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گــروه گردشــگری - نتایــج 
تحقیقات نشان داده است که غذا برای 
ارتبــاط افراد با زمین، میراث و مردم در 
یک مقصد مفید است. گردشگری غذا 
با ترکیب غذا و نوشیدنی محلی در سفر 
طعم واقعی مــکان را به افراد محلی و 
بازدیدکنندگان ارائه می دهد و در عین 
حال به اقتصاد پایدار و توسعه اقتصادی 
محلــی کمک می کند. افراد در ســفر 
ممکن اســت خرید نکنند و یا فعالیت 
ورزشــی نداشته باشــند اما همه غذا 
می خورند پس هر مسافری در مقطعی 
در گردشگری غذایی شرکت می کند و 
تجارب گردشگری می تواند در رونق 
ایــن بازار موثر باشــد.محققان برخی 
از راهکارهــای توســعه پایدار مقصد 
گردشــگری را ارائه کرده اند که در ذیل 

به آنها اشاره شده است:
پذیرفتن تغییر الگو

با افزایــش آگاهی درباره افزایش 

روند گردشگری، ردپای کربن مسافران 
و تاثیر گردشگری بر جوامع محلی یک 
تغییر الگو به سمت موفقیت یک مقصد 
رخ داده است. تعریف جدید موفقیت 
این است که ارزیابی کیفی بر کمی تاثیر 

دارد. بازاریابان مقصد این تغییر را باید 
بپذیرنــد و رویکردهای گردشــگری 
ارائــه دهند که برای کل مقصد ازجمله 
مشاغل، ساکنان و سایر ذی نفعان ارزش 

ایجاد کند.
یک گام جلوتر بودن

گردشگری غذا به طور مداوم در 
حال تحول و تغییر اســت. بازاریابان 
مقصد باید با سلیقه گردشگران سازگار 
باشند و پیشنهادات فعلی را بررسی کنند 
و در صورت لزوم، محصوالت فعلی را 
به روز یا با محصوالت جدید جایگزین 
کنند تا به جذب مسافران دوستدار غذا به 
روشی کارآمد و پایدار ادامه دهند. آینده 
مانند حال نخواهد بود پس بخشــی از 
راه حل و نه بخشــی از مشکل باشید و 
برای انجام تجارت متفاوت آماده شوید.

احترام به محیط زیست
کیفیت و کمیت تولید موادغذایی 
و فعالیت هــای مرتبط بــا آن بر محیط 

و مقصد تاثیر می گذارد. با تشــویق و 
حمایت از شــیوه های مثبــت، مدور، 
ســبز و آبــی مرتبط با اقتصــاد )مانند 
مدیریت ضایعات موادغذایی، کاهش 
استفاده از پالستیک، بازیافت همچنین 

مدیریت آب و انرژی( به شــکوفایی 
پایدار محیط زیست مقصد خود کمک 
خواهید کرد. این موارد در ایجاد مشاغل 
جدید و ســایر مزایا نیــز کمک کننده 

خواهد بود.
اولویت بندی منابع محلی و 

ساکنان
اســتفاده از محصوالت محلی از 
اقتصاد محلــی منطقه حمایت می کند 
و پایــداری ایجــاد خواهد کــرد زیرا 
به طور کلی، شــرکت های کوچک تر 
از تنــوع کشــاورزی حمایــت و به 
کاهش ردپای کربــن کمک می کنند. 
کشــاورزان محلی، مشاغل، تعاونی ها 
و گروه هــای اجتماعی را برای تقویت 
پیشــنهادات مقصد و کاهش کاالهای 
وارداتی در نظــر بگیرید. فعالیت های 
مرتبط با غذا مانند جشنواره های غذا و 
بازارهای کشاورزان را همیشه با تمرکز 
محلی به نمایش بگذارید تا روابط بین 

تامین کننــدگان و مصرف کنندگان را 
تقویت کنید.

مراسم جشن های  برگزاری 
فرهنگی

توســعه پایدار شامل مالحظات 

اجتماعی و فرهنگی اســت. هویت و 
میراث آشــپزی منطقه خود را جشن 
بگیریــد و تبلیغ کنید تا به ســاخت و 
تقویت تصویــر و اصالت مقصد خود 
و چیزی که مســافران عاشق غذا بسیار 
به دنبال آن هستند کمک کنید. بسیاری 
از سنت های کشاورزی اجدادی برای 
محافظت و بهینه ســازی تولید غذای 
منطقه، کاهــش تهدیــدات و اثرات 

زیست محیطی بهینه شده اند.
ارتباط با ذی نفعان

برای مثال برخی از تغییرات مانند 
افزایش جزر و مد می تواند مانعی برای 
اقامت گردشگران در یک منطقه باشد و 
بعید است که یک تجربه خوراکی بتواند 
بازدیدکنندگان را ترغیب به ماندن کند 
و برای تاثیر اقتصادی و مزایای اجتماعی 
و فرهنگی بیشــتر باید بــا ذی نفعان و 
گروه هــای مختلف، همــکاری کنید 
تا موارد پیشــنهادی بیشتری در زمینه 

آشپزی ارائه کنید.
تمرکز بر روی خواسته های 

بازدیدکنندگان
محصــوالت خــود را بــا در 
نظرگرفتــن مســافران طراحی کنید. 
درک بازار گردشــگری موجود برای 
منطقــه ضروری اســت. اگــر این را 
بدانیــد می توانید فعالیت های تکمیلی 
برای برآوردن نیازها و خواســته های 
بازدیدکننــدگان و افراد محلی را ایجاد 

کنید.
ساالنه نه فصلی

فعالیت هایــی را توســعه دهید 
کــه مناســب تمام ســال و نــه فقط 
بازدیدکنندگان فصلی باشــد. به عنوان 

مثال، یک پیســت اســکی می تواند بر 
روی جستجوی غذا، آموزش آشپزی، 

کالس های تغذیــه و ناهار خوری در 
ماه های تابســتان تمرکز کند. از فصول 
مختلف برای تنوع  بخشــیدن به سبد 
محصوالت خود به عنوان پوششی در 
برابر رکود به هــر دلیلی در زمان های 

دیگر سال استفاده کنید.
مصرف کنندگان  شناسایی 

امروزی
عاشقان غذا همه مثل هم نیستند 
و بــه علت هایی ازجملــه آلرژی های 
غذایــی، ترجیحات غذایــی و موارد 
دیگر در حال تغییر هســتند پس باید 
کاربــران امــروز را برای رونــق بازار 
گردشگری شناسایی کرد و با اطمینان 
از اینکه کمپین و شــیوه های بازاریابی، 
منعکس کننده تنوع، برابری و شــمول  
است، مقصد نسبت به دسترسی بیشتر، 
قصــد خرید یا بازدید باالتر و وفاداری 

مجدد بازدیدکننده سود خواهد برد.
تحــول در زنجیــره ارزش 

گردشگری
مهم اســت کــه برای بررســی، 
نقشه برداری و تجزیه و تحلیل زنجیره 
ارزش فعلــی گردشــگری مقصــد، 
شناســایی فعالیت هــا، محصوالت، 
خدمات و روابط بیــن بخش ها برای 
شناسایی فرصت ها برای توسعه پایدار 
وقت بگذارید سپس اهداف، اقدامات 
و نقشــه راه مشــخصی را برای همه 
ذی نفعان اجرا کنید تا در راســتای آن 

تالش کنند.

راهکارهایی برای توسعه پایدار 
مقاصد گردشگری غذایی

کشف سکه های تاریخی در رودخانه

داوری ُمهر اصالت ملی صنایع دستی در ۹ منطقه برگزار می شود

با زلزله در سفر چه کنیم؟

اســتفاده از محصــوالت محلــی از اقتصــاد محلــی منطقــه حمایــت می کنــد 
و پایــداری ایجــاد خواهــد کــرد زیــرا به طــور کلــی، شــرکت های کوچک تــر 
از تنــوع کشــاورزی حمایــت و بــه کاهــش ردپــای کربــن کمــک می کننــد.

گروه گردشــگری - هزاران 
ســکه نقره رومی که سال ها پیش در 
کنار یک رودخانه دفن شــده بودند 
اکنون در اختیار باستان شناســان قرار 

دارند.

بیش از ۵۵۰۰ سکه نقره که حدود 
۱۸۰۰ ســال پیش کنار یک رودخانه 
در شهر کنونی »آوگسبورگ« واقع در 
آلمان دفن شده بودند، اکنون توسط 

باستان شناسان کشف شده اند.

در زمان دفن شــدن این سکه ها 
امپراتــوری روم در اوج قدرت بود و 
سکه های ضرب شده به سراسر قلمرو 
آن و حتی فراتر از مرزهایش رســیده 

بود. 
به گفتــه باستان شناســان این 
ســکه ها از نــوع »دناریــی« یعنی 
سکه های نقره استانداردی هستند که 
بین قرن یکم تا ســوم میالدی مورد 

استفاده قرار می گرفتند. 
مجموعه  این  باستان شناســان 
ســکه ها را چندی پیش در بستر یک 

رودخانه کشف کردند. 
این ســکه ها درحالی کشــف 
شــدند که با فواصــل کمی از هم در 
بستر رودخانه زیر سنگ ریزه ها دفن 
شــده بودند، اما گمان مــی رود این 
مجموعه ســکه ها در ابتدا این گونه 

پنهان نشده بودند. 
باستان شناســان معتقدند مکان 
اولیه مخفی کردن این ســکه ها چند 
قرن بعد بر اثر سیل خراب شده است 
و در نتیجه آن سکه ها در بخش هایی 

از رودخانه پراکنده شده اند. 
باستان شناســان  گفتــه  بــه 
جدیدترین این سکه های کشف شده 
در اوایــل قرن ســوم میالدی ضرب 
شده است و گمان می رود این سکه ها 
در اوایل همان قرن در خارج از شهر 
رومی »آگوستا ویندلکوم« و در کنار 
یکــی از رودخانه های آن محل دفن 
شده باشند. در آن زمان این شهر مرکز 

ایالت رومی »ریشیه«  بود. 
محققان هنوز نتوانسته اند علت 
دفن شــدن این سکه ها در آن محل را 

کشف کنند.

گروه گردشــگری - مدیرکل 
دفتــر آمــوزش و ترویــج معاونت 
صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، 
از  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
برگزاری ششمین دوره برنامه داوری 
ُمهر اصالت ملی صنایع دستی در ۳۱ 
استان کشور و در قالب ۹ منطقه خبر 

داد.
ویــدا توحدی، با اعــالم این 
خبــر گفــت: برنامه ُمهــر اصالت 
ملی کــه به منظــور تبییــن داوری 
معیارهــای خاص صنایع دســتی و 
مقدمه ای برای آمادگی در برنامه ُمهر 

اصالت بین المللی شــورای جهانی 
صنایع دســتی برگزار می شــود، در 
شــرایط جدید و به اقتضای نیاز روز 

بازبینی و بازطراحی شده است.
مدیرکل دفتر آموزش و ترویج 
وزارت  صنایع دســتی  معاونــت 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
صنایع دســتی، افزود: این برنامه در 
۳۱ اســتان، در قالب ۹ منطقه برگزار 
خواهد شــد. محصــوالت مربوطه 
در مراکز این منطقه تجمیع شــده و 
تحت نظر نمایندگان و مقامات ارشد 
معاونت صنایع دستی از سوی سه تا 

پنج داور مجرب و غیربومی ارزیابی 
می شوند.

او افــزود: دبیر ایــن مناطق نیز 
مدیران کل اســتان هایی هســتند که 
میزبانی را برعهده دارند و در حکمی 
از سوی معاون صنایع دستی وزارت 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
صنایع دســتی به  عنوان دبیر انتخاب 

می شوند.  
توحدی گفــت: منطقه یک به 
مرکزیت خوزستان، شامل استان های 
خوزستان، بوشهر، فارس و کهگیلویه 
و بویراحمــد، منطقه دو به مرکزیت 
آذربایجان غربی، شــامل استان های 
آذربایجان غربی، اردبیل و آذربایجان 
شرقی، منطقه سه به مرکزیت کرمان، 
شامل اســتان های کرمان، سیستان و 
بلوچستان و هرمزگان، منطقه چهار به 
مرکزیت مازندران، شامل استان های 
مازنــدران، گلســتان و ســمنان و 
منطقه پنج به مرکزیت البرز، شــامل 
اســتان های البرز، تهران و مرکزی، 

تعیین شده است.
همچنیــن منطقــه شــش به 
مرکزیت کرمانشاه، شامل استان های 
کرمانشاه، ایالم، لرستان، کردستان و 

همدان، منطقه هفت به مرکزیت یزد، 
شــامل استان های یزد، چهارمحال و 
بختیاری و اصفهان، منطقه هشت به 
مرکزیت قزوین، شــامل استان های 
قزویــن، گیالن و زنجــان و منطقه 
۹ بــه مرکزیت خراســان رضوی، 
شامل اســتان های خراسان رضوی، 
خراســان شمالی و خراسان جنوبی، 

تقسیم بندی شده است.
مدیرکل دفتر آموزش و ترویج 
وزارت  صنایع دســتی  معاونــت 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
صنایع دســتی، یادآور شد: با توجه 
به ضرورت اســتفاده از فناوری های 
نویــن امیدواریــم در آینده نزدیک 
ســایتی طراحی شــود تــا از طریق 
آن، بــدون نیاز بــه حضور فیزیکی، 
داوطلبــان بتواننــد در ایــن برنامه 

محصوالت خود را شرکت دهند.
توحدی خاطرنشــان کرد: در 
پنج دوره داوری مهــر اصالت ملی 
که تا کنون برگزار شــده، ۵ هزار۸۵۶ 
اثر موفق به دریافت مهر اصالت ملی 
شــده اند. ضمن این کــه ۳۱۸ اثر از 
ایران مهر اصالت بین المللی دریافت 

کرده اند.

گروه گردشگری -زلزله های پی 
در پی در جنوب ایران، بعضی مسافران 
را دچــار تردید و نگرانی کرده و برنامه 
سفر را در مسیرهایی مختل کرده است. 
در وضع کنونی، پرســش این اســت 
زمانی که مقصِد سفر با زلزله و یا دیگر 
حوادث طبیعی روبه رو شــد، چه باید 
کرد؟ از چــه مناطقی باید دوری کرد؟ 
در چه شــرایطی، سفر گروهی و یا تور 
کنسل می شود و اگر لغو شد،   مسؤولیت 

خسارت آن با کیست؟
محمد منظرنژادـ  مدرس و فعال 
گردشگری و نویسنده کتاب »راهنمایی 
تور و قوانین و مقررات«ـ  در پاســخ به 
این پرسش ها، نخست به قانون »فورس 
ماژور« که در قراردادهای مربوط به سفر 
نیز در یک بند به آن پرداخته شده است، 
اشــاره می کند و می گوید: کنسل شدن 
سفر به یک مقصد، براساس اعالم شرایط 
»فورس ماژور« اتفاق می افتد. زمانی که 
شــرایط طوری است که ارائه خدمات 
گردشــگری ممکن نیست و وضعیت 
امداد و مسائل بهداشتی، زندگی مردم 
و زیرســاخت ها به نوعی تحت تاثیر 

قرار گرفته و حضور گردشگر در منطقه 
می تواند باعث بحرانی شدن وضعیت 
شود، سازمان های مربوطه در مقصد و 
ارگان های متولی گردشگری می توانند 

اعالم شرایط بحرانی کنند.
او اظهار می کند: در مواقع ویژه، بر 
اثر حوادث غیرمترقبه و اعالم شــرایط 
فورس  مــاژور، تمام تعهدات منتفی و 
لغو است و شرایط تمام ارائه دهندگان 
خدمــات موظف به برگشــت مبالغ 
هســتند. حال درصورتی که شــرایط 
فورس  مــاژور و ممانعت از ســفر به 
یک مقصد اعالم شــود و مجریان سفر 
با دانش از شــرایط فورس  ماژور به آن 
مقصد سفر کنند، مسؤول حوادث ناشی 

از سفر خواهند بود.
در ماده ۲۲۷ قانــون مدنی ایران، 
»فورس ماژور« یا »قوه قاهره« را شرایطی 
دانسته که  طی یک اتفاق، متعهد نتواند 
به قرارداد پایبند باشــد و شخصی هم 
مسؤول آن اتفاق نباشد، چه این اتفاق با 
حوزه فعالیت متعهد ارتباط داشته باشد 
)مانند آتش سوزی( و چه جزو عوامل 
بیرونی )مانند طوفان، سیل، زلزله و …( 

تلقی شــود. از مهم ترین آثاری که برای 
فورس ماژور پذیرفته شــده تعلیق یا 
خاتمه یافتن قرارداد و انحالل آن است.

البته این نکته نیز یادآوری شــده 
اتفاقاتــی کــه معموال و بــه تعداد باال 
رخ می دهد، فورس ماژور محســوب 
نمی شود، مثال اگر در یک منطقه وقوع 
زلزله بســیار شــایع و معمول است، 
نمی تــوان آن را حکــم قــوه قهریه به 

حساب آورد.
فورس ماژور جزو شــرط هایی 
اســت که در قراردادهای مختلف ذکر 
می شــود و اســتناد به آن الزامی است. 
در مــاده ۲۳ قرارداد تورهای داخلی نیز 
وضعیت فوق العاده یا فورس ماژور را 
شرح داده و مسؤولیتی را متوجه کارگزار 
ندانســته و ملزم کرده که در آن شرایط، 
کل مبلغ پس از کسر یک درصد از کل 

مبلع تور به عنوان کارمزد مسترد شود.
نقطه مبهم این قانون، مشــخص 
نبودن متولی و مســؤول اعالم فورس  

ماژور یا قوه قاهره برای سفر است.

عالوه بر این، تا کنون تجربه موفقی 
در شرایط فورس ماژور که البته به ندرت 
اعالم شده، به دست نیامده است، مثال 
در اسفندماه سال ۹۸ که ویروس کرونا 
به کشــور سرایت کرد، وزارتخانه های 
راه و گردشــگری اعالم فورس  ماژور 
کردند و بخش های خدماتی بدون آن که 
جبران خسارت شوند، ملزم به استرداد 
هزینه ها به مسافران شدند که بسیاری از 
این بخش ها نتوانستند از عهده استرداد 
هزینه ها برآیند و به دنبال آن شکایت ها 
و پرونده های حقوقی زیادی هم شکل 
گرفت. همین تجربه، بسیاری از فعاالن 
گردشگری و حمل ونقل را در مواجهه 
با زلزله اخیر که فقط از ســاعت ۱۵:۳۷ 
۲۳ آبان تا ساعت ۹ صبح ۲۴ آبان ماه ۶۳ 
زمین لرزه در حوالی شهر فین واقع در 
اســتان هرمزگان ثبت شده است، برای 

کنسل کردن سفرها دچار تردید کرد.
محمــد منظرنــژاد ـ مــدرس 
گردشگری و نویسنده کتاب »راهنمایی 
تــور و قوانین و مقــررات«ـ  توصیه 

می کنــد: با توجه به شــرایط موجود، 
باید در ارائه خدمات و گشــت ها دقت 
کــرد و از انجام هر گونه رفتار هیجانی 
و پرخطــر خودداری کــرد. از آنجا که 
برنامه بازدیدها در شرایط طبیعی نوشته 
شده است، بنابراین با تغییرات جوی و 
یا حوادثی مثل زلزله باید اقدام به تغییر 
و جابه جایی و کنســل کردن برخی از 

بازدیدها و یا کل برنامه کرد.
او همچنیــن تاکیــد می کند: در 
شرایط خاص، بازدید از غارها مطمئنا 
ممکن نیســت و یا باید با مسؤوالن آن 
سایت یا محوطه، مشورت کرد تا از ایمن 
بودن بازدیدها مطلع شد. نقش راهنما در 
سفر بسیار مهم بوده و در چنین شرایطی 
مدیریت تور باید پیشگیرانه باشد. این 
فعال گردشگری به مجریان و راهنمایان 
تور پیشنهاد می کند: از آنجا که رفتار و 
اعمال گردشــگران غیرقابل پیش بینی 
اســت، بنابراین توصیه ها و تذکرات را 
قبل از هر بازدید اعالم کنید. ایستادن بر 
لبه صخره ها، ورود به شیارها و دره های 

عمیق، ورود به غارها در شرایط خاص، 
باید با هماهنگی و اطالع از ایمن بودن 
سفر باشد و الزم است احتیاط را شرط 
بازدیدها قرار دهید و در شرایط خاص، 
برخی از برنامه ها را تغییر داده و یا کنسل 

کنند.

او یــادآور می شــود که حوادث 
طبیعی جزو پوشــش بیمه مسؤولیت 
مدنی نیســت و گردشگران باید بدانند 
در شــرایط ویژه به توصیه های راهنما 
و مجری تور و مســؤول ســایت های 
گردشــگری و محوطه هــای تاریخی 

توجــه کنند.منظرنــژاد تاکید می کند: 
در زمان وقوع حــوادث حتما اخبار و 
اطالعیه ها را از سایت های معتبر پیگیری 
کنید و از حضور در هر مکانی خودداری 
شــود و به توصیه ها و تذکرها بی توجه 

نباشید.  

گردشگران امروزی نسبت به مسافران ۲۰ سال گذشته با فرهنگ های بیشتری آشنا و به دنبال تجربیات جدید
 همچنین نگران محیط زیست، عالقه مند به شرکت در سبک زندگی سالم و تجربه فرهنگ اصیل محلی در هنگام سفر هستند. 

برای تهیه ظروف سفالی دست ساز میتوانید 
به صفحه اینستاگرام مراجعه کنید

       من برای ادای دین به زمین به نقطه ای پناه برده ام 

که  شناخت دقیقی از آن دارم خاک
tarkhancollection@       سعی برای لمس آنچه از آب و خاک می آفرینم


