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    مهدي ارجمند
 آرامشي كه اينجا احس�اس مي كنم به راحتي قابل توصيف نيست. 
سكوت ش�ب اينجا واقعًا لذتبخش است. نشس�ته ام كناري و روي 
بالكن اين خانه روستايي كه هنوز بوي گل و نم از ديوارهاي خانه هاي 
كاهگلي به مش�ام مي رسد، دارم يكي يكي س�تاره ها را مي شمارم 

كه مانند چراغ در آس�مان مي درخش�ند. س�كوت عجيبي اينجا 
حكمفرماست، يك فضاي شاعرانه و زيبا. گاهي اوقات فقط صداي 
جيرجيركي سكوت شب را مي شكند و گاه از دور صداي پارس سگي 

مي آيد كه نگهبان آغل گوسفندان است. 
اينجا يكي از روستاهاي استان خراس�ان جنوبي است و اين خانه 

يك خانه زيباي روستايي است كه به همت صاحب خانه تبديل به 
يك اقامتگاه بوم گردي و محلي شده است براي فرار از دغدغه هاي 
شهري و استراحت و رفع خس�تگي. نمونه اي زيبا از صدها اقامت 
بوم گردي كه مس�افران و گردشگران تابس�تاني را به ميزباني فرا 

مي خوانند. 

نام برخي روس�تاها با فق�ر، محروميت، 
كمبود امكانات و خشكسالي پيوند خورده 
است، اما در روستاي »بزم« در شهرستان 
بوانات استان فارس نبوغ يك مرد ايراني 
باعث شده تا شرايط به گونه ديگري رقم 
بخورد و اين روستا كه شايد مي توانست 
مثل تعداد ديگري از روستاهاي ايران با 
فقر و محروميت دس�ت و پنجه نرم كند، 
امروزه آوازه اي جهاني دارد و گردشگران 
خارجي از كش�ورهاي مختلف همه ساله 

مهمان اين روستاي كوچك هستند. 
         

روس��تاي بزم، روس��تاي آبا و اجدادي عباس 
برزگر كارآفرين توانمند روس��تايي اس��ت كه 
مهمان نوازي، صداقت، پش��تكار و البته نبوغ 
او باعث شده ت��ا بتواند از محل اين روس��تاي 
دورافتاده براي خود��ش، خانواده اش، اهالي 
روس��تا و منطقه و شهر و د��ر نهايت براي كل 
كش��ور درآمدزاي��ي و ارزآوري داشته باشد. 
روس��تايي كه با موقعيت شناسي درست اين 
جوان روستايي توانسته است در كتاب راهنماي 
گردشگري يونسكو، عنوان شگفت انگيزترين 

تجربه گردشگري ايران را از آن خود كند. 
برزگر در يك شب باراني دو گردشگر آلماني را 
به خانه فقيرانه خود مهمان و از آنها با دمپختك 
و ترشي ليته پذيرايي مي كند. مهمانان خارجي 
برزگر با پذيراي��ي صميمان��ه و بي رياي او دو 
روز تمام به سبك روس��تاييان ايراني زندگي 
مي كنند و گويا اين تجربه منحصربه فرد آنقدر 
برايشان جذاب بوده است كه به سرعت موضوع 
را رسانه اي  و برزگر را با انبوهي مهمان ناخوانده 

از آن سوي مرزها مواجه مي كنند. 
برزگر مي گويد:»دستفروشي برايم تنها روزي 
٣ هزار تومان درآمد داشت كه اين مبلغ هرگز 
جوابگ��وي مخ��ارج زندگي م��ن و خانواده ام 

نبود.«
مس��ير كس��ب و كار و زندگي عباس در يك 
شب باراني به طور معجزه آس��ايي تغيير كرد. 
او بي��ان مي كند:»با موتورس��يكلتم از كوچه 
پس كوچه هاي روستايمان عبور مي كردم كه 
ناگهان به دو گردشگر خارجي و مترجمشان 
رس��يدم. باران، تاريك��ي و گم شد��ن در راه 
برگشت حسابي خسته و كالفه شان كرده بود. 
آنها را به خانه خود دعوت كردم تا شب را در آن 

جا بگذرانند.«
مهمانان آلماني سرزده آمده بودند و در سفره 
فقيرانه عب��اس برزگر ج��ز دمپختك گوجه 
فرنگي، ماست محلي و ترشي ليته چيز ديگري 
پيدا نمي شد. آنها ش��ب را هم دركنار خانواده 
برزگر و در رختخواب ها و ملحفه هاي دس��ت 
دوز همس��رش گذراندند. يك��ي از مهمان ها 
كه پس��ر جوان ٢٠ س��اله اي ب��ود بي نهايت 
غمگين و پكر ب��ه نظر مي رس��يد. مترجم در 
جواب كنجكاوي عباس مي گويد كه فردا روز 
تولد اوست و او از اينكه نتوانسته  به كشورش 
برگردد و تولدش را در كنار خانواده، دوستان و 
در زادگاهش جشن بگيرد ناراحت است. علي 
و زهرا فرزندان خردسال عباس برزگر موضوع 
را مي شنوند. ميز كوچك چرخ خياطي مادر، 
چند بادكنك و كيك خانگي تنها بضاعت آنها 
براي خوشحال كردن مهمان آلماني اس��ت. 
مهمان جوان از ديدن جشن تولد روستايي اش 
هيجان زده مي شود و از صحنه ها فيلمبرداري 
مي كند. خانواده برزگر بعده��ا مي فهمند كه 
مادر روزنامه نگ��ار آن مهمان آلماني جش��ن 
تولد در ايران را رسانه اي كرده است. استقبال 
مخاطبان، خانواده برزگر را به سرعت محبوب 
مي كند. از س��ازمان ميراث فرهنگي به عباس 
برزگر خب��ر مي دهند كه مهمان��ان جديدش 
در راهند و اين سرآغاز توسعه هتل روستايي 

عباس برزگر مي شود. 
حاال نب��وغ اين مرد روس��تايي س��اده دل كه 
با صداقت و مهربان��ي با مهمان��ان خارجي و 
گردش��گران داخلي رفتار مي كند باعث شده 
است روس��تاي بزم با عنوان دهكده توريستي 

عباس برزگ��ر شناخته شود و از كش��ورهاي 
مختلف اروپايي هم��ه س��اله مهماناني براي 
اقامت در اين روس��تا راهي دهكده توريستي 

عباس برزگر شوند. 
گردشگران خارجي در س��فر به روستاي بزم 
و دهكده توريس��تي آقاي برزگر با روستاييان 
زندگي مي كنن��د، با آنه��ا گوس��فندان را به 
چرا مي برند، در مزرعه به روس��تاييان كمك 
مي كنند، در دوشيدن شير آنها را همراهي  و در 
مراسم و جشن هاي روستاييان شركت مي كنند 
و گاه شب ها تا دير وقت پاي قصه هاي دلنشين 

بزرگان و ريش سفيدان روستا مي نشينند. 
كار به جايي رسيده كه درآمد عباس برزگر و 
خانواده اش حاال س��ر به فلك مي كشد و قابل 
مقايسه با س��وددهي در هيچ صنعتي نيست. 
كار او باعث شده است ٢5 هزار نفر از اين طريق 
امرار معاش كنند و كش��ور از مح��ل اين كار 
ارزشمند آقاي برزگ��ر ارزآوري داشته باشد. 
روستايي كه مي توانس��ت اين روزها اسمش با 
خشكس��الي، بيكاري و مهاجرت روس��تاييان 
پيوند بخورد امروزه شهرتي جهاني پيدا كرده 
و اقامتگاه هاي بوم گردي زيبا در اين روس��تا، 
هر شب چند صد دالر ي��ا چند صد يورو اجاره 
مي رود، حتي بيشتر از هتل هاي لوكس دوبي و 

هتل هاي پر زرق و برق اروپايي. 
عباس برزگر نمونه موفقي است كه در بوانات 
اس��تان فارس با راه اندازي اقامتگاه بوم گردي 
و تبدي��ل منطقه روس��تايي به ي��ك منطقه 
گردشگري توانسته است عالوه بر ايجاد اشتغال 
و درآمدزايي ب��راي خود و خانواد��ه اش، اين 
موقعيت را براي تعداد ديگري از جوانان روستا 
فراهم كند و امروز روستاي محل زندگي عباس 
برزگر ديگر نه يك روستاي دور افتاده، خاكي 
و خش��ك و بي آب علف بلكه روس��تايي است 
كه حاال آوازه اي جهان��ي پيدا كرده و مقصدي 
دوست داشتني براي گردشگران خارجي به 

ويژه گردشگران آلماني است. 
كار اين كارآفرين حوزه گردش��گري تنها يك 
نمونه از كارهاي موفق با سرمايه گذاري اندك 
در اين صنعت است. او با تبديل خانه روستايي 
خود به ي��ك اقامتگاه روس��تايي و ميزباني از 
گردشگران داخلي و خارجي با غذاهاي سنتي 
توانسته است به درآمد خوبي دست پيدا كند و 
براي ديگران نيز درآمدزايي و اشتغال آفريني 

ايجاد نمايد. 
كاري كه عباس برزگر كرده است نمونه بارزي 
از رويكرد درون زا و برون نگر به عنوان چكيده 
اقتصاد مقاومتي است. به جرئت مي توان گفت 
گردشگري نمونه شاخص و بارزي از همه آن 
چيزي كه اقتصاد مقاومتي به دنبال آن است 
را در خود دارد و اتفاقاً اين ظرفيت در صنعت 
گردشگري پر توان ديار چهار فصل هزار رنگ 
هزار نقش ايران زمين بيش از هر نقطه ديگري 

از جهان وجود دارد. 
كارآفريني در حوزه مي��راث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري، كار خيلي سختي نيست 
و بيش از س��رمايه، به برنامه و همت نياز دارد. 
ايران چهار فصل با تاريخي كهن، ظرفيت هاي 
بي شماري در عرص��ه گردش��گري و ميراث 
فرهنگي د��ارد و به عنوان يك��ي از قطب هاي 
گردشگري دنيا، بس��تر خوبي براي كسب و 
كار هاي مرتبط با صنعت جذاب سفر و تفريح به 
شمار مي رود. اگر چه بر اساس آرمان چشم انداز 
ايران ۱۴٠۴، گردشگري كشور بايد بتواند تا آن 
زمان، بيش از ٢٠ ميليون گردشگر خارجي و 
بيش از ٢5 ميليارد دالر درآمد ارزي به دست 
آورد، اما نيل به اين هدف مهم و رها كردن ايران 
از اقتصاد دالر هاي س��ياه نفت��ي، جز با همت 
و حمايت بخش خصوصي به دس��ت نخواهد 
آمد. منظور از بخش خصوصي همين مردمي 
هس��تند كه نه با وام هاي كالن بلكه با ٢٠،٣٠ 
ميليون تومان مي توانند كارگاه صنايع دستي 
و با حداكثر ۱٠٠ ميلي��ون تومان وام كم بهره 
مي توانند يك اقامتگاه بوم گردي راه بيندازند 
و ضمن ايجاد اشتغال ب��راي چندين خانوار، با 
كمترين هزينه بيشترين درآمد ريالي و ارزي 
را داشته باشند. بدون شك تغيير اولويت هاي 
دولت در اين زمينه بسيار راهگشا خواهد بود 
و بهتر اس��ت به جاي ارائه دالرهاي مسافرتي 
براي رفتن به كشورهاي ديگر كه دالرهايش 
معموالً از بازار سياه سر در مي آورد، سرمايه هاي 
كشور به س��مت فعاليت هاي كوچك و بزرگ 
در راس��تاي تقويت صنعت گردشگري كشور 

سوق پيدا كند. 

عباس برزگر و روستاي »بزم« نمونه اي بارز از اقتصاد مقاومتي

ارزآوري ميليوني از خانه هاي روستايي

سبك اشتغال سبك سفر

در نقطه نقطه اي�ران و در هر روس�تا اين 
ظرفيت وجود دارد ت�ا اقامتگاه بوم گردي 
اح�داث ش�ود. اقامتگاهي ك�ه مي تواند 
ضمن ايجاد اشتغال و درآمدزايي، به رونق 
صنع�ت گردش�گري كمك كن�د و عالوه 
بر اينك�ه با ج�ذب گردش�گران خارجي 
مي تواند به ورود ارز به كش�ور كمك كند

اقامتگاه هاي بوم گردي در انتظار گردشگراني كه تماشاي روستا را به دوبي و آنتاليا ترجيح مي دهند

لذت سفر در كوچه باغ هاي كاهگلي 

 طبيعت بكر ايران و ظرفيتي به نام بوم گردي
خوشبختانه به واس��طه طبيعت بكر و زيباي 
ايران اين ظرفيت وجود دارد كه اقامتگاه هاي 
بوم گردي در مناطق مختلف احداث شود، از 
محروم ترين روستاها و مناطق خراسان جنوبي 
و سيستان و بلوچستان گرفته تا دل روستاهاي 
سرسبز مازندران و روس��تاهاي زيباي استان هاي غربي و 
نواحي مركزي ايران و در اس��تان هاي جنوب��ي و در كرانه 

درياي خليج هميشه فارس. 
در نقط��ه نقطه ايران و در هر روس��تا اي��ن ظرفيت وجود 
دارد ت��ا اقامتگاه بوم گرد��ي احداث ش��ود. اقامتگاهي كه 
مي تواند ضمن ايجاد اشتغال و درآمدزايي، به رونق صنعت 
گردشگري كمك كند و عالوه بر اينكه با جذب گردشگران 
خارجي مي تواند به ورود ارز به كشور كمك كند، اين نقش 
را دارد تا با جلب توجه گردشگران داخلي آنها را به سفرهاي 
داخلي تشويق كند و از خروج ارز از كشور جلوگيري كند. 
در واقع وقتي اين  همه مناطق زيبا و ارزان براي ديدن داريم 
چرا بايد سفرهايي با هزينه هاي ميليوني به دوبي و تركيه 
داشته باشيم؟ اقامتگاه كبير كوه در روس��تاي گاوميشان 
دره شهر در اس��تان ايالم تنها يك نمونه از اقامتگاه هايي 
است كه توانسته اس��ت با جذب گردش��گران خارجي به 
ورود ارز به كش��ور كمك كند. اقامتگاه��ي كه مورد توجه 
گردشگران داخلي قرار گرفته و بس��ياري از افراد به جاي 
سفرهاي خارجي كه منجر به خروج ارز از كشور مي شود، با 
سفر به دره شهر استان ايالم و اقامت در اين اقامتگاه زيباي 
روستايي خاطرات خوبي را از سفر به غرب كشور براي خود 
ثبت كرده ان��د. اقامتگاهي كه به گفت��ه مژگان مقصودي 
مسئول آن در طول سال عالوه بر گردشگران داخلي ميزبان 
گردش��گراني از كش��ورهاي مختلف از جمله كشورهاي 

اروپايي مانند آلمان، استراليا، سوئيس و فرانسه است. 
گردشگران داخلي و خارجي كه خسته از هياهوي شهري 
و زندگي در فضاي بسته آپارتماني هستند، به دنبال جايي 
دنج براي اس��تراحت مي گردند، جايي كه از اس��ترس ها، 
تنش ها و شلوغي هاي شهري دور باش��د و در اين ميان به 
طور حتم كوچه باغ هاي كاهگلي و اقامتگاه هاي بوم گردي 
در مناطق روس��تايي مطمئن ترين مقصد ب��راي انتخاب 
آنهاس��ت.  البته اقامتگاه كبير كوه در ايالم تنها يك نمونه 
اس��ت و در ايران اقامتگاه هاي فراواني وج��ود دارد كه به 
واسطه زيبايي كه دارند و خدمات بسيار مناسبي كه ارائه 
مي دهند مورد توجه گردش��گران داخل��ي و خارجي قرار 
گرفته اند، اقامتگاه هايي مانند ماه بي بي اردكان در استان 
يزد، گلستان راز در شيراز، ابريشم راميان، دورنا كه با الهام 
از فرهنگ عشاير شاهس��ون احداث شده است، پالسجان 
در استان اصفهان، نار تي تي اس��تان يزد، خانه باغ شاكر، 
خانه نخجير، گيله بوم در اس��تان گيالن، ساتيار در استان 
كرمانشاه، سونوش در علي آبادكتول، ثمين قوچان، آماداي 
در همدان، لرد سوزا در قشم، بوتيمار و... نمونه هايي از صدها 
اقامتگاه زيبا در ايران است كه مورد توجه گردشگران داخلي 
و خارجي قرار گرفته است.  اقامتگاه هاي بوم گردي ظرفيت 
بزرگي است كه عالوه بر اشتغالزايي و كسب درآمد مي تواند 
سبك سفر و گردش��گري مردم را تغيير داده و به معرفي 
خرده فرهنگ ها نيز كمك كند و در عين حال عاملي براي 
معرفي فرهنگ ها و سنت هاي زيباي اقوام و طوايف مختلف 
ايران زمين است. اقامت در اين خانه هاي روستايي و گشت و 
گذار در كوچه هاي كاهگلي ، باغ ها و دشت هاي زيباي وطنم 
را به هيچ وجه با سفر دوبي و آنتاليا حاضر نيستم عوض كنم. 
اقامتگاه هايي زيبا و دوست داشتني كه انسان را دل طبيعت 
و روستا مي برد، درست مثل خانه قديمي و دوست داشتني 
پدربزرگ. يادم باشد فرصتي اگر شد حتماً دوباره سري به 

خانه قديمي پدربزرگ در در روستا بزنم. 

كاري ك�ه عب�اس برزگ�ر ك�رده 
اس�ت نمون�ه ب�ارزي از رويكرد 
درون زا و ب�رون نگ�ر ب�ه عنوان 
چكي�ده اقتصاد مقاومتي اس�ت

يادش بخير خانه قديمي پدربزرگ
بچه كه بودم وقتي براي ديدن پدربزرگ و مادربزرگ به روستا مي رفتيم آن چند 
روزي كه آنجا بوديم حسابي به ما خوش مي گذشت. هنوز هم خاطره مهمان 
نوازي مادربزرگ و پدربزرگ را به خوبي يادم هس��ت، نرمي دس��تان مهربان 
مادربزرگ كه براي ما قصه مي گفت و نوازشمان مي كرد و لبخند هاي دوست 

داشتني پدربزرگ كه با ذوقي عجيب بازي هاي كودكانه ما را نگاه مي كرد. 
خانه را خود پدربزرگ س��اخته بود با مصالحي از چوب و خش��ت و آهك. پش��ت بام خانه 
كاهگل و ديوارها همگي گلي بود. براي همين عصر ها كه مي شد تمام كوچه را آب و جارو 
مي كرديم تا بوي كاهگل از ديواره ها بلند شود و وقتي مادربزرگ با يك سيني چاي كه بوي 
گل هاي محمدي مي داد در خنكاي عصر تابستان در كنار حوض پر از آب منتظرمان بود، 
عيش آن روزمان در دنياي كودكانه ادامه مي يافت و اين عيش با ديدن بره  هايي كه از صحرا 

برمي گشتند كامل مي شد. 
اينجا و در اقامتگاه بوم گردي ميرزا در شهرستان سربيشه خراسان جنوبي دوباره ياد خانه 
زيبا و قديمي پدربزرگ افتادم. آنچه در يك شب استراحت در اين اقامتگاه به من مي رسد، 
يك آرامش دلچسب و اقامتي به ياد ماندني است كه خاطره آن تا سال هاي سال در ذهن 

مي ماند، با مردماني خونگرم، مهمان نواز و دوست داشتني.  

 آرامش در كنار قنات هاي جهاني
بعد از يكي دو شب اقامت در اين خانه زيباي روستايي راهي خراسان رضوي 
مي شوم و بعد از حضو در مش��هد و زيارت حرم مطهر امام رضا )ع( سفرم را 
به سمت گناباد ادامه مي دهم. اينجا روستاي رياب گناباد است، روستايي در 
سه كيلومتري گناباد و در نزديكي قنات قصبه كه در قالب پرونده زنجيره اي 
قنات هاي ايران ثبت جهاني شده و از آن به عن��وان عميق ترين و كهن ترين قنات ايران نام 
برده مي شود. از همان ابتداي ورود به اين روستاي زيبا با مهمان نوازي و خونگرمي مردمانش 
روبه رو مي شوم، مردمان زحمتكش و مهمان نواز با لهجه اي دوس��ت داشتني و غذاهايي 

خوشمزه كه هر گردشگري را جذب خودش مي كند. 
براي اقامت در اين روستا، اقامتگاه بوم گردي عليپور را از قبل انتخاب كرده ايم. اقامتگاهي 
زيبا كه به همت حاج حس��ن عليپور در اين روس��تا احداث شده و قدمت اين خانه زيباي 
روس��تايي به دوران قاجار مي رس��د. معماري اين اقامتگاه بوم گردي به دليل قرار گرفتن 
در منطقه گرم و خشك به سبك خانه هاي كويري است كه داراي هشتي، بادگير، ايوان و 
سرداب و البته سقف هاي گنبدي و طاق دار اس��ت كه معماري اصيل و زيباي ايراني را به 

نمايش گذاشته است. 
داخل حياط حوض كوچكي ق��رار دارد و تخت هايي هم براي اس��تراحت و دورهمي هاي 
مهمانان قرار داده شده است و اتاق هاي آن هم به سبك سنتي تزئين شده اند. شش اتاق اين 

اقامتگاه ظرفيت پذيرايي از حداكثر۴5 نفر را دارد. 
چند س��اعت اس��تراحت در اتاق كاهگلي اين خانه روستايي خستگي مس��ير را از تن هر 
گردشگري بيرون مي كند، نسيم خنكي از پنجره اتاق مي وزد و بوي عطر چاي خوش طعم 

با نبات زعفراني هوش از سر آدم مي برد. 
اينجا در خانه روستايي عليپور آرامشي دارم كه قابل وصف نيست و فقط افرادي كه تجربه 

اقامت در اقامتگاه هاي بوم گردي و خانه هاي روستايي را دارند مي دانند چه مي گويم. 
با ديدن اين خانه زيباي روستايي و اشتغال چند نفر در آن كه باعث ارتزاق چند خانواده است 
به اين مي انديشم كه درآمدزايي و اشتغال آفريني خيلي هم كار سختي نيست و با كمي توجه 

به داشته هاي دروني مي توان براي تعداد زيادي از جوانان شغل ايجاد كرد. 
بعضي ها فكر مي كنند براي ايجاد اشتغال بايد حتماً با س��رمايه اي عظيم كارخانه توليدي 
احداث يا با برپاي��ي كارگاهي توليدي بتوان براي چندين نفر شغ��ل ايجاد كرد اما با ديدن 
اقامتگاه هاي بوم گردي به اين نتيجه مي رسم كه همين خانه هاي روستايي و غذاهاي سنتي 
مي تواند عامل مهمي براي ايجاد اشتغال و درآمدزايي باشد و توجه به داشته هاي دروني و 

ظرفيت هاي داخلي كشور راهكار مهمي براي ايجاد اشتغال است. 

 اقامتگاه هاي بوم گردي، ظرفيت ناب دروني
اقامتگاه هاي بوم گردي د��ر حقيقت يك ظرفيت 
اس��ت، ظرفيتي ب��راي اس��تفاده هر چ��ه بهتر از 
داشته هاي دروني، آن هم در سال هايي كه موضوع 
اقتصاد مقاومتي جدي تر از هر زمان ديگري مطرح 

مي شود. 
صنعت گردش��گري و پديده نوظه��ور آن به ن��ام اقامتگاه هاي 
بوم گردي به طور حتم مي تواند راهكار مناسبي براي ايجاد شغل 
و درآمدزايي براي افراد عالقه مند به اين صنعت در روستاها باشد. 
توجه به اين مسئله مي تواند در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي مؤثر 
باشد، چراكه اوالً باعث ايجاد اشتغال مي شود، ثانياً درآمدزايي به 
دنبال دارد و ثالثاً نه تنها از مهاجرت روستاييان جلوگيري مي كند 
بلكه مي تواند باعث مهاجرت معكوس به روستا نيز شود و با توجه 
به خشكسالي و كم آبي مي تواند جايگزين مناسبي براي مشاغل 

روستايي مانند دامداري و كشاورزي باشد. 
غول بيكاري اين روزها در حالي جوانان را احاطه كرده كه با اندك 
توجه به داشته هاي دروني و ظرفيت هاي��ي مانند ظرفيت هاي 
روس��تايي مي توان بر اين مش��كل غلبه كرد. خوشبختانه ايران 
كشوري است كه داراي آب و هواي متعادل و طبيعت زيبا و دل 
انگيز است و روس��تاهاي هدف گردش��گري يك ظرفيت بسيار 

مناسب براي توسعه گردشگري روستايي و اكوتوريسم است. 
يك روستا با مردماني خونگرم و مهمان نواز و برخوردار از آداب، 
فرهنگ و سنت هاي دوست داشتني و جاذبه هاي گردشگري و 
تاريخي مي تواند مقصد گردشگران داخلي و خارجي بي شماري 
باشد و در اين ميان اقامتگاه بوم گردي مي تواند محلي براي ايجاد 

اشتغال و درآمدزايي براي روستاييان باشد. 
مهدي ذوالفقاري مس��ئول اقامتگاه هاي بوم گردي اداره ميراث 
فرهنگي گناباد در ب��اره نقش اين اقامتگاه ها د��ر ايجاد اشتغال 
و درآمدزايي براي مردمان روس��تا مي گويد: راه اندازي اقامتگاه 
بوم گردي يكي از اهداف استفاده از ظرفيت روستاها به عنوان يكي 
از مقاصد گردشگري است كه مورد توجه طبيعت گردان بوده و 
اقامتگاه هايي كه حداكثر انطباق را با محيط طبيعي آنجا داشته را 
تحت عنوان اقامتگاه هاي بوم گردي و سنتي راه اندازي مي كنند. 

او مي افزايد: اقامتگاه ها به اقتصاد مردم بومي نيز كمك مي كند و 
اين موضوع در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي مدنظر مقام 
معظم رهبري نيز بوده و همچني��ن اينكه به اين بهانه خانه هاي 

تاريخي در روستاها و بافت تاريخي احيا مي شود. 
ذوالفقاري مي افزايد: اقامتگاه ه��اي بوم گردي دو شرايط خاص 
دارند؛ يك��ي اينكه اگر س��اختمان آن ثبت مي��راث ملي باشد، 
يكسري حمايت هاي بالعوضي صورت مي پذيرد و براي آن دسته 
از اقامتگاه هايي كه ثبت ملي نيس��ت نيز ردي��ف اعتباري براي 
مرمت نداريم ولي به صورت موردي در قالب مصالح يا تجهيزات 

كمك شده است. 
ذوالفقاري در خصوص تسهيالت تخصيص داده شده اقامتگاه هاي 
بوم گردي نيز مي گويد: تفاهمنامه اي بين سازمان ميراث فرهنگي 
و صندوق كارآفريني اميد در تهران بس��ته شده و قرار اس��ت به 
اقامتگاه هاي بوم گردي تا س��قف ۱٠٠ ميليون تومان تسهيالت 

ارزان قيمت با بازپرداخت 6٠ ماهه پرداخت شود. 

پديده اي نوظهور در گردشگري ايران
صنعت گردشگري كه اين روزها شتابان راه 
خود را ادامه مي دهد، در چند سال گذشته با 
پديده اي نوظهور به نام بوم گردي روبه رو شده 
كه توانس��ته اس��ت نقش پررنگي را در اين 
صنعت ايفا كند و مكاني زيبا و دوست داشتني 

براي اسكان گردشگران داخلي و خارجي باشد. 
اقامتگاه هاي بوم گردي كه اين روزها حس��ابي مورد 
توجه قرار گرفت��ه، مكاني امن براي گردش��گران از 
جمله گردشگران خارجي اس��ت؛اقامتگاه هايي كه 
توانسته اند ضمن ايجاد اشتغال در روستا و كمك به 

رونق اقتصادي مناطق روستايي معرف خوبي براي 
جاذبه هاي گردشگري، آثار فرهنگي تاريخي، صنايع 
دستي و هنرهاي سنتي مردمان روستا و صد البته 
فرهنگ، آداب و سنت هاي زيباي مردمان و غذاهاي 

سنتي بومي مناطق مختلف كشور ما باشند. 
اي��ن اقامتگاه ها در طول دو، س��ه س��ال اخير رشد 
شتاباني را آغاز كرده اند و اكنون به هر منطقه و استاني 
از كشور كه مي رويم از جنوب گرفته تا شمال و از غرب 
تا شرق و نواحي مركزي ايران، اقامتگاه هاي بوم گردي 
فعالي وجود دارند كه فصل تازه اي از سفر و اقامت را 

روي گردشگران گشوده اند. 

گردشگراني كه از هياهو و دغدغه هاي شهري خسته 
شده و به دنب��ال مكاني امن و زيبا براي اس��تراحت 
مي گردند و البته دوس��ت دارند د��ر جايي اقامت 
كنند كه خيلي هم گران نباشد و به صرفه جويي در 
هزينه هاي سفر كمك كند و آنهايي كه دلشان براي 
آب و هواي روستا و غذاهاي سنتي تنگ شده و دلشان 
هوس كش��ك بادمجان و اشكنه و اش كرده اس��ت 
اولين و آخرين انتخابش��ان اقامتگاه روستايي است. 
جايي كه استراحت در آن خستگي را از تن مي برد و 
ذهن ، روح و روان آدم ها با اقامت در اين بوم گردي ها 

آرامش مي گيرد. 


