
درآمدکارآفرین و دستفروشی از را کارش ایران دالری میلیارد

 ٣روزانه تنها او است. کرده شروع تومان و٣٣هزار دارد سال

معجزه اتفاق یک با چشمگیرش خوردهدرآمدزایی استارت آسا

نام،زادهوساکنیکروستایبسیارکوچکبه«عباسبرزگر»است.

بزم» نه« روستاییکه فارساست. استان بواناتدر چندانشهرستان

موقعیت با شناسیدرستحاصلخیزاستونهجاذبهخاصیدارداما

ایرانگردشگریتجربهانگیزترینشگفتعنوانیونسکو،گردشگریراهنمایکتابدر اینجوانروستاییتوانسته

.کندخودآنازرا

شهروند،گزارشبه یکشببارانی در با٢برزگر آنها از و میهمان خود فقیرانه خانه به را آلمانی گردشگر

پذیراییمی ترشیلیته بیدمپختکو و پذیراییصمیمانه با میهمانانخارجیبرزگر کند. به٢ریایاو تمام روز

ایرانیزندگیمی منحصربهسبکروستاییان اینتجربه گویا آنکنندو بفرد بهقدر استکه رایشانجذاببوده

رسانه را ایمیسرعتموضوع ناخوانده میهمان انبوهی با را برزگر و میکنند مواجه مرزها سوی آن کنند.از

هایتلویزیونیازکندوشبکهبرداریازایناتفاق،بهسرعتبرزگرراشهرهعاموخاصمیهوشمندیاوبرایبهره

میسراسرجهانکارآفرینروس رویآنتنخود توریستیتاییایرانرا دهکده بر برزگرحاالعالوه اشدربرند.

 تا٥١تدارکیکتورعشایریبا عشایریاو تور است. چادر سیاه کارشناسان٥١سالهزار استو رزروشده

میمی تور این گویند برساند. کشور نفت صادرات تمام اندازه به را برزگر درآمدزایی  تواند

 

 های نفت کشور درآمد خواهد داشت سال آینده به اندازه چاه ٥تا 

هایقشقاییوهزارسیاهچادرعشایریاست.اوبابزرگانطایفه٥١عباسبرزگردرحالحاضرمشغولآمادهسازی

درسیاهچادرهایشانبپذیرندوهرخانوادهعشای ریدرازایبختیاریبهتوافقرسیدهاستتامیهمانانخارجیرا

ایرسیدهدرصدیازهزینهاقامتمسافرانرادریافتکند.حاالشهرتعباسبرزگربهاندازهپذیراییازمیهمانان

سالآیندهبه١گوینددرآمدشتاشود.میسالاشغالمیروز٣٦١استکهتمامظرفیتهتلمنحصربهفردشدر

 رسید. خواهد صادراتنفتایران تمام رااندازه او عشایری تور کتابراهنمایگردشگریخود، در یونسکو

تمامسیاه٥١سالانگیزترینتجربهگردشگریدرایرانمعرفیکردهاستومسافرانخارجیتاآخرعنوانشگفتبه

اند.چادرهایشرارزروکرده





درحالحاضرهزینههرشباقامتدردهکدهگردشگریاوچیزی

گویندماناست.کارشناسانصنعتگردشگریمیمیلیونتو٣حدود

ارتقا فردشرا به منحصر بتوانداستانداردهایهتلخاصو او اگر

بهدهدبهراحتیمی ترینعنوانیکیازگرانقیمتتوانددرآمدشرا

خاورمیانهوجهانافزایشدهد.هایهتل

انهبهترینهتلخاورمیالعربدوبیگرانقیمتدرحالحاضرهتلبرج

اینهتلشبیشمارمی اقامتدر هزینه ٥٥آید، بهآنحدود برایورود تنها دالردریافت٢٢هزاردالراستو

کند.درتوکیوهزاردالردریافتمی١٣ترینهتلجهانهتلرویالژنواستکهبرایهرشباقامتشود.گرانمی

هزاردالرقیمتدارد.زهرا٢١شودشبیخاصمحسوبمیجمهوریکهیکهتلنیزهتلیباعنوانسوئیتریاست

می کارشناسگردشگری هتلاستادی، نصفقیمتگرانترین عباسبرزگر دهکده اقامتدر هزینه اگر گوید

باشد.بااینحساباگربرزگربهتواندمعادلکلصادراتنفتکشوردرآمدداشتهخاورمیانهوحتیکمترباشدمی

میلیون٥١٢سالحدودهزاردالردریافتکندتنهادریکروز٥٢هزارسیاهچادرحدود٥١امتدرازایهرشباق

ایندرآمددریک رسدکهمعادلدرآمدنفتیایرانمیلیارددالرمی١٥سالبهحدوددالردرآمدخواهدداشت.

 است.

هایعشایریبرایزهامشغولآموزشخانوادهرواینکننداومیتجربهراایرانعشایرزندگیخارجیگردشگران

اندتابتوانندهایعشایرزبانانگلیسیآموختهنفرازجوانانخانواده٥٢٢گویدپذیراییازمیهمانانخارجیاست.می

روزمر تمام تجربه و تماشا به را خود استمیهمانان قرار آنها کنند. ارتباطبرقرار میهمانان با راحتی هایگیبه

ببرند. بختیاری و قشقایی ایل گیاهانجواندخترانباهمراهوروندمیباالکوههایدامنهازمیهمانان زندگی

عشایریهایجشنوهاسوگواریبه.خورندمیغذاآنهاکناردروروندمیصحرابهچوپانانبا.چینندمیدارویی

شوندمیدعوت نوازگوشمیپیرمردهبهکوهستانسکوتدروشبانه. دهندوکناردارهایاینیانبانوسرنا

هایشگفتهایجنوپریکهنساالنایلوتجربهزنند.قصهنشینندوبرتارهایآنگرهمیزمینیگلیموگبهمی

می طبیعترا با مواجهه از تماشاانگیزشان را رسوماتشان و جدید یکنوزاد تولد درباره باورهایشان و شنوند

مسافرانخارجیتمامسیاه٥١سالاندازیاستوتاآخرگوید،تورعشایریدرمراحلنهاییراهنند.برزگرمیکمی

رزروکرده بیشترمسافرانشازاسپانیا،پرتغالولهستانمیچادرهارا یورو٠٢٢آیندواودرحالحاضرهماناند.

بانظرکارشناسانسالآیندهکیفیت١گوید:تاومیکند.ااشرادریافتمیبرایهرشباقامتدرمجموعه هارا

هاافزایشینخواهدداشت.المللیباالخواهمبردوقیمتبین

 هزار نفر ٥٥اشتغالزایی برای بیشتر از 



هزارنفرازساکنانروستایبزمشهرستانبواناتاستانفارساشتغالایجادکردهاستو٥برزگرپیشازاینبرای

 شریکمی٥١حاال او کار کسبو و درآمد در دیگر خانواده گویدمی«شهروند»بهعباس شوند.هزار تمام:

کنممیخریدمساویطوربهکاالهاومشاغلصاحبانتماماز.شودمیتقسیماممجموعهبینعادالنهطوربهدرآمدها

کنند.مجموعهکاالهارابرایپذیراییازمیهمانانمآمادهمیترینباکیفیتوگذارندمیاحتراممنشیوهاینبهآنهاو

با حاال بزم حاصلخیز چندان نه دهکده فقیر روستاییان هستند. برزگر عباس نیت حسن قدرشناس او بزرگ

خانواده و عباس نمونه دادهکارآفرینی تشکیل موفقی مجموعه و دارند درآمد گذشته برابر چند اش  اند.

 

 ز یک اتفاق ساده شروع شدچیز ا همه

اشآوریهایارزآلشانسیتوانستهسرانجامصنعتتوریسمایرانرابهایدهمردجوانروستاییکهبانبوغوخوش

گوید:دستفروشیبرایممی«شهروند»سالهبه٣٣نزدیککندکارشرابادستفروشیآغازکردهاست.عباسبرزگر

روزی توماندرآم٣تنها خانوادههزار اینمبلغهرگزجوابگویمخارجزندگیمنو نبود.دداشتکه مسیر ام

ازموتورسیکلتمبا:گویدمیاو.کردتغییرآساییمعجزهطوربهبارانیشبیکدرعباسزندگیوکاروکسب

باران،رسیدممترجمشانوخارجیگردشگردوبهناگهانکهکردممیعبورروستایمانهایکوچهپسکوچه .

شانکردهبود.آنهارابهخانهخوددعوتکردمتاشبراتاریکیوگمشدندرراهبرگشتحسابیخستهوکالفه

جابگذرانند.درآن

ومحلیماستفرنگی،گوجهدمپختکجزبهبرزگرعباسفقیرانهسفرهدروبودندآمدهسرزدهآلمانیمیهمانان

دوزهایدستهاوملحفهشد.آنهاشبراهمدرکنارخانوادهبرزگرودررختخوابنمیپیدادیگریچیزلیتهترشی

رسید.مترجمنهایتغمگینوپکربهنظرمیایبودبیساله٢٢هاکهپسرجوانهمسرشگذراندند.یکیازمیهمان

استبهکشورشبرگرددوکهنتوانستهگویدکهفرداروزتولداوستواوازایندرجوابکنجکاویعباسمی

تولدشرادرکنارخانواده،دوستانودرزادگاهشجشنبگیردناراحتاست.علیوزهرافرزندانخردسالعباس

شنوند.میزکوچکچرخخیاطیمادر،چندبادکنکوکیکخانگیتنهابضاعتآنهابرایبرزگرموضوعرامی

هاشودوازصحنهزدهمیاشهیجانانازدیدنجشنتولدروستاییخوشحالکردنمیهمانآلمانیاست.میهمانجو

نگارآنمیهمانآلمانیجشنتولددرایرانرافهمندکهمادرروزنامهکند.خانوادهبرزگربعدترمیفیلمبرداریمی

بهسرعتمحبوبمیرسانه را برزگر استقبالمخاطبانخانواده است. فرهنگیبهکندازسازمانمیراثایکرده

شود.دهندکهمیهمانانجدیدشدرراهند.اینسرآغازتوسعههتلروستاییعباسبرزگرمیعباسبرزگرخبرمی

 شوند.درهمانمحلاسکانواقعیعشایر...حاالسیاهچادرهایعشایریهمبهمجموعههتلروستاییاواضافهمی



 

 دهم راز موفقیت: میهمانانم را فریب نمی

پذیراییسمیعبا خانه در خودم فامیل و اقوام مانند را خارجی گردشگران تنها ندادم انجام خاصی گوید:کار

ام،باغذاهایمحلیخودمان،چایآتشی،ماستوپنیرگوسفندی.البتهمیهمانانهمتوقعزیادینداشتندتنهاکرده

چینیوعباسبرزگرمیهمانانشرابهتماشایعلفخواستندچندروززندگیروستاییدرایرانراتجربهکنند.می

میمیوه روستاییان عروسیچینی در حنابندانبرد، و میها میهمان روستایی شبهای به و همنشینیکند های

خورد.گاهیهممیهمانانشکند.باآنهاسیبزمینیکبابشدهوچایآتشیمیهایشکنارآتشدعوتمیوالیتی

می شیر او میبا درست کشک و میدوشند انجام برزگر خانواده که نیست کاری تمام این اما دهند.کنند



وقتنخواستمآنهارافریببدهمیاچندبرابرقیمتگوید:منبامیهمانانمصادقهستموهیچمی«شهروند»عباسبه

صنایعدستیوتمامسوغاتروستاییکهدر بفروشم. بهآنها امبرایمشتریانفروشگاهمگذاشتهواقعیچیزیرا

منازناآگاهیآنهانسبتبهبازارایرانوقیمت اوهایشسوءاستفادهنکردهایرانیوخارجییکقیمتدارد. ام.

ترینمواداولیهمحلیوترینومرغوبگذارد.تمامغذاهاازباکیفیتتماممیگوید:برایغذایمیهمانانشسنگمی

یروستاییتهیهم ازمزرعهبرایمیهمانانشسبزیجاتتازهمی٥٢شوند. قبلازچیندوصبحدقیقهپیشازغذا ها

اندبرد.میهمانانشدردفتریادگاریهتلشنوشتهکندوسرمیزصبحانهمیطلوعآفتابعسلتازهازکندوخارجمی

اساسیکسبوکارعباسبرزگربادیگرانیواینتفاوت«کنند.کننددرکنارخانوادهخودزندگیمیاحساسمی»

 کننددارمیاستکهاعتمادمشتریانخودراخدشه

 


