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پلک های گردشگری هنوز

 نیمه باز است...
پلک های گردشگری باز نشده و به اصطالح هنوز در رختخواب است. 

انرژی الزم  برای به حرکت درآوردن گردشگری در اصفهان وجود دارد؛ اما هنوز فعاالن این صنعت مطمئن نیستند چه اقداماتی 
درخصوص توسعه ی گردشــگری باید انجام دهند که آوازه ی میهمان نوازی آن ها به گوش جهانیان برسد. مردم جهان از 
پشت پرده ای که رسانه های غربی به روی ایران کشیده اند به ما می نگرند و دلهره دارند که هنگام سفر به این مقصد با چه نوع 
میهمان نوازی یا چه خصومتی ممکن است روبه رو شوند. این پرده باید کنار رود؛ اما فعاالن گردشگری به تنهایی قادر به پس زدن 
این پرده نیستند و برآورده شدن این مهم نیازمند عزم و مشارکت ملی است. آن طور که شواهد نشان می دهد، روزنه هایی برای 
توسعه ی گردشگری پدیدار شده و در این راستا روابط ایران به ویژه با اروپا و سایر کشورهای جهان رو به بهبودی است؛ اما تعدادی 

از کشورها همچنان دچار تردید هستند و قدمی برنداشته اند.
  گردشگری همانند کودکی نوپاست که می خواهد شروع به دویدن کند؛ اما متأسفانه پاهای او هنوز قدرت نگرفته و ضعیف 
است. باوجود تعداد کثیر فارغ التحصیالن در رشته های گردشگری باز هم کمبود نیروی انسانی متخصص یکی از اصلی ترین 
موانع توسعه ی گردشگری محسوب می شود؛ چرا که خیلی از آن ها یا در جای درست به کارگرفته نمی شوند یا علم درستی به 
آن ها آموزش داده نشده است. دور از ذهن نخواهد بود اگر به همین روال پیش برویم و بخواهیم گردشگری را توسعه دهیم با 

اوضاع فعلی در بخش گردشگری فقیرتر خواهیم شد. 
باید تفاوتی بین کمیت و کیفیت گردشگری قائل شویم. کمیت گردشگری  اصفهان را می توان به سرعت از طریق افزایش تعداد 
هتل ها و گسترش فرودگاه و سایر زیرساخت ها ایجادکرد. این اقدامات با اختصاص اعتبارات مالی انجام پذیر است و هستند 
سرمایه گذارانی که حاضر به سرمایه گذاری در توسعه ی زیرساخت های گردشگری اصفهان باشند؛ اما برای تعلیم و تربیت 
انسان های موثر برای توسعه ی گردشگری زمانی طوالنی باید صرف کرد: ممکن است ساخت یک هتل زودتر از تصور به طول 

انجامد؛ اما آماده سازی نیروی انسانی ماهر، زمان بر است.
 توسعه ی گردشگری نه تنها نیازمند دانش آکادمیک در این زمینه است، بلکه وجود تجربه نیز برای آن امری ضروری محسوب 
می شود.  مسائل سیاسی و فرهنگی و قوانین جاریه ی کشور نیز باید به مرور در جهت بهبود، تغییر یابند؛ البته نباید انتظار داشت 

که یک شبه اعمال و یک روزه هم اثربخش شود.
 میراث گرانبهاست. میراث چیزی است که نسل های گذشته شامل افراد، فرقه ها، مذاهب، فرهنگ ها و آئین ها آن را ساخته اند 
و برای نسل امروز برجای نهاده اند و به تبع، نسل امروز نیز وظیفه دارد تا این میراث را تحویل گیرد و به درستی آن را حفظ کند 
و به نسل آینده تحویل دهد. گردشگری شامل دو بعد فرهنگی و اقتصادی است: بعد فرهنگی آن بسیار مهم تر و تاثیرگذارتر 
است. گردشگری نگهبان میراث، آثار باستانی، فرهنگ ناملموس و روابط بین اقوام است. گردشگری موضوعی صلح پذیر و 
عامل گفت وگوی تمدن هاست. بعد فرهنگی گردشگری حتی مهم تر از مشاغلی است که گردشگری ایجاد می کند؛ چراکه 
وقتی میراث در حال تخریب، واژگونی و فراموشی است،گردشگری است که می تواند حافظ آن باشد و باعث شود جامعه ی 
میزبان به گذشته ی خود افتخار کند و هویت خود را غنی بشمارد. با مشاهده ی نمونه های مختلف به این نتیجه می رسیم که 
اگر گردشگری در بسیاری از کشورها توسعه پیدا نمی کرد، خیلی از سازها، غذاها و آثار باستانی ازبین می رفت. گردشگری 
پدیده ای است که یک کشور یا شهر را جهانی، رابطه ها را بهتر و دل ها را به هم نزدیک می کند. به حتم می توان به بعد اقتصادی 
گردشگری نیز توجه کرد؛ اما باید همه را تشویق کرد تا ابتدا بر ابعاد اصلی آن، یعنی انسانی، فرهنگی و مذهبی، دلبسته شوند 

و سپس بر ابعاد اقتصادی آن تأکید کنند.
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    ضرورت روش های دانش بنیان
 در جذب گردشگران سالمت

   تاپ نیوز
خواهیم!   به هر قیمتی گردشگری نمی خواهیم!
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کارشناس توریسم سالمت:

رضورت روش های 
دانش بنیان در جذب 
گردشگران سالمت  

مریم محسنی

باتوجه به سود ناشی از جذب گردشگر در 
بخش سالمت، رقابت زیادی در کشورهای 
درحال توسعه برای گردشگر سالمت آغاز 
شده اســت. ایران نیز از این رقابت به دور 
نمانده و مانند بسیاری از دیگر کشورهای 
خاورمیانه وارد این بخش شده است؛ زیرا 
جذب گردشگر در این بخش از خروج ارز 

و همچنین نیروی کارآمد انسانی به دیگر 
کشورها جلوگیری می کند.

اکنون این صنعت یکی از کم هزینه ترین 
بخش های گردشگری محسوب می شود؛ 
بنابراین بسیاری از کشورها عالقه مند به 
توسعه و جذب توریســت در این بخش 

هستند.

گردشگری سالمت عامل 

توسعه 
دکتــر غالمحســین صادقیــان، رییس 
کمیسیون بهداشت و درمان شورای شهر 
اصفهان در این زمینه گردشگری سالمت 
را عامل مهمی در رشد و توسعه ی علمی 

کشــور می داند و می افزاید: »با توجه به 
شرایط خاص و بحران های موجود، توجه 
به این صنعت، عامل مهمی در رشد اقتصاد 
شهری و افزایش توانمندی های آن است.«
رییس کمیســیون بهداشــت  و درمان 
شورای شهر، اصفهان را یکی از شهرهای 
توانمند در بخش توریسم سالمت می داند 

اصفهان و پتانسیل های پنهان قطب گردشگری سالمت 
در این میان اصفهان به عنوان شهری توریســتی، پتانسیل قطب گردشگری 

سالمت را نیز دارد.
 گردشگری سالمت به نوعی سفر برای درمان و بازیابی توان فرد است که به عنوان 
مهم ترین اهداف گردشگری پزشکی است و اغلب اوقات حول دریافت خدمات 
درمانی انجام می شود. شــاید مهم ترین دلیل کارآمدی این نوع گردشگری را 
بتوان در فرار فرد برای رهایی از استرس های زندگی دانست. به عبارتی، فرد برای 
دستیابی به رفاه، آسایش و در نهایت دوری از استرس برای سفر اقدام می کند و 

این عمل بدون دریافت خدمات پزشکی شهر مورد نظر است.

باتوجه به سود ناشی از جذب 
گردشگر در بخش سالمت، رقابت 
زیادی در کشورهای درحال توسعه 
برای گردشگر سالمت آغاز شده 
و ایران نیز از این رقابت به دور 
نمانده و مانند بسیاری از کشورهای 
خاورمیانه وارد این بخش شده است؛ 
زیرا جذب گردشگر در این بخش از 
خروج ارز و همچنین نیروی کارآمد 
انسانی به دیگر کشورها جلوگیری 
می کند.

بنابراین این بازار عالوه بر امنیت، 
به عنوان یکی از بخش های درآمدزا 
و رقابتی در دنیا، مطرح و در لیست 
گردشگری نوین قرار گرفته است.

  حــدود ده ســالی اســت کــه 
توریسم درمانی جدی شده و این یک 
حقیقت است که ما نتوانسته ایم باوجود 
پتانسیل های زیادی که داریم از این 
مقوله اســتفاده کنیم. هنوز برای ما 
جایگاه این صنعت مشخص نیست و 
در ابتدای راه هستیم. مصطفی نریمان، 
کارشناس توریســم سالمت معتقد 
است: اگر برنامه ریزی مناسبی انجام شــود، می توانیم شاهد ارزآوری 
مناسبی به کشور باشیم. با تمام این ها و با توجه به آمار بسیار باالی جراحی 
زیبایی در ایران، این کشور به یکی از قطب های بزرگ توریسم درمانی در 
این بخش تبدیل شده و به جرات می توان گفت که ایران یکی از پرچم داران 

صنعت توریسم سالمت در دنیاست.

گردشگری سالمت
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و می گوید: »باتوجه به توانمندی بسیار باالی پزشکان 
اصفهانی، این شهر می تواند به عنوان یکی از قطب های 
گردشگری سالمت در جذب توریست موثر واقع شود.«

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان شورای شهر اصفهان 
با ابراز امیدواری از ارتقای این صنعت در کشور به ویژه 
شهر اصفهان، می گوید: »تاسیس و راه اندازی شهرک 
ســالمت و یاری  بخش خصوصی در این زمینه عامل 
مهمی برای رشد شاخص های بهداشت و سالمت و در 

نهایت بهبود صنعت گردشگری سالمت خواهد شد.«
صادقیان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را یکی از برترین 
دانشگاه های کشــور و عامل مهمی در رشد و توسعه ی 
گردشگری ســالمت می داند و می افزاید: »بنابراین با 
بهره گیری از ظرفیت های این دانشگاه به همراه پزشکان 
حاذق می توان به گســترش این صنعــت در اصفهان 
امیدوار بود. در این رهگذر ســازمان میراث فرهنگی و 
گردشــگری نیز عقب نمانده و اقدامات فراوانی در این 
زمینه انجام داده که حاصل آن تدوین »برنامه ی جامع 

گردشگری سالمت«  است.«
نبودن هماهنگی بین سازمان های متولی 

گردشگری سالمت 
سالمت ایران مشاهده می شــود که از این بین می توان 
به عواملــی مانند نبودن هماهنگی بین ســازمان های 
متولی گردشگری ســالمت، فقدان کمیته های کاری 
تخصصی در وزارت بهداشت و سازمان میراث فرهنگی، 
نبود سیســتم جامع جمع آوری اطالعــات مربوط به 
ورود گردشگران سالمت به ایران، ناکارآمدی سیستم 
اطالع رسانی در زمینه ی قابلیت های گردشگری پزشکی 
ایران وکمبود زیرســاخت هاي الزم براي توسعه ی این 
صنعت اشــاره کرد؛ البته دکتر سیداحمد عاملی، عضو 
کمیسیون بهداشــت و گردشگری شــورای شهر نظر 

دیگری در زمینه ی گردشگری سالمت دارد.
ضعف های سیستم درمانی 

وی با اشــاره به ضعف های سیســتم درمانی کشــور 
می گوید: »درحال حاضر خودمان با ضعف های فراوانی 
در بخش پیشگیری و درمان در کشور روبه رو هستیم؛ 
بنابراین مادامی که این نقاط ضعف مرتفع نشوند به هیچ 
عنوان نمی توان به گســترش گردشــگری سالمت در 

کشور امیدوار بود.«

عضو کمیســیون اقتصاد و گردشگری شــورای شهر 
اصفهان کاهش ارزش پول ملی ایــران را عاملی برای 
افزایش گردشگر سالمت می داند و می افزاید: »بسیاری 
از گردشــگران ســالمت تنها به دلیل پایین بودن نرخ 
هزینه های درمان به ایران سفر می کنند که دلیل اصلی 
آن بی ارزش بودن پول ایران نسبت به دیگر کشورهاست. 
درواقع گردشگر با صرف هزینه ای بسیار کم برای درمان 

بیماری خود اقدام می کند.«
صادقیان عدم ارتقای سخت افزاری را یکی از چالش های 
پیش روی گردشــگری ســالمت می داند و می افزاید: 
»ارتقای کمی و کیفی ســخت افزاری عامل مهمی در 
جذب توریســت اســت. ما می توانیم میزبان بیماران 
بیشتری از کشــورهای مختلف باشــیم؛ البته این امر 
تنها زمانی موثر اســت که نهادهای تولیدی هیچ گونه 
وابستگی ارزی نداشته باشند و تنها به تولیدات داخل 
اکتفا کنند. در این زمان است که می توانیم ادعا کنیم در 

این بخش موفق بوده ایم.«
عضو کمیســیون اقتصاد و گردشگری بیش ترین علت 
ورود گردشــگر برای درمان را هزینه های بسیار باالی 

کشــورهای مبدا می دانــد و می گوید: 
»البته ورود گردشگر در هر بخشی برای 
کشــور مفید اســت. ورود این افراد به 
کشــور و به خصوص اصفهــان موجب 
ارزآوری به کشــور و رونق اقتصادی در 
این شهر و در نهایت باعث افزایش توان 

اقتصادی می شود.«

عاملی بیشــترین تعداد گردشــگران 
ســالمت ایــران را اعــراب می داند و 
می افزاید: »این اعــراب البته عالوه بر 
بحث درمان، بیشــتر برای جاذبه های 
توریســتی و زیارتــی به ایران ســفر 
می کننــد و در این حیــن از خدمات 

درمانی نیز بهره مند می شوند.« 

پیشــتاز در بخش جراحی 

زیبایی 
البته براســاس آمار منتشرشــده در 
ســایت جهانــی گردشــگری، ایران 
یکی از کشــورهای پیشــتاز در بخش 

توریسم درمانی به ویژه در بخش جراحی 
زیبایی اســت. ایران ســاالنه میزبان 
گردشگران خارجی به ویژه کشورهای 
حــوزه ی خلیج فارس بــرای خدمات 

درمانی و پزشکی است.
کارشناســان معتقدند: ایــران توانایی 
جذب ســاالنه ۲۰میلیون گردشــگر 
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دارد و درست اســت؛ اما موضوعی که در نهایت 
باعث می شــود نتوانیم به شــکل درست موفق 
باشیم این است که در زمینه ی توریسم درمانی 
تبلیغات مناسبی نداریم. کشــورهای دیگر در 
زمینه ی شناســایی توانمندی های ما اطالعات 
کمی دارند و بــه همین خاطر نتوانســته ایم از 
اقتصاد توریسم درمانی به خوبی استفاده کنیم. 
ما اکنون مســئولیت های زیادی بر دوش داریم. 
نمی توان به این نکته بسنده کرد که فعالیتمان 
تنها به جذب توریســم ختم شــود؛ بلکه باید 
فراتر از این گام برداریم و جایگاه ایران را از نظر 
اجتماعی، سیاسی و منطقه ای تقویت کنیم. این 
مسئله بسیار مهم است؛ چرا که در دنیای امروز 
توریسم درمانی حتی فراتر از صنایع نفت و طال 
رفته و درآمد برخی از کشــورها از همین طریق 

است.
به اعتقــاد نریمان، بــرای تمامی کشــورهای 
حاشــیه ی خلیج فارس و خواهرخوانده هایمان 
و حتــی کشــورهای مختلــف می توانیــم پل 
ارتباطی باشــیم و بهترین نقطه ی گردشگری 
پزشــکی محســوب شــویم؛ البته درصورتی 
که ما از برخوردهای ســلیقه ای دور شــویم و 
بروکراسی های دست وپاگیر اداری را حذف کنیم. 
متاسفانه هنوز در کشــور ما جایگاه این صنعت 
مشــخص نیســت و در ابتدای راه هستیم. اگر 
برنامه ریزی مناسبی انجام شود، می توانیم شاهد 
ارزآوری مناسب به کشور باشیم. در واقع اکنون 
مشکل اصلی ما طرح هایی است که در حد حرف 

باقی مانده اند و به مرحله ی عمل درنیامده اند. 
مجموعه های تبلیغاتی در رابطه با جذب توریسم 
تنها به شــعارهای تبلیغاتی اکتفــا می کنند و 
متاسفانه در این رابطه به شــکل علمی برخورد 
نکرده ایم. این درصورتی اســت که بــه اعتقاد 
کارشناسان، حتی می توانیم در صادرات خدمات 
پزشــکی موفق عمل کنیــم. وقتــی برخی از 
کشورهای آســیایی مانند هند، تایلند، مالزی و 
سنگاپور از این فرصت به خوبی استفاده کرده اند، 
چرا ما نتوانیم از فرصتی که پیش رویمان است، 

استفاده کنیم.

هنوز به زیرساخت های این موضوع 

توجه نکرده ایم 
به گفته ی نریمان که سال هاست دستی بر آتش 
توریسم ســالمت دارد، هنوز به زیرساخت های 
این موضوع توجه نکرده ایم، چه برســد به اینکه 
به دنبال آمار باشیم. ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری، وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی و وزارت امور خارجه 
و وزارت رفاه از جمله دســتگاه هایی هستند که 
باتوجه به حوزه ی  اختیارات خود هرکدام به نوعی 
در این موضوع تصمیم گیرنده محسوب می شوند. 
این دستگاه ها باید با هماهنگی کامل و منسجم 
به این مقوله بپردازند. اطالعات دقیق باشــد و 
خدمات پزشکی به  شکل درستی ارائه شود. یک 
توریست وقتی وارد ایران می شود، انتظار دارد با 

توسعه پیش ببرد. کشور ما در کنار امکانات 
درمانی سنتی و مدرن و با وجود گذشته ای 
پربار سهم چشمگیری در میان کشورهای 
دیگر دارد؛ ولی این زمانی به نتیجه می رسد 

که زیرساخت های الزم هم فراهم باشد. 
بــه اعتقاد مصطفــی نریمان، کارشــناس 
توریسم ســالمت که مدت سی سال است 
در امر گردشــگری فعالیت می کند و اکنون 
در رشته ی گردشگری پزشکی در دانشگاه 
پرتغــال درحال گرفتــن PHD اســت، ما 
بهترین های پزشکی را داریم؛ اما در زمینه ی 

ارائه ی خدمات با مشکل روبه رو هستیم.
 این درحالی اســت که  براساس  تعریف های 
سازمان جهانی جهانگردی )UN-WTO( یکی 
از اهدافی که می تواند گردشگر را تشویق به 
ســفر کند، مســافرت برای کسب سالمتی 
است. این موضوع به دلیل قابلیت های زیاد، 
نقشی به ســزا در ایجاد فرصت های شغلی، 
درآمدزایی، کاهش فقر، گســترش عدالت 
اجتماعی و رفاه در جامعه دارد؛ اما همچنان 
حلقه ی مفقــوده در ایران اســت و ما هنوز 

نتوانسته ایم از درآمدهای ارزی ناشــی از این بخش به خوبی استفاده 
کنیم.

به گفتــه ی نریمان، این حقیقتی اســت که نمی توان از آن گذشــت. 
ما باوجود این که پزشــکان حاذقــی در حوزه ی درمــان داریم و جزو 
برترین های دنیا محســوب می شــویم، اما هنوز نتوانسته ایم در جذب 
گردشگر سالمت موفق باشیم و تا زمانی که زیرساخت های گردشگری 
در کشور فراهم نشود، رونق گردشگری پزشکی هم امکان پذیر نخواهد 
بود؛ شــاید به این خاطر که ما عادت داریم به درآمد تک محصولی نفت 
اکتفا کنیم؛ بنابراین  از موضوع به ایــن مهمی که پس از صنعت نفت و 
خودروسازی، سومین صنعت بزرگ جهان به شمار می رود، دور مانده ایم 
و چشممان را روی صنعتی که در آینـده ای نزدیک به صنعت اول جهان 
تبدیل خواهد شد، بسته ایم؛ اما این درحالی است که ما تمامی چهار آیتم 
اساسی در زمینه ی توریسم درمانی را داریم: تکنولوژی روز، توانمندی 
شاغالن در حرفه ی پزشکی، اقتصاد درمان و هزینه ها و مقررات داخلی، 
مسائلی است که باعث شده ما از بسیاری از کشورهای همسایه جلوتر 
باشیم. این که با این تفاسیر چرا نتوانسته ایم موفق عمل کنیم، به نبود 
دانش آموختگان ما بازمی گردد یا دالیــل دیگری ازجمله کافی نبودن 

زیرساخت ها دارد؟

در زمینه ی توریسم درمانی تبلیغات مناسبی نداریم
این کارشناس توریسم سالمت معتقد است که همه ی این مسائل وجود 
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سالمت و جذب ۱۸میلیون دالر را از این محل دارد. تنوع اقلیمی و نوع اکوسیستم خاص ایران برای گردشگران بسیار جذاب است و 
به علت کیفیت باالی خدمات پزشکی می تواند یکی از قطب های توریسم درمانی در جهان باشد. 

در کنار این مسائل و با شناخت نقاط قوت و نقاط قابل ارتقای کشور، ایران می تواند با سرمایه گذاری هرچه بیشتر روی نقاط قوت خود 
و معرفی آن ها به عنوان توانمندی های منحصربه فرد، نقش خود را در بازار گردشگری سالمت پررنگ  کند.

صرف ۵۰میلیارد دالر برای درمان بیماران 
ساالنه حدود 5۰میلیارد دالر صرف درمان بیماران منطقه ی آسیا، در کشــورهای اروپایی و آمریکایی می شود. حاال با یک حساب 
سرانگشتی به راحتی می توانیم متوجه شویم که جذب حتی اندکی از این درآمدها تا چه حد می تواند ایران را در این عرصه به سمت 

گردشگری سالمت
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خدمات مناسبی روبه رو باشد: از هتلینگ بیمارستان گرفته تا خدمات بهداشتی مناسب. این خود تبلیغی 
است که به ما در جذب توریسم در این حوزه کمک می کند. در یک کالم، توریست درمانی ما نیاز به درمان 

و به روزشدن تجهیزات دارد.
به نظر نریمان اگر بتــوان ظرفیت های بخش خصوصی را بــه حوزه ی دولتی تزریق کرد، پتانســیل های 
مغفول مانده در این صنعت را می توان بالفعل کرد؛ چون در این صورت اســت که بخش خصوصی به عنوان 
بازویی قوی وارد این حوزه می شود و در کنار آن با هماهنگی دستگاه ها و تعامل با پزشکان مجرب به راحتی 
می توان حلقه های مفقوده را به یکدیگر وصل کرد. شــاید این تنها راهی باشد که بتوانیم از رقبا جلو بزنیم 
و موفق باشیم؛ فقط کافی است نگاهی گذرا به پزشکی ایران داشته باشــیم و متوجه شویم که می توان به 
پزشکی ایران به عنوان رشته ای درآمدزا در جهان نگاه کرد. ما بهترین پزشکان را در زمینه ی جراحی زیبایی 
داریم. خدمات دندان پزشکی ما بسیار ارزان است و همین موضوع ها مشوق های خوبی برای توریست ها است.

اما وقتی رقیبان ما قدر هستند چه باید کرد؟ رقیبان مهمی در همسایگی ما در حوزه ی خلیج فارس هستند؛ 
به عنوان مثال، کشور اردن ساالنه 5۰۰میلیون دالر درآمد ارزی از توریسم درمانی دارد. دبی هم که از چند 
سال پیش شهرهای سالمتش را راه اندازی کرده، زیرســاخت های خوبی دارد و قراردادهای مناسبی را هم 

بسته است؛ بنابراین با وجود پتانسیل های زیادی که در این بخش داریم، نباید از قافله عقب بمانیم.
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همه ی این مسائل در حالی مطرح می شود که یکی از روش های جذب توریسم براساس تعریف سازمان 
جهانی جهانگردی، مسافرت برای کسب سالمتی و توریسم درمانی است. این موضوع نه تنها می تواند باعث 
اشتغال زایی شود، بلکه به عدالت اجتماعی هم کمک خواهد کرد. استفاده از روش های دانش بنیان در جذب 
گردشگر با توجه به ضرورت و اهمیت گردشگری در اقتصاد مقاومتی و به خاطر به منصه ی ظهوررساندن 
شعار اقدام و عمل امری ضروری اســت؛ اما آیا با توجه به جایگاه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران در 
منطقه و نیز دارابودن ظرفیت های خاص در راستای توسعه ی گردشگری ما باید به این سمت برویم که در 

زمینه ی گردشگری سالمت گام برداریم؟
به گفته ی کارشناسان گردشگری سالمت این موضوع تنها وقتی به سرانجام خواهد رسید که آمار دقیق و 
علمی در زمینه ی گردشگری سالمت داشته باشیم. ما با دارابودن ظرفیت های خاص در راستای توسعه ی 
گردشگری و به خصوص در زمینه ی گردشگری ســالمت می توانیم به این هدف جامه ی عمل بپوشانیم. 
این درحالی است که امنیت بهداشت و خدمات حمل ونقل، پرستاری تخصصی و مراقبت های قبل و بعد 
از انجام عمل و خدمات هتلینگ ما باید به بهترین شکل ممکن برای توریست آماده باشد؛ چرا که ارتقای 
سطح کیفیت و استانداردسازی و به روزشدن در این رابطه می تواند سهم ما را در گردشگری سالمت بسیار 
باال ببرد؛ همچنین واردشدن ما به بازارهای جهانی می تواند اثر شایانی در افزایش کسب درآمدهای ارزی 

داشته باشد. 
براساس سند چشم انداز ۲۰ســاله ما باید از محل گردشــگری به مقدار ۲۰میلیارد دالر در سال افزایش 
درآمد ارزی داشــته باشــیم. این موضوع در ســال به عنوان هدف کالن اقتصادی مورد توجه است و در 
حوزه ی گردشگری پزشکی با بررسی وضعیت موجود و شناسایی نقاط ضعف و قوت می توان به این هدف 
دست پیدا کرد؛ اما تا زمانی که در مراکز اقامتی، آماری در این زمینه نباشد و در ترانسفر و حمل و نقل این 
توریست ها هم آماری در اصفهان دردسترس نباشد، توریسم سالمت را به مخاطره انداخته ایم و کنترل 

امنیت بهداشتی و پیشگیرانه بیماری های ناقل از کفمان رفته است. 

به گفته ی نریمان، کارشــناس توریســم 
ســالمت، همه ی این مســائل هست؛ اما 
موضوعی که در نهایت باعث می شود نتوانیم 
به شکل درست موفق باشیم این است که در 
زمینه ی توریسم درمانی تبلیغات مناسبی 
نداریم و نتوانسته ایم سهم خود را در اقتصاد 
گردشــگری تعریــف کنیم. اکنــون هیچ 
جایگاهی برای گردشگران سالمت تعریف 
نشده و این موضوع به دست دالالنی افتاده 
است که با امکانات نامناسب این توریست ها 
را به کشــور می آورند و اگر این افراد ناقل 
بیماری باشند باعث به خطرافتادن سالمت 
جامعه می شوند و باید به شکل ناملموس و 
با آزمایش های مختلف و درست و با توجه به 

استانداردهای به روز قرنطینه شوند.
پس با این حساب ابتدا باید به زیرساخت ها 
توجه کنیم و بنابر فرموده های مقام معظم 
رهبری که شعار امسالشــان اقدام و عمل 
است، برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی ابتدا 
می بایست فرمایش حضرت امام را سرلوحه 
قرار دهیم: اینکه ما میزساز می خواهیم: نه 
میزنشین. مراکز علمی و دانشگاهی هم باید 
توجه عمیقی به این موضوع داشــته باشند 
و در راستای محقق شــدن سند چشم انداز 
کشــور گام بردارند؛ این درحالی است که  
دنیا دلسوز کشور ما نیست. تنها چاره ی کار 
ما این است که خودمان با وحدت و همدلی 
در جهــت رفع معضالت اقتصــادی میهن 

عزیزمان بکوشیم... .
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مدیرگروه امانی اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

استان اصفهان خبر داد:
آغاز مرمت شبستان تاریخی و نفیس مسجد آیت الله درچه ای 
مدیرگروه امانی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان از آغاز مرمت شبستان تاریخی و نفیس مسجد آیت اهلل 
درچه ای در شهر اصفهان خبر داد.  منصور زیرک گفت: در بازدیدهای 
صورت گرفته، کف سازی غلط با مواد غیراصولی در سال های گذشته 
باعث به وجودآمدن آســیب هایی به این بنا شده اســت. وی در ادامه 
اظهار کرد: در این راستا باید کف های الحاقی که با بتن کار شده است، 
برداشته و با آجرفرش سنتی مفروش شود. مدیرگروه امانی اداره کل 
میراث فرهنگی اســتان اصفهان افزود: همچنین بندکشی آجرهای 
سقف به علت نفوذ رطوبت از بام در قســمت هایی دچار آسیب شده 
است و آجرفرش بام این شبستان نیاز به مرمت اصولی دارد. زیرک در 
ادامه افزود: این عملیات توسط استادکاران و کارگران فنی گروه امانی 
معاونت میراث در مدت زمان سه ماه و با اعتباری بالغ بر 5۰۰میلیون 
ریال آغاز شده است. مسجدآیت اهلل درچه ای از بناهای دوره ی صفویه، 
در بازارچه ی حاج محمدجعفر آباده ای در خیابان عبدالرزاق اصفهان واقع 
شده است.  از شاخصه های این مسجد می توان به استفاده از طاق های 

ضربی که در دوران صفوی به طور عموم رایج بوده است، اشاره کرد. 

مدیرگروه امانی اداره کل 
میراثفرهنگی، صنایع

استان اصفهان خبر داد:

02
TOP
News

TOPNEWSاخبار

* مهر 1395/ شماره چهارم *

12

/ شماره چهارم *



مرمت کار اشیاء و آثار باستانی کشور: 
یکی از عوامل فساد و بی فرهنگی بی توجهی  به تاریخ است

ارثی که افراد از خود برجای می گذارند، علم و ادب است و میراثی که از ملت ها 
برجای می ماند، فرهنگ است. میراث فرهنگی تنها سنگ نوشته، ظروف 
سفالی و کتیبه های میخی و قلم زنی ها نیست؛ بلکه انسان ها و اندیشه هایشان 
است که این ارزشمندترین میراثی است که از گذشتگان به امروزیان و از 
امروزیان به فردایان می رســد. عباس اعتماد فینی، مرمت کار اشیاء و آثار 
باستانی کشور در گفت وگو با نسل فردا ضمن بیان این مطلب گفت: علم، 
مجموعه ای از تجربه ی انسان ها در طول تاریخ است. تاریخ، آیینه ی روح و 
عقبه ی هر انسانی است که در راستای تکامل حکمت های خود به سمت کمال 

که مقصد هر انسان کاملی است، حرکت می کند.
اعتماد فینی با بیــان اینکه امنیت ملی، تعالی فرهنگ، تکامل انســانی و 
شکوفایی اقتصاد نیازمند نگاه در آیینه ی تاریخ است، گفت: امروز یکی از 
عوامل فساد و بی فرهنگی و نبود امنیت در هر جامعه ای بی توجهی به تاریخ 
است. تاریخ کتابی رسا و مرجع در تمام امور و راه نوشته ای برای آینده است. 
زمانی که می خواهیم ایران و ایرانیان را به جهانیان بشناسانیم و با تاریخ ایران، 

فرهنگ و روحیات ایرانی آشنا کنیم، به امنیت ملی رسیده ایم.
این پیشکسوت مرمت کار آثار باستانی کشور همچنین به سند گردشگری 
به عنوان سندی پاک، ســبز و صلح آمیز اشــاره و بیان کرد: الزمه ی سند 
گردشگری، توجه به زیرساخت های ضروری است. اهمیت و آماده سازی 
زیرساخت های گردشگری موجب می شــود تا ملیت و اقتصادمان در گرو 

روابط سالم تقویت شود.

اصفهان ۱۹۹  رشته از۲۹۷ رشته صنایع دستی کشور 

را داراست 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
گفت: مهر امسال، شهر اصفهان میزبان نشست شورای جهانی صنایع دستی 

با حضور حدود ۲۰۰ نفر از شخصیت های بین المللی از 9۰ کشور است.
فریدون اللهیــاری در ایــن رابطــه اظهار داشــت: برگــزاری این رویــداد بزرگ 
و مهــم در راســتای دیپلماســی فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران و ثبــت 
 شــهر اصفهان بــه عنــوان شــهر جهانــی صنایع دســتی صــورت مــی گیرد.

وی تصریح کرد: در دنیا ۱۱ شهر به عنوان شهرهای صنایع دستی شناخته می شود که 
9 شهر در یک رشته خاص و ۲ شهر اصفهان از ایران و جیپور از هند به عنوان شهرهای 

جهانی صنایع دستی شناخته می شوند.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به آخرین آمار سازمان میراث فرهنگی 
کشور گفت: از ۲97 رشته صنایع دستی در کشور ۱99 رشته در استان اصفهان وجود 

دارد.
وی همچنین گفت: دولت بــا وجود همه تنگناهایی که دارد توجــه ویژه ای به حوزه 
صنایع دستی داشته و دو سال گذشته ۸۰ میلیارد ریال تسهیالت ارزان قیمت به فعاالن 

صنایع دستی در استان اصفهان پرداخت شده است.

اصفهان  میزبان میهمانی 

بزرگ صنایع دستی جهان 
معاون صنایع دستی ســازمان میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: 
بزرگترین اجالس بین المللی در تاریخ شکل 
گیری شورای جهانی صنایع دستی در اصفهان 

برگزار می شود.
بهمن نامور مطلق در نشست شورای راهبری 
هجدهمین اجالس بین المللی شورای جهانی 
صنایع دستی که با حضور استاندار اصفهان، 
مدیرکل میراث فرهنگی و مسئوالن ستاد، 

در دفتر استاندار اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه کمتر از یک سال از 
اعطاء عنوان شهر جهانی صنایع دستی به اصفهان نمی گذرد با تالش فراوان و در حالی 
که کشورهای بسیاری از جمله آمریکا با میزبانی ایران مخالف بودند، توانستیم میزبانی 
هجدهمین نشست بین المللی شورای جهانی صنایع دستی را در اصفهان از آن خود کنیم. 
وی در همین راســتا تأکید کرد: با این اقدام نه تنها آبروی جمهوری اسالمی ایران بلکه 
حیثیت تمامی قاره کهن آسیا در دستان ما است، پس باید تالش کنیم تا این اجالس به 
بهترین شکل ممکن در اصفهان برگزار شود.معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری گفت: این اجالس از جمله به یاد ماندنی ترین نشست های 
شورای صنایع دستی جهان خواهد بود، زیرا این شورا از سال ۲۰۱3 میالدی از سازمان بین 
المللی یونسکو مستقل شده است، لذا این نشست در نوع خود اولین نشست شورای جهانی 
صنایع دستی با ساختار جدید بین المللی خواهد بود.وی افزود: در این نشست تصمیمات 
جدیدی از جمله انتخاب رئیس جدید شورای جهانی صنایع دستی، انتخاب هیئت رئیسه 

و همچنین انتخاب رئیس بخش آسیا و اقیانوسیه شورا اتخاذ خواهد شد.

شهرداراصفهان: 
اصفهان یک شهرموزه ی بی سقف است که باید نگاه 

داشته شود 
مهــدی جمالی نژاد درخصــوص وضعیت همکاری 
شهرداری با اداره کل میراث فرهنگی جهت واگذاری 
زمین یا مکان هایی برای راه اندازی برخی موزه ها گفت: 
اصفهان یک شــهرموزه  و یک موزه ی بدون سقف 
است؛ پس با توجه به اینکه در شهر و استان اصفهان 
موزه داران توانمند داریم، همتی جمعی می طلبد که 
همه ی دستگاه های شهر و استان مکان هایی را برای 

داشته های باارزش این موزه داران تهیه کنند.
وی همچنین ادامه داد: با تشــویق و ترغیب از سوی 
شهرداری اصفهان، به تازگی هتل داران زیادی برای 
ساخت هتل های بسیار به اصفهان آمده اند که این مهم 

در آینده ی نزدیک تحقق خواهد یافت. 
جمالی نژاد بیان داشت: همچنین مردم را برای تبدیل 
منازل قدیمی شان به هتل های سنتی یا موزه تشویق 
می کنیم که خود میزبانی از گردشگران را هم داشته 

باشند.
وی  افزود: ما برای بسترسازی تمهیداتی اندیشیده ایم؛ 
اعم از صدور مجوز توسط شورای شهر و اینکه برای 
راه اندازی هتل های سنتی سه سال از پرداخت عوارض 

معاف خواهند شد.

شهرداراصفهان: 
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رئیس هیئت مدیره ی مجمع امور میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری: 

بی توجهی به موزه و موزه داری مساوی است با آسیب و تاراج اشیاء گرانبهای 

ملی 
علی لوافان، رئیس هیئت مدیره ی مجمع امور میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
درخصوص حمایت از میراث فرهنگی و موزه و موزه داری گفت: اشیاء و آثار گرانبهای 
باستانی ثروت و سرمایه ی ملی کشورمان هستند که با یک خرد جمعی می توان در 
جهت حفظ و نگهداری این آثار کوشا بود: یعنی از یک طرف همه ی افراد جامعه 
وظیفه دارند برای حفظ و نگهداری این آثار بی نظیر کوشش کنند و از طرف 
دیگر آثاری را که به عمد یا غیرعمد تخریب شده اند، احیاء و بازسازی 
کنیم؛ چرا که نظاره گر تاریخ و اثرهای پرشکوه ایران بودن از عالقه ی 
وافر گردشگران داخلی و خارجی است؛ پس موزه ها بهترین مکان برای 
نگهداری این اشیاء قیمتی هستند و می توانند این سرمایه های ملی را در خود 
جای دهند تا از آسیب و تاراج در امان بمانند. لوافان در ادامه برای محفوظ ماندن 
اشیاء گرانبها و قیمتی که همانند آثار تاریخی مان ارزشمند هستند، مطرح کرد:  استان 
اصفهان نیاز ضروری به موزه های آثار مختلف از قبیل موزه ی فرش، موزه ی سکه و اسکناس، 
موزه ی اسلحه و موزه ی اشیاء گرانبهای قدیمی دارد که احداث این موزه ها به عزمی ملی نیاز 
دارد و از طرفی افرادی هم که دارای این آثار و اشــیاء قدیمی هستند بایستی از این موزه ها 
حمایت کنند و این اشیاء را به این موزه ها بســپارند؛ همچنین باید از موزه داران خصوصی 
حمایت و آنان را ترغیب به جمع آوری اشیاء ایرانی از کشورهای دیگر و نگهداری در موزه های 
خود کرد؛ چراکه کشور ما با این قدمت تاریخی و توجه گردشگران فرهنگی سیاحتی حیف 
است از وجود اشیاء گرانبهای باکیفیت محروم باشد؛ چراکه بی توجهی به نگهداری این آثار در 
موزه ها، باعث آسیب و به تاراج رفتن آن ها می شود. وی حفظ و نگهداری اشیاء و آثار باستانی 
کشورمان را نیازمند فرهنگ سازی دانست و گفت: باید خود را باور داشته باشیم و بپذیریم که 
بهترین و باالترین آثار تاریخی، فرهنگی و آثار و اشیاء گرانبها در این سرزمین وجود دارد که 

بایستی همه در حفظ  و نگهداری  این سرمایه های ملی مشارکت داشته باشیم.

نماینده  ولی فقیه و امام جمعه اصفهان:
گردشگری سالمت ایمن ترین بخش صنعت 

گردشگری است 
نماینده  ولی فقیه و امام جمعه ی اصفهان ضمن اعالم حمایت 

خود از توسعه ی گردشگری سالمت بر لزوم گردشگری فرهنگی 
تاکیدکرد و گفت: هتل از مهم ترین زیرساخت های گردشگری است 

که بایستی در راستای رفع کمبود آن در اصفهان برنامه ریزی کرد. آیت اهلل 
سیدیوسف طباطبائی نژاد در دیدار رئیس شورای شهر و مسئولین کمیسیون 
گردشگری و برند شهری اصفهان تصریح کرد: گردشگری سالمت ایمن ترین 
بخش  صنعت گردشگری است و  باید همه ی بخش های استان برنامه ریزی 

جدی در این خصوص داشته باشند .
محمدرضا رجالی، رییس کمیسیون گردشگری و برند شهری اتاق بازرگانی 
اصفهان نیز در این دیدار ضمن ارائه ی گزارشی از ظرفیت های متعدد و متنوع 
اصفهان به عنوان کانون گردشگری ایران و آمار مستند از سهم اصفهان در 
بازارهای جهانی و منطقه ای از این صنعت درآمدزا که تامین کننده ی اقتصاد 
آینده ی کشور خواهد بود، خواستار تقویت زیرساخت های فرهنگی از سوی 
ستاد اقامه ی نماز اصفهان در این زمینه شد. در این دیدار که رئیس شورای 
اسالمی شهر اصفهان، نایب رئیس کمیســیون گردشگری و برند شهری و 
مسئول کمیته ی توسعه ی فرهنگ و بررسی نیازهای آموزشی این کمیسیون 
حضور داشتند، بر سیاست های مرتبط با گردشگری در برنامه ی ششم توسعه، 
ابالغی از ســوی مقام معظم رهبری، تاکید و مزیت های اقتصادی صنعت 

گردشگری و جایگاه منحصربه فرد اصفهان در این زمینه معرفی شد. 

در دیدار شهردار اصفهان با سفیر ارمنستان پیشنهاد شد: 
برگزاری هفته ی فرهنگی اصفهان در ارمنستان 

 مهدی جمالی نژاد در دیدار با سفیر ارمنستان در کشورمان که در محل شهرداری اصفهان 
صورت گرفت، افزود: دو کشور ایران و ارمنستان اشتراک های فرهنگی و راهبردی زیادی دارند 

که می تواند به توســعه ی ارتباط ها و مراوده ها کمک کند.  وی پیشنهاد کرد تیم رسانه ای کشور 
ارمنستان به اصفهان سفر و با تولید مســتنداتی از آداب و فرهنگ مردم اصفهان، فرهنگ مردم 
این شهر را به مردم ارمنستان معرفی کند.  وی همچنین با اشــاره به خواهرخواندگی اصفهان و 
ایروان افزود: در تفاهم نامه ی خواهرخواندگی مباحث بســیار زیادی مطرح شده است که باید به 
آن ها جامه ی عمل بپوشانیم.  وی با بیان اینکه ضروری است در راستای توسعه ی روابط فرهنگی، 
آموزشی، گردشگری و دانشگاهی کشور ایران و ارمنستان گام برداریم، افزود: ازاین رو باید با تعامل 
بیشــتر به این موضوعات نیز توجه بیشتری داشته باشــیم. جمالی نژاد در ادامه با اشاره به اینکه 
توسعه ی روابط تجاری و بازرگانی اصفهان و ایروان را در دســتور کار قرار می دهیم، گفت: برای 
توسعه ی روابط فرهنگی پیشنهاد می شــود هفته ی فرهنگی اصفهان در سال جدید میالدی در 

ارمنستان برگزار شود. 

نژاد در دیدار با سفیر ارمنستان در کشورمان که در محل شهرداری اصفهان 
های فرهنگی و راهبردی زیادی دارند 

ای کشور 
ارمنستان به اصفهان سفر و با تولید مســتنداتی از آداب و فرهنگ مردم اصفهان، فرهنگ مردم 
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بر لزوم گردشگری فرهنگی 

های گردشگری است 
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مدیر مجموعه ی تاریخی،  فرهنگی و مذهبی تخت فوالد خبر داد: 
قرارگرفتن ظرفیت های ویژه ی تخت فوالد دراختیار کانون ها

ظرفیت های ویژه ی تخت فوالد در اختیار کانون های فرهنگی، مذهبی و هنری قرار می گیرد.
معرک نژاد، مدیر مجموعه ی تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد با اعالم این خبر گفت: مجموعه ی تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد امکان استفاده از فضاها و ظرفیت های این مجموعه را برای گروه های 
خودجوش مردمی و کانون های فرهنگی، هنری و مذهبی فراهم کرده است. در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از ظرفیت جوانان مومن انقالبی و فعاالن خودجوش مردمی و حمایت مادی 
و معنوی از آنان و همچنین در راستای اقتصاد مقاومتی در حوزه ی فرهنگی، مدیر مجموعه ی تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد امکان استفاده از فضاها و ظرفیت های این مجموعه را برای گروه های خودجوش 

مردمی و کانون های فرهنگی ، هنری و مذهبی فراهم کرده است. 
وی با اشاره به فضاها و امکانات موجود در تخت فوالد ازجمله باغ طوبی، سالن شمع، گالری فدک، نگارخانه سیدالعراقین و بازارچه ی فرهنگ بیان کرد: گروه ها و کانون ها می توانند برای فعالیت های خود از 

این فضاها و امکانات تا پایان سال جاری و براساس ارائه ی درخواست استفاده کنند. مدیر مجموعه ی تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد اصفهان با اعالم فراخوان تقویم بهره برداری از فضاها و ضمن 
دعوت از متقاضیان افزود: فضاها و امکانات به صورت دوره ای و رایگان جهت فعالیت هنری در اختیار تمامی کانون های فرهنگی، هنری و گروه های خودجوش قرار می گیرد.

وی ادامه داد: همچنین پیشــنهاد می شــود در مســجد کبــود ایروان 
نمایشگاهی از صنایع دستی شهر اصفهان راه اندازی شود. 

شهردار اصفهان با بیان اینکه توسعه ی روابط گردشگری بین دو کشور ایران 
و ارمنستان می تواند زمینه ساز رونق اقتصادی دو کشور شود، افزود: باید 
توجه داشته باشیم که شهر اصفهان درحال حاضر عضو سازمان های جهانی 
زیادی است؛ ازاین رو ارمنستان می تواند از این ظرفیت بهره برداری الزم را 
داشته باشد. وی تصریح کرد: استان اصفهان یکی از استان های تاثیرگذار 
کشور در عرصه های اقتصادی و فرهنگی کشــور است که پس از جدایی 
البرز از استان تهران، اصفهان به عنوان صنعتی ترین استان کشور معرفی 
شده است.  جمالی نژاد با اشاره به اینکه استان اصفهان دارای جذابیت های 
طبیعی، فرهنگی و تاریخی زیبایی است، اضافه کرد: در این استان بیش 
از ۲۰هزار جاذبه ی تاریخی وجود دارد که دو هزار عدد از این جاذبه ها در 
شهر اصفهان وجود دارد.  وی با اشاره به اینکه محورهای گردشگری برای 
شهر اصفهان تعریف شده است، تصریح کرد: محور جلفا یکی از محورهای 
گردشگری اصفهان اســت؛ چراکه در این منطقه شــاهد زندگی بسیار 

دوستانه و نزدیک اقوام و ادیان مختلف هستیم. 
وی گفت: در این راســتا گردهمایی ادیان توحیدی نیز در اصفهان برگزار 
می شود و هرســاله رهبران و پیروان ادیان الهی مختلف در این شهر گرد 

هم می آیند. 
جمالی نژاد همچنین با اشــاره به اینکه شــهرداری اصفهان شرکت های 
وابســته ی زیادی دارد، افزود: این شــرکت ها توان ســرمایه گذاری در 
کشــورهای خارجی را دارند؛ ازایــن رو می توان از ظرفیــت آن ها برای 

سرمایه گذاری در ارمنستان استفاده کرد. 
وی خاطرنشان کرد: همچنین شهرداری این آمادگی را دارد که زمین ها 
و تسهیالتی را برای سرمایه گذاران ارمنی به منظور سرمایه گذاری در این 
شهر اختصاص دهد. ارمنستان با حدود سه میلیون نفر جمعیت، در شمال 
ایران قرار دارد و گردشگری و معدن، نقاط قوت صنعت آن به شمار می آید.
شهر ایروان با حدود یک میلیون نفر جمعیت، پایتخت ارمنستان است که 
توسط یونسکو به عنوان »پایتخت جهانی کتاب« در سال ۲۰۱۲ میالدی 

برگزیده شد. 

توانند برای فعالیتهای خود از 
برداری از فضاها و ضمن 
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گردشگری را می توان ترکیبی از فعالیت، 
تجربه، خدمات ملموس و غیرملموس، کاال و 
اطالعات دانست که  محرک و مولد بسیاری 
از بخش ها اعم از: مراکــز تفریحی، مراکز 
اقامتی و پذیرایی، اطالعات و رزرواسیون، 
دفاتــر خدمــات مســافرتی، راهنماها، 
حمل ونقل و... نیز هســت.  با تاکید بر بعد 
تقاضا،گردشگری مجموعه کارهایی است که 
فرد در مسافرت و در مکانی خارج از محیط 
معمول خود برای کمتر از یک سال متوالی و 
با هدف تفریح، تجارت یا فعالیت های دیگر 
انجام می دهد و البته این فعالیت ها به قصد 
کسب درآمد در منطقه مورد بازدید انجام 
نمی شــود. از طرفی با تاکید بر بعد عرضه 
گردشگری مجموعه ای از کسب وکارهاست 
که به طور مستقیم کاال و خدماتی را برای 
فعالیت های تفریحی در خــارج از محیط 

زندگی روزمره فراهم می کند. 

گردشگری به مراتب بیش از یک صنعت است و با اطالق صنعت به گردشگری آن 
را کمتر از آن چه هست تعریف کرده ایم. گردشگری پدیده ای اجتماعی اقتصادی 
است که به عنوان نیروی محرکه ای برای بخش های مختلف عمل می کند و تنها 

شامل بنگاه های تجاری یا دولتی نیست؛ بلکه مردم را نیز دربرمی گیرد. 

در میزگرد اختصاصی گردشگری سپاهان بررسی شد:

به هر قیمتی گردشگری 
¿ی خواهیم!

عکس ها:
بهاره بستام رخمحمد شریف

میزگرد

زاهد شفیعیامین حاتمیانمحمد شریفینسل فردا ندا ترابی فارسانیسحر موحدیبهاره بستام رخ
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گردشگری با تجربه مکان ســروکار دارد. 
درگردشگری مقصد گردشگر و تجربیات آن 
مکان و اتفاقاتی که در آن محل رخ می دهد، 

اهمیت بسیاری دارد.  
یکی از ضرورت های مدیریت موثر در صنعت 
گردشگری رویکرد نظاممند به فعالیت های 
گردشگری است؛ لذا مدیرانی موفق خواهند 
بود که گردشگری را به صورت مجموعه ای از 
اجزای مرتبط و متعامل درنظر بگیرند. اجزا، 
متکی به هم و بر هم تاثیرگذارند. به دلیل 
چندرشته ای بودن گردشــگری، ضرورت 
وجود نگرش سیســتمی بیشتر احساس 
می شود . سیســتم گردشگری سیستمی 
باز است؛ چرا که در کنش و تعامل با عوامل 

بیرونی است و از آن ها تاثیر می پذیرد. 
درحقیقت نوع گردشگری براساس هدف 
اصلی یا مقصود است و این هدف است که 
نوع سفر را مشخص می کند و به نوعی فرایند 
سفر با یک انگیزه ی اصلی شروع می شود. 
نکته ی مهم این است که هیچ وقت یک نفر با 
یک هدف خاص به گردش نمی رود. درست 
نیســت بگوییم این افراد فقط گردشــگر 
فرهنگی هســتند. وقتی گردشگری برای 
بازدید یک موزه به مکانی ســفر می کند، 
به حتم درآنجا به یک فعالیت تفریحی هم 
می پردازد. درست و علمی تر این است که 
بگوییم گردشگران ورودی به ایران هدف 

اصلی شان فرهنگی است؛ ولی به یقین اهداف دیگری هم دارند. 
بر همگان روشن است که باوجود تالش های بسیار همچنان با 
مشکالتی در حوزه ی گردشگری در اصفهان زیبایمان روبه رو 
هستیم. به این دلیل برآن شــدیم تا در نشستی دوساعته در 
دفتر روزنامه ی سراسری نسل فردا مشکالت موجود در صنعت 
گردشگری در استان اصفهان را با حضور آقایان زاهد شفیعی 
دکتری برنامه ریزی اداره شهری و مدیرگروه گردشگری دانشگاه 
هنر اصفهان، محمدشــریفی کارشناس ارشــد گردشگری و 
دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان، امین 
حاتمیان کارشناس گردشــگری و خانم ها ندا ترابی فارسانی 
دکتری گردشگری از دانشــگاه پرتغال و عضو هیئت علمی 
دانشــگاه هنر اصفهان و ســحر موحدی دانشجوی دکتری 
برنامه ریزی شهری و مدیرگروه مطالعات گردشگری شهر جهاد 

دانشگاهی واحد اصفهان  بررسی کنیم.
بستام رخ: در ابتدا اجازه دهید با این سوال آغاز کنیم: 

علت ظهور گردشگری چه بوده و خاستگاه آن کجاست؟
ترابی: اواخر ۱95۰ بعد از جنگ جهانی دوم به گردشگری برای 
اولین بار به صورت تخصصی نگاه شد و علم گردشگری به وجود 
آمد. تا پیش از آن ســفرهایی به منظور تجارت یا زیارت انجام 
می شد؛ ولی گردشگری به این شکل نبود. جنگ جهانی دوم 
اثرات بسیار زیادی بر افراد داشت و فشار سنگینی را بر اروپا وارد 
کرد؛ لذا مردم به فکر کسب آرامش افتادند و درواقع گردشگری 
را عامل تبادل فرهنگی به عنوان ابزاری برای صلح درنظر گرفتند 
و به مرور گردشــگری رونق پیدا کرد و به عنوان یک علم به آن 

توجه و در دنیا مطرح شد. 
شفیعی: گردشگری به شکل حرفه ای و امروزی خود از انگلستان 
آغاز شد و توماس کوک به نوعی آغازگر این داستان بود: زمانی که 
کارگران خسته از صنعت را آخر هفته ها برای تفریح و استراحت 

به شهری خوش آب وهوا می فرستاد. 
ترابی: همان گونه که در کتاب مقدمه اي بر جغرافیاي جهانگردي 
ایران نیز ذکر شده است، پهلوي اول تا حدودي زیرساخت هاي  
اولیه را براي توسعه ی گردشگري در ایران ایجاد کرد و در این 
راستا در سال ۱3۱4 دولت، اداره ای به نام اداره ی جلب سیاحان 
خارجی در وزارت داخله تاسیس کرد که در نوع خود اولین قدم 
برای جذب گردشگر به داخل ایران بود. پهلوي دوم نیز به پیروی 
از پدر تالش هایي کرد و از گردشــگري به مثابه ی ابزاري براي 

توسعه ی اقتصادي و مدرنیسم استفاده کرد. 
پس از آنکه انقالب اسالمي به پیروزي رسید و با شروع جنگ 
تحمیلي، تعداد گردشگران خارجي به طور ناگهاني کاهش پیدا 
کرد و بدیهي است که جنگ باعث مي شود  گردشگران دیگر 

آن مقصد را به عنوان یک مقصد امن براي سفر درنظر نگیرند.  
در دولت هاي پنجم و ششم انرژی های بسیاری صرف سازندگی 
و خرابی های پس از جنگ شــد. اتفاق خوب ایــن دوره براي 
گردشگري، تجزیه ی شوروي سابق و شکل گرفتن همسایه هاي 
جدید بود که تا حدودي باعث ورود گردشگران خارجي به ایران 
شد. ارتباط نزدیک با کشور ژاپن نیز اتفاق خوب دوم براي تبادل 
گردشگر بود. در دولت هاي هفتم و هشتم تالش های بسیاری 
برای توسعه ی گردشگری انجام شد و سال ۲۰۰۱ توسط سازمان 
ملل، سال گفت وگوی تمدن ها نام گرفت و تا حدودي رشد و 
توسعه ی گردشگري در ایران شکل گرفت. در دولت هاي نهم و 
دهم با  اعدام صدام حسین، حاکم وقت عراق حصار ارتباطي بین 
عراق و ایران شکسته شد و جمعیت زیادی از شیعیان به ایران 

سفر کردند که هنوز هم شاهد ورودشان هستیم.
اهمیت گردشــگری برای اصفهان مســئله ای بدیهی است 
و باید توســعه پیدا کند؛ امــا نه به هر قیمتی! باید براســاس 
اصول گردشــگري پایدار پیــش رفت. اگــر بخواهیم به هر 
قیمتی گردشــگری را رونق دهیم ممکن است اثرات منفي 

جبران ناپذیــري برجاي بمانــد. یکي از راه هاي توســعه ی 
گردشــگري پایدار، شناســایي و مطالعه ی بازارهاي خاص 

گردشگري در مقصد است. 
همان گونه که بارهاوبارها ذکر شــده است، شهر اصفهان یک 
مقصد گردشگری فرهنگی است؛ اما باید توجه داشته باشیم 
که خود گردشگري فرهنگي نیز بازارهاي خاص )نیش توریسم( 
خردتري را دربرمي گیرد که باید شناسایی و به طور تخصصی 
مطالعه شوند. علم گردشگري علمي است پویا و باقي ماندن در 
دنیاي رقابتي گردشگري مستلزم ظهور نیش توریسم هاست. 
مفهوم نیش توریسم )بازارهاي خاص گردشگري( در سال هاي 
اخیر ظهور کرده و مي توان گفت نقطه ی مقابل گردشــگري 
انبوه است. نیش توریسم مجموعه اي از روش ها و فعالیت هاست 
که میان گردشگران تمایز قائل مي شود و فعالیت ها و خدمات 
را براســاس مطالعه ی رفتار گردشــگر، انگیزه ی سفر آن ها و 
نیازهایشــان ارائه مي دهد. یک نیش مارکت یا بازار خاص بر 
محصولی خاص تاکید دارد و براساس تقاضاي مشتري ظهور 

مي کند.

گردشگران اصفهان مسافر هستند نه گردشگر!
ترابی:  این که مسافر با خودروی شخصی خود به اصفهان بیاید 
و شب را در چادر اقامت داشته باشــد و غذای کنسروی را که 
از شــهر خود به همراه آورده مصرف کند، گردشــگری پایدار 
محسوب نمی شود. گردشگر یعنی کسی که در جیبش پول 
بگذارد و آن را در مقصد خرج کند. از آنجایي که مســافرت با 
خودروي شخصي به ویژه در ایام نوروز و  فصل هاي اوج سفر براي 
مقصد ایجاد آلودگي صوتي، ترافیک و آلودگي زیست محیطی 
مي کند باید با ایجاد اقامتگاه ها و پارکینگ هاي حومه ی شهري 
و تعبیه ی وسایل حمل ونقل عمومي به داخل شهر از این اثرات 

منفي کاست.
شفیعی: در پروژه ی جامع طرح شیراز به این نتیجه رسیدند که 
اگر عید نوروز در ورودی شهر به هر خودروی شخصی پنجاه هزار 
تومان داده شود و در مقابل خواسته شود که وارد شهر نشوند، 
سودمندتر از ورود گردشگر به شهر خواهد بود. این فاجعه ای 
است که ممکن است برای اصفهان هم به زودی رخ دهد. ظرفیت 
تحمل پذیر، ظرفیتی محدود است که باید به طور جدی به آن 
توجه شود. گردشگری وقتی به معنای واقعی و صحیح تعریف 
می شود که گردشگر دریک بازی بردبرد با جامعه ی میزبان وارد 

تعامل شود.

گردشگری؛ پدیده ای سودمند یا مضر؟!
بســتام رخ: توســعه ی پایدار، توســعه ی کیفی اســت که 
در جهت ارتقــای کیفیت زندگــی و هــدف از آن باالبردن 
ســطح کیفیت زندگــی بــرای آیندگان اســت و در ســه 
حیطه ی پایداری محیطــی، پایداری اقتصــادی و پایداری 
اجتماعــی دارای مضامین عمیقی اســت. رضایت جامعه ی 
میزبان، اثرات گردشــگری در جوامع محلــی، فصلی بودن 
گردشگری، مدیریت زباله، کنترل توســعه و مدیریت انرژی 
چندی از شــاخص های پایداری گردشگری هستند. مفهوم 
ظرفیت تحمل حداکثر میزان اســتفاده از یــک مکان بدون 
آسیب رســاندن به منابع آن، کاهش رضایت بازدیدکنندگان 
 یا اعمال اثرات منفی و مخرب بر اقتصاد، اجتماع و فرهنگ آن

 منطقه است.  
شفیعی: در همه جای جهان تعطیالت مساوی است با اوقات 
فراغت و ارتباط با اقتصاد.گردشگری صنعتی پسارفاه است و 
نیاز است بعد از پاسخگویی به خیلی نیازهای دیگر به آن پاسخ 
داده شود. گردشگری بخشــی از مصرف عمومی است؛ مثل 
سالمت یا آموزش؛ ولی به راستی گردشگری در سبک زندگی 
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بستام رخ: توسعه ی نظام مند صنعت گردشگری 
در یک مقصد با زیرســاخت ها، جاذبه ها از یک 
ســو و با فرهنگ، میزان درآمد ســرانه، سطح 
توســعه ی منطقه و الگوی هزینــه ی خانواده 
از ســوی دیگر ارتباطی نزدیک دارد؛ ازاین رو 
گردشگری فعالیتی فرابخشی است که پیوندی 
مستقیم یا غیرمســتقیم با بخش های مختلف 
دارد و توســعه ی مطلوب آن در گرو توسعه ی 
زنجیره وار تمامــی بخش های فعال در عرضه و 

تقاضای گردشگری است.
جامعــه ی میزبان و ســاکنان محلــی نقش 
انکارناپذیــری در تولید محصول گردشــگری 
بــازی می کنند. اگر بــه هر دلیلــی جامعه ی 
میزبان آمادگی و تمایلی به پذیرش گردشــگر 
نداشته باشــد، تالش متولیان نتیجه ی دلخواه 

را دربرنخواهد داشت.
 موحدی: چرا میراث نمی گوید: دانشــگاه هنر 
تو چه ظرفیت هایی در بخــش فرهنگ و هنر 
داری؟ چرا شــهرداری نمی گوید: دانشجوهای 
فارغ التحصیل شما در چه زمینه هایی می توانید 
به من کمک کنید؟ چرا هر نهادی برای خودش 
جزیره ای کار می کند؟ یکــی می گوید: تو پول 
نداری، ساکت شو! دیگری می گوید: تو کار بلد 

نیستی، دخالت نکن!
حاتمیــان: یکــی از اصلی تریــن معضالت در 
حوزه ی گردشــگری مســتقرنبودن مدیریت 
دانــش در ایــن بخش اســت. باید سیســتم 
نظام مندی شــکل بگیرد. اگر معتقد باشیم که 
باید محصول و تجربه ی جدید در گردشــگری 
ایجاد کنیم باید مســائل و مشــکالتمان را با 
ســنجه ی مدیریت دانش بســنجیم. باید بین 
بخش دولتــی و خصوصی هم اندیشــی وجود 
داشته باشد. کشوری که مردمانش به واسطه ی 
شخصیت اجتماعی، بیشتر عالقه به کار انفرادی 
دارند و در مقام فعالیــت گروهی ضعیف عمل 
می کنند، نبایــد انتظار موفقیــت زودهنگام 
در این گونه مســائل کــه نیازمنــد همکاری و 
هم پوشــانی همه ی آحاد مــردم اعم از بخش 
خصوصی، دولتی و عمومی است، داشته باشد. 
در گردشگری همه ی نهادها و مردم باید با هم 
همکاری کنند تا یک گردشگر از ظرفیت های 
گردشگری، تاریخی و فرهنگی کشور بهره مند 
شود و بازگردد. گردشگری مثل خیلی از صنایع 
نیست که فقط نیاز به یک مجوز داشته باشد و 
بعد از آن به راحتی بتوان پروژه را عملیاتی کرد.

 از منظــر سیاســت بین الملل هــم موضوع 
حائزاهمیــت اســت. در ایــن حــوزه بازهم 
گردشــگری به شدت تســهیل کننده است؛ تا 
جایی که به عقیده ی من گردشگری می تواند 
نقش روغــن چرخ دنده های دیپلماســی را در 

روابط بین المللی بین کشورها ایفا کند.
ترابی: نگاه تخصصی و علمی وجود ندارد و حتی 
مفهوم های ابتدایی گردشگری را بلد نیستیم. 
در هیچ کجای دنیا بدون اینکه کســی دوره ی 
آموزشی مرتبط با گردشــگری را ندیده باشد، 
درحــوزه ی اجرایی بــه کار نمی گیرند. ممکن 
است کسی در قسمت ظرف شــویی رستوران 

داشت که خیلی از منافع بخش خصوصی 
با گردشگری گره خورده اســت: هتل ها، 
رستوران ها، مغازه ها و... درآمد اصلی شان از 
گردشگری است.  به عبارت دیگر نمی توان 
بیان کرد که با حذف گردشــگری شــهر 
شیراز، منافع بیشتری عاید این شهر خواهد 

شد.
شفیعی: گردشــگری اگر به شــکل پایدار 
توســعه یابد و منافع نســل آتی نیز در آن 
لحاظ شــود، آن وقت اســت که می توانیم 
ادعا کنیم به شــکل صحیح گردشــگری 
دست یافته ایم. متاســفانه مشکل پایداری 
این است که نتایجش 5۰ سال بعد مشخص 
می شــود. رودخانه ی زاینده رود ۲۰ سال 
پیش خشک شــد: زمانی که نگاه ما فقط 
محلی بود؛ درصورتی که باید به صورت یک 

کل درنظر گرفته می شد. 
موحــدی:  هویــت و فرهنگ مــا در حال 
تحلیل رفتــن اســت و اگــر بخواهیم به 
هرقیمتی گردشگر وارد کنیم و هیچ زایش 
فرهنگی نداشته باشیم ممکن است تاثیرات 
منفی بر هویت ســاکنین مقصد داشــته 
باشــد. مهم این اســت که اول برنامه های 
فرهنگی غنی برای جامعه ی محلی در قالب 
برنامه های اوقات فراغتی مناسب ایجاد شود 

تا شــهروندان  با فرهنگ غنی خود بیشتر آشنا شوند و حس افتخار و 
غرور را تجربه کنند و در پی آن نیز زمینه های جذب گردشگر فرهنگی 
باال رود: نه اینکه همه چیز را آماده کنیم و گردشگر بیاید مصرف کند و 
برود و مردم خودمان فقط حسرت بخورند. گردشگران دیگر به دنبال 
کسب تجارب جدید هستند و تجربه ی جدید نه از دل شهرداری بیرون 
می آید، نه دانشــگاه ها؛ بلکه از دل مردم جامعه نشات می گیرد. متن 
جامعه از لحاظ فرهنگی باید آنقدر دعوت کنندگی باالیی داشته باشد 
که برای گردشــگر جذابیت به وجود آورد و اقتصادی پایدار و خالق 

ایجاد کند. 
درحال حاضر فقط در زمینه ی صنایع دســتی وارد حوزه ی خالقیت 
شــده ایم؛ درصورتی که فرصت هــای خالقیت بســیار دیگری در 
زمینه های مختلف هســت که برآمده از جوامع محلی هستند و نهاد 
حاکمیت نمی تواند آن ها را بــا کیفیت اجرا کند؛ لذا باید به دســت 
مردم سپرده تا زمینه اش ایجاد شود و کشش گردشگری حاصل کند؛ 
دراین صورت دیگر به هزینه های گزاف برای بازار گردشــگری مانند 

ساخت هتل لوکس نیاز نداریم.
ترابی: توســعه ی تســهیالت در اســتان باید پراکنش داشته باشد. 
درحال حاضر ۲7 روستای هدف گردشگری در استان داریم؛ ولی فقط 
ابیانه را می شناسیم. درحالی که دیگر روستاها نیز دارای پتانسیل های 
زیادی هســتند که باید روی آن ها کار کرد. دراین صورت اســت که 
می توانیم گردشــگری انبوه را در سطح شهر کاهش دهیم و از تمرکز 

جمعیت در شهر به ویژه در فصل های اوج سفر بکاهیم.

گردشگری؛ بخش خصوصی یا دولتی!
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مردم ایران چه جایگاهی دارد؟
شریفی: گردشگری نیز مانند همه ی صنایع دیگر در کنار منافع دارای مضرات نیز هست؛ حتی ده مقصد برتر گردشگری جهان 
هم به لحاظ درآمدها یا تعداد گردشگران نیز با مشــکالتی در رابطه با مبحث توســعه ی پایدار  رو به رو هستند. اگرچه به نظر 
می رسد مشکالت این حوزه برای کشورهای فوق کمتر از ایران است، اما نمی توان اظهار داشت  که تنها کشور ایران  با مشکالت 
مرتبط با توسعه ی پایدار مواجه است. جریان 5۰ تومان شیراز شاید از دید منافع و مضرات دولت درست باشد؛ ولی باید در نظر 
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تعریف می کنند. بخش خصوصی وقتی فعالیت 
می کند که منافعی را به دست آورد و در سیاست 
تاثیرگذار باشد. االن یک بخش خصوصی واقعا 
چقدر می تواند بر تصمیمات سازمانی همچون 

شهرداری تاثیر بگذارد؟ 
حاتمیان: در مقوله ی گردشــگری هماهنگی 
بین سازمانی و بین بخشــی حلقه ی مفقوده ی 
ماجراست. باید بدانیم گردشگری چه الزاماتی 
دارد؟ ابتــدا باید بــه یک گفتمــان و ذهنیت 
مشــترک برســیم و بعد وارد فاز اجرا شویم. 
تا به ایــن مرحله نرســیم، نمی توانیم فعالیت 
پایداری داشته باشــیم؛ البته باز هم می گویم 
که ما ابتــدای راهیم؛ ولی بایــد از همین ابتدا 
به درســتی مفاهیم را تعریف کنیم و ســرعت 
نهادینه شــدن گردشــگری را چــه در دولت، 
چه درجامعه باال ببریم. نشــود که مثل فضای 
مجازی، اول آســیب هایش وارد جامعه شود و 
بعد به فکر چاره جویی برآییم و در این راســتا 
بدوا هزینه های گزافــی را متحمل و پس از آن 
از مواهب موضوع بهره مند شویم. باید اتفاقات 
را مدیریت کرد. وقتی مسئولیت با یک جا باشد، 
به یقین پاســخگویی هم بــا همان جا خواهد 
بود. االن همــه می گویند ما هســتیم و نقش 
داریم؛ ولی وقتی مشــکلی پیش می آید کسی 
پاسخگو نیست و از زیر بار مسئولیت شانه خالی 

می کنند.
موحدی: توجه به هویت بومی و ایجاد فضاهایی 
برای اوقات فراغت برای مــردم محلی ظرفی 
می شــود که مظروفش اتفاق های گردشگری 
اســت که خودبه خود کشــش ایجاد می کند. 
وقتی اتفاقات مردم نهاد و جامعه محور بشــود، 
خانه ا ی تاریخی را در اطراف میدان نقش جهان 
می یابیم که ساکنان آن خانه به طور خودجوش 
عصرها با وعده ی عصرانه پذیرای گردشــگران 
هســتند. می شــود با ارائه ی الگوهای مناسب 

برای توســعه ی گردشــگری محله های اصفهــان توجه 
ارگان های مربوط به توسعه ی گردشــگری را به فرهنگ 

بومی محله های اصفهان جلب کرد.
ترابی: بخــش باال بایــد در زمینه های ســرمایه گذاری، 
سیاست گذاری و ایجاد زیرساخت فعالیت کند؛ ولی ادامه ی 
کار را به دست مردم بسپارد. در شرق اصفهان مازیار آل داود 
بدون دریافت کمکی از دولت، اولین اقامت گاه بوم گردی 
را ایجاد کرد و همچنان به فعالیت خودش به شکل پایدار 
ادامه می دهد: نه تهاجم فرهنگی، ایجاد و نه آســیبی به 
محیط زیست وارد می کند. مردم می دانند چطور فرهنگ 
خودشــان را عرضه کنند. بازار گردشــگری یک بازار باز 
اســت. باید فضای اقتصادی باز ایجاد کنیــم و بگذاریم 
شرکت های بین المللی بیایند و پول خرج کنند و بسازند 
و افراد ما را به کار گیرند و اشتغال ایجاد کنند و در کنارش 
گردشگر هم برای ما بیاورند. به هیچ عنوان قرار نیست ما 
برای گردشگری پول خرج کنیم! قرار است گردشگری با 

خودش پول به همراه بیاورد.
موحدی: اگر نهادهای حکومتی زیرســاخت ها را فراهم 
کنند و بقیه ی امور را به دست نهادهای خصوصی و مردمی 
بسپارند، این اتفاق خودبه خود شکل می گیرد و ممکن است 
من شهروند شروع به تبلیغ  برای کشور و شهر خود کنم؛ 
ولی وقتی بخش خصوصی بی انگیزه و ســرد باشد و حس 
کند منافع حاصل به ســمت بخش دولتی می رود و نگاه 
حاکمیتی بر گردشگری حاکم اســت، دلسرد و بی انگیزه 
می شــود. حال تصور کنیــد تک تک اصفهانی ها ســفیر 
گردشگری اصفهان شوند و با همکاری هم، شبکه ی بزرگ 

تبلیغاتی ایجاد کنند.

به حرف کارشناسان گوش ندادیم که االن 

فقط می توانیم در سال دو روز هوای پاک تنفس 

کنیم!
موحدی: در قدم اول وقتی گردشگری اصفهان را بررسی 
می کنیم باید بدانیم که ذی نفعان و ذی نفوذان صنعت چه 
کسانی هستند. مردم محلی از ذی نفعان اصلی گردشگری 
محسوب می شوند. براساس ســه دوره نیازسنجی که از 

محالت شــهر اصفهان صورت گرفته اســت، سه فاکتور 
هویت، شادی و زیبایی به طور معناداری اعالم نیاز شدند؛ 
پس این طور استنباط می شود که مردم نیاز به شادی دارند 
و اوقات فراغت یکی از پایه های اصلی است که گردشگری 
براساس آن شــکل  می گیرد و در حلقه های زیرساختی 
هم باید مشاهده شود: اول، باید از خود مردم شروع کرد. 
اگر فعالیت های فراغتی به درســتی ایجاد و برنامه ریزی 
شوند، به نحو موثری شادی آور هســتند. زیباسازی نیز از 
ارکان اصلی گردشگری اســت. اخیرا شهرها و کشورهای 
توسعه یافته به ســمت اقتصاد خالق حرکت می کنند؛ در 
صورتی که در کشــورهای درحال توســعه هنوز اقتصاد 

شهری بر پایه ی فروش زمین و تراکم سازی است.
شفیعی: 9۰درصد درآمدهای شهر اصفهان از درآمدهای 
ناپایدار است. قبل از عید شــاهد نصب بنرهایی در شهر 
بودیم که فروش تراکم با تخفیف را تبلیغ می کرد و منافع 
آیندگان به هیچ عنوان در آن لحاظ نشده بود! آیا این فضا 
تحمل این حجم را دارد؟ آیا این زیرساخت، این فضای سبز 
و  این شبکه ی ارتباطی پاســخگوی این حجم گردشگر 

هست؟ 
اولین طرح جامع اصفهان به نام طرح جام کوکس در سال 
۱337 آماده شد که به نوعی اولین طرح جامع برنامه ریزی 
برای شــهر اصفهان بود. در طرح کوکس ظرفیت شــهر 
۱۰۰۰۰۰۰ نفر برآورد شــده و کارکرد اصلی شــهر نیز  
فرهنگی و خدماتی بیان شده اســت؛ لذا به عقیده ی من 
مسیر را از آن موقعی که صنایع وارد اصفهان شدند، اشتباه 
رفتیم.  وقتی شــهر به سمت صنعتی شــدن پیش رفت، 
کارکرد آن به اشتباه تعریف شد و این گونه بود که در سال 
۸۸ ، 44 روز هوای سالم داشتیم و در سال 94  فقط  دو روز! 

و این یعنی فاجعه. 
شریفی: مخالف این مسئله ام که بگوییم به طور کامل راه 

را اشتباه رفته ایم.
شفیعی: باید ببینیم کارکرد غالب شهر چیست؟ در طرح 
آمایش به این نتیجه رسیدیم که صنعت دیگر بس است. 
صنعت فوالد فقط برای قشر خاصی منفعت دارد؛ درنتیجه 
نمی توان فعالیت آن را در راستای توسعه ی پایدار قلمداد 
کرد. وقتی صنایع سنگین و فوق سنگین داخل شهر شکل 
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تحصیل کرده ی این رشته نباشد؛ البته مشکلی هم ایجاد نمی کند؛ ولی پیش خدمت یک رستوران به حتم باید دوره ی آموزشی دیده باشد؛ زیرا به طور مستقیم با مشتری در ارتباط است. 
حاتمیان: ایراد از جایی شروع می شود که مســیری که از سطح کالن دولت آغاز می شــود و به ترتیب به نهادهای پایین تر و در نهایت به اجرا می رسد، در قالب یک پیوستار و رویه منظم 
نیست. ممکن است و به طور کامل هم صحیح است که ایده از پایین به باال برود؛ ولی سیاست گذاری باید از باال به پایین و پیوستار باشد تا بتوانیم شاهد روی دادن اتفاقی خوب و هماهنگ 

در گردشگری کشور باشیم.
ترابی: باید فعالیت شبکه اي در گردشگري رونق پیدا کند و مدیریت از پایین به باال باشد.

حاتمیان: گروه معماری، گروه گردشگری، گروه شهرســازی، گروه مطالعات اجتماعی و گروه مطالعات اقتصادی همه وهمه باید در کنار هم راجع به گردشگری تصمیم بگیرند. مشکل 
اینجاست که هنوز سیاست های کالنمان شکل نگرفته است؛ ولی در جزئیات هزینه های گزاف خرج می کنیم و این نشان دهنده ی ناهماهنگی است. وقتی فعالیت ها در یک راستا نباشد و 
هر کسی ساز خودش را بزند، یک سری گپ ایجاد می شود و عدم هماهنگی ها در عملکردی واحد منجر به بروز تناقض می شود؛ به عنوان مثال، از طرفی روی جذب گردشگر در بافت مرکزی 
شهر سرمایه گذاری می کنند و از طرف دیگر باید در این ناحیه، ترافیک را مدیریت کنند و با وجود نبود زیرساخت های حمل ونقل عمومی متناسب با تمایالت گردشگر، مجبور می شوند 

طرح زوج و فرد را  اعمال کنند تا رفت وآمد کاهش پیدا کند و این در بلندمدت ایجاد تناقض می کند!
شفیعی: چالشی جدی در این بحث، چندصدایی و فقدان مدیریت یکپارچه است. صداهای متعدد و گاه متناقض، آفتی برای توسعه ی گردشگری است. ما هنوز در مفهوم به گفتمان واحد 
نرسیده ایم . وجود چارچوب فکری واحد، گام اولیه محسوب می شود؛ درضمن هماهنگی چارچوبی و ساختاری و عملکردی نداریم: یکی می گوید: باید هتل جدید بسازیم. دیگری عقیده 
دارد : باید خانه های قدیمی را برای اقامت توسعه داد. سیاست گذاری، اجرا و نظارت نمی توانند با هم در یک سازمان وجود داشته باشند و اگر چنین باشد، یعنی فساد حاکمیتی وجود دارد. 

باید در نهایت یک سازمان نقش رهبری را ایفا کند و حرف آخر را بزند.
شریفی: باید به گردشگری از ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، زیست محیطی و تکنولوژیکی نگاه کرد. اگر یک بخش کار خود را به درستی انجام ندهد، کار دیگر بخش ها را خراب می کند. 
رشد راحت است؛ ولی توسعه پیداکردن سخت. بخش خصوصی نیز وقتی می تواند عهده دار شود که موقعیت اقتصادی آن ها توسعه پیدا کرده باشد؛ به طور مثال، در کنفرانس اخیر خواسته 
شد تا بخش خصوصی بیاید و حمایت مالی کند؛ ولی به راستی بخش خصوصی چقدر توانست کمک کننده باشد:یک میلیون؟ دومیلیون؟  وقتی اقتصاد در جامعه ای توسعه پیدا نکرده است، 
بخش خصوصی هم نمی تواند فعالیت چشمگیری داشته باشد و این گونه می شود که شهرداری و میراث وارد عمل می شوند و بودجه را تعیین می کنند؛ در نتیجه تمام سیاست ها را نیز آن ها 
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است. روحیه ی گردشــگرپذیربودن مردم مهم است. 
خوشبختانه در مطالعات آمایش سرزمین دو مقوله ی 
فناوری و گردشگری دو محور اصلی اقتصاد اصفهان 
شناخته شده اســت؛ اما این به تنهایی کافی نیست و 
برای بالفعل شــدن همت بلند مســئولین و نهادهای 
مردمی را می طلبد. نیاز به همکاری مضاعف بین مردم، 
کارشناسان و دولت مردان داریم. نگاه حاکمیتی باید 
بر این اصل باشد که فقط بستر الزم را فراهم کند. اگر 
شهرداری بخواهد گردشگری شــهری اتفاق بیفتد یا 
اتوبوس گردشــگری راه بیندازد پس جای دانشجوی 
گردشــگری که فارغ التحصیل شده است،کجاست؟! 
باید ظرفیتی ایجاد شود که نیروی توانمند متخصص 

وارد بازار کار شود و فعالیت کند.
ترابی: ایجاد چشــم انداز زیبا برای شهر یا حفاظت از 
آثار تاریخی وظیفه ی دولت اســت؛ ولی در ادامه باید 
به نیروی جــوان متخصص و پرانرژی اجــازه داد تا با 

خالقیت شان وارد عمل شوند.
شــفیعی: درحال حاضر در خیلی از دانشــگاه های ما 
دپارتمان گردشگری وجود دارد؛ اما در عمل چقدر از 
این نیروها جذب شده اند؟ ما هنوز می خواهیم با مدل 
کافه چی داری هتل چهارستاره اداره کنیم. درکنفرانس 
اخیر کمترین اســتقبال از طرف هتلــداران بود؛ در 
صورتی که دعوت نامه فرســتاده و تخفیف هم درنظر 

گرفته شد؛ ولی باز هم نیامدند!

امنیت نیروی محرکه گردشگری...
بســتام رخ: با نگاهی به هرم مازلو، ضرورت امنیت را 
به عنوان دومین ســطح از نیازهایی کــه باید تامین 
شود، درمی یابیم. به قطع در صنعتی همچون صنعت 
گردشــگری، ضرورت و اثرگذاری این مهم بیشــتر 
به چشــم می آید. مسافرت اغلب مســتلزم مسافرانی 
است که درارتباط با نیازهای اساسی و امنیت مشکلی 
نداشته باشــند. هرگاه چنین نیازهایی برطرف شود، 
مسافران به دنبال تجربه و کســب نیازهای اجتماعی 

می روند.
شریفی: چرا برای یک گردشگر خارجی سخت است 
به دوســتان و آشــنایانش بگوید عازم ایران اســت؟ 
در خاورمیانه اغلب کشــورها درگیر جنگ هســتند. 

می گیرند، شهر دیگر شهر نیست و تبدیل به یک کانون جمعیتی می شود. شهر دیگر توان تاب آوری ندارد و باید صنایع به شهرهای دیگر انتقال یابند.
موحدی: درست است: درحال حاضر در نظر جامعه شناسان، اصفهان شهر محسوب نمی شود؛ فقط روستایی بزرگ است که در آن مناسبات شهری چه از نظر کالبدی و چه از نظر عملکردی 

اتفاق نمی افتد. 
ترابی:  در بین مفاد درسی که به دانشجویان و راهنمایان گردشــگری آموزش داده می شود آیا کتابی هست که باعث شــناخت عمیق این افراد از اصفهان شود؟ چرا خیابان مشتاق به 
این نام شناخته می شود؟ نشاط چرا نشاط اســت؟ چند نفر می دانند که مشتاق شاعری بوده است که تمام تالشش را کرده تا شعر فارســی را حفظ کند و سبک اصفهانی را به این شهر 
 بازگرداند؛ آن هم زمانی که شعر فارسی به سمت شعر هندی می رفته است؟ هاتف، عبدالرزاق، کمال، همه وهمه ادبای بزرگ اصفهان هستند؛ ولی به راستی چند نفر از این موضوع اطالع

 دارند؟
 اوقات فراغت و گردشگری، دو مقوله ای هستند که کمک می کنند تا هویت شهرمان را بهتر و بیشتر بشناسیم. 

موحدی: گاهی باید بگذاریم یک سری جریان ها اتفاق بیفتد. زیرساخت ها ایجاد شود. رفتار مردم را ببینیم و بعد تصمیم بگیریم؛ به عنوان مثال، در موزه ی لوور دوربین های خاصی دراختیار 
گردشگران قرار می دهند و اجازه ی آوردن دوربین شخصی به آن ها داده نمی شود؛ سپس موقع خروج دوربین ها از گردشگران گرفته می شود و فایل عکس هایشان را در اختیارشان قرار 

می دهند؛ بدین صورت یک بانک عکس جامع از زاویه های دید مورد عالقه ی گردشگران به دست می آورند و در برنامه ریزی های آتی روی آن سالیق  بیشتر تمرکز می کنند. 

حال فکر کنید در سطح کالن شهری همچون اصفهان این اتفاق بیفتد. بستری فراهم کنیم که گردشــگری درون آن اتفاق بیفتد و مردم محلی در آن مشارکت کنند. هویتی که باید در 
برند لحاظ شود، باید از مردم جامعه به دست بیاید. 

در کنفرانس اخیر گردشگری  همه به اتفاق به این نکته اشاره داشتند که گردشگران به دنبال کســب تجارب جدید می گردند. اغلب سن آن ها باالی 5۰ سال و دارای تملک مالی خوب 
و وقت آزاد بیشتری هستند. اگر دقت کرده باشــید در میدان نقش جهان  همان قدر که لنز دوربین روی گنبد مسجد زوم می شود، روی مردم هم زوم می شود؛ درنتیجه رفتار مردم مهم 

میزگرد
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امنیت، متغیری مداخله گر است که نمی توان آن را حذف 
کرد؛ درنتیجه یکــی از دالیل عمده که باعث می شــود 
گردشــگری در ایران رونق پیدا نکند، نبــود امنیت در 
منطقه ی خاورمیانه اســت؛ به عنوان مثال، اگر فرانسه را 
با 5۰میلیون گردشــگرش به موقعیت جغرافیایی ایران 
منتقل کنیم و همه ی شــرایط دیگر ثابت باشد، ممکن 

اســت تعداد گردشــگرانش به 5 میلیون برسد. فرض 
بر اینکه ما زیرســاخت ایجاد کنیم، برند تعریف کنیم، 
گردشگری پایدار را هدف قرار دهیم، اما تا وقتی منطقه 
ناامن باشــد، تصویر ذهنی ما نزد گردشگران نامطلوب 
اســت: نه تنها امنیت جانی بلکه امنیت روان شــناختی 
)مقایسه ی ویژگی های ســفر با خودانگاره( و اجتماعی 

)مقایسه ی ویژگی های سفر با نظرات دوستان و آشنایان( 
هم اهمیت دارد.

شــفیعی: اعتدال می گوید: سیاه و ســفید؛ اما متاسفانه 
تصویری که در سال های گذشــته از ما بیرون رفته فقط 
سیاه بوده است. آیا شاخص های دموکراسی ما از مصر و 
عربستان پایین تر بوده اســت؟! نمی خواهم بگویم اینجا 

مشکل نبوده یا نیســت. به قطع همه ی 
کشــورها با مشــکالتی مواجه هستند. 
در دموکراســی مــردم با مــردم حرف 
می زنند؛ اما مردم ما در خارج از کشــور، 
نمایندگان خوبی برای کشورشان نبودند. 
با ورود گردشــگر فاصلــه ی زیادی بین 
ذهنیت ازقبل شــکل گرفته اش و چیزی 
که مشــاهده می کند به وجــود می آید 
که نتیجه اش می شــود رضایت. ما  باید 

خودمان تصویرمان را ترمیم کنیم.
ترابی: چندی پیش وزیر آلمان به شخصه 
بررســی کرد که چرا ایران اخیرا مقصد 
گردشــگری برای آلمانی ها شده است؟ 
ما هیچ اقــدام خاصی انجــام ندادیم: نه 
زیرســاخت اضافه کردیم، نــه هیچ کار 
دیگر! فقط تصویرمان نــزد آن ها خوب 
شــده و به جایی رســیده ایم که یکی از 
روزنامه های معروف انگلیــس، ایران را 
به عنوان مقصدی امن معرفی کرده است؛ 
پس از اهمیت تاثیــر تصویر ذهنی نباید 

غافل شد. سال گذشته میزبان چند تن از استادان گردشگری از کشور پرتغال بودم. در سفر اخیرم به پرتغال شاهد اتفاقی خوب 
بودم: آن ها ایران را نزد دوســتان خود منطقه ای امن، معرفی و خاطرنشان می کردند که ایران به قدری امن است که پلیس هایش 

درخیابان با خود اسلحه حمل نمی کنند.
موحدی: چرا میانگین ماندگاری گردشگران در اصفهان بین دو تا دوونیم روز است؟ باید با کیفیت خدماتی که شاید در بحث های 
هویتی و فرهنگی بتوانیم آن را تقویت کنیم این مدت را افزایش دهیم. وقتی یک پرتغالی به نفع ما از تبلیغات دهان به دهان استفاده 
می کند، خیلی بهتر و موثرتر از وقتی است که ما بخواهیم جلوی تبلیغات منفی رسانه های دنیا بایستیم. در زمانی که دیگر الگوهای 
تبلیغاتی نیز در دنیا تغییر کرده، فضای مجازی فرصت خوبی است؛ البته اگر کمی خالقیت چاشنی آن کنیم،  موفق خواهیم شد. 
شفیعی: دکترین اقتصادی ترکیه براساس گردشگری است؛ مثل نفت برای ایران. اولین باری که دشمن ما را تهدید کرد از جانب 
نفت بود. ترکیه با ۸۰ بیلیون دالر عایدی گردشگری در سال ۲۰۱4  و داشتن مقام هفتم دنیا وقتی دید تصویرش در اذهان عمومی 
در حال خراب شدن است و تنزل پیدا می کند و از آنجایی که ارتباطی قدیمی و سنتی و منافع مشترک زیادی نیز با روسیه داشت، 
حاضر به نوشتن نامه ی عذرخواهی به کرملین شد. ترکیش ایرالین تنها به واسطه گردشگری به بهترین خط پروازی اروپا در ۲۰۰۱ 
تبدیل شد.  بازار مسکن در ترکیه مرهون گردشگری است. ســرمایه گذاری آژانس های بزرگ و هتل های باعظمت همه وهمه با 

گردشگری پیوند می خورد.
حاتمیان: من نیز معتقدم مسئله ی امنیت در گردشگری بسیار تاثیرگذار است. وقتی وارد تقاضای کاالی لوکسی مثل گردشگری 
می شویم، کشش کم می شــود و هرگونه نامالیمی حتی تغییر درجه حرارت دما  این کشش را تغییر می دهد؛ لذا با این سخن که 
امنیت مسئله ی مهم و تاثیرگذاری است به شدت موافقم؛ ولی با این  سخن که چون در منطقه ی خاورمیانه هستیم، نمی توانیم در 
گردشگری موفق باشیم، مخالف هستم. ترکیه تا حدودی شرایط منطقه ای اش شبیه ماست: در جنوب  با عراق و سوریه که درگیر 
جنگ و نامالیمی هستند، هم مرز است. از طرف دیگر با رژیم صهیونیستی، همجواری دریایی دارد؛ اما در سال ۲۰۱4 نزدیک به 
3۰ میلیون گردشگر داشته است؛ درنتیجه مسئله ی خاورمیانه خیلی هم تاثیرگذار نیست؛ پس چرا سهم ما با این همه ظرفیت 

اینقدر ناچیز است؟!
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صنعت گردشگری، درعصر حاضر نه به عنوان یک مسافرت، 
ســیاحت، تفنن و... بلکه به یک فعالیت عظیم اقتصادی 
بدل  شده  وآنچه دراین مقوله از اهمیت اساسی برخوردار 
است، بحث گردشــگری با تمامی انواع و اشکالش است 
که درحال تبدیــل به فعالیت اقتصادی پیشــتاز جهان 
در ربع قرن ۲۱ و بدون شــک از مهم ترین و سودآورترین 
تجارت های جهان اســت. به همین دلیل نهمین رویداد 
آموزشی تجربی کارآفرینی استارتاپی با رویکرد گردشگری 
با عنوان »اســتارتاپ تریپ اصفهان« بــه همت کمیته 
رویدادهای کارآفرینی و با حمایــت معاونت جوانان اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان به مدت 
سه روز متوالی با حضور مسئوالن مربوط از اتاق بازرگانی، 
شورای شهر، نماینده مجلس و شهردار اصفهان برگزار شد 

تا عملکرد چشــمگیر جوانان ایده پرداز در اتاق بازرگانی 
بررسی و داوری شود.  

استارتاپ ها زمینه ساز تحول در گردشگری 

بوده اند 
مهدی نیازی منش، دبیر اجرایی این رویداد در مراســم 
افتتاحیه گفت: نهمیــن رویداد آموزشــی تجربی ویژه 
ایده پردازان خالق و عالقه مندان به کارآفرینی و راه اندازی 
کسب و کار در حوزه گردشگری است که سعی در آموزش و 

پیاده سازی ایده های کاربردی در این حوزه دارد.
وی با بیان اینکه کشور ایران و به ویژه شهر اصفهان، دارای 
پتانسیل و ظرفیت باال و جدیدی است که نیازمند توجه 
است، بیان داشت: بر اساس گزارش جهانی گردشگری ، 

ایران رتبه دهم جاذبه های باستانی و تاریخی و رتبه پنجم 
جاذبه های طبیعی  را در جهان دارد؛ ضمن اینکه یکی از 
امن ترین کشورهای منطقه و جهان از لحاظ امنیت برای 

گردشگران خارجی است.
نیازی منش با اشــاره به اینکه بحث گردشگری در ایران، 
هرگز به عنوان یک صنعت شناخته نشده است، ادامه داد: 
براساس آمارهای رسمی، سهم ایران از درآمدهای صنعت 
گردشــگری در جهان، کمتر از یک درصد است که رقم 
بسیار ناچیزی به شمار می آید؛ این درحالی است که ترکیه 
همسایه هم جوار ایران، در سال ۲۰۱۲ شمار 3۲ میلیون نفر 
گردشگر داشته است. به گفته دبیر اجرایی استارتاپ تریپ 
اصفهان گردشــگری زیارتی و مذهبی در ایران ازاهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت که به ازای ورود هر گردشگر، نه 

استارتاپ

ارزیابی مسئوالن شهری، مربیان و داوران از استارتاپ تریپ اصفهان با رویکرد گردشگری:

بسیار عالی، یک معجزه، 
عکس:فوق العاده و تحسین برانگیز

مجتبی جهانبخش 

اعظم محمدی
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وی همچنین ادامه داد: برخی استارتاپ های مطرح حوزه گردشگری کشور، زورق)سامانه رزرواسیون آنالین هتل سراسر دنیا(، علی بابا)سامانه خرید آنالین بلیت هواپیما و قطار(، پین تا پین)رزرواسیون 
اقامت گاه های مختلف ایران(، اسنپ)تاکسی یاب اینترنتی(، تی چارتر) خرید آنالین بلیت چارتر هواپیما(، دنیای سفر)پایگاه خبری تحلیلی گردشگری ایران(، سامانه جامع آموزش گردشگری)سازمان 

میراث فرهنگی گردشگری(، سامانه رزرواسیون مهر) رزرواسیون مراکز اقامتی در همه نقاط ایران( و پروازیاب) خرید آنالین بلیت هواپیما( هستند.
 صنعت توریسم علم و هنر است 

پروفسور جعفری، محقق حوزه گردشگری هم ضمن بیان اینکه  توریسم علم و هنری است که باید برای آن مطالعه و تجربه کسب کرد، داشتن لیاقت های مضاعف  را نیز برای فعالیت در 
این حوزه الزم دانست. وی همچنین عنوان کرد: لیاقت های مضاعف شامل  تسلط فرد برچند زبان زنده دنیا  است که درغیراین صورت جایگاهی درتوریسم نخواهد داشت. شناخت فرهنگ 
کشورهای دیگرغیراز فرهنگ ملی الزم است؛ درغیر این صورت نمی تواند میزبان خوبی در حوزه گردشگری و نیز سرویس ده مناسبی باشد. روشنفکربودن و احترام گذاشتن به اقلیت و 
ادیان دیگر که با هدف سیاحت به کشور ما سفر می کنند، داشتن فهم جغرافیا در قالب شناخت عمومی از دیگر کشورها است؛ همچنین فعال گردشگری باید یک شهروند جوان باشد تا 
بتواند ارتباط خوبی با مهمان در هتل و هواپیما برقرار کند و نیز با دقت کامل  در هر زمان از شبانه روز آماده خدمت رسانی به گردشگر باشد که این باعث جلب اعتماد گردشگر خواهد شد. 
پدرعلم گردشگری ایران اضافه کرد: با این تفاسیرباید گفت گردشگران، فعاالن صنعت گردشگری را به عنوان سفیر و نماینده ملی کشور میزبان می شناسند  که چنانچه اشتباهی از سوی 
این افراد در هتل ها و اماکن اقامتی رخ دهد، از نگاه گردشگر خارجی اشتباه ملی تعبیر می شود. از این حیث آگاهی و داشتن علم توریسم برای فعاالن این حوزه از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است. در ادامه این رویداد، ۱۰ ایده از بین 5۰ ایده مطرح شده از سوی داوران، انتخاب شدند و به مرحله دوم راه یافتند.
 صنعت گردشگری موضوعی مهم در بحث اقتصاد مقاومتی است

امیرکشانی، معاون جوانان اتاق بازرگانی  در تشریح مرحله دوم این رویداد به سپاهان کوله گفت: امروز تیم های منتخب فرصت دارند با مطالعات میدانی، ایده خود را اعتبارسنجی کنند تا 
بتوانند نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی و با راهنمایی مربیان مرتفع سازی کنند.

کشانی فعالیت استارتاپی تیم های شرکت کننده را طی این دو روز خوشایند دانست و گفت: علت توان بالقوه این تیم های جوان، زندگی در شهر تاریخی اصفهان است که از نزدیک با  حوزه 
گردشگری آن آشنا هستند. بر این اساس  ایده های فوق العاده آنان زمانی می تواند در توسعه گردشگری اصفهان بالفعل شود که دولت با فراهم کردن زمینه اشتغال و فعالیت گردشگری 
جوانان ایده پرداز، قدمی در توسعه گردشگری اصفهان ونیز کشور بردارد؛ چرا که به صراحت بگویم توسعه گردشگری ایران به حوزه اصفهان بستگی دارد. وی همچنین  صنعت گردشگری 
را موضوعی مهم در بحث اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: گردشگری موضوعی مهم در بحث اقتصاد مقاومتی است. با توجه به این برای خروج از رکود حاکم بر کشور الزم است توسعه 

را با نظارت دولت به بخش خصوصی واگذار کرد تا  بتوان با ایجاد تجاری سازی های کوچک به پیشرفت های بزرگ اقتصادی در حوزه گردشگری دست یافت.

فرصت شغلی ایجاد می شود؛ ولی متاســفانه میزان هتل های پنج ستاره و 
امکانات بخش حمل و نقل برای میزبانی از گردشگران کافی نیست.

نیازی منش درخصوص افزایش سهم ایران از درآمدهای صنعت گردشگری 
به حوزه های کارآفرینی در صنعت گردشگری و فرصت های پیش رو اشاره 
کرد و گفت: حوزه های کارآفرینی در گردشگری شامل هتلداری)رزرو هتل، 
اقامتگاه و...(، خدمات مسافرتی)بلیت، سفر زمینی و...(، گردشگری و فرهنگی 
)تور، معرفی مکان ها، پیشــنهاد ســفر و...( و بازاریابی صنعت گردشگری 
)اطالع رسانی، تبلیغات و...( است.  »در سال های اخیر استارتاپ های زیادی 
در زمینه گردشگری در سراسر دنیا به وجود آمده که برخی از آن ها تحوالت 
عظیمی در صنعت گردشگری ایجاد کرده است.« نیازی منش در ادامه این 
مطلب اظهار داشت: صنعت گردشگری ایران برای توسعه، رشد و استفاده از 

توانمندی هایش، نیازمند وجود ایده های ناب و راهگشا در این زمینه است.
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ایده بهانه است
در ادامه این برگزاری، از نگاه مربیان وضعیت عملکرد 
تیم های ایده پرداز بسیار عالی گزارش شد. آنان با تاکید 
بر اینکه  ایده فقط بهانه است و به مرحله اجرارساندن 
آن مهم است که باید برای تحقق آن پافشاری کرد، در 
پاسخ به سوال ما عملکرد دوروزه ده تیم ایده پرداز را به 

شرح ذیل ارزیابی کردند:
تقی فرهنگ نیا )مربی از یزد(: استارتاپ یک کپسول 
انرژی اســت و تالش جوانان اصفهــان در این دوره  
ازاستارتاپ اصفهان تحسین برانگیزاست؛ بنابراین از 
آنان می خواهم  ایده های بسیار جالب خود را به مرحله 

اجرا درآورند تا در حوزه گردشگری تاثیرگذار باشند.
مهران کرمی )برگزارکننده(:  تیم های شرکت کننده در 
این رویداد از توان و استعداد خوبی برخوردار هستند 
و امید است با همین انرژی به فعالیت استارتاپی خود 

ادامه دهند.
رها آخوندنیا )مربــی از تهران(: واقعــا معجزه را در 
اصفهان دیــدم؛ چرا که  تیم ها در مدت یک ســاعت 
ایده ها را به خوبی بر طبق نظر داوران و مربیان، اصالح 
و به درســتی ارائه کردند؛ درضمن در کنار ایده های 
فوق العاده سرعت عمل فوق العاده ای داشتند. امیدوارم  
این فوق العاده ها به زودی جزو اســتارتاپ های موفق 

اصفهان شوند.
آرش ســروری)مربی از تهــران(: اصفهــان قطــب 
گردشگری ایران است و این امتیازی خوب برای طرح 
ایده های بسیارخوب تیم های حاضر بوده است. هشت 
ایده از این تعــداد، در بحث جابه جایی گردشــگران 
فعالیت دارد. با این حســاب می تــوان نتیجه گرفت: 
اصفهان دغدغه بحث حمل ونقل گردشگران را دارد. 
بنابرایــن امید اســت در حوزه حمل ونقــل اقدامات 
مطلوبی از سوی ایده پردازان استارتاپی صورت بگیرد.

احمد ورد )مربی از اصفهان(: ایده های ارائه شده خوب 
و جالب بود؛ ولی  باید گفت ضعیف ترین ایده هم با یک 
اجرای مطلوب می تواند به کسب و کاری خوب تبدیل 
شود. پس تیم های شرکت کننده باید مرحله اجرایی 

را جدی بگیرند.

هدف از برگزاری برنده شــدن نیست؛ بلکه 

استعداد یابی است  
مهدی نیازی منــش درروز ســوم و اختتامیه نهمین 
رویداد آموزشی تجربی استارتاپی گفت: هدف از این 
برگزاری برنده شدن نیست؛ بلکه استعدادیابی افراد و 

کارآفرینی در حوزه گردشگری است. پس ایده خیلی  
مهم نیست؛ بلکه کار تیمی مهم است. بر این اساس ما  
همه ده ایده را برنده این رویداد می دانیم؛ به شرط اینکه 

تیم ها از فردا برای اجرای  این ایده ها وارد عمل شوند. 

درب اتاق بازرگانی به روی جوانان نخبه همیشه 

باز است 
ســیدعبدالوهاب ســهل آبادی، رییس اتاق بازرگانی 
اصفهان هم در این اختتامیه از تــالش بالفعل جوانان 
شرکت کننده ابراز خرســندی کرد و گفت: درب اتاق 
بازرگانی به روی جوانان نخبه همیشــه باز است. سعی 
داریم برای قشر ارزشمند جامعه که جوانان هستند در 
اتاق بازرگانی پایگاه مهمی داشته باشیم؛ درضمن برای 
تحقق این مهم معاونت جوانان را راه اندازی کردیم که 
از فعالیت خوب این معاونت تشــکر دارم و نیز از تمام 
مسئوالن شهر توجه خاص به جوانان نخبه و کارآفرین را 
خواستارم تا بتوانیم با بسیجی همگانی راه رشد و تعالی 

آنان را در شهر اصفهان فراهم آوریم.
محورهای توسعه گردشگری اصفهان ، هنر و 

دانش است 
شــهردار اصفهان هم با بیان اینکه محورهای توســعه 
گردشگری اصفهان ، هنر و دانش است به سپاهان کوله 
گفت: خوشــبختانه در برنامه ۱4۰۰ عنایت ویژه ای به 
این ســه محور از جمله بحث گردشگری شده است. با 
توجه به این، در شهراصفهان موج مثبتی ایجاد شده که 
بســیاری از جوانان را تحریک کرده است.  نمونه آن را 
در این رویداد با ارائه ایده های فوق العاده ناب مشاهده  
کردم  و نوید می دهم با این جریان سازی، آینده خوبی 
در حوزه گردشگری خواهیم داشت؛ پس بالفعل کردن 
این مهم، نیازمند هم افزایی دستگاه های مختلف است تا 

با همکاری هم بتوانیم از این ایده ها  به صورت کاربردی 
استفاده و انگیزه درجوانان ایجاد کنیم؛ بنابراین برای 
اســتفاده از طرح های فوق العاده این رویداد در بخش 
گردشگری شهری اعالم آمادگی می کنم؛ به شرطی که 
بتوانند شهرداری را در جذب و افزایش ترغیب تورهای 

ورودی حمایت کنند. 

پرده آخر «استارتاپ تریپ اصفهان» 
در ادامه این استارتاپ، نماینده ای از هر تیم به تشریح 
ایده پرداخت که داوران با اســتفاده از سه معیار مدل 
کســب و کار، طرح و اجرا و اعتبارســنجی، ده ایده را 
ارزیابی کردند که از این تعداد  ســه ایده توری تریپ،  
اکوتریپ وهای ده موفق به کســب رتبه اول تا ســوم 

شدند.  
آرش برهمنــد، یکی از داوران، این دوره ازاســتارتاپ 
تریــپ اصفهــان را فوق العــاده ارزیابــی کــرد و به 
ســپاهان کوله گفت: رویداد فوق العاده ای بود. بســیار 
منظم برگزار شــد و حضور مسئوالن شــهری در این 
 رویداد حرکتی ریشه دار بود که نظر من را بسیارجلب

 کرد.
برهمند پشــتکار تیم های ایده پرداز در این رویداد را 
بسیار جدی دانست و گفت: تیم ها با دقت به توضیحات 
مربیــان توجــه  می کردند و بــا جدیــت کار را ادامه 

می دادند.
همچنیــن دو معیــار داوری در این رویداد ســاده و 
قابل اجرابودن ایده و کاربردی بودن ایده در جهت رفع 

مشکالت موجود در محیط پیرامون بود. 
گفتنــی اســت؛ ســه ســرمایه گذار بــرای اجرای 
ایده های برتر اســتقبال کردنــد؛ همچنین صندوق 
 رســالت اعطای تســهیالت با بهــره کم به ســه ایده 

برگزیده را  اعالم کرد.
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صحبت از حمایت است: در عمل! نه در حرف. این گونه بود که برآن شدیم تا سه ایده پرداز برتر استارتاپ 
ویکند گردشگری را دعوت کنیم و پای صحبت هایشان بنشینیم. از خواسته هایشان بگویند. از کمبودهایی 
که احساس می کنند. از حمایت هایی که انتظار دارند و در کار نبوده تا االن؛ اما یک نکته هم واضح است: 

اینکه کمبودهای علمی در حوزه گردشگری بیداد می کند. 
ایده پرداز اول مجید رشیدی، کارشناس حسابداری است که بعد از اتمام درسش به سرعت وارد بازار کار 
شده و تحصیل را ادامه نداده است. حدود دوسال در شهرک علمی تحقیقاتی در شبکه پژوهش و فناوری 
استان اصفهان فعالیت کرده و کارش ایجاد ارتباط بین پژوهشگران و متخصصین شرکت های دانش بنیان 
در حوزه صنعت بوده است. درحال حاضرنیز کارمند فن بازار استان اصفهان، زیرمجموعه پارک فناوری 
پردیس تهران با هدف ایجاد زیرســاخت در حوزه فناوری مشغول به کار اســت. چندسالی است که به 
طبیعت گردی و کوهنوردی عالقه پیدا کرده و به آن مشغول شده . دو سال پیش به این فکر فرورفته  است 
که برخی راهنمایان گردشگری با اینکه از نهادهای مربوط مدرک هم گرفته اند، ولی نمی توانند کسب وکار 
مشخصی برای خودشان داشته باشند و اگر بخواهند فعالیت رسمی داشته باشند باید حتما آژانس بزنند 

که نیاز به سرمایه باالیی دارد و برای همه چنین سرمایه گذاری مقدور نیست. 
او دراین باره می گوید: با اینکه در حوزه اختیارات آژانس ها ذکر شــده کــه می توانند تور طبیعت گردی 
ببرند، ولی  درعمل آژانسی در اصفهان نیست که این کار را انجام دهد و تور اختصاصی ببرد.  گردشگرانی 
که بخواهند به ایران ســفر کنند باید از آژانس هــا و برنامه های محدود و انعطاف ناپذیر آن ها اســتفاده 
کنند؛درنتیجه  گردشگر نمی تواند برنامه خاص ودلخواه خودش را داشته باشد و بتواند سفری اختصاصی 
با برنامه منعطف را در ایران تجربه کند. این طور شــد که ایده به ذهنم رسید که راهی ارتباطی از طریق 
سایت بین گردشــگران و تور لیدرهایی که وجود دارند شــکل بگیرد؛ بدین صورت که توریست قبل از 
ورود به ایران درخواست و ویژگی های سفر مورد عالقه اش را به ما اعالم کند. از این طرف تورلیدرهایی 
که در سایت ما ثبت نام کرده اند به گردشگران پیشــنهاد سفر می دهند و اعالم آمادگی می کنند تا آن ها 

را همراهــی کنند. توریســت بدون هیچ 
واســطه ای به عالقه خودش یک لیدر را 
انتخاب می کند و با او وارد مذاکره می شود.   
بدین صورت گردشگر می تواند بسته سفر 
جــذاب خویش را به طورکامل با ســلیقه 

خودش اختصاصی کند و سفارش دهد.
ایده پرداز دوم هادی ناجی هشت سالی را 
برای ادامه تحصیل در مالزی بوده و حدود 
هشت ماه است که به ایران بازگشته است. 
لیسانس را در دانشگاه مالک اشتر نرم افزار 
 Wireless و ارشد را در کشــور مالزی
Communication خوانــده اســت. 
دبیر انجمــن اینترنشــنال فعالیت های 
اجتماعی شده و ارتباط قوی و گسترده ای 
را با کشورهای دیگر به وجود آورده است. 
او همچنیــن در دوران دوری اش از ایران 
به مدت چهار سال در یک شرکت انگلیسی 
درحوزه برندینــگ در زمینــه بازاریابی 
اجتماعی فعالیت داشته و مشاوره می داده 
است؛ ســپس به مرور از حوزه فنی خارج 
شــده و به دنبال عالقه مندی هایش رفته 

است.  
 ناجی  درباره این ایــده این طور می گوید: 
برای اینکه حدود نه سال از ایران و ایرانی 
دور بودم، سعی کردم به سرعت وارد جامعه 
بشــوم. با چند ایده به مکان های مختلف 
رفتم تا ببینــم می توانم بــرای ایده هایم 
سرمایه گذار پیدا کنم یا نه. هر جا که رفتم 
با بازخورد بدی مواجه شدم. نمی دانستم 
اینجا تا وقتی که تقریبا نتوانی ایده ات را به 
مرحله ابتدایی طرح برسانی، حرف هایت 
به واقع ارزشی ندارند. چند ماه پیش با آقای 
صرامی آشنا شــدم و ایده هایم را برایشان 
گفتم که به شدت مرا ناامید کردند و گفتند: 
ایده هایت اینجا جــواب نمی دهند؛ اما دو 
هفته بعد خودشان  تماس  گرفتند و راجع 
به ایده استفاده از موتورهای برقی در شهر 
با من وارد مذاکره شــدند که خوشبختانه 
درحــال حاضر ایــده با کمــک صندوق 
قرض الحسنه رسالت در حال اجرایی شدن 
است. دوســه هفته پیش یکی از اقوام به 
من گفت که اســتارتاپی قراراست  برگزار 
شــود و از آنجایی که تا به حال در چنین 
رویدادهایی شــرکت نکرده بودم  و مایل 
بودم بدانم روند استارتاپ ها چگونه است، 
تصمیم گرفتم در این برنامه شرکت کنم. 
درحقیقت با ایده گردشگری سالمت آمده 
بودم؛ ولــی دقیقا نفر قبلــی من در صف 
ایده پردازی شــبیه آنچه را کــه در ذهن 
من بود به شکل ضعیفی ارائه داد. این شد 
که تصمیم گرفتم ایــده دیگری راجع به 
بحث بک پکرها ارائه بدهم که خوشبختانه 
پسندیده شــد. اگر بخواهم سر اصل ایده 
بروم باید بگویــم همانطور کــه همه ما 
می دانیم گردشگرانی که بخواهند به ایران 
ســفر کنند باید مبلغی حــدود ۱5۰۰ تا 

یک دورهمی دوستانه و علمی در حوزه گردشگری با سه ایده پرداز 
اصفهان؛

 در اندیشه  استارتاپی ها 
عکس:چه می گذرد ؟ 

محمدشریف

بهاره بستام رخ
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3۰۰۰ دالر هزینه بکنند. از طرفی شرکت هایی که واردکننده مستقیم 
گردشگر باشند فقط سه عدد در تهران، یک عدد در شیراز و یک عدد در 
اصفهان موجود است و بقیه به نوعی واسطه گری و داللی می کنند. در 
سال گذشته حدود یک پنجم گردشگران ورودی بک پکر بودند.آن ها 
افرادی هستند که در بازه سنی۲۰ تا 35 سال قرار می گیرند و مایلند 
سفرهای ارزان را تجربه کنند و به جای اینکه تور یک هفته ای یا ده روزه 
را بخواهند داخل ایران باشــند مایلند یک ماه اینجا باشــند؛ ولی در 
مهمان پذیرها اقامت داشته باشند تا در عوض بتوانند با کمترین هزینه  
با فرهنگ مردم آشنا شوند. به روستاها و مناطق مختلف بروند و با مردم 
زندگی کنند. شــاید در نگاه اول این طور به نظر برسد که این دسته از 
گردشــگران عایدی کمی برای ما به همراه دارند؛ چون عالقه مندند 
در مهمان پذیری که به عنوان مثال، شبی ۱۰ تا ۲۰ دالر است اقامت 
داشته باشــند؛ ولی وقتی در نظر بگیریم که این اقامت  برای3۰شب 
وجود داشته باشد متوجه ارزش چشمگیر آن ها می شویم؛ همچنین 
اتفاقات بسیار دیگری در این یک ماه ممکن است رخ دهد که منجر به 
کسب درآمد زیادی می شود و مهم تر از همه در مدت یک ماه به خوبی 
می شود فرهنگ ایرانی را به توریست ها شناساند و به دنیا معرفی کرد. 
در ایران یک سری مسافرخانه هایی داریم که کمترین امکانات را دارند 
و به شکل مافیایی در حال فعالیت هستند. با کمی جست وجو در فضای 
مجازی می بینیم که هیچ وب سایت جامع و کاملی که اطالعات هتل و 
مهمان پذیرها را در اختیار گردشگران قرار بدهد وجود ندارد. اگر هم 
اتفاقی ســایتی پیدا کنید، می بینید که فقط هتل های بین سه تا پنج 
ستاره را معرفی کرده که نسبتا هزینه های باالیی جهت اقامت دریافت 
می کنند و عمال برای  مسافرخانه ها هیچ دیتا بیس قوی موجود نیست. 
می توان با ایجاد امکانات بسیار ســاده جذب گردشگر کرد؛ به عنوان 
مثال، با تعداد زیادی از این بک پکرها صحبت کردم که از یک موضوع 
ساده گله مند بودند: نبود دستشویی فرنگی در محل اقامت شان! خب 
وقتی به همین راحتی می شود مزیت رقابتی به دست آورد، چرا هیچ 
اقدامی صورت نمی گیرد ؟! در کنار اقامت شبانه، گزینه های کم قیمت 
دیگر راجع به غذا هم به بک پکرها پیشنهاد می کنیم: یک رستوران غذا 

را یک روز ده تومان و روز دیگر بیست تومان سرو نکند.
ایده پرداز ســوم فریده  مکاری  با مدرک مهندســی نرم افزاراســت 
که به دلیل عدم عالقه به رشــته کارشناسی، ارشــد خود را مدیریت 
گردشــگری خوانده و حدود هفت سال است در شــرکت مهاجرتی 
کاوش در زمینه مهاجرت به کانادا مشــغول به کار است. سال هاست 
طبیعت گردی و روســتاگردی می کند و به این حوزه از نظر علمی و 
عملی اشراف کامل دارد. با مردم روســتایی آشناست و نواقصی را در 

حوزه گردشگری روستایی حس کرده که باعث شده ایده اش به ذهن 
او خطور کند.

مکاری  هم برایمان گفت: افراد عالقه مند به سایت ما مراجعه می کنند. 
بودجه، وقــت آزاد  و  عالقه مندی های خود را در اختیار ســایت قرار 
می دهند و ما براساس تمامی این فاکتورها مقصدی را به آن ها پیشنهاد 
می کنیم که می توانند از طریق ما محل اقامت و غذای خود را از پیش 
رزرو کنند . در فاز اول تصمیم بر این است که فقط خانه های روستایی 
که دارای مجوز بوم گردی یا خانه مســافر  هســتند هدف باشند. هر 
صاحب خانه روســتایی که مایل باشــد به لیســت منازل موجود در 
ســایت ما بپیوندد می تواند از ما درخواســت کند و ما دوندگی های 
الزم را برای گرفتن مجوز برای او انجام می دهیم. در حال حاضر ۲3۲ 
منزل روســتایی دارای مجوز اقامت درسراسر کشور ثبت شده اند که 
حدود 4۰ منزل از آن ها دراستان اصفهان واقع هستند؛ همچنین اگر 
صنایع دســتی خاصی یا رویداد خاصی مانند انارچینی در روســتای 
شیوند برگزار شود گردشگر می تواند بر حسب عالقه مندی اش آن ها 

را رزرو کند. 
رشیدی: ایده های ما جزو کسب و کارهای اجتماعی محسوب می شوند 
که می توانند برای جمع کثیری  اشتغال ایجاد کنند؛ ولی برای ادامه 
مسیر نیاز به فرهنگ ســازی به شدت احساس می شــود که رسانه و 
مطبوعــات می توانند کمک بزرگی در این راســتا به مــا بکنند و در 

تصمیم گیری مسئولین و قانون گذاری ها اثرگذار باشند. 
مکاری: به عقیده من هم یکی از دالیلی که باعث شده کسب وکارهای 
گردشــگری نتوانند خیلی به جایی برســند، موانع قانونی است. در 
تمامی نشست ها می گویند باید گردشگری را توسعه بدهیم و توسعه 
گردشــگری جزو اهداف ملی محســوب می شــود؛ ولی وقتی کسی 
تصمیم می گیرد به طورعملی در این حوزه وارد شود متوجه می شود 
دست اندازهای بی شــماری ســر راهش قرار دارد که با صحبت های 
مســئولین متفاوت اســت؛ به خصوص راجع به اقامت در خانه های 
روستایی که در کسب وکار من نقش اصلی را ایفا می کند. دو نوع مجوز 
وجود دارد: یکی برای اقامت گاه های بوم گــردی و دیگری خانه های 
مسافر که براساس تحقیقات انجام شــده دریافتم برای گرفتن مجوز 
برای هر خانه  پروسه دو تا شش ماهه ای را باید طی کرد که از نظر زمانی 
بسیار طوالنی و ممکن است به کل، فرد را از فعالیتش منصرف سازد. 
نکته جالب اینجاست که طرح خانه های مسافر طرحی ملی است که 
در سازمان میراث ثبت شده اســت، ولی برخی استان ها با آن موافق 
هستند و همکاری می کنند  و بعضی دیگر نه؛ درحالی که جزو مصوبات 
خانه های مسافر این است که خانه های روستایی، ییالقی و عشایری 

و هرگونه اتاقی می توانند 
جزو این طرح محســوب 
شــوند. وقتی طرحی ملی 
اســت چرا باید اماکن هر 
اســتان نظر خــودش را 
اعمال بکنــد؟! البته قول 
مساعدت داده شده است؛ 
ولی اینکه تاچه حد بر سر 
قول ها وفادار بمانند فقط 
خدا می داند . همایش نفت 
می رویــم، می گویند: به 
زودی صنعت گردشگری 
جایگزیــن صنعــت نفت 
می شود. همایش پزشکی 
می گوینــد:  می رویــم 
گردشگری ســالمت روبه 

رشد است و... .
تب داغ گردشگری همه را 
فراگرفته است؛ ولی وقتی 
پــای عمل برای توســعه  
به میان می آید هیچ نهادی 

به کمک ما نمی آید.
بحث های مالی اصال مهم 
نیست: موسسات مختلفی 
وجود دارند کــه به تیم ها 
وام می دهند . در درجه اول 
باید کمک کنند و راه های 
قانونی را بــرای ما هموار 
سازند تا انگیزه پیدا کنیم 

و دنبال کار را بگیریم. 
ایده پردازان به اتفاق کمی 
گله مند بودند و می گفتند 
چــرا وقتی اســتارتاپ به 
نتیجه رســید مسئولین 
نبودند تا حداقــل ایده ها 
به آن ها معرفی و راجع به 
آن ها بحث و گفتمان شود. 
ای کاش نماینــده ای از 
میراث در استارتاپ حضور 
می داشتند تا از نزدیک در 

جریان باشند.

استارتاپ
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منارجنبان 
اگر قصد ســفر به اصفهــان را داریــد، حتما از 
منارجنبــان دیدن کنیــد. منارجنبــان زیبا و 
شــگفت انگیز یکی از آثار تاریخی این شهر است 
که عارفی به نام »عموعبداهلل کارالدانی« در آن به 
خاک سپرده شده  اســت. الزم به ذکر است که در 
گذشته منارجنبان از شهر جدا بود و در دهکده ای 
به نام »کارالدان« قرار داشت؛ ولی درواقع  امروزه 
این بنا جزو اصفهان است و در نزدیکی محلی به 
اسم نصرآباد قرار گرفته است. جالب است بدانید 
که این ساختمان با کاشی های الجوردی رنگ به 
شکل ستاره ی چهارپر و اشکال دیگری به شکل 
کثیراالضالع فیروزه ای رنگ تزیین شــده است. 
بد نیست بدانید که شــهرت این بنای کوچک با 
پهنای نه متری و بلندای هفده متری هر مناره اش، 
به ســبب تکان خوردن مناره های آن است؛ البته 
با تکان دادن یکــی از مناره ها، مناره ی دیگر و کل 
ســاختمان نیز تکان می خورد و این بسیار جالب 
اســت. تکان خوردن مناره های این بنا تا مدت ها 
برای دانشمندان پرسش برانگیز بوده است. در واقع 
معماری اسرارآمیز این بنا برای بسیاری هنوز هم 

در هاله ی  ابهام قرار دارد.

عکس:
فریده مکاری

عاطفه باغبانی

مقدمه ای برپرونده ی مناره گردی

 شهر گنبدهای فیروزه ای؛ شهرمناره های تاریخی

اصفهان از دیرباز جزو بزرگ ترین مراکز تمدنی ایران زمین محسوب می شده و در زمان سلجوقی و صفوی بیش ترین تعداد مناره ها 
متعلق به این شهر بوده است. مناره ها در ظاهر به عنوان سازه هایی الغر و کم تعادل به نظر می رسند؛ ولی به دلیل محدودیت بام و نفوذ 
کمتر برف و باران در آن ها بسیار پردوام هستند. از نظر ظاهری، مناره ها از پایین به باال دارای یک ساق و در فراز، دارای طوقی به عنوان 
گلوگاه هستند. در باالی گلوگاه قسمتی به شکل چتر قرار دارد که به آن نعلبکی می گویند و در باالترین قسمت مناره هم بخشی با 

عنوان تاج وجود دارد. 

در قدیم، مناره را بیــن دو مرز ایجاد می کردند و 
برای مشخص شدن مرز در داخل مناره وسیله ای 
نورانی قرار می دادند. به تدریج این ساختار در میان راه های عمومی نیز پیاده شد. با توجه 
به بیاناتی که در تاریخ صورت گرفته اولین مناره ای که ساخته شد، مناره ی اسکندریه 

در مصر است. 
در سرزمین های اسالمی مناره ها ارزش ویژه ای در معماری اسالمی پیدا کردند و این طور 
شد که موذن برای اذان گفتن در جایگاهی که در مناره برایش درنظر گرفته شده بود، 

می رفت و در آن جا صدایش در سرتاسر منطقه می پیچید. 
از جمله مناره های معروف اصفهان می توان به منارجنبان، مناره ســاربان، مناره های 
دردشــت و بخت آغا، مناره دارالضیافه، مناره چهل دختران، مناره مسجد علی، مناره 

گلدسته و مناره باغ قوشخانه اشاره کرد.

مناره دارالضیافه
 دو مناره ی مدور در محله ی یهودی نشین جوباره اصفهان در کوچه ای به نام کوچه ی 
حاج کاظم قرار دارد که دارای تزئیناتی به ســبک مغولی است. مناره ها در قرن هشتم 
هجری ساخته شده اند. در مناره های دارالضیافه تزئینات کاشی کاری صورت گرفته و 
درباره ی نام حقیقی مناره ها، به دو اســم دارالضیافه و دارالضیاء اشــاره شده است. دو 
مناره روی پایه های قطور هشت ضلعی قرار گرفته اند. این پایه ها حدود 3۰ متر ارتفاع 
دارند. کتیبه مقرنس در باالی مناره با خط ثلث روی کاشی الجوردی نوشته شده و با 
توجه به متن نگارش، احتمال دارد در اطراف مناره ها مسجدی وجود داشته است. در 
داخل مقرنس های دو مناره ی تاریخی اصفهان نام هایی از محمد، علی، فاطمه، حسن 
و حسین آورده شــده و پوشــش تزئینات مناره ها به خط بنایی فیروزه ای بر زمینه ی 

شطرنجی آجری است.
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 مناره  چهل دختران 

یکی از آثار جالب دوره ی سلجوقی 
در اصفهان، مناره  چهل دختران 

است که با تزئینات آجری و 
کتیبه های کوفی آراسته شده 
است. این مناره  در سال 5۰۱ 
هجری قمری بنا شده است. 

مناره  چهل دختران که به اعتقاد 
برخی مورخین، پنجمین مناره  
قدیمی ایران است، درمنطقه ی 

کلیمیان اصفهان واقع شده است؛ 
همچنین این مناره در محله ی 

جوبار اصفهان قرار دارد و از آجر 
ساخته شده است. اولین کتیبه 

که به خط کوفی است شامل آیات 
دو، سه و چهار سوره ی طه است. 

کتیبه ی دیگر که به خط نسخ 
است،  شامل عبارات مذهبی است 

که قسمت هایی ازآن محو شده 
است. سومین قسمت که به خط 
کوفی است، تاریخ 5۰۱ هجری 
را بر خود دارد. اکثر پژوهشگران 

ارزش اصلی کتیبه های این مناره  را 
در خط نسخ آن  می دانند؛ چرا که 

این ویژگی، مناره چهل دختر ان را 
منحصربه فرد کرده است.

 مناره  مسجدعلى

مناره مسجد علی جالب ترین و عظیم ترین مناره موجود 
در اصفهان اســت که با فاصله ی کمی از مسجد جامع 
عتیق در کنار مســجد علی قرار دارد. ابتــدا این مناره 
نزدیک مسجد ســلطان  ســنجر بوده که به همین نام 
خوانده می شده اســت؛ اما اکنون که مسجد علی را به 
جای آن مسجد ســاخته اند، مناره مسجد علی خوانده 
می شود. تاریخ ساخت این بنا 5۱5 تا 5۲5 ه.ق است. این 
مناره عظیم از بناهای باشکوه دوره ی سلجوقی در قرن 
ششم هجری قمری است. ارتفاع این مناره حدود 5۱/5 
متر اســت و ۱64 پله دارد. ارتفاع منارچه بر فراز مناره 
7/75 متر است. مناره مســجد علی دارای پنج کتیبه 
است که سه کتیبه ی اول از پایین به باال به خط کوفی با 

کاشی فیروزه ای بر زمینه ی آجری با کلمات و عبارات 
مذهبی تزئین شده است. کتیبه ی چهارم به خط بنائی 
گچی بر زمینه ی شطرنجی در مربع های بزرگ با شعار 
مذهبی و زیبایی آراسته شده است. بر کتیبه ی پنجم به 
خط بنائی آجری برجسته بر زمینه ی گچی که هم سطح 
با  بام مســجد علی است، آیه ای از ســوره ی آل عمران 

آمده است.

 مناره  باغ قوشخانه

موقعیت این مناره در میدان قدس، خیابان زینبیه است. 
سال تاسیس این مناره قرن هشتم هجري است. وجه 
تسمیه ی باغ قوشخانه به مناسبت مجاورت آن با یکي از 
باغ هاي سلطنتي دوره ی شاه عباس اول صفوي است که 

گویا بازهاي شکاري پادشاهان صفوي در این 
باغ نگهداري مي شده اند. این مناره در قدیم یکي 
از دو مناره اي بوده که در طرفین مسجدي به نام 
مسجد باباسوخته یا مصلي قرار داشته و یکي از 
آن ها ازبین رفته است. ارتفاع مناره حدود 4۰ متر 
و پلکان آن معمولي است. کتیبه ی مناره به شکل 
گردنبند است که قسمتي از آن خراب شده و با 
خط نسخ و کاشي هاي معرق سفید و الجوردي 
و فیروزه اي تزئین شده است. با توجه به تزئینات 
و نحوه ی معماري، زمان ساخت آن را مربوط به 

دوران مغول مي دانند. 

را بر خود دارد. اکثر پژوهشگران 
ارزش اصلی کتیبه

در خط نسخ آن
این ویژگی، مناره چهل

منحصربهفرد کرده است.

کاشی فیروزهای بر زمینهی آجری با کلمات و عبارات 
مذهبی تزئین شده است. کتیبهی چهارم به خط بنائی 
گچی بر زمینهی شطرنجی در مربعهای بزرگ با شعار 
مذهبی و زیبایی آراسته شده است. بر کتیبهی پنجم به 
خط بنائی آجری برجسته بر زمینهی گچی که همسطح 
با  بام مســجد علی است، آیهای از ســورهی آل عمران 

 مناره باغ قوشخانه

ه است. یه است. یه است.  ینبینب نبینبی ابان زیابان زیابان ز یدان قدس، خیدان قدس، خ دان قدس، خیدان قدس، خی یت این مناره در میت این مناره در م
س این مناره قرن هشتم هجري است. وجه 
ي از یکي از یکي از  یکی باغ قوشخانه به مناسبت مجاورت آن با یکی باغ قوشخانه به مناسبت مجاورت آن با 
ه که که  کعباس اول صفوي است کعباس اول صفوي است  هاي سلطنتي دورهی شاه

اري پادشاهان صفوي در اکاري پادشاهان صفوي در اکاري پادشاهان صفوي در ا کا بازهاي شکا بازهاي ش ا بازهاي شیا بازهاي شی گو
باغ نگهداري ميشدهاند. ا

ه در طرفکه در طرفکه در طرف کاي بوده کاي بوده  از دو مناره
ا مصلي قرار داشته و یا مصلي قرار داشته و یا مصلي قرار داشته و  یمسجد باباسوخته یمسجد باباسوخته 
نینینرفته است. ارتفاع مناره حدود  یها ازبیها ازب آن

کان آن معمولي است. کان آن معمولي است.  ان آن معمولي است. کان آن معمولي است. ک کو پلکو پل
ه قسمتي از آن خراب شده و با که قسمتي از آن خراب شده و با که قسمتي از آن خراب شده و با  کگردنبند است کگردنبند است 

اشيکاشيکاشيهاي معرق سف کخط نسخ و کخط نسخ و 
ن شده است. با توجه به تزئین شده است. با توجه به تزئین شده است. با توجه به تزئ یاي تزئیاي تزئ روزهیروزهیروزه یو فیو ف

و نحوهی معماري، زمان ساخت آن را مربوط به 
دوران مغول ميدانند. 

مناره گردی
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  مناره  ساربان

مناره ساربان اصفهان که در خیابان کمال اصفهان واقع شده یا به عبارتی در شمال محله ی 
جویباره که جزء بافت قدیمی یهودی  نشــین اصفهان قرارگرفته از زیباترین و بلندترین  
مناره های تاریخی اصفهان در عهد سلجوقی یعنی قرن ششم هجری است. این مناره 

دارای تزئینات آجر و کاشی است. واژه ی ساربان نیز در زبان فارسی به معنای شتربان 
یا نگهبان شتر است و از آنجا  که مناره ساربان به عنوان سازه ای منفرد، بلند و شاخص 
از بیشتر نواحی و جوانب بیرون و درون شــهر به خوبی قابل مشاهده بوده، به نظر 

می رسد کاربری اصلی آن راهنمایی و جهت  یابی کاروان ها برای دسترسی به مرکز 
شهر بوده است. بدنه ی بیرونی این مناره را به هفت بخش متفاوت تقسیم بندی 
می کنند: بخش اول آن آجرچینی ساده  است. بخش های دوم و سوم آن دارای 

تزئینات عالی آجرکاری است. 
بخش چهارم آن تاج اول )گلوگاه( مناره  است که مقرنس های آجری همراه 
با کاشــی های فیروزه ای بســیار زیبا دارد. بخش پنجم آن نیز تزئینات 
آجری است. بخش ششم آن تاج دوم مناره  است و بخش هفتم آن هم 

تارک مناره یا تاج اصلی است. در قاعده ی دو تاج این مناره دو کتیبه ی 
بسیار زیبا از بهترین رنگ فیروزه  ای کاشی دیده و خوانده می شود. 
کتیبه های موجود در مناره ی ساربان سه عدد هستند که با خط 

کوفی نوشته شده اند. مفاد کتیبه ها شامل عبارات مذهبی است.
مناره ساربان که از آن به عنوان برج پیزا ایران هم نام می برند، 

دارای انحراف اســت: حدود هشــت درجه به سمت جنوب 
شــرقی از امتداد قائم منحرف شــده که ناشی از نشست 
نامتقارن در پایه های آن اســت و می تواند به واســطه ی 

اختالالت موجود در شــالوده ی آن یا به دلیل تغییرات 
متوالی در ســطح تراز ایســتایی در ســفره ی آب 
زیرزمینی یا اســتفاده از چاهک هــای آب منازل 

اطراف باشد. میزان انحراف مناره ساربان به طور 
مرتب پایش می شود تا از خطر احتمالی ریزش 

آن در آینده جلوگیری شود.

 مناره  گلدسته 

این مناره روی میله ی فروریخته مناره قدیمی به نام 
گلدسته ساخته شده و همین نام را بر خود گرفته 
است. مناره گلدســته در محله ی دردشت نزدیک 
مدرسه ی شــفیعیه قرار دارد. قدمت این مناره به 
پیش از تاریخ ساخت مدرسه ی شفیعیه برمی گردد 
و احتمال می دهند متعلق به مدرســه یا مسجدی 

بوده که اکنون ازبین رفته است.
 این مناره به سبک ساختمان منار شعیا ساخته شده 
است؛ اما زمان ســاخت بنا بعد از دوره ای است که 
مناره شعیا را ساخته اند. از وضع ظاهری ساختمان 
می توان زمانی حدود نیمه ی دوم دوره ی سلجوقی 

را برای آن تعیین کرد. تاریخ ســاخت مناره قبل از 
سال ۱۰67 هجری قمری است.

 مناره های دردشت و بخت آغا 

دو مناره دردشــت بر فراز ســردر بلندی به ارتفاع 
حدود ۱5 متر قرار دارد که باقیمانده ی مدرسه ی 

باشــکوهی از دوره ی پادشــاهی محمــد 
آل مظفر است. مناره های دردشت 

متصل بــه بنایــی برج مانند به 
نام مقبره ی سلطان بخت آغا، 
همســر ســلطان محمــد 
آل مظفر اســت که در سال 
769 به قتل رســیده است. 

سنگ قبر ســلطان بخت آغا، سنگ ســماق قرمز 
بسیار نفیسی است که کتیبه ی آن در سال 753ه.ق 
۱5 ســال قبل از به قتل رسیدن سلطان بخت آغا به 

دستور خود وی نوشته شده است. 
این آرامگاه با گنبدی کاشی کاری، بنایی تاریخی، 
زیبا و دیدنی است. کتیبه ی مناره های دردشت که 
یکی از آن ها ریخته و دیگری باقی اســت، به خط 
بنائی آجری بر زمینه ی کاشــی فیروزه ای اســت. 
خطوط ســردر مجلل آن نیز به خط بنائی با کاشی 
فیروزه ای بر زمینه ی آجری اســت. محل این 

مناره خیابان عبدالرزاق اصفهانی است.
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امامزاده محســن یکی از فرزنــدان امام 
موسی کاظم)علیه السالم( و برادر بزرگ تر 
امام رضا)علیه السالم( و حضرت معصومه)س( 
است. ایشان در ســال 208 هجری قمری 
درزمان امامت امام جواد)علیه الســالم( از 
مدینه یا به روایتی سامرا به ایران می آید و 
در اصفهان به کشاورزی می پردازد و مدتی 
پس از شناسایی توسط عباسیان به شهادت 
می رسد. حرم ایشان در شهر اصفهان، خیابان وحید، ابتدای خیابان رودکی قرار 

دارد. در میان مردم، امامزاده محسن به امامزاده غریب معروف است.
حقیقت امر هیچ گاه تصور نمی کردم امامزاده گردی بخشی از سفرهای من شود؛ اما زمانی که 
پس از سپری کردن چند روزی در شهر اصفهان متوجه شدم برادر امام رضا )علیه السالم( در 
نصف جهان مدفون است به جهت ارادت بسیار زیاد تصمیم گرفتم به زیارت این امامزاده بزرگوار 
بروم. بنای اولیه ی امامزاده محسن در زمان سلجوقیان ساخته و پس از آن در زمان صفویه چند 
اتاق دیگر به آن اضافه شد. تا اینکه در دوران ناصرالدین شاه قاجار حرم به مراتب بزرگ تر و زیباتر 
شد. ساختمان فعلی بسیار مجلل است و حرمی باشکوه و گنبدی بسیار بلند و دوازده ترکی و 
رواقی بزرگ و جالب توجه دارد. گنبد از بیرون، یک هشت ضلعی نوک تیز است که در کنار آن 
و درست باالی سر در ورودی امامزاده یک تک مناره وجود دارد. در تزئینات داخل حرم و زیر 

گنبد از آینه کاری، کاشی کاری، نقاشی و خطاطی های بسیار زیبا به همراه  آیات قرآنی و اسماء 
مقدسه، بهره گیری شده است. آینه کاری ها که جلوه ی  خاصی به حرم بخشیده اند در سقف و 
دیوارها و به طور کلی در همه جای حرم دیده می شوند  . به کارگیری تنوع رنگ در تزئینات، لذت 
خاصی به من زائر بخشید: رنگ های زرد، قرمز، آبی و سبز در پنجره ای شیشه ای و کاشی های 
فیروزه ای، زرد، آبی و آجری رنگ. در چهار طرف ضریح، در ارتفاعی بسیار باال جایی که دیوارها 
به گنبد می رسند، تزئینات چشمگیری وجود دارد. اگر اتاق موسیقی کاخ عالی قاپو در میدان 
نقش جهان را دیده باشید، متوجه خواهید شد: تزئیناتی گچبری در قالب اشکال متفاوت که 
حدود 3۰ نوع مختلف را در بر می گیرد. این اشکال توخالی که طرح آن ها اغلب از اشکال نیم رخ 
ظروف الهام گرفته شده است در اتاق های سردر قیصریه و کاخ هشت بهشت نیز دیده می شوند. 
ایجاد چنین نوع خاصی از تزئین با ایجاد محیطی خاص و حجم های توخالی اندکی در فرکانس 
اصوات تفاوت حاصل می کند و اصوات، با کیفیت عالی به گوش می رسند و به خاطر برنگشتن 

صدا، در حرم صوت ایجاد می شود و صدای مؤذن به طور شفاف و طبیعی به  گوش می رسد. 

امامزاده گردی

متن و عکس:
سمیرا یزدانی
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 پاره ی تن 
امام موسی 
کاظم(علیه السالم) 
در قلب شهر 
اصفهان
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شاه عباس مصمم بود 
اصفهان را در زمره ی 
شهرهاي بزرگ جهان 
درآورد و در پی اجراي 
این مهم، از وجود بهترین 
هنرمندان، معماران و 
استادکاران بهره برد. او 
براي گسترش محدوده ی 
شهر، هزاران خانواده ی 
ارمني را از جلفاي 
آذربایجان به اصفهان 
انتقال داد و در کنار 
زاینده رود در محدوده اي 
که »جلفا« نامیده شد، 
سکونت داد. کوچه ها، 
بازارچه ها، میدان ها، 
گرمابه ها و دو کاروانسراي 
بزرگ و به خصوص باغ ها 
و خیابان هاي مشجر و 
خانه هایي با حیاط هاي 
پردرخت، از ویژگي هایي 
است که سفرنامه نویسان 
غربي در توصیف محله یا 
منطقه ي جلفا از آن یاد 
کرده اند. 

Sepahan tourism
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پیشنهاد ویژه کوله :

خانه کشیش

هولتسر که در دهه هاي ۱۸7۰-۱۸۸۰میالدی در اصفهان مي زیسته در سفرنامه ی 
خود این چنین نوشته است: »بیش از نیمي از منطقه ي جلفا را باغ ها و خیابان هاي 
مشــجر و حیاط هاي پردرخت تشــکیل مي دهد؛ به طوري که در تابستان ها خود 

خانه ها پیدا نیست.« 

وي تعداد خانه ها را 3۸۰ و جمعیت ارمنیان ســاکن جلفا را بیش از ۲6۰۰ نفر ذکر 
کرده است.

با پیشرفت و ترقي جلفا و احداث کلیساها و میدان هاي متعدد، خانه هاي بسیاري نیز 
در جلفا ساخته شد. اگرچه اغلب این خانه ها در طول زمان و به خصوص با مهاجرت 
ارمنیان از اصفهان، خراب شدند، اما هنوز خانه هایي در جلفاي اصفهان وجود دارند 

که از نظر معماري و تزئینات و سایر ویژگي ها کم نظیر هستند. 
خانه هاي قدیمي اغلــب داراي خصوصیات و ویژگي هاي مشــابهي هســتند که 
ازآن جمله مي توان به مساحت زیاد آن ها اشــاره کرد؛ همچنین خانه ها، بیش تر از 
این قسمت ها تشکیل شده اند: ۱. سردر ورودي، ۲. در ورودي، 3. هشتي، 4.راهروي 
 ورودي، 5. ایوان هــا، 6. حیــاط و اتاق هاي اطــراف آن، 7. حــوض، ۸. زیرزمین، 

9. سرویس ها.
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ایــن مجموعــه شــامل 
سوئیت هاي متعدد، سالن 
اجتماعــات، آشــپزخانه 
و آبدارخانــه، حیــاط، 
حــوض و باغچه هــاي 
زیبــا و کتابخانــه اي بــا 
مجموعه ي ارزشــمندي 
از کتاب هــاي قدیمــي، 
نســخ خطــي و صفحات 
موســیقي  گرامافــون 
ایراني اســت که به همراه 
بناي قدیمي ســاختمان، 
با ترکیب دو عنصر سنت 
و مدرنیتــه مجموعه اي 
زیبا، ساده و بي زرق وبرق 
را به وجــود آورده اســت 
تا ضمــن تلطیــف روح، 
آســایش و راحتــي را 
بــراي بازدیدکنندگانش 

به ارمغان آورد.  

در ورودی خانه هاي قدیمي بیش تر چوبي و از دو لنگه 
تشکیل مي شد و کوبه هاي چکشــي و حلقوي براي 

مراجعین مرد و زن در لنگه درها تعبیه مي شدند.

پــس از ورود به خانه بــه محوطه اي سرپوشــیده به 
شکل هشت ضلعي مي رســیم که صندلي هایي براي 
نشستن در آن تعبیه شده است. هشتي براي انشعاب 
قسمت هاي مختلف خانه و گاه براي دسترسي به چند 

خانه ساخته مي شد.
حیاط در خانه هاي قدیمي در مرکز و قلب ساختمان 
بود و حوض و باغچه از معتبرترین عناصر، براي تزئین 

آن به شمار مي رفتند.

تاالر بیشتر فضایي بود با تزئینات بسیار زیبا و ظریف که 
در کنار اتاق هاي ساده ی ساختمان به طورکامل مشهود 
بود. تاالرها با گچ بــري، آینه کاري، نقاشــي روي گچ، 
مقرنس و نیز نقاشــي روي چوب تزئین مي شدند. تاالر 
براي پذیرایي از مهمانان محترم و مخصوص اســتفاده 

مي شد.
 

جهت خانه ها بیشتر محور شمالي جنوبي بودند و فضاهاي 
اصلي زندگي نیز در دو سمت شــمالي و جنوبي ساخته 
مي شدند. با این مقدمه به معرفي یکي ازمعدود خانه هاي 

باقیمانده ی دوران پرشکوه اصفهان مي پردازیم:  
» خانه ي کشیش« یکي از معدود خانه هاي باقي مانده ی 
جلفا، به ســبک معماري صفویه اســت که در کوچه ی 
ســنگ تراش ها، در محله ی تبریزي ها واقع شده است. 
این خانه ی تاریخي متعلــق به »گارگیــن هانانیان«، 
کشیش محترم جلفا بود که در سپتامبر۱94۰میالدی 
 درگذشت و در کنار ناقوس کلیساي وانک به خاک سپرده

 شد.

کشیش گارگین هانانیان 
ششم مي ۱۸۸۱میالدی 
در جلفا متولد شــد. او 
تحصیالت اولیه ی خود 
را در مــدارس ارامنه ی 
جلفــا گذراند و ســپس 
براي ادامــه ی تحصیل 
رهسپار هندوستان شــد. وي از ســال ۱۸97میالدی 
به عنوان معلم در مدارس ارامنه ی جلفا مشــغول به کار 
شــد و در ســال ۱9۱۰میالدی به درجــه ی روحانیت 

نائل آمد. او در کنــار فعالیت هاي مذهبــي به حرفه ی 
نویســندگي و مترجمي روي آورد و مقاله هاي متعددي 
در نشریات مختلف به زبان هاي ارمني، فارسي، انگلیسي 
و فرانســوي نوشــت. ازجمله کتاب هاي مهم تحریر و 
ترجمه شــده ی وي، کتاب »کلیســاي ارامنه« به زبان 
انگلیسي و ترجمه ی انگلیسي به ارمني کتاب »ارمنستان 
شــهید« و ترجمه ی کتاب »ملت ارمني« از فرانسه به 
انگلیسي اســت. مهم ترین خدمت وي به فرهنگ و ادب 
این سرزمین، تحریر فرهنگ لغت فارسي به ارمني است 
 که اولین بار در ســال ۱933میالدی در تهران به چاپ 

رسید.
خانه ي کشیش در ســال ۱3۸4 توســط همایون افهام 
که از خانواده ای اصفهاني و اصیل برخاســته اســت و از 
دوستداران فرهنگ و هنر ایران به شمار مي رود، به منظور 
حفظ فرهنــگ و تمدن این ســرزمین و احیــاي هنر و 
معماري صفویه از بازماندگان کشــیش گارگین هانانیان 
 خریــداري و با کمک کارشناســان مرمت آثــار هنري،

 بازسازي شد.
بناي اصلي ساختمان شامل هشــتي، اتاق ها، شاه نشین، 
گوشواره و یک ایوان بزرگ است که با گچبري و آینه کاري 
نماي داخلي آن تزئین شده است. ســقف ایوان بر چهار 
ســتون چوبي بلنــد قرار گرفتــه و به شــکل قاب بندي 
 چوبــي و تخته کوبي به صورت شــطرنجي تزئین شــده

 است.
 عالوه بــر بناي اصلي که در ضلع شــمالي ســاختمان 
واقع شــده، در ســه ضلع دیگر، مجموعه اي نوســاز با 
ســبکي متناســب با معمــاري قبلي ســاختمان و در 
 ارتفاعي تقریبا برابر با آن در ســه طبقه به بناي قدیمي

 اضافه شده است. 
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سال هاست که خانم حســینی در تولید 
صنایع دستی و طراحی لباس های زیبای 
سنتی، پیشتاز و صاحب گالری »بانوجی« 
است. بسیاری از طرح هایی که امروز بر تن 
افراد می بینیم از سال ها قبل در اصفهان 

توسط ایشان طراحی می شده است.
عجین شــدن هنر و مهندســی این زوج 
دوست داشــتنی، طراوت و نور را به این 

خانه پاشیده است. 
برگزاری شــب شــعر و نمایــش فیلم، 
فعالیت های دیگری است که به لطف این 
دو بزرگوار در خانه ی کشیش برقرار است 
و خستگی را در پایان روز از تن گردشگران 

بیرون می کند.
می توان در این خانه گشــت زد. خاطره 
دید. هنر خرید و آرامــش را که در هیچ 
دکانی نمی توان آن را حتــی به بهای زر 

یافت، تجربه کرد.
اگر می خواهید چشــم بر دریچه ی شهر 
فرنــگ بگذاریــد، دســت دراز کنید و 
خاطره ای در مشــت بگیرید و ســری به 

خانه ی پراسرار کشیش بزنید.

هم اکنون نیز زندگی دوباره ای با دستان یاسر محسنی و همسرش خانم حسینی به خانه بازگشته است. 
این زوج فرهیخته روح دوباره ای از هنر را در خانه ی کشیش دمیده اند و اتاق های زیبای آن را تبدیل به 
کارگاه های هنری کرده اند و  چاپ دستی، جواهرسازی، چوب و چرم، ویترای و دوخت لباس های  سنتی 

در این صندوق پراسرار انجام می شود.
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بخش زمســتانه ی خانه به دلیــل احداث 
کوچه ی مجاور تخریــب و در زمان پهلوی 
بازسازی شده اســت. به طور کلی این خانه  
پیش از این بزرگ تر بوده؛ اما دســت زمان 
کوچکش کرده اســت. خانه ی کشیش در 
تاریخ شــانزدهم دی ماه ۱3۸7 در فهرست 
آثار ملی ثبت شده است. در یکی از اتاق های 
خانه هنــوز نقاشــی هایی از دوران صفوی 

دیده می شود.
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خانه گردی

خونه گردی، فرصتی بسیار آشکار
 اما بسیار مغفول برای گردشگری  

خانه های قدیمی بدون شک از بزرگترین و مهم ترین قابلیت های گردشگری در اصفهان است و اگر مسئولین شهر به 
دنبال کسب رتبه های نخست و پیشتاز در صنعت گردشگری هستند باید به این قابلیت بالقوه توجه ویژه و فوری داشته 
باشند تا به نتیجه ای دو سر بُرد ختم شود. تعداد خانه های سنتی و قدیمی اصفهان که دارای ارزش فرهنگی و هنری فاخر 
هستند بسیار قابل توجه است و این را آمارهای ارائه شده توسط شهرداری اصفهان می گوید؛ بیش از 2۵0 خانه شناسایی 
شده که واجد ارزش های هنجاری و تاریخی تنها در منطقه ۳ شهرداری اصفهان هستند، بدون شک آمار بسیار باالیی 

را نشان می دهد.

متین جلوانی 

اما تعداد خانه های بازسازی و بهســازی شده از میان این تعداد 
خانه قدیمی در اصفهان به نسبت کل بسیار معدود و انگشت شمار 
است؛ چرا که آنچه توسط شهروندان مشاهده می شود شاید کمتر 
از تعداد انگشت های دو دست در همین منطقه از شهرداری باشد و 
آنچه توسط آمارها ارائه می شود نیز تفاوت چندانی ندارد. بنابراین 
تعداد قابل توجهی از این خانه ها بدون توجه رها شده، بالطبع در 
حال تخریب است و در صورت عدم رسیدگی و با توجه به اینکه در 
معرض فرسودگی شدید قرار دارند، هزینه های مادی، معنوی و 

انسانی زیادی را برای کلیت شهر در پی خواهد داشت.
اما این تمام ماجرا نیست. شهرداری ها نهادهایی مردمی، محلی، 
غیردولتی و البته غیرانتفاعی هستند که اداره، مسئولیت و مدیریت 
امور شهر را با امکانات مردمی بر عهده داشته و متعهد هستند که با 
استفاده از مشارکت محلی، هزینه های خدماتی خود را با اسلوبی 
منطقی، قانونی، و مهم تر از همه عادالنه به ســاکنین یک شهر 

ارائه دهند.
 شهرداری را شاید بتوان مردمی ترین نهاد در حکومت ها دانست؛ 
چرا که هر گونه عملی توسط شهرداری ها انجام پذیرد سریعا بر 
روی ســبک زندگی، نوع رفت و آمدهای درون شهری و حتی 
معیشــت روزمره مردم ساکن در آن شــهر اثرگذار خواهد بود. 
نمی توان اعمال شــهرداری را با آنچه که خواسته های مردم در 
یک شهر است قیاس نکرد و این دو )یعنی شهرداری و مردم( را از 

یکدیگر تفکیک شده در نظر گرفت.
حال به موضوع اصلی بر می گردیم. صاحبــان اصلِی خانه های 
قدیمِی واجد ارزش های فرهنگی در اصفهان مسلما افراد حقیقی 

هستند که اغلب آنها در همان خانه ها نیز سکونت دارند. از یک 
طرف به دلیل کهولت سن معماری آن بناها، سقف این خانه ها 
احتمال ریزش دارد و از طرف دیگــر به دلیل تاریخی بودن آنها 
شهرداری و البته بیش از شــهرداری، سازمان میراث فرهنگی 
اجازه هیچ گونه ساخت و ساز و دخل و تصرفی در آن مستقالت 
نمی دهد. و مهم تر آنکه از جانب همین دو نهاد متاسفانه اقدام کافی 
در راستای بهسازی و نوسازی آن بناها انجام نمی پذیرد؛ که البته 
این کاستی دلیل موجهی دارد و آن عدم بودجه کافی است! هرچند 
در یک تعامل سازنده می توان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد.

همان طور که عنوان شد، این تمام ماجرا نیست. تعداد خانه های 
تاریخی واجد ارزش فرهنگی در اصفهان بی شمار است، و تنها 
تعداد اندکی از آنها مورد بازسازی و بهسازی قرار گرفته اند، و تعداد 
زیادی از آنها در حال تخریب بوده و مورد عنایت ســازمان های 
ذی ربط قرار نمی گیرند. می توان به این ماجرا از یک زاویه دیگر 
نیز نظر انداخت. به جرأت می توان تمدن ایرانی و اسالمِی نهادینه 
شده در سازه های شهر اصفهان را با قابلیت بسیار خوبی در راستای 
صنعت گردشگری این شهر مد نظر قرار داد. با توجه به افزایش قابل 
قبول و چشم گیر سفر گردشگران خارجی به اصفهان )که در چند 
سال اخیر و به ویژه در ســال جاری بسیار مشاهده می شود( و از 
طرف دیگر افزایش گرایش عمومی جامعه ایران به سفر، اصفهان 
که همواره یکی از اهداف اصلی گردشگری در ایران بوده است، 
بیش از پیش نیاز به گسترش دامنه مراکز گردشگری در خود دارد.
خانه های قدیمی اصفهان بدون شک از بزرگترین و مهم ترین 
قابلیت های گردشــگری در اصفهان است و اگر مسئولین شهر 

به دنبال کسب رتبه های نخست و پیشتاز در صنعت گردشگری 
اصفهان هستند باید به این قابلیت بالقوه توجه ویژه و فوری داشته 
باشند تا به نتیجه ای دو سر بُرد ختم شــود. با اجرای طرح های 
جذب سرمایه و همکاری با بخش خصوصی که پیش تر نیز تجربه 
چنین قراردادهایی میان این دو نهاد تحت همین امر وجود دارد، 
به راحتی می توان هزینه ساز بودن خانه های قدیمی شهر اصفهان 

را به درآمدزایی تغییر داد.
علیرغم همــکاری ســازمان های متعــدد و متنوعی همچون 
شهرداری، سازمان نوسازی و بهسازی، سازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری، مرکز اصفهان شناســی و خانه ملل، ستاد نکوداشت 
اصفهان و سازمان میراث فرهنگی اما، از همان تعداد بسیار اندک 
و انگشت شمار خانه های تاریخی مرمت شده، تنها تعداد کمی از 
آنها در طول یک سال در دسترس بازدید عموم قرار می گیرد. به 
طور مثال خانه های مشــروطیت، مجد االسالم، شیخ االسالم، 
جواهری، استاد همایی، شیخ بهایی، کیانپور، نیلفروشان، سرتیپی، 
حاج رسولی ها، قزوینی ها، پطروس، داوید، سوکیاس، خاچیکیان 
و غیره همگی از خانه های ثبت ملی، مرمت و بازســازی شــده 
هستند، اما در مورد تعداد بسیار کمی از این خانه ها این قابلیت 
وجود دارد که گردشگر در طول سال قادر به بازدید از آنها باشد. در 
واقع تمامی هزینه های انجام شده در راستای شناسایی، مرمت و 
بازسازی این خانه ها بالاستفاده مانده است و قریب به اتفاق آنها 
برای بازدید عموم مورد استفاده قرار نمی گیرند؛ و بسیاری از آنها 
حتی مشخص نشده است که چه مورد استفاده ای قرار است داشته 

باشند و در دسترس چه افرادی قرار گیرند.
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Isfahan is not 
just Si-o-Seh 
Pol (Bridge of 
33 Arches), 
Monar Jonban 
(Swinging 
Minarets), 
and Khaju 
Bridge, 
said Elham 

Shahidan. Isfahan has seven hundred years old 
Pigeon Towers, too, which Chardin claimed in 
his travel log that even the prominent European 
architectures could not designed such places for 
their birds. It is improbable that you are a resi-
dent in Isfahan and you have never seen unique 
Pigeon Towers of the city. Younger people of the 
city whom spend their nights in and near Borj St. 
in Mardavij Quarter of Isfahan may not know that 
the old tower in the center of the square known as 
Pigeon House, is not just a beautifully decorated 
monument, and even when it is dating back or 
what it was used for. Due to this reason, we went 
to meet Ali Sadeghi, a restorer of Pigeon Towers. 
He was the main restorer of Pigeon Towers of 
Isfahan, who was sick in bed at time of the inter-
view, and passed away at the age of 93. Following 
is the interview with this experienced restorer:
   His home is at Baba-Qasem alley in Masjed-
Jomeh quarter; the quarter where survived 
from fungous apartment constructions. The old 
seminary of the quarter with the same name 
of Baba-Qasem is still the home of seminary 
students, where restored by Ali Sadeghi. 
   He is a very skillful, competent, humble, and 
unpretentious restorer; based on his claims, he 
works with very low wage just in order to save 
these monuments from deterioration. But what 
a pity that sickness stops him from restoring 

 Pigeon Towers
Pigeon Towers. 
Why the restoration works of these towers entrusted to you?
   I am an architecture since I was 17. It was enough to see a building just for once, then to 
learn how to restore it. These pigeon towers have a particularly unique architectures and 
engineers failed to restore them. They came to me for restoration works of Pigeon Houses 
since the 8th government (during the presidency of Mr. Khatami) and in Cultural Heritage 
Organization I was known as “Ali Borji” (Ali, who is a professional in towers) and when I 
was entrusted for a job, all were relieved. In fact, I was unique in restoration works of these 
towers. 
What was the usage and benefits of these Pigeon Houses for residents of Isfahan?
   Pigeon houses weren’t unidimensional, they served both as a defense fortification against 
army attacks and used as house of pigeons. Farmers within a barter transaction sold 
pigeon excrements, lived in these towers, as fertilizers and received wheat instead. Once, 
these towers had much importance that even they were bought and sold among people 
and government levied taxes upon them. It is believed that, at the time of Tamerlane 
invasion to Isfahan (1387 CE) by seeing such towers he thought Isfahan residents raised 
pigeons, but when he realized their usefulness he ordered to build such towers in Bokhara, 
the capital, too. But since chemical fertilizers came to market, no body used pigeon houses. 
On the other hand, when streets were built around the towers, due to the car noises, 
pigeons abandoned those towers. 
Did you restore the Mardavij Pigeon Tower?
   He takes the old painting of the tower in the niche beside his bed (with laughter) and show 
it to me and he said I told you they called me “Ali Borji”. This tower dates back to Safavid era 
and did not damaged much, but each year it cracked. For restoration, I blanked its base and 
filled it with iron and joint the columns with metal straps. 
How much time restoration works of each tower takes?
   Depend on the rate of damage, restoration works took from one year to one year and half. 
Meanwhile, workers were daily paid and replaced after a period of time. In fact, restoration 
works of towers were simple due to their complicated architectures and for this reason I 
could find a solution to restore them. There was a seriously damaged pigeon tower with 
destroyed ceiling near Bagh-e Rezvan (Rezvan garden cemetery) which I could com-
pletely restored and renovated due to the skills and competencies gained by experience. 
Is there any Pigeon Houses in other cities?
   Pigeon Houses are specified to Isfahan and its suburb towns. There are pigeon houses 
within 150 kilometers radius of Isfahan. I even restored some pigeon houses in Mo-
barakeh and Khomeinyshahr (cities in Isfahan Province). There are pigeon houses in Yazd, 
too; nowhere in Iran you can see as high number of pigeon houses as there are in Isfahan, 
but only a limited number of those towers remained. Some years ago, Mashhad governor 
asked me to build pigeon houses in Mashhad province, too, but Isfahan officials asked me 
not to do so in order to restricted pigeon houses to Isfahan. 
What was the architectural basis of the Pigeon Houses and what was the cause of towers 
deterioration? 
   

Pigeon Houses made up of from clay, straw, and salt, which strengthen the building against heat and cold, and 
even somehow isolated voice entrance inside the tower, in order to keep a calm atmosphere for pigeons. Most 
pigeon houses are in a cylindrical shape in order to build more nest. The entrance was designed in such a way 
that only pigeons could entered and thatched body of the towers prevented insects reproduction. In ancient 
time, the destruction and damages of the towers were due to enemy attack, and currently it is due to inatten-
tion. For example, in Afghan invasion (1722 CE) these towers damaged seriously because they were used as 
a defense fortifications, but currently due to inattention to their restoration works and their abandoned is 
the main reason of damages. There is a pigeon house near Kaveh St. which were abandoned and it was used 
by addicts, and unaware and ignorant people filled it with water stream in order to destroy it. In other towns 
cultivating farm fields up to Pigeon Houses walls caused water penetration to their foundation and it is the 
origin of their demolishing. 
If you restore your health and wellness, will you accept restoration works of towers, again?
   It is obvious that I accept (with a sigh from the heart). If I could, even today I would accept the restoration 
works. We should not damage and destroy our cultural heritages because they are abandoned. They are 
history of our country. Our ancestors faced troubles to build and keep these buildings safe. Even last year I 
restored a historical house in Harand city. You are not believing if I tell you that they dwelled us in a shrine and 
the work conditions were difficult for me, an old man; however, I accepted the work. In addition to towers I 
even restored and renovated historical houses, shrines, and old mosques in each corners of this city.  This old 
man passed away a few months after this interview and towers lost their main restorer.  
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Shah-Abbas 
was deter-
mined to 
turn Isfahan 
to one of the 
biggest city 
in the world, 
following 
implementa-
tion of this 

important decision he was benefited the best 
artists, architectures, and skillful masters. In 
order to expand the urban area, he had migrated 
thousands of Armenian families from Jolfa region 
in Azerbaijan province to the city of Isfahan, 
and he had settled them in a region beside the 
Zayanderud River, called “Jolfa” district. Alleys, 
malls, squares, bathhouses, two great caravanse-
rais, and particularly gardens, tree-lined streets, 
and garden-like houses are the characteristics 
identified by western travelogue writers in 
description of Jolfa district. Holster, who was 
lived in Isfahan in 1870s1880-s, wrote in his 
travelogue: “more than half of the Jolfa district 
is composed of gardens, tree-lined streets, and 
courtyards full of trees, in such a way that houses 
themselves are not visible.”
And he mentioned that there were 380 houses 
and the population of Armenian settled in Isfahan 
were more than 2600 people at that moment. 
During advancement and development of Jolfa 
district by construction of numerous Churches 
and squares, many houses were built there, too. 
Although many of these houses were ruined over 
time, especially by immigration of Armenian 
from Isfahan, but still there are houses in Jolfa 
district which are unique in architecture, decora-
tion, and other architectural and aesthetical 
aspects. Iranian traditional houses often have 

The Manse
similar characteristics and features such as having a very large area. In addition, these 
houses are generally composed of: 1. Doorway, 2. Entrance, 3. Hashti, 4. Entering hallway, 
5. Porches, 6. Courtyard and rooms in its surrounding, 7. Pond of water, 8. Underground, 9. 
Bathroom.
In Iranian traditional houses entrance door was usually a doubled-part wooden door 
and usually they had two knobs, called “Kobeh”, installed on each part of the door; from 
which the hammer-like knobs were installed for men and the circular-like knobs were 
for women.  After entrance there is roofed octagonal-shape area, known as “Hashti”, in 
where seats are prepared for sitting. Hashti was used to access different parts of the house 
or sometimes to access different houses. In traditional houses courtyard were built in the 
heart and center of the building and pond of water and garden were the main decorative 
elements. Hall was generally a space with beautiful and elegant decoration, and it was 
quite distinguishable beside other rooms of the building. Halls were decorated with bed 
molding, mirror works, painting on plaster, Mogharnas (stalactite; niche-like vaults), and 
also paintings on wood. Hall was used for entertaining respectful and special guests. 
Generally, houses were built on north-south axis and the main spaces of the house were 
built both on north and south sides. By considering this introduction, we introduce you 
one of the few remaining houses from glorious era of Isfahan.
“The Manse” (Khanehye Kesheesh) is one of the few remaining traditional houses located 
in Jolfa district, which were during Safavid architectural Style and it is located in Shangta-
rashha alley, Tabrizi neighborhood. This traditional house was belonged to Priest of Jolfa 
“Gargin Hanian”, passed away on December 1940 and was buried under the church bell of 
Vank cathedral.  Priest Gargin Hanian was born on May 1881 ,6 in Jolfa district of Isfahan, 
he passed his elementary education in Jolfa Armenian School and for further studies was 
heading to India. In 1897, he started his job as a teacher in Jolfa Armenian schools and 
in 1910 he was achieved to his priesthood. Beside priesthood, he started writing and trans-
lating professionally; he wrote lots of articles on different presses in Armenian, Persian, 
English, and French languages. Among his most important written and translated books, 
“Armenian Church” in French, English to Armenian translation of “Armenia the Martyr”, 
and French to English translation of “Armenian Nation” are distinguishable. His most 
important service to culture and literature of our motherland, Iran is written of Persian to 
Armenian Dictionary, which were published in 1933 for the first time in Tehran. 
In 2005, Mr. Homayun Afham, who is from original Isfahanian family and fan and support-
er of Iranian art and culture, bought Kanehye Kesheesh (the manse) from heirs of Priest 
Gargin Hanian in order to preserve the culture and civilization of this land and revival of art 
and architecture of Safavid era; and this building were restored and renovated by experts. 
Main parts of the building are Hashti, bedrooms, Shahneshin (the most spacious and 
beautiful room), earing, and a great porch; the interior spaces are decorated by moldings 
and mirror works. The roof of the porch is located on a four high wooden columns and 
decorated with wooden framing and plaid furring.  In addition to the main part of the house 
which is located in the northern side, in other three sides, a completely new complex in 
consistent of traditional architectural style and with the same height and in three story 
added to the previous building. This new complex consist of: numerous suites, meeting 
hall, kitchen and pantry, courtyard, pond of water and beautiful gardens, and a library of 
valuable collection of old books, manuscripts and gramophone records of classical Iranian 
musics; this combination of tradition and modernity creates a gorgeous, simple and pure 
atmosphere, both soften the soul and bring relaxation and pleasure to the visitors.  

The winter-side of the home was ruined due to the construction of adjacent ally, then restored during Pahlavi 
era. Generally, the primary area of the house was bigger than the current area. On January 2009 ,5, this house 
was registered in Iran National Heritage List. In one of the rooms of the house still some paintings from Safa-
vid era are visible.   Thanks to the presence of Mr. Yaser Mohseni and his wife Mrs. Hoseini the life is bring back 
to the house. This cultivated couple revived the soul of art in the manse and converted the beautiful rooms 
of the house to the art workshops. Printmaking, jewelry making, arts on wood and leather, stained glasses, 
and sewing traditional costumes are performing in the chest of this traditional treasure.  It has been many 
years that Mrs. Hoseini is leading in handicrafts and designing beautiful traditional clothes. She is the owner 
of “Banojey” gallery. Many clothes which people wear nowadays were designed by her in Isfahan some years 
ago.  The combination of art and engineering by this lovely couple, sprinkling the freshened light to this house.  
Thanks to this honorable couple, nights of poetry and film screening are holding in the house, too, which 
freshening the visitors at the end of the day. You can have a tour in the house, make lots of memories, buy art, 
and experiencing such calmness and pleasure which is not find anywhere at any cost. 
If you want to have an eye on a diorama and have a different memory, just visit the secret treasure of Khanehye 
Kesheesh (The manse). 
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