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س��ومين دوره انتخاب��ات هيات مديره و
ب��ازرس انجمن صنفي رس��تورانهاي ميان
راه��ي اس��تان برگزار وفره��اد دولت زاده
 ،حس��ن كرم پورو محس��ن انجم ش��عاع،
مهدي حسام  ،مهدي گلچين به ترتيب به

گردشگری

عنوان اعضاء هيات مديره ،محمد حس��ين
نژادمحم��ودي و امي��ن زندرحيمي اعضاء
عل��ي البدل و حس��ين كاويان��ي به عنوان
بازرس از سوي اعضاء هيات مديره انتخاب
و معرفي شدند .اين انجمن وظيفه نظارت

بر مجموعههاي درون ش��هري و واحدهاي
گردش��گري بين راهي اس��تان را برعهده
خواهد داش��ت و اداره كل ميراث فرهنگي
استان نيز به عنوان ناظر عالي بر فعاليت اين
انجمن صنفي عمل خواهد کرد.
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رییس انجمن هتلداران استان مطرح کرد

نابرابری عرضه و تقاضا در صنعت هتلداری کرمان

سرپرست معاونت گردشگري سازمان
میراث فرهنگی کرمان اعالم کرد؛

سال  1395سال شكوفايي
صنعت گردشگري كرمان

اقتصاد کرمان :در هفته های گذشته ،هتلداران کرمانی در نشست
های جداگانه با مدیر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مدیران
بخش خصوصی در کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کرمان،سفره
دل خود را گشودند و از موانع و مسایل پیش روی این بخش سخن
گفتند.بر اساس این گزارش،هرچند در مقاطع خاصی از سال احساس
نیاز به هتل ها و مراکز اقامتی بیشتر در استان،پدید می آید اما این
هتل داران کرمانی هس��تند که در اغلب اوقات س��ال از نبود مسافر
و گردش��گر گالیه دارند و ش��اکی اند و این را نتیجه بی برنامگی و
عملکرد ضعیف بخش دولتی گردش��گری در سال های گذشته می
دانند و بخش دیگر آن را از چشم آژانس های مسافرتی می بینند
که بیشتر در پی بردن مسافر از کرمان به سایر مقاصد سفر هستند
تا تالش و زمینه چینی برای وارد کردن گردش��گر به استان.در تازه
ترین اظهار نظرها ،رییس انجمن هتل داران اس��تان کرمان ،یکی از
مشکالت هتل ها و مهمان پذیرهای استان کرمان را یکسان نبودن
عرضه و تقاضا در این بخش دانست و گفت :این امر موجب کاهش
خدمات هتل ها می شود..
سید علی معین زاده ،با اشاره به باال بودن هزینه ها در بخش هتل
داری ،اظهار کرد :پرداخت مالیات ،بیمه و عوارض فشار زیادی بر روی
بخش هتل های یک ،دو و سه ستاره و مسافرخانه ها تحمیل می کند.
رییس انجمن هتل داران اس��تان کرمان با بیان اینکه اگر پذیرش
مسافر در هتل ها به زیر  30درصد کاهش پیدا کند پایداری برای این
مراکز سخت و مشکل می شود و بر همه بخش ها نیز تاثیر مستقیم
می گذارد ،گفت :اگر پذیرش مسافر در بخش مهمان پذیر ها به زیر
 50درصد برسد به تعطیلی این اماکن می انجامد
نرخ های نوروزی افزایش نمی یابد
ریی��س انجمن هتل داران اس��تان کرمان گف��ت :نرخ هتل های
این اس��تان بر اس��اس پیش بینی های انجام ش��ده و آمار استفاده
گردشگران از هتل ها و مهمان پذیرها ،در ایام تعطیالت نوروز سال
 94افزایش نمی یابد.
س��ید علی معین زاده ،یکی از دالی��ل ثابت ماندن نرخ هتل های
کرمان را مس��ایل اقتصادی و افزایش نداشتن ورود گردشگر به این
اس��تان دانست و افزود :بر اساس پیش بینی های انجام شده ممکن
اس��ت گردشگران کمتری در س��ال جاری نسبت به قبل از خدمات
هتل ها استفاده کنند که البته این امر تنها منحصر به کرمان نیست.
وی با اشاره به تعیین نرخ اتاق هتل ها،تصریح کرد :بر اساس دستور

سال  1395بدون شك سال شكوفايي و رونق دوباره
صنعت گردشگري استان كرمان است.
محمد جهانشاهي سرپرس��ت معاونت گردشگري
استان در نشست سومين دوره انتخابات هيات مديره
و بازرس انجمن صنفي رستورانهاي ميان راهي استان
با اش��اره به اينكه در حال حاضر شاهدافزايش حضور
گردشگران خارجي و داخلي در استان هستيم  ،افزود:
در اين ش��رايط بايد با تالش  ،كوش��ش و هم افزايي
در بين فعاالن بخش��هاي دولت��ي وخصوصي صنعت
گردشگري از فرصت به وجود آمده نهايت بهره را برد.
وي با بيان اينكه سال  1395سال شكوفايي صنعت
گردش��گري خواهد بود  ،اظهارداش��ت :بايد از امروز
زمينه را براي دستيابي به اين هدف فراهم كرد.
جهانشاهي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر فعاالن
صنعت گردش��گري بايدآموزش��هاي الزم را مطابق با
آخرين استانداردهاي روز گردشگري فراگيرند،تصريح
ك��رد :در اي��ن راس��تا از تاريخ  28بهم��ن ماه تا 16
اس��فندماه جاري تمامي فعاالن صنعت گردش��گري
و مش��اغل مرتب��ط با اي��ن صنعت به ش��كل فراگير
آموزشهاي تخصصي الزم را فرا مي گيرند.
وي با اش��اره به اينكه نبايد برخي حواشي از جمله
ع��دم ارائه قلي��ان تبديل به دغدغه ب��راي واحدهاي
پذيرايي به ويژه س��فره خانه هاي سنتي شود  ،بيان
داشت:اين واحدها بايد تمامي تمركز خود را برای ارائه
خدمات بهتر به گردشگران وميهمانان به كار گيرند.
سرپرس��ت معاون��ت گردش��گري اداره كل ميراث
فرهنگي ،صنايع دس��تي و گردشگري استان كرمان
با قدرداني از اعضاء هيات مديره س��ابق خاطرنش��ان
كرد:اميدورايم در دوره جديد ش��اهد همكاري بيشتر
بخش خصوصي و دولتي باشيم.

برگزاری بزرگترین
جشن سده در کرمان

قلب زمین
گرم شد
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جش��ن سده در باغچه بداغ آباد کرمان به عنوان یکی از قدیمترین
رس��وم ایرانی در کرمان در حالی برگزار ش��د ک��ه کرمانی ها اعتقاد
دارند که با این آتش سرمای زمستان تمام و قلب زمین گرم می شود
به گزارش مهر ،همه ساله در دهمین روز بهمن ماه یا آبان روز یکی
از قدیمترین رسوم مردم ایران در کرمان برگزار می شود
جشن سده سوزی در کرمان به عنوان شهری که بیشترین جمعیت
زرتشتی کشور را در خود جای داده است هر ساله در باغچه بداغ آباد
برگزار می شود و هزاران نفر از مناطق مختلف جهان و ایران در این
محل جمع می شوند و بزرگترین جشن آتش جهان را با برآفروختن
آتشی بزرگ برگزار می کنند.
برگزاری قدیمی ترین جشن ایرانی در کرمان
در ابتدای این جشن معبدان زرتشتی با برگزاری آیینی خاص این
جشن را دقیقا مانند آنچه که هزاران سال قبل توسط ایرانیان اجرا می
ش��ده برگزار می کنند و در کنار زرتشتیان ،مسلمانان و مردم کرمان
نیز این مراس��م را به عنوان یکی از کهن ترین س��نت های کرمانیان
گرامی می دارند و با جمع ش��دن در باغچه بداغ آباد این جش��ن را
همراهی می کنند.

العمل کش��وری ،هتل داران نمی تواند ن��رخ اتاق هتل های خود را
تعیین کنند .وی ادامه داد :در حالی که هتل داران می توانند تخفیف
هایی را که در طول س��ال به مش��تریان خود ارایه می دهند در عید
نوروز حذف کنند .وی با بیان اینکه برای دس��ت یابی به نرخ جامع
اس��تفاده از اتاق هتل ها ،سقف معینی وجود دارد ،افزود :هتل های
شهرس��تان ها ،اتاق های خود را در ای��ام تعطیالت پایین تر از نرخ
مص��وب واگذار می کنند .معی��ن زاده گفت :هیچ کدام از هتل های
مس��تقر در شهرستان های استان کرمان بر اساس آمار موجود سال
گذشته از ظرفیت کامل این اماکن استفاده نکرده اند.
وی با اشاره به استفاده از یک نرم افزار جامع برای تبادل اطالعات
بی��ن هت��ل ها ،نهادها و ارگان های مرتب��ط ،اظهار کرد :هتل ها در
طول سال اطالعات خود را به چند نهاد ارسال می کنند که از جمله
این نهادها می توان به س��ازمان می��راث فرهنگی و نیروی انتظامی
اشاره کرد.
وی ادامه داد :هتل داران در گذش��ته بر اس��اس نرم افزارهایی که
از ش��رکت های خاص خریداری می کردن��د این تبادل اطالعات را
انجام می دادند.
معین زاده افزود :نرم افزار جامعی به پیش��نهاد انجمن هتل داران
استان کرمان طراحی شده که حدود  70درصد اماکن اقامتی مانند

دلیل برگزاری این آتش از نظر اندیش��مندان عوامل مختلفی ذکر
ش��ده اس��ت اما فردوس��ی ش��اعر بزرگ ایران زمین در این خصوص
میگوید« :هوش��نگ پادشاه پیشدادی ،که شیوه کشت و کار ،کندن
کاریز ،کاش��تن درخت … را به او نس��بت میدهند ،روزی در دامنه
کوه ماری دید و سنگ برگرفت و به سوی مار انداخت و مار فرار کرد.
اما از برخورد س��نگها جرقهای زد و آتش پدیدار ش��د ».هم در کتاب
التفهیم و هم آثارالباقیه ابوریحان ،از پدید آمدن آتش سخنی نیست
بلکه آن را افروختن آتش بر بام ها میداند که به دستور فریدون انجام
گرفت و در نوروزنامه آمدهاس��ت که« :آفریدون همان روز که ضحاک
بگرفت جش��ن سده برنهاد و مردمان که از جور و ستم ضحاک رسته
بودند ،پس��ندیدند و از جهت فال نیک ،آن روز را جش��ن کردندی و
هر س��ال تا به امروز ،آیین آن پادش��اهان نیک عهد را در ایران و دور
آن به جای میآورند».
غ��روب روز جمعه ه��زاران نفر از مردم کرمان ب��ار دیگر این آیین
کهن را برگزار کردند هر چند در ایران شهرهای زیادی محل زندگی
زرتشتیان هستند و این آیین به نوعی در برخی از این شهرها برگزار
می شود اما جشن سده کرمان بزرگترین جشن سده جهان به شمار

در چهارمین نشست کمیته ملی
طبیعت گردی انجام گرفت:

بررسی الگوی اجرایی نظام
نامه حمایت سرمایهگذار در
طرحهای طبیعتگردی

هتل و مهمان پذیر ها از طریق این س��رور مرکزی اطالعات خود را
به دستگاه های مربوطه ارسال می کنند.
وی اضافه کرد :اطالعات ارسال شده از سوی مراکز اقامتی ،محرمانه
است و باید در ارسال و دریافت آنان نکات امنیتی را رعایت کرد.
وی افزود :حدود  30درصد هتل های موجود در اس��تان کرمان،
گواهینامه استاندارد خدمات را کسب کرده اند.
وی با اشاره به اینکه  26واحد هتل در کرمان وجود دارد ،گفت25 :
هتل این استان به صورت فعال آماده پذیرایی از مسافران و گردشگران
است .معین زاده در گفت و گو با ایرنا ،به وجود  31واحد مهمانپذیر
در استان کرمان نیز اشاره و تصریح کرد :ممکن است تعدادی از این
واحدها فعالیت کمتری داشته باشند.
وی در زمین��ه نامطلوب بودن وضعیت بعضی از هتل ها و مهمان
پذیرهای موجود در استان کرمان خاطر نشان کرد :دستگاه نظارتی
قوی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری بازدید از
این اماکن به صورت مشخص را در دستور کار دارد.
ریی��س انجمن هتلداران کرمان ادام��ه داد :واحدهای اقامتی این
اس��تان در زمان باقی مانده تا تعطیالت نوروزی به تکمیل خدمات
خود می پردازند و مشکالتی از قبیل خارج شدن اتاق ها از سرویس
و غیره را برطرف می کنند.

می رود و هر سال هزاران نفر از این افراد در کرمان گرد هم می آیند.
روز مهر ایزد صدمین روز زمستان پایان سرمای زمین است
محم��د عل��ی گالب زاده ،محقق و کرمانش��ناس در گفتگو با مهر
اظهارداش��ت :کرمانی ها از گذش��ته تا کنون صدمین روز زمس��تان
از تقویم کهن مصادف با روز مهرایزد را با برپایی آیین س��ده س��وزی
جشن میگیرند.
وی افزود :این جش��ن یکی از قدیمی ترین جشن های ایرانی است
که همچنان مطابق با سنت های قدیمی در ایران برگزار می شود.
گالب زاده گفت :هر چند این جش��ن به زرتشتیان نسبت داده می
ش��ود اما جشن در آداب و رسوم مردم کرمان ریشه دارد و مسلمانان
نیز در این جشن شرکت می کنند.
وی افزود :مردم عقیده دارند در این روز از سال اوج سرمای زمستان
سپری شده و با روشن شدن این آتش قلب زمین گرم می شود و رفته
رفته روزهای سرد زمستان سپری می شود و هوا گرم می شود و در
نهایت به بهار منتهی می شود.
وی ادامه داد :ایرانیان به چهار عنصر احترام می گذاشتند که یکی
از آنها آتش بود بعد از ورود اسالم به ایران به دلیل احترامی که همه

نظام نامه پذیرش و حمایت سرمایه گذار در طرح های
طبیع��ت گردی به منظور چگونگ��ی ورود به فاز اجرایی
توس��ط اعضای کمیته ملی طبیعت گردی مورد بررسی
قرار گرفت .به گزارش س��ازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دس��تی و گردشگری ،بر مبنای نظام نامه مذکور موضوع
انتخاب مناطق حفاظت شده طبیعی ،نمونه گردشگری و
مستعد طبیعت گردی جهت ورود گردشگران طبق ضوابط
و قوانی��ن مورد پذیرش با در نظر گرفتن ارتقای فرهنگ
زیس��ت محیطی و طبیعت گردی ،امکان بازدید از جاذبه
های زون های تفرجی ،مدیریت بهینه بهره برداری طبیعت
گردی از جاذبه های طبیعی و کنترل صدمات ناش��ی از
گردش��گری بر محیط زیس��ت و نیز چگونگی به حداقل
رس��اندن اثرات منفی بر طبیعت و فرهنگ بومی مناطق،
مورد کارشناس��ی اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت .در
ادامه مقرر ش��د در نظام نامه فوق چکیده ای از راهنمای
سرمایه گذاری در مناطق واجد جاذبه های طبیعی جهت
تشویق و جذب سرمایه گذار درج شود .همچنین با توجه
به اینکه هدف اصلی از تصویت نظامنامه مذکور شناسایی
دائمی فرآیند س��رمایه گذاری و اطالع رسانی به موقع به
سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه طبیعت گردی
است؛ لذا سه نهاد متولی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری ،سازمان حفاظت محیط زیست و نیز
سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور توافق نمودند
نسبت به معرفی  10منطقه مستعد جهت اجرایی شدن
نظامنامه پذیرش و حمایت س��رمایه گذار در طرح های
طبیعت گردی تا پایان بهمن ماه اقدام نمایند.
این نظام نامه با شناسایی فرصت های سرمایه گذاری
در مناطق مس��تعد دارای جاذبه های طبیعی و مس��تعد
طبیع��ت گردی ،یک فرایند مش��خص را ب��رای انتخاب
سرمایه گذاری ارائه می دهد که برای اجرای نظام نامه و
بررسی تحقق اهداف مشخص شده در آن نهادهای متولی
و عضو کمیت��ه ملی طبیعت گردی زون های منتخب را
برای اجرای پایلوت معرفی خواهند کرد.

ادی��ان به نعمتهای الهی و گرما قائل بودند این س��نت در ایران باقی
ماند و اجرا شد.
گالب زاده گفت :این جشن در برخی از شهرهای ایران برگزار می
شود اما به گفته زرتشتیان باشکوه ترین جشن سده در کرمان برگزار
می شود که دقیقا مطابق با سنت های کهن ایرانی است.
وی ادام��ه داد :این جش��ن پیش از این در م��کان دیگری در جاده
کوهپایه برگزار می ش��د اما در نهایت به باغچه بداغ آباد منتقل ش��د
و بیش از  ۸۰سال است که این آیین در این مکان برگزار می شود.
وی گفت :این جش��ن در شهرهای دیگر مثل شیراز ،اصفهان و یزد
نیز برگزار می شود اما نوع برگزاری و ابعاد این جشنها بسیار کوچکتر
از جشن بداغ آباد است و حتی در هندوستان نیز که بیشترین تعداد
زرتشتیان جهان را دارد این آیین مانند نیاکان برگزار نمی شود.
وی افزود :در ابتدای این مراس��م گاته خوانی یا سرودهای زرتشت
انجام و بعد از آن سرود ملی جمهوری اسالمی برگزار می شود.
وی از برگزاری مراسم های ویژه از جمله شاهنامه خوانی ،نقاله خوانی
و اجرای سازهای کوبه ای در این مراسم خبر داد.
وی از ثبت ملی آیین ها و جشن سده کرمان نیز خبر داد..

بازیگر جدید اقتصاد ایران کیست؟
اگرچ��ه کجاندیش��یهای کارتله��ای
مهدی جهانگیری
اقتصادی جهان ،ش��اخصهای طال و ارز و
نفت را متالطم کرده اما آمارهای رسمی و
مستقل از اقتصاد ایران ،روایتگر خبرهای
خوبی است.
تازهتری��ن پیشبینی صندوق بینالمللی
پول ،موید آن است که سال جدید میالدی
قرار اس��ت روزهایی بهی��اد ماندنی را برای
ما رقم بزند.
اقتص��اد ایران که ماهها قبل در محاق تورم باالی  40درصد بود،
این روزها با تورم  17درصدی اخت ش��ده و این یعنی «ثبات» که
سالها در «کوچه و پسکوچههای بازار» گم شده بود ،اکنون امیدها
برای پیدا شدنش زنده شدهاست.
گزارش صندوق بینالمللی پول میگوید که اقتصاد ایران ،س��ال
 2015را با رش��د  2.2درصدی گذران خواهد کرد .این خبر خوش
اما قطعا بهمعنای آسایش مطلق و فراموشی آسیبها و چالشهایی
نیس��ت که به مثابه تهدیدی ب��رای اقتصاد ت��ازه التیامیافته ایران
قلمداد میشود.
واقع امر ،این اس��ت که اقتصاد ایران بهرغم همه فراز و نش��یبها
و تهدیدات و مش��کالتی که در طول س��الیان گذشته داشته است،
همچنان به نفت وابستگی جدی دارد .در سایه بشکههای نفت هم
بوده که ظرفیتهای تولید و صادرات کش��ور ،چونان که باید فعال
نشده است؛ صد البته از سوء مدیریتها و تحریمها هم که سهمشان
در رسیدن اقتصاد به جایگاه سالهای اخیر قابل انکار نیست.
این همه اما در حالی است که نفت ،این روزها بازار محتضری دارد
و تنفسهای مصنوعی مانند بحران در کشورهای آفریقایی یا توافق
مقطعی برای توقف تولید ،گرهگشا نیست .از این رو باید فکری جدی
و اساس��ی کرد؛ از آن دس��ت فکرهایی که هم به هنگام ارزانی نفت
به کار بیاید و هم به هنگام گرانی ،ما را نفریبد .در چنین شرایطی
است که نس��خه «اقتصاد مقاومتی» در روزهای اخیر ،از راهروهای
مجلس تا دروازه دولت به کرات تکرار میشود.
حال که چاره کار در بهکار بس��تن سیاستهای اقتصاد مقاومتی

اس��ت ،پرسش این اس��ت که چگونه میتوان اقتصاد ایران را مقاوم
س��اخت؟ آیا میتوان ظرفیتهای پولس��از و ثروتآفرینی در سطح
کشور یافت که مغفول مانده و فعالسازی آن نیز بتواند از میدان پر
از مین تحریمها جان سالم به در برد؟
پاس��خ را شاید بتوان در حوزهای جست که تا  10سال دیگر قرار
اس��ت بزرگترین و اقتصادیترین صنعت دنیا باشد؛ «گردشگری».
واقعیت این اس��ت که گردش��گری ،راهکار و درمانی جدی و البته
ناگزیر برای وضعیت اقتصادی ایران اس��ت .این صنعت با رش��دی
چشمگیر در سالهای اخیر مواجه بوده و روند رو به رشد آن ،همه
نگاهها را به خود معطوف کرده است.
بدون ش��ک ،گردشگری یکی از حوزههایی است که اقتصاد ایران
باید به آن توجه ویژه داشته باشد ،چرا که رونق این صنعت ،زمینهساز
ایجاد اشتغال پایدار و ارزان قیمت ،توسعه همدلی ،افزایش شادابی
جامعه و رونق اقتصادی در بسیاری از بخشها خواهد بود.
گردشگری ایران به شدت نیازمند ورود و حضور برندهای بینالمللی
در بهرهبرداری از مجموعههای خدماتی در بخش گردشگری و ورود
تکنولوژی روز دنیا در حوزههای تحت پوشش این صنعت است .ایران
نیز نیازمند حضور پررنگ در فضاهای بینالمللی و کس��ب تجربه از
کشورهای صاحب جایگاه در گردشگری است.
شکی نیست حضور گردشگران در ایران جدا از مزایای اقتصادی،
مزایای دیگری را نیز درپی دارد که منجر به رونق سایر فعالیتهای
اقتصادی در بخشهای دیگر خواهد ش��د .چرا که حضور پر ش��مار
گردش��گران در ایران به منزله نفی تمام فضاس��ازیهایی است که
برعلیه کشور صورت گرفته و پیام صلح و امنیت را بلندتر از هر صدای
دیگری به گوش سایر کشورها خواهد رساند و این زمینه مساعدی
را برای ورود منابع ارزان قیمت بینالمللی و حضور س��رمایهگذاران
بالقوه برای سرمایهگذاری در حوزههای مختلف از جمله گردشگری
فراهم میکند.
آماری که سازمان جهانی جهانگردی ( )UNWTOدر ماه پایانی
س��ال  2014میالدی از تعداد گردشگران جهان منتشر کرده است،
خب��ر از ثب��ت رکورد یک میلیارد و یکصد میلیون نفری مس��افران
بینالمللی در بازه زمانی یک س��اله داده اس��ت .بر اساس این آمار،

9درصد از تولید ناخالص داخلی کش��ورهای جهان 1 ،ش��غل از هر
 11ش��غل در جهان 1400 ،میلیارد دالر درآمد صادراتی 6 ،درصد
از ص��ادرات جهان و  29درصد از صادرات خدمات ،به گردش��گری
اختصاص دارد.
در سال  1384که سند چشم انداز توسعه بخش میراث فرهنگی
و گردش��گری کش��ور تدوین شده است ،س��هم ایران از گردشگران
بینالمللی 0.09درصد بوده اس��ت .در این س��ند سهم گردشگری
ایران در سال  1404شمسی ( 2025میالدی) حدود  1.5درصد از
جمعیت گردش��گران بینالمللی تعریف شده است که طبق برآورد
صورت گرفته در زمان تدوین س��ند ،حدود  20میلیون نفر تخمین
زده شده است .همچنین سهم درآمدی ایران در زمان تدوین سند،
حدود 0.07درصد از درآمد جهانی تخمین زده شده است که مقرر
شده است این سهم به 2درصد از درآمد گردشگری جهان ارتقا یابد.
با توجه به آمارهای موجود در زمان تدوین این سند ،رقم تخمینی
حدود  25میلیارد دالر میباشد.
البته اگر بخواهیم س��ند تدوین ش��ده را بر اس��اس رشد موجود
گردشگری در جهان ،دوباره به روزرسانی کنیم ،طبق پیشبینی بلند
مدتی که توسط  UNWTOبرای جمعیت گردشگران بینالمللی در
سال  2025میالدی صورت گرفته است ،تعداد گردشگر بینالمللی
به حدود  1.6میلیارد نفر در جهان خواهد رسید که با درنظر گرفتن
س��هم  1.5درصدی ایران ،باید حدود  24میلیون گردشگر به ایران
بیاید تا س��ند چش��م انداز  20ساله محقق شود .این در حالی است
که اگر رش��د فعلی جهانی گردشگر را ( )+%5که فراتر از پیشبینی
 UNWTOبوده ،مالک محاسبه قرار دهیم ،آنگاه جمعیت گردشگر
دنیا در س��ال  1404رقمی نزدیک به  1.9میلیارد نفر خواهد بود و
بالطبع تکلیف ایران بر اساس سند چشم انداز برای جذب گردشگر،
جمعیتی بیش از  28میلیون نفر در سال خواهد بود.
کنار هم قرار دادن آمارهای موجود و آمارهای هدفگذاری شده
بیانگر این واقعیت اس��ت که تعداد گردشگر فعلی ایران باید حدودا
 5برابر ش��ود .یعنی درس��ت اتفاقی که پس از تغییر دولت در سال
گذش��ته ( )1392در گردش��گری ایران به وقوع پیوست و موجی از
گردشگران به سوی ایران سرازیر شدند ،باید در طول تمام سالهای

آینده تکرار ش��ود تا سند چش��م انداز محقق شود .به عبارت دیگر
گردشگری ایران نیازمند رشد  20درصدی سالیانه گردشگر ورودی
است تا بتواند همگام با سند چشم اندار تدوین شده حرکت کند.
مرور کلیات ش��اخصهای تعیین شده ،بیانگر واقعیتهای مهمی
است و میتواند راهگشای گردشگری ایران در راستای تحقق اهداف
تعیین شده در سند چشم انداز باشد .اگر رونقی برای وضع موجود
گردشگری ایران متصور باشیم ،موارد مختلفی را در ارتقاء جایگاه و
رتبه و همچنین رونق گردش��گری میتوان تاثیرگذار دانست ،لیکن
به نظر میرسد یکی از مهمترین علل بهبود رتبه ایران در رتبهبندی
اعالم ش��ده در سال  ،2013به ش��اخص «رقابت پذیری قیمتها»
مرب��وط باش��د .چرا که کاهش برابری ارزش ری��ال در برابر ارزهای
خارجی ،اتفاقی اس��ت که درست در بازه زمانی سالهای  2011تا
 2013رخ داده و باعث شده است تا رتبه ایران در این شاخص بهبود
یابد و درنتیجه در صعود  16پلهای جایگاه ایران بسیار موثر باشد.
بر اس��اس پیشبینیهایی که برای رتبه ایران در شاخص رقابت
پذیری سفر و گردشگری در سال جاری صورت گرفته است ،احتمال
میرود که رتبه ایران به زیر رتبه  80برسد .در صورتی که تحقق این
پیشبینی را محتمل بدانیم ،بهبود رتبه ایران را میتوان به شاخص
«سیاست گذاریها و معاهدات» مرتبط دانست .چرا که تغییر دولت
در س��ال  2013منجر به تغییر رویکرد ایران در سیاستها به ویژه
سیاس��تهای بینالمللی ایران شده است و بسیاری از عالقهمندان
سفر به ایران ،فرصت را غنیمت دانستهاند و راهی ایران شدهاند.
اما به واقع ،راهکار ما برای رسیدن به این اهداف قابل توجه و تامل
چیست؟ نخستین و مهمترین نیاز گردشگری کشور ،یک «عزم ملی و
اراده حقیقی» است .علیرغم همه تالشهای صورت گرفته و شعارهای
بیان شده ،هنوز عطش رونق گردشگری در ایران همهگیر نیست.
 3شاخص از  5شاخص نخست رقابت پذیری گردشگری و سفر
که مربوط به «چارچوب مقررات» اس��ت ،تحت تاثیر همین عزم و
اراده ملی است .گردشگری یک موضوع فرابخشی و ملی است و رونق
آن در گرو مشارکت و همکاری همه سازمانها و نهادهای مرتبط (و
حتا به ظاهر غیر مرتبط) است .گردشگری ایران نیاز به یک انقالب
دارد .باید جوش��ش این نیاز در همه بخشها بوجود بیاید و اتفاقی

مثل ریشهکنی بیسوادی در کشور رقم بخورد.
همانگونه که پس از انقالب یک عزم ملی برای ریش��هکن کردن
بیس��وادی ایجاد ش��د و «نهضت س��وادآموزی» به راه افتاد ،برای
بهبود اوضاع گردشگری نیز نیاز به «نهضت جذب گردشگر» وجود
دارد .برای این منظور الزم اس��ت تا اراده رونق گردشگری در گفتار
و رفتار مسئولین کشور  -از باالترین رده تا پایینترین رده – قابل
مشاهده باشد.
هم حاکمیت و هم مردم باید بدانند که توس��عه گردش��گری یک
حق و یک مسئولیت است؛ همانگونه که سالها پیش شعار سازمان
جهان��ی جهانگردی این بود که« :س��فر یک حق و یک مس��ئولیت
است» .تحقق سند چشم انداز ،جز با این رویکرد همه جانبه امکان
پذیر نخواهد بود.
محاس��به ساده آمار فعلی گردشگر ورودی به کشور و مقایسه آن
با آمار هدفگذاری شده سند  20ساله ،حکایت از آن دارد که رقم
فعلی گردش��گر باید چند برابر شود .این بدین معناست که ظرفیت
گردش��گری ایران اعم از ظرفیتهای فیزیکی ،اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی باید چند برابر – حداقل  5برابر  -شود .البته حتا در شزایط
فعلی نیز تعداد گردشگر بالقوه خارجی برای سفر به ایران ،بیش از
تعداد گردشگر موجود است که علت آن ظرفیتهای فعلی کشور در
موضوعات مطرح شده به ویژه زیرساخت است .لذا باید برنامهریزی
ما به س��مت توسعه گس��ترده ظرفیت گردشگری ایران  -مثال 10
برابر کردن ظرفیت موجود  -باشد تا روند توسعه ما با نگاهی مبتنی
بر آینده نگری باشد.
برای تحقق اهداف تعیین شده در سند چشم انداز ،ایران باید همه
س��اله رش��دی  20درصدی را در کارنامه گردشگری خود رقم بزند.
این هدف ،وقتی در کنار شرایط امروز جامعه ،هماهنگی موجود بین
نهادها و سازمانها ،شرایط فعلی زیرساختها در بخشهای مختلف،
عالقه و تمایل ارکان مختلف حکومتی ،وضعیت مقاصد و جاذبههای
گردشگری موجود و ...قرار میگیرد ،بیشتر به یک شوخی مینماید.
اگر ایران قصد دارد گردشگری خود را رونق بخشد ،باید کامال جدی
باشد؛ جدیتر و ملیتر از همه زمانهای دیگر...
*کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی

