گردشگری

اخبار گردشگری

راهاندازی قطارهای ۵ستاره در سه استان

Tourism

معاون مســافری راهآهن از ایجاد خط مشهد-
نخجوان خبر داد و گفت :مانند نوروز سالهای
گذشته هر هفته دو بار این مسیر مسافر جابهجا
میکند؛ همچنین قطارهای پنجستاره در سه
استان راهاندازی شد .در سیویکمین نشست
ستاد مرکزی خدمات سفر با محوریت نوروز 97میرحسن موسوی ،معاون مسافری
راهآهن گفت:امسالطیدومرحلهپیشفروشبلیتقطارهاینوروزیراازپانزدهمو
شانزدهمبهمنماهآغازکردهایمومردممیتوانندبرایاولینبارهمبهصورتاینترنتی
وهم حضوری در آژانسهانسبتبه تهیهبلیت اقدامکنند.

ایجاد سامانه ثبت شکایت مردمی از خدمات سفر در نوروز ۹۷
ب خدایی ،معاون گردشــگری ســازمان
محمدمح 
میراثفرهنگیکشوردربارهجزئیاتبرنامههاووظایف
این ستاد گفت :امسال برنامه «نوروزگاهها» ،یکی از
برنامههای ویژه ماست.سازماندهی خدمات اعضا در
ساختار یکپارچه و هوشمند با استفاده از فناوریهای
نوین ،ایجاد پنجرههای واحد در حوزه نظارت و خدمات بر ارتقای کیفیت خدمات و کاهش
هزینه ،تشــکیل کارگروههای تخصصی برای ارائه راهکارهای کارشناســی جهت ایجاد
ساختارهای اجرایی و ماندگار ،ظرفیتسنجی تأسیسات گردشگری بر اساس زمانهای هر
سفر و تدوین برنامههای افزایش بهرهوری ازجمله شرح وظایف ستاد مرکزی است.

تبریز؛میزبانکنفرانسباستانشناسیدرامتدادجادهابریشم

پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری با توجه
به سابقه فعالیتهای علمی مشترک با دانشگاه
نانجینگ و آکادمی علوم اتریش و تفاهمنامههای
جداگانهباآنان،پیشنهادبرگزاریسومینکنفرانس
دوساالنه «باستانشناسی و مرمت در امتداد جاده
ابریشم» ایران را بهعنوان یکی از مراکز مهم جاده ابریشم ارائه داد که با استقبال شرکای
علمیخارجیمواجهشد .براساساینگزارش،باموافقتریاستسازمانمیراثفرهنگی
بهعنوان رئیس ستاد برنامهریزی و اجرایی تبریز ،2018مقرر شد این کنفرانس در شهر
تاریخیتبریزبرگزارشود.

گردشگریسالمندان؛
سختاماشدنی

از سویی افزایش امید به زندگی ،نشاندهنده و
باعث نشاط در آن جامعه است .حال به صورت
عکس ،آن را بررسی میکنیم :آیا نشاط در جامعه
سالمندانمنجربهافزایشامیدبهزندگییاهمان
طولعمرخواهدشدیاخیر؟
جامعهای که توریستپذیر باشد و توریستهای
ورودی آن برخالف کشــور ما دارای نوســان
نباشد و همواره مقدار ثابتی باشد ،دارای نشاط
یکسانی ست و این حفظشدگی نشاط در جامعه
ثابتبودن و صعود فاکتــور امید به زندگی را در
پی دارد.
در دوران ســالمندی و بازنشســتگی بهسبب
آزادبودن وقت ،دریافت حقوق ثابت که از سوی

پایگاه جهانی لوت در راور
راهاندازی میشود

رئیس پایگاه جهانی لوت برای راه اندازی پایگاه
جهانی لوت در راور از کویر این شهرســتان
دیدن خواهد کرد.

محمــود وفایی ،مدیرکل میــراث فرهنگی
این استان در نشست مشــترک با فرماندار
شهرستان راور،گفت  :طی برنامهریزیهای
انجام شده 25اسفند رئیس پایگاه جهانی لوت
برای راه اندازی پایگاه جهانی لوت در راور وارد
این شهرستان می شود .او با اشاره به اینکه با
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یادداشت
 ۱۲هزار مدرسه برای پذیرش فرهنگیان

تصمیمگیری درباره اقامت نوروزی
مسافران

علییارمهدی
گردشگری ارتباط بسیار مستقیم و بالفصلی با امید به زندگی دارد و از طرفی امید به زندگی با نشاط و
راهنمای تور
شور و شوق جامعه دارای ارتباط خطی است.
امید به زندگی شاخصی ب رای سنجش می زان متوســط طول عمر زنان ،مردان و کل جامعه است .طبق ارزیابی موسس ه سنجش
سالمت ،امید به زندگی در ای ران ،شــامل مرد و زن ،ب رابر با  74/60در سال  2015بوده است .عوامل مختلفی بر افزایش نرخ امید به
زندگی دخالت دارد که از آن جمله م یتوان به سطح شاخ صهای بهداشتی ،درمانی و اجتماعی ،سواد ،تحصیالت و دانش علمی،
می زان شغل و درآمد ،محل زندگی و می زان اعتقادات مذهبی اشاره کرد .بهبود هر کدام از م ؤلفههای فوق م یتواند بر افزایش امید به
زندگی تأثیر مستقیم بگذارد؛ هرچند از دید شرکتهای بیمه و صندوقهای وابسته ،افزایش فاصله میان سن بازنشستگی و امید به
زندگی کمی ریس کپذیر بوده و قاب لمالحظه است.

ارگان مربوطه هر ماه به حساب فرد واریز میشود
و نیز کمرنگشدن دغدغههای جاری زندگی،
فرصتبسیارخوبیبرایمسافرتهایایندوران
است .مســافرت و تفریح و در کل گردشهایی
که با روحیه ،خصوصیات خاص سنی و توانایی
ســالمندان مرتبط باشــد ،میتواند بر یکی از
گزینههایامیدبهزندگی،کههمانبهبودشرایط
زندگیاست ،تأثیر بگذارد و ازآنجاییکه همواره
جامعه سالمندان و بازنشستگان ،طیف وسیعی
از آحاد مردم را تشکیل میدهند و تقریباً این نرخ
بهصورت ثابت (به گفت ه عباس رشیدی ،مدیرکل
فرهنگــی و اجتماعی صندوق بازنشســتگی
کشوری در ایران  1224000بازنشسته وجود
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دارد)تکرارمیشود،باعثباالرفتنامیدبهزندگی
در کل جامعه خواهد شد.
اما همانطور که ذکر شد ،بهبود شرایط زندگی
یکی از فاکتورهای باالرفتــن امید به زندگی و
یکی از عناوین تأثیرگذار بر آن نیز گردشگری
مخصوص سالمندان است؛ ولی آیا این شرایط
برای کلی ه ســالمندان با هر توانایی جسمی و
حرکتیمهیاست؟
در ایران گردشــگری برای سالمندان بهصورت
خاص و مجزا تعریف نشده است .بهطورمعمول
یکبستهگردشگریتوسطکارشناسانطراحی
و تعریف شده و سپس مشتری ،مسافر یا خواهان
خدمتجهتاستفادهازآنمراجعهمیکند.طراح

یا مدیر تور ،جهت کاهش هزینههایی که شاید
بهدلیل درخواست خدمات اضافه یا متناسب با
سالمندبازنشستهرخدهد،اقدامبهطراحیبسته
انحصاری نمیکند و تنها شــاید اندکی راحتی
وسیله نقلیه ،اقامتگاه و وعدههای غذایی را در نظر
گرفته و متناسب با شرایط موجود تغییر دهد؛ اما
نسبت به اصل موضوع گردش بیتفاوت خواهد
بود .آبدرمانی محالت ،تورهای زیارتی مشهد
مقدس و عتبات عالیات و مراسم گالبگیری در
کاشان و قمصر تنها مقاصدی است که بیشترین
مسافر بازنشسته برای آن در نظر گرفته میشود.
اما آیا تنها مقاصد و مســیرهای فوق میتواند
جوابی برای روحیات و خصوصیات سالمندان

بازنشستهباشد؟اینقشربهسببخستگیروحی
ناشی از سی سال کار و فعالیت و نیز عدمتوانایی
تحرکی الزم ،همانند قشــر و نسل قبل از خود،
احتیاجبهمسیرومقصدیدارندکهبتواننداندکی
آرامش و امنیت صوتی و اجتماعی را تجربه کنند.
مسیرهایی کوتاه ،با ارائ ه سرویسهای منظم و
بهموقع،متناسببااوضاعفعلیسالمند،میتواند
روزها یا حتی ماهها ایشــان را بینیاز از هرگونه
بازتوانی کند .دراینبین همسنخی و همفکری
سالمندان از اهمیت بیشــتری برخوردار است.
شایدبهتراستدرمیانبازنشستگانیکهمسیری
رامیپیمایند،افرادجوانیاجوانترازخودشرکت
نکنند یا افرادی هممسیر شوند که دارای روحیه،

توان و خصلت جسمی یکســانی باشند؛ مانند
کارمندان یک اداره ،یک سازمان یا یک شرکت.
شایسته اســت جهت وعدههای غذایی ،اقامه
نماز و استفاده از سرویسهای بهداشتی یا حتی
بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی ،رعایت زمان و
شرایط پرسش و پاسخ ایشان در نظر گرفته شود،
در این صورت است که میتوان ب هراحتی ادعا کرد
مقاصدی برای بازنشستگان سالمند طراحی و
اجرا شده است.
فراموش نمیکنیم که مســئله رفــاه و تأمین
اجتماعــی ،بهخصوص جهت این قشــر ،یکی
از اصول محوری سنجش توســعه اقتصادی،
اجتماعیمحسوبمیشود.

راه اندازی درگاه کویر از سوی شهرستان راور
گردشگران و مســافران میتوانند برای ورود
به کویر مســیر کوتاهتری را طی کنند ،بیان
کرد :باید برنامههای متنــوع و جذابی مانند
کویرنوردی و آفرود در اولویت کار این منطقه
قرار گیرد.

وفایی با بیان اینکه شهرستان راور در مسیر
تردد مسافران و گردشگران به سمت کرمان
و دیگر شهرستان های استان قرار دارد ،اظهار
کرد :باید با همکاری فرمانداری ،شهرداری و
غیره به ماندگاری مسافران در این شهرستان
کمک کرد کــه راه اندازی زیرســاختهای

گردشگری از جمله خانه های بوم گردی ،خانه
مسافروکمپهایمتعددگردشگریمیتواند
در این زمینه موثر باشد.
شهرستان راور منطقه ایکوهستانیوکویری
اســت؛ بنابراین میتواند به راحتی مسافران
متفاوتی را به سوی خود جذب کند.

او بــه کاروانســراهای تاریخــی و باارزش
شهرستان راور اشاره کرد و گفت :امیدواریم
با همکاری دســتگاههای مربوطــه بتوانیم
این کاروانســراها را برای مرمــت و تغییر
کاربری مناســب به بخش خصوصی واگذار
وازآنهااستفادهبهینهکنیم.

گردشگری خالق؛ همکاری بین گردشگران
و افراد محلی در خلق تجارب جدید
سحرموحدی
نسل فردا

امروزه بــه نظر میرســد بســیاری از
«گردشگران فرهنگی» بخواهند بخشی
از جامعه محلی شوند و با زندگی روزمره
مردممحلیارتباطمستقیمداشتهباشند.
آنان میخواهند فرهنگ محلی را مانند
مردم مقصد تجربه کنند ،با آنان زندگی
کنندوهویتواقعیمکانهاییراکهبازدید
میکنند ،بشناســند .تغییر گردشگری
بهســمت «تجربهمحوری» در مقاصد،
میتواند بهعنوان بخشــی از تکامل این
صنعت بر مبنای تجارب گردشگری در
نظر گرفته شــود .این نوع گردشگری به
هنر و فرهنگ اصیل مقاصد جهت رشد
نیاز دارد .هنگامی که از خالقیت فرهنگی
در گردشگری صحبت میشود در حوزه
اجتماعی ارتباط بین فرد خالق و هنرمند
اهمیت پیدا میکند .این ارتباط ماهیتاً
بینرشتهای است و از چند بعد باعث ایجاد
محصوالتیخالقانهدرگردشگریمیشود

که این محصوالت قابلیت شخصیسازی
دارند و تقاضامحور هســتند و به رشــد
اقتصادی مقاصد نیــز کمک میکنند؛
همچنین خالقیت مبتنــی بر فرهنگ
در راســتای ایجاد تجــارب جدید برای
مصرفکنندگان انگیز ه خرید یا استفاده
از خدمات را باال میبرد که طبق مطالعات
انجام شده این بخش از اقتصاد با سرعت
باالترینسبتبهدیگربخشهایاقتصادی
اروپاروبهگسترشونوعینوآوریاستکه
ازمنابعفرهنگیبهرهمیبرد.
در مدرنیته گردشگری به شکل جمعی
اتفاق میافتاد و ارزش اساسی تعطیالت
برای بسیاری از مردم به معنای «داشتن»
یــک کاال مطرح میشــد؛ اما شــواهد
حاکی از این اســت که در شــیوههای
فعلــی مصــرف گردشــگری ،مصرف
کاالها و خدمات بهســوی تبدیلشدن
به تجربه شــخصی گردشــگری تأکید
دارد که هدف در این نوع از گردشــگری
«خودشکوفایی» اســت .در این رویکرد

عکسنوشت
چهارشنبهسوری یکی از جشنهای ایرانی است که در شب
آخرینچهارشنبهسال(سهشنبهشب)برگزارمیشود.
در شاهنامه فردوسی اشارههایی درباره بزم چهارشنبهای در
نزدیکی نوروز وجود دارد که نشاندهنده کهنبودن جشن
واژه «چهارشنبهسوری» از دو واژه چهارشنبه که نام یکی از
روزهای هفتهاست و سوری که بهمعنی سرخ است ساخته شده
است .طبق آیین باستان در این روز آتش بزرگی برافروخته
میشود که تا صبح زود و برآمدن خورشید روشن نگه داشته
میشود .این آتش بهطورمعمول در بعدازظهر ،زمانی که مردم
آتش روشن میکنند و از روی آن میپرند ،آغاز میشود و در
زمان پریدن میخوانند« :زردی من از تو ،سرخی تو از من» .این
جملهنشانگرمراسمیبرایتطهیروپاکسازیمذهبیاست.

مدیرکل پشــتیبانی و تعاون وزارت آموزشوپرورش
درحالی بر پذیرش فرهنگیان در مدارس تأکید کرد که
معاون عمرانی استانداری استان مرکزی خواست برخی
از شهرها اجازه اقامت نوروزی مردم در مدارس را بدهند.
در سیویکمین نشست ستاد مرکزی خدمات سفر با
محوریتنوروز 97گودرزکریمیفر،مدیرکلپشتیبانی
و تعاون وزارت آموزشوپــرورش در این برنامه گفت:
 ۳۴۵مرکز آموزشیرفاهی و  ۳۰۰اردوگاه و دوازده هزار
مدرسه را آماده پذیرش مسافران فرهنگی کردهایم .رزرو
اینترنتی نیز تا ۲۴اسفندماه از طریق سامانه قابل انجام
است .برای سرایداران مدارس نیز کالسهای آموزشی
درباره رعایت اصول ایمنی و بهداشت برپا میشود.زند
وکیلی ،معاون عمرانی استانداری مرکزی نیز گفت :در
مصاحبههاسازمانمیراثفرهنگیبرعدماستفادهمردم
جز فرهنگیان از مدارس برای اقامت تأکید شده و این
درحالیاست که در برخی از استانها ظرفیت هتلها
پایین است .در استان مرکزی با تردد مسافران مواجه
هستیم .آنان نیاز دارند حداقل یک شب اقامت کنند و
بهتراستسیاستیپیشبینیکردکهدربرخیازمناطق
واستانهابتوانخانوادههایپرجمعیتیکهامکاناسکان
در هتل را ندارند در مدارس اقامت داد .پیرو این موضوع
علیاصغر مونسان ،رئیس سازمان میراثفرهنگی در
جمع خبرنگاران گفت که استانداران میتوانند در این
زمینهتصمیمبگیرندوبنابهشرایطاجازهاقامتدهند.

گردشگر بهعنوان مصرفکننده منفعل
نیست؛ او نهتنها از خالقیت مقصد بهطور
فعاالنه اســتفاده میکنــد ،بلکه خود
نیز به ایجاد خالقیــت در مقصد کمک
میکند.
این ماهیت در رویکرد جدیدی در صنعت
گردشــگری به نام «گردشگری خالق»
مطرح شده است که در بیشتر مقاصد از
خالقیت فرهنگی بهــره میبرد .مفهوم
گردشگری خالق به معنای همکاری بین
بازدیدکنندگان و افــراد محلی در خلق
تجارب جدید اســت .در مــوارد متعدد
بازدیدکنندگان ،ارائهدهندگان خدمات و
جامعه محلی ،ایدهها و مهارتهای خود
را مبادله میکنند و در این بین همافزایی
در حوزه تبادالت فرهنگی اتفاق میافتد.
اینروشوسیلهایبرایجذبگردشگران
در زندگی خالق مقصــد فراهم میآورد؛
بهطوریکه با اســتفاده از اصالت محلی
مقصد،وسیلهایبرایتقویتهویتوتمایز
یا به عبارتی نوعی خودشناسی (هم برای
گردشــگر هم برای جامعه مقصد) ایجاد
کرده و با دمیدن خالقیت در کالبد مقاصد
زایشفرهنگیایجادمیکند.

گردشگری خالق میتواند انواع تجارب
را ازجمله یادگیری ،مزهکــردن ،دیدن،
خرید در قالب برنامههای سفر ،کارگاهها،
دورههای آموزشی و رویدادها در مقصد
ایجاد کند .از آنجا که منابع گردشــگری
خالق فرهنگ اصیــل جامعه مقصد ،در
قالب تبلور در صنایع فرهنگی مانند تئاتر،
صنایعدستی ،موسیقی و ...است ،نسبت
به گردشگری فرهنگی که از محصوالت
میراث ملموس استفاده میکند پایدارتر
است .از طریق رویکرد گردشگری خالق،
از یک بعد میتوان بهراحتی ارزش افزوده
به خدمات این صنعت اضافه کرد ،از بعد
فرهنگیاجتماعی نیز این رویکرد ،خود
روشی جهت ارزشآفرینی است .این امر
به مقاصد اجازه میدهد تــا با نوآوری در
محصوالتجدیدباسرعتبیشتریمزیت
رقابتی خود را نسبت به مقاصد دیگر باال
ببرند و از آنجا که خالقیت نسبت به دیگر
خدمات گردشگری نیاز به زیرساختهای
زمانبــر و پرهزینه ندارد قابــل انتقال و
جابهجایی در مناطق مختلف شــهری
است و میتواند بسته به نیازهای متنوع در
دسترسباشد.

