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ایران با دارا بودن جاذبه های طبیعی و تاریخی و همچنین امکانات درمانی  گردشگری نیاز به تامین زیر ساخت 
های مناسب در راستای افزایش جذب گردشگر را دارد. از جمله این زیر ساخت ها می توان به تامین امکانات 
مناسب برای توریسم درمانی، بوم گردی ،تامین هتل و ساخت مکان های تفریحی، تامین وسایل حمل و نقل با 
کیفیت، توسعه سیستم های ارتباطی و خدمات رزرواسیون )رزرواسیون آنالین(، احیا و بازسازی مناطق گردشگری 

مانند کاروانسراهای قدیمی و بازارها ست
از این میان مسافرت درمانی به عنوان یک صنعت پرسود در زمینه توریسم به حساب می آید که معموال عواملی 
نظیر: سهولت در رفت و آمد بین کشورها و قاره ها، هزینه پایین درمان در برخی کشورها، بهبود سطح تکنولوژی 
و پیدا کردن پزشکان کارآزموده در این زمینه تاثیر گذار هستند. از جمله قطب های این صنعت می توان به ترتیب 
از هندوستان، سنگاپور، تایلند، فیلیپین اشاره کرد. اما ایران با وجود داشتن پتانسیل های گردشگری بسیار باال و 
وجود پزشکان مجرب با ورود خود به این صنعت می تواند به عنوان رقیب اصلی هندوستان و ترکیه  که پیشتاز در 
این صنعت هستند قرار گرفته و گوی سبقت را از مدعیان بگیرد. از امتیازات ایران در این صنعت می توان فرهنگ 
غنی، شرایط محیطی و وجود پزشکان برتر در جهان و هزینه درمان پایین نسبت به سایر کشورها را نام برد. در حال 
حاضر جمعیت رو به افزایش مسلمانان عرب و بویژه عراقی ها از حوزه خلیج فارس قابل توجه است . این جمعیت 

پس از زیارت و درمان به نقاط مختلف کشور سفر کرده و مدت نسبتا طوالنی را در کشور اقامت می کنند .
از جاذبه دیگری که اخیرا مورد توجه قرار گرفته می توان طب سنتی ایرانی را نام برد. به نقل از سیزیل الگود 
)مورخ پزشکی(، طب ایرانی اصول آن چیزی است که امروزه آن را طب یونانی می نامند. الزم به ذکر است که 
در راستای توسعه این طب دانشگاه های ایران اقدام به جذب دانشجو کرده و انتظار می رود با افزایش تعداد 
دانشجویان و فارق التحصیالن در این رشته نظاره گر توسعه روزافزون این طب و به خصوص رشد صنعت 

توریسیم درمانی در کشور باشیم. 
جاذبه مهم دیگر در ایران است که جایگاه مهمی در توریسم درمانی دارد. حدود 45 میلیون گردشگر در جهان 
از آب درمانی برای معالجه استفاده می کنند که ایران با دارا بودن بیش از 1000 چشمه آب معدنی شناخته شده 

توانایی باالیی در جذب توریسم در این زمینه را دارد.
تبلیغات و اطالع رسانی در شبکه های اجتماعی در یک سال گذشته پای گردشگران خارجی )گردشگرانی از آلمان، 
سوئد و انگلیس و سایر نقاط اروپا( را به روستاهای دورافتاده ایران باز کرده است. همانطور که قبال به آن اشاره 
کردیم با توجه به افزایش تعداد گردشگران نیاز کشور به تامین امکانات مناسب نیز افزایش پیداکرده که ایران را به 

بازاری مناسب برای مشتاقان به سرمایه گذاری در منطقه تبدیل کرده است.
می توان گفت که صنعت گردشگری نیز بین صنعت های نسبتا پیچیده قرار دارد و نیاز شدید به شناخت مناسب از 
منطقه و شرایط اقتصادی و فرهنگی آن جامعه دارد. بی شک هرگونه اقدام بدون برنامه ریزی مناسب، مطمئنا باعث 
ایجاد صدمات مالی زیادی برای سرمایه گذاران در این بخش می شود. با برنامه ریزی و امکان سنجی دقیق )طرح 
توجیهی(و  انجام تحقیقات بازار می توان گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری با توجه به پتانسیل موجود در 

منطقه را بررسی و کسب و کار موفقی را، راه اندازی کرد.

گردشگری سالمت  در   گذاری  سرمایه 
درایران نظیر  کم  شتفرصتی 

اددا
ی

حمیدرضا شوشتریان
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امروزه، دسترسی سریع به مراقبت های پزشکی و امکانات درمانی 
ویژه که در برخی کشورها وجود ندارند و یا با هزینه های بسیار 
جمعیت  افزایش  همینطور  و  شوند  می  عرضه  افراد  به  گزافی 
سالمندان، حوزة تازه ای از گردشگری به نام گردشگری سالمت را 
به وجود آورده است. این گردشگری به دو بخش یعنی گردشگری 
تندرستی و گردشگری درمانی تقسیم می شود )شکل ۱( که به 
طور کلی دو تأثیر عمدتاً اجتماعی و اقتصادی را برای کشورها به 

همراه دارد.
مؤسسۀ جهانی سالمت، گردشگری سالمت را به عنوان سفرهای 
"انجام شده توسط گردشگرانی که در طول سفر یا در نتیجۀ سفر 
به دنبال بهبود یا حفظ رفاه خود هستند" تعریف می کند. همینطور 
سازمان گردشگری جهانی گردشگری سالمت را استفاده از خدماتی 
که به بهبود یا افزایش سالمتی و روحیۀ افراد در مکانی خارج از 
محل سکونتشان منجر می شود، می نامد. آمارها همگی به خاطر 
هستند،  تجارب سالمتی  دنبال  به  که  گردشگرانی  تعداد  افزایش 
حاکی از محبوبیت این صنعت پُررونق می باشند. در این میان اکثر 
گردشگران این حوزه، گروه های متوسِط میانسال و ُمرفه را نشان 

می دهند.
که  دهند  می  نشان  آمارها  گردشگری،  جهان  کنگرة  نظر  طبق   
۱۴ درصد از کل درآمد گردشگری جهان به گردشگری سالمت 
اختصاص می یابد. این آمارها به نقل از گلوبال دیتا  اعالم می دارند 
که تا سال ۲۰۲۲ تعداد گردشگران سالمت در آسیا به ۱۲۸/۳ میلیون 
نفر خواهد رسید. این آمار مجموعاً در آسیا و اقیانوسیه ۸۵۰ میلیون 
نفر  با نرخ رشد ترکیبی ۵ درصدی سالیانه را نشان می دهد. در بین 
سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹، این سفرها ۳۳ درصد افزایش داشته و به 
۱۰۹/۴ میلیون نفر رسیده اند که در این میان تایلند بیشترین مقصد 

گردشگری سالمت مسافران بوده است.
 این منبع همینطور پیش بینی کرده است که تا سال ۲۰۲۲ تعداد 
گردشگران سالمت در تایلند به ۲۷/۷ میلیون نفر برسند که هزینه ها 
نیز با با نرخ رشد ترکیبی ۹ درصد، ۲/۵ میلیارد دالر افزایش خواهند 
یافت. شاید هزینه های باالی گردشگری سالمت و علی الخصوص 
هزینه های درمانی، خود یکی از عواملی باشند که مانع رشد بازار 
گردشگری سالمت در آسیا شوند، ولی آسیا با ارتقای مقاصد خود 
پراکنده سازی  با  فیلیپین و  بر روی ویتنام و  تمرکز  با  تواند  می 
فرصتهای  از  کشورها  این  به  بازدیدکنندگان  تعداد  و  گردشگران 

گردشگری سالمت بهرة کافی را ببرد. 

وضعیت گردشگری سالمت
 در جهان، ایران و مشهد

تأثیر کرونا بر آن و آیندۀ بعد از کرونا

پیری  قبیل  از  عواملی  با  سالمت  گردشگری  بازارهای  کلی  طور  به 
جمعیت، افزایش بیماری های مزمن، تالش برای پیشگیری از بیماری، 
افزایش تقاضا برای سالمتی بهتر، مراکز آب معدنی و سالمتی، درمانهای 
مکمل و جایگزین، استفاده از چشمه های آب گرم و جهانی سازی و 
ارتباطات توسعه می یابند. طبق گزارش منابع بهداشت جهانی و مراکز 
منابع بهداشتی بین المللی  از نظر شاخص گردشگری سالمت و در 
بخش درمانی، کانادا در رتبۀ اول و ایران در رتبۀ ۴۶ قرار دارد. ایران به 
دلیل برخورداری از استانداردهای باال در تحقیقات و خدمات پزشکی و 
هزینه های پایین درمان نسبت به رقبای منطقه ای خود از جمله ترکیه، 
امارات، عربستان سعودی، بحرین و همچنین کشورهای جنوب شرقی 
آسیا، کشوری مقرون به صرفه به شمار می رود که بیشترین گردشگران 
سالمت آن کشورهای عراق، جمهوری آذربایجان، کشورهای حاشیۀ 
خلیج فارس، لبنان، سوریه و همچنین مهاجران ایرانی ساکن کانادا و 

آلمان هستند.
 همچنین طبق گزارش آماری سایت دیتابریج کشورهایی که بیشترین 
بازار گردشگری سالمت را به خود اختصاص می دهند عبارت از ایاالت 
متحده، کانادا، مکزیک، آلمان، فرانسه، انگلستان، هلند، سوئیس، بلژیک، 
روسیه، ایتالیا، اسپانیا، ترکیه، چین، ژاپن، هند، کرة جنوبی، سنگاپور، 
امارات  سعودی،  عربستان  فیلیپین،  اندونزی،  تایلند،  استرالیا،  مالزی، 
متحدة عربی، آفریقای جنوبی، مصر، اسرائیل، برزیل، آرژانتین و آمریکای 

مهندس زهرا پزشکی
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جنوبی هستند. این منبع به طور کلی اظهار 
می دارد که آمریکای شمالی به دلیل افزایش 
میزان سرمایه گذاری ها برای توسعۀ فناوری 
های پیشرفته در بخش مراقبت های درمانی و 
پزشکی عمومی، بر بازار گردشگری سالمت 
و  آسیا  دیگر  طرف  از  و  دارد  کامل  تسلط 
تعطیالت،  گذراندن  خاطر  به  نیز  اقیانوسیه 
مدیتیشن، یوگا، وجود آبهای گرم، آسایشگاه 
های معنوی و ... مقصد گردشگری تندرستی 
به  سالمت  گردشگران  از  خیلی  درمانی  و 
شمار می آیند و این دو قاره از پتانسیل باالیی 
گردشگری  حوزة  این  از  گیری  بهره  برای 
برخوردارند. به عنوان مثال، تایلند با هدایت 
برنامۀ راه بردی وزارت بهداشت که از سال 
۲۰۱۶ شروع شده و تا سال ۲۰۲۵ ادامه دارد، 
تالش نموده است تا به عنوان قطب سالمت 
و ارائه دهندة خدمات درمانی، موقعیت خود 
را به عنوان یک رهبر منطقه ای در گردشگری 
هند  دولت  همینطور  نماید.  تقویت  درمانی 
در سال ۲۰۱۷ با هدف جذب تعداد بیشتر 
بیماران خارجی به این کشور، شروع به ارائۀ 
قبیل  از  کشورها  دیگر  کرد.  درمانی  ویزای 
ترکیه نیز فعاالنه در این عرصه پیش رفتند. 
این کشور در سال ۲۰۱۵، ۵۰� تخفیف در 
پروازها برای کسانی که جهت معالجۀ درمانی 
دولت  کرد.  اعالم  آمدند،  می  کشورش  به 
امارات متحدة عربی هم سیاست های ویزای 
خود را به خاطر تسهیل گردشگری درمانی 
تغییر داد و شروع به ارائه بسته ای کرد که 
از هزینه های درمانی  تمام جنبه های سفر 
گرفته تا فعالیت های اوقات فراغت بیماران و 

خانواده های آنها را شکل می داد.
امارات، این کشور   به دنبال این تحول در 
توانست در سال ۲۰۱۴، حدود ۲,۲ میلیارد 
میلیارد   ۳/۳ حدود   ،۲۰۱۸ سال  در  و  دالر 
حاصل  درمانی  گردشگری  از  درآمد  دالر 
نماید. در سال ۲۰۱۹ نیز افزایش کسب درآمد 
این کشور از این گردشگری چشمگیر و ۴ 
درصد بوده است. قبل از همه گیری ویروس 
کرونا، شورای گردشگری سالمت ُدبی اعالم 
نموده بود که این کشور می خواهد تا سال 
درمانی  گردشگر  از ۵۰۰۰۰۰  ساالنه   ۲۰۲۱
بیزینس-فایننشیال  روزنامۀ  نماید.  استقبال 
از شیوع ویروس  قبل  که  نویسد  تایمز می 
رشد  با  صنعتی  درمانی،  گردشگری  کرونا، 
قابل�توجه در بسیاری از اقتصادهای نوظهور 
به شمار می رفت. ولی این بیماری همه گیر به 
خاطر ممنوعیت سفرهای بین المللی و ملی، 
وجود  به  بخش  این  برای  بزرگی  شکست 

آورد. به عنوان مثال، بیمارستان بین المللی بامرانگراد در بانکوک که یکی از اصلی ترین ارائه 
دهندگان مراقبت های بهداشتی در زمینۀ گردشگری درمانی تایلند به شمار می رود، از کاهش 
درآمد ۹۴ درصدی ساالنۀ این گردشگری در سه ماهۀ دوم سال ۲۰۲۰ خبر داده است. ایران نیز 
یکی از کشورهایی است که پس از شیوع این ویروس و همه گیری دچار آسیب زیادی در این 
حوزه گردید. پس از شروع گردشگری سالمت در ایران، استارت آپها و آژانسهای مسافرتی 
زیادی در زمینه های مشاوره دهی جامع به گردشگران و بیماران، رزرو مکانها و ارائۀ بلیط، 
دریافت ویزای درمانی، تخمین هزینه های درمانی و مدت اقامت، معرفی و انتخاب پزشکان 
متخصص و با تجربه، ارائۀ اطالعات در زمینۀ قوانین و مقررات کشور و غیره ایجاد گردیدند که 
همۀ آنها در سایۀ تاریک این ویروس، مجبور شدند تا هزینه های بازاریابی و خدمات به مشتریان 
خود را کاهش داده و از دورِ رقابت خارج شوند. مراکز درمانی و شرکت های درمانی که قدمت 
بیشتری نسبت به استارت آپ ها و آژانس های مسافرتی داشتند، به خاطر سرِ پا نگهداشتن 
خود از این بحران به کاهش مخارج خود بسنده نموده و رویدادها و گردهماییهای خود در 
این حیطه را لغو نمودند. با این حال شرکتهای بزرگ گردشگری سالمت تنها کسانی بودند 
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که بازیگران کلیدی این عرصه به شمار می 
آمدند. آنها پس از همه گیری ویروس کرونا 
هوشمندانه تر عمل کردند و علی رغم کمتر 
شدن تعداد مشتریان، زمان و انرژی خود را 
صرف بهبود و سازماندهی سیستمهای کسب 
گردش  ارزش  زنجیرة  عبارتی  به  یا  کار  و 
بازار  کردن  رصد  با  آنها  نمودند.  سالمت 
گردشگران بین المللی سالمت، راه بردهای 
تازه ای را در کسب و کارشان اتخاذ نموده و 
علی رغم کسب درآمد از گردشگران سالمت 
خارجی به پذیرش ایرانیان نیز پرداختند. اگر 
چه صاحبنظران بخش گردشگری سالمت، 
همه گیری ویروس کرونا را به نوعی شکست 
برای این حوزه به شمار می آورند، اما آمارها 

همه حاکی از پیشرفت این صنعت هستند.
بازار  که  کند  می  اعالم  دیتابریج   سایت   
تا   ۲۰۲۰ سالهای  بین  سالمت  گردشگری 
می  نشان  آمارها  نماید.  می  رشد   ۲۰۲۷
به   ۲۰۲۷ سال  تا  بازار  این  رشد  که  دهند 
گردید.  خواهد  دالر  میلیون   ۲۶۹۲۲۷/۴۶
ترکیبی ۱۵/۴۵  نرخ رشد  با  بازار  این  یعنی 
در  رفت.  خواهد  پیش  سالیانه  درصدی 
بخش گردشگری تندرستی، ریسرچ-مارکت  
گزارش می دهد که بازار جهانی گردشگری 
تندرستی جهان تا سال ۲۰۲۷ به ۱/۲ تریلیون 
تا   ۲۰۲۰ سالهای  بین  در  و  رسد  می  دالر 
۲۰۲۷ با نرخ رشد ترکیبی ۶/۶ درصد رشد 
خواهد داشت. آمارها در سال ۲۰۱۸ نشان می 
دهند که بیشتر این گردشگری به مراقبتهای 
شخصی، زیبایی و ضد پیری )۱۰۸۳ میلیارد 
دالر(، تغذیۀ سالم، رژیم و کاهش وزن )۷۰۲ 
 ۵۹۵( یوگا  و  اندام  تناسب  دالر(،  میلیارد 
میلیارد دالر(، داروهای پیشگیرانه و شخصی 
و بهداشت عمومی )۵۷۵ میلیارد دالر(، طب 
امالک  دالر(،  میلیارد   ۳۶۰( مکمل  و  سنتی 
 ۱۳۴( سالم  زندگی  سبک  به  مستغالت  و 
میلیارد دالر(، آب معدنی )۱۱۹ میلیارد دالر(، 
چشمه های آب گرم و معدنی )۵۶ میلیارد 
دالر( و سالمتی محل کار )۴۸ میلیارد دالر( 

اختصاص یافته است.
به قبل از شیوع  این آمارها مربوط   اگرچه 
ویروس هستند، ولی این گردشگری همچنان 
در جهان رو به افزایش است. در این میان 
صاحبنظران اظهار می دارند که بیشتر رشد 
و  پیشرفتها  خاطر  به  گردشگری  این  بازار 
مراقبتهای  زمینۀ  در  رشد  به  رو  فناوریهای 
بهداشتی و عوامل تأثیرگذار بر بازار از قبیل 
در دسترس بودن برندهای جهانی و داخلی، 
تعرفه های داخلی و مسیرهای تجاری بوده و 

خواهد بود. یکی از پیشگامان تحقق این امر، امارات متحدة عربی است. این کشور پس از شیوع 
کرونا با انجام آزمایشات گسترده از شهروندان و بازدیدکنندگان ورودی، سبب بهبود اعتماد به 
نفس شهروندان خود و افزایش تعداد بازدیدکنندگان ورودی گردیده است. همچنین این کشور 
به دلیل ارائۀ برنامۀ واکسیناسیون کرونا، حاال یکی از کشوران پیشرو در گردشگری درمانی آسیا 
به حساب می آید. در همین اثنا تایلند نیز در برنامۀ گردشگری خود بازدیدکنندگان ورودی را 
ملزم به آزمایش ویروس کرونا نموده است که در صورت مثبت بودن در یک موسسۀ درمانی 
قرنطینه می شوند. به موازات افزایش جهانی این بیماری، یک شرکتهایی از جمله تِموس در 
آلمان، جهت ارائه دادن خدمات معتبر بهداشتی در سال ۲۰۲۰ راه اندازی گردید که به تأیید 
استانداردهای بیمارستانی و کلینیکها در این خصوص می پردازد. در کنار چنین اقداماتی، درمان 
از راه دور نیز شاهد موفقیت چشمگیری بوده است. اکنون خیلی از بیمارستانها، خدمات خود 
را قبل از سفر و پس از سفر به صورت برخط و با مشاوره ارائه می دهند. از مزایای اجرای 
خدمات از راه دور افزایش قابلیت تحرک بیماران است که موانع موقعیت جغرافیایی را به 
راحتی از میان برداشته و این امکان را برای بیماران در مناطق دورافتاده فراهم نموده است تا از 

طریق لمس تلفن هوشمند خود به بهترین خدمات بهداشتی دسترسی پیدا کنند 
به  توان  از راه دور  می  بهداشتی  آمده در زمینۀ مراقبت های  به وجود  نوآوری های  از   
محصوالت دیجیتالی از جمله حسگرهای دیجیتال و بیوتلمتری برای تنظیم سطح گلوکز 
خون، الکتروکاردیوگرام، بررسی نبض و فشار خون و میزان اشباع اکسیژن خون اشاره کرد که 
کلیۀ این داده ها به صورت دیجیتالی جمع آوری شده و سپس به برنامۀ نصب شده در تلفن 
همراه هوشمند کاربر به نام گردشگر سالمت ارسال می شوند. این اطالعات پس از ارسال 
به متخصصان مراقبتهای بهداشتی منتقل شده و اقدامات پیشگیرانه برای کنترل بهتر بهداشت 
توسط این متخصصان به صورت دیجیتالی و از راه دور به این کاربران توصیه می شود. از 
کشورهای پیشگام در این امر در سطح آسیا می توان به سنگاپور، دانشگاه ملی سنگاپور، اشاره 
کرد که از سال ۲۰۱۶ برنامۀ توانبخشی مبتنی بر اینترنت اشیا را برای بیماران و گردشگران سکتۀ 

مغزی آغاز نموده است.
آمارها همچنین نشان می دهند که بازار گردشگری تندرستی چین به عنوان دومین اقتصاد 
بزرگ جهان تا سال ۲۰۲۷، ۲۲۰ میلیارد دالر پیش بینی می شود که با نرخ رشد ترکیبی ۱۰/۵ 
درصد از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۷ پیش خواهد رفت. همینطور بازارهای تندرستی جهانی پیشروی 
دیگر ژاپن و کانادا هستند که پیش بینی شده است این بازارها بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۷، 
به ترتیب ۳/۶ و ۶ درصد رشد نمایند. این نرخ رشد برای آلمان ۴/۲ درصد پیش بینی می 
گردد. ایران نیز همسو با سایر کشورها از دیرباز مقصد گردشگری سالمت و به خصوص 
گردشگری درمانی مسافران از جمله در حوزه های درمان ناباروری، درمان انواع سرطان، انجام 
انواع جراحیهای زیبایی، مشاوره و تحقیقات قبل از IVF، ارتوپدی، درمانهای دندان پزشکی، 
جراحیهای مغز و اعصاب، قلب، درمان چاقی و چشم پزشکی بوده است. لذا برنامه ریزان این 
حوزه همواره در صدد بوده اند با سرمایه گذاری و بکارگیری تجهیزات درمانی مناسب در 
بیمارستان ها، ساماندهی شرکت های تسهیلگر و ایجاد بسترهای الزم از جمله ایجاد مقررات 
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بسترهای  ایجاد  ای،  بیمه  پوشش  حمایتی، 
موانع  برداشتن  میان  از  و  مطمئن  اطالعاتی 
گردشگران  اقامت  برای  زبانی  و  فرهنگی 

سالمت، این صنعت رونق ببخشند.
 این صنعت در دروان کرونا متحمل آسیب 
عرصه،  این  فعاالن  از  یکی  گردید.  زیادی 
عیسی عزیزنژاد  معتقد است که شرط اصلی 
رونق دوبارة این صنعت، جلوگیری از فعالیت 
و  همگانی  عزم  و  طلبان  فرصت  و  دالالن 
همراهی تمام دستگاه های مرتبط است. در 
واقع اصلی ترین مشکل، فقدان یکپارچگی 
سالمت  گردشگری  مدیریت  سیستم  در 
کشور است که ما را با سؤاالت زیادی از این 

قبیل مواجه ساخته است :
۱- در آینده میزان آمادگی ایران برای ورود به 

گردشگر چقدر است؟
نتیجۀ  در  افراد  این  ورود  اندازه  چه  تا   -۲

تالشهای بازاریابی خواهد بود؟
۳- چه تعداد از متقاضیان ورود به ایران برای 

درمان در صِف ویزا می مانند؟
۴- چه تعدادی از این متقاضیان هرگز موفق 
ایران  به  خودشان  درمان  برای  شوند  نمی 

برسانند؟ 
۵- آیا از حداکثر استعداد و توان کشور برای 
جلب و جذب این افراد استفاده می کنیم و 

خواهیم کرد؟ 
گذشته از تمام این مشکالت، نظام سالمت 
و  جغرافیایی  موقعیت  به  توجه  با  ایران 
آسیا،  و  خاورمیانه  منطقۀ  در  آن  بردی  راه 
اعتبار زیادی در بین کشورهای همسایه چه 
کشورهای عربی و چه سایر کشورها دارد. 
در حال حاضر چند شرکت معتبر از جمله 
ایران سرجری در زمینۀ گردشگری سالمت 
در ایران مشغول فعالیتند که به خاطر داشتن 
اعتبار جهانی و برخورداری از گواهینامه های 
اِم تی  المللی اعم از جی سی آی، آی  بین 
جی، آ سی آی، تِموس و غیره، بهترین مزایا 

را به گردشگران ارائه می دهند. 
استان خراسان رضوی به طور رسمی فعالیت 
گردشگری  حوزة  در  خود  اجرایی  های 
سالمت را از سال ۲۰۰۸ آغاز کرد که از سال 
۲۰۱۵ با همکاری و همفکری سایر دستگاهها 
استان،  گردشگری  کارگروه  محوریت  با  و 
و  تصویب  مورد  سالمت  گردشگری  بستۀ 
اجرا قرار گرفت. در این میان مشهد دومین 
شهر بزرگ ایران است که زمانی یک شهر 
مهم ترانزیتی در امتداد جادة ابریشم شناخته 
می شد. این کالنشهر به عنوان شهر جهانی 
گوهرسنگ ها و به عنوان یکی از بزرگترین 

اماکن مذهبی در ایران به خاطر بارگاه ملکوتی ثامن الحجج شناخته می شود. همینطور این 
کالنشهر به دلیل داشتن جاذبه های فرهنگی، تاریخی، ثبات سیاسی و امنیتی و تعداد زیادی 
بیمارستان دولتی و خصوصی فوق تخصصی مثل بیمارستان رضوی مشهد که مجهز به امکانات 
تشخیص و پزشکی از جمله تختهای VIP هستند، همچنین توسعۀ کیفی خدمات بیمارستانی، 
وجود مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد و برخوردار از پزشکان باتجربه، 
پرسنل درمانی خوب و خدمات باکیفیت به همراه وبسایتهای چندزبانه، از جمله وبسایت 
راهنمای گردشگری سالمت شهر مشهد که زیر نظر این دانشگاه برای معرفی کامل بیمارستان 
ها و پزشکان توانمند به همراه ایمیل هایشان اداره می شود و نیز ارزان بودن نسبی خدمات 
سالمت به عنوان یک مرکز پزشکی و مقصدی مناسب و محبوب برای گردشگران سالمت به 
شمار می آید و در حال حاضر ۱۲ بیمارستان این کالنشهر در حال ارائۀ خدمات بین المللی به 

گردشگران سالمت هستند.
ترکمنستان،  پاکستان،  افغانستان،  از کشورهای  بیشتر گردشگران سالمت مشهد، مسافران   
تاجیکستان، الجزایر، آنگوال و کشورهای حوزة خلیج فارس از جمله عراق، کویت، عمان، 
بحرین، عربستان و قطر می باشند. بر طبق آمار رسمی در سال ۲۰۱۹ تعداد گردشگران سالمت 
در بخش درمانی مشهد به ۲۲۴۰۰ نفر رسید که این رقم تا اوایل اسفندماه به خاطر شیوع 
ویروس کرونا به ۴۳۳۰ نفر کاهش یافت. از این رو کارشناسان این حوزه عوامل زیر را در 

دوران پساکرونا برای ورود گردشگر بیشتر به این کالنشهر ضروری می دانند:
۱. استفاده از فناوری های پیشرفته و ُمدرن در نظام خدمات سالمت

۲. دریافت گواهینامه های بین المللی اعتبار سنجی مراکز درمانی
۳. تالش برای صدور ویزای درمانی مستقل

۴. توجه ویژه به روند گردشگری و خدمات بانکی برای گردشگران خارجی
۵. متمرکز شدن روی برنامه های بازاریابی و تبلیغات همراه با تدوین راه بردهای درست

۶. نظام مند کردن جذب گردشگران سالمت و
۷. ایجاد هتل های بین المللی زنجیره ای

زمینۀ  دانش در  افزایش  و  ها  تجربه  اشتراک  از هر چیز  بیش  که  اشاره کرد  باید  پایان  در 
گردشگری سالمت، فعاالن این حوزه را در این شرایط و در آینده در گوی رقابت نگهمی 
دارد و خواهد داشت. رقابتی که تمام کشورهای بازیگر در این حوزه برای آن تالش می کنند. 
لذا امید است که کشورمان ایران هم بتواند با گرفتن تصمیمات درست این دوره را پشت سر 

گذاشته و قویتر از پیش به رقابت بین المللی خود ادامه دهد. 
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را به تاخیر انداخته است. در یک تالش برای جستجوی بدیل برای این ساختار که ممکن بود 
مانع عبور کاالها از طریق این مسیر شود، تفاهم نامه ای میان ایران، افغانستان و سه جمهوری 
آسیای مرکزی هر یک ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان در سال ۲۰۰۴ به امضا رسید. 
این تفاهم نامه از وصل شدن ایران به آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان که ایران به آن بسیار 
عالقمند است حمایت می کند. هر چند این تفاهم نامه به دالیل مختلف تاکنون عملیاتی نشده 
است اما انعقاد آن از نقطه نظر تاریخی اهمیت افغانستان برای ایران جهت اتصال به آسیای 

مرکزی را آشکار می سازد.
در سال های اخیر اهمیت منطقه مکران و بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان برای توسعه 
ایران در دهه های آینده بسیار مورد توجه کارشناسان و سیاست گذاران ایرانی قرار گرفته است. 
اتصال چابهار-زاهدان- مشهد به آسیای مرکزی به نحوی اتصال چابهار به راه ابریشم تلقی 
می شود. این دهلیز یکی از کوتاه ترین مسیرهای ارتباط راه ابریشم به دریای عمان و دریای هند 
است. بر خالف مسیرهای سنتی از طریق قراقوم که عموما صعب العبور و به ویژه در فصل 
زمستان غیرقابل دسترس هستند، مسیر فعلی قابل عبور و مرور و امن است. همچنین مسیر 
جدید می تواند شاخه جنوبی راه ابریشم را تشکیل دهد که رییس جمهور چین از آن به عنوان 
«ابتکار کمربند و جاده» یاد کرده است. معرفی چنین ظرفیتی در منطقه آزاد چابهار می تواند در 

جذب سرمایه گذاری بین المللی موثر واقع شود.

افغانستان کشوری است که از نگاه جغرافیای 
بین کشورهای  در  ویژه ای  موقعیت  سیاسی 
این  دارد.  مرکزی  آسیای  و  جنوبی  آسیای 
از  را  زیادی  فرصت  های  راهبردی  موقعیت 
نگاه ایجاد کریدور شمال- جنوب برای انتقال 
انرژی های برق و گاز و صادرات و واردات 
کاال و اقالم تجارتی برای این کشور رقم زده 
کارشناسان  دیدگاه  از  دلیل  همین  به  است. 
امور اقتصادی افغانستان به حیث یک چهارراه 
مرکزی و نقطه ثقل جغرافیایی اقتصادی منطقه 

شمال-جنوب آسیا ارزیابی می گردد. 
ارتباط ایران با پنج کشور آسیای مرکزی تنها 
)تنها جمهوری آسیای  ترکمنستان  از طریق 
مرکزی هم مرز با ایران( برقرار شده است. 
اقتصادی   – سیاسی  فرد  به  منحصر  سیستم 
ترکمنستان، گسترش روابط با آسیای مرکزی 

حسین کوه زادمروری بر روابط تجاری ایران و افغانستان
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جمعیتی  ساختار  دیگر  اهمیت  حایز  نکته 
جمعیت   ،۲۰۲۰ سال  در  است.  افغانستان 
افغانستان در حدود ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار 
نفر تخمین زده می شود. بین ۴۲ تا ۴۵ درصد 
از این جمعیت زیر ۱۵ سال هستند و حدود 
۵۵ درصد نیز بین ۱۵ تا ۶۵ سال قرار دارند. در 
سال ۲۰۱۷، ۲۲/۵ درصد از جمعیت این کشور 
بین ۱۵ تا ۲۴ سال سن داشتند.[۳] در واقع در 
حالی که پنجره جمعیتی ایران رو به بسته شدن 
است و جمعیت ایران رو به میانسالی می رود، 
جوان  کشوری  آینده  دهه  چند  تا  افغانستان 
خواهد بود که نیاز روزافزونی به همکاری در 
حوزه های مختلف با کشورهای همسایه اش 

برای پاسخ به نیازهای رو به رشد این جمعیت خواهد داشت.
تمامی موارد فوق اهمیتی سیاسی- امنیتی و اجتماعی برای ایران نیز دارد. به صورت تاریخی 
و به خاطر تنگناهای طبیعی و جغرافیایی، مناطق جنوبی و شرقی ایران از نظر شاخص های 
شدن  فعال  هستند.  ایران  غربی  و  شمالی  مرکزی،  مناطق  از  عقب تر  بسیار  توسعه یافتگی 
پتانسیل های همکاری با افغانستان در زمینه های حمل و نقل و تجارت، می تواند در زیست 
مردمان این بخش از ایران تحول چشم گیری ایجاد کند و به تدریج چهره کریه فقر، ناامنی و 

قاچاق مواد مخدر را از این مناطق بزداید.
اهمیت استراتژیک ایران برای افغانستان

افغانستان کشوری محصور در خشکی است که برای واردات وصادرات کاالی خود دسترسی 
به آب های آزاد جهان ندارد. طی سالیان درازی، انتقال کاال به افغانستان یا از آن به سایر کشورها 
از طریق بندر کراچی پاکستان میسر می شده است. این مسیر همواره برای ساکنین افغانستان 
پردردسر و پرهزینه بوده است و از سوی دیگر به واسطه اختالفات سیاسی عمده بین دو 
دولت پاکستان و افغانستان، به نوعی می توانسته به اهرم فشار پاکستان برای تحقق اهدافش 
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روابط  هم چنین  شود.  تبدیل  افغانستان  در 
تنش آلود بین پاکستان و هند، ارتباط تجاری 
سابقه ای  که  را  هند  و  افغانستان  کشور  دو 

تاریخی دارد محدود نموده است.
افغانستان در یک  به واقعیت فوق،  با توجه 
دهه گذشته تالش گسترده ای برای ایجاد تنوع 
در شرکای تجاری خود و همچنین مسیرهای 
ورود و خروج کاال به این کشور انجام داده 
است که در این راستا می توان انعقاد قرارداد 
اتصال  برای  ایران  و  به همراه هند  سه جانبه 
این کشور به بندر چابهار، انعقاد قرارداد برای 
روابط  گسترش  و  الجورد[۱]  راه  راه اندازی 
آزاد  منطقه  طریق  از  ازبکستان  با  تجاری 

تجاری ترمذ[۲] را مورد اشاره قرار داد.

تجارت ایران و افغانستان و منابع غنی معدنی
هر چند در حال حاضر افغانستان یک کشور فقیر است اما منابع غنی معدنی دارد. یافته های 
اداره زمین شناسی ایاالت متحده آمریکا، برآوردهای قبلی شوروی را تایید کرده است. افغانستان 
دارای ۶۰ میلیون تن مس، ۲/۲ میلیارد تن آهن و ۱/۴ میلیون تن دیگر عناصر کمیاب می باشد. 
طبق برآورد اداره زمین شناسی ایاالت متحده آمریکا، ارزش کلی منابع طبیعی افغانستان بین ۱ تا 
۳ تریلیون دالر است. در کنار عوامل دیگر، به دلیل عدم اتصال افغانستان به یک اقتصاد بزرگ 
این ذخایر طبیعی همچنان دست نخورده باقی مانده است. این موانع از طریق بندر چابهار که 
افغانستان را به هند وصل می کند، حل خواهد شد. از این طریق ممکن است افغانستان بتواند 
از اقتصاد وابسته به کشت تریاک عبور کرده و به استقبال اقتصاد مدرن برود. منابع مالی به دست 
آمده از استخراج معادن، صادرات مواد خام و مواد معدنی دیگر نظیر آهن و آلمینیوم می تواند 

تاثیرات عمیقی بر جامعه، اقتصاد و سیاست افغانستان بگذارد.
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۷۰۰ کیلومتر نزدیک تر از بندرعباس است. همچنین چابهار ۱۰۰۰ کیلومتر نزدیک تر از بندر 
کراچی در پاکستان است. چابهار مهره تغییردهنده بازی استراتژیک در منطقه است.

عالوه بر موارد فوق باید توجه کرد که ایران از لحاظ صنعتی توانایی تامین بسیاری از نیازهای 
جامعه افغانستان را با قیمتی مناسب دارا می باشد و از سوی دیگر بخش قابل توجهی جامعه 
افغانستان نیز عالوه بر هم سویی فرهنگی با جامعه ایران، تجربه مهاجرت و زندگی در ایران را 

داشته و با کاالهای ایرانی آشنا هستند و به استفاده از آنان تمایل جدی دارند.

روابط تجاری ایران و افغانستان
آمارهای ارائه شده از سوی اتاق تهران حاکی است که ایران به عنوان مهم ترین مبدا واردات 
کاال در افغانستان ایفای نقش می کند. با وجود این، سهم ایران از کل واردات افغانستان در 
سال۲۰۲۰ کاسته شده و به ۱۷درصد رسیده است. صادرات ایران به افغانستان در سال۲۰۲۰ 
)یک میلیارد و ۱۰۴میلیون دالر( در مقایسه با سال ۲۰۱۹ )یک میلیارد و ۲۴۷میلیون دالر( حدود 
۱۱ درصد کاهش داشته، در حالی که واردات افغانستان از کشورهای هند، روسیه و امارات 

در نتیجه می توان گفت، افغانستان برای بهره 
بردن از موقعیت استراتژیک خود به عنوان 
یک پل زمینی بین آسیای مرکزی و جنوبی، 
باید به اقتصادهای جهانی به ویژه اقتصادهای 
منطقه وصل شود. وصل شدن افغانستان به 
میزان  تنها  نه  منطقه ای  و  جهانی  بازارهای 
رقابت در صنایع اقتصادی داخلی این کشور 
را افزایش می دهد، بلکه به جذابیت افغانستان 
رو  این  از  می افزاید.  سرمایه گذاران  برای 
و  استراتژیک چشم گیر  فرصت های  چابهار 
افغانستان  برای  گزینه های تجاری خوبی را 
فراهم می کند. از منظر تدارکاتی، بندر چابهار 
نزدیک ترین بندر به افغانستان است. این بندر 
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روند افزایشی داشته است.  این گزارش نشان 
می دهد که ایران در سال۲۰۲۰ ششمین مقصد 
صادراتی افغانستان به شمار می رفت و سهم 
یک درصدی از کل صادرات این کشور را به 
خود اختصاص داده بود. در سال۲۰۲۰ معادل 
۸میلیون دالر کاال واردات ایران از افغانستان 
بوده که نسبت به سال ۲۰۱۹ )۱۵میلیون دالر( 
با کاهش ۴۷درصدی روبه رو بوده است. در 
صورت تضعیف بیشتر واردات ایران از این 
سایر  واردات  افزایش  مقابل،  در  و  کشور 
تضعیف  امکان  امارات،  جمله  از  کشورها 
میان سایر شرکای  در  ایران  موقعیت  بیشتر 
بررسی  دارد.  وجود  افغانستان  وارداتی 
گروه های کاالیی برتر صادراتی به افغانستان 
در سال ۹۹ براساس فصول کتاب مقررات 
که  است  آن  بیانگر  واردات  و  صادرات 
بیشترین میزان صادرات به افغانستان مربوط 
به «چدن، آهن و فوالد» )۱۹۴میلیون دالر(، 
«شیشه و مصنوعات شیشه ای» )۱۷۵میلیون 
دالر(، «مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از 

این مواد» )۱۵۷میلیون دالر(، «فرآورده های سبزی، میوه  یا از سایر اجزا و نباتات» )۱۳۱میلیون 
دالر( و «قلع و مصنوعات قلع» )۱۰۸میلیون دالر( بوده است. درمجموع براساس اطالعات 
سازمان توسعه تجارت، صادرات ایران به کشور افغانستان در سال۹۹ معادل ۲میلیارد و ۳۰۶ 
میلیون دالر بوده است. البته ارزیابی ها حاکی از این است که طی سال۹۹ کاالهای صادراتی 
ایران به افغانستان )به استثنای کاالهای فصل ۲۷- نفتی( برابر با ۲۸۲۵ ردیف تعرفه بوده که ۵/ 
۳درصد از کل این ردیف تعرفه ها، حدود ۷۵درصد کل ارزش صادرات و ۴۲درصد از تعداد 
تعرفه ها هم یک درصد از کل ارزش صادرات به این کشور را شامل شده است. آمار یادشده از 

تمرکز باال و عدم تنوع کافی کاالهای صادراتی ایران به افغانستان حکایت دارد.

برخی نکات در رابطه با روابط تجاری ایران و افغانستان:
- ارزش صادرات ایران به افغانستان طی دو سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ افت داشته است.

- صادرات ایران به افغانستان، در فصل نخست ۱۴۰۰ نسبت به فصل مشابه سال ۱۳۹۹ با افزایش ارزش )۱۵%( و کاهش میزان )۴,۹%( همراه 
بوده است.

- ایران مهمترین مبدا واردات کاالیی در افغانستان است با این وجود، از سهم ایران از کل واردات افغانستان در سال ۲۰۲۰ کاسته شده و به ۱۷ 
درصد رسیده است.

- صادرات ایران به افغانستان طی سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹ حدود ۱۱ درصد کاهش داشته در حالی که واردات از کشورهای هند، 
روسیه و امارات افزایش داشته است.

- ایران ششمین مقصد صادراتی افغانستان در سال ۲۰۲۰ است و واردات ایران از این کشور در سال ۲۰۲۰ با ۴۷ درصد افت همراه بوده است.
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سیاست ناکارآمد و فانتزی چگونه به توریسم ضربه زد؟

ــه ســهمگینی   سیاســت های ناکارآمــد ضرب
ــت.  ــرده اس ــگری وارد ک ــازار گردش ــر ب ب
متولیــان گردشــگری به جــای ایجاد شــرایط 
و اعطــای تســهیالت مناســب همچــون 
ــفرهای  ــاد س ــی و ایج ــای مالیات معافیت ه
سیاســت گذاری های  بــا  امــن  داخلــی 
اشــتباه بــه تخریــب بــازار گردشــگری 

ــد. پرداختن

حامی کرونا در تخریب بازار گردشگری
هســته جهانگــردی فرهنگــی دانشــگاه 
ــنبه  ــی نشســت روز پنج ش ــام صــادق ط ام
ــش  ــان بخ ــور کارشناس ــا حض ــته ب گذش
ــا و  ــی بحــران کرون ــه بررس ــگری ب گردش
مدیریــت گردشــگری ایــران پرداختــه و بــه 
بهداشــتی  تاثیــرات سیاســت گذاری های 
ــن  ــد. ای ــر وضعیــت گردشــگری پرداختن ب
نشســت بــا حضــور ســعید هاشــم زاده 
ــالمت وزارت  ــگری س ــس اداره گردش رئی
رئیــس  رفیعــی  حرمــت اهللا  بهداشــت، 
دفاتــر  صنفــی  انجمــن  هیات مدیــره 
ــی و جهانگــردی  ــات مســافرت هوای خدم
ایــران، شــهاب طالیــی عضــو هیــات علمی 
ــام  ــگاه ام ــت دانش ــگ و دول ــروه فرهن گ
ــت و  ــر نشس ــفیعا دبی ــعید ش ــادق و س ص
عضــو هســته علمــی جهانگــردی فرهنگــی 
ــد. در  ــزار ش ــادق برگ ــام ص ــگاه ام دانش
ایــن نشســت کارشناســان ضمــن بررســی 
وضعیــت بــازار گردشــگری در بحــران 
ــقوط  ــر س ــذار ب ــل تاثیرگ ــا و عوام کرون
ــای  ــه راه حل ه ــه ارائ ــگری ب ــازار گردش ب
راهبــردی بر بازگشــت صنعت گردشــگری 

ــد. پرداختن
ــت:  ــده اس ــت آم ــن نشس ــده ای در چکی
باتوجــه بــه اینکــه پــس از همه گیــری 
کرونــا در جهــان تمامــی کشــورها اقــدام به 

ــا  ــی ب ــازار گردشــگری بین الملل ــد ب ــفرها کردن ــت س ــای خــود و محدودی بســتن مرزه
ــت از  ــور حمای ــا به منظ ــیاری از دولت ه ــن رو بس ــد. از ای ــه ش ــم گیری مواج ــود چش رک
بخــش توریســم خــود اقــدام بــه ارائــه تســهیالت ویــژه و ایجــاد شــرایط ســفرهای داخلی 
ــه ایــن امــر اتخــاذ کــرده و حتــی  ــد و تدابیــر گســترده ای را در جهــت رســیدن ب کرده ان
درحال حاضــر برخــی از کشــورها شــرایط پذیــرش گردشــگران خارجــی هرچنــد محــدود 
را فراهــم کرده انــد. امــا بــازار گردشــگری ایــران در مقایســه بــا ســایر کشــورها به صــورت 
مضاعــف آســیب دیــد کــه مهم تریــن دلیــل آن را می تــوان در سیاســت گذاری های 
ــه منظــم و  ــدون داشــتن برنام ــه ب ــد در بحــران دانســت ک ــت ناکارآم نادرســت و مدیری
مدیریــت صحیــح تنهــا روش مهــار کرونــا را در خانــه مانــدن مــردم و ســفر نرفتــن درنظــر 
ــش  ــر افزای ــا بلکــه ب ــار کرون ــا در مه ــودن نه تنه ــق ب ــه ناموف ــن منجــر ب ــه ای ــد ک گرفتن

ــت. ــده اس ــادی ش ــای اقتص بحران ه
اگرچــه بحــران کرونــا در بــه کمــا رفتــن بــازار گردشــگری نقــش مهمی داشــته امــا عوامل 
متعــدد دیگــری در ایــن امــر نقــش دارنــد. بــازار گردشــگری در دو دهــه اخیــر بــا شــکل 
گرفتــن ســازمان گردشــگری و پــس از آن وزارت گردشــگری رونــد رو بــه رشــدی را طی 
کــرده اســت؛ امــا بحــران امــری ناآشــنا در ایــن بــازار نیســت بلکــه فعــاالن ایــن صنعــت با 
آن زیســت کرده انــد و بحــران ذات ایــن بــازار اســت. بــازار گردشــگری پیــش از شــیوع 
ــان ۹۸،  ــات آب ــن ۹۸، اتفاق ــیل فروردی ــددی همچــون س ــای متع ــا بحران ه ــز ب ــا نی کرون
خــروج از برجــام و اعمــال تحریم هــای حداکثــری بــر ایــران، شــهادت ســردار ســلیمانی 
و ســقوط هواپیمــای اوکراینــی مواجــه بــوده کــه موجــب بحران هــای اقتصــادی و آســیب 
بــه بخــش گردشــگری شــده اســت. پیــش از کرونــا میانگیــن ســرانه درآمــد مــردم ایــران 
از ســال ۹۰ تــا ۹۸ حــدود ۳۳ درصــد کاهــش یافتــه و همچنیــن تــورم در ســال های ۹۸ و 
۹۹ بیــش از ۴۳ درصــد بــوده اســت. کاهــش ســرانه درآمــد تاثیــر مســتقیمی بــر کاهــش یــا 
حــذف گردشــگری و ســفر از ســبد خانوارهــا داشــته اســت، بنابرایــن باتوجــه بــه شــرایط 
ســخت اقتصــادی بحــران کرونــا تنهــا عامــل ســقوط بــازار گردشــگری نبــوده بلکــه بــر 
بحران هــا و چالش هــای موجــود در ایــن بــازار افــزوده اســت کــه می تــوان دلیــل اصلــی 
ــت گذاری های  ــی، سیاس ــدت فرمانده ــود وح ــگری را نب ــازار گردش ــفتگی در ب ــن آش ای

هوشــمند و مدیریــت درســت در بحــران دانســت. 
ــه  ــا تنهــا ب ــه ایــن حجــم از بحــران اقتصــادی، سیاســت گذاری در دوران کرون باتوجــه ب
توصیــه بهداشــتی و درمانــی معطــوف شــده و ســایر مولفه هــا همچــون ابعــاد اقتصــادی، 
ــا متشــکل از  ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــه شــدند. ســتاد مل ــده گرفت اجتماعــی و فرهنگــی نادی
ــن  ــه در ای ــی ک ــا تصمیم ــازمان های کشــوری و لشــکری اســت ام ــا و س ــی نهاده تمام
ــا  ــرای مهــار کرون ــدن ب ــه مان ــا توصیه هایــی در حــد در خان ــه می شــود صرف ســتاد گرفت
ــتقیم و  ــور مس ــه به ط ــاغلی ک ــوری و مش ــر کش ــای دیگ ــه جنبه ه ــی ب ــت و توجه اس
غیرمســتقیم بــه صنعــت گردشــگری وابســته هســتند، نشــده اســت. ایــن درحالــی اســت 
ــی درســتی را  ــژه کشــورهای اطــراف مکانیزم هــای حمایت کــه بســیاری از کشــورها به وی
ــکاری و... را در آن لحــاظ  ــد ســرانه، بی ــه اشــتغال، درآم ــی ک ــد. مکانیزم های ــه کار گرفتن ب

حامی کرونا در تخریب بازار گردشگری
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کردنــد. شــاید بتــوان تنهــا اقــدام مســووالن 
میلیــارد  تســهیالت ۳هــزار  اعطــای  را 
ــه شــرایط  ــه باتوجــه ب ــی دانســت ک تومان
ســخت در بازپرداخــت آن مــورد اســتقبال 
ــن  ــم از ای ــا یک شش ــت و تنه ــرار نگرف ق
ــورد  ــان م ــارد توم ــغ، حــدود ۶۵۰ میلی مبل
ــرار  اســتفاده فعــاالن بخــش گردشــگری ق
ــن  ــرا در صــورت اســتفاده از ای گرفــت زی
ــا  ــا ب ــران کرون ــر بح ــالوه ب ــهیالت ع تس
بحــران جدیــدی در بازپرداخــت وام مواجه 

می شــدند.
همچنیــن دیگــر عامــل در تشــدید بحران ها 
تصمیم گیری هــا  در  دولــت  یکه تــازی 
بــوده و بخش خصوصــی کــه متحمــل 
در  نقشــی  شــده  آســیب ها  بیشــترین 
ــردی  ــه راه حل هــای راهب تصمیمــات و ارائ
ــه  ــگری ب ــی گردش ــت. تعطیل ــته اس نداش
ــیب  ــغل( آس ــغل )از ۲۵ ش ــدود ۲۰ ش ح
ــر ۵۰ درصــد از مشــاغل  ــغ ب رســانده و بال
در بــازار گردشــگری را حــذف کرده اســت 
ــظ آن صــورت  ــت حف ــی در جه و مدیریت
نگرفتــه اســت. باوجــود ارائــه راهکارهــا از 
ــدید  ــعار تش ــی، ش ــب بخش خصوص جان
ــازار گردشــگری را ســر  ــا از طریــق ب کرون
ــد. ایــن درحالــی اســت کــه اقدامــات  دادن
ایــن چنینــی موفقیتــی در مهــار کرونــا 
نه تنهــا  گردشــگری  اســت.  نداشــته 
ــوده بلکــه ســوپاپ  ــا نب عامــل رشــد کرون
اطمینــان بــرای درمــان اســت زیــرا اماکــن 
گردشــگری همچــون هتل هــا، وســایل 
ــت  ــگری تح ــز گردش ــل و مراک حمل ونق
ــا پروتکل هــای  ــوده و هماهنــگ ب حفــظ ب

ــا هســتند. ــتاد کرون س
کــه  موجــود  شــرایط  بــه  توجــه  بــا 
تــا  بین المللــی  گردشــگری  بازگشــت 
حــدودی غیرممکــن اســت بایــد بــر بخش 
گردشــگری داخلــی تمرکــز کــرد و تــا ایــن 
بخــش رونــق نگیــرد ســایر گردشــگری ها 
دچــار ابهــام اســت. باتوجــه بــه ناشــناخته 
ــاه  ــا کــه حــدود ۱۸ م ــودن اپیدمــی کرون ب
دانــش بشــری را بــا چالــش مواجــه کــرده 
اســت و الگــوی خاصــی بــرای آن وجــود 
نــدارد شــاید درحال حاضــر در بخــش 
ــق  ــر رون ــوان ب ــی بت ــگری بین الملل گردش
گردشــگری ســالمت تمرکــز کــرد. بنابراین 
ــد  ــگری بای ــازار گردش ــت ب ــرای بازگش ب
ــامل  ــی ش ــردی اساس ــکار راهب ــه راه س
مدیریــت اســتراتژیک، ایجــاد شــرایط کافی 
ــاد  ــی و ایج ــت بخش خصوص ــرای فعالی ب

ــت. ــه کار گرف ــگری را ب ــعه گردش ــت توس ــدوق ضمان صن
ســالمتی و ایمنــی مــردم در اولویــت تصمیمــات وجــود دارد از ایــن رو با تفکــر و مدیریت 
ــی و  ــای اساس ــاد پروتکل ه ــازی، ایج ــازی، آگاه س ــت اعتمادس ــد در جه ــتراتژیک بای اس
ــد  ــد در رش ــدام را بای ــن اق ــاید مهم تری ــه ش ــت ک ــا گام برداش ــازی از تهدیده فرصت س
دیجیتالی ســازی و فنــاوری دانســت کــه بــا توســعه زیرســاخت های الزم بــه اعتمادســازی 
در گردشــگران به ویــژه گردشــگران ســالمت دســت یافــت. همچنیــن بایــد از نــگاه ســنتی 
ــر  ــا تفک ــت ب ــت و مدیری ــه کار گرف ــک را ب ــی و آکادمی ــیوه های صنعت ــرد و ش ــور ک عب

اســتراتژیک بــه قضایــا تحقــق یابــد. 
در ایــن نشســت ایــن نــکات مطــرح شــد: کرونــا اگرچــه منجــر بــه بحران های گســترده ای 
شــده اســت امــا فرصت هایــی را نیــز ایجــاد کــرده اســت. در بخــش گردشــگری ســالمت 
ــه  ــوان ب ــدن می ت ــینه ش ــایه واکس ــاخت ها در س ــت زیرس ــح و تقوی ــت صحی ــا مدیری ب
پذیــرش گردشــگران ســالمت در غرب آســیا دســت یافــت. همچنیــن مســووالن را متوجه 
ایــن موضــوع کــرده کــه در صــورت حــذف ســفر چــه تبعاتــی در حــوزه اشــتغال، درآمــد 
ســرانه، نشــاط اجتماعــی و امثالهــم خواهــد داشــت. شــرایط موجــود منجر شــده بســیاری 
ــا حــدودی  ــه روز شــوند و از شــیوه های ســنتی ت ــژه آماررســانی ب از زیرســاخت ها به وی
فاصلــه گرفتــه شــود. فرصــت اســتفاده از فناوری هــا ایجــاد شــده تــا مکانیزم هــای آمــاری 
بــه روز شــوند. زیــرا کرونــا نشــان داد مشــاغل مســتقیم و غیرمســتقیم صنعت گردشــگری 
بســیار بیشــتر از آمارهــای قبلــی اســت. کرونــا همچنیــن منجــر بــه اصــالح ســاختارهای 
معیــوب شــد. بــا توجــه بــه اینکــه قوانیــن ایرانگــردی و جهانگــردی در ۳۰ ســال اخیــر 
بــه روز نشــده و آمارهــا قدیمــی اســت کمبــود قوانیــن موردتوجــه قــرار گرفتــه و در صــدد 
اقداماتــی در ایــن حــوزه هســتند و در نهایــت خانواده هــا بــه اهمیــت ســفر پــی بردنــد کــه 

دیــدار خانوادگــی چقــدر در نشــاط خانواده هــا مهــم اســت.
ــازار  ــاب آوری ب ــش ت ــر افزای ــز ب ــد تمرک ــات بای ــن اقدام ــی از مهم تری ــن رو یک از ای
ــود. در  ــته ش ــیب پذیری آن کاس ــا از آس ــروز بحران ه ــع ب ــا در موان ــد ت ــگری باش گردش
آینــده نیــز بــازار گردشــگری قطعــا بــا بحران هایــی مواجــه خواهــد شــد از ایــن رو ایجــاد 
ــای  ــت بحران ه ــش مهمــی در مدیری ــد نق ــدوق توســعه گردشــگری کشــور می توان صن

آتــی داشــته باشــد.
ــی و دادن  ــت بخش خصوص ــرای فعالی ــرایط الزم ب ــاد ش ــی ایج ــردی نهای ــکار راهب راه
ــی گردشــگری  ــت اســت. متول ــودن دول ــن بخــش و نظاره گــر ب ــه ای ــی ب ــارات کاف اختی
نبایــد خــود یکــی از فعــاالن بخــش گردشــگری باشــد. متولی گردشــگری نســبت بــه بازار 
گردشــگری نــاآگاه اســت و در اکثــر مواقــع اقدامــات غیرکارشناســی انجــام داده اســت کــه 
منجــر بــه لطمــه بــه ایــن صنعــت شــده اســت.در بســیاری از کشــورها به ویــژه کشــورهای 
ــه در  ــم اعطــا شــده اســت درحالی ک ــره بســیار ک ــا به ــا ب ــای بالعــوض ی اطــراف وام ه
ایــران تســهیالتی درنظــر گرفتــه نشــده و اعطــای وام تنهــا بــر مشــکل فعــاالن ایــن بخــش 
ــازار  ــدن ب ــرای وارد ش ــودجویانی ب ــرای س ــازی ب ــه فرصت س ــزوده اســت و منجــر ب اف

ــده اند. ــگری ش گردش
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طبیعت گــردی  علمــی  انجمــن  رئیــس 
ــای  ــت: در اکوتوریســم چالش ه ــران گف ای
کــه  دارد  وجــود  متنوعــی  و  متعــدد 
چالش هــای اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی 
ــن چالش هــای زیســت محیطی را  و همچنی

شــامل می شــود.
ــا ایســنا  ــد جواهــرزاده در گفت وگــو ب فری
بــه چالش هــای موجــود بــر ســر راه 
اکوتوریســم کشــور پرداخــت و اظهــار 
ــدد  ــای متع ــم چالش ه ــرد: در اکوتوریس ک
شــامل  کــه  دارد  وجــود  متنوعــی  و 
چالش هــای اقتصــادی، اجتماعــی،  سیاســی 
و همچنیــن چالش هــای زیســت محیطی 
ــر راه  ــر س ــی ب ــا چالش های ــود. اینه می ش
ــه  ــتان ب ــگری اس ــت گردش ــعه صنع توس

ــتند. ــم هس ــژه اکوتوریس وی
وی ادامه داد: شــاید بیشــتر دســت اندرکاران 
تمایــل داشــته باشــند راجــع بــه چالش های 
سیاســی صحبــت شــود، امــا واقعیــت 
چالش هــای  وقتــی   کــه  اســت  ایــن 
ــی  ــران را بررس ــم در ای ــعه اکوتوریس توس
می کنیــم در می یابیــم بــا طیــف وســیعی از 
چالش هــا روبــرو هســتیم. شــاید بــه گمــان 
مــا موضوعــات سیاســی، ایدئولوژیــک و یا 
موضوعــات اجتماعــی بســیار مهــم باشــند، 
امــا بــه اعتقــاد مــن مهمتریــن آنهــا مفهــوم 
فرهنگــی اکوتوریســم اســت؛ یعنی مــا برای 
ــه موضــوع چالش هــای  ــم ب اینکــه بخواهی
ــث  ــد بح ــم اول بای ــم ورود کنی اکوتوریس
ــورد توجــه  ــج در کشــور را م ــگ رای فرهن

چالش های توسعه اکوتوریسم در ایران

قــرار دهیــم.

تراز گردشگری ایران منفی است
رئیــس انجمــن علمــی طبیعت گــردی ایــران بــا اشــاره بــه میــزان توجــه بــه بحث هــای 
فرهنگــی در کشــور خاطرنشــان کــرد: در ابتــدا بایــد بدانیــم کــه حــوزه اکوتوریســم چــه 
ســهمی از فرهنــگ دارد و پــس از آن بررســی کنیــم کــه زیرســاخت های مشــکالت کشــور 
بــه ویــژه در موضوعــات گردشــگری و اکوتوریســم چگونــه بــه مباحــث فرهنگــی بــاز 

می گــردد.
جواهــرزاده ادامــه داد: ایــن نکتــه بســیار مهمــی اســت کــه چــرا مــردم ایــران بــرای رفتــن 
بــه ســفرهای خــارج حاضرنــد هزینه هــای گــزاف پرداخــت کننــد، امــا بــرای ســفرهای 
ــردی  ــه ف ــم ک ــر می بینی ــد. کمت ــام نمی دهن ــا را انج ــن هزینه ه ــدت ای ــی و کوتاه م داخل
بــرای ســفرهای خارجــی چانه زنــی کنــد، امــا بــرای رفتــن بــه یــک ســفر یــک روزه بــه 
ــا  ــد آن را ب ــعی می کن ــود س ــی خ ــل زندگ ــی مح ــردی در نزدیک ــگاه بوم گ ــک اقامت ی
هزینه هــای حداقلــی انجــام دهــد و آن را ارزان تمــام کنــد؛ در ایــن خصــوص بایــد گفــت 

ــگاه گردشــگری تفاوت هــای عمــده ای وجــود دارد. ــه در ن ک
وی عنــوان کــرد: زمانــی کــه مــردم مــا بــه دیدنی هــا و ارزش هــای طبیعــت اطــراف جامعه 
ــه  ــت ک ــی اس ــند طبیع ــه ای آن را نمی شناس ــه گون ــا ب ــد ی ــی نمی دهن ــای کاف ــود به خ
حاضرنــد بــرای رفتــن بــه نقاطــی  کــه بســیار جلــب توجــه می کنــد و تبلیغــات شــگرفی 
ــت  ــی درس ــراز منف ــد. ت ــت کنن ــزاف پرداخ ــای گ ــرد هزینه ه ــورت می گی ــرای آن ص ب
اســت کــه یــک معضــل اقتصــادی محســوب می شــود، امــا ریشــه فرهنگــی دارد و حداقل 

تفاوتــش در همیــن نــگاه فرهنگــی اســت.
رئیــس انجمــن علمــی طبیعت گــردی ایــران اضافــه کــرد: بــه عنــوان مثــال می تــوان بــه 
ــوردی  ــا کویرن ــح بیابان گــردی ی ــن تورهــای ســافاری اشــاره کــرد کــه نوعــی تفری همی
اســت بــا چشــم اندازهای خــاص طبیعــی کــه نمونــه بــارز آن در دبــی و کشــور امــارات 
دیــده می شــود. مدیــران گردشــگری آنجــا تمــام ســعی و تــالش خــود را دارنــد کــه آن 
صحــرا را زیبــا و رغبت انگیــز جلــوه دهنــد و مــردم مــا هــم حاضرنــد بــا ایــن تبلیغــات 
هزینه هــای گزافــی بــرای رفتــن بــه آنجــا بپردازنــد، ایــن در حالــی اســت کــه کویــر لــوت 
ــای منحصــر  ــر یکــی از جاذبه ه ــای بی نظی ــیع و کلوت ه ــا، وس ــی زیب ــا صحرای ــران ب ای
به فــرد جهــان محســوب می شــود. امــا کــدام یــک از مــا حاضریــم بــه  جــای آن هزینــه 
گــزاف بــرای رفتــن بــه بیابــان دبــی، پرداخــت هزینــه ای کمتــر برای ســفر بــه بیابــان لوت 
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خــود داشــته باشــیم.
ایــن  نهایــت  در  گفــت:  جواهــرزاده 
ــت و  ــران اس ــگری ای ــی گردش ــراز منف ت
گردشــگرانی کــه بــه خــارج ســفر می کننــد 
ــه کــرد  ــد و هزین ــت، درآم ــه لحــاظ کمی ب
ــگرانی  ــداد گردش ــتر از تع ــان بیش تعدادش
اســت کــه وارد کشــور می  شــوند کــه ایــن 
ــت؛  ــی اس ــده فرهنگ ــک پدی ــم ی ــاز ه ب
چراکــه گردشــگر ایرانی خــارج را بــه ایران 
ترجیــح می دهــد. پــس در ابتــدا بایــد ایــن 
تفکــر را داشــته باشــیم کــه میزان گردشــگر 
ــادل  ــه تع ــود را ب ــی خ ــی و داخل خروج
برســانیم و ایــن موضــوع بــه تصحیــح 
ــق  ــازی عمی ــج، فرهنگ س ــای رای دیدگاه ه

و برنامه ریــزی نیــاز دارد.
نقــش جامعــه میزبــان در جــذب گردشــگر 

بســیار مهــم اســت
ــا اشــاره بــه جایــگاه کنشــگران ایــن  وی ب
ــریح  ــم تش ــعه اکوتوریس ــت در توس صنع
گردشــگری  صنعــت  کنشــگران  کــرد: 
همــان  یــا  گردشــگران  گــروه  ســه 
ــی،  ــه محل ــه جامع ــا از جمل بازدیدکننده ه
ــتیبانان  ــا پش ــت اندرکاران ی ــا، دس دولت ه
را شــامل می شــود، کــه یکــی از ارکان مهــم 
ــع  ــگران، جوام ــوب کنش ــن چارچ در همی

ــتند. ــان هس میزب
طبیعت گــردی  علمــی  انجمــن  رئیــس 
ایــران افــزود: بایــد بررســی کــرد چــه میزان 
جوامــع میزبــان مــا از رشــد اکوتوریســم و 
اســتفاده از فوایــد آن آگاهــی دارنــد. اینکــه 
مــا صرفــا جاذبه هــای طبیعــی و یــا فرهنگی 
ــذب  ــع ج ــک منب ــود ی ــیم خ ــته باش داش
گردشــگر اســت، امــا اگــر جامعــه میزبــان 
متحــد و هماهنگی نداشــته باشــیم در اولین 
ــورد؛  ــم خ ــت خواهی ــن گام شکس و دومی
در نتیجــه نقــش جامعــه میزبــان بــه  مراتــب 

مهمتــر اســت.
ــه  ــی ب ــه داد: آگاهی بخش ــرزاده ادام جواه
ــی  ــر فرهنگ ــک عنص ــان  ی ــه میزب جامع
ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــود، ب ــوب می ش محس
بایــد در ابتــدا بــه جامعــه میزبــان آمــوزش 
ــگر  ــا گردش ــد ب ــه بای ــه چگون ــم ک دهی
برخــورد کننــد، چگونــه مهمان نــوازی 
خــود را ترویــج دهنــد و چگونــه از وجــود 
ــد  ــه بای ــوند؛ چراک ــد ش ــگر بهره من گردش
بــرای قابلیت هــای فرهنگــی ارزش گــذاری 
ــود  ــب وج ــه مناس ــر و اندیش ــود و فک ش

ــد. ــته باش داش
وی تصریــح کــرد: مشــکالتی کــه در 

ــود دارد  ــتاها وج ــی در روس ــای تاریخ ــت بافت ه ــا و مرم ــت، احی ــت محیط زیس حفاظ
ناشــی از همیــن دیــدگاه نامتناســب نســبت بــه جامعــه محلــی اســت، پــس فرهنگ ســازی 
در معرفــی ایــن موضوعــات بســیار مهــم اســت. جامعــه کشــور مــا بایــد بتوانــد میزبــان 
شایســته ای بــرای گردشــگران خارجــی و اکوتوریســت ها باشــد، البتــه یــک مزیــت ایرانیان 
همیــن اســت کــه قالبــا انســان های مهمان نــوازی هســتند شــاید ایــن یکــی از مهمتریــن 
ــران  ــد گردشــگری کشــور ای ــه برن ــد ب ــی می توان ــه حت ــد ک ــن قســمت باش ارکان در ای

تبدیــل شــود.
رئیــس انجمــن علمــی طبیعت گــردی ایــران اضافــه کــرد: ایــن مهمان نــوازی بایــد بــه یــک 
ســاختار کامــال متــوازن تبدیــل شــود و بــرای ایــن کار الزم اســت مــردم آموزش هــای الزم 
را ببیننــد، در نهایــت مــا نیــز بایــد بتوانیــم ســهم متناســبی  در ازای توســعه اکوتوریســم و 

گردشــگری بــرای آن هــا در نظــر بگیریــم.

ــن  ــرمایه گذاری ها از مهمتری ــی در س ــاخت ها و ناهماهنگ ــعه زیرس ــدم توس ع
ــت ــگری اس ــوزه گردش ــادی ح ــای اقتص چالش ه

ــعه  ــدم توس ــرد: ع ــار ک ــادی اظه ــای اقتص ــوص چالش ه ــن در خص ــرزاده همچنی جواه
ــوزه  ــد در ح ــه بای ــی ک ــرمایه گذاری و اتفاقات ــن س ــب بی ــدم تناس ــاخت ها و ع ــر س زی
گردشــگری رخ دهــد از مهمتریــن چالش هــای اقتصــادی بــه حســاب می آینــد. بــرای مثــال 
بــه مســیرهای کوهنــوردی در کشــور ماننــد دماونــد و یــا هــزار مســجد اشــاره می کنــم، 
ــت های  ــورها، پس ــا، بروش ــای راهنم ــه ها، تابلوه ــیرها، نقش ــن مس ــرای ای ــزان ب ــه می چ
امدادرســانی، سیســتم های هوایــی مجــاز و مســائلی از ایــن قبیــل کار شــده و ایــن کار در 

چــه حــدی بــوده اســت.
وی ادامــه داد: مــا در حــوزه اقامتــی اکوتوریســم تقریبــا مزیــت قابــل توجهــی نداریــم، بــه 
ایــن معنــی کــه بــرای اقامتگاه هــای اکوتوریســتی کمــپ، پناهــگاه، چادرهــای متناســب و 
تســهیالت پذیرایــی، آب آشــامیدنی و راهنمــا نیــاز داریــم، ســوال اینجاســت کــه تــا امــروز 

چــه میــزان روی ایــن مــوارد کار شــده اســت؟

مهمتریــن چالــش اجتماعــی، نبــود یــک فرهنــگ نهادینه برای ســفر دســته جمعی 
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ست ا
رئیــس انجمــن علمــی طبیعت گــردی ایران 
بــا اشــاره بــه نداشــتن یــک فرهنــگ نهادینه 
ــان  ــته جمعی خاطرنش ــفرهای دس ــرای س ب
کــرد: ایرانیــان نســبت بــه دیگر کشــورهای 
دنیــا کمتــر ســفر گروهــی را تجربــه 
می کننــد و کمتــر نیــز عالقــه دارنــد. بــرای 
مثــال در کشــور ژاپــن ۹۰ درصــد بــا تــور و 
تنهــا ۱۰ درصــد بــه صــورت انفرادی ســفر 
می کننــد کــه کامــال برعکــس ایــران اســت.
بایــد  بنابرایــن  داد:  ادامــه  جواهــرزاده 
گفــت کــه آگاهی بخشــی در مــورد فوایــد 
ــود  ــته جمعی خ ــی و دس ــای گروه توره
یــک چالــش اجتماعــی اســت. اینکــه 
ــع  ــه جوام ــبت ب ــا نس ــان م ــع میزب جوام
ــد و  ــاده کنن ــه نوعــی خــود را آم مهمــان ب
ــوارد  ــند از م ــته باش ــزی کالن داش برنامه ری
قابــل توجــه اســت، گفتنــی اســت کــه مــا 
در ســطح کشــور نیازمنــد طرح هــای جامــع 
اکوتوریســتی هســتیم و بایــد بتوانیــم از این 
مــوارد بــرای توســعه اکوتوریســم بیشــترین 

ــم. ــتفاده را ببری اس
ــت  ــود عدال ــدم وج ــرد: ع ــریح ک وی تش
عــدم  متخصــص،  مدیــران  اجتماعــی، 
ــی کشــور  ــع طبیع ــی مناب درک ارزش واقع
در نــزد مــردم و عــدم رشــد آگاهــی 
ــق  ــری از مناط ــور بهره گی ــه منظ ــه ب جامع
ــواردی  ــگری از م ــت گردش ــت مدیری تح
ــای  ــث چالش ه ــد در بح ــه بای ــتند ک هس
ــه  ــرد. البت ــه ک ــا توج ــه آنه ــی  ب اجتماع
ــذار در  ــف و اثرگ ــای مختل ــنیدن صداه ش
فرآیندهــای تصمیم گیــری نیــز یکــی دیگــر 
ــت. ــور ماس ــی کش ــای اجتماع از چالش ه

در ســفر بــه مناطــق طبیعــی بایــد یک 
ــته  ــود داش ــدار وج ــعه پای ــگاه توس ن

باشــد
رئیــس انجمــن علمــی طبیعت گــردی ایران 
ــت محیطی  ــای زیس ــوص چالش ه در خص
ابــراز کــرد: در گردشــگری مبتنــی بــر 
طبیعــت کــه اصطالحــا بــه آن اکوتوریســم 
ــاهد  ــتر ش ــه بیش ــزی ک ــم آن چی می گویی
هســتیم، اثــر ســو و جبران ناپذیــر بــر 
ــه  ــط زیســت کشــور اســت. ب پیکــره محی
ــور  ــاحلی کش ــق س ــال در مناط ــوان مث عن
و جنگل هــا شــاهد ایــن نــوع مســائل 
هســتیم. آســیب های فراوانــی کــه بــه 
ــغال  ــود آش ــود، وج ــا وارد می ش جنگل ه
ــه در ســواحل از جملــه چالش هــای  و زبال

اساســی در محیــط زیســت هســتند کــه مــن ایــن مــوارد را ضربــات مهلــک بــر پیکــره 
ــم. ــت می خوان ــط زیس محی

جواهــرزاده ادامــه داد: بایــد گفــت روال عــادی کــه در طبیعــت وجــود دارد معموال توســط 
انســان مخــدوش می شــود کــه بایــد ایــن تعارضــات حــذف شــود. در حقیقــت زمانــی 
کــه در طبیعــت قــرار می گیریــم  بایــد نــگاه گردشــگری پایــدار را در آنجــا شــاهد باشــیم 
و مانــدگاری آنجــا بــرای مــا مهــم باشــد. گردشــگری کــه بــه مقصــدی وارد می شــود بایــد 
تــالش کنــد تــا عــالوه بــر اســتفاده از جاذبه هــای منطقــه بــا رعایــت نــکات اکوتوریســمی 

موجــب شــود آن جاذبــه دســت نخورده بــرای نســل آینــده باقــی بمانــد.

عالقه، مهمترین دلیل برای بازدید و حفظ جاذبه های اکوتوریستی است
وی گفــت: در نهایــت بــرای دیــدن جاذبه هــای اکوتوریســتی حــرف اول عالقــه و اشــتیاق 
اســت کــه خوشــبختانه در میــان ایرانی هــا ایــن عالقــه هــر روز درحــال افزایــش اســت. 
بــه ایــن معنــی کــه بــرای مشــاهده مناطــق طبیعــی و حیــات وحــش ایــن عالیــق روز بــه 
روز در حــال افزایــش اســت، امــا بــه همــان انــدازه زیرســاخت ها متناســب بــا آن رشــد 
ــش روی  ــای پی ــن چالش ه ــد؛ بنابرای ــدا نمی کن ــا پی ــز ارتق ــگ الزم نی ــد و فرهن نمی کنن

اکوتوریســم همچنــان فــراخ وگســترده تر در حــال رشــد اســت.
ــتراتژی ها  ــد اس ــا بای ــه م ــزود: در نتیج ــران اف ــردی ای ــی طبیعت گ ــن علم ــس انجم رئی
بــرای توســعه گردشــگری و اکوتوریســم در ســطح کالن دولتــی و همچنیــن سیاســت های 
محیــط زیســتی را بــه شــکل عالــی در دســتور کار قــرار دهیــم و امیــدوارم بــا تغییــر دولت 

جدیــد بــه ایــن موضوعــات ورود بهتــری صــورت گیــرد.

باید بتوانیم از حمایت سازمان های بین المللی نهایت بهره را ببریم
جواهــرزاده بــا معرفــی ســازمان بیــن المللــی اکوتوریســم اضافــه کــرد: ازســال ۱۹۹۰ بــه 
بعــد ســازمان TIES یعنــی انجمــن بین المللــی اکوتوریســت اقدامــات مناســبی برای رشــد 
ــا ۱۷۰ کشــور و چنــد صــد انجمــن ملــی  و توســعه اکوتوریســم صــورت داد کــه تقریب
ــداف اکوتوریســتی  ــازی اه ــه گســترده ای از همسوس ــی عضــو آن هســتند و دامن و محل
ــه  در بیــن مــردم یعنــی جوامــع محلــی و اکوتوریســم پایــدار و دولت هــا و کنشــگران ب
ــا و تشــکیالت  ــن انجمن ه ــت ای ــوزش و حمای ــق آم ــد از طری وجــود آورده اســت. بای
بین المللــی بتوانیــم در جامعــه خــود از فرصت هایــی کــه بــرای توســعه اکوتوریســم بــه 

ــم. ــد نتیجــه بهتــری بگیری وجــود می آین
وی ادامــه داد: یکــی از معــدود کشــورهای دنیا هســتیم کــه در آن تنوع جغرافیایــی و وجود 
ــزی  ــای برنامه ری ــی از نهاده ــت. در برخ ــاص اس ــام و خ ــزد ع ــی زبان ــای طبیع جاذبه ه
گردشــگری بین المللــی، کشــور مــا را جــزو چنــد کشــور اول دنیــا از نقطــه نظــر توســعه 
اکوتوریســم ارزیابــی می کننــد. مــا ایــن توانایــی را داریــم کــه در یــک روز گردشــگر را 
بــا ۴ فصــل ســال در کشــور خــود مواجهــه کنیــم. بایــد در کنــار ایــن تنــوع اقلیمــی و ایــن 
ــد  ــه خــود جلــب کن ــد میلیون هــا گردشــگر را ب ــه همیشــه می توان ــت گســترده ک ظرفی
یــک عــزم ملــی وجــود داشــته باشــد تــا بتــوان ایــران را بــه یــک قطــب و مقصــد برتــر 

اکوتوریســتی و گردشــگری تبدیــل کرد./ایســنا
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رئیس جمهور محترم!
چرا خانه خراب کن خود شده ایم و دنیا آبادکن دیگران؟

ــک ســده  ــش از ی ــول بی ــران، در ط ــای ای ــانس  ترین دولت ه ــی یکــی از «بدش ــت فعل دول
ــروع  ــس از ش ــژه پ ــه به  وی ــت، چراک ــدرن اس ــای م ــکیل دولت ه ــان تش ــته از زم گذش
ــل یــک ســده  تحریم هــا در ســال ۱۳۸۵ بســیاری از ناکارآمدی هــای شــکل گرفته در حداق
ــی توســط بســیاری از  ــرد و هرچــه شــرایط بیرون ــدم شــفاف تر ک ــه ق ــدم ب گذشــته را، ق
دولت هــای ســلطه گر و ســپس کشــورهای تبعیت کننــده از آنهــا ســخت تر شــد، اشــتباهات 
و ســوءمدیریت ها بیشــتر آشــکار شــد و نشــان داد کــه بســیاری از دولت هــای کشــورمان 
در ایــن بــازه طوالنــی چگونــه فرصت هــای طالیــی فراهم بــوده بــرای پیشــرفت پایــدار و 

ــد. ــت دادن ــی از دس ــان را به راحت ــت میهن م باکیفی
ایــن موضــوع پذیرفتنــی اســت کــه از ســال ۱۳۹۰ شــرایط تحریــم ســخت تر شــد و دولــت 
فعلــی درحقیقــت وارث خطاهــای گذشــته شــد. اغــراق نیســت کــه اگــر ریشــه  های بحــران 
ایــن دولــت را ناشــی از اقتصــاد و ناکارآمــدی سیاســت گذاری ها - در بســیاری از دوره هــای 
حداقــل یــک ســده گذشــته- دانســت. امــا مگــر بســیاری از تصمیم گیــران اقتصــادی  ایــن 
دولــت نیــز در دوره هــای گذشــته حضــور نداشــتند؟ در حال حاضــر، چالش هــای اجتماعــی 
کــه بخــش اعظــم آن ماحصــل اقتصــاد ناپایــدار و مشــکل دار اســت، در برابر دیدگانمــان قرار 
گرفتــه اســت. بحــران اقتصــادی پدیــده ای نیســت کــه یک شــبه ایجــاد شــود، بلکــه نتیجه یا 
فراینــد انباشــت موانــع ســاختاری، سیاســت گذاری و رفتــار تصمیم گیــران اقتصــادی طــی 
یــک مــدت طوالنــی اســت کــه خــود را نشــان می دهــد. بخــش زیــادی از آنچــه مــا امــروز 
ــد  ــی تولی ــاد، یعن ــدی اقتص ــش کلی ــه بخ ــی ب ــال ها بی توجه ــه س ــم، نتیج ــه می کنی تجرب
صنعتــی و آن  هــم نــوع فناورانــه آن اســت. اینکــه تولیــد و ســاختار آن در کشــور چگونه باید 
تبییــن و تعییــن می شــد کــه همــه از آن برداشــت یکســان داشــته باشــند، موضوعــی نیســت 
کــه در ایــن مقــال بررســی شــود. امــا حداقــل دو رئیس جمهــور اخیر قبــل از انتخابشــان، چه 
بــه  صــورت شــفاهی و چــه بــه  صــورت کتبــی، نکاتــی را بیــان کردنــد کــه امیدواری هــای 
زیــادی را بــرای نخبــگان ایجــاد کــرد، ولــی نتایــج مــورد انتظــار بــه دســت نیامــد، از جملــه: 
«زمانــی آمدیــم کارخانه هــای تولیــد کفــش را وارد کردیــم. ایــن کار صنعــت کفــش دوزی مــا 
را از بیــن بــرد. حــاال هــم بــا ایــن سیاســت درهــای بــاز کارخانه هــای مــا هــم در معــرض 
تهدیــد هســتند... نســاجی مــا چــه وقــت نابــود شــد، زمانــی کــه درهــا را بی جهــت بــاز 
کردنــد و اجــازه دادنــد کاالی بــی ارزش و ارزان خارجــی، بــازار داخلــی را اشــباع کنــد... هیچ 
ــا  ــن واردات ره ــیل بنیان ک ــل س ــودش را در مقاب ــت خ ــور صنع ــد این ط ــوری نمی آی کش
کنــد. .... ایــن چــه افتخــاری اســت کــه مــا اجــازه بدهیــم کارخانه هایمــان تعطیــل بشــوند 
و کارگرهای مــان بــی کار، اســمش را هــم بگذاریــم آزاد ســازی. کــدام عقــل ســلیمی ایــن را 

می پســندد».[۱]
براســاس آمارهــای رســمی کشــور، در ایــن دوره حجــم عظیمــی از واردات صورت پذیرفتــه 
کــه بی ســابقه بــوده اســت. جناب عالــی هــم قبــل از انتخابــات بــه نکاتــی در کتــاب «امنیــت 
ــر  ملــی و نظــام اقتصــادی ایــران» اشــاره کردیــد کــه امیدوارکننــده بــود: «صاحب نظــران ب
ــود دارد. ... از  ــل وج ــه ای متقاب ــل و رابط ــت تعام ــعه و امنی ــن توس ــه بی ــد ک ــن عقیده ان ای
ــا چالش هــای  جانــب دیگــر توســعه یافتگی، کشــور را امن تــر می کنــد و آن را در مقابلــه ب
امنیتــی، تواناتــر می ســازد. بــه همیــن دلیــل کشــورهای در حــال توســعه، بــرای مقابلــه بــا 

ــان را  ــه امنیت ش ــده ای ک ــای عدی چالش ه
ــا کشــورهای  ــاس ب ــد... در قی ــد می کن تهدی
محدودتــری  توانایی هــای  توســعه یافته 

ــد».[۲] دارن
ــوان توســعه یافته  ــون کشــورمان را نمی ت اکن
تلقــی کــرد و ایــن موضــوع می توانــد 
نگرانــی ایجــاد کنــد. امیــد می رفــت کــه بــا 
ــی،  دیــدگاه مطرح شــده در کتــاب جناب عال
شــاهد حرکــت اصولــی رو بــه جلــو بــوده 
و شــرایط پایــدار در اقتصــاد کشــور فراهــم 
ــا  ــور، ب ــادی کش ــرد اقتص ــود: «در عملک ش
انبوهــی از مســائل جــاری و فــوری روبــه رو 
ــا  ــدام از آنه ــرای هر ک ــد ب ــه بای ــتیم ک هس
تدابیــر و تمهیداتــی بیندیشــیم. در چارچوب 
دیــدگاه توســعه ملــی، در عیــن حالــی کــه 
نبایــد فوریــت این مســائل را نادیــده گرفت، 
بایســتی بــه گونــه ای آنهــا را حــل کــرد کــه 
در خدمــت دیــدگاه درازمــدت توســعه ملــی 
نیــز قــرار گیرنــد. ایــن درحالــی اســت کــه 
سیاســت گذاری های  در  نزدیک بینــی 
نظــام  ذات  جــزء  متأســفانه  اقتصــادی 
تصمیم گیــری اقتصــادی شــده اســت و 
ــانی  ــرای کس ــخ ب ــیار تل ــت بس ــن حقیق ای
کــه روندهــای اقتصــادی ایــران را طــی 
دهه هــای گذشــته بررســی می کننــد، بســیار 
ــه  واضــح اســت. ایــن امــر، پژوهشــگر را ب
ایــن نتیجــه می رســاند کــه بایــد ابزارهایی در 
نظــام تصمیم گیــری اقتصــادی تعبیــه کنیم تا 
تصمیم گیــران نســبت بــه مصالــح میان مدت 
ــع  ــاس تر از مناب ــور، حس ــدت کش و بلندم
سیاســی روزمــره و کوتاه مــدت باشــند».
ــن  ــانگر چنی ــا نش ــرایط و داده ه ــا ش [۳] ام
وضعیــت امیدوارکننــده ای نبــوده و نیســت، 

دیگران؟ آبادکن  دنیا  و  ــده ایم  چرا خانه خراب کن خود ش
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هرچنــد بــه  طــور حتــم ســه رئیس جمهــور 
محتــرم قبلــی، جناب عالــی و رئیس جمهــور 
محتــرم بعــدی نیــز اعتقــاد داشــته و داریــد 
کــه بــه ایــن اهــداف برســید. حــال امــروز 
پرســش ایــن اســت کــه چــرا نتوانســته ایم 
بــه شــرایط پایــدار در اقتصــاد و دیگــر 
ــل  ــک دلی ــا ی ــا تنه ــیم؟ یقین ــا برس زمینه ه
چنیــن وضعیتــی را ایجــاد نکــرده اســت و 
دالیــل بســیاری دارد کــه باید بررســی شــود.
ــوم  ــی در س ــرم جناب عال ــاون اول محت مع
ــع  ــور در جم ــا حض ــاه ۱۴۰۰، ب ــرداد م م
ســران عشــایر و نخبــگان اســتان خوزســتان 
بــه نکتــه مهمــی اشــاره کرده انــد: «... 
به عنــوان آدمــی کــه همــه عمــرم در توســعه 
گذشــته می گویــم، توســعه ای کــه مــا 
ــش دارد  ــفانه عوارض ــم متأس ــرا کرده ای اج

داده می شــود». نشــان  این چنیــن 
ــروز در کشــور  ــه ام ــی  ک مشــکالتی پی در پ
شــاهد هســتیم، بایــد مــا را بــه فکــر وادارد 
ــه رو  ــی روب ــن وضعیت ــا چنی ــرا ب ــه چ ک
شــده ایم؟ یــک دلیــل مهــم آن، «درماندگــی 
ــه آن  ــال ب ــن مق ــه در ای ــت ک ــری» اس نظ
ــیار  ــه بس ــا دو وج ــود  ام ــه نمی ش پرداخت
مهــم و ریشــه ای از میــان ده هــا وجــه 

از: عبارت انــد 
تصمیم گیــران  از  برخــی  مبالغه گویــی 

اقتصــادی
از  برخــی  حرفــه ای  اهلیــت  عــدم 

ن ا تصمیم گیــر

بــا  اقتصــادی  تصمیم گیــران  از  برخــی 
دربــاره  مبالغه گویــی  و  بزرگ نمایــی 
تــالش  در  بزک شــده،  شبه  دســتاوردهای 
بــرای نشــان دادن موفقیــت بی پایــه و اســاس 
توســط اســتدالل ها آمــار یــا فرمولــی – 
ــتند  ــط – هس ــی بی رب ــط و چ ــا رب ــه ب چ
کــه گویــی کشــور در باالتریــن رده هــا بــود 
و بــا ایــن رویــه ناشایســت بــا پــرده حائلــی، 
ضعف هــای اساســی کــه بایــد آحــاد ملــت 
ــرای رفــع  از آن آگاهــی داشــته و خــود را ب
ــم  ــانند و عالئ ــد، می پوش ــاده کنن ــا آم آنه
پیــر  می دهنــد.  جامعــه  بــه  را  غلطــی 
بــوردو، اندیشــمند فرانســوی، به خوبــی 
بــه بیــان ایــن موضــوع پرداختــه اســت: «... 
سیاســت مداران نیــاز دارنــد مثــل دانشــمندان 
عمــل کننــد و وارد بحث هــای علمــی 
ــواهد  ــن و ش ــر قرائ ــی ب ــه مبتن ــوند ک بش
متقــن اســت. متأســفانه اکثــرا عکــس ایــن 
ــه  ــمندان در ارائ ــی دانش ــد، یعن روی می ده

ــد  ــر می ده ــان تغیی ــواهد را چن ــوند و ش ــت زده می ش ــت گذاری، سیاس ــای سیاس توصیه ه
کــه بــا تمایــالت مســئوالن بخوانــد».[۴] گویاتریــن مصادیــق چنیــن افــرادی را می تــوان در 
صحبت هــای رهبــری یافــت. ایشــان در ۲۵ فروردیــن ۱۴۰۰ فرمودنــد: «مــن در ســخنرانی 
اول فروردیــن، در بــاب رتبــه اقتصــادی کشــور یــک آمــاری را عــرض کــردم و مطلبــی را 
گفتــم. بعــد از آن چنــد نفــر بــه مــن تذکــر دادنــد کــه ایــن آمــار درســت نیســت؛ مــن بــه 
دفترمــان گفتــم کــه بررســی کننــد موضــوع را، بررســی کردنــد و معلــوم شــد که حــرف آنها 
درســت اســت. حــق بــا آنهاســت. آمــار مــا درســت نبــود و آنچــه مــن گفتــم رتبــه اقتصادی 
هجدهــم در دنیــا - مربــوط بــه چهــار یــا پنــج ســال قبــل یــا پنــج، شــش ســال قبــل بــوده. 
لــذا از آن کســانی کــه بــه مــن تذکــر دادنــد کــه موجــب شــد ایــن اشــتباه برطــرف بشــود، 

ــم». ــکر می کن ــه تش صمیمان
ــا ایــن نــوع رویه هــا، برخــی از تصمیم گیــران اقتصــادی کشــور، در درک موانــع و  حــال ب
مشــکالت و درنتیجــه یافتــن راه هــای مناســب بــرای حــل آنهــا، بــا پرده پوشــی، بحران هــای 
ــا  ــا و پروژه ه ــاح طرح ه ــم افتت ــد. در مراس ــازی می کنن ــودآگاه زمینه س ــر را ناخ بزر گ ت
ــه دفعــات می تــوان ایــن مــوارد را مشــاهده کــرد کــه در فضــای مونولــوگ )یک طرفــه(  ب
ــراوان  ــات ف ــب و ابهام ــه جوان ــدن هم ــر ندی ــر اث ــه ب ــرد ک ــی صــورت می پذی گویش های
فنــی و اقتصــادی کامــال جــای پاســخ متقابــل دارد. جناب عالــی نیــز درخصــوص شــرایط 
پــس از جنــگ و اشــتباهات صورت گرفتــه در امــور اجرائــی بــه نــکات بســیار مهمــی اشــاره 
کرده ایــد: «مدیــران اجرائــی هــم بــر ایــن بــاور بودنــد کــه طرح هــا و پروژه هــای مهم تــری 
کــه مــورد انتظــار افــکار عمومــی بــود، آغــاز بــه کار کننــد. بنابرایــن یکــی از دالیــل مهــم 
تســریع در اجــرای برنامــه، پاســخ بــه افــکار عمومــی بــوده، در واقــع دولــت در آن زمــان، 
تنهــا بــه فکــر رفــع معضــل موجــود بــود و بــه دنبــال راه  حل هــای کوتاه مــدت و مقطعــی 
ــار  ــج آث ــا سررســید بدهی هــای خارجــی در ســال های ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ به تدری می گشــت. ب
ســوء اخــذ وام هــای بی مطالعــه نمایــان و مشــخص گردیــد کــه تعهــدات، بیــش از ظرفیــت 
و تــوان پرداختــی کشــور اســت و از برنامــه عــدول شــده اســت. ... اما نیمــه دوم ســال ۱۳۷۲ 
و ســال ۱۳۷۳ اوج مشــکالت بدهی هــای ارزی بــود کــه بــه بحــران ارزی تبدیــل شــد و در 
نهایــت بــا اســتمهال بدهی هــا، موقتــا فروکــش کــرد. یــک بــار دیگــر عــدم آمادگــی بــرای 

مقابلــه بــا مشــکالت آتــی در سیاســت های دولــت روشــن شــد».[۵]
انبــوه پروژه هــا در ۱۵ ســال اخیــر نشــان از تکــرار همــان اشــتباهات اســت. نــکات بســیار 
مهــم دیگــری را در کتــاب آورده ایــد، ازجملــه بحــث چانه زنــی مدیــران و وزرا بــرای گرفتن 
وام و عقــد قراردادهــا کــه منجــر بــه بحــران شــده، آیــا چنیــن وضعــی در دولت هــای بعــدی 
تکــرار نشــده اســت؟ طرح هــای متعــدد تکــراری کــه در مراســم افتتــاح شــاهد آنها هســتیم، 
ــب و  ــه جوان ــه هم ــی رود ک ــم آن م ــؤال برانگیز اســت و بی ــان مســتقل س ــرای کارشناس ب
زوایــای مســائل اقتصــادی و توســعه ای بــرای ارشــدترین تصمیم گیــران تحلیل نشــده باشــد، 
ــا و ســؤال های  ــد ابهام ه ــا، می توان ــای پروژه ه ــا و افتتاح ه ــرا بررســی برخــی گزارش ه زی

بســیاری را پیــش بیاورد
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در افتتــاح ۳۰ اردیبهشــت ۱۴۰۰، چنــد طرح 
ــی  ــه طرح های ــد ک ــاح ش ــیمی افتت پتروش
ــرم  ــر محت ــزارش وزی ــود. درگ ــراری ب تک
نفــت صحبتــی از رتبه ایــران در پتروشــیمی 
ــن  همــه  ــا ای ــه ب ــد ک ــان نیام ــه می جهــان ب
حجــم  تأسیس شــده،  شــرکت های 
فــروش مــا در جهــان در چــه رتبــه ای قــرار 
می گیــرد؟ حســب گــزارش مؤسســه معتبــر 
ICIS در ســال ۲۰۱۹ میــالدی، نخســتین 
ــان  ــم جه ــه چهل ــی در رتب ــرکت ایران ش
قــرار دارد؛ آن هــم حــدود ۱۲۰ ســال پــس از 
کشــف نفــت بــرای اولیــن بــار درخاورمیانه 
ــه فهرســت شــرکت هایی  ــگاه ب ــران. ن در ای
ــد، حســرت  ــرار گرفته ان ــا ق کــه پیــش از م
می نشــاند.  کشــور  کارشناســان  دل  بــر 
ــتدالل های  ــا اس ــروری»، ب ــه «کوتوله پ روی
ــای بزک شــده  ــری واژه ه سســت و به کارگی
ــذا  ــار و قس علیه ــا انحص ــت ی ــد رقاب مانن
در بخــش صنعــت و ســایر بخش هــای 
اقتصــادی کشــورمان کــه توضیــح خواهــم 
داد، رایــج شــده اســت. همچنیــن در آن 
جلســه توضیــح داده نشــد کــه چنــد واحــد 
ــول  ــد اوره و متان ــد واح ــا چن ــاک ی آمونی
ــاح  ــدا افتت ــا بع ــده ی ــاح ش ــور افتت در کش
ــن  ــف آور ای ــت تأس ــا واقعی ــود؟ ام می ش
ــال و در  ــای فع ــون واحده ــه تاکن ــت ک اس
دســت اجــرا بــرای متانــول ۱۹ واحــد، اوره 
ــن ۲۰  ــن ۱۴ واحــد، پلی اتیل ۱۰ واحــد، اتیل
ــه  ــه هم ــد و... ک ــاک ۱۱ واح ــد، آمونی واح
این گونــه محصــوالت نیــز خام فروشــی 
اســت. آیــا میــزان مصــرف بــاالی آب بــرای 
ــان  ــم بی ــوالت ه ــه محص ــد این گون تولی
ــرایط  ــنی از ش ــر روش ــه تصوی ــود ک می ش
زیســت محیطی داشــته باشــیم؟ یــک نمونــه 
در کتــاب شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی 
پتروشــیمی،  مجتمع هــای  درخصــوص 
ــاه ۱۳۹۹،  ــش ۱۵ مهرم ــده در ویرای منتشرش
ــدم کــه هفــت  هــزار متــر مکعــب در  خوان
ســاعت، مجــوز برداشــت آب از رود کارون 

ــود. صــادر شــده ب
نکتــه تأمل برانگیــز دیگــر اینکــه گاهــی تــا 
۱۰ بــار از یــک شــرکت خارجــی، موضــوع 
خریــدن لیســانس بــرای یــک محصــول مثال 
متانــول، یــا آمونیــاک یــا دیگــر محصــوالت 
ــف آور  ــی تأس ــه موضوع ــت ک ــرح اس مط
اســت. اتفاقــا ســر کار خانــم مهنــدس 
شــاهدایی کــه خــود قبــال مدیر عامــل 
ــد  ــع پتروشــیمی بوده ان شــرکت ملــی صنای
و در ایــن مراســم بــرای افتتــاح یــک واحــد 

ــت،  ــروش نف ــد: «ف ــر داده بودن ــن نظ ــن چنی ــتند، پیش از ای ــور داش ــد حض ــی جدی متانول
گاز و فراورده هــای پاالیشــگاهی در صنعــت نفــت یــا فــروش تولیــدات پایــه در صنعــت 
ــق  ــد از مصادی ــیمیایی را بای ــواد ش ــول و م ــا، اوره، متان ــه پلی اتیلن ه ــیمی از جمل پتروش
خام فروشــی دانســت... . صنعــت پتروشــیمی بــا حــدود ۴۰ درصــد، باالتریــن ســهم را در 
صــادرات غیر نفتــی در اختیــار دارد».[۶] مدیرعامــل قبل تــر از ایشــان نیــز در شــرکت ملــی 
صنایــع پتروشــیمی، در اظهارنظــر کارشناســی خــود اعــالم کردنــد: «۸۰ درصــد صــادرات 
پتروشــیمی کشــور خام فروشــی اســت. امیدوارم روزی فـــرا برســد کــه منابــع هیدروکربوری 
هرگــز خام فروشــی نشــود. در حال حاضــر منابــع ارزی مــورد نیــاز کشــور از فــروش منابــع 
هیدروکربــوری تأمیــن می شــود».[۷] چنیــن اظهارنظــرات کارشناســی، ایــن پرســش را بــه 
ــه خراب کــن خــود  وجــود مــی آورد کــه پــس از ۱۲۰ ســال از اکتشــاف نفــت «چــرا خان
ــی از  ــل، مصداق ــال ذی ــا حــدی از مث ــوان ت ــاید بت ــران؟». ش ــن دیگ ــا آبادک ــده ایم و دنی ش
واقعیــت نهفتــه در ایــن اظهارنظرهــا را اســتنباط کــرد و آن اینکــه طوطــی وار تنهــا برخــی از 
کلمــات را تکــرار می کنیــم و راهــی بــه جــز همــان مســیر طی شــده غلــط را بلــد نیســتیم و 

ــم. ــه می کنی ــو را خف ــکار ن اف

گزارش هایــی را بانــک مرکــزی از ســال ۱۳۸۴ منتشــر کــرده کــه بــر حســب طبقه بندی هایی، 
هــم  وزن و هــم  ارزش صــادرات و واردات محصــوالت گــروه کاالیــی را مشــخص می کنــد. 
در زمینــه گــروه شــیمیایی بــرای صــادرات، دو گــروه محصــوالت «شــیمیایی آلــی و غیرآلی» 
و بــرای واردات یــک گــروه را بــا عنــوان «محصــوالت شــیمیایی» مشــخص کــرده اســت. 
جــدول ذیــل اجــزای ایــن طبقه بنــدی را نشــان می دهــد کــه خــود بســیار گویاســت. اگــر 
در ایــن جــدول یــک شــاخص را بــرای وزن کاال تعریــف و اضافــه کنیــم کــه در اینجــا مــا 
ــر  ــا ه ــردد» ی ــا ت ــت ی ــم و آن را «حرک ــرض کرده ای ــن ف ــت» را ۲۰ تُ ــر «حرک ــت ه ظرفی
عنــوان دیگــری بنامیــم، نشــان می دهــد کــه صــادرات محصــوالت داخلــی بــا ارزش دالری 
بســیار کمتــر، تعــداد حرکت هــای بســیار بیشــتری در مقابــل محصــول تولید شــده خارجــی 
ــا  ــر مقایســه قیمت ه ــالوه ب ــد ع ــا خام فروشــی را می توان ــن موضــوع نه تنه ــه ای ــد ک دارن
ــان  ــع کشــور عزیزم نشــان دهــد؛ بلکــه تعــداد حرکت هــای بیشــتر، نشــان از اتــالف مناب
درخصــوص هزینــه نیازهــای بیهــوده ماننــد راه، ســوخت، حمل ونقــل، اســتهالک ها، لــوازم 
ــده  ــب ع ــه جی ــع آن ب ــه مناف ــد ک ــم می کن ــی فراه ــرای خام فروش ــم را ب ــی و امثاله یدک
ــه  ــر دارد، ن ــر آنهــا تأثی ــا ب ــه کرون ــا گروه هــای خــاص ســرازیر می شــود کــه ن محــدود ی

رکــود و نــه امثــال عوامــل دیگــر.
حــال اگــر دو گــروه محصــول صادراتــی شــیمیایی داخلــی را بــا هــم ترکیــب کــرده و بــا 
گــروه محصــول وارداتــی شــیمیایی مقایســه کنیــم، اعــداد کامــال خــود را شــفاف تر نشــان 

می دهنــد و تصویــری واضــح در مقابــل خــود خواهیــم داشــت کــه بســیار گویاســت.
ایــن توســعه نیســت؛ بلکــه بلعیــدن و اتــالف منابــع کشــورمان اســت. آیــا تصمیم گیــران و 
مشــاوران، اجــزا را به روشــنی و بــا دیــدن همــه جوانــب، بــرای مقامــات ارشــد تشــریح و 
اطالع رســانی می کننــد؟ و اگــر پاســخ بلــه اســت، پــس چگونــه چنیــن تصمیم هایــی اتخــاذ 
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ــه  ــدت ب ــه اش در بلندم ــه نتیج ــود ک می ش
بحــران می رســد و اگــر پاســخ خیــر اســت، 
ــرادی  ــن اف ــه چنی ــت ک ــته اس ــا شایس آی
در کســوت تصمیم گیــر و مشــاور قــرار 
ــد؟ نمــودار میلــه ای جــدول مذکــور،  بگیرن
ــف آور  ــت تأس ــل از موقعی ــری کام تصوی
ــه  ــد ک ــان می ده ــا را نش ــی م عقب ماندگ
ــان و نخبــگان  ــا داشــتن جوان به هیچ وجــه ب
بســیار ارزشــمند، شایســته کشــور ما نیست.
از همیــن داده هــای رســمی بانــک مرکــزی، 
ــز بســیار  ــی نی صــادرات محصــوالت معدن
تأســف بارتر اســت و نشــان از تخریــب 
هزینه هــای  تحمیــل  محیــط  زیســت، 
تأمیــن زیرســاخت های  بــرای  ســنگین 
ــه ازای  ــدون ما ب ــاز خام فروشــی، ب ــورد نی م
پایــدار بــرای اقتصــاد کشــور دارد. از ایــن رو 
ــی  ــای طالی ــت رفتن فرصت ه ــا از دس ــا ب م
ــه  ــی ب ــع خــدادادی مجان ــرای تبدیــل مناب ب
تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده بــاال و 
دارای فناوری هــای روز روبــه رو هســتیم.
در تاریــخ ۱۰ تیــر ۱۴۰۰ نیــز مراســمی 
ــای  ــر از طرح ه ــی دیگ ــاح برخ ــرای افتت ب
صنعتــی برگــزار شــد. وزیــر محتــرم صمت 
ــمش در  ــد ش ــد تولی ــه «۸۹ واح ــد ک گفتن
کشــور داریــم». بــاز هــم شــاهد راه انــدازی 
واحدهــای فــوالدی در مناطــق کــم آب 
بودیــم؛ امــا آیــا تشــریح شــد کــه بر اســاس 
گزارش هــای رســمی منتشر شــده، بــرای 
ــوالدی، ۱۸۳ واحــد دارای  ــد میلگــرد ف تولی
پروانــه بهره بــرداری و ۱۶۰ واحــد بــا مجــوز 
ــد  ــرای تولی ــا ب ــم؟ ی ــرا داری ــت اج در دس
پروانــه  دارای  واحــد  فــوالدی، ۳۷  ورق 
ــوز در  ــد دارای مج ــرداری و ۴۱ واح بهره ب
دســت اجراســت؟ و همین طــور واحدهــای 
ــواع  ــوالدی، ان ــای ف ــد لوله ه ــوالدی مانن ف
مقاطــع ماننــد تیرآهن، تســمه، انــواع پروفیل 
ــاد  ــدون اقتص ــای ب ــه واحده ــم ک و امثاله
ــد ســایر زمینه هــای  ــور مانن ــه وف ــاس ب مقی
ــه  ــم ک ــاد کرده ای ــور ایج ــی در کش صنعت
بیــم آن مــی رود رقابــت مخــرب هــم 
داشــته باشــند؛ امــا اعــالم شــد رتبــه دهــم 
ــم، از ســوی  ــوالد جهــان را حفــظ کرده ای ف
دیگــر گفتــه نشــد تــوان تولیــدی کــه بــه آن 
ــوم  ــدود یک س ــا ح ــود، تنه ــار می ش افتخ
تــوان تولیــدی یکــی از ســه شــرکت 
ــه  ــا این گون ــی اســت! ب فــوالدی کــره جنوب
کوتوله پــروری آیــا می تــوان انتظــار داشــت 
کــه رقابــت بــرای بقــا در ســطح جهانــی بــا 
ــرار شــود؟  ــده برق ــای تولیدکنن ــن غول ه ای

ــؤال  ــای س ــود ج ــوالدی خ ــد ف ــه واح ــن هم ــکل گیری ای ــی ش ــر، چگونگ در حال حاض
دارد کــه پاســخ ایــن پرســش را بایــد در گفتارهــای تصمیم گیــران ارشــد اقتصــادی کشــور 
ــرم اســبق  ــر محت ــای شــریعتمداری، وزی ــای آق ــال صحبت ه ــرای مث ــرد. ب جســت وجو ک
ــون  ــن مجــوز راکــد و ۶۵ میلی ــون ت ــد: «۱۱۰ میلی ــان می کن صمــت، عمــق فاجعــه را نمای
تــن مجــوز بــا سرنوشــت نامعلــوم در زنجیــره فــوالد وجــود دارد،... تمــام مســئوالن نظــام 
بــا یــک بــرادر ســرمایه گذار پشــت در معــاون معدنــی نشســته اند تــا مجــوز بگیرنــد».[۸] 
ــون تعریــف نشــده،  ــق تاکن ــه  صــورت دقی ــن کشــور ب ــد» در ای ــی کــه واژه «تولی از آنجای
هــر فعالیتــی خــود را در قالــب تولیــد مطــرح کــرده و بــا اخــذ مجــوزی، امــکان بلعیــدن 
ارز کشــور ممکــن اســت فراهــم شــود. بخــش قابــل توجهــی از صنایــع کشــور، بــدون ارز 
نمی تواننــد بــه حیــات خــود ادامــه دهنــد. بــا توجــه بــه گــزارش دریافت کننــدگان ارز کــه 
توســط بانــک مرکــزی منتشــر شــد، ازجملــه واحــدی کــه در مراســم فــوق افتتــاح شــد و با 
تکیــه بــر اشــتغال، نــکات بســیاری در کم نظیربــودن ایــن طــرح بیــان کردنــد، در ســه ســال 
گذشــته بیــش از حــدود ۲۸۰ میلیــون دالر ارز اســتفاده کــرده اســت. حــال اگــر ارز نباشــد، 
همیــن اشــتغال ناپایــدار می توانــد بــه فعالیــت ادامه دهــد؟ در اینجــا وزیــر محتــرم دراین باره 
ســخنی نگفتنــد کــه چگونــه در طــول ســه دهــه گذشــته ده هــا میلیــارد دالر بــرای واردات 
تلفــن همــراه از کشــور خــارج شــده و کاری بــرای کاهــش وابســتگی انجــام نشــده اســت و 
همچنــان دســتمان در مقابــل اجنبــی دراز اســت! همچنیــن ده هــا میلیــارد دالر بــرای واردات 
تلویزیــون، ماشــین  لباسشــویی، ماشــین ظرفشــویی، یخچــال و فریــزر و خــودرو، حتــی بــه  
صــورت ته لنجــی و ده هــا مــورد کاالهــای فناورانــه از دســت کشــورمان مــی رود و افتخــار 
ــث  ــا بح ــیم. ی ــانه باش ــول خام فروش ــده متان ــن تولیدکنن ــه بزر گ تری ــود ک ــن می ش ــا ای م
نشــان دادن افتخــار بــرای اســتخراج محصــوالت معدنــی کــه تقریبــا مفــت و مجانــی از منابع 
خــدادادی مجانــی صــورت می پذیــرد و مابــازای محصــوالت فناورانــه آن نصیــب اجنبی هــا 
ــرای  ــال ب ــه کشــورمان. مث ــود و ن ــون پیشــرفته می ش ــی و اکن ــده از عقب ماندگ ــارج ش خ
اســتخراج مــس و تولیــد محصــول کاتــد مــس! نمی دانــم بــرای جناب عالــی تشــریح شــد 
کــه بــا طــرح توســعه اش، اگــر اشــتباه نکنــم حــدود ۶۵ درصــد ظرفیت «ســد کنجانچــم» در 
شــهر مهــران کــه افتتــاح کردیــد، نیــاز بــه اســتفاده از آب دارد؟! ماحصــل این گونــه تخریــب 
محیــط زیســت کشــورمان و هزینه هــای تحمیلــی بــه منابــع عمومــی متعلــق بــه همــه آحــاد 
ملــت، مابازایــی ارزشــمند در اقتصــاد کشــورمان نداشــته و نــدارد کــه بتوانــد حداقــل توجیه 

بــرای پذیــرش آن را ایجــاد کنــد.
مثال هــا متعــدد و فــراوان اســت. یــک نمونــه دیگــر دارو اســت کــه حجــم قابــل توجهــی 
ــق داده هــای رســمی وزارت صمــت  ــز وف ــد. در اینجــا نی ــع ارزی را اســتفاده می کن از مناب
و وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، حــدود ۱۴۴ واحــد تحــت عنــوان تولیــد 
دارو داریــم کــه چندیــن میلیــارد دالر ارز کشــور را ســاالنه مصــرف می کننــد. دربــاره داروی 
تحــت عنــوان «تولیــد داخــل»، دکتــر حریرچــی، معــاون وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی در تاریــخ ۱۷ فروردیــن ســال ۱۳۹۷ در برنامــه «نبــض» شــبکه خبر، بســیار متعهدانه 
و واضــح نکتــه مهمــی را بــاز کردنــد: «بــر اســاس قانــون و آیین نامــه یــک کاالیــی براســاس 
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 semi finished لیبلینگ )یعنی مــارک زدن( و
یعنــی واردات کاالیــی کــه نیمه تمــام  شــده، 
ــک  ــود. ی ــوب می ش ــل محس ــد داخ تولی
کاالیــی نیــز کــه بــه  صــورت صد درصــد در 
ــه شــمار  داخــل انجــام می گیــرد، داخلــی ب
مــی رود. در ایــن زمینــه تخلــف زیــاد داریم، 
برخــی مــواد اولیــه را وارد و عنــوان کردنــد 
کــه تولیــد داخــل اســت. از زمیــن رایــگان و 
تســهیالت و وام اســتفاده می کننــد و قیمــت 
ــر قیمــت  ــه براب ــا س ــی دو ت بیشــتر - گاه
جهانــی- می دهنــد و بعــد عنــوان می کننــد 
ــوی  ــد جل ــده هســتیم. بای ــا تولیدکنن ــه م ک
ــدی را  ــا تولی ــم. م ــوع را بگیری ــن موض ای
داخلــی می دانیــم کــه حداکثــر ممکــن آن در 
داخــل کشــور تولیــد شــود». ایــن واقعیــت 
ــا  ــرا نه تنه ــل مشــاهده اســت، زی ــال قاب کام
تکــرار واحدهــا را شــاهدیم، بلکــه متأســفانه 
بــا تکــرار تولیــد یــک دارو در چنــد ده 
شــرکت از ایــن واحدهــا مواجــه هســتیم که 
در داده هــای رســمی وزارت بهداشــت هــم 
ــی  ــه برخ ــت. درحالی ک ــاهده اس ــل مش قاب
از ایــن واحدهــا، ادعــای تأســیس در ســال 
ــد،  ــر کرده ان ــود ذک ــی خ ۱۳۲۶ را در معرف
امــا هنــوز انــدر خــم تولیــد داروهــای 
ــه  ــن برنام ــد. در همی ــی مانده ان ــاده باق س
نیــز آقــای دکتــر یوســفی، نایب رئیــس 
کمیســیون بهداشــت و درمــان وقت مجلس 
ــی  ــب درخور توجه شــورای اســالمی، مطال
ــار، در  ــاس آم ــر اس ــد: «ب ــرح کردن را مط
ــه کاالی  ــی ک ــالمت آن محصول ــوزه س ح
ــت.  ــاوت اس ــود، متف ــوان می ش ــی عن ایران
ــدود ۸۰  ــار ح ــاس آم ــه براس ــرای نمون ب
ــی  ــه نوع ــا ب ــزات م ــد دارو و تجهی درص
متکــی بــه واردات اســت. بــه همیــن علــت 
ــه نوعــی محصــول را وارد می کنیــم و  مــا ب
تغییــرات کوچکــی روی آن انجــام می دهیــم 
ــم  ــه می دهی ــی ارائ ــد داخل ــوان تولی و به عن
و براســاس ایــن رویکــرد، ایــن ۸۰ درصــد 
ــا  ــد، ام ــدا می کن ــش پی ــه ۴۰ درصــد کاه ب
واقعیــت ایــن اســت کــه ۸۰ درصــد حــوزه 
ــه  ــته ب ــی وابس ــه نوع ــزات ب دارو و تجهی
ــا،  ــی از کرون ــرایط ناش ــت». ش واردات اس
ناتوانــی در ســازماندهی در ایــن زمینــه را نیز 

بــه رخ کشــید.
ــط  ــت فق ــن وضعی ــه ای ــد ک ــه نمان ناگفت
ــت، در  ــت نیس ــش صنع ــه بخ ــوط ب مرب
وضعیــت  بــا  نیــز  کشــاورزی  بخــش 
ــام  ــتیم. در تم ــه رو هس ــایندی روب ناخوش
ــه  ــی ک ــده از عقب ماندگ ــورهای رهاش کش

ــاورزی در  ــتغال کش ــداد اش ــه تع ــد ک ــان می ده ــا نش ــده اند، آماره ــعه  یافته ش ــون توس اکن
طــول چنــد دهــه به شــدت کاهــش یافتــه، حتــی کشــوری ماننــد چیــن. میــزان کاهش هــا 
کامــال تعجب برانگیــز اســت. امــا متأســفانه کشــورمان بــه نســبت ســال ۱۳۳۵، یعنــی پــس 
از ۶۰ ســال، در ســال ۱۳۹۵ تعــداد اشــتغال کشــاورزی نه تنهــا کاهــش نیافتــه، بلکــه در کمال 
تعجــب افزایــش هــم یافتــه اســت و حتــی بــه ایــن افزایــش اشــتغال افتخــار هــم می شــود! 
ایــن بــه معنــای نابــودی خــاک و آب کشــورمان و فشــار بی امــان بــه منابــع طبیعــی اســت 
کــه حــق نســل های آینــده ایــن کشــور اســت. نتیجــه آن را در شــرایط حاضــر کشــورمان 
و فرونشســت های خطرنــاک زمیــن و امثالهــم کامــال مشــاهده می کنیــم. بــه جــدول ذیــل 

توجــه کنیــد.
تأســف برانگیزتر اینکــه بــا وجــود بیــش از هشــت  میلیــون هکتــار زمیــن قابــل  کشــت آبــی، 
تــراز تجــاری کشــاورزی کشــورمان منفی اســت و حجــم عظیمــی از آب مجازی کشــورمان 
را تحــت عنــوان صــادرات، بــه خــارج از کشــور در قالــب محصــوالت کــم ارزش، ارســال 
می کنیــم. همــان واژه هــای بزک شــده پیش گفتــه در ایــن بخــش از اقتصادمــان نیــز مشــهود 

ست. ا
منطبــق بــر گــزارش ســال ۱۳۹۹ مرکز آمــار ایــران، درســال ۱۳۹۸ درخصوص مرغ گوشــتی، 
دارای تعــداد ۲۰ هــزارو ۵۲۰ واحــد مرغــداری مجــاز فعــال و غیرفعــال بــا ظرفیــت تولیــد 
حــدود ۴۱۷ میلیــون قطعــه مــرغ گوشــتی بوده ایــم. امــا آیــا رقابتــی را در تأمین گوشــت مرغ 
بــا قیمــت کمتــر و کیفیــت بهتــر شــاهد هســتیم؟ پاســخ قطعــا منفــی خواهــد بــود. بیــم آن 
مــی رود کــه محتمــال شــاهد رقابــت مخــرب باشــیم، از ایــن رو منابــع قابل توجــه کشــورمان 

هــدر مــی رود.
در مثالــی دیگــر از گــزارش مرکــز آمــار ایــران درخصــوص گاوداری هــای صنعتــی، در ســال 
۱۳۹۸ ارقــام بســیار تأســف آوری را عیــان کــرده کــه تعــداد گاوداری صنعتــی ۱۶هــزارو ۸۳۸ 
واحــد و بــا ظرفیــت حــدود دو میلیــون و ۳۸۰ رأس گاو شــیری وجــود دارد. آیــا رقابتــی را در 
تأمیــن و عرضــه شــیر شــاهدیم؟ پاســخ در اینجــا نیــز حتمــا منفــی اســت؛ چــرا که هــر  روز 
بــا قیمــت ناپایــدار روبــه رو هســتیم. آیــا بــا ایــن کوتوله پــروری، می تــوان انتظــار داشــت 
کــه بــا وجــود چهــار فصــل در کشــور و چنیــن امــکان بی نظیــری بــرای کشــاورزی، امــکان 
حضــور رقابت پذیــر را حتــی در ایــن بخــش داشــته باشــیم؟ تصــور می کنــم هنــوز گرفتــار 
در وضعیــت کشــاورزی معیشــتی هســتیم و بــا ایــن تعداد اشــتغال در بخــش کشــاورزی، به 

ایــن هــدف دســت نخواهیــم یافت.
حتــی در بخــش خدمــات نیــز بــا همیــن آشــفتگی ناشــی از «درماندگــی نظــری» روبــه رو 
ــش از ۲۰  ــی کشــوری، بی ــازمان هواپیمای ــال س ــات موجــود پرت ــتیم. براســاس اطالع هس
ــد  ــرکت، هن ــدود ۱۲ ش ــه ح ــه در ترکی ــود دارد، درحالی ک ــران وج ــی در ای ــرکت هوای ش
حــدود ۱۳ شــرکت، مکزیــک حــدود ۱۱ شــرکت، کــره جنوبــی هشــت شــرکت، برزیــل ۹ 
شــرکت و قس علیهــذا. آیــا بــا ایــن اوصــاف در کشــورمان شــاهد رقابتــی هســتیم؟ وزیــر 
ــم  ــا ه ــان کرون ــی در زم ــن شــرکت ها حت ــه ای ــرد ک ــالم ک ــه ای اع ــرم راه در مصاحب محت
ســود دارنــد. همچنیــن ایشــان اطــالع دادنــد کــه حــدود ۱۲ هــزار میلیــارد تومان تســهیالت 
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ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــار آنه ارزان در اختی
فهرســت ارزی منتشرشــده دریافت کننــدگان 
ارز توســط بانــک مرکــزی نیــز نشــان دهنده 
ــیاری  ــه بس ــی قابل توج ــغ ارزی دریافت مبال
از ایــن شــرکت های هواپیمایــی اســت. 
اکنــون هــم شــاهدیم کــه قیمت هــا هــر  روز 
ــداد  ــن تع ــا ای ــا ب ــر اســت! آی در حــال تغیی
ــطح  ــته ایم در س ــی توانس ــرکت هواپیمای ش

جهانــی حداقــل رقابــت را ایجــاد کنیــم؟
آیــا  کــه  اســت  ایــن  پرســش  حــال 
ــه ای و  ــت حرف ــد اهلی ــران ارش تصمیم گی
قــدرت تشــخیص و تــوان آینده نگــری 
و  تمییــز  بــرای  حداقــل  داشــته اند؟  را 
تشــخیص ایــن وجــوه از دیگــر وجــوه الزم، 
ــا  ــن روش ه ــی از مفید تری ــت یک می توانس
ایــن باشــد کــه قبــل از معرفــی وزرا و 
تصمیم گیــران اقتصــادی ارشــد، امــکان 
مباحثــه بــا نخبــگان مســتقل کــه دل در گرو 
منافــع ملــی کشــور داشــته باشــند، در مقابل 
آحــاد ملــت بــه وجــود می آمــد تــا عیــار و 
توانایی هــای فائق آمــدن بــر ایــن مشــکالت 
توســط مســئوالن موردنظر رؤســای  جمهور 

ــورد. ــک می خ ــرم مح محت
ــدارک  ــر ســر م ــای حادث شــده ب جنجال ه
جعلــی برخــی از وزرا در مجالــس، کیفیــت 
مباحثــی  آنــان،  از  برخــی  بحث هــای 
کــه ســرکار خانــم دکتــر زهــرا گویــا، 
ــوان  ــا عن اســتاد دانشــگاه شــهید بهشــتی ب
ــی  ــوزش عال ــای علمــی ریشــه آم «تقلب ه
در ایــران را مثــل موریانــه جویده اســت»،[۹] 
همــه ایــن مــوارد می توانــد نشــانه هایی 
از چرایــی چنیــن وضعیــت حادث شــده 
در  اجتماعــی  بحران هــای  و  اقتصــادی 
کشــورمان باشــد کــه اگــر  چنیــن نبــود، در 
ــادر  ــار ســوء ناشــی از تحریم هــا ق ــر آث براب
بودیــم تــاب آوری بیشــتری برای کشــورمان 

ــم. ایجــاد کنی
رهبری در ششــم شــهریور ۱۳۹۰ در جلســه 
بــا هیئــت دولــت محتــرم قبلــی بــه نــکات 
مهمــی اشــاره کرده انــد: «جلســه امــروز 
عمدتــا حول و حــوش مســائل اقتصــادی 
ــی و  ــئله اصل ــا  مس ــه اتفاق ــد ک دور می زن
ــی از  ــن اســت و یک محــوری کشــور همی
نقــاط مهــم چالشــی کــه بیــن مســئوالن در 
ســطوح مختلــف وجــود دارد و بیــن بعضی 
ــد،  ــا منتقدن ــد  ی ــه معترض ان ــانی ک از کس
همیــن مســئله اقتصــاد اســت. خیلــی خــب، 
ایــن را ببریــد در مجموعــه نخبگان؛ تشــریح 
ــرض  ــد. ف ــان کنی ــد، بی ــه کنی ــد،  توجی کنی

بفرماییــد وزیــر محتــرم اقتصــاد یــا رئیــس کل بانــک مرکــزی وقتــی کــه در جمع بزرگــی از 
دانشــگاهیان برونــد،  ممکــن اســت در بیــن ســؤاالتی کــه انجــام می گیــرد یــا انتقادهایــی کــه 
می شــود، احیانــا ســؤال های جهــت دار و انتقادهــای دارای علــل غیرفنــی هــم وجــود داشــته 
باشــد؛ باشــد، اشــکالی نــدارد... لیکــن مــن بــه شــما بگویــم، ایــن آمارهــای رقمــی و عددی 
در ذهــن متعــارف مــردم باقــی نمی مانــد؛ خــواص و اهــل فــن بیشــتر از ایــن آمارها اســتفاده 
ــا  ــراغ اینه ــب، س ــد. خ ــری می کنن ــد و نتیجه گی ــبه می کنن ــا محاس ــد و روی آنه می کنن
برویــد، اینهــا را در میــان بگذاریــد و مطــرح کنیــد... بلــه، تبییــن کار الزمــی اســت. راه تبییــن 
هــم همیــن اســت کــه در جلســات عمومــی بــا مــردم بیان کنیــد، روشــن کنیــد؛ ســؤاالت را 
مطــرح کننــد، شــما جــواب بدهیــد، اینهــا تبییــن می شــود؛ در رســانه ها هــم پخش شــود... ».
اگــر رؤســای جمهــور چنیــن روشــی در پیــش می گرفتنــد، اکنــون کشــور بــا این مشــکالت 
طاقت فرســای اقتصــادی کــه باعــث چالش هــای بســیار ســنگین در جامعــه شــده، روبــه رو 
ــات الزامــی و  ــر اقتصــادی از واجب ــه ای مســئوالن ارشــد تصمیم گی نمی شــد. اهلیــت حرف
حیاتــی بــرای توســعه کشــور اســت. متأســفانه آمارهــای بانــک جهانــی کــه اخیــرا منتشــر 
شــده، نشــان از آن دارد کــه جایــگاه ایــران از منظــر تولیــد ناخالــص داخلــی )GDP( جهــان 
درســال ۲۰۲۰ بــه رتبــه پنجاه و پنجــم ســقوط کــرده اســت. ایــن وضعیــت در قــواره منابــع 
ــش از  ــان بی ــوده و نیســت. شایســتگی های میهن م ــرای کشــورمان نب ــوده ب ــم فراهم ب عظی
ــا در پیش گرفتــن رویــه مبتنــی  بســیاری از کشورهاســت. امیــد کــه رئیس جمهــور آینــده ب
بــر علــم، همــکاران اقتصــادی خــود را از دل چنیــن مباحثاتــی بــا نخبــگان مســتقل در امــور 

اقتصــادی و فنــی انتخــاب کننــد.

۱-  دکتــر محمــود احمدی نــژاد، روزنامــه کیهــان، شــماره  ۱۸۲۵۵، مــورخ ۲۵ خــرداد۱۳۸۴، صفحــه 
.۱۲

۲- دکتــر حســن روحانــی، امنیــت ملــی و نظــام اقتصــادی ایــران، نشــر مجمــع تشــخیص مصلحــت، 
چــاپ هفتــم، ۱۳۹۲، صفحــه ۳۳.

۳- دکتر حسن روحانی، همان، صفحه  ۷۴۷.
۴- جــوزف اســتیگلیز، جهانی ســازی و مســائل آن، ترجمــه حســن گلریــز، نشــر نــی،  ۱۳۸۴، صفحــه 

.۱۶
۵- دکتر حسن روحانی، همان، صفحه ۷۶۵.

۶- مرضیــه شــاهدایی، مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی، روزنامــه عصــر آزادی، شــماره  
۳۹۸۰، یکشــنبه  ۱۵فروردیــن۱۳۹۵.

۷- عبدالحســین بیــات، مدیــر عامــل شــرکت ملی صنایــع پتروشــیمی، روزنامــه دنیاي اقتصاد، شــماره  
۲۵۹۶، مــورخ ۱۷ اســفند ۱۳۹۰، صفحه۳.

۸- خبرگــزاری مهــر، کــد خبــر  ۴۲۱۴۱۴۸، مــورخ ۱۰ بهمــن ۱۳۹۶ و روزنامــه آفتــاب یــزد، شــماره 
۵۱۰۴، مــورخ ۱۱ بهمــن ۱۳۹۶، صفحــه۱۳.

۹- مصاحبه با ایسنا، ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰.
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 قطار اقتصاد از ریل خارج شده اما باید آن را 
به ریل بازگرداند. پرسش کلیدی این روزهای 
جامعه ایران نحوه احیای اقتصاد و بازگرداندن 
ثبات است. به راستی چطور می توان اقتصاد 
ایران را به ریل رشد برگرداند؟ بررسی مرکز 
پژوهش های اتاق ایران نشان می دهد ۵ اقدام 
رکن  عنوان  به  تولید  تا  است  الزم  حیاتی 
حیاتی اقتصاد بتواند دوباره نفس بکشد. این 
تهیه  فراگیر»  «رشد  موضوع  با  که  پژوهش 
شده، تاکید دارد که باید در نخستین گام با 
رفع بالی تحریم از سر اقتصاد ایران، ثبات را 

به کشور بازگرداند.
 در عین حال، گام های دوم و سوم در احیای 
اقتصاد، باید حول محور تولید رقم بخورد. 
مرکز پژوهش های اتاق ایران اعالم کرده باید 
وضعیتی در اقتصاد ایران رقم بخورد که اوال 
و  یافته  کاهش  فعالیت های سوداگری  سود 
سرمایه گذاری  هزینه  کاهش  با  اینکه  دیگر 
در تولید از طرقی نظیر بهبود فضای کسب و 
کار یا مشوق های سرمایه گذاری، مسیر برای 
احیای تولید باز شود. چهارمین اقدام نیز باید 
در حوزه نیروی انسانی رقم بخورد. جایی که 
به عقیده پژوهشگران نسبتی بین نیاز صنایع 
و آموزش نیروی انسانی نیست و سیاستگذار 
با  را  ایران  اقتصاد  مدون  برنامه ای  در  باید 
نیروی کار آموزش دیده و ماهر آشتی دهد. در 
عین حال، توجه به الگوهای توازن منطقه ای 
در برنامه های توسعه و سرمایه گذاری کشور 
باید به شکلی باشد که آثار و برکات افزایش 
رفاه ناشی از رشد فراگیر اقتصادی به همه 
بخش های کشور به ویژه مناطق حاشیه ای و 

مرزی برسد.
از  آنجا که سه دولت گذشته در دهه۹۰  از 
دستیابی به رشد فراگیر عاجز ماندند، مرور 
می تواند  بود  ناکامی  این  دلیل  که  وضعیتی 
در  خوبی  درس های  سیزدهم  دولت  برای 

سیاستگذاری اقتصادی داشته باشد. یکی از مهم ترین درس های اقتصاد ایران در دهه های ۸۰ و 
۹۰ برای دولت جدید این است که به نتایج سیاست های اقتصادی توجه کند. مرور آمارهای 
اشتغال و نابرابری در کشور طی دو دهه ۸۰ و ۹۰ خورشیدی نشان می دهد با وجود کسب برخی 
توفیقات، نتیجه همه سیاست ها رشد غیرفراگیر بوده که خود را در قالب «افزایش نابرابری»، 
«عدم تغییر چشمگیر در نرخ مشارکت اقتصادی» و «توزیع نابرابر درآمد ناشی از رشد اقتصادی» 
نشان داده است. تداوم نرخ بیکاری زنان در محدوده ۲۰درصد طی دو دهه در کنار ثبات نرخ 
مشارکت اقتصادی در سطح ۴۰درصد موید این نکته است که سیاستگذاران کشور در همراه 
کردن همه نیروهای اجتماعی برای ایجاد رشد اقتصادی و تولید ثروت توفیق چندانی نداشته اند. 
به همین دلیل نیز دولت سیزدهم باید در نحوه سیاستگذاری خود مسیری دیگر را انتخاب 
کند. درباره مشخصات مسیر جدید اقتصاد ایران پیش تر گزارش هایی در روزنامه «دنیای اقتصاد» 
منتشر شد که با استناد به آنها می توان تصویری نسبتا دقیق از آنچه باید در اقتصاد ایران رخ دهد، 
ترسیم کرد. آنچه مشخص است، پرهیز سیاستگذاران ایرانی از تکرار خطاهای گذشته و تاکید 
روی تصمیمات درست اقتصادی است که منطق تجربه شده و علمی دارند و می توانند دولت 
را در مسیر اصالحات اقتصادی و درمان اقتصاد کشور هدایت کنند.  توصیه های رئیس اتاق 
بازرگانی ایران در اوایل مرداد امسال که در گزارشی در «دنیای اقتصاد» با عنوان «شرایط ویژه 
اقتصاد دهه ۹۰» منعکس شد، به خوبی نحوه خروج کشور از شرایط فعلی را نمایان می سازد. 
در این گزارش، شافعی با اعالم توقف قطار توسعه ایران در دهه ۹۰، دولت جدید را از دادن 
وعده های حماسی برحذر داشت. به گفته غالمحسین شافعی، کارهای وصله پینه ای مرسوم و 
اقدامات کوتاه مدت بی ریشه نمی تواند اثر مثبت داشته باشد و کشور را بیشتر به قهقرا می برد. 
آنچه که درباره آن صحبت می کنیم، مثل معیشت مردم، ازدواج جوانان و توسعه جمعیتی؛ جز با 
توسعه اقتصادی، اشتغال و رفاه نسبی اجتماعی ممکن نیست. بزرگ ترین مشکل امروز جوانان 
مسائل اقتصادی و تورم است. اگر ما دنبال حل مشکل مردم هستیم، باید مشکل اقتصاد را 
حل کنیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن هشدار نسبت به تبعات تداوم وضع موجود اعالم 

پنج ضلعی درمان اقتصاد

چطور می توان قطار اقتصاد ایران را به ریل بازگرداند؟
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کرد: رابطه دولت با بخش خصوصی هنوز 
گزارش  آن  دوباره  مرور  نیست.  مشخص 
نشان می دهد شافعی از برخی مسائل نگران 
است. برای نمونه وی گفته: تکلیف ساختار 
کنونی حاکمیت با بخش خصوصی روشن 
نشان  توسعه یافته  کشورهای  تجربه  نیست، 
می دهد که بدون بخش خصوصی تحوالت 
جدی در توسعه ملی کشورها اتفاق نمی افتد.

وی که در انتهای تیرماه ۱۴۰۰ در پانزدهمین 
نشست هیات نمایندگان اتا ق ایران راز ناکامی 
دو رئیس جمهور قبلی را «بی توجهی به منطق 
علم اقتصاد در اداره امور کشور» عنوان کرده 
بود، تاکید کرد: «به اعتقاد بخش  خصوصی، 
این ساده اندیشی است که همه این اتفاقات 
را به عملکرد یک شخص یا یک تیم منتسب 
کنیم؛ چراکه اگر افرادی با هنر مدیریتی بهتر 
هم با حفظ ساختار معیوب تخصیص منابع 
در رأس امور بنشینند، وضعیت بهبود نخواهد 
یافت.» در این راستا به نظر می رسد دولت 
اخیر  دهه  دو  از  متفاوت  راهی  باید  جدید 
را برای خارج کردن اقتصاد ایران از شرایط 
کنونی بپیماید. البته ادامه دادن به حرکت در 
مسیر فعلی هم ممکن است، اما میوه های این 
عدم ثبات  بیکاری،  رکود،  جز  چیزی  مسیر 
اقتصادی و تورم نخواهند بود. راه رشد فراگیر 
پیش روی ماست. این راه مختصات ویژه ای 
داشته و سیاست های مخصوصی را می طلبد.

  پیشنهاد یک مسیر جدید به سیاستگذار
بازوی پژوهشی بخش خصوصی در گزارشی 
تازه به بررسی وضعیت اقتصاد ایران طی ۲۰ 

سال اخیر پرداخته و پس از تحلیل شرایط، به سیاستگذار یک مسیر جدید در قالب مفهوم 
«رشد فراگیر» پیشنهاد کرده است؛ مسیری که باید به عنوان استراتژی جدید اقتصاد ایران در 
دستور کار قرار گرفته و تولید ثروت را به عنوان رکن حیاتی توسعه کشور احیا کند. برای اینکه 
به اهمیت سیاست رشد فراگیر پی ببریم، الزم است ویژگی های این سیاست را بشناسیم و از 
تفاوت های آن نسبت به سیاست های اجرا شده قبلی آگاه باشیم. نقطه کانونی این سیاست تولید 
ثروت و بخش مجادله انگیز آن نحوه توزیع این ثروت است که به عقیده تهیه کنندگان گزارش 

باید به سمت مناطق حاشیه ای و بخش های کمتر برخوردار جهت پیدا کند.
ویژگی های  دارای  فراگیر  رشد  استراتژی  ایران،  اتاق  پژوهش های  مرکز  تحلیل  طبق 
منحصربه فردی است که این ویژگی ها را می توان در مقایسه با دو استراتژی بدیل آن یعنی 
استراتژی تعدیل ساختاری و استراتژی رشد فقرزدا شناخت. ویژگی اول این استراتژی متمرکز 
بر لزوم کنترل و کاهش نابرابری در فرآیند رشد است و ویژگی دوم استراتژی مذکور نیز 

تاکیدی است که بر اهمیت اشتغال به ویژه کار شایسته در فرآیند رشد می شود.
در مجموع دامنه گسترده ای از شاخص ها، مؤلفه ها و متغیرها را در سنجش رشد فراگیر می توان 
دخالت داد، اما مهم ترین عواملی که به جز شاخص درآمد سرانه و رشد اقتصادی باید در 
ارزیابی رشد فراگیر مورد توجه باشد را می توان وضعیت سطوح مختلف نابرابری )نابرابری 
در میان همه افراد جامعه، نابرابری در مناطق مختلف و...( و نیز اشتغال زایی )وضعیت نرخ 
بیکاری، نرخ بیکاری جوانان، زنان، اقلیت ها و...( معرفی کرد.  درباره رشد فراگیر تعابیر مختلفی 
ارائه شده است که یکی از تعابیر رایج «رشد همراه با برابری فرصت» است. همچنین رشد 
فراگیر را می توان بر پایه توازن میان سهم در ایجاد رشد و سهیم شدن در منافع آن تعریف کرد. 
رشد فراگیر رشدی است که با مشارکت گسترده همه بخش های جامعه در فرآیند رشد به وقوع 

پیوسته و سپس منافع آن به صورت متوازن بین عوامل تولید تقسیم شود.
تجربه اقتصاد ایران در دو دهه گذشته نشان می دهد که با رشد فراگیر فاصله ای نسبتا طوالنی 
داریم. بررسی دقیق تر رشد اقتصادی در دو دهه گذشته نشان می دهد صرف نظر از نوسان 
بسیار زیاد رشد در دو دهه گذشته و روندهای رکودی تجربه شده در سال های اخیر، از منظر 
رشد فراگیر، با افول بیشتر استانداردهای زندگی بخش های مختلف جامعه روبه رو بوده ایم. به 
تعبیر دیگر بر اساس تحلیل رشد فراگیر، به جز نیمه اول دهه ۱۳۸۰، در سایر دوره ها حتی در 
سال هایی که رشد اقتصادی مثبت و درآمد سرانه در حال افزایش بوده است، افزایش نابرابری 

و عدم اشتغال زایی را شاهد بوده ایم.
با توجه به روندهای تجربه شده در ایران، افول رشد اقتصادی و صعود نابرابری ها، اقتصاد 
ایران به شدت نیازمند رشد اقتصادی فراگیر و اتخاذ سیاست های هوشمندانه برای تحریک 

رشد است.
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بر این اساس می توان گفت این سیاست ها 
اول  باشند:  ویژگی   ۵ واجد  حداقل  باید 
اقتصادی کمک  بی ثباتی  کاهش  به  اینکه 
با  رشد،  احیای  ضمن  در  دوم،  کند. 
افزایش هزینه فرصت سوداگری از طریق 
عایدی  بر  مالیات  مانند  سیاست هایی 
سرمایه همراه باشد، سوم، در مقابل افزایش 
هزینه فرصت سوداگری، با کاهش هزینه 
سرمایه گذاری مولد، سرمایه ها را به سمت 
کند.  هدایت  اشتغال زا  کارهای  و  کسب 
چهارم اینکه همراه با برنامه ای وسیع برای 
عملیاتی  دانش  انطباق  و  مهارت آموزی 
اقتصادی  واحدهای  نیاز  با  کار  نیروی 
از  را  منطقه ای  توازن  درنهایت،  و  بوده 
طریق سیاست هایی مانند ایجاد قطب های 
رشد و انتقال منابع از نزدیکی پایتخت به 
سمت این مناطق دنبال کند.  در توضیح 
این مشخصات باید وضعیت کشور را نیز 
به دقت بررسی کرد. برای نمونه وضعیت 
کشور از منظر عدالت منطقه ای بسیار بغرنج 

است.
برخی تحقیقات در این حوزه تاکید دارند 
طول  در  بیکاری  و  نابرابری  رشد  که 
اقتصادی  رشد  بر  منفی  تاثیر  دوره  این 
استان های ایران داشته است بنابراین دولت 
کاهش  برای  سیاست های مشخصی  باید 
نابرابری و افزایش اشتغال در پیش گیرد 
استان های  در  وضعیت  بهبود  شاهد  تا 
که  دهه۸۰  در  کشور  رشد  باشیم.  کشور 
عمدتا به دلیل سرمایه گذاری در بخش های 
سرمایه بر نظیر خودرو، ساختمان و فلزات 
تکرار  بنابراین  نبود؛  فراگیر  بود،  اساسی 
دوباره آن نمی تواند کمک چندانی به درمان 
اقتصاد ایران کند. طبق برآورد این گزارش، 
شوک های بیرونی ناشی از رونق درآمدهای 
نفتی یا تحریم ها، بر روندهای تجربه شده 
در  است.  بوده  تاثیرگذار  بسیار  ایران  در 
عین حال در روندهای قبلی  ایران هرگز 
شاهد رشد سریع و مستمر اقتصادی برای 
بازه ای طوالنی نبوده، بلکه در پی نوسانات 
درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی کشور کم 
که  است  روندی  این  است.  زیاد شده  و 
باید جای خود را به یک دوره باثبات و 
پایدار از رشد اقتصادی دهد. نقص دیگر 
فاصله گیری  به  قبلی  اقتصادی  برنامه های 
است.  مربوط  سیاستگذاری  اهداف  از 
برای نمونه هیچ یک از اهداف اقتصادی 
با هدفگذاری برنامه ششم توسعه  کشور 
که روی تحقق رشد اقتصادی متوسط ۸ 

بــا شــیوع ویــروس کرونــا صنعــت گردشــگری در قاره هــا و مناطــق مختلــف جهــان با 
آســیب های فراوانــی روبــرو شــد. در ایــن اینفوگرافیــک کــه بــا اســتفاده از اطالعــات 
ــن  ــر ای ــه تاثی ــه شــده اســت، ب ــایت «World Travel and Tourism Council» تهی س
صنعــت در کاهــش ســهم صنعــت گردشــگری در دو بخــش «تولیــد ناخالــص داخلی» 

ــم. و «اشــتغال» اشــاره کرده ای

درصد ساالنه تاکید داشت، سنخیتی ندارد.   در نهایت این گزارش تلویحا سعی دارد با قرار 
دادن دستور کاری تازه در متن دستگاه سیاستگذاری، کشور را به سمت خیز اقتصادی ترغیب 
کند چرا که تداوم وضعیت فعلی شرایط کشور را بحرانی تر خواهد کرد. بر این مبنا حرکت به 
سمت خیز اقتصادی نه یک انتخاب که یک اجبار است که در کوتاه مدت و میان مدت خود را 
در قالب رشد فراگیر نشان می دهد. البته نتیجه نهایی این خیز در قالب واژه توسعه فراگیر قابل 
فهم است. گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران تاکید دارد توسعه فراگیر، توسعه ای است که 
ابعاد درآمدی و غیردرآمدی رفاه را بهبود بخشیده و توزیع رفاه در همه این ابعاد را هم متوازن تر 

ساخته و بهبود دهد.

تاثیر کرونا بر سهم گردشگری 
در اقتصاد جهان
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آمارها، صنعت گردشگری را بزرگترین قربانی 
ویروس کرونا می دانند. گزارش های سازمان 
ملل از خسارت چندین و چند تریلیون دالری 
ویروس تاجدار به صنعت گردشگری جهان 
خبر می دهد که در گذر شیوع آن ۱۲۰میلیون 

شغل از دست رفته است.
، ضرری که این ویروس در سال ۲۰۲۰ به 
برابر  چندین  کرد  وارد  گردشگری  صنعت 
ضرری است که در کل بحران اقتصادی ۲۰۰۹ 
بسیاری  بود.  آمده  وارد  توریسم  صنعت  به 
را  کرونا  پسا  آغاز  و  برداشته  دعا  به  دست 
آرزو می کنند.بدترین پیش بینی ها می گوید که 
تا سال ۲۰۲۲  در صنعت گردشگری  بهبود 
رخ نخواهد داد. این آمار قبل از شیوع سویه 
انگلیسی و آفریقایی ویروسی بود که از چین 

شیوع پیدا و تمام جهان را مبتال کرد.

کرونا صنعت  گردشگری کدام کشورها را 
فلج کرد؟

ضراب پلولیکاشویلی،دبیرکل سازمان جهانی 
حالی  در  می گوید   )UNWTO(گردشگری
است،  گردشگر  کاهش  شاهد  دنیا  تمام  که 
صنعت گردشگری اروپا کمتر از کرونا تأثیر 
پذیرفته است. او کاهش مسافرت گردشگران 
در سال گذشته میالدی را ۷۰ درصد اعالم 
معنای  به  پلولیکاشویلی  می کند.حرف های 
گذشتن خطر از بیخ گوش گردشگری اروپا 
مقصد  پذیرترین  توریست  اروپا  نیست. 
گردشگری جهان به شمار می رود. براساس 
آمارهای سازمان جهانی گردشگری، فرانسه، 
 اسپانیا، امریکا، چین و ایتالیا جزو پنج کشور 
اول دارای بیشترین تعداد گردشگر خارجی 
فهرست  نخست  کشور  پنج  بین  هستند.در 
مقاصد گردشگری، اسپانیا آسیب بیشتری از 
در  بین المللی  است. گردشگران  دیده  کرونا 
اسپانیا ساالنه حدود ۸۱ میلیارد دالر پول خرج 

می کنند. این رقم حدود ۱۶ درصد از کل صادرات اسپانیا به شمار می آید.مخارج گردشگران 
در ایتالیا حدود ۱۰ 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 ۸۱ 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 ۱۱ درصدی و ۹ 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 امریکا از برجام تغییر 
کرد. اروپایی ها خیلی زود ایران را از مقاصد گردشگری خود 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 و... باز هم تعداد 
گردشگران ورودی را کاهش داد. دولت برنامه را به سمت جذب 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 
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 ۱۵۰ 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.
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 و 
بنادر گردشگر پذیر در جنوب دید. کیش در این مدت مقصد پر مسافری بود. مسیر مازندران 
همچنان پر از گردشگر است. گردشگرانی که البته کمتر ساکن هتل ها می شدند. خوش نشینی های 
استان های شمالی در برخی مواقع به سردرگمی مسئوالنی که مبادی ورودی را برای جلوگیری 
از مسافران می پاییدند، منجر شد. مسافرانی که ساکن همیشگی شهرهای قرمز شمالی نبودند، 
پالک هایشان متعلق به شهری دیگری بود اما در شهرهای سبز شمالی ویال داشتند. وزارت 
گردشگری به هتل ها پیشنهاد داد میزبان دوره بهبودی و قرنطینه مبتالیان به کرونا باشد. این پیشنهاد 
در ظاهر هرگز از سوی هتلی پذیرفته نشد. چون آنها از حک نام هتل کرونایی ها روی تأسیسات 

تیر خالص کرونا به گردشگری
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تازه ترین  در  ترسیدند.  خود  گردشگری 
محدودیت های سفت و سختی که استاندار 
هرمزگان برای ورود گردشگران به این استان 
جنوبی- بندری گذاشت، برخی از بومی ها با 
بعضی از راهنمایان گردشگری قرار گذاشتند 
دور  مسیرهای  از  را  غیررسمی  تورهای  تا 
مختلف  جزایر  به  جنوبی  سواحل  کور  و 
غیر  تورهای  این  هرچند  ببرند.  هرمزگان 
رسمی یا حضور مسافران هم به تعداد اندکی 
از شهرهای شمال و جنوب محدود می شود و 
نمی توان از درآمد اقتصادی باالی آنها آماری 
داد. در این میان مسافرت های هوایی همچنان 
برقرار بود. بسیاری از پرواز ها هم از افزایش 
قیمت بلیت به شرط خالی بودن تعدادی از 
صندلی ها سود بردند و هم تا آخرین صندلی 

را فروختند.

آژانس های بی مسافر، هتل های خالی
راهنمایان گردشگری رسمی دست خالی ترین 
کرونا  دوران  در  گردشگری  صنعت  قشر 
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 
به  مجازی  فضای  در  و  بروند  اینترنتی 
کالس های آنالین روی بیاورند. تولید محتوا 
کنند. برخی هم به سمت تورهای غیرقانونی 
برای  البته مجلس در زمستان جاری  رفتند. 
دومین بار سازمان برنامه و بودجه را مکلف 
به بیمه ۲۵۰۰ راهنمای فعال گردشگری کرد. 
راهنمایان امیدوارند این قانون از اسفند اجرایی 
شود و آنها سال ۱۴۰۰ را با دغدغه کمتری 
پشت سر بگذارند. سالی که همچنان کرونا 
را  جدی  محدودیت های  و  است  پرچمدار 
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 ۴۰ درصد ظرفیت هتل های کیش و 
مازندران از ایرانیان سفر رفته پر شد. جمشید حمزه زاده، رئیس جامعه هتلد اران کشور آبان ماه 
سال جاری از تعطیلی ۳۰ درصدی هتل ها خبر داد. خسارت کرونا به هتل ها تا شهریور جاری 

۸۵۰۰ میلیارد تومان اعالم شد.

گردشگری در خانه!
آمارها از خسارت ۱۲ هزار میلیارد تومانی کرونا به صنعت گردشگری ایران تا پایان تابستانی 
که گذشت، خبر می دهد. صنعتی که بارها از آن به عنوان جاگزین 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 را 
به مسافران معرفی کنند و آنها را در کمترین زمان به مقصد برسانند. اما وقتی چمدان های سفر 
به دلیل خانه نشینی مسافران و جوالن کرونا در کوچه ها و خیابان ها بسته نمی شود حرف زدن از 

گردشگری تا پساکرونا، خیال پردازی درباره روزهای خوش نیامده گردشگری است.

گردشگری در پسا کرونا
بسیاری اعتقاد دارند کرونا گردشگری در پسا کرونا را بشدت تغییر خواهد داد و پای روبات های 
میهماندار یا حمل بار در هواپیما و فرودگاه ها را به این صنعت باز خواهد کرد. رستوران ها با 
گارسن های گان دار و نقاب زده هوشمند خواهند شد. ضدعفونی لحظه ای آسانسورها به یکی 
از ضرورت های هتلداری تبدیل می شود. پسا کرونا 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 ۹۹ پساکرونای ایران به شمار می رفت اما موج جدید کرونا در تابستان همه نقشه ها را 
بهم ریخت. بسیاری امیدوارند سال ۲۰۲۲ پایان این همه گیری مرگبار باشد اما این ریزک  تاجدار 
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پیــدا کــردن غذاهــای حــالل نیــز در برخــی 
از کشــورها بســیار ســخت اســت بــه 
همیــن دلیــل اغلــب گردشــگران مســلمان 
در تعییــن مقصــد ســفرهای خــود بــه دنبال 
کشــورهایی هســتند کــه فروشــگاه ها و 
رســتوران های حــالل داشــته باشــد یــا 
ســعی می کننــد در مــدت ســفر خــود 
ــد. برخــی از فعالیت هــای  گیاه خــواری کنن
تفریحــی نیــز برای مســلمانان دردســرآفرین 
اســت. زنــان مســلمان باتوجــه بــه پوشــش 
خــود نمی تواننــد همانند ســایر مســافران از 
امکانــات تفریحی همچــون دریاها اســتفاده 
ــای  ــدم مکان ه ــه ع ــه ب ــا توج ــد و ب کنن
مخصــوص بانــوان در برخــی کشــورها 
اغلــب ایــن زنــان مســلمان از برخــی 
ــن  ــه ای ــوند. هم ــروم می ش ــات مح تفریح
ــد  ــم داده ان ــت ه ــه دس ــت ب ــل دس عوام
ــه عنــوان یکــی  ــا "گردشــگري حــالل" ب ت
از شــاخه هــاي مهــم صنعــت گردشــگري 
ــران  ــال ای ــن ح ــا ای ــد. ب ــود بیای ــه وج ب
بــه عنــوان یــک کشــور مســلمان کــه 
ــه  ــا ب ــن کشــور دنی ــی شــک حــالل تری ب
ــاخه  ــن ش ــهمی از ای ــد س ــی آی ــمار م ش
بــه خــود اختصــاص نــداده و اگــر هــم بــه 
گردشــگري حــالل فکــر مــی کنــد، آنقــدر 
ــده نشــود. ــه دی ــف هســت ک ــم و ضعی ک
منظــور از گردشــگری حــالل تنهــا اســتفاده 
از مکان هــای مذهبــی در طول ســفر نیســت 
بلکــه منظــور آن اســت کــه مســلمانان 
ــواع تفریحــات اســتفاده  بتواننــد از همــه ان
کننــد بــه شــرطی کــه ایــن تفریحــات مغایر 

بــا اصــول شــریعت نباشــد.
 )UNWTO(  ســازمان جهانــی جهانگــردی
 )HALAL TOURISM( گردشــگری حــالل
را محصــول جدیدی از صنعت گردشــگری 
تعریــف کــرده کــه برنامه هــای تفریحــی و 

گردشــگری ویــژه ای را بــرای مســلمانان تــدارک می بینــد. بــه ایــن معنــا کــه مســلمانان از 
هــر کشــوری کــه باشــند مایلنــد در ســفرهای خــود بــه آداب شــرعی عمــل کننــد.

منظــور از گردشــگری حــالل، نوعــی از گردشــگری مذهبــی اســت کــه تمــام فعالیت های 
ــن  ــن اســالمی مجــاز شــمرده می شــود و کشــورهای توســعه یافته از ای آن از نظــر قوانی

روش بــرای جــذب گردشــگران مســلمان جهــان از یکدیگــر ســبقت می گیرنــد.

* کمبود غذاي حالل در دنیا
 جالــب اینجاســت کــه در دل ایــن واژه آنقــدر معنــی نهفتــه و آنقــدر مــی توانــد اقتصــاد 
یــک کشــور را شــکوفا کنــد کــه نمــی تــوان بــه راحتــی از کنــار آن گذشــت. "گردشــگري 
حــالل" واژه اي اســت کــه مــی توانــد برچســب تــک تــک اســتانهاي ایــران شــود و نــگاه 
تمــام دنیــا را بــه ســمت خــود بچرخانــد. مهــم نیســت بــه کــدام اســتان ایــران ســفر مــی 
کنیــد، مهــم ایــن اســت کــه هــر یــک از آنهــا مــی توانــد خدماتــی منحصــر بفــرد ارایــه 
کنــد. از فــارس و آذربایجــان و گیــالن و خراســان گرفتــه تــا قــم و اصفهــان و هرمــزگان 
و ایــالم. هــر یــک از ایــن اســتانها آنقــدر پتانســیل دارنــد کــه هــر کــدام بــه تنهایــی مــی 
تواننــد پاســخگوي میلیونهــا گردشــگر حــوزه ســالمت باشــند. امــا بــا ایــن حــال و بــر 
اســاس گــزارش وضعیــت اقتصــاد اســالمی جهــان کــه ســاالنه منتشــر می شــود، بررســی 
وضعیــت گردشــگری حــالل در کشــورهای مختلــف دنیــا نشــان می دهــد ایــران به عنــوان 
ــر گردشــگری حــالل خــارج  یکــی از کشــورهای اســالمی ، از لیســت کشــورهای برت
شــده اســت. ایــن درحالــی اســت کــه در گــزارش ســال قبــل، ایــران رتبــه هفتــم را در 
میــان مقاصــد برتــر گردشــگری حــالل در اختیــار داشــت. درهمیــن حــال، کشــوری مانند 
عربســتان از رتبــه دهــم بــه رتبه ششــم صعــود کــرده و امــارات نیــز رتبــه دوم را دارد. الزم 
بــه ذکــر اســت ایــران بــا ۲/ ۷ میلیــارد دالر یکــی از بازار هــای مهــم گردشــگری حــالل در 
گــزارش ســال گذشــته بــود کــه ایــن میــزان اکنــون ۴/ ۷ میلیــارد دالر اعــالم شــده اســت.
پیــدا کــردن غذاهــای حــالل نیــز در برخــی از کشــورها بســیار ســخت اســت بــه همیــن 

انگیز  ظرفیت شــگفت 
در  یران  ا استان هاي   
“گردشگري حالل”

حوریه ملکي
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دلیــل اغلــب گردشــگران مســلمان در 
ــال  ــه دنب ــن مقصــد ســفرهای خــود ب تعیی
کشــورهایی هســتند کــه فروشــگاه ها و 
رســتوران های حــالل داشــته باشــد یــا 
ســعی می کننــد در مــدت ســفر خــود 

کننــد. گیاه خــواری 
برخــی از فعالیت هــای تفریحــی نیــز بــرای 
مســلمانان دردسرآفرین اســت. زنان مسلمان 
باتوجــه بــه پوشــش خــود نمی تواننــد 
همانند ســایر مســافران از امکانــات تفریحی 
همچــون دریاهــا اســتفاده کننــد و بــا توجــه 
بــه عــدم مکان هــای مخصــوص بانــوان در 
برخــی کشــورها اغلــب ایــن زنان مســلمان 

از برخــی تفریحــات محــروم می شــوند.
ــر  ــفر از دیگ ــب س ــان مناس ــاب زم انتخ
ــت،  ــلمان اس ــگران مس ــکالت گردش مش
ــه  ــردن ب ــفر ک ــان س ــاه رمض ــه در م چراک
ــخت  ــا س ــرای آن ه ــر ب ــورهای دیگ کش
خواهــد بــود یــا بــه دلیــل برگــزاری 
دیــن  بــا  کــه  جشــنواره هایی  برخــی 
اســالم مغایــرت دارد در کشــورهای مــورد 
ــان  ــد زم ــعی می کنن ــا س ــان، عموم نظرش

ــد. ــق بیاندازن ــه تعوی ــود را ب ــفر خ س
ــل از ســفر خــود  گردشــگران مســلمان قب
ــه ممکــن اســت  ــواردی ک ــی م ــد تمام بای
ــی  ــد را بررس ــکل آفرینی کن ــان مش برایش
ــه  ــد ک ــا مقصــدی را انتخــاب کنن ــد ت کنن
ــته  ــا داش ــرای آن ه ــر را ب ــن دردس کمتری

ــور؟ ــدام کش ــا؟ ک ــاي دنی ــد. کج باش

* تسخیر بازار حالل ، توسط غیر مسلمانها
اواســط ســال ۹۵ بــود کــه اعــالم شــد ســهم ایــران از گردشــگري حــالل ۳ درصــد کل 
صنعــت گردشــگری حــالل در جهــان اســت. ایــن در شــرایطی اســت کــه ایــران بــا وجود 
اینکــه یــک کشــور کامــال اســالمی اســت و تمــام شــرایط گردشــگری حــالل را دارد هنوز 

نتوانســته بــه رقــم قابــل قبولــی در ایــن زمینــه دســت پیــدا کنــد.
در آن زمــان مســعود ســلطانی فــر رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی وقــت کشــور دربــاره 
وضعیــت گردشــگری حــالل در ایــران گفتــه بــود:"     اکنون درآمــد حاصل از گردشــگری 
و ســرگرمی داخلــی و خارجــی در جهــان برابــر ۶ هــزار و ۵۰۰ میلیــارد دالر اســت که ۱۵۰ 
میلیــارد دالر از ایــن مبلــغ درآمــد کشــورهای جهــان از محــل گردشــگری خارجــی و ۱۶۰ 

میلیــارد دالر در بخــش گردشــگری حالل اســت."
ــش از  ــان بی ــالل در جه ــگری ح ــد گردش ــوه درآم ــت بالق ــه ظرفی ــان اینک ــا بی وي ب
ــت  ــوزه صنع ــران در ح ــد ای ــه داد: "درآم ــود ، ادام ــن زده می ش ــارد دالر تخمی ۲۵۰ میلی
گردشــگری طبــق توافــق انجــام شــده میــان ســازمان میــراث فرهنگــی بــا بانــک مرکــزی، 
ســازمان برنامــه و بودجــه و نیــز ســازمان توســعه و تجــارت معــادل ۷.۵ میلیــارد دالر در 

ــود". ــرآورد می ش ــال ب س
بــا ایــن تفاســیر و بــا توجــه بــه اینکــه بیــش از نیمــی از گردشــگران خارجــی بــا هــدف 
زیــارت بــه ایــران ســفر مــی کننــد، بایــد نیمــی از درآمــد کل صنعــت گردشــگری کشــور 
را در حــوزه گردشــگری حــالل دانســت. یعنــی حــدود۳و نیــم میلیــارد دالر از درآمدهــا به 

ایــن حــوزه اختصــاص دارد.
ــی خــورد  ــم م ــران در شــرایطی رق ــز در حــوزه گردشــگري حــالل ای ــاي ناچی درآمده
کــه بســیاری از کشــورهای غیرمســلمان تــازه متوجــه شــده انــد ســرمایه گذاری در ایــن 
حــوزه ســود خوبــی دارد و اخیــرا اقــدام بــه ســرمایه گــذاري در ایــن زمینــه کــرده انــد. 
البتــه بــاز هــم در کمــال تاســف بایــد گفــت اقدامــات آنهــا در حالــی در کمتریــن زمــان 
ــه ۴ دهــه اســت در تاسیســات گردشــگری  ــک ب ــران نزدی ــه ای ــه نتیجــه مــی رســد ک ب
کشــور و مکان هــای تاریخــی، فرهنگــی، اردوگاه هــا و مناطــق طبیعــی ارائــه ســرویس در 
چهارچــوب گردشــگری حــالل مــی کنــد امــا عــدم تبلیــغ و استانداردســازی در ایــن زمینه 
موجــب شــده نــه تنهــا ســازوکار اجرایــی آن چنــان کــه بایــد فراهــم نشــود بلکــه حتــی 
در داخــل کشــور هــم کســی بــا واژه گردشــگري حــالل آشــنا نباشــد کــه بخواهــد بــراي 

ســرمایه گــذاري در آن قدمــی بــردارد
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می دهــد  نشــان  آمــاری  تحلیل هــای 
ــگران  ــه ای از گردش ــل مالحظ ــش قاب بخ
همســایه،  گردشــگران  به ویــژه  ورودی، 
کــه بــه کشــور می آینــد بــا هــدف درمــان 
اســت. در ایــن میــان چهــار کشــور عمــان، 
افغانســتان، عــراق و جمهــوری آذربایجــان 
ایــن  در  ایــران  بازارهــای  اصلی تریــن 

زمینــه محســوب می شــوند.
ایــن در حالــی اســت کــه بــه گفتــه 
ــر  فعــاالن گردشــگری ســالمت چــون اکث
کانال هــای  از  ایــن گردشــگران عمــال 
رســمی وارد چرخــه گردشــگری ســالمت 
مالــی  عوایــد  تنهــا  نــه  نمی شــوند 
اقتصــاد  شــریان های  بــه  قابل توجهــی 
رســمی تزریــق نمی کننــد، بلکــه اکثــر 
عوایــد ایــن گردشــگران ســالمت نصیــب 
ــود  ــکانی می ش ــطه ها و پزش ــا، واس دالل ه
ــگران  ــی گردش ــر دالل ــه ام ــرا ب ــه اخی ک
همیــن  در  آورده انــد.   روی  ســالمت 
ــرل  ــت و کنت ــور مدیری ــه منظ ــرایط و ب ش
ــری  ــورای راهب ــالمت، ش ــگران س گردش
ســالمت کشــور چنــد ســالی هســت 
ــا  ــه اساس ــور ایی ک ــه؛ ش ــکل گرفت ــه ش ک
ــت  ــرای مدیری ــکل گیری اش ب ــفه ش فلس
فعالیت هــا در زمینــه ســالمت گردشــگرانی 
ــران  ــه ای ــی ب ــدف درمان ــا ه ــه ب ــت ک اس
ورود می کننــد. بــا ایــن همــه به نظــر 
می  رســد تــا بــه حــال در آن اتفــاق مثبتــی 
ــن  ــی بی ــی هماهنگ ــورده و حت ــم نخ رق
دســتگاه هایی کــه در آن عضــو هســتند 
میراث فرهنگــی،  ســازمان  جملــه  از 
وزارت  گردشــگری،  و  صنایع دســتی 

بهداشــت، اتــاق بازرگانــی ایــران، ســازمان نظــام پزشــکی و وزارت امــور خارجــه ایجــاد 
نکــرده اســت؛ تــا جایــی کــه دبیــر ایــن شــورا در پاســخ بــه برخــی از ســواالت در زمینــه 
تصمیماتــی کــه الزم اســت شــورا بگیــرد، تــوپ را در زمیــن وزارت بهداشــت به عنــوان 

یکــی از بازیگــران ایــن بخــش می انــدازد.

چالش های اساسی
ــه جــذب گردشــگر ســالمت  ــران پتانســیل الزم را در زمین ــا وجــود آنکــه ای ــا چــرا ب ام
دارد، همچنــان نتوانســته در ایــن زمینــه حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــد؟ ســعید صدری، 
مدیــر بخــش گردشــگری ســالمت یکــی از آژانس هــای مســافرتی کشــور در ایــن زمینــه 
ــه گردشــگری ســالمت از  ــت در زمین ــت دول ــد: «عــدم حمای ــه «دنیای اقتصــاد» می گوی ب
جملــه مهم تریــن دالیلــی اســت کــه باعــث شــده ایــن شــکل از گردشــگری مغفــول باقــی 
بمانــد. نــگاه دولــت در ایــن بخــش نــگاه تخصصــی نیســت و کســانی کــه در ایــن حــوزه 
به عنــوان مدیــر هســتند افــراد متخصــص در بخــش گردشــگری نیســتند و نتیجــه همیــن 
ــی وجــود دارد؛  می شــود کــه شــاهد آن هســتیم.» او معتقــد اســت طرح هــا و راهکارهای
امــا در دولــت بودجــه ای بــه آن اختصــاص داده نمی شــود و در اولویــت قــرار نمی گیــرد: 
ــا  ــال ت ــوان مث ــرد. به عن ــکل نمی گی ــاخت های الزم ش ــا زیرس ــود دارد؛ ام ــکار وج «راه
ــری  ــرد و انتقال پذی ــورت نگی ــی ص ــز درمان ــی مراک ــذاری بین الملل ــه اعتبارگ ــی ک زمان
بیمه هــای درمانــی بــه مرحلــه اجرایــی درنیایــد نمی تــوان امیــدی بــه گردشــگری ســالمت 
ــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره می کنــد کــه ایجــاد زیرســاخت ها و ســر و  داشــت.» صــدری ب
ســامان دادن بــه دالل هــا وظیفــه دولــت اســت و توســعه، مدیریــت و پیشــبرد گردشــگری 

ســالمت بــه شــرط وجــود زیرســاخت ها بــر عهــده بخــش خصوصــی خواهــد بــود.
ــر  ــرخ ارز در یکــی دو ســال اخی ــن فعــال گردشــگری ســالمت، افزایــش ن ــه ای ــه گفت ب
فرصــت مناســبی بــود کــه در صــورت وجــود زیرســاخت ها می توانســت بیــش از پیــش 
گردشــگری ســالمت کشــور را در منطقــه توســعه دهــد؛ بــه ایــن ترتیب نــه تنها می شــد از 
گردشــگران ســالمت از کشــورهای همســایه میزبانــی کــرد، بلکــه امــکان جذب گردشــگر 
ــران می توانســت  ــز بیشــتر می شــد و ای ــی نی ــی و آمریکای ســالمت از کشــورهای اروپای
رقبــای منطقــه را نیــز کنــار بزنــد. امــا متاســفانه بــه دلیــل نبــود برنامه  ریــزی و آینده نگــری 
ایــن فرصــت ماننــد بســیاری از فرصت هــای توســعه گردشــگری در حــال از دســت رفتــن 

. ست ا

تناقض اجرایی شورای گردشگری سالمت
باوجــود تمــام ایــن ضعف هــا و نبــود زیرســاخت ها، امــا امیــن حقیقــت، دبیــر شــورای 

آزاده باقری

عواید مالی گردشگری سالمت 
به جیب چه کسانی می رود؟

۴ بازار اصلی گردشگری سالمت
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ــور در  ــالمت کش ــگری س ــری گردش راهب
ــن  ــه ای ــاد» ب ــای اقتص ــا «دنی ــو ب گفت وگ
ــا  ــورا ب ــن ش ــه ای ــد دارد ک ــوع تاکی موض
همــکاری ۵ عضــو در زمینــه توســعه 
گردشــگری ســالمت بــه خوبــی در حــال 
برنامه ریزی هــای  و  هســتند  پیــش روی 
ــده.  ــام ش ــوص انج ــن خص ــادی در ای زی
نــه  هنــوز  کــه  برنامه ریزی هایــی  امــا 
ــود  ــه بهب ــه اش ب ــده اند و نتیج ــی ش عمل
کمــک  ســالمت  گردشــگری  شــرایط 
ــای هــدف  ــاره بازاره ــت درب ــرده. حقیق ک
ــازار عمــان،  می گویــد: «در حــال حاضــر ب
افغانســتان، عــراق و جمهــوری آذربایجــان 
ــای  ــت. برنامه ه ــورا اس ــن ش ــت ای اولوی
زیــادی وجــود دارد بــرای آنکه واســطه های 
غیرقانونــی برداشــته و تــالش می شــود 
عرصــه بــر فعالیت هــای غیرقانونــی تنگ تر 
شــود.» او در همیــن زمینــه بــه ایجــاد یــک 
ســامانه جامــع گردشــگری ســالمت اشــاره 
ــن  ــق ای ــه می دهــد: «از طری ــد و ادام می کن
ــا،  ــد آژانس ه ــی مانن ــاالن قانون ــامانه فع س
ــگری و...  ــان گردش ــتان ها، راهنمای بیمارس
می تواننــد فعالیــت خــود را راحت تــر 
انجــام دهنــد تــا مســیر بــرای متقاضیــان نیز 
همــوار شــود.» البتــه حقیقــت، ایــن ســامانه 
ــی  ــای قانون ــتای فعالیت ه ــا در راس را تنه
می دانــد و پاســخی بــه اینکــه فعــاالن 
غیرقانونــی و دالالن چگونــه مدیریــت 

می شــوند، نــدارد.
گردشــگری  راهبــری  شــورای  دبیــر 
ســالمت کشــور دربــاره اعتبارگــذاری 
بین المللــی مراکــز درمانــی تاکیــد می کنــد 
ایــن موضــوع در اختیــار وزارت بهداشــت 
اســت و ایــن وزارتخانــه بایــد آن را پیگیری 
ــای  ــاره محدودیت ه ــن درب ــد. همچنی کن
انتقال پذیــر  بــرای  درمانــی  بیمه هــای 

بــودن ایــن بخــش را هــم وظیفــه بیمه هــا دانســته کــه البتــه بــه گفتــه وی، آنهــا قول هــای 
مســاعدی نیــز در ایــن زمینــه داده انــد. ایــن در حالــی اســت کــه حقیقــت بــه «میراث آریــا» 
گفتــه بــود هرگونــه آیین نامــه و مصوبــه جدیــد در حــوزه گردشــگری ســالمت از طریــق 
ــود و ۵  ــانی می ش ــالغ و اطالع رس ــالمت، اب ــگری س ــری گردش ــورای راهب ــه ش دبیرخان
عضــو شــورا مبنــی بــر اتخــاذ تصمیمــات گروهــی بــرای دســتیابی بــه سیاســت واحــد، 
از ایــن پــس هرگونــه پیشــنهاد دربــاره شــیوه نامه فعالیــت در ایــن حــوزه بــرای فعــاالن و 
شــرکت های خدمــات  مســافرتی و گردشــگری و همچنیــن بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی 
مربوطــه پــس از بررســی کارشناســی و تاییــد در شــورا به عنــوان مصوبــه الزم االجــرا ابــالغ 

خواهــد شــد.
بــه بــاور کارشناســان، توجــه بــه گردشــگری ســالمت، تبلیغــات در ایــن زمینــه و ورود بــه 
بــازار رقابتــی در منطقــه از جملــه اقداماتــی اســت کــه می توانــد ایــران را به عنــوان مقصــد 
گردشــگری ســالمت نــه تنهــا بــرای کشــورهای همســایه، بلکــه بــرای ســایر کشــورهای 
جهــان معرفــی کنــد. بــا ایــن همــه بــه بــاور صاحب نظــران، دولــت بایــد در ایــن زمینــه 
تبلیغــات و بازاریابــی را جــدی بگیــرد، قوانیــن جدیــد ارائــه دهــد و بیماربرهــا و دالل هــای 
در ایــن زمینــه را ســاماندهی کنــد. همچنیــن بخــش خصوصــی را در ایــن زمینــه مــورد 
ــن  ــر ای ــد در غی ــم کن ــش فراه ــن بخ ــرای ای ــاخت ها را ب ــد و زیرس ــرار ده ــت ق حمای
صــورت کشــورهای دیگــری هســتند کــه بــه راحتــی می تواننــد گــوی ســبقت را از ایــران 

برباینــد و در ایــن حــوزه قــدرت اول منطقــه شــوند.
/ دنیای اقتصاد
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پزشــکی  اســتراتژی گردشــگری  کارگاه 
ــرا" در ارزروم  ــرقی اخی ــمال ش ــی ش آناتول
برگــزار شــد. رئیــس شــورای گردشــگری 
ــوان  ــت عن ــن نشس ــه در ای ــکی ترکی پزش
کــرد: بــر اســاس آمــار ســازمان آمــار ترکیــه 
در  اخیــر  ســال  در ۱۵  ترکیــه   )TÜİK(
گردشــگری پزشــکی رشــد ســریعی داشــته 
اســت بــه نحــوی کــه از ۱۶۵ کشــور جهان 
پذیــرای ۸۹۰ هــزار بیمــار در بیمارســتان ها 
ــتند.  ــاری هس ــال ج ــان در س ــت درم تح
وی افــزود: تــا پایــان ســال ۲۰۱۸ میــالدی 
۸,۵ میلیــارد دالر درآمــد از راه گردشــگری 
ســالمت کســب شــده اســت. رئیــس 
ــه  ــه رتب ــکی ب ــگری پزش ــورای گردش ش
ــان در  ــکا و آلم ــد از آمری ــه بع ــوم ترکی س
گردشــگری پزشــکی اشــاره کــرده و عنــوان 
کــرد: در ســال ۲۰۱۹ هدفمــان پذیرایــی از 
ــه درآمــد ۱۰  ۱ میلیــون بیمــار و رســیدن ب
ــدی  ــدف بع ــد و ه ــارد دالری می باش میلی
ــار  ــون بیم ــه ســقف ۲ میلی ــز رســیدن ب نی
ــال ۲۰۲۳  ــد در س ــارد دالر درآم و ۲۰ میلی
ــتانبول،  ــب اس ــگران اغل ــد. گردش می باش
آنتالیــا و آنــکارا را بــرای درمان ترجیــح داده 
ــتان های  ــراد بیمارس ــن اف ــه %۹۲ ای ــد ک ان
بیمارســتان های  نیــز   ۸% و  خصوصــی 
ــگران  ــد. گردش ــح داده ان ــی را ترجی دولت
پزشــکی ســالمت عــالوه بــر جراحــی  های 
ــی،  ــان، رادیوتراپ ــی و زن ــی و عموم زیبای
ــای  ــاری  ه ــم، بیم ــزری چش ــی لی جراح

دهــان و دنــدان، درمــان نابــاروری، بیماری هــای قلبــی و عروقــی و پیونــد عضــو بــه ترکیــه 
مــی  آینــد. ترکیــه همچنیــن در زمینــه گردشــگری پزشــکی، ترمــال بــرای ســالخوردگان و 
ــه از  ــد. بیشــترین تعــداد بیمــار در ترکی ــه می کن ــات گســترده ای ارائ ــز خدم ــان نی توانیاب

ــند.  ــیه می باش ــن و روس ــان، اکرای ــی، آذربایج ــراق، لیب ع

خالصه ای از سیستم سالمت در ترکیه
تشکیالت خدمات بهداشتی درمـــانی در ترکیـــه اساســـا زیرمجموعه ای از وزارت سالمت 
ــگاه ها، وزارت  ــی، دانش ــازمان تامین اجتماع ــط س ــه توس ــت ک ــور اس ــن کش )MOH( ای
دفــاع، پزشــکان خصوصــی، دندان پزشــکان و داروســازان اداره می شــود .در ترکیــه وزارت 
بهداشــت نیــز ارائه دهنــده مراقبت هــای بیمارســتانی، مراقبــت بهداشــتی و تنهــا ارائه کننــده 
خدمات بهداشــتی و درمانی اســت. اگرچه بیمارستان های خصوصی نیـــز خـــدمات ارائـــه 
می دهنـــد، ولـی ظرفیتـشان کـــم اسـت. در سـطح مرکـــزی، وزارت سالمت سیاست گذار 
سالمتی و ارائـــه خـــدمات بهداشـــتی اســـت و در ســـطح استانی، خدمات بهداشـــتی و 
درمـــانی از طریـــق هیئت  مدیره های سالمت استانی که از نظـــر مـــسئولیت، فرمانـــداران 
در هــر اســـتان هـــستند، انجــام می شــود.در ترکیــه خدمــات بهداشــت و درمــان ارائه  شــده 
ــا  توســط وزارت بهداشــت و درمــان بــه وســیله وزارت دارایــی تامیــن مالــی می شــود. ب
ــت از ســالمت پرســنل و وابســتگان  ــه مراقب ــه طــور مجــزا ب ــاع ب ــن حــال وزارت دف ای
نظامــی می پــردازد و شــورای آمــوزش عالــی مســئول بیمارســتان های دانشــگاهی اســت.
ســبک ارائــه خدمــات بهداشــتی درمانــی در ترکیــه مشــابه ســبک آمریکایــی اســت، به طور 
مثــال پزشــکان ایــن اختیــار را دارنــد کــه هــر دارویــی را بــه هــر مقــداری تجویــز کننــد. 
ــده دارو  ــه بیشــتر از دریافت کنن ــد، هزین ــه بع ــه اینکــه از داروی ســوم ب ــه مشــروط ب البت
گرفتــه شــود و پزشــکان و گروه هــای ارائه دهنــده خدمــت در ایــن خصــوص محدودیتــی 

ندارنــد، کــه ایــن خــود یــک چالــش در حــوزه ســالمت اســت.
نظــام آموزشــی ایــن کشــور بــه ســمت مســیری تجربــی و فعالیــت دانشــجویان پزشــکی 
زیــر نظــر متخصصــان اروپایــی تغییــر کــرده اســت و نســلی قدرتمندتــر در نظــام پزشــکی 
ایــن کشــور پــرورش یافتــه اســت، نســلی کــه می توانــد خــود از تعلیــم  دهنــگان نســل های 
ــاط کادر  ــکان ارتب ــژه، ام ــزی وی ــا احــداث مراک ــالش شــده  ب ــان ت بعــدی باشــد. همزم
خدمــات درمانــی بیمارســتان ها و مراکــز بهداشــتی درمانــی بــا بنیادهــای بــزرگ پژوهشــی 
ــز  ــا مراک ــاط خــود ب ــظ ارتب ــه حف ــادر ب ــن کشــور ق ــا نظــام پزشــکی ای ــظ شــود ت حف

ترکیه در  گردشگری ســالمت  بر  مروری 
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ــی باشــد. پزشکی-پژوهشــی بین الملل
ــه  ــورهایی را ک ــالمت، کش ــگران س گردش
ــا قیمــت مناســب تــری  کیفیــت برتــر را ب
ارائــه می کننــد برمی گزیننــد. همچنیــن 
بــه  پزشــکی  و  ســالمت  گردشــگران 
رعایــت اســتانداردهای کمیســیون مشــترک 
ــت  ــژه دق ــور وی ــه ط ــی )JCI( ب بین الملل
ــتان دارای  ــا ۴۸ بیمارس ــه ب ــد. ترکی می کنن
اســتاندارد و شــرایط )JCI( در رتبــه ششــم 

ــرار دارد. ــان ق جه
جــذب مشــتری از ســهم ســنتی بــازار 
ــران از کشــورهای  گردشــگری ســالمت ای
ــک از دســتاوردهای  آذربایجــان و عــراق ی
ــه   ــن زمین ــه در ای ــد ترکی ــت جدی سیاس
ــتان ها  ــداث بیمارس ــا اح ــه ب ــد ک می باش
و مراکــز تخصصــی و فــوق تخصصــی در 
اســتانهای مــرزی بــا کشــورمان و همچنیــن 
مــدت زمــان انتظــار پاییــن تــر، ارائــه 
ــده  ــق ش ــر محق ــر و ارزرانت ــات بهت خدم

ــت. اس
ــی از  ــن الملل ــاران بی ــداوای بیم سیســتم م
قبیــل نیــاز بــه مترجــم و نیــاز هــای دیگــر 
تامیــن شــده اســت.  ســاختار ســازمان 

توریســم ســالمت، وابســته بــه وزارت ســالمت، خدمــات ترجمــه بــه صــورت ۲۴ ســاعته 
و در هفــت روز هفتــه بــه زبان هــای عربــی، انگلیســی، آلمانــی و روســی از طریــق تلفــن 
۱۱۲ در مــوارد اورژانســی، تلفــن ۱۸۴ در خصــوص شــکایات و همچنیــن در بیمارســتان ها 

ــه می گــردد. ــی ارای ــن الملل ــه بیمــاران بی ــز ب نی
در ترکیــه بــه جــای ســاخت بیمارســتانی کــه در آن فقــط پزشــکان حرفــه ای و مجــرب 
خدمــات درمانــی ارائــه کننــد،  یــک مجموعــه کامــل درمانــی ســاخته شــده اســت کــه 
کلیــه خدمــات درمانــی را کــه در طــول دوره درمــان نظیــر خدمات بهداشــتی و توانبخشــی، 

مراقبــت و هتلینــگ را ارائــه مــی دهنــد. 
ایجــاد ســایت هــای کلــی معرفــی خدمــات درمانــی ترکیــه بــه دنیــا بــه زبان هــای مختلــف 
ــاران  ــرش بیم ــه پذی ــایت اتحادی ــن آدرس و س ــا ای ــه" ب ــان در ترکی ــایت "درم ــر س نظی
خارجــی İPSA   و ایجــاد ســایت بــه زبان هــای گوناگــون و بــه ویــژه کشــورهای هــدف 
اولویــت اصلــی مراکــز بیــن المللــی پذیــرش بیمــاران اســت. بــه عنوان مثــال ســایت مرکز 
بیمارســتان آنادولــو مدیــکال ســنتر بــه ایــن آدرس و گــروه بیمارســتانی آجــی بــادام بــه این 

آدرس بــه زبــان فارســی معرفــی و در دســترس متقاضیــان می باشــد.
ایجــاد واحــد خدمــات بیــن المللــی در بیمارســتان ها، واحــد خدماتــی کاملــی اســت کــه 
بــه رفــع نیازهــای بیمــاران بیــن المللــی در مــدت اقامــت در بیمارســتان اختصــاص داده 
شــده اســت. یکــی از مشــاوران، بیمــار را در طــول کلیــه مراحــل در بیمارســتان راهنمایــی 
کــرده، تمــام جزئیــات الزم را پیگیــری نمــوده و تمرکــز بــر روی رونــد بهبــود بیمــاری را 
بــرای بیمــار و خانــواده ی بیمــار فراهــم می کنــد. کارمنــدان مجــرب بخــش خدمــات بیــن 
المللــی وقــت مالقــات، اقامــت، حمــل و نقــل و جابجایــی ، خدمــات ترجمــه، امــور ورود 

بــه بیمارســتان و امــور مالــی همــراه بــا تمــام جزئیــات را هماهنــگ مــی نماینــد.
ــا بیمارســتان های مطــرح دنیــا نیــز از اقدامــات دیگــری  اســت  هماهنگــی و همــکاری ب

ــود. ــام می ش ــه انج ک
ــرای  ــان انتظــار ب ــن اســت.  زم ــرای انجــام عمــل  بســیار پایی ــه ب ــان انتظــار در ترکی زم
جراحــی زانــو در یــک کشــور غربــی ۱۸ مــاه اســت، امــا در ترکیــه ایــن زمــان بــه دو هفتــه 

ــد. ــل می یاب تقلی
ــی،  ــتان های دولت ــورمان بیمارس ــای کش ــرز ه ــک م ــرقی و نزدی ــی ش ــه آناتول در منطق
دانشــگاهی و تخصصــی نظیــر بیمارســتان های تخصصــی دهــان و دنــدان وجــود دارنــد. 
ــه ای ارزروم ، بیمارســتان وان  ــد از:بیمارســتان منطق ــز مطــرح عبارتن ــه مراک ــن زمین در ای

ــی آغــری ،بیمارســتان دولت

ترکیــه در 15 ســال اخیــر در 
رشــد  پزشــکی  گردشــگری 
ســریعی داشــته اســت بــه 
ــاری از  ــال ج ــه در س ــوی ک نح
165 کشــور جهان پذیــرای 890 
هــزار بیمــار در بیمارســتان ها 

ــتند ــان هس ــت درم تح
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انســان توســط حــواس خــود دنیــای 
ترکیــب  می کنــد.  درک  را  اطرافــش 
همزمــان دنیــای واقعــی و تصاویــر مجــازی 
مفهــوم واقعیــت افــزوده را شــکل می دهــد. 
در واقعیــت افــزوده )AR( ارزش اولیــه 
واقعیــت موجــود حفــظ شــده و اطالعــات 
ــری  ــدات کامپیوت حســاس آن توســط تولی
بدیــن شــکل  می شــوند.  داده  پوشــش 
ــا  ــتقیم ی ــده، مس ــی زن ــای فیزیک ــک نم ی
غیرمســتقیم بــه عناصــر دنیــای واقعــی افراد 

اضافــه می شــود.

دســته بنــدی : واقعیــت افــزوده , 
ــمند ــهر هوش ــازی , ش ــت مج واقعی
انســان توســط حــواس خــود دنیــای 
ترکیــب  می کنــد.  درک  را  اطرافــش 
همزمــان دنیــای واقعــی و تصاویــر مجــازی 
مفهــوم واقعیــت افــزوده را شــکل می دهــد. 
در واقعیــت افــزوده )AR( ارزش اولیــه 
واقعیــت موجــود حفــظ شــده و اطالعــات 
ــری  ــدات کامپیوت حســاس آن توســط تولی
بدیــن شــکل  می شــوند.  داده  پوشــش 
ــا  ــتقیم ی ــده، مس ــی زن ــای فیزیک ــک نم ی
ــی  ــای واقع ــر دنی ــه عناص ــتقیم ب غیرمس
ــون  ــر پیرام ــود. عناص ــه می ش ــراد اضاف اف
عمدتــاً توســط سنســورها دریافــت شــده و 
توســط کامپیوتــر پــردازش می گردد. ســپس 
تولیــدات کامپیوتــری بــا یــک رابــط تعاملی 
ــردد،  ــه می گ ــی آمیخت ــر محیط ــا عناص ب
ــای  ــه صــورت یــک دنی ــه  طــوری کــه ب ب
مــوازات  بــه  می شــود.  درک  واقعــی 
ــاوری  ــزوده )AR(، فن ــت اف ــاوری واقعی فن
ــن  ــت مجــازی )VR( وجــود دارد. ای واقعی
ــط مجــازی  ــک محی ــاد ی ــا ایج ــاوری ب فن
ــاس  ــر اس ــر و ب ــمان کارب ــوی چش در جل
ــازی  ــط مج ــدن آن محی ــر و ب ــت س حرک

ــد. ــرار می کن ــل برق تعام
بــه عبــارت دیگــر هنگامــی کــه یــک فــرد هدســت واقعیــت مجــازی )VR( را بــر روی 
ســر خــود نصــب می کنــد، محیطــی را مشــاهده می کنــد کــه بــر اســاس تغییــر موقعیــت 
ــط  ــک محی ــه در ی ــرد ک ــی می پذی ــس از مدت ــان پ ــن انس ــد و ذه ــر می کن ــش تغیی بدن
واقعــی قــرار گرفتــه اســت. یــک محیــط واقعیــت مجــازی در هدســت واقعیــت مجــازی 
ــا اســتفاده  ــن ب ــر ای ــد. عــالوه ب ــه وجــود می آی توســط اپلیکیشــن های اختصاصــی آن ب
از گجت هــای دیگــر می تــوان حــواس دیگــر را نیــز تحــت تأثیــر قــرارداد تــا بــا ادغــام 
احساســات مختلــف تجربــه کاملتــری بــرای کاربر بوجــود آورد. محتــوای فنــاوری واقعیت 

ــا شبیه ســازی باشــد. ــوای ۳۶۰ درجــه ی ــه  دو شــکل محت ــد ب مجــازی )VR( می توان

تفاوت فناوری های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی 
همانطــور کــه اشــاره شــده واقعیــت افــزوده و واقعیــت مجــازی، هــر دو مبتنــی بــر تصاویر 
ایجــاد شــده توســط کامپیوتــر می باشــند. بااین حــال وجــه تمایــز ایــن دو در ایــن اســت که 
در واقعیــت مجــازی )VR( کلیــه عناصــر درک شــده توســط کاربــر، ســاخته شــده توســط 
کامپیوتــر هســتند. امــا در واقعیــت افــزوده )AR( بخشــی از اطالعاتــی را کــه کاربــر درک 
ــر ســاخته شــده اند.  ــد و بخشــی توســط کامپیوت ــای واقعــی وجــود دارن ــد، در دنی می کن
بــا اینکــه واقعیــت مجــازی )VR( نیازمنــد تجهیــزات خــاص خــود می باشــد، از واقعیــت 
افــزوده )AR( می تــوان بــا ابزارهــای ســاده تری ماننــد اپلیکیشــن ها و نرم افزارهــای قابــل 
ــزودن  ــت اف ــه قابلی ــا و گوشــی های هوشــمند اســتفاده نمــود ک ــر روی تبلت ه نصــب ب
امکانــات واقعیــت افــزوده را دارنــد. بــا نصــب ایــن نرم افزارهــا، تصاویــر توســط دوربیــن 
ــوان ورودی  ــه عن ــد میکروفــون، GPS و...( ب گوشــی هوشــمند و ســایر سنســورها )مانن
ــر  ــردازش تصوی ــپس پ ــود، س ــزوده داده می ش ــت اف ــزار واقعی ــه نرم اف ــی ب ــای واقع دنی
ــا آن، اطالعــات دیجیتالــی کــه می توانــد تصاویــر، صــدا و. . .  انجــام شــده و متناســب ب
باشــد قابــل اســتفاده می باشــد. عــالوه بــر آن امــکان مشــاهده محتــوای واقعیــت افــزوده از 

طریــق هدســت های AR ماننــد HoloLens نیــز وجــود دارد.

مجازی  قعیت  وا و  فــزوده  ا قعیت  وا با  یی  آشــنا
ربردها کا و  تفاوت ها   ، ــباهت ها ش  
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انواع واقعیت افزوده در اپلیکیشن ها
در  افــزوده  ارزش  واقعیــت  عمومــاً 
تقســیم  دســته  ســه  بــه  اپلیکیشــن ها 

: ند می شــو
ــن  ــو )Pattern Based(: ای ــر الگ ــی ب مبتن
ــک  ــایی ی ــا شناس ــوالً ب ــن ها معم اپلیکیش
الگــو توســط دوربیــن، محتــوای دیجیتالــی 
ــرار  ــر ق ــار کارب ــا آن را در اختی ــط ب مرتب
یــک  می تــوان  الگــو  ایــن  می دهنــد. 
تصویــر یــا لوگــو باشــد. بــه عنــوان مثــال 
ــی  ــا گوش ــا ب ــر کج ــه در ه ــی ک هنگام
ــد،  ــکن می کنی ــل را اس ــک هت ــود آرم ی خ
می توانیــد از ظرفیــت هتــل، امکانــات 
آن، منــو غــذا و لیســت قیمت هــای آن 
ــک  ــد ی ــو می توان ــن الگ ــوید. ای ــع ش مطل
ــاوری در  ــن فن ــرد ای ــد. کارب ــر باش تصوی
حــوزه گردشــگری در حــال توســعه اســت. 
شــما می توانیــد بــا مشــاهده تصاویــر یــک 
بروشــور توســط دوربیــن، از مــکان دقیــق، 
مســیرهای دسترســی و امکانــات موجود در 
هــر مســیر اطالعــات کافــی کســب نمــوده 
و ســایر تصاویــر مقصــد ســفرتان را ببینیــد.
 :)Location Based( مــکان  بــر  مبتنــی 
ــکان  ــزوده، م ــت اف ــاوری واقعی ــن فن در ای
 GPS جغرافیایــی کاربــر بــا اســتفاده از
بدســت آمــده و محتــوا بــر اســاس مــکان 
ــود.  ــش داده می ش ــر نمای ــی کارب جغرافیای
بــه عنــوان مثــال فــرض کنیــد بــرای خریــد 
خانــه ای وارد منطقــه ای می شــوید و بــا 
ــل  ــوارد قاب ــان، م ــر خیاب ــدم زدن در ه ق
ــا  ــدام از خانه ه ــر ک ــات ه ــروش و امکان ف

نمایــش داده می شــود.
مبتنــی بــر بــدن )Gesture Based(: در 
ــدد و  ــای متع ــا دوربین ه ــاوری ب ــن فن ای
حــرکات مختلــف بــدن تشــخیص داده 
شــده و دســتورات را دریافــت می کنــد.
ــت  ــزوده و واقعی ــت اف ــای واقعی کاربرده
مجــازی بســیار گســترده اســت. نخســتین 
تالش هــا بــرای دســتیابی بــه فنــاوری 
واقعیــت افــزوده در دهه هــای ۵۰ و ۶۰ 
ــگ را  ــون هیلین ــالدی آغــاز شــد. مورت می
ــت.  ــزوده دانس ــت اف ــدر واقعی ــوان پ می ت
ــده  ــن ای ــالدی اولی ــال ۱۹۶۲ می او در س
ــانی  ــدف اطالع رس ــا ه ــاوری را ب ــن فن ای
بــه افــراد در شــرایط خــاص مطــرح کــرد. 
نخســتین نمایشــگر واقعیــت افــزوده یــک 
ابــزار پوشــیدنی بــود کــه روی ســر قــرار 
ــر  ــت تصاوی ــرد می توانس ــت و ف می گرف
ــه را  ــط رایان ــده توس ــاد ش ــی ایج گرافیک

تجربــه کنــد. ایــن مســیر تــا دهــه ۹۰ میــالدی بــه تدریــج در حــال توســعه و پیشــرفت بود. 
در ایــن زمــان یکــی از محققان شــرکت بوئینــگ برای نخســتین بــار واژه واقعیت افــزوده را 
مطــرح کــرد. کاربردهــای متنــوع واقعیــت افــزوده در ســال ۱۹۹۷ در حوزه هــای پزشــکی، 
ســاخت و تولیــد، فعالیت هــای مکانیکــی و همچنیــن حــوزه ســرگرمی مــورد توجــه قــرار 
گرفــت و پــس از آن اســتفاده از ترکیــب تصاویــر گرافیکــی و دنیــای واقعــی روی تصاویــر 

ــد. ــج گردی ــا رای دوربین ه

ــه  ــرای ب ــات AR ب ــری امکان ــه بکارگی ــد ب ــیاری عالقه من ــع بس ــر صنای ــال حاض در ح
اشــتراک گذاری دانــش، آمــوزش، مدیریــت اطالعــات و ســازماندهی جلســات دور هســتند. 

انواع روش های مشاهده محتوای واقعیت مجازی
ــت. در  ــاهده اس ــل مش ــکل قاب ــه دو ش ــوالً ب ــازی معم ــت مج ــاوری واقعی ــوای فن محت
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هدســت های  قدیمی تــر  نســل های 
واقعیــت مجــازی، مشــاهده محتــوا از طریق 
گوشــی های هوشــمند اســت کــه در مقابــل 
ــوع  ــن ن ــد. در ای ــای می گیرن ــت ج هدس
مشــاهده محتــوا، امــکان حرکــت و تعامــل 
ــود  ــود وج ــاهده می ش ــه مش ــه ک ــا آنچ ب
ــل  ــوای از قب ــوان محت ــا می ت ــدارد و تنه ن
ــت آن  ــاده شــده را مشــاهده نمــود. مزی آم
ارزان بــودن هدســت های مربوطــه و تعــداد 
ــران آن در سراســر دنیــا اســت  بیشــتر کارب
ــد.  ــار دارن ــت ها را در اختی ــن هدس ــه ای ک
در نــوع پیشــرفته تر مشــاهده محتــوای 
حرفــه ای  هدســت های  طریــق  از   ،VR
ــر Oculus، HTC و  ــازی نظی ــت مج واقعی
play station اســت کــه محتــوای مربوطــه 
از طریــق کامپیوترهایــی بــا پیکره بنــدی 
ــش داده  ــر نمای ــه کارب ــردازش و ب ــاال پ ب
ــل  ــکان تعام ــرایط، ام ــن ش ــود. در ای می ش
کاربــر بــا محتــوای مشــاهده شــده از طریق 
ــار  ــه در اختی ــی ک ــورها و کنترلرهای سنس
ــوان  ــه عن ــم شــده اســت و ب اوســت فراه
ــد چراغــی را روشــن نمــوده  ــال می توان مث
ــن  ــد. در ای ــته نمای ــاز و بس ــا درب را ب ی
شــرایط ممکــن اســت ســناریوهای مختلفی 
ــه ای  ــود و تجرب ــی بش ــر ط ــط کارب توس

ــذارد. ــر بگ ــت س ــت را پش ــه واقعی ــر ب ــیار نزدیک ت بس

کاربردهای واقعیت افزوده و واقعیت مجازی
ــن  ــردد. ای ــیاری می گ ــتفاده بس ــمند اس ــهر هوش ــوزه ش ــای AR/VR در ح از قابلیت ه
فنــاوری بــا بهبــود تجســم المان هــا، رونــد برنامه ریــزی و توســعه شــهری را از نقشــه ها 
و ماکت هــا، بــه تخیــل و ابتــکار و مقایســه ســناریوهای مختلــف در زمــان کمتــر واگــذار 
کــرده اســت. عــالوه بــر ایــن، در مقایســه بــا ســناریوهای مختلــف برنامه ریــزی شــهری، 
ــد، اســتفاده می شــود. ــرای دقــت در مســائلی کــه از چشــم دور می مان تکنولــوژی VR ب

بیشــترین قابلیــت AR/VR در آمــوزش اســت. در کالس هــای آموزشــی بــا ایــن فنــاوری 
ــا عناصــر موجــود و  ــر ب ــل کارب ــا تجســم و تعام ــه و ب ــش یافت ــی افزای ــره وری زمان به
شبیه ســازی شــده، فراینــد آمــوزش جذابتــر و ســاده تر می گــردد. ایــن قابلیت هــا 
ــد  ــاک مانن ــای تخصصــی و خطرن ــاوری در حــوزه آموزش ه ــن فن ــده ای موجــب گردی

ــد حــوزه نظامــی و پزشــکی توســعه یاب
ــد  ــما می توانی ــت. ش ــرده اس ــدا ک ــوذ پی ــز نف ــب و کار نی ــوزه کس ــاوری در ح ــن فن ای
ــای  ــد، لباس ه ــه فروشــگاه بروی ــدون اینکــه ب ــی ب ــه راحت ــا اپلیکیشــن های AR/VR ب ب
مختلــف را امتحــان کنیــد، تغییــر دکــور خانــه را تغییــر دهیــد یــا در خانــه ای کــه هنــوز 
ــا ایــن فنــاوری در فضــای بســیار کمتــر  ســاخته نشــده قــدم بزنیــد. فروشــگاه ها نیــز ب
ــن  ــات ای ــی و تبلیغ ــوزه بازاریاب ــد. در ح ــه نماین ــود را ارائ ــوالت خ ــد محص می توانن
فنــاوری بــا ایجــاد محیــط متفــاوت می تواننــد تجربــه فرامــوش نشــدنی بــرای مشــتریان 

بالقــوه خــود خلــق نماینــد.
اکنــون ایــن فنــاوری در حــال توســعه در حــوزه پزشــکی، درمــان بیماری های روانشناســی 
ــان،  ــد گیاه ــرل رش ــاورزی )کنت ــی و...(، در کش ــالالت عصب ــراب، اخت )وحشــت، اضط

نظــارت بــر تجهیــزات و...(، گردشــگری و ســایر حوزه هــای مختلــف اســت. 
ایــن فنــاوری بــا ایجــاد تجربــه متفاوتــی از مســیر گذشــته، نویــد آینــده ای هوشــمند را 

بــرای انســان ها می دهــد.
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کابینت های معمولی
اندازه و شکل این کابینت ها مطابق استانداردهای متداول است. چون ابعاد قطعات این نوع کابینت، استاندارد است و تقریباً به صورت پیش ساخته 
وجود دارند، معموالً اگر سفارشی از این نوع، به کارگاهی برسد، همان روز و یا حداکثر ظرف چند روز نصاب می تواند آن را برای مشتری نصب 
کند. ابعاد و اندازه ها و همچنین شکل و حالت این نوع کابینت کاماًل محدود است؛ ولی نقطه قوت این نوع کابینت ها در قیمت رقابتی آن هاست 

که برای همه مناسب است.

کابینت های نیمه سفارشی
در این نوع کابینت ها، مشتری می تواند از بین دو گزینه ی اندازه و شکل، یکی را با توجه به بودجه و موقعیت آشپزخانه اش انتخاب کند. معموالً 
این نوع کابینت را پس ازآن که سفارش به کارگاه رسیده باشد می سازند و قطعات آن را به صورت از پیش ساخته آماده نمی کنند؛ ازاین رو، زمان 
آماده سازی این نوع کابینت بیشتر از کابینت های معمولی خواهد بود. وجـــود چند گزینه ی شکل و اندازه در این نوع کابینت ها باعث می شود 
مشتریان امکان انتخاب بیشتری داشته باشند؛ ولی از طرف دیگر، به دلیل اعمال نظر مشتریان در انتخاب شکــــل و اندازه ی دلخــواه، قیمت 

باالتری نیز دارند.

 کابینت های سفارشی
این نوع کابینت ها، دست ساز بوده و تقریباً به هر شکل و حالتی که مشتری مایل باشد درمی آیند. یک گوشه یا فضای بدشکل با ابعاد نامتعارف 
در آشپزخانه ی شما ممکن است با کابینت های معمولی و نیمه سفارشی همخوانی نداشته باشد، ولی کابینت سازان سفارشی تقریباً با هر شکل 
و حالتی می توانند کار کنند و نقطه نظرات شما را برآورده کنند.البته از طرف دیگر باید گفت که این نوع کابینت ها گران ترین نیز می باشند؛ البته 
قیمت نهایی آن با توجه با اندازه، مواد مصرفی و گزینه های انتخابی، متغیر خواهد بود. زمان ارسال و نصب سفارش نیز با توجه به برنامه ی کاری 

کابینت ساز متفاوت خواهد بود.

ملحقات، لوازم جانبی و یراق آالت در کابینت ها
همان طور که انتظار داریم، کابینت های سفارشی، دامنه ی گسترده ای از انواع ملحقات و لوازم جانبی را ارائه می دهند. ولی این بدان معنا نیست که 

را ســفارش دهیم آشــپزخانه خود  کابینت  مانچگونه 
چید
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کابینت های معمولی، هیچ گونه لوازم جانبی 
سینی،  قفسه،  انواع  نصب  با  بلکه  ندارند، 
کشو و غیره به کابینت های معمولی می توان 

کارآیی آن ها را تا حدود زیادی افزایش داد.

انتخاب پیشخوان آشپزخانه
کابینت  نوع  روی  بر  تصمیم گیری  وقتی 
مناسب انجام شد باید پیشخوان نیز انتخاب 
کرد تا آشپزخانه تکمیل شود. جنس مصرفی 
و قیمت انواع پیشخوان ها متفاوت است و 
ممکن است حتی ترکیب بندی کلی آشپزخانه 
این لزوم را ایجاد کند که جنس پیشخوان از 

بیش از یک ماده ساخته شود.

نگاهی حرفه ای بــا  منزل  در  مبلمان  چیدمان 

یک اتاق خالی همانند یک صفحه کاغذ یا بوم سفید است که می تواند در آن منظره خوبی پدید بیاید و یا منظره چندان خوشی نداشته باشد و 
هنگامی که روش های مختلفی برای پر کردن آن وجود دارد، چطور باید بدانید که از کجا شروع کنید؟!

نقطه کانونی )مرکزی(
 نقطـه کانونـی و مهـم اتـاق را شناسـایی کنیـد، ایـن نقطـه مـی توانـد شـومینه، یـک منظـره، تلویزیـون و ... باشـد کـه بایـد برطبـق
آن بقیـه مبلمـان چیـده شـود. اگـر قصد دارید در این اتاق تلویزیون تماشـا کنید، فاصله مناسـب بین دسـتگاه و جای نشسـتن باید سـه برابر 
سـایز صفحه نمایـش باشـد )به صـورت اریـب باید مقایسـه و اندازه گیری شـود(؛ بنابراین برای مثال اگر تلویزیون شـما ۴۰ اینچی اسـت باید 

۱۲۰اینچ )حدود سـه متر( فاصله نشسـتن باشـد.

اولویت
ابتـدا اسـباب بـزرگ اتـاق را در جـای خـود قرار دهید، مثـاًل در اتاق نشـیمن مبل و یـا در اتاق خواب، تخـت را باید اول ازهمه جـا دهید. در 
اکثـر مـوارد ایـن قطعـات بایـد نقطـه کانونـی اتاق باشـد. صندلی ها نباید بیشـتر از ۲ متـر ونیم جدا از هم باشـد تـا مکالمه بین افراد سـخت 

شـود. نبایـد همـه مبلمان را بـه دیوار تکیـه دهید، مگر آنکـه اتاقتان خیلی کوچک باشـد.
تقارن

چیدمان متقارن برای اتاق های رسمی بسیار خوب عمل می کند و چیدمان غیرمتقارن احساس غیررسمی تری به اتاق می دهد.

ترافیک
بـه جریـان عبـور و مـرور در اتـاق توجـه کنیـد که معموالً مسـیر بین درهـا اسـت. در صورت امـکان این مسـیر را با قطعات بـزرگ مبلمان 
مسـدود نکنیـد. اجـازه دهیـد ایـن مسـیر حداقـل بین نیم متر تـا یک متر و ۲۰ سـانتی متر عـرض، خالـی از هرگونه قطعات بـزرگ مبلمان و 

تـا ۶۰ سـانتی متر عـرض، خالـی از قطعات کوچک تر باشـد.
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آشپزخانه بندی   رنگ  نحوه 

رنگ های مد روز:
قدیمی  شما  کوچک  آشپزخانه  وسایل  اگر 
است و می خواهید کم تر به چشم آیند، از 
رنگ های  کنید.  استفاده  جدید  رنگ های 
خاکستری و بنفش رنگ های مد روز هستند 
که جلوه خاصی به آشپزخانه می دهند البته 
در انتخاب رنگ وسایل آشپزخانه، کابینت ها 
و رنگ اصلی خانه را نیز در نظر بگیرید. از 
رنگ های جدیدی استفاده کنید که جلوه ای 
تازه و خاص به آشپزخانه قدیمی و کوچک 

شما بدهند.
رنگ های روشن:

انتخاب رنگ های روشن برای این فضا بسیار 
به  تازه ای  مناسب است چون ظاهر شاد و 
می دهد.  شما  کوچک  و  تنگ  آشپزخانه 
درعین حال انتخاب این رنگ ها نشان می دهد 
شما خود را محدود به رنگ سفید یا کرم 

نکرده اید.
وسایل  بزرگ ترین  با  را  آشپزخانه  رنگ 
آشپزخانه هماهنگ کنید. مثاًل درصورتی که 
برای  است،  نقره ای  شما  وسایل  رنگ 
ایجاد  برای  و  از خاکستری  بودن  تک رنگ 

تضاد از لیموئی روشن استفاده کنید.

رنگ های اشتهاآور:
اثر  رنگ ها  انجام شده  مطالعات  اساس  بر 
گرم  رنگ های  دارند.  اشتها  روی  مستقیمی 
را  اشتها  نارنجی  و  قرمز  روشن،  زرد  مانند 
افزایش درحالی که آبی و نیلی آن را کاهش 

می دهد.
رنگ قرمز باعث می شود افراد در آشپزخانه 
جمع شده، اشتهای آن ها برای خوردن غذا 

را  افراد  آبی حضور  برعکس  شود.  بیش تر 
برای خوردن غذا کم تر می کند.

رنگ های خنثی:
رنگ های خنثی، انتخاب هوشمندانه ای برای 
یک آشپزخانه کوچک است که در آن وسایل 
رنگی و متضاد زیادی وجود دارد. اگر مجموع 
لوازم آشپزخانه شما در مدل های  وسایل و 
متفاوت و مربوط به دوره های مختلف است، 
رنگ های خنثی همه چیز را به هم مربوط و 
آشپزخانه کوچک و شلوغ شمارا بزرگ تر و 

خلوت تر نشان می دهد.
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و کم خرج  قانه  ایده های خال 
و چیدمان دکوراسیون  برای                                                                                                                                             

برای دکوراسیون زیبا و جذاب محیط زندگی 
خود حتماً نیازی نیست از مبلمان گران قیمت 

استفاده نمایید.
توصیه می کنیم قبل از شروع خرید مبلمان 
چند  به  سری  خود،  منزل  رنگ آمیزی  یا  و 
کتاب فروشی بزنید. با خرید کتب دکوراسیون 
است  ممکن  اینترنت  در  جستجویی  یا  و 
ایده های جالبی در مورد رنگ و نحوه چیدمان 

وسایل بگیرید.

استفاده از وسایل قدیمی
- گاهی می توانید از وسایل و مبلمان قدیمی 
و  وسایل  نمایید.  استفاده  خود  منزل  برای 
اشیایی که ممکن است در زیرزمین منزل شما 
بدون استفاده افتاده باشند یا بعضی از آن ها 
را بتوانید از مکان هایی نظیر جمعه بازار تهیه 

کنید.

رنگ
- رنگ آمیزی و تغییر رنگ لوازم، ارزان ترین 
روش ممکن برای ایجاد تنوع در دکوراسیون 
می باشد. ضمن اینکه خود شما هم می توانید 

آن را انجام دهید.
- نقشه ها و عکس های قدیمی را درصورتی که 
قابی مناسب برای آن ها پیدا کنید از بهترین و 

ارزان ترین وسایل تزئینی دیوارها می باشند.

هدایای گنجه
- هدایایی را که دوستان و اقوام به عنوان هدیه 
در  لزوماً  می آورند،  شما  برای  جدید  منزل 
کمد و گنجه نگذارید. می توانید از آن ها در 
نقاط مختلف منزل جهت دکوراسیون استفاده 

نمایید.

- تغییر کلی با خرید وسایل جدید مانند مبل، دکور، پرده و رنگ امکان پذیر است. اما اگر بودجه 
شما محدود است، باکمی خالقیت می توانید به ظاهر جدید و موردنظر خود بدون تحمل هزینه 

زیاد برسید .

استفاده دوباره
جلوه تازه به خانه دادن به معنی تعویض همه چیز و از نو خریدن همه وسایل نیست. استفاده 

مجدد از آن چه قباًل داشته اید، باعث صرفه جویی در هزینه های شما می شود.
در سایر اتاق ها، زیرزمین و انباری به دنبال وسایلی باشید که می توانید از آن ها مجدداً استفاده 
کنید. یک الیه رنگ و لکه گیری به شما امکان می دهد ظاهری جدید به اشیاء قدیمی بدهید. 
ازنظر بعضی ها معاوضه برخی وسایل با یکدیگر نه تنها اشکال و هزینه ای ندارد، بلکه ایجاد 

تنوع می کند.

ایجاد مرکز توجه
به جای تغییر در همه جا، یک قسمت را که بیش تر موردتوجه است انتخاب و تغییر دکوراسیون 

دهید.
اختصاص بودجه به یک قسمت و پرداختن به آن، باعث می شود کیفیت مواد مورداستفاده 
باالتر رفته، بیش تر به چشم  آید. مثاًل تغییر شومینه با کاشی جدید، رنگ کردن مجدد طاقچه 
آن، نصب مشعل تزیینی و قرار دادن یک اثر هنری جدید در باالی آن تمام توجه ها را به خود 

جلب می کند.

خودتان انجام دهید
تلفیق وسایل دکوری و انجام دکوراسیون توسط خود شما، باعث صرفه جویی در هزینه ها می 
شود. هزینه بوم و رنگ معموالً ارزان تر از یک کار آماده به عنوان اثر هنری یا صنایع دستی است.

درست کردن یک شید ساده برای آباژور با وسایلی مانند مهره، وسایل تزیینی و چسب؛ جلوه 
تازه ای به آن می دهد.

اگر در کار چوب کمی مهارت داشته باشید، حتی می توانید خود تاج تخت خواب یا میز عسلی 
بسازید.

رنگ کنید
رنگ راه حل نسبتاً ارزانی برای تغییر یک اتاق است. چه کل اتاق را رنگ کنید یا یک دیوار را یا 

میز و صندلی؛ درواقع توانسته اید با یک قوطی رنگ جلوه تازه ای به آن ها بدهید.
استفاده از پارچه، راه حل دیگری برای رنگ و آب دادن به یک اتاق با توجه به بودجه موجود 

است. این تفاوت می تواند در قالب پرده جدید یا کوسن های رنگی باشد.
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