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یادداشت

استانبرندهایخاکخورده

دکرت عبدعلی نارصی

مدیرعامل رشکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

جلگه خوزستان از شامل تا جنوب آن، عالوه برداشنت پهنه های آبی، مزارع رسسبز، نخلستان ها، 

تپه ها و کوهستان ها و گونه های مختلف حیات وحش، دارای سکونتگاه های متعدد روستایی با 

تاریخی کهن و سابقه ای درخشان است.

برخورداری از سه مجموعه تاریخی ثبت شده جهانی در فهرست سازمان آموزشی، علمی 

و فرهنگی ملل متحد )یونسکو(، رودخانه های پرآب، دو تاالب بین املللی به عنوان پناهگاه 

پرندگان مهاجر و مخزن ماهیان بومی، صنایع بزرگ کشت و صنعت نیشکر، منابع عظیم نفت 

و گاز و پرتوشیمی، نیروگاه های آبی و حرارتی، تأسیسات فوالدی و ذوب آهن، صنایع دستی 

متنوع و متعدد، رسوم بومی، دسرتسی به آب های آزاد و بین املللی و... یک ظرفیت بسیار مهم 

و قابل توجه و بالقوه برای جذب گردشگر و درآمدزایی است.

ما در اولین جشنواره ملی برداشت نیشکر )شکرستان 1۴۰۰( ضمن بررسی قابلیت ها و موانع 

توسعه گردشگری در این منطقه، به تحلیل وضعیت گردشگری و معرفی جاذبه های گردشگری 

و ارائه راهربدهایی در راستای توسعه گردشگری می پردازیم.

ما به دنبال ایجاد درک صحیح از جغرافیای گردشگری در خوزستان هستیم. 

برگزاری ساالنه این جشنواره همزمان با فصل برداشت نیشکر، این فرصت را در اختیار گردشگران 

قرار می دهد که با آمار و اطالعات به روز رسوکار داشته باشند.

هدف ما از این کار رصف تبیین داده ها و گسرتدگی جاذبه های گردشگری در پیکره جغرافیایی 

خوزستان نیست، بلکه أساسا معرفی آنها به عنوان داده های پایه برای برنامه ریزی گردشگری است، 

زیرا امروزه بسته گردشگری برای بسیاری از تورگردانها ناقص است و بخشی از این کاستی ها با 

شناخت پایه ای از داده های گردشگری به ویژه زمان و مکان جاذبه ها ارتباط دارد.

جشنواره ملی برداشت نیشکر فرصتی را فراهم می کند تا گردشگران از ظرفیت های پیرامون 

نیشکر از جمله گردشگری کشاورزی )مزارع همیشه سبز نیشکر(، گردشگری صنعتی )صنایع 

جانبی نیشکر و کارخانه های تصفیه شکر(، گردشگری آبی )تاالب نارصی و روستای رصاخیه(، 

گردشگری روستایی )روستای َعلوه و چمیان(، گردشگری دفاع مقدس )مجاورت با مناطق عملیاتی 

همچون بیت املقدس(، گردشگری تاریخی )مجاورت با معبد زیگورات(، گردشگری آموزشی 

)راه اندازی تور برای دانش آموزان( و گردشگری حیات وحش و پرنده نگری مطلع شوند.

باید از خوزستان و شهرهای آن صدها برند و رویداد ساخت، باید تصویرمان از استان را در سطح 

کشور عمق و به شکلی مثبت گسرتش دهیم، باید تالش شود نگاه مثبتی از خوزستان و میراث 

فرهنگی و گردشگری آن در سطح کشور و در بین کشورهای همسایه ایجاد شود.

یادداشت

چراغخانههایبومگردی
روشنمیشود

دکرت ولید آلبونارص

مدیر روابط عمومی رشکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی 

هرچه شهرها بزرگرت و زندگی ها ماشینی تر می شوند، میل به گذراندن اوقات در فضاهای بکر 

روستایی و نوستالژیک بیشرت می شود. 

با به وجود آمدن این نیاز، اهالی به ساخت اقامتگاه های بوم گردی روی آوردند تا هم محل 

درآمدی برای آنها باشد و هم جذب گردشگر صورت گیرد.

در حال حارض حدود 6۰۰ خانه بوم گردی در شهرهای مختلف ایران وجود دارد که مورد 

استقبال گردشگران قرار گرفته اند.

بیشرتین اقامتگاه های بوم گردی در شهرهای شاملی، اصفهان، شیراز، یزد و خراسان رضوی 

هستند. از نظر مسافرپذیری استان های شاملی رتبه باالیی دارند به همین منظور اقامتگاه ها 

رونق و درآمد خوبی دارند و بیشرت پذیرای مسافران ایرانی هستند. 

از سوی دیگر اقامتگاه های استان های یزد، اصفهان، شیراز و مشهد بیشرت پذیرای مسافران 

خارجی هستند به همین منظور ظاهری شکیل تر و رتبه باالتری هم دارند.

در این میان، روستاها در خوزستان علیرغم اقدامات انجام شده، هنوز سهم زیادی از این 

صنعت پردرآمد ندارد. البته در شهرستان هایی نظیر شوش، دزفول، ایذه، آبادان، حمیدیه و 

دشت آزادگان با همکاری فعاالن بومی و سمن ها و همراهی جامعه بومی میزبان اقداماتی در 

این راستا انجام شده است، اما جا دارد از همه ظرفیت روستایی استان استفاده شود.

اقامتگاه های بوم گردی، اقامتگاه هایی هستند که در محیط های طبیعی و بومی با رعایت 

باالترین سطح ممکن ضوابط زیست محیطی و به شکلی سازگار با معامری بومی، بافت تاریخی 

و سیامی طبیعی منطقه تاسیس می شوند و ضمن حداکرث تعامل با جامعه محلی و توجه به تنوع 

اقلیم، زمینه حضور گردشگران را با کیفیتی قابل قبول و تعریف شده فراهم می کنند. وجود آثار 

تاریخی، طبیعی، تفریحی در نزدیکی محلی که اقامتگاه بوم گردی در آن واقع شده است، تأثیر 

زیادی در درآمد و سودآوری اقامتگاه دارد. البته ناگفته مناند که برخی اقامتگاه های بین راهی 

نیز درآمد خوبی دارند. توجه به فرهنگ و تاریخ در ساخت اقامتگاه بوم گردی در جذب مسافر 

بسیار مؤثر است. برای مثال ساخت خانه های گلی یا خشتی سنتی به سبک معامری منطقه در 

استان های جنوبی به جای ساخت خانه به سبک مدرن می تواند مسافران زیادی را جذب کند.

ارائه غذاهای محلی در اقامتگاه هم از محل های کسب درآمد است. طعم غذای محلی 

تهیه شده به سبک سنتی، پخت نان در تنور، محصوالت محلی مانند شیر، کره، پنیر و… از 

جاذبه های گردشگری برای رقابت یک اقامتگاه با همسایه های نزدیک آن می تواند باشد.

راه اندازی فروشگاه فروش صنایع دستی، محصوالت غذایی محلی و گالری عکاسی به منظور 

خرید یادگاری و سوغاتی هم می تواند در کنار اجاره اقامتگاه درآمد جانبی خوبی محسوب 

شود. ناگفته مناند که خانه های روستایی قدیمی را می توان با قیمت پایین خریداری کرد و با 

بازسازی آن اقدام به ساخت اقامتگاه کنید. 

به امید روشن شدن همه خانه های سنتی در خوزستان.
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یادداشت

گردشگرینیشکر
بهعنوانفعالیتیتجربهگرا

پیامن نبهانی

رسپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان

باتوجه به رشایط استان خوزستان و هدف گذاری برای افزایش اشتغال در بخش گردشگری و لزوم 

تنوع بخشیدن به خدمات و بسته های سفر، همچنین نظر به وجود گرایش به انواع گردشگری 

تخصصی و رضورت ارائه خدمات خاص براساس عالیق گردشگران و به استناد جزء ۷ بند ج ماده 1 

آئین نامه ایجاد، اصالح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت 

آن ها مصوبه هیئت وزیران با موضوع »محیط ها و پارک های طبیعت گردی و گردشگری روستایی 

و عشایری« با هدف توسعه پایدار روستایی و استفاده از ظرفیت مزارع نیشکر در راستای پیشربد 

اهداف گردشگری و نظارت بر فعالیت و عملکرد این واحدها در این بخش، واحدهای کشت و 

صنعت نیشکر مجوز گردشگری کشاورزی دریافت خواهند کرد.

ایجاد اشتغال جدید، افزایش درآمد روستائیان ساکن در پیرامون این واحدها با توجه به حضور 

گردشگر، هدایت کمک های رشکت در حوزه مسئولیت اجتامعی به سمت ایجاد توسعه پایدار 

گردشگری و صنایع دستی در روستاهای اطراف مزارع و نیز برقراری ارتباط بین فعالیت رشکت و 

رونق اقتصادی جامعه پیرامونی، از دیگر اهدافی است که این توافق دنبال می کند.

واحدهای تولیدی کشاورزی اعم از مزرعه، باغات، گلخانه و ماکیان در کنار دامپروری، شیالت، 

عرصه ها و محل تولید در فضاهای باز و بسته و رویش گاه های طبیعی که باتوجه به جاذبه هایی 

همچون فضای سبز خاص موجود در مزرعه و تولید و استفاده خوراکی دارویی از محصول و صنایع 

تبدیلی و فرآوری، امکان بهره مندی توسط گردشگران را فراهم می کنند، براساس آئین نامه ابالغی 

قابلیت دریافت مجوز را دارند.

گردشگری کشاورزی در این واحدهای بزرگ کشت و صنعت، به صورت فعالیتی تجربه گرا و بدون 

نیاز به احداث هرگونه سازه انجام می شود که با دریافت مجوزهای الزم از وزارت میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اجرا می شود.

رشکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در زمینی به مساحت 6۷ هزار هکتار در قالب هشت واحد 

بزرگ کشت و صنعت در هفت شهرستان استان شامل شوش، شوشرت، باوی، اهواز، کارون، شادگان 

و خرمشهر درحال فعالیت است. این رشکت، با داشنت ظرفیت های فراوان، می خواهد در حوزه 

گردشگری جایگاه خود را باز کند که با تالش های مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان، مدیرعامل این 

هولدینگ بزرگ در استان، مدیران واحدها و همکاران پرتالش شان، همکاران ما در واحد بازاریابی 

و تبلیغات اداره کل و همچنین بخش خصوصی، این ظرفیت در حال معرفی و تبدیل شدن به یک 

مقصد برای گشت های ویژه است.

خرب

ثبتجشنوارهبرداشتنیشکردرتقویم
ملیرویدادهایگردشگریکشور

سیدحکمت الله موسوی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی استان خوزستان از ثبت 

جشنواره برداشت نیشکر در تقویم ملی رویدادهای گردشگری کشور خرب داد.

موسـوی، در حاشـیه مراسـم رومنایی از پوسـرت و لوگوی جشـنواره ملی برداشت نیشکر، در محل 

هتـل نیشـکر بـه خربنگاران گفـت: این اقدام با هدف معرفی بیشـرت محصول نیشـکر و صنعت 

وابسـته به آن در سـطح ملی صورت گرفته اسـت.

وی با بیان این که این حرکت فرهنگی دستاوردی ماندنی و ریشه در فرهنگ غنی کشاورزی و 

صنعتی استان و توامنندی نیروهای انسانی آن دارد، افزود: از همه فعاالن گردشگری، گروه های 

فرهنگی و اصحاب رسانه برای رشکت و برگزاری هر چه بهرت این جشنواره دعوت می کنیم.

مدیـرکل میـراث فرهنگـی خوزسـتان، رونـق اشـتغال و ارزآوری را از فواید و مثرات این جشـنواره 

دانسـت و گفت: در دو سـال گذشـته گردشـگری کشـاورزی به یک اولویت کشـوری تبدیل شده 

و امیدواریم با همت مجموعه توامنند نیشـکر، اسـتان خوزسـتان که در منت کشـاورزی قرار دارد، 

در ایـن زمینه نقـش آفرینی کند.

موسوی معتقد است، یکی از مزایای دیگر این جشنواره عالوه بر توسعه گردشگری کشاورزی ایجاد 

درآمد ارزی برای استان به دلیل همجواری با کشورهای منطقه می باشد.

موسوی جوامع پیرامون مزارع نیشکر و فعاالن حوزه گردشگری را ارکان اصلی این رویداد معرفی 

کرد و گفت: این جشنواره یکی از رویدادهای مصوب استان در سطح ملی است که امیدواریم 

همچون رویدادهای مشابه مانند جشنواره گردشگری نرگس زارهای بهبهان خوش بدرخشد.

وی بـا اشـاره بـه این که مجموعه توامنند نیشـکر یک ظرفیت ملی اسـت، تاکید کـرد، امیدواریم 

با هم افزایی و مشـارکت مطلوب بین نیشـکر و میراث فرهنگی بتوانیم اتفاقات خوب و مثبتی 

را رقم بزنیم.

وی ادامه داد: خوزسـتان پایتخت کشـاورزی و پایتخت شـکر کشـور اسـت، به طوری که سـطح 

وسـیعی از زمین هـای اسـتان از هفت تپـه تاریخـی تـا خرمشـهر عزیـز را مزارع نیشـکر پوشـش 

می دهند و این جشـنواره تاثیر مسـتقیم و مثبتی بر مناطق پیرامون و ایجاد شـادی و نشـاط بر 

محیط اسـتان خواهد داشـت.

وی در پایان ضمن تربیک به مردم استان و خانواده بزرگ نیشکر بابت ثبت جشنواره برداشت 

نیشکر در سطح ملی، تاکید کرد، با متام وجود و ظرفیت در کنار نیشکر هستیم.
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جانتازهبهکارون

رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کارون، صنعت گردشگری را صنعتی 

فقرزدا می داند و معتقد است که رونق گردشگری نیشکر، اقتصاد روستاهای پیرامونی را متحول 

می کند.

احمد یوسفی نهاد در گفت وگو با سایت اولین جشنواره ملی برداشت نیشکر با اشاره به این که 

آخرین هفته آبان ماه جشنواره ملی نیشکر در کشت و صنعت فارابی برگزار می شود، گفت، این 

برگزاری به »آغاز راهی« برای حرکت در مسیر توامنندسازی روستاهای شهرستان کارون است.

افزود: شهرستان کارون به دلیل قرار گرفنت در مسیر رودخانه کارون، وجود  یوسفی نهاد 

نخلستان های زیبا، تاکستان های رسسبز و مزارع نیشکر از جاذبه های طبیعی و گردشگری 

متعددی برخوردار است.

وی تأثیر گردشگری نیشکر بر منطقه را مهم ارزیابی کرد و گفت: توسعه اقامتگاه های بومگردی 

روستایی یکی از چند پیامد مثبت گردشگری نیشکر است که به افزایش درآمدها و آبادانی 

روستاها ختم می شود.

معرفی نیشکر به عنوان یک جاذبه گردشگری، اعظای مجوز به گروه های گردشگری برای گشت 

و گذار در مناطق نیشکری و اسکان گردشگران در روستاهای همجوار طرح های نیشکر از 

اقداماتی است که رئیس میراث فرهنگی شهرستان کارون برای اجرای دقیق آن پس از برگزاری 

جشنواره تأکید کرد.

روستاهای کارون به »َعلَوه ای« دیگر تبدیل می شوند

یوسفی نهاد از روستای علوه به عنوان یک روستای منونه گردشگری شهرستان کارون نام برد و 

عنوان کرد که می توان با برنامه ریزی صحیح سایر روستاها را از منظور گردشگری روستایی، به 

»علوه« ای دیگر تبدیل کرد.

روستای علوه با داشنت نخلستان های زیبا و مزارع چای قرمز )ترش( به عنوان یک روستای منونه 

گردشگری شهرتی ملی یافته است.

گفتگو

یکتیروچندنشان

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان خرمشهر معتقد است، بخش 

صنعتی کشت و صنعت های نیشکری راهکاری مؤثر برای جذب گردشگر و افزایش آگاهی در 

جامعه است و در واقع این نوع گردشگری، یک تیر و چند نشان است.

سجاد پاک گهر در گفت وگو با سایت اولین جشنواره ملی برداشت نیشکر همچنین خواستار 

احیای گردشگری صنعتی نیشکر همگام با گردشگری کشاورزی شد و گفت: این نوع گردشگری 

چند صباحی است که در کشورهای صنعتی مورد توجه قرار گرفته و به عنوان یکی از منابع 

مهم درآمد ارزی این کشورها محسوب می شود.

به گفته پاک گهر، همجواری کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خان با خرمشهر زمینه را برای 

رونق گردشگری صنعتی و بازدید اقشار مختلف از نحوه »فرآوری شکر« فراهم کرده است.

برگزاری تورهای دانش آموزی

پاک گهر به برنامه ریزی برای بازدید از بخش صنعت کشت و صنعت میرزا کوچک خان اشاره 

کرد و افزود که با هامهنگی آموزش و پرورش، تورهای دانش آموزان برای بازدید از کارخانه 

تولید شکر شکل خواهد گرفت.

رئیس میراث فرهنگی خرمشهر، همجواری نیشکر با خرمشهر را ظرفیتی مهم برای اشتغال، 

اقتصاد و گردشگری منطقه عنوان کرد و گفت: تعداد زیادی از مردم منطقه در این رشکت 

مشغول به کار هستند و نیشکر تأثیر زیادی بر اقتصاد و معیشت منطقه گذاشته است. با فعال 

شدن گردشگری نیشکر، مناطق پیرامونی بیش از گذشته از این ظرفیت تأثیر خواهند پذیرفت.

او در بخش دیگری از سخنان خود به تاالب نارصی که متشکل از زهاب های نیشکری است، 

نیز اشاره کرد و خواستار رسمایه گذاری به منظور تقویت زیرساخت های گردشگری آن شد.

تاالب انسان ساخت نارصی، یکی از تاالب های زیبا با وسعت ۹ هزار 6۰۰ هکتار در شامل 

خرمشهر واقع شده و طبق رسشامری های سازمان محیط زیست، بیش از 2 هزار پرنده و 

همچنین 2۸ راس پستاندار از قبیل روباه، شغال، خدنگ، گراز و… در این منطقه حضور دارند.

با ثبت ملی جشنواره نیشکر گردشگری، این تاالب نیز در کنار مناطق پیرامونی طرح های 

نیشکر رونق بیشرتی می یابد.

ملی  تقویم  در  گردشگری کشور  رویداد شاخص  از 62  یکی  عنوان  به  نیشکر  جشنواره 

رویدادهای گردشگری ثبت شده است.
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گفتگو

برندگردشگریخوزستان
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  رسپرست 

صنایع دستی شهرستان اهواز، با اشاره به 

گره خوردن نام خوزستان به نیشکر تأکید 

کرد که گردشگری نیشکر ظرفیت تبدیل به 

یک »برند« کشوری را دارد.

اولین  سایت  با  گفت وگو  در  قریب  تبار 

به  نیشکر  برداشت  ملی  جشنواره 

گردشگری  در  خوزستان  ظرفیت های 

اشاره کرد و خوزستان را »استانی غنی با 

جاذبه های فراوان« در این حوزه برشمرد که 

می تواند قطب گردشگری کشور شود.

وی از خیز گردشگران به سمت گردشگری 

رویدادمحور خرب داد و گفت، گردشگری 

رویدادمحور عنرصی کلیدی برای توسعه خوزستان و معرفی فرصت های گردشگری این استان است.

رسپرست میراث فرهنگی اهواز به جشنواره هایی مثل چای ترش، برداشت انگور و گل نرگس اشاره 

و برگزاری این نوع جشنواره ها را عاملی برای معرفی بهرت و جذب گردشگر بیشرت عنوان کرد.

وی گفت: در این جشنواره ها که در مناطق مختلف خوزستان برگزار می شود، عالوه بر فروش 

محصوالت در غرفه های منایشگاه، قابلیت ها و ظرفیت های روستایی مثل صنایع دستی و غذاهای 

محلی در معرض دید عموم قرار می گیرد.

تبار قریب گسرتدگی نیشکر از شامل تا جنوب خوزستان را در رونق گردشگری مؤثر دانست و 

افزود: وجود اقوام و فرهنگ های مختلف در مناطق پیرامونی نیشکر فرصتی مناسب برای جذب 

گردشگر است و با ایجاد مراکز گردشگری و بوم گردی در مناطق پیرامونی، گردشگری رونق بیشرتی 

می گیرد.

او با بیان اینکه توسعه گردشگری روستایی، گردشگری کشاورزی و ایجاد اقامتگاه های بومگردی از 

جمله مواردی هستند که فرایند توسعه پایدار را در روستاها ایجاد می کنند، افزود: بهرتین راه برای 

ایجاد توسعه پایدار، اشتغال پایدار، تولید درآمد متوازن و پایدار در روستاها توجه به گردشگری 

روستایی است.

رسپرست میراث فرهنگی اهواز اقامتگاه های بوم گردی را برای توسعه روستا مؤثر دانست و افزود 

که اقامتگاه ها رصفاً مکانی برای اسکان گردشگران نیستند، بلکه محلی برای تبادل مناسب میان 

گردشگر و جامعه محلی است، در اقامتگاه های بوم گردی معرفی فرهنگ و آداب و رسوم، تولید و 

فروش صنایع دستی، تولید و فروش محصوالت محلی صورت می گیرد.

مصاحبه 

چشمزیگورات
بهراِهگردشگرینیشکر

چنان  آن  شوش  گردشگری  جاذبه های 

خیره کننده است که اخیراً سفیر سوئیس در 

سفر به این شهر باستانی، زبان به ستایش 

گشوده و گفته است که »در طول دوران 

شوش  ظرفیت های  با  را  شهری  خدمتم 

ندیده ام«.

حاال هم »گردشگری نیشکر« به ظرفیت های 

تاریخی،  طبیعی،  گردشگری  بی شامر 

فرهنگی و مذهبی این شهر افزوده شده و 

این ظرفیت ها در کنار هم، به گفته رئیس 

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

شوش می تواند نگاه گردشگران جهانی را به 

خود جلب و چشم ها را خیره کند.

رضا چنانی در گفت وگو با سایت اولین جشنواره ملی برداشت نیشکر »دو حوزه صنعت و مزارع 

نیشکر« را ظرفیتی مناسب بازدید گردشگران داخلی و خارجی دانست و عنوان کرد: ثبت جشنواره 

ملی برداشت نیشکر باید رسآغازی برای احداث و تکمیل زیرساخت های گردشگری باشد تا گردشگر، 

اقامتی راحت و آسان را تجربه کند.

وی »روستای خامط« را روستای هدف گردشگری در شوش برشمرد که با فعال شدن گردشگری 

نیشکر و تکمیل زیرساخت ها در این منطقه، روستاهای زیادی مثل خامط در منطقه شکل می گیرد 

و اقتصاد روستایی در سایه آن متحول خواهد شد.

روستای خامط در 3۰ کیلومرتی شهر شوش قرار گرفته و همه ساله شامر زیادی مسافران و 

گردشگران خارجی از کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی از این مسیر برای بازدید نخستین اثر 

ثبت جهانی ایران زیگورات استفاده می کنند.

به گفته رئیس میراث فرهنگی شوش، بخشی از مسیر تاریخی چغازنبیل و محوطه هفت تپه از 

نیشکر می گذرد و عبور هزاران مسافر داخلی و خارجی از این مسیر می تواند پتانسیلی بزرگ برای 

رونق گردشگری نیشکر شود به رشط آن که زیرساخت ها مهیا شود.

او معتقد است که با گردشگری روستایی می توان روستاها را به عنوان قطب مولد استان احیا کرد و 

جمعیت مهاجرت کرده را دوباره به روستا بازگرداند.

شهر باستانی شوش با داشنت دو اثر ثبت جهانی و آثار تاریخی متعدد از چند متدن، مورد هدف 

گردشگری بسیاری از مسافران داخلی و خارجی است. این شهر، پایتخت متدن چندهزار ساله 

عیالمیان بوده است.

کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز همجوار با این شهر باستانی، به عنوان قدیمی ترین کارخانه 

تولید شکر ایران، نقش مهمی در اقتصاد منطقه دارد و با دارابودن جاذبه های گردشگری، می تواند 

گردشگری منطقه را رونقی دو چندان دهد.
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توریسم و صنعت جهانگردی به عنوان یکی از سه صنعت درآمدزا و مهم جهان در کنار صنایع 

نفت و خودروسازی مورد توجه دولت هاست. به همین دلیل، اکرث کشورها با ایجاد اعتبارات و 

بالفعل کردن امکانات بالقوه درصدد جذب هر چه بیشرت گردشگران به مناطق مورد نظر هستند. 

برای مثال، کشور اسرتالیا با ایجاد امکانات ورزش آبی، کشور سوئیس با ایجاد تسهیالت ورزش های 

زمستانی و کشور اتریش با ایجاد مراکز فرهنگی توانسته اند رونق زیادی به این مناطق بدهند.

صنعت گردشگری در هر منطقه دارای آثار اقتصادی قابل مالحظه ای است. ایجاد اشتغال برای 

کارگران ساده و صاحبان مهارت های گوناگون در مناطق گردشگری، دستیابی به درآمد ارزی، 

رونق هر چه بیشرت اقتصادی و تجاری منطقه ای، برخی از آثار آن است. بخش اصلی این صنعت 

برای استفاده از مزایای اقتصادی آن شامل تأسیس مکان های اقامت و مکان های خدمات رسانی 

گردشگران مانند محل های تفریحی، گردشگری و ورزشی است.

با وجود سودمندی این صنعت برای رشد و رونق اقتصادی و علیرغم تأکید و تذکر بسیاری از 

صاحب نظران کشورمان بر لزوم توجه بیشرت به آن، متأسفانه هنوز جایگاه 

شایسته خود را در ایران نیافته است. در این میان استان خوزستان 

برای  الزم  زمینه های  تاریخی،  قدمت  با  آثاری  دارابودن  با 

آثاری  را داراست. وجود  امر گردشگری  رسمایه گذاری در 

همچون معبد زیگورات چغازنبیل در شوش، اشکفت 

سلامن و کول فرح ایذه، و همچنین تاالب های متعدد 

برای حضور  را  زیبا زمینه های مناسبی  و طبیعت 

گردشگران ایجاد کرده است.

برای  متنوعی  زمینه های  خوزستان  استان  در 

گردشگری وجود دارد. با توجه به وجود این زمینه ها، 

می توان با برنامه ریزی مناسب، صنعت گردشگری 

اقتصادی  آثار  استان را به گونه ای سامان داد که 

این صنعت در رسارس استان گسرتش یابد. جاذبه های 

گردشگری استان فراوان، متنوع و بسیار ارزشمند است.

جاذبه های طبیعی خوزستان

و  کشاورزی  مزارع  مانند  است  فراوان  استان  طبیعی  جاذبه های 

نیشکری، نخلستان های خرمشهر، آبادان و شادگان، جنگل های بلوط، دشت 

سوسن، کشتزارهای برنج و گندم، مزارع نیشکر در هفت تپه و شهرهای مختلف، تپه ماهورها 

و آبشارها و آسیاب های قدیمی شوشرت، باغ های مرکبات شوشرت و دزفول، دشت های گل نرگس 

بهبهان، شقایق ها و بابونه های هفتگل و تاالب شادگان، خوزستان را جزو پرجاذبه ترین استان های 

کشور قرار داده است.

سواحل زیبای خلیج فارس در جنوب و کوه های بلند و برف گیر و… چشم انداز و اقلیم های 

متفاوتی در چهار سوی خوزستان فراهم آورده و یکی از زیباترین مناطق طبیعی ایران را رقم 

زده است. آفتاب دل نشین، آب فراوان، خاک مرغوب و مردمانی سخت کوش سبب شده اند که این 

منطقه یکی از پرحاصل ترین نقاط ایران شده و لقب »زرخیز« را از آن خود کند.

جاذبه های تاریخی خوزستان

استان خوزستان یکی از نواحی متدن خیز و کهن جهان بوده و از اهمیت باالیی برخوردار است. 

هر یک از شهرستان های این استان در برگیرنده بناهای تاریخی و معامری شگفت آوری هستند 

که منایانگر متدن و هرن مردمان این رسزمین در گذشته های دور است.

بناهای منحرص به فردی از دوره های مختلف تاریخی در این ناحیه باقی مانده است که از 

باارزش ترین میراث تاریخی ایران و جهان به شامر می روند. چغازنبیل در همجواری مزارع نیشکر 

هفت تپه معروف ترین و مهم ترین اثر تاریخی معامری این منطقه است که در شهرستان شوش 

ساخته شده است. زیگورات در قرن 13 پیش از میالد به صورت معبدی چند طبقه ساخته شده است 

که هم اکنون دو طبقه از آن پا برجاست و به علت شگفتی اعجاب آور خود از سوی سازمان 

یونسکو به عنوان میراث فرهنگی جهانی ثبت شد. آکروپل و آپادانا نیز هر یک بازمانده های 

شهرهای باستانی منطقه شوش هستند. آرامگاه دانیال نبی و قلعه های قدیمی نیز از مهمرتین آثار 

منطقه باستانی شوش اند که هر یک منایانگر هرن و تاریخ درخشان این خطه در روزگار خود است.

همچنین بنای فیلیه در خرمشهر، مساجد جامع شهرهای مختلف، بازارهای قدیمی، قلعه های 

تاریخی، بازمانده شهرهای باستانی و آرامگاه های قدیمی متعدد دیگری در استان خوزستان 

پراکنده شده اند که یادآور دوره های تاریخی بوده است. این را باید به ده ها اثر تاریخی و باستانی 

دیگر در این استان اضافه کرد.

جاذبه های اجتامعی خوزستان

این نوع از جاذبه ها بخش دیگری از دیدنی های این استان را تشکیل می دهند. هر یک از جوامع 

ایرانی دارای جاذبه های اجتامعی خاص خود هستند. هر یک از اقوام ایرانی که در این استان 

پهناور زندگی می کنند، دارای جشن ها و آداب و رسوم مختلف و نظم و قوانین خاصی هستند 

که برای مردم دیگر جالب و دیدنی است. مراسم اعیاد مذهبی و ملی که در این استان برگزار 

می شوند، نوع لباس پوشیدن و جشن های محلی از جمله مواردی هستند که دارای نظم خاصی 

بوده و جزء آداب و رسوم مردم استان خوزستان به شامر می آیند. شیوه معیشت 

و زندگی خاص عشایر، لباس های محلی و صنایع دستی اقوام مختلف 

که در محدوده این استان زندگی می کنند. غذاهای محلی که با 

توجه به رشایط آب و هوایی تهیه می شوند و در بین مردم 

معمول است همچنین شیرینی های محلی و … از جمله 

جاذبه های اجتامعی جالب توجه است.

در  موجود  فراوان  و  متنوع  به جاذبه های  توجه  با 

خوزستان، در صورت فراهم شدن زمینه ها و بسرتهای 

الزم، گردشگران خارجی و داخلی فراوانی به استان 

وارد می شوند که آثار و نتایج اقتصادی قابل توجهی 

به جای خواهد گذاشت.

که  را  گردشگرانی  می توان  برنامه ریزی،  صورت  در 

به استان وارد می شوند را به مناطق مختلف دارای 

جاذبه های گردشگری هدایت و راهنامیی کرد. در این 

صورت، همه مناطق از نتایج و آثار اقتصادی مربوط، سود 

خواهند برد و جاذبه های عمومی گردشگری در استان نیز افزایش 

خواهد یافت.

ایجاد فرصت های شغلی در استان در اثر ورود گردشگران موضوع بسیار مهمی 

است که در برنامه ریزی جامع گردشگری باید توجه ویژه ای به آن شود. یکی از راه های ایجاد 

اشتغال، برنامه ریزی مناسب در زمینه جذب گردشگران داخلی است. توسعه گردشگری داخلی، 

رشد فرهنگی و آگاهی سیاحان داخلی و نیز رونق اقتصادی را در پی دارد.

 جاذبه صنعتی و گردشگری استان خوزستان

در جهان امروز عالوه بر آثار و جاذبه های تاریخی و باستانی، اکوتوریسم و جلوه های طبیعی 

که جزو زمینه های جذب گردشگران محسوب می شوند، گردشگری صنعتی نیز به عنوان فرصتی 

مناسب جهت توسعه هر چه بیشرت صنعت گردشگری و جذب هر چه بیشرت گردشگران شناخته 

شده است. در ایران - کشوری که از فن آوری های بومی گرفته تا صنایع عرص جدید منونه های 

منحرص به فردی در آن وجود دارد -فرصتی طالیی و ویژه را به وجود آورده که در صورت 

رسمایه گذاری مناسب می توان به توسعه صنعت توریسم امیدوار بود.

به جز صنایع عظیم نفتی موجود در استان، جاذبه های صنعتی دیگری نیز در استان وجود دارد 

که قابلیت جذب هر چه بیشرت گردشگران صنعتی را فراهم کرده اند که کشت و صنعت های 

نیشکری، کارخانجات فوالد و پرتوشیمی و سدهای عظیمی همچون سد عباسپور از این جمله اند.

در منطقه خوزستان، ظرفیت های زیادی برای گسرتش صنعت جهانگردی وجود دارد. در بخش های 

مختلف این منطقه، چشم اندازهای گوناگون مورد نظر سلیقه های مختلف مشاهده می شود.

ایجاد  توریستی،  افزایش ورود گردشگران در مناطق  بر  ایجاد منایشگاه ها  تأثیر  به  توجه  با 

منایشگاه های فصلی در زمینه عرضه محصوالت در سطح استان و کشور یکی دیگر از راهکارهای 

جذب گردشگر به منطقه است. برگزاری منایشگاه ها و کنفرانس های مربوط به حوزه هایی 

همچون صنعت و برگزاری جشن ها و فستیوال های گوناگون از دیگر راه های افزایش تقاضای 

گردشگری در منطقه است.

یادداشت

ارتقایمعیشتمحلیبارونقگردشگری
دکرت مجید شمس - دکرتای برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسالمی
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گردشگری کشاورزی از مصادیق شانزده گانه آیین نامه ایجاد، اصالح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری 

تأسیسات گردشگری مصوبه هیئت وزیران است که در جزء هفت بند ج ماده یک، تحت عنوان 

محیط ها و پارک های طبیعت گردی و گردشگری روستایی و عشایری قابلیت دریافت مجوز از اداره 

کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی را دارد.

گردشگری مزارع نیشکر یک نوع گردشگری بازدیدمحور است و هیچ گونه سازه ای احداث منی شود، 

لذا هیچگونه تغییری در وضعیت فعلی آن ایجاد منی شود. بازدید از مراحل کاشت، داشت و برداشت، 

بررسی روش تهیه محصوالت جانبی، عکس از مزارع، دیدن پرندگان و حیات وحش مزارع می تواند 

تجربه های خاطره انگیزی را برای رشکت کنندگان در تور ایجاد کند.

ورود گردشگر به محدوده نیشکر باعث ایجاد یک نگاه ویژه به جامعه روستایی پیرامون نیشکر برای 

پذیرایی، اقامت، خرید سوغات و تولیدات محلی و صنایع دستی می شود که با هدایت هدفمند 

می توان رونق اجتامعی و اقتصادی را در این روستاها ایجاد کرد.

گردشگری کشاورزی اقدامی برای جذب گردشگران به یک منطقه است. گردشگری کشاورزی با جذب 

گردشگران به مناطق روستایی باعث ایجاد شکلی از آرامش روحی و روانی در آن ها می شود.

حس خوشایند برای گردشگر

یکی از بنیادی ترین ابعاد گردشگری، حوزه فرهنگی بومی محلی هر منطقه، کشور، شهر و روستاست. 

در گردشگری کشاورزی که زیرمجموعه گردشگری روستایی قرار دارد، هدف این است که به حرفه 

کشاورزی نزدیک تر شویم. این نه تنها به ما به عنوان یک گردشگر حسی خوشایند می دهد بلکه آشنا 

شدن با جغرافیای روستاهای ایران را نیز سبب می شود.

در بحث گردشگری کشاورزی، مترکز بر حوزه های کمرت دیده شده کشاورزی است. چراکه خیلی از 

افراد با این حرفه به صورت عمومی آشنا هستند، اما تاکنون مراحل کشت، برداشت نیشکر یا یک 

محصول یا آبیاری کردن و… را تجربه نکرده اند؛ بنابراین گردشگری کشاورزی می کوشد تا ضمن 

رعایت سالمت و امنیت گردشگران و با نگاه شناخت فرهنگ های بومی و محلی، آن ها را با سبک های 

مختلف کشاورزی آشنا کند و از این فرصت برای بهبود فضای هویتی روستاها بهره بربد.

گردشگری کشاورزی برای رسیدن به توسعه روستایی و ایجاد درآمد مکمل برای جامعه روستایی 

اهمیت به سزایی دارد. در واقع با رونق گردشگری کشاورزی می توان هم درآمدی جدای از کشاورزی 

عائد خانواده های روستایی کرد و هم روشی برای تأمین نیازهای روحی و تنوع خواه گردشگران امروزی 

است، همچنین روشی برای آبادانی و رونق مناطق روستایی و راهکاری برای بازگشت روستاییان به 

خانه ها و مزارع خود به شامر می رود.

زندگی در شهر و سبک زندگی ماشینی، بسیاری از ما را نه تنها از طبیعت دور کرده، بلکه مزایای بودن 

در چنین فضاهایی را هم از ما گرفته است. چگونگی زندگی مردم روستا و نوع کشاورزی برای مردم 

شهری بسیار ناشناخته، تعجب آور و هیجان انگیز است.

بسیاری از امور روستایی برای مردم شهری ناشناخته است اما با رشد گردشگری، گردشگری کشاورزی 

نیز سمت و سوی خود را گرفته و گردشگران زیادی را به سمت خود هدایت کرده و گردشگران را به 

مزارع، مراتع و محل های طبیعی دیگری از جمله مزارع نیشکر جذب کرده است.

رونق معیشت جوامع محلی با گردشگری نیشکر

گردشگری کشاورزی یا گردشگری مزارع یکی از راهکارهای حارض برای توسعه روستاها و رونق 

اقتصادی آن ها و نیز ایجاد معشت پایدار برای روستاییان است. در این میان اما، صنعت گردشگری 

در استان خوزستان با توجه به گردشگرپذیر بودن آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است که 

وجود مزارع نیشکر جاذبه های خاصی در صنعت گردشگری کشاورزی ایجاد کرده و سبب رونق آن 

شده است.

در اطراف طرح های نیشکر، روستاهای زیادی قرار گرفته است و وجود این صنعت در کنار روستاها 

می تواند سبب رونق این جوامع محلی شود. به عبارت دیگر، توجه به اهمیت و ظرفیت صنعت 

گردشگری کشاورزی به ویژه گردشگری نیشکر، اشتغال و توسعه پایدار را برای روستاها به ارمغان 

خواهد آورد.

گردشگری نیشکر یک صنعت بزرگ با ظرفیت های بی شامر است که در سطح ملی می تواند دیده 

شود تا شکوفایی اقتصادی منطقه را به همراه آورد. مزارع نیشکر خوزستان از معدود زیستگاه های 

هستند که گونه های پرندگان در حال انقراض در آنجا زندگی می کنند که این ظرفیت خود بر اهمیت 

صنعت گردشگری نیشکر می افزاید.

صنعت نیشکر با دارابودن ظرفیت های بی شامری عالوه بر رونق تولید ایجاد اشتغال، نقش تأثیرگذاری 

در صنعت گردشگری استان دارد. رشکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان با اهتامم بخشی 

به توسعه پایدار و ایجاد اشتغال مولد در صنعت گردشگری اقدام به تأمین زیرساخت های اقامتی 

تفریحی و… در راستای رونق بخشی به گردشگری استان به ویژه گردشگری کشاورزی کرده است، 

چرا که گردشگری نیشکر منشأ تولید درآمد و اشتغالزایی و شکوفایی اقتصادی برای روستاهای حاشیه 

طرح های نیشکر است.

ایجاد زیستگاه های مناسب برای پرندگان در مزارع نیشکر، شکل گیری اکوسیستم طبیعی و جاذبه های 

دیدنی از جمله تاالب نارصی، فضای مناسبی را برای گردشگران نیشکر ایجاد کرده است.

امید است با راهکارهای مدون، بلندمدت و بهره گیری از ظرفیت بالقوه و تبدیل آن به ظرفیت های 

بالفعل صنعت گردشگری در مزارع نیشکر خوزستان، می توان آینده درخشانی را برای صنعت 

گردشگری کشاورزی پیش بینی کرد. با رونق گردشگری کشاورزی می توان ایران و استان را از وابستگی 

به نفت خوزستان نجات داد.

یادداشت

گردشگریبازدیدمحور

گردشگرینیشکر،روِینفتراکممیکند
ماجده کردستانی - فعال گردشگری
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نقشهراهگردشگرینیشکر
کشتوصنعتنیشکرهفتتپه

هفت تپه با نیشکر گره خورده است. 6۰ سال است که این رشکت رونق بخش اقتصاد شوش و 

روستاهای اطراف است تا این که در سال ۹۴ این رشکت به بخش خصوصی واگذار شد. همزمان 

بحران های کارگری نیز از راه رسیدند اما 1۸ مهرماه امسال صفحه جدیدی در تاریخ این رشکت 

گشوده شد. نخستین و قدیمی ترین تولیدکننده شکر از نیشکر در ایران با پیوسنت به رشکت توسعه 

نیشکر و صنایع جانبی به ریل تولید بازگشت. این واحد در کیلومرت 5۰ جاده اندیمشک اهواز و 

15 کیلومرتی شوش قرار دارد.

محوطهباستانیهفتتپهدرحاصلخیزترینقسمتدشتخوزستان
گیر کردن گاوآهن ماشین های شخم زنی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال 13۴۴ هامن و 

پیدایش اولیه محوطه باستانی هفت تپه شوش هامن. در سال های بعد هنگام راه سازی های مربوط 

به رشکت نیشکر هفت تپه، قسمتی از یک دیوار خشتی و طاقی آجری منایان شد و بالفاصله توسط 

هیئت حفاری باستان شناسی به عنوان نقطه آغاز کار انتخاب شد.

نیشکربکارید،کاغذبرداشتکنید
این روزها با کشت نیشکر، می توانید کاغذ برداشت کنید. از این حرف زیاد تعجب نکنید. روند 

سوزناک قلع و قمع درختان برای تولید کاغذ به حدی پیش رفت که 22 درصد جنگل های ایران طی 

۴۰ سال گذشته نیست و نابود شدند. امروزه اما نیشکر پیش مرگ درختان در تولید کاغذ شده و 

کابوس قطع شدن را از آن ها گرفته است. باگاس نیشکر که شاید روزگاری دورریز به شامر می رفت، 

این روزها در تولید کاغذ ارزش زیادی یافته است.

شرکتکشتوصنعتنیشکردهخدا
بیش از 2 سال و ۸ ماه از به زیر آب رفنت مزارع رشکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا در پی 

سیل ۹۸ گذشته است؛ رشکتی که پیش از سیل وحشتناک اخیر، یک دوره خشکسالی طاقت 

فرسا را هم از رس گذرانده بود، حاال با گذشنت از این بحران ها به همت غیورمردان نیشکری 

در حال سپری کردن فصل برداشت این محصول است. در رشکت دهخدا برای مقابله با بحران 

خشکسالی، طرح ها و روش های نوین آبیاری از جمله بازچرخانی آب در مزارع در نظر گرفته 

شده است. این رشکت در راستای تعهدات محیط زیستی، مجریان برداشت را ملزم کرده است، 

دست کم 5۰ درصد مزارع نیشکر به صورت سبز برداشت شود.

مزارعهمیشهسرسبزنیشکرزیستگاهیامنبرایحیاتوحش
پناهگاه حیات وحش مزارع نیشکر جاذبه های گردشگری برای طبیعت گردان را در دل خود 

جای داده است. در این مزارع پستاندارانی مانند گراز، گربه وحشی، شغال و انواع جوندگان 

سکنی گزیده اند. این مزارع با دارا بودن عرصه های طبیعی و چشم اندازهای زیبا توانایی جذب 

گردشگران داخلی و خارجی و حرکت در جهت توسعه پایدار اکوتوریسم استان را دارد.

جادویییترینپسماندگیاهی
جادویی ترین پسامند گیاهی دنیا؛ این عنوانی است که اهل فن به باگاس نیشکر داده اند. 

پسامندی که محصوالتش همچون یک شعبده است و از رشته رشته وجودش هزار و یک 

محصول تولید می شود. این پسامند جادویی، یک کارآفرین متام عیار است و چشم ها را به خود 

خیره کرده است. قابلیت این پسامند گیاهی به حدی است که هیچ دورریزی ندارد و از تولید 

کاغذ گرفته تا لیوان های یکبار مرصف نقش دارد.

کشتوصنعتنیشکردعبلخزاعی
ِدْعِبل نام یک شاعر مشهور دوره عباسی است که به عشق و والیتمداری به اهل بیت )علیهم 

السالم( شهره بود. این نام زینت بخش یکی از هشت طرح رشکت توسعه نیشکر و صنایع 

جانبی است که در 25 کیلومرتی جنوب رشق جاده اهواز - آبادان قرار دارد. نیشکر، باگاس، 

شکر خام، ُمالس و شکر سفید از جمله محصوالت این رشکت است که مساحتی در حدود 12 

هزار هکتار در اراضی رشق رودخانه زیبای کارون واقع شده است.

گذریبهسرزمینچایقرمز
مضیفی گلی با سقفی پوشیده از چوب و قاب هایی آویزان بر دیوار و چند فرش دستبافت در 

کف. اجاقی با زغال های گداخته در گوشه و ردیف استکان های کمر باریک بیش از هر چیز 

چشم ها را به سمت خود می کشاند و وسوسه ات می کند تا در کنارش بر دیوار تکیه دهی و 

مدهوش بوی معطر پیچیده در فضای صمیامنه ای شوی که با شوخ طبعی های "ابوعلی" لذت 

حضور دو چندان می شود. روایت شنیدنی ابوعلی از روستای علوه و چای قرمزش را باید با آن 

لهجه شیرین و شوخ طبعی های مدامش شنید. 

بزرگترینتولیدکنندهخمیرمایهوالکل
رشایط کرونایی رسوکار همه را با یک کاال به طور بی سابقه ای بیشرت کرده است؛ مایعی به 

نام الکل. آیا می دانستید ۴۰ میلیون لیرت الکل طبی در دوره یک ساله بهره برداری در رشکت 

خمیرمایه و الکل رازی وابسته به رشکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی تولید شده است؟ 

بگذارید واضح تر بگوییم؛ این رقم که 1۰ درصد بیش از ظرفیت اسمی این کارخانه است، حدود 

۸۰ درصد الکل طبی مورد نیاز کشور را شکل می دهد. رشکت خمیرمایه و الکل رازی عالوه 

بر اینکه بزرگرتین تولیدکننده الکل طبی در کشور است، بزرگرتین تولیدکننده خمیرمایه نیز 

هست. این واحد تولیدی، در سال 1۰ هزار تن خمیرمایه تولید می کند. 

شرکتکشتوصنعتنیشکرامامخمینی)ره(
آغاز باشکوه بهره برداری در کشت صنعت امام خمینی )ره( در بهمن ماه 13۷۸ رویش شیرینی از 

دل زمین بود و آغازگر تحولی نوین در اقتصاد خوزستان. این واحد در 3۰ کیلومرتی جنوب شهرستان 

شوشرت واقع شده است. از آنجایی که کارخانه شکر این واحد عظیم در سال ملقب به نام امام به 

بهره برداری رسید به نام ایشان مزین شده است. این کشت و صنعت با سپری شدن زمان، گام به 

گام توسعه یافت و اکنون در کنار تولید شکر، بزرگرتین واحد تولیدکننده ام دی اف از باگاس و 

همچنین تولید خوراک دام را داراست.

شوشتر؛منطقهایپرازشگفتیها
شوشـرت، شـهر رمـز و راز تاریـخ ایران اسـت. پر از آثار تاریخی و باسـتانی با متدنی کهـن در جوار 

مـزارع قـد کشـیده نیشـکر. گـذر دو رود کارون و دز تاثیـر زیـادی در تاریـخ و آثـار باسـتانی و 

کشـاورزی این منطقه گذاشـته  اسـت.  آبشارهای شوشرت، پل شـادروان، بند میزان و قلعه سالسل 

رنگ وبـوی دیگـری بـه تاریـخ این شـهر بخشـیده  اسـت. البتـه دیدنی های شوشـرت به سـازه های 

آبـی آن ختـم منی شـود. شوشـرت، جاهـای دیدنی دیگـری هم دارد کـه در کنار مزارع نیشـکر می 

توانـد بـه یک تجربـه بی نظیر از یک سـفر تبدیل شـود. 

قابلیتیبرایتبدیلخوزستانبهقطبدامداریصنعتی
کارخانــه خــوراک دام شــعیبیه یکــی از چنــد صنعــِت پایین دســتی نیشــکر اســت کــه در حلقــه 

پایانــی ایــن گیــاِه جادویــی قــرار دارد. در ایــن کارخانــه، از بقایــای دورریختنی نیشــکر به همراه 

چنــد افزودنــی مثــل مــالس، خوراکــی خــوش طعــم و مقــوی بــاب میــل دام هــا تهیــه می شــود. 

ایــن خــوراک دام، چندگانــه اشــتغال، درآمدزایــی و حفــظ محیــط زیســت را در منطقــه ایجــاد 

کــرده و نقــش مهمــی در حفــظ مراتــع و منابــع طبیعــی پیرامــون داشــته و مانــع نابــودی آن 

شــده اســت.  
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کشتوصنعتنیشکرمیرزاکوچکخان
یکی از طرح های هشت گانه نیشکر در خوزستان، رشکت کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خان 

است که به منظور بزرگداشت یاد این مبارز نستوه ملی به این نام مزین شده است. اراضی این رشکت 

با حال و هوای دفاع مقدس گره خورده است، به طوری که با برداشت اولین محصول نیشکر از این 

اراضی، شیرینی پیروزی در عملیات بیت املقدس را در کام ملت ایران اسالمی دوچندان کرد. این رشکت 

در ۷5 کیلومرتی جنوب غربی اهواز قرار دارد. 

تاالبناصری،چشمانداززیبایگردشگری
تاالب انسان ساخت نارصی یکی از مقاصد طبیعت گردی و جاذبه های گردشگری خرمشهر است. این 

پهنه آبی چشم نواز که در سال 13۷۸ شکل گرفت، به زیستگاهی برای حیات وحش و محلی برای 

تولید ماهی و علوفه تبدیل شده است.  تاالب نارصی عالوه بر گیاهان علف شور و گز و انواع ماهی، 

حدود ۴1 گونه پرنده آبزی بومی و مهاجر را در خود جای داده است و پذیرای انواع پرندگان از سیربی 

است که هر سال برای زمستان گذرانی به این تاالب مهاجرت می کنند.

شکرمعجزهگر
اگر شام هم با خواص شگفت انگیز شکر قهوه ای آشنا شوید، مشرتی پر و پا قرص آن می شوید. البته 

هر شکر قهوه ای این خاصیت را ندارد و رصفاً شکرهای قهوه ای نیشکری، مرغوب و درجه یک هستند. 

مرصف این نوع شکر مانع چاقی می شود و عاملی برای مقابله با دیابت است. همین خاصیت درمانی 

باعث شده که ردیف بسته های شکر قهوه ای در قفسه عطاری ها خودمنایی کند. به دلیل خاصیت 

دارویی، پزشکان نیز مرصف این شکر را به بیامران خود تجویز می کنند. در حال حارض بهرتین نوع 

شکر قهوه ای در رشکت نیشکر میرزا در انواع بسته بندی های مختلف تولید می شود و با توجه به 

استقبال فراوان مردم، قرار است ظرفیت تولید آن بیشرت شود.

نیشکروتعهداجتماعیبهروستایگردشگریچمیان
اگر بگوییم نخلستان ها، زیبایی کارون دوست داشتنی را دوچندان کرده اند، بی راهه نرفتیم، افزون بر 

آن، در ذهن خود تاکستان های انگور و مزارع گندم را نیز به این تابلوی قشنگ در روستای چمیان 

اضافه کنید؛ فضایی بکر و در جه یک برای گذارندن اوقاتی خوش به دور از هیاهوی شهری.  نیشکر 

نسبت به این روستا تاکنون احساس مسئولیت کرده و دبیرستان دخرتانه سلامن فارسی و دبستان 

املهدی در روستای چمیان را تأسیس کرده است. حاال نیز عزم خود را جزم کرده تا با شناساندن 

ظرفیت های آن، این بخش حاصلخیز را رونقی مضاعف ببخشد.

کمپوست
کود، عبارِت خودمانی تر کُمپوست است. اگر گلدانی در خانه حتی با یک پیچک هم داشته باشیم هر 

از چند گاهی برای رشد بهرت گل و گیاه، به دنبال آن هستیم. این نوع کود هم نیاز خاک را برطرف می 

کند و هم باعث می شود که گیاه رشد بهرتی داشته باشد و هم مرصف آب را تا اندازه ای کاهش می 

دهد. در کنار تولید چندین محصول رشکت توسعه نیشکر، کُمپوست هم تولید می شود و نه تنها در 

زمین های کشاورزی نیشکر از آن استفاده  می شود بلکه شهرداری ها هم توجه ویژه ای به آن دارند و 

یکی از چند خریدار این نوع کود برای توسعه فضای سبز هستند.

کشتوصنعتحکیمفارابی
درباره عظمت علمی حکیم »ابونرص محمد فارابی« همین بس که ابن سینا او را استاد خود 

نامیده است. نام این دانشمند بزرگ اسالمی بر تارک یکی از کشت و صنعت های رشکت توسعه نیشکر 

و صنایع جانبی می درخشد. این واحد در کیلومرت 3۰ جاده اهواز – آبادان در رشق رودخانه کارون 

واقع شده است؛ کارونی که مایه حیات خوزستان است، به شاهرگ آب شکرستان تبدیل شده است. این 

رشکت در سال 13۷3 به مساحتی در حدود 15 هزار هکتار تأسیس شد. نیشکر فارابی تنها تولیدکننده 

شکر دارویی کشور است که نیاز 63 رشکت داروسازی ایران را تأمین می کند. 

شکرستانفارابی
دیگر نیازی نیست که از عطاری ها زنجبیل یا ِهل بگیرید و به چای خود اضافه کنید. فقط کافی است 

یک بسته از شکرهاِی شکرستاِن فارابی را در چای خود حل کنید تا هم شیرین شود و هم طعم دار. 

شکر با چهار طعِم شگفت انگیز لیمو، زنجبیل، دارچین و ِهل به همراه اقسامی از شکرهای شاسه 

و پودری و مایع در اینجا تولید و روانه بازار می شود. شکرستان فارابی رویش شکرهای طعم دار در 

قطب شکرستان ایران زمین است.

کشتوصنعتنیشکرسلمانفارسی
سلامن فارسی اولین ایرانی است که به اسالم ایامن آورده و پیامرب مکرم اسالم، این دانشمند دهقان زاده 

رامهرمزی را از اهل بیت خود دانسته است. این افتخار در نامگذاری یکی از واحدهای نیشکری متجلی 

شده است.  رشکت سلامن همچون سایر واحدهای نیشکری رونق بخش تولید داخلی و اشتغال بومی 

است. این کشت و صنعت در ۴۰ کیلومرتی جنوب غرب جاده اهواز-آبادان قرار دارد.

کشتوصنعتنیشکرامیرکبیر
در دوران صدارت میرزا تقی خان فراهانی ملقب به امیر کبیر تالش هایی برای کشت و بهبود وضعیت 

نیشکر و تصفیه رشبت آن صورت گرفت، اما پس از او رونقی در خور نیافت. در راستای تکریم این 

تالش ها، نام امیرکبیر بر یکی از طرح های نیشکری در خوزستان نهاده شد. نیشکر امیرکبیر را می توان 

نگینی بر خاکریزهای دفاع مقدس دانست. زمین های زخم خورده از مین های بازمانده از دوران دفاع 

مقدس، اکنون به سبزه زارهای زیبا و باشکوه تبدیل شده اند که لطافت هوا، اشتغال، سودآوری و 

افتخار و رسبلندی به بار آورده اند. این رشکت در راستای تعهدات محیط زیستی خود سال گذشته 

حدود ۴۰ درصد از مزارع نیشکر در این رشکت را به صورت سبز برداشت کرد.

رونقگردشگریدفاعمقدسدراراضینیشکر
در پهنه جلگه زرخیز جنوب غربی خوزستان که روزگاری آوردگاه نیروهای حق علیه باطل بود، اکنون 

کشتزارهای گسرتده نیشکر همچون نگینی سبز بر انگشرت پر بهای این رسزمین می درخشد. این 

صحنه، چشم انداز دلنواز کشتزارهای نیشکر همراه با جنبش ساق و برگ ها و جوشش کارگران و 

کارکنان نیشکر جلوه گاه بی بدیلی را پدیدآورده است. در هشت سال دفاع مقدس، بخش عمده 

ای از زمین های دو کشت و صنعت امیرکبیر و میرزا کوچک خان منطقه عملیاتی بود. اخیراً هم از 

یادمان دفاع مقدس در نیشکر امیرکبیر رومنایی شده و قرار است همزمان با گردشگری مزارع نیشکر، 

گردشگری دفاع مقدس نیز در این مناطق رونقی دوباره پیدا کنند.

تحفهایازدلنیشکر
اگر دور و برتان را خوب نگاه کنید اثری از نیشکر می بینید؛ در اتاق خواب، پذیرایی و دکوراسیون خانه. 

برای دیدن نیشکر به دنبال یک نی در خانه نباشید. کابینت، میز و صندلی ها، مبلامن، کتابخانه ای که 

در خانه دارید ممکن است جنس اش از نیشکر باشد که این روزها به دلیل کیفیت باال، مشرتی های 

زیادی پیدا کرده است. در کنار شهد معجزه گر و مثره شیرین این گیاه جادویی، از جادوی پسامندش، 

محصوالتی به بار می نشیند که هم سود اقتصادی دارد و هم حافظ محیط زیست است. یکی از این 

محصوالت ام.دی.اف است.
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پرنده نگری درحال تبدیل شدن به پردرآمدترین شاخه های اکوتوریسم 

)گردشگری سازگار با طبیعت( در جهان است که توانسته بین حفاظت 

از طبیعت و توسعه اقتصادی ارتباط تنگاتنگی را شکل دهد، به گفته 

احسان طالبی پرنده شناس و راهنامی پرنده نگری، آمریکا ساالنه 40 

میلیارد دالر تنها از پرنده نگری کسب درآمد می کند. او در گفت وگویی 

ضمن بیان وضعیت جهانی این شاخه از اکوتوریسم، پتانسیل ها و 

مشکالت پیش روی پرنده نگری در ایران را ترشیح کرد.

آیا درآمدزایی حاصله از پرنده نگری در دنیا با سایر اقسام گردشگری 

قابل مقایسه است؟

ما آماری از پرنده نگری در کشورهای مختلف نداریم ولی آمریکایی ها 

هر چند سال یک بار برآوردی روی تعداد شکارچی ها و درآمد اکوتوریسم دارند که فکر می کنم 

هر پنج سال یک بار انجام می شود. آخرین آماری که آنها منترش کرده اند به سال 2۰16 برمی گردد. 

براساس این آمار حدود ۴5 میلیون نفر پرنده نگر در این کشور وجود دارد. پرنده نگرها طیف 

متنوعی هستند، گروهی که به شکل حرفه ای این کار را انجام می دهند روزهای زیادی در سفرند 

و تعداد سفرهایشان هم باال است. در مقابل کسانی که به صورت تفریحی پرنده نگری می کنند 

هزینه های سفرشان معموالً کمرت است و همچنین تعداد سفرهایشان را هم مدیریت می کنند. 

جمعیت آمریکا بیش از 3۰۰ میلیون نفر است و آنها در سال 2۰16 بیش از ۴5 میلیون پرنده نگر 

داشته اند که تعداد آنها تا امروز احتامالً افزایش پیدا کرده است. این کشور از راه این شاخه از 

اکوتوریسم توانسته است ساالنه بیش از ۴۰ میلیارد دالر درآمد کسب کند که برای هر فرد نزدیک 

به هزار دالر می شود و روی اقتصاد آمریکا تأثیر مثبتی دارد. مالیات تجهیزات خریداری شده، 

بلیت های ورودی پارک های ملی، غذا، راهنام و… محل های تأمین این ۴۰ میلیارد دالر هستند 

که برای پارک های ملی گردش مالی، اشتغال زایی و درآمد ایجاد می کنند. متأسفانه در ایران مناطق 

حفاظت شده و پارک های ملی ما منابع درآمدی ندارند و معدود مناطقی هم که توان کسب 

درآمد دارند درآمدشان آن چنان حداقلی است که باز هم به منابع دولتی وابسته اند و منی توانند 

مانند پارک های ملی موفق دنیا نیروی محیط بان، متخصص حیات وحش و… به شکل مستقل 

استخدام کنند.

در کدام کشورها پرنده نگری بیشرت رونق دارد و چرا؟

کشورهای صنعتی پرنده نگرهای بیشرتی دارند. قرشی که معموالً رساغ پرنده نگری می رود قرش 

متوسط یا متوسط به باالست. طبقات پایین جامعه عمدتاً اولویت شان خرید دوربین دو چشمی 

نیست ضمن اینکه باید فرد ابتدا اوقات فراغت داشته باشد تا بتواند سفر برود بنابراین در کشوری 

که اقتصاد قوی تری دارد، پرنده نگرها هم جامعه بزرگ تری هستند. از سوی دیگر پرنده نگری 

یک تفریح علمی است؛ کسانی که معموالً رساغ این شاخه از اکوتوریسم می روند معموالً 

تحصیل کرده اند هر چند منی توان به شکل قطعی گفت هر پرنده نگری باید تحصیل کرده باشد. 

مقاصد پرنده نگرها هم عموماً کشورهایی هستند که تعداد گونه های پرنده بیشرتی دارند. این 

کشورها دارای جنگل های استوایی هستند و تنوع گونه ای در آنها به نسبت عرض جغرافیایی باالتر 

که ایران هم در آن واقع شده، بیشرت است؛ مثالً در کلمبیا 1۸۰۰ گونه رکورد شده یا اندونزی باالی 

1۷۰۰ گونه پرنده دارد که همین موضوع باعث شده پرنده نگران کشورهای غربی مشتاق سفر به 

این کشورها باشند و درآمد خوبی هم برایشان به همراه داشته است.

ایران قابلیت این شاخه از گردشگری را دارد؟

ایران قابلیت های زیادی برای اجرای تورهای ورودی پرنده نگری دارد، درست است که تعداد 

گونه های ما به اندازه کشورهای آفریقایی، آمریکای التین و مرکزی یا اندونزی نیست اما ما در ایران 

جذابیت فرهنگی در کنار زیستگاه های متنوع را داریم و گردشگران رصفاً برای پرنده نگری به ایران 

منی آیند. برای آنها دیدن بناهای تاریخی و میراث جهانی ثبت شده در یونسکو در خوزستان، شیراز، 

اصفهان و شهرهای دیگر مهم است. برخی از پرنده نگرها هم اهل کوهنوردی هستند و می خواهند 

همزمان با پیامیش در کوهستان و کمپ کردن پرنده نگری کنند؛ بنابراین پرنده نگری قابلیت تلفیق 

شدن با سایر اقسام اکوتوریسم را دارد و عمالً ایران از این نظر جذابیت الزم را برای آنها دارد. ما در 

ایران 55۰ پرنده رکورد شده داریم که نسبت به کلمبیا با 1۸۰۰ گونه ضعیف است ولی هامن طور 

که گفته شد تنوع زیستگاهی و فرهنگی و جغرافیایی آنها را به سمت کشورمان جذب می کند.

برای توسعه پرنده نگری به چه امکاناتی نیاز داریم؟

پاسخ به این پرسش دو بخش دارد. اول اینکه ما تعداد پرنده نگرهای 

خودمان را باال بربیم و دوم پرنده نگرهای خارجی را جذب کنیم. تعداد 

پرنده نگرهای داخلی به رشایط اقتصادی برمی گردد. زمانی که اوضاع مانند 

االن مساعد نباشد طبیعتاً طبقه های پایین جامعه اولویت شان نیست 

یک دوربین دوچشمی یک میلیون تومانی بخرند چه رسد به اینکه رساغ 

برندهای معروف ۴۰ یا 5۰ میلیون تومانی بروند؛ بنابراین در بخش اول یکی 

از عوامل رشد پرنده نگران داخلی به اولویت های زندگی مردم برمی گردد، 

در این بخش ما می توانیم دوربین های دوچشمی داخلی تولید کنیم تا با 

قیمت بهرتی به بازار عرضه شده و جمعیت بیشرتی از مردم توان دسرتسی 

به آن را داشته باشند. جدا از اقتصاد، شکل مدیریت مناطق تحت حفاظت 

درست نیست و برای پارک های ملی و… برنامه درستی درحوزه گردشگری تدوین نشده است. 

ما برای پارک هایامن سایتی برای ثبت درخواست بازدید نداریم و گردشگران گرفتار کاغذبازی در 

سیستم اداری که گاه روزها و هفته ها طول می کشد، می شوند. این موضوع نشان می دهد متولیان 

عالقه ای به جذب گردشگر ندارند درحالی که سایر کشورها به دنبال تسهیل هر چه بیشرت ورود 

گردشگران هستند زیرا درآمدشان وابسته به این صنعت است. برای رفع این چالش ما نیاز داریم 

مقاصدمان را بهرت مدیریت کنیم.

 در دنیا در کنار تاالب ها امکاناتی فراهم می کنند تا چنانچه گردشگر بخواهد مستقر شود، این 

امکان را در اختیار داشته باشد اما متأسفانه ما چنین امکانی را در اغلب تاالب هایامن نداریم. حتی 

در تاالبی مانند میقان اراک که چنین تجهیزاتی وجود دارد، برج آن چنان بلند است که اگر کسی 

ویلچر داشته باشد منی تواند پرنده نگری کند، این برج برای بچه ها هم مناسب نیست؛ بنابراین ما 

باید سازه هایامن استاندارد باشد تا گردشگر به راحتی عکاسی و پرنده نگری کند. همچنین ما باید 

مسیرهای تردد در پرنده نگری داشته باشیم، اگر گردشگری مدیریت شده نباشد و توریست ها 

با تعداد باال و خارج از ظرفیت یا در روزهای متوالی به محلی بروند که محل زادآوری گونه ای 

است، کارشان به جای منفعت آسیب زننده است. در کشور پروژه هایی برای مناطق در موضوع 

اکوتوریسم یا پرنده نگری مشخص شده اما چنانچه این پروژه ها اجرایی نشوند فایده ای نخواهند 

داشت.

در موضوع افزایش تعداد پرنده نگرها ما با پدیده آموزش هم مواجهیم، تا چند سال پیش مدارس 

طبیعت تالش می کردند بچه هایی را که در شهر بزرگ شده و ارتباط محدودی با طبیعت دارند با 

محیط زیست و حیات وحش آشنا کنند که متأسفانه چندی است آنها هم تعطیل شده اند.

در ایران کدام مناطق برای پرنده نگری مستعدترند؟

مناطق تاالبی به لحاظ گونه ای مستعدترند به ویژه پاییز و بهار که فصل مهاجرت هستند. عالوه بر 

آن ما در زمستان هم گونه هایی را داریم که برای زمستان گذرانی از عرض های شاملی تر به ایران 

مهاجرت می کنند. در هورالعظیم در فصل مهاجرت می توان بیش از 1۰۰ گونه رکورد کرد که برای 

هر گردشگری جذاب است. البته ایران به لحاظ تنوع زیستگاهی رشایط خوبی دارد و هر جای 

کشور که گردشگر برود مکانی جذاب برای پرنده نگری خواهد بود. همچنین ما در ایران گونه زاغ 

بور را داریم که اندمیک ایران است و درحاشیه کویر مرکزی است. در این منطقه شاید گونه زیادی 

به لحاظ پرنده ها نداشته باشیم اما از بسیاری از کشورهای دنیا برای رکورد و دیدن زاغ بور می آیند؛ 

بنابراین گاه یک تک گونه می تواند جذابیت باالیی ایجاد کند.

مشکالت پیش روی پرنده نگری چیست و برای رفع آنچه باید کرد؟

از  این شاخه  اقتصادی منی توان  اقتصاد است. در رشایط سخت  اصلی ترین مشکل موضوع 

گردشگری یا حتی خود گردشگری را توسعه داد زیرا سفر از اولویت مردم خارج می شود. وقتی 

برای کسی تأمین غذا مسئله باشد طبیعی است که برای خرید دوربین دوچشمی یا کتاب های 

راهنامی صحرایی یا کفش طبیعت گردی اقدام منی کند. برای حل چالش تجهیزات می توان به 

توان داخلی تکیه کرد هامن طور که ما کفش طبیعت گردی را هم تولید کردیم و اشتغال زایی در 

این حوزه داشتیم. عالوه بر آن باید مدیریت مناطق جدا از مراکز استان و تهران باشد و مدیران 

مناطق اختیارات شان افزایش پیدا کند تا صدور مجوزها راحت شود. محیط بانان ما باید آموزش 

ببینند تا بدانند در یک تور پرنده نگری، توریست خارجی چه نیازهایی دارد و چه امکاناتی را باید 

برایش مهیا کنند.

مصاحبه تفصیلی

گردشگریحیاتوحشبرایایامکرونا
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»ایرانگرد ۵« در نوروز 1401

جاذبههایگردشگریدرانتظار
»ایرانگردشو«

جواد قارایی کارگردان، تهیه کننده و راوی 

از  یکی  که  »ایرانگرد«  مستند  برنامه 

پرطرفدارترین برنامه های تلویزیون است، 

پس از فارغ التحصیلی در رشته مدیریت 

جهانگردی در سال ۸۹ با ساخت اولین 

فصل از مستند ایرانگرد در 13 قسمت 

برای شبکه ۴ به شهرت رسید.

تاکنون  که  »ایرانگرد«  مجموعه  در  او 

سه فصل از آن از شبکه اول سیام روی 

تیم  آننت رفته سعی دارد در قالب یک 

فیلمربداری حرفه ای به شهرها و استان های مختلف کشور سفر کرده و عالوه بر روایت زندگی و 

آداب و رسوم اقوام مختلف ایران جاذبه های گردشگری و بکر این رسزمین را به مخاطبان معرفی کند.

او که دغدغه بسیاری نسبت به حفاظت از محیط زیست دارد، این بار ایده ای دیگر در رسمی پروراند 

و قرار است با برنامه ای تحت عنوان مسابقه »ایرانگرد شو« انقالبی نو در عرصه مستندسازی خود و 

همچنین صنعت گردشگردی کشور ایجاد کند.

جواد قارایی کارگردان مستند »ایرانگرد« درگفت و گویی بیان کرد: تولید »ایرانگرد 5« برای پخش در 

نوروز 1۴۰1 از تلویزیون آغاز شده است.

وی اعالم کرد: در ایرانگرد 5 به خراسان شاملی، گیالن، مازندران، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و 

خراسان رضوی سفر می کنیم.

وی افزود: اهداف ایرانگرد فقط معرفی نیست، کار آن بیشرت فرهنگ سازی بوده و سعی در شناخت 

و معرفت هم وطنان عزیزمان نسبت به دارایی های با ارزش کشورمان اعم از اقلیم، طبیعت، 

مردم شناسی فرهنگ، آداب و رسوم، صنایع دستی خوراک پوشاک، زبان و موسیقی است و در این 

برنامه سعی داریم سمت و سوی اعتقادات و تفکرات مردم را برای انتخاب کردن مکان های سفر تغییر 

دهیم، چراکه کشور ما ایران جاذبه های گردشگری زیبا و بکری دارد که هنوز برای بسیاری از مردم 

شناسانده و معرفی نشده است. هنگامی که مردم به مسافرت می روند یا به سمت و سوی خوزستان، 

کیش، شیراز، اصفهان یا نهایت شامل کشور سفر می کنند، کشور پهناور ایران عزیزمان بسیار تنوع 

زیادی در جاذبه های گردشگری دارد و این برای مردم کشور شناخته شده نیست، بنابراین سعی داریم 

کشور را بیشرت کنکاش کنیم و جاذبه های آن را دریابیم تا مردم با این جاذبه های زیبا آشنا شده و هم 

صنعت گردشگری رونق پیدا کند و هم کارآفرینی در مناطق محروم ایجاد شود و سفرها به شامل و 

جنوب ختم نشود.

قارایی بیان کرد: ایرانگرد شو مسابقه ای خواهد بود که در قالب آن با معرفی و شناساندن جاذبه های 

بکر کشور جهت مسافرت های مردم را تغییر دهیم.

او دربارٔه جزئیات »ایرانگرد شو« گفت: مسابقه ای 6۰ قسمتی است که از 31 استان کشور، یک خانم 

و یک آقا ایرانگرد حرفه ای وارد مسابقه می شوند. این 62 نفر با همدیگر رقیب اند. ما برایشان سفر 

طراحی می کنیم و هر کدام را به نقطه ای از کشور می فرستیم که خارج از زادگاه و فرهنگ اوست. 

آنان باید هامنند یک گردشگر مسئول و عاشق سفر کنند و مانند خود من دربارٔه نقاط بکر گردشگری 

آن منطقه، معضالت و چالش های آن گزارش تهیه کنند. با همه آنان گروه تصویربرداری و کارگردانی 

می فرستیم.

قارایی ادامه داد: هر کدام از آنها از سفرشان مستند 2۰ دقیقه ای می سازند. این مستند روی استیج 

می رود و بنده به همراه گروه داوری آنها را داوری می کنیم، در این مرحله نصفی از آنان کنار می روند 

و بقیه رقابت می کنند، این فرایند ادامه دارد تا به مرحله نهایی می رسیم، در آنجا ۴ گردشگر حرفه ای 

باقی مانده اند که باید رأی مردم را به خود جلب کنند. بعد از دیدن 6۰ قسمت، خود مردم گردشگر 

شده و با ایران کامالً آشنا شده اند، می دانند که گردشگر دغدغه مند و مسئول کیست. نام این مسابقه 

»ایرانگرد شو« است؛ یعنی مردم ایران را تشویق می کنیم که گردشگر شوند.

وی در خصوص اینکه اهداف مستند ایرانگرد فقط در شناساندن جاذبه های کشور خالصه می شود، 

اظهار کرد: اهداف مستند »ایرانگرد« بیشرت این است که مردم آگاهی، معرفت و شناخت نسبت به 

تاریخ و فرهنگ، اقوام، اقلیم و طبیعت آن داشته باشند و قدر دارایی های بسیار بزرگ کشور بدانند و 

هامن طور که می دانید کشور ایران از لحاظ جاذبه های طبیعی جزو ۴ کشور اول دنیاست و از لحاظ 

جاذبه های تاریخی و فرهنگی جزو 13 کشور دنیاست و این بسیار با ارزش و بی نظیر است.

معرفی کتاب

راهنمایپرندهنگریدرخوزستان

کتاب »راهنامی پرنده نگری خوزستان« دربرگیرنده عکس های عبدالخالق طاهری و حجت طاهری 

و توضیحاتی پیرامون این موضوع است که در سال 13۹6 نرش ماه اقدام به انتشار آن کرده است.

»راهنامی پرنده نگری خوزستان« کتاب آموزش پرنده نگری نیست، بلکه تالش می کند با معرفی 

مناطق مهم تجمع پرندگان و جاهایی که می توان گونه های خاص و کمیاب را دید، اهمیت و 

ارزش های این منطقه از کشور را برای گردشگران و دوستداران پرنده نگری آشکار کند.

در این کتاب در کنار گونه های شناخته شدٔه خوزستان که در جاهای دیگری از رسزمین ایران دیده 

می شوند، گونه های شاخص استان و کلونی های بزرگ و نقاطی که جمعیت پرشامر پرنده های 

دریایی و کنار آب َچر که در خوزستان زادآوری دارند یا برای زمستان گذرانی می آیند معرفی 

می شوند.

در این کتاب سایت های مهم پرنده نگری استان و جاهایی که امکان دیدن آنها برای همٔه مردم یا 

پژوهشگران وجود دارد و راه های دسرتسی به آنها به تفکیک نشان داده شده است. 

هر چند بیشرت جاهایی که در اینجا معرفی شده اند، دارای امکانات و زیرساخت های مناسبی برای 

پرنده نگرها نیستند، اما دست اندرکاران این کتاب امیدوارند با منایش ظرفیت های پرنده نگری 

استان، مدیران و مردم را برای رسمایه گذاری در این راه تشویق کند.

به گفته تهیه کنندگان این کتاب »پایٔه اصلی کتاب عکس های آن هستند و همٔه آنها طی چند سال 

توسط پدیدآورندگان عکاسی شده اند. با توجه به محدودیت صفحات کتاب بسیاری از عکس ها و 

چند نقطٔه پرنده نگری نیز از کتاب حذف شده اند و از پرداخنت به جزییات هم پرهیز شده است«.

این کتاب به سفارش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان و در زمان 

مدیریت دکرت خرسو نشان مدیرکل وقت این اداره کل تولید شده است.
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