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 »گردشگری در دسترس«
هنوز هم فقط یک شعار است

سن که باالتر می رود، آرام آرام دیدمان به همه چیز تغییر می کند، تمام دل خوشی ها به تماشای لبخند 
نوه و نتیجه های مان خالصه می شــود و هرروز دعا می کنیم که نوادگان مان ســالم و سربلند باشند؛ 
اما گاهی باید تغییراتی در زندگی ایجاد کرد. کهولت ســن، دلیل قانع کننــده ای برای عدم تحرک و 

خانه نشینی نیست.
دوران کهن سالی از بهترین زمان ها برای سفر و گشت وگذار اســت. خیلی از سالمندان سفر را کاری 
پرخطر و پردردسر می دانند؛ اما مسافرت راه بسیار خوبی برای تغییر روحیه و آب وهواست؛ حتی اگر 
در طول زندگی، زیاد سفرکرده اید و االن دیگر حوصله ای برای گشــت وگذار ندارید، برای سالمت و 
تندرستی خود حتماً به سفر بروید؛ البته شاید بهتر باشد که جوانان و سالمندان در کنار هم سفر کنند؛ 
در این حالت، هم سالمندان امنیت بیشتری دارند و هم جوانان می توانند از تجربیات بزرگ ترها بیشتر 

استفاده کنند؛ اما همیشه نمی توان این راه را عملی کرد.
به راستی این ترس و عدم اطمینانی که در افراد ســالمند و توان خواه از سفر وجود دارد از کجا نشأت 
می گیرد؟ سالمندان و در نگرشــی کلی تر توان خواهان درصد قابل توجهی از افراد جامعه را تشکیل 
می دهند که برای ســفر و گشت وگذار با محدودیت های بسیاری روبه رو هســتند؛ از پله های بناهای 
تاریخی گرفته تا کمبود یا نبود ســرویس های بهداشتی قابل اســتفاده برای این افراد. انگار هنوز هم 
»گردشگری در دسترس« و »گردشگری برای همه« در شهر و دیار ما فقط یک شعار است و مسئولین 

و متولیان امر تاکنون آن طور که باید به آن توجه نکرده اند.
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 بی نیازترین انسان ها 
هرنمندان هستند

 سارا حسین پور
گروه گردشگری

عکس: شریف

لطفا تاریخچه ای مختصر درباره هنر نگارگری بفرمایید.
تاریخ نقاشــی کردن و نقش زدن به دورانــی بازمی گردد که 
انســان ها غارنشــین بودند و بر دیواره غارها نقش می زدند. 
بعدازآن، انسان ها شروع کردند به نقش زدن بر اولین صنعت 
دست بشر که همان سفال بود و پس ازآن هنر را روی فلزات، 
منسوجات و دیگر اشــیاء پیاده کردند؛ ولی باید توجه داشت 
که تاریخ نگارگری که ما امروز با آن روبه رو هســتیم از قرن 

ششم است.

جایگاه اصفهان در رشد و شــکوفایی هنر نگارگری 
کجاست؟

ما می توانیم مرکز هنر نگارگری را اصفهان بدانیم. اصفهان از 
دوران صفویه تا کنون هنرمندان بسیار بزرگی داشته است؛ 
ضمن اینکه این شــهر از گذشــته تا حال به عنوان یک شهر 
توریستی و محل رفت وآمد گردشگران شناخته شده و به حق 

می توان آن را قطب هنر و قطب صنایع دستی ایران نامید.

عالوه بر اصفهان هنر نگارگری در چه شــهرها و نیز 
کشورهایی وجود دارد؟

تهران، تبریز، مشهد و... . االن بیشــتر شهرهای بزرگ ایران 
با هنرمندان به نام خود در این زمینه بســیار مطرح هستند. 
هنرمندان نگارگر فرانســه، الجزایر، هند و پاکستان و دیگر 

کشورها هم هریک به سبک هنری خاص خود در این زمینه 
فعالیت دارند.

شیوه انتقال و آموزش هنر نگارگری امروزه به چه صورت 
است؟

در گذشته شــیوه آموزش نگارگری بیشتر به صورت استاد- 
شاگردی بوده است و البته هنوز هم رواج دارد؛ ولی االن این 
هنر در دانشگاه ها هم تدریس می شود و هنرجویان آموزش 
می بینند؛ اما آموزش در دانشــگاه ها کافی نیســت و همین 
دانش آموختگان هم باید بیایند و ســالیان سال نزد استادان 
کارکشته این هنر شاگردی کنند تا به نتیجه ای که باید برسند؛ 
البته باید اشاره کنم که استقبال جوانان از این هنر بسیار عالی 
و زیاد است و حتی این عالقه نسبت به گذشته و قبل از انقالب 

بسیار بیشتر شده است.

دلیل افزایش این استقبال را چه می دانید؟
دلیل آن شوق و اشــتیاق شرکت در جشــنواره هایی است 
که در گذشــته وجود نداشته اند و فســتیوال ها، گالری ها و 
نمایشگاه هایی که برگزار می شود و دلیل دیگر آن شبکه های 
مجازی و آشــنایی با این هنر در کشــورهای دیگر است که 
ترغیب می شوند این هنر را یاد بگیرند؛ ولی باید توجه داشت 
که برای رشد این هنر فقط برگزاری جشنواره ها کافی نیست. 

این فستیوال ها تا آنجا کارساز هستند که جوانان می آیند و با 
این هنر آشنا و به آن عالقه مند و ترغیب می شوند در این زمینه 
شروع به آموختن و کار کنند و سرانجام وارد رقابت می شوند؛ 
ولی برای ماندگاری این هنر مسئوالن باید هوشیارتر باشند 
هزینه ای که می کنند کجا و برای چه کســی اســت؟ خیلی 
وقت ها آنان به جای یک هنرمند واقعی کسانی را که در زمینه 
تولیدات صنایع دستی درجه سه و چهار و پنج فعال هستند به 
جشنواره های خارجی می فرستند؛ اینان هنرمند نیستند، هنر 
بندند! زیرا صنایع دستی با کیفیت بسیار پایین را به عنوان هنر 
اصیل ایران به جهانیان عرضه می کنند و شأن هنر و هنرمند 

ایرانی را پایین می آورند و اقبال عمومی را تضعیف می کنند.

 هنر نگارگری را که یک هنر سنتی است از حیث خالقیت 
چگونه ارزیابی می کنید؟

اصاًل هنر یعنی خالقیت. اگر خالقیت وجود نداشته باشد، هنر 
هم نیست. رشته نگارگری شاخه های مختلفی دارد که یکی از 
آن ها گل و مرغ است، یکی تذهیب، یکی تشعیر و... که امروزه 

من در شاخه گل ومرغ صاحب سبک هستم.

وضعیت معیشــتی هنرمندان نگارگر به چه صورت 
است؟ آیا از این حیث حمایت می شوندو از بازار مطلوبی 

برخوردار هستند یا خیر؟

رضا فتاحی، استاد مســلم هنر نگارگری از 
آن دست آدم های خوش مشرب و باسلیقه ای 
است که به راحتی آن خرده ذوق خفته در وجود 
هر انسان جویایی را بیدار می کند و او را به تکاپو 
وا می دارد کــه در دل نقش ونگارهای جادویی 
آثارش تفرج کند؛ تاآنجاکه این دنیای مادی در 
نظر او رنگ ببازد و شیفته وار پا به عالم معانی 
آمیخته با طرح و رنگ بگذارد. آری. رضا فتاحی 

از آن دست آدم هاست... .
رضا فتاحی متولد 1339 در اصفهان اســت و 
ســابقه ای 45ســاله در عرصه فعالیت های 
هنری دارد. وی اســتاد هنر دانشگاه اصفهان 
با مدرک درجه یک هنری اســت و سوابقی 
مانند عضویت در هیئت داوران جشنواره های 
مختلف همچون بینال دوساالنه نگارگری ایران، 
دوره های مختلف جشنواره  هنرهای رضوی، 
جشــنواره هنرهای تجسمی فجر و فستیوال 
بین المللی نگارگری در کشور الجزایر را داراست؛ 
همچنین ساخت مینای درب حرم های مطهر 
امام حسین)ع(، امام علی)ع(، امام جواد)ع( و نیز 

حضرت ابوالفضل)ع( از دیگر افتخارات اوست.
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ما در اینجا با دو بحث مواجه هستیم: یکی بحث صنایع دستی 
و یکی بحث هنر. درباره بحث هنــر، در ابتدای ورود به هنر 
با مقولــه »مبانی هنر« مواجه هســتیم و پــس ازآن وارد 
»اقتصاد هنر« می شــویم که همان مبحث صنایع دستی 
است و پس ازآن »خالقیت« است که وارد حوزه آثار هنری 

می شویم.
خیلــی از افــراد در بخش اقتصــاد هنر که همــان تولید 
صنایع دســتی اســت باقی می مانند و فراتر نمی روند و از 
این راه امرارمعــاش می کنند. اینان مشــتری های خاص 
خود را دارند . مردم توانایی خرید صنایع دســتی را ندارند. 
بحث صنایع دستی نیاز به توریست دارد. در این چندساله 
توریست های بسیاری به ایران آمده اند؛ ولی بیشتر آنان در 
سنین باال و بازنشسته اند که نه قدرت خرید آن چنانی دارند 
و نه به درد صنایع دستی و آثار هنری ایران می خورند؛ زیرا 
حقیقت این اســت که این افراد یک عمر پول بیمه شان را 
پرداخت کرده اند و حاال دولت  هایشان آنان را با تورهای ارزان 
یا حتی رایگان به کشورهای ارزان قیمت می فرستند و ایران 
هم از این نظر جایگاه مناسبی دارد. در ثانی ازلحاظ صادرات 
و تجاری سازی هم زیاد روی این مبحث کار نشده و متأسفانه 

اقتصاد صنایع دستی ما بیمار است.
در بحث هنری هم کســانی که در این حیطه کار می کنند 
مشــکالت خاص خــود را دارند؛ ولی بازهم خوب اســت؛ 
چون درعین حال مشــتریان خاص خود را دارند که اکثراً 
مجموعه دارها هستند؛ ولی همین خرید آثار هنری با قیمت 

باال هم تابع اوضاع اقتصادی است و کم وزیاد می شود.
کسی که به دنبال هنر می رود از دنیای مادیات به دور است و 

اگر شما پیش هنرمندی بروید و به او بگویید اثری می خواهید با 
فالن ابعاد و با فالن قیمت، اثری که تحویل می دهد دیگر اثر هنری 
نیست؛ اثر سفارشی است. یک هنرمند وقتی اثری را خلق می کند 
دور از دنیای مادیات است. به هیچ چیزی فکر نمی کند. اصاًل باید 
بگویم بی نیازترین انسان های جامعه ما هنرمندان هستند؛ زیرا 
اگر بنا بود به دنبال پول بروند حداقلش ایــن بود که تاجر هنر 

می شدند، نه هنرمند.

آیا تا کنون اثری را به ثبت رسانده اید؟
به دنبال چنین کاری نبوده و نیستم. هنرمند وقت این کار را ندارد 
که بخواهد از پشت میز کارش بلند شــود. او حتی برای فروش 
آثار خودش هم وقت نمی گذارد. نه بلد است و نه وقت این کار را 
دارد؛ زیرا او آدم این کار نیست و این وظیفه شخص دیگری است. 
درحال حاضر تابلوی گل و مرغــی را نگارگری کرده ام که در نوع 
خود ازلحاظ ابعاد، تکنیک و تحولی که به وجود آورده ام بی نظیر 
و سبک خاص خود من است؛ تا جایی که می تواند ثبت یونسکو 
شود؛ همچنین در موزه تهران به نمایش گذاشته شده و رئیس 
میراث فرهنگی هم از آن بازدید کرده است؛ ولی همین اثر االن 

در خانه من خاک می خورد.
هیچ وقت نمی گویم بیایند این اثر را که متعلق به جامعه هنری 
است، بخرند. می گویم موزه ای بســازند و این گونه آثار را حتی 
شــده به صورت امانت در آن نگــه داری کنند تا مــورد بازدید 
عالقه مندان و محققان و افراد جویای هنر قرار بگیرد. در شــهر 
سن پترزبورگ فهمیدم که این شــهر به تنهایی 220 موزه دارد 
که دوتا از موزه هایش به نام هــای ارمیتاژ و روس خیلی معروف 
هســتند و این درد من هنرمند است که در شــهر خودم با این 
قدمت، فرهنگ و عظمت مــوزه ای وجود ندارد تــا آثارم را در 
آن به نمایش بگذارم؛ ولــی می دانم که این اثــر یک روز حال 
 چه در زمان حیــات من و چه پــس ازآن جایگاه خــود را پیدا 

خواهد کرد.   
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 اصغر مدرسی
گروه گردشگری
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از خیابان رد می شدم که روشن دل عزیزی صدایم کرد. گفتم: 
جانم؟ گفت: می شود کمکم کنید تا از خیابان رد شوم؟ اینجا 
خط عابر پیاده درگذر چپ گرد است و می ترسم با خودروها 

تصادف کنم.
باکمال میل قبول کردم و  همراه هم  از خیابان رد شدیم. از 
او جدا شدم؛ اما ساعت ها با خودم فکر می کردم من که بینایی 
کامل داشتم با هزار مکافات و سختی از خیابان رد شدم، بیچاره 
کسی که نقصی در بدن داره و می خواد از چنین جاهایی رد 
بشه. خدایی حواست نباشه می زنن بهت. راننده هامون که اصاًل 
رعایت حقوق دیگران رو نمی کنن و صالحیت رانندگی رو تنها 
تمکن مالی برای خرید خودرو می دونن وال غیر و نظرشون اینه 
که اگه بتونی بخری پس راننده ای. خالصه تو همین اندیشه 
بودم که درد عجیبی رو توی زانوم حس کردم.  بله.  نرده هایی 
که توی پیاده روها جهت جلوگیری از عبور و مرور وســایل 
نقلیه موتوری کاشتن، پای اینجانب رو داغون کرد و کسری 
از ثانیه غفلت، نصف روز پادرد رو برام به ارمغان آورد. خدایی 
چرا سالم سازی محیط شــهرمون باید این جوری باشه؟ چرا 
این قدر در حریم پیاده روها ماشین پارک کردن که شهرداری و 
راهنمایی و رانندگی به این نتیجه رسیدن که نرده گذاری کنن؟ 

چرا خیلی از ادارات ما ساختارشــون طوری هســتش که 
قابل دسترسی برای همه مردم نیست؟ به راحتی رمپ ندارن و 
تو ورودی ها بعضاً دیده شده  که یه برگه اداری رو شما تو شش 
طبقه باید کاراشو انجام بدی. چرا نظام اداری ما سالم سازی 
نشده که کالً هم رفت و آمد به اداره ها کم بشه، هم تموم مردم 

بتونن تو اون ادارات ورود کنن و به کاراشون برسن؟ 
از طرف دیگه چندتا خودپرداز تو این شهر دیدین که معلولین 

بتونن به راحتی از اون ها استفاده کنند؟
  فکر کنم اگه پیاده روهایی رو که به جوی و چاله و میله ختم 
میشه بخوایم تو خیابون هامون بشمریم به عدد بزرگی برسیم 
و تازه این شامل مرکز شهر تنها نمی شه. کسی که نزدیک فلکه 
دانشگاه زندگی می کنه شهروند همین شهره. کسی هم که توی 
مرداویج زندگی می کنه همین طور؛ ولی آیا اون نابینا می تونه 
و جرأت داره تو خیابون نزدیک فلکه دانشگاه از عرض خیابون 
به تنهایی رد بشــه؟ آیا عالئم و خط عابر پیاده به اندازه کافی 

همون قدر که توی شیخ صدوق هست اونجام هست؟
آیا شما می تونید از طرف پارک قلمستان تا میدان جمهوری رو 

پیاده و با دوچرخه از ورودی خرازی رد بشید؟
چند وقت پیش با دوچرخه از اونجا رد می شدم که یه توریست 
دوچرخه سوار رو دیدم که می گفت از ابتدای سفرم چند هزار 
کیلومتر رکاب زدم؛ ولی هیچ کجا این قدر نترسیده بودم. بنده 
خدا نمی تونست از ورودی خرازی عبور کنه؛ چون ماشین هایی 
که از باالی پل امام خمینی میومدن برای گردش به راســت 

نه تنها سرعتشون رو کم نمی کردن بلکه چه بسا بیشتر هم گاز 
می دادن و با همون سرعت باال به راست می پیچیدن. 

اینجا بود که کلمه اکسسبل توریسم )گردشگری در دسترس( 
در ذهنم به یک حباب توخالی تبدیل شد و فوراً ترکید.

تازه جهت اطالع اگه شما از حدفاصل ایستگاه آتش نشانی قبل 
پارک قلمستان تا بعد از پل خرازی با دوچرخه باشی و تصادف 

کنی مقصر به حساب میایی؛ چون حریم اتوبان محسوب میشه 
و باید پیاده بشــی و دم ورودی خرازی با پای پیاده بری زیر 
ماشین که مقصر نباشی یا وقتی با دوچرخه ای، این قسمت 
رو  پرواز کنی و  این یکی از ورودی های شهر توریستی ماست.  

آیا تابه حال فردی رو از سمت کوچه پشت مطبخ با ویلچر به 
میدان نقش جهان بردین؟

آیا تابه حال در بازار پای تان به میله راه بندها برخورد نکرده؟

بنده مخالف این هستم که شکل سنگ فرش و حالت درست 
ورودی پاگیر سنگی توی بازارها رو خراب کنن؛ ولی می شود 
پل های چوبی کوچکی کنار پاگیرهــای درب های ورودی 
گذاشت که انعطاف پذیر باشه و بشه در مواقع ضروری گذاشت 
و برداشت تا به اصل بنای بازارها خدشه وارد نشه و معلولین که 

نقص هایی در بدن دارن هم با آسودگی بتونن گردش کنن. 
آمار نشــون میده درصد زیادی از توریست ها به خاطر نبود 
زیرساخت برای معلولین یا در سفر معلولین رو همراه نمی برن 

یا خود معلولین حاضر به سفر به چنین جاهایی  نیستن.
شهر ما به عنوان شــهری که بخش عمده ای از بازار مالی اون 
حول محور توریســم می گرده نباید این گونه باشــه و باید 

زیرساخت های اون درست تعبیه بشه. 
آیا تا به حال دیدین یه معلول جسمی که با واکر یا عصا راه میره 
توی یکی از سرویس بهداشتی های شهرمون بتونه راحت بره 

و برگرده؟
تا به حال به ایســتگاه های بی آر تــی )اتوبوس های تندرو 
شهری( در سطح شــهر با دقت نگاه کردین؟ آیا به صورتی 
ســاخته شــده اند که به طور کامل برای توان خواهان در 

دسترس باشند؟
چه خوب است تیمی از کارشناسان شهرداری، میراث فرهنگی 

و بهزیستی تشکیل شود و نقاط مشکل دارشهرمون رو بررسی 
و ترمیم کنند.

با وجود بی آبی و خشک ســالی به وجود آمده در سال های 
اخیر شرایط ایجاب می کند بیشتر بر صنعت گردشگری تأمل 
داشته باشیم. در این میان قابل دسترس بودن مسئله بسیار 
مهم و اساسی محسوب می شود  که نباید به سادگی از کنار 

آن عبور کرد.
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گردشگری برای همه؛ 
از شعار تا عمل

 تصمیم گرفتیم این شــماره از مجله را به گردشگری 
دردسترس یا گردشگری برای افراد توان خواه و شرایطی 
که با آن روبه رو هستند اختصاص دهیم. لطفًا در ابتدا 
اشاره ای به وضعیت توان خواهان در ایران به ویژه وضعیت 

ناشنوایان داشته باشید تا به ادامه بحث بپردازیم.
در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته یا همان کشورهای جهان 
اول، شرایط به گونه ای ایجاد شده  است که یک نابینا، ناشنوا، معلول 
جسمی حرکتی و کم توان ذهنی حتی بدون همراهی یک مراقب 
یا راهنما، به راحتی می تواند به تمام اماکن دسترسی پیدا کند و 
نیازهای خود را همانند عموم افراد جامعه برطرف سازد. در اصفهان 
اما هنوز هم شاهد آن هستیم که این عزیزان با مشکالت بسیاری 

مواجه هستند.
بحث مناسب سازی از نظر بسیاری تنها ایجاد رمپ و آسانسور در 
ورودی ها و خروجی هاست؛ اما من همیشه گفته ام که مناسب سازی 
فکری نیز باید انجام شــود؛ یعنی اول فرهنگ احترام گذاشتن به 
قوانین باید جا بیفتد و بعد مناسب سازی. شما ببینید، بسیاری از 
ورودی ها و خروجی ها با تالش شهرداری، رمپ گذاشته شده ، اما به 
دلیل ورود موتورسیکلت در پیاده رو زنجیر انداخته شده است. خب 
یک فرد با ویلچر هم پشت این مانع نیز می ماند. از این داستان ها زیاد 
داریم.با توجه به این رویکرد که در سال ٨3 الیحه حمایت از حقوق 
معلولین در مجلس شورای اسالمی تصویب شد –همان الیحه ای 
که این روزها صحبت  دربارۀ اصالحیۀ این قانون بســیار است- و 
از طریق دولت ابالغ شد که بر اساس آن قانون هر سال 10درصد 
مناسب سازی صورت بگیرد، اما متأسفانه با وجود گذشت دوازده سال 
از آن، نتایج چندان رضایت بخش نیست. در اصفهان که نسبتاً بیشتر 
این مسئله توسط شهرداری ها و سایر دستگاه ها کار شده است، تنها 
حدود 30 تا 35درصد انجام شده که از این میزان 10 تا 15درصد 
آن مطابق با استاندارد است. مابقی در حد رفع تکلیف بوده اند. این 
موارد درباره ساختار فیزیکی برای معلولین جسمی حرکتی بود. برای 
گروه های حسی مانند ناشنوایان و نابینایان، اقدامات چندانی به وقوع 
نپیوسته است. برای ناشنوایان باید عالئم دیداری و برای نابینایان باید 
عالئم شنیداری در سطح شهر نصب شود؛ اما این اقدامات را به ندرت 
شاهد هستیم. تنها برخی اتوبوس ها دارای عالئم شنیداری هستند 
که در بسیاری از موارد نام تمامی ایستگاه ها را اعالم نمی کند و این 

مسئله عموماً به سردرگم شدن نابینایان منجر می شود.
 این مشــکالت در بحث محیط های عمومی نیست؛حتی برای 
امکانات زندگی نیز این افراد با محدودیت رو به رو هستند؛ برای مثال، 
آژیر هشدار و آالرم هشداردهنده برای ناشنوایان در زندگی شخصی 
وجود ندارد، هشداردهنده ای که آنان را متوجه گریه  کودک خود یا 
ساعت بیدار شدن کند. محیط های عمومی و امکاناتی که در جامعه 
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27 ســپتامبر مطابق با پنجم مهرماه روز جهانی گردشگری است. هرساله شعاری از 
سوی سازمان جهانی گردشگری برای برجسته سازی ارزش های اجتماعی، فرهنگی، 
سیاسی و اقتصادی گردشگری ارائه می شود و کشورهای عضو نیز در راستای تحقق 
این شعار تالش می کنند. سال گذشته نیز سازمان جهانی جهانگردی طبق روال هر 
سال شعاری را برای گردشگری اعالم کرد و آن شعار چیزی نبود جز » گردشگری برای 
همه«. بدین معنی و مفهوم که تمامی انســان ها فارغ از نژاد و مذهب و... با هر شرایط 
جسمانی می توانند و حق دارند به گردشگری بپردازند؛ اما متأسفانه شاهد آن هستیم 
که در عمل آن طور که باید زیر ساخت های الزم برای آنکه افراد با ناتوانی جسمی بتوانند 
 راحت و بی دغدغه به سفر بروند مهیا نشده است؛ لذا بر آن شدیم تا در این رابطه با آقای 

سیداصغر فیاض، معاون امور توانبخشی استان اصفهان به گفت وگو بپردازیم.

گلیتا حسین پور
کارشناس گردشگری
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وجود دارد، باید برای همه قابل استفاده باشد. اگر امروزه ما کمتر در 
معابر، معلول می بینیم، این به معنی کم بودن تعداد این افراد نیست؛ 
امکانات دسترسی برایشان محدود است؛ بنابراین بسیاری برای 
آنکه به زعم خود سربار دیگران نباشند و مورد تمسخر واقع نشوند، 
به خانه نشینی رو می آورند؛ درصورتی که اگر به دیگر کشورهای 
دنیا تجربه  سفر داشته باشــید، حضور معلولین در معابر برای تان 
محسوس تر است. طبق آمار بهداشت جهانی بین 10 تا 15درصد 
جمعیت را معلولین تشکیل می دهند؛ غیر از این که ما جانبازان 
بسیاری را نیز داریم که در شرایط بسیار بدی به سر می برند و تنها در 
آسایشگاه و خانه می توانند باشند؛ بنابراین مناسب سازی و تسهیل 
دسترسی به امکانات باید صورت بگیرد و درزمینه گردشگری به 
این صورت است که افراد توضیح دهنده در رابطه با اماکن تاریخی و 

حوزه های گردشگری، آموزش ببینند.
درواقع موضوعی که مایلیــم درباره ا ش صحبت کنیم، 
گردشــگری برای ناشنوایان است. ناشــنوایان برای 
سفرکردن، عموماً چه مشکالتی دارند؟ برای این گزارش، 
ترجیح بر این بود که با چند ناشنوا در این باره گفت و گو یی 
داشته باشیم؛ اما دسترسی و پیداکردن این افراد دشوار 
بود. از سوی دیگر دفاتر بهزیستی، شماره تلفن هایی با 
نام شماره کانون ناشنوایان به ما دادند که نه از راه پیامک 
و نه ازطریق تماس تلفنی پاسخگو نبودند، از راهنمای 
تلفنی مخابرات شماره چنین جایی را خواستیم، آدرس و 
شماره جایی را دادند که مدت ها می شد از آن جا نقل مکان 

کرده بودند. از راه اینترنت و شبکه های اجتماعی اگرچه 
این دسترسی و آشــنایی تا حد زیادی تسهیل شد، اما 
همچنان برای ارتباط برقرار کردن و درست منتقل کردن 
پیام جمالت کار راحتی نبود. شما علت این دشواری را در 

چه می بینید؟
در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، بحث جداسازی معلولین و 
توان خواهان از جامعه نزدیک به چهار دهه است که منسوخ شده ؛یعنی 
شرایط به گونه ای ایجاد شده اســت که یک نابینا، ناشنوا، معلول 
جسمی حرکتی و کم توان ذهنی حتی بدون همراهی یک مراقب یا 
راهنما، به راحتی می تواند به تمام اماکن دسترسی پیدا کند و نیازهای 
خود را مثل من و شما که توان خواه نیستیم، برطرف کند. طبیعی 
است که در مباحث بازدیدها و اردوهای گردشگری این اتفاق ها افتاده 
است. فرقی نمی کند.ببینید من هرجایی بخواهم به صورت انفرادی 
بروم، به دلیل هم زبان نداشتن رغبت و حوصله چندانی برای گردش 
نخواهم داشت و پس از دیدن یکی دو جا به سفر خاتمه خواهم داد؛ اما 
شرایط برای سفر گروهی متفاوت است؛ به ویژه که فعالیت ها به صورت 
گروهی به طورمعمول بهتر نتیجه می دهند؛ هم از نظر اقتصادی مقرون 
به صرفه تر است و هم افراد بیشتر برای ادامۀ سفر تهییج می شوند. 
درزمینه گردشگری، ایران دارای جاذبه های گردشگری و به ویژه 
اماکن تاریخی بسیاری است. درباره استان اصفهان اگر بیشتر بخواهیم 
صحبت کنیم، برای کسی که قصد گردشگری داشته باشد، گزینه های 
بسیاری را برای بازدید و تفریح دارد؛ اما در چقدر از آن ها مناسب سازی 
اتفاق افتاده است؟ چقدر راهنمایان تورها و راهنمایان موزه ها به نیازها 

و شرایط توان خواهان اشراف دارند؟ ما فرض را بر این می گذاریم که 
اشراف دارند. حاال اگر در یک گروه مسافر که به گردش آمده اند یکی 
دو نفر ناشنوا باشند، چگونه می توان اطالعات مهم و جالب درباره 
تاریخچه  مکان را به آنان منتقل کرد؟ اگرچه به طورمعمول در چنین 
اماکنی، تاریخچه به صورت مختصر در جایی نصب شده است، اما 
تاریخچۀ کاملی نیست و تنها در حد رفع تکلیف است؛ اما آن توضیحات 
جنبی را که راهنما برای مسافران شرح می دهد، متأسفانه ناشنوایان 
متوجه نخواهند شد. بحث جداسازی معلولین منسوخ شده است؛ ولی 
به دلیل اینکه ساز کارهای اطالعات عمومی فراهم نشده و خیلی از افراد 
عادی نمی توانند با ناشنوایان ارتباط برقرار کنند، ناشنوایان مجبورند 
خود به صورت گروهی سفر کنند. هم در شهرستان اصفهان و هم 
در دیگر شهرستان های بزرگ استان اصفهان، انجمن های معلولین 
وجود دارند که در این زمینه کار می کنند. بحث گردشــگری یکی 
از مقوله های فعالیت آنان اســت؛ به طوری که اردوهای بین پانزده 
تا بیست نفر یا حتی 40 نفری به استان های مختلف با هماهنگی 
بهزیستی آن مجموعه و ارتباطاتی که میان خود برقرار می کنند، 
اجرا می شود. رابط یا مترجم، مسلط به زبان اشاره و لب خوانی است 
تا صحبتی را که از سوی راهنمای مجموعه گردشگری ارائه می شود 
برایشان ترجمه کند؛ اما این برای حل مشکالت ناشنوایان در سفر یا 
اردوها کافی نیست. به طورمعمول به دلیل دست تنها بودن رابط و 
زیاد بودن تعداد ناشنوایان تور ممکن است افراد پراکنده شوند و از 
این جهت گردآوری و پیدا کردن اعضای تور به تنهایی کار مشکلی 
 خواهد بود. اینجاست که نقش راهنمای موزه ای که برخورد صحیح
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با ناشنوایان و زبان اشاره را هرچند کم بلد باشد، اهمیت خواهد یافت؛ به ویژه که تعداد افراد رابط 
بسیار انگشت شمار است و گروه هایی که برای ناشنوایان فعالیت می کنند به صورت داوطلبانه است 
و بودجه و نیرو برای آموزش تعداد نفرات زیاد را ندارند؛ لذا هماهنگی و همکاری تمام دستگاه های 

دولتی در این راستا نیاز است.
برای رفع این مشکالت تا به حال به مســئولین میراث فرهنگی پیشنهادهایی 
همچون آموزش راهنمایان یا مناسب سازی اماکن گردشگری را ارائه داده اید؟ از 

مسئولین چه انتظارهایی دارید؟
بگذارید مثالی بزنم: سال ٦٨ اگر اشتباه نکنم، مرد معمار و ناشنوایی از کشور بلژیک با دوچرخه 
به چند کشور ازجمله ایران سفر کرده بود. با مجموعه ناشنوایان که در آن زمان فعالیت می کردم، 
عالوه بر متفاوت بودن زبان می شد ارتباط برقرار کرد؛ بنابراین بحث گردشگری همه جا برای تمام 
آحاد مردم وجود دارد: کودک، جوان، سالمند، توان خواه، سالم، ناشنوا، بینا و... اما در مواردی باید 
سازکارهایی اتفاق بیفتد. درست است که به بناهای تاریخی نمی توان دست زد و اصالت بنا را 
خدشه دار کرد، اما می توان رمپ متحرک نصب کرد؛ فقط باید مسئولین کمی هزینه کنند، اتفاقی 
که سال گذشته برای تئاتر معلولین افتاد و با توجه به حضور معلولین از شش کشور در اصفهان، 
با حوزه گردشگری هماهنگی هایی صورت گرفت و برای برخی اماکن تاریخی رمپ متحرک 
پیش بینی  و این اقدام با استقبال و عالقه مندی جامعه معلولین رو به رو شد. اتفاق دیگری که باید 
بیفتد این است که در تمام حوزه های گردشگری در سراسر ایران برنامه ریزی کرده و با سازمان 
بهزیستی ارتباط برقرار  کنند و از نظر کارشناسان و متخصصان بهزیستی بهره برندو برخی از 
نیروهای فعال حوزه گردشگری را که جابه جا نمی شوند به عنوان نیروی راهنما به بهزیستی معرفی 
کنند تا در دوره های آموزش زبان اشاره شرکت کرده و حداقل های این زبان و لب خوانی را یاد بگیرند 
تا اگر احیاناً زوج ناشنوایی به تنهایی بدون شرکت در گروه قصد سفر به جایی را داشته باشند، 
دغدغه ای از بابت بازدید از این اماکن نداشته باشند. این کار هم باعث رونق در بحث گردشگری 

شده و هم در میان جامعه ناشنوایان تبلیغ می شود.
یعنی تا زمانی که مســئولین دل به کار ندهند، برای بهبود این مشکالت کاری 

نمی توان انجام داد؟
درحال حاضر بهترین و تنها راه، آموزش و تقویت لب خوانی ناشنوایان است. چیزی که همیشه به 
ناشنوایان عرض می کنم این است که تعداد ناشنوایان نسبت به تعداد افراد شنوا بسیار محدودتر 
است. شاید یک درصد از جامعه را تشکیل دهند. همیشه گفته ام و می گویم که آیا یک درصد باید 
زبان ٩٩درصد دیگر جامعه را یاد بگیرند یا ٩٩درصد دیگر زبان شما را؟ زمانی راهکار می دادند 
که زبان اشاره بیاموزید؛ اما االن مشکل اینجاست که در دنیا تنها یک زبان اشاره نداریم؛ بیش از 
پانزده زبان اشاره وجود دارد؛ به عالوه  زبان بین المللی ناشنوایان. بنابراین لب خوانی بهترین گزینه 
برای بحث ارتباط با افراد شنواست؛ اما این یک روی سکه است. روی دیگر سکه این است که افراد 
شنوا نیز باید لب خوانی و فرهنگ ارتباط  با فرد ناشنوا را یاد بگیرند؛ به این معنی که خیلی سریع 
صحبت نکنند و حرکت درست تلفظی کلمات را رعایت کنند؛ به طوری که دندان و زبان به طورکامل 
مشخص ومحل مخرج صداها قابل تشخیص باشد؛ حتی خیلی وقت ها که ناشنوایان به اینجا 
مراجعه می کنند، کم پیش می آید از دست هایم استفاده کنم. عموماً از همان لب خوانی متوجه 

منظورم می شوند، من هم متوجه منظور آنان.
اما این مسئله یعنی ندانستن فرهنگ ارتباط با ناشنوایان باعث می شود ناشنوایان به حضور در 
جامعه اطمینان نداشته باشند. ترس از مورد تمسخر واقع شدن باعث می شود تا زمانی که رابط 
همراه شان نیست، صحبت نکنند و از نظر رفتاری بسیار تودار و محتاط و انزوا طلب باشند و ترجیحاً 
در محیط هایی حضور می یابند که ناشنوای دیگری در آنجا باشد. این موضوع دقیقاً مخالف چیزی 

است که در کشورهای پیشرفته در حال وقوع است.
اگر شخصی مایل به یادگیری زبان اشاره باشد به کجا می تواند مراجعه کند؟

قرار است برای اوایل سال آینده برنامه ریزی کنیم تا از طریق یکی از مجموعه انجمن های معلولین 
برای تربیت همراهان توان خواهان اطالع رسانی شود. افرادی که مایلند رابط ناشنوایان بودن را 

آموزش ببینند، از این دوره ها می توانند بهره مند شوند.
در زمینه  چاپ بروشور چطور؟طبق تجربه ای که از ارتباط با ناشنوایان از طریق  
دنیای مجازی داشتم، این افراد عموماً در نوشتار، ساختاری را که به عنوان فارسی 
معیار تعریف شده اســت، رعایت نمی کنند. آیا این موضوع در انتقال نامناسب 

اطالعات در بروشورها برای ناشنوایان دشواری ایجاد نمی کند؟
ناشنوایانی را داریم که درسطح لیسانس و فوق لیسانس ادامه تحصیل داده اند؛ اما این آمار نسبت 
به آمار نابینایان بسیار کمتر است؛ به ویژه که این افراد عموماً در رشته های فنی تحصیل می کنند؛ 
چرا که ناشنوایان نسبت به ســایر افراد جامعه از دایره واژه های محدودتری برخوردار هستند. 
اگرچه این کمبود را با آموزش تا حدی می توان جبران کرد، اما همچنان این تفاوت چشمگیر است؛ 
لذا درصورت انتقال پیام به صورت کتبی، بایستی از جمالت کوتاه و کلمات ساده استفاده کرد یا 
درصورت وجود واژه ای تخصصی، جداگانه معنی آن به زبان ساده توضیح داده شود. در این صورت 
مشکلی از راه کتبی وجود نخواهد داشت. شاید ناشنوایان برای جمله بندی و نامه نگاری های اداری 
از افراد شنوا کمک بگیرند؛ اما اگر از جمالت و کلمات دشوار استفاده نشود، می توانند جمالت 

فارسی معیار را متوجه شوند.
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گردشگری برای همه است. در واقع باید برای همه باشد. روح انسان 
پس از تحمل فراز و فرودهای زندگی و در واقع همان روزمرگی نیاز 
به تجدید قوا دارد. نیاز به انرژی مجدد دارد برای ادامه هرچه بهتر 
زندگی؛ اما در این میان افرادی هستند که بسان افراد معمولی، 
نمی توانند به هر جایی سفرکنند و هر جایی را ببینند...این افراد 

توان خواه هستند... .
امروزه نرم افزارها و اپلیکیشــن های مختلفی بــرای کمک به 
توان خواهان آمده اند که اســتفاده از آن ها جریــان حضور در 
اجتماع را برای این افراد آسان تر می کند. یکی از این اپلیکیشن ها، 
اپلیکیشن بام است که وب سایت آن مرجع اطالعات مناسب سازی 
اســت. این ســامانه اطالعات مکانی مبتنی بر وب، درحقیقت 
محصول فاز یکم پروژه شناســایی اماکن مناسب سازی شــده 
برای افراد دارای معلولیت بوده که قرار است در فازهای بعدی، 
بازدید نقاط باقیمانده، انتشار اطالعات به دست آمده و تکمیل 
وب سایت آن انجام شود.ایده بام )بانک اطالعات مناسب سازی( 
بر این بوده که با تحقیق و بازدیدهای میدانی از اماکن شاخص 
عمومی شهر تهران و سپس شــهرهای دیگر کشور، وضعیت 

آن ها را با استفاده از استانداردهایی که به  دقت تنظیم شده اند، 
ارزیابی  کند و پس از جمع آوری داده ها و بررسی و پردازش آن ها، 
بانک اطالعاتی جامع از اماکن مناسب افراد معلول در وب سایت 
و اپلیکیشــن موبایل، همراه با نقشــه های قابل جست وجوی 
 آنالین، برای اســتفاده عموم کاربران در دســترس قرار دهد.

با انجام این پروژه ضمن شناسایی و معرفی اماکن دسترس پذیر، 
می توان با اقدامات ترویجی و تبلیغاتی متناسب، نهضتی اجتماعی 
را برای تشویق مسئوالن، سازندگان و دست اندرکاران شهری و 
ساخت و ساز ایجاد کرد تا در توسعه شهر، نیازهای ویژه اقشار دیگر 

)معلوالن، جانبازان و سالمندان( را در نظر بگیرند.
در این ســامانه که اپلیکیشــن آن نیز موجود است، می توان با 
پیشنهاد و معرفی مکان های مناسبی که می شناسیم یا شخصاً 
رفته ایم، در تکمیل این وب ســایت مشارکت کنیم؛ همچنین 
می توان با امتیازدهی به میزان دسترسی اماکن، اطالعات بهتری 
در اختیار افراد توان خواه قــرار داد.هر مکان جدید یعنی امکان 
دسترسی بیشتر افراد دارای معلولیت، جانبازان و سالمندان به 

شهری بدون مانع و قابل دسترس!

بررسی این اپلیکیشن یا اپلیکیشــن access now که نظیر 
چنین کاری را درباره کشورهای دنیا انجام داده است و متأسفانه 
تنها یک مکان در دسترس را در کشور ایران مشخص کرده و آن 
مجموعه پردیس ســینمایی ملت در تهران است، از نقطه نظر 
گردشگری از این جهت حائز اهمیت است که می توان با معرفی 
مکان هایی که امکانات تسهیل گر برای سفر و جابه جایی افراد 
توان خواه دارند، این افراد را از وجود این مکان ها آگاه ساخت و آنان 
را به سمت رفتن به آن ها سوق داد؛ حال این مکان ها چه کاربری 
اداری، تجاری، درمانی و... داشته باشــند یا کاربری تفریحی و 
گردشگری که مدنظر ماست.آنچه مهم است اینکه می توان از 
طریق اشتراک گذاری این اطالعات زمینه را برای حضور بیشتر 
توان خواهان در اجتمــاع فراهم و در ادامه آن به رشــد صنعت 
گردشگری در دسترس کمک کرد؛ زیرا مجموعه های گردشگری 
و تفریحی هم وجود دارند کــه دارای امکانات مناســب برای 
توان خواهان هستند؛ اما به دلیل ناشناخته بودن، امکان استفاده 
این افراد از آن ها سلب می شــود.به امید آنکه روزی ایران مان، 

دردسترس ترین گردشگری دنیا را از آن خود کرده باشد.

مقدمه: وارد میدان نقش جهان شد. این گستره وسیع از شکوه و آرامش به وجدش 
آورد. نمی دانست به کجا نگاه کند. گاهی نگاهش به مسجد بی مناره شیخ لطف اهلل 
دوخته می شد و گاه به درشکه ها...گاه عظمت عالی قاپو امان از دلش می ربود و گاه 
تأللو نور در درگاه مسجد جامع...گاهی هم صدای به هم خوردن چکش روی مس، 
ذهنش را از خاطرات نه چندان دور قرق می کرد. انگار پرت شده بود وسط برهه ای 
از تاریخ. دقیقاً آنجایی که زنان جلباب به سر هر کدام در پی امورات روزانه خویش 
و آن طرف تر هم مردان در حال تأمین معاش هستند و آن وسط هم چوگان بازان 
حرفه ای نظر شاه عباس را به خود جلب می کنند که یک آن، شاه قدر صفوی فریاد 

می زند: »چوگان ها را رها کنید. اسب ها را به قرارگاهشان ببرید. ادامه بازی بماند 
برای فردا. خواب قیلوله امان از چشمانم ربوده است. می خواهم کمی استراحت 
کنم.« بساط بازی به چشم برهم زدنی جمع می شود و مردم پراکنده و باز تالش برای 
گذران زندگی که ناگهان دستی به شانه اش می خورد: می تونم کمکتون کنم؟-نه. 
ممنون. به خود می آید. ذهنش را سامان می دهد و تصمیم می گیرد، برود. برود و 
فقط ببیند. همه جا را ببیند تا بهره ای وافر از تاریخ و جلوه هایش برده باشد؛اما هنوز 
 قدمی برنداشته که می بیند، نشسته است...آری او نشسته است، روی یک صندلی 

چرخ دار... .

 بام؛ مرتفع ترین قله 
برای فتح گردشگری در دسرتس

فرزانه شفیعی
کارشناس ارشد گردشگری



امروزه به نظر می رسد بســیاری از »گردشگران فرهنگی« 
بخواهند بخشی از جامعه محلی شــوند و با زندگی روزمره 
مردم محلی ارتباط مستقیم داشته باشند. آنان می خواهند 
فرهنگ محلی را مانند مردم مقصد تجربــه کنند، با آنان 
زندگی کنند و هویت واقعی مکان هایی را که بازدید می کنند، 
بشناســند. تغییر گردشگری به ســمت »تجربه محوری« 
در مقاصد، می تواند به عنوان بخشــی از تکامل این صنعت 
بر مبنای تجارب گردشــگری در نظر گرفته شود. این نوع 
گردشگری به هنر و فرهنگ اصیل مقاصد جهت رشد نیاز 
دارد. هنگامی که از خالقیت فرهنگی در گردشگری صحبت 
می شود در حوزه اجتماعی ارتباط بین فرد خالق و هنرمند 
اهمیت پیدا می کند. این ارتباط ماهیتاً بین رشته ای است و 
از چند بعد باعث ایجاد محصوالتی خالقانه در گردشگری 
می شــود که این محصوالت قابلیت شخصی سازی دارند و 
تقاضا محور هستند و به رشــد اقتصادی مقاصد نیز کمک 
می کنند؛ همچنین خالقیت مبتنی بر فرهنگ در راستای 
ایجاد تجارب جدید برای مصرف کنندگان انگیزۀ خرید یا 
اســتفاده از خدمات را باال می برد که طبق مطالعات انجام 

شده این بخش از اقتصاد با سرعت باال تری نسبت به دیگر 
بخش های اقتصادی اروپا رو به گسترش و نوعی نوآوری است 
که از منابع فرهنگی بهره می برد. در مدرنیته گردشگری به 
شکل جمعی اتفاق می افتاد و ارزش اساسی تعطیالت برای 
بسیاری از مردم به معنای »داشتن« یک کاال مطرح می شد؛ 
اما شواهد حاکی از این است که در شیوه های فعلی مصرف 
گردشگری، مصرف کاالها و خدمات به سوی تبدیل شدن به 
تجربه شخصی گردشگری تأکید دارد که هدف در این نوع از 
گردشگری»خودشکوفایی« است. در این رویکرد گردشگر 
به عنوان مصرف کنندۀ منفعل نیست. او نه تنها از خالقیت 
مقصد به طور فعاالنه استفاده می کند، بلکه خود نیز به ایجاد 

خالقیت در مقصد کمک می کند.
 این ماهیت در رویکرد جدیدی در صنعت گردشگری به نام 
»گردشگری خالق« مطرح شده است که در بیشتر مقاصد 

از خالقیت فرهنگی بهره می برد. مفهوم گردشگری خالق 
به معنای همکاری بین بازدیدکننــدگان و افراد محلی در 
خلق تجارب جدید است. در موارد متعدد بازدیدکنندگان، 
ارائه دهندگان خدمات و جامعه محلی، ایده ها و مهارت های 
خود را مبادلــه می کنند و در این بیــن هم افزایی در حوزه 
تبادالت فرهنگی اتفاق می افتد. این روش وسیله ای را برای 
جذب گردشگران در زندگی خالق مقصد فراهم می آورد؛ 

به طوری که با استفاده از اصالت محلی مقصد، وسیله ای برای 
تقویت هویت و تمایز یا به عبارتی نوعی خود شناسی )هم 
برای گردشگر هم برای جامعه مقصد( ایجاد کرده و با دمیدن 
خالقیت در کالبد مقاصد زایش فرهنگــی ایجاد می کند.

گردشگری خالق می تواند انواع تجارب را از جمله یادگیری، 
مزه کردن، دیدن، خرید در قالب برنامه های سفر، کارگاه ها، 
دوره ها ی آموزشی و رویدادها در مقصد ایجاد کند. از آنجا 
که منابع گردشــگری خالق فرهنگ اصیل جامعه مقصد ، 
در قالب تبلور در صنایع فرهنگی مانند تئاتر، صنایع دستی، 
موسیقی و... اســت، نسبت به گردشــگری فرهنگی که از 
محصوالت میراث ملموس استفاده می کند پایدارتر است. 
از طریق رویکرد گردشــگری خالق، از یک بعد می توان به 
راحتی ارزش افزوده به خدمات ایــن صنعت اضافه کرد. از 
بعد فرهنگی اجتماعی نیز این رویکرد، خود روشــی جهت 
ارزش آفرینی است. این امر به مقاصد اجازه می دهد با نوآوری 
در محصوالت جدید، با سرعت بیشتری مزیت رقابتی خود 
را نســبت به مقاصد دیگر باال ببرنــد و از آنجا که خالقیت 
نسبت به دیگر خدمات گردشگری نیاز به زیرساخت های 
زمان بر و پرهزینه ندارد قابل انتقال و جابه جایی در مناطق 
مختلف شهری است و می تواند بسته به نیاز های متنوع در 

دسترس باشد.

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

سحر موحدی| دانشجوی دکترای گردشگری و سرپرست گروه 
مطالعات گردشگری شهر جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
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این روزها یعنی از دوازده تــا 22 بهمن، روزهای دهه 
مبارک فجر است؛ به همین مناسبت، مردم و مسئوالن 
به بیان اخبار و گزارش هایی حول محور دستاوردهای 
انقالب اســالمی در طی این سی وهفت هشــت سال 
می پردازند و در بسیاری از گزارش ها، سخن از مسائل 
عمرانی و اقتصادی و تا حدودی فرهنگی اســت؛ اما 
گردشگری در مجموعه گزارش های عملکردی مدیران 
یا دیده نشده یا کمتر دیده می شود. گردشگری در هر 
کشوری، سرمنشأ رشد همه جانبه است. به عبارت دیگر، 
اگر گردشگری را چشمه ای جوشــان و دائمی بدانیم 
که از وجود آن بسیاری زمین ها و باغ ها و مزارع آبیاری 
شده یا تشنه نمی شوند، سخن به گزاف نگفته ایم. قطعاً 
نقش محوری گردشگری را در بروز اتفاق های خوب و 
درآمدهای سرشار و پایدار در تمامی حوزه ها نباید از یاد 
ببریم. انقالب اسالمی ایران در سال های اول پیروزی 
نهضت مردمی، به امر ضروری رفع محرومیت از چهره 
روستاهای دورافتاده و مناطق کمتر توسعه یافته پرداخت 
و با ورود به مسائل مهمی همچون ساخت راه ها، پل ها، 
حمام عمومی، مسکن روستایی، گازرسانی، آب رسانی، 
برق رسانی و تلفن ثابت و تأمین ســوخت موردنیاز و 
مایحتاج ضــروری، در ایجاد ســاختارهای مقدماتی 
زندگی روستایی و شهری سعی فراوان کرد؛ اما امروز که 
قریب به چهار دهه از انقالب مان می گذرد، ضرورت یک 
انقالب در گردشگری کشور احساس می شود. به عبارت 
دیگر، انقالب و گردشگری باید به موضوع روز محافل 

میراث مکتوب و معنوی، میراث طبیعی و گردشگری 
تاریخی و... تبدیل شود. چه خوب است طرح ها و لوایح 
ارزشمند و تخصصی در این حوزه، توسط کارشناسان 
مربوط تهیه و به مجلس و دولت ارائه شود تا مصوبات 
توسعه گردشگری از سوی مجلس حامی گردشگری را 
شاهد باشیم. درهرحال انقالب های موفق را که بررسی 
می کنیم، می بینیم در تمامی حوزه ها تالش هایی ارزنده 
صورت گرفته است. در یک دهه اخیر، تغییر و تحوالتی 
در این حوزه ایجاد شده، اما این تغییر و تحوالت روندی 
کند داشته و خوب است که ادامه یابد. به عبارت دیگر، 
باید برای مردم ما و جهانیان مشخص شود که انقالب 
اسالمی در عرصه حمایت از صنعت گردشگری و ارائه 
تسهیالت به ســرمایه گذاران این بخش، حرف هایی 
برای گفتن دارد. همان گونه که انقــالب ما در عرصه 
صنعت و معدن و اقتصاد ملــی و برخی صنایع مدرن 
ازجمله صنایع هوایی، دریایی، هســته ای، پزشکی، 
کشاورزی و... موفقیت هایی داشته و در برخی جهات نیز 
به خودکفایی هایی رسیده است، ضرورت دارد در منطقه 
خاورمیانه به اجرای طرح های عظیم و ملی یا بین المللی 
اقدام کند تا شکوه و عظمت قوم ایرانی بار دیگر در اذهان 
جهانیان ثبت و قدرت فوق العاده مدیران ایرانی در ارائه 
طرح های ماندگار گردشگری موجبات حیرت همگانی 
را فراهم کند. اجرای بوستان های بزرگ، دریاچه های 
مصنوعی، هتل های شــکیل و مراکــز اقامتی نمونه، 
تفرجگاه های بین راهی، سالن های بین المللی کنفرانس 

و همایش با استانداردهای روز جهان، شهربازی های 
مدرن، مراکز تفریحی و توریستی در حاشیه جنگل ها، 
دریاها و دریاچه ها، ایجاد بازارچه های بزرگ شهری و 
مرزی، ساماندهی تورهای گردشگری داخلی و خارجی، 
مشابه سازی آثار تاریخی ثبت شده در فهرست جهانی 
و اقداماتی فاخر از این دست امور، می تواند در انقالب 
گردشگری مردم ایران و مسئوالن عالی کشورمان مدنظر 
بوده یا در دستور کار باشــد. اینجاست که اگر انقالب 
گردشگری را جدی بگیریم، فرداروزی می توانیم مدعی 
شویم که انقالب مان هم در گردشگری حرف هایی برای 
گفتن دارد. بسیار خوب و زیبا خواهد بود که در سال های 
آتی، وقتی مدیر ارشد کشور یا استانی از استان هایمان 
قصد ارائه گزارشــی از عملکرد دولت ها داشته باشد، 
بر اقدامات مجموعه انقالب و نظام اســالمی در زمینه 

گردشگری نیز تکیه و تأکید داشته باشد.
در این راستا موزه انقالب اســالمی و دفاع مقدس که 
مؤسسه ای دائمی، عمومی و ملی است و هدف از تأسیس 
و راه اندازی آن ایجاد زمینه های الزم، برای شــناخت 
عمیق تر از دوره  انقالب اســالمی ایران و تثبیت نظام 
جمهوری اســالمی ایران و دوره دفاع مقدس )جنگ 
هشت ســاله عراق با ایران(، زمینه های تاریخی، نقش 
پررنگ رهبری و مردم ایران، رویدادها، حقایق، ارزش ها و 
دستاوردهای این دو دوره مهم از تاریخ معاصر ایران است، 
می تواند نقش چشمگیری در جذب گردشگران به سوی 

خود داشته باشد.

دستاوردهای انقالب اسالمی در جهت توسعه گردشگری ایران

گروه گردشگری انقالب و گردشگـری

Sepahan tourism magazineرسزمین محبوب
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همــکاری شــدند کــه البتــه ایــن عــدم همــکاری 
ورزش  تأثیــر  از  ناآگاهــی  دلیــل  بــه  بیشــتر 
 یــا حتــی تــرس از حمــالت ناشــی از تحــرک
 زیاد بود.  در بین افرادی که توجیه و آماده به همکاری شدند 
همه آنچه پیش بینی شده بود طبق برنامه و به خوبی پیش 
رفت و نتایج حاصله که بر اساس تکمیل فرم های آغاز و پایان 
کار و همچنین تست های حسی، قدرتی و تعادلی بررسی 
شد، بسیار رضایت بخش بود. زیباترین قسمت این تحقیق 
زمانی بود که همه بیماران از خانم سعیدی به خاطر افزایش 
روحیه مثبت حاصل از شرکت در این پروژه تشکر و قدردانی 
می کردند. سوارکاری به علت اینکه ذاتاً باعث ایجاد حالت 
ریتمیک در سوارکار می شــود برای تقویت تعادل در افراد 

سالم نیز بسیار مؤثر است.
در ادامه با چند نفر از این گروه داوطلب سوارکاری، صحبتی 
دوستانه داشتیم و از آنان پرسیدیم که آیا تابه حال در تورهای 
مخصوص بیماران »ام اس« شرکت داشته اند؟ این گونه تورها 
چه شرایط خاصی برای آنان قائل شدند و پیشنهادشان برای 
ایجاد شرایط بهتر چیست؟ شرکت در این تورها چه کمکی 
توانسته به ایشان بکند؟ نظرشان را راجع به پروژه سوارکاری 
برای بیماران »ام اس« جویا شدیم و اینکه آیا ازنظر روحی و 
جسمی به خود یا دوستانشان کمکی کرده است؟ و اگر این 

پروژه چگونه اجرا می شد بهتر بود؟

رستگار، دختر زیبارویی که پانزده ســال است با »ام اس« 
زندگی می کند، قباًل کوهنورد بود و پس از آگاهی از بیماری 
دچار افسردگی شد و دیگر کوهنوردی نکرد؛ اما این پیشنهاد 
را بــرای بیماران دارد کــه گروه اختصاصــی کوهنوردی 
راه اندازی کند و در این گروه افرادی با درصدهای بیماری 
مختلف به همدیگر کمک کنند و از ورزش و طبیعت لذت 
ببرند. او می گوید: افرادی مثل من کــه دچار ناتوانی درراه 
رفتن هستیم همدیگر را درک می کنیم؛ اما نمی توانیم به 
هم کمک چندانی بکنیم؛ پــس در برنامه ریزی این تورها 
بهتر است اول از وجود نیروهای کمکی اطالع داشته باشیم. 
آنان می توانند افراد سالم یا افراد بیمار با درصد بیماری کمتر 
باشند. ازنظر مکان مناسب طبیعت گردی هم باید مواردی 
مثل گرما را مدنظر قرار داد. من و امثال من بســیار به گرما 
حساسیم و دچار حمله می شــویم؛ بنابراین تورهای کویر 
به رغم جذابیت آن می تواند برای ما بسیار آزاردهنده باشد 
که البته با برنامه ریزی زمان مناسبی برای اجرای تور باید 

در نظر گرفت.
رستگار به دلیل ناتوانی در راه رفتن، در گروه کنترل پروژه 
سوارکاری شرکت کرد و فقط یک بار سوار بر اسب شد؛ اما 
با تماشای تمرینات و آشــنایی با افرادی که در این پروژه 

با تأکید بر نقش گردشگری 
بر روح و جسم بیماران خاص

  از واکر تا سوارکاری  

هاجر امین الرعایا
کارشناس ارشد باستان شناسی
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از کشــف و اثبات تأثیر مثبــت طبیعت گردی به منظــور ورزش و تفریــح در درمان 
بیماری های مختلف و به طور ویژه بیماری های خاص توســط جوامع علمی ســال ها 
می گذرد. در سراســر دنیا تالش هایی در جهت برگزاری تورهــای درمانی با رویکرد 
آرامش به بهترین نحو در حال برنامه ریزی و اجراست. برای برگزاری چنین رویدادهایی 
باید در نظر داشت که عدم وجود شرایط مناسب ایجاد آرامش جسمانی برای بیماران، 
آرامش روحی آنان را نیز تحت تأثیر قرار می دهد؛ بنابراین ایجاد رمپ هایی برای عبور 
صندلی چرخ دار، سطوح مناسب رفت وآمد با انواع عصاها، ایجاد سرویس های بهداشتی 
مناسب بیماران حسی  حرکتی و انتخاب وسیله نقلیه مناسب، کمترین و ابتدایی ترین 
کاری است که می توان برای برنامه ریزی این گونه تورها انجام داد و درنهایت برنامه های 
نشاط بخشی، تلقینی، آرامشی و ورزشی خاص و مناسب گروه های بیماران مختلف را 

باید مدنظر قرارداد.
»ام اس« از انواع بیماری های خاص اســت که ریشــه عصبی دارد و به تفسیر یکی از 
دوستانم بیماری خودخوری است. او می گوید: وقتی انسان هایی با روحیه حساس در 
شرایط سخت زندگی، غم و درد خود را فرو می دهند سلول های عصبی، ناراحت و لرزان 
می شوند و گلبول های سفید که هر ماده مضری در بدن را می خورند به اشتباه می افتند 
و شــروع به خوردن اعصاب می کنند و درنتیجه با قطع شــدن عصب ها بیماری ظاهر 
می شود؛ بنابراین عالج این بیماری چیزی جز آرامش نمی تواند باشد. ناگفته نماند: ام 

اس به بیماری زیبارویان شهرت دارد.
خانم فریبا سعیدی از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی دانشگاه اصفهان 
)واحد خوراسگان( با مطالعه بر نقش مثبت سوارکاری در بهبود وضعیت تعادل بیماران 
در کشورهای مختلف، طرحی را پیشنهاد کرد تا بتواند تأثیر سوارکاری و ارتباط با اسب 
به عنوان یک موجود زنده را بر روند بهبودی بیماران »ام اس« بررسی کند؛ اما متأسفانه 

از جامعه چهل وپنج نفره ای که توضیحات این طرح را شنیدند، فقط 12 نفر راضی به
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حسی حرکتی، هم ازنظر روحی و هم جسمی و اصالحی 
برگزار شــود. با این کار درواقع قدرت ریســک بیماران 
برای ورزش هایی با درجه سختی بیشــتر باال می رود. از 
بهترین برنامه های پیشنهادی، کوهنوردی طراحی شده و 
اختصاصی می تواند باشد. صدف بعد از اتمام پروژه همچنان 
ســوارکاری را ادامه داد و وقتی از او دلیلش را می پرسم، 
می گوید: من در برقراری ارتباط با این حیوان چیزی را در 
وجود خودم یافتم که در ارتباط با انسان ها به دلیل روحیه 
حساسی که داشتم خأل آن را حس می کردم؛ زیرا وقتی از 
اسب افتادم بدون هیچ ناراحتی و برخالف ارتباطات مشابه 
با انسان ها، به دنبال دلیل آن از سوی طرف مقابلم نبودم و 
بعد از بلندشدن از روی زمین، تازه اســبم را نوازش و با او 
صحبت می کردم و از او می خواستم سوارکاری خوبی به من 
بدهد و در آخر از او تشکر می کردم. ارتباط با این حیوان و 
حس شناخت متقابل از طرف یک موجود زنده باهوشی که 
هر جلسه با چشمانش به من می فهماند که مرا می شناسد 
خیلی لذت بخش بــود. من از همه کســانی که باعث این 
حس های خوب شدند و دوســتی ام را با »ام اس« زیباتر 

کردند، سپاسگزارم.
ف.ق نیز باسابقه چهارساله که تاکنون در هیچ تور تخصصی 
بیماران شرکت نکرده بود، بعد از مرخصی از بیمارستان و 
پشت سر گذاشتن دوره درمانی در بیمارستان و وجود اثرات 
شدید بیماری، وارد پروژه سوارکاری شد. او از حضور خود 
در این پروژه بسیار احساس رضایت می کند و می گوید هم 
ازنظر جسمی و هم روحی روی او تأثیر مثبت فراوانی داشته 
است و اثرات بی حسی های باقی مانده بعد از بیمارستان را 
با سوارکاری توانســته ازبین ببرد. او معتقد است که باید 
جلسات بیشتری را به این کار اختصاص می دادند؛ الاقل 
برای کسانی که ازنظر وضعیت جسمانی در شرایط حادتری 
بودنــد. ف.ق می گوید: اگر برنامه های تفریحی ورزشــی 
این چنین خاص و حساب شده برای ما در نظر گرفته شود 

باکمال میل از آن ها استقبال خواهیم کرد.
این پروژه به دلیــل ارتباط روحی خاصی کــه افراد باهم 
داشتند به زیباترین شــکل ممکن اتمام یافت و درنهایت 
همه باهم عکس یادگاری گرفتند و باهم پیمان دوســتی 

پایدار بستند.

شرکت داشتند و درنتیجه ایجاد دوستی پایدار، برنامه های مناسبی چون ماهیگیری و شنا را با آنان 
دنبال می کند.

مریم نیز بانویی است که هشت ســال با »ام اس« زندگی کرده و از تجربه جالب خود می گوید. او در 
توری تخصصی شرکت کرده که از طرف انجمن »ام اس« اصفهان برگزارشده و محل برگزاری آن باغی 
در اطراف اصفهان بوده است، طراحی مناسبی ازنظر معماری، برای بیماران خاص داشته و مربوط به 
خود انجمن است. او از ساختمان بدون پله باغ می گوید و از سرویس های بهداشتی مناسب باغ، که 
تأثیر مثبتی در تفریح بدون دغدغه دوستان بیمارش داشته است. به نظر مریم انجمن »ام اس« بسیار 
فعال است و با برگزاری کالس های هنری و ورزشــی وبه خصوص یوگادرمانی تأثیر بسیار خوبی در 
تجدید روحیه بیماران داشته، چراکه در این دوره ها که به طورمعمول با قیمت مناسب و اغلب رایگان 
برگزار می شود زنان خانه دار می توانند دوستانی با درک متقابل بیابند و با بیماری راحت تر کنار بیایند؛ 
اما اغلب بیماران از فعالیت های این انجمن اطالع چندانی ندارند. مریم معتقد است سوارکاری برای 
افرادی که ترسی از حیوانات ندارند، می تواند بســیار لذت بخش باشد و هر کار لذت بخشی به بهبود 

بیماری کمک می کند.
صدف یاران، دختری عاشق طبیعت با پانزده سال سابقه دوســتی با »ام اس«، که تابه حال به دلیل 
متأثر شدن از دیدن هم نوعانش روی ویلچر و ایجاد حس ناامیدی درون خود، در هیچ تور تخصصی 
شرکت نکرده بود، توضیح می دهد که برای اولین بار در پروژه سوارکاری با گروهی هم سطح روبه رو 
شده است و رضایتمندی اش را از این ماجرا این گونه بیان می کند: با دیدن دوستانم که به سختی راه 
می روند اما باقدرت روی اسب می نشینند احساس شادی و امید به زندگی در من فوران می کند. نظر 
صدف این است که با توجه به اینکه این پروژه برگزارشده و نتیجه خوبی داشته است، باید در سطح 
گسترده تری اجرا شود. او معتقد است حال که ثابت شده این بیماری با تقویت روحیه امید به زندگی 
23بسیار قابل کنترل و بهبودی اســت، چقدر خوب بود اگر تورهایی تخصصی با مشاوره برای بیماران 
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بازنشستگان ایرانی و فرصت های پیش رو
 رضا حسینی
 مدرس گردشگری 

 صندوق بازنشستگی به صندوقی گویند که توسط کارفرما برای حفظ و مدیریت 
سرمایه کارمندان شرکت تأسیس شــده و وجوه ســرمایه گذاری شده در این 
صندوق توسط کارفرما و کارمندان جمع آوری  شده است. هدف اصلی تأسیس این 
صندوق ها افزایش دارایی آن و سودآوری با درآمد ثابت برای آن دسته از کارکنانی 
است که به سن بازنشستگی رسیده اند. پس از تصویب قانون استخدام کشوری 
در تاریخ 1345/3/31 به موجب ماده 70 قانون مزبور اداره کل بازنشستگی با کلیه 
دارایی و موجودی صندوق بازنشستگی و اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات خود از 
وزارت دارایی منتزع و تابع سازمان امور اداری و استخدامی کشور شد و بر اساس 
اصالحیه ماده مذکور از اول سال 1354 صندوق بازنشستگی کشوری به صورت 

موسسه ای مستقل وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل شد.
سازمان بازنشستگی کشوری از سازمان های دولتی جمهوری اسالمی ایران است 
که به خدمات رسانی به بازنشستگان دولتی می پردازد. این سازمان زیر نظر وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره می شود. اداره امور بازنشستگی و ازکارافتادگی، 
اجرای قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و اجرای مصوبات شورای سازمان 
بازنشستگی کشوری نمونه هایی از مســئولیت های این سازمان است. سازمان 
بازنشستگی در 30 استان کشور و شش دفتر در سطح شهر تهران و کرج دارای 
نمایندگی فعال است؛ به طوری که کلیه امور مربوط به بازنشستگان و موظفین در 

همان استان انجام می شود.
با توجه به اینکه بازنشستگان به یک باره از چرخه فعالیت و جایگاه و پایگاه اجتماعی 
و کسب وکار خارج می شوند بنابراین با چالش های روحی روانی و درونی مواجه 
می شوند و به یک باره با محیط پویای کار و جایگاه شغلی خود خداحافظی می کنند 
و این موضوع باعث می شود میزان زیادی عزت اجتماعی خود را از دست بدهند و 
احساس کم ارزشی و فراموش شدگی از جانب جامعه به آنان دست بدهد. از طرفی با 
توجه به محدودیت های جسمی که بر اثر فعالیت های 30 ساله کاری خود داشته اند 
میزان ضریب تحمل آنان پایین آمده و ازنظر جسمی و روانی توانایی های سابق را 
ندارند؛ پس زودرنج تر شده و آستانه تحمل شان پایین می آید. بازنشستگان که اغلب 
افراد مسن هستند در این شرایط نیاز به توجه و تفریح بیشتری دارند و با پیش زمینه 
شعار »بازنشستگی = آرامش و استراحت« از محیط کار خارج می شوند، در این 
شرایط یکی از مهم ترین و بهترین فعالیت ها که تأمین کننده این نیازهاست »سفر 
و گردشگری« است. اغلب بازنشستگان تمایل و شرایط این مقوله مفید را دارند و 
به طورمعمول اندوخته های مالی و حقوق دریافتی بازنشستگی آنان کفاف سفرهای 
داخلی و گاه خارجی را می دهد. بر این اساس برخی از سازمان ها در فعالیت های 
صندوق خود گردشگری و سفر را نیز در نظر گرفته اند. در این شرایط تسهیالتی 

در واژه شناسی زبان فارســی، بازنشسته و بازنشستن 
یعنی برکناررفتن از کار و خدمت، تقاعد، گوشــه گیری 
و بازنشسته کسی است که در پیری یا پس از مدت های 
طوالنی یا به علــل دیگر از کار برکنــار رود و از حقوق 

بازنشستگی مادام العمر استفاده کند.
به اســتناد بند 15 مــاده 2 قانون تأمیــن اجتماعي 
)ق.ت.ا(:بازنشســتگي عبارت اســت از عدم اشتغال 
بیمه شده به سبب رسیدن به سن بازنشستگي و به استناد 
ماده 76 ق.ت.ا: مشــمولین این قانون در صورت حائز بودن شرایطي ازجمله سن مرد 60 سال 
تمام و سن زن به 55 سال تمام حق استفاده از مستمري بازنشستگي را خواهند داشت؛ اما اولین 
قانون گذاری درزمینۀ تأمین اجتماعی کارکنان دولت به عنوان قسمتی از حقوق استخدامی و 
به منظور حمایت از آنان و وارث آنان در مقابل پیری و فوت و ازکارافتادگی در سال 1301 به عمل 

آمد.

از بازنشستگی تا گردشگری
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برای سفرهای این افراد به همراه خانواده هایشان فراهم 
شده است و دراین رابطه شــرکت های بزرگی مانند 
شــرکت نفت، ذوب آهن، فوالد، سایپا، ایران خودرو، 
هواپیمایی کشوری، آموزش وپرورش و... را می توان 

برشمرد.
یارانه های سفری برای بازنشستگان در قالب 

موارد زیر گنجانده شده است:
1. تســهیالت ســفر برای کارمندان بازنشسته به 
همراه عائله تحــت تکفل و همچنیــن بازماندگان 

مستمری بگیر.
2. تسهیالت گردشــگری به صورت یارانه سفر و وام 
سفر برای جبران بخشی از هزینه سفر در قالب تورهای 

گردشگری.
3. برگزاری تورهای گردشــگری با درخواســت و 
پیشــنهاد کانون های بازنشســتگی و اجرای دفاتر 

نمایندگی.
4. عقد قرارداد با مؤسسات گردشگری دارای مجوز و با 
اعمال تخفیف؛ زمینه ساز اجرای تورهای گردشگری 

در نقاط مختلف کشور .
5. بازنشستگان و بازماندگان جدا از استفاده از تورهای 
گردشگری، در صورت بهره مندی از سایر امکانات سفر 
و اطمینان حوزه ها،دفاتر نمایندگی و کانون ها از انجام 
سفر که با اخذ مدارک ایاب و ذهاب )بلیت هواپیما، 
قطار و...( و صورتحســاب واحدهای اقامتی )هتل، 
متل، مهمان پذیر و...( حاصل خواهد شد، می توانند از 

تسهیالت یارانه و وام سفر برخوردار شوند.
٦. تورهای گردشگری یک روزه با مشارکت متقاضیان 
و یارانه صندوق به ازای هر نفــر از افراد تحت تکفل 

بازنشسته.
7. تأسیس گروه های طبیعت گردی و کوهنوردی و 
سایر رشته های ورزشی با همکاری خود بازنشستگان 
توانمند و اجرای برنامه های درون مرزی و برون مرزی.

٨. ارائه تجهیزات و البسه و وسایل سفری و ورزشی به 

اعضای باشگاه کانون بازنشستگان
اما نظام بازنشستگی در دیگر کشورها با رویکرد 

گردشگری چگونه است؟
استرالیا: به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از شرق، 
طبق مطالعه انجام شده توســط این روزنامه کشور 
استرالیا بهترین سیستم بازنشستگی دنیا را دارد. در 
سال 2013 میالدی شمار افراد باالتر از ٦5 سال در 
استرالیا 533 هزار نفر بیشتر از سال 200٨ میالدی 
بود و 17درصد از افراد باالتر از 45 سال در این کشور 
اعالم کردند تا بعد از 70 سالگی کار خواهند کرد؛ زیرا 
ازنظر جسمی و روانی توانایی الزم برای کار کردن را 
دارند. سالمندان متأهل هر یک 5٨5.5 دالر استرالیا 
در ماه )معادل 2٩٦ پوند( دریافت می کنند که مجموع 
دریافتی هر دو فرد خانواده به هزار و 171 دالر استرالیا 
می رسد. از طرف دیگر افراد باالی ٦0 سال در استرالیا 
می توانند از تخفیف های ویژه ای برای مسافرت  های 
درون شــهری و برون شــهری برخوردار باشند و در 
خرید های خرده فروشــی هــم امتیازهایی دریافت 

خواهند کرد.
آلمان: در آلمان 15.5درصد از درآمد ماهانه افراد برای 
هزینه های بهداشتی، 3 درصد برای بیمه های اشتغال 
و پرستاری و 1٨.٩درصد برای بیمه های بازنشستگی 
پرداخت و این سهم ها بین کارمند و کارفرما تقسیم 
می شود که شرایط مناسبی را برای پوشش های سفری 

ایجاد می کند.
ژاپن: در برخی از شهرهای ژاپن تمامی هزینه های 
سفرهای درون شــهری و برون شــهری سالمندان 
هم برعهده دولت اســت و این به افزایش سطح رفاه 
سالمندان و بیشتر شــدن قدرت جابه جایی آنان در 
سطح شهر و ارتقای سطح روانی شان منجر شده است.

نروژ: طبق قوانیــن نــروژ حداقــل پرداختی به 
بازنشستگان برابر با یک سوم دستمزد آنان در سال های 
کاری شان است؛ ولی از خدماتی مانند تخفیف های 

ویژه برای اســتفاده از حمل ونقل عمومی و ورود به 
موزه ها برخوردار خواهند شد.

روسیه: هر بازنشسته روسی 110 پوند در ماه دستمزد 
دریافت می کند که اندکی کمتر از یک سوم متوسط 
دستمزد ماهانه افراد است. از طرف دیگر، بازنشسته ها 
در این کشور یارانه های سفر و تخفیف های ویژه برای 
خرید دارو دریافت می کننــد و می توانند از آن برای 
خرید از ســوپرمارکت های زنجیره ای خاص که در 
روزهای خاص هفته اعالم می شود هم برخوردار شوند.

آفریقای جنوبی: بازنشســتگان در این کشــور 
ماهانه 75 پوند کمک هزینــه دریافت می کنند؛ اما 
نکته مهم رایگان بودن خدمات بهداشــتی و درمانی 
در بیمارســتان ها و مراکز دولتی این کشــور است. 

حمل ونقل هم برای این گروه از افراد رایگان است.
بلیــز برنامه بازنشســتگی ارائه می کند کــه در آن 
بازنشسته ها می توانند مدت زمان کامل بازنشستگی را 
در آنجا سپری کنند؛ همچنین انگیزه های دیگری برای 
گذراندن دوران بازنشستگی در این کشور وجود دارد: 

از قبیل معافیت مالیاتی و عوارض وارداتی.
به هرحال ازآنجاکــه بازنشســتگان رقم جمعیتی 
قابل توجهی را به همراه خانواده های  خود تشــکیل 
می دهند، بنابراین دفاتر خدمات مسافرتی می توانند 
از آنان به عنوان یک بازار مناسب و بکر با پتانسیل باال 
برای ارائه و فروش انواع بسته های سفری با شرایط ویژه 
در قالب تورهای تفریحی، فرهنگی، طبیعت گردی، 
تاریخی و فرهنگــی، زیارتی، گردشــگری مزرعه و 
بوم گردی نام ببرند؛ اما باید توجه کرد که این قشر از 
جمعیت کشور با توجه به تجارب باال و کهولت سن نیاز 
به دقت و توجه بیشتر و درک شرایط آرامشی و همراه 

با تفریح و عزت و احترام را دارند.
در ایران ســایتی با عنوان سیســتم جامع تورهای 
بازنشستگی وجود دارد که با آدرس زیر قابل دسترسی 

 www.khatamtour.ir  :است
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وجه تسمیه
نام هر دیار و کوی و برزنی در ایران زمین وجه تســمیه ای دارد که 
داستان پدیدآمدن آن دیار در دلش نهفته است. گمان می رود که 
نام چابهار تغییریافته چهاربهار باشد؛ چراکه این منطقه همیشه 
آب وهوای بهاری دارد. گمانه دیگر این است که چون در قدیم مردم 
چابهار به این بندر چه بار می گفتند )به معنای اینکه از مســافران 
می پرسیدند که چه باری دارند( پس چابهار تغییریافته »چه بار« 
اســت. چابهار در گویش محلی مردم این منطقه به کسانی گفته 
می شــود که در اطراف چاه آب زندگی می کنند. در دیرباز در شهر 
چابهار جهت تأمین آب موردنیاز چاه هایی را حفر می کردند و »چه« 
به معنای چاه آب و »بار« به معنای پیرامون اســت. این اصطالح 
به مرورزمان با ورود غیربومیان و توسعه شهر به چهاربهار و چابهار 
تغییر یافت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، چابهار 
یکی از چهارده نقطه مهم جهان ازنظر موقعیت مناسب گردشگری 

است. دیدنی های این منطقه هم ازنظر تاریخی و هم زمین شناختی 
هر گردشگری را حیرت زده و مجذوب خودش می کند. چابهار که 
به هندوستان ایران زمین نیز معروف است در فصل پاییز و زمستان 
گردشگران بسیاری را به سمت خود جذب می کند. هوای دل نشین و 
بهاری آن در فصل های سرد و به خصوص دیدن طلوع و غروب زیبای 
خورشید در کرانه های اقیانوس، خنکای هوا و آرامش دل چسب و 

وصف ناپذیر آن بر جذابیت سفر به این منطقه می افزاید.

   دیدنی های سرزمین همیشه بهار:

روستای رمین و درختان مکرزن
برای رفتن به این روستا از سمت شرق چابهار وارد جاده ساحلی شده 
و مسیر را پی بگیرید. پس از پنج کیلومتر به روستا و اسکله رمین 
خواهید رسید.  درخت کهن سال »مکر زنان« که محلی ها آن را با 
نام »کرگ« می خوانند با قدمت بیش از 500 سال در مرکز روستا و 
در ضلع جنوبی آن در مجاورت گورستان قرار دارد که مردم منطقه 
در روزهای پنجشنبه و جمعه بز و گوســفند قربانی می کنند و در 
اطراف گورستان برای شفای مریض ها و مشکالت روزمره دست به 
نیایش برمی دارند. یکی دیگر از جاذبه ها خود روستای رمین است. 
نوار ساحلی کالت رود یکی از نقاط دیدنی در شهرستان چابهار است 
که با وسعت ده هکتار در نوار ساحلی دریای عمان در دامنه تپه های 
ماسه ای با چشم اندازهای زیبا پذیرای مسافران و گردشگران این 

منطقه است.
مسیر چابهار -رمین می تواند نیم روزی دل انگیز و فراموش نشدنی 
را برای تان به ارمغان بیاورد. چشم انداز شگفت انگیز برخورد موج با 
صخره های ساحلی و ارتفاع آب که گاه تا پنج متر پس از برخورد با 
صخره های بلند، اوج می گیرد، انواع خرچنگ ها و الک پشت هایی که 
روی صخره ها هم بازی موج اقیانوس و ستیز تماشایی موج و صخره اند 

سرزمین موج و مرجان
سرزمین همیشه بهار، چابهار

 علی فتحی
 راهنمای تور

جایی در نیمروز خــاوری ایران زمین، نگینی از 
زیبایی های ناشناخته و شگفت انگیز در کرانه 
ســواحل دریای َمکران و اقیانوس هند نهفته 
است، سرزمینی که چهارفصل آن بهاری است. 
سرزمینی پر از شگفتی ها و بهشتی از ناشناخته ها 
که هر گردشگری را شیفته زیبایی هایش می کند. 
یادم هست اولین باری که به این گوشه از سرزمین 
بیکران زیبای مان سفر می کردم، نزدیکی های 
ایرانشهر طبیعت اطراف جاده به گونه ای تغییر کرد 
که انگار وارد سرزمین جدیدی می شوم و هرچقدر 
به طرف چابهار می رفتم بر زیبایی های این منطقه 
افزوده می شد و چشم هر بیننده ای را محو خودش 
می کرد. غرق در زیبایی های حاشیه جاده بودم 
و اصاًل باور نمی کردم که چنین منطقه متنوع و 
بسیار زیبایی در این گوشه از سرزمین مان وجود 
داشته باشد. پوشش گیاهی جالب اطراف جاده 
و حتی شترهایی که در اطراف جاده می دیدم و 
به خصوص جنس این خاک و کوه های این سرزمین 
بسیار برایم حیرت آور بودند. هنگامی که به بندر 
چابهار رسیدم، اصالً باورم نمی شد که چنین نگین 
مهم تجاری و گردشگری با تاریخ بسیار غنی در 
جنوب شرقی ترین نقطه ایران وجود داشته باشد.

چابهار )به بلوچی: َچهبار( یکی از شهرهای جنوب 
خاوری استان سیستان و بلوچستان و تنها بندر 
اقیانوسی کشور است. شهرستان چابهار یکی 
از شهرستان های جنوبی اســتان سیستان و 
بلوچستان  است که از شمال به شهرستان های 
ایرانشهر و نیک شهر، از خاور به مرز پاکستان، از 
جنوب به دریای عمان و از باختر به شهرستان های 
جاسک و کهنوج محدود است. شهرستان چابهار 
به مرکزیت بندر چابهار از ســه بخش مرکزی، 
دشتیاری و کنارک، با 9 دهستان و 557 آبادی 
دارای سکنه تشکیل شده است. این شهرستان 
دارای سه شهر به نام های چابهار، کنارک و نگور 
است. لنگرگاه آن قابلیت پهلوگیری کشتی های 
اقیانوس پیما را دارد و از مناطق مهم آزاد بازرگانی 

ایران به شمار می رود.
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همه و همه چشم اندازهای نابی از طبیعت شاعرانه سرزمین موج و 
مرجان را به تصویر می کشند.

تاالب لیپار )دریاچه صورتی(
از سمت روستای رمین ده کیلومتر که به سمت خاور بروید به این 
تاالب می رســید: تاالب صورتی لیپار! رنگ خاک صورتی منطقه، 
تاالبی صورتی را در میان دو رشته کوه به طوری پدید آورده که چشم 
هر بیننده ای را جذب خود می سازد و ناخودآگاه خالق این همه تفاوت 
و زیبایی را تحسین می کنید. اگر کمی اهل گشت وگذار و ماجراجویی 
باشید، می توانید پرندگانی چون فالمینگو، کشیم، حواصیل سفید و 
خاکستری را هم در این تاالب شگفت انگیز مشاهده کنید؛ همچنین 
روییدن برخی از گونه های گزنه و بلوط تماشاگاه بسیار زیبایی را به 

وجود آورده و زیبایی این دریاچه شگفت را دوچندان می کند.
گشت وگذاری در مریخ، کوه های مریخی )مینیاتوری(

گشت وگذار در سیاره ای دیگر را در ســفر به چابهار تجربه کنید. از 
چابهار 50 کیلومتر به سمت شــرق بروید. این کوه ها در کنار جاده 
ساحلی چابهار-گواتر قرارگرفته اند و نیازی به پیاده روی برای رسیدن 
به آن ها نیست. کوه های مینیاتوری امتداد رشته کوه زاگرس هستند 
و تا پاکستان امتداد می یابند. این کوه ها همانند سایت های تاریخی 
تخت جمشید و عمارت کلوسیوم شهر رم ایتالیا به سبب باد و باران های 
موســمی از زیر خروارها خاک بیرون آمده اند، کوه هایی سربه فلک 
کشیده، با برش ها و فرم های گوناگون شکوه اکسپرسیونیسم و رئالیسم 
را در جشنواره ای از زیبایی و جذابیت به نمایش گذاشته اند؛  گویی 
وارد سیاره دیگری شــده اید و تأللو خورشید جلوه ای رؤیایی به این 
کوه ها می دهد. تداعی کوه های کره ماه با ظاهر چاک چاک و همچنین 
شکل های نامأنوس و نبود پوشش گیاهی در کوه های چابهار، شکوه 
نقاش طبیعت را در جشنواره ای از زیبایی و حیرت، در برابر دیدگان ما 
قرار می دهد. جنس رسوبی کوه ها و همچنین فرسایش خاص آن ها 

سبب شده که شیارها و تراش های زیبایی روی کوه ها نقش بندد و 
تابلویی جذاب را در برابر رهگذران و ایران گردان قرار دهد.

جاده چابهار-گواتر
در جاده چابهار به بندر گواتر چشــم اندازهای منحصربه فردی را 
می توان دید که نمونه اش را در هیچ جای سرزمین بیکران و زیبای 
ایران مشاهده نمی کنیم. اگر اســالم به خلخال و نور به چمستان و 
جاده حیران و هراز و دو هزار در فصل بهار و فصل خزان دیدگان را 
مست کرشمه های طبیعت می کند، جاده چابهار به گواتر را نیز باید 
در فهرست شگفت انگیزترین جاده های ایران جای داد که هر زمان 
از سال لذت رانندگی در جاده ای بسیار متمایز را تقدیم دیدگان هر 

رهگذری می کند.
کوه ِگل اَفشان

چشمه های ِگل افشــان یا گل فشــان چابهار پدیده ای طبیعی در 
جنوب شرقی ایران اند. این گل فشان ها در جنوب استان سیستان 
و بلوچســتان قرار دارند. پدیده  طبیعی گل فشان در شمال غربی 
شهرستان چابهار در دشت گسترده ای به نام کهیر وجود دارد که با 
پرتاب گل همراه با متصاعدشدن گاز از اعماق زمین به وجود آمده 
اســت و نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند. این پدیده که 
براثر عوامل مهم زمین شناختی و بیانگر فعالیت های زمین ساختی 
منطقه است در طول سالیان متمادی تپه ای از گل به وجود آورده 
که هیچ گونه ای از گیاهان در این خاک رشد و نمو نمی کند. پدیده  
گل فشان، تپه خاکستری رنگی به شکل مخروط ایجاد کرده که به 
علت مسطح بودن زمین منطقه از فواصل دور قابل رؤیت است. گفتنی 
است، گل این چشمه ها عموماً خاصیت درمانی برای بیماری های 
مفصلی و ســتون فقرات دارد و برخی از این گل ها حتی صادر هم 

می شــوند. این پدیده جالب حتی در باور مردم نیز جایگاهی ویژه 
دارد؛ به طوری که مردم محلی جوشیدن آن ها در نخستین روزهای 
بهار را نشانگر پربرکت بودن سال می دانند و گاها هنگام فوران، سازی 

محلی می نوازند.
روستای تیس

تیس، روستایی باستانی در پنج کیلومتری شمال غرب چابهار است. 
این بندر در زمان هخامنشیان جزو بنادر مهم به شمار می رفته است. 
ازآنجایی که در قدیم در هندوستان از فیل جهت حمل ونقل کاال و 
حتی نقل وانتقال های جنگی استفاده می شده، اگر گشت وگذاری در 
این روستا داشته باشید می توانید آثار متعددی از فیل بندها و چاه های 
قدیمی را ببینید. در تیس قلعه ای تاریخی از زمان اشغال پرتغالی ها 
برجای مانده است که چشم اندازی زیبا و مشرف بر دریا دارد. دیگر 
جاذبه های گردشگری تیس پالژ ساحلی و اسکله ماهی گیری آن 
است که هرساله گردشــگران زیادی برای آب تنی و ماهی گیری 
به این پالژ سفر می کنند. حفره های درون کوه یا غارهای سه گانه 
تیس ازنام آشناترین نقاط تیس و برای هر گردشگری بسیار جذاب 
و شگفت انگیز است. مســجد تیس نیز از دیدنی های این روستای 

تاریخی به شمار می رود.
چابهارگردی

در شهر همیشــه بهار ایران بافت ســنتی و مدرن در کنار یکدیگر 
قرار دارند. لذت قدم زدن در بازارهای ســنتی و حتی امروزی آن 
وصف ناشدنی است. در نزدیکی مرکز تجاری های جدید می توانید 
از تمســاح های ایرانی معروف به تمســاح گاندو دیدن کنید. اگر 
اهل گشــت وگذار و پرسه زنی در شهر باشــید، ساختمان قدیمی 
تلگراف خانه، قدمگاه خضر نبی و مقبره امام زاده غالم رسول را حتماً 

خواهید دید. در بازار قدیمی شهر همیشه بهار حتماً از غذاهای 
سنتی و محلی منطقه مزه کنید و از میوه فروشی ها حتماً سراغ 
میوه پاپایا را بگیرید که نوعی خربزه درختی با شکل و طعم و 
مزه ای جالب و به یادماندنی است. لذت غواصی در دریای مکران 
تجربه ای است که نباید در ســفر به چابهار از دست داد. دیدن 
گیاهان و ماهی ها و حتی صخره هــای مرجانی دنیای زیر آب 

اقیانوس تجربه ای بس متمایز و دل چسب است.
خود ساحل چابهار هم بسیار دیدنی اســت، ساحلی بزرگ با 
آکواریوم های طبیعی. با هر موجی که می آید ماهی های بانمک و 
کوچکی داخل حفره های طبیعی سنگ های مرجانی وارد شده 

و با موج بعدی دوباره رهسپار اقیانوس بیکران می شوند.
برویم به َدَرک...!!!

َدَرک، روستایی بسیار زیبا واقع در 170کیلومتری غرب چابهار 
و در کنار سواحل مکران از روستاهای بکر و زیبای گردشگری 
کشــور زیبای مان ایران اســت که عالوه بر مردمی مهربان و 

مهمان نواز، از چهار نمونه ســاحل صخره ای، ماسه ای، شنی و 
مرجانی در فاصله نزدیک به هم برخوردار است. جذابیت این 
روستا به طبیعت و ســاحل متمایز و کمتر شناخته شده آن 
است. رمل های شنی پشت به پشــت تا آغوش دریای مکران و 
صف نخل ها که زینت بخش آبی الجوردی دریا تا افق اســت 
منظره  بکری از شــگفتی طبیعت را به وجود آورده که کمتر 
کسی گمان می برد چنین ساحلی در قلب مشرق ایران زمین 

وجود داشته باشد.
به راستی که سرزمین همیشه بهار، نگینی درخشان در نیمروز 
خاوری ایران زمین است که تجربۀ  ســفری بسیار متفاوت را 
تقدیم هر گردشگری می کند. از سواحل بکر و زیبای آن گرفته تا 
فرهنگ مردمان بلوچ و حتی غذاها و میوه  های محلی خوشمزه و  
جاده های زیبا، همگی خاطراتی را رقم خواهند زد که بر دل وجان 

27هر گردشگری نقش می بندند.
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ســفری دیگر به خطه سرســبز و 
زیبای گیالن خواهیم داشــت و این بار به روستایی از توابع بخش 
رحمت آبــاد و بلوکات شهرســتان رودبار می رویم تا شــاهد یکی 
دیگر از زیبایی های این منطقه باشــیم و آن دریاچه حلیمه جان 
اســت که البته به دریاچه عروس گیالن هم معروف است. دریاچه 
حلیمه جان یکی از جاذبه های گردشــگری استان گیالن به شمار 
می آید. این دریاچه به دو رنگ بودن خود معروف اســت، دورنگی 
که هنر باد و جلبک های روی دریاچه اســت. اولین بار عکس های 
دریاچۀ عروس را در صفحات مجازی دیدم و به قدری برایم جذاب 
و دیدنی بود که به فاصله کمی از دیدن عکس ها، ســفری را برای 
دیدن این عروس زیبای گیالن ترتیب دادیم. جالب اینکه آنچه در 
عکس ها دیده بودم، زیبا و آنچه در واقعیت دیدم زیباتر بود، دریاچۀ 
سبزرنگ و فراخ با چمنزارهای سرســبز و درختانی که یک سوی 
دریاچه را پوشانده اند و کوه های سرســبزی که دورتادور دریاچۀ 
عروس را احاطه کرده انــد. دریاچه حلیمه جان بــا اینکه مدت ها 
ناشناخته بوده اما این روزها به یکی از جاذبه های گردشگری گیالن 
تبدیل شده است و مردم از سراسر ایران در قالب تورهای طبیعت 
گردی و ایرانگردی برای تماشای آن راهی روستای حلیمه جان در 
نزدیکی شهرستان رودبار گیالن می شوند. از زیبایی های دریاچه 
این است که اول صبح ها، جلبک های سبز روی سطح دریاچه آب را 
سبزرنگ جلوه می دهند، اما باد که وزیدن می گیرد، کم کم جلبک ها 

کنــار می روند و رنــگ آبی 
دریاچه جلوه گری می کند. شاید 
هم به همین خاطر اسم دریاچه را 
عروس گذاشته اند. بازدید از دریاچه 
برای اهالی تهران و اهالی شمال را می توان 
در زمره  سفرهای یک روزه به حساب آورد که 
برای اهالی تهران با گــذر از اتوبان قزوین و طی 
کردن منجیل و رودبار وارد روستای حلیمه جان شده 
و با گذشتن از چندپیچ، دریاچه همچون دری سبزرنگ 
خودنمایی می کند. بساط پیک نیک را می توانید در گوشه  ای 
از دریاچه پهن کنید و در حاشیه دریاچه قدم بزنید و با چشمان تان 
نظاره گر نزدیکی دریاچه با آسمان آبی و کوه های سرسبز به یکدیگر باشید 
و ازنسیمی که روی ســطح آب می وزد و انعکاس خورشید روی آن لذت 
ببرید. در یک سوی دریاچه درختانی بلند و سبزرنگ متراکم شده اند که 
اگر قدم در این محوطه بگذارید گویی در دل جنگل رفته اید، جنگلی بکر 
که روبه رویتان دریاچۀ زیبا قراردارد. در ســوی دیگر دریاچه چند خانه 
روستایی به چشم می آید با گاوهایی که برای چرا به اطراف دریاچه آمده اند. 
همان طور که با لنز چشمانت یک سوی دریاچه درختان بلند را می بینی 
ســوی دیگر تپه ها و کوه ها و چمنزارهای سرســبز دیده می شود؛ حتی 
می توانی عالوه بر پیاده روی اطراف دریاچه با ماشین، جاده کنار دریاچه 
را طی کنی و از باال زیبایی های دریاچه و اطراف را ببینی و خستگی ها و 
تنش هایت را به باد بسپاری. از باال دریاچه همچون دری سبزرنگ در احاطه 
کوه ها قرارگرفته است. من در مهرماه به این منطقه رفتم و در این فصل 
هم زیبایی هایش وصف نشدنی است، دریاچۀ آرام و نسیمی خوشایند و 
آفتابی که تن آدمــی را نوازش می کند. روح آدمــی از این همه بکربودن 
سبک می شود. واقعیت این است که مجتمع تفریحی رفاهی برای معرفی 
در اطراف دریاچه وجود ندارد و همین بکر بودنش، باعث جذابیت بیشتر 
این دریاچه شده است. البته چند ساختمان در حال ساخت وجود دارد؛ 
البته به امید اینکه برای رفاه بیشتر بازدیدکنندگان در آن منطقه تعبیه 
شده باشد. یکی از مواردی که آن روز دیدم و به نظرم آمد مطرح کنم این 
است که با وجود بکربودن دریاچه و کمابیش ناشناخته بودن آن، گروهی 
از گردشگران حافظ محیط زیســت را دیدم که به جمع آوری آشغال ها 
مشغول بودند و متأسفانه آشــغال هایی در اطراف دریاچه دیده می شد. 
حیف طبیعت زیبای این منطقه اســت که مملو از آشغال بشود. به امید 
اینکه دیگر شاهد این مناظر نباشیم و تا چشم کار می کند و لنز دوربین، به 

ثبت زیبایی ها بپردازیم.
http://hamgardi.com

دریاچه حلیمه جان
 یا دریاچه عروس

هاجر امین الرعایا
کارشناس ارشد باستان شناسی
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گردشگری برای معلولین رضورت و 

درمان است، نه تفریح
عکس:
محمدشریف

بهاره بستام رخ

روز جهانی گردشگری )WTD(، هرساله در 27 سپتامبر برابر با پنجم مهرماه در سراسر جهان جشن گرفته می شود. هدف از این روز، 
افزایش آگاهی جامعه جهانی از اهمیت گردشگری و ارزش های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آن است. این رویداد در پی 
دست یافتن به فرصت های جهانی موجود در اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد )MDGs( است که بر سهم بخش گردشگری در 
رسیدن به این اهداف تأکید می کند.در سومین نشست مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری در سپتامبر 1979 در »تورمولینوس« 
اسپانیا تصمیم گرفته شد تا در سال 19۸0 روزی به عنوان »روز جهانی گردشگری«  در نظر گرفته شود. این روز منتخب، با نقطه عطف 
مهمی در تاریخ گردشگری جهانی یعنی سالگرد تصویب مصوبات سازمان جهانی گردشگری در تاریخ 27 سپتامبر 1970 مصادف شد. 
در پی همین تصمیم از سال 19۸0 میالدی تاکنون، کشورهای عضو سازمان جهانی جهانگردی روز 27 سپتامبر را با اجرای برنامه های 
ویژه ای گرامی می دارند و عالوه بر آن موضوع یا درواقع شعاری را برای تمرکز کشورهای عضو مطرح می سازند. مضمون رویدادها و شعار 
روز جهانی گردشگری در مجمع عمومی و بنا به توصیه شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری مشخص می شود.سال 2016 بود که شعار»گردشگری برای همه یا گردشگری 
در دسترس« را انتخاب و کشورها تالش کردند در این زمینه گام های مؤثری بردارند؛ اما شاهد آن هستیم که در کشور عزیزمان این شعار هنوز هم آن طور که باید محقق نشده 
و مورد کم لطفی قرارگرفته است؛لذا بر آن شدیم تا با حضور خانم مهسا رومینا کارشناس ارشد جهانگردی و راهنمای تور معلولین، آقایان علیرضا ابراهیمیان کارشناس ارشد 
عمران سازه، مشاور مناسب سازی شهرداری اصفهان و عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران آسیب نخاعی استان اصفهان و روشندالن عزیز ارسطو نحوی کارشناس 

ارشد مدیریت اجرایی و مدیر روابط عمومی شهرداری معلولین و مجید رحمتیها قهرمان جودو کشوری در چهار سال متوالی به بحث و گفت وگو در این زمینه بپردازیم.
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در میزگرد مجله گردشگری سپاهان بررسی شد:
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   مهسا رومینا  مجید رحمتی ها  علیرضا ابراهیمیان   بهاره بستام رخ    ارسطو نحوی  

نحــوی :   شاید ایده آل گرایانه باشد 
اما چرا از افــراد معلول، تورلیدر 
نســازیم؟ چه اصراری است که 
افراد عادی را با نیازهای معلولین 
آشنا کنیم و آخرش هم گه گاه به 
مشکل بربخوریم؟ این پتانسیل 
در جامعه معلولین به صورت بالقوه 

وجود دارد .

بستام رخ :    سال ۸3 الیحه حمایت از 

حقوق معلولین بــه مجلس رفت و 
تصویب شد، قانونی که می گوید هر 
سال باید 10 درصد مناسب سازی برای 
معلولین صورت گیرد و اگر این قانون در 
طول سیزده سال درست اجرا شده بود 
دیگر هیچ کمبودی از نظر مناسب سازی 

در کشورمان وجود نداشت.

ابراهیمیان:   مسئله اصلی ما معلولین 

تغییر نگرش اســت. اگر بتوانیم 
این بینش را درســت کنیم همه 
مشکالت ما حل می شود. با ما برای 
ما برنامه ریزی کنید و جای ما تصمیم 
نگیرید . این اولین اصلی است که در 
 رابطه با معلولین باید در نظر گرفته 

شود. 

رحمتی ها :    به عقیده من مناسب سازی 

در مرحله آخر است . وقتی من نابینا را 
در این شهر کسی نمی بیند و کمکم 
نمی کند، وقتی کار و به طبع درآمد هم 
ندارم، دیگر تفریح چه معنایی پیدا  
می کند . گیریم که مناسب سازی هم 
باشد وقتی من درآمد ندارم با کدام 
پول می توانم همراه زن و فرزندانم 

تفریح کنم. 

رومینا:   خیلی بهتر است که معلولین 

و غیرمعلولین با هم به سفر بروند؛ به 
خاطر اینکه نباید بین آنان و افراد سالم 
تفاوتی قائل شــد و همگی از حقوق 
یکســانی برخوردارند؛ همچنین  
باید در حین برنامه ریزی برای سفر 
مشاورانی با معلولیت های متفاوت در 
 کنار برنامه ریز باشند و به او مشاوره

 بدهند.
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به عقیده شما چالش ها و موانع موجود در گردشگری برای معلولین چیست؟ 

کمبودها فقط در زیرساخت های فیزیکی وجود دارند یا زیرساخت فرهنگی 

جامعه نیز دچار ضعف است؟

نحوی: ازآنجایی که گردشــگری یــک کاالی لوکس اســت و 
مناسب ســازی برای معلولین در آن باعث لوکس شــدن بیشتر و 
درنتیجه افزایش هزینه های آن می شــود باید با دقت بیشتری به 
آن پرداخته شــود. ببینید االن معلولین حتی در زندگی عادی و 
روزمره شان دچار مشکل هســتند. از آن طرف، افراد عادی جامعه 
هم برای گردشگری دچار مشکالتی هســتند؛ درنتیجه اگر یک 
معلول بخواهد به گردشــگری بپردازد مشکالت و سختی ها چند 
برابر می شوند و شاید حتی به غیرممکن هم برسد. وقتی پارک های 
عمومی شــهر اصفهان میله هایی دارد که افراد ویلچرسواری که 
شهروند این شهر هستند، نمی توانند از آنجا عبور کنند دیگر باید 
از کاخ عالی قاپو با قدمت 400 ســاله و پله هایــش بگذریم. وقتی 
حتی ساختمان های اداری کالن شــهری مثل اصفهان یک رمپ 
ساده یا خط های هدایتگر نابینا ندارند، گردشگری چه معنایی برای 
معلولین این شهر می دهد؟ وقتی هنوز اتوبوس و مترو شهر برای ما 
قابل استفاده نیست چطور می توانیم به گردش در شهرمان بپردازیم؟

البته مشکل فقط در زیرساخت های فیزیکی نیست؛ بلکه زیرساخت 
فرهنگی مان هم بسیار مشکل دارد. به یکی از سازمان های تأمین 
اجتماعی رفته بودم که برای انجام کارم مرا مدام از این اتاق به آن 
اتاق می فرستادند؛ درصورتی که عصایم هم دستم بود؛ زیرا ما عادت 
کرده ایم که باید بگوییم تا آدم ها بفهمند که ما به کمک شان نیاز 
داریم و هیچ ابایی هم از آن نداریم. کافی است یک لحظه فکر کنید 
این آدمی که عصا دستش است نمی تواند مثل شما ببیند که این طور 
راحت به او می گویید از فالن اتاق به فالن اتاق برو؛ لذا مسئله اصلی 
زیرساخت فرهنگی است که ایراد دارد. وقتی موتورسوار به راحتی 
از پیاده رو عبور می کند یا آقایی ماشینش را عمود بر درب منزلش 
در پیاده رو پارک می کند یا میوه فروش صندوق های میوه اش را در 
پیاده رو می چیند مشکل از فرهنگ است. فرهنگ سازی در این زمینه 

باید از مدارس شروع شود.
همان طور که می دانیم سال 83 الیحه حمایت از حقوق معلولین به مجلس 

رفت و تصویب شد، قانونی که می گوید هرسال باید 10درصد مناسب سازی 

برای معلولین صورت گیرد و اگر این قانون در طول سیزده سال درست 

اجراشده بود دیگر هیچ کمبودی ازنظر مناسب سازی در کشورمان وجود 

نداشت. نظرتان درباره این قانون و اجرای آن چیست؟ آیا تابه حال درخواستی 

در رابطه با مناسب سازی از جانب شما و انجمن هایتان از سازمان های متولی 

صورت گرفته است؟

 نحوی: متن قانون حمایت از جامعه معلولین می گوید صداوسیما 
باید حداقل یک ساعت در هفته آنتن خود را در اختیار معلولین قرار 
دهد؛ اما به جرأت می توانم بگویم که رسانه ها به خصوص صداوسیما 

هیچ کمکی در این زمینه نکرده است. در رابطه با ساالنه 10درصد 
مناسب سازی هم بله شما درست می فرمایید و این درحالی است 
که در شهر اصفهان مناسب ســازی شهری فقط 30درصد صورت 
پذیرفته است؛اما در کنار همه این مشکالت معتقدم که نمی شود 
تمام مسائل را گردن دیگران انداخت؛ باید از خودمان شروع کنیم. 
مشکلی که ما با معلولین داریم این است که به رغم اینکه مشکالت 
حضور در جامعه بسیار است، اما نباید انزوا را انتخاب کنند. مسئولین 
آنجایی بیشتر حرکت می کنند که طالبان بیشتری داشته باشد و 
وقتی معلولین دوری کرده و خود را در خانه حبس می کنند مسئولین 

حس می کنند که مطالبه ای هم وجود ندارد.
رحمتی ها: بله، درست اســت. در برخی موارد مشکل به خود ما 

بازمی گردد.
پس باید برگردم به پرسش قبلی ام! آیا درخواستی از جانب شما و انجمن های 

مرتبط صورت گرفته و بی پاسخ مانده یا اصالً درخواستی تاکنون نبوده است؟

نحوی: مسلماً درخواست هایی بوده و بعضی از آن ها هم به نتیجه 
رسیده است؛ مثل مناسب سازی ورودی خانه جوان یا تغییر ایستگاه 
»بی آر تی« میدان قدس؛ اما یک جاهایی هم درخواســت های ما 
بی ثمر بوده است؛ مثل وقتی که از منطقه ٦ شهرداری وجب به وجب 
عکس برداری و یادداشت برداری کردیم و به شهرداری منطقه ارائه 
دادیم؛ اما عماًل در بروکراسی اداری گم شد. در بسیاری از پیاده روها 
انتهای خط هدایتگر میله هایی نصب شده که طبق نظرسنجی ما از 
نابینایان، مفید واقع شده، اما در بسیاری از مکان ها به درستی تعبیه 
نشده است. ممکن است برای من و امثال من خوب باشد؛ ولی امثال 
آقای ابراهیمیان که ویلچرسوار هستند نمی توانند ازآنجا عبور کنند؛ 
چون عرض پیاده رو کاًل یک متر و بیست است و این میله آن را به 
دو نصف مساوی تقسیم کرده؛ درحالی که عرض ویلچر حداقل ٨0 

سانت است.

آیا تاکنون در رابطه با مناسب سازی مکان ها و آثار تاریخی هم مطالبه ای 

داشته اید؟

نحوی: در این زمینه فقط برای سینماها این درخواست را داشتیم؛ 
چون هیچ کدامشان مناسب سازی نشده اند و درصورتی که یک فرد 
ویلچری بخواهد سینما برود از در پشتی یا مسیر خروج او را راهنمایی 
می کنند که این اصالً اسمش مناسب سازی نیست و یک جورهایی 

میان برزدن یا دورزدن مسئله است.
ابراهیمیان: بله. متأســفانه من هم تجربه آن را داشته ام و برای 
ورود به داخل ســینما به من گفتند تو باید از در پشتی وارد شوی؛ 
درصورتی که مناسب سازی یعنی من بتوانم مستقل  ودقیق از دری 
که دیگران وارد می شوند وارد بشوم. تازه وقتی وارد شدیم صندلی 
مخصوص ما یا جای خالی وجود ندارد که ما در آن مکان مســتقر 

شویم و مجبوریم دور از خانواده ام باشیم.

برای شروع باید به این مسئله بپردازیم که به نظر شما 

واقعاً معلولین و گردشگری معلولین نزد سازمان های 

متولی همچون شهرداری، میراث فرهنگی و سازمان 

بهزیستی چه جایگاهی دارند؟

رومینا: سال 201٦ به مناسبت همان شعار بود 
که یک همایش سه الی چهارســاعته با عنوان 
گردشگری در دسترس در تهران برگزار شد و در 
آن ریاست جمهوری، جمع کثیری از مقامات و 
مسئوالن کشوری و تعداد زیادی مهمان خارجی 
حضور داشــتند. درودیوار پر بود از عکس های 
سفرهای معلولین؛ ولی از این چهار ساعت فقط 

ده دقیقه به گردشگری معلولین پرداخته شد.
با توجــه به تجربه و دو ســال فعالیتــم در این 
 حوزه و خاصه معلولین عزیز باید عرض کنم که 
٩٩/٩درصــد از جانب ســازمان های مربوطه 
همکاری صورت نمی گرفت؛ مگر اینکه آشنایی 
در این ادارات می داشتیم. متأسفانه همه چیز فقط 

در حد شعار است.

خوشبختانه در این میان هستند انجمن هایی که به صورت 

خودجوش شکل گرفته اند و در زمینه های مرتبط فعال 

هستند. لطفاً درباره این انجمن ها بیشتر توضیح دهید.

نحوی: پروژه شهرداری معلولین را برای اولین بار 
آقای حمید هنرکار به شــهرداری اصفهان ارائه 
داد و در ادامه به مناطق پانزده گانه شــهرداری 
ابالغ شــد که با دفتر همکاری بکنند. این طرح 
به طورکامل داوطلبانه است و عده ای از جوانانی 
که دچار معلولیت هستند دور هم جمع شده اند 
تا هماهنگی و پیگیری مشکالت و مسائل شهری 
شهروندان معلول در شهر اصفهان را انجام بدهند. 
درحقیقت به عنوان یــک دفتر همیار به صورت 

NGO در کنار شهرداری اصفهان فعال هستیم.

ابراهیمیان: بنده نیــز از ســال ٨1 که براثر 
سانحه ای دچار آسیب نخاعی شدم بیش از یک 
دهه است که در یک NGO به عنوان فعال مدنی 
فعال هستم و در کنار آن از سال ٩0 به شهرداری 
نیز پیوســتم. ما در انجمن، کمیته گردشگری 
داریم و برای هرماه، هر فصل و هرسال معلولین 
 برنامه ریــزی کرده ایم و از ســفرهای یک روزه 
درون استانی تا چندروزه برون استانی را برگزار 

کرده ایم.
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نحوی: متأسفانه میدان نقش جهان و آثار تاریخی موجود در 
آن اصاًل مناسب سازی نشده و تماماً پله دارند. درست است 
که درباره آثار تاریخی دستورالعمل ها و استانداردها پیچیده 
است؛ اما باید حداقل رمپ های متحرکی وجود داشته باشند تا 

در صورت نیاز مورداستفاده قرار گیرند.
رحمتی ها: به عقیده من مناسب سازی در مرحله آخر است. 
وقتی من نابینا را در این شهر کسی نمی بیند و کمکم نمی کند، 
وقتی کار و به طبع درآمد هم ندارم دیگر تفریح چه معنایی 
پیدا می کند. گیریم که مناسب سازی هم باشد، وقتی درآمد 
ندارم با کدام پول می توانم همراه زن و فرزندانم تفریح کنم. 
زمان شهردار گذشته درخواستی تنظیم و به شهرداری ارائه 
کردم و در آن خواســتار به کارگیری معلولین در شهرداری 
منطقه ها و حتی شهرستان های اطراف شدم؛ ولی هیچ گاه 

جوابی دریافت نکردم.

با ما برای ما برنامه ریزی کنید و جای ما تصمیم نگیرید

ابراهیمیان: من به نســل امروز معلولین بسیار امیدوارم. 
نگرشی که در گذشــته درباره معلولین و معلولیت وجود 
داشت، نگرش قابل افتخاری چه در جامعه و چه در بین خود 
معلولین نبود. امروز وقتی آقای نحوی صحبت می کنند من 
افتخار می کنم. همین که امروز شما ما را دعوت کرده اید و ما 
اینجاییم نشان می دهد که حساسیت دارید و ما را به عنوان 
کسی که می تواند خودش حرف هایش را بزند پذیرفته اید. 
حقوق بشر می گوید معلول یک کنشگر است که حق حیات 
و تصمیم گیری دارد. معلول یک انسان و یک شهروند است 
و خودش حق دارد تصمیم بگیرد که چه چیز برای او خوب 
و چه چیز برایش بد است؛ لذا اگر ما معلولین را نمی بینیم به 
خاطر معلولیت شهر و جامعه و من مدیر است که نتوانسته ام 
شــرایط حضور فرد معلول را در جامعــه فراهم کنم؛ پس 
مســئله اصلی ما معلولین تغییر نگرش است. اگر بتوانیم 
این نگرش را درست کنیم همه مشکالت ما حل می شود. 
با ما برای ما برنامه ریزی کنید و جــای ما تصمیم نگیرید. 
این اولین اصلی اســت که در رابطه با معلولین باید در نظر 
گرفته شود. چند نماینده مجلس، استاندار یا مدیرکل در 
کشور داریم که دچار معلولیت باشند و بتوانند تصمیم ساز 

یا تصمیم گیر باشند؟
درست است معلولین منزوی شــده اند اما علت چه بوده؟ 
علت منزوی کردن معلولین اســت. چــرا معلولین ناامید 
هستند و گوشه گیر می شوند؟ وقتی به محض عوض شدن 
یک مدیر تمام سیاســت ها هم یک شــبه تغییر می کنند 
و دوباره باید از نو شروع کرد مشــخص است که زیربنای 
فرهنگ ما مشــکل دارد. اگــر جامعه، معلولیــن را مثل 
انسان های عادی پذیرفت پس آن انسان یک سری حقوق 
دارد؛ همان طور که اگر به عنوان شهروند عادی هم پذیرفته 
شوند یک سری حقوق شهروندی دارند. اگر جامعه حقوق 
ما را گرامی بدارد و آن هــا را ادا کند چرا امثال من و آقای 
نحوی باید دنبــال حق مان بدویم؟ یا شــما از من انتظار 
داشته باشی که به مسئولین پیشنهاد بدهم. اگر مسئول 
دغدغه مند باشــد، معلولیت را بشناسد و باور داشته باشد 
معلولین هم شهروند جامعه هســتند و 10درصد جامعه 
را تشکیل می دهند و اگر ســالمندان و خانم های باردار را 
 هم افراد این دســته در نظر بگیریم، می بینیم که بیش از

30درصد جامعه با معلولیت درگیر هستند.
قانون حمایت تصویب شد؛ ولی واقعاً چقدر از آن اجرایی شد؟ قانون 

می گوید 3درصد از اســتخدام کل باید ویژه معلولین باشد؟ آیا واقعاً 

این طور بوده است؟

رحمتی ها: اگر در هــر اداره حتی یک نفر از معلولین به کار 
گرفته می شدند دیگر معلولی بیکار نبود.

گردشگری برای معلولین ضرورت و درمان است، نه تفریح

ابراهیمیان: و اما در رابطه با گردشگری. چرا باید معلولین از 
سفر و گردشگری که بیشترین تأثیر مثبت را در روحیه، پیدا 
کردن استقالل اجتماعی و خودباوری دارد محروم باشند؟ 
گردشــگری برای معلولین یک الزام و ضرورت است؛ اما به 
خاطر یک سری مســائل تبدیل به یک کاالی لوکس شده 
است. اعتمادبه نفس ازدست رفته ای که باعث شده معلولین 
منزوی شوند و در جامعه حضور پیدا نکنند با گردشگری به 
دست می آید. همین که امروز به درستی ما اینجا نشسته ایم و 
در رابطه با گردشگری برای معلولین صحبت می کنیم نشان 
از الزام آن دارد. گردشگری هم مانند دیگر حقوق حق معلول 
است. چطور است که در برخی ادارات به کارمندان بن سفر 
می دهند؟ اما آیا معلولی ســراغ دارید که تابه حال بن سفر 
دریافت کرده باشد؟ دولت باید به صورت یارانه مزایایی از این 
قبیل را برای معلولین در نظر بگیرد. در متن قانون حمایت 
از معلولین آمده ما در هنــگام بازدید از مکان های تاریخی و 
تفریحی حق تخفیف داریم. کجا تابه حال هنگام خرید بلیت به 

یک معلول تخفیف داده اند؟!
مناسب ســازی یکی از حلقه های گردشــگری اســت. اول 
باید نگرش درســت شود؛ بعد فرهنگ ســازی شود؛ سپس 
اطالعات در دسترس و قابل وصول به وجود بیاید. باید بدانم 
هتل شهری که می خواهم به آن سفر کنم برای من معلول 
مناسب سازی شــده یا نه. خیلی راحت بگویم باید مطمئن 
باشم سرویس بهداشــتی هتل برای من قابل استفاده است 
یا نه؟ فالن رســتوران برای ورودی رمپ دارد یا نه؟ من این 
اطالعات را از دوســتان ویلچری ام که سفر می روند کسب 
می کنم؛ چون هیچ مرجعی نیســت که اطالعات موردنیازم 
را به من ارائه دهد. مسئولین گردشگری باید برای معلولین 
هم برنامه داشته باشند که متأســفانه ندارند. بلیت هواپیما 
باید برای من نیم بها باشد؛ درصورتی که این طور نیست. اصاًل 
نمی توانم از قطار استفاده کنم؛ چون هیچ واگنی برای معلولین 
در قطارهای ما موجود نیست. اتوبوس هم که دیگر هیچ؛ حتی 
وقتی با خودروی شخصی ام به سفر می روم دغدغه پیدا کردن 
سرویس بهداشتی که بتوانم از آن استفاده کنم در کل طول 

مسیر همراه من است.
از طرفی فرهنگ تعامل و برخورد با یک معلول نیز یک فرهنگ 
خاص است. وقتی با یک نابینا روبه رو می شویم چطور با او دست 
بدهیم؟ باید بگوییم من روبه روی شما ایستاده ام و دستم دراز 
است یا وقتی می خواهیم با یک فرد ویلچری صحبت کنیم 
باالی سرش بایستیم یا در طراز چشمش مقابلش بنشینیم؟ 
لذا باید راهنمایانی مخصوص تورهــای معلولین آموزش و 
تربیت داده شــوند.وقتی یک مدیر بــه ویلچر من می گوید 
گاری، یعنی اینکه درســت آموزش ندیده و حتی اصطالح 
ویلچر را نمی شناسد؛ چطور می توانم انتظار داشته باشم برای 
من درست برنامه ریزی کند؟ تازه برنامه ای که خود من از آن 
اطالعی ندارم. االن مناسب ترین مکان شهر برای من و امثال 
من مرکز تجاری تفریحی سیتی سنتر است؛ چون به روز و بر 
اساس استانداردهای جهانی مناسب سازی شده است و این یک 
آسیب است که من به جای اینکه برای گردش به عالی قاپو بروم 
به سیتی سنتر می روم و آزادانه برای خودم در آنجا می گردم. 
چرا این اتفاق فقط در سیتی سنتر افتاده و در بقیه نقاط شهر 
شاهد آن نیستیم؟ چون طراحش با یک فرهنگ دیگر آنجا را 
طراحی کرده است و وقتی هنگام ساخت مجموعه درباره آن با 
مدیر آنجا صحبت کردم با هوشمندی گفت: چرا فکر می کنید 

که من 30 درصد اقتصاد بازار را از دســت می دهم؟! لذا در 
گردشگری هم همین طور است: وقتی معلولین را از گردشگری 

حذف می کنیم بخشی از اقتصاد آن را ازدست داده ایم.

اگر خوش بینانه فرض کنیم که مسئولین مربوطه پس از خواندن میزگرد 

ما تصمیم بگیرند سالی یک یا دو بار به صورت رایگان یا با تخفیف 

معلولین شهر را به گردش و سفر ببرند آیا به اندازه کافی راهنمایانی 

داریم که در این شاخه متخصص باشند و به خوبی بتوانند از پس کار 

بربیایند؟

رومینا: راهنمایان تور واقعاً برای اداره چنین تورهایی آموزش 
ندیده اند. خود من با نذر فرهنگی کارم را با بردن معلولین ذهنی 
به سفر شروع کردم؛ چون می خواستم با این عزیزان بیشتر 

وقت بگذرانم تا بهتر با خلقیات و روحیات شان آشنا شوم.
ابراهیمیان: نذرهای فرهنگــی می توانند خیلی مؤثر واقع 
شوند. داشته ایم عزیزانی را که کمک نقدی کرده اند تا بچه های 
معلول به گردش بروند یا کتاب بخرنــد و مطالعه کنند. اگر 
درصدی از عایدی خیریه ها وارد گردشگری برای معلولین 
شود فوایدش را درصد کثیری از جامعه می بینند؛ چون هر فرد 

معلول خانواده ای دارد که از شرایط او متأثر می شوند.
رومینا: توجه کنیم که خیلی بهتر اســت معلولین و غیر 
معلولین باهم به سفر بروند؛ به خاطر اینکه نباید بین آنان 
و افراد سالم تفاوتی قائل شــد و همگی از حقوق یکسانی 

برخوردارند.
نحوی: دقیقاً درســت اســت. یکی از راه های تغییر نگرش 
درباره معلولین این است که افراد معلول و غیر معلول در کنار 
هم قرار بگیرند و سفر به صورتی که خانم رومینا می فرمایند 
یک موقعیت بســیار خوب برای تحقق این امر است؛ البته 
مدیریت چنین توری به دلیل همگن نبودن افراد سختی های 
خودش را دارد؛ اما اگر بتوانند از پس آن بربیایند تأثیری که بر 

فرهنگ سازی دارد بسیار باالست.
رومینا: مدتی در فنی حرفه ای تدریس می کردم و بنا بر عالقه 
و تجربه ام استانداردی برای گردشگری معلولین نوشتم؛ ولی 
هیچ وقت حمایتی صورت نگرفت که تدریســش آغاز شود. 
تمام سعی ام بر این بود که به خود افراد معلول آموزش دهیم 

که خودشان راهنما شوند.
نحوی: احسنت. شــاید ایده آل گرایانه باشد؛ اما چرا از افراد 
معلول تور لیدر نسازیم؟ چه اصراری است که افراد عادی را 
با نیازهای معلولین آشنا کنیم و آخرش هم گه گاه به مشکل 
برخوریم؟ این پتانسیل در جامعه معلولین به صورت بالقوه 

وجود دارد.
رومینا: نکته اساســی که حتماً در تورهای این چنینی باید 
موردتوجه قرار گیرد این است که در حین برنامه ریزی برای 
سفر مشاورانی با معلولیت های متفاوت در کنار برنامه ریز باشند 

و به او مشاوره بدهند.

معلول نه توان خواه است، نه توان یاب! معلول، معلول است

رومینا: امروز همه ما از واژه معلول استفاده کردیم؛ چون درباره 
آن آگاه هستیم. این اصرار بیش ازحد رسانه و برخی افراد عادی 
جامعه که به معلول بگویند توان خواه، توان یاب و... اشــتباه 
محض است؛ درصورتی که معلولین اصالً دوست ندارند این واژه 
را برای آنان به کار ببرند؛ زیرا معتقدند من خودم خودم را قبول 
دارم و جامعه هم باید مرا به همین صورت بپذیرد، نه اینکه با به 

کار بردن چنین کلماتی مشکل را بپوشانند.
نحوی: توان خواه و توان یاب پشتش این است که توانایی وجود 
ندارد و فرد دنبال توان می گردد. درحالی که معلول یعنی به 

علتی از استاندارد خارج. نه بیشتر نه کمتر.



راهنامی سفر
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در کشـور مـا متأسـفانه آژانـس مسـافرتی و گردشـگری کـه 
قـادر بـه برگـزاری تورهای مسـافرتی داخلـی و خارجی برای 
معلولیـن و سـالمندان باشـد یـا حداقـل در تورهـای عمومی 
خـود بتوانـد از گردشـگران معلـول و سـالمند پذیرایـی کند، 
وجـود نـدارد و گشـت های اختصاصـی معلولین و سـالمندان 
بـه تورهـای محـدود یـک روزه یا به اصطـالح پاراتـور که توسـط برخـی از NGO های 

معلولیـن و بـا امکانـات ابتدایـی برگزار می شـود، خالصه شـده اسـت.
 )GRABO( در اینجـا بـه بررسـی عملکرد موسسـه توریسـتی معلولیـن و سـالمندان
درکشـورهای پیشـرفته خواهیـم پرداخـت کـه شـاید انگیـزه ای باشـد برای آشـنایی 
کانون هـای آژانس هـای مسـافرتی کشـور، زیرمجموعـه مربوطـه تورگردانـان و کلیـه 

عواملـی کـه در برپایـی و اجـرای انـواع تورهـای توریسـتی فعالیـت دارند.

عاطفه باغبانی
کارشناس ارشد جهانگردی

 از معلولیت 
تا مسافرت

34
* دی و بهمن 1396/ شماره شانزدهم *



35
* دی و بهمن 1396/ شماره شانزدهم *

35
* دی و بهمن 1396/ شماره شانزدهم *

Sepahan tourism magazineراهنامی سفر

موسســه توریســتی معلولین و سالمندان 
GRABO Tours Reisen

GRABO از معتبرترین آژانس های مســافرتی معلولین و 
سالمندان اســت که تجربه های زیادی درزمینه برگزاری 
تورهای اختصاصی برای این قبیل گردشــگران دارد. این 
آژانس در طول پانزده سال فعالیت با اجرای بیش از 204 تور 
خارجی ویژه از سال 2000 تا 2015، سالیانه سیزده تور برای 
این گونه افراد که متقاضی سفر به پنج قاره جهان هستند، 
انجام د اده است. نظم در تدارکات وسیع و برنامه ریزی قوی 
این موسسه را به عنوان یک مجموعه موفق معرفی کرده است؛ 
ضمن آنکه GRABO باتوجه به امکانات در تورهای عمومی 
نیز امکان حضور توریست های معلول را فراهم کرده است؛ 
یعنی همواره در برنامه های گردشگری بنا به ظرفیت تور و 
برنامه چند توریست معلول یا سالمند را پذیرش  می کند؛ 
بااین وجود تورهای اختصاصی GRABO برای معلولین از 

محبوبیت خاصی برخوردار است.
برگزارکنندگان تورها با هماهنگی و تدارکات وسیع و استفاده 
از ابزار پیشرفته و نیروهای متخصص تالش دارند نیازهای 
مسافران را به صورت کلی تأمین کنند و خاطرات به یادماندنی 
برای آنان رقم بزنند و البته منافع اقتصادی مناســبی را هم 

برای موسسه خود ایجاد کنند.
GRABO در بیشترمناطق دنیا تورهای مختص معلولین و 
سالمندان را برگزار کرده است؛ از میانمار، نپال، تایلند، چین، 
ویتنام، تبت، آفریقای جنوبی، بوتســوانا، نیجریه، آفریقای 
مرکزی، تونس، مصر، سودان، فرانسه، اسپانیا، بلغارستان، 
اسکاتلند، نروژ، روســیه، ایرلند، آمریکا، برزیل، جامائیکا، 
شیلی، پرو، مکزیک، نیکاراگوئه، آرژانتین تا کانادا و اطراف 
قطب شمال و ... معلولین را با اتوبوس، قطار، کشتی و هواپیما 

به مسافرت برده است.

هم اکنون برخــی از معلولین آلمانی و اروپایی ســفرهای 
تعطیالت خود در طول ســال را بــا GRABO هماهنگ 
می کنند و همه ماهــه از اخبار تورهــا و برنامه های جدید 
توسط خبرنامه های الکترونیکی و بولتن های منتشره مطلع 

می شوند.
GRABO برای آشنایی مســافرین معلول و سالمند یک 
بســته اطالعاتی شــامل انواع تورهای قابل اجرا، برنامه ها، 
نوع وسایل مســافرتی، هتل های محل اقامت در شهرها و 
کشورهای مختلف، بیمه پزشکی، شرایط حمل ونقل انواع 
وسایل کمک پزشــکی وتوانبخشــی معلولین به خصوص 
شرایط خاص حمل صندلی های چرخ دار دارای باطری، نحوه 
اقامت مســافرین معلول در کشتی های توریستی، امکانات 
خاص موردنیاز هرمسافرباتوجه به موقعیت جسمی ازجمله 
صندلی اضافه در طول سفر، نیاز به پرستار و مراقب دائمی، 
نیاز به کمک برای حمل ونقل اسباب اضافی در مبدأ و مقصد، 
نیاز به تغییر چیدمان اتاق محل استقرار برای امکان استفاده 
از سرویس بهداشــتی و حمام مانند برداشتن درب ورودی 
حمام، استفاده از صندلی های چرخ دار با عرض کم، رژیم های 
خاص غذایی، دارو، معاینه و نیاز به مراقبت های پزشــکی و 
موارد دیگر که برای به وجود آوردن شــرایط مناسب تفریح 
و مسافرت گردشــگران ویژه پیش بینی شده است و هریک 
ازاین گونه خدمات اضافی تابع افزایــش درصدی  بین 25 
تا150درصد هزینه مازاد برای مســافرین معلول و سالمند 
 بســته به نوع خدمات را تهیه و در دسترس متقاضیان قرار

 داده است.
باید توجه داشــت که بســیاری از معلولین و سالمندان در 
کشور ما نه تنها قادر به تأمین هزینه های سفر حتی با شرایط 
اشاره شده هستند، بلکه تمایل زیادی برای استفاده از امکانات 
گردشگری داخلی و خارجی دارند؛ ولی متأسفانه این گونه 

تسهیالت در اختیار آنان نیست.
 امیدواریم سازمان های ذی ربط مانند سازمان میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، اتحادیه آژانس های مسافرتی، 
سازمان های متولی امور معلولین و سالمندان، نظیر سازمان 
بهزیستی کشور و... با توجه عمیق تر در جهت ایجاد این گونه 

امکانات در ایران تالش کنند.

www.grabo-tours.de 
www.adak-disabled-tourism.com
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اگر مقاالت و مطالب ما را تا کنون دنبال کرده باشید قطعاً تاکنون 
به نکات جالب و مهمی آگاهی پیدا کرده اید: نخست اینکه، سعی 
ما و همکاران این مجله برآن است تا شمارابا غذاها و نوشیدنی ها، 
دسرها و کالً خوراکی های کشورهای مختلف آشنا کنند؛ البته 
نه هرخوراکی. مقصود خوراکی های سالم و بکر هستند تا شما 
عزیزان با آگاهی از این مطالب با علم غذا و نکات ســالمتی بخش و تغذیه ای آن بیشتر 
آشنا شوید و در زندگی روزمره ازآن ها بهره بجویید. نکته دوم آن است که تاکنون بیشتر 
از غذاهای کشور ژاپن سخن به میان آورده ایم که البته برای این منظورهم دالیل خاص 
و جالب و قانع کننده ای داریم. استفاده از سبزیجات تازه، استفاده کم از روغن های سرخ 
کردنی و غذاهایی با کالری کم و حجم کم، استفاده از غذاهایی مثل میسو، توفو، سویا و 
پروبیوتیک ها، درکل استفاده ازیک رژیم متنوع و سالم دلیل تأکیدبر استفاده از این غذاها 
برای همه شما عزیزان در رژیم غذایی تان و ابرام و اصرار ما بر تأکید بر غذاهای سالمی است 
که طول عمری همراه با سالمتی برای شما عزیزان به همراه خواهد داشت. نام بادمجان از 
قرن هشتم در اسناد قدیمی ژاپن ذکر شده است. با استناد به سازمان ملی پژوهش های 
کشاورزی و غذایی، گونه های مختلفی از بادمجان در سراسر ژاپن پرورش داده می شود. 
امروزه بیش از 300 گونه مختلف بادمجان در ژاپن کشت می شود. شکل و اندازه آن ها 
با هم تفاوت دارد؛ از نظر اندازه، از بادمجان های کوچک به طول سه سانتی متر گرفته تا 
بادمجان های بسیار بزرگ ٦0 سانتی متری، از نظر نوع، بادمجان های ِگرد با پوست ضخیم 
ولی با گوشت بسیار نرم که مناسب کبابی کردن هستند، بادمجان های کشیده و بلند که 
زود تکه نمی شوند و مناسب آب پزکردن هستند و بادمجان های خیلی کوچک کم دانه 
که مناسب ترشی هستند. در غذاهای مختلف  از بادمجان با نوع مناسب آن غذا استفاده 
می شود. شایان ذکراست از مزایای دیگر این غذا استفاده از سس سویا و خمیر میسو است.

سویا قرن هاست که غذای مردم آسیا به خصوص چین بوده است. چینی ها آن را 
همراه با برنج به عنوان غذای اصلی خود مصــرف می کنند. ایاالت متحده آمریکا 
بزرگ ترین تولیدکننده سویا است و تقریباً دوسوم محصول کل دنیا را تولید می کند. 

سویا در ایران به نام »لوبیا روغنی«،  »لوبیا چینی«، »سوژا« و »دانه سویا« معروف است.
خواص دارویی 

دانه سویا، تب بر و ضد سم است.
دانه های سبز سویا را له کنید و به صورت ضماد درآورید. این ضماد برای زخم های آبله و 
سایر زخم ها مفید است؛ همچنین برای رفع التهاب و قرمزی پای بچه ها که بر اثر ادرار 

به وجود آمده مفید است.
سویا برای مبتالیان به نقرس و رماتیسم و اشخاص ضعیف البنیه بسیار مفید است. 

سس سویا برای تحریک اشتها به کار می رود؛ همچنین برای ازبین بردن بوی گوشت 
به کار می برند. 

سس سویا را به غذاهایی که تردید دارید سالم باشد، بزنید. سم آن را خنثی می کند. ملین،  
خنک کننده و ضد سم است. 

فراورده های سویا برای پیشگیری از سرطان مفید است.
سویا به فعالیت روده ها و دفع منظم سموم کمک می کند. 

سویا مقدار تری گلیسیرید خون را پایین می آورد.
برای تمیزکردن شریان ها از فراورده های سویا استفاده کنید؛ حتی کسانی که مبتال به 
شرائین و در معرض خطر قلبی هستند اگر از سویا استفاده کنند و گوشت را از برنامه 

غذایی خود حذف کنند به زودی شریان های آنان تمیز و جوان خواهد شد.
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روژینا خدارحمی روزبهانی
پروفسور محمد فضیلتی

ناسو نو دنگاکو 
و ناسونو نیمونو

سویا سنگ کیسه صفرا را می شکند و خارج می سازد و اگر از فراورده های سویا استفاده کنید در 
بدن شما سنگ کیسه صفرا تولید نخواهد شد. اگر سنگ کیسه صفرا دارید رژیم خود رابه سویا 

تغییر  دهید. 
سویا مؤثر برای درمان سرطان کولون است. 

سویا از سرطان سینه جلوگیری می کند.
سویا منبع غنی هورمون استروژن اســت؛ بنابراین می تواند جانشین هورمون های مصنوعی 
در دوران یائسگی باشد؛ پس خانم ها در دوران یائسگی بهتر است از فراورده های سویا استفاده 

کنند. 
خمیر میسو

میسو یک خمیر نمک دار است که از تخمیر غالت )عموماً سویا( به وجود می آید و برای 
هزاران سال یکی از مواد اصلی در آشپزی ژاپنی است. شما می توانید میسو را با سایر غالت مثل 
جو، برنج و جو دو سر همراه با باکتری به نام کجی تهیه کنید که نتیجه  آن رنگ ها و مزه های مختلف 
میسو است که در دستورپخت های گوناگون به کار می رود. میسو یکی از بهترین ادویه هاست که 

عالوه بر همه کاره بودنش دارای مزایای زیادی برای سالمتی است.
به گزارش آکاایران، از میســو در خارج از ژاپن بیشتر در طبخ ســوپ میسو استفاده می شود 
کــه باعث رفــع خســتگی، تنظیم دســتگاه گــوارش، محافظــت بــدن در برابر زخــم 
معده، کاهش کلسترول و فشــار خون وجلوگیــری از التهاب می شــود. تمام این خواص 

به لطف میزان باالی مواد معدنی و ویتامین E است.
 اگرچه میسو را به یک صورت درست می کنند، اما انواع مختلف آن ازلحاظ رنگ )کرم، قهوه ای 
روشن تا قهوه ای تاریک( وجود دارد که مزه  آن نیز از کمی شیرین تا بسیار شور متغیر است. رنگ 

روشن تر میسو نشان از کم نمکی آن دارد.
البته با اینکه میســو دارای سدیم باالیی اســت )هر قاشــق چای خوری حاوی 300-200 
میلی گرم سدیم( اما مطالعات اخیر نشــان می دهد که با وجود میزان سدیم باال، میسو برای 

برگرفته از کتاب اثر غذاهای عملگرا 
بربیماری ها

 ناسو نو دنگاکو
چهار عدد بادمجان که 

هر کدام حدود ۸0 گرم وزن 
 داشته باشند؛

چهار قاشق غذاخوری )60 
 گرم( خمیر میسو؛

 چهار قاشق غذاخوری شکر؛
 50 سی سی آب؛

دو قاشق غذاخوری روغن. 

ناسو نو نیمونو
چهار عدد بادمجان که 

هر کدام حدود ۸0 گرم وزن 
 داشته باشند؛

یک عدد فلفل قرمز 
 خشک شده؛

یک ویک سوم قاشق غذاخوری 
 شکر؛

دو قاشق غذاخوری سس 
 سویا؛

400 سی سی آب؛
دو قاشق غذاخوری روغن. 

مواد مورد استفاده برای چهار 
نفر
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دستگاه قلبی و عروقی مشکلی را ایجاد نمی کند و حتی 
باعث بهبود شرایط قلبی هم می شود. علت این موضوع 
را محققان نمی دانند؛ اما حدس می زنند که این موضوع 
به خاطر وجود پروتئین خاص سویا است که سبب 
ایجاد این اثر می شود؛ البته این را هم باید در نظر داشت 
که افراد عموماً میسو را به تنهایی مصرف نمی کنند و 

همراه با مواد مغذی دیگر مصرف می شود.
فراهم کردن پروبیوتیک های الزم

از آنجــا که میســو تحــت تخمیــر به وجود 
می آیــد و حاوی پروبیوتیک هــای فعــال اســت 
می توان گفت اثر میسو بر دســتگاه گوارش درست 
مثل مصرف ماست اســت؛ البته مزیت میسو این 
است که یک محصول لبنی نیست و برای افرادی که 
مشکل عدم هضم الکتوز دارند، بسیار مفید خواهد 
 بود.پروبیوتیک موجود در میســو ســبب تقویت

باکتری های مفید موجود در سیســتم گوارشی و 
افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن می شود.  

اثر مثبت روی فشارخون  
همان طــور کــه اشــاره شــد به رغــم  
میزان باالی سدیم )نمک( در میسو اما مصرف آن 
سبب کاهش فشارخون می شود. محققان دانشگاه 
هیروشیمای ژاپن باور دارند که سدیم موجود در میسو 

با سدیم موجود در نمک متفاوت عمل می کند. این اثر 
به خاطر قرارداشتن دانه های سویا به مدت طوالنی در 

جریان عملیات تخمیر رخ می دهد )1٨0 روز(.
 از آنجا که میسو حاوی ویتامین، آنتی اکسیدان هایی 
مثل اســید فنولیک، کوماریک و اسید کجیک است 
جای تعجبی ندارد که می تواند جلوی ســرطان را 
بگیرد. به خاطر اینکه میســو در مدت زمانی طوالنی 
تخمیر می شود، حتی اثر این آنتی اکسیدان ها بیشتر 

هم می شود.
دانشمندان دانشگاه هیروشــیما همچنین متوجه 
شدند که مصرف میسو در افرادی که به خاطر تشعشع 
رادیواکتیو دچار جراحت شده اند سبب جلوگیری از 

رشد سلول های سرطانی می شود.
 درســت مثل ســایر مواد غذایی پروبیوتیک مانند 
کلم تــرش، کیمچــی و کامبوچــا، میســو باعث 
فعالیت آنزیم هــای خاصــی کــه در غالت وجود 
دارد، می شــود. این موضــوع اجازه می دهد تا مواد 
مغذی را راحت تر جذب کنید. این مواد شامل مس، 

منیزیم، ویتامین های B و K و فسفات است.
همچنین از آن جا که میســو اغلب از سویا درســت 
می شــود باید به پروتئین موجود در آن نیز اشــاره 
کرد.پروتئین درون سویا شــامل تمــام آمینــو 

اسیدهای موجود اســت کــه بــرای 
گیاه خــواران و البته گوشــت خواران 
بــود؛  خواهــد  توجــه  قابــل 
درضمن ســویا حاوی 20 درصد روغن 
است که برای پایین آوردن کلسترول بد 
وکاهش احتمال ابتــال به بیماری های 

قلبی بسیار توصیه می شود.
طرز تهیه:

چهار قاشق غذاخوری خمیر میسو 
و چهار قاشق غذاخوری شــکر را در تابه 
بریزید و خوب هم بزنید. 50 سی سی آب 
را در دو مرحله به آن اضافه کنید تا مخلوط 

رقیق شود.
تابه را روی شعله گاز با درجه متوسط قرار 
دهید. از یک کاردک چوبی برای هم زدن 
میسو استفاده کنید و آن قدر آن را روی 
شعله هم بزنید تا مخلوط سفت و غلظت 

آن مثل سس مایونز شود.
حاال نوبت بادمجان ها می رسد. سر آ ن ها 
را بزنید و از طول نصف کنید. درحالی که 
طرف صــاف و بریده شــده به ســمت 
باالست، با یک چاقو، برش های کم عمق 
و اریب با فاصله یک سانتی متر از هم روی 
بادمجان ها ایجاد کنیــد. عمق هر برش 
تقریباً پنج میلی متر باشد. برش های مورب 
و متقاطع در جهت مخالف با فاصله یک 
سانتی متر از هم بزنید تا یک طرح مشبک 
روی بادمجان ها ایجاد شود. بادمجان ها 
را داخل یک کاســه پر از آب قرار دهید؛ 
طوری که سطح برش خورده رو به پایین 

قرار گیرد.
تابه را روی گاز با شــعله متوســط قرار 
دهید. کف تابه را با یک قاشق غذاخوری 
روغن چرب کنید. بادمجان ها را خشک 
کرده و در تابه بچینید؛ طوری که سطح 
برش خورده آن رو به پایین باشد. در تابه را 
بگذارید و دو دقیقه روی شعله کم بپزید. 
 وقتی ســطح برش خــورده بادمجان ها 
قهوه ای-طالیی شــد، آن ها را بگردانید 
تا طرف دیگر هم ســرخ شود. یک قاشق 
غذاخوری روغن هم در تابه بریزید. در آن 
را بگذارید و سه دقیقه دیگر هم بادمجان ها 
را بپزید. وقتی بادمجان ها نرم شدند، آن ها 
را در ظــرف بچینید؛ طوری که ســطح 
برش خورده آن ها رو به باال باشد. یک الیه 
نازک سس میسو روی سطح بادمجان ها 

بمالید.
ناسو نو نیمونو: سر بادمجان ها را بزنید 
و آن ها را از طول نصــف کنید. هر نیمه 
بادمجان را روی تختــه برش قرار دهید؛ 
طوری که پوست آن رو به باال باشد. با چاقو 
برش های مورب با عمق پنج میلی متر و 
با فاصله پنج میلی متر از هم روی پوست 
بادمجان بزنید. وقتی برش هــا را زدید، 
بادمجان ها را در یک کاسه پر از آب قرار 

دهید.
فلفل قرمز خشک شــده را در آب خیس 

کنید تا نرم شود. یک برش از طول روی 
فلفل بزنید و دانه های آن را بیرون بیاورید؛ 
بعد فلفــل را به حلقه هــای باریک پنج 

میلی متری ببرید.
دو قاشق غذاخوری روغن در تابه بریزید و 
سطح آن را کامل چرب کنید. بادمجان ها 
را خشک کنید و آن ها را در حالی که سطح 
پوست دارشان رو به پایین است، در تابه 

بچینید و روی شعله متوسط سرخ کنید.
بعد از آنکه بادمجان ها کامــاًل به روغن 
آغشته شدند، آب، شکر و نیمی از فلفل 
قرمز خردشــده را به بادمجان ها در تابه 
اضافه کنید؛ ســپس دری را که قطرش 
دو سانتی متر از قطر تابه کوچک تر باشد 
به طور مستقیم روی بادمجان ها قرار دهید. 
آن ها را روی شعله متوسط برای مدت پنج 
دقیقه آب پز کنید. بعد از پنج دقیقه در تابه 
را بردارید و بررسی کنید که بادمجان ها 
نرم شده باشند؛ سپس سس سویا را اضافه 
کرده و شعله را کم کنید. در کوچک تابه 
را روی بادمجان ها بگذارید و ده تا پانزده 

دقیقه دیگر بگذارید آب پز شوند.
در تابه را بردارید و طعم آب غذا را بچشید. 
اگر کم مزه است، کمی بیشتر بجوشانید 
و اگر مزه اش زیاد اســت، کمی آب به آن 

اضافه کنید.
بادمجان هــا را در دیس بچینید؛ طوری 
که پوست آن ها رو به باال باشد. بقیه فلفل 
قرمزها را برای تزئیــن روی بادمجان ها 
بگذارید. مقداری از آبی که بادمجان ها را 
در آن پخته اید، روی خوراک بریزید. این 

غذا نیز آماده سرو است.
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Sepahan tourism magazineرسزمین محبوب
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Sepahan tourism magazineراهنامی سفر
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   سفر به سرزمین آفتاب تابان  

 مرضیه باغبانی
کارشناس گردشگری

اگر به ژاپن سفر نکرده باشید احتمال کمی دارد که درباره زیبایی ها و شگفتی هایی که درباره این کشور گفته 
و نوشته می شود، استنباط دقیقی به دست آورید. ژاپن دومین قدرت بزرگ اقتصادي جهان که به »سرزمین 
آفتاب تابان« مشهور است، نخستین نشانه هاي تمدن را از ده هزار سال قبل از میالد در خود دارد. خالقیت 
و ارائه خدماتی نوین درزمینه گردشگری، باعث شده ژاپن مقصد اصلی خیلی از گردشگران باشد و جایگاه 

ویژه ای در گردشگری داشته باشد.

ژاپن؛ کشور شگفتی ها
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    شهر ایشیگاکی  
 مقصد برتر ســاحلی ژاپن است و یک 
پایگاه خوب برای اکتشاف جزایر دیگر 

در مجمع الجزایر یائیاما است.

  پارک ملی شهر نیکو 
یکی از مکان های محبوب برای بازدید در 
ژاپن است که مناظر دیدنی کوهستانی، 
دریاچه ها، آبشارها، میمون های وحشی 
و بسیاری از مسیرهای پیاده روی را ارائه 
می دهد. در حالی که مناظر خیره کننده 
در تمام سال در دسترس هستند، پاییز 
یک زمان ویژه برای بازدید از نیکو است.
هیروشیما در جزیره هونشو واقع شده 
است که در سال 1945 تبدیل به اولین 
شهر در جهان شد و یک بمب اتمی بر 
روی آن انداخته شــد. بنابراین مرکز 
جاذبه های شهر در صلح خالصه شده 
است؛ همچون پارک صلح، یادبود صلح 

و موزه یادبود صلح.

    قصر هیمجی 
یکی از بهترین قصرهای موجود در ژاپن 
و یکی از مناطق گردشگری ژاپن است. 
این قصر بسیار محکم در برابر دشمنان 
ساخته شــده بود و مانع ورود آنان به 

داخل می شد؛ اما در طول قرن ها چندین 
بار دوباره سازی شــده و طراحی های 
زیادی به خود دیده اســت؛ همچنین 
این قصر در برابر بمباران در زمان جنگ 

جهانی دوم سالم ماند.
یکی دیگــر از مکان های دیدنی ژاپن، 
معبد تودایجی در نارا اســت که یک 
شاهکار مهندسی محسوب می شود. 
این معبد نه تنها بزرگ ترین سازه چوبی 
در جهان است، بلکه خانه بزرگ ترین 
مجسمه بودای برنزی نیز هست. این 
معبد توسط باغ های زیبا و حیات وحش 
احاطه شده و مدرسه بودایی کیگون 
در وسط آن قرار گرفته است. گوزن ها 
می توانند آزادانه در اینجا پرسه بزنند؛ 
چراکه اعتقاد دارند آن ها پیام رسانان 

خدایان شینتو هستند.

  کین کاکو-جی یا معبد عمارت طالیی
 این معبد محبوب ترین و پربازدیدترین 
جاذبه گردشگری ژاپن و کیوتو محسوب 
می شود. در سال 1950 این معبد توسط 
یک راهب جوان به آتش کشیده شد 
که خود نیز در آن ســوخت. پنج سال 
بعد دوباره معبد را همانند طرح اصلی 
ساختند. وجود باغ های زیبا در اطراف 

آن یک زیبایی خاص و منحصربه فرد 
به وجود آورده اســت. این عمارت با 
پوشش طالیی خود بازتاب زیبایی در 

حوضچه به وجود می آورد.

 کوه فوجی
 بلندترین کوه ژاپن است. آتشفشان 
مخروطی شــکل آن به عنــوان یک 
سمبل به طور متعدد در هنر و عکاسی 
مورد اســتفاده قرار گرفته و به یک 
 جاذبه پرطرفدار برای عالقه مندان به 

کوه نوردی تبدیل شده است.

پارک میمون جیگو کودانی
این پــارک، محل چشــمه آب گرم 
معروف در نزدیکی ناگانو است. جیگو 
کودانی به معنی دره جهنم اســت که 
این نام به خاطر چشمه آب گرم روی آن 
گذاشته شده است. این آب گرم از زمین 
یخی که دورتــادور آن را صخره های 
شــیب دار و جنگل های تنومند سرد 
احاطه کرده اند بیرون می آید؛ همچنین 
این پارک محــل محبوب میمون های 
برفی وحشــی اســت که در فصل 
 زمستان برای فرار از سرما به این دره

 می آیند.
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بهترین مکان برای اینکه در هر فصل از سال به آن جا سفر کنید 
پارک ساحلی هیتاچی است که در شمال شرقی توکیو واقع شده 
است. این پارک به دلیل داشتن گل های زیبای فصلی اش بسیار 
مشهور است. زیبایی این گل ها به قدری است که این منطقه را 
به یک بوم نقاشی شبیه کرده است، بومی که گویا واقعی نیست. 
هر فصلی از سال می توان به این پارک رفت؛ اما اگر می خواهید 
گل های آبی نموفیال را ببینید ماه های آوریل و می بهترین زمان 

است.
زیباترین مکان و دومین مکان گردشــگری کیوتو یک جنگل 
زیباســت با درختان بلند بامبو که وقتی با پای پیــاده وارد آن 
می شــوید گویا به دنیای دیگری قدم گذاشته اید. جنگل بامبو 
ساگانا یکی از مکان هایی است که هر توریست عاشق طبیعت 

باید سری به آن بزند.

 نگاهی گــذرا به دسترســی های توان خواهان
 در یکی از بزرگ ترین شهرهای ژاپن

امکانات مورد نیاز برای تردد معلولین در شــهر توکیو، 
مرکز ژاپن به نحوی اســت که آنان در اســتفاده از حق 
شهروندی خود با دیگر شهروندان سالم این شهر تبعیضی 
احساس نمی کنند. توکیو، بزرگ ترین شهر ژاپن با جمعیتی 
بالغ بر هشــت ونیم میلیون نفر برای معلولین خود که 
شامل نابینایان، افراد ویلچری و... می شود و البته درصد 
بسیار کمی از این جمعیت را شــامل می شود، در همه 
شــهر امکانات مورد نیاز را فراهم کرده است. در تمامی 
پیاده روهای این شهر که به شــهر برج ها و پل ها معروف 
است، تردد برای معلولین آســان و بدون مشکل است. 
در مسیرهایی که پله وجود دارد، در تمامی فروشگاه ها، 
مراکز خرید، ایســتگاه های مترو و هتل ها و ورزشگاه ها 
برای نابینایان پله ها با برچســب های مخصوص و برای 
افراد ویلچری مســیرهای بدون پله مهیا شده است. در 
داخل متروها تعدادی صندلی برای افراد مسن و معلول 
اختصاص دارد که به طورمعمول خالی است و با توجه به 
اینکه تعدادی از مسافران ایستاده اند، اما برای نشستن از 
آن صندلی ها استفاده نمی کنند. سرچهارراه ها و تقاطع 
پیاده رو با خیابان ها برای معلولین و نابینایان کلیدهایی برای 
سبزکردن چراغ عابرپیاده مهیا شده که در صورت رسیدن 
به آنجا از آن استفاده می کنند و از خیابان رد می شوند. در 
مکان های عمومی شامل هتل ها و فروشگاه ها که دارای 
حداقل دو باالبر هستند، حتماً یکی از باالبرها برای معلولین 
در نظر گرفته شده که افراد دیگر از آن ها استفاده نمی کنند. 
معلولین توکیو می دانند که حق شهروندی شان محفوظ 
می ماند و مردم نیز این فرهنگ را در خود نهادینه کرده اند 
که نباید از امکانات و حقوق آنان برای راحتی خود استفاده 
کنند. معلولین درصد باالی این کشور از تکنولوژی برای 
خود اســتفاده می کنند و از ویلچرهای برقی که محیط 
زیست را آلوده نکند، استفاده می کنند و برای سوارشدن 
به اتوبوس های ویژه، از باالبرهای کوچک بهره می برند. 
این برنامه ها با هدف باالبردن سطح دیدگاه مردم درباره 

ضرورت همزیستي با معلوالن در جامعه انجام مي شود.
با وجود گران بــودن، ژاپن یکی از شــگفت انگیز ترین، 
زیبا ترین و دوست داشتنی ترین کشور های دنیاست که 

شما هرگز از سفر به این کشور پشیمان نخواهید شد.

در کشور ژاپن، آداب غذاخوردن دارای جایگاه مهم و ارزشمندی است 
و برخی از آیین آنان از جمله مراسم چای ژاپنی در بین کشورهای 
جهان از شهرت ویژه ای برخوردار است و بسیاری از گردشگران هنگام 

حضور در این کشور، تمایل به تماشای این مراسم باستانی دارند.
برنج، حکم مایۀ حیات را برای مردم ســرزمین آفتاب ایفا می کند 
و از ارزش و اهمیت بسیاری در برنامۀ غذایی آنان برخوردار است؛ 
به گونه ای که تقریباً در هر سه وعدۀ غذایی صبحانه، ناهار و شام از 
برنج پخته شده در کنار ظروفی از غذاها و چاشنی های متنوع استفاده 
می شود. چای ســبز بهترین و درواقع برترین نوشیدنی گرم مردم 
ژاپن است که بدون اســتفاده از قند یا شکر و هر نوع افزودنی دیگر 
میل می شود. یکی دیگر از مواد غذایی پرطرفدار و پرمصرف در رژیم 
غذایی مردم ژاپن استفاده از جلبک های دریایی است که در تهیۀ 
انواع غذاها و سوپ های سنتی به کار می رود. هنگامی که سخن از 
غذا و خوراکی های خوشمزه  بومی و مدرن می شود، مردم ژاپن یکی 
از مشتاق ترین نژادهای موجود در کره  زمین به خاطر عالقه مندی 
به غذاهای مختلف هســتند و این رفتار آنان را همیشه و همه جا، 
می توان مشــاهده کرد؛ به ویژه اگر به عنوان یک توریست یا مسافر 
وارد خاک این سرزمین شده باشید، بیشترین موضوع گفت وگوی 
 بین مردم محلی و کوچه و بازار را غذا و خوراکی های متنوع تشکیل 

می دهد.
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روز بعد که تهران را به مقصد شیراز ترک می کردیم راهنمای چینی زبان از من خواست درخواست صندلی 
در ردیف جلو برایشان بدهم. همین کار را کردم؛ ولی وقتی کارت پرواز را گرفتیم با اینکه شرایط را توضیح 
داده بودم و کانتر پرواز موافقت کرده بود، کل گروه را وسط هواپیما چیده بود. تنها کاری که توانستم برایش 
بکنم درخواست ویلچر و باالبر  بود که خوشبختانه با من همکاری کردند. سوار که شدیم به قدری فاصله 
صندلی ها کم بود که حتی ما که سالم بودیم و محدودیتی نداشتیم به سختی نشستیم! مشکل همین جا 
تمام نشد. هیچ کدام از آثار مورد بازدیدمان تسهیالتی برای کم توانان جسمی نداشتند. غیر از باغ دولت آباد 
یزد که ویلچر در اختیارمان گذاشتند. در اصفهان خودمان هم طبق معمول برای باالرفتن از پله های مسجد 
شیخ لطف اهلل دچار مشکل شدیم. من و همکارانم بارها از مسئولین درخواست کرده ایم با توجه به اینکه 
بیشتر گردشگران خارجی سالمند هستند و گاهی ممکن است گردشگر کم توان هم داشته باشیم یا کسی 
 دچار سانحه ای شده و به طورموقت توان باالرفتن از این پله های بلند را نداشته باشد، رمپ چوبی یا فلزی تهیه کرده یا پله های کوتاه بین پله های اصلی اضافه کنند؛ اما خب...! طال اما آدم غرغرویی نبود؛

باحوصله بود. برایم تعریف کرد که قبل از بیماری اش خواننده بوده است. یک بار هم در مسیر تبریز به تکاب که زمان اجازه می داد برای مان چند قطعه خواند. صدایش واقعاً گیرا بود. خوش شانسی او 
و من این بود که بقیه توریست ها هوایش را داشتند. بعداً راهنمای چینی برایم تعریف کرد که بیشترشان یکدیگر را می شناسند و با هم سفر می کنند؛ برای همین همیشه در مواقع ضروری و جاهایی 
که محدودیت زمان داشتیم داوطلبانه به کمک طال می آمدند. روز آخر در مسیر فرودگاه همسرش از من خواست وقتی صحبتم تمام شد میکروفون را در اختیارش قرار دهم. وقتی اجازه دادم صحبت 
کند از همه تشکر کرد که مثل پروانه همه جا دورشان چرخیده اند. او گفت: اگر کمک شما نبود من و طال هیچ وقت نمی توانستیم به ایران سفر کنیم. تمام حرف هایش را با بغض در گلو و اشکی که 

آخر سرازیر شد، گفت.

یادداشت های یک راهنما  

نیازهای طالیی یک گردشگر!
مرضیه فرزانه
راهنمای تور-کارشناس ارشد گردشگری

نامش Tala بود. تلفظش مثل همان »طال«ی خودمان. گروه از چین آمده بودند؛ ولی بیشترشان 
تیره مغولی داشتند؛ حتی همان طال. با همسرش آمده بودند. از همان اول وقتی بارشان را از 
بازرسی رد کردند پیش من آمدند. متوجه شدم که به سختی راه می رود. دستش را هم بسته بود.  
بازدیدها را از تهران شروع کردیم و جاهایی که بازدید آن طوالنی بود مثل کاخ گلستان، گاهی 
می دیدم که وسط بازدید می نشیند و ادامه نمی دهد. راهنمای چینی برایم توضیح داد که طال 
مبتال به نوعی بیماری است که توان حرکتی یک دست و یک پا و بعضی عضالت صورتش را دچار 
مشکل کرده و ممکن است گاهی که یارای ادامه ندارد، بنشیند. باید حواس مان به او می بود و 

طوری گروه را مدیریت می کردیم تا برای بقیه مسافران هم شرایط سخت نشود. 
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برای من حضــور طال بــه عنوان یک گردشــگر 
کم توان جســمی در گروه باعث ناراحتی نبود. هر 
کجا می توانستم ســعی می کردم کمک حال شان 
باشم؛ بیشــتر از وظایف یک راهنما. کل گروه هم 
که دوستش داشتند. شــخصیت زیبایی داشت. با 
وجود بیماری انسان ضعیفی نبود و سعی می کرد 
با صبر و تحمل پابه پای گروه همراه شود؛ ولی حتی 
اگر من بیشتر از حدی که وظایفم ایجاب می کند به 
یک گردشگر کم توان جسمی در گروهم خدمات 
بدهم یا دیگر توریســت ها کمک حال او باشند باز 
هم نمی توان ضعف هایی را کــه در جاذبه ها و بناها 
و دیگر بخش های صنعت گردشــگری کشورمان 
از قبیل حمل ونقل و اقامــت و... وجود دارد نادیده 
گرفت. به خوبی یادم هست که »سالی«، گردشگر 
اســترالیایی من این نکته را در سرای عامری ها به 
مدیر هتل گوشــزد کرد. حرف جالبی گفت که به 
عنوان یک کارشناس گردشگری صددرصد حرفش 

را تائید می کنم:
»گردشگرانی که به کشور شما می آیند، بیشترشان 
بازنشسته ها هســتند. این یعنی شما با سالمندان 
طرف هســتید. از طرفی جوان هــا به طورمعمول 
پولدار نیستند که به هتل های گران قیمت بروند و 
هتل هایی که خدمات ضعیف تری هم داشته باشند 
برایشان قابل قبول اســت؛ اما انتظار من به عنوان 
گردشــگری که برای یک هتل پنج ســتاره هزینه 
می کند این است که باالرفتن از پله ها برایم این قدر 
زحمت نداشته باشــد. من دوســت دارم در هتل 
سنتی اقامت کنم و حاضر به پرداخت هزینه هتل 
پنج ستاره هستم؛ ولی شما نیز شرایطی فراهم کنید 
که مسافر احساس راحتی کند و با کمال میل هزینه 

این راحتی را بپردازد.«
همچنان امیدوارم که این پیشنهادها و انتظارها از 
طرف مسئولین جدی گرفته شود و با فراهم کردن 
تسهیالت، گردشــگران کم توان جسمی را بتوانیم 

* دی و بهمن 1396/ شماره شانزدهم *راضی نگه داریم. 
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Creative Tourism: Tourists And Local People 
Cooperation In Creating New Experiences

Nowadays, it seems many of 
“cultural tourists” wants to 
become part of the local socie-
ty where they visit and have di-
rect communication with daily 
lives of locals; they want to 
experience local culture as tar-
get people of that culture, live 
with them and do recognize 
real identity of places where 
they visit. Turning tourism 
toward “experience-based” in 
destinations can be considered 
as part of evolution process of 
this industry. For growth and 
development this kind of tour-
ism requires original art and 
culture of destination. Com-
munication between crea-
tive people and artists become 
important in social domains 
when speaking about cultural 
creativity in tourism industry. 
This kind of communication 
has interdisciplinary nature 
and creates creative products 
in tourism from some dimen-
sions, and these products are 
personlizable and demand-
driven, and help growth and 
development of destination 
economy. In addition, cul-
ture-based creativity in line 
with creating new experience 
enhance consumers’ motiva-
tion to use or buy services, that 
according to studies, this part 
of the economy is expanding at 
faster pace than other Euro-
pean economies, and it is kind 
of innovation that benefits 
cultural resources. 
In our modern world, tourism 
happens in a collective way 
and essential value of holidays 
would be equal to “to have” 
a commodity, but evidence 

suggests that in current ways 
of tourism consumption, the 
consumption of goods and 
services is aimed at becoming 
a personal experience in tour-
ism, that the aim in this kind of 
tourism is “Self-flourishing”. 
The tourist is not a passive con-
sumer in this approach. The 
tourist not only use actively 
from destination creativity, 
but also s/he helps to enhance 
the creativity in the destina-
tion. 
This nature in a new approach 
of tourism industry is known 
as “creative tourism’ that ben-
efits from cultural creativity in 
many destinations. The con-
cept of creative tourism means 
cooperation between visitors 
and local people in creating 
new experiences. Visitors, ser-
vice providers, and local com-
munity exchange their ideas 

and skills in various ways and 
meantime synergistic takes 
place in the field of cultural 
exchanges. This method pro-
vides a means for attracting 
tourists in creative life of des-
tination, so that by using local 
originality of the destination 
create a means to strengthen 
identity and distinction, or 
in other words, a kind of self-
identity both for the tourist 
for the target community, and 
by blowing creativity in the 
body of destinations create a 
cultural birth. 
By creative tourism it would 
be possible to create a variety 
of experiences in destination 
including learning, tasting, 
sightseeing, shopping in form 
of travel plans, workshops, 
training courses, and events at 
the destination. Since sources 
of creative tourism are the 

original culture of destina-
tion society in form of cultural 
industries such as theater, 
handicrafts, music, etc. it is 
more permanent than cultural 
tourism which uses tangible 
heritage products. By crea-
tive tourism approach, from 
a dimension it would be easy 
to add added value to the in-
dustry’s services; and from 
cultural-social dimension, 
this approach is itself a way of 
creating values. This let desti-
nations to increase their com-
petitive values to other des-
tinations by innovating new 
products; and since creativity 
in comparison with other tour-
ism services does not require 
time consuming and costly 
subtractions, it is portable to 
various urban areas and it can 
be available based on different 
needs.  
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BAM, the Highest Peak to Reach Accessible 
Tourism Purposes

Introduction:
“He entered to Naqsh-e Jahan 
Square. The broad and vast splen-
dor and tranquility of the Royal 
Square made him excited. He 
did not know where to look at. 
Sometimes he stared at no mina-
ret mosque of Sheikh Lotfallah or 
sometimes at carriages…Some-
times majesty of Ali-Qapu Palace 
and some other times the glitter 
of light at Shah-Abbas Mosque 
thrilled him…and sometimes the 
very sound of hammer striking 
at copper occupies his mind with 
not much distant memories…
like that he traveled through the 
time and thrown to another time in 
history…where exactly women 
wore Jelbab (kind of loosen dress-
es and scarf) and were busy with 
their daily chores and on the other 
side men were make living, and in 
between professional polo play-
ers were attracted the attention 
of Shah Abbas; that suddenly the 
potent King of Safavid Dynasty 
shout out: “stop the game…take 
horses to their stable…I need to 
take some rest”. Polo players and 
bystanders were scatter in blink 
of an eye. Then again, he saw 

people’s effort for living, and 
out of nowhere a hand touch his 
shoulder: May I help you? –No. 
Thank You. He becomes cau-
tious. He organizes his thoughts 
and decides to go. To go and to 
watch… watch wherever to ben-
efit to a great extent from history 
and its effects. But…but he still 
does not take a step forward that 
notice himself sitting…yes, sit-
ting…sitting on a wheelchair…”
Tourism is for all. Actually, tour-
ism must be for all. Human soul 
needs recreation after tolerating 
ups and downs of daily life. It 
needs regaining energy to con-
tinue life better. But there are also 
people who cannot travel and visit 
anywhere, as normal people do…
these people are disabled…
Nowadays, different software 
and applications advented to help 
disable people, which makes the 
presence of these kind of people 
easy in society. One of these ap-
plications is BAM, whose web-
site is a suitable source of fitting 
information. This web-based 
information system is in fact the 
product of the first phase of the 
project identifying sites suitable 

for people with disabilities, which 
are to be visited in the next phases, 
visit the remaining points, publish 
information and complete its 
web site.
The idea of BAM application (a 
customization database) is based 
on evaluating status of prominent 
public touristic sites of Tehran 
and then other cities of the coun-
try of Iran by carefully selected 
standards upon research and visit, 
so that to process collected data 
in a comprehensive database of 
touristic sits suitable for people 
with disabilities and make the 
data accessible in the application 
and the website accompanying 
online searchable maps for public 
use. 
By conducting this project, in ad-
dition to identifying and introduc-
ing accessible touristic sites, by 
promotional and advertising ac-
tivities it would be possible to in-
spire a social movement for urban 
planners and builders to consider 
special needs of other people such 
as people with disabilities, vet-
erans and senior citizens in their 
urban developing plans. 
To participate in this system com-

pletion phase, whose application 
is also available, you can suggest 
or even introduce sites with tour-
ism potential that you know or 
had a trip there. Also by rating 
the accessibility of a site, you can 
provide better information for 
people with disabilities. 
Every new introduced place and 
site means more accessible places 
for people with disabilities, vet-
erans, and senior citizens to an 
accessible world with no limits. 
By reviewing Access Now ap-
plication, we found out that unfor-
tunately just one accessible place 
for this purpose was introduced 
in Iran, which is Mellat Cinema 
Complex in Tehran. From tour-
ism point of view, this applica-
tion and website is important for 
introducing places with facili-
tating facilities, for whatever 
purposes those places use for: 
official, commercial, therapeu-
tic, or recreational and tourism 
purposes, which are our main 
considerations, for traveling and 
moving people with disabilities 
and also introducing such places 
to those people and motivate them 
to have a visit.
What is important is that by shar-
ing data it would be possible to 
provide better and more attend-
ance of people with disabilities 
in society and help in develop-
ing accessible tourism industry, 
because there are some tourism 
sites equipped with facilities for 
disable people due to remaining 
unknown, those disable people 
deprive from using them. 
Hoping for the day that our lovely 
Iran be the most accessible tour-
ism destination in the world…
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told me most of this group members 
know each other and travel with each 
other. For this reason, in urgent situ-
ations and places where we had lim-
ited time, they came to help Tala vol-
untarily. Last day at airport, Tala’s 
husband asked me to borrow him my 
microphone after I finished my speech. 
When I let him to give his speech, he 
thanked and appreciate every one for 
taking care of them and help them; and 
he told me if I did not help them, they 
could not travel to Iran. He gave his 
speech with tears clogged his throat, 
and at last a drop of tear flowed on his 
cheek. 
For me, the presence of Tala as a dis-
able tourist was not bothering me. 
Wherever I could, I tried my best to 
help her, I felt responsible for her. All 
the group loved her. She had a beautiful 
characteristic and despite her disease 
she was not weak and by patience and 
tolerance she followed the group. But 
even if I do more than my responsi-
bilities and whole the group and other 
tourists help a disable tourist, it is not 
possible to ignore weak points in tour-
ist attractions and monuments and 
other parts of tourism industry such as 
transportation, etc. in our country. I re-
member, my tourist “Sally” remarked 
this point to director of hotel in Saraye 
Ameriha, Kashan. She remarked an 
interesting point and I, as a tourism 
expert, strongly confirm her point:
“Most tourist who came to your coun-
try are retired, it means you encounter 
with elders. Meanwhile, young peo-
ple are not usually rich to take luxury 
hotels, and hotels with not luxurious 
services are acceptable for them. But 
I expect as tourist who take a five star 
hotel to not have this much trouble in 
climbing stairs. I love to accommo-
date in traditional hotels and pay for 
a five star hotel, but you would better 
to prepare comfortable conditions for 
your tourists, that he pleasurably pay 
for such cost”. 
I hope that authorities take such sug-
gestions and expectations seriously, 
and by preparing appropriate facilities 
keep tourists with disabilities satisfied. 46

Notes From a Tour Guide 
Golden Needs of a Tourist!
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Her name was Tala; and in Persian 
tala refers to “gold”. This group 
were from china, but they were 

from Mongolian race, even Tala herself. 
She came with her husband. From the very 
beginning, when their luggage checked out, 
I realized she walk with difficulties. We 
began our tour from Tehran. In long visits, 
such as visiting Golestan Palace, I noticed 
she sat down in middle of visit and give up 
rest of the visit. The Chinese tour guide ex-
plained she is suffering kind of disease that 
make her trouble in moving one hand, one 
leg and some facial muscles, and when she 
cannot continue, she just sits down. We had 
to take care of her and manage the group in a 
way to not make trouble for other members 

of the tour. 
Next day, when we left Tehran toward 
Shiraz, Chinese guide had me to request 
for front seats for this couple. I did so, and 
although I explained the circumstances, 
when I received boarding passes, they 
arranged middle seats for the group. Only 
thing I could do for her was asking for a 
wheelchair and a lift, that flight crews co-
operate with me in this case. Distance be-
tween seats was that much little that even 
us, in complete healthy state, had trouble 
in sitting! This problem was not end here. 
None of the visited places had any facil-
ity for people with disabilities. Just in 
Dowlat Abad Garden in Yazd prepared 
wheelchair for this tourist. As usual, in Is-

fahan we had problem in climbing stairs of 
Sheikh Lotfallah Mosque. For many times 
me and my colleagues asked authorities to 
prepare a wooden or metal ramp in these 
stairs considering most tourists are elders 
or there might be visitors with some dis-
abilities, or there might be an accident for 
a person and he cannot climb these stairs 
for a while; but, well….!
Tala was not murmurous but very patient. 
She told me before her disease she was 
a singer. Once in an appropriate time 
in road of Tabriz to Takab, she sang me 
some piece of songs. Her voice was really 
charming. 
Lucky she and I, rest of the group were 
careful about her. Then, Chinese guide 

Notes From a Tour Guide 
Golden Needs of a Tourist!
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Guatre there are unique landscapes could 
not be found in any other parts of beautiful 
Iran. Chabahar-Guatre Road must be con-
sidered as one of the most wonderful roads 
of Iran that at any time of the year you can 
experience driving in a road that charms 
any tourist and visitor. 
Gelafshan Mountains
Gelafshan Mountains Springs are one 
of the wonders of Chabahar, located in 
northwestern of the Chabahar Port. In these 
mountains there are springs who spray mud 
toward the sky. During thousands of years 
these accumulated dried muds create some 
amazing mountains known as Gelafshan 
Mountains. The natural phenomenon of 
spaying mud springs has an important 
place among local beliefs. Local people 
believe that when these springs spraying 
mud it is a sign of grace and blessings from 
the skies and heaven. 
Tis Village
Ancient Tis Village located in 5km north-
western Chabahar. During reign of Achae-

menid Empire (550-330 BC) Tis was one 
of the important commercial ports. Since 
in ancient times tradesmen used elephants 
for transporting their goods, by touring in 
the village you can find many old wells and 
elephant straps. There are ancient castles 
since Portuguese occupation (1515-1622 
AD) that has a good view over the ocean. 
Other tourist attractions of Tis are a recrea-
tional coast, a fishing quay, three wonder-
ful holes in the mountain with their amaz-
ing stories and even their holiness, and Tis 
mosque and its minaret. 
A Tour in Chabahar
In the ever-spring port of Iran, ancient and 
modern urban texture are located next to 
each other in a harmonious way. Enjoy-
ment of walking in its ancient bazaar is 
indescribable. Near modern commercial 
center, you can visit Persian crocodile 
known as “Gandoe Crocodile”. If you are 
curious to hanging around and surfing the 
town you can have a visit to old building of 
Telegraph office, holy foothold of Elias the 

prophet, and the Temple of Imamzadeh. 
Taste local foods in ancient bazaar of ever-
spring port and ask for the fruit of Papaya 
from fruit stores. Do not miss the coast of 
Darya Bozorg (the Great Sea Coast) and its 
natural aquarium. 
Let’s go to Darak…!!!
Located in 170km western Chabahar along 
Makran Sea, there is a pure and unique 
region where desert and sea meet. In this 
region sand dunes go back to back to the 
bosom of the sea. The queue of palm trees 
adorns azure blue of the sea creates a mag-
nificent landscape of wonders of nature, 
which few assume there would be such a 
coastline at heart of eastern Iran. 
Actually. Ever-spring land is a brilliant 
jewel of southeastern Iran, which presents 
a very different travel experience to any 
tourist. From its unique and fascinating 
beaches to its Baluch culture and delicious 
foods and fruits, and astonishing roads, all 
make memories that touch every tourist 
hearts. 

Land of Waves and Corals, 
 Ever-Spring Land, Chabahar
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In southeaster of Iran, along sea shores 
of Makran Sea and Indian Ocean lies 
a jewel of unknown beauties. A land 

whose four season is one, and that is the 
beautiful spring. A land full of wonders and 
a paradise of unknowns which enamors 
any visitor and tourist. I remember for the 
first time when I had a trip to this part of our 
infinite beautiful country, Iran, on my way 
near the city of Iranshahr, the nature around 
the road began to change as if I were about to 
enter a new land, and the more I got closer to 
Chabahar port the more attractive the nature 
became, and absorb eyes of any passer. I was 

drowned to the beauties of the roadside 
and I could not believe that such a diverse 
and attractive area exist in this corner of 
our beautiful Iran. Vegetation, camels in 
roadsides, and even color of the soil and 
shapes of the mountains were astonishing 
me. When I arrived to Chabahar port, it 
was unbelievable that such an important 
commercial and tourism jewel with rich 
history exist in the most southeast point 
of the country. 
Chabahar Port is a seaport in Chabahar 
located in southeastern Iran, on the Gulf 
of Oman. It serves as Iran’s only oceanic 
port of the country. The port of Chabahar 

is located on the Makran coast of Sistan 
and Baluchistan Province, next to the 
Gulf of Oman and at the mouth of Strait 
of Hormuz. It is the only Iranian port with 
direct access to the Indian Ocean; thus, it is 
known as Golden-Gate of the country and 
it is the important free zone in southeast-
ern part of Iran. 
Attractions of Ever-Spring Land:
Ramin Village
Located in eastern part of Chabahar. In 
this village there are ancient trees known 
as “Makr-e Zanan” (Women trick) or 
“Anjir-e Maabed” (Figs of Temples) dat-
ing back to more than 500 years ago and 
located in front of an ancient grave yard 
in the village. 
Ramin-Chabahar Road can bring you and 
enchanting half-day trip. You can enjoy 
amazing landscape of waves smashing 
coral reefs. 
Lipar Wetland (Pink Wetland)
Located in 10km east of Ramin village; 
Pink Wetland! Due to the pink color soil 
of the region, a pink wetland is created be-
tween two mountains; this phenomenon is 
so dramatic that any tourist unconsciously 
admires the creator of all these differences 
and beauties. 
A Tour to Mars, Martian Mountains 
(Miniature Mountains)
Experience a tour to Mars in a trip 
to Chabahar. Located in 50km east of 
Chabahar, in the road of Chabahar-Guatre 
Road, just nexst to the road. Miniature 
Mountain are extension of Zagros Moun-
tain Range and extended even to Pakistan. 
High wrinkled mountains with various 
forms represents the glory of Expression-
ism and Realism in festivals of beauty and 
charm, it is as you enter another planet, 
and the glittering splendor gives you a 
dreamy look to these mountains.
Chabahar-Guatre Road
In the road from Chabahar Port to Gulf of 

Land of Waves and Corals, 
 Ever-Spring Land, Chabahar
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Etymology of this region is such that it 
composed of two part, Kal+Jeni.
“Kal” is a term refers to canyons or paths 
created by floods and water flow. And due 
to locals’ believe for existence of fairies in 
this canyon the second part, “Jeni”, were 
added to its name. 
This canyon in some parts has U shape and 
in some other parts has V shape. When look 
up at the sky, you would just see a small 
part of sky at the distance of two tall walls, 
and in some other parts due to closeness of 
two walls there would be no sign of the sky; 
it would be just you surrounded by rocky 
walls. 
Here is very different with its surrounding 
deserts. Here water is not rare and it can be 
find in every corner. There are small water-
falls that locals call them “Sholan”. Ponds 
were created and some have depth up to 5 
meters and they are suitable for swimming 
and enjoying cool water in scorching hot 
weather. Water erosion in this place is at 
its peak and has created strange motifs at 
riverbed. After this region, the land become 
dry and arid. Water directed to a Qanat and 
the canyon deprived from water. A little 
feather some holes inside walls attract your 
attention. 
At the first sight you may feel that these 
holes are made due to natural water erosion, 
but by attentively look you find out that they 
are man-made. There is entrance of a well 
at height of 2 meters from ground level, 
you can go inside by help of a companion; 
this well has 7 to 8 meters height from its 
entrance, and you can go upward by using 
holes dug inside the body of the well. Then 
after the well you reach a hall with two 
vestibule, each contains some rooms. All of 
them are man-made and were created inside 
of such weird canyon. The trace of archi-
tectures’ axes are still visible on its rooms. 
According to opinion of Cultural Heritage 
Organization experts, this monument dates 
back to Sassanid Era and it seems used for 
monotheism ritual of “Chele Neshini”. 
Structure of Kal-e Jeni
Kal-e Jeni composed of a main Kal (Can-
yon) and a subsidiary Kal. The main Kal 
begins from the palm-grove and reaches to 
Azmighan Village. Main water flow, who 
invites green plants to a sip of water on its 
way, begins from the Azmighan Spring. 

This water flow through a channel and 
reaches to a qanat and abandon the main 
kal. Unique wanders and the remnants 
of Gabre people colonies begins here. In 
Azmighan village the beautiful combina-
tion of palm trees and rice fields is observ-
able simultaneously. The natural growth of 
a palm-grove at heart of such arid desert is 
eye catching. 
Attractions of Kal-e Jeni
Existence of tunnels and houses known 
as colonies of Gabre people inside rocky 
walls, which were built by Zoroastrian 
inhabitants, are another attraction of this 
canyon. Probably these colonies were date 
back to Sassanid Era. Holes and tunnels of 
these colonies located inside rocky walls of 
the canyon. Accessible path to these holes 
is a difficult path. In the path to these holes 
there are tunnals that probably used as con-
nection roads.
Access Road
On the Road of Isfahan-Tabas, after passing 
Naein and Khor Towns, you will arrive to 
Tabas. Azmighan Village located at 48km 
northeastern Tabas. After finishing asphalt 
road and reaching to Azmighan Village 
and passing 5km not paved road, you will 
arrive to the canyon. There are two paths to 

enter the canyon. One is at end of not paved 
road, which is actually the beginning of the 
canyon; and the second is in the middle of 
not paved road, and you can enter the can-
yon through a cleavage created by the act of 
natural erosion. Our suggestion is the first 
path. There is a water flow in the first path 
that created a green region. Nutrally growth 
dense palm trees and canebrake are located 
at the beginning of the canyon.
Suggestions of Kooleh
Put visiting this wonderful canyon in your 
trip to South Khorasan Province. Keep an ex-
tra set of clothes, essentially for your sudden 
desire to swim inside pools of the canyon, to 
do it without any concern and worries. Take 
suitable climbing shoes and shoes suitable 
passing the canyon. Take are of this natural 
phenomena in your trip to Kal-e Jeni, and by 
not have any trace of damages in this canyon 
keep local people and other visitors happy. 
Do not travel to this region alone and have 
companion of a local guide. Canyon has 
very tall with high steep that can cause many 
dangers. To go inside the canyon you have 
to be familiar with region, and even if you do 
not believe in fairies never go walk alone in 
the canyon, because there is a high possibility 
to get lost. 
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If you are interested drowning in a world of wonders, follow this amazing offer of Kooleh:

51

A Horrific Destination,  
Kal-e Jeni Canyon
Always the mysteries and wonders of nature attract human beings to itself. Some are adventur-

ous and go for mysteries and wonders, and some others take caution and await for the truth to 
be discovered. Discovering truths is the stimulus of getting on the road. Follow Kooleh, we 

are going to Kal-e Jeni region, Tabas County, South Khorasan Province. Kal-e Jeni or the valley of fair-
ies is a canyon located in Azmighan Village, northern Tabas County, South Khorasan Province, along 
turnout of a Qanat located nearby. A mysterious land, a silent valley, with cool and nice weather at hart 
of scorching hot land that effects of life in there at least dates back to Sassanid Empire Era (224-651 AD). 
A beautiful and wonderful canyon that locals call it valley of fairies. 
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تلفن:   093۸160۸962
t.me/samarfarm

جواب خود را به شماره زیر ارسال کنید
 تا یکی از برندگان اشتراک یک ساله 
مجله گردشگری سپاهان )کوله(  باشید.

3000483020
www.sepahantourism.ir

مســابقه  جواب 
می زنی  حــدس 
اینجا کجاســت؟ 

)شماره 15(
خانه الری ها یکی از 
نمونه های معماری 
اصیل ایرانی است 
که واقع در شهر یزد و با 150 سال سن متعلق به دوران 
قاجار است. این خانه در تاریخ 24 بهمن ماه سال 1375 
با شماره  ثبتی 1۸37 در فهرست آثار ملی کشور به 
ثبت رسیده است. این خانه مساحتی برابر 1700 متر و 
زیربنایی معادل 1200 متر را به خود اختصاص داده است 
و یکی از نمونه های زیبا و عالی خانه های اعیانی قرن 
سیزدهم  را به تصویر می کشد. مالک این خانه یکی 
از تجار برجسته  الری در شهر یزد به نام حاج محمد 
ابراهیم الری و بنیان گذارش حاج غالمحسین مالزینل 
بوده است. در ســال 1363 این بنای تاریخی توسط 
میراث فرهنگی یزد از صاحبش که در آن زمان آقای 

علی یزدی نژاد بود خریداری و مرمت شد.
برندگان مجله شــماره پانزدهم:   مریم حسینی و 
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تاریخی 
این استان

ساز موالنا

بلیغ
ستاره ای 

کم نور
شهر مرزی مفلوج

این استان بلندترین 
قله برادر مادر

ماالمال
سپهر

سنگ ترازو

پارازیتپدربزرگ
گوهرها
مداومت

زائوترسان
صریحکمیابکجاست؟
خودرویی 

فرانسوی
خدای 
نت منفیدرویش

آتشکده ای 
زبانه آتشدر این استان
نوعی الکل

بلدرچین

مسیب اقرلوجدول گردشگری شماره 10 ویژه استان ایالم طراح



لیست منوی رستوران آرین:
◄  شیشلیک

◄ چلو کباب کوبیده
◄ چلو جوجه کباب ممتاز

◄ چلو جوجه کباب معمولی
◄ چلو کباب میکس

◄ چلو جوجه کباب بختیاری
◄ زرشک پلو با مرغ

◄ چلو ماهی
◄ خورشت قیمه

◄ خورشت سبزی
◄ استامبولی

در میهمانــی هــای خــاص، جشــن هــای بــه یــاد ماندنــی) عقد، 
عروســی، تولــد و ...( در فضایــی ویــژه بــا غذاهــای متنــوع و با 
کیفیــت عالــی بــه صــورت یکســره از 10 صبــح الــی 12 شــب 

آمــاده پذیرایــی از شــما عزیــزان مــی باشــد.

تنها کافی است یکبار امتحان کنید 
ما به کار خود اطمینان داریم  آدرس: شاهین شهر

  خیابان شریعتی)ژاندارمری(
 روبروی کالنتری 11
 داخل زیر زمین

تلفن: 0913۸۸43622 
09162۸05659 
 با مدیریت حسین پور
452۸0913

 غذای سالم و با کیفیت متفاوت 
را با ما تجربه کنید

 آماده عقد قرارداد با شرکت ها 
 و ارگان های دولتی و خصوصی 

و دانشگاه ها

با پیک رایگان

رستـوران آرین

مزرعه پروش شترمرغ

اولین فروشگاه جامع اینترنتی فرآوری 
محصوالت شترمرغ در شرق اصفهان
  گوشت،روغن،صابون
 کیف وکفش،چرم،
 شاه پر،گردگیر

 پوکه تخم مینیاتور 
وخاتم کاری

 از تولید
به مصرف

سفارشات پذیرفته می شود

تلفن:   093۸160۸962
t.me/samarfarm

َسمــر



سفره خاهن سنتی

 بام جلفا

خیابان حکیم نظامی، کوچه سنگ تراش ها، کوچه چهارسوق ها،عمارت شکرچیان
تلفن : 36275060 - 031       همراه : 09120252205








