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استعداد ویژه سیرجان در گردشگری ورزشی
گروه ورزش
«اگر این کفه نمک مال هر کشور دیگری بود،
االن کلی پول از ُگردهاش درآورده بودند ».شاید شما
هم این جمله محاورهای را مثل من زیاد شــنیده
باشــید .سخنی که پُربیراه هم نیست .سالهاست
که درصد قابل توجهای از رشد اقتصادی کشورهای
توسعهیافتهبابهرهگیریازهمینجاذبههایطبیعی
محقق شــده اســت .کفه نمک ،دامنه با صفای
کوهستان چهارگنبد و پاریز ،حتی بندهای خاکی
که در فصل بهار لبریز از آب هســتند؛ همه و همه
جاذبههای طبیعیاند که میتوانند ســاالنه صدها
گردشگر را برای دیدن به سیرجان بکشانند .معرفی
این جاذبهها به همین راحتی نیست .اما راه میانبری
هم وجود دارد که امــروزه دنیا از آن بهره میبرد؛
گردشگریورزشی!
با تلفیق صنعت گردشگری به عنوان صنعتی
پردرآمد و ورزش بهعنوان یک پدیده پرمخاطب و
با اهمیت در دنیا ،یکی از شگفتانگیزترین صنایع
خدماتی ،به نام صنعت گردشــگری ورزشی پدید
آمده اســت .صنعت گردشــگری ورزشی ،یکی از
بزرگترین و متنوعترین شاخههای گردشگری در
دنیا به شمار میآید و بسیاری از این صنعت بهعنوان
منبع اصلی اشاعه فرهنگ ملل ،اشتغا لزایی ،رشد
اقتصادی ،توسعه زیرساختها و ...یاد میکنند .به

نوشته ماهنامه ستاره کرمان ،میزان پولی که مردم
روزانه در گردشگری ورزشــی هزینه کردهاند ،دو
برابر بیشتر از گردشــگران عادی در بخش تفریح
و ســرگرمی است .پیشبینی میشود گردشگری
ورزشی در چین تا سال  2017در آمریکا بهعنوان
بزرگترین بازار گردشــگری داخلی جهان پیشی
خواهد گرفت .همچنین طبق گزارشــی از نشریه
قرانی اژدها
چاینا دیلی ،مســابقات بینالمللی قای 
(مسابقهای بومی در چین) ،ساالنه صدها هزار نفر
گردشگر خارجی را به هنگکنگ میکشاند.
تخمینهــای ســازمان گردشــگری جهان
( ،)WTOاز سال  1997تا  ،2005نشان میدهد
گردشــگری ورزشــی بهطور میانگین ساالنه 1/3
درصد از رشد ناخالص داخلی ناشی از فعالیتهای
اقتصادی در برگزاری رویدادهای ورزشی بوده را به
خود اختصاص داده است .از سویی بهطور متوسط
ساالنه  1/9درصد کاهش بیکاری نتیجه سیاست
توسعه صنعت گردشگری ورزشی بوده است.
تجربههای جهانی نشان میدهد که گردشگری
ورزشی میتواند اثرات اقتصادی مهمی در اقتصاد
محلی شــهرها به وجود آورد .اســتان کرمان و به
ویژه شهرستان سیرجان به ســبب برخورداری از
شرایط طبیعی و جاذبههای خاص توان باالیی برای
جذب گردشگران ورزشی دارد .این تنوع طبیعی و

زیستی شرایط مساعدی برای برگزاری رویدادهای
رقابتییاتفریحیهمچونکوهنوردی،دامنهنوردی،
غارنوردی ،طبیعتگردی ،بیابانگردی ،ورزشهای
هوایی ،شکار و صید مهیا کرده است.
برگزاری مهتاب نــوردی در کفه نمک ،دامنه
نوردی در دامنه کوه با صفای میخ ســفید بلورد یا
برگزاری یک مســابقه تفریحی شکار در شکارگاه
خصوصی بوجان و دهها رویداد ورزشی دیگر تأثیر
به ســزایی در جذب گردشــگران ورزشی خواهد
داشت .توسعه گردشــگری ورزشی بهعنوان یکی
از جنبههای صنعت پردرآمد گردشــگری در کنار
درآمدزایی میتواند موجب تبادل فرهنگی و معرفی
دیگر جاذبههای شهرســتان به گردشگران شود.
برگزاری اولترا ماراتن بینالمللی در کویر شهداد با
حضور  35دونده از  10کشــور جهان در سال 95
یکی از نمونههای موفق گردشگری ورزشی بود که
نشان استان کرمان میتواند بیش از پیش در توسعه
این صنعت بکوشــد .به نظر میرسد حاال وقت آن
رسیده مسئوالنی که دغدغه اشتغا لزایی دارند در
کنار شیوههای کالسیک اشتغال زایی مانند توسعه
کارخانهها و معادن به صنعت گردشگری هم نگاه
جدیتر داشــته باشــند .چه اینکه استان کرمان
و شهرهایی چون ســیرجان به دالیل اشاره شده
میتواننددرصنعتگردشگریورزشیموفقباشند.

