراى توســعه راهبــردى گردشــگرى  هــا و تعییــن اهــداف و اســتراتژى هــاى مشــخص ب
ــع  ــداز، مــورد نظــر تبدیــل مناب ــد.   الزمــه موفقیــت در اهــداف و چشــم ان اهتمــام ورزن
ــراى معرفــى  ــار آن برنامــه ریــزى جامــع و هدفمنــد ب ــه محصــول و در کن گردشــگرى ب
توانمنــدى هــاى گردشــگرى، بازاریابــى وتعامــل بــا ســایر کشــورها، بــه ویــژه کشــور هاى 
بــازار هــدف بــا اتــکاء بــه منابــع درونــى و بکارگیــرى منابــع انســانى متخصــص و متعهد و 
مســئولیت پذیــر و همراهــى و مســئولیت پذیــرى بخــش خصوصــى و نقــش پذیــرى آنــان 

در حــوزه هــاى متنــوع گردشــگرى اســت.
توجــه بــه  توانمنــدى هــا و جاذبــه هــاى متتــوع و بــى نظیــر گردشــگرى مناطــق روســتایى 

گردشگری
 فرصتی برای توسعه مناطق روستایی

منوچهر جهانیان

 رئیس دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ، 
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ــه  ــا بهــره گیــرى از فناورى هــاى نویــن ب ب
ــرات  ــروز تغیی ــب ب ــت، موج ــژه اینترن وی
چشــمگیرى در شــیوه هاى ســنتى ســفر 
و گردشــگرى بــه ایــن مناطــق مــى شــود. 
ــا،  باعــث  ــال ســازى فراینده ــزوم دیجیت ل
تحول در ســبک تجارت و کســب و کار در 
ــگرى  ــژه گردش ــگرى و به وی ــه گردش زمین
مناطــق روســتایى مــى گــردد. بــه گونــه اى 
ــه  ــل، ب ــرى منفع ــگر را از عنص ــه گردش ک
ــد گردشــگرى  ــدى در فرآین کنشــگرى کلی

تبدیــل مــى کنــد.
ــا  ــن در پس ــاى نوی ــرى فناورى ه ــکار گی ب
ــا هزینه هــاى ســفر را بــه طــرز قابــل  کرون
ــره ورى  ــت و به ــش و کیفی ــى کاه توجه
ــد داد.  ســفر ارزان  ــش خواه ســفر را افزای
ــیوه هاى  ــن ش ــى از مطلوب تری ــت یک قیم
بــراى نســل جــوان کنونــى در  ســفر 
هیاهــوى شــهرها، بــراى رســیدن بــه 
آرامــش و ســالمت جســم و روان در کنــار 
مردمــان جوامــع محلــى مناطــق روســتایى 

ــت. اس
ــا  امــروزه کســب و کار هــاى گردشــگرى ب
ــى  ــوژى توانای ــن تکنول ــدى از ای ــره من به
ــد.  ــان را دارن ــاز مخاطب ــه نی شناســایى بهین
موفق تریــن کســب و کار هــاى گردشــگرى، 
همــواره کاربــران خــود در فضــاى مجــازى 
رصــد کــرده و بــراى انــان اهمیــت ویــژه اى 

قائــل انــد.
از ســوى دیگــر دولت هــا و قانــون گــذاران 
نقــش بســزایى بــر ایجــاد زیرســاخت 
هاوتســریع رونــد رشــد تکنولــوژى و 
ــى و  ــع محل ــازى آن در جوام ــه س نهادین
ــه  ــتگذاران ب ــتایى دارند.سیاس ــق روس مناط
ایــن مهــم واقفنــد کــه قوانیــن و مقــررات 

اعــم از: بازدارنــده و یــا تســهیلگر، نقــش تاثیــر گــذارى بــر اشــتغال و کارفرینى گردشــگرى 
ــد. ــته باش ــد داش ــى توان ــتایى م ــق روس ــت مناط ــا اولوی ــق ب ــه مناط در هم

بــه لطــف پیشــرفت هــاى تکنولوژیــک، مقصــد یــا جاذبــه گردشــگرى به ویــژه در مناطــق 
روســتایى ناشــناخته باقــى نمــى مانــد. امــروزه گردشــگران قادرنــد در مــدت زمانــى بســیار 
ــوى  ــه آن  س ــن ب ــره زمی ــوى ک ــک س ــده و از ی ــا را درنوردی ــته، مرز ه ــر از گذش کوتاه ت

دیگــر کــره خاکــى بــه لطــف فنــا ورى هــاى نویــن ســفر نماینــد.
ــاده ســازى  ــوآورى، آم ــاى خــالق؛ ن ــه فرصت ه ــن آورى  در گردشــگرى، ارائ ــت ف اهمی
ــى بشــر  ــاز نســل کنون ــع نی ــه فرصت هــا در جهــت رف ــدات ب ــل چالش هــا وتهدی وتبدی
ــدار فعالیت هــاى  ــوازن و پای ــه واســطه بســتر ســازى وتوســعه مت ــده ب و نســل هــاى آین
گردشــگرى مــى توانــد، اشــتغال و کارآفرینــى در ســایر مشــاغل وابســته بــه گردشــگرى را 
نیــز تســهیل نمایــد. ایجــاد مشــاغل جدیــد و نوظهــور در بخــش هــاى متنــوع گردشــگرى 
بــا تاکیــد بــر مناطــق روســتایى را بدنبــال خواهــد داشــت. مشــاغلى که بــا کمترین ســرمایه 
گــذارى بیشــترین اشــتغال و درآمــد را نصیــب جوامــع میزبان و محلــى در مناطق روســتایى 

و ســایر مقصدهــاى گردشــگرى جهــان خواهــد نمــود.
 روز جهانــى گردشــگرى فرصتــى منحصــر بــه فــرد بــراى باالبــردن آگاهــى از مشــارکت 
واقعــى و بالقــوه ذینفعــان  گردشــگرى بویــژه ســاکنین بومــى و محلــى مناطق روســتایى در 

مشــارکت و برنامــه ریــزى  توســعه پایــدار گردشــگرى را فراهــم مــى آورد.
ایــن روز و برپایــى جشــن روز  جهانــى گردشــگرى  بــا شعار»گردشــگرى فرصتــى بــراى 
توانمنــدى مناطــق روســتایى « بــا مدیریــت و نظــارت ســازمان جهانــى گردشــگرى امســال 
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ــى مشــترك  ــه میزبان ــه صــورت مجــازى و ب ــى ب ــرایط خــاص کرونای در ش
ــا  ــب ب ــردد. متناس ــى گ ــزار م ــه برگ ــه و اروگوئ ــیلى، پاراگوئ ــورهاى ش کش
ــه تبــع آن در  برپایــى جشــن روز جهانــى گردشــگرى در همــه کشــور ها و ب
کشــور ایــران فرصتــى را فراهــم مــى آورد، تــا متولیان و دســت انــدرکارن و ذى 
نفعــان گردشــگرى بــه لــزوم اهمیــت و تاثیرگــذارى آن در بخش هــاى مختلف 
فرهنگــى، اجتماعــى، سیاســى ، اقتصــادى و زیســت محیطى بیشــتر آشــنا شــده 
ــر ان طــى ســال  ــى نظی ــوع و ب ــه ظرفیت هــا وپتانســیل هاى متن ــکاء ب ــا ات و ب
ــت  ــر صنع ــد 19 ب ــاى کوی ــیب ه ــه آس ــه ب ــا توج ــورى ب ــاى مح و برنامه ه
گردشــگرى و حمایــت و پشــتیبانى از بخــش هــاى مختلــف گردشــگرى  در 
جهــت اشــتغال و کارآفرینــى پایــدار در مناطــق مختلــف کشــور، بــا تاکیــد بــر 
توانمندســازى و معرفــى جاذبــه هــاى متنــوع و کمتر شــناخته شــده و همچنین 
معرفــى مناطــق ناشــناخته روســتایى بــر اســاس منابــع درونــى ومعرفــى ایــن 

جاذبــه هــا اقــدام نماینــد.
ــت  ــن، خالقی ــاى نوی ــرى فناورى ه ــه کارگی ــگرى ب ــى گردش ــازمان جهان س
ــایر  ــى س ــا و همراه ــل چالش ه ــى از راه ح ــوان بخش ــه عن ــوآورى را ب و ن
بخش هــا بــا بخــش گردشــگرى پایــدار و مســئولیت پذیــر را در راســتاى خلــق 
ثــروت و اشــتغال پایــدار و بهــره منــدى مردمــان جوامــع میزبــان و محلــى در 
راســتاى فقــر زدایــى و رفــع محرومیــت بــراى بومیــان مناطــق مختلــف جهــان 
مى دانــد و ضــرورت دارد مــورد توجــه جــدى دولــت هــا، سیاســت گــذاران، 

تصمیــم گیــران و برنامــه ریــزان حــوزه گردشــگرى قــرار گیــرد.

توجــه بــه نــوآورى و خالقیــت در فعالیت هــاى توســعه گردشــگرى 
فرصت هایــى را بــراى بهبــود بخشــیدن بــه مشــارکت، توانمندســازى جوامــع 
ــار ســایر اهــداف هماننــد؛  ــع کارآمــد در کن ــان و محلــى ومدیریــت مناب میزب
ایمنــى وامنیــت، بهداشــت وکار آفرینــى و حفاظــت و صیانــت از محیط طبیعى 

ــد داد. ــدار قرارخواه و فرهنگــى را در دســتور کار توســعه پای

ــگرى در  ــوزه گردش ــد در ح ــع و هدف من ــزى جام ــا برنامه ری ــم ب امیدواری
ــا مشــارکت وهمراهــى ســاکنین  راســتاى گردشــگرى و توســعه روســتایى ب
جوامــع میزبــان و محلــى و ســایر بخش هــاى دولتــى و خصوصى،فعالیت هــاى 
ــدارى گردشــگرى، کاهــش آســیب هــاى زیســت  گردشــگرى در جهــت پای
ــدار در  ــد منافــع پای ــور از بیمــارى کویــد19  گردشــگرى بتوان محیطــى و عب
راســتاى کارآفرینــى و اشــتغال مولــد در همــه بخــش هــا بــراى تمامــى ذینفعان 

ــه همــراه آورد. ــژه ســاکنین مناطــق روســتایى ب به وی

دفترى و نامه هاى پستى، قادر به صرفه جویى در هزینه 
هاى ادارى و ارتباطى مى شود.

- تجارت الکترونیک از طریق اختیار دادن به مشترى در 
یافتن ریز به ریز اطالعات به صورت آن الین و همچنین 
پاسخگویى به سواالت از طریق پست الکترونیکى با 
خدمت  هوشمند،  و  متخصص  انسانى  هاى  سیستم 

رسانى به کاربران را ارتقاء مى دهد.
کاربران در مدت زمان کمترى، اطالعات بیشتر و مفید 

ترى براى محصوالت گردشگرى بدست مى آورند.

۲.خرید: 
مزایاى سیستم هاى الکترونیک مانند تبادل الکترنیکى 
تبادل  الکترونیک شامل  داده ها (EDI) براى تجارت 
معامالتى  شرکاى  میان  کار  و  کسب  مبادالت  اسناد 
زنجیره تامین( سازمان هاو مشتریان و تامین کنندگان 
 . اینترنت و سایر شبکه ها مى گردد  از طریق  آنان) 
همینطور (EDI) در خرید، شامل کاهش زمان و هزینه 
 (EDI) هاى ادارى و ارتباطى مى شود. مدیران تور از

براى انتقال لیست ها و دیگر اسناد استفاده مى کنند.

3. طراحی:
 استفاده از تجارت الکترونیک مى تواند طراحى با کیفیت 
باالى محصوالت و خدمات در صنعت گردشگرى را 
از طریق بهبود مستمر اطالعات درباره مشتریان فعلى و 
بالقوه با پیش بینى و پاسخ به نیازهایشان تسهیل بخشد. 
براى  الکترونیک  تجارت  از  گردشگرى،  موسسات 
تحقیقات بازار به منظور پشتیبانى از طراحى محصوالت 
و خدمات و کاهش زمان طراحى و ارتقا دانش مشترى 

در یک زمان کوتاهتر استفاده مى کنند.

4.مدیریت منابع انسانی:
انتخاب  و  آموزش  توانیم  مى  اینترنت  از  استفاده  با   
پرسنل را به صورت آن الین انجام دهیم. برخى شرکت 
ها بر روى وب سایت هایشان تبلیغاتى براى استخدام 
نیرو قرار مى دهند و متقاضیان کار، اطالعاتشان را از 
انسانى  منابع  داده  پایگاه  به  الکترونیکى  پست  طریق 
سازمان مربوطه مى فرستند. این تسهیالتى در انتخاب 
کارمند ایجاد مى کند و از طریق حذف بعضى مراحل، 

باعث کاهش هزینه مى شود.

تجارت الکترونیک ...

ادامه از صفحه 28
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تجارت محصوالت کشاورزی و غذایی ایران با اوراسیا طی نه ماهه سال 1399



شماره 33- بهار 341400 امروزکاسپین

تاثیر تجارت الکترونیک بر صنعت گردشگری

ــاى  ــبکه ه ــت و ش ــران اینترن ــداد کارب تع
بیــن المللــى ارتباطــى اینترنتــى بــه شــکل 
ــند و  ــى باش ــد م ــه رش ــده اى رو ب فزاین
ــن،  ــى نوی ــاورى ارتباط ــرى فن ــه کارگی ب
جــزء الینفــک زندگــى امــروز شــده اســت. 
بدیــن ترتیب هــر بنــگاه تجــارى- خدماتى 
موظــف اســت تــا پاســخگوى خیــل عظیم 
ایــن گــروه از مشــتریان و کاربران بــدون در 
ــى باشــد. ــن مرزهــاى جغرافیای نظــر گرفت

ــاورى  ــاى فن ــن کاربرده ــى از مهمتری یک
اطالعــات و ارتباطــات و اینترنــت،  در 
گردشــگرى   – گردشــگرى  صنعــت 
ــش و  ــل نق ــه دلی ــت. ب ــک – اس الکترونی
اهمیتــى کــه صنعــت گردشــگرى خارجــى 
ــى  ــف اجتماع ــاد مختل ــد در ابع ــى توان م
و اقتصــادى داشــته باشــد؛ بــراى ورود 
ــز  ــه تجهی ــاز ب ــازار رقابتــى جهــان نی ــه ب ب
ــوژى  ــردارى از تکنول ــره ب ــات و به امکان

ــد. ــى باش ــن م ــاى نوی ه
ابــزار الکترونیکــى و اینترنــت در تمــام 
توزیــع خدمــات گردشــگرى  زنجیــره 
ــرى،  ــان پذی ــى، مهم ــوط هوای ــامل خط ش
گرداننــدگان تــور، آژانــس هــاى مســافرتى 
و مقاصــد ســفر تغییــرات شــگرفى ایجــاد 
ــه آنچــه مطــرح  ــا توجــه ب کــرده اســت. ب
یــک  الکترونیــک  تجــارت  ورود  شــد 
ــا  ــى باشــد و م ــر م ــکار ناپذی ضــرورت ان
ناگزیــر بــه اســتفاده از ایــن فــن آورى 

ــتیم. ــگرى هس ــت گردش درصنع

تجــارت  دیــدگاه  از  گردشــگری 
نیــک لکترو ا

بخــش هــاى مختلــف صنعــت گردشــگرى 
در ایــن محیــط اطالعاتــى، مــى توانــد بــه 
شناســایى فرصــت هــاى تجــارى در بــازار 
ــه  ــا تهی ــکارى ب ــه توســعه هم ــه، ب پرداخت

کننــده هــا و واســطه هــا بپردازنــد و همچنیــن مــى تواننــد موسســات غیررســمى را بــه 
منظــور توســعه و ارائــه خدمــات گردشــگرى، ایجــاد کننــد.

ــرات  ــه تغیی ــرا ک ــود، چ ــى ش ــهامداران م ــب س ــودها نصی ــتر س ــب بیش ــن ترتی ــه ای ب
تکنولــوژى همــکارى هــاى موثــرى را بــه وجــود آورده و ابــزارى را بــراى جهانــى شــدن 

ــرده اســت. صنعــت گردشــگرى فراهــم ک
کانــال توزیــع گردشــگرى در نمــودار زیــر نمایــش داده شــده اســت. مشــترى هــا ممکــن 
اســت محصــوالت مختلفــى را مســتقیما از تولیــد کننــده دریافت کننــد در حالى کــه توزیع 
کننــده هــا و واســطه هــاى فــروش بــراى تبلیــغ خدمــات گردشــگرى فعالیــت مــى کننــد. 
مســافر آینــده هــم ممکــن اســت از بیــش از یــک یــا یــک دســته کانــال توزیــع توریســتى 

بــراى یــک ســفر اســتفاده کنــد.

مکانیز توزیع در صنعت گردشگری
منحنــى عمومــى عمــودى و یــا افقــى پیوســته اى را مــى تــوان در صنعــت گردشــگرى 
مشــاهده کــرد. یکپارچگــى افقــى توامــا مــوزاى بــا هریــک از کانال هــاى توزیع توریســتى 
ــوالت و  ــد محص ــا بتوانن ــازد ت ــى س ــادر م ــابه را ق ــات مش ــرد و موسس ــى گی ــکل م ش

ســرویس هــاى فــوق را بــه شــکل موثرتــر و کارآمدتــرى توزیــع کننــد.
یکپارچگــى عمــودى زمانــى پدیــدار مــى گــردد کــه ســازمان هــا کانــال توزیــع توریســت 
در یــک ســطح را بــا اعضــاء در ســطح دیگــر را بــراى دســتیابى به مقیــاس هــاى اقتصادى، 
کنتــرل بهتــر هزینــه هــا، هماهنگــى مدیریت ســرویس هــا، کنتــرل بیشــتر کانــال و افزایش 
و امکانــات بــه هــم ارتبــاط دهنــد. مدیــران متصدیان تــور و موسســات مســافرتى خارجى، 

هواپیمایــى و موسســات همــکار نمونــه یکپارچگى عمودى هســتند.

ــت  ــات و صنع ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــن فن ــل بی ــی ، تعام ــم الکترونیک توریس
ــگری گردش

فنــاورى اطالعــات و ارتباطــات بــا ارائــه ابــزار و امکانــات موثــر هــم بــراى مشــترى هــا 
بــه منظــور شناســایى و خریــدارى تولیــدات مناســب و هــم بــراى تولیدکنندگان بــه منظور 
توســعه، کنتــرل و توزیــع تولیداتشــان در ســطح جهانــى، بــه طــور موثــرى بــه افزایــش و 
حمایــت از جهانــى شــدن ســطح عرضــه و تقاضــاى فعلــى در سراســر جهــان در صنعــت 

گردشــگرى پرداختــه اســت.
ــت و  ــص، اینترن ــور اخ ــه ط ــات و ب ــات و ارتباط ــاورى اطالع ــات فن ــتفاده از امکان اس
تجــارت الکترونیــک در زنجیــره توریســم از زمــان تصمیــم تــا رضایــت منــدى پــس از 
انجــام ســفر، نشــان دهنــده تاثیــر ایــن فنــاورى در تمــام چرخــه تولیــد و توزیــع خدمــات 

توریســم اســت کــه بــه بخــش هــاى زیــر قابــل تقســیم اســت:
- خطوط هوایى الکترونیکى
- میهمان پذیرى الکترونیکى
- متصدیان تور االکترونیکى
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- آژانس هاى مسافرتى الکترونیکى
- مقصد سفر الکترونیکى

در  اطالعــات  فنــاوری  کاربردهــای 
گردشــگری صنعــت 

ــى  ــه های ــک از زمین ــگرى الکترونی گردش
اســت کــه در آن کارشناســان و متخصصــان 
ــات و  ــاورى اطالع ــرى از فن ــره گی ــا به ب
ارتباطــات در صنعــت جهانگــردى توانســته 
انــد افــق هــاى جدیــد بازارهاى گســترده و 
رشــد بــى ســابقه اى را نصیــب کشــورهاى 
خــود کننــد. بــا اســتفاده از ایــن خدمــات، 
ــه  ــر ب ــه کارب ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ای
ــت  ــا کیفی ــر و ب ــه کمت ــا هزین ــادگى، ب س
بیشــتر بــه اطالعــات و خدمــات مــورد نیاز 
خــود دســت یابــد کــه در ادامــه بــه برخــى 

ــى شــود. ــا اشــاره م از کاربرده

ــد  ــک و رش ــگری الترونی ــه گردش رابط
ــادی اقتص

گردشــگرى الکترونیــک عبــارت اســت 
وکار  کســب  متدهــاى  تلفیــق  فــن  از 
الکترونیکــى و فنــاورى اطالعــات در شــیوه 
هــا و ابزارهــاى ارائــه و پشــتیبانى خدمــات 
گردشــگرى بــا کیفیتــى باالتــر و هزینــه اى 
ــادى  ــد اقتص ــر، رش ــرف دیگ ــر. از ط کمت
ــت  ــش در ظرفی ــه افزای ــه منزل ــوال ب معم
ــش  ــا افزای ــور ی ــر کش ــدى ه ــاى تولی ه
پایــدار در تولیــد ناخالــص داخلــى ســرانه 

ــود. ــى ش ــف م ــان تعری ــول زم در ط

بازاریابی در صنعت گردشگری
بازاریابــى در صنعــت گردشــگرى یــک 
ــى  ــى ادارى شــامل پیــش بین ــد مدیریت رون
نیازهــا و جلــب رضایــت گردشــگران 
فعلــى و آتــى اســت بــه طــورى که اســاس 
شــرکت هــاى مســافرتى و عرضــه کنندگان 
را در رقابــت بــا یکدیگــر قــرار داده اســت. 
مدیریــت مبادلــه توســط منفعــت شــخصى، 
ــى  ــت م ــر دو هدای ــا ه ــوداجتماعى و ی س
شــود و موفقیــت یــک روش بلنــد مــدت، 
بــه رضایــت متقابــل عرضــه کننــده و 

ــده بســتگى دارد. مصــرف کنن
یکــى از مهــم تریــن روش هــاى بازاریابــى 
در زمینــه گردشــگرى الکترونیــک، مدیریت 
ارتبــاط بــا مشــترى مــى باشــد کــه تعاریف 
و مــدل هــاى مختلفــى دارد. یکــى از 
نظریــه هــاى مرتبــط بــا مدیریــت رضایــت 
مشــترى، فرآیندهــاى مــدل ســوئیفت مــى 
باشــد. بــر اســاس ایــن مــدل چرخــه 

ــر اســت: ــد ســوئیفت شــامل مراحــل زی فرآین
ــل مشــخصه هــاى مشــتریان و اســتراتژى هــاى ســرمایه گــذارى  کشــف دانســته: تحلی
اســت کــه بــا فرآینــد شناســایى، بخــش بنــدى و پیــش بینــى مشــترى ســازمان صــورت 

مــى گیــرد.
تعامــل بــا مشــترى: اجــرا و مدیریــت ارتبــاط بــا مشــترى از طریــق اطالعــات مرتبــط در 

زمــان صحیــح و ارائــه محصــوالت بــا اســتفاده از دامنــه اى از کانــال هــاى تعاملــى
برنامــه ریــزى بــازار: تعریــف مســیر توزیــع و محصوالتــى کــه بــه مشــتریان خــاص ارائــه 

مــى شــود و تدویــن طــرح هــا و برنامــه هــاى ارتباطــات اســتراتژیک.
تجزیــه تحلیــل بــا هــدف جــذب و تحلیــل داده هــاى مشــتریان از طریــق ارتباطاتــى کــه 

ســازمان هــا از مســیرهاى تعاملــى خــود بــه دســت آورده انــد.
یکــى از مباحــث مطــرح در زمینــه گردشــگرى الکترونیــک (ET) هتلــدارى الکترونیــک 
اســت. از مهمتریــن خدماتــى کــه یــک گردشــگر در طــول مــدت ســفر خــود از کشــور 
ــه  ــت وى ارای ــراى اقام ــه ب ــات و سرویســهایى اســت ک ــد امکان ــت مى کن ــان دریاف میزب
ــورد  ــترى در م ــاى بیش ــات و گزینه ه ــه امکان ــر چ ــایت (ET) ه ــک س ــد. در ی مى کنن

ــود. ــر خواهــد ب اقامــت گردشــگر وجــود داشــته باشــد ســایت موفــق ت
ســرویس هتلــدارى الکترونیــک در ســطوح متفاوتــى در ســایتهاى ET مختلــف عرضــه 
مى شــود برخــى از ایــن ســایتها هتلــدارى الکترونیکــى را در ســطح معرفــى هتلهــا و ارایــه 
اطالعاتــى نظیــر تلفــن و آدرس آنهــا ارایــه مى کننــد، ولــى ســرویس هتلــدارى الکترونیــک 
ــه  ــه صــورت کامــل ارای ــات اطالعــات رســانى و ب ــن خدم ــر از ای ــد بســیار فرات مى توان
گــردد. در یــک ســرویس هتلــدارى الکترونیــک گردشــگرى کــه بــه ســایت ET مراجعــه 
مى کنــد بایــد هماننــد یــک مراجعــه کننــده حضــورى بــه هتــل امــکان دریافــت اطالعــات 

مــورد نیــاز خــود را دارا باشــد.
ــا هتلهــاى متعــدد در ســطوح ســرویس و قیمــت  ــاط ب ــا ایجــاد ارتب ــک ســایت ET ب ی
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متفــاوت مى توانــد گزینه هــاى مختلفــى 
ــک  ــد. در ی ــا کن ــگر مهی ــراى گردش را ب
ســایت ET معتبــر اغلــب هتلهــاى مناســب 
ــفر  ــراى س ــگر ب ــه گردش ــه اى ک در منطق
ــوده  ــترس ب ــت در دس ــرده اس ــاب ک انتخ
و گردشــگر مى توانــد آنهــا را انتخــاب 
ــاى  ــا در قالبه ــن هتله ــدى ای ــد. طبقه بن کن
مختلــف و امــکان جســتجوکردن هتلهــا بــر 
ــداد  ــه (تع ــرویس، رتب ــت، س ــاس قیم اس
بــراى  الزم  امکانــات  حداقــل  ســتاره) 
یــک برنامــه هتلــدارى الکترونیکــى کامــل 
اســت. در چنیــن سیســتمى گردشــگر 
ــتى  ــایت ET، لیس ــه س ــه ب ــس از مراجع پ
ــرده، و  ــاهده ک ــود را مش ــاى موج از هتله
ــر  ــى از نحــوه ســرویس ه اطالعــات کامل
ــات  ــالنها ، امکان ــا، س ــر اتاقه ــل، تصاوی هت
مختلــف هتــل، معرفــى کامل سرویســهایى 
کــه هتــل بــراى گردشــگران مقیــم در 
خــود ارایــه مى کنــد را دریافــت مــى کنــد 
ــهایى  ــاهده سرویس ــس از مش ــگر پ گردش
ــا در دســترس او  ــک از هتله ــه در هــر ی ک
قــرار مى گیرنــد و مقایســه هزینه هــاى 
هــر یــک, هتــل موردنظــر خــود را انتخــاب 
مى کنــد، در اینجــا ارتبــاط پویــا میــان وب 
ســایت ET و هتــل اهمیــت پیــدا مى کنــد. 
اغلــب ســایتهاى ET در ایــن مرحلــه یــک 
تقویــم کــه روى آن تعــداد اتاقهــاى خالــى 
هتــل در تاریخهــاى مختلــف نمایــش 
ــگر عرضــه  ــه گردش ــده اســت را ب داده ش
مى کننــد و گردشــگر در هــر تاریخــى کــه 
مایــل بــود اتــاق موردنظــر خــود را انتخاب 
کــرده و رزرو مى کنــد. ســایت و هتــل بایــد 
امــکان دسترســى بــه یــک بانــک اطالعاتــى 

ــد  ــگام کنن ــه هن ــه صــورتonline اطالعــات را ب ــان و ب ــا همزم مشــترك را دارا باشــد ت
چــرا کــه ممکــن اســت هتــل همزمــان مشــغول رزرو اتــاق بــراى مراجعیــن حضــورى بــه 
خــود باشــد و نبایــد رزرو اتــاق بــراى دو گردشــگر متفــاوت امکانپذیــر باشد.کســب ایــن 
ــدارى  ــک سیســتم رزرو را در هتل ــن بخــش از ی ــه صــورت online مهمتری ــات ب اطالع

ــد. ــکیل مى ده ــک تش الکترونی

E-Ticketing
بــا گســترش روز افــزون فن آورى اطالعــات و افزایش تاثیرگــذارى آن در زندگى بشــر ، به 
تدریــج مفاهیــم قبلــى در حــال متحــول شــدن هســتند و بــه همــراه خــود مفاهیــم جدیدى 
 ، e-tourism ــال آن ــه دنب ــوم e-traveling و ب ــش مفه ــد از پیدای ــى کنند.بع ــد م را متول
ــه  ــل ارائ ــوان یکــى از سرویســهاى قاب ــه عن ــوان e-ticketing ب ــدى تحــت عن واژه جدی
ــاى  ــه بلیطه ــارت اســت از سرویســى ک ــى e-ticketing عب ــه طــور کل ــه وجــود آمد.ب ب
الکترونیکــى مســافرتى مناســبترى را( نســبت بــه بلیطهــاى کاغــذى و کارتهــا ) ایجــاد مــى 
کند.تمــام اطالعــات مــورد نیــاز کــه قبــال بــه صــورت پرینــت قابــل دسترســى بــود در 
ایــن سیســتم در یــک بانــک اطالعاتــى الکترونیکــى ذخیــره شــده اســت.به عبــارت ســاده 
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تــر انتشــار الکترونیکــى اوراق مســافرتى به 
 e-ticketing ــه اى را ــک مرحل ــورت ی ص
ــر حســابهاى  ــن سیســتم مدی ــد.در ای گوین
شــما بــا تهیــه و تائیــد یــک شــماره 
شناســایى ویــژه بــراى شــما ایــن امــکان را 
ــگام بررســى  ــا در هن ــى ســازد ت ــم م فراه
ویــزا ، کارت شناســایى و یــا چهــره نــگارى 
ــوز الزم  ــط مج ــرش بلی ــز پذی ــر می در س
ــراى عبــور صــادر شــود.طبق بررســیهاى  ب
انجــام گرفتــه ، فــروش الکترونیکــى بلیــط 
قــادر اســت ســاالنه ا میلیــارد دالر در ســال 
ذخیــره ســرمایه اى را بــراى آژانســهاى ارائه 
دهنــده چنیــن خدماتــى بــه ارمغــان آورد.

 e-ticketing الزمــه دسترســى بــه ســرویس
طراحــى یــک سیســتم فــروش الکترونیکى 
بلیــط اســت. بــه طــور کلــى یــک سیســتم 
فــروش الکترونیکــى بلیــط ســاختارى چند 

قســمتى دارد.ایــن بخشــها عبارتنــد از:
• دســته بنــدى ، فــروش ، ارســال و تجدیــد 
بلیطهــاى الکترونیکــى( کارتهــاى مســافرتى 
ــه  ــاى تهی ــار بلیطه ــن اعتب ــد ، تامی و روادی

شــده و …(
• کنترل و بررسى اعتبار بلیطها

ــک  ــه کم ــار ب ــد اعتب ــع آورى و تایی • جم
بانکهــاى اطالعاتــى مبتنــى بــر سیســتمهاى 

بــى ســیم
ــر  ــا غی ــتقیم ی ــرل( مس ــت و کنت • مدیری
ــور  ــه منظ ــروش ب ــاى ف ــتقیم ) محله مس
ــا  ــه( بلیطه ــاختار یافت ــات س ــال اطالع انتق
ــات  ــت اطالع ــى ) و دریاف ــه دریافت و کرای

ــده ــه ش ــاى فروخت ــا بلیطه ــط ب مرتب
ــه  ــه ب ــاختار یافت ــاى س ــت داده ه • مدیری
کمــک سیســتمهاى بلیطهــاى الکترونیکــى 
ــتمهاى  ــر سیس ــا دیگ ــدن ب ــه ش و یکپارچ
اطالعاتــى مرتبــط( برنامــه ریزى سرویســها 

ــى ــدارى ، محاســبات تحلیل ــرات و نگه ــت تعمی ، مدیری
ــه در  ــن اپراتورهــاى سیســتم حمــل و نقــل ک ــع بی ــا ، گزارشــات و تقســیم مناب • آماره

ــد. ســاختار طراحــى شــده جــاى مــى گیرن
ــط  ــى بلی ــروش الکترونیک ــى ف ــس تخصص ــک آژان ــه ی ــر ب ــدا کارب ــتم ابت ــن سیس در ای
ــد از طــى مراحــل پرداخــت از طــرف  ــى دهد.بع ــط خــود را م ــت رزرو بلی تقاضــاى ثب
ــراى شــما ارســال  ــد بلیــط ب ــد فرآینــد خری ــر تائی ــگاه فــروش بلیــط پیامــى مبنــى ب پای
 confirmation)ــام شــما ثبــت مــى شود.ســپس شــماره تاییدیــه ــه ن مــى شــود و بلیــط ب
ــت  ــق پس ــده از طری ــدارى ش ــط خری ــه بلی ــوط ب ــفر و اوراق مرب ــه س number) ، برنام
الکترونیکــى ارســال مــى گــردد.در خروجــى نهایــى بررســى بلیط مســئول پذیرش شــماره 
تاییــدى را دریافــت مــى کنــد و بــا تاییــد ID مربوطــه مجــوز عبــور را صــادر مــى کند.بــا 
 Mobile E-ticketing تکنولــوژى WAP توســعه امکانــات مخابراتــى و گســترش سیســتم
آینــده سیســتمهاى فــروش الکترونیکــى بلیــط را رقــم مــى زند.ایــن ســرویس هــم اکنــون 
بــه صــورت محلــى ارائــه مــى شــود امــا داراى قابلیــت عمومــى ســازى آن در ســطح بیــن 

المللــى مــى باشــد بــه طــورى کــه خدماتــى ماننــد:
• فروش الکترونیکى و رزرو بلیط ها

• توزیع بلیط
• تایید اعتبار و شناسایى بلیطها در هنگام پذیرش مسافرین

• سیستم هوشمند توزیع صندلى در بین خریداران بلیط … را شامل خواهد شد.
تعــداد زیــادى از ســایتهاى اینترنتــى بــه ارائــه ســرویس e-ticketing و رزرو الکترونیکــى و 

نیــز اطــالع رســانى آن مــى پردازنــد

برنامه ریزی مقصد
سیســتمهاى برنامه ریــزى مقصــد (Destination Guide) بخــش مهمــى از ســایتهاى معتبــر 
گردشــگرى الکترونیــک (ET) را تشــکیل مى دهنــد. بــه واســطه زیرســاختار پیچیــده اى کــه 
ارائــه ســرویس برنامه ریــزى مقصــد نیــاز دارد تنهــا برخــى از ســایتهاى فعــال درET بــه 
ارائــه آن مى پردازنــد. در واقــع برنامه ریــزى مقصــد معــادل الکترونیکــى تورهــاى امــروزى 
اســت کــه هماننــد تورهــاى امــروزى در ســطوح متفاوتــى ارائــه مى شــود. برخى از ســایتها 
ایــن ســرویس را بــه صــورت بســته هاى مســافرتى (Travel Package) کــه برنامه هــاى از 
پیــش تعییــن شــده و ثابــت ســفر بــه همــراه کلیــه ملزومــات مــورد نیاز گردشــگر هســتند 
عرضــه مى کننــد و برخــى دیگــر کــه زیــر ســاختار مناســب آنــرا مهیــا کرده انــد ســرویس 
را بــه صــورت یــک برنامــه ســفر کامــل بــا قابلیــت تغییــر متناســب با خواســت گردشــگر 

 ورود ســرمایه هــای خارجــی بــه 
ــی  ــل اساس ــد عام ــع چن ــور تاب کش
ــت ســرمایه گــذاری  ــه امنی اســت ک
در اولویــت اول قــرار دارد. امنیــت 
ــع  ــود تاب ــز خ ــذاری نی ــرمایه گ س
ــفافیت  ــررات، ش ــن و مق ــواع قوانی ان
در بازارهــای کاال، پــول، کار و ســرمایه 
و شــفافیت در فضــای سیاســی و 
ــع  ــت. در واق ــی اس ــت خارج سیاس
ســرمایه خارجــی وارد کشــوری مــی 
شــود کــه امنیــت آن کشــور تضمیــن 
ــری آن  ــک پذی ــه ریس ــده و درج ش

ــد. ــن باش پایی
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ــد. ــه مى کنن ارائ
ــل  ــد کام ــزى مقص ــتم برنامه ری ــک سیس ی
از یــک سیســتم هوشــمند  عبارتســت 
کــه بــا دریافــت اطالعــات خاصــى از 
گردشــگر بهتریــن برنامــه ســفر متناســب با 
خواســته هاى او را ارائــه مى کنــد. ایــن 
ــوط  ــه خط ــى ب ــاط دائم ــا ارتب ــتم ب سیس
ــرکتهاى  ــى، ش ــى و داخل ــى بین الملل هوای
ــى  ــاده اى و دریای ــى، ج ــل ریل ــل و نق حم
ــق بانکهــاى  ــه مراحــل ســفر را از طری کلی
اطالعاتــى در اختیــار دارد. عــالوه بــر ایــن 
بــه اطالعــات هتلهــاى موجود در شــهرهاى 
مختلــف، مراکــز دیدنــى، … نیــز از طریــق 
ــا  ــته ت ــى داش ــى دسترس ــاى اطالعات بانکه
امــکان برنامه ریــزى بــر پایــه موجــود 
بــودن صندلــى خالــى در برنامــه موسســات 
حمــل و نقــل، اتاقهــاى خالــى هتــل و 
ــن سیســتم  … وجــود داشــته باشــد. در ای
امــکان جســتجو بــه صــورت کامل توســط 
ــد  ــته و وى مى توان ــود داش ــگر وج گردش
ــى، گزینه هــاى  براســاس معیارهــاى مختلف
متعــددى بــراى ســفر خــود دریافــت کــرده، 
و از میــان آنهــا انتخــاب کنــد. بــراى مثــال 
ــن  ــه ای ــه ب ــس از مراجع ــک گردشــگر پ ی
ــدا و  ــا انتخــاب مب بخــش از ســایت ET ب
ــفر  ــان س ــاز و پای ــاى آغ مقصــد و تاریخه
خــود مى توانــد مســیرهاى مختلــف و 
ــاى  ــدد را در قیمته ــرویس متع ــطوح س س
ــه  ــا برنام ــان آنه ــف مشــاهده و از می مختل
ســفر خــود را انتخــاب کنــد. عــالوه برایــن 
گردشــگر مى توانــد تاریخهــاى آغــاز و 
ــان و حــدود قیمــت مــورد نظــر خــود  پای
را انتخــاب کــرده و ســایت برنامه هــاى 
ــه  ــفر وى را ب ــراى س ــب ب ــف مناس مختل
گردشــگر معرفــى کنــد و ســپس گردشــگر 
ــه  ــده برنام ــه ش ــاى ارائ ــان برنامه ه از می
ــدام  ــاب و اق ــود را انتخ ــه خ ــورد عالق م
ــرویس  ــن س ــه ای ــد آن کند.ارائ ــه خری ب

نیازمنــد در اختیــار داشــتن ارتباطــات Online بــا ســایتهاى اطالعــات موسســات حمــل 
ونقــل هوایــى، دریایــى، ریلــى و جــاده اى، ارتبــاط دائمــى بــا هتلهــا، مراکــز دیدنــى، تورها 
و موسســات مســافرتى، همچنیــن در اختیــار داشــتن یــک سیســتم شــامل یــک موتــور 
ــه ســفر و …  ــه، یــک سیســتم هوشــمند پیشــنهاد برنام ــا معیارهــاى چندگان جســتجو ب
اســت، تــا بــه وســیله ایــن زیــر ســاختارها امــکان ارائــه یــک برنامه ســفر بــا قابلیــت تغییر 
متناســب بــا خواســت مشــترى مهیــا گــردد. برخــى از ســایتهاى ET کــه بــه ارائه ســرویس 
در زمینــه برنامه ریــزى مقصــد مــى پردازنــد خــود فاقــد چنیــن زیرســاختارى بــوده و در 
واقــع تنهــا ارائــه کننــده ســرویس هســتند و پــردازش اطالعــات و ارتباطات زیرســاختارى 
ــده ســرویس کــه  ــه کنن ــى ارائ ــد. ســازمانهاى اصل را از ســازمانهاى دیگــر اجــاره مى کنن
داراى چنیــن ســاختارهایى بــوده و امــکان جســتجو و برنامــه ریــزى ســفر را ارائــه مــى 
 (Destination Management Organization) کــه مخفــف عبــارت DMO دهنــد بــا نــام
مــى باشــد، شــناخته میشــوند. گســتردگى معیارهــاى در اختیــار گردشــگر براى جســتجوى 
ــه گردشــگران،  ــه شــده ب ــر و تعــدد بســته هــاى مســافرتى ارائ ــه هــا توســط کارب برنام

ــد . ــى ده ــان م ــات (DMO) را نش ــن مؤسس ــدى ای توانمن
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1. کترینــگ مــواد غذایی)آشــپزی و 
ــزی( ــیرینی پ ش

ــرای چــه کســانی  ــزل ب ــن کار در من ای
ــی اســت: عال

ــام  ــن کار را انج ــد ای ــی توانن ــه م هم
ــری  ــپز ماه ــت آش ــی اس ــد. کاف دهن
ــران را  ــت دیگ ــت پخ ــا دس ــید ی باش
عرضــه کنیــد. در هــر صــورت آشــپزی 
می توانــد یــک شــغل پردرآمــد خانگــی  
ــما!  ــه ش ــل خان ــی در داخ ــد، حت باش
ــی اســت اســتعداد آشــپزی داشــته  کاف
باشــید، ســلیقه مشــتری ها را بشناســید و 
صــد البتــه بــه غــذا و آشــپزی عالقمنــد 
ــوالت  ــد محص ــی توانی ــم م ــید. ه باش
خــود را در فضــای مجــازی تبلیــغ کنیــد 
و بفروشــید و هــم مــی توانیــد تراکــت 
ــان  ــه ت ــد و در محل ــاده کنی ــی آم های
پخــش کنیــد. ممکــن اســت مــاه اول و 
ــاور  ــا ب ــید ام ــته باش دوم مشــتری نداش
کنیــد از مــاه ســوم بــه بعــد مخصوصــا 
ــوال ت  ــی از محص ــه گاه ــد از اینک بع
دســت ســازتان مثــل شــیرینی و ترشــی 

و غــذا بــه کاســب هــای محــل بــه عنــوان هدیــه دادیــد ســیل مشــتریان وفــادار بــه 
ــوند. ــه می ش ــما روان ــمت ش س

 
۲. کسب درآمد از تلگرام

این کار در منزل برای چه کسانی عالی است:
خــب ایــن کار را تقرdبــا همــه در هــر ســن و جنســی می تواننــد انجــام دهنــد. ایــن 
روزهــا تمــام وقــت مــردم در تلگــرام میگــذرد پــس یــک گوشــی هوشــمند و یــک 

منزل ر  د ــا  ه ر کا ین  بهتر ز  ا ــا  ۲ت 0
د ز ســا می  ا  ر شــما  گی  ند ز که   

ترجمه: مینا بنادکوکی و پریسا جعفری
housebeautiful :منبع

اگــر هــر روز بــا اکــراه بــه محــل کار مــى رویــد، یــا یافتــن یــک کار موقتــى در نزدیکــى محــل زندگى تــان برایتان دشــوار اســت، 
حــاال وقــت اش در خانــه بمانیــد و بــا یــک کار در منــزل بــراى خــود کســب درآمــد کنیــد. هیــچ زمانــى بــراى کار در منــزل 
بهتــر از حــاال نبوده اســت: بــر اســاس گــزارش هــاى مختلــف از سراســر جهــان حــاال بســیارى افــراد دیگــر و حــدود بیــش از 2 
میلیــون ایرانــى ایــن کار را مى کننــد. هــر قــدر کــه اقتصــاد بهبــود مى یابــد، شــرکت هاى بیش تــرى بــه دنبــال افزایــش تعــداد 
کارکنان شــان هســتند. آن هــا ترجیــح مــى دهنــد کارشــان را بــا اســتخدام افــراد بــه صــورت دورکارى توســعه دهنــد. بــه ایــن 
ترتیــب نیــازى بــه ســرمایه گــذارى جدیــد در تاسیســات و محــل کار جدیــد ندارنــد. عــالوه بــر ایــن اگــر دوســت نداریــد در 

منــزل بــراى دیگــران کار کنیــد مــى توانیــد منــزل را بــه محــل پــول ســازى بــراى خودتــان تبدیــل کنیــد.
ــه اینترنــت، برخــى  ــه و اتصــال ب ــه یــک رایان ــر شــغل هاى خانگــى( چــه دورکارى چــه خویــش کارى) ب ــراى بیش ت شــما ب
مهارت هــاى پایــه، و البتــه طــرز فکــر ’مــن مى توانــم‘ نیــاز داریــد. در ادامــه 20 بهتریــن کار در منــزل را معرفــى مــى کنیــم کــه 

زندگــى شــما را رونــق مــى دهــد:
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ــت.  ــی اس ــروع خوب ــرام ش ــه تلگ برنام
مــی توانیــد در تلگــرام بــرای کســب و 
کارهــای مختلــف بازاریابی کنیــد. محتوا 
تولیــد کنیــد. کانــال و گــروه تخصصــی 
ــر  ــد. بهت بســازید و حتــی آگهــی بگیری
ــر  ــه زودت ــر چ ــن کار را ه ــت ای اس

امتحــان کنیــد.

3. راه اندازی مزون لباس خانگی
ــرای چــه کســانی  ــزل ب ــن کار در من ای

ــی اســت: عال
ایــن ایــده بــرای عاشــقان مــد و لبــاس 
ــده را  ــن ای ــع ای ــت. درواق ــی اس عال
ــال  ــه دنب ــش ب ــت پی ــد وق ــی چن وقت
ــای  ــزون ه ــن م ــه ای ــودم و ب ــاس ب لب
خانگــی ســر میــزدم گرفتــم. به نظــر کار 
پررونــق و خوبــی اســت. شــما یکســری 
لبــاس از برخــی شــهرها مثــال کیــش و 
قشــم و جلفــا یــا برخــی کشــورها مثــل 
ــد  ــی کنی ــه م ــی و … تهی ــه و دب ترکی
ــان را  ــزل ت ــای من ــاق ه ــی از ات و یک
دکوربنــدی و رگال کشــی مــی کنیــد و 
تبدیــل بــه مــزون مــی کنیــد. حتــم دارم 
شــغل خانگی بســیار ســودآوری اســت.

 
4. نویسندگی و تهیه محتوا

ــرای چــه کســانی  ــزل ب ــن کار در من ای
ــی اســت: عال

خــب نوشــتن و نویســندگی یــک 
بایــد  کــه  خواهــد  مــی  عشــقی 
ــد.  ــته باش ــود داش ــما وج ــا در ش حتم
ــه  ــت ک ــی نیس ــدان معن ــغل ب ــن ش ای
ــا و  ــرای کتابه ــنده ب ــک نویس ــما ی ش
محصــوالت چاپــی باشــید. بلکه بــه این 
معنــی اســت کــه شــما بــرای وبالگهــا، 
صفحــات وب ســایت، معرفــی محصول، 
تهیــه اســناد فنــی، و مــوارد بســیاری از 
ــد در  ــد میکنی ــوا تولی ــت محت ــن دس ای
حــال حاضــر نویســندگان زیــادی بــرای 
ــند  ــه می نویس ــف مقال ــایتهای مختل س
ــه باعــث شــده نویســندگی یکــی از  ک
محبوب تریــن شــغل های آزاد باشــد. 
شــما نیــز میتوانیــد بــا ایجــاد صفحــه ای 
شــخصی در هــر یــک از وب ســایتهای 
ــاز  ــه را آغ ــن زمین ــروف، کار در ای مع

ــد. کنی

۵. ساختن زیورآالت تزیینی

این کار در منزل برای چه کسانی عالی است:
ســاختن ایــن زیــورآالت را می توانیــد بــا در نظــر گرفتــن میــزان بودجــه تانآغــاز 
کنیــد. اگــر اوضــاع مالــی خوبــی داشــتید از نقــره و طــال شــروع کنیــد وگرنــه مــی 
توانیــد بــا هــر نــوع مــواد اولیــه ای از پارچــه گرفتــه تــا چــرم و ســرامیک و چــوب 
ــه  ــروش برســانید. خــب البت ــه ف ــد و ب ــورآالت را درســت کنی ــواع و اقســام زی ان
ســلیقه و نــوآوری هــم در ایــن شــغل حــرف اول را می زنــد کــه اگــر واقعــا ایــده 
ای بــه ذهــن تــان نمی رســد ســریعا یــک ســر بــه اینترنــت و فضــای مجــازی بزنیــد 

و هرآنچــه را الزم بــو فرابگیریــد و پیــاده ســازی کنیــد.

 
۶. معلم تقویتی دروس مدرسه

این کار در منزل برای چه کسانی عالی است:
خــب شــما هــم یــک روزی پشــت نیمکــت مدرســه نشســته ایــد و خــوب می دانید 
ضعــف دروس ریاضــی و فیزیــک و عربــی و دیکتــه و امــال و انشــا چقــدر دردنــاك 
اســت. پــس اگــر دیپلــم خــود را گرفتــه ایــد و چنــد ســالی هــم در دانشــگاه درس 
خوانــده ایــد و از طرفــی بــه امــر آمــوزش هــم عالقمنــد هســتید می توانیــد یــک 
ــس  ــر تدری ــد. اگ ــن بزنی ــم آنالی ــم حضــوری و ه ــس خصوصــی ه ــی تدری آگه
ــی اگــر  ــد بکنیــد ول حضــوری را پذیرفتیــد کــه خــب حتمامی دانیــد چــه کار بای
ــق  ــتید، از طری ــه در کالس درس بایس ــای این ک ــه ج ــتید  ب ــن داش ــس آنالی تدری
اســکایپ یــا در قالــب جلســات درس ضبط شــده تدریــس می کنیــد. تقاضــا بــرای 
معلــم در همــه ی موضوعــات، بــه ویــژه موضوعــات اصلــی ماننــد زبــان انگلیســی، 

عربــی و ریاضــی و فیزیــک در حــال افزایــش اســت.

۷. طراحی گرافیکی و صفحه آرایی
این کار در منزل برای چه کسانی عالی است:

ــری و  ــای گرافیکــی آشــنایی دارد، ذوق هن ــرم افزاره ــا ن ــه ب ــردی ک ــر ف ــرای ه ب
ســلیقه گرافیکــی دارد و عاشــق تجربــه کــردن کارهــای جدیــد اســت. ایــن روزهــا 
همــه بــه دنبــال ایــن هســتند کــه بــرای خودشــان کارت ویزیــت خوشــگل، تراکت 
ــد.  ــام دهن ــر انج ــمگیر دیگ ــری و چش ــزار کار هن ــه و ه ــاب و مجل ــی، کت تبلیغات
ــا طراحــی پوســتر، تبلیغــات، کارت  ــان را ب خــب شــما مهارت هــای تصویرگری ت
ویزیــت، و غیــره بــه کار بگیریــد. حتــی اگــر کار کــردن بــا نــرم افزارهــای گرافیکی 
ــد و  ــام کنی ــت ن ــاه مــدت ثب ــدارد یــک دوره کوت ــد نیســتید اشــکالی ن را هــم بل

بعــدش از هنــر و مهــارت و عالقــه تــان پــول دربیاوریــد.

۸. فروشندگی مستقیم
این کار در منزل برای چه کسانی عالی است:

ــا  ــات ب ــق مالق ــادی دارد، و عاش ــرژی زی ــی و ان ــه ی کارآفرین ــه روحی ــی ک کس
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آدم هــای جدیــد اســت مــی توانــد برای 
شــرکت هــای مختلــف و تولیــد کننــده 
ــازار  ــه در ب ــادی ک ــیار زی ــای بس ه
کشــور وجــود دارنــد نامــه نــگاری کند 
و درخواســت دهــد کــه محصوالتشــان 
ــن  ــد ای ــاند. درآم ــروش برس ــه ف را ب
ــا  ــرکت دارد، ام ــه ش ــتگی ب ــغل بس ش
عمومــا 20 تــا 3۵ درصــد فــروش را بــه 
ــد. ــت می کنی ــل دریاف ــوان حق العم عن

بــرای شــروع مثــال مــی توانیــد از 
ــی  ــوالت آرایش ــی محص ــک نمایندگ ی
ــرای  ــما ب ــد . ش ــاز کنی ــتی آغ و بهداش
فــروش اجنــاس شــرکت دورهمی هایــی 
ــاس  ــن اجن ــواه ای ــد، خ ــزار می کنی برگ
محصــوالت اســتحمام، وســایل باغبانی، 
ــه  ــد. ب ــش باش ــوازم آرای ــا ل ــاب ی کت
ــتریان  ــه ای از مش ــان، مجموع ــرور زم م

می ســازید.
می توانیــد مســتقیما بــه شــرکت ها 
درخواســت بدهیــد. معمــوال نماینــدگان 
بــا  شــروع  بــرای  شــرکت ها 
آغــاز  کوچــک  ســرمایه گذاری های 
ــن کاری درســت و معقــول  ــد )ای می کن
اســت(، و گاهــی پولــی را بــرای کاالی 
فروشــی پرداخــت می کننــد، بعــد از آن، 
می توانیــد هــر انــدازه می خواهیــد، 
ــر اســاس  کــم یــا زیــاد، کار کنیــد و ب

ــد. ــود کنی ــان س ــزان فروش ت می

ــت  ــای دس ــروش کتابه ــد و ف 9. خری
دوم

ــرای چــه کســانی  ــزل ب ــن کار در من ای
ــی اســت: عال

ــکان  ــی ام ــر آدم ــرای ه ــغل ب ــن ش ای
ــه  ــه ب ــرادی ک ــرای اف ــر اســت و ب پذی
کتــاب عالقمنــد هســتند بســیار دلپذیــر 
ــایتهای  ــای س ــن روزه ــت. ای ــم هس ه
خریــد و فــروش اینترنتــی زیــادی 
ــاده  ــوار و … راه افت ــیپور و دی ــل ش مث
انــد کــه شــما حتــی مــی توانیــد قلــب 
ــان را  ــدن ت ــام اعضــای ب ــه و تم و کلی
هــم بفروشــید!!!! چــه برســد بــه کتــاب. 
ــان را  ــزم ت ــت ع ــی اس ــن کاف بنابرای
ــاب  ــدادی کت ــک تع ــد. ی ــزم کنی ج
دســت دوم بــا قیمــت مناســب بخریــد. 
تــر و تمیزشــان کنیــد. در ســایتهای 
حراجــی آنالیــن برایشــان آگهــی کنیــد 
و تــا دو یــا ســه برابــر قیمــت بفروشــید.

10. مشاغل مربوط به نرم افزارها و برنامه های مختلف کامپیوتری
این کار در منزل برای چه کسانی عالی است:

اگــر بــه کامپیوتــر و اینترنــت عالقمنــد هســتید، بــد نیســت اگــر بــه شــغل هایــی 
ــا نــرم افزارهــای پرطرفــدار مثــل  ماننــد طراحــی وب یــا آمــوزش مجــازی کار ب
ایندیزایــن، فتوشــاپ و کــورل و حتــی برنامــه نویســی فکــر کنیــد. تنهــا هزینــه ای 
ــری اســت. ــه سیســتم های کامپیوت ــد هزین ــرای شــروع کار خــود الزم داری ــه ب ک

11. تایپ و ورود داده ها
این کار در منزل برای چه کسانی عالی است:

ــردن را  ــپ ک ــه و تای ــه برنام ــات ب ــارت ورود اطالع ــه و مه ــی حوصل ــر اندک اگ
داشــته باشــید ایــن شــغل هنــوز مــی توانــد بــرای شــما پولســاز باشــد. درســت 
اســت کــه در عصــر حاضــر همــه ســعی میکننــد کارهــای مربــوط بــه تایــپ و داده 
هایشــان را خودشــان انجــام دهنــد امــا هنــوز هــم ســیل عظیمــی از افــراد هســتند 
کــه فقــط بــا قلــم و کاغــذ راحــت هســتند و به یــک تایپیســت یــا کارشــناس ورود 

داده نیــاز دارنــد.

1۲. مشاوره کسب و کار
این کار در منزل برای چه کسانی عالی است:

ایــن شــغل بــرای تمــام افــرادی کــه یــک حرفــه بلــد هســتند عالــی اســت. هــر 
حرفــه و هنــری کــه مــی خواهــد باشــد! باالخــره همیشــه یــک عــده آدم هســتند 
کــه تــازه مــی خواهنــد وارد شــغل شــما شــوند و نیــاز دارنــد بداننــد چــه رشــته 
ای بخواننــد، چــه کار کننــد، از چــه ســازمانها و ارگان هایــی کمــک بگیرنــد، چطور 

کار پیــدا کننــد و چطــور وقتــی بیــکار شــدند زندگــی بگذراننــد! واقعــا
ــد و  ــی کنی ــان معرف ــته ی خودت ــص در رش ــک متخص ــوان ی ــان را به عن خودت
ارتباطــات خودتــان را فراهــم کنیــد و از طریــق مشــاوره دادن بــه دیگــران کســب 

ــد. ــد کنی درآم

13. ویرایش و نمونه خوانی
این کار در منزل برای چه کسانی عالی است:

ایــن شــغل بــرای آنهایــی کــه همیشــه در دوره مدرســه امــال و انشــای 20 داشــتند 
عالــی اســت! ایــن روزها تعــداد زیــاد نویســندگان بهدلیل کمبــود وقــت و گرفتاری 
هــای شــغل دوم و ســوم خــود نیــاز بــه ویراســتارانی دارنــد تامحتــوای کتابهــا و 
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ــان  ــی آن ــی و الکترونیک ــاالت چاپ مق
ــر  ــال حاض ــد. . در ح ــش کنن را ویرای
ــود  ــیاری وج ــتقل بس ــتاران مس ویراس
دارنــد کــه بســیاری از آن هــا هــم 
خدمــات ویرایــش و هــم نویســندگی را 
ــن ذکــر تعــداد  ــد، بنابرای انجــام می دهن
ــت و  ــوار اس ــا کاری دش ــق  آن ه دقی
ــان بســیار   ــه دســتور زب افــراد مســلط ب
مــورد نیــاز هســتند. میتوانیــد بــا مراجعه 
ــا  ــط، ی ــای مرتب ــه یکــی از ســایت ه ب
ــزاران  ــا کارگ ــاس ب ــراری تم ــا برق ب
ــغلی  ــزرگ، ش ــالت ب ــا و مج وبالگ ه
مناســب در زمینــه ی ویراســتاری بیابیــد.

14. تدریــس خصوصی زبان انگلیســی 
منزل از 

ــرای چــه کســانی  ــزل ب ــن کار در من ای
ــی اســت: عال

ــی  ــان انگلیس ــری زب ــوزش و یادگی آم
ــان  ــرای همــه مــردم از ن ایــن روزهــا ب
ــت!  ــده اس ــر ش ــب ت ــم واج ــب ه ش
اگــر شــما دانــش آموختــه رشــته زبــان 
انگلیســی هســتید و یــا دوره هــای 
ــته را  ــن رش ــی ای ــه ای و تخصص حرف
ــی  ــل قبول ــدرك قاب ــد و م ــده ای گذران
داریــد و از طرفــی عاشــق چــت برخــط 
ــن کار  ــی هســتید ای ــه ی تلفن ــا مکالم ی
ــد  ــما می توان ــرای ش ــی ب ــه خوب تجرب
ــوزان در  ــر زبان آم ــون بیش ت ــد. چ باش
ــن  ــد و هم چنی ــط اداری کار می کنن محی
ــم  ــرعت ه ــرت پرس ــه و اینت ــه رایان ب
دسترســی دارنــد بنابرایــن همیــن امــروز 
ــی  ــا تلگرام ــبوکی ی ــروه فیس ــک گ ی
ــرای  ــد، ب ــا اینســتاگرامی درســت کنی ی
خودتــان تبلیغــات راه بیندازیــد، دربــاره 
ــخن  ــان س ــارت ت ــا و مه ــص ه تخص
ــوز  ــان آم ــا شــاگرد زب ــد و چندت بگویی

ــد. ــدا کنی ــان پی ــرای خودت ب
ــورت  ــا به ص ــا ی ــن کار درس ه در ای
ــرویس  ــک س ــق ی ــا از طری ــی ی تلفن
تمــاس تصویــری زنــده ماننــد اســکایپ 
ــن  ــه می شــود- گاهــی ای ــا ایمــو ارائ ی
جلســات شــب ها برگــزار می شــود، 
ــی در شــغل  ــا زبان آموزان چــون شــما ب
ــد.  ــا و شــهرهای مختلــف کار می کنی ه
شــما بایــد متعهــد شــوید حداقــل 
زمان هــای  در  هفتــه  در  20 ســاعت 
مشــخص کار کنیــد، و می توانیــد تــا 3۵ 

ــد. ــم کار کنی ــاعت ه س

1۵. آرایشگری و خدمات زیبایی
این کار در منزل برای چه کسانی عالی است:

ایــن حرفــه بــرای افــراد عالقمنــد و مشــتاق بــه خدمــات زیبایــی بســیار عالــی و 
مفــرح اســت. اگــر در ایــن زمینــه تخصــص داریــد کــه چــه بهتــر! اگــر هــم ندارید 
اصــال نگــران نباشــید زیــرا دوره هــای کوتــاه مــدت آرایشــگری می تواننــد پایــه ای 
تریــن خدماتمــورد نیــاز را بــه شــما آمــوزش دهنــد و شــما بــا تبدیــل یک اتــاق در 
محــل زندگیتــان یــا بیــرون از آن مــی توانیــد بــا ارایــه خدمــات ســاده آرایشــگری 

مثــل ابــرو و ناخــن بــه دیگــران درآمــد خوبــی داشــته باشــید.

1۶. بازاریابی شبکه ای )نتورک مارکتینگ(
این کار در منزل برای چه کسانی عالی است:

بــرای همــه افــرادی کــه بــه کســب و کار و پــول درآوردن عالقمنــد هســتند و در 
ضمــن روابــط عمومــی خوبــی هــم دارنــد عالــی اســت. در بــازار کســب و کار این 
طــور اســت کــه محصــوالت شــناخته شــده همیشــه به تعــداد فروشــندگان بیشــتری 
نیــاز دارنــد. چیــزی را کــه دوســت داریــد انتخــاب کنیــد، کمــی پــول صــرف آن 
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ــد و  ــی بگیری ــی تمــاس تلفن ــد، کل کنی
ــد و  ــام دهی ــی انج ــتجوی اینترنت جس
شــاهد ســرازیر شــدن پــول بــه حســاب 
بانکی تــان باشــید. احتمــاال تــا حــاال بــا 
ــکل و  ــر ش ــبکه ای در ه ــان ش بازاریاب
مدلــی مواجــه شــده ایــد. خب ایــن کار 
حتمادرآمــد خوبــی دارد کــه ایــن همــه 
متقاضــی و خواهــان دوروبــرش هســتند.

1۷. خیاطی و دوخت و دوز
ــرای چــه کســانی  ــزل ب ــن کار در من ای

ــی اســت: عال
اگــر بــه کار بیــن پارچــه و نــخ و چــرخ 
خیاطــی عالقــه داریــد بایــد بگوییم یک 
حرفــه بســیار پولســاز را پیــش رو دارید. 
ایــن روزهــا مــردم بیشــتر از گذشــته بــه 
ــان  ــاس هایش ــع و لب ــر و وض ــر س فک
هســتند و داشــتن یــک خیــاط زبردســت 
و خــوش قــول در هــر محلــه ای نعمــت 
ــه  ــه ب ــاکنان آن منطق ــرای س ــی ب بزرگ

ــد. ــمار می آی ش

 
1۸. نقاشی بکشید

ــرای چــه کســانی  ــزل ب ــن کار در من ای
ــی اســت: عال

خــب چــه کســی اســت کــه از داشــتن 
یــک تابلــوی نقاشــی زیبــا و کاردســت 
ــته  ــم داش ــی ه ــت خوب ــه قیم ــه البت ک
اســت ناراضــی باشــد؟ قطعــا هیچکــس!  
پــس اگــر اســتعداد طراحــی و نقاشــی 
ــد.  ــروع کنی ــروز ش ــن ام ــد، همی داری
شــما مــی توانیــد از راه نقاشــی و 
ســفارش گرفتــن یــا فــروش تابلوهــای 
ــرای  ــید. ب ــته باش ــد داش ــود درآم موج
ــی  ــا کارگاه ــن کار الزم نیســت حتم ای
داشــته باشــید بلکــه بــرای ارائــه آثارتان 
ــا صفحــات  ــایت ی ــد وب س ــی توانی م
اجتماعــی داشــته باشــید و هنرتــان 
ــا  ــروش در آنج ــش و ف ــرای نمای را ب

ــد. عرضــه کنی

19. نماینده خدمات مشتری
ــرای چــه کســانی  ــزل ب ــن کار در من ای

ــی اســت: عال
ایــن کار بــرای آدم هــای مردمــی، صبور، 
ــان  ــد هم زم ــه می توانن ــنده، ک و بخش
هــم بــا تلفــن صحبــت کننــد و هــم بــا 
رایانــه کار کننــد بســیار مناســب اســت. 

مــا هــم مثــل شــما اولــش فکــر مــی کردیــم ایــن شــغل هنــوز در ایــران جــا نیفتاده 
اســت امــا بــا یــک ســرچ ســاده اینترنتــی بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه نــه تنهــا 

شــغل خوبــی اســت بلکــه مــی توانــد درآمــد خوبــی هــم برایتــان داشــته باشــد.
چــرا کــه بســیاری از شــرکت ها بــا خدمــات فــروش آنالیــن بــه دنبــال کارکنانــی 
بــا قابلیت هــای صحبــت کــردن عالــی و مهارت هــای رایانــه ای قــوی هســتند تــا بــه 
مشــتریان کمــک کننــد مثــال ســفارش را ثبــت کننــد، یا یــک مناقشــه را حــل کنند. 
یــا ســایز و رنــگ دلخواهشــان را پیــدا کننــد موقعیــت هــای شــغلی تمام وقــت و 
ــه علــت محدودیــت فضــا و  ــا ب ــد ام نیمه وقــت، هــر دو در شــرکتها وجــود دارن
دردســرهای بیمــه و مشــکالت قانونــی بســیاری از کســب و کارهــا ترجیــح مــی 
دهنــد بــا یــک دورکار زبــر و زرنــگ در یــک بــازه ی زمانــی 4 ســاعته در روز کار 

. کنند

۲0. پرورش قارچ
این کار در منزل برای چه کسانی عالی است:

ــاه باشــید و از برخــی شــرایط  ــک کمــی اهــل گل و گی ــی ی ــن کار کاف ــرای ای ب
و شــیوه هــای نگهــداری از گیاهــان و خــاك و غیــره مطلــع باشــید. ایــن روزهــا 
پــرورش قــارچ تبدیــل بــه یــک شــغل خانگــی بســیار پررونــق شــده اســت. البتــه 
یادتــان باشــد قبــل از شــروع کار فضایــی کــه در اختیــار داریــد را بررســی کنیــد و 

بــا یــک متخصــص ایــن رششــته هــم مشــورت کنیــد.
 

ــد به صــورت برخــط هســتید،  ــرای کســب درآم ــی ب ــال فرصت های ــه دنب ــی ب وقت
ــا باشــید. ــن خــط قرمز ه ــب ای مراق

وب گاه هایی که اطالعات تماس ندارند.
یــک کســب و کار قانونــی بــرای شــما روشــی بــرای دسترســی بــه خــودش ایجــاد 
می کنــد. بــه دنبــال صفحــه ی “دربــاره ی مــا” باشــید کــه اطالعاتــی از شــرکت یــا 
مدیرعامــل، بــه همــراه شــماره تماس، آدرس، یــا ایمیــل، در اختیارتــان می گــذارد. 
)بــا شــماره تلفــن تمــاس بگیریــد تــا ببینیــد آیــا کســی جــواب می دهــد یــا نــه.( 
ــرای تمــاس  وب گاهــی کــه فقــط یــک نــوع راه ارتباطــی دارد و روش دیگــری ب

گرفتــن بــا یــک انســان واقعــی نــدارد، مشــکوك اســت.
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