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صنعت گردشگری و اشتغال
پتانسیل های گردشگری تفرش
سازمان های بین المللی گردشگری
قانون ،رکن اساسی حفظ میراث کهن
و...

خوشا شیراز و وضع بیمثالش
ز رکن آباد ما صد لوحش اهلل
میان جعفرآباد و مصال
هب شیراز آی و فیض روح قدسی
هک انم قند مصری ربد آن جا
صبا زان لولی شنگول سرمست
پس
گر آن شیرین ر خونم ربزید
مکن از خواب بیدا رم خدا را
چرا حافظ چو میرتسیدی از هجر

خدا وندا نگه دار از زوالش
هک عمر خضر میبخشد زاللش

عبیرآمیز میآید شمالش
بجوی از مردم صاحب امکلش
هک شیرینان ندا دند انفعالش
هچ داری آگهی چون است حالش
دال چون شیر مارد کن حاللش
هک دارم خلوتی خوش با خیالش
نکردی شکر ایام وصالش
حافظ شیرازی
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صمیمانه با شما ...

به نام خالق زیبائی ها
همه ساله با شروع ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید ،حرکت دوباره و
پرانرژی در مسیر پیشرفت علمی و توسعه پایدار و رشد و تعالی در جامعه
دانشگاهی آغاز می شود و در این میان دانشگاه بهترین فرصتبرای آموختن،
زندگی بهتر و مهیا شدن برای ورود به عرصه خدمت است.
ورود به دانشگاه ،آغاز بصیرتی جدید برای کسب علم و معرفت است.
شروعی برای جوشش خالقیت و ترویج فرهنگ و علم آموزی همراه با
اخالقیات در جهت رسالت تکریم خود و دیگران.
اقتدار و افتخار غرور آمیز ایران اسالمی و اعتالی جایگاه میهن عزیزمان
مرهون تالش اصحاب علم ودانش است که در راستای فتح قلههای رفیع علم،
فناوری و توسعه فرهنگی و اجتماعی این مرز و بومگام برداشته و دانشگاه به
عنوان نهاد رفیع فرهنگی ،آموزشی و کانون تفکر و جوشش فکری درجامعه،
نقش بی بدیلی در کشور دارد.
امید است اساتید و دانشجویان گرامی در هر نقطه ای از کشور عزیزمان
با بهره گیری از فرهنگ نابایرانی -اسالمی گام های ارزشمندی را در جهت
دستیابی به اهداف علمی ،فرهنگی و اجتماعیبردارند.
نشریه «نگاه نو دانش» ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت آغاز سال
تحصیلی جدید در این شماره بهصورت ویژه به موضوع گردشگری پرداخته
و در مقاالت و مطالب ارائه شده این حوزه پر اهمیت را که می تواند نقش
کلیدی در توسعه پایدار کشور ایفا نماید و زمینه تحقق اقتصاد بدون نفت و
اشتغال جوانان را فراهم سازد مورد کنکاش قرار داده است .امید است این
مهم از سوی سایر مجموعه هایاثرگذار و تصمیم گیرنده در کشور نیز مورد
توجه و مداقه قرار گیرد.
موفق و پیروز باشید-محسن علینی
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قانون ،رکن اساسی حفظ میراث کهن  . . .فهیمه بقایی _ کارشناس ارشد نقاشی

جهان هنر در قرن بیستم ،بیش از همه
قرون پیش مشحون از حفاظت و توجه به
میراثفرهنگی است.
در این قرن متاسفانه هنر و جایگاه های
تاریخی به طور وسیعی از کارکرد طبیعی و
عامدانه خویش فاصله گرفته و کمبود بودجه
حفاظتی و بی توجهی مسئوالن میراث
فرهنگی ،تامل برانگیزترین ریشه نابودی هنر
و تاریخ در میان جوامع است.
آثار فرهنگی و هنری در این راه ،گاه
مبنی بر مسائل اجتماعی و انسانی و گاه به
دلیل شرایط آب و هوایی و عوامل طبیعی
مورد تخریب قرار گرفته اند تا بدان جا که،
بر هم زدن آرامش ذهنی تماشاگر مهم ترین
دیالوگ در میراث بشریت است ،وجه دیگر
این دیالوگ ،عدم اقدامات جدی میراث
فرهنگی و دستگاهها و سازمان های مربوطه
در جهتاهتمام جدی حفظ سرمایه های ملی
و فرهنگی هستند که عالوه بر حیث تاریخی
و زیبایی آثار ،با نگاه اقتصادی نیز می توان
شاهد جذب توریست ها و رونق اقتصاد شهر
و استان هابود.
آثار باستانی و میراث فرهنگی و اموال
تاریخی ،بخش مهمی از هویت و تمدن یک
کشور است ،نابودی این میراث کهن عالوه
بر ایجاد اوضاع نامساعد ،رفته رفته هم نوایی
جمعی و گروه گرایی فرهنگی را به شدت
دگرگون می کند.
در مسیر دگرگون طلبی ،احتمال واپس
گرایی و حتی ابتذال به چشم می خورد،
همانند:تخریب آثار باستانی عراق توسط گروه
داعش که سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری در محکومیت اقدام ضد
فرهنگی داعش بیانیه ای صادر کرد.
مسببان تخریب میراث نیاکان به چه می
اندیشند و به کجا می نگرند؟
چه منفعتی باالتر از حفظ گنج بشریت
در کار است که سبب می شود خط بطالن
بر میراثگرانقدر کشیده شود ،دگرگونی آثار
هنری و تاریخی در هر دوره ای از تاریخ ،علل
واسباب گوناگونی داشته است.
گاهی ،آثار گذشتگان در آتش انتقام و
جهان گشایی دشمنان سوخته و گاهی ،به
سبب حسد به تاریخ گذشته ،آثار آن دوره
نابود شد ،تا یاد و خاطره شان از ذهن ها
زدوده شود .وجه دیگر در ماجرا ناشی از
تعصبات مذهبی است.
با این اوصاف جهل و بی توجهی ،پاک
کردن خاطرات گذشتگان ،دشمنی نژادی و
سیاسی،اختالفات مذهبی ،خرافات و  ...عامل
مخالفت شدید با حفظ آثار باستانی هستند.

همچنان که به اواخر قرن بیستم نزدیک
می شویم ،جهان هنر معاصر به تدریج تحولی
اساسی در طرز تلقی ها نسبت به هنر پیشرو
و به طور کلی پیشگامی در هنر ،را شاهدبوده
است .این تحول تا بدانجا پیش میرود که
امروزه واژه «آوانگارد» معنی سابق خود را از
دست داده ،دست کم جایگاه کم اهمیت تری
در واژگان نقد معاصر پیدا کرده است.
در این شرایط با تفکرات مدرنیته و نفوذ
مدرنیسم و پسا مدرنیسم در جوامع بشری،
انحطاط فرهنگی و هنری جهانی نه تنها یک
عامل تجددگرایی و پیشگامی محسوب نمی
شود بلکه ،تمسخر و ابتذال و انحطاط فرهنگ
های مختلف را پدید آورده و متاسفانه جنبه
های تمدنی و سنت های ملی جوامع به زوال
کشیده شده است.
در حال حاضر شمار بی توجهان تا حد
قابل توجهی افزایش یافته و همه بهنوعی خود
را مدرنیست خطاب می کنند ،به طوری که
این نکته اکنون به یکی ازویژگیهای شاخص
هنر اواخر قرن بیستم تبدیل شده است.
نتیجه این گفتمان کامال بدیهی است:
آغاز فروپاشی مدرنیسم در تاریخ هنر
که الاقل دو دلیل اصلی برای آن می توان
بر شمرد.
نخست آن که :مقوله آمیزش فرهنگ
ها  -که خصیصه بنیادین مدرنیته بود – در
ارائهسیستم های ارزشی مورد وفاق و پذیرش
جهانی ،کامال ناموفق بوده است ،از طرفدیگر:
فقدان دانش کافی از فرهنگ هر جامعه ای
درجوامع عامل زوال هنر گردیده است.
با این حال ،کماکان می توان دالیلی را
برای نابودی آثار تاریخی در جهان شاهد بود.
در آستانه بروز فاجعه ای به این عظمت که
کمتر کسی تصور آن را می کند ،نقش قانون
چیست؟
آیا احترام به قانون نوعی بازگشت به
همان اخالقیات و تاکید بر ارزش های اخالقی
نیست؟
باید اذعان داشت که به هر حال یکی
از جنبه های بسیار جذاب هنر ،تالش در
راستایحفظ گرایش های تاریخی و فرهنگی
با یک چارچوب اخالقی است.
یک مشکل اساسی نیز در اینجا وجود
دارد زیرا افراد به میزان حیث محتوا و تعلق
ذهنی و کمال گرایی خود در چارچوب های
اخالقی قرار می گیرند .در واقع کلید فهم
مخاطبین از آثار هنری و میراث کهن ریشه
در شخصیت و اصالت افراد دارد.
رکن اساسی حفظ میراث کهن ،تعادل
هماهنگ سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی وگردشگری است.
لطمه زدن به ابنیه ،اماکن ،محوطه ها

و مجموعه های تاریخی یا مذهبی که در
فهرست آثارملی ثبت شده اند نه تنها موجب
مسئولیت مدنی و جزایی اشخاص خواهد شد،
بلکه ،آسیب رساندن به اموال و اتالف عمدی
آثار تاریخی که در زمره اموال ملی و دولتی
محسوب می شود پایه های نظام اقتصادی
جامعه را متزلزل می کند.
ایران به عنوان یک کشور باستانی
برخوردار از تاریخ کهن با قدمت  7هزار ساله
پیش ازمیالد مسیح در تمدن عیالم باستان،
آثار و ابنیه تاریخی فراوانی دارد که همواره
مورد طمع بیگانگان و عوامل داخلی آن ها
است .در راستای مبارزه با این نوع اقدامات
غیر قانونی ،دوازده ماده( 558الی )569
(قانون تعزیرات) مصوب سال  (1375جانشین
مواد  46و ()47قانون تعزیرات) مصوب سال
 1362به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی
تخصیص دارد .البته مواد دوازده گانه مذکور
فقط به (تخریب) این اموال نمیپردازد ،بلکه
اعمالی چون:سرقت ،کاوش ،خرید و فروش،
قاچاق و تغییردادن نحوه استفادهاز آنها را نیز
در بر می گیرد و بنابراین ،بهتر آن بود که این
مواد تحت عنوان ( جرایمعلیه اموال تاریخی و
فرهنگی) مورد تذکر قرار می گرفتند.
جرایم ارتکابی آن ها را می توان عالوه بر
جرم علیه اموال ،از زمره جرایم علیه آسایش
عمومی محسوب کرد.
در این بحران ،وظیفه انسان معاصر
تاکید بر تاریخ و فرهنگ جامعه خود و تقویت
صدای رو به تکامل و مشروعیت بخشیدن به
آنچه که ما انجام می دهیم در قالب حفظ
سنت ها و ارزش های فرهنگی جامعه مان
است.
بررسی پایدارترین و با هویت ترین آثار
هنری و تاریخی حاکی از نفوذ عمیق فرهنگ
وتمدن در آن جامعه است .هم چنین ،نشان
می دهد که آثار هنری فرآورده یک آفرینش
بی فکر و اندیشه نبوده است و هر یک متاثر
از هویت و عالیق شخصی خالق آن و ملهم
ازویژگیهای شخصیتی پدیدآورندگان است.
هدف تاریخ هنر ،شناخت و ارزیابی هنر،
از هر زمان و مکانی که آمده باشد و با هر
دستی که ساخته شده باشد.
وظیفه افراد در دوره معاصر با تفکرات
مدرنیسم و پست مدرنیسم حفظ ارزش های
گذشته و احترام به آن ها است ،که در این
راستا قانون نقش اساسی در جهان شمول
شدناین تفکرات دارد.
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نقش کار آفرینی زنان در توسعه صنعت گردشگری  . . .نگین کشاورزنیا _ دکتری جغرافیا

در دنیــای در حــال تحــول امــروز ،کامیابــی از آن
جوامــع و ســازمانهایی اســت کــه بیــن منابــع کمیــاب و
قابلیتهــایمدیریتــی و کارآفرینــی منابــع انســانی خود
رابطــه معنــی داری برقــرار ســازد .بــه عبارتــی دیگــر
جامعــه و ســازمانی مــی توانــد در مســیر توســعه،
حرکــت رو بــه جلــو و بــا شــتابی داشــته باشــد کــه
بــا ایجــاد بســترهای الزم منابــعانســانی خــود را بــه
دانــش و مهــارت کارآفرینــی مولــد تجهیــز کنــد تــا
آنهــا بــا اســتفاده از ایــن توانمنــدی ارزشــمند،ســایر
منابــع جامعــه و ســازمان را بــه ســوی ایجــاد ارزش و
حصــول رشــد و توســعه ،مدیریــت و هدایــت کننــد.

کارآفرینی فرآیند یا مفهومی است
که در طی آن فرد کارآفرین با ایده های
نو و خالق و شناسایی فرصتهای جدید ،با
بسیج منابع ،به ایجاد کسب و شرکتهای نو،
سازمانهای جدید و نوآور رشد یابندهمبادرت
می ورزد .این امر توأم با پذیرش خطرات
است ولی اغلب منجر به معرفی محصول
یا ارائه خدمت به جامعه می شود .بنابراین
«کارآفرینان» عوامل تغییر هستند که گاهی
موجب پیشرفت های حیرت انگیز نیز شده
اند.
از مهمترین ویژگی های جهان امروز،
تغییرات گسترده  ،افزایش پیچیدگی ها و
رقابت هاست  .تحوالت عظیم و مستمر از
خصوصیات محیط و فضای کسب و کار
است که لزوم توجه بههماهنگی با شرایط را
پررنگ می کند  .گردشگری صنعتی کلیدی
برای ایجاد شرایط اشتغال در سطح جهان
است این صنعت به عنوان موتور توسعه و
توانمندسازی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جوامع بوده و به دلیل پویایی آن ،دائما در
حال تغییر در جنبه های مختلف محیطی به
ویژه بخش تقاضای آن است .همین ویژگی،
گردشگری را به بستری مناسب برای ظهور
و توسعه کارآفرینی تبدیل کرده است .امروزه
تمامی کشورها برای دستیابی به هدفهای
راهبردی ملی ،رشد اقتصادی و تولید ثروت،
پویایی فرهنگی ،تعالی مدنی و انسجام
اجتماعی و غیره با توجه به در نظر گرفتن
بحث توسعه پایدار بر مبنای بسط نوآوری،
فناوری و کارآفرینی ،مدیریت دانش و دانایی
محوری در سطوح و حوزههای مختلف در
پی بالندگی سرمایه انسانی وارتقای کیفیت
نیروی انسانی خویش هستند.
بسیاری از صاحبنظران بر این باورند

6

مشکل اصلی کشورهای توسعه نیافته در
دنیای امروز کمبود سرمایه های مالی و
انسانی نیست ،عدم وجود کارآفرینی است.
کارآفرینی را باید راهی برای توسعه دانست
و علت موفقیت کشورهای صنعتی توجه
آنها به کارآفرینی است .کارآفرینی یعنی
داشتن ابتکار ،نوآوری و تفکر خالقانه برای
ارائه کسب و کارهای جدید از طریق کشف
و شناخت فرصت های محیطی و استفاده
بهینه از منابع موجود .کارآفرینان در برابر
ابهام و مخاطرات استقامت داشته و اعتماد
به نفس باال ،میل به استقالل طلبی و مرکز
کنترل درونی از ویژگی های آنان است .در
این میان ،نقش مهم زنان در کارآفرینی به
عنوان نیمی از نیروی انسانی کشور نباید
فراموش شود.
بر اساس گزارش سازمان همکاری
و توسعه ی اقتصادی؛ استفاده ی بهینه از
نیروی زنان جهان می تواند در افزایش رشد
اقتصادی ،کاهش فقر ،ارتقاء سطح سالمت
اجتماع و کمک به تضمین توسعه مناسب
در همه کشورها تاثیرگذار باشد .اما نرخ
مشارکت زنان در نیروی کار به طور قابل
توجهی در بیشتر کشورها نسبت به مردان
پایین تر است .الوی دینا ( )1995زنان
کارآفرین را این گونه تعریف می کند :زنانی
که به تنهایی یا با مشارکت و یا از طریق
ارث ،کسب و کاری را ایجاد کرده و با قبول
خطرات مالی و مسئولیت های اجتماعی،
اخالقی ،روانی و مالی در اداره روزانهشرکت
کنند و با خالقیت و نوآوری محصوالت
جدیدی را ایجاد یا گسترش دهند تا در بازار
بر رقبا غلبهیابند.
بطورکلي از مهمترين معيارها جهت
سنجش درجه توسعه يافتگي يك كشور،
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ميزان اهميت و اعتباري است كه زنان در
آن كشور دارا هستند .اكنون نگاه جهان،
بيشتر به سوي زنان معطوف شده است زيرا
امروز ،براي تحقق توسعه اجتماعي ،تسريع
فرايند توسعه اقتصادي و محقق شدن عدالت
اجتماعي ،چنانچه به زن بهعنوان نيروي فعال
و سازنده نگريسته شود ،قطعاً تأثير بسياري
كمي و كيفي نيروي
در روند توسعه وافزايش ّ
انساني آن جامعه خواهد داشت. نقش زنان در
توسعه ،مستقيماً با هدف توسعه اجتماعي و
اقتصادي بستگي داشته و از اين رو در تحول
همه جوامع انساني ،عاملي بنيادي محسوب
مي گردد .اين نوشتار در صدد است ،ضمن
انجام يك تحليل اقتصادي مختصر در زمينه
توسعه ،به چگونگي رابطه ميانموقعيت زنان
با توسعه يافتگي و تأثير گذاري مشاركت
آنان به عنوان نيمي از نيروي فعال جامعه
در فعاليتهاي اقتصادي ،براي تحقق توسعه
و عدالت اجتماعي بپردازد.
ارهان و دان ( )2001در نظریه ی خود
عوامل انگیزشی محیطی موثر در کارآفرینی
زنان را به دو دسته عوامل کششی و رانشی
تقسیم می کنند .عوامل رانشی نیازهایی
مانند کافی نبودن درآمد خانواده ،بیکاری،
فقدان رضایت شغلی و انتخاب مشاغل قابل
انعطاف به دلیل تعهدات خانوادگی را شامل
و سبب ورود زنان به کسب و کار می شود
و عوامل کششی موثر در کارآفرینی زنان،
فرصت ها ،شرایط و فضای کسب و کار،
فرهنگ جامعه و شرایط حاکم بر محیط
است که می تواند انگیزه ی زنان را برای
کارآفرینی تحریک نماید.عوامل موثر زیادی
در توسعه کارآفرینی زنان وجود دارد که از
آن جمله می توان به عوامل فردی یعنی
ویژگیهای شخصیتی ،سرمایه انسانی مانند

تحصیالت ،دوره های آموزشی ،تجربه و
مهارت های مدیریتی ،عوامل شبکه ای
یعنی ارتباط با دوستان نزدیک و مجرب و
قابل اعتماد و عوامل محیطی یعنی عوامل
فرهنگی(فرهنگ رسمی) ،عوامل سیاسی و
تکنولوژیک اشاره کرد .موضوع مورد بحث
در این تحقیق کارآفرینی زنان در بحث
توسعه صنعت گردشگری است ،با توجه به
فعالیت
اینکه گــــــردشگری به عنوان یک
ّ
فرابخشی و بازرگـانی نقش به سـزایی در
رشـــد و توسعه ی اقتصادی کشـورها
به ویژه کشورهــای در حال توسعه دارد،
گردشگری به عنوان ابزاری برای مقابله با
مشکالت اقتصــــاد کالن در سرزمین های
ماهیت فرابـــخشی
مقصد به شمار می رودّ .
بودن این صنعت موجب اشتغال مســتقیم،
در زیر بخش های صنعت و اشتغال
فعالیت های
غیرمستقیم در بـــــسیاری از
ّ
مالــی ،تبلیغاتی ،ف ّنی ،حقوقی ،حمل و نقل،
مواد غذایی و نظایرآن می شود.
گردشـگری و جهانگردی عالوه بر
فعالیت اقتصادی با ایجاد
ویژگی های یک
ّ
پیوندهای فرهنگــی و اجتماعی میان
کشورها ،بر روابط بین آن ها تأثیرگذار
است .کارآفرینی و کارآفرینان نقش کلیدی
در روند توسعه و پیشرفت اقتصادی جوامع
مختلف ایفا می کنند .مقوله گردشگری
فرصت های گسترده ای برای کسب درآمد
زنان در غالب استخدام رسمی و غیر رسمی
از طریق زنجیره های ارزش پیچیده ایجاد
شده در اقتصاد مقصد فراهم کرده است .زنان
در توسعه صنعت گردشگری بومی نیز نقش
تعیین کننده دارند .توسعه ،مفهومی فراگیر
دارد و به معنی رشد و پیشرفت همه جانبه
است که مشمول تغییرات پیوسته اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی است .توسعه را می توان
کمی شرایط زیست
تح ّول و ارتقاء کیفی و ّ
و تولید و فرهنگ بومی و جوامع انسانی
در خالل زمان دانست .امروزه توسعه از
مفهوم الگوی اقتصادی محض ،خارج شده
و عالوه بر رشد اقتصادی ،با الگوی عدالت
اجتماعی،توسعه انسانی ،خوداتکایی و تعادل
بوم شناسانه پیوند خورده است .در ارتباط
با توسعه گردشگری می توان یادآور شد که
از طریق ایجاد شغلهای مختلف ،بیکاری را
کاهش داده و فقر را در جوامع از میان میبرد
و فرصتهای اشتغال زایی بیشماری برای
زنان در بخشهای اشتغال رسمی و غیررسمی
ایجاد مینماید .کارآفرینی،عنصری است که
در هیمنه ی پیچیدگی زندگی اجتماعی
انسان امروز ،که در آنعدم قطعیت به جای
ثبات و اطمینان ،تغییر جایگزین سکون و
آرامی و ابهامجانشین شفافیت گردیده است
می تواند بعنوان راهکار مقتضی مواقع دشوار
به بسیاری از دغدغه ها پایان داده و کاروان
سعادت جامعه را به سالمت به سرمنزل

مقصد هدایت نماید.
توسعه فرهنگ کارآفرینی نوعی فرهنگ
اجتماعی است که رفتارکارآفرینانه را تشویق
و حمایت می کند .در هر جامعه ای این نوع
فرهنگ می بایست در میان زنان مجموعه
نیز پرورش یابد .در توسعه فرهنگ کارآفرینی
چندهدف اساسی دنبال می شود :
• ایجاد بستر الزم برای تربیت زنان
کارآفرین
• تشویق زنان به مشارکت فعاالنه
در طرحهای کارآفرینی
• تشویق سازمانهای دولتی و
غیردولتی به حمایت از فعالیتهای کارآفرینی
در میان زنان
با توجه به سطح فرهنگی ،روابط
اجتماعی ،نظام آموزشی ،نوع حمایت های
دولتی ،زیرساخت های اجتماعی ،دسترسی
به سرمایه های خطرپذیر ،مهارت های کسب
و کار و سطح فناوری ،سطح کارآفرینی در
بین کشورهای مختلف بسیار متفاوت است.
بررسی ها نشان می دهد در کشورهایی که
زیرساخت ها و قوانین حمایتی مناسبی
دارند ،قانون مالکیت معنوی رعایت می شود
و هزینه قابل مالحظه ای در بخشتحقیقات
و بخش های تحقیق و توسعه صرف می شود.
کارآفرینی دارای سطح باالتری بر اساس
فرصت هاست.
در کشورهای وارد کننده صنایع
پیشرفته(HT)سطح کارآفرینی اغلب پائین
و فعالیت های کارآفرینی بر اساس ضرورت
ها شکل می گیرد .کارآفرین نوآور و خالق،
مخاطره پذیر و مسئولیت پذیر است .او هدف
گرا ،واقعگرا و رشدگرا است .کارآفرین دارای
عزم و اراده ،اعتماد به نفس و استقالل طلب
است .قدرت تخیل ،دوراندیشی ،خودجوشی،
بصیرت ،تفکر مثبت ،توانمندی در ایجاد
ارتباط از دیگر ویژگی های کارآفرینان است.
همه از نقش موثر بانوان در توسعه
اقتصادی کشورها اطالع داریم و حضور
گسترده این گروه از جامعه را هماکنون در
جامعهاقتصادی کشورمان نیز درک کردهایم
و شاهد فعالیت اقتصادی بانوان دوشادوش
مردها هستم اما صنعت گردشگری که به
عنوان یکی از صنایع درآمدزای جهانی
شناخته شده است هماکنون مورد توجه
دولتمردان اقصی نقاط دنیا قرار گرفته ،ولی
در کشورمان نسبت به اهمیت حضور بانوان
در این صنعت هنوز فعالیت مناسبی صورت
نپذیرفته و به نوعی به آن بیتفاوت بوده اند.
حال آن که طبق آمار رسمیسازمان جهانی
گردشگری (UNWTO) بین  60تا 75
درصد از کل فعاالن عرصهگردشگری جهان
را بانوان تشکیل میدهند .طی سالهای اخیر
شاخههای مرتبط با صنعت گردشگری رشد
خوبی داشته که با توجه به مشارکت باالی
بانوان در عرصههای مختلف اقتصادی ،در

این صنعت هم شاهد حضور بانوان در جایگاه
خوبیبودهایم.
نقش کارآفرینی زنان در توسعه
گردشگری روستاها نیز بحث بسیار مهمی در
دنیای امروز محسوب می شود شهرنشینان
در جامعه برای دوری از هیاهوی روزانه و
رسیدن به آرامش مقصدهای گردشگری
که برپایه زندگی روستایی در دل طبیعت
را انتخاب می کنند و با توجه به اینکه
در هر مقصد گردشگری جهت باال رفتن
میزان جذب گردشگر در منطقه می بایست
تمامی عواملی که می تواند در بحث توسعه
گردشگری در مقاصد مختلف حائز اهمیت
باشد مورد بررسی قرار گیرد ،با توجه به اینکه
توسعهکارآفرینی تنها استراتژی مناسب برای
توسعه گردشگری در روستاها نیست ،اما
نسبت به سایر استراتژیهاهزینه کمتری دارد
و برای محیط روستایی مناسب تر است .با
توسعه کارآفرینی و ایجاد شرکتهای کوچک
کارآفرین و فعالیت زنان روستایی و نقش
آنان در چرخه اقتصادی خانوارها و آسان
شدن دسترسی به کاالها و خدمات مورد
نیاز خود در داخل روستا سبب می شود این
امر تأثیر زیادی در رشد اقتصادیروستاها و
کاهش پدیده مهاجرت به شهرها را داشته
باشد .روستاها نیز همچون شهرها ،مملو از
فرصتهای جدید و کشف نشده ای هستند
که شناسایی و بهره برداری به موقع از این
فرصت ها و ایجاد کسب و کارهای جدید و
رقابت پذیر بر مبنای آن ،می تواند مزایای
اقتصادی چشمگیری برای روستاییان ایجاد
کرد.
دست اندرکاران توسعه کارآفرینی در
روستاها نیز با توجه به توانمندی جمعیت
زنان روستا بر فعالیت هایزیر تأکید دارند:
• تشویق و حمایت زنان کارآفرین
روستایی برای ایجاد کسب و کارهای جدید
(صنایع دستی )
• تشویق کسب و کارهای موجود
به توسعه فعالیت هایی که سبب جذب
گردشگر در روستا و حرکت به سمت تحقق
ایده های جدید و کارآمد
• تشویق روستاییان به مشارکت
فعاالنه در طرحهای کارآفرینی روستایی و
حمایت از زنان کارآفرین

نشریـــه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال سوم  -شماره  - 12شهریور ماه 1396

7

پیشنهاد سفر  . . .اسالم؛ رویایی ترین جاده جنگلی ایران

اَسال ِم از شهرهای استان گیالن در شمال ایران است که
در شهرستان طوالش قرار دارد .صنایع دستی (گلیم و سفال)،
فراوردههای دامی ،چوب و کاغذ این ناحیه شهرت فرامنطقهای دارد.
در پیرامون این شهر گردشگاههای فراوانی وجود دارد از جمله ساحل
و پارک جنگلی گیسوم ،مسیر رؤیایی اسالم به الماس و منزل جالل
ال احمد .مردم این ناحیه به زبان تالشی صحبت میکنند.

به دلیل قرار گرفتن جاده اسالم به خلخال در منطقه شمالی
کشور و استان گیالن و اردبیل ،در اغلب فصول سال بارش باران در
منطقه دیده میشود و به دلیل ارتفاع زیاد آن (در نزدیکی خلخال)
دمای هوا نیز حتی در تابستان سرد است و باید لباس مناسب به
همراه داشت .گردشگرانی هم که تصمیم دارند شبها در این منطقه
بمانند ،باید لباس و تجهیزات کافی به همراه داشته باشند .البته در
نزدیکی روستاها و بخشهای عشایری چادر بزنند .گردشگرانی که از
خلخال به سمت اسالم حرکت میکنند ،با رانندگی مسافت کوتاهی
از جاده زیبای گیسوم و جنگل و ساحل آن نیز دیدن خواهند کرد.

جاده اسالم به خلخال از بخشهای مختلفی تشکیل شده است.
اگر از شهر اسالم این مسیر را شروع کنید ،ابتدا با جادهای پوشیده
از درختان جنگلی مواجه خواهید شد که مسیر بسیار پیچ در پیچ
و البته زیبایی دارد .با دور شدن از شهر اسالم و حدود یک ساعت
رانندگی ،منظره اطراف به دشتهای سرسبز تغییر پیدا میکند و
دامنه دید وسیعی خواهید داشت.

8
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به دلیل وجود دریای خزر در نزدیکی این جاده ،همیشه
شاهد رطوبت و مه در جاده هستیم و البته همین موضوع نیز ظاهر
بسیاری زیبایی به آن بخشیده است .در این مسیر ،روستاها و مناطق
عشایرنشینی وجود دارند که بسیار زیبا هستند .کلبههای کوچک،
کندوهای عسل ،دشتهای گل و موارد این چنینی دالیلی هستند که
باعث میشود سفر به این منطقه لذتبخشتر باشد.

گردشگرانی که از تهران قصد سفر به این منطقه را دارند ،باید
توجه کنند حدود  ۴۵۰کیلومتر مسیر در پیش خواهند داشت تا به
خلخال برسند و اگر بدون توقف به صورت عادی این مسیر را طی
کنند ،بعد از حدود  ۸ساعت به آنجا خواهند رسید .اما اگر میخواهید
که ابتدای حضورتان در این مسیر از اسالم باشد ،در این صورت باید
به ترتیب قزوین ،رشت و پلیس راه سراوان را پشت سر بگذارید و از
پل دو برگردان فومن به رضوانشهر و چوکار بروید تا به اسالم برسید.
بخشهایی از فیلم حضرت سلیمان نیز در مناطقی از اسالم ساخته
شده بود و شهر اورشلیم را تداعی میکرد.

منابع:
 .1جاده اسالم به خلخال؛ رویایی ترین جاده جنگلی ایران؛ سعید میرزاپور -وبسایت کجارو

صنعت گردشگری و اشتغال

 . . .معصومه توحیدلو  -کارشناس ارشد گردشگری

صنعت گردشگری گسترده ترین صنعت خدماتی و مهمترین
صنعت اشتغال زا در دنیا محسوب می شود .میزان سرمایه گذاری
برای ایجاد یک فرصت شغلی در صنعت گردشگری بسیار پائین تر
از دیگر صنایع است وبه عبارت دیگر اشتغال زایی در این صنعت به
سرمایه گذاری کمتری نیاز دارد و تردیدی نیست که همه کشورها
در رقابتی تنگاتنگ در پی بهره گیری از مزایای اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی و به ویژه دریافت سهم بیشتری از درآمد جهانی حاصل
از گردشگری و همچنین باال بردن سطح اشتغال در کشور متبوع
خودهستند .صنعت گردشگری پس از صنایع نفت و اتومبیل سازی
به سومین صنعت در آمد زا تبدیل شده است .ضمن آنکه از لحاظ
اقتصادی سبب ایجاد اشتغال ،کاهش بیکاری و افزایش درآمد می
شود .برای ورود هر گردشگر در کشورها مولفه هایی چون امنیت،
ارایه خدمات بهینه ،میراث غنی فرهنگی و تاریخی ،جاذبه های
طبیعی ،دریا و دریاچه ،تنوع آب و هوا ،ویزای سهل و آسان مورد
نیاز است که با فقدان هر یک از این موارد ورود گردشگر با مشکل
مواجه می شود .کویرنوردی ،آب درمانی ،غارنوردی ،کوهنوردی،
شکار ،ماهیگیری،اسکی روی ماسه ،گردشگری روستایی ،ورزش های
آبی ،دیدن چشم اندازهای طبیعی مانند آبشار ،رودخانه ازبخش های
اکوتوریسم هستند .اکوتوریست ها غالبا با گرایش زیست محیطی
هستند و می توانند در پاالیش وحفاظت از محیط زیست ،گسترش
فرهنگ زیست محیطی در بین مردم جوامع مقصد نقش موثری ایفا
کنند .ایران از نظر وجود آثار تاریخی و فرهنگی در میان ده کشور
اول جهان قرار دارد و از نظر جاذبه هایاکوتوریسمی و تنوع اقلیمی
نیز جزو پنج کشور برتر دنیا است.
فعالیت گردشگری امروزه به عنوان یکی از مهمترین و پویاترین
فعالیت در جهان مطرح است .براساس گزارش سازمان جهانی
گردشگری ،در آمد حاصل از گردشگری بین المللی در سال 1990
تا  2005تقریبا بیش از دو برابر شده و از  270میلیارد دالری به
680میلیارد دالر افزایش پیدا کرده است .بنابراین گردشگری در حال
حاضر ،با پویایی خاص خود می تواند تاثیرات عمده ای بر تحوالت
اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی درسطوح مختلف بین المللی،
ملی و محلی بر جای گذارد. یکی از شاخه های موثر در اشتغالزایی
صنعت گردشگری ،گردشگری فرهنگی است .گردشگران عالقمند به
فرهنگ ملل ،خود دارای فرهنگ های مختلف ،نیاز ها ،سالیق و
خصوصیاتی هستند که کشور میزبان می بایستی برای ارائه خدمات
گردشگری و معرفی فرهنگ خویش به گونه ای خود را با فرهنگ
میهمانشمطابقت دهد که جذابیت ،حالوت و اصالت فرهنگ خود را
به صورت واقعی کامل و هنرمندانه به گردشگرعالقمند منتقل کنند.
نیروی انسانی مهم ترین رکن توسعه گردشگری است .بایستی
از مبدا ورود ،یعنی مامور گذرنامه تا رانندهتاکسی تا پذیرشگر هتل،
فروشنده تور و  ...آموزش قوی ببینند .به عنوان مثال نشان می دهیم
که  64درصد از میهمانان یک رستوران با فضای دلپذیر و قیمت پایین
و غذایخوب با سرویس بد ،به دلیل بی تفاوتی و کم توجهی میزبانان
دیگر به آن واحد بر نگشتند .ادامه حیات مراکز خدماتی ،پذیرایی و
اقامتی و به طور کلی گردشگری به بازگشت میهمان بستگی دارد.
آموزش در اینجا رکناصلی را ایفا می کند .باید با سامانه های مهم
میهمانداری آشنا شویم و یادمان باشد که باوجود یک میلیون و
200هزار جاذبه ای که داریم مهم ترین جاذبه کشورمان گردشگری
است .برای اشتغال در رشته های مختلفصنعت گردشگری می توان
با آموزش های فشرده کوتاه مدت و میان مدت اشخاص صاحب ذوق،
سلیقه والیق در امر مدیریت را آماده کار کرد .در ابعاد جهانی و در
سطح اقتصاد گردشگری برآوردها نشان داده اند که بیش از 2/192

میلیون شغل بهواسطه ی گردشگری ایجاد شده است ،به طوری که
از هر  4/12عدد شغلی که در جهان وجود دارد یک شغلمربوط به
گردشگری است .بنابراین صنعت گردشگری در بسیاری از کشورها
به عنوان بزرگترین سازمان و نهادی که نیروی انسانی را به کار می
گیرد ،مطرح است .به طوری که یک مطالعه انجام شده نشان داد با
ایجاد یک هتل جدید در کارائیب تخمین زده می شود که به ازای
هر  80000دالر سرمایه گذاری در صنعت گردشگری منطقه41 ،
فرصت شغلی ایجاد می شود .این مطالعه نشان می دهد که همین
میزان سرمایهگذاری در صنعت نفت تنها  16شغل جدید و در صنایع
سنگین  14شغل ایجاد خواهد کرد.
از مهم ترین ویژگی های اشتغال گردشگری می توان به موارد
زیر اشاره کرد:
الف) کاربر بودن نسبی صنعت گردشگری: وجود فعالیت های
کارآفرینی کوچک در بسیاری از حوزه های گردشگری را می توان
دلیل اشتغالزایی مناسب این صنعتدانست .گردشگری زمینه ایجاد
شغل های جدید و همچنین مشاغل فصلی را فراهم می کند.
ب) مشاغل با دستمزد پائین: بخش گردشگری درآمد یکسانی
را ایجاد نمی کند .در بیشتر کشورها ،سطح دستمزدها در اینبخش
نسبت به سایر بخش ها پائین تر است:
ج) اشتغال پاره وقت: ماهیت بسیاری از فعالیت های مسافرتی
و گردشگری شاغالنی را می طلبد که به طور شبانه روزی یا دست
کم بیش از ساعات کار معمول کار کنند .این امر به معنای چند نوبت
کاری یا کار پارهوقت اضافی است.
د) فصلی بودن مشاغل صنعت گردشگری :فصلی بودن اشتغال
در صنعت گردشگری عالوه برمشاغل مستقیم گردشگری ،در مشاغل
غیرمستقیم مرتبط با صنعت گردشگری نیز تاثیرگذار است و در
بازارهای آزاد کار ،این امر اغلب به مهاجرت موقت و گسترده نیروی
کار می انجامد.
ه) ایجاد اشتغال برای زنان و جوانان :بیش از 90درصد کارکنانی
که در تدارکات و مهمانداری در شغل های پیشخدمت ،گارسون،
مراقبت از کودک ،نظافتچی ،کمک خانه دار ،رختشویی و نظایر آن
کار می کنند زن هستند.یکی از راههای امن توسعه اقتصادی پایدار
و ایجاد اشتغال در تمامی کشورها به ویژه کشورهای در حالتوسعه
رشد و توسعه صنعت گردشگری است که می توان از این طریق
معضل بیکاری را در کشورها تاحدودی بهبود بخشید.
بسیاری از کشورها ازجمله کشورهای اسالمی به اهمیت استفاده
از این صنعت پی برده اند و به این صنعتبه عنوان صنعتی درآمدزا
که ارزش افزوده باالیی را به دنبال دارد ،می نگرند .کشورهای مالزی،
ترکیه ،و تونس ازجمله کشورهای اسالمی هستند که به سرمایه
گذاری های کالن برای جذب گردشگر در کشورهای خود اقدام
نموده اند.
توجه به گسترش و توسعه صنعت گردشگری در ایران نیز می
تواند به عنوان یکی از راهکارهای رهایی از اقتصاد تک محصولی و
افزایش منابع درآمدی کشور و همچنین به عنوان راه حلی برای رفع
معضل بیکاریمطرح شود.

منابع:
پهلوانان حسین و لطیفی ،حسن و جادری ،جاسم ،1384 ،توریسم و در آمد هایی
ارزی ،انتشارات بهداد.
تسلیمی ،محمد سعید ،1396 ،فصلنامه دانش و مدیریت.
http://www.civilica.com
http://www.jobportal.ir/s
نشریـــه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال سوم  -شماره  - 12شهریور ماه 1396
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دره شهر؛ سرزمینی به قدمتتاریخ در انتظار گردشگران
زینب ایزدی نیا _ کارشناس ارشد تاریخ و فرهنگتمدن اسالمی

ن بشــر دارد و آدمــیدر طــول تاریــخ همــواره با
خ تـــمد 
گردشــگری ،قدمتــی بـــهدرازایتـــاری 
موضــوعســیر و ســیاحت آفــاق و اســکانمســافران و ســیاحان بــه اشـــکال وبــا وســایل گوناگــون
ســروکار داشــتهاســت؛ صنعــت گردشــگري پديــدهاي اســت کــه از گذشــته هــاي دور،مــورد
توجــه جوامــع انســاني بــوده وبــر حســب نيازهــاي متفــاوتاقتصــادي ،اجتماعــي ،تاريخـي و ...بـه
س ا ز انـــقالبصـــنعتي ،بـــه ويــژه قــرون اخير،
حرکـت خــود ادامــه داده اســت.ايــن پديــده که پـ 
بــهطــور چـــشمگيري تـــوسعه وگـــسترش يافتــه اســت ،بــه وجــودآورنــده ي دانــش و فــن آوري
مهم ـي د ر مناســبات بيــن المللــي وتوســعه ي اقتصــادي ،اجتماعــيکشــورها بــوده اســت .رونــد
رو بـــهرشـــد صـــنعتي شــدن در دو قــرناخيــر ،همــراه بــا برخي مــوارد ديگـــراز جـــمله افزايش
اوقــات فراغــتمــردم و بهبــود زيرســاخت هــايارتباطــي و گســترش صنعــت حمــلو نقــل ،تقاضـا
ي بهمثابــه ي يکي
بــراي گردشــگري درســطح جهــان را افزايش دادهاســـت و امـــروزه ا ز گـــردشگر 
از بزرگتريــن صنايــعفعــال در جهــان نــام مــي برنــد .صنعــتگردشــگري کــه بــر مبنــاي ســفر
ي و ...را د ر بــر مــي گيــرد.
اســتوار اســت ،اهــداف جامعــي درزمينــه هــاي ســياحتي ،زيارت ـ 

ا ز آنجا که هر اقلیمی دارای مختصات
و ویژگیهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و دینی خاص خود است ،روند
تـوسعهی گـردشگری در هرکشور و اقلیمی،
بهصورت آگاهانه یا ناآگاهانه ،خواسته یا
ی گوناگون
ناخواسته ،تابع مستقیم ویژگیها 
همان کشور است .به بیان دیگر ،نوع
ساختارهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی
هر کشور ،بهطور مستقیم یـا غـیرمستقیم،
یـک عامل بنیادی در میزان رشدگـردشگری
بـهشمار مـیرود و بر این اساس هر نوع
برنامهریزی برای رشد گردشگری در هر
کشوری ،باید بر خصوصیات سیاسی و
اقتصادی و اجتماعیهمان کشور مبتنی بـوده
و بـا تـوجه کالن و جدی به آن ویژگیها
انجام شود .همچنین توجه اقتصادی صرف
به مقولهی گردشگری و بیتوجهی محض
ت فرهنگی آن ،ممکن اسـت نـتایج و
به تبعا 
پیـامدهایمخربی داشته باشد.
در این میان ،استفاده از راهکارها
و روشهای تـاریخی میتواند نقش مؤثر
و مفیدی در بهبود و توسعهی روشمند
گردشگری داشته باشد و این امر مستلزم
خ با گردشگری
توجه ب ه رابـط هی مـیان تاری 
و بهرهگیری این دو از یکدیگر است .رابطه
و تعامل علم تاریخ بـا مـوضوع گردشگری،
یک رابطهی دوسویه است ،بدین مـعنا کـه
هـر دو حوزه از جهاتی به یکدیگر وابستهاند
و هر دو مـیتوانند مـکمل هم دیگر باشند.
ی موضوعات تاریخی بدون
شناخت و بررس 
دیدارعینی مکانها و آثار تاریخی،شـناختی
نـسبتا ناقص و در برخی موارد دشوار اسـت.
در مـواردی دیدار عـینی آثـا ر و مـحیطهای
کهن میتوانند تصوی ر تازهای از اطالعات
تـاریخی مـوجود عرضه کند .از سوی دیگر،
گردشگری ،صرفنظر از کارکردهای اقتصادی
ی تعیینکنندهای
وسیع خود ،نـقش فـرهنگ 
در ارائهی نگاه صحیح و مؤثر بـ ه گذشته بر
عهده داشـته و از طـریق گردشگری میتوان
به توسعهی مـعلومات و نـگاههای تاریخی
صحیح نیز همت گماشت.
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یکی از انگیزههایی که گردشگران را به
شهرها میکشاند ،وجود جاذبههای یادمانی و
تـاریخی درشـهرها ،به ویژه شهرهای قدیمی
ی و تـاریخی در
است .جـاذبههای یـادمان 
شـهرها بـا انگیزههای گوناگون بـه وجـود
آمدهاند .گروهی از جاذبهها ،برای ماندگار
شدن رویدادی مهم و یا به مناسبت یادآور
شدن دورهای دارای اهمیت در تـاریخ
شـهرها ،احـداث میشوند .مجموعه اقداماتی
که با هـدفهـویت شـهری در شـهرهاانـجام
مـیگیرند ،تابع مولفههای متعددی هستند،
مهمترین این مؤلفهها از بعد کاربردهای
گردشگری و مؤلفه مصنوع هویت شهری ،از
ی است.مصادیقی
دورههای گوناگون تاریخ 
مانند شکل شهر ،ساختار شهر ،فضاها و
ساخت و سـازهای عمومی،کاخها و محلهها
از جمله عناصر تشکیلدهنده هویت تاریخی
شهرهاهستند.
به تأييد سـازمان يونـسکو ،ايران،از نظر
آثار تاريخي و فرهنگي در ميان هشت کشور
نخست جهان جاي دارد و از منظ ر جـاذب ه
هـاي طبيعت گردي و تنوع اقليمي جـز و
پنـج کشور بـرتر دنـياست .در کشور ما از
مواهب الهـي بـه نحو مناسبي بهره برداري
وسودآوري نشده است.
واقعيت ام ر حاکي از عدم رشـد اين
ي
ن د ر مقايسهبا ساير کشورها 
صـنعت در ايرا 
جـهان است.در واقـع ،بـسياري از نقاط ايران
با وجود دارا بودن جـاذبه هـايفراوان ،حتي
از گردشگرانداخلي نيز بي بهره مانده است.
شهرستان دره شهر جاذبه هـايفـراوان
گردشگري دارد .شهر باستاني ماداکتو يکـي
از مـهم تـرين جاذبه هاي اين شـهرستان
اسـت ،تا جايي که مـورخان و تـاريخ نگاران
از آن به نام نخستين شهر تاريخي دوره ي
ساساني نام برده اند.
از ديگر جاذبه هاي تـاريخي اين
شـهرستان مي توان به :آتشکدهي چهارطاقي،
پل گاوميشان،تـنگ بـهرام چوبين ،قـلعه ي
زينـل (زبـيده) ،قلعه ي کلم (بدره) ،قـلعه
ي ميرغالم هاشمي ،قلعه ي پوراشرف ،دره
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ي باستاني محوطه ي الرت ،آرامگاه سيد
سيف الدين محمد ،امامزاده پيرمحمد (ع)
دره باستاني مـحوطه الرت اشـاره نمود .هم
ي طـبيعي شـهرستان دره
چنين ،جاذبه ها 
شهر از جـمله دامـنه ها ،دره ها ،کـوهپايه
هـا وبه ويژه رودخانه ي سیمره ،بسيارزيبا و
منحصر به فرد هستند؛ اما عليرغم برخورداري
ي و
اين شهرستان از جاذبه هـاي تـاريخ 
طـبيعي بي نظير ،هنوز از دستاوردهاي
صنعت گردشگري آن چنان کـه بـايد بـهره
نـبردهاسـت
گذری بر تاریخچه دره شهر
شهرستان دره شهر با آثار متعددتاریخی
یکی از مراکز تاریخیاستان ایالم به شمار می
رود کهبیشتر آثار آن مربوط به دورهساسانی
و اسالمی است و از ۷۳۵اثر تاریخی و طبیعی
استان ایالم که ثبت ملی شده بیش از ۱۵۰
مورد آن در شهرستان درهشهر قرار دارد. نام
دره شهر شایداز رود سیمره گرفته شده باشد
که این رود تا قبل از ورود ایالم« گاماسب»
نام دارد و هنگام ورود به ایالم سیمره نامیده
می شود. این شهر درکنار رود سیمره در دره
ای از دره های کبیر کوه قرار گرفته ،و گویا
به این دلیل دره شهر نام گذاری شدهاست.

یم ِره یا ماداکتو شهری باستانی در
سِ َ
ضلع غربی و جنوب غربی دره شهر است ،در
واقع شهر قدیمیتر دره شهر ،سیمره نام دارد.

ماداکتو نیز نام پیشین سیمره بود .این شهر
مربوط بهاواخر دوره یساسانی و قروناولیه
ی اسالمی است و مرکز ایالت مهرجان قذق
بوده است به عبارتی پایتخت تابستانی آن
دوره بوده است .این شهر باستانی بزرگترین
محوطه تاریخی در سطح استان ایالم است.
مساحت این شهر بالغ بر  ۲۰۰هکتار است.
شهر باستانیسیمره جزو اولین آثار ثبت شده
در فهرست آثار ملی ایران است .این محوطه
درسال۱۳۱۰شمسی به شماره ۶در فهرست
آثار ملی کشور بهثبت رسیده است .دره شهر
به دلیل فراوانی وتنوع قلعههای تاریخی در
محدوده شهرستان ،به شهر قلعههای ایران
شهرت دارد .دره شهر همچنین به لحاظ
زمینشناسی بزرگترین ژئوپارکدنیا محسوب
میشود.
مهرجانقذق کـه در اصـل واژه فـارسی
آن مهرگان کده است ،بهقسمتی ازغرب ایران
ی اطالق شده است ،در کتب
دوره ساسان 
مورخین و جغرافی نویسان اسالمی عینا و
بدون تغیی ر مورد استفاده قـرار گرفته است.
مهرجانقذق از سه کلمه مرکبشده،جزء اول
س یا محبت و شفقت
آن«مهر»به معنای شم 
است ،و جزء دوم آن «جان» به معنای نفس
یا روح ،و جزء آخر آن قذق نام مردیست،
بنابراین معنای کلمه مزبور ،محبت روح قذق
ق خواهد بود .کهبه نظر می
یاشـمس روح قذ 
رسد واژه فوق الذکر ازاسامی مقدس و معمول
دورهساسانی بوده است.
 از تاریخچه مهرجانقذق در دوره قبل
ع باستانی اثری نیست که
از اسالم در مناب 
ن منابع ،موقعیت
بـتوان با مـراجعه به آ 
تاریخی و جغرافیائی آن را روشن نمود ،ولی
در منابع و ماخذ بعد از اسالم بهویژه در کتب
ی و جغرافیائی به این مکان اشاره شده
تاریخ 
است که فقط دورنمای تاریکی از این مناطق
ی زنده می سازد .اغلب این
را در ذهن آدم 
ق را جـزئی ازخـاک عیالم
منابع مه ر جـانقذ 
قدیم دانستهاند ،عیالمیان از اقوامی بودهاند
که قبل از ورود مـادها و پارس ها بر خطۀ
کردستان و لرستان و خوزستان فرمانروائی
می کردهاند ،گیرشمن می گوید :این اقوام از
جنوب به شمال عبارت بودند از:«عیالمیان»،
«کاسیان»« ،لولویان»» ،گوتیها» ،همه این
ها به یکنژادی متعلق اند و زبان آنان همبـه
م وابـسته است.
ه
تاریخ عیالم با تاریخ سومر و آکاد
مربوط بود ،ولی د ر اوایل هزارۀ دوم پیش از
مـیالد عیـالمی ها عـظمت و قدرتی کسب
ل شدند و سپس به تصرف
کردن د و مستق 
بابل اقدام کردند .تا اینکه طوایف مـاد در
ی کـوهستانی جنوب خزر و دامنههای
نـواح 
شرقی زاگرس سکنا گزیدند و به تدریج
قدرت به دست آورده و عیالم را تصرف
نمودند مـادها عاقبت تبعیت از هخامنشیها
را پذیرفتند .عیالم در زمان هخامنشیان با
توجه به کتیبههای موجود هـمواره بـه نام

خـوزستان و سرزمین ما د یاد شده است.
در اواخر پادشاهی سلوکیان چون قدرت
این سلسله رو به ضـعف گـرائیده بود ،عیالم
نیمه مستقل ،تشکیل پادشاهی مستقلی را در
نواحی غرب ایران داد که سـرانـجام و بـنا به
اظها ر دیاکونفروسی با تمام قدرت و شوکتی
که پیدا کرده بود مقهور پارتها گردید .پس
از انقراض اشکانیان حکومت ساسانی هـمان
استقالل های داخـلی را که نواحی مختلف
ایران در زمـان اشـکانیان داشتند ،مراعات
نمودند .این شهر در زمان عمر بن خطاب
به تصرف اعراب درآمد .پس از حمله اعراب
سیمره یا درهشهر حاکم نشین شد و تا سده
چهارم هجری قمری ،آباد وپرنعمت بود.
شهر سیمره که در دوره اسالمی
جـانشین نـاحیه مهر جـانقذق شد .بر اثر
زلزلهای که در کتب تاریخی بدان اشاره شده
در مـعرض نـابودی قرار گرفت .طبری مورخ
معروف در ذیل وقایع سال   258هجری
ویرانی سیمره را این طور بـیان مـی کند ،
« در همین سال در سیمره ویرانی بزرگی
روی داد که قسمت اعظم شهر فرو افتاد و
بیش از بـیست هـزار تن کشتهشدند. »
وجود بالیا و حوادثی چـون زلزله و
کشمکشهایملوک الطوایف قـرن های پنجم
وشـشم هجری در منطقه جبال وسر انـجام
حـمله ویران گرانه مغول و تاتارسرنوشت
شهرهای چون سیمره را به زوال و نابودی
سوق داد و تنها نشانی کـه ازآنـها باقی ماند
خرابههائی بود کـه حـمداهلل مستوفی یک یا
دو قـرن بـعد بدان اشاره کرده و می گوید:
«سـیمره ،شهری نیک بوده است و اکنون
خراباست.»
با توجه به سنگ نبشتهای که در کتاب
آثا ر باستانی و تاریخی لرستان درج شده
مـنطقهای که قـبل از حـملۀ مغول مهر
جانقذق و ماسبذان با دو مرکز بنام های
سیروان و سیمره معروف بود ،بعد از حملۀ
مغول به ویژه در دوران سـلطنت صفویان
تبدیل ب ه منطقه پیشکوه و پشتکوه لرستان
گردید ،و حکامی هم که تا زمـان قـاجارها
بـر این منطقه فرمانروایی کردهاند د ر سنگ
نبشتۀ مذکور درج گردیده است.
دره شهر ازدید باستانشناسی
بررسی متون تاریخی و داده های
باستان شناسی حاکی از آن است که والیت
مهرجانقذقیکي از مناطق مهم ایرانبودکه
در محدوده ی شهرستان دره شهر ،به ویژه
دره ی سیمره ،شکل گرفته و تاریخ حیات
آنبه دورهیاشکانیبرمي گردد.دادههای
باستان شناسی در تأیید متون تاریخی ،هم
توالی استقرار از دورۀ اشکانی تا قرن چهارم
هجری در درۀ سیمره را نشان می دهد،
بیانگرآن استکهاینمنطقهطیقرونسوم
و چهارم هجری بیش از سایر دوره-ها رونق
داشتهاست.نمونه هایسفالیکشفشدهدر
جریان مطالعات باستان شناسی از نظر گاه

نگاری از قرن چهارم هجری جلوتر نمی رود.
لذا می توان گفت که والیت مهرجا نقذق در
ن چهارم هجری متروکه شد .این
همین قر 
زمان با گزارش های تاریخی هم خوانی دارد
کهبهرخدادزلزله،شیوعوباووقوعسیلدر
اینقرناشارهمی کنند.
از سوی دیگر ،متون تاریخی ،داده های
باستان شناسی و موقعیت و وسعت شهر
تاریخی دره شهر حاکی از این است که این
محوطه ی باستانی همان شهر سیمره ،مرکز
والیت مهرجانقذق ،است .از نکات قابل توجه
این است که مهمترین معابر کبیرکوه در
امتداددره یسیمرهواقعاست.ازسویدیگر،
وجودبقایایپل هایباستانیگاومیشان،چم
نمشتوجایدردرمنطقهحاکیازایناست
کهازگذشتههموارهرفتوآمدازطریقدره
یسیمرهفراوان بود.

« پل گاومیشان متعلق به دوره ساسانی که
در آثار جهانی ثبت شده است این پل در بین جاده
دره شهر پل دختر در فاصله 10کیلومتری دره شهر
بر روی رودخانهسیمره ساخته شده است»

اشمیت،ضمنبررسیهایدرۀسیمره و
پیرامونآن،ازایندرهبهعنوانگذرگاه اصلی
فرهنگهایکوهستانهاودشتجنوبغربی
ایراننامبردهاست.
 مکان های دیدنی و تاریخی
مهم ترین مراکز دیدنی وزیارتگاهی دره
شهر عبارتند از ،آثار خرابه های شهر سیمره
معروف به ماداکتو و آثار قصر ها و بازار های
تاریخی ،آسیاب آبی و قلعه شیخ ماخو (شیخ
محمدخان) در روستای شیخ مکان،تنگ زیبا
و تاریخی ،طبیعیبهرام چوبینه در مسیر دره
شهر به پل دختر ،تپه باستانی تیغن در کنار
دره شهر ،آثار قالع تاریخی درمنطقه ییالقی
کلم بخش بدره و هم چنین دره ییالقی کلم
بدره ،چهار تاقی دوران ساسانی دره شهر،
آبشار ماربره در نزدیکی دره شهر در مسیر
جاده پل دختر ،آثار تاریخی پل گاو میشان
مربوط به دوران ساسانی بر روی سیمره،
زیارتگاه بابا سیف الدین درروستای ارموف
زیارتگاه امامزاده صالح در ماژین ،قلعه و شهر
تاریخی ماژین ،غار کول کنی درماژین ،مناظر
و چشم اندازهایزیبای کبیر کوه در کنار رود
سیمرهو....
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ماندهاز دوره ساسانی است.

«دژ شیخ مکان در هشت کیلومتری شرقدره
شهر»

«آبشار هفت آسیاب در  25کیلومتری شرق
درهشهر»

در خرابه های دره شهر کهبازمانده یک
شهر از زمانساسانیان است ،آثار چهار راه ها،
کوچه ها و معابر با نظم ویژه ای که در شهر
سازی آن دوره معمول بود ،باقی مانده است.
سکه هایی که در خرابه های دره شهر پیدا
شده اند به خسرو سوم و جانشیان او تعلق
دارند .گفته می شد که دره شهر در هنگام
آبادانی متجاوز از پنج هزار خانه داشته است.
در میانخرابه های آن اثری از ساختمانیکه
شاید روزی مسجد و یاعبادتگاه دوره اسالمی
باشد ،پیدا نشده است.

«شهر باستانی سیمره(ماداکتو)»

در شهرستان دره شهر ،قلعه های
تاریخی که بیشتر آنها سالمهستند که بیشتر
جنبه نظامی داشته اند ،قلعه سکه سان یکی
ازآثار تاریخی مربوط به دورهساسانی منسوب
به زمان خسروپرویز است که پناهگاه نزدیکان
وی از هجوم سپاهیان (هراکلیوس) امپراتور
روم باستانبه شمار می رود.
 قلعه میر غالم واقع در روستای هاشم
آباد از دیگر قلعه های شهرستان است که
در سال  ۱۳۷۹در آثار ملی ثبت شده است.
قلعه شیخ مکان دره شهر اثری شاخص و
دیدنی است کهنظر عالقمندان به معماری را
جلب نموده است .این قلعه اثری شاخص در
معماری صخرهای است که جزء بقایای به جا
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در حال حاضر موزه باستان شناسی در
شهرستان دره شهر دارای آثار کشف شده
از شهر تاریخی سیمره فعال است و فرصت
بزرگ برای فعالیتهای باستان شناسی فراهم
کرده است.
در شهرستان دره شهر به دلیل این که
از مناطق لرنشین ایالم هستند آهنگ ها و
ترانه و موسیقی لری رواج دارد که درانواع
بزمی و رزمی و حماسی و  ...اجرا می گردد.
مانندنوعی ترانه به نام سایرخونی کهآهنگی
سوزناک با لهجه لری خوانده می شود.
اجرای آن با کمانچه است و به عنوان حوزه
گردشگری فرهنگی می تواندمورد توجه واقع
گردد.
پيشـنهادهایی
گردشگری در دره شهر
امـروزه درآمـد نـاشي از گردشگري
به صورت يکي از بزرگترين منابع درآمـدي
کـشورها است که درجهان به عنوان صادرات
ي برند و مـورد تـوجهويژه
نامرئياز آن نا م م 
ي برنامه ريزان قرار گرفته است .بدين علت
در کشور ماسعي داریم که از عوامل مؤثردر
کـاهش جـريان گـردشگري جلوگيري شود
و امکانات الزم جهت رشد و توسعه ي آن
فراهم گردد.
گـردشگري داراي دو شکلداخلي و بين
المللي است که فوايد اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي شاخه ي داخلي آنمی تواند مـتوجه
وضعيت اشتغال ،توزيع عادالنه تر درآمد،
سرعت گردش پول ،آشنايي و تفاهم بيشتر
اقـوام سـاکن نقاط مختلف کشور و تحکيم
و بهبود هرچه بـيشتر وحـدت مـلي باشد .از
این رو تـوسعه صنعت گردشگري از اهميت
فراواني برخوردار اسـت .بر همين اساس،
شـناخت و مـعرفي جاذبه هاي گردشگري
شهرستان دره شهر می تواند به خروج اين
ناحيه ازانزواي اقتصادي وقرارگيري درکانون
توجهات به منظور کاهش مـوانع گـردشگري
و ايجادتأسيسات و امکانات زيرساختيجـهت
تـوسعه ي هـمه جانبه و از جمله پيشـرفت
اقـتصادي آنکمک زیادی کند.
اطالع رساني و تبليغات گـسترده آثـار
باستاني و طبيعي شهرستان از طريق رسانه
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جهت

بهبود

هـاي گـروهي ،بـرپايي نـمايشگاه هاي
گـردشگري ،ايجاد اقامت گـاه هايمـسافران
و گردشگران توسط شهرداري و سازمان
ميراث فرهنگي و گردشگري استان ،در ايام
ويژ ه سال مانند عيد نوروز ،مؤثر اسـت؛ زيرا
بـسياري از نـقاط ايران مانند شهرستان دره
شهر سرشار ا ز جاذبه هايگـردشگري اسـت
کـهبـراي گـردشگران داخلي نيز ناآشناست.
ايجاد و اصالح راه هاي ارتباطي و جاده ها،
تاثير بسياري در جذب گردشگران خواهد
داشت .زيرساخت هاي مناسب براي مناطقي
که مقصدگردشگري هستند ،ضرورياسـت
کـه عمدتا در شکل هايحمل و نقل ،امکانات
رفاهي وساير خدمات خود را نشان ميدهد؛
زيرا وجود جاذبه ،براي جذب گردشگر ،الزم
است اما کافي نیست و در کنا ر جـاذبه هـا
مي بايد امکانات و تجهيزات خاصي احـداث
گـردد.
معرفي کانونهاي گردشگري در اين
گونه مکانها ،تبليغات مناسب و ب ه کارگيري
ي در سـطح
تابلوهاي راهنماي گـردشگر 
شهر ،اختصاص سرويسهاي تاکسيراني با
رانندگان آموزش ديده در ايام خاص جهت
ي آثار توريستي براي گردشگران با
معرف 
يارانه ويژه در راستاي جذب گردشگران در
اولويت است .هم چنين،تالش براي رفع ديگر
مـوانع مـانند توجه بـه کانونهاي گردشگري،
دسترسي به نقشه ي راهنماي گردشگري در
ي اسـت.
میانگردشگران ضرور 

منابع:

 .1م.م دیاکونف ،اشکانیان ،ترجمه کریم کشاورز،

پتانسیل های گردشگری تفرش

فرشته محمدی _ کارشناس ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی
شهرســتان تفــرش در اســتان مرکــزی از جملــه ســرزمین هــای
کهــنو دارای پیشــینه تاریخــی اســت کــه مهــد هــزاران نفــر از
مشــاهیر واندیشــمندان تاریــخ ایــران و میزبــان گردشــگران اســت.
البتــه علــیرغــم طبیعــت بکــر ،مشــاهیر فــراوان ،تفرجــگاه هــای
طبیعــی وتاریخــی و ظرفیــت باالیــی کــه بــرای رشــد و توســعه
صنعــتگردشــگری در ایــران برخــوردار اســت ،کمتــر مــورد توجــه
گردشــگران داخلــی و خارجــی قــرار گرفتــه اســت.

آب و هوای مطلوب ،تنوع زیستی در روستاها ،بناهایتاریخی و
تفرجگاههای بینظیر ،شهرستان تفرش را به قطب گردشگری استان
مرکزی و کشور تبدیل کرده است .این منطقه به سبب وجود درختان
بادام و گردو و انواع میوه،بیشه ای مصنوعی را زیر پوشش سفیدی از
شکوفه های درختان بادام ،منظره کم نظیری ترسیم می کند.
آب و هوای مناسب ،معتدل و مفرح فصول بهار و تابستان ،ازدیگر
ویژگی های طبیعی جذاب منطقه تفرش است .خصوصیت اقلیمی
منطقه تفرش در تپه گیان در مسیر ساوه به تفرش با تغییر آب و
هوای گرم به هوای معتدل به خوبیخود را نشان می دهد و با چمن
زارها و درختان بید ،تفرجگاهبسیار مناسبی را ایجاد می کند.
مجموعه تاریخی ششناو متعلق به دوران سلجوقی ،قنات کناره
ب انبار موزه بلور مربوط به دورهقاجار ،تکیه میان ده
پر ،قنات تروبار ،آ 
(گرو) ،کوه گندم کوه،
متعلق به عصر قاجار ،چشمه آب معدنی گراو ّ
رودخانه قرهچای ،منطقه شکار ممنوع با َزرجان ،غار امجک ،روستای
سرآبادان ،روستای خانك و  ...بخش کوچکی از جاذبههای طبیعی،
تاریخیو فرهنگی این شهرستان است که در ادامه جهت رونقصنعت
گردشگری منطقه و بازشناسی پتانسیل های طبیعی وتاریخی تفرش
به معرفی آنان خواهیم پرداخت.
مسجدجامع شش ناو
مسجدجامع شش ناو یکی از قدیمی ترین مساجد تفرش و از
جمله جاذبه های فرهنگی ،دینی و تاریخی تفرش است .قدمت قنات
مسجد به قرن سوم هجری قمری باز میگردد که قبل ازدوره اسالمی
به عنوان نیایشگاه مورد استفاده بود .بنای اولیه مسجد از آثار دوره
سلجوقی است که در دورههایبعد نیز قسمتهایی به آن اضافه شده
است .اماکن مقدس مذهبی همواره قطب های جاذبه گردشگری را
تشکیل می دهند و بناهای این گونه از نظر کاشی کاری ،معماری و
هنرهایتزئینی از جالبترین بناهای مذهبی اسالمی به شمار میروند.


انتشارات پیام1351.

 .2گیرشمن ،ایـراناز آغـاز تااسالم ،ترجمه محمد

معین ،بنگاهترجمه و نشرکتاب 1344.

 .3حمداهلل ،مستوفی ،نزهةالقلوب ،تصحیح دبیر

سیاقی ،چاپخانهحیدری1336 ،.

 .4محمد بن جریر طبری ،تاریخ الرسل و الملوک،

ترجمه صادقنشات ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.1351

 .5علی محمد ،طرفداری « ،گردشگری و تاریخ »،

سورهاندیشه،اردیبهشت و خرداد - 1391شماره  58و 59
 .6رضا جهان بین و رها زارعی« ،بررسی و شناخت

راهکارهایتوسعهی گردشگری مطالعهیموردی شهرستان

درهشهر» ،فرهنگ ایالم ،بهار و تابستان - 1392شماره
 ،38از صفحه 183تا .200

 .7اشمیت ،اریک  ،پرواز بر فراز شهرهاي باستاني

ایران ،ترجمۀ آرمان شیشه گر ،تهران ،سازمان میراث

فرهنگيکشور1376 -.

علت انتخاب نام شش ناو برای مسجد ،وجود قناتی در زیر بنا
است که توسط شش عدد ناو در بیرون مسجد و پس از عبور از زیر
درخت چناری بزرگ و قدیمی ،تقسیم شده و به محلههای اطراف
جریان دارد .وجه تسمیه شش ناو همین ناودان های شش گانه است

که برای سهولت در امر توزیع آب ایجاد شده اند و به صورت شش
قسمت مساوی بهمحله های تفرش رسیده است.
در بدو ورود به اين مسجد قديمی ،تصویری از يک درختچنار
و قنات آب در ديدگان بازديدکنندگان متجلي می شود.درخت چناری
که پس از سال ها هنوز با صالبت ايستاده است .قنات و درخت چنار
این مجموعه با قدمتی بیش ازهزار سال در زمره آثار ملی قرار دارند.

نمای قنات و چنار کهنسال مسجد جامع شش ناو

این بنای عام المنفعه به شکل مستطیل و در دو طبقه شامل
گنبدی بزرگ به ارتفاع  ۱۵متر و قطر  ۱۶متر ،دو شبستان ،ایوان،
صحن ،یک رشته قنات ،چند حجره ،قنات ،تکیه و منارهای آجری با
ارتفاع  ۲۰متر و قطر  ۳متر و و دارای یک شاهنشین است که از سه
طرف به گذرگاههای عمومی راه دارد .سقف و دیواره مسجد با کاشی
کاری و مقرنس-کاریهای زیبا تزئین شدهاست.
قدیمی ترین و شاخص ترین بنای مسجد ،معماری آجری مناره
آن است که متعلق به قرن پنجم قمری و اوایل عهدسلجوقیان است.
مناره دارای پلکانی مارپیچ و جدار آن تماما از آجر ساخته شدهاست.
این مناره در شمال غربی مسجد واقع شده و طبق مستندات ،قدمت
آن از قدمتبنای مسجد بیشتر است .تنها تزئین مناره ،کتیبه آجری بر
فراز آن است که به خط کوفی نوشته شده است .متأسفانه جزکلمه «ال
اله اال اهلل» چیزی در کتیبه باقی نمانده و بقیهحروف از بین رفتهاند.
مقصوره شش ناو ،گنبدی به شکل کاله خود متعلق به دوره
محدث _از
سلجوقی دارد .به روایتی این مقصوره بر روی قبر محمد
ّ
صحابه امام حسن عسکری(ع)_ ساخته شده است که در قرن ششم
قمری به خاک سپرده شده است .در سمت شمالی مقصوره ،ایوانی
متعلق به دوره صفوی است.
این مقصوره ،قاعده گنبد هشت ضلعی و عنقی استوانهای شکلی
به ارتفاع  ۵متر و قطر  ۱۶متر دارد .گنبد با استفاده از آجر تراشیده
ساخته شده است. در سردر صحن ایوانی به دهانه  ۵متر ،عمق ۴
متر و ارتفاع  ۷متر وجود دارد که با پوششی از مقرنس گچی تزئین
شدهاست .در پاکار پوشش ایوان ،کتیبهای به خط نستعلیق بهتاریخ
۱۲۷۷هجری قمری وجود دارد.در این کتیبه اشارهایبه بانی بنا به نام
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«محمد ابراهیم بن عباس» شد ه است. کاشیکاری و مقرنسکاریهای
سقف و ديواره ايوان مسجد،يکی از شاهکارهای مهم معماری سلجوقی
دراستانمرکزیاست.
تکیه شش ناو
در غرب مسجد شش ناو ،تکیه ای بزرگ وجود دارد که ازگذشته
در ماه های محرم و سفر ،مکانی برای تعزیه خوانیبوده و قدمت این
تکیه به دوران قاجار برمیگردد.
براي ورود به صحن مسجد بايستی از داخل تکيه بزرگیگذشت
که حدود  300مترمربع مساحت دارد که در دو طبقه باسقف و ستون
های چوبی احداث شده است .تکیه دارای سه درب در ضلع های
شرقی ،غربی و جنوبی می باشد که آب قنات شش ناو پس از عبور
از صحن مسجد از داخل تکیه عبورکرده و در بیرون از تکیه در پای
درخت چنار کهنسالتوسط شش ناودان تقسیم می گردد.

اطراف تکیه ،حجرههایی برای نشستن تماشاگران وجود دارد و
صفه یا سکوی برجستهای در وسط قرار گرفته که نمایش تعزیه بر
روی آن اجرا میشود .طبقه همکف برای استفاده آقايان و طبقه دوم
که دور تا دور تکيه را در بر گرفته برایبانوان در مراسم عزاداری مورد
استفاده قرار میگيرد.
سقف تکیه با چوب و شیروانی پوشیده شده و تعداد زیادی
تیرهای چوبی سقف را برپا نگه داشته است .نخل محله ششناو ،علم و
کتلهای مراسم عزاداری ماه محرم نیز در اینتکیه نگهداری میشوند.
نخل بزرگی در تکیه قرار دارد که در ماه محرم تزیین شده و توسط
گروه انبوهی حرکت دادهمی شود.
اين بنا در قرن ششم در دوران سلجوقيان احداث شده و درشمار
آثار ملی ايران به شماره به ثبت رسيده است .تکیهدارای سه ورودی و
خروجی که راه به سه گذرگاه عمومی شهر دارد.
مسجد جامع شش ناو در روزگار قاجار محلبرگزاری نماز جمعه
از حوزه های مهم تدريس علومدينی بود.
قنات شش ناو
بزرگ ترین قنات شهر تفرش ،قنات شش ناو است .مردم براین
باورند که این قنات به اندازه شش ناو یا شش ناودان آبدارد.
مظهر این قنات در داخل مسجد فم است که پس از گذر از زیر
مقصوره و درون صحن مسجد و عبور از داخل تکیهمجاور ،از زیر یک
چنار کهنسال بیرون می آید و آب آن ازشش ناو (ناودان) فرو می ریزد،
در کوی ها و محله ها سرازیر می گردد و از محله خلچان به طرف
یاکین می رود .مردمتفرش حفر این قنات را به امام حسن عسکری(ع)
نسبتمیدهند.
قنات شش ناو همچنان آب مورد نیاز دشت و باغات پایین دست
تفرش را تامین می کند و در زمان خشکسالی با مشکلیمواجه نشد.
قنات کناره پر
در شهر تفرش سه رشته قنات وجود دارد که عالوه بر قناتشش
ناو ،یکی از آنها به نام کنارهپر است .آب این قنات در بهار ،زیاد و در
فصل پاییز و زمستان کم میشود .درحالیکهکشاورزان در این د و فصل
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نیاز به آب دارند.
موضوع نر و ماده بودن آبها و نیز قنات که رسم ماندگاری
م دوران ستایش آناهیتا و تیشتر ،ما را به عروسی قنات
است از مراس 
رهنمود میکند که امروزه در بسیاری از نقاطایران از جمله روستاهای
تفرش متداول است و تردیدی نیستکه در گذشته حوزه اجرای رسم
عروسی تمامی نقاط گسترهایران بود .از جمله؛ در گذشته هنگامی که
آب این قنات کاهش می یافت ،بنابر باورهای مردم بایستی بیوه زنی
برایاین قنات عقد کنند تا آب آن زیاد شود .ضمنا در هنگام عقد در
مظهر قنات ،مقداری گندم به وی داده و عروس هم باید در آب قنات
استحمام کند.
قنات تروبار
عالوه بر قنات های مذکور ،قنات دیگری در تفرش به نام تروبار
وجود دارد که هرگاه آب آن کم شود برایش زنمیگیرند .به این ترتیب
که از هر زارع برحسب وضع اقتصادی وی ،مقداری گندم میگیرند و
وقتی از همه مردم گندم گرفته شد که عموما حدود یک نیم خروار
میشود ،یک زن بیوه را پیدامیکنند ،او را برای قنات عقد میکنند و
مقداری گندم به او داده و در برابر ،او بایستی هر شب جمعه با قنات
ی کند.
هم بستر شودیعنی در آب قنات ،آبتن 
آب انبار بلور
یکی از شاخص ترین اماکن گردشگری که در زمره بناهای
وقفی تفرش به شمار می رود؛ آب انبارهایی است که برای تامین آب
شهروندان ایجاد شده و به اندازه ای اهمیت داشت که گاه نیکوکاری
آب انبار ساخته و آن را وقف می کرد .آب معموالً در زمستان ذخیره
شده و در تابستان برای تأمین آب شرب اهالی به کار میرفت .آب
انبارها از جمله تأسیسات وابسته به قنات هستند .استان مرکزی
از مناطق مرکزی کشور است که به دلیل نیاز به آب و ذخیره آن،
ساخت آب انبار در آنجا مرسوم بوده و اکنون آب انبارهای متعددی در
شهرهای مختلف استان به یادگار مانده است .از مهمترین آبانبارهای
استان مرکزی که هنوز ساختمان آن باقی مانده می توان به آب انبار
بلور تفرش اشاره کرد.
آب انبار بلور یکی از نمونه بناهای خاص و تاریخی شهرستان
تفرش است که نسبت به دیگر آثار کمتر شناختهشده است.
این آب انبار مربوط به دوره قاجار و در محله فم تفرش ،کوچه
بلور واقع شده است که در تاریخ  ۲۳مرداد ۱۳۷۸ش با شماره ثبت
 ۲۳۶۶بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبترسید.
آب انبار بلور که به همت میرزا حسین وزیر ملقب به بلور ازافراد
خیر تفرش در محله زاغرم شهرستان تفرش احداث شده است ،از
ّ
جملهسازههای آبیتفرشاست .میرزا حسین وزیرشخصی سیهچهره
بود که ناصرالدینشاه به او لقب بلور داد واز آن زمان به بعد به میرزا
حسین بلور شهره شد .وی به کمک برادرش میرزا ابوالقاسم این آب
انبار را ساخت و وقف عام کرد تا مردم برای تامین آب شرب خود از
آن استفادهکنند.
پس از انجام لولهكشی آب آشامیدنی استفاده از این آب انبار به
تدریج از رونق افتاد .کاربری فرهنگی این بنا در سال هایگذشته مد
نظر قرار گرفته و گاهاً جهت برپایی نمایشگاه هایی نیز استفاده شده
و سپس تبدیل به بازارچه و موزه صنایع دستی و مردم شناسی شده
است.
این بنا به سبب اهمیت در نزدیکی بناهای عالمالمنفعهای چون
مسجد شش ناو،گرمابه فموتکیه زاغرمو همچنینامامزادهمحمد فم
قرار دارد .سردر و راه پله پاشیر (پاشویه) آب انبارمذکور در ضلع شمال
شرقی بنا تعبیه شده و در حد وسط هر یک از اضالع غرب و شرق
نیز یک بادگیر بنا گردیده است.به جهت جلوگیری از ورود حیوانات و
افراد متفرقه بهمحوطه آب انبار در سه سمت بام بنای فوق ،دیوارهای
خشتی و گلی بنا کردهاند .دوازده ستون ۱۸ ،جرز و بیست گنبد و
همچنین دو کانال ویژه تهویه هوا ،اسکلت و فضای اصلی مخزن آب

انبار را تشکیل میدهند.
این بنا با مساحت 450مترمربع ،ساخته شده از مصالحی چون
آجر و سنگ است و در ورودی خود  24پله دارد که بهمخزن و تاالر
آب انبار منتهی میشود .مخزن آبانبار دارای 18ستون است که سقف
و پوشش سنگی و گنبدی بنا روی این ستونها بنا شده است. سقف
آبانبار دارای دریچههایی است که وظیفه تهویه وخنک شدن فضا را
به انجام میرسانند و بر روی بام نیز دو بادگیر قرار دارد که همچنان
سالم مانده و کارایی خود راحفظ کردهاند.
روال کاری این آب انبار اینگونه بود که هر ماه یک بار از طریق
سیستم فاضالب ،آب مخرن خارج و عمل پاکسازی و گندزایی انجام
شده تا مردم از آب شرب سالم استفاده کنند .تا  40سال گذشته که
هنوز یخچال در همهخانهها وجود نداشت ،آب انبار فعال و پاکسازی
شده ،مورد استفاده مردم بود.
تمام جرزها و ستونها با تیرهای چوبی به یکدیگر کالف کشی
شدهاند ،یک ردیف پله در داخل مخزن و در گوشهشمال غربی آن قرار
دارد که به بام منتهی میشود ،از اینراهپله برای تشخیص میزان آب و
نیز در مواقع ضروریبرایالیروبیو انتقال رسوبات به بیرون استفاده
ل خاک ،خشت،
میکردهاند .عمده مصالح به کاررفته در این بنا شام 
گچ،آهک،چوب،آجروسنگو به ویژه مالت و ساروجاست.
تزئینات این آب انبار نیز عبارت از تزئینات آجری و نیز رسم
بندی بر سردر ورودی پاشیر و همچنین در بخش فوقانی دارای دو
بادگیر بنا است. بنای عامالمنفعه فوق برای تأمین آب اهالی محل
به ویژه در تابستان مورد نیاز بود .این بنا که تا 4دهه پیش از آن
بعنوان یک بنای عمومی وهمگانی مورد استفاده بود امروزه به یکی از
جاذبههای تاریخیشهرستان تفرش تبدیل و به ثبت رسیده است .در
حال حاضر ظروف قدیمی ،ادوات کشاورزی کهن و دیگر اشیاء کهن
که نشان از زندگی گذشتگان دارد ،و در قسمت تاالر اصلی این موزه
آثار و اشیا زندگی دوران قدیم مردم تفرش و در قسمت دیگر از آن
وسایل امرار معاش و کشاورزی و دامداری زمانهای گذشته به نمایش
در آمده است.

تکیه میان ده
این تکیه به همراه حمام ،چنارهای کهن ،قنات و چند بابمغازه
در مرکز بافت قدیم محله «میان ده» شهرستان تفرشقرار دارد .تکیه
میان ده که بیش از صد سال قدمت دارد ،توسط شخصی مشهور به
«حکیم باشی» فرزندصدراالطبا و چند نفر از بزرگان محله پایه گذاری
شده است.این بنای مستطیل شکل در دو طبقه با خشت و آجر ساخته
شده است و حجره شاه نشین در یک ضلع کوچک آن قرار دارد ،در
ابتدا سقف آن شیروانی چوبی با اندود کاهگل بود که به علت خرابی،
بازسازی و با ورقه های فلزی شیروانی شد.
قدمت این تکیه حدود  170سال است که در ابتدا به شکلبرپایی
چادرهای بزرگی جهت برگزاری مراسم ماه محرمبود و بعدها در مکان
فعلی تکیه ،بنای خشت و گلی ساخته می شود .این بنا تا سال های
اوایل انقالب اسالمیپابرجا بود که به علت فرسودگی و کوچک بودن
بنا به تدریج خراب و با همت اهالی محل بنای جدید و بزرگ تری
جای آن احداث گردید. نخل تکیه میان ده ،توسط جمعیت کثیری
از عزاداران در ظهرعاشورا به طرف امامزاده محمد حرکت می دهند.
چشمه آب معدنی گراو (گ ّرو )
یکی از جاذبههای برجسته طبیعی تفرش ،چشمه آب معدنی
(گرو) در فاصله  5کیلومتری شهرستان تفرش و میاندو روستای
گراو ّ
کبوران و طراران واقع شده است و متشکل از چند قسمت در سطح
زمین است که از آن نقاط آب به حالتجوشش از زمین خارج میشود
(در یک قسمت آب به همراهگاز کربنیک فراوان از زمین خارج میشود).
آب این چشمهاز نوع بیکربنات مخلوط است و به نسبت تقریباً مساوی
یونهای سدیم و کلسیم دارد .همچنین دارای خواص درمانی متعدد
است .استحمام در آب این چشمه تسکیندهنده دردبوده و سبب باز
و بسته شدن عروق میشود .از دیگر اثرات آب این چشمه بر بدن،
افزایش جریان خون پوستی و قرمزشدن پوست ،کاهش موقتی فشار
خون و آهسته شدن نبض است .آشامیدن مقدار کمی از این آب قبل از
غذا ،به هضمآن کمک کرده و ترشحات گوارشی را افزایش میدهد .در
اطراف چشمه آثار یک چهار دیواری قابل رؤیت است کهگفته میشود
در گذشته به عنوان حمام زنانه کاربرد داشتهاست.

کوه گندم کوه
کوه گندم کوه نیز از جمله مراکز گردشگری طبیعی تفریحی و
از کوههای استان مرکزی است که در شمال شهر تفرشقرار دارد .این
کوه مخروطی شکل  2156متر ارتفاع دارد وتقریباً از تمام نقاط شهر
قابل رؤیت است.
به گفته افراد کهنسال شهر ،به این کوه «گندم کوه» گفته
میشود چون از فراز گردنه خرازان ،این کوه مانند یک خرمن بزرگ
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گندم و تپههای مجاور آن همچون انبوهی ازخرمن و گندمهای کوبیده
نشده است.

رودخانه قرهچای
قرهچای ،رودی است که از ارتفاعات شهرستان شازند سرچشمه
گرفته و در مسیر خود به استان همدان وارد شده و در نهایت به
دریاچه نمک قم میریزد. سد الغدیر ساوه بر روی این رود قرار دارد.
طول این رود  ۵۴۰کیلومتر است.نام ایرانی این رود پیش از نام ترکی
آن ،کالنرود بود.
بر روی این رودخانه بندها و سدهای زیادی زده اند که مهم
ترین آنها عبارتند از سد الغدیر ساوه ،سد خنداب ،بند انحرافیاناج و
بند انحرافی گوره زار .این رودخانه از دو رود تشکیلمیشود و وسعت
حوزه آبریز آن حدود ۲۳٬۹۲۱کیلومترمربعاست .شاخه جنوب آن از
کوههای سربند و راسوند وتاالب و عمارت و سرابهای استان ،عباس
آباد ،کله و نهرمیان سرچشمه میگیرد .این شاخهها در محل پل دو
چرا یا «شرا» تشکیلمیدهند،
آب بههم پیوسته ،رود واحدی را به نام ّ
چرا با جهت جنوب به شمال،به شاخه غربی قره
پس از عبور از بخش ّ
چای (که از کوه های الوند سرچشمهگرفته) میپیوندد.

چرا یکی شدهو به
چرا با رودخانه ّ
این رودخانه در انتهای بخش ّ
طرف ساوه جریان پیدا میکند ،درشهرستان فامنینرودقوری چای
و کاهو چای را دریافت نموده و از روستای قرهچای فامنین عبور می
کند و سپس در ساوه نیز دو رودکوچک به نامهای «سامان» و «یاتان»
بهم پیوسته به نام رود مزلقان یا مزدقان وارد قرهچای شده و پس از
گذشتن از دشتساوه بهقم رودپیوسته و به دریاچه نمک قم میریزد.
منطقه شکار ممنوع بازَرجان
این منطقه که از مناطق کوهستانی ،تپه ماهوری ،درهای و
رودخانهای تشکیل شده ،در بخش شمالی استان مرکزی و در شمال
شهرستان تفرش واقع گردیده است.
بلندترین نقطه این منطقه کوه توال با ارتفاع 2396متر و
پستترین نقطه آن واقع در رودخانه قره چای با ارتفاع 1300متر
است .منطقه شکار ممنوع با َزرجان اقلیم سرد و نیمه خشک دارد وبه
دلیل موقعیت خاص زیستگاهی و جغرافیایی (خشکی و آبی) ،از نظر
حیات گیاهی و جانوری از موقعیت مناسبیبرخوردار است.
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متفاوت میتواند زمینه برای دعوت از گردشگران مختلف و متعدد را
فراهم کند.
وجود این گویش در صحبتهای ساکنان این روستای ییالقی
سبب شده که آن را در نوع خود منحصربه فرد و متفاوت ازسایر نواحی
استان مرکزی کند .و به عقیده برخی از زبان شناسان ،گویش محلی
مردم سرآبادان که در آن هنوز هم بسیاری از الفاظ و کلمات فارسی
پهلوی مصطلح بوده و در نوع خود منحصربه فرد و متفاوت از نواحی
اطراف است،موید این مدعاست.
در شهرستان تفرش زمین و باغی یافت نمیشود که در کنار
محصوالت تولیدی خود درخت گردو نکاشته باشد و این موضوع
نکتهای قابل توجه در ارتباط با این منطقه است.

این منطقه از لحاظ جغرافیای گیاهی به منطقه ایرانی -تورانی
تعلق دارد و دارای گونههای مختلفی از انواع گیاهان علفی ،بوتهای،
درختچهای و درختی همچون درمنه ،انواع گرامینهها ،خاکشیر،
کاسنی ،غازیاقی ،شاتره ،گل بابونه،باریجه (باالمبو) و اسپند است.

در این منطقه جانورانی چون قوچ و میش ،کل و بز ،گرگ،گراز،
کفتار ،شغال ،روباه ،خرگوش ،سمور ،تشی ،سگ آبی ،کبک ،تیهو،
باقرقره ،فاخته ،قمری ،انواع مرغابی و غاز ،حواصیل ،عقاب ،دلیچه،
سمی و آبی ،الکپشت و انواع ماهی از خانواده
ُسهره ،انواع مارهای ّ
کپور زندگی میکنند.
غار امجک
غار امجک در ارتفاعات کوه امجک و در فاصله  63کیلومتری
شمال غربی تفرش در استان مرکزی واقع است. در زیر این کوه
چشمهای قرار دارد که از سقف کوه میچکد و به دلیل اینکه جنس
سنگ آهکی است بر اثر گذشت زماندو استالکمیت (قندیل) به وجود
آمده که از سقف کوه آویزاناست.

روستای سرآبادان تفرش؛ بهشتی گمشده در سرزمین
آفتاب
کشور ما از حیث دارا بودن روستاهای مختلف با ویژگی های
منحصر به فرد در میان کشورهای مختلف جهان سرآمد است و
استان مرکزی نیز همواره با توجه به اقلیم کوهستانی خود در بیشتر
مناطق دارای آب و هوایی مطلوباست ،که میتواند حضور بسیاری از
گردشگران را به سویخود جذب کند. لمس بهار و بوییدن شکوفههای
بهاری شکوفه زده بر درختان به رنگهای سپید و صورتی را تنها
میتوان در روستاها و در طبیعت بکر و دست نخورده آنمشاهده کرد.
روستای سرآبادان یکی از دهها روستای ناب و نمونه دراستان مرکزی
است که در فاصله 15کیلومتری شمال شرقتفرش قرار دارد و با آب
و هوای مطلوب و متبوع خود و نیزپوشش گیاهی و جانوری ویژه در
زمره روستاهای نمونهگردشگری استان مرکزی است.
سرآبادان روستایی ییالقی است که نوع چیدمان و ترکیبخانهها،
آن را شبیه به ماسوله جلوه می دهد اما زیباییمحصورشده در دامان
این منطقه ،سبب شده که لقب بهشتگمشده به آن اطالق شود.

غار امجک در ارتفاع  1900متری از سطح دریا بر فرازدره سلطان
امجک قرار گرفته است .ورودی آن دیوارهای بهطول  12متر دارد که
برای ورود به آن باید به کمک ابزار ازاین دیواره گذشت.
در آنجا نردبانی به طول ده متر ساخته شده و پس از فرود،منطقه
استالگیتها و استالکمیتها قرار دارد که به علت اینکهتاکنون کسی
به آن دسترسی پیدا نکرده ،بکر و دست نخوردهباقی مانده و پایینتر
از آن دهلیزی با حوض پرآب دیدهمیشود.
دو دیواره به ارتفاع  7متر و دیگری به ارتفاع  2متر در مسیر
غارنوردان قرار دارد و در انتهای راهروئی با مجموعه بسیار زیبایی از
گلفشنگهای سقف و دیوار ،غارنوردان را به انتهای غار که زیستگاه
خفاشان است هدایتمیکند.

کوههای سربه فلک کشیده همچون سربازان و نگهبانانیهوشیار
دور تا دور روستای سرآبادان را حصار حفاظتکشیده اند که بهسبب
همین ویژگی این روستا در اغلب اوقاتلباس سرما به تن دارد.
گویش محلی پهلوی سرابادان پیشینه تاریخی دارد
قدمت روستای سرآبادان نشان میدهد که مردم این منطقه در
گذشتههای دور به گویش محلی فارسی پهلوی سخن میگفتند که
هنوز نیز در بسیاری از الفاظ و کلمات رایج در میانمردمان و ساکنان
این روستا ردپای این گویش دیده میشود.
یکی از نکات جالب برای حضور گردشگران در مناطق مختلف
کشور تنها بهرهمندی از ویژگیهای طبیعی و یا حتیتاریخی نیست و
در برخی موارد وجود ویژگیهای جالبتوجه نظیر مشاهده گویشهای

روستای خانك
روستای خانك از دیگر مناطق نمونه گردشگری طبیعی دراستان
مركزی است كه در مسیر تفرش ساوه قرار گرفتهاست .خانك در ابتدا
مانند كیك تولدی به رنگ قهوه ای سوختهبه چشم می خورد كه علت
آن وجود اكسید آهن در خاك اینروستا است .در ابتدای خانك و در
پس كوچه باغ ها قناتیوجود دارد كه شهره عام و خاص است .عالوه
بر قنات،آبشار خانك نیز بهانه دیگری برای دیدن این روستا است.در
گذشته های نه چندان دور وجود این آبشار بهانه ای برای ایجاد یك
آسیاب سنتی در كنار آبشار بوده است.

زندگی شهری و دغدغههای آن شاید فرصت حضور و
طبیعتگردی را از مردمان ماشینی امروز ربوده باشد اما کسانی که
به دنبال کشف ویژگیهای متفاوت در سفر هستند و سعی دارند که
گردشگری در مناطق ویژه را تجربه کنند بی شک شهرستان تفرش
انتخابی مناسب برای آنان است.
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بازبینیشده در .2011/5/19
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نقش و جایگاه آموزش در توسعه حرفه گردشگری و توریسم

علی ابراهیمی_ دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی

 « -قسمت اول »

چکیده:
 الزمه راهنمای تور و گردشگری ضمن دارا بودن ویژگی های منحصر بفرد ،توانمندی
آموزشی و طی دوره های ویژه می باشد .در این مقاله با نگاهی به اهمیت این حرفه،
وظایف و مسؤلیت این افراد به اهمیت آموزش های مهارتی اعم از کوتاه و بلندمدت در
توانمندسازی و توسعه مهارتهای گردشگری پرداخته میشود.
واژگان کلیدی :جامعه ،دانشگاه علمی -کاربردی ،بازار ،صنعت گردشگری ،توریسم
افرادی که توانایی خوبی در برقراری ارتباط با مردم را دارند و
به تاریخ و هنر نیز عالقمند هستند شغلراهنمای تور و گردشگری و
کار در این حوزه به شرط گذراندن دوره های آموزشی اعم از بلندمدت
یاکوتاه مدت و تک پودمانهای مقدماتی تا پیشرفنه مناسب آنهاست.
راهنمای گردشگری یا راهنمای تور فردی است که تسلط و
اطالعات کامل درباره میراث طبیعی و فرهنگی هر منطقه ،یا کشور
ذیربط را دارد و از این رو قادر است این اطالعات را به زبان قابل
درکبرای گردشگران و توریستها توضیح و یا ترجمه کند .از این نظر
راهنمای گردشگری شخصیاست که غالبا آگاهی و آشنایی ویژه ای با
خصوصیات فرهنگی ،اقلیمی و اجتماعی منطقه و نیز درک خاصی از
مسائل ،مقتضیات ،آداب و رسوم و مقررات مرتبط با این مکان ها دارد
که در راهنماییگردشگران مورد استفاده قرارمی گیرد.
راهنمای گردشگری همراه گروه سفر می کند و در شرایط
مختلفمسافران را راهنمایی و اطالعات مورد نیاز آنها را در اختیارشان
میگذارد. با این وجود وظایف و حوزه کاری راهنمای گردشگری با
مدیران تور متفاوت است .هرچند در بسیاری موارد چون مدیر تور
وظایفمربوط به راهنمای گردشگری را نیز انجام می دهد ،تفکیک آنها
از یکدیگر سخت می شود .مدیر تورمسئولیت تور و همه مسافران آن
را بر عهده دارد .او بر انجام درست کارها و برنامه های تور نظارتداشته
و مسئولیت مدیریت هزینه ها و مخارج تور برعهده اوست.

راهنمای تور مسافرتی باید حافظه خوبی در به یاد سپاری
اطالعات تاریخی ،رویدادها ،حقایق ،اعداد و ارقام داشته باشد .او باید
توان مدیریت و سازماندهی خوبی داشته و در موارد لزوم تصمیم گیری
های درستی برای گروه انجام دهد .همچنین داشتن روابط عمومی
خوب و ایجاد ارتباط نزدیک و توام بااحترام با مسافران ،داشتن ظاهری
آراسته و مسئولیت پذیری باال ،از دیگر خصوصیات اصلی راهنمای تور
است.
راهنمای گردشگری در سفر باید همیشه در دسترس باشد،
بنابراین گاهی از صبح زود تا آخر شب مشغول کار است .حجم کار
او در زمان هایی از سال به خصوص تعطیالت بسیار بیشتر است .در
بسیاری از موارد راهنمای تور شغلی پاره وقت برای افراد است و در
کنار آن شغل دیگری نیز دارند .تنها تعدادیاز راهنمایان تور هستند
که به صورت تمام وقت کار کرده و از این راه تمام هزینه های زندگی
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خود را تامین می کنند .راهنمای تور ،زندگی خود را عمدتا درکنار
مسافران و توریست ها و اغلب در نواحی توریستی سپری می کند و
اغلب در چند منطقه یا کشور دارای مهارت و تجربه های مناسب است.
او معموال با یک آژانس مسافرتی یا برگزارکننده تور کار می کند .به
همین خاطر برنامه ریزان آموزشی ودرسی در نیازسنجی آموزشی این
افراد بایستی به این ویژگی ها و شاخص ها توجه نمایند .در آموزشهای
مهارتی اولین مساله برای نیازسنجی آموزشی این افراد توجه به وظایف
شغلی آنهاست.

وظایف راهنمایگردشگری عبارتند از:
• پیوستن به گروه در شروع سفر ،خوشامدگویی و دادن
اطالعات مربوط به جزئیات سفر به آنها
• اطمینان از پیش رفتن همه موارد سفر مانند سرویس دهی
غذا ،مکان استراحت و … مطابق با برنامهو انجام هماهنگی های الزم
• انجام زمانبندی مناسب برای کل سفر
• کمک به مسافران در مسایل مختلف از جمله موارد مربوط
به گذرنامه و…
• ارائه توضیحات کلی از مکان ها و محل های بازدید در سفر
به مسافران
• تدارک و فروش برنامه های مختلف تفریحی و گردشی
• مشاوره در خصوص مواردی مانند رستوران ها ،مغازه ها و
مراکز خرید هر منطقه
• در دسترس بودن همیشه برای مشاوره ،حل مشکالت و
رویارویی با مسایل اضطراری مانند گم شدن گذرنامه یا پول ،بیماری
و…
لذا در یک نگاه مقدماتی و کلی می توان دانش و مهارتهای
مورد نیاز حوزه گردشگری را چنین برآوردنمود:
• توانمندسازی برای برقراری ارتباط با همه افراد در هر سن
و موقعیتی
• تقویت اعتماد به نفس در اعضای تور
• تقویت صبر و مسئولیت پذیری
• توانمد سازی اعضای تور در زمینه روانشناسی ،رفتار های
سازمان یافنه ومودبانه

• آموزش درزمینه جغرافیا ،مکان های تاریخی وارائه دانش
کافی در این حوزه ها
• آشناسازی با فرهنگ های مختلف
• توانمندسازی در یک یا چند زبان خارجی
• آگاهی بخشیدن در زمینه مسایل ایمنی در سفر
• توانمندسازی در زمینه مدیریت بحران و حفظ آرامش در
شرایط اضطراری
• ارائه دانش و مهارتهای مرتبط با نحوه برخورد با مشکالت
سفر یا مسافران
• مهارت افزایی در زمینه مدیریت زمان و سازماندهی
• آموزش اصول آراستگی در ظاهر و پوشش
• آموزش و توانمندسازی بدنی از طریق ورزشهای مناسب
• مدیریت مناسب هزینه و مخارج تور

آموزشهای الزم و نحوه ورود به شغل راهنمای گردشگری
افراد عالقه مند برای ورود به این شغل می توانند از راههای
مختلف اقدام کنند .رشتهراهنمای گردشگری در شاخه کاردانش وجود
دارد که افراد می توانند پس از گذراندن سال اول دبیرستان وارد
این رشته شوند .در صورت عالقه مندی می توانند در رشته مدیریت
گردشگری در دانشگاه علمی وکاربردی و یا رشته مدیریت جهانگردی،
تاریخ و باستان شناسی در سایر دانشگاه ها ادامه تحصیلدهند .قابل
ذکر است که برای داشتن این شغل لزوما نیازی به مدرک دانشگاهی
مرتبط نیست .در برخی ازموسسات ،دوره های آموزشی حرفه ای در
این زمینه برگزار شده و به افراد گواهینامه داده می شود.
عالقه مندان راهنمای تور اغلب دوره های آموزش رسمی یا غیر
رسمی (به صورت کار با حقوق کم برای کارآموزی نزد افراد باسابقه
و کهنه کاران مجرب در این حوزه) می گذراند در هر شهر معموال
موسسات مختلفی دوره های آموزشی راهنمای تور را برگزار می
کنند .با تماس و یا مراجعه به سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری شهر محل سکونت می توان از مکان ،کیفیت آموزش و
هزینهدوره های این موسسات آگاهی یافت .معموال دوره های آموزشی
برای راهنمایان تور در قالب  ۲برنامهآموزشی راهنمایان ایرانگردی –
جهانگردی و راهنمایان طبیعت گردی برگزار می شود .پس از اتمام
دوره آموزشی داوطلب در هر درس مورد ارزیابی قرار می گیرد .پس
از موفقیت در این آزمون که نقش آزمون معرفی را دارد ،داوطلب در
آزمون جامع که شامل دروس اصلی دوره است شرکت می کند .در
صورت قبولی در آزمون جامع ،فارغ التحصیل ،دانشنامه پایان دوره
را دریافت می کند.در این مرحله فردمی تواند برای کارت راهنمایی
تور اقدام کند.
مراحل دریافت کارت عبارت است از:
• تکمیل فرم های مربوطه
• طی مرحله گزینش
• اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از مراجع ذیصالح
• اخذ گواهی عدم اعتیاد از مراجع ذیصالح

پس از این مراحل کارت راهنمای تور صادر می شود که مدت
اعتبار آن یک سال است و هر سال باید تمدید گردد .در این مرحله
فرد می تواند با مراجعه حضوری به آژانس های گردشگری خود را برای
همکاری به عنوان راهنمای تور معرفی کند.
البته باید توجه داشت که بسیاری از موارد الزم در این شغل،در
این دوره ها به افراد آموزش داده نمی شود و در حین کار و با کسب
تجربه می توان آنها را یادگرفت.
بازارکار و آینده شغلی راهنمای تور گردشگری
راهنمای گردشگری می تواند در آژانس های مسافرتی و
گردشگری ،موسسات گردشگری ،هتل ها و متل ها استخدام شود .با
کسب تجربه بیشتر می تواند به سمت های مدیریتی برسد .همچنین
می تواند به صورت مستقل با تورهای شرکت های مختلف همکاری
کند .با داشتن تجربه و سرمایه الزم می تواندخود ،آژانس مسافرتی و
گردشگری تاسیس کند.
در خصوص وضعیت بازارکار و استخدام راهنمای گردشگری
اطالعات دقیقی در دسترس نمی باشد .بازارکار راهنمای تور ارتباط
مستقیمی با صنعت گردشگری دارد .در صورتی که این صنعت رونق
پیدا کند ،بازارکار این شغل نیز بسیار بهتر خواهد شد.در شرایط فعلی
که به دالیل مختلف خیلی توجه ویژه به صنعت گردشگری در کشور
نمی شود ،بازارکار مناسبی پیش روی عالقه مندان این شغل نیست
و تعداد زیادی از راهنمایان تور بیکار هستند .در واقعتعداد راهنمای
تور موجود با تعداد تورهای مسافرتی تناسب نداشته و از آن خیلی
بیشتر است.

شخصیت های مناسب شغل راهنمای گردشگری
در یک انتخاب شغل صحیح و درست ،عوامل مختلفی از جمله
ویژگی های شخصیتی ،ارزش ها ،عالیق،مهارت ها ،شرایط خانوادگی،
شرایط جامعه و … برای هر فرد باید در نظر گرفته شوند .یکی از
مهمترین این عوامل ویژگیهای شخصیتی است .شناخت درست
شخصیت هر فرد فرآیندی پیچیده و محتاج به تخصص و زمان کافی
است .البته هر فردی ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد ،حتی
افرادی که بهنوعی تیپ شخصیتی مشابه دارند ،باز هم در برخی موارد
با یکدیگر متفاوت هستند .به طور کلی همیشه افراد موفقی از تیپ
های شخصیتی مختلف در تمام مشاغل هستند و نمی توان دقیقا اعالم
کرد که فقطتیپ های شخصیتی خاصی هستند که در این شغل موفق
می شوند .اما طی تحقیقاتی که صورت گرفتهتیپ های شخصیتی ای
که برای این شغل معرفی می شوند ،عموما این کار را بیشتر پسندیده
و رضایتشغلی بیشتری در آن داشته اند.

ادامه دارد . . .
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نقش فناوری در توسعه گردشگری

سیما ویسی نژاد_ دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی
توریسم به فراخورگذشت زمان ،امروزه به عنوان صنعتی درآمدزا و
نجات دهنده برای کشورهای مختلف درآمده است .به شکلی که در آمد
های حاصل از آن در برخی کشور ها چندین برابر درآمد های سرشار نفتی
کشور های دیگر است .لزوم توجه به توریسم و استفاده از فناوریهای نوین
در جهت گسترش آن و استفادهکردن از مزایای بیشمار اقتصادی آن برای
کشورها تحقیق و تتبع پیرامون رابطه بین گسترش فناوری اطالعات و
ارتباطات و توسعه توریسم را ضروری ساخته است.
در عصر حاضر دگرگونی ژرف تکنولوژی ،مکانیسم ها و شرایط و
در نتیجه بحث های تکنیکی و فنی به سوی پیچیدگی ،تنوع و ظرافت
بیشتری گرایش یافته است .در این میان دگرگونیهای اقتصادی مهم
حاصله در برگیرنده شماری از روابط تولید پیچیده ،فراگیر و روابط
مبادالتی است که در امر جهانی شدن روندی رو به گسترش دارد بر این
مبنا گردشگرینیز که در رویکردی خاص در هزاره سوم مورد توجه می
باشد ،تحوالتی را پذیرا شده که به فراگیر شدن آنمنتهی گردیده است.
تحوالت حاصل از مباحث فوق در رابطه با گردشگری در دو سویه تاثیر
گذاری از یک سو به شکل گیری گردشگری الکترونیکی منتهی گردیده
و از دیگر سو شکل گیری گردشگری مجازی را سببشده است و با رشد
سریع تکنولوژی اطالع رسانی در چهار چوب نظام مبادله الکترونیکی و
سرعت بخشیدنبه امر بازاریابی و مسافرت ،کاهش هزینه ها و دستیابی
به بازار های جدید را در زمینه گردشگری فراهمآورده است.
کشور ایران با تمدن کهن و طبیعت چهار فصل ،با در اختیار داشتن
صدها مولفه گردشگری ،یکی از بی نظیر ترین کشور های جهان در
حوزه گردشگری به شمار می آید  .ایران را باید یکی از پر ظرفیتترین
کشور های جهان در زمینه گردشگری دانست .این که چرا ما با این همه
پتانسیل ،نتوانسته ایم بیش از  2میلیون گردشگر در سال جذب کنیم،
پرسشی است که فقط سازمان ایرانگردی کشور نباید پاسخ گوی آن
باشد! گردشگری مسئله ای نیست که فقط یک ارگان یا دستگاه در آن
دخالت داده شود .بلکه هتل ها،فروشگاه ها ،تجارت الکترونیک ،بانکداری
و به طور کل ،صنعت  ITنقش دارند که در اطالع رسانی و برقراری
ارتباط نزدیک گردشگر با صاحبان این صنعت ارتباط تنگاتنگی در اختیار

دارد.
 استفاده از فناوری اطالعات در گردشگری
از زمانی که حمل و نقل هوایی گسترش یافت فناوری های نوین
ارتباطی نیز شکل گرفتند .سابقه فعالیت های بازار های الکترونیکی به
دهه  1960بر می گردد .زمانی که شرکت های هواپیمایی آمریکایی
سیستم های رزرو جا را با هدف اعمال کنترل های ترافیکی مرتبط با
مسافران مورد استفاده قرار دادند بدین ترتیب سیستم های کامپیوتری
برای ذخیره جا در صنعت هواپیمایی سبب تحوالت گسترده و تعیین
کننده درعرصه فعالیت های گردشگری شد.
ICT تکنولوژی جدید و نوظهوری است که بشر در قرن جدید ،قصد
دارد تا با استفاده از آن ،یک جهشسیگنالی و بزرگی را در عرصه علوم
مختلف ،به انجام برساند .وقتی یک گردشگر بتواند اطالعات گردشگری
مربوط به ابنیه های تاریخی یک کشور را در پهنه جهانی وب (اینترنت)
مالحظه کند و درباره آن ها اطالعات صوتی و تصویری و متنی خوبی
بدست آورد ،مشتاق می شود از طریق کانال های مربوطه ،به کشور سفر
کند .اکنون وقت آن است تا از طریق سایت هتل ها و موزه ها یا مراکز
فرهنگی تاریخی کشور مقصد ،به رزرو بلیط اقدام کند .بر اساس برنامه
زمان بندی مسافر ،امکان رزرو بلیط اینترنتی را برای او فراهم میکند.
کشوری مانند آلمان ،از طریق سایت سفارش آلمان در تهران ،حتی به
بررسی الکترونیکی امکان صدور ویزا برای متقاضیان ایرانی ،اخیرا روی
آورده است .اکنون در هزاره سوم ،بایداز این فرصت های عالی استفاده
کرد .همه دستگاه ها و مراکزی که به نوعی با مقوله گردشگری در ارتباط
هستند ،باید حداقل یک وب سایت  2زبانه مالتی مدیا در اختیار داشته
باشند .مثال همه هتل ها ،آژانس های مسافرتی ،شرکتهای هواپیمایی و
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حمل و نقل ،مراکز اطالع رسانی و هماهنگی در امور گردشگری و  ، ...باید
ازکانال وب سایت با گردشگر در ارتباط باشند تا ارتباطات سریع تر و با
هزینه کم تری انجام بگیرد .سایت های سفارت خانه هایایران در وب،
االن  25سایت با ظرفیت متوسط هستند باید تقویت گردند و به انجام
امور کمک نمایند.
گردشگری مجازی
E-TOURISM گردشگری مجازی ،حضور در سرزمین دیجیتالی
وب ،و مشاهده داده های صوتی ،متنی و تصویری از دنیای فیزیکی
پیرامون ما است .فناوری اطالعت و ارتباطاتICT یکی از عناصر اساسی
محیط بیرونی در صنعت گردشگری است که توسعه آن در گردشگری
الکترونیکیE-TOURISM به معنای کاربردکسب و کار الکترونیکی
E-TOURISM در مسافرت و گردشگری است و  3مجموعه متمایز
مدیریت و کسب و کار ،نظام های اطالعاتی و مدیریت و گردشگری را
شامل می شود.
کاربردICT در گردشگری را می توان به سه حوزه شبکه های داخلی
 Eو اینترانت تفکیک
INTERNET ،شبکه های خارجی XTRANT
کرد .کاربردICT در شبکه های داخلی صنایع گردشگری موجب افزایش
کارایی و اثر بخشی می شود و در بخش های مختلف شرکت ها بکار
می رود .از سوی دیگر ،کاربر  ICTدر شبکه های داخلی و اینترنت
موجب همبستگی قوی بین فعالیت های متفاوت واحد های فعال در
گردشگری شده است ،به گونه ای که کاربرد ابزار های  CT Iبه شکل
CRS نظام ذخیره جا CIDS نظام توزیع جهانی و DMS مدیریت
مقصد در صنایع حمل و نقل هوایی و هتل ها و خدمات مسافرتی از
توسعه فراوانی برخورداراست  .ابزارICTمنجر به تغییر روند گردشگری
و ایجاد ساز و کارهای جدید راهبردی و مدیریتی در این صنعت شده
است .تقریبا هیچ جایی نیست که بروید و شاهد حضور فناوری اطالعات
در آنجا نباشید .واژه ای به نام گردشگری الکترونیکی چند سالی است
که در کشور ما به گوش می رسد و این واژه در سایر نقاطجهان حدود
 Eبرای خود جا باز کرده است.
 15سال است با نام  -TOURISM
گردشگری خود یکی از بزرگترین صنعت های دنیاست که برای برخی
کشور ها به عنوان بزرگترین منبع در آمد و یک ثروت ملی بهشمار می
آید .نقش فناوری اطالعات در توسعه این صنعت از دو جنبه قابل بررسی
است :یکی به کارگیریفناوری اطالعات در اطالع رسانی و ارائه خدمات
گردشگری به معنای استفاده همه جانبه از پتانسیل هایصنعت فناوری
اطالعات جهت توسعه زیر ساخت های صنعت گردشگری است و دیگری
گردشگری مجازی بهمعنای الکترونیکی شدن منابع گردشگری موجود و
یا حتی فضاهای ساختگی است.
گردشگری الکترونیکی  :به طور عام کلیه اجزای کسب و کار از
قبیل تجارت الکترونیکی تحقیق و توسعهالکترونیکی تولید محتوا و ارائه
خدمات به صورت الکترونیکی در فضای مجازی یا ارتباطی را شامل می
شود.
اهداف توسعه بخش گردشگری عبارتند از:
-1حداکثر رساندن سهم گردشگری در ایجاد فرصت های اشتغال
 -2ایجاد بستر مناسب برای جلب مشارکت بخش های خصوصی،
تعاونی و هدایت سرمایه های خصوصی برای توسعه فعالیت های
گردشگری
 -3انجام مطالعات در زمینه فراهم آوردن بستر مناسب جهت احداث
زیر ساخت های گردشگری
-4گسترش پژوهش های تاریخی ،فرهنگی و تالش در جهت شناسایی

جامعه مسافرت مجازی(VIRTUAL TRAVEL
COMMUNITY)

جامعه مسافرت مجازی ،به طور باور نکردنی بر روی گردشگری تاثیر
گذاشته است ،به طوری که مشتری ها به اطالعات همکاران خود بیش
از پیامهای بازاریابی اعتماد می کنند .بهترین و نخستین تعریفی که از

جامعه مسافرت مجازی شده است به وسیله رینگلد HEINGOLD
R
در سال  1993بوده است .با این تعریف جامعهمسافرت مجازی گروهی از
مردم هستند که ممکن است یکدیگر را رو در رو ببینند یا نبینند و واژه
ها و ایده هایی را از طریق شبکه ها یا بورد های کامپیوتری با یکدیگر
مبادله کنند.
در نتیجه توجه داشتن به پتانسیل های بالفعل و برگزاری نمایشگاه
ها ،همایش ها ،مسابقات ( علمی ،ورزشی و هنری ) اطالع رسانی جامع
در راستای شناخت و جذب گردشگر و در کنار آن ایجاد نمایشگاه ها و
همایش های مجازی برای آگاهی اشخاص در سراسر جهان از قابلیت
های بالقوه ،مسایل علمی و رویداد های روز شهرستان می تواند بسیار

موثر باشد.
همکاری مسئولین با سازمان های غیر دولتی در رسیدن به هدف
توسعه گردشگری در کوتاه ترین زمان ،الزم و ضروری است .فرار از
مشکالت و هزینه های اجرایی بیانگر ضعف و تاخیر در رشد هدفمند
است و هزینههای باالی مالی و زمانی را در پی خواهد داشت.
منابع :

http://modirietjahgrdy.com .1
.http://news.esfahanhost.com2
.http://www.sanategardeshgari.blogfa3

سازمان های بین المللی گردشگری

سیما ویسی نژاد_ دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی
-1سازمان جهانی گردشگری
world tourism organization
-2سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری
Int.civil aviation organization
سازمان های بین المللی گردشگری غیر دولتی
-1شورای جهانی سفر و گردشگری
World travel &tourism council
-2اتحادیه بین المللی هواپیمایی
Int . air transport association
-3فدراسیون بین المللی اتحادیه آژانس های مسافرتی
United federation of travel agent association
-4اتحادیه بین المللی هتل ها و رستوران ها
Int.hotel&restaurant association
5-اتحادیه جهانی آموزش حرفه ای گردشگری
World wide association for professional training
tourism
سازمان جهانی گردشگریunwto
سازمان جهانی گردشگری unwto  امروزه پیشتازترین و شناخته
شده ترین سازمان بین المللی مرتبط با سفر و گردشگری می باشد.
وظیفه اصلی این سازمان سیاست گذاری در حوزه گردشگری بین
المللی می باشد و در مباحث فنون مرتبط با گردشگری نیز فعالیت
می کند.
آشنایی با سازمان جهانی گردشگری
سازمان جهانی گردشگری یکی از آژانس های رسمی سازمان ملل
متحد می باشد که هدف اصلی آن پیشبرد و توسعه گردشگری در
سراسر جهان است .سنگ بنای شکل گیری اولیه این سازمان در سال
 1925میالدی با تاسیس اتحادیه بین المللی سازمان های رسمی
تبلیغات گردشگری در الهه ،پی ریزی شد.
این اتحادیه پس از جنگ جهانی دوم به عنوان اتحادیه بین المللی
سازمان های رسمی گردشگریiuoto تغییر نام داد و بعد باز هم در
w
نام و عنوانش تغییرات ایجاد شده و به سازمان جهانی گردشگری to
تبدیلگشت و نخستین مجمع عمومی آن در ماه می  1975میالدی
در مادرید اسپانیا تشکیل شد.
از سال  1976سازمان جهانی گردشگری به سازمان ملل وابسته شد و

به آژانس اجرایی برنامه های توسعهسازمان ملل تبدیل گشت.
از نکات جالب این است که کشور ایران در سال  1392به عنوان
نایب رییس مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری برگزیده شد و
کشورمان تا سال ( 2017از سال  )2014در عضویت شورای اجرایی و
کمیته بررسی عضویتاعضای وابسته این سازمان می باشد .
در حال حاضر  157کشور و  500نمایندگی از بخش های خصوصی،
موسسات آموزشی ،انجمن های جهانگردی در عضویت این سازمان
قراردارند.
مقر اصلی این سازمان در شهر مادرید اسپانیا قرار دارد.
اهداف سازمان جهانی گردشگری
یکی از برنامه هایی که این سازمان ملزم به انجام آن شده ،رسیدن به
اهداف (توسعه هزاره) است .این هدفها که شامل  8مورد می شود در
سال  2000میالدی در سازمان ملل بر روی آن توافق گردیده.
این اهداف مواد زیر شامل می گردد :
• ریشه کنی فقر
• تامین آموزش ابتدایی در سطح جهانی
• برابری جنسیتی و توانمندی سازی زنان
• کاهش مرگ و میر اطفال
• بهبود وضعیت مادران
• مبارزه با ایدز ،ماالریا و سایر بیماری ها
• تضمین پایداری محیط زیست
• مشارکت جهانی برای توسعه
عالوه بر موارد ذکر شده در باال این سازمان فعالیت های بارزی در
خصوص آمار و ارقام و تحقیقات بازار گردشگری انجام می دهد .این
تحقیقات در دنیای گردشگری بسیار پر اهمیت و اثرگذار بوده است .به
موجب این تحقیقات و پژوهش های این سازمان ،استاندارد های بین
المللی برای اندازه گیری تاثیرات گردشگری در اقتصاد ملی و پیش
بینی روند آتی توسعه آن در دسترس عموم مردم جهان قرار می گیرد.
این سازمان در تالش است از طریق کمک به حذف ویزا و الزامات وقت
گیر حکومتی و ایجاد یک استاندارد کلیصدور گذرنامه و روادید باعث
تسهیل سفر و گردشگری شود.
ریاست سازمان
• رابرت لوناتی از فرانسه ()1985-1975
• ویلیبالد پاد از اتریش ()1989-1986
• آنتونیو انریکز ساویاک از مکزیک ()1996-1990
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گزارش برگزاری همایش گردشگری خوراک و توسعه پایدار گردشگری
همایش «گردشگری خوراک و توسعه پایدار گردشگری» در
تاریخ دوشنبه  1395/9/15از طرف دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ
و هنر مرکز  31تهران با همکاری دانشگاه عالمه طباطبایی در سالن
علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.
هدف از برگزاری این همایش ،بررسی علمی و دانشگاهی
خوراک و توسعه پایدار گردشگری بود و سخنرانان در محورهای
اصلی همایش؛ نقش گردشگری خوراک در فرهنگ ،نقش گردشگری
خوراک در اقتصاد ،نقش گردشگری خوراک در کاهش اثرات منفی
زیست محیطی ،به ایراد سخنرانی پرداختند.
بررسی توسعه علمی و عملی گردشگری خوراک و موضوعات
مرتبط با آن ،تبادل تجربیات و به اشتراک گذاشتن اطالعات دررابطه
با گردشگری و خوراک و دستیابی به توسعه پایدار از اهداف اصلی این
همایش بود .همایش با سخنرانی خانم دکتر سیما ویسی نژاد آغاز
شد .آقای دکتر ضرغام (عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی)
از سخنرانان این همایش درباره «گردشگری خوراک به عنوان یک
مزیت برای توسعه» سخنرانی نمودند و اظهار داشتند  :دیگر سودآوری
بخش گردشگری لزوما منحصر به تعداد بیشتر گردشگر نیست بلکه
بستگی به خالقیت برنامه ریزان گردشگری دارد .ایشان تغییر سلیقه
گردشگران به گردشگرانی که شیفته فرهنگ اند اشاره نمودند و
اینکه توجه به محیط زیست ،رعایت حقوق جامعه محلی ،خوراک
و فرآیند تولید آن به عنوان یک ضرورت برای گردشگری و لزوم
توسعه آن در نظر گرفته شود .در ادامه ،آقای دکتر امامی (مدرس
گردشگری وپژوهشگر) با موضوع «گردشگری غذا ،درآمد و اشتغال»،
در مورد اهمیت و نقش گردشگری خوراک و موضوعات مرتبط باآن و
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همچنین تنوع و سالمت غذایی ایران در جذب گردشگر و اشتغال زایی
صحبت کردند .ایشان با ارائه مثال هایی از کشورهای پیشرویی که
با حرکت به سمت بخشهای کوچک و متوسط توانستند اشتغال ایجاد
کنند از گردشگریخوراک به عنوان راهکاری برای توسعه گردشگری
و رفع معضل بیکاری در زمان حاضر که کشور با بحران بیکاری مواجه
استنام بردند.
در ادامه دو مقاله منتخب ،با موضوعات «نقش گردشگری
غذا در توانمندسازی اجتماعی جوامع روستایی» و «غذاهای سنتی
ایرانی» در همایش ارائه شدند .در انتها آقای دکتر محمد سلطانی فر
رییس موسسه آموزش عالی علمی -کاربردی فرهنگ وهنر به ایراد
سخنرانی پرداختند و به پائین بودن آمار گردشگران غذا در ایران اشاره
نمودند و اینکه با وجود تنوعغذایی باال و تاثیرگذار بودن ایران هنوز
در این زمینه کار نشده و نتوانسته ایم در جشنواره های بین المللی
آنگونه که شایستهاست خود را مطرح کنیم .نیاز است تا در این زمینه
بیشتر کار شود و رستوران های ایرانی در کشورهای دیگر افتتاح شود
و درجشنواره های بین المللی حضور داشته باشیم.
در این جشنواره با بیش از  100نوع غذاهای سنتی ایران از
تمام استان ها از مدعوین پذیرایی گردید و در پایان به برگزارکنندگان
جشنواره لوح سپاس تقدیم شد.
امین پیرمحمدزاده و معصومه توحیدلو دبیر اجرایی ،مریم
رنجبری مسئول کمیته دانشجویی همایش و دانشجویان کاردانی و
کارشناسی ورودی مهر  94برگزاری بخش عملی جشنواره غذا را بر
عهده داشتند ،زهرا صبوری مسئول هماهنگی و ارتباطات و گروه
تشریفاترضوانی مسئولیت تشریفات را عهده دار بودند.

مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی فرهنــگ و هنــر  31تهــران در
راســتای اجــرای سیاســت هــای نظــام علمــی کاربــردی مهارتــی
کشــور و تجــاری ســازی تولیــدات و یافتــه هــای فرهنگــی و هنــری
و نیــز کمــک بــه اصــاح ،توانمندســازی و توســعه آمــوزش هــای
مهارتــی منابــع انســانی ،ایــن بخــش آمادگــی برنامــه ریــزی و
اجــرای کلیــه کارگاه هــای آموزشــی ،جشــنواره هــا ،نشســت هــای
تخصصــی و دوره هــای آموزشــی کوتــاه مــدت و تــک پودمانــی در
زمینــه کارآفرینــی ،طراحــی و پیــاده ســازی طــرح هــای کســب و
کار فرهنگــی و هنــری و نیــز توســعه برنــد هــا و تجــاری ســازی
تولیــدات فرهنگــی و هنــری کشــور را دارد.
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