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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

 مريم محمدى
ــان، در عصر كنونى  همدان پيام: به عقيده كارشناس
ــى  ــه يكى از پايه هاى اساس ــگرى، ب اقتصاد گردش
ــده است و افزون  اقتصادى تجارى جهان  تبديل ش
بر اين، خيلى از برنامه ريزان و سياستگذاران توسعه 
نيز از صنعت گردشگرى به عنوان ركن اصلى توسعه 

پايدار ياد مى كنند.
ــاى بخش دولتى  ــى ظرفيت ها و توانمندى ه  معرف
ــركت هاى  ــب حضور دفاتر و ش ــى در قال و خصوص
ــاى ايرانگردى در  ــافرتى و معرفى توره خدمات مس
ــويق آحاد مردم به سفر بخشى ديگر از  راستاى تش

اهداف برگزارى جشنواره هاى فصلى است.
افزايش سطح همكارى ميان تشكل هاى گردشگرى، 
معرفى فرهنگ و تمدن غنى و ظرفيت هاى فرهنگى، 
ــرى از مزيت ها و  ــى و طبيعى منطقه و بهره گي تاريخ
ــت و ارتقاى جايگاه تمدن  ظرفيت هاى آن براى تثبي
ايران از جمله اهدافى است كه با برگزارى جشنواره ها 

و فستيوال هاى فصلى محقق مى شود.
ــومين صنعت بزرگ دنيا  ــگرى به عنوان س  گردش
ــل ارز، تأمين  ــتغال زايى باعث تحصي ــر اش عالوه ب
ــادل فرهنگ ها  ــع عادالنه ثروت و تب ــش، توزي آرام
ــتغال 3 ــگر زمينه اش ــا ورود هر گردش ــود. ب مى ش
ــاس  ــى 5 نفر فراهم مى گردد؛ به طورى كه بر اس ال
پيش بينى سازمان جهانى جهانگردى تا سال2010
ــغلى دنيا در  ــد از فرصت هاى ش ــالدى 43 درص مي
ــگرى خواهد بود و در آينده  ارتباط با صنعت گردش
ــاخص اقتصادى  نزديك اين صنعت به مهمترين ش

هر كشور تبديل خواهد شد.
ــنواره هاى مختلف از  ــتيوال ها و جش   برگزارى فس
ــا صنايع مرتبط با  ــتند كه ب جمله راهكارهايى هس
ــنواره ها و  اوقات فراغت پيوند تنگاتنگى دارند. جش
فستيوال هاى فصلى اخيرا به عنوان بخشى از امواج 
ــازمان هاى توريستى در  ــده اند كه س نوينى تلقى ش

بسيارى از كشورها تمركز خاصى بر آن داشته اند. 
ــده تنها تا سال 2000 ــى هاى انجام ش  طبق بررس
ــم گوناگون  ــت كه مراس ــده اس ــن ش ميالدى روش
ــينمايى و ... ،  ــنواره هاى هنرى و س ــه جش از جمل
ــر 400 ميليارد دالر در  ــدى بالغ ب ــى با درآم تجارت
ــت. ميانگين درآمد  ــرده اس ــطح جهانى ايجاد ك س
ناخالص ملى در كمپانى هاى برگزاركننده اين قبيل 
جشنواره ها در سال 2000 حدود 2/38 ميليون دالر 

برآورد شده است. 
ــتيوال هاى گوناگون بر  ــم و فس ــر تاثير مراس از نظ
صنعت توريسم نيز محققان و سياستگذاران توريسم 
معتقدند كه برگزارى يك جشنواره يا مراسم خاص 
ــى و ... مى تواند نقطه كليدى براى  فرهنگى يا ورزش
ــم در  ــادى كار در صنعت توريس ــأله كس ــل مس ح
فصل هاى ركود گردشگرى باشد. مثال برگزارى يك 
جشنواره زمستانى مى تواند مشكل ركود توريسم در 

فصل زمستان را حل كند.
ــوى سازمان ملى  ــر شده از س ــاس آمار منتش بر اس
ــردش مالى و پول  ــى ميزان گ ــم، كره جنوب توريس
ــده در مدت برگزارى جشنواره فيلم بوزان  خرج ش
ــال 2000 نزديك 30 هزار دالر بوده و تنها به  در س
ــنواره شهر بوزان در جدول  دليل برگزارى اين جش
ــهرهاى توريستى جهان در سال 2000 در رديف  ش

دوم قرار گرفت. 
ــنواره ها و هر نوع مراسمى به  بنابراين، برگزارى جش
طور خاص مشوق و محرك قدرتمندى براى جذب 
ــت ها به يك مقصد خاص محسوب مى شود؛  توريس
ــتر و اقامت بيشتر در  زيرا حداقل اثر آن، خريد بيش
محل و منطقه اى است كه محل برگزارى آن مراسم 

است. 

ــان  ــت كه كارشناس ــت و اثر آن به حدى اس اهمي
ــتيوال ها از بزرگترين  ــم و فس ــه مراس ــد ك معتقدن
ــتغال براى سكنه محلى هستند و خود  بازارهاى اش
ــاكنان و مقامات محلى نسبت  ايجاب مى كند كه س
ــراى تامين نياز  ــاخت هاى الزم ب ــعه زيرس ــه توس ب

توريست ها اقدام كنند.
ــتيوال بين المللى فيلم هاى انيميشن كه هرساله  فس
ــود نقش بسيار مهمى در  در ادينبورگ برگزار مى ش
ــت؛ به طورى كه  ــم اسكاتلند يافته اس رونق توريس
اخيرا طبق گزارش هاى منتشر شده بيشترين سهم 
را در رونق توريسم فرهنگى اسكاتلند بدست آورده 

است.
ــتيوال در  ــان برگزارى اين فس ــه عقيده متخصص ب
ادينبورگ سبب سرازير شدن سيل دوستداران فيلم 
ــن هاى محبوب  ــه يكى از بزرگترين لوكيش و هنر ب

عالم سينما شده است.

ــتيوال  ــران اجرايى فس ــس» از مدي ــارك كازين «م
ــا جايى كه به صنعت  ــى فيلم مى گويد: «ت بين الملل
ــم و به ويژه توريسم فرهنگى مربوط مى شود  توريس
ــر را در  ــه بزرگترين اث ــم ك ــى مى بيني ــا به خوب م

ادينبورگ داشته است.»
ــم  ــتيوال هاى هنرى در رونق توريس ــش فس اما نق
ــت. طبق  ــب توجه اس ــم جال ــادا ه ــوى كان تورنت
ــوى مقامات توريسم  ــى هاى انجام شده از س بررس
ــهر باالترين ركورد را در كسب درآمد  تورنتو اين ش
ــت آورده است و با  ــال 2010 بدس ــم در س توريس
ــمين رتبه را از نظر  ــدى بالغ بر 9/7 درصد شش رش
ــهرهاى مهم امريكاى شمالى  جذب توريست در ش
ــتون  ــكو، ميامى و بوس نظير نيويورك، سانفرانسيس
ــت. اين در حالى است كه طى دو  ــت آورده اس بدس
ــته در جايگاه دهم جدول جاى داشته  ــال گذش س

است.
ــأله به ويژه با توجه به ركود اقتصاد جهانى  اين مس
ــس در  ــين هاى پلي ــن ماش ــش گرفت ــر آت و تصوي
خيابان هاى تورنتو كه در بسيارى از رسانه ها منتشر 

شد، اهميت بسيار دارد. 
طبق آمارهاى موجود تعداد كرايه اتاق در هتل هاى 
تورنتو در سال 2010 به 8/93 ميليون نفر رسيد كه 
نرخ رشد اشغال هتل ها در اين شهر را به 9/7 درصد 

از سال 2009 باالتر برد.
ــتيوال هاى هنرى فستيوال هاى   اما صرفنظر از فس
ــده اى در رونق  ــيار تعيين كنن ــى نيز نقش بس فصل
ــا مى كنند. به  ــورهاى مختلف ايف ــم در كش توريس
ــم در چين  ــينهوا، اخيرا مقامات توريس ــزارش ش گ
ــت سال نو  اعالم كردند كه در طول هفت روز نخس
ــور تعداد سفرهاى انجام شده در  چينى در اين كش
اين كشور به بيش از 70 درصد افزايش يافته است.

طبق آمارهاى اعالم شده تعداد سفرهاى خارجى با 
سرعت شگفت آورى افزايش يافته است اما بر اساس 
ــزرگ باالترين  ــتى ب ــن داده ها مقاصد توريس همي
ــت را در روز نخست تعطيالت سال نو  تعداد توريس
قمرى چين داشته اند. به عنوان مثال پارك مركزى 
ــت جذب كرده  ــانگهاى بيش از 13500 توريس ش
است كه حدود 30 درصد بيشتر از روز نخست سال 

نو ميالدى چين در سال گذشته بوده است.
اما همزمان با سفر مردم چين به كشورهاى خارجى 
ــت هاى خارجى نيز براى مشاهده  بسيارى از توريس
ــم ويژه جشنواره سال نو اين كشور كه شهرت  مراس

جهانى دارد، به اين كشور سفر كرده اند.
طبق گزارش هاى اعالم شده شهرهاى جنوبى چين 
ــت هاى  ــراى گروه هاى مختلفى از توريس بويژه پذي
ــگرى چين كه  آلمانى و ژاپنى بودند. صنعت گردش
ــال گذشته به آرامى روند رو به رشدى را  در پنج س
ــاله 15 درصد افزايش درآمد داشته  آغاز كرده، هرس
و حدود 13/5 ميليون نفر در اين بخش يا در صنايع 

وابسته به آن اشتغال دارند. 
ــال 2015 درآمد  ــت كه تا س ــده اس پيش بينى ش
ــه بيش از  ــن ب ــور چي ــم در كش ــل از توريس حاص

342,01 ميليارد دالر افزايش يابد.
■ جشنواره فانوس ها در سئول 

ــا 15 نوامبر در  ــاله 11 ت ــنواره فانوس ها هرس جش
ــئول به نام كى ايگو  ــهرهاى نزديك به س يكى از ش
ــود. هزار طرح هنرى با فانوس در  چون برگزار مى ش
ــنواره به نمايش گذاشته شده و گردشگران  اين جش
زيادى را از نقاط مختلف كره جنوبى و تمامى جهان 

به سئول مى كشاند.
ــنواره به  ــى دات آى آر، اين جش ــزارش بانك ــه گ ب
ــتان اين  ــهور بوده و از 20 اس ــنواره عالئم مش جش

كشور در اين نمايشگاه و مسابقه شركت مى كنند.
 جشنواره فيلم ونيز   

ــگر باالى 10 سال   در قالب اين طرح، از هر گردش
ــه قصد اقامت طوالنى مدت را در ونيز دارد، مبلغ  ك
ــت كه  ــد، اين در حالى اس 25 يورو اخذ خواهد ش
ــگران ونيز در قالب تورهاى يك  بخش اعظم گردش
روزه از اين شهر ديدن مى كنند و ونيز روزانه ميزبان 

60 هزار گردشگر است. 
ــاالنه حدود 20 ميليون گردشگر از شهر تاريخى  س
ــازمان  ــراث جهانى س ــت مي ــز» كه در فهرس «وني
ــيده، ديدن مى كنند كه  ــكو» نيز به ثبت رس «يونس
ــرح، 20 ميليون  ــود اجراى اين ط پيش بينى مى ش

ــد،  ــته باش ــهر درآمد داش يورو براى اين ش
ــه درآمد حاصل  ــت ك اين در حالى اس

ــد 20 ميليون  ــن طرح و درآم از اي
ــل از اجراى طرح  ــى حاص يوروي

«بليت گردشگر» صرف مرمت 
تاريخى  ــار  آث ــدارى  و نگه

ــد كه  ــد ش ــز خواهن وني
ــته  ــال هاى گذش در س

ــار  آث ــان  كارشناس
به  ــبت  نس تاريخى 
شهر  اين  ــرايط  ش
ــدار  ــى هش تاريخ

داده اند.
ــران  ــور اي  در كش

ــرى  ــا الگوگي ــز ب ني
ــر و  ــورهاى ديگ از كش

ــا و توانمندى هاى هر منطقه  ــه ظرفيت ه با توجه ب
برگزارى چنين جشنواره ها و فستيوال هايى در چند 

سال اخير آغاز شده است.
جشنواره گردشگرى سفر به زيستگاه زاغ بور استان 
ــى پرنده نگرى و  ــبت "روز مل ــمنان، كه به مناس س
ــنايى  ــدگان مهاجر" و با هدف آش ــتقبال از پرن اس
ــاهرود  ــگرى ش ــا قابليت هاى گردش ــگران ب گردش
ــگرى تهران همزمان با  برگزار شد، جشنواره گردش
ــنواره گردشگرى سفر  روز جهانى جهانگردى، جش
ــنواره گردشگري  ــقايق كالپوش، جش ــت ش به دش
زمستانه با محوريت توريسم ورزشي تهران، جشنواره 
ــه خراسان جنوبى،  ــگرى عشايرى در سربيش گردش
ــهر برفي»  چهارمحال و  ــنواره گردشگري «ش جش
بختياري و جشنواره آش زنجان، جشنواره تابستانى 
ــنواره گالب گيرى كاشان نمونه هايى از  كيش و جش
ــنواره ها و فستيوال هاى فصلى است كه با هدف  جش
شناساندن ظرفيت ها و توانمندى هاى هر منطقه در 
مناطق مختلف كشور در طول سال برگزار مى شود.

  به اعتقاد فعاالن حوزه گردشگرى، هرچند برگزارى 
ــنواره هاى فرهنگى هنرى به لحاظ تنوع  چنين جش
و نشاطى كه دارند مى توانند تأثير بسزايى در جذب 
ــند، ولى به اعتقاد مسئوالن  ــته باش ــگر داش گردش
ــه در زمان و مكانى ثابت برگزار  هنرى به دليل آنك
ــگرى  ــر چندانى در صنعت گردش ــوند، تأثي نمى ش
ــت  ــتگذاران صنع ــان و سياس ــد. محقق نمى گذارن
ــنواره يا  ــگرى معتقدند كه برگزارى يك جش گردش
ــى، مى تواند  ــم خاص فرهنگى هنرى يا ورزش مراس
ــادى كار در  ــأله كس ــدى براى حل مس ــه كلي نقط
ــود يا مناطق  ــگرى در فصل هاى رك ــت گردش صنع

هدف گردشگرى باشد. 
در واقع برگزارى اين جشنواره ها در شهرها و استان هاى 
ــگر خواهد  ــزايى در جذب گردش ــر بس مختلف تأثي
ــنواره ها  ــام افرادى كه در اين جش ــت؛ چراكه تم داش
ــهرها و ديدار  ــركت مى كنند با حضور در اين ش ش
ــگرى آن، سابقه ذهنى خوبى از  از جاذبه هاى گردش

آنچه كه ديده اند با خود به همراه مى برند. 
ــهر و  ــد از نقاط مختلف ش ــر با بازدي ــوى ديگ از س
ــيار زيادى پيرامون آن شهر به  استان، اطالعات بس
دست خواهند آورد كه انتقال آن به ديگران مى تواند 

زمينه  ساز حضور ساير گردشگران در آن شهر باشد. 
اگر در زمان برگزارى جشنواره هاى فرهنگى هنرى 
ــتان  ــگران يك اس به آمار بازديد كنندگان و گردش
ــگران روبه رو  ــش تعداد گردش ــود، با افزاي توجه ش
ــد با برنامه ريزى هاى  ــد و اين امر مى توان خواهيم ش

صحيح، هر سال بيش از سال قبل باشد. 

در واقع برگزارى اين جشنواره ها 
در شهرها و استان هاى مختلف 

تأثير بسزايى در جذب گردشگر 
خواهد داشت؛ چراكه تمام 

افرادى كه در اين جشنواره ها 
شركت مى كنند با حضور در اين 

شهرها و ديدار از جاذبه هاى 
گردشگرى آن، سابقه ذهنى خوبى 

از آنچه كه ديده اند با خود به 
همراه مى برند. 

شايد ديگر برف نيايد
زمستان را فراموش كن
از امروز به فكر نوروز باش
كه آن را از دسـت نـدهى
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 محمد سهرابى
ــگ و مباحث  ــت حوزه فرهن ــام: اهمي همدان پي
ــوده و نقش و  ــات مختلف باال ب ــي از جه فرهنگ
ــود كه نگاه  تأثير اين حوزه در جامعه باعث مى ش
ــوى مسئوالن و  ــائل فرهنگى همواره از س به مس
ــد. در اين  ــران امور مختلف، ويژه باش تصميم گي
ــون فرهنگي  ــتگاه ها و نهادهاي گوناگ ميان دس
ــنگيني بر عهده دارند و تمام  ــئوليت هاي س مس
ــش مؤثري در  ــاي آنها نق ــا و فعاليت ه برنامه ه
تغيير سطح و ميزان رشديافتگي جامعه به لحاظ 

فرهنگي دارند.
ــا وجود ظرفيت ها و امكانات فراوان  عالوه بر اينه
ــگاه مهم فرهنگ  ــو و جاي ــمند از يك س و ارزش
ــوي ديگر باعث  ــد و بالندگي جامعه از س در رش
ــوان يكي از  ــث فرهنگي به عن ــده تا مباح گردي
ــده و در  ــعه تعريف ش مهم ترين محورهاي توس
ــورد توجه قرار گيرد. به  برنامه ريزي هاي كالن م
ويژه اينكه كشور ما هم به لحاظ سابقه درخشان 
ــت برخورداري  ــي و هم از جه ــي و تمدن فرهنگ
ــه آموزه هاي  ــمند در زمين از منابع غني و ارزش
ــگاه ممتازي در  ــالمي از جاي ديني و فرهنگ اس
ــوده و ضرورت دارد كه  ــن خصوص برخوردار ب اي
ــواره در كانون  ــائل و موضوعات فرهنگي هم مس

توجه مسئوالن و برنامه ريزان جامعه قرار گيرد.
ــي و بهره مندي از  ــورداري از چنين موقعيت برخ
ــاي فرهنگي به ويژه  ــار و فوايد فعاليت ه همه آث
ــكوفايي جامعه مستلزم  ــتاي توسعه و ش در راس
ــردن امور  ــح و پيش ب ــير صحي ــت در مس حرك
ــري اين حوزه  ــي بدون تأثيرپذي مختلف فرهنگ
ــائل و چالش هاي سياسي است  ــمند از مس ارزش
كه متأسفانه در طول سال هاي گذشته به انحاى 
ــف حوزه فرهنگ و برنامه هاي تخصصي آن  مختل

را تحت شعاع قرار داده است.
ــگري و صنايع  ــازمان ميراث فرهنگي، گردش س
ــتي از جمله دستگاه هاي مهم فرهنگي است  دس
ــاهد  ــه از اين چالش ها به دور نمانده و بارها ش ك
ــي در ابعاد مختلف بر  تأثيرگذاري مسائل سياس

فعاليت هاي اين سازمان بوده ايم. 
ــت بر  ــايه سياس به طوري كه از نگاه خيلي ها س
ــر سازمان ميراث فرهنگي به گونه اي سنگيني  س
ــائل اصلي  ــرده كه گاهي اوقات برنامه ها و مس ك
ــطح منازعات  ــازمان به جهت باال رفتن س اين س
ــي از آنها، به حاشيه  ــي و چالش هاي ناش سياس

رانده شده و تا حدودي كمرنگ گرديده است.
ــت كه سازمان ميراث فرهنگي،   اين در حالي اس
ــتي در برگيرنده حجم  ــگري و صنايع دس گردش
ــا و فعاليت هاي فرهنگي  ــترده اي از برنامه ه گس
ــور  ــعه كش ــوده و بالطبع نقش فراواني در توس ب
دارد. لذا توجه به اين بخش و تالش براي پيشبرد 
ــير صحيح خود، از ضروريات  صحيح امور در مس
ــازمان مهم است و هيچگاه نبايد مسائل و  اين س
چالش هاي بيروني، برنامه ها و فعاليت ها در حوزه 

فرهنگ و گردشگري را تحت شعاع قرار دهد.
يكي از جلوه هاي مهم اين گونه سياست زدگي ها و 
تأثيرپذيري برنامه هاي سازمان ياد شده از مسائل 
سياسي، چالش هاي مربوط به رؤساي سابق اين 
ــدن  ــي ش ــازمان بوده كه نه تنها باعث سياس س
ــتگاه كامًال فرهنگي  تمام امور مربوط به يك دس
ــده، بلكه زمينه هاي ضعف در عملكرد سازمان  ش
ــده را فراهم نموده است. در اين ميان هم  ياد ش
ــازمان و هم  نوع فعاليت ها و اقدامات مديريت س
مواضع و رويكردهاي سياسي آنها منشأ بسياري 
ــكالت  گشته و چالش هاي سياسي در اين  از مش

حوزه را پررنگ تر كرده است.
ــپرده  ــخص اين چالش ها از زمان س به طور مش
ــازمان ميراث فرهنگي به مشايي آغاز  ــدن س ش
ــي نيز تا حدودي ادامه  ــد و البته در زمان بقاي ش
يافت. مواضع سياسي اين دو شخص در خصوص 
ــائل مختلف ديني، سياسي، فرهنگي و حتي  مس
ــا واكنش نخبگان،  ــي و تاريخي كه باره اجتماع
ــيون، علما و حتي مراجع تقليد را موجب  سياس

ــاد فرهنگي را به  ــد، نه تنها مديران اين نه گردي
ــاز سياسي تبديل كرد، بلكه در  چهره هاي خبرس
بلندمدت باعث سنگيني سايه سياست بر سر يك 

سازمان كامًال فرهنگي شد.
همچنين نوع فعاليت ها و برنامه هاي اين سازمان 
ــا و مخالفت هايي  ــد اعتراض ه و اقداماتي كه ش

ــتردگي اين  ــه جهت گس ــت و ب ــه دنبال داش ب
مخالفت ها، بازتاب هاي سياسي آنها نيز فراوان بود. 
ــازمان ميراث  به طوري كه اخبار و گزارش هاي س
ــگري نه فقط در بخش خبرهاي  فرهنگي و گردش
ــتر از آن به صورت  ــانه ها، بلكه بيش فرهنگي رس

خبرهاي سياسي منتشر و انعكاس مي يافت.

ــئوالن  ــا و اقدامات مس ــه موضع گيري ه اين گون
ــازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و  ــين س پيش
ــياري از آگاهان  ــتي باعث شد كه بس صنايع دس
ــازمان به عنوان حيات خلوت  سياسي، از اين س
ــايه تعبير كنند. به نحوي  دولت و حتي دولت س
كه تصميمات و اقدامات رئيس و حاميان وي در 
ــازمان نه فقط در حوزه هاي فرهنگي بلكه  اين س
مهم تر و بيشتر از آن در خصوص مسائل سياسي 
بوده و آثار و بازتاب هاي آن نيز در حوزه سياست 

بيش از بخش فرهنگ ديده شود.
ــازمان ياد  ــارت مجلس بر س ــي نبود نظ از طرف
ــئوالن آن در قبال  ــخگو نبودن مس ــده و پاس ش
نمايندگان، به جهت استقالل آن از وزارتخانه ها، 
ــت كه با توجه به تأثيرگذاري  چالش  ديگري اس
مسائل سياسي بر اين سازمان در طول سال هاي 
گذشته، بيش از پيش پررنگ تر شده و مشكالت 
ــراي  ــژه ب ــه وي ــي را ب ــاي فراوان و محدوديت ه
ــت. هر چند با  نمايندگان مجلس ايجاد كرده اس
ــازمان و ورود روح ا... احمدزاده  تغيير مديريت س
ــد تقريباً  ــئوليت آن، رون ــوزه مس ــي به ح كرمان
متفاوتي آغاز شده و بسياري از چالش هاي قبلي 

كمرنگ شده است.
تمام اين موارد و مشكالتي كه به دليل اثربخشي 
ــازمان ميراث  ــائل سياسي بر فعاليت هاي س مس
ــگري و صنايع دستي، براي اين  فرهنگي، گردش
ــال هاي اخير ايجاد شده، در قالب  سازمان در س
ــته و به نحوي برنامه هاي  ــتاني نيز نمود داش اس
سازمان ميراث فرهنگي استان را تحت شعاع قرار 

داده است.
ــاً از جايگاه  ــتان همدان كه اتفاق ــن امر در اس اي
ــوردار بوده و به لحاظ وجود  فرهنگي بااليي برخ
ــات و توانمندي هاي فراوان در  ــا، امكان ظرفيت ه
ــت و از  ــيت بااليي اس ــن زمينه، داراي حساس اي
ــعه  آنجايي كه بخش مهمي از ضرورت هاي توس
ــود و فرهنگ  ــتان به اين حوزه مربوط مي ش اس
ــعه به  و مباحث فرهنگي از جمله محورهاي توس
حساب مي آيد، لذا تالش ها و اقدامات مسئوالن و 
دست اندركاران سازمان ميراث فرهنگي در استان 
ــرايط خاص  ما و انتظارات فراواني نيز به جهت ش

استان از اين مسئوالن مي رود.
اهميت موضوع در استان همدان ايجاب مي كند 
كه برنامه ها و فعاليت هاي سازمان ميراث فرهنگي 
بدون تأثيرپذيري از مسائل و چالش هاي سياسي، 
ــود. چالش هايي كه گاه باعث  دنبال و پيگيري ش
ــد اين سازمان و محسوس  كندي روند رو به رش

بودن آثار و نتايج فعاليت ها، شده است. 

 محمدمهدى خلجى
ــى همچون  ــرب المثل هاي ــام: وجود ض همدان پي
ــت»، « ميهمان روزى اش  «ميهمان حبيب خداس
ــا ميهمان بركت  ــفره ب ــا خود مى آورد»، « س را ب
ــى و  ــزرگان دين ــاى ب ــترى دارد» و توصيه ه بيش
ــى، فرهنگى ما در مبحث برخورد با ميهمان و  علم
ديگر افراد جامعه در فرهنگ گفتارى و نوشتارى و 
رفتارى جامعه ايران نشان از لزوم برخورد مناسب 
و درست با ديگر افراد جامعه خصوصا اگر ميهمان 

باشند را گوشزد مى كند.
ــورد با ديگران  ــث و چگونگى برخ در همين مبح
يكى از مباحث مهم چگونگى برخورد با گردشگران 
ــور ما  ــتان و يا كش ــهر، اس ــت كه ميهمان ش اس
هستند، چرا اگر به ذهن خود رجوع كنيد برخورد 
ــهر و يا استانى ديگر  ــفر به ش ديگران را هنگام س
ــد با خاطره خوب  ــز فراموش نكرده ايد و تا اب هرگ
ــن برخورد منجر  ــد از آن ياد مى كنيد و همي ــا ب ي
ــتان، منطقه و يا  ــما درباره شهر، اس به قضاوت ش
كشورى مى شود و اين نكته در عصر امروز كه عصر 
ــه و همه دنيا را دهكده جهانى  ارتباطات نام گرفت

نام نهادند بسيار مهم است.
ــاعت  ــت و چهار س ــما مى توانيد در بيس امروز ش
ــد و در همه اين  ــور به جنوب بروي ــمال كش از ش
ــود  ــه به راحتى نيز انجام مى ش ــافرت هايى ك مس

انتظار برخورد مناسب را داريد.
ــاى مختلف  ــطه ظرفيت ه ــتان همدان به واس اس
ــگرى يكى از استان هاى  تاريخى، طبيعى و گردش
ــازمان هاى مربوط اين  ــت و اگر س ــافر پذير اس مس
ــتان  ــل و صحيح اس ــى كام ــه معرف ــر در زمين ام
ــمگير  ــوان انتظار حضور چش ــت گمارند مى ت هم
ــت، چرا  ــى را در همدان داش ــگران خارج گردش
ــاى، حيقوق  ــتر و مردخ ــطه آرامگاه اس كه به واس
ــينا  نبى(ع)، كتيبه هاى گنجنامه، آرامگاه بوعلى س
و باباطاهر، گنبد علويان و مبحث خواهر خواندگى 
ــت، استان  ــده اس ــتان طرح ش كه به تازگى در اس

ــا و مذاهب مختلف دنيا  همدان در همه فرهنگ ه
ــگرانى از  جاى خود را دارد و مى تواند مقصد گردش

هر صنف و گرايشى باشد.
ــم مى طلبد كه در مبحث  ــال با توجه به اين مه ح
چگونگى برخورد با گردشگران سازمان هاى مربوط 
ــده و دوره هاى مختلف  ــوزه وارد كار ش ــه اين ح ب

آموزشى و كاربردى را برگزار نمايند. 
ــاهاى  ــطه وجود كليس ــه واس ــدان ب ــتان هم  اس
ــاى  ــى و آرامگاه ه ــاى مذهب ــف و اقليت ه مختل
ــم مذهبى  ــد در مبحث توريس ــاوت مى توان متف
ــود و انتظار مى رود در اين حوزه  ــز وارد كار ش ني
آموزش هاى الزمى براى تورها و راهنماهاى آن به 

انجام برسد.
ــيار قابل توجه  مبحث ديگر كه امروزه در دنيا بس
است و نهادهاى مختلفى در اين حوزه به فعاليت 
ــتند  ــغول هس و آموزش نيروهاى متخصص مش
ــت كه بايد گفت استان  توريسم ماجراجويانه اس
ــاختارهاى طبيعى شگرف و  همدان با داشتن س
ــتفاده را  ــر مى تواند از اين موضوع بهترين اس بك
ــه در اين باره نيروهاى  ــرطى ك كند و آنهم به ش
مختلف آموزش هاى الزم را در اين زمينه ببينند 
ــت ها چگونه برخورد  ــد با اينگونه توريس و بتوانن

نمايند.
ــه، مى تواند با  ــم ماجراجويان صنعت خاصه توريس
حداقل امكانات، ارزآورى خوبى براى استان داشته 
ــم را در  ــافرتى بايد اين مه ــاى مس ــد و توره باش

آموزش هاى خود كامال لحاظ كنند.
ــب را در چادر به  ــت ماجراجو مى خواهد ش توريس
شوق ديدن صخره ها و ماه در ارتفاع بخوابد و صبح 

موج مهاجرت پرندگان را رصد كند.
ــى هاى  ــتان با انجام آموزش ــافرتى اس تورهاى مس
ــم استان تكانى  مختلف مى توانند به صنعت توريس
ــى رمقمى بيرون  ــن حالت ب ــتان را از اي داده و اس
ــتانى، تاريخى،  ــار باس ــيده و طبيعت بكر، آث كش
ــر دنيا معرفى كنند و پذيراى  مذهبى را در سراس

ميهمانان زيادى باشند.

برخورد با گردشگران نيازمند آموزش است

سايه سنگين سياست بر گردشگرىسايه سنگين سياست بر گردشگرى
و چالش هاى آنو چالش هاى آن اي بـرف 

ببار!
 مريم مقدم

همدان پيام: بارش برف، سـردي هوا، همدان پيام: بارش برف، سـردي هوا، 
نوشـيدن يك فنجـان چـاي داغ و نوشـيدن يك فنجـان چـاي داغ و 
نشسـتن كنار يك بخـاري گرم تنها نشسـتن كنار يك بخـاري گرم تنها 
خاطره اي نيسـت كه از يك زمستان خاطره اي نيسـت كه از يك زمستان 

به جاي مي ماند.به جاي مي ماند.
دي مـاه كه از راه مي رسـد چشـم ها دي مـاه كه از راه مي رسـد چشـم ها 
بـه آسـمان دوخته مي شـود تا برف بـه آسـمان دوخته مي شـود تا برف 
ببارد و سرخ و سـفيد شدن آسمان ببارد و سرخ و سـفيد شدن آسمان 
خبر از آمدن و نيامدن برفي مي دهد خبر از آمدن و نيامدن برفي مي دهد 
كه عمـرش به تابش يـك پرتو گرم كه عمـرش به تابش يـك پرتو گرم 

خورشيد بستگي دارد.خورشيد بستگي دارد.
زمسـتان كه مي شـود با بارش برف، زمسـتان كه مي شـود با بارش برف، 
تنهـا تنهايـي اسـت كـه در دل هر تنهـا تنهايـي اسـت كـه در دل هر 
آدمي ريشـه مي زند و غيرقابل انكار آدمي ريشـه مي زند و غيرقابل انكار 
اسـت. اگر بـرف ببـارد... دامنه هاي اسـت. اگر بـرف ببـارد... دامنه هاي 
الونـد با تن پوش سـفيد بـرف رنگ الونـد با تن پوش سـفيد بـرف رنگ 

مي گيرد و شاد مي شود.مي گيرد و شاد مي شود.
بـرف ايـن بركـت آسـمان و زمين بـرف ايـن بركـت آسـمان و زمين 
امـا اگر ديـر ببـارد انگار چشـمان امـا اگر ديـر ببـارد انگار چشـمان 
زاگرس نشـينان گمشـده اي را تمنا زاگرس نشـينان گمشـده اي را تمنا 
شـدن  انباشـته  از  پـس  شـدن مي كنـد.  انباشـته  از  پـس  مي كنـد. 
كوچـه  در  زمسـتاني  كوچـه برف هـاي  در  زمسـتاني  برف هـاي 
پس كوچه هـاي شـهر تصويـر برفي پس كوچه هـاي شـهر تصويـر برفي 
همدان، زيباي بي جاني است كه نگاه همدان، زيباي بي جاني است كه نگاه 

كردني است.كردني است.
صـداي پاي عابران پياده كه بر حجم صـداي پاي عابران پياده كه بر حجم 
خالـي برف فشـار مي آورنـد، گوش خالـي برف فشـار مي آورنـد، گوش 
دادني اسـت و امـا رخ نمايان كردن دادني اسـت و امـا رخ نمايان كردن 
كوچه هـاي برفـي در زمسـتان تنها كوچه هـاي برفـي در زمسـتان تنها 
نشـاني اسـت كـه دل آدم را راضي نشـاني اسـت كـه دل آدم را راضي 

مي كند.مي كند.
طبيعـت چهارفصـل، رنـگ به رنگ طبيعـت چهارفصـل، رنـگ به رنگ 
مي شـود اما تنها زمسـتان است كه مي شـود اما تنها زمسـتان است كه 
بـا رنـگ سـفيد برفش بي حـرف و بـا رنـگ سـفيد برفش بي حـرف و 
حديث تريـن رنگ جهان را به جهان حديث تريـن رنگ جهان را به جهان 

عرضه مي كند.عرضه مي كند.
سـفيد و سـاده، بي آاليـش و پاك، سـفيد و سـاده، بي آاليـش و پاك، 
آنقدر يك دسـت و ناب كـه با لمس آنقدر يك دسـت و ناب كـه با لمس 
كـردن آن هر دل آشـوب زده اي رام كـردن آن هر دل آشـوب زده اي رام 

مي شود.مي شود.
روزهاي زرد پاييز كه رخت مي بندد، روزهاي زرد پاييز كه رخت مي بندد، 
از پشـت پنجره خانه ها نـگاه نگران از پشـت پنجره خانه ها نـگاه نگران 
كودكان كه ابرهاي شناور در آسمان كودكان كه ابرهاي شناور در آسمان 
را بـا نگرانـي ورق مي زننـد، ديدني را بـا نگرانـي ورق مي زننـد، ديدني 
اسـت. خـوب مي شـود فهميـد در اسـت. خـوب مي شـود فهميـد در 
غيبـت برف هم هواي دلشـان برفي غيبـت برف هم هواي دلشـان برفي 
اسـت و اي واي اگر زمستان برسد و اسـت و اي واي اگر زمستان برسد و 

برف نبارد.برف نبارد.
آن وقت دستان ملتمس كودكانه شان آن وقت دستان ملتمس كودكانه شان 
در آرزوي درسـت كـردن يك گلوله در آرزوي درسـت كـردن يك گلوله 
بـرف، بر صـورت گـرم پنجـره اتاق بـرف، بر صـورت گـرم پنجـره اتاق 
كشـيده مي شـود و اين آخر داستان كشـيده مي شـود و اين آخر داستان 
نيسـت، تنهـا كـودكان نيسـتند كه نيسـت، تنهـا كـودكان نيسـتند كه 

دلشان را نيامدن برف مي گيرد.دلشان را نيامدن برف مي گيرد.
امروز كه اولين ماه از فصل زمسـتان امروز كه اولين ماه از فصل زمسـتان 
به نيمه رسيده است بياييد با هم دعا به نيمه رسيده است بياييد با هم دعا 
كنيم تا دل سـرد آسمان زودتر آب كنيم تا دل سـرد آسمان زودتر آب 

شود و برف ببارد...شود و برف ببارد...

برگزارى جشنواره
نشاط اجتماعى را 

مضاعف مى كند
 سمانه جهانگيرى عرش

همدان پيـام: اسـتان همدان با قدمتـى ديرينه به همدان پيـام: اسـتان همدان با قدمتـى ديرينه به 
گواه تاريخ زمينه هاى زيادى براى رشـد و توسعه گواه تاريخ زمينه هاى زيادى براى رشـد و توسعه 
يافتگـى داشـته و دارد كـه در طـول سـال هاى يافتگـى داشـته و دارد كـه در طـول سـال هاى 
گذشـته و به ويژه سـال هاى اخير، گاهي برخى از گذشـته و به ويژه سـال هاى اخير، گاهي برخى از 
اين اسـتعدادها به لحاظ نبود و يـا كمبود فضايى اين اسـتعدادها به لحاظ نبود و يـا كمبود فضايى 
براى بروز، از دست رفته و جاى خود را به معضالت براى بروز، از دست رفته و جاى خود را به معضالت 
اجتماعى چون بيكارى، اعتياد و در نهايت گسست اجتماعى چون بيكارى، اعتياد و در نهايت گسست 

خانواده ها بر اثر طالق داده است.خانواده ها بر اثر طالق داده است.
شايد اگر به چند مورد از فرصت هاى از دست رفته شايد اگر به چند مورد از فرصت هاى از دست رفته 
استان، اشاره كنيم تكرار مكرراتى بيش نباشد، اما استان، اشاره كنيم تكرار مكرراتى بيش نباشد، اما 
به وضوح مى توان ركود در اسـتان بـه لحاظ نبود به وضوح مى توان ركود در اسـتان بـه لحاظ نبود 
فضايى براى بروز اسـتعدادها و تخليه شور جوانى فضايى براى بروز اسـتعدادها و تخليه شور جوانى 
را شـاهد بـود، چنانچه بـا كمرنگ شـدن انگيزه را شـاهد بـود، چنانچه بـا كمرنگ شـدن انگيزه 
مسـئوالن و پيگيرى نكردن هر دسـتگاهى براى مسـئوالن و پيگيرى نكردن هر دسـتگاهى براى 
تداوم و ايجاد جشـنواره هايى كـه بتوان از آنها به تداوم و ايجاد جشـنواره هايى كـه بتوان از آنها به 
نفع مردم بهره گرفت، آمار مشـكالتى كه دامنگير نفع مردم بهره گرفت، آمار مشـكالتى كه دامنگير 

جامعه شده است، فراوان مى شود.جامعه شده است، فراوان مى شود.
تنها جشنواره  اى كه هم اينك مردم استان همدان تنها جشنواره  اى كه هم اينك مردم استان همدان 
بـه آن دل خـوش كرده اند، جشـنواره زمسـتانه بـه آن دل خـوش كرده اند، جشـنواره زمسـتانه 
اسـت كه گويا مسئوالن مرتبط چشـم به آسمان اسـت كه گويا مسئوالن مرتبط چشـم به آسمان 
دوخته اند تا برفى از آسـمان ببارد تا شايد بتوانند دوخته اند تا برفى از آسـمان ببارد تا شايد بتوانند 
اين جشـنواره را به سـالمت در حـد رفع تكليف اين جشـنواره را به سـالمت در حـد رفع تكليف 

برگزار كنند.برگزار كنند.
بـه راسـتى چـرا مديـران فرهنگى، آموزشـى و بـه راسـتى چـرا مديـران فرهنگى، آموزشـى و 
اجتماعـى تالش براى برگزارى جشـنواره ها را در اجتماعـى تالش براى برگزارى جشـنواره ها را در 

برنامه خود ندارند.برنامه خود ندارند.
روز كودك بدون برنامه سـپرى مى شود و كودكان روز كودك بدون برنامه سـپرى مى شود و كودكان 
تنهـا با يك برنامه روزشـان را سـر مى كنند. روز تنهـا با يك برنامه روزشـان را سـر مى كنند. روز 
زن تنهـا به چند سـخنرانى و يا برنامه آموزشـى زن تنهـا به چند سـخنرانى و يا برنامه آموزشـى 
ختم مى شـود. روز سـرباز، روز معلم، روز طبيعت ختم مى شـود. روز سـرباز، روز معلم، روز طبيعت 
و هـزاران عنـوان روزى كه در تقويم مـا ايرانيان و هـزاران عنـوان روزى كه در تقويم مـا ايرانيان 
تنها نامشان به ثبت رسـيده است بدون برگزارى تنها نامشان به ثبت رسـيده است بدون برگزارى 
برنامـه اى هيجان انگيز به پايان مى رسـد و سـال برنامـه اى هيجان انگيز به پايان مى رسـد و سـال 
كه تمام مى شـود، تقويم ورق مى خـورد تا همين كه تمام مى شـود، تقويم ورق مى خـورد تا همين 
برنامه هاى ناچيز دوباره با چند تغيير كوچك براى برنامه هاى ناچيز دوباره با چند تغيير كوچك براى 
سـال جديد تكرار شـوند، اما تكرارى كه هيچگاه سـال جديد تكرار شـوند، اما تكرارى كه هيچگاه 
خاطره اى شيرين از آن در ذهن نمى ماند. به همين خاطره اى شيرين از آن در ذهن نمى ماند. به همين 
دليل كودكان ما گوشه گير مى شوند والدين عصبى دليل كودكان ما گوشه گير مى شوند والدين عصبى 
و عبوس هستند و حوصله صحبت كردن ندارند و و عبوس هستند و حوصله صحبت كردن ندارند و 
از همه مهم تر نوجوانان و جوانان ما سردرگم كوچه از همه مهم تر نوجوانان و جوانان ما سردرگم كوچه 
و بازار به دنبال جايى براى تخليه روح و روان خود و بازار به دنبال جايى براى تخليه روح و روان خود 

مى گردند.مى گردند.
امـا آنچـه حائز اهميت اسـت آن اسـت كـه بايد امـا آنچـه حائز اهميت اسـت آن اسـت كـه بايد 
تالش شـود كه جشـنواره هايى متنوع با توجه به تالش شـود كه جشـنواره هايى متنوع با توجه به 
اسـتعداد اسـتان براى مردم در نظر گرفته شـود اسـتعداد اسـتان براى مردم در نظر گرفته شـود 
و بـا پيش بينى و برنامه از قبل طراحى شـده با از و بـا پيش بينى و برنامه از قبل طراحى شـده با از 
دست رفتن جشـنواره اى، جشنواره اى ديگر جاى دست رفتن جشـنواره اى، جشنواره اى ديگر جاى 
آن بنشيند تا فضاى شاد و مفرح براى مردم استان آن بنشيند تا فضاى شاد و مفرح براى مردم استان 

هميشه مهيا باشد. هميشه مهيا باشد. 
حال كه همه مسـئوالن اين روزها چشم به آسمان حال كه همه مسـئوالن اين روزها چشم به آسمان 
آبـى و آفتابى همـدان دوخته اند به آنـان توصيه آبـى و آفتابى همـدان دوخته اند به آنـان توصيه 
مى كنيم بـه جاى اين همه انتظـار براى چيزى كه مى كنيم بـه جاى اين همه انتظـار براى چيزى كه 
با حكم ايـزد متعال براى انسـان مى آيد كمى هم با حكم ايـزد متعال براى انسـان مى آيد كمى هم 
با تدبير خود به فكر جشنواره هاى رنگى براى اين با تدبير خود به فكر جشنواره هاى رنگى براى اين 
اسـتان باشـند و باور كنند كه بهانه براى برگزارى اسـتان باشـند و باور كنند كه بهانه براى برگزارى 
جشنواره فراوان است كه همت و اراده مى خواهد.جشنواره فراوان است كه همت و اراده مى خواهد.

برگـزارى جشـنواره هايي ماننـد كوه پيمايـى در برگـزارى جشـنواره هايي ماننـد كوه پيمايـى در 
قله هاى الوند، جوان، هنر هاى دسـتى، نقاشى و... قله هاى الوند، جوان، هنر هاى دسـتى، نقاشى و... 
مى تواند نشـاط را بـه جوانان هديه دهـد كه بايد مى تواند نشـاط را بـه جوانان هديه دهـد كه بايد 

منتظر همت مسئوالن امر در اين خصوص باشيم.منتظر همت مسئوالن امر در اين خصوص باشيم.

چرا از ظرفيت هاي 
بكر صنعت گردشگري 

شهرمان استفاده نمي شود
 مهدى ناصرنژاد

همدان پيـام: موضـوع روز سـرفصل  اخبار همدان پيـام: موضـوع روز سـرفصل  اخبار 
زمسـتاني نشريات همدان شـده است، اما زمسـتاني نشريات همدان شـده است، اما 
و اگرهـاي برگزاري جشـنواره زمسـتاني. و اگرهـاي برگزاري جشـنواره زمسـتاني. 
در چهار سال گذشـته جشنواره زمستاني در چهار سال گذشـته جشنواره زمستاني 
بـا خوبـي و خوشـي در همـدان برگـزار بـا خوبـي و خوشـي در همـدان برگـزار 
شـده اسـت و به گفته كارشناسان ميراث شـده اسـت و به گفته كارشناسان ميراث 
فرهنگي كه دسـتي در برگزاري همايش و فرهنگي كه دسـتي در برگزاري همايش و 
تجليگاه هـاي فرهنگي و هنري در اسـتان تجليگاه هـاي فرهنگي و هنري در اسـتان 
همـدان دارنـد، يكى از جشـنواره اي كه با همـدان دارنـد، يكى از جشـنواره اي كه با 
ظرفيت و جنبه هاي مثبت، سـال هاي اخير ظرفيت و جنبه هاي مثبت، سـال هاي اخير 
با ميزباني اسـتان همدان در سطوح ملي و با ميزباني اسـتان همدان در سطوح ملي و 
بين المللي برگزار شـده ، همين جشـنواره بين المللي برگزار شـده ، همين جشـنواره 

زمستاني است.زمستاني است.
شايد برگزاري موفق اين جشنواره ملي در شايد برگزاري موفق اين جشنواره ملي در 
ايران اسـت كه مطبوعات اسـتان به ويژه ايران اسـت كه مطبوعات اسـتان به ويژه 
روزنامـه همدان پيـام را در چنين ايامي به روزنامـه همدان پيـام را در چنين ايامي به 
تكاپوي تهيه گزارش هاي گوناگون پيرامون تكاپوي تهيه گزارش هاي گوناگون پيرامون 
اين بسـته عظيم فرهنگي و هنري انداخته اين بسـته عظيم فرهنگي و هنري انداخته 

است.است.
 البته بـه مصداق مثل معـروف «هيچ گلي  البته بـه مصداق مثل معـروف «هيچ گلي 
بي خار نيسـت» يا «هر مسـير سـربااليي، بي خار نيسـت» يا «هر مسـير سـربااليي، 
يك سـرپاييني هم دارد»، اين جشـنواره يك سـرپاييني هم دارد»، اين جشـنواره 
ظـن  بـه  اگرچـه  همـدان  در  ظـن زمسـتاني  بـه  اگرچـه  همـدان  در  زمسـتاني 
دست اندركاران آن و بسياري از شهروندان دست اندركاران آن و بسياري از شهروندان 
همدانـي كه از آن خاطرات خوشـي دارند، همدانـي كه از آن خاطرات خوشـي دارند، 
خـوب و موفـق بـوده وليكـن زحمت هاي خـوب و موفـق بـوده وليكـن زحمت هاي 
دوش  بـر  آن  برگـزاري  بـراي  دوش فراوانـي  بـر  آن  برگـزاري  بـراي  فراوانـي 
مسـئوالن اسـتاني تحميـل شـده و قطعًا مسـئوالن اسـتاني تحميـل شـده و قطعًا 
چالش و دغدغه هاي زيادي هم سوغات راه چالش و دغدغه هاي زيادي هم سوغات راه 

خود داشته است. خود داشته است. 
واقعيت موضوع اين اسـت كه همه ساله در واقعيت موضوع اين اسـت كه همه ساله در 
آستانه برگزاري جشنواره، مشكالت اجرايي آستانه برگزاري جشنواره، مشكالت اجرايي 
و مالـي زيـادي دسـت و پاگير مسـئوالن و و مالـي زيـادي دسـت و پاگير مسـئوالن و 
متوليان چنين جشنواره بزرگي بوده و بدون متوليان چنين جشنواره بزرگي بوده و بدون 
شـك همين اما و اگرها و بشـود يا نشودها، شـك همين اما و اگرها و بشـود يا نشودها، 

جزو آسيب هاي اصلي جشنواره است. جزو آسيب هاي اصلي جشنواره است. 
يكـي از دغدغه هـاي بـزرگ، برنامه ريزان يكـي از دغدغه هـاي بـزرگ، برنامه ريزان 
چنيـن جشـنواره اي در طـول سـال هاي چنيـن جشـنواره اي در طـول سـال هاي 
گذشته، شرايط جوي و بودن يا نبودن برف گذشته، شرايط جوي و بودن يا نبودن برف 

بوده و هست.بوده و هست.
 امسـال هم شـرط بزرگ مسـئوالن اصلي  امسـال هم شـرط بزرگ مسـئوالن اصلي 
جشـنواره يعنـي همـان سـازمان ميراث جشـنواره يعنـي همـان سـازمان ميراث 
فرهنگي، همين اسـت كه «اگر برف ببارد» فرهنگي، همين اسـت كه «اگر برف ببارد» 
البته حرف هاي زيـادي مي تواند پيش اين البته حرف هاي زيـادي مي تواند پيش اين 
جمله كوتـاه اگر برف ببارد، وجود داشـته جمله كوتـاه اگر برف ببارد، وجود داشـته 

باشد.باشد.
 يكـي از اين حرف هـاي نگفتـه، بي گمان  يكـي از اين حرف هـاي نگفتـه، بي گمان 
همان شـرط اول و آخر يعني بودجه است. همان شـرط اول و آخر يعني بودجه است. 
مسأله بودجه همين قدر بدانيم كه همه اش مسأله بودجه همين قدر بدانيم كه همه اش 
دسـت خود مسئوالن استاني نيست و بايد دسـت خود مسئوالن استاني نيست و بايد 
شـرايط كلي و راه كارهاي قانوني آن فراهم شـرايط كلي و راه كارهاي قانوني آن فراهم 

شود؛ بخت و اقبال هم خيلي شرط است.شود؛ بخت و اقبال هم خيلي شرط است.
اين موضـوع بخت و اقبال هـم مانند «اگر اين موضـوع بخت و اقبال هـم مانند «اگر 
برف ببـارد»، آمد، نيامـد دارد. با تمام اين برف ببـارد»، آمد، نيامـد دارد. با تمام اين 
احوال همـه اهل فن و جماعـت آينده نگر احوال همـه اهل فن و جماعـت آينده نگر 
واقف هستند كه صرف انجام برنامه اي نظير واقف هستند كه صرف انجام برنامه اي نظير 
جشـنواره به شكل زمسـتاني آن، فرصت جشـنواره به شكل زمسـتاني آن، فرصت 
بزرگي بـراي خوشـه چين هاي اجتماعي و بزرگي بـراي خوشـه چين هاي اجتماعي و 

اقتصادي در استان است. اقتصادي در استان است. 
صنعـت  مي توانـد  زمسـتاني  صنعـت جشـنواره  مي توانـد  زمسـتاني  جشـنواره 
گردشـگري اسـتان همـدان را از خـواب گردشـگري اسـتان همـدان را از خـواب 
زمستاني و عادت تاريخي خود بيدار كند. زمستاني و عادت تاريخي خود بيدار كند. 

عظيمي  سـرمايه گذاري هاي  عظيمي خوشـبختانه  سـرمايه گذاري هاي  خوشـبختانه 
براي از قوه به فعل درآوردن اسـتعدادهاي براي از قوه به فعل درآوردن اسـتعدادهاي 
گردشـگري و سياحتي در اسـتان همدان گردشـگري و سياحتي در اسـتان همدان 

انجام شـده اسـت و تله كابيـن گنجنامه با انجام شـده اسـت و تله كابيـن گنجنامه با 
زيرساخت هاي منحصر به فرد خود بخشي زيرساخت هاي منحصر به فرد خود بخشي 

از چنين سفره گسترده و آماده است.از چنين سفره گسترده و آماده است.
مجموعـه سـياحتي غار عليصـدر با دماي مجموعـه سـياحتي غار عليصـدر با دماي 
مطبوع و دلچسـب خود در روزهاي سـرد مطبوع و دلچسـب خود در روزهاي سـرد 
زمسـتان و ضـرورت معرفـي ايـن ويژگي زمسـتان و ضـرورت معرفـي ايـن ويژگي 
بزرگ، امكان ديگري براي رونق بخشـيدن بزرگ، امكان ديگري براي رونق بخشـيدن 
به جشنواره زمسـتاني است. يادمان نرفته به جشنواره زمسـتاني است. يادمان نرفته 
كه جشـنواره زمسـتاني در همدان حداقل كه جشـنواره زمسـتاني در همدان حداقل 
نخسـتين  سـال هاي  همـان  در  دوره  نخسـتين دو  سـال هاي  همـان  در  دوره  دو 
شـكل گيري جشـنواره، ميزبـان جمعي از شـكل گيري جشـنواره، ميزبـان جمعي از 
سـفيران و كارداران كشـورهاي برجسـته سـفيران و كارداران كشـورهاي برجسـته 

جهاني در كشورمان بود. جهاني در كشورمان بود. 
به بهانه حضور سفيران كشورهاي خارجي به بهانه حضور سفيران كشورهاي خارجي 
در همدان كارگروه هـاي مختلف اجتماعي در همدان كارگروه هـاي مختلف اجتماعي 
و اقتصـادي با همـكاري اداره كل بازرگاني و اقتصـادي با همـكاري اداره كل بازرگاني 
و ديگـر سـازمان هاي دخيـل در اسـتان و ديگـر سـازمان هاي دخيـل در اسـتان 
برگزار شـد كه تداوم چنيـن حركت هايي برگزار شـد كه تداوم چنيـن حركت هايي 
بـراي  خيزشـي  سـكوي  بـراي مي توانسـت  خيزشـي  سـكوي  مي توانسـت 
بازرگان هـا و فعاالن عرصه  هـاي اقتصادي، بازرگان هـا و فعاالن عرصه  هـاي اقتصادي، 
صنعتي و اجتماعي اسـتان به سمت بازار و صنعتي و اجتماعي اسـتان به سمت بازار و 

ديگر كانون هاي جهاني باشد. ديگر كانون هاي جهاني باشد. 
آيا برنامه ريزي براي حضور مجدد سفيران آيا برنامه ريزي براي حضور مجدد سفيران 
و يـا نمايندگان مجامع جهاني و بين المللي و يـا نمايندگان مجامع جهاني و بين المللي 
در هر سطحي به بهانه جشنواره امسال در در هر سطحي به بهانه جشنواره امسال در 
همدان، نمي تواند درشرايط حساس كنوني همدان، نمي تواند درشرايط حساس كنوني 

به نقطه عطفي تبديل شود.به نقطه عطفي تبديل شود.
البتـه فراهم كردن چنين بسـتري بسـيار البتـه فراهم كردن چنين بسـتري بسـيار 
سـخت و دشـوار و مسـتلزم برنامه ريـزي سـخت و دشـوار و مسـتلزم برنامه ريـزي 
گسـترده با كمك تصميم گيران حوزه هاي گسـترده با كمك تصميم گيران حوزه هاي 
سياسي و اجرايي كشـورمان است. وليكن سياسي و اجرايي كشـورمان است. وليكن 

شدني و دست يافتني است.شدني و دست يافتني است.
كنـار  در  و  قالـب  در  كـه  طـوري  بـه  كنـار   در  و  قالـب  در  كـه  طـوري  بـه   
جشنواره هاي ملي و بين المللي به هر بهانه جشنواره هاي ملي و بين المللي به هر بهانه 
و در هـر فصلي از سـال، ايده هاي جديد و و در هـر فصلي از سـال، ايده هاي جديد و 
خالقانه بسـياري را مي توان ترسيم كرده و خالقانه بسـياري را مي توان ترسيم كرده و 
به مرحله عمل درآورد و اين امر مسـتلزم به مرحله عمل درآورد و اين امر مسـتلزم 
خالقيـت، مديريـت و نـوآوري از جانـب خالقيـت، مديريـت و نـوآوري از جانـب 

مديران حوزه هاي گوناگون اجرايي است. مديران حوزه هاي گوناگون اجرايي است. 
نبايد فراموش كنيم كشـور و جامعه اي كه نبايد فراموش كنيم كشـور و جامعه اي كه 
در حركت به سمت پيشرفت و تعالي است، در حركت به سمت پيشرفت و تعالي است، 
بايد با سري باال و چشماني باز راه بپيمايد. بايد با سري باال و چشماني باز راه بپيمايد. 
حركـت روان، مصمـم و با هـدف در چنين حركـت روان، مصمـم و با هـدف در چنين 
بستر دشوار و پرسنگالخ، نيازمند خالقيت بستر دشوار و پرسنگالخ، نيازمند خالقيت 
و نوآوري هاي جديـد و غيرقابل پيش بيني و نوآوري هاي جديـد و غيرقابل پيش بيني 
براي خنثي سـازي دسيسـه هاي بازدارنده براي خنثي سـازي دسيسـه هاي بازدارنده 

مخالفان است.مخالفان است.
در اين راه بايد به هر بهانه امكان كوچك به در اين راه بايد به هر بهانه امكان كوچك به 
يك فرصت بزرگ تبديل شود. خوشبختانه، يك فرصت بزرگ تبديل شود. خوشبختانه، 
مغزهاي متفكر و خالق در جامعه اسـالمي مغزهاي متفكر و خالق در جامعه اسـالمي 
شيوه هاي رايزني و ارتباطي با دنياي بيرون شيوه هاي رايزني و ارتباطي با دنياي بيرون 

و جوامع بشري را خوب مي شناسند. و جوامع بشري را خوب مي شناسند. 
اين معني جسـارت و اعتماد بـه نفس هم اين معني جسـارت و اعتماد بـه نفس هم 
مي طلبـد و بـه خصوص اين كه مسـئوالن مي طلبـد و بـه خصوص اين كه مسـئوالن 
محلـي مي تواننـد زاويه نـگاه خويش را از محلـي مي تواننـد زاويه نـگاه خويش را از 
حوزه هـاي محلـي و محدود به گسـتره اي حوزه هـاي محلـي و محدود به گسـتره اي 
ملـي و فراملي گسـترش دهنـد و در اين ملـي و فراملي گسـترش دهنـد و در اين 
هنگامـه كه صحبت از حوزه گردشـگري و هنگامـه كه صحبت از حوزه گردشـگري و 
اين صنعت سودآور مي باشد، چرا ما صنعت اين صنعت سودآور مي باشد، چرا ما صنعت 
گردشـگري خـود را در سـطحي محدود و گردشـگري خـود را در سـطحي محدود و 

درنهايت سطح كشوري نگاه داريم. درنهايت سطح كشوري نگاه داريم. 
مگر نه اين است كه بسياري از استعدادهاي مگر نه اين است كه بسياري از استعدادهاي 
بالقوه سـياحتي و گردشـگري در اسـتان بالقوه سـياحتي و گردشـگري در اسـتان 
همدان، در دنيا بي نظير اسـت و با اطمينان همدان، در دنيا بي نظير اسـت و با اطمينان 
مي تـوان گفت اسـتعدادهاي گردشـگري مي تـوان گفت اسـتعدادهاي گردشـگري 
يك شـهر اسـتان همدان با تمام سرمايه و يك شـهر اسـتان همدان با تمام سرمايه و 
قابليت هاي كشـورهاي همسايه و بسياري قابليت هاي كشـورهاي همسايه و بسياري 
از كشـورهاي آسـيايي و اروپايـي برابري از كشـورهاي آسـيايي و اروپايـي برابري 

مي كند. مي كند. 
حتي اگـر از زاويه اشـتغال زايي نيز به اين حتي اگـر از زاويه اشـتغال زايي نيز به اين 
بخش نـگاه كنيـم، برنامه ريزي هاي كالني بخش نـگاه كنيـم، برنامه ريزي هاي كالني 

قابل اجرا خواهد بود.قابل اجرا خواهد بود.
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يادداشت همدان پيام - انسيه نجارزاده: شهر مانند يك موجود 
ــت. در صورتي كه هر  زنده محتاج نظم و ترتيب اس
ــتي كار نكند؛  ــلول هاي اين پيكر به درس يك از س
ــاري را فراهم  ــا بيم ــات ناراحتي ي ــاً موجب مطمئن
ــودگي را به  ــه در نتيجه بيقراري و فرس مي آورد ك

دنبال دارد و زندگي را سخت و دشوار مي كند.
■ بـه قول سـعدى "چـو عضوى بـه درد آورد 

روزگار / دگر عضوها را نماند قرار"
ــگاه كنيد متوجه نظم خاص  ــه همدان ن اگر به نقش
ــهر همدان به  ــد. طراحى ش ــهر خواهيد ش مركز ش
گونه اى ا ست كه نشان از يك تفكر ساده و اصولى دارد 
ــت. اگر قرار باشد شهرى مأمن و جايگاه  و آن نظم اس
ــرايط خاصى را بايد داشته  ــت باشد؛ مسلماً ش توريس
ــال به تعداد بازديد كنندگان آن اضافه  ــد تا هر س باش
شده و كسانى نيز كه قبًال از آن بازديد كرده اند تمايل 
ــند دوباره به آن بازگردند. براى رسيدن به  داشته باش
ــتاندارد  ــم رعايت نظم خيابان ها و نكات اس اين مه

شهرسازى و زيبا سازى اجتناب ناپذير است.
ــن تاريخى  ــد بازديد از اماك ــه قص ــگرانى ك  گردش
ــد طى كنند كه  ــيرهايى را باي ــدان را دارند مس هم
ــكل و منحصر به فرد  ــرح دايره اى ش ــا توجه به ط ب
ــتيابى به اين مكان ها سخت نيست. به  همدان، دس
جرأت مى توان گفت كه اين مزيتى است بى همتا كه 
ــهرهايى به چشم مى خورد. اما ما تا چه  در كمتر ش

اندازه از اين موضوع آگاه هستيم؟ 
البته پرداختن به تمامى نكات مربوط به اين موضوع 
ــور متخصصان و  ــترى مى طلبد كه حض مجال بيش

كارشناسان آگاه نيز ضروريست.
ــايد براي شما پيش آمده كه از يك بناى تاريخى  ش
ــاعاتى را  ــته س ــيار لذت برده ايد و دلتان  خواس بس

بنشينيد و در آرامش نظاره گر آن باشيد.
■ مبلمان شهري

ــت دارد كه باعث  ــهرى از اين جهت اهمي مبلمان ش
حضور بيشتر و كيفى شهروندان و گردشگران مى شود. 
همچنين مبلمان شهرى فضاهاى داخلي شهرهاى ما 
را براى اقشار خاص قابل استفاده مى سازد. شهروندان 
سالمند، مادرانى كه فرزندان خردسال دارند، جانبازان 
ــوند؟ چگونه  ــهر حاضر مى ش و معلوالن چگونه در ش

حركت مى كنند و از شهر لذت مى برند؟ 
ــهرى  ــى و هماهنگ، عناصر ش ــهرهاى اصول در ش
ــهر و شهروند  يكى از اصلى ترين ابزارهاى ارتباط ش

هستند. 
نيمكت تنها تخته اى براى نشستن، سطل زباله تنها 
ــوه و چراغ ها  ــن پاكت آب مي ــى براى انداخت مخزن
ــنايى نيستند. امروزه مبلمان  ابزارى تنها براى روش
ــهرى اصلى ترين مفصل ارتباطى شهروند با  ش
ــت. ابزارى كه عالوه بر رفع  شهر اس
ــازد و  ــاز، خاطره مى س ني

ــد. در واقع زيباترين  ــاس رضايت ايجاد مى كن احس
ــازى امروز است  ــهرى كه اساس شهرس فضاهاى ش
بدون عناصر مبلمان شهرى، ارتباطى با شهروندان و 

استفاده كنندگان برقرار نخواهند كرد.
ــهرى تنها به نيازهاى فيزيكى شهروندان  مبلمان ش
و گردشگران پاسخ نمى دهند؛ بلكه چنان در اجزاي 
شهرى تنيده شده اند كه پا را فراتر گذاشته و درگير 
ــهروندان به  ــاى روانى ش ــگ، خاطره و نيازه فرهن

خصوص گردشگران شده اند.
ــهرهاى ما نه تنها  ــهرى در ش ــفانه مبلمان ش متأس
ــه اصلى ترين  ــه گاهى ب ــت؛ بلك ــز نيس خاطره انگي
ــخ  ــانى نيز پاس نيازهاى فيزيولوژيكى و فيزيكى انس
ــهرى را نيز  ــب فضاهاى ش ــد و بدين ترتي نمى ده
ــان، انتخاب و  ــدگاه طراح ــد مى كند. از دي ناكارآم
ــب مبلمان شهرى، حفظ هويت مكان  طراحى مناس

و نمود بيشتر آن را ممكن مى سازد. 
توضيحاتى درباره مبلمان شهرى

■ تعريف مبلمان شهرى و انواع آن 
ــهرى به مجموعه وسيعى از وسايل، اشيا،  مبلمان ش
دستگاه ها، نمادها و عناصرى گفته مى شود كه چون 
در شهر، خيابان و فضاى باز نصب شده اند و استفاده 

عمومى دارند به اين اصطالح معروف شده اند. 
ــا،  ــد نيمكت ه ــرى مانن ــر عناص ــارت ديگ ــه عب ب
ــورى،  ن ــع  مناب ــم،  عالئ ــوس،  اتوب ــتگاه هاى  ايس
ــطل هاى زباله و..... كه براى  صندوق هاى پستى، س

ــى، ارائه اطالعات، ايجاد امنيت و رفاه  راحتى، زيباي
ــهرى قرار داده شده اند؛  ــهروندان در فضاهاى ش ش

مبلمان شهرى نام دارند.
ــهر  ــود چنين امكاناتى در ش ــام نيز وج از قديم االي
ــال در معمارى  ــه عنوان مث ــت. ب ضرورى بوده اس
صفويه همواره خانه هاى ايرانى داراى الگوى سكوى 
خصوصى در كوچه و خيابان بودند كه عابران پياده 

نيز از آن استفاده مى كردند. 
ــن امكاناتى در  ــود چني ــه وج ــت ك پس واضح اس
ــهرهايى كه نام توريستى بودن را يدك مى كشند  ش
ــتاب زدگى ما  ــت. گاهى ش ــد حياتى اس ــا چه ح ت
ــود وقت كمى را براى ديدن از  انسان ها باعث مى ش
ــك بناى تاريخى صرف كنيم و حتى بعضى مواقع  ي
ــتاده تا نكات  ــى كه آنجا ايس از راهنماي

مربوط به بنا را توضيح دهد نيز غافل مى شويم. 
■ به قول استاد شفيعى كدكنى "به كجا چنين 

شتابان!"
ــگران و توجه به نيازهاى  ــهروندان و گردش دقت ش
ــان، مى تواند تلنگرى باشد براى مسئوالن و  خودش

كارشناسان در جهت مرتفع كردن نيازها. 
ــب در اماكن و بناهاى  ــهري مناس وجود مبلمان ش
ــا حتى در خيابان هايي كه به اين مكان ها  تاريخى ي
منتهى مى شوند؛ به بازگرداندن گردشگر به منطقه و 

ايجاد حس خوب براى وى  كمك مي كند.
ــنا به محيط  حضور يك يا چند راهنماى آگاه و آش
ــگرى و نيز  ــى در ايام اوج گردش ــاى تاريخ در بناه
جشنواره ها الزم و حياتى است؛ البته اين امر نياز به 
تابلوهاى اطالع رسانى همراه با نقشه دقيق منطقه را 

منتفى نخواهد كرد. 
ــتانى با دانستن پيشينه آن  شگفتى از يك مكان باس
ــگفتى  و افراد مربوط به آن اتفاق خواهد افتاد و اين ش
مى تواند از گردشگرى به گردشگر ديگر منتقل شود و 
نتيجه همان شود كه شايسته تاريخ است. لذا استفاده 
از پتانسيل افراد عالقه مند و جوانان و پشتيبانى اصولى 
از آنها و هدايت گروه ها توسط افراد خبره مى تواند راه 
حلى براى شناساندن تاريخ و هويت اين سرزمين باشد.
ــتفاده از تابلوهاى اطالع رسانى به گونه اى كه جلب  اس
نظر كند و در شب نيز مشخص باشد موردى است كه 
در همدان كمتر به آن توجه شده است. بسنده كردن 

تنها به تابلوى خوشامد  گويى در شهر كافى نيست.
ــى از پرنمودترين اجزاي  ــانى يك تابلوهاى اطالع رس
ــهرهاى توريستى  ــهرى هستند كه در ش مبلمان ش

كاربرد بيشترى دارند. 
ــانه  در همدان نيز اين تابلوها اگر اصولى و كارشناس
ــگران كمك شايانى خواهد  طراحى شوند به گردش
ــگرى به تنهايى سفر مى كند كه  ــد. گاهى گردش ش
اگر هم ميهن ما نباشد و زبان ما را هم نداند رسيدن 
ــد،  ــوار خواهد ش به مكان تاريخى برايش كمى دش
ــايد راه گشاى  ــى ش لذا تابلوهايى با ترجمه انگليس

مناسبى به نظر برسد. 
ــهرها در شب بسيار متفاوت با روز  زيبايى و نمود ش
ــب هاى با شكوهى خواهد  ــت. همدان زيبا نيز ش اس
ــاختمان ها هنرمندانه  ــت اگر نورپردازى هاى س داش
ــهر را  ــازى ش ــد؛ البته نبايد زيباس ــه باش و متفكران
ــه برق، مترادف  ــى كردن و مصرف بى روي با چراغان

دانست.  
ــن رفتن  ــهرها باعث از بي ــعه ش توس
ــى و  ــاى طبيع محيط ه
ى  ــا مين ه ز

زراعى شده است، بنابراين ايجاد و تو سعه فضاى سبز 
نقش مهمى در زندگى تمام موجودات از جمله انسان 
ــع جايگزينى براى محيط طبيعى از بين  دارد و در واق
رفته در هنگام ساخت و ساز است. بام هاى سبز بخشى 
ــهرها و يكى از راه  ــاختن ش از تالش ها براى پايدار س

حل هاى مدرن براى مشكالت شهرى مى باشد.
ــهر  ــب در ش ــن وجود پاركينگ هاى مناس همچني
ــهر  ضرورى  ــگران و نظم ش ــايش گردش ــراى آس ب
ــى براى تسهيل و ايجاد پاركينگ  است. چاره انديش
ــد از همه امكانات موجود  ــت. در اين راه باي الزاميس
ــده اى نزديك تبديل به  ــأله كه در آين براي حل مس

بحران خواهد شد، استفاده شود.
ــهرى در طراحى  ــوارد تجهيزات ش ــى ديگر از م يك
ــهرى ايجاد سرويس هاى بهداشتى  و برنامه ريزى ش
ــا بناهاى ديدنى  ــب در نزديكى مراكز خريد ي مناس
ــا تقريبا هيچ  ــال در ايتالي ــت. به طور مث ــهر اس ش
ــرويس  ــدا كنيد كه س ــد پي ــازه اى را نمى تواني مغ
ــد به گونه اى كه حتى يك  ــته باش ــتى نداش بهداش
ــخص معلول هم با ويلچر مى تواند از آن استفاده  ش
ــت كه مسافران و شهروندان  كند. حتى قانونى هس
ــتوران استفاده  ــرويس بهداشتى رس مى توانند از س
كنند بدون آنكه مجبور باشند خريدى كرده باشند.
ــئوالن به تنهايى كارى از  براى زيباسازى شهر، مس
ــاركت مردم در  ــش نمى برند، لذا همكارى و مش پي
ــاى جديد براى  ــت. ايجاد روش ه ــن امر مهم اس اي
مشاركت مردم در شهردارى ها امكان پذير است. اگر 
ــهروندان در ساختن شهرشان همكارى كنند هم  ش
ــاركت در جامعه انسانى ارضا خواهد شد و  حس مش

هم شهر، پاكيزه و منظم مى ماند.
ــردم تدوين كرد  ــاركت م مى توان قانونى براى مش
ــت ايده ها  ــابقه از آنها خواس و در قالب طرح يا مس
ــتگى  ــد همبس و راهكارهاى خود را اعالم كنند. رش
ــناخته شدن افراد توانمند و نخبه در  ميان مردم، ش
عرصه شهرسازى و زيباسازى شهر، آرامش روانى به 
علت ايجاد محيط زيبا و عالقه مندى براي پياده روى 
در كوچه ها و خيابان ها و ايجاد مناظر بديع و زيبادر 
ــهر به گونه اى كه شهر تبديل به يك موزه بزرگ  ش
ــاب و تبليغ مثبت در  ــود و از همه مهم تر بازت مى ش
ــهر زيباى همدان تنها  ــگر به ش جهت جذب گردش
بخشى از دقت به زيباسازى شهر و نيازهاى عمومى 
ــازى شهرمان  ــت. ما مى توانيم براى زيباس مردم اس
ــيوه هاى جديدي براى  ــر كنيم و با خالقيت، ش تفك

رسيدن به اين هدف به وجود آوريم.  

ــهرى اصلى ترين مفصل ارتباطى شهروند با  ش
ــت. ابزارى كه عالوه بر رفع  شهر اس
ــازد و  ــاز، خاطره مى س ني

ــهرهايى كه نام توريستى بودن را يدك مى كشند  ش
ــتاب زدگى ما  ــت. گاهى ش ــد حياتى اس ــا چه ح ت
ــود وقت كمى را براى ديدن از  انسان ها باعث مى ش
ــك بناى تاريخى صرف كنيم و حتى بعضى مواقع  ي
ــتاده تا نكات  ــى كه آنجا ايس از راهنماي

ــاختمان ها هنرمندانه  ــت اگر نورپردازى هاى س داش
ــهر را  ــازى ش ــد؛ البته نبايد زيباس ــه باش و متفكران
ــه برق، مترادف  ــى كردن و مصرف بى روي با چراغان

دانست.
ــن رفتن  ــهرها باعث از بي ــعه ش توس
ــى و  ــاى طبيع محيط ه
ى  ــا مين ه ز
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 فاطمه حبيبى
ــناد و كتابخانه ملى در گزارشى در تشريح بخشى از  ــازمان اس همدان پيام: س
كتاب سيماى گردشگرى استان همدان، اين صنعت را در استان مورد بررسى 
ــتان همدان يكي از مراكز تمدني بسيار  ــت. طبق اين گزارش اس قرار داده اس

كهن در ايران و جهان به شمار مي آيد. 
به همين دليل اين سرزمين آثار باستاني و تاريخي مختلفي را از دوران گذشته 
ــي را براي رونق صنعت  ــود اين آثار زمينه و امكان فراوان ــه يادگار دارد. وج ب
ــگري استان و عالوه بر اين موقعيت جغرافيايي و جاذبه هاي فرهنگي،  گردش
ــت. بنابراين بايد گفت استان  هنري و اقتصادي اين زمينه را تقويت كرده اس
ــدن به يكي از قطب هاي گردشگري در سطح كشور و  همدان براي تبديل ش

حتي جهان از ويژگي و امكان بااليي برخودار است.
ــگرى اعم از تفريحى  در اين كتاب عالوه بر معرفى تك تك جاذبه هاى گردش

و مذهبى، به جذب گردشگر در فصول مختلف سال نيز اشاره داشته است.
به همين دليل استان همدان در فصول بهار و تابستان بيشترين حجم گردشگر 
و مسافر را دارد، اما 6 ماهه دوم سال، استان همدان با ركود گردشگر و تقريبا 
ــت كه همدان با پتانسيل هاى مختلفى  ــت. اين درحاليس تعطيلى مواجه اس
مى تواند اين فصل از سال نيز در جذب گردشگر و باال بردن درآمدها و معرفى 

جاذبه ها فعال عمل كند.
برنامه ريزى دقيق براى استفاده از گردشگرى طبيعى در استان الزمه مديريت 
قوى و زمان شناس است تا قبل از شروع فصل سخت سال برنامه هاى دقيقى 

براى اين كار در نظر گرفته شود. 
ــفر همراه است، اما نبود اطالعات كافي  ــتان در ايران با ركود س هر چند زمس
ــتاني در قالب سفر و طبيعت گردي، اصلي ترين دليل  درباره تفريح هاي زمس
ــفرهاي تفريحي در زمستان است به طوري كه بيشتر سفرها  كاهش آمار س
در زمستان، سفرهاي اجباري، تجاري يا حرفه اي يا سفرهايي با ضرورت هاي 
اجتماعي است. با اين حال وضعيت گردشگرى در استان همدان در سال هاى 
ــداوم برف و  ــم بارش زودهنگام و م ــايد ه ــل تا حدودى مطلوب بود و ش قب
استفاده از اين موهبت الهى در استان باعث جذب گردشگر بوده باشد. چراكه 
گردشگرى زمستانى تنوع و تحولى را در انسان ايجاد مى كند. خصوصا افزايش 

مسافر و توريست از مناطق گرمسير در استان قابل توجه بود.
زمستان بر خالف ظاهر سرد و خاموشش براي دوست داران آن، فصل حركت 
است و بسياري از عالقه مندان به طبيعت ويژگي هاي خاص اين فصل را براي 
سفر، به فصول ديگر سال ترجيح مي دهند زيرا سوز سرما و سفيدي برف براي 

اين افراد اعجازي ديگر دارد.
ــوز برنامه هايى براى  ــتان 90 ، هن ــت 15روز از آغاز فصل زمس ــا گذش ــا ب ام
گردشگرى طبيعى و زمستانى در استان همدان ديده نمى شود. در سال هاى 
ــتان و برنامه هاى متنوع در اين  ــنواره زمستانى در اس ــته برگزارى جش گذش
جشنواره گردشگران خاص خود را در همدان جذب كرده بود و اين در حالى 
بود كه سال گذشته هم اين جشمواره با تأخير و اما و اگرهايى برگزار شد كه 

آن هم جاى شكرش باقيست كه حداقل برگزار شد.
ــنواره  ــتان اعالم كرده كه جش ــگرى اس ــال ميراث فرهنگى و گردش اما امس

زمستانى به شرط بارش برف در همدان برگزار مى شود. 

ــنواره زمستان يكى از ملزومات باشد اما  ــايد بارش برف براى برگزارى جش ش
ــال و يا سال هاى بعد  ــت. حاال آمديم به احتمال خيلى ضعيف امس اصل نيس
ــنواره اى كه مى تواند با گسترش  برف آنچنانى در همدان نباريد. آيا بايد جش
ــگران خاص خود را جذب كند و باعث رونق گردشگرى استان و  خود گردش
عالوه بر آن افزايش درآمدها و توانمندى هاى استان شود با شرايط برگزار شود؟

ــتان اخيرا از تغيير اقليم و خشكسالي به  ــت كه هواشناسى اس جالب اين اس
عنوان مهم ترين تهديد پيش روي استان خبر داده است كه تقريبا بارش برف 

را در استان كم مى كند.
همچنين هواشناسى راجع به بارش ها نيز چنين گفته: شايد در استان همدان از 
لحاظ مقدار بارش، چندان شاهد تغيير نبوده ايم، اما سبك و نوع بارش در استان 
همدان تغيير كرده است. در واقع بارشي كه هميشه به صورت برف بوده و ذخيره 
مي شده است، در حال حاضر بيشتر به شكل باران است، كه ميزان هدررفت آن 
بيشتر بوده و ذخيره آبي مورد نياز تأمين نمي شود و در آينده ممكن است با مشكل 

كبود آب و كاهش سفره هاي آب زيرزميني روبه رو شويم.
ــتان بايد بگوييم:  ــگرى اس ــالم ميراث فرهنگى و گردش ــا اين حال و با اع ب

"جشنواره زمستانى پر" . 
اما هميشه اولين راه حلى كه به ذهن مى رسد آخرين راه حل نيست. مسئوالن 
مى توانند با واكاوى و كالبدشكافى اين بحث به نتايج بهترى برسند؛ نه آنكه با 
طرح يك شرط براى برگزارى جشنواره زمستانى عالوه بر از بردن روحيه نشاط 

و شادى در استان عامل دفع گردشگران از استان شوند.
اما كجاى دنيا گفته اند شرط برگزارى جشنواره زمستانى بارش برف است؟ آيا 
نمى توانيم با يخ سازى مصنوعى حداقل جشنواره يخ در استان برگزار كنيم و 

صاحبان ذوق را وارد اين جشنواره كنيم؟ 
ــال، همدان از نظر  با اين حال مى  توان گفت كه از اين به بعد 6 ماهه دوم س
ــعه آن تعطيل است. ايده و خالقيت در اين حوزه خاموش  گردشگرى و توس
است و مسئوالن تنها به بارش نعمت الهى چشم دوخته اند تا بتوانند با استفاده 

از آن صنعت گردشگرى را در 6 ماهه دوم تقويت كنند.
اگر مالك بارش برف است حتما فقط به ساختن آدم برفى در اين جشنواره فكر 
شده كه نيازمند برف است، در صورتى كه جشنواره زمستانى تنها ساختن آدم 
ــنواره آدم برفى نيست. صحبت اينجاست كه خالقيت رنگ باخته  برفى و جش
ــتانى در همدان به سال 84 باز مى گردد كه شركت   ــت. ايده جشنواره زمس اس
ــال 85 ــتان اقدام به برپايى آن كرد و بعد از آن در س ــياحتى عليصدر در اس س
ميراث فرهنگى و گردشگرى اين جشنواره را مديريت كرد. اما پس از برگزارى 5
دوره جشنواره زمستانى، گويا ششمين دوره آن به بارش برف موكول شده است.
به دور از هرگونه اغماض در كالبدشكافى اين موضوع و شرط بارش برف براى 
برگزارى جشنواره زمستانى، مى توان اين را نيز در نظر گرفت كه آيا مسئوالن 
ــنواره زمستانى  ــنواره اى به بزرگى جش بعد از بارش برف مى توانند براى جش

برنامه ريزى كنند؟
ــنگينى در همدان ببارد آيا  ــتان برف س حال اگر يك روز به آخر فصل زمس
ــل مى كند تا در يك روز  ــگرى به وعده خودش عم ميراث فرهنگى و گردش
ــنواره را برگزار كند؟ بايد منتظر ماند و ديد آيا برف به كمك ميراث  اين جش

فرهنگى و گردشگرى خواهد آمد يا نه؟!

گذشته رو بي خيال!
 سعيد زارع صفا

ــتگان يك ملت،  ــه جامانده از گذش ــخ و ميراث ب ــام: تاري همدان پي
بخشي از سند هويتي آن ملت است، از اين رو در جوامع امروز دنيا، 
ــورها اهتمام فراواني به حفظ و پاسداشت اين نوع  تصميم گيران كش

آثار مي ورزند.
ــازي و  ــراي حفظ، بازس ــي كه فقط ب ــيار بودجه هاي كالن ــه بس چ
ــرمايه گذاري هاي عظيمي براي  مرمت آن اختصاص مي يابد و چه س

شناساندن آنها به ديگر اقوام و ملل دنيا مي شود.
در كشور ما هم به عنوان يك سرزمين داراي قدمت تاريخي، آثار فراواني 
از گذشتگان چه ميراث مادي و چه معنوي بر جاي مانده است. گوشه 
گوشه اين خاك پرگهر، نشانه اي از اقوام و آداب و رسوم گذشتگان اين 
سرزمين كهن دارد. اما دريغ كه با داشتن چنين سرمايه پرارزشي هنوز 

نتوانسته ايم آنچنان كه بايد از وجود اين آثار پربها بهره كامل ببريم.
ــت كه در اين چند سال اخير نه تنها از لحاظ  ــف بارتر اين اس اما تأس
جنبه هاي اقتصادي و تبليغاتي اين آثار بهره چنداني نبرده ايم، بلكه 
ــور نيز بي اهميت شده و غافل  در حفظ و نگهداري ابنيه تاريخي كش
ــانه تاريخي ارزشمندي  ــته ايم. انگار، نقش رستم ديگر هيچ نش گش
براي ما و آيندگان ندارد كه ترك در آن كه هيچ؛ اگر مقابر آن غرق 
سيل هم بشود هيچ اهميتي نداشته و به قول معروف «حال و آينده 
ــه پل كه نمادي از عصر  ــب، گذشته رو بي خيال». سي و س را بچس
ــت هم اگر آبي از زنده رود آن گذر كرد  ــالمي اس طاليي معماري اس
ــكافي در ديوارهاي آن افتاد اتفاق مهمي  قشنگ است وگرنه اگر ش
ــارگاد را كه يادتان هست، آرامگاه يكي  رخ نداده است. داستان پاس
از شاهان گذشته ايران (كوروش بود نمي دانم كبيرش از كجا آمده!) 
مسير آب هاي سد سيوند درست از كنار آن مي گذشت. آخرش چي 

شد؟ پيكر آن شاه كه بزرگش مي خوانند نم كشيده است.
ــياي عتيقه، تپه اي در آن  ــهر آرزوهاي قاچاقچيان اش جيرفت اين ش
ــد ابتدا هرچه خواستند بردند بعد كه خبردار شدند، دورش را  پيدا ش
ــاله را به راحتى در  ــتان خودمان پاتپه 3 هزار س حصار كردند و در اس
ــه اي بود از دردنامه  ــد كالن مالير غرق كرديم. اينها تنها گوش آب س
ــتگان كه  ــور در حفظ ميراث مادي گذش وضعيت آثار تاريخي در كش
سند هويتي ما و آيندگان است.اين گونه بوده ايم اما در ميراث معنوي 
ــوده و بخارائي اش  ــي را در خواب غفلت از ما رب ــه كرده ايم؟! بوعل چ
ــكناس هاي تاجيكي مي زنند،  ــر روي اس ــد و تصويرش را ب مي خوانن
مولوي را افندي  ها هموطن خود مي دانند، سيد جمال الدين اسدآبادي 
ــتان عنوان مي كنند، بر سر جابربن حيان  ــتايي در افغانس را زاده روس
ــين هاي خليج، جنگ و دعواست، بماند كه برخي  ايراني بين شيخ نش
ــتر  ــالد براي ربودن مفاخر ملي ما را بيش ــارت اين ب گفته ها نيز جس
كرده و كار به جايي رسيده كه ما خود نيز اسير تبليغات دروغين آنها 
ــده ايم و به عنوان نمونه مولوي را عارفي ترك مي خوانيم. نمي دانم  ش
ــايد براي گرفتن امتيازاتي دو روزه از ترك ها چوب  چرا؟ ش

حراج به سندهاي حيثيتي و هويتي خود زده ايم.
ــي را كه بايد يادتان باشد! چقدر گفتند  ــربازان هخامنش س
ــا آنها را پس خواهيم گرفت و اگر پس ندهند فالن  ما حتم
مي كنيم و بهمان مي كنيم، چه شد عاقبت؟! سرقت نسخه 
ــم از موزه زادگاهش!  ــت كتاب «قانون» بوعلي آن ه رونوش
براي آقايان انگار نه انگار! مي گفتند كه سرقت اين كتاب هيچ 
تعجبي ندارد چرا كه موزه حتي به برق اضطراري هم مجهز 
ــي خارك كه در سال 86 در  نبوده است يا كتيبه هخامنش
اين جزيره تاريخي كشف شد، كتيبه اي كه باستان شناسان 
وطني با ذوق و شوق از آن به عنوان سند تاريخي ديگري بر 
نام خليج فارس ياد مي كردند، معلوم نشد كه چه كساني آن 
را از بين بردند. اين است حكايت داشته و نداشته، از ميراث 
گذشتگانمان. گويا راه درست است و كسي هم احساس خطر 

و نگراني نسبت به اوضاع آثار تاريخي نمي كند.
جواب آيندگان و نسل هاي بعد را هم يك طوري مي دهيم! 
ــايد تا آن موقع اطالعاتي از وجود اين آثار براي آنها  اصال ش
نماند. با روند كنوني كه كم كم سلسله پادشاهان و سالطين 
ايران از كتاب هاي تاريخ بچه هايمان حذف مي شود، ديگر چه 

احتياجي به پاسخگويي به نسل بعدي مي ماند.
ــا و  ــن احجاف ه ــر اي ــا نظاره گ ــه م ــا ك ــا و افسوس دريغ

قدرناشناسي ها هستيم و كسي هم دم نمي زند.
ــتگان ما، حكايت تلخي  ــت ميراث گذش حكايت پاسداش
ــت كه طعم آن نه  اكنون بلكه آيندگان را آزار مي دهد  اس
ــال حفظ اين آثار  ــه عملكرد ما در قب ــت ب و آن وقت اس

قضاوت خواهند كرد.

زيبايى هاى 
شهرم آرزوست!

ايجاد روش هاى جديد براى 
مشاركت مردم در شهردارى ها 

امكان پذير است. اگر شهروندان 
در ساختن شهرشان همكارى 
كنند هم حس مشاركت در 

جامعه انسانى ارضا خواهد شد و 
هم شهر، پاكيزه و منظم مى ماند

دقت شهروندان و 
گردشگران و توجه به 

نيازهاى خودشان، مى تواند 
تلنگرى باشد براى 

مسئوالن و كارشناسان در 
جهت مرتفع كردن نيازها. 

گردشـگرى تا  6 ماه تعطـيل!



Y K

ضميمه تحليلي، اطالع رساني، آموزشي
پنجشــنبه ،  26آبان ماه  1390  44

C M

ضميمه تحليلي، اطالع رساني، آموزشي
55پنجشــنبه ،  26آبان ماه  1390 

C M Y K

ضميمه تحليلي، اطالع رساني، آموزشي
پنجشــنبه ،  15 دى ماه  1390  ضميمه تحليلي، اطالع رساني، آموزشي44

55پنجشــنبه ،  15 دى ماه  1390 

خدمات ما
در گـردشــگرى

 معصومه كمالوند                                
ــگري،  همدان پيام: از مهمترين موضوعاتى كه در عرضه خدمات گردش
ــهيالت  ــراه دارد،  وجود و كيفيت هتل ها تس ــزايى را به هم ــر بس تأثي
مختلفى است كه با ارائه امكاناتى از قبيل اتاق هايي با شرايط و تجهيزات 
ــون بين المللي و  ــا عرضه خوراكي هاي گوناگ ــتوران هايي ب مختلف, رس
ــالن هاي جشن و آمفي تاتر, امكانات بازي و تفريح, استخرها  محلي, س
ــل گرفته تا خدمات  ــي و خدمات گوناگون حمل و نق ــات ورزش و امكان
ــفر, فروشگاه هاي مختلف عرضه صنايع دستي و  جانبي هم چون ترانس
ــيقي و بسيارى برنامه هاي جذاب و  محصوالت محلي, اجراي زنده موس

ديدنى ديگر در اختيار استفاده كنندگان قرار مى دهد.
ــات موجود در  ــداد اتاق ها و امكان ــياري از مناطق ايران تع ــا در بس ام
ــي با نيازها و توانايي بالقوه منطقه در  مكان هاي اقامتي همخواني كامل

جذب گردشگر ندارد.
ــرى خود و  ــت گردش پذي ــود موقعي ــا توجه به وج ــدان ب ــتان هم اس
توريست پذير بودنش،  همواره يكى از مسيرهاى مورد تردد و نيز اقامت 
مسافران و سياحان بوده و هست. امروزه نيز با داشتن صدها اثر تاريخي 
و طبيعتي زيبا و ماندگار، اين زمينه را مى طلبد كه امكانات گسترده اي 
ــگري در آن موجود و در دسترس باشد كه در  در زمينه خدمات گردش
اين ميان از مهمترين و اساسي ترين زمينه ها مى توان به امكانات اقامتي 

و هتل هاي محدود استان اشاره كرد.  
ــتان هاي ديگر، هتل ها و مراكز  ــتان همدان هم چون بسياري از اس در اس
ميهمان پذير در حال فعاليت و ارائه خدمات به مسافران وگردشگران است. 
ــتان همدان در اين باره به خبرنگار  ــگرى اس ــت معاونت گردش سرپرس
ــل آپارتمان به  ــل و 2هت ــداد 9هت ــر تع ــد: در حال حاض ــا مى گوي م
ــمى در خصوص كيفيت  ــافران خدمات ارائه مى دهند. عليرضا قاس مس
ــانى اين مراكز مى گويد: هتل ها و مراكز گردشگر پذير استان  خدمات رس
ــت و بيشتر  همدان با كيفيت مطلوب و در پراكندگى هاى مورد نياز اس

آنها نوسازى شده و مراكز نيز بازسازى شده اند.
ــانى در هتل نيز  ــش و ارتقاى كيفيت خدمات رس ــه منظور افزاي  وى ب
ــنل برگزار  مى گويد: در اين زمينه دوره هاى آموزش ميزبانى براى پرس
ــود كه كمك قابل توجهى براى ارتقاى كيفيت خدمات ارائه شده  مى ش
است. قاسمى همچنين دوره هاى بازديد و نظارت ماهى 2بار و در برخى 
شرايط نيز هفته اى 2بار را از ديگر اقدامات در اين زمينه عنوان مى كند. 
ــگرى استان همدان در ادامه گفت وگوى خود  سرپرست معاونت گردش
ــاير  ــرايط هتل ها و ميهمان پذيره در س ــگار همدان پيام، از ش ــا خبرن ب
شهرستان هاى استان مى گويد: در مالير هتل زند در دست ساخت است 
ــاخت فاز اول آن به اتمام و بهره بردارى مى رسد.  ــال كار س و اواخر امس
ــن در فامنين، نهاوند و اللجين هتل هايى براى ارائه خدمات به  همچني
ــت. هم چنين در شهرهاى اسدآباد، بهار و تويسركان  مسافران فعال اس
ــازى براى اين موضوع در حال خدمات رسانى  نيز ميهمانپذيرهاى نوس
هستند. در تويسركان نيز كه داراى ويژگى هاى گردشگرى خاصى است 

ساخت ميهمانپذير در دست اقدام است.
ــور قطع گفت كه در موقعيتى  ــا با وجود اين موارد آيا مى توان به ط  ام
مثل نهاوند كه به شهر سراب ها معروف است،  امكانات آنچنان كه انتظار 

مى رود موجود است؟!
قاسمى در اين باره مى گويد: اين منطقه هر سال رو به رشد است و نياز 

آن نسبت به گذشته متفاوت تر مى شود و آمادگى اين توسعه را دارد.
ــراب گيان و  ــكان موقت در س ــز اس ــاد مرك ــاره از ايج ــن ب  وى در اي
پيش بينى هاى الزم در اين باره خبر داد، اما با اين وجود باز جاى خالى 
ــيارى براى ايجاد امكانات و موقعيت هاى ديگرى در شهرستان ها در  بس
ــت و يقينا آنچنان كه احساس مى شود، اقدامات خاصى  اين زمينه هس

براى معرفى و ارتقاى اين موقعيت ها صورت نگرفته است. 
ــافران نوروزى و گردشگران تابستانى نمونه خوبى براى اين موضوع به  مس
ــمار مى آيند. اگر در اين فصول كه مهمترين زمان مراجعه گردشگران و  ش
حضور آنها در مراكز گردشگرپذير شهرستان هاست، دقت كرده باشيم گاهى 
مسافران على رغم وجود جاذبه هاى طبيعى متاسفانه اين امكان را براى خود 
نمى بينند كه در شهر اتراق كنند و بازديد آنها به يك روز ختم مى شود، لذا 
وجود جاذبه ها و قرار دادن تعريف هايى در اين زمينه براى گردشگران حتى 
تبليغاتى كه از جانب هتل ها براى معرفى خود مراكز به عنوان ميهمانسرا يا 
ميهمانپذير صورت مى گيرد، مى تواند گردشگر را براى استفاده از خدمات 
هتل ها بيشتر سوق دهند، كه در حال حاضر هتل ها بيشتر براى افرادى كه 
يا براى ماموريت هاى ادارى يا چيزى غير از بحث گردشگرى مورد استفاده 
ــانى است، كه  قرار مى گيرد. البته اين نيز در نوع خود يك نوع خدمات رس

نسبت به گردشگرى موفق تر عمل نموده است. 
 بحث خدمات رسانى در شهرستان ها به نسبت كمرنگ تر از مركز استان 
ــگران و  ــت، اين موضوع را مى توان از زمان هاى مراجعه گردش بوده اس

مسافران در فصول خاص خود دريافت.

 ندا رستمى
ــه خاندان اهل  ــران عالقه خاصي ب ــاز در اي ــام: از ديرب همدان پي
بيت(ع) وجود داشته است. بدين لحاظ اماكن متبركه متعددي 
ــده و به دليل همين  ــار اين مرز و بوم پديد آم ــه و كن در گوش
امر به نحوي قابليت ايجاد مراكز و قطب هاي گردشگري مذهبي 

به وجود آمده است.
توجه مسئوالن هم از بعد مسائل گردشگري و هم به لحاظ تأكيد 
بر مفاهيم مذهبي مي تواند راهگشاي حل اين موضوع باشد؛ چرا 
ــگر مذهبي نخست نيازمند  ــتاي جذب گردش كه حركت در راس
ــپس تالش در  درك مفاهيم و اصول مذاهب و احترام به آنها و س

راه تسهيل ارائه خدمات به گردشگران خواهد بود.
ــگر و هم از  ــن امر هم از نظر جنبه هاي اقتصادي جذب گردش اي
ــيار  ــترده بين المللي نتايج بس لحاظ اثرات تبليغي و بازتاب گس
مثبتي در بر داشته و زمينه را براي جذب انواع مختلف گردشگري 

فراهم مى سازد.
ــتان همدان به عنوان يكي از استان هاي غني از لحاظ تنوع و  اس
ــور مطرح است و بدين لحاظ  تعدد آثار تاريخي و فرهنگي در كش
ــهر به عنوان مركز استان؛ پنجمين شهر تاريخي فرهنگي  اين ش
ــت. تاكنون بيش از 1048 اثر تاريخي  ــده اس ــور شناخته ش كش

ــتان شناسايي  فرهنگي در اس
ــده كه از اين تعداد حدود  ش
360 مورد را بناهاي مذهبي 
ــر بناها داراي  ــي و ديگ تاريخ
ارزش هاي سنتي  ويژگي هاي 
ــورد نيز آثار تاريخي  و 670 م

و باستاني تشكيل مي دهند.
ــز همچون  ــدان ني خاك هم
ساير نقاط پهناور ميهن، محل 
پرورش انسان هايي از نسل پاك 
ائمه معصومين و بزرگان مذهبي 

ــت و امامزاده هايي را در خود جاي داده كه آنگونه كه بايد معرفي  اس
نشده اند و تقريبا همه آنها در گمنامي به سر مي برند.

باور و اعتقادات قلبي مردم اين مرز و بوم به اين امامزاده ها و مراكز 
ــين برانگيز و در بسياري از مواقع حيرت انگيز است  مذهبي تحس
ــتان كمتر كسي از وجود امامزاده هايي  اما در خارج از مرزهاي اس
ــي و امامزاده كوه و امامزاده عبدا... همدان،  همچون امامزاده يحي
ــام و حام در سامن، امامزاده اظهر رزن، كليساي مريم  امامزاده س

مقدس و گريگور اسپتان، بقعه استرومردخاي و ... آگاه است.
امامزاده هاي معروف و داراي شجره نامه هاي موثق در همدان كم 
ــتند كه اين امر نه تنها سعادتي بس عظيم براي مردم ماست  نيس
بلكه مي تواند به عنوان يك جاذبه گردشگري مذهبي مد نظر قرار 
گيرد اما اين امر از سوي متوليان امر مورد غفلت قرار گرفته است.
ــوادگان ائمه  ــاك و مطهر ن ــزار پ ــود م ــت وج ــار اهمي در كن
ــا در نوع خود  ــياري از امامزاده ه ــن، معماري هاي بس معصومي
ــاالنه هزاران  ــن دو در كنار هم مي تواند س ــت و اي بي نظير اس
ــگر را به سوي خود جذب كند اما اين مهم از ديد مردم  گردش

و مسئوالن مغفول مانده است.
ــياري در حوزه گردشگري مذهبي دارد.  همدان ظرفيت هاي بس
متأسفانه اين توانمندي ها ناديده گرفته شده كه نيازمند توجه و 
رسيدگي است. ساالنه جمعيت قابل توجهي از اين مراكز مذهبي 

ديدن مي كنند و به زيارت مي پردازند و اين در حالي است كه كار 
ــعه اين  ــده و اقدامي براي توس خاصي براي اين مناطق انجام نش
مكان ها صورت نگرفته است. گردشگر به يك محيط مناسب براي 
زندگي چند روزه نياز دارد، حال آنكه در هيچ جاي منطقه ما اين 
امكانات وجود ندارد و اين انتقاد وارد است كه امكانات رفاهي مورد 

نياز گردشگران در اين منطقه مناسب و كافي نيست.
ــبي براي  ــوزه مذهبي زمينه مناس ــتان در ح ــت باالي اس ظرفي
درآمدزايي و نشر فرهنگ اسالمي است كه از جمله بركات توسعه 
گردشگري خواهد بود؛ اما تاكنون اقدام شايسته اي در اين زمينه 
صورت نگرفته و بسياري از استعدادها مغفول مانده است و تاكنون 
نتوانسته ايم از اين ظرفيت به نفع توسعه صنعت توريسم استفاده 
ــبي براي  ــتان نيز زمينه مناس ــم. تعدد مراكز مذهبي در اس كني
توسعه گردشگري مذهبي محسوب مي شود كه اين مهم با تدوين 

برنامه هاي مطلوب در اين حوزه قابل تحقق است.
ــاخصه هاي مهم توريسم كه سهم قابل  ــاس يكي از ش بر اين اس
ــگري را به خود اختصاص مي دهد،  توجهي از فعاليت هاي گردش

توريسم مذهبي است.
ــك اين مناطق با توجه به وجود ظرفيت هاي گردشگري  بدون ش
واجد شرايط سرمايه گذاري بخش خصوصي است؛ چرا كه داراي 
توجيه اقتصادي است. چه بسا ضرورت عملكرد بخش خصوصي 
ــگري امري  در صنعت گردش
ــت كه مورد تأكيد  مشهود اس
ــئوالن نيز مي باشد اما اگر  مس
ــه تنهايي  ــش خصوصي ب بخ

اقدام كند، جواب نمي دهد.
ــاخت ها  ــذا دولت بايد زيرس ل
ــهيالتي در  را فراهم كند و تس
ــش خصوصي قرار  اختيار بخ
دهد كه براي ارتقاي وضعيت 
گردشگري اين منطقه الزامي 
است و نيازمند اعتبارات و بودجه هاي خاصي است كه تاكنون آن 
دلسوزي كه بايد و شايد را نديده ايم، هرچند اداره اوقاف توانسته با 

امكانات كم خود اقدامات قابل توجهي انجام دهد.
ــا در حوزه  ــدي از اين ظرفيت ه ــراي بهره من ــكار ب ــه راه در ارائ
ــات مشترك و تقسيم  ــگري مذهبي بايد با تشكيل جلس گردش
ــاماندهي شرايط موجود پرداخته شود  وظايف در اين زمينه به س
و با توجه به توانمندى بسيار باالي گردشگري مذهبي در استان 
و بهره مندي مناسب از آن در راستاي پيشبرد اهداف تعيين شده 
ــتر گردشگران به تشكيل كارگروه ويژه  در اين حوزه و جذب بيش
ــور،  در اين خصوص بپردازيم و اقداماتي چون تهيه و توزيع بروش
ــاه و تبليغ در  ــتند كوت ــاخت فيلم هاي مس ــرده، س لوح هاي فش

شبكه هاي ملي و استاني صورت گيرد.
ــه بحث شامل استقبال،  مديريت اين امر نيز موظف به پيگيري س
اسكان و اطالع رساني به گردشگران است و وظيفه كارشناسان نيز 
اين است كه در منطقه خود توانمندي ها را بررسى و كشف كنند 

و مسائل تفريحي و فرهنگي به ويژه مذهبي را هم لحاظ نمايند.
در مجموع همه اين توانمندى هاي بالقوه لزوم ايجاد برنامه ريزي 
ــل اين برنامه ها را مي طلبد  ــق و مهمتر از همه اجراي بالفص دقي
ــعه  ــوزه بتوان گامي در راه توس ــت با توجه به اين ح ــد اس و امي
ــت تا اين مكان ها مجموعه كاملي از  ــگري مذهبي برداش گردش
گردشگري مذهبي را شكل دهند و به معناي واقعي معرفي گردند.

ــتان همدان داراي  همدان پيام ـ مينا ابراهيمي: اس
ظرفيت هاي بي شمار گردشگري در فصول مختلف 
سال است كه برگزاري جشنواره زمستاني در 5 سال 
گذشته بهانه اي براي تبليغات و جذب توريست در 
ــال به شمار مي رفت. هرچند ميزان  6 ماهه دوم س
استقبال هم استاني ها در جشنواره زمستاني بيشتر 
ــگران بود، اما تداوم اين جشنواره به همراه  از گردش
ــي برنامه ها مي توانست  اطالع رساني و كيفيت بخش
ــت تاريخ و تمدن  ــاي مثبتي را براي پايتخ پيامده

ايران به همراه داشته باشد.
ــال همدان جزو  ــاس گفته كرماني زاده، امس  براس
ــتان برگزاركننده جشنواره هاي زمستاني قرار  8 اس
ــازمان ميراث فرهنگي،  ــت و مديركل س نگرفته اس
ــرط برگزاري جشنواره  صنايع دستي استان نيز ش

زمستاني را بارش برف اعالم كرده است.
ــد اين است كه  به هر حال آنچه مهم به نظر مي رس
جشنواره زمستاني همدان در قالب هاي متنوع ديگر 
ــنواره آئين هاي سنتي، بازديد  مانند برگزاري جش
ــي برپايي  ــي و اماكن تاريخ ــاي طبيع از جاذبه ه
ــتي نيز  ــع دس ــتاني و صناي ــگاه هاي زمس نمايش
ــد نمود پيدا كند و بدون برف هم مي توان  مي توان
ــر اينكه  ــرد، مهم ت ــتان جذب ك ــگر به اس گردش
ــردن امكانات  ــدان در زمينه فراهم ك ــتان هم اس
ــال چه  ــگر در 6 ماهه دوم س ــذب گردش ــراي ج ب
ــته يا مي تواند داشته باشد كه به  ظرفيت هايي داش
همين منظور مسعود ملكي، مدير گروه جهانگردي 
ــتان همدان پاسخگوي سواالت  دانشگاه پيام نور اس

ما بود.
■ اسـتان همـدان چـه قابليت هايـي را براي 

برگزاري جشنواره زمستاني دارد؟
ــتاني مي تواند حوزه هاي مختلفي را  جشنواره زمس
ــنواره، ايجاد  ــر گيرد كه هدف از برگزاري جش در ب
ــاط در جامعه براي آحاد مردم و سپس  ــور و نش ش
انتقال موجي از شور و نشاط به ساير شهرستان هاي 
ــتان به گونه اي كه فقط در مركز استان متمركز  اس
ــازد، اما وقتي  ــار را منتفع س ــي اقش ــود و تمام نش
ــه كار گرفته  ــنواره ب ــتاني براي جش اصطالح زمس
مي شود، اذهان به سمت برف و فعاليت هاي مرتبط 
با برف پيش مي رود، در حالي كه اين جشنواره فوق 
ــور و  برنامه هاي زيادي را با هدف ايجاد انگيزه و ش

نشاط مي تواند داشته باشد.
ــتاني و سردسير  ــرايط اقليمي كوهس  همدان با ش
عالوه بر استفاده از ظرفيت پيست اسكي، مسابقات 
ــاز و آزاد مي تواند  ــوردي و آدم برفي در مراكز ب يخ ن
ــراي برنامه هاي  ــا اج ــادي را ب ــه تفريح و ش زمين

ــالن هاي  س در  ــي  ورزش و  ــي  فرهنگ ــون  گوناگ
ــدارس برگزار  ــاي هنري و م ــيده، حوزه ه سرپوش
ــنواره  ــال مداوم جش كند كه با وجود برگزاري 5 س
ــتاني، امسال به دليل سياستگذاري متوليان و  زمس
ــئوالن امر همدان جزو استان هاي برگزاركننده  مس

جشنواره زمستاني قرار نگرفته است.
■ به نظر شـما علت اسـتقبال كم توريست ها 
از جشـنواره زمسـتاني همدان در سـال هاي 

گذشته چيست؟
ــوت و برنامه ها  ــنواره نقاط ق  قبل از برگزاري جش
ــف برگزاري  ــه در اجرا نقاط ضع ــود ك اعالم مي ش
ــر اينكه بايد  ــان مي دهد و ديگ ــتر خود را نش بيش
ــتان همدان  ــگري اس قابليت ها و جاذبه هاي گردش
ــنواره  در حوزه هاي مختلف براي تحقق اهداف جش
ــت به عموم هموطنان اطالع رساني  و جذب توريس
ــتاني، حتي  ــاني به صورت فرااس ــود و اطالع رس ش
ــگر داخلي  ــد؛ چرا كه جذب گردش بين المللي باش
ــداف ويژه  ــال از اه ــه دوم س ــي در 6 ماه و خارج

جشنواره زمستاني است.
ــگري در تمام  ــاي گردش ــادل در برنامه ه ــود تع نب
ــتان وارد  ــيب هاي زيادي را به اس ــال آس فصول س
ــتن سرمايه گذاران  مي كند كه مي توان تمايل نداش
ــه را عنوان كرد، به  ــرمايه گذاري در اين زمين به س
ــازي، هتل داران 6  ــال در صنعت هتل س عنوان مث
ــافر داشته در صورتي كه بايد 12 ماه هزينه  ماه مس

كنند و اين از نظر اقتصادي به صرفه نمي باشد.  
■ براي جذب گردشـگر در فصل زمستان چه 

اقداماتي را مي توان انجام داد؟
ــي و حركت  ــتاني نياز به تبليغ مل ــنواره زمس جش
ــازمان  ــام انتظارات از س ــته و اگر تم ــتاني داش اس
ــد، مشخص است كه به تنهايي  ميراث فرهنگي باش
ــد موفق عمل كند. به عنوان مثال باغ موزه  نمي توان
دفاع مقدس يكي از ظرفيت هايي است كه براي آن 
ــده و اگر در 12 ماه سال  ــرمايه گذاري ش بسيار س
ــتقبال بازديدكنندگان قرار گيرد مسئوالن  مورد اس
ــوند كه بايد خود را  موزه نيز از اين امر منتفع مي ش

در برگزاري جشنواره زمستاني دخيل كنند.
ــابقات  ــا برگزاري مس ــي نيز ب ــازمان تربيت بدن س
ــنا مي تواند ضمن ياري  ــتاني و ش پينگ پنگ، باس
ــتاني از اين موقعيت استفاده  كردن جشنواره زمس

كرده و ورزش استان را توسعه دهد.
ــهر توسط شهرداري، برپايي  نورافشاني در مركز ش
نمايشگاه پوشاك زمستاني، پخش فيلم ها و دخيل 
ــازمان تبليغات نيز در  بودن آموزش و پرورش و س
برگزاري جشنواره زمستاني و جذب گردشگر بسيار 

ــتگاه ها و  ــت و نياز به حركت همگاني دس مؤثر اس
ارگان هاي دولتي دارد.

■ اسـتان همدان نياز به چه زيرسـاخت هايي 
براي توسـعه گردشـگري و خدمات رساني به 

توريست ها دارد؟
همدان از گذشتگان ميراث غني به ارث برده است 
ــهرهاي دنيا آرزوي موهبت هاي  ــياري از ش كه بس
ــهر همدان را دارند كه  الهي، تاريخي و فرهنگي ش
مي توان به آرامگاه بوعلي سينا، وجود غار عليصدر و 

نعمت هاي بسيار ديگر اشاره كرد.
ــراي  ــي ب ــات جانب ــاخت ها و تأسيس ــاد زيرس ايج
ــت پذيرش،  ــا قابلي ــد فرودگاه ب ــگران مانن گردش
هتل ها، رستوران ها و مراكز تفريحي با ارائه خدمات 
ــات  ــگران با تأسيس ــورد دلخواه گردش متنوع و م
ــاي طبيعي و ديدني به  ــي در كنار جاذبه ه گرمايش
ــگري  ــعه گردش عنوان چتر حمايتي تبليغات، توس
ــت ها را به دنبال دارد؛  ــاني به توريس و خدمات رس
ــود و با  ــاخته ش ــن هتل ها س ــر بهتري ــه اگ چراك
ــگردهاي تبليغاتي نوين معرفي نشود، بهره وري  ش

از امكانات بي فايده است.
■ براي جلب رضايت توريسـت ها چه خدماتي 

را بايد به آنان ارائه داد؟
ــتند و به دليل  ــان ها هس ــگري انس مخاطب گردش
ــارات متفاوت با  ــاليق و انتظ ــدگاه، س ــتن دي داش
ــال بايد زمينه جذب  ــبي در هر س متغيرهاي نس
ــورد نياز  ــات م ــرد. امكان ــم ك ــت را فراه توريس
ــرد و خدمات نوين طراحي  ــافران بايد با كارب مس
ــهر زير آب، هتل  ــود. به عنوان مثال ش و ارائه ش
ــي كه به هتل  ــالب و هواپيماي ــل كانال فاض داخ
ــده است، براي مردم جذابيت دارد و به  تبديل ش
همين منظور بايد خدمات جديدي در گردشگري 
عرضه شود و با تنوع غذايي در كافي شاپ ها، هتل ها 
ــت ها،  ــروز در خدمات دهي به توريس ــات ب و اطالع
ــت  ــگر به دس ــي را در جذب گردش ــگاه خوب جاي

خواهيم آورد.
■ امكانات گردشـگري اسـتان همـدان را در 

مقايسه با ساير استان ها چگونه مي بينيد؟
ــتان همدان با توجه قابليت هاي تاريخي از ساير  اس
ــت، اما به لحاظ جذب گردشگر  استان ها جلوتر اس
و فراهم كردن زيرساخت هاي گردشگري نتوانسته 
جايگاه خوبي را حفظ كنند و توانايي كسب جايگاه 

بهتر را دارد.
ــت خارجي همت متعالي مي طلبد تا   جذب توريس
ــيراز و كرمان در جذب گردشگر  بتوانيم همچون ش

موفق عمل نماييم.

 اكرم چهاردولى
ــدان از جمله  ــتاني هم ــنواره زمس ــام: جش همدان پي
ــان  ــود كه در بدو برگزاري آن كارشناس برنامه هايي ب
متعدد را بر آن داشت كه نظرات متفاوتي را در راستاي 
تحليل آن براي دادن راهكار بهتر ارائه دهند. عده اي بر 
ــتاني همدان  ــنواره زمس ــد كه جش ــن عقيده بودن اي
ــد تجربه موفقي را از خود به جاي بگذارد چرا  نمي توان
كه تأسيسات گردشگر استان توان مديريت گردشگران 
ــا در مقابل،  ــت و ام ــاليق متنوع را نخواهند داش با س
ــنواره زمستاني خواهد  عده اي نيز معتقد بودند كه جش
توانست در صورت ارائه خدمات مطلوب به گردشگري 

استان جان ببخشد.
ــنواره نگاهي  ــزاري اين جش ــه برگ ــي به تاريخچ وقت
ــركت  ــت پيدا كرديم كه ش انداختيم به اين نكته دس
ــتاندار وقت در  ــياحتي عليصدر اولين طرح را به اس س
ــال 1383 ارائه كرد و گويا پس از سكوت يك ساله  س
ــپري شد، اين جشنواره براي  كه براي بررسي طرح س
اولين بار توسط بخش خصوصي مذكور در سال 1384 
ــي به عنوان  ــال 1385 ميراث فرهنگ ــد. س برگزار ش
ــري، برنامه ريزي و  ــي از اصلي ترين ارگان هاي مج يك
ــتاني را بر عهده گرفت.  ــنواره زمس اجراي دومين جش
ــزاري مقارن با  ــبب تاريخ برگ ــنواره كه به س اين جش
سي امين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي بود در تاريخ 
ــد كه با برپايي نمايشگاه صنايع  23 بهمن ماه برگزار ش
ــتي، سوغات محلي و غذاهاي محلي همدان همراه  دس
ــابقه آدم برفي، مسابقات  ــنواره 3 مس بود. در اين جش
ــرعتي به ميدان ميشان در حالي  يخ نوردي و صعود س
برگزار شد كه برنامه ريزي خاصي براي جذب گردشگر 

در اين جشنواره به چشم نمي خورد.
در همان سال بنا بر گزارشات مكتوب عنوان شد كه در 
ــگر زمستان گرد بخواهد در جشنواره  صورتي كه گردش
ــركت كند ترجيح مي دهد راهي پيست  ــتاني ش زمس
ــت تاريك دره شود  ديزين يا توچال تهران به جاي پيس

تا از امكانات بهره مند شود.
ــتان  در همان زمان گويا اردبيل اتاق هتل ها را در زمس
با تخفيف 60 درصدي به ميهمانان ارائه مي داده است. 
ــت كه جشنواره زمستاني كه از اولين  اين در حالي اس
ــتان بود هنوز براي  ــگري در اس تجارب متوليان گردش
ــگر تأسيسات گردشگري و خدماتي خود  جذب گردش
ــأله  ــز و كامل نكرده بود و انتظارها بر اين مس را مجه
ــات  ــال هاي بعد وضعيت تأسيس معطوف بود كه در س
ــتان به بهانه حضور گردشگر فوقاني در  گردشگري اس

همدان ارتقا يابد.
ــه مكان هاي  ــه احيايي از جمل ــان مزرع ــن مي و در اي
تفريحي بود كه با تعداد محدودي اسنوموبيل در رديف 
ــتعداد جذب گردشگر زمستاني را دارند،  اماكني كه اس
قرار گرفت. به هر ترتيب جشنواره سوم در سال 1386 
در حالي از راه رسيد كه باز هم ميراث فرهنگي استان 
ــود. از اين جهت عنوان مي كنيم تنها  تنها متولي آن ب
ــازمان هاي ديگر مي توانستند با  متولي كه ارگان  ها و س
همكاري براي برگزاري برنامه هاي متنوع و شاد از قبيل 
برنامه هاي موسيقي شاد و يا راه انداختن كاروان شادي 
ــزايي در برپايي مطلوب اين مراسم  ــهر سهم بس در ش

ــند. اگر اداره ارشاد و حتي شهرداري همدان  داشته باش
هر يك گوشه اي از كار را بر عهده مي گرفتند شايد ميراث 
فرهنگي بيشتر مي توانست بر برنامه هاي جذب گردشگر 
ــوم  ــتاني س ــنواره زمس در اين فصل تمركز كند. جش
ــد كه اين  ــدان در روز 4 بهمن ماه در حالي برپا ش هم
بار همداني ها ميزبان 36 سفير و كاردار خارجي بودند.

تأثير حضور سفيران در جشنواره زمستاني همدان را در 
جهت معرفي همدان به جهان نمي توان انكار كرد، چرا 
ــفيران كشورهاي خارجي ديگر در استان  كه حضور س
ــت موجب شناساندن نام اين استان  همدان، مي توانس

به دوستداران سفر و گردشگري به ايران زمين باشد.
 اما اين حضور و انعكاس نام همدان به جهان در صورتي 
ــت با موفقيت همراه باشد كه توانمندي هاي  مي توانس
ــت  ــتان در زمينه هاي مختلف نيز مي توانس متعدد اس
ــن ميهمانان پيدا كند.  ــي براي عرض اندام در بي مجال
ــنواره زمستاني كه بهانه اي براي اين  به هر ترتيب جش
ــت فعاالن اقتصادي و اجتماعي  حضور بود هم نتوانس
استان را آن گونه كه بايد و شايد به ميهمانان حاضر در 

جشنواره مرتبط كند.
ــت 2 ساعت كه  ــنواره 1386 نيز تنها با يك نشس جش
بين تعدادي از مسئوالن استاني و سفيران در شب آخر 
ــنواره زمستاني  ــد، پايان يافت. چهارمين جش انجام ش
ــم بهمن ماه  ــن بار در ده ــال 1388 اي ــدان در س هم
ــفيران و  ــد و اين بار باز هم همدان ميزبان س برگزار ش

نماينده هاي متعدد از 29 كشور جهان بود.

ــتاني در حالي در تاريخ هاي  ــنواره زمس برگزاري جش
مختلف برپا مي شد كه مي توانست با انتخاب يك تاريخ 
ــگران متعدد از سراسر  ــخص موجب حضور گردش مش
ــود، اما عدم اطالع رساني و هماهنگي از قبل،  كشور ش
ــتأصل براي طراحي  ــگري كشور را مس فعاالن گردش
ــگري در تاريخ خاصي به مقصد همدان  تورهاي گردش

كرده بود.
ــنواره چهارم زمستاني باز هم با برنامه هاي جانبي  جش
ــنواره آشپزي و غذاهاي زمستاني  متفاوت از قبيل جش
ــنواره جاذبه هاي  ــن جش ــد. در اي ــزار ش ــدان برگ هم
ــاي برف گير  ــون عليصدر و دامنه ه ــگري همچ گردش
ــوع ميزبان ميهمانان  ــه با ارائه برنامه هاي متن گنجنام

جشنواره شد.
ــنواره با عمر 2 روز در 12 بهمن ماه به كار خود  و جش
ــتان به دليل كم بودن زمان  پايان داد و مردم بومي اس
جشنواره و اطالع نيافتن از ريز برنامه ها نتوانستند طعم 

شيرين جشنواره را با برنامه هاي متنوع آن بچشند.
ــگري كه به  ــنواره چهارم هم بدون جذب گردش  جش

بهانه برف يا زمستان به همدان سفر كند، تمام شد. 
پنجمين جشنواره زمستاني استان همدان در حالي در 
ــال 1389 برگزار شد كه برنامه هاي  ــفندماه س دوم اس
متمايزي در آن ارائه شد. در سال 1389 همدان ديگر 
ــار باز هم تاريخ  ــان ميهمانان خارجي نبود. اين ب ميزب
ــنواره به بهانه باريدن و نباريدن برف به اسفندماه  جش
ــادي كه در سطح شهر به راه  ــد و كاروان ش موكول ش
افتاد خبر از آيين كوسه گلين داد و سنت هاي فراموش 

شده همدان را بار ديگر زنده كرد. 
اين برنامه ها و ايجاد فضاي شاد در شهر نه تنها نامطلوب 
ــادي و حضور مردم در سطح شهر  نبود بلكه خبر از ش

مي داد، اما فقط در سطح شهر، چرا كه برنامه هاي شاد 
ــادي باز هم محدود به  ــتاني كاروان ش جشنواره زمس
ــد و بس. حتي ارگان ها و سازمان هايي  تنها همدان ش
ــتان هاي ديگر زحمت به  ــهرداري هاي شهرس نظير ش
ــا ايجاد ارتباط  ــادي ي حركت درآوردن كاروان هاي ش
ــتاني را به خود ندادند و صداي برپايي  ــنواره اس با جش
ــتان هاي  ــمي حتي به گوش مردم شهرس چنين مراس
ديگر نرسيد، چه رسد به روستاهاي هدف گردشگري و 

مناطق نمونه گردشگري در سطح استان.
ــازمان خاصي را  ــوان ارگان يا س ــن زمينه نمي ت در اي
ــؤال برد، چرا كه برنامه ريزي براي جشنواره هاي  زير س
ــتاني تنها در  ــتان يا شهرس ــي در هر منطقه، اس فصل
نتيجه تعامل بين ادارات دولتي و بخش هاي خصوصي 

مي تواند داراي نتيجه مطلوب باشد و بس.
ــم خاص  ــتان همدان، بارش بارف و برپايي مراس زمس
ــه عنوان  ــاد مي كند تا ب ــه اي را ايج ــن ايام بهان در اي
ــتان جان بگيرد. حال در  ــگري اس مثال صنعت گردش
ــافرتي، هتل ها،  ــر خدمات مس ــد اگر دفات ــر بگيري نظ
ــن تفريحي و  ــتم حمل و نقل اماك ــتوران ها، سيس رس
توريستي هر يك نخواهند برنامه هاي متمايز را در اين 
ــت تحولي در  فرصت ارائه دهند، نمي توان انتظار داش
ــواز  ــتان اتفاق افتد. در حالي به پيش اين زمينه در اس
ــتان در سال 1390  ــنواره زمستاني اس ششمين جش
ــنواره و برنامه ها و  مي رويم كه باز هم زمان دقيق جش
خدمات ويژه تأسيسات گردشگري استان و برنامه هاي 
شاد ادارات و ارگان هاي مرتبط با اين برنامه جاي سوال 
دارد. به راستي 5 سال فرصت و زمان كمي است تا يك 
مناسبت، جايگاه و برنامه ريزي مطلوب خود را از ميان 

بي برنامگي ها پيدا كند؟

جشنواره اى از جنس زمستان

گردشگري مذهبي
فراموش شده 

در همدان

مدير گروه جهانگردي دانشگاه پيام نور استان:
ايجاد زيرساخت ها و تبليغات توسعه گردشگري را به دنبال دارد
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