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سیاسی و غیره را به دنبال خواهد داشت.
 صنعت گردشگری امروز به عنوان یکی از محوری 
را  بدیلی  این وزارتخانه فرصت های بی  ارکان  ترین 
پیش رو دارد که چنانچه مورد بهره برداری درست 
و صحیح قرار نگیرد شاید سال ها باید منتظر موقعیت 
کنونی باشد. فرصت هایی از جمله اینکه 
یک  حوزه  این  متولی  نهاد  امروز 
واقعی  جایگاه  یک  دارای  وزارتخانه 
و مستقل است، شخصیت با سابقه 
قبول  و مورد  و رسانه های  فرهنگی 
الیه ها و حلقه  های مهم سیاست گذار 
گرفته  قرار  آن  رأس  در  تصمیم گیر  و 
است، با فرصت پساکرونا روبرو شده است 
که حدود ۲ سال است محدودیت های مختلف در 
مورد سفر های داخلی و بین المللی وجود داشته و 
ما با یک انباشت تقاضا مواجه هستیم و از همه مهمتر 
این فرصت ها همزمان شده است با آغاز به کار دولت 

صنعت گردشگری با توجه به ماهیت خود مسیر پرپیچ 
و خمی را پیموده تا به نقطه امروزین خود رسیده 
است است. این موضوع برای پیشرفت و توسعه آن 
در همه کشورهای پیشرو در این صنعت صادق است. 
اما در ایران اسالمی این مسیر دارای پیچیدگی های 

مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، و حتی 
بسیار  گاهًا  که  است  بوده  اقتصادی 

متفاوت از مسیر پیموده شده توسط 
دیگران است.

 آنچه ما امروز به عنوان وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

می شناسیم، نماد این مسیر طی شده 
نماینده  ی  نه  وزارتخانه  این  امروز  است. 

اقتصاد کشور است و نماینده  ی سیاست و امنیت آن، 
بلکه وظیفه ذاتی آن حفاظت از فرهنگ و ارزش

 های تاریخی این ملت و توسعه و ترویج آن هاست. 
البته انجام درست این وظیفه قطعًا نتایج اقتصادی و 

�پیشگفتار�پیشگفتار
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تازه نفس و پر انگیزهای که ریشه و راه حل مشکالت 
کشور را در داخل می داند.

 با کنار هم قرار دادن این کالن فرصت ها و بسیاری 
از فرصتهای خرد دیگر می توان گفت امروز صنعت 

گردشگری ظرفیت حل بسیاری از مسائل حال 
و آینده خود را دارد و چنانچه متولیان امر 

توسعه این صنعت در سطوح مختلف 
تصمیم گیری و اقدام از این فرصت 
بباید  دیگر  »عالمی  نگیرند  بهره 

ساخت وز نو آدمی«.
لطف  به  پژوهی سفر  نشریه مسئله   

خداوند متعال و با همکاری و همیاری 
مند  دغدغه  و  مند  عالقه  دوستان  و  اساتید 

این حوزه اینک به ایستگاه دوم خود رسیده است. 
در این شماره سعی بر آن شده است که به برخی از 
مسائل این حوزه از جمله فرصت پسا کرونا به عنوان 

یکی از مولفه های قابل تامل و استفاده برای صنعت 
گردشگری، تاسیسات گردشگری در اختیار دستگاه ها 
به عنوان یکی از مسائل و چالش های ریشه دار توسعه 
مقاصد  پذیری  تحمل  صنعت گردشگری، ظرفیت 
گردشگری به عنوان یکی از موضوعات مهم و 
قابل توجه در توسعه مقاصد گردشگری، 
سفرهای نوروزی به عنوان کلیدی ترین 
رویداد گردشگری کشور، تبلیغات و 
بازاریابی گردشگری به عنوان یکی از 
پاشنه آشیل های توسعه گردشگری، 
مقابله با ایران هراسی به عنوان یکی 
از اقدامات مهم برای توسعه گردشگری 
پرداخته است. رویکرد کلی نشریه بیان مسئله، 
تجزیه و تحلیل آن و ارائه راهکارهایی برای متولیان 
و فعاالن این حوزه است. امید که خداوند بزرگ این 

حرکت را با برکت نماید.
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از طریق بستر سازی برای توسعه گردشگری و مدیریت 
اثرات آن است. برای تحقق این انتظار، دولت مجموعه 
اقداماتی شامل حمایت از طرح های توسعه اقتصادی، 
کمک به توسعه تسهیالت و جاذبه های محلی، ارتقاء 
رویدادهای سنتی فرهنگی مانند جشنواره ها و مراسم 
آئینی، تعیین استانداردهای الزم االتباع زیست محیطی، 
بهداشتی و ایمنی، تا هماهنگ سازی ابتکارات آژانس های 
تبلیغاتی برعهده دارد. به گونه ای که ضمن حفظ اصول 
فرهنگی، نیازهای اقتصادی، اجتماعی و زیبایی شناختی 

را برآورده کند.

گردشگری موجد رفاه
از تقریبًا 50 سال پیش که شاخص های اجتماعی نشر 
پیدا کرد، تعریف رفاه از تمرکز محدود بر معیارهای عینی، 

مقدمه:
علی رغم رشد توجه به موضوعات کلیدی گردشگری 
مانند اخالق، ایمنی، حقوق بشر، قوم گرایی، حساسیت 
مطالعات  در  رفاه  مفهوم  رفتار،  کدهای  و  فرهنگی 
گردشگری تا حدودی نادیده گرفته شده است. رفاه 
نیازها  رفع  منظور  به  سیاست ها  مجموعه ای  شامل 
شاخص های  ارتقای  است.  انسان  آسایش  تامین  و 
رفاه وابسته به عوامل مختلفی از جمله فعالیت های 
گردشگری است. بنابراین توسعه و رونق گردشگری 
به عنوان یک کاتالیزور کارآمد برای ارتقای رفاه باید در 
دستورکار و برنامه های دولت قرار گیرد. نقش بنیادی 
دولت در توسعه گردشگری، پیشبرد فرصت های توسعه 
اقتصادی از طریق گردشگری است. مهمترین انتظار از 
دولت در این زمینه، ترجمه اصل توسعه پایدار در عمل 

نقش دولت در مدیریت گردشگری 
�ساکرونا برای رشد فراگیر

نقش بنیادی دولت در توسعه گردشگری، پیشبرد فرصت های توسعه اقتصادی 
اصل  ترجمه  زمینه،  این  از دولت در  انتظار  است. مهمترین  از طریق گردشگری 
مدیریت  و  گردشگری  توسعه  برای  بستر سازی  طریق  از  عمل  در  پایدار  توسعه 
آن است. برای تحقق این انتظار، دولت مجموعه اقداماتی شامل حمایت  اثرات 
از طرح های توسعه اقتصادی، کمک به توسعه تسهیالت و جاذبه های محیل، 
تعیین  آئینی،  مراسم  و  جشنواره ها  مانند  فرهنگی  سنتی-  رویدادهای  ارتقاء 
استانداردهای الزم االتباع زیست محیطی، بهداشتی و ایمنی، تا هماهنگ سازی 
اصول  حفظ  ضمن  که  گونه ای  به  دارد.  برعهده  تبلیغاتی  آژانس های  ابتکارات 

فرهنگی، نیازهای اقتصادی، اجتماعی و زیبایی شناختی را برآورده کند.

حمید ضرغام بروجنی

عضو هیئت علمی دانشکده  مدیریت و 
حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی 
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از  تابعی  اجتماعی،  رفاه  ارتقای شاخص های  درواقع، 
عوامل و پدیده های مختلف است. گردشگری یکی از 
مهمترین این پدیده ها است. توسعه و شکوفایی صنعت 
گردشگری می تواند به عنوان کاتالیزوری کارآمد برای 
بازسازی و ارتقای شاخص های رفاه در نظر گرفته شود.

اثرات همه گیری کرونا
همه  بر  توجهی  قابل  تأثیر  کوید19   همه   گیری 
روانی،  عاطفی،  سیاسی،  اقتصادی،  سیستم های 
اجتماعی و فرهنگی در جهان گذاشته است. راهبردها 
اجتماعی،  فاصله گذاری  مانند  بهداشتی  اقدامات  و 
اجتماعی،  قرنطینه  جا به جائی،  و  سفر  ممنوعیت 
یا  سازی  قرنطینه  خانه، خود  در  ماندن  کمپین های 
قرنطینه اجباری، سفرهای جهانی گردشگری و تفریح 
را متوقف کرده است. گردشگری که یک صنعت بسیار 
زیست محیطی،  متعدد  خطرات  برابر  در  آسیب پذیر 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است، توانسته است در 
برابر بحران هائی مانند تروریسم، زلزله، ابوال و سارس 

شرایط اقتصادی، مسکن، آموزش و بهداشت فراتر رفته، 
و شاخص های اجتماعی پیچیده تر شامل اجزای ذهنی و 
اکولوژیکی را نیز شامل شده است. بسیاری از ویژگی های 
مادی و اجتماعی شرایط زندگی مانند منابع فیزیکی، 
اشتغال، درآمد، تحصیالت، بهداشت و مسکن به راحتی 
قابل اندازه  گیری  اند؛ درحالی که مؤلفه های ذهنی رفاه، 
با پاسخ های  افکار و احساسات فرد درباره زندگی  در 
خودمختاری،  زندگی،  از  رضایت  مانند  روانشناختی 
ارتباط اجتماعی و امنیت شخصی اندازه  گیری  می شود. 
جسمی،  سالمت  با  خوب  زندگی  خالصه،  طور  به 
اجتماعی و روحی افراد، برآوردن نیازها و امکان ابراز 
شایستگی های فردی میسر می شود. بعالوه، یافته های 
محققین نشان می دهد که بین وضعیت مادی زندگی 
)متغیرهای اقتصادی( و رفاه ذهنی ارتباط وجود دارد، 
هرچند این ارتباط محدود است. به طورکلی، ارضای 
نیازهای اساسی برای تجربه رفاه مهم است، اما برای 
توضیح کامل آن ناکافی است. کیفیت زندگی، عالوه 
بر شاخص های عینی، تحت تأثیر متغیرهای شناختی، 
عاطفی و روانی اجتماعی است؛ و گردشگری، ابزار 

باغ شاهزاده ماهان - کرمان
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مقاومت را تجربه کرده، صنعتی مقاوم شود. اما طبیعت 
و شرایط اثرات COVID-19، نه تنها متفاوت است، 
بلندمدتی  تحول  و  عمیق  ساختاری  تغییرات  بلکه  
در گردشگری، به عنوان یک فعالیت فرهنگی و یک 
صنعت اجتماعیاقتصادی ایجاد کرده است. در واقع، 
این ویروس، در مقیاسی جهانی و عظیم، تأثیرات چند 
بعدی و به هم پیوسته ارزش  ها  و سیستم  ها ی کنونی 
را به چالش   کشیده و منجر به رکود و افسردگی جهانی  
شده است، بارزترین ویژگی   اثر این همه   گیری "کاهش 
مستقیم 1۲0 میلیون شغل گردشگری، معادل هفت 
برابر تأثیر 11 سپتامبر و بزرگترین کاهش اشتغال در 
تاریخ است." حاال دیگر COVID-19 کانون مرکزی 
تنها  نه  و  شده  اقتصادی  بین المللی  بحث های  همه 
رفاه فردی بلکه آسایش اجتماعی همه جوامع بشری 
افزایش تعداد موارد  را برهم زده است. در عین حال، 
ابتال و مرگ ناشی از کوید19، منجر به سطح بی سابقه 
ای از اضطراب، ترس و وحشت تماس انسان با انسان 
شده، احتمااًل مانع بهبود صنعت گردشگری حتی پس 
از پایان همه گیری می شود. به طوری که بنابر بسیاری 
پیش بینی ها بازگشت به روال عادی کسب وکار حداقل 
پیش بینی  مدت،  کوتاه  در  گردشگری  بخش  برای 

نمی شود.
با این همه، آنچه هنوز تکامل نیافته، آگاهی در مورد 
آنست که این بحران همه گیر، باعث چه نوع تغییراتی در 
صنعت گردشگری می شود، کسب وکارهای گردشگری 
دگرگون  نوآوری  به  را  اختالل  این  می توانند  چگونه 
کننده تبدیل کنند. چگونه می توان ازین شرایط غیرقابل 
پیش بینی، به عنوان یک فرصت تحول آفرین بهره گیری 
کرد؟ هرچند، شواهد کافی برای این ادعا وجود دارد 
که هم صنعت گردشگری و هم تحقیقات دانشگاهی به 

حدی بالغ شده اند که در مورد:
)1( طراحی و اجرای استراتژی های بازیابی و پاسخگویی 

به بحران و
)۲( ایجاد انعطاف پذیری برای رسیدگی به بحران های 

آینده، 

می توانند راهبرد ارائه دهند. آنچه اهمیت توجه دارد 
آنست که بحران ها  می توانند محرک تغییر باشند، اما 
هیچ بحرانی تاکنون یک رویداد متحول کننده مهم 
در گردشگری نبوده است. بحران ها معموال به عنوان 
تثبیت ساختارهای موجود و  برای  ابزار سیاسی  یک 
کاهش احتمال بسیج جمعی برای تغییر، مورد استفاده 
قرار گرفته اند. که می تواند برای ذینفعان گردشگری 
مقصد،  سازمان های  اپراتورها،  گردشگران،  )شامل: 
سیاست گذاران، جوامع محلی، کارکنان(، انتخابی و یا 

اختیاری باشد، 
و  مرزها  از   19-COVID واقعی  ریشه های  بررسی 
محدوده تحقیقات گردشگری فراتر می رود. با این حال، 
باید شرایط و ساختارهای گردشگری که می تواند باعث 
گسترش و تأثیر جهانی COVID-19 شده و گاهی 
اوقات شیوع آنرا تسریع کند، مورد بررسی قرار گیرد. 
اقتصاددانان این بیماری همه  گیر را به عنوان یک رویداد 
طبیعی که از خارج از سیستم اقتصادی منشاء  می گیرد 
و فعالیت  می کند، کم اهمیت  می دانند؛ اما برخورد با 
زا  برون  پدیده  و  عنوان یک شوک  به   19-COVID
که هیچ ارتباطی با ساختارها و ارزش های اقتصادی 
در  را  ریشه های همه  گیری  ندارد، می تواند  اجتماعی 
دوران پس از COVID-19 ادامه داده و تقویت کند و یا 

تغییرات و فرآیندهای دگرگونی را محدود کند.
وسیع  فرایندهای  تالقی  نتیجه  همچنین  کوید19 
شهرنشینی، جهانی شدن، تغییرات اقلیمی، کشاورزی 
صنعتی و سرمایه داری معاصر است. ماهیت گردشگری 
)نیاز به مسافرت و تعامل انسان ها( و الگوهای تکامل 
و رشد آن سهم بسزایی در چنین شرایطی دارد. در 
نظام اقتصادی و اجتماعی فعلی که سرعت گسترش 
و تأثیر این ویروس مسری و عفونی را افزایش  می دهد، 
گردشگری یک نتیجه است. بنابر این شواهد، انتظار 
می رود با گسترش تغییرات اقلیمی، فراوانی همه  گیری ها 
و شیوع بیماری ها، در آینده بیشتر شود، زیرا ما عالئم 

همه گیری ها را درمان  می کنیم و نه ریشه های آنها را.
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نقش دولت
گردشگری،  صنعت  که  آنست  به  توجه  مهم  حال، 
بی تردید با سکون کرونا رونق می یابد. این رونق، که در 
بخش داخلی، مکان های زیبایی برای گردش در سراسر 
کشور ایجاد می کند، فرصت های مناسبی برای اشتغال 
درپی دارد و می تواند کیفیت معیشت را برای کسانی که 
در آن مکان ها زندگی  می کنند بهبود   بخشد. مهمترین 
نقش دولت، ترغیب همه ارگان های ذیربط، برای ایجاد 
محیطی مناسب، ایمن، دور از تنش و هراس )که هم 
مجریان برنامه و هم گردشگران را شامل شود(، برای 
شکوفائی گردشگری داخلی و بهره گیری از این پتانسیل 

گرانبها است.
دولت بسته های محرک و مداخالتی )مانند تخفیف های 

پرداخت   تعویق  یارانه ها،  مالیاتی، 
برای   )... و  اقساط  و  عوارض 
و  کسب وکارها  تدوام  و  تضمین 
کرده ،  ارائه  گردشگری  مشاغل 
تعطیلی  و  تحرک  محدودیت  در 
بنگاه های گردشگری مداخله کرده 
 19-COVID ،است به همین دلیل
منجر به مداخله بیشتر دولت ها در 
عملکرد و فعالیت صنعت گردشگری 
شده است. دولت همچنین به بازیگر 
بزرگتری در اقتصاد گردشگری تبدیل 

شده است.
توسعه گردشگری از تصمیمات سیاسی جدا نیست. 
زمینه هایی  از  یکی  حاضر  درحال  گردشگری  بخش 
است که تحت نفوذ ایدئولوژی های سیاسی دولت است. 
هرچند اثر گردشگری در اقتصاد کشور ما ناچیز شمرده 
می شود اما دولت  می تواند حمایت زیربنایی الزم برای 
کند.  فراهم  را  گردشگری  صنعت  در  سرمایه گذاران 
عالوه براین انجام خدمات امنیتی الزم برای اطمینان از 
ایمنی سفر گردشگران در مناطق تعیین شده بر عهده 

دولت است. 
در عین حال، دولت ممکن است از قدرت خود برای 

مانع  کند،  استفاده  گردشگری  ویژه  مناطق  ایجاد 
سرمایه گذاری مردم در برخی فعالیت های خاص صنعت 
صنعت  از  مشخصی  بخش های  و  شود  گردشگری 
گردشگری را برای دستیابی به هدف های برنامه های 

ملی توسعه دهد. 
رشد  برای  توجهی  قابل  پتانسیل  داخلی  گردشگری 
اقتصادی داراست. دولت باید با آنچه که  می تواند در 
کمک برای تحقق بخشیدن به بهره وری این پتانسیل 
اهتمام ورزد. درحال حاضر برای گردشگری پساکرونا، 
فرصت هایی برای رشد این بخش وجود دارد که آنرا 

تولیدی تر، رقابتی تر و سودآورتر از امروز کند.
با  مبارزه  برای  حل ها  راه  اصلی  هسته  فناوری، 
COVID-19 و بازگشایی گردشگری و اقتصاد است. 
کند  کمک  صنعت  به  باید  دولت 
تغییرات  با  تطبیق  برای  را  خود  تا 
فناوری و بهره گیری از دستآوردهای 

روز تکنولوژی آماده کند، 
تدارک منابع اطالعاتی روزآمد و غنی 
برای نشر اطالعات گردشگری )که 
درحال حاضر بدون کنترل شایسته 
اجتماعی،  شبکه های  طریق  از 
وب  و  تبلیغاتی، جزوات  برشورهای 
می شود(  ارائه   سنتی  سایت های 
یک ضرورت غیرقابل اجتناب است. 
پایگاه  این  به  دسترسی  سهولت 
داده باید برای همه عالقمندان به پژوهش در زمینه 

گردشگری، میسر باشد.  
در دورانی که تعداد مراکز شناسایی ویزای بیومتریک 
در سراسر جهان رو به افزایش است، دولت، باید خود 
را ملزم بداند ویزای گردشگری را ساده تر، سریع تر و 
ایران  به  برای عالقمندان سفر  و  راحت تر صادر کند 
برنامه های کاربردی آنالین و راهنمایی های کاربردی به 

زبان های مختلف بازارهای هدف، منتشر کند.
دست  اغلب  ما  ملی  اقتصاد  در  گردشگری  اهمیت 
کم گرفته شده است؛ درحالی که گردشگری )میراث 

رفاه  شاخص های  ارتقای 
از  مختلفی  عوامل  به  وابسته 
گردشگری  فعالیت های  جمله 
رونق  و  توسعه  است. بنابراین 
گردشگری به عنوان یک کاتالیزور 
در  باید  رفاه  ارتقای  برای  کارآمد 
دولت  برنامه های  و  دستورکار 
دولت  بنیادی  نقش  گیرد.  قرار 
در توسعه گردشگری، پیشبرد 
فرصت های توسعه اقتصادی از 

طریق گردشگری است.
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و  ملموس  اثرات  نظر  از  دستی(  صنایع  و  فرهنگی 
ناملموس، قابلیتی ارزشمند در زمینه صادرات مواد و 

خدمات دارا است.
درحال حاضر توان ما برای انعقاد قراردادهای تجارتی و 
کنفرانس های بین المللی سودآور تعیین کننده نیست، 
سیاست های  و  ژئوپلیتیکی  موقعیت  به  توجه  با  اما 
است.  افزایش  درحال  سرعت  به  توان  این  رهبری، 
بنابراین الزمست برای تدوین چارچوب های مدیریتی 

الزم درین زمینه برنامه ریزی شود. 
این بخش می تواند طیف وسیعی فرصت های اشتغال در 
هر سطح مهارت، به هر دو صورت اشتغال تمام وقت و نیمه 
وقت، در تمام کشور ایجاد  کند. کارگروه های گردشگری 
استانداری ها ملزم شوند تسهیالت و تجهیزات پذیرائی 
و  تدارک دیده، مقررات اطمینان بخش  را  گردشگران 
مشوق های الزم برای جلب سرمایه گذاری های محلی و 

بین المللی را فراهم سازند.
گردشگری وسیله ای بسیار موثر برای بازسازی بافت ها 
و محله  های فرسوده است، و از مقادیر نسبتا کوچک 
دارایی  های موجود  احیای  برای  سرمایه گذاری جدید 

استفاده می کند.
نشده،  استفاده  ولی  بالقوه  پتانسیل  دارای  ما  کشور 
فراوانی است. البته این صنعت، نیز تحت تأثیر عوامل 
اقتصادی کالن مانند نرخ تبادل ارز که فراتر از حوزه 
مداخله دولت است قرار گرفته. اما با این وجود، دولت  
می تواند با سرمایه گذاری، تولید و نشر اطالعات الزم، 
هدایت سرمایه های سرگردان ملی، در مواجهه با موانع 

رشد گردشگری کمک کند. 

نقش گردشگری در رشد فراگیر
سازمان ملل متحد درسال ۲015 برای توسعه، رفاه، 
صلح، حفظ محیط زیست و همکاری نسل های آینده 
جوامع بشری 17 هدف را مصوب کرد و از همه 156 
برای  را  توسعه خود  برنامه های  کشور عضو خواست 

تحقق این هدف ها تا سال ۲030 جهت دهی کنند.
گردشگری از پتانسیل الزم برای تسریع دستیابی به این 

اهداف توسعه پایدار هزاره، برخوردار است به حدی که 
بسیاری آنرا به عنوان ستونی استوار برای این هدف ها 

شناخته اند. به ویژه اهداف:
الف( 1 )رفع فقر و ناداری(، 

ب( 5 )ترویج برابری جنسیتی(، 
ج( 8 )اشتغال مناسب و رشد اقتصادی( و

د(10 )کاهش نابرابری(.
البته همه این هدف ها بهم وابسته اند و موفقیت در 
یکی، مسائل مربوط به دیگری را نیز شامل می شود؛ ولی 
بهرحال اثرگذاری گردشگری در این موارد چشمگیرتر 

است. 
رفتار  مستلزم  گردشگری  مقصد  هر  توفیق  اگرچه، 
اجتماعی مدنی ساکنین آن مقصد، محیطی طبیعی 
و فرهنگی سالم،  و اقتصادی پایدار است، اما سازمان 
 Vision  جهانی گردشگری در سند چشم انداز مدیریت
Management برای توفیق در دستیابی به توسعه ای 

پایدار پنج اولویت را به همه کشورها توصیه کرده است:
اولویت ۱: گردشگری را هوشمندتر کنید: متناسب با 
دستآوردهای روز تکنولوژی و تحول دیجیتالی نوآوری 

کنید.
اولویت ۲: رشد رقابتی را در دستور کار قرار دهید: 
بکمک سرمایه گذاری و کارآفرینی، رقابت پذیری را عمال 

پیگیری کنید.
توسعه  با  بهتر:  و  بیشتر  مشاغل  ایجاد   :۳ اولویت 
خدمات  با  متناسب  اشتغال  و  مهارت آموزی  آموزش، 

نوین، فرصت های شغلی جدید ایجاد کنید.
اولویت ۴: انعطاف پذیری و تسهیل سفر: امکان سفر 
ایمن، و بدون خطر برای اقشار مختلف مردم فراهم 

کنید.
ملی،  وفاق  فرهنگی:  میراث  از  حفاظت  اولویت 5: 
پایداری اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی را به همراه 

خواهد داشت.
اما نقش دانشگاهیان :

۱( پژوهشگران دانشگاهی باید راه ها و منابع جدیدی را 
برای انجام تحقیقات مربوط به فاصله گذاری اجتماعی، 
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رعایت بهداشت روانی و مسائل مربوط به حریم خصوصی 

ذینفعان مبتال به COVID-19 پیدا کنند. 
باید مسئولیت بیشتری در  ۲( تحقیقات گردشگری 
اطالع رسانی، هدایت و راهبری آینده ای پایدار بپذیرد. 
 19-COVID برای این منظور، تحقیقات گردشگری
از  به  برای کمک  مفیدی  ابزار  عنوان  به  صرفًا  نباید 
سرگیری وضعیت های قدیمی انجام شود و مورد استفاده 
قرارگیرد. بلکه، باید پارادایم ها و مفروضات رشد ما )که به 
وضعیت فعلی منجر شده است( را نیز به چالش بکشد 
و ما را قادر  سازد تا گردشگری را دوباره تصور و مجددًا 
تنظیم کنیم. اما برای بازسازی و دگرگونی گردشگری 
و نظام اجتماعیاقتصادی آن، تحقیقات گردشگری 
نه تنها باید از راه ها و دیدگاه های نوین تحقیق، شناخت 
و تکامل حمایت کند بلکه باید الهام بخش، انگیزه ده 
و آگاه ساز همه ذینفعان گردشگری باشد تا راه های 
جدیدی برای بودن، انجام دادن و سیاست گذاری اتخاذ 

کنند.
ارائه  و  طراحی  مانند  آموزشی  مسائل  بررسی   )۳
برنامه های درسی "انعطاف پذیر، چابک و به روز" برای 

افزایش مهارت های دانش آموختگان گردشگری نیز به 
همان اندازه مهم است.

۴( انجام پژوهش ها و نوشتن مقاالت و مطالب مربوط 
به سیاست های توسعه با هدف تعیین چارچوب ها و 
سیاست هایی که ایجاد اشتغال را امکان پذیر  می کند؛ 
آسیب شناسی شکست سرمایه گذاری ها و تکنیک های 

بازاریابی ضرورت دارد. 
5( ایجاد و راهبری کارگروه های فعال و قوی متشکل 
از کلیه ذینفعان صنعت اعم از بخش دولتی و خصوصی 
)شرکت های پیشرو و آکادمیک( برای تأمین نیازهای 
فعلی صنعت و طراحی برنامه های عملیاتی بلندمدت 

فعالیت بخش گردشگری. 
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مقدمه۱
بین  در  سفر  نامتوازن  توزیع  دهنده  نشان  شرایط 
خانوارهای ایرانی است به شکلی که در بازه 1387 تا 
1398 با افزایش کّمی تعداد خانوارهای سفر رفته )از 
نزدیک 10 میلیون حدود 17 میلیون خانوار( تعداد 
خانوارهای سفر نرفته )حدود 8 میلیون خانوار( ثابت 
مانده است. خانوارها با کم کردن هزینه های حین سفر 
و خدمات تکمیلی سر در تالش هستند تا به خدمات 

سند  بررسی  عنوان  با  گزارشی  از  برگرفته  یادداشت  این   .1
بند  اجرای  بر  نظارتی  گزارش  گردشگری:  توسعه  راهبردی 
»الف« ماده )100( قانون برنامه ششم توسعه با شماره مسلسل 
18123 در مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی می باشد.

شرایطی  چنین  در  باشند۲.  داشته  دسترسی  سفر 
انجام اقداماتی که دسترسی عادالنه به زیرساخت ها 
و تأسیسات گردشگری را فراهم سازد، حیاتی است. 
دوره های  در  کشور  اجرایی  دستگاه های  از  بسیاری 
اقدام  ظرفیت،  دارای  شهرهای  در  و  زمانی  مختلف 
اختصاصی  تفریحیگردشگری  مراکز  تأسیس  به 
کرده اند. مراکزی که درب آنها فقط به روی کارکنان 
به  و  ندارد  عمومی  جنبه  و  است  باز  دستگاه ها  این 
دلیل مالحظات خاص دستگاه ها به عناوین مختلفی 

2. رجوع كنید به گزارش مركز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی با عنوان بررسی وضعیت گردشگری داخلی به منظور 
دستیابی به چالش های سیاستی این حوزه با شماره مسلسل 

.17850

اجرای قانون برای دسترس �ذیری تاسیسات 
گردشگری دستگاه های اجرایپی

این یادداشت به بررسی ماده )23( قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 1386 
حوزه  در  موجود  مشکالت  از  بخشی  می تواند  آن  صحیح  اجرای  كه  می پردازد 
تأسیسات گردشگری كشور را برطرف کند.این ماده قانونی به دنبال جلوگیری از 
آموزشی و ورزشی توسط دستگاه های اجرایی  انحصار فعالیت های گردشگری، 
و تخصص گرایی در این حوزه است. به نظر می رسد با استفاده از ظرفیت موجود 
در تبصره 1 این ماده و تدوین سازوکاری هوشمندانه برای واگذاری تاسیسات غیر 
قانونی در اختیار دستگاه های اجرایی به دستگاه تخصصی موضوع تبصره این ماده 
و ایجاد شفافیت در حوزه ی بهره برداری، گامی موثر در جهت عدالت محوری و قانون 

مداری برداشته خواهد شد.

سعید شفیعا

كارشناسی گردشگری و میراث فرهنگی مركز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی
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نامگذاری   ... و  آموزشی  مراکز  تفریحی،  مراکز  مثل 
شده است اما فعالیت متعارف آن مربوط به گردشگری 
از  کیلومتر   337 مازندران  استاندار  گفته  به  است. 
ساحل دریای خزر در این استان است که 70 تا 80 
کیلومتر از این سواحل در قالب همین مجتمع ها در 
قوه قضائیه  وزارتخانه ها، سازمان های دولتی،  اختیار 
و چند سازمان مرتبط، ناجا، دانشگاه آزاد اسالمی و 
دانشگاه های دولتی است3. به نقل از مدیرکل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران، معادل 
47 مجتمع تفریحی متعلق به دستگاه های دولتی یا 
حاکمیتی در نوار ساحلی مازندران وجود دارد که تعداد 
کل تخت های این مجتمع ها معادل 11 هزار و 806 

مورد است. این عدد چیزی نزدیك 
به ۲0 درصد کل تخت های اقامتی 
حساب  به  مازندران  گردشگری  و 
می آید که بیشترین تعداد تخت ها به 
ترتیب در اختیار وزارت نفت با هزار 
و 530 تخت، بانك کشاورزی با 540 
تخت  با 380  مسکن  بانك  و  تخت 
است4. جای تأکید دارد که این اعداد 
تنها مربوط به مراکزی است که در 
نوار ساحلی یکی از استان های کشور 
تأسیسات  سایر  و  هستند  مستقر 

بالقوه داخل بافت شهر و روستا، محدوده سدها و .... 
سایر استان ها وجود دارد که سهم باالتری از تأسیسات 
گردشگری کشور را شامل می شود. در راستای استفاده 
از این ظرفیت ها برای حل مسئله اصلی گردشگری 
تأسیسات  به  عادالنه  دسترسی  عدم  که  داخلی 
گردشگری است، باید اقدامات اساسی صورت گیرد. این 
یادداشت به بررسی ماده )۲3( قانون مدیریت خدمات 
کشوری مصوب 1386 می پردازد که اجرای صحیح آن 

3. به نقل از خبرگزاری ایرنا، 26 خرداد 1398.
۴. به نقل از خبرگزاری ایرنا، 29 آبان 1۴00.

می تواند بخشی از مشکالت موجود در حوزه تأسیسات 
گردشگری کشور را برطرف کند.

بیان مسئله
قانون   )۲3( ماده  در  موجود  قانونی  ظرفیت های 
مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که متأسفانه 
به درستی مورد استفاده قرار نگرفته است، در راستای 
حوزه  در  اجرایی  دستگاه های  انحصار  از  جلوگیری 
کسب وکارهای گردشگری، آموزشی و فراغتی است. 
مهمانسرا،  هرگونه  اداره  و  ایجاد  ماده،  این  مطابق 
زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و 
آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط 
است.  ممنوع  اجرایی  دستگاه های 
شفاف  طور  به  قانون گذار  بنابراین 
هرگونه  از  را  اجرایی  های  دستگاه 
اقدام در راستای استقرار و استفاده 
به گردشگری،  مربوط  تأسیسات  از 
آموزشی و فراغتی منع کرده است. 
اما برای این موضوع دو استثنا نیز 
آورده است. در تبصره »1« این ماده 
وظایف  براساس  که  دستگاه هایی 
به  خدمات  ارائه  برای  خود  قانونی 
از امور  انجام برخی  مردم عهده دار 
فوق می باشند، با رعایت احکام این فصل از حکم این 
ماده مستثنی می شوند. یعنی وزارت ورزش و جوانان 
می تواند در حوزه های ورزشی اقدام به ایجاد و اداره 
فضاهای ورزشی و تفریحی کنند اما وزارت آموزش و 
پرورش یا میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
به هر دلیلی مجاز به این کار نیستند. یا وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است که در 
حوزه ایجاد و اداره مهمانسراها، اقدام کند اما وزارت نفت 
برای هر منظوری مجاز به این کار نیست. همچنین در 
تبصره »۲« آمده است، مناطق محروم کشور تا زمانی 

گردشگری  كه  شرایطی  در 
مسائل  دچار  كشور  داخیل 
بنیادین در حوزه عرضه متوازن 
تمامی  برای  سفر  عادالنه  و 
قرار  دسترس  در  و  خانوارها 
برای  گردشگری  خدمات  دادن 
مجدد  مراجعه  است،  همگان 
مدیریت  قانون   23 ماده  به 
خدمات كشوری مصوب 1386 
و اجرای بی قید و شرط آن الزم 

به نظر می رسد.
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که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه 
نیافته اند، با تصویب هیئت وزیران از حکم این ماده 

مستثنی می شوند. 
تا  داشته  قصد  قانونگذار  که  معناست  بدان  این 
آموزشی،  فعالیت های  حوزه  به  اجرایی  دستگاه های 
قانونی  وظیفه  اینکه  )بدون  گردشگری  و  فراغتی 
آنها قرار گرفته باشد( ورود نکنند و موجب  برعهده 
تأثیرگذاری بر فضای رقابت و انحصار این حوزه نشوند. 
حرکت دولت به تصدیگری بیشتر در حوزه گردشگری 
موجب می شود تا هم در نقش سیاستگذار، هم تصمیم 
فعالیت کند.  گیرنده و هم عرضه کننده محصوالت 
بنابراین دولت به جای تأکید بر سیاستگذاری و نظارت 
بر فعالیت های بخش خصوصی، تبدیل به عرضه کننده 
خدمات گردشگری )به صورت عمومی یا انحصاری( 
را  تولیدگرا  و  رقابتی  اقتصاد  رشد  عماًل  و  می شود 
تحت تأثیر قرار می دهد. از آن جهت که قدرت رقابتی 
دولت و دستگاه های اجرایی به دلیل در اختیار داشتن 
باالست،  گیری  تصمیم  و  سیاستگذاری  حوزه های 
در صورت ورود به این بخش، فعالیت های مربوطه به 
سمت انحصار و غیررقابتی شدن حرکت می کند. از 
می توانند  که  محلی  جامعه  و  بخش خصوصی  اینرو 
از ظرفیت های پیشرفت گردشگری منتفع شوند، در 
صورتی که در این فضای کسب وکار نابرابر باقی بمانند، 
باز هم موقعیت متزلزلی خواهند داشت، چرا که الگوی 
کسب وکار و سیستم مدیریت دستگاه های اجرایی در 
اداره این تأسیسات کمتر از بخش خصوصی وابسته 
به سوددهی، نقطه سربه سر و تأکید بر جنبه اقتصادی 
است5. بنابراین ماده قانونی مورد بحث، اقدام پیشگیرانه 
5. برای مثال در مطالعه ای مشخص شد كه ورود بخش دولتی 
به حوزه هتلداری هم به كسب وكارهای دیگر منطقه لطمه زده 
است و هم موجب عرضه با كیفیت خدمات اقامتی نشده است. 
برای كسب اطالعات بیشتر به رساله دكتری سعید شفیعا با 
عنوان ارائه الگوی مدیریت برند درون سازمانی؛ مورد مطالعه 

صحیحی است در قبال بازار گردشگری کشور و عدم 
اجرای آن نیازمند پیگیری است.

نتیجه گیری
در شرایطی که گردشگری داخلی کشور دچار مسائل 
بنیادین در حوزه عرضه متوازن و عادالنه سفر برای 
خدمات  دادن  قرار  دسترس  در  و  خانوارها  تمامی 
گردشگری برای همگان است، مراجعه مجدد به ماده 
۲3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و 
اجرای بی قید و شرط آن الزم به نظر می رسد. این 
ماده قانونی به دنبال جلوگیری از انحصار فعالیت های 
دستگاه های  توسط  ورزشی  و  آموزشی  گردشگری، 
نظر  به  است.  این حوزه  و تخصص گرایی در  اجرایی 
می رسد با استفاده از ظرفیت موجود در تبصره 1 این 
واگذاری  برای  هوشمندانه  سازوکاری  تدوین  و  ماده 
اجرایی  دستگاه های  اختیار  در  غیرقانونی  تاسیسات 
به دستگاه تخصصی موضوع تبصره این ماده و ایجاد 
شفافیت در حوزه ی بهره برداری، گامی موثر در جهت 
عدالت محوری و قانون مداری برداشته خواهد شد. 
برای برونرفت از شرایط موجود الزم است تأسیسات 
در اختیار دستگاه های اجرایی به نحوی شایسته در 
اختیار عموم قرار گیرد. هیچ استثنایی در مورد اماکن 
ساحلی و غیرساحلی وجود ندارد و دستگاه های اجرایی 
تحت هیچ شرایطی )مگر به شرح تبصره های »1« و 
»۲« ماده )۲3( قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 

1386( حق ایجاد و اداره این اماکن را ندارند.

هتل های تهران در دانشگاه علم و فرهنگ سال 1398، دانشكده 
علوم گردشگری مراجعه شود.
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آسیب های جّدی است که مکان های میراث فرهنگی 
در زمان شلوغی و ازدحام حضور گردشگران متحمل 

می شوند.

بیان مسئله
پذیرش گردشگر در مکان ها و مقصدهای گردشگری 
فرهنگی بیش از ظرفیت تعیین شده، دارای جنبه های 
مختلفی است که می تواند در نهایت منجر به نارضایتی 
مکان های  دیدن  آسیب  و  محلی  جامعه  گردشگر، 
میراث فرهنگی شود. تاثیرات منفی گردشگری در این 
زمینه موجب شکل گیری مجموعه ای از اصطالحات 
نوینی مانند گردشگری بیش از حد  )جذب بیش از 
حد گردشگران( و ضد گردشگری  )مخالفت سازمان 

مقدمه
گردشگری  ظرفیت های  بررسی  از  که  همانگونه 
کشور مشخص است و با استناد با گزارش های انجام 
گردشگری  صادرات  ملی  استراتژی  جمله  از  شده 
ایران)1399(؛ گردشگری فرهنگی و تاریخی یکی از 
سه شکل غالب و قابل توسعه در جمهوری اسالمی 
ایران می باشد. از جمله ظرفیت های مهم کشور در این 
خصوص عالوه بر مواریث ثبت ملی، می توان به ثبت 
لیست  در  طبیعی  تاریخی  مکان های  از  مورد   ۲6
آثار میراث جهانی یونسکو و همچنین 17 مورد ثبت 
در  مشاهیر  از  مورد  و10  ناملموس  فرهنگی  میراث 
لیست حافظه جهانی این سازمان بین المللی فرهنگی 
اشاره کرد. دغدغه اصلی در این نوشتار پرداختن به 

ظرفیت �ذیری سایت های 
میراث فرهنگی

از  بسیاری  برای  را  جدیدی  چالش های  اخیر،  سال های  طی  در  گردشگری  رشد 
مواریت  و  تاریخی  مکان های  جمله  از  است  كرده  ایجاد  گردشگری  مقصدهای 
ناملموس فرهنگی بطور جّدی تری با این مشکالت روبه رو هستند. لذا، همواره 
این نگرانی به لحاظ آسیب پذیری مناب�ع و جاذبه های تكرار ناپذیر گردشگری از جمله 
مواریث میراث فرهنگی ملموس و ناملموس از سوی برنامه ریزان و جوامع میزبان 
وجود دارد. یكی از چالش های اصیل سایت های میراث فرهنگی، ورود بیش از تعداد 
مجاز می   باشد كه می تواند آسیب های جبران ناپذیری از جمله؛ ازدحام بیش از حد، 
تخریب محیط زیست، آسیب به مواریث و نارضایتی جامعه محیل و گردشگران را 

در بناهای تاریخی و یادمان های فرهنگی در پی داشته باشد.

مهنا نیکبین

عضو هیات علمی دانشگاه و دبیر باشگاه 
گردشگری فرهنگی پایدار یونسکو-ایران



..::::   نشریه تخصصی مسأله پژوهی سفر  ::::..

اینکه کاهش غیرقابل قبولی در کیفیت رضایت  مندی 18
بازدیدکنندگان ایجاد شود. مفهوم ظرفیت تحمل در 
گونه های حیات وحش  بوم  زیست  برای حفظ  ابتدا 
دال  مفهوم  این  بطوریکه در دهه 1960  مطرح شد 
آن  بوم  تعداد یک گونه خاص در زیست  بر حداکثر 
بود. امروزه، این ابزار در سایر حوزه ها از جمله حفظ 
سایت های میراث فرهنگی نیز وارد شده و فرمول های 
خاصی در جهت حفظ این مواریث در ابعاد مختلف 
ظرفیت تحمل ابداع گردید. به همین ترتیب، مطالعات 
مهمی در مورد ظرفیت های تحمل در میراث فرهنگی و 
سایت های میراث ناملموس بحث شد مخصوصا زمانیکه 
مواردی از تاثیرات منفی حضور بیش از حد گردشگران 
در مرکز تاریخی بر میراث فرهنگی و جمعیت محلی 

گزارش شد. 
در گردشگری عمدتا  تحمل  اولیه ظرفیت  مطالعات 
و  زیرساخت ها  ظرفیت  کردن  مشخص  روی  بر 
محیط زیست با توجه به تعداد بازدیدکنندگان متمرکز 

یافته با گردشگری( شده است. با این حال، گاهی اوقات 
واقعیت  جدید  ظاهر  به  اصطالحات  و  چالش ها  این 
محدودیت های قابل قبول گردشگری یا ظرفیت های 
از  بیش  اکنون،  مبهم می کند.  را  تحمل گردشگری 
50 سال است که این موضوع مورد بحث می باشد. 
لذا، یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت بازدیدکننده در 
این سایت ها که از حساسیت و اهمیت باالیی برخوردار 
هستند استفاده از مفهوم عملیاتی ظرفیت تحمل  در 
بیولوژیک،  فیزیکی،  محیطی،  زیست  مختلف؛  ابعاد 
و  فرهنگی   – اجتماعی  روانی،  اکولوژی،  خدماتی، 
می تواند  آن  با  بی توجهی  که  می باشد  اقتصادی 
باشد.  داشته  همراه  به  را  جبران ناپذیری  آسیب های 
سازمان جهانی جهانگردی، در تعریف ظرفیت تحمل، 
به حداکثر تعداد جمعیت بازدیدکننده از یک جاذبه 
زمان مشخص  اشاره می کند که در یک  گردشگری 
بدون ایجاد تغییر و آشفتگی در محیط زیست فیزیکی، 
بدون  می دهد،  ُرخ  فرهنگی  اجتماعی–  اقتصادی، 
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دربردارنده  که  مفهوم  این  فیزیکی  ُبعد  صرفا  بود. 
ارزیابی اثرات بر روی محیط و محاسبه آن با توجه به 
زیرساختهای موجود بود، توجه می شد تا تعیین کنند 
چه تعداد گردشگر در یک روز، ماه یا سال می توانند از 
یک سایت میراث فرهنگی بازید کنند. مطالعات بعدی 
در مورد ظرفیت تحمل به حوزه های مدل سازی پویا 
و فضایی، شبیه سازی و ارائه سناریوهای مختلف برای 
حوزه های متفاوت استفاده گردشگری از یک مقصد 
ظرفیت  اولیه  محاسبات  اما  یافت.  اختصاص  خاص 
مدیران  توجه  مورد  همچنان  فیزیکی  ُبعد  از  تحمل 
گردشگری در سایت های میراث فرهنگی با حساسیت 
بازدیدکنندگان مناسب  تعداد  بتوانند  تا  باال می باشد 
مشخص،  زمان  یک  برای  را  مکان ها  از  بازدید  برای 
برآورد نمایند. مطالعات ظرفیت تحمل از ُبعد فیزیکی 
نشان داد که ازدحام و شلوغی تعداد گردشگران صرفًا 
یک شاخص کمی و ملموس نیست بلکه به درک از 
ازدحام نیز مربوط می باشد. در نتیجه، روش شناسی 
صرفا  گردشگری  مقاصد  تحمل  ظرفیت  درک  برای 
لذا، در  نگردید.  ارزیابی  فیزیکی کافی  ُبعد  اساس  بر 
گردید.  لحاظ  نیز  اجتماعی  مولفه  بعدی  مطالعات 
مقصدهای  در  گردشگری  برنامه ریزان  میان  این  در 
گردشگری فرهنگی باید به نگرش جامعه محلی نسبت 
به تعداد شلوغی و ازدحام ورود گردشگران به مقصد 
و اثرات مخرب ناشی از آن نیز توجه کنند. در نهایت 
مشخص شد که تعیین تعداد حداکثر بازدیدکنندگان 
نباید صرفا با فرمول ها مشخص شود بلکه نظر جامعه 
گردشگر  تعداد  چه  اینکه  خصوص  در  نیز  محلی 
بیشتر می تواند ازدحام و شلوغی باشد، مهم است. به 
عنوان مثال افراد محلی در مرکز تاریخی ونیز، برای 
از گسترش بیشتر گردشگری در  یک مدت طوالنی 
منطقه ممانعت می کردند و از حمایت های الزم در این 
زمینه برخوردار بودند. بنابراین، با تاثیر دادن عنصر 
اجتماعی بر ظرفیت تحمل تعداد مشخص شده برای 

ورود گردشگران به سایت های میراث فرهنگی که از 
آسیب پذیری باالیی برخوردارند، مقدار قابل مذاکره ای 
فاز  در  می شد.  تعیین  محلی  جامعه  نظر  با  که  بود 
بعدی مطالعات این حوزه مدلسازی شکل گرفت. در 
این روش، بر روی محدودیت های قابل قبول تغییرات 
ناشی از گردشگری در یک منطقه خاص تمرکز شد تا 
اینکه صرفا به تعیین باالترین تعداد بازدیدکنندگان از 
این مکان ها پرداخته شود. مدل های این مطالعات را 
می توان به دو دسته که بر تشخیص عینی با استفاده 
از داده های سخت)اطالعاتی مبتنی بر اعداد و ارقام( 
ذهنی  ادراکات  بر  که  مدل هایی  و  می کنند  تمرکز 
تمرکز دارند، تقسیم بندی نمود. در این راستا، اهمیت 
بیشتری به برنامه ریزی مشارکتی در همکاری با جوامع 
محلی و سایر ذینفعان توسعه گردشگری داده می شود.

در سال های اخیر، مدل های ظرفیت تحمل و جستجو 
برای محدودیت های قابل قبول با گفتمان توسعه پایدار 
با  پایدار  گردشگری  است.  شده  همسو  گردشگری 
توجه به اهداف و اصولی که در حوزه های اقتصادی، 
اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی دنبال می کند 
رویکرد مناسبی در ترکیب با ظرفیت تحمل دارد. از 
مدل های  گردشگری  در  پایداری  رویکردهای  این رو، 
نوین و پیچیده ای از ظرفیت تحمل را در مقصدهای 
گردشگرپذیر ارائه می کنند. این مدل ها پیچیدگی های 
متنوعی  اجزاء  شامل  و  هستند  دارا  را  خود  خاص 
مکان های  یا  فیزیکی)طبیعی  محیط  جمله؛  از 
گردشگری  توسعه  زیرساخت ها)از  فرهنگی(،  میراث 
محلی  جامعه  اجتماعی)ادراکات  می کنند(،  حمایت 
و گردشگران(، فرهنگی)ملموس و ناملموس( و غیره 

می باشند. 
میراث  گردشگری  مکان های  از  بازدید  خصوص  در 
فرهنگی ایران بنا به فراوانی این آثار و ظرفیت بالقوه 
خوبی که در این خصوص وجود دارد غالبا نمونه های 
فراوانی از ازدحام و ترافیک گردشگران در سایت های 
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میراث فرهنگی را در فصول شلوغی گردشگری داخلی 2۰
دوم  نیمه  و  نوروز  عید  تعطیالت  هفته  دو  جمله  از 
شهریور ماه شاهد هستیم. عمدتا در تعطیالت نوروز 
باستانی شاهد بازدیدهای بیشتر و متراکم گردشگران 
داخلی از بناها و مکان های تاریخی – فرهنگی هستیم 
که بعضا بدلیل ایجاد بار فیزیکی بیش از حد تحمل این 
بناها، آسیب های جّدی و جبران ناپذیری را ایجاد نموده 
است. به عنوان مثال، بنابر اعالم وزارت میراث فرهنگی، 
تاریخی  مکان های  دستی،  صنایع  و  گردشگری 
سعدی،  آرامگاه  جمشید،  تخت  حافظیه،  فرهنگی 
مجموعه های  پربازدیدترین  سعدآباد  کاخ  و  عالی قاپو 
تاریخی در تعطیالت نوروز 1401 بوده اند. در این میان 
بیشترین بازدیدهای نوروزی مربوط به »حافظیه« است 
که در این ایام دو هفته ای، حدود 4۲0 هزار بازدیدکننده 
داشته و بطور میانگین، روزانه پذیرای بیش از ۲0 هزار 
نفر بوده است. این آرامگاه فقط در لحظه تحویل سال 
حدود 40 هزار بازدیدکننده را پذیرا بوده است. پذیرش 

بناها بدون در نظر گرفتن ظرفیت  این  گردشگر در 
فیزیکی صرفا با هدف ثبت بیشترین میزان بازدید از 
سوی مدیران این مکان های تاریخی، امری غیرفرهنگی 
و به دور از ارزیابی های کارشناسانه است. لذا با توجه به 
اهمیت این مواریث برای تاریخ، فرهنگ، هنر و توسعه 
پایدار گردشگری کشور، الزم است با دیدگاه علمی و 
از جمله ظرفیت تحمل  ابزارهای مدیریتی کارآمدی 
برای مدیریت بازدیدکنندگان در این زمان های مشخص 

شلوغی و بقیه زمان های بازدید اقدام نمود.

نتیجه گیری
با توجه به اهمیت و ضرورت مبحث ظرفیت تحمل 
در مدیریت سایت های میراث فرهنگی و مقصدهای 
به صورت  مفهوم  این  است  الزم  فرهنگی  گردشگری 
عملیاتی و کاربردی در برنامه ریزی و مدیریت، مدیران 
این مکان ها قرار بگیرد. لذا در این راستا پیشنهاد و 

راهکارهای عملیاتی بشرح زیر ارائه می شود:
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21  استفاده از مفهوم ظرفیت تحمل با ابعاد مختلف آن به 
عنوان یک ابزار کاربردی در حوزه مدیریت بازدیدکننده 

سایت های میراث فرهنگی.
 محاسبه انواع مختلف ظرفیت تحمل مکان تاریخی

فرهنگی و لحاظ نمودن این اندازه ها در برنامهریزی های 
گردشگری.

گسترش  هدف  با  تحمل  ظرفیت  نمودن  اجرایی   
تعامل با جامعه محلی و سایر ذینفعان مقصد گردشگری 

فرهنگی.
مدیریت  اعمال  با هدف  مفهوم  این  از  بردن  بهره   

کارآمد و موثر در مکان میراث فرهنگیتاریخی.
 استفاده از این مفهوم برای ایجاد تعادل میان عرضه 
و تقاضای سایت های میراث فرهنگی با حساسیت باال.

 اعمال این مفهوم و نظارت بر اجرای آن با هدف حفظ 
و نگه داری مواریث فرهنگی)ملموس و ناملموس(.

 بهره بردن از راهکارهایی جهت توزیع تقاضا در تمامی 
روزهای سال با هدف ایجاد توازن و تعادل اقتصادی 

مکان میراث فرهنگی.
 و...

در نهایت اینکه مکان های میراث فرهنگی تاریخی 
زمانی  ناملموس،  فرهنگی  مواریث  یا  حساس 
کنند  تجربه  را  تحمل  چالش های ظرفیت  می توانند 
که محدودیت های ظرفیت تحمل آن مکان یا مقصد 
اتفاق افتاده باشد و یا فراتر از آن باشد. اگر این شرایط 
الزام اعمال محدودیت های ظرفیت تحمل  ُرخ دهد، 
افزایش می یابد. چرا که اجرای این اقدامات خاص برای 
تعیین ظرفیت تحمل باید شامل ارزیابی های اقتصادی، 
اجتماعیفرهنگی، زیست محیطی و مشارکت سیاسی 
از حد ظرفیت مجاز  لذا، در صورتی که بیش  باشد. 
کاهش  منظور  به  خاصی  اقدامات  باید  بیافتد  اتفاق 
خطرات احتمالی آن مانند ازدحام بیش از حد، تخریب 
محیط زیست، تخریب آثار تاریخی فرهنگی، نارضایتی 

گردشگران و جامعه محلی و... انجام شود.
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مختلف و سطوح درآمدی متعدد مردم انجام می شود 
و امروزه سفر هم به عنوان یکی از آداب نوروز جای 
خود را در برنامه خانواده ایرانی باز کرده است. لکن 
عدم مدیریت بهینه و صحیح این سفرها و در مجموع 
مقوله سفر موجب شده است که سفرهای صورت گرفته 
کیفیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی الزم را نداشته 
برای  آن  آفت های  موارد حتی  از  پاره ای  در  و  باشد 
تمامی زنجیره سفر و در مجموع صنعت گردشگری 

کشور بیشتر از فواید آن باشد.
 از یک نظر می توان نوروز را المپیک صنعت گردشگری 
کشور دانست به عبارتی از آنجا که عیار و میزان توسعه 
رقابت های  در  ورزش  حوزه  در  کشور  یک   یافتگی 
المپیک سنجیده می شود، می توان گفت میزان توسعه 

مقدمه
نوروز به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی 
تاریخی جهان ایرانی برای هزاران سال به عنوان پایان 
سردی و سیاهی و آغاز رویش و نو بودن جشن گرفته 

شده است.
اینکه جمهوری اسالمی ایران به چه صورت می تواند از 
نوروز و رویدادهای مشابه آن عنوان ابزارهای دیپلماسی 
عمومی و تقویت قدرت نرم خود بهره ببرد، موضوعی 

است که در آینده به ابعاد آن پرداخته خواهد شد.
مدیریت سفرهای نوروزی) ۲5 اسفند تا 15 فروردین( 
در سالیان اخیر و به ویژه در نوروز 1401 مورد توجه 
اکثر رسانه ها و مردم قرار رفته است. سفرهایی که با 
توجه به سنت هرساله جامعه ایرانی و با بضاعت  های 

نوروز؛  الم�پیک صنعت گردشگری

و گردشگری کشور  توانمندی مدیریت سفر  تمام  نمای  آینه  ی  سفرهای نوروزی 
است. بررسی وضعیت سفرهای نوروزی 1401 نشان  دهنده این است که مدیریت 
اجتماعی  اقتصادی، فرهنگی و  آثار و مزایای  از  این سفرها و بهره مندی کشور 
نبود  ای،  جاده  کشته های  باالی  تعداد  است.  مواجه  چالش  با  همچنان  آن 
زیرساخت های کافی، استفاده خارج از ظرفیت از آثار تاریخی و فرهنگی و جاذبه های 
این سفرها،  اقتصادی  از مزایای  از بهرمندی کشور  آمار واقعی  گردشگری، نبود 
نداشتن متولی مشخص و پاسخگوی معین در مورد رویداد نوروز و ... بخشی از 

مسائیل است که همچنان حل نشده باقی مانده و باید برای آن چاره اندیشی کرد.

شهاب طالیی

عضو هیئت علمی گروه فرهنگ
 و دولت دانشگاه امام صادق )ع(
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23 بیان مساله
بررسی آمارهای نوروز 1401 گویای این مطلب است 
که با وجود تجربه سالیان گذشته و پیش بینی  هایی که 
توسط کارشناسان حوزه گردشگری در خصوص روند 
مسافرت های نوروز 1401 انجام می شد، ضعف مدیریت 
سفرهای نوروزی همچنان ادامه داشته و دارد و بنابراین 
نیازمند تحول و اتخاذ تصمیم های کارشناسی و پرهیز 
و سفرهای  نوروز  رویداد  به  احساسی  رویکردهای  از 

نوروزی است.
746 کشته جاده ای

10 هزار و 6۲5 تصادف جرحی 
15 هزار و 116 مصدوم 

 توقیف بیش از 35 هزار خودرو و ...
نشان دهنده این مطلب است که همچنان سفرهای 

نوروزی دارای مدیریت صحیح نمی باشد.
تحلیل آمارهای نوروز 1401 همچنین گویای این است 

و پیشرفت صنعت گردشگری کشور هم در مدیریت 
سفرهای نوروزی قابل ارزیابی و سنجش است. در واقع 
بهره وری دستگاه های دخیل در  و  چنانچه عملکرد 
مدیریت سفر های نوروزی مثبت و موثر باشد می تواند 
موجب بهره مندی کشور از فواید این سفر ها گردد و به 
نوعی نشان دهنده عملکرد زنجیره خدمات گردشگری 

است.
آمارهای زیر به نوعی نشان دهنده نحوه مدیریت این 
رویداد در کشور می باشد. در یک دهه گذشته یعنی 
در بازه زمانی سال های1390 تا 1400 و در تعطیالت 
نوروز )۲5 اسفند تا 15 فروردین( بیش از 11 هزار نفر 
در تصادفات جاده ای کشته شدند )این آمار با احتساب 
سال های 1399 و 1400 است که سفرهای نوروزی 
به علت پاندومی کرونا با محدودیت روبرو بوده است(. 
این آمار به غیر از مصدومین و مجروحین حادثه ای این 
تصادفات است که تخمین زده می شود بیش از 100 

هزار نفر باشد.

مسجد نصیرالملک-شیراز
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2۴

که 3۲ درصد از تصادفات جادهای در این بازه با هیچ 
خودرو دیگری برخورد نداشته و به علت خستگی و 
یا تصادف شده  آلودگی خودرو دچار واژگونی  خواب 
است. این آمار نشان دهنده این است که بیش از یک 
سوم تصادفات جاده ای ناشی از از عوارض خستگی 

سفر و مسائل ناشی از آن است. 
اما وضعیت اسفبار مدیریت سفر رویداد نوروز صرفًا به 

کشته های جاده ای ختم نمی شود و مواردی مانند: 
سرگردانی مردم در مقاصد گردشگری؛

اتالف وقت و عمر مردم درگره های ترافیکی؛
تقویت رویدادهای  برنامه های مشخص و  عدم وجود 

محلی در این بازه زمانی؛
عدم توجه به ظرفیت تحمل پذیری مقاصد و جاذبه های 

گردشگری و کاهش عمر آنها؛
توزیع نامناسب مکانی سفر؛

بی برنامه گی در توزیع زمانی سفر؛
عدم همگرایی دستگاه ها و نهاد ها در توزیع ظرفیت های 

اقامتی و تفریحی برای عامه مردم؛
و نابرابری در توزیع زیرساخت های جاده ای و حمل 

و نقل.
دهنده  نشان  خود  که  است  مسائلی  مهمترین  از   
این واقعیت است که ستاد هماهنگی خدمات سفر، 
رویداد  این  بهینه  ی  مدیریت  برای  را  الزم  کارآمدی 
نداشته و این ستاد را می توان به عنوان شعبه ای کوچک 
از ستاد مدیریت بحران کشور تعریف کرد. ستادی که 
با وجود گذر نزدیک به یک دهه از تشکیل و تصویب 
آن توسط هیات وزیران، همچنان یک ستاد مقطعی 
سازمان  یا  ساختار  نداشتن  و  اختیارات  کمترین  با 

مشخص می باشد.
نوروز  در  ستاد  این  موفق  نسبتًا  عملکرد  علیرغم   
1401 نسبت به سالیان اخیر ولی همچنان هیچ کس 
مسئولیت حوادث نوروز و اتالف وقت و عمر مردم را 
قبول نمی کند، هنوز آمار دقیقی از مزایای و لطمات 

اقتصادی این شکل از سفر تبیین نشده است و کشور 
همچنان از یک متولی واحد و با اختیارات و وظایف 

مشخص بی بهره است. 

ارائه راهکار
چنانچه مبتنی بر آموختن ازتجربه های گذشته و بررسی 
مسیر توسعه سایر کشور ها و روند ها و چالش های آینده 
نشود،  گذاری  سیاست  و  گیری  تصمیم  حوزه  این 
مهمترین  از  کشور  در  گردشگری  و  سفر  مدیریت 

چالش  های آینده صنعت گردشگری خواهد بود. 
آنچه مهم است در وهله اول باید نظام تصمیم  گیری 
اختیار  و  قدرت  از  گردشگری  و  سفر  برنامه  ریزی  و 
الزم برخوردار شود تا بتواند در فرآیند اجرایی کردن 
تصمیمات کمترین چالش را داشته باشد. در این رابطه 
ظرفیت شورای میراث فرهنگی و گردشگری باید جدی 
گرفته شده و از قوه به فعل درآید تا بتواند در مواردی 
سهولت  با  است،  وزیران  هیات  تصویب  نیازمند  که 
و تمرکز بیشتری مصوب گردد. همچنین باید ستاد 
هماهنگی خدمات سفر به عنوان بازوی اجرایی شورای 
عالی میراث فرهنگی و گردشگری در حوزه سفر دارای 
جایگاه محکم تری در قانون گردد و وظایف و اختیارات 
آن به صورت شفاف و با ضمانت اجرایی الزم تقویت 

گردد. 
در گام بعدی و البته به صورت همزمان وزارت متولی 
حوزه سفر باید در جهت توزیع زمانی سفر و تهیه تقویم 

تعطیالت و با رویکرد مدیریت تعطیالت اقدام نماید. 
همچنین باید شرایطی فراهم شود که ظرفیت سنجی 
مقاصد و جاذبه های گردشگری به نحو صحیح و دقیقی 
صورت پذیرد و کشور به خاطر تراکم های مقطعی و 
مخرب گردشگر، سرمایه های فرهنگی و تاریخی خود 

را ضایع نکند. 
به  سفر  و  گردشگری  ساخت های  زیر  کردن  اضافه 
می تواند  کشور  مختلف  مناطق  برخوداری  مصادیق 
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25 زمینه ساز بهره  مندی گردشگری این استان ها از منابع 
قوانین حمایتی از توسعه این مناطق باشد. همچنین 
در کنار استفاده عموم از تاسیسات اقامتی و تفریحی 
دستگاه ها و نهاد ها که باید شرایط و بستر های آن را 
فراهم کرد باید به سمتی حرکت نمود که دستگاه ها 
ملزم باشند در صورت ایجاد مراکز تفریحی و رفاهی، 
مجوز تاسیس آن در مناطق هدف و یا کمتر توسعه 

یافته صادر گردد. 

نتیجه گیری
مقوله ساماندهی سفرهای داخلی قطعًا باید اولین و 
مهمترین اولویت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی باشد. تا زمانی که کشور نتواند مدیریت 
صحیح و درستی در گردشگری داخلی داشته باشد، 
هرگونه تالش برای افزایش گردشگری ورودی تا هدف 
کمی ۲0 میلیون نفر تا پایان 1404 و بر اساس سند  
چشم انداز جامع تالش بیهوده ای خواهد بود و کشور 

و صنعت گردشگری آن را با افزایش چالش های حل 
نشده مواجه خواهد کرد. 

در این خصوص نوروز 1401 به عنوان بزرگترین تراکم 
تعطیلی  از گذشت دوسال  بعد  و مکانی سفر  زمانی 
پاندومی کرونا،  نسبی تاسیسات گردشگری به علت 
صنعت  آینده  برای  جدی  هشداری  و  مهم  آزمون 
سونامی  تعبیر  که  سفرهایی  بود.  کشور  گردشگری 
گردشگری را می توان به آنها نسبت داد که فاصله بسیار 
زیادی با بهره مندی کشور از اثرات مثبت اقتصادی و 
فرهنگی و حتی اجتماعی سفر دارد. درنتیجه باید به 
با یادگیری از تجارب گذشته  سمتی حرکت کرد که 
ایران و سایر کشورها و شناسایی مسائل و چالش های 
پیش رو، زمینه بهره مندی حداکثری از این صنعت و 

ظرفیت های بالقوه آن فراهم گردد.
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آن اشاره دارند. به باور نگارنده اتفاقا این پاسخ یکی از 
درست ترین و نزدیک ترین پاسخ ها و یا با کمی اغماض، 
یکی از سه چالش اصلی صنعت گردشگری ایران است. 
در این نوشته نشان خواهم داد که با توجه به شرایط 
ملی،  در سطح  ایران  بازاریابی گردشگری  بر  محیط 
اساسا اگر َدر بر این پاشنه نگردد، جای تعجب است! 

و اتفاقا میز درستی که باید زیر آن زد، همین جاست!

بیان مسئله
یافته های میدانی نشان می دهد که شناخت گردشگران 
اندک  بسیار  ایران  مقصد  قابلیت های  از  المللی  بین 
است. به عبارت دیگر توانمندی های گردشگری ایران 
نشده  معرفی  جهانی  بالقوه  بازارهای  به  خوبی  به 

مقدمه
علیرغم حال خوب گردشگری ج.ا.ایران در سال های 
پیش از شیوع کرونا و جذب 7.8 و 8.8 میلیون گردشگر 
خارجی در سال های 1397 و 1398 و ورود به فهرست 
50 کشور پربازدید دنیا، باید پذیرفت که پتانسیل نهفته 
در جغرافیایی فرهنگی ایران بسیار بیش تر از ستانده 
حاضر است. از طرفی به دلیل ماهیت مردم محوری 
برخی بر این  باورند که صنعت گردشگری به عنوان 
نماد بارز اقتصاد مقاومتی می تواند در شرایط تحریمی 
در جستجوی  نماید.  کمک  بسیار  کشور  اقتصاد  به 
شناسایی چالش های اصلی صنعت گردشگری ایران، 
ضعف در بازاریابی، دمِ دست ترین پاسخی است که از 
افراد معمولی تا فعاالن حرفه ای و علمی دانشگاهی به 

مساله �ژوهی بازاریابی گردشگری ج.ا. 
ایران؛ تحلیل و تجویز راهبردی

در جستجوی شناسایی چالش های اصیل صنعت گردشگری موضوع بازاریابی و 
تبلیغات یکی از محورهای کلیدی برای توسعه صنعت گردشگری ج.ا. ایران بشمار 
می آید و ضرورت دارد تا موانع ساختاری و قانونی پیش رو کاهش و پشتیبانی ها 
افزایش پیدا کند. بررسی ها نشان می دهد که بازاریابی گردشگری کشور با سه 
چالش کالن، فرایند معیوب ساختاری قانونی، برخورد سطحی مدیران با موضوع 
کامال تخصصی و حجم پایین بودجه تامین اعتبار شده مواجه است. در پایان راهکار 

مد نظر ارائه و تبیین خواهد شد.

مسلم شجاعی

كارشناس گردشگری وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
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مصارف هزینه ای جاری هم چون حقوق و دستمزد، 
اجاره ساختمان، آب و برق و ... است. به نظر می رسد 
مدیران هم تا حدودی چاره ایی جز این ندارند که اول 
مشکالت روزمره پرحاشیه را جمع و جور کنند و بعد 
بروند سراغ فعالیت های تخصصی. این ایراد ساختاری و 

تا حدودی قانونی است. 
اعتبار  تامین  از  پس  محدود  بسیار  زمان  الف- ۲( 
خود عاملی دیگر برای دامن زدن به این چالش است. 
و رجوع  رفع  از  پس  بازاریابی  فعالیت  بودجه  عموما 
امورات جاری در یکی دو ماه منتهی سال تامین اعتبار 
می شود. تازه پس از آن، فرایند زمان بر اجرای مناقصات 
در سامانه دولتی موجب می گردد که مدیران سریع 
ترین اقدام را برای پیشگری از برگشت بودجه به خزانه 
انجام دهند و آن هم تولید اقالم چاپی است! علیرغم 
عدم اعتقاد مدیران میانی به اثربخشی این اقالم، ولی 
فرایند به شکلی است که ناگزیر به اتخاذ این تصمیم 

می شوند. این ایراد نیز ساختاری است. 
الف-۳( عدم یکپارچگی در استفاده از ظرفیت سایر 
ارگان های کلیدی دولتی در تبلیغات و تولید محتوای 
آن  از  می تواند  که  است  موضوعی  خود  گردشگری 
بهره برداری مطلوب تری داشت. وزارت امور خارجه، 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت راه و شهرسازی، 
شهرداری ها، سازمان فرهنگ و ارتباطات و ... همگی 
ساالنه بودجه هایی برای تولیدات و رویدادهایی مرتبط 
با موضوع گردشگری دارند ولی این محصوالت عموما 
بدون نظر تخصصی وزارت متبوع تولید می شوند و در 
تحریک تقاضا تقریبا ناکارآمدند. این ایراد قانونی و تا 

حدودی ساختاری است. 
ب-۱( موضوع دیگری که به شکل گیری این ضعف در 
محیط بین المللی منجر شده است، برداشت سطحی 
مدیریت  تخصصی  موضوع  از  عالی  و  میانی  مدیران 
دقیق  شناخت  با  بازاریابی  مدیریت  است.  بازاریابی 
از ذائقه تقاضا در بازارهای بالقوه، بخش بندی بازارها، 

است. از طرفی مطالعات تطبیقی نشان می دهد که 
کشورهای دنیا فارغ از هر هزینه ای، به شکل رقابتی 
بر بازاریابی و تبلیغات گردشگری متمرکز شده اند و در 
آن سرمایه گذاری شدید انجام می دهند. نکته متمایز 
دیگری که اهمیت تبلیغات و معرفی گردشگری ایران 
را نسبت به سایر رقبا دو چندان می کند، پروژه ایران 
هراسی در رسانه های بین المللی است. به درست یا 
غلط، شناخت گردشگران بالقوه جهان از ایران، متاثر 
عمدتا  که  است  حاکم  رسانه های  خبری  جریان  از 
جهت دار، پوشش دهنده اخبار منفی است. هم چنین، 
به دلیل مشکالت تحریمی و تا حدودی نبود تقاضا، 
ایران  بازار  روی  نیز  دنیا  تورگردان  بزرگ  شرکت های 
به عنوان یک مقصد گردشگری تبلیغ نمی کنند. این 
نکته مبین این است که در صورت  هزینه کرد بازاریابی 
برابر با رقبا! باید دو برابر بیش تر از آن ها تالش کرد تا 

چالش ها به حداقل برسد.
از  یکی  تبلیغات  و  بازاریابی  چنین است که موضوع 
محورهای کلیدی برای توسعه صنعت گردشگری ج.ا. 
ایران بشمار می آید و ضرورت دارد تا موانع ساختاری و 
قانونی پیش رو کاهش و پشتیبانی ها افزایش پیدا کند. 
بررسی ها نشان می دهد که بازاریابی گردشگری کشور 

با سه چالش کالن مواجه است:
الف( فرایند معیوب ساختاریقانونی؛

ب( برخورد سطحی مدیران با موضوع کامال تخصصی؛ 
و   

ج( حجم پایین بودجه تامین اعتبار شده
الف- ۱: فرایند پراشکال نظام بودجه ریزی برنامه های 
توسعه کشور که به عنوان یکی از چالش های گام دوم 
بازاریابی  از موجبات ضعف  انقالب هم مطرح است، 
گردشگری کشور است. ردیف بودجه فعالیت بازاریابی 
که توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین می شود، ذیل 
ردیف بودجه های هزینه ای است و از آن جا که بنام خود 
ردیف مشخصی ندارد به راحتی قابل مصرف در سایر 
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انطباق بازار با محصوالت گردشگری مقصد و در نهایت 
انتخاب بازارهای هدف آغاز می گردد. پس از آن باید 
اقدامات موثری اعم از تولید محتوای مناسب، نشر در 
بازخورد  دریافت  هدف،  بازارهای  توزیعی  شبکه های 
گردشگران و پایش مستمر برای بهبود این فرایند انجام 
دیده شده  متعددی  موارد  اخیر  در سال های  پذیرد. 
است که متاسفانه برداشت درستی از این فرایند علمی 
وجود ندارد و حتی در موارد تامین اعتبار شده هم، 
تولید محتوای گردشگری در حد یک کار عمومی و نه 
یک کار تخصصی انجام شده است. فعالیت بازاریابی و 
تبلیغات برای جذب گردشگر در کشورهای بازار هدف، 
اساسا از جنس کارهای روابط عمومی و اطالع رسانی 
که  است  میانی  و  عالی  مدیران  وظیفه  این  نیست. 

جلوی این خطای راهبردی را بگیرند. 
مرتبط با بازاریابی گردشگری برخی طرفدار این باورند 
که بخش  خصوصی باید نقش معرفی کشور را برعهده 
داشته باشد. استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای 
تبلیغات می تواند به عنوان یک راهکار مطرح باشد ولی 
گردشگری کشور  تشکل های حرفه ای  امروز  شرایط 
نشان می دهد که این مساله در سطح بنگاه عملیاتی 
است ولی در سطح ملی امکان پذیر نیست چرا که نه 
آن یکپارچگی زنجیره تامین دیده می شود و نه آن بنیه 
مالی. بررسی مستندات نشان می دهد که در بهترین 
حالت یک درصد از کل گردشگران ورودی به کشور 
کشور  تورگردان  بهترین  و  است!  تشکل ها  این  سهم 
رکورد جذب تنها ۲000 گردشگر را ثبت کرده است! 
این  فعال  که  است  این  مهم  باشد،  هرچه  علت  حاال 
راهکار جوابگوی شرایط کشور نیست. از طرفی هم 
نباید فراموش کرد بازاریابی در مفهوم عام مارکتینگ 
است.  دولتی  کار  یک  اساسا  کالن  سطح  در  آن، 
شناسایی و نفوذ در بازارها و بسترسازی برای فعالیت 
بخش خصوصی کار دولت است. دولت نقش تسهیل 
کننده و قّیم را در بازارهای جدید ایفا می کند تا نهال 

بخش خصوصی در آن بازار پا بگیرد و به بلوغ برسد، آن 
وقت نقش حمایتی خود را کاهش می دهد. رویکردی 
که در کشورهای پیش رو گردشگری هم دیده می شود.

ج-۱( حجم پایین بودجه تامین اعتبار شده در فعالیت 
بازاریابی خود دلیل دیگری بر این ایجاد ضعف معرفی 
گردشگری ایران است به نحوی که در 5 ساله اخیر 
میانگین بودجه تامین اعتبار شده برای دفتر بازاریابی و 
تبلیغات گردشگری کشور در حدود 700 میلیون تومان 
است! سرانه هزینه کرد کشورها صرفا بخش  بوده 
دولتی در زمینه بازاریابی تفاوت آشکار ما را نشان 
می دهد، جایی که کشورهای پیشروی گردشگری هم 
چون فرانسه، اسپانیا، آلمان و انگلستان بین 1.3 تا ۲ 
دالر به ازای هر گردشگر هزینه بازاریابی انجام می دهند. 
کشورهای نوظهور مانند استرالیا، برزیل، مالزی و کره 
جنوبی بین 4 تا 10 دالر هزینه می کنند. این رقم برای 
کشورهای خواهان موفقیت بیش تر در گردشگری هم 
چون نیوزیلند، قبرس، باهاما، و مالت بین ۲0 تا 40 دالر 
برای جذب هر گردشگر است. حال آن که این عدد 
برای ایران در سال 1398زیر یک سنت بوده است! این 
آمارها نشان می دهد که اساسا ِدبی چشمه پرداختی از 
سازمان برنامه و بودجه پایین است و هرچه در مسیر 
خود به جلو حرکت می کند از تخصیص تا تامین اعتبار 
یا مسیرش کج می شود و یا حجم آن آب می رود. این 

ایراد هم قانونی است و هم ساختاری.

ارائه راهکار
ماهیت  با  متناسب  وزارت گردشگری  است  قرار  اگر 
و پتانسیل خود نقش پررنگی در اشتغال زایی و ارز 
در  و  باشد  داشته  انقالب  دوم  گام  در  کشور  آوری 
کنار بازارهای همسایه، بتواند از بازارهای با کیفیت تر، 
گردشگر میلیونی جذب کند، به نظر می رسد مشکل 
باید از ابتدا و در سازمان برنامه و بودجه حل شود. یکی 
از راهکارها می تواند اختصاص ردیف بودجه مشخص یا 
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های گردشگری با هدف کاهش ایران هراسی و معرفی 
ایران امروز در کشورهای بازار هدف باشد. این راهکار 
کمک خواهد کرد که محل هزینه کرد بودجه بازاریابی 
گردشگری از هزینه های جاری وزارتخانه جدا شود و 
امکان انحراف در مصارف کاهش پیدا کند. از طرفی 
کمپین های گردشگری نیازمند علم تبلیغات و تجربه 
بین المللی در تولید محتوای فاخر و منطبق با سلیقه 
هر بازار است و سطحی نگری در آن جایی ندارد. با 
که  بود  امیدوار  می توان  راهکار  این  درست  اجرای 
ایرادهای ساختاری و تا حدودی قانونی مطرح شده 
کاهش پیدا کند. غیر از این،  هم چنان در کوزه همان 

تراود که فعال در اوست. 
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برای حضور موثر تر فعاالن صنعت گردشگری و رونق 
است. گردشگران  و..  تفریحی  کاری،  مسافرت های 

چنانچه قیمت خدمات گردشگری ارائه شده در مکان 
گردشگری، در یک بازار رقابت کامل، در نقطه ی تعادل 
عرضه و تقاضا تعیین شود و یا به حدی باشد که برای 
تولید کنندگان سودآور و برای مصرف کنندگان قابل 
این صنعت در  پرداخت باشد، می تواند موجب رونق 

مکان مورد نظر باشد.

بیان مسئله
در کشور ما با توجه به کاهش شدید ارزش پول ملی 
برای  گردشگری  مقاصد  گسیخته،  افسار  تورم  و 
گردشگران خارجی ارزان اما برای گردشگران داخلی 

مقدمه
 مکان یا مقصد گردشگری را می توان به عنوان قلب 
احیاگر این صنعت بر شمرد. زیرا هر آنچه میان طرف 
عرضه) به معنای ارائه کنندگان خدمت گردشگری( 
خدمت  کنندگان  مصرف  معنای  تقاضا)به  طرف  و 
گردشگری( مانند انواع خدمات گردشگری همچون 
رستوران، خدمات حمل و نقل، هتل و مسافرخانه ها 
مقصد  محور  بر  می شود،  مبادله  این صنعت  در  و... 
گردشگران است. هر چه مکان گردشگری به شکل 
تقاضای  با  می تواند  شود،  عرضه  تری  موثر  و  بهتر 

بیشتری نیز رو به رو گردد.
مکان  مولفه های  ترین  برجسته  و  ترین  مهم  از   
گردشگری، به صرفه بودن قیمت آن به عنوان مشوقی 

لزوم بهره گیری از فرصت گردشگری ارزان در جهت 
گسترش سهم ایران از بازار گردشگری

مکان  جذابیت  دارد،  گردشگری  صنعت  رونق  و  رشد  بر  را  تاثیر  بیشترین  آنچه 
گردشگری است. مکان یا مقصد گردشگری به عنوان مهم ترین مولفه ی صنعت 
گردشگری، چنانچه عالوه بر جاذبه های دیدنی و فرهنگی، از نظر اقتصادی به صرفه 
بوده و جاذبه ی قیمتی هم داشته باشد، می تواند باعث جذب حداکثری گردشگران 
آورد.  در این  آن را فراهم  شده و رشد و رونق اقتصادی مکان مد نظر و ساکنین 
برهه ی زمانی، مسئله ی کاهش ارزش پول میل کشور، فرصت گرانبهایی را در کنار 
جاذبه های کیفی، برای عرضه کنندگان خدمات در این صنعت فراهم کرده است که 
سیاست گذاران می توانند در بلند مدت با استفاده از این فرصت، سهم بیشتری از 

این بازار را در میان سایر کشور ها به خود اختصاص دهند.

محمد امین گزار

پژوهشگر اقتصاد گردشگری  هسته  علمی 
جهانگردی فرهنگی دانشگاه امام صادق )ع(



..::::   شماره ۲، فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱  ::::..

31

گذاری صحیح، بتوان در بلند مدت جایگاه این صنعت 
را در میان رقیبان تثیبت نمود.

باید به این نکته نیز توجه داشت که برخی از مکان های 
گردشگری و خدمات ارائه شده در کنار آن، هیچگونه 
جانشینی ندارند یا خدمت دیگری که توان جاشنینی 
با آن را داشته باشد بسیار کم است. به عنوان مثال 
می توان به بناهای تاریخی تخت جمشید در استان 
فارس یا مکان زیارتی حرم امام رضا علیه السالم در 
برخی  نمود.  اشاره  مشهد 
این  در  خدمات  از  دیگر 
جاشنین های  دارای  صنعت، 
به عنوان  بسیاری می باشند. 
بکر  طبیعت  از  برخی  مثال 
یا  کشور  شمالی  استان های 
استان  شمالی  قسمت های 
و  چهارمحال  و  خوزستان 
بوشهر  استان  سواحل  حتی 
مکان  چنانچه  مازندران.  و 
بدون  کاال های  از  گردشگری 
جانشین یا کم جانشین باشد، 
می توان هنگام کاهش ارزش 
تا یک حد مطلوبی  پول ملی 
قیمت خدمات را در آن مکان 
افزایش داد تا چندان به عرضه 
کنندگان آسیبی نرسد. مانند 
تهران  بیمارستان های  هزینه های  دریافت  در  آنچه 
دریافت  و  دیگر  کشور های  سالمت  گردشگران  از 
هزینه های بیشتر  توسط هتلداران در مشهد از زائران 

کشور های دیگر مشاهده شده است.
۲( رونق بازار برای حضور عرضه کنندگان بیشتر: یکی 
دیگر از فرصت های مکان گردشگری ارزان، افزایش 
این  در  منظور عرضه ی خدمت  به  چشمگیر حضور 
صنعت می باشد. با کاهش ارزش پول ملی، گردشگران 

گردشگران  که  معنا  بدین  می رسد.  نظر  به  گران 
هزینه های  باید  گذشته  سال های  به  نسبت  داخلی 
بسیار بیشتری را در گردشگری متحمل شوند و طبعا 
گردشگران خارجی نسبت به سالیان قبل، هزینه های 
کمتری را صرف خواهند کرد. این پدیده برای فعاالن 
صنعت گردشگری و عرضه کنندگان این خدمت در 
کشور، فرصت ها و تهدید هایی ر ایجاد می کند که باید 
برای سیاست گذاری صحیح در این عرصه مورد توجه 

قرار بگیرند.
فرصت ها:

گردشگران  حضور  رونق   )۱
خارجی: از فرصت های ویژه ی 
به  ارزان  گردشگری  مکان 
پول  ارزش  کاهش  واسطه ی 
ملی، رونق حضور گردشگران 
خارجی به مکان مذکور است. 
در واقع کاهش ارش پول ملی 
فرصت بسیار گرانبهایی برای 
کشوری  به  صادرات  رونق 
که  سیاستی  است.  دیگر 
و  ژاپن  چون  کشور ها  برخی 
با  و  گرفتند  پیش  در  چین 
پول  ارزش  عمدی  کاهش 
را  خود  ارزان  کاال های  خود، 
جانشین کاالهای گران دیگر 

کشور ها کردند و مشوق جذابی را برای افزایش صادرات 
خود پدید آوردند. سپس در بلند مدت با وابسته سازی 
کشور دیگر به واردات از این کشور ها و افزایش کیفیت 
آن قیمت  به طبع  و  پول ملی  ارزش  کاال های خود، 
کاال های صادراتیشان را افزایش دادند. فرصتی که به 
برابر  با توجه به کاهش ارزش ریال در  نظر می رسد 
دالر برای کشورمان با توجه به وجود مقاصد بسیار ناب 
گردشگری در کشور ایجاد شده است. تا با یک سیاست 
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خارجی تشویق به حضور می شوند و میزان تقاضای 
خارجی افزایش می یابد و افزایش تقاضا به معنای خلق 
فرصت های بیشتر در این عرصه می باشد. با توجه این 
گردشگران  برای  ارائه ی خدمات  قیمت  که   مطلب 
خارجی به مراتب بیشتر از قیمت ارائه ی خدمات برای 
گردشگران داخلی می باشد، عرضه کنندگان انگیزه ی 
بیشتری برای حضور در این عرصه پیدا می کنند. در 
نتیجه می توان به افزایش نرخ اشتغال در مکان های 
گردشگری و درآمد زایی برای آن مکان اشاره نمود 
که خود افزایش ضریب تکاثری را نیز به دنبال خواهد 
به رونق گردشگری  مثال می توان  به عنوان  داشت. 
کاهش  وجود  با  اروند  آزاد  منطقه  و  مشهد  در شهر 
گردشگران داخلی اشاره نمود که موجب افزایش نرخ 

اشتغال در این مناطق گردید.
تهدید ها:

۱( کاهش حضور گردشگران داخلی: یکی از تهدید های 
در  و  تورم  افزایش  و  ملی  پول  ارزش  کاهش  جدی 
نتیجه افزایش هزینه های گردشگری و قیمت مقصد 
گردشگری، کاهش حضور گردشگران داخلی آن کشور 
است. زیرا به همان اندازه که کاهش ارزش پول ملی، 
خارجی،  گردشگران  برای  مقصد  کردن  تر  ارزان  با 
مشوقی برای حضور بیشتر آنان می باشد، کاهش ارزش 
برای گردشگران  تر کردن مقصد  با گران  ملی،  پول 
داخلی، انگیزه ی آنان را برای حضور بیشتر کاهش داده 
و جمعیت آن ها کاهش می یابد.این امر مضرات جدی را 
هم برای عرضه کنندگان خدمت و هم برای گردشگران 
داخلی ایجاد خواهد نمود. یکی از مضرات حذف شدن 
گردشگری و سفر از سبد مصرفی خانوار هاست. زیرا 
سیر و سفر برای خانوار ها امری ضروری به نظر می رسد 
که با حذف آن سبد کاال، شاهد مشکالت فراوانی در 
میان خانوار ها خواهیم بود. یکی دیگر از مضرات حاکم 
شدن فرهنگ خارجی بر ارائه ی خدمات گردشگری 
است. زیرا در شرایطی که گردشگران داخلی از بازار 

خارج شده اند و طرف تقاضا، تنها شامل گردشگران 
عرضه ی  برای  کنندگان  عرضه  می شود،  خارجی 
محصوالت خود مجبور به مبتنی ساختن خدمات با 
ذائقه ی گردشگران خارجی هستند و این امر موجب 
تغیرات فرهنگی جدی بر محصوالت گردشگری خواهد 

داشت.
از  یکی  تحریمی:  شرایط  در  خارج  به  وابستگی   )۲
مکان  گریبان  است  ممکن  که  دیگری  تهدید های 
ملی  پول  ارزش  کاهش  دلیل  به  ارزان  گردشگری 
با  این است که صنعت گردشگری کشور،  بگیرد،  را 
تقاضای  از طرف  داخلی  گردشگران  به حذف  توجه 
به  به دلیل گرانی خدمات و محصوالت، متکی  بازار 
حضور گردشگران خارجی می شود. این امر در شرایط 
تحریمی کشور و با توجه به لزوم اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی، امر مطلوبی به نظر نمی رسد. زیرا 
ممکن است با افزایش اختالفات و عناد های برخی از 
کشور های متخاصم و تصمیم آن ها بر ضربه زدن به 
برای حضور گردشگران  موانعی  فعال کشور،  صنایع 
خارجی در کشور ایجاد شود و صنعت گردشگری با 
کاهش شدید ناگهانی تقاضا رو به رو شود و در نتیجه 

رکود و ورشکستگی گریبان آن را بگیرد.

نتیجه گیری
برای  فرصت  این  اکنون  گفت،  می توان  مجموع  در 
عرضه  که  است  فراهم  کشور  گردشگری  صادرات 
کنندگان  با عرضه ی هر چه بهتر و مرغوب تر خدمات 
خود که با توجه به کاهش ارزش پول ملی، این خدمات 
و محصوالت ارزانتر بوده و از جذابیت و ارزش بیشتری 
برخوردار بوده و قادر به جذب حجم باالیی از تقاضا 
می باشند، سهم بیشتری از این بازار را در عرصه ی بین 
الملل از آن خود کرده و رونق تازه ای به این صنعت 

ببخشند.
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بیان مسئله
در  ایران  سابق  سفرای  با  که  نشست  چند  طی  در 
کشورهای دیگر خصوصا کشورهای همسایه،  از سوی 
هسته علمی جهانگردی فرهنگی دانشگاه امام صادق 
)ع( برگزار شد؛ همه سفرای ما اذعان داشتند که در 
طی برخوردهای اتفاقی که با مردم آن کشورها داشتند، 
ایران  به  آمدن  از  به ترس خود  به طور مشهود  آنان 
اشاره می کردند حتی اگر دعوتنامه هم داشتند باز هم 
نگران بودند، در مواردی خانواده های افراد مورد نظر 
میخواستند که از آمدن آن ها به ایران جلوگیری کنند و 
حتی گریه و زاری هم کرده اند و دلیل خود را کشت و 
کشتارهایی می دانستند که در ایران رخ داده و از سوی 
رسانه های همان کشورها یا ماهواره ها تماشا  کرده اند. 

مقدمه
یکی از مهمترین مسائلی که به آن پرداخته نمی شود 
موضوع ایران هراسی و مقابله با آن است. که از سوی 
نهادها و مسئوالن مرتبط با صنعت گردشگری نادیده 
گرفته شده یا حداقل آن طور که باید و شاید به آن 

پرداخته نمی شود.
تبلیغات سوء کشورهای معاند علیه ایران حتی بدون 
لطمه  کشور  گردشگری  که  شده  موجب  هم  غرض 
ببیند. از سوی دیگر عدم وجود تبلیغات هوشمند و مؤثر 
از سوی کشورمان هم بیش از پیش به این مسئله دامن 
می زند و آتش رعب و وحشت هر روز بیشتر از دیروز در 

دل مردم دیگر کشورها نسبت به ایران می افتد.

ظرفیت های قانون بودجه سال 14۰1 
برای مقابله با ایران هراسی

و پنجه نرم  آن دست  با  موضوع چالش برانگیزی که صنعت گردشگری کشور 
می کند، موضوع ایران هراسی و عدم مقابله صحیح با آن و همچنین به کار نبردن 
آنکه بانی این مشکالت جست و  از  تبلیغات مناسب در این حوزه است. بیشتر 
جو کرد، باید هرچه زودتر چاره اندیشی کرد و با ارائه و اتخاذ راهکارهای به موقع از 
صدمات بیشتر به بدنه گردشگری کشور، خصوصا در حوزه گردشگران ورودی 
جلوگیری کرد. یکی از مواردی که در قانون بودجه سال 1401 بدان اشاره شده همین 

موضوع است.

امیر حسین اسکندری

پژوهشگر  حوزه گردشگری هسته علمی 
جهانگردی فرهنگی دانشگاه امام صادق )ع(
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نهادها بیان کنند که فعالیت در حوزه گردشگری برای 
آنها تعریف نشده اما این موضوع دلیل منطقی برای 
عدم همکاری با دیگر نهادها برای بهبود تصویر و وجهه 
کشور نمی شود. تمام دستگاه ها باید خود را ملزم بدانند 
که به توسعه صنعت گردشگری کشور کمک کنند و 

همانطور که گفته شد خودشان نیز سود می برند. 
یکی از راه ها این است که می توان با تولید مستندات 
معرفی  به  اندک  زمانی  حجم  با  ویدیوهایی  حتی  و 
همین  سپس  پرداخت،  آن  جاذبه های  و  کشورمان 
به  را  رسانه ای  تولیدات 
زبان کشور مورد نظر دوبله 
از  یکی  خود  همین  و  کرد 
است  راه حل هایی  بهترین 
که هم می تواند برای افرادی 
نمی شناسند  را  ایران  که 
هم  و  کند  ایجاد  جذابیت 
به  آمدن  از  که  آنان  برای 
هاله  دارند  وحشت  ایران 
کند  درست  امنی  ذهنی 
که دیگر آن ترس ها را کنار 
گذاشته و به ایران زیبا سفر 

کنند. 
 همچنین در قانون بودجه 
بند  جزء)1(،   1401 سال 
ظرفیت    9 تبصره  »م«، 
و  تولید  برای  خوبی  بسیار 
انتشار آثاری که بتواند این منظور را محقق کند پیش 

بینی شده است. در این بند اشار شده است که:
تولید  خصوص  در  حقوقی  اشخاص  »هزینه کرد 
معرفی  و  آموزشی  و  فرهنگی  محتوای  انتشار  و 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  گردشگری  ظرفیت های 
زبان های خارجی، با هماهنگی و تایید وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و .... به صورت 

اینجا به طور کلی، به موارد عینی اشاره شد که  در 
سفرای کشور ما در دیگر کشورها دیده بودند و اینها 

مشت نمونه خروار است. 
حال چه کسی یا چه نهادی مسئول این مشکل است؟!!! 
صنعت  شده،  اشاره  مطلب  این  به  بارها  و  بارها 
گردشگری موضوعی است که اکثر نهادهای یک کشور 
با آن مرتبط هستند حال یا به شکل مستقیم و یا غیر 
مستقیم و موتور محرکه همه نهادها به نوعی با پیشرفت 

گردشگری به حرکت می افتد. 
در بحث ایران هراسی بیشتر 
از آن که دنبال مقصر گشت 
هایی  حل  راه  ارائه  به  باید 
این  با  بتواند  که  پرداخت 
تصویر نامطلوب مقابله کند. 

و  صحیح  تبلیغات  مسلمًا 
درست بهترین راهکار مقابله 
با تصویر غلطی است که از 
داده  نمایش  ایران  چهره 
می شود. بکارگیری تبلیغات 
هوشمند اصل اساسی رهایی 
ایران هراسی  دامن  از  ما 
که  است  این  منظور  است، 
در ابتدا باید دید از چه طریق 
کرد.  فعالیت  می توان  بهتر 
فعالیت  برای  بستر  بهترین 
در این زمینه، رسانه است. 

حال نهادهایی که می توانند در این حوزه یاریگر هم 
باشند؛ مهمترین آن ها می تواند؛ وزارت میراث فرهنگی، 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  گردشگری،  و  صنایع دستی 
اسالمی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، وزارت 
تبلیغات  امور خارجه، سازمان صدا و سیما، سازمان 
محتوای  تولید  گروه های  یا  نهادها  وسایر  اسالمی 
رسانه ای باشد. هرچند که ممکن است هریک از این 
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صد درصد)100%( به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی 
قلمداد می گردد.«

به  که  سال 1401  بودجه  در  قانونی جدید  بند  این 
همت معاونت گردشگری وزارتخانه میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی و همچنین مرکز پژوهشهای 
همیاری  و  همکاری  با  و  اسالمی  شورای  مجلس 
پیشنهاد  اسالمی  شورای  مجلس  محترم  نمایندگان 
که   می آورد  فراهم  را  شرایطی  است  شده  نهایی  و 
دست اندرکاران مرتبط با صنعت گردشگری بتوانند 
خصوص  این  در  را  رسانه ای  و  تبلیغی  ظریت های 
فعال نمایند. ضمن اینکه تمامی تولیدات باید از سوی 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  وزارت 
شاخص هایی را در برگیرد؛ که هر شخص حقوقی با 
هر شرایطی اقدام به انجام این کار نکند. منظور این 
است که ساز و کارهای هزینه ای از سوی وزارت، برای 
شرکت ها مشخص و تدقیق شود که چه نوع شرکت هایی 
و در چه حوزه هایی و با چه استانداردهایی می توانند 
تولید محتوا کنند، ارزش محتوای تولید شده بیان شود، 
سقف بودجه ای برای گونه های مختلف تعیین شود؛ 
بازاهای هدف و زبان تولیدات و میزان و حجم تولیدات 
معیین گردد. این امر زمینه و بستر مناسبی برای مقابله 
از فرصت  باید  ایران هراسی فراهم نموده است که  با 

وجود این قانون به نحو احسن بهره مند شد. 
شبکه های  مدیریت  بحث  راهکارها،  از  دیگر  یکی 
اجتماعی است، که از دو جنبه قابل بررسی است. هم 
مدیریت محتوا و اشراف بر شبکه هایی که علیه ایران 
فعالیت می کنند، عالوه بر آن تأسیس کانال ها، صفحات 
و شبکه هایی با هدف معرفی ظرفیت های گردشگری 
ایران در پیامرسان های مختلف به ویژه پیامرسان هایی 

بین المللی.
برگزاری و حضور در نمایشگاه های تخصصی داخلی و 
بین المللی و ارائه محتوای مناسب، به گونه ای که در 
فرد بازدیدکننده میل و رغبت سفر به ایران را ایجاد 

گردشگری  المللی  بین  نمایشگاه های  مقایسه  کند. 
کشور با نمونه های مشابه خارجی گویایی فاصله بسیار 
زیاد ما با سایر کشور هاست، که باید برای بهتر شدن و 
تقویت این نمایشگاه ها گام های درستی برداشته شود.

نتیجه گیری
هم اکنون که بیماری کرونا در جهان روند کاهشی 
به  دوبارهای  جان  که  است  فرصت  بهترین  دارد، 
گردشگری بخشید و این بار می توان خیلی بهتر از قبل 
عمل کرد چراکه مردم جهان پس از دو سال، تشنه ی 
سفر به مکان های مختلف و دیدنی هستند، همانطور 
که آمار و ارقام سفرهای داخلی در نوروز امسال نشان 
می دهد که این اشتیاق چقدر در مردم کشورمان در 
آستانه  در  است؛ همچنین  داشته  قرار  باالیی  سطح 
زمان  در همسایگی کشورمان،  برگزاری جام جهانی 
مناسبی است که این فرصت بسیار عالی را غنیمت 
زمینه  در  هوشمند  تبلیغات  از  استفاده  با  و  شمرده 
معرفی ظرفیت های گردشگری کشور، عالوه بر مقابله 
با ایران هراسی به معرفی هر چه بیشتر و بهتر ایران 

اسالمی عزیز پرداخت.



..::::   نشریه تخصصی مسأله پژوهی سفر  ::::..

36

مقدمه:
صنعت گردشگری یکی از صنایعی است که سودآور 
هستند و در بسیاری از کشورها درخور سرمایه گذاری 
 gdp تلقی می شود. بطور مثال در ترکیه 17 درصد
کشور اختصاص به درآمد حاصل از گردشگری دارد و 
این در حالی است که سرمایه گذاری های عظیمی در 

این حوزه انجام می پذیرد.
اما صنعت گردشگری ایران دچار مشکالت عدیده ای 
است.  سرمایه گذاری  کمبود  آنها  اعظم  که  است 
سرمایه گذاری های انجام شده در این حوزه در ایران 
کمتر از ۲00 همت است و باید برای رشد، این مقدار 
این  برای  متعددی  دالیل  برسد.  بیشتری  بسیار 
سرمایه گذاری کم وجود دارد اما به هر نحوی باید با 

ارائه راهکار این مشکل حل شود.

بیان مسئله:
کشور همجوار ما ترکیه از نظر اماکن گردشگری بسیار 
شبیه ایران است ولی ترکیه برای گردشگری اهمیت 
قائل شده است و سرمایه گذاری عظیمی در این حوزه 
انجام داده است. با این مقایسه و همچنین مقایسه 
مقدار  که  کرد  نتیجه گیری  می توان  دو کشور   gdp
سرمایه گذاری در ایران باید بیش از سه برابر شده و 
به بیش از 6۲0 همت برسد. اما فاصله و تفاوت بین 
آنچه هست و آنچه باید فاحش است. دلیل این امر 
وجود مشکالتی در ساختار خود صنعت و همچنین 
در سطح حکمرانی می باشد. به طور اجمال به این 

مشکالت سرمایه گذاری داخلی در 
گردشگری ایران

صنعت گردشگری از زمانی که بصورت یک صنعت واحد درامده است، در بسیاری 
از کشورها بعنوان صنعتی سودآوربوده و است. اما در ایران با مشکالت زیادی 
روبروست که از بزرگترین آنها کمبود سرمایه گذاری است. با مقایسه اقتصاد کشور 
ترکیه و ایران به این نتیجه می توان رسید که سرمایه گذاری باید در این حوزه بیشتر 
اجمال به چند دلیل مهم کمبود سرمایه گذاری  این یادداشت به طور  شود. در 
اشاره شده و در آخر راهکارهایی برای رفع آنها هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت 

پیشنهاد شده است.

حسین منوری

پژوهشگر   اقتصاد  گردشگری هسته علمی 
جهانگردی فرهنگی دانشگاه امام صادق )ع(
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موارد اشاره می شود:
در  سرمایه گذاری  سرمایه گذاری:  باالی  ریسک 
دلیل  به همین  دارد.  باالیی  به شدت ریسک  ایران 
سرمایه گذاران جذب این صنعت نمی شوند. قسمتی 
قسمتی  و  است  گردشگری  به خود صنعت  مربوط 

مربوط به سطح حکمرانی در ایران.
بنگاه های  از  قسمتی  گردشگری:  بودن  فصلی 
یا  می کنند؛  کار  فصلی  صورت  به  صنعت  موجود 
و  کاری خود  پیک  به  از سال  ایام خاصی  در  اینکه 
سودآوری می رسند و در بقیه ایام تعطیل یا در ضرر 
کار می کنند. بطور مثال پیست های اسکی از اوایل 

فروردین  یا  اسفند  اواخر  تا  آبانماه 
و  دارند  سودآوری  و  می کنند  کار 
در دیگر ماه های سال بدون پذیرش 
مشتری مجبور هستند هزینه های 

جاری را پرداخت کنند.
لذا اگر در فصل کار مشکلی ایجاد 
شود و بنگاه توانایی جذب مشتری و 
درآمد نداشته باشد به احتمال زیاد 
ورشکست شده یا حداقل چند ماه 
برای جبران هزینه ها  یا چند سال 
و رسیدن به نقطه سر به سر زمان 
نیاز خواهد داشت. این ویژگی باعث 

چنین  سمت  به  کمتر  سرمایه گذاران  که  می شود 
بنگاه هایی بیایند و عطایش را به لقایش می بخشند.

تاثیرپذیری باال از تغییرات اقلیمی و محیطی: 
این ویژگی صنعت گردشگری باعث مشکالتی می شود 
که آن را پرریسک می کند. اگرچه در کشورهایی که 
بیشتر گردشگر می پذیرند مثل تایلند تالش شده است 
با روش هایی نظیر مسقف کردن و مستحکم سازی 
اماکن گردشگری این تاثیر را کاهش دهند، در ایران 
بنگاه ها به شدت از این تغییرات متاثر هستند. بطور 
مثال در یادمان شهدای هویزه کافی است گرد و خاک 

بلند شود تا یادمان تعطیل شود.
علی ایحال این نیز عامل افزایش ریسک سرمایه گذاری 
در این حوزه است. معموال سرمایه گذاران )مخصوصا 
سرمایه گذاران داخلی با وضع عدم ثبات اقتصاد ایران( 
این ریسک را نمی پذیرند و ترجیح می دهند سرمایه 

خود را صنعت دیگری بگذارند.
تغییر فوری و بدون برنامه ریزی قوانین حوزه 
عامل  شده  گفته  عوامل  بر  عالوه  گردشگری: 
می برد.  باال  را  ریسک  که  دارد  وجود  نیز  بزرگتری 
در نظام حکمرانی ایران معموال برنامه های توسعه با 
اسناد باالدستی دیگر فقط نوشته می شوند و در مسیر 
که  حالی  در  نمی شود.  عمل  آنها 
این برنامه باید خط کلی برنامه های 
تا  پنج ساله همه قوا، از قوه مجریه 
تصمیمات  اکثر  باشد.  مقننه  قوه 
گردشگری(  مورد  در  )حداقل 
بصورت آنی گرفته می شوند و طبق 

برنامه یا راهبرد مشخصی نیستند.
حاضر  دلیل  این  به  سرمایه گذران 
حوزه  این  در  سرمایه  آوردن  به 
وجود  این  احتمال  چون  نیستند. 
دارد که پس از مدتی یک تصمیمی 
گرفته شود و کسب و کار را دچار 

مشکل ورشکستگی کند.
از موانع  مشکالت مدیریتی و اداری: یکی دیگر 
سرمایه گذاری گردشگری ایران مربوط به تاسیس و 
گفت  می توان  بنگاه هاست.  فعالیت  ادامه  همچنین 
سه مشکل اصلی در این بین وجود دارد: بروکراسی 
باالی اداری، مدیریت ضعیف مدیران و چند مسئول 

بودن امور.
همچنان که در اکثر ادارات کشور بروکراسی وجود 
دارد، به نحو سنگینی در وزارت گردشگری و میراث 
است.  موجود  نیز  ذیربط  سازمان های  و  فرهنگی 

نمودن  برطرف  برای 
افزایش  و  پیشرفت  موانع 
صنعت  این  سرمایه گذاری 
اساسی  اقدامات  است  نیاز 
انجام بگیرد: یک دید مشترک، 
به  دلسوزانه  و  واقع بینانه 
شکل  مدیران  در  صنعت 
یک  تدوین  با  نگاه  این  بگیرد، 
برای  مدت  بلند  جامع  برنامه 
گردشگری رنگ عملیاتی به خود 
نظام  بروکراسی های  بگیرد، 

اداری کشور تسهیل شود.
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بعضا  و  ناکافی  علم  از  ناشی  که  ضعیف  مدیریت 
بی کفایتی مدیران می باشد این امر را تشدید می کند 
و مشکل بزرگتر اینکه بسیاری از بنگاه های صنعت 
مرجع  چند  از  جواز  کسب  و  پاسخگویی  به  موظف 
مختلف اند که گاها باهم تعارض یا موازی کاری دارند.

ارائه راهکار:
مشکالت  این  بر  آمدن  فائق  برای  ترتیب  هر  به 
افزایش  و  پیشرفت  موانع  نمودن  برطرف  و 
سرمایه گذاری این صنعت نیاز است اقدامات اساسی 
انجام بگیرد: یک دید مشترک، واقع بینانه و دلسوزانه 
به صنعت در مدیران شکل بگیرد، این نگاه با تدوین 
رنگ  گردشگری  برای  مدت  بلند  جامع  برنامه  یک 
عملیاتی به خود بگیرد، بروکراسی های نظام اداری 
بالتبع  و  مرجع  یک  آخر  در  و  شود  تسهیل  کشور 
شود. مشخص  بنگاه ها  این  برای  ثابت  روند   یک 

اما در حال حاضر که کل کشور مبتال به مشکالت 
بزرگ اقتصادی است، چند اقدام توصیه می شود انجام 
بگیرد که حداقل خروج سرمایه از این حوزه را کاهش 

دهد: 
برای  سرمایه گذاری:  مشوق  طرح های  اجرای   )۱
تشویق سرمایه گذاری می توان از طرح های تشویقی 
واردات  برای  مالیات  از  معافیت  مثال  کرد.  استفاده 
کاالهای سرمایه ای این حوزه یا کمک هزینه دولت 
بنگاه های  به  هزینه(  از  معافیت  یا  یارانه  قالب  )در 
صندوق های  تشکیل  یا  گردشگری  التاسیس  جدید 

حمایتی از کسب وکارهای موجود.
به  توجه  با  بانکی:  کم بهره  تسهیالت  تخصیص   )۲
کمبودهای مالی که از شیوع کرونا و کمبود تقاضای 
تسهیالت  می توان  است  آمده  بوجود  صنعت  این 
بانکی با بهره کم یا دوره بازپرداخت باال فراهم کرد 
که بنگاه ها حداقل بتوانند هزینه های جاری خود را 
پرداخت کنند. خصوصا که با توجه به افزایش حداقل 

نیرو  تعدیل  و  اخراج  به  مجبور  بنگاه ها  دستمزد 
شده اند.

عالوه  بازاریابی:  گسترش  و  تبلیغات  افزایش   )۳
و  درست  دید  باال  رده  مسئولین  از  برخی  اینکه  بر 
توجه کافی نسبت به این صنعت ندارند، بسیاری از 
سرمایه گذاران نیز از وضعیت سودآوری و همچنین 
امکان سرمایه گذاری در این صنعت بی خبرند و باید 
گاهی افزایش پیدا کند. مطمئنا افزایش تبلیغات  این آ

و بازاریابی کارا موثر واقع خواهدشد.

نتیجه گیری:
با توجه به مطالب ارائه شده در این نوشتار اگر ج.ا.ا. 
به  که  نیاز می بیند  اقتصاد  پیشرفت  و  توسعه  برای 
اقدامات  باید  بکند،  جدی  توجه  گردشگری  صنعت 
اتفاق بیافتد تا  انجام دهد و تغییرات جدی  اساسی 
سرمایه گذاری در این حوزه افزایش پیدا کند. در زمان 
حال نیز با اقداماتی نظیر طرح های تشویقی، تشکیل 
و  بانکی  تسهیالت  تخصیص  حمایتی،  صندوق های 
افزایش تبلیغات حداقل خروج سرمایه این حوزه را 

کاهش بدهد.
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