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سفرنامه

نگاهی به جایگاه گردشگری سالمندان در ایران

سالمندی میتواند آغاز راه باشد...

پگاه دهدار  ،راهنمای گردشگری

پیریوسالمندیجمعیتب هعنوان
واقعیتی انکارناپذیر تلقی میشود و از
طرفیطبقپیشبینیهاکشورمانیزبا
جمعیتروبهرشدسالمندمواجهاست.
با توجه بــه محدودیتهایی که در این
گروه سنی از لحاظ جسمی و حرکتی
در اثر افزایش سن نمود پیدا میکند و
نیازهایخاصیکهاینافراددراستفاده
ازخدماتگردشگریدارند،گردشگری
خاص آنها اهمیــت مییابد .از جمله
موضوعات مهمی که در گردشــگری
سالمندان مطرح میشود میتوان به
تورمناسبسالمندانبههمراهامکانات
خاص جهت راحتی آنها و حتی توجه
بهالگویمصرفسالمنداناشارهکرد.
امروز قصد داریم به مناســبت روز
جهانی سالمند (اول اکتبر ،معادل10
مهرماه) شــما را با برخــی از جوانب
گردشگریسالمندیبیشترآشناکنیم،
پسباماهمراهباشید.
سالمنداندرآمدوفراغبال
بیشتریبرایسفردارند
متولدیــن دور ه افزایش جمعیت
بر خــاف نســلهای قبــل زندگی
طوالنیتریدارند،برایمدتبیشتری
فعالند و درآمد قابــل تصرف زیادتری
دارند .به این دلیــل اصطالحات مورد
قبول برای توصیف گردشگران باالی
 ۵۵سال گردشگری سالمندان یا عصر
سوماست.
بر طبق مطالعــات اجتماعی افراد
باالی  ۵۰ســال باالترین سطح درآمد
خود را دارند و به احتمال فراوان دیون
و وامهای خود را کامال پرداخت کرده و
هزینههایاصلیخانوادهخودراپوشش
دادهانــد .بنابراین گــروه درآمد قابل
تصرف،استقاللوآزادیبیشتریبرای
سفر دارند و از بزرگترین و سودآورترین
بخشهایبازارهستند.
در بیشتر مطالعات ،افراد بازنشسته
به عنوان یک بازار دنج بــا درآمد قابل
تصــرف باال معرفــی شــدهاند که در
فصلهای کم تقاضا نیــز میتوانند به
راحتیسفرکنند.
کافیاستازیکشهروندسالخورده
که در طبقه متوســط جامعــه ایرانی
زیستمیکند،بپرسیمبرایتعطیالت
آیندهاش،چهبرنامهایدارد؟اواحتماال
میزبان فرزندان و نوههایش خواهد بود
یا قصد مسافرت به شهری دیگر ،برای
دیدار آنها را دارد .البته ممکن است با
چندنفرازدوستانهمسنوسالش،عزم
سفربهجاییراداشتهباشد.
اگر همین ســوال را از یک شهروند

شــصت ســاله اروپایی یا آمریکایی
بپرسیم ،جواب دیگری خواهیم شنید
و با کیفیــت متفاوت ســبک زندگی
آنها مواجه خواهیم شــد که حکایت از
تفاوت بارز در زیرساختارهای جوامع
برای سفرکردن و تسهیالت و امکانات
متفاوت رفاهی برای گذران تعطیالت
ویژه گردشگران سالمند و بازنشسته
دارد.
دورانسالمندی-کهاغلب،باگذران
بازنشستگی قرین است -در بسیاری از
کشورهایجهان،آغازفرصتهایناب
برایمسافرتکردناست.شایدبودجه
وجیبنهچندانپر،قدرتانتخابراکم
کند اما زمان و انعطافپذیری باالتر این
دوران ،میتواند باعث شود که بهترین
بهرهبرداریراازاینسالهابرد.
ویژگیهایگردشگرینسلسوم
سالمندان با توجه به اوقات فراغت
بیشــتر ،عالوه بر اقامت طوالنیتر در
مقصد ،امــکان انعطــاف در انتخاب
فصــول خلوتتر ســفر را دارند .آنها
بیشتر ترجیح میدهند در فصولی که
مقاصد گردشــگری ازدحام کمتری
دارند به این مقاصد ســفر کنند .گروه
گردشگران سالمند معموالً نسبت به
مسائل بهداشتی و نیازهای خاص خود
حساسیت بیشــتری دارند و نسبت به
ارائهخدماتباکیفیتتردقتبیشتری
میکنند و از طرفی نسبت به تورهایی
که باهدف اصلی سالمتی ارائه میشود
تمایلبیشترینشانمیدهند.
آنها مسافرانی باتجربهتر هستند
و در مواجهه با سالمندان احتماالً باید
اطالعاتی بیشتر نسبت به گردشگران
جوان ارائه شود .همچنین سرعت تور
برای سالمندان باید بهگونهای تنظیم
شودکهدرصورتلزومب هراحتیامکان
استفاده از مکانهایی جهت استراحت
را داشته باشند .این گروه از گردشگران
معموالً به جاذبههــای تاریخی و موزه
عالقهبیشترینشانمیدهند.
از جملــه دیگــر فاکتورهایی که
در برنامهریزی تورهای گردشــگری
سالمندی کمتر به آن توجه میشود،
بحث توجه به الگوی مصــرف آنها؛
شــامل محصوالت ،عادات رسانهای
و حتی نحوه کســب اطالعات است.
عمومــاً توجه به الگوهــای خاص این
قشــر که تا حدود زیادی بــا الگوهای
ل گرفته است به همراه
قدیمیتر شک 
راحتی سفر ،امنیت ،آرامش ،مناسب
بودنمحلاقامتوامکاناتیکهدرمحل
اقامت برای رفاه و رضایتمندی فراهم
شده اســت میتواند جزء مؤلفههای
اصلیتصمیمگیریاینگروهگردشگر
محسوبشود.

سفر و گردشگری میتواند
عالوه بر آمادگی جسمی
مطلوبیکهبرایسالمندان
به همراه میآورد بهسالمت
روانی آنها نیز کمک
کندکهدرنهایتمنجربه
احساسرضایتبیشتر
سالمندان از زندگی
میشود
الزاماتگردشگریسالمت
توســعه گردشــگری برای افراد
ســالمند نیازمنــد فراهــم آوردن
امکاناتی متناســب با ویژگیهای این
افراد اســت؛ برای مثال ضروری است
عالوهبر ارائه خدمــات رایگان به افراد
ســالمند در مکانهای گردشگری،
برای حمل چمدان و ویلچر ،در ساخت
ترمینالهــا ،راه آهــن ،فرودگاهها،
جاذبهها و محلهــای اقامت مواردی
همچون ســاخت آسانسور ،پله برقی،
شیبراههها (رمپ) برای عبور ویلچر،
راهروهــا و ورودی درهــای عریض،
تعبیهپلههاباشیبمناسبودستگیره
مناسب ،لغزنده نبودن سطوح ،تعبیه
صندلــی در مکانهای خــاص برای
استراحت سالمندان ،تعبیه تابلوهای
هشــداردهنده و ایجــاد ســرویس
بهداشتی برای استفاده افراد توانخواه
الزام قانونی پیدا کند .همچنین از آنجا
که سالمندان افرادی حساس هستند
و رفتار و برخــورد کارکنان خدماتی
برایشان بسیار بااهمیت است ،آموزش
تخصصیکارکنانخدماتگردشگری
بهویژه راهنمایان تور در این راستا قابل
تامل به نظر میرسد .بازار گردشگران
سالمند ،بازاری نامتجانس و ناهمگون
است و با بخشبندی این بازار میتوان
برنامهریزی کارآمدتر و تخصصیتری
داشت .تازه ســالمندان یا سالمندان
جوان ،ســالمندان مرفه و سالمندان
جمعگــرا بخشهای مختلــف بازار
گردشگرانسالمندمحسوبمیشوند.
افراد سالمند سفر با قطار را نسبت
به خودرو شــخصی ترجیح میدهند.
پسبرایتوسعهگردشگریسالمندی
پیشنهاد میشود در پی رفع مشکالتی
مانند عدم دسترسی ریلی مستقیم به
بسیاری از نقاط کشور ،کیفیت پایین
قطارها،سروصدایزیادواگنها،عرض
کمراهروها،ارتفاعزیادپلههایورودی،
عدم ارائه خدمات ویژه افراد توانخواه و
سطحپایینخدماتپزشکیقطارهای
کشور (که ســالمندان از آنها شکایت
دارند)برآمد.

سالمندانوسفرهای
ماجراجویانه
آیا وقتی صحبــت از ماجراجویی
میشود ،تصویر یک مرد یا زن سالمند
که درحال اســکیکردن یا رفتینگ
در رودهــای خروشــان اســت ،در
ذهنمان نقش میبندد؟ بازنشستگی
و سفرهایی که در سنین سالخوردگی
صورت میگیرند ،لزوما از ماجراجویی
و سفرهای هیجانانگیز ،به دور نیست.
مطالعات نشــان دادهاند که مسافران
سالمند،نسبتبهگذشته،ازگردشگری
ماجراجویانهبیشتر استقبال میکنند.
درواقع ،کودکان نســل انفجار که حاال
سالمندانامروزیراتشکیلمیدهند؛
اغلب بــه دنبال تجربههــای آموزنده
ماجراجویانه و اصیل هستند؛ که حتی
اگرخطرواقعیبههمراهنداشتهباشداما
سفری همراه با چالش فیزیکی و کشف
مکانهاوفرهنگهایجدیدباشد.
هد فگرفتــن ســالمندان و
بازنشستگان،بهعنوانمخاطباناصلی
صنعت گردشــگری در جهان امروز،
فرصتهای جدید و تکرارنشــدنیای
را برای این صنعــت تاثیرگذار فراهم
میکند .درحالی که بازنشســتگی در
بسیاریازکشورهایکمترتوسعهیافته
مانند ایران ،با آغــاز بیماری و تنهایی،
همراه است ،در جوامع توسعهیافته ،به
عنوان دورانی برای مســافرتکردن و
چشیدنطعمنابزندگیمعنامیشود.
اروپا،حرفاولرامیزند
بــه گــزارش ســازمان جهانــی
گردشگری ( )UNWTOاروپا ،یکی
از بهترین مقاصد برای ســالمندان و
شایدبهتریندرنوعخود،ازنظرامکانات
است و کشــورهای اروپایی در جهت
تسهیل ســازوکارهای همکاری برای
افزایش سفرهای این دســته از افراد
درون مرزهای اروپا و نیز از کشورهای
جهان سوم به اروپا ،فعالیت میکنند.
حتی اتحادیه اروپا ،پروژهای را با عنوان
 ESCAPEآغازکردهاستکهبهطور
خاصبهتسهیلتبادالتگردشگریدر
اروپادرجهتتشویقشهروندانسالمند
به مسافرت ،میپردازد .کانون تمرکز
این پــروژه ،توســعه و ترویج تبادالت
فراملی سالمندان در  5کشور اروپایی
درفصولکمبازدیدیا«لوسیزن»است؛
بلغارستان ،قبرس ،فرانســه ،ایتالیا و
پرتغال .از ســوی دیگر ،ایــن پروژه بر
بنگاههایگردشگریکوچکومتوسط
در این  5کشــور هدف ،تمرکز دارد و
کسبوکارهای ویژه سفر ،اقامتگاهها،
خوراک و حملونقل که همگی بخشی
از فرآیند غیرفصلیکردن سفر هستند
و باعث همافزایی یکدیگر میشوند ،در
اینپروژهسهیمهستند.
با این حال ،نمیتوان از این موضوع
چنین برداشــت کرد که ســالمندان
اروپایی ،بیشــترین مسافران تورهای
گردشگری سراســر جهان را تشکیل
میدهند.براساسگزارشیورواستات،

طبیعت مشهد زیباست (بخش پایانی)

گانه قرهسو
عبور ازآبشارهای هشت
دردلکوههای خراسان
الزم است تفاوتهای الگوی مسافرت
در میان کشورهای اروپایی را موردنظر
قرار دهیم .برای مثال ،در ســوئد26 ،
درصد از جمعیت گردشــگر باالی15
سال 65 ،سال به باال ســن دارند و 24
درصد جمعیت این کشــور را تشکیل
میدهند؛درحالیکهاینگروهسنیدر
بلغارستان ،لیتوانی و اسلواکی ،کمتر از
 10درصد جمعیت گردشگر آن کشور
است .در نهایت ،باید گفت که استرالیا
از نظر رفاه دوران بازنشستگی در سال
 ،2017در باالی جدول قرار داشت اما
باالتر از آن ،کشورهای نیوزیلند ،سوئد،
نروژ ،سوئیس و ایســلند ،به ترتیب در
جایگاهپنجمتااولقراردارند.بااینحال،
برخورداریازامکاناترفاهیموجود،با
میزاناستفادهازآن،متفاوتاست.
بستههایویژه
مسافرتسالمندان
ســفرکردن بــرای ســالمندان و
بازنشســتگان ،از ویژگیهای خاصی
برخوردار است که با مسافرت جوانان،
متفاوت اســت .بــه همیــن ترتیب،
مقتضیات و ضروریات ســفر این گروه
سنی نیز نمیتواند در وضعیت برابری
با دیگر گروههای ســنی قرار بگیرد .به
عبارت دقیقتر ،سیســتم حملونقل
مسافران ،محل استراحت ،حمل بارها
و بهداشت اقامتگاهها ،باید در سفرهای
ســالمندان ،از اســتاندارد متفاوت و
باالترینسبتبهدیگرسفرهابرخوردار
باشد .کافی است نگاهی به آگهیهای
خارجیبیندازیمتامتوجهشویموقتی
صحبت از گردشــگران باالی 55سال
میشودتوجهبهچهچیزهاییبههنگام
مسافرتاهمیتپیدامیکند.
درحالیکــه تمامــی آژانسهای
گردشگری سراســر جهان ،از پایگاه
اینترنتی برای ارائــه خدمات خود به
تمامی مســافران ،از هر سن و قشری
برخوردارهستند،دربسیاریازکشورها
خدمات گردشــگری -بــه ویژه بیمه
مسافرتی-بهطورویژهبرایسالمندانو
بازنشستگانعرضهمیشود.برایمثال
 50plusvoyagresدر هند فعالیت
میکند و در قالــب تورهای گروهی یا
برنامههای ویژه تعطیالت ،مخصوص
شهروندان سالمند تنظیم شده است.
در استرالیا نیز آژانسهای گردشگری
متعددی با هدف افراد باالی 50ســال
مشغول به کار هســتند .عالوه بر این،
خدمات مشاوره گردشگری و آموزش
نکات ضروری قبل و حین ســفر ،یکی
دیگر از تسهیالتی اســت که در بستر
اینترنت از ادبیات مناســب و جامعی
برای مخاطب سالمند برخوردار است.
از سوی دیگر ،برخی از خردهفروشها
و ســازمانها تخفیفهای ویژه افراد
مســن ارائه میدهند؛ بــرای مثال،
شرکت  AARPمستقر در واشنگتن
ومتخصصدرزمینهخدماتسالمندی
ورفاهبازنشستگییاسازمانپارکهای
ملیآمریکاکهدرمبلغورودیهایخود،

حجم قابل توجه افراد
سالمندبهواسطهتغییرات
جمعیتی،انعطافپذیری
زمانی این افراد و اثبات این
موضوع که افراد سالخورده
نسبتبهدیگرگروههای
سنیبیشترمسافرت
میکنندوهمچنینمدت
اقامتشان طوالنیتر است،
سالمندان را به یکی از
مهمترینبخشهایبازار
گردشگریتبدیل کرده
است
بهسالمندانتخفیفمیدهد.اتفاقیکه
درکشورماتوسطصندوقبازنشستگی
کشوری ،تحتعنوان «سیستم رزرو
تور بازنشســتگی» مدیریت میشود
و خدمات و مشــاورههای مختلفی را
برای گذران تعطیالت ســالمندان و
بازنشستههاارائهمیدهد.
سالمندانایرانی
در ایــران بعضی تســهیالت برای
سفرهای ســیاحتی و زیارتی از سوی
صندوقبازنشستگیکشوروهمچنین
صندوق بازنشســتگی بعضی ادارات و
دستگاهها به سالمندان ارائه میشود.
شــهرداری تهران هم با صدور کارت
منزلت برای سالمندان ،امکان بازدید از
بعضی مراکز تفریحی شهرداری ،برای
افراد باالی  65سال را مهیا نموده است
اما در خصوص مســائل اساسی سفر
ســالمندان در ایران میتوان به موارد
زیراشارهکرد:
کمبود رمــپ ،آسانســور و دیگر
امکانات برای تردد سالمندان در مراکز
تفریحی،موزههاو…
کمبود ســرویس بهداشــتی به
میزان کافی و مناسب سازی شده برای
سالمندان
گران بودن خدمات سفر به نسبت
حقوقبازنشستگیو…
فوایدگردشگریسالمندی
گردشگری سالمندی باعث بهبود
حس ناتوانی ،ایجاد حس رفاه و بهبود
ریتــم خواب ســالمندان میشــود.
همچنین با توجــه بــه برنامهریزی
خاصی که برای فعالیت بدنی متناسب
بامحدودیتهایحرکتیآنهاصورت
میگیرد ،تجربه ســفر و گردشگری
میتواند عــاوه بر آمادگی جســمی
مطلوبیکهبههمراهمیآوردبهسالمت
روانی آنها نیز کمک کند که در نهایت
منجر به احســاس رضایت بیشــتر از
زندگیمیشود.
سخنآخر
گردشگری و ســفر میتواند تاثیر
مثبتی بر کیفیت زندگی و میزان لذت
سالمندان از زندگی داشــته باشد .از
ســوی دیگــر افزایش ســریع تعداد
سالمندانموجبفرصتهایبسیاری
برای فعالیتهــای اقتصادی مختلف
میشود.صنعتگردشگرینیزازجمله
صنایعی است که پتانسیل زیادی برای
ارائه خدمات و کســب منافع حاصل
دارد؛ چراکــه حجم قابــل توجه افراد
سالمند به واسطه تغییرات جمعیتی،
انعطافپذیری زمانی این افراد و اثبات
این موضوع که افراد سالخورده نسبت
بهدیگرگروههایسنیبیشترمسافرت
میکنند و همچنین مدت اقامتشــان
طوالنیتر است ،ســالمندان را به یکی
از مهمترین بخشهای بــازار تبدیل
کردهاست.

آرزو احمدزاده  ،راهنمای طبیعتگردی

تا آنجای سفر پیش رفتیم که از کاخ خورشید
در کالت نادری بازدید کردیم و از تونل دستکند
نادری رد شدیم و به سمت قرهسو که در فاصلهای
نه چندان دور از کاخ خورشید قرار داشت حرکت
کردیم .حال فلســفه نامگذاری این آبشارها با نام
ترکی "قره سو" چیست؟ " قره" در زبان ترکی به
معنای سیاه و "سو" به معنای آب است .و از آنجایی
که کف رودخانهای که از این آبشار جاری میشود،
را سنگهای سیاه پوشــانده و وقتی آب روی آنها
حرکت میکند ،مسیر رودخانه سیاه دیده میشود
آنرا رودخانه سیاه و یا همان " قره سو" نامیدهاند.
باالخره به روستای قرهسو رسیدیم و ماشین را در
پارکینگیکهبرایپارکخودروهایگردشگراندر
نظر گرفته شده بود پارک کردیم و به سمت آبشار
حرکت کردیم .در مسیر روســتا زنان روستایی با
گذاشتن میز کوچکی در جلوی خانه خود و عرضه
محصوالت روستا در تالش برای کسب درآمد برای
خانواده خود بودند و برخی از مردان روستا نیز به
کافه داری مشغول بودند.
همیشه خرید از بازارچههای محلی را دوست
دارمچراکهبهاقتصادجامعهمقصدکمکیمیکنم،
هرچند کوچک .چند محصول را نشــان کردم تا
موقع برگشــت بخرم و تنها چیزی که در همین
ابتدا خریدیم نان محلیای بود کــه یکی از زنان
خوش ذوق روستایی مشــغول طبخ آن بود .عطر
نان تازه روستا آدم را مست میکند .تکه تکه از نان
میخوردیم و به سمت آبشار حرکت میکردیم.

قرهســو بدلیل دارا بودن آب و هوای ییالقی و
طبیعت زیبا و همچنین وجود آبشــارهای بلند با
درههای تنگ و پیچ در پیچ بــا دیواره هایی بلند و
سر به فلک کشیده ،باعث شده تا توجه گردشگران
زیادی را به ســوی خود جلب کند .آب رودخانه
خنک بود و دلچسب .از دو سه آبشار اولی که کوتاه
بود به راحتی رد شدیم اما هر چه جلوتر میرفتیم
آبشارها بلندتر و آب رودخانه خروشانتر میشد،
اما نردبانهای فلزی که در کنار آبشارها تعبیه شده
بود رفت و آمد را کمی آسانتر میکرد ،و پاشیدن
قطرات آب بــه صورتمان عبور از آبشــار را لذت
بخشتر مینمود .آخرین آبشار که هشتمین آبشار
قره سو بود از همه بلند تر و نردبانش هم به مراتب
از بقیه بلند تر بود .عبور از نردبان دو تیکه و لغزان
گرچه هیجانانگیز بود اما کمی ترس هم چاشنی
عبورمان از آبشار آخر شده بود .باالخره آبشارهای
هشــت گانه قره سو تمام شــد و در باال دست ،به
دشتی پر از درختهای ارس رسیدیم .یک ساعتی
در زیر خنکای سایه یکی از ارسها کمی استراحت
کردیم تا نفسی تازه کنیم بعد از عبور از آبشارها در
راه بازگشت باالخره به سالمت به روستا رسیدیم.
در یکی از کافهها نشستیم و چای خوردیم.
به گفته مــرد کافهچی ،رودخانــهای که از
آبشارهای قره سو سرچشمه میگیرد به مصرف
باغات و آب شرب اهالی در پایین دست میرسد
اما نکته جالبتر در مورد پیشینه آن است .در زمان
حکومت نادرشاه افشار ،نامطلوب بودن آب کالت
نادری مشــهد و وجود امالح بسیار باال و گچ زیاد
آب ،نادرشاه را بر آن داشــت تا با استفاده از توان
مهندسان خود ،آب شــیرین آبشار قره سو را که
حدود  ۶کیلومتر با شــهر کالت فاصله داشت،
به عمارت خورشــید انتقال دهد .این امر موجب
شــد تا کانالی در مســیر آب حفر و از تنپوشــه
های «لوله و اتصاالت» ســفالی که قطر آنها در
حدود  ۵۰سانتیمتر است ،استفاده شود و بدین
گونه مهندسان ،آب قره سو را به داخل دژ کالت
هدایت میکردند .در تمام طول مسیر بازگشت
به سمت مشهد به ذهن خالق مهندسان آن زمان
فکر میکردم.

