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دست در دست هم دهیم به مهر
میـهن خویش را کنیـم آبــــاد

  غرب مازندران، بهشت گردشگری ایران
طبیعت زیبا، تاریــخ کهن و فرهنگ اصیل، 
این ســرزمین زیبا را به مقصد گردشگران 
تبدیل کرده اســت. اما نبود برنامه و اقدام 
مناســب، تاثیرات منفی به همراه داشته 
که می توانیم بــا هم و در کنــار هم این 
معضالت را شناسایی و در راستای رفع آن 

اقدام کنیم.

  افزایش رفاه و سطح کیفی زندگی مردم
نتیجه اقدامات ما برای پیشــرفت پایدار 
افزایش رفاه مردم اســت. مــا معتقدیم 
با اقدامــات صحیح مــی توانیم باعث 
شکوفایی استعدادها شویم و ظرفیت ها 

را در مسیر صحیح استفاده نماییم.
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  صیانت از میراث فرهنگی، 
تـاریخی و طبیعی

اولیــن اصل پیشــرفت پایــدار، حفظ 
میراث ارزشمندی است که موهبت الهی 
و ثروتی وصف ناشــدنی را در اختیار ما 
گذاشته اســت. ما باید میراث فرهنگی، 
طبیعــی و تاریخــی خود را به درســتی 
شناســایی کنیم و برای حفظ آن از همه 

قابلیت هایمان استفاده کنیم.
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گردشگری پـایدار

  معرفی پـروژه
بــا همــکاری وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی و ســازمان ها و دســتگاه های 
مســئول و دیگر ذینفعان، طرح توســعه 
نوآورانه منطقه ای محور را تعریف کرده ایم 
تا بر مبنای ظرفیت های منطقه و نوآوری 
به برنامه ای جامع و مردمی دست یابیم. 
پایداری اســاس برنامه مــا و صیانت از 

میراث منطقه اصل فعالیت ما خواهد بود.

  گردشگری پایدار
    اصول گردشگری پایدار :

  مسائـل زیست محیطـی، فرهنـگی و 
کاهـش بیـش از حد مصـرف و اتــالف 
انــرژی، منابع و اســتفاده از ظرفیت های 

موجود.
   حفظ و ارتقای تنوع طبیعی،  اجتماعی 

و  فرهنگی.
   حمایت از نظام اقتصاد محلی

   توسعه مشارکت اجتماعی 
  برنامه ریزی توسعه صنعت گردشگری 

   مشاوره با مردم و همه ذینفعان 
  آموزش همه فعاالن در همه ســطوح 
  برندســازی و بازاریابــی گردشــگری 
  انجام تحقیــق و پژوهش های مداوم 
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کشاورزی پـایدار

  گردشگری پایدار
   توســعه ای که نيازهای زمان حال را 
برآورده ســازد، بدون آنکه توانايی نسل 
های آينده در برآورده سازی نيازهايشان 

را به خطر اندازد.

   نگهداری و محافظت از اکوسيســتم 
متنوع و گوناگون خاک، گياهان، جانوران، 
حشرات و آغازيان ضمن اينکه بهره وری 

جنگل ها ثابت باقی بماند.

   کشــاورزی که زندگی ايمن و مطمئنی 
را برای خانواده کشــاورز بوجــود آورد؛ 
محيط زيســت و منابع طبيعی را حفظ 
کند، جامعه روســتايی را پشتيبانی کند و 
رفتاری منصفانه و مناســب با اجزايی که 

به آنها مرتبط است داشته باشد.

   روش هــای کشــاورزی و دوســتدار 
محيط زيست که اجازه توليد محصوالت 
زراعی و دامــی را بدون آســيب به بوم 

سامانه می دهد.

   به کار بــردن تجربيات کشــاورزی و 
دانسته های علمی مرتبط با فرآيندهای 
طبيعی برای ايجاد و خلق ســامانه های 
مزرعــه داری يکپارچه و حافــظ منابع، 

براساس احترام به انسان ها و جانوران. 
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گردشگری  ارگانیک
زندگی سالم ، ســفر ارگانـیک

  تعریف گردشگری ارگانیک
گردشگری ارگانیک، تلفیقی از گردشگری 

پایدار و کشاورزی پایدار است.

  چشم انداز
تبدیل غرب مازندران به قطب گردشگری 
ارگانیک در ایران و منطقه غرب آسیا تا 

سال  1410 .

  نـمـاد
   پرتقــال به عنوان نماد کشــاورزی 
)مرکبات( کــه منطقه غــرب مازندران 
دارای مزیــت رقابتــی در آن اســت.

غ بــه عنــوان نمــاد ملی     ســیمر
گردشــگری کــه در ســازمان جهانــی 
گردشــگری بــه ثبت رســیده اســت.

  انواع گردشگری
گردشگری ارگانیک ظرفیت توسعه انواع 
گردشــگری را در خــود دارد، اما ظرفیت 
های منطقه در موارد زیــر دارای اولویت 

بیشتری است :
- گردشگری سالمت     - گردشگری خوراک
-  گردشگری کشاورزی  - گردشگری  ورزشی
-  گردشگری روستایی  - طبیعت گردی        
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  طراحی ِالمان های حمل و نقل شهری
با رویکرد گردشگری ارگانیک )تاکسی، َون(

  طراحی نمایی از کوچه های روستای
شانه تراش با رویکرد گردشگری ارگانیک

  طراحی نمایــی از ورودی روســتای
شانه تراش با رویکرد گردشگری ارگانیک

  طراحــی پل چشــمه کیلــه تنکابن
      با اســتانداردهای گردشگری ارگانیک
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مقصد گردشگری ارگانیک

  تعریف مقصد گردشگری ارگانیک
مقصد گردشگری ارگانیک مکانی است که 
ماهیت و هویت گردشگری ارگانیک در آن 
جاری و ساری شده است. زندگی سالم به 
عنوان سبک زندگی مردم قرار گرفته است 
و سفر ارگانیک انگیزه سفر گردشگران به آن 

مقصد شده است.

  مزایای گردشگری ارگانیک
  کمک به توسعه فردی و اجتماعی

   صیانــت از میراث طبیعــی، فرهنگی و 
تاریخی

  نشــاط در جامعــه بومــی، پایداری 
جمعیت و مهاجرت معکوس.

  افزایش درآمد و بهبود اقتصاد منطقه، 
تولید ثروت پایدار و افزایش رفاه.

  رفــع تاثیرات منفی گردشــگری و ریل 
گذاری صنعت در راستای تعالی منطقه.

  مسئولیت جامعه بومی
در تبدیل منطقه غرب مازندران به قطب 
گردشــگری ارگانیک، جامعه بومی نقش 
اصلی را بر عهــده دارد. جامعه بومی در 
حقیقت متولــی اصلی و مجــری پیاده 

سازی هویت گردشگری ارگانیک است .
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گردشــگری ارگانیک و تاثیرات 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی

  تاثیرات اقتصادی
   توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار. 

  ایجاد نهادهای مردمی در مقیاس
خانوادگی، روستا، شهر و شهرستان. 

   مانــدگاری گردشگران در منطقه و 
درآمد بیشتر   برای   جامعه  بومی.

   رونــق ســرمایه گــذاری در منطقه و 
افزایش تقاضا برای اجرای پروژه ها.

    افزایش تولید و فروش محصوالت 
بومی و ارگانیک و حذف واسطه. 

    استــانـــداردســازی محصــوالت و
ارزش آفرینی برای تولیدات محلی.

  استانداردسازی خدمات و ارزش آفرینی 
برای خدمات گردشگری.

  تاثیرات فرهنگی و اجتماعی
  ایجاد چشم انداز مشترک میان مردم 

و تقویت هم دلی در جامعه.
  افزایش امنیت اجتماعی و رشد امید.

  افزایش حــس مشــارکت در اجرای 
فعالیت های مسئولیت اجتماعی.

  ترویج سبک زندگی سالم.
  توجه بیشتر به مقوله فرهنگ و هنر و 

توسعه و ترویج فرهنگ اصیل بومی.

بـرخــی از فعالیـــت هــا بـا 
رویکـرد گردشگری ارگانیـک

  توسعه زیرساخت های گردشگری
   طرح توسعه مسیرهای گردشگری.

   طرح توسعه مسیرهای گردشگری آبی.
   طرح توسعه جاذبه های گردشگری.

   طرح توسعه روستاها.

  پروژه های گردشگری
   طرح توسعه مشاغل خانگی .

   طرح  توسعه اقامتگاه های گردشگری .
   طرح  اجرای تورهای گردشگری .

   طرح توسعه تفرج گاه ها .
ع گردشگری .    طرح توسعه مزار

  طرح توسعه مراکز تجاری، خدماتی و 
فرهنـگی.

  خانه خالق گردشگری ارگانیک
ارگانیــک،  خــالق گردشــگری  خانــه 
محــور توســعه گردشــگری ارگانیــک 
اســت  مازنــدران  غــرب  منطقــه  در 
کــه بــه ترویــج گردشــگری ارگانیــک

می پردازد.  خدمات خانه های خالق: 
1- آمـوزش. 2- هدایـت. 3- تسهیـل گری.

4- حمایت. 5- نظارت.
برای آشــنایی بیشــتر با ایــن مرکز به 
تارنمای گردشــگری ارگانیــک مراجعه 

فرمایید.
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برخی از اقدامات صورت پذیرفته

  بـرنـامه ریـزی
   برنامه جامع توسعه منطقه با رویکرد 

گردشگری ارگانیک.
   برنامه هویت سازی منطقه با رویکرد 

گردشگری ارگانیک.
   برنامه توسعه کســب و کار و اشتغال 

پایدار با رویکرد گردشگری ارگانیک.
  برنامه توســعه روســتایی، شهری و 
مسیرهای گردشگری با رویکرد گردشگری 

ارگانیک.
   برنامــه هــای آموزشــی و ترویجی 

گردشگری ارگانیک.
   برنامه بازاریابی و جذب گردشگران به 

منطقه با رویکرد گردشگری ارگانیک.
    طراحی نقشه گردشگری ارگانیک.

  نمونه طرح توسعه روستایی
روستای شــانه تراش در انتهای مسیر 
گردشــگری دوهزار، به عنوان روستای 
پایلوت منتخب شده و با همکاری مردم 
روستا طرح در حال پیاده سازی است.

ســــالم زنـدگــی 
ارگانیـک ســفـر 
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