
یادداشت
| مهندس ولی آذروش، مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا- 
يكي از قلمروهايي كه توان جذب ســرمايه هــاي داخلي و خارجي و به 
پيروي از آن، توســعه اقتصادي را در پي دارد، گردشگري است كه اين 
واژه امروزه به يكى از كلمات كليدى دنياى اقتصاد مبدل شده است. در 
سال هاى اخيرگردشگرى به يكى از اركان اقتصاد تجارت جهانى تبديل و 
نقش بسزايى در شكوفايى منطقه از طريق افزايش درآمد، تنوع اقتصادى، 
خارج شدن منطقه از انزوا و ايجاد فرصت هاى شغلى ايفا مى كند كه شاخه 
بوم گردى طى سال هاى اخير مورد توجه بسيارى از گردشگران داخلى 
و خارجى قرار گرفته اســت. آنچه كه در اين ميان اهميت دارد استفاده 
درست از ظرفيت هاى بوم گردى در ايران است. كشورى كه بدون شك 
يكى از مهمترين مقاصد اين نوع از گردشگرى است.اكوتوريسم پايدارترين 
نوع طبيعت گردى و سازگارترين  نوع توريسم با محيط است و ايران به 
جهت دارا بودن توانايى ها وجاذبه هاى چشمگير از نظر تنوع اقليم ، سنت 
ها و آداب و رسوم و پوشش گياهى يكى از كشورهاى مهم دنيا محسوب 
مى شود. اما اگر بخواهيم گردشگرى امروز را در قالب بوم گردى، از منظر 
جامعه شناختى بررسى كنيم، در مى بايم كه انسان امروز در جغرافياى 
زيستى عصر مدرن خود با به هم ريختگى هويتى روبرو است و از هر فرصتى 
براى فرار از اين هويت چند پاره استفاده مى كند. به بيان ديگر گرفتارى 
هاى عصر فرا مدرن سبب مى شود تا فراغت انسان قرن 21 صرف شناخت 
و نگاه عميق به فرهنگ هاى داراى هويت شود. اين اتفاق مى تواند براى 
كشور ما يك فرصت استثنايى باشد. چرا كه در گوشه و كنار ايران همه 
ساله بسيارى از آيين ها برپا داشته مى شود كه حضور در آنها و پى بردن 
به راز و رمز آنها، آرزوى بسيارى از عالقه مندان به سير و سياحت است. 
شناسايى اين آداب و رســوم اين فرصت را فراهم مى آورد كه با برگزارى 

تورهاى اكوتوريسمى به روند رو به رشد گردشگرى كمك كرده و شمار 
متقاضيان آن را افزايش دهد. موضوع توســعه چشــمگير اقامتگاه ها و 
خانه هاى بوم گردى در دولت يازدهم از 20 اقامتگاه به بيش از 500 اقامتگاه 
بوم گردى رسيد كه به خودى خود بيانگر توســعه بى سابقه گردشگرى 
روستايى در كشور اســت. در اين بين يكى از تأثيرات مهم گردشگرى 
روستايى فعاليت و اشتغال زايى براى زنان بومى و روستايى است كه نبايد 
آن را فراموش كرد. در بازنگرى ارزش هاى بوم گردى و اكو توريسم مى توان 
چنين اظهار داشت كه اكوتوريسم باعث دوستى فرهنگ ها و جوامع در 
عرصه جهانى شدن خواهد شد و به حفظ منابع و ميراث طبيعى جوامع و 
در ايجاد فرصت هاى پيشرفت و توسعه اقتصادى به عنوان جايگزينى براى 
ساير منابع درآمدى در كشور كمك خواهد كرد. اما شايد بهتر باشد از زاويه 
ديگرى نيز به اين موضوع نگاه كنيم. توسعه بوم گردى به خودى خود نمى 
تواند يك مزيت به حســاب آيد. در واقع گسترش فيزيكى اين رشته از 
گردشگرى به تنهايى كافى نيست و حتى در صورت عدم توجه به فراهم 
آوردن ساير شرايط الزم مى تواند تبديل به يك ضد تبليغ براى اين حوزه 
شود. هر چند گردشگر بوم گرد به دنبال يك اقامت لوكس نيست اما بايد 
توجه داشت كه فراهم آوردن زيرساخت هاى مناسبى مانند سرويس دهى 
هاى تخصصى و راهنمايى هاى خاِص منطقه مى تواند اين سفر را براى 
گردشگران جذاب تر كند. در بوم گردى استمرار منافع بلندمدت مطرح 
است كه در اين رابطه افزايش مشاركت افراد محلى(جامعه ميزبان)، حفظ 
يكپارچگى و انسجام اجتماعى و احترام به فرهنگ بومى، سازگارى برنامه 
هاى گردشگرى پايدار با ديگر برنامه ريزى هاى محلى، منطقه اى و ملى 
از جمله اهداف اين نوع از گردشگرى است. بنابراين بايد توجه داشت كه 
كمترين چالش و اصطكاك بين جامعه ميزبان و گردشگرهايى با فرهنگ 

متفاوت، رخ دهد كه اين مساله خود نيازمند آموزش هاى تخصصى براى 
هر دو گروه است. با اين همه آنچه كه مى توان در اين بحث به دنبال آن بود 
نگاه كارشناسانه و دقيق به مسئله بوم گردى است. در خصوص گردشگرى 
و نقش آن در اقتصاد آمارهاى فراوانى ارائه مى شود، اما آنچه كه مورد غفلت 
واقع مى شود نگاه علمى به حوزه توريسم و انواع آن است. استفاده از ساير 
علوم مانند جامعه شناسى، مردم شناسى، روانشناسى در گردشگرى مى 
تواند يك استراتژى مبتنى بر هدف گذارى هاى منطقى و البته عملى را 
پيش روى گردشگرى بگذارد. شايد امروز زمان ارائه آمار براى برشمردن 
مزاياى گردشگرى نباشد؛ امروز بايد به طور عملى و البته علمى و حساب 
شده پا به ميدان گذاشت و ظرفيت هاى مهم كشور را رها نكرد. بنابراين 
يكى از مهترين اصول براى اكوتوريســم و اكوتوريست ها اين است كه 
«ردپا» بايد تنها اثرى باشد كه از اكوتوريسم در طبيعت به جا گذاشته مى 
شود و عكس ها و خاطرات سفر نيز تنها يادگارهايى باشند كه از طبيعت 

نزد اكوتوريسم ها (بوم گردان ها) باقى مى ماند.

ســرمقاله
دانشگاه در جهان

مجتبی ملكی- آينده دانشگاه هاى امروزى به صورت ساختمانى سنتى از خشت 
و گل به چند دليل در هاله اى از ابهام قرار دارد. يك مؤسسه اروپايى ويژه نخبگان در 
حركت به سوى مدل آموزشى همگانى مشكالت قابل توجهى داشته است. اين مدل 
بايد به دنبال افزايش سطح كيفى پرورش نخبگان و دستيابى به حقايق عينى باشد. 
استنلى آرونويتز در مطالعه دانشگاه هاى آمريكا پس از جنگ جهانى دوم («كارخانه 
دانش») مى گويد كه دانشگاه هاى آمريكا تحت تأثير مسائل مربوط به اشتغال، فشار 
بر دانشگاه هايى كه زمين آن ها موقوفه اســت، و بى توجهى سياست مداران و عدم 
آگاهى دانشــگاه ها از نيازهاى جامعه بوده اند. به صورت نظرى تر بيل ريدينگز در 
مطالعه 1955 خود با عنوان «ويرانى دانشــگاه هاً تصريح مى كند كه دانشگاه هاى 
جهان به طور نااميدكننده اى در اثر جهانى ســازى و بى ارزشى تعالى بوروكراتيك 
تغيير كرده اند. وى معتقد اســت كه دانشگاه ها به زندگى مصرف گرايانه و ويرانگر 
خود ادامه مى دهند تا ما به فكر آموزش هاى پيشــرفته فراملى بيفتيم كه فراتر از 

مسائل ملى و سازمانى حركت مى كنند.
جنبش در حال گسترشى به نام دانشگاه عصر سوم (U3A) شكل گرفته است كه 
شامل گروه هاى كوچك، مســتقل و خود مختار از انديشمندان بازنشسته و ديگر 
كسانى است كه براى خودشــان مطالعه مى كنند؛ اين دانشگاه ها خيريه هستند و 
هيچ گونه مدرك يا گواهى نمى دهند: دانشگاه به شكل باستانى، يعنى مجموعه اى 
از انديشمندان. دامنه مطالعات U3A فراتر از محدوده دانشگاه هاست و شامل اغلب 
رشته هاى فيزيكى و ذهنى است كه براى افرادى كه در «عصر سوم» زندگى خود 

قرار دارند مفيد است.

بستنی خودروسازان
منتظريد بزنم توى حال خودروســازان و خودرو فروشان و خودروخران وطنى. پس داستان را 
بخوانيد:شركت خودروسازي جنرال موتورز شكايتي را از يك مشتري با اين مضمون دريافت كرد: 
اين دومين باري است كه برايتان مي نويسم و براي اين كه بار قبل پاسخي نداده ايد، گاليه اي ندارم؛ 
چراكه موضوع از نظر من نيز احمقانه است! به هر حال، موضوع اين است كه طبق يك رسم قديمي، 
خانواده ما عادت دارد هر شب پس از شام به عنوان دسر بستني بخورد. سالهاست كه ما پس از شام 
راي گيري مي كنيم و براساس اكثريت آرائ نوع بستني، انتخاب و خريداري مي شود. اين را هم 
بايد بگويم كه من بتازگي يك خودروي شورولت جديد خريده ام و با خريد اين خودرو، رفت و آمدم 
به فروشگاه براي تهيه بستني دچار مشكل شده است.لطفا دقت بفرماييد! هر دفعه كه براي خريد 
بستني وانيلي به مغازه مي روم و به خودرو بازمي گردم، ماشين روشن نمي شود؛ اما هر بستني ديگري 
كه بخرم چنين مشكلي نخواهم داشت. خواهش مي كنم درك كنيد كه اين مساله براي من بسيار 
جدي و دردسرآفرين است و من هرگز قصد شوخي با شما را ندارم.مي خواهم بپرسم چطور مي 
شود (خودرو) پونتياك من وقتي بستني وانيلي مي خرم روشن نمي شود؛ اما با هر بستني ديگري 
راحت استارت مي خورد؟مدير شركت به نامه دريافتي از اين مشتري عجيب، با شك و ترديد برخورد 
كرد؛ اما از روي وظيفه و تعهد، يك مهندس را  مامور بررسي مساله كرد. مهندس خبره شركت، 
شب هنگام پس از شام با مشتري قرار گذاشت. آن دو به اتفاق به بستني فروشي رفتند. آن شب 
نوبت بستني وانيلي بود. پس از خريد بستني، همان طور كه در نامه شرح داده شد، ماشين روشن 
نشد! مهندس جوان و جوياي راه حل، 3 شب پياپي ديگر نيز با صاحب خودرو وعده كرد. يك شب 
نوبت بستني شكالتي بود، ماشين روشن شد. شب بعد بستني توت فرنگي و خودرو براحتي استارت 
خورد. شب سوم دوباره نوبت بستني وانيلي شد و باز ماشين روشن نشد! نماينده شركت به جاي اين 
كه به فكر يافتن دليل حساسيت داشتن خودرو به بستني وانيلي باشد، تالش كرد با موضوع منطقي 
و متفكرانه برخورد كند. او مشاهداتي را از لحظه ترك منزل مشتري تا خريدن بستني و بازگشت 
به ماشين و استارت زدن براي انواع بستني ثبت كرد. اين مشاهده و ثبت اتفاق ها و مدت زمان آنها، 
نكته جالبي را به او نشان داد: بستني وانيلي پرطرفدار و پرفروش است و نزديك در مغازه در قفسه ها 
چيده مي شود؛ اما ديگر بستني ها داخل مغازه و دورتر از در قرار مي گيرند. پس مدت زمان خروج 
از خودرو تا خريد بستنى و برگشتن و استارت زدن براي بستني وانيلي كمتر از ديگر بستني هاست.
اين مدت زمان مهندس را به تحليل علمي موضوع راهنمايي كرد و او دريافت پديده اي به نام قفل 
بخار(Vapor Lock) باعث بروز اين مشكل مي شود.خودرو پس از خاموش شدن، به دليل تراكم 
بخار در موتور و پيستون ها ديگر روشن نميشد.مشترى با زبان خودش مشكل را بيان مى كند اما 

شما بايد با تخصص خودتان آنرا حل كنيد.

کات و مات
نویسنده: کیش میش

یک تحقیق و تفحص رنگین دیگر

نمايندگان مردم در خانه ملت با تقاضاى تحقيق و تفحص از منابع، مصارف و نظام مديريت 
شركت هاى فرهنگى ورزشى وابســته به وزارت ورزش و جوانان در 10 سال گذشته موافقت 
كردند.نمايندگان در نشست علنى مجلس شوراى اسالمى با تقاضاى تحقيق و تفحص از منابع، 
مصارف و نظام مديريت شركت هاى فرهنگى ورزشــى وابسته به وزارت ورزش و جوانان در 
10 سال گذشته با 178 رأى موافق، 26 رأى مخالف و 5 رأى ممتنع از مجموع 254 نماينده 
حاضر در جلسه موافقت كردند.محورهاى تحقيق و تفحص از منابع، مصارف و نظام مديريت 
شركت هاى فرهنگى ورزشى وابسته به وزارت ورزش و جوانان شامل ميزان درآمدهاى شركت 
هاى فرهنگى ورزشى وابســته به وزارت ورزش و جوانان در 10 سال اخير و محل تامين آن، 
ميزان مصارف و هزينه هاى شــركت هاى فرهنگى ورزشى وابسته به وزارت ورزش و جوانان 
در 10 سال اخير على الخصوص تيم هاى تحت پوشش و محل هزينه كرد آن، ميزان جريمه 
هاى ملى و بين المللى تيم هاى تحت پوشش شركت هاى فرهنگى ورزشى وابسته به وزارت 
ورزش و جوانان و داليل آنها در 10 سال اخير، ســازوكار نظارتى و راهبردى تيم هاى تحت 
پوشش شركت هاى فرهنگى ورزشى وابسته به وزارت ورزش و جوانان و آيين نامه هاى ادارى 
و مالى و تغييرات ســازمانى و انتصابات ستادى در شــركت هاى فرهنگى ورزشى وابسته به 
وزارت ورزش و جوانان است.بر اين اســاس سيد فريد موسوى با اشاره به اينكه امروزه شاهد 
سوء مديريت ساختارى در باشگاه هاى ورزشى اســتقالل و پرسپوليس هستيم، گفت: اين 
مهم موجب ابهامات عملكردى شده و رويه امور در اين باشگاه هاى غيرشفاف است.نماينده 
مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى ضمن اشــاره به بدهى 150 ميلياردى اين باشگاه ها 
اظهار كرد: اين باشگاه ها بنگاه هاى زيان ده هستند، لذا بايد رويه كارى آنها آسيب شناسى 
شود.نماينده طراحان تحقيق و تفحص از منابع، مصارف و نظام مديريت شركت هاى فرهنگى 
ورزشى وابسته به وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اينكه شفاف سازى هزينه ها و درآمدهاى 
باشگاه ها ضرورت دارد، تصريح كرد: بايد دست مافيا از فوتبال برچيده شود و به سمت مديريت 

حرفه اى اين ورزش حركت كنيم.

خبر

توسعه 
اقتصادی در 
عصر شکوفایی 
اکوتوریسم و 
بوم گردی 

در سنگاپور چه گذشت؛
 امضای سند مشترک
رهبران آمریکا و کره

پرداخت یارانه ها، حقوق شاغالن و 
بازنشستگان تا قبل از عید فطر

 رفتار قانونی در تجمعات
پیگرد نمی شود

رئيس جمهور آمريكا در كنفرانسى مطبوعاتى در پى ديدار تاريخى اش 
با رهبر كره شمالى اعالم كرد: كيم جونگ اون براى...
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سخنگوى دولت از پرداخت حقوق شاغالن و بازنشستگان و يارانه ها تا قبل 
از عيد فطر خبر داد. محمد باقر نوبخت در نشست خبرى خود با...

معاون سياسى وزير كشور تاكيد كرد: هر فردى كه در تجمعات رفتار قانونى 
داشته باشد، براى او مساله پيگرد مطرح نيست. اسماعيل جبارزاده در...

معاون سیاسی وزیر کشور:سخنگوی دولت خبر داد:

2500000 سالمند در فقر مطلق 

 بخور بخور خودرویی
در غیاب دولت!

هم اکنون اختالف بین قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی به 
حدود ۹۰ میلیون تومان نیز رسیده است

| در چند هفته اخير بازار خودرو به شدت ملتهب شده است. 
فاصله بين قيمت كارخانه و بازار خودروها به شــدت افزايش يافته 
و هيچ مقامى هم پاسخگو نيســت. خروج آمريكا از برجام و مطرح 
شدن احتمال قطع همكارى خودروســازان خارجى و توقف توليد 
خودروهاى پسابرجامى باعث شده تا قيمت اين خودروها در بازار به 
شدت افزايش يابد. در كنار اين موضوع رشد نرخ دالر در بازار غير 
رسمى نيز باعث ايجاد التهاب مضاعف در بازار خودرو شده است و 
قيمت تمام خودروها با افزايش همراه بوده است. هم اكنون اختالف 
بين قيمت كارخانه و بازار برخى خودروهاى مشــترك توليدى با 
خودروسازان خارجى به حدود 90 ميليون تومان نيز رسيده است. به 
عنوان مثال قيمت كارخانه مزدا3 تيپ 3 معادل 131 ميليون تومان 

است اما قيمت آن در بازار به 215 ميليون تومان رسيده است.
قيمت كارخانه پژو 2008 نيز معادل 115 ميليون تومان و قيمت 
بازار آن 206 ميليون تومان اســت. قيمت كارخانه اى سراتو 113 
ميليون تومان و قيمت بازار آن 164 ميليون تومان اســت. قيمت 

كارخانه هيوندايى اكسنت 115 ميليون تومان و قيمت بازار آن به 
153 ميليون تومان رسيده است.

اما گذشته از خودروهاى مشترك توليدى با خودروسازان خارجى 
كه احتمال توقــف توليد آنها مطرح شــده و همين موضوع باعث 
سوءاستفاده دالالن و واســطه هاى بازار خودرو و ارائه قيمت هاى 
نجومى براى اين خودروها شده است قيمت باقى خودروهاى توليد 
داخل نيز در بازار افزايش قابل توجهى داشته است. به عنوان مثال 
در حالى قيمت كارخانه پژو 207 اتوماتيك 54 ميليون تومان است 
كه قيمت بازار آن به 73 ميليون تومان رسيده است. قيمت كارخانه 
ساندرو استپ وى اتوماتيك نيز 61 ميليون تومان و قيمت بازار آن 

91 ميليون تومان است.
جك S5 اتوماتيك نيز در حالى در كارخانه به قيمت 123 ميليون 
تومان عرضه مى شــود كه قيمت بازار آن بــه 147 ميليون تومان 
رسيده اســت. قيمت كارخانه هاوال H2 نيز 104 ميليون تومان و 

قيمت بازار آن 141 ميليون تومان است.

تیتر جالب رسانه اسپانیایی:

سه مهاجم اتمی 
ایران که ترامپ 
هم حریفشان 
نمی شود
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چهار شنبه
23 خرداد 13۹7
28 رمضان 143۹

13 ژوئن 2۰18
 شماره 31۹۹ 

12 صفحه
 1۰۰۰ تومان

www.kaenat.ir

   در گفت وگو با رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور بیان شد:

 به گفته »محسن سلمان نژاد« رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور
نزدیک به 3۰ درصد سالمندان ما در فقر مطلق هستند

اختالف ۹۰میلیونی قیمت کارخانه و بازار؛
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