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خبر
هنری

آموزش خالق و اثر بخش،
زیرساخت توسعه پایدار گردشگری

اعضــای گــروه «خنیاگــران خیــام» دیگــر
هنرمندان خراســانی حاضر در این دوره از
جشــنواره موســیقی فجر بودند کــه در برج
آزادی روی صحنه رفتند .گروه «خنیاگران
خیــام» بــا رپرتــواری از موســیقی ایرانــی
نخستین اجرای جشــنواره در برج آزادی را
آغاز کرد .به گزارش ستاد خبری جشنواره،
این گــروه کار خــود را بــا پیشدرآمد شــور
آغاز کرد و ســپس با اجــرای دو تصنیف کار
خود را ادامه داد .نقطــه عطف اجرای گروه
خنیاگــران اجــرای چهارمضــراب همایون
ســاخت ه زنده یاد «پرویز مشــکاتیان» بود که
این چهارمضــراب با اســتقبال حاضران در
ســالن مواجــه شــد .در ادامه این کنســرت
قطعهای پنجضربی از ساختههای سیامک
برقــی هــم اجــرا شــد« .خنیاگــران خیام»
همچنین در این برنامه تصنیفهای «همراه
شــو عزیز» و «شــیدایی» را کــه هــر دو از آثار
درخشــان و بهیاد ماندنی پرویز مشــکاتیان
است اجرا کرد و این تصنیفها حال و هوای
مطلوبی را در سالن برج آزادی بهوجود آورد.
صمد برقی (سرپرســت و نوازنده کمانچه)،
سیامک برقی (تنبک) ،علی فربدنیا (نی)،
مهــدی تفکری (خواننــده) ،بهــروز عطایی
(ســنتور) ،مهدی کهیــازی (تار) ،ســروش
ترابی (بم تار) و علی ربوبیان (کمانچه آلتو)
اعضای گروه «خنیاگران خیــام» در اجرای
جشنواره فجر بودند.

•هنرمندان تربت جام ،راوی موسیقی
مقامی جنوب خراسان

موسیقی های اخیر ذائقه مردم را تنزل داده است

«حسام الدین سراج» و «مسعود حبیبی» از استادان بنام
موســیقی ایرانــی در فرهنگســرای غدیر مشــهد حضور
یافتند و با جمعی از دوستداران فرهنگ و هنر و اعضای
کانون موسیقی دانشــگاه فردوسی مشــهد به گفت وگو
نشســتند .به گزارش روابط عمومی ســازمان اجتماعی
و فرهنگی شهرداری مشــهد ،در این دیدار حسام الدین
سراج با تاکید بر جایگاه موسیقی در فرهنگ کشورمان،
گفت :در حدود سه دهه گذشته موسیقی غالب در جامعه
ما موسیقی اصیل ایرانی ،موسیقی کالسیک و موسیقی
مقامی بود کــه طبیعتا ذائقه مردم نیز به همان نســبت به
موسیقی خوب گرایش داشت .اما در یکی دو دهه و به ویژه
چند سال اخیر آثاری به نام موسیقی پاپ ارائه می شود که
حقیقتا از نظر موسیقایی و هنری هیچ باری ندارد و همین
آثار ذائقه هنری مردم را تنزل داده است.

•رسالتی که موسیقی دانان جوان دارند

اینخوانندهسرشناسایرانیگفت:دراینمقطعاززمانکه
وضعموسیقیدرجامعهمانحقیقتاخوبنیست،هنرمندان
و موسیقی دانان جوان و به ویژه نسل جدید رسالت مهمی
دارند تا بــا تولید آثار فاخــر و آموزش هنرمنــدان ماهر ،هنر
موسیقیاصیلوخوبایرانیرابهجامعهارائهکنند.سراج

درادامهفضایفرهنگسرایغدیررافضایفرهنگیهنری
وآرامشبخشخواندوازمدیروکارکناناینفرهنگسرابرای
ایجادفضایجلساتاینچنینیقدردانیکرد.

•تالش برای بازگرداندن موسیقی ایران
به جایگاه واقعی خود

مسعودحبیبیاستادنامداردفنوازینیزبااشارهبهنقش
برجســته جوانان در بهبود اوضاع فعلی موسیقی کشور،
اظهار کرد :نســل جدید و جوان موســیقی کشــور باید با
دوســتی و اتحاد ،برای ایجاد تحول در فضــای فرهنگ و
هنرسعیوتالشداشتهباشندتاموسیقیایرانبهجایگاه
واقعی خود بازگردد .وی با تاکید بر دشواری های کار در
عرصهموسیقی،تصریحکرد:کارکردندرحوزهموسیقی
در کشور ما همواره دشــواری های خود را داشــته ،اما در
ســال های اخیر اوضاع کمی بهتر شــده و به نظر میرسد
اگر جوانان با دقت این مسیر را طی کنند ،قطعا می توانند
درهنرجامعهتاثیرگذارباشند.حبیبیباابرازخرسندیاز
ایجادفضایفرهنگیوهنریدرفرهنگسرایغدیر،تاکید
کرد :این که مدیر این فرهنگسرا و کارشناسان آن با هنر و
به ویژه موســیقی ارتباط نزدیک دارند ،قطعا نکته بسیار
مثبتی در فعالیتهای این فرهنگسراست.

گرو ه «انــوار جــام» از تربت جام هم در جشــنواره
امسال روی صحنه رفتند و هنرنمایی کردند.
«محمدفاروق درپور» سرپرســت گروه ،خواننده
و نوازنــده دوتــار« ،ابراهیــم تیمــوری» خواننده،
«محمدحســین درپور» خواننده و نوازنده دوتار،
«عبــدا ...درپــور» نوازنــده دوتــار و دف و دایره و
«مصطفــی تیمــوری» نوازنــده دوتــار و بــم دوتار
اعضای گروه موســیقی عرفانی انــوار تربت جام
بودند که حضورشان یاد و خاطره همه هنرمندان
دیار جام به خصوص زنده یــاد «نورمحمد ُدرپور»
را در خاطرههــا زنــده کــرد« .مشــق پیلتــان»،
«خــوش آمــد مهمان(کوچــه باغــی)»« ،غوغای
دل» بــا شــعری از قاضــی جــال الدیــن فقهــی
ســلجوقی« ،پادایرگــی» بــا غزلــی از حافــظ،
«یارگلکم(پادایرگــی)» از اشــعار محلــی و قطعه
َ
«طرف صحرا» با شــعری از قاضی جــال الدین
فقهی سلجوقی ،قطعاتی بود که گروه «انوار جام»
در جشــنواره فجر اجــرا کردند« .مبیــن درپور» و
«مهدیس ابراهیمیــان» دو هنرمند نونهال تربت

چاپمشهد :شهرچاپخراسان
طعمومی051 37009111 :
رواب 
نمابرتحریریه051 37626501 :

سرپرست دفتر مطالعات و آموزش گردشگری

•به یاد زنده یاد «پرویز مشکاتیان»

اجرای اســتاد «علی غالمرضایــی آلماجوقی»
هنرمند  87ســاله اهل قوچان در سالن سوره
حــوزه هنــری ،یکــی از بخشهــای مانــدگار
جشــنواره امســال بــود .اســتاد آلماجوقــی از
بخشــیهای نامدار شمال خراســان است که
شــاگردی زنــده یاد حــاج حســین یگانــه را در
کارنامه هنری خــود دارد .ایــن هنرمند که در
جشــنواره فجر با چارق ،لباس و ســربند خاص
منطقه قوچان روی صحنه حاضر شد ،قطعاتی
از جمله «بش قارداش» و «محمد حنیفه» (فرزند
حضــرت علــی(ع) ) را در اولیــن بخــش برنامه
خود اجرا کــرد .او قبل از اجــرای دومین قطعه
نیز گفت« :میخواهم قطعهای هم درباره امام
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امیرکاللی

ســی و چهارمین جشــنواره بینالمللی موسیقی فجر
از چهارشــنبه گذشــته در تهــران آغــاز شــده و تا 29
بهمن ادامه خواهد داشــت .در این دوره از جشــنواره
نیز هنرمندان خراســانی همچون دورههای گذشــته
حضور دارند و گوشههایی از هنر موسیقایی این دیار
را به گوش عالقه مندان میرسانند.

رضا(ع) برایتان اجرا کنم زیرا میدانم شــما از
من چنین انتظــاری دارید؛ همه مــا قربان امام
رضا(ع) میرویــم .»...این خواننده که نشــان
درجه یک هنــری دارد تاکنون در کشــورهایی
از جمله فرانســه و تونس هم اجرا داشته است.
علی غالمرضایی آلماجوقی اجرای خودش را
با صلوات بر پیامبر اکرم(ص) به پایان رساند.
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•هنرنمایی پیش کسوت موسیقی شمال خراسان
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نمابردبیرخانه05137624395 :
ی واشتراک05137010 :
شآگه 
پذیر 
پیامك2000999 :

حضور هنرمندان استان در جشنواره بینالمللی موسیقی فجر

موالنا

حسام الدین سراج در فرهنگسرای غدیر مشهد:
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عکس ها :خبرگزاری ها

الهی ،هر چه پیش آمد خوش آمد ،که مهمان سفره توایم.
الهی ،تن خوش است که برای یکتا دوتا بود و جان خوش است که از دوتا یکتا بود.
الهی ،اگر خداخدا نکنیم چه کنیم و اگر ترک ِ
ماسوا نکنیم چه کنیم؟
الهی ،در شگفتم از کسی که غصه خودش را نمی خورد و غصه روزی اش را می خورد.
الهی ،فرزانگان گنگ شدند  ،دیوانگان چه بگویند؟
الهی ،اسمی جز بی اسمی برایم مباد!
الهی ،چرا بگریم که تو را دارم و چرا نگریم که منم.
الهی ،در این جهان پر هیاهو چرا من هوهو نکنم.

T a y b a d

Tor batjam

Tor batHeydar ieh

D a r g a z

S a b z e v a r

Q u c h a n

N i s h a p u r

جامی نیز در این جشــنواره روی صحنــه رفتند و
دو قطعه «نگاه مســتانه» و «مقام نوایــی» را اجرا
کردند .ایــن دو هنرمند که شــهریور ماه امســال
در جشــنواره ملــی موســیقی جــوان نیــز خوش
درخشــیده بودند ،این بار در جشنواره موسیقی
فجر روی صحنه رفتنــد و آوای میراث فرهنگی و
تاریخی خویش را به گوش حاضران رساندند.

بریده کتاب
*امکان فراموشی برای همه هست ،حتی در بهترین شرایط ،دست آخر مسئله این نیست که
آدمها فراموشکارند بلکه این است که آنها همیشه چیزهای یکسانی را فراموش نمیکنند.
ممکن است آن چه در خاطره فردی باقی مانده است برای ابد از ذهن دیگری پاک شود و این
باعث زحمت میشود و مرزهای شکستناپذیری در برابر درک متقابل میسازد .مثال چطور
می توان با کســی که نمی داند هواپیما چیست از هواپیما ســخن بگویی .این روندی آهسته و
گریزناپذیر به سوی محوشدن است.
کشور آخرین ها  -پل استر

نیروی انسانی شــاغل در گردشــگری از مهم ترین منابع
این عرصه به شــمار می آیــد و همچنین در زمره ســرمایه
های اصلی و زیربنایی برای موفقیت کسب و کار در بخش
های مختلف عرضه (در صنعت گردشگری) می گنجد.در
حقیقت می توان ادعا کرد موفقیت یا شکست هر سازمان
گردشــگری وابســته و متاثر از کارکرد و عملکرد صحیح
کارمندان شاغل در آن است .ســازمان های گردشگری
متشــکل از منابــع انســانی و متخصصانــی هســتند کــه
وظایف و کارکردهای مشــترکی برای هر کــدام از آن ها
وجود دارد .روش ها و راهکارهــای جذب متقاضیان کار
و گزینش بهتریــن فرد از میــان انبوه متقاضیــان در کنار
آمادهســازی نیروهای تــازه وارد و هم تراز شــدن آن ها با
کارکنان باتجربه و فرصت ســازی برای ارتقای شــغلی ،
ترفیع و جبــران خدمات از کارکرد هــای مدیریتی منابع
انسانی به شمار می آید .محصوالت در صنعت گردشگری
از اجزای مختلفی تشکیل شده اند که تلفیق این اجزا در
نهایت خالق تجارب شیرین یا تلخ در مواجهه گردشگران
با خدمــات ارائــه شــده اســت .در واقــع در هــر مرحله از
خدمات رسانی گردشــگری ،مولفه هایی وجود دارد که
نوعــی تجربه را برای مخاطــب خود رقم مــی زند و همان
می تواند گردشگر را ترغیب به سفر مجدد به همان مقصد
کند.توسعه صنعت گردشــگری به خصوص در فضاهای
رقابتی و تــداوم شــکوفایی مقاصد در گــرو رضایتمندی
مســافران و گردشــگران و رضایــت آن ها منوط بــه ارائه
خدمات با کیفیت و متنوع اســت .نظر به ایــن که مهارت
های شغلی در صنعت گردشــگری بخشی از محصول به
شمار می رود مسلما خلق تجربه ماندگار مستلزم کارکرد
صحیح نیروهای آمــوزش دیده و حرفه ای شــاغل در این
صنعت است.مشــاغلی که عملکرد صحیح و مناسب آن
ها برای موفقیت سازمان های گردشگری حیاتی و حائز
اهمیت بوده و بهره گیری از نیروهای ماهر و آموزش دیده
در پست های مذکور ،می تواند یکی از مزیت های رقابتی
مقاصد گردشگری نیز به حســاب آید .بر اساس اهداف
پیش بینی شده شورای جهانی گردشگری پایدار  ،مفهوم
«کارایی پایــدار» در صورتی محقق خواهد شــد که افراد
شاغل بتوانند اقتصاد محلی را تحت تاثیر خود قرار دهند
و این امر نیازمند آموزش صحیــح ،خالقانه و کاربردی به
منظور آماده ســازی کارکنان درخصــوص ارائه صحیح و
متناسب خدمات است .نکته ای که شــاید از آن بتوان به
عنوان چالش اصلی نام برد ،یافتن افراد مناسب با تمامی
مهارت های مورد نیاز برای انجــام فعالیت های مختلف
گردشگری است .به همین دلیل است که ارائه آموزش،
خدمات با کیفیت باال و افزایش کارکنان محلی به منظور
واجد شرایط بودن آن ها و همسان ســازی عملکردشان
با نیروهــای باتجربه و ســابقه طوالنی از نقــش و اهمیت
فراوانــی برخوردار بوده و متناســب ســازی آن هــا با این
ویژگی ها ،کلیــدی و حیاتی قلمداد می شــود.به همین
منظور اولین گام در آموزش خدمات گردشگری ،ارزیابی
نیازهای شغلی نیروی کار است .دانشگاه ها و موسسات
مختلف آموزشی در این زمینه وجود دارند که کارفرمایان
می توانند نیروی مورد نیاز خود را از میان فراگیران شاغل
به تحصیل یا دانش آموختگان آن استخدام و به کارگیری
کنند یــا نیروهــای فعلی خــود را بــرای تکمیــل دانش و
مهارت به آن موسســات بفرســتند.مدیران و کارفرمایان
بنگاه های مختلف کســب و کار گردشــگری مــی توانند
کارکنان خود را در خصوص چگونگــی ارزیابی خدمات
گردشــگری نیز آموزش دهند .این امر باعث تشــویق آن
ها به ایجاد خالقیت در تولید محصوالت و ارائه خدمات
گردشگری مرتبط با شــغل شان اســت .به عنوان نمونه
اگر یک راهنمای تور شــاغل در آژانس مسافرتی بکوشد
که رابطــه خوبی بــا ســاکنان محلی ایجــاد کنــد ،از این
طریق می تواند مسیرهای جدید توریستی را کشف کند
و با ایجاد خالقیت در ارائه بســته های مختلف و متنوع،
ضمن افزایش سطح درآمد آژانس های مسافرتی باعث
رضایت بیشتر و خلق تجربیات شــیرین برای مسافران و
گردشگران می شود.توســعه گردشگری پایدار مستلزم
برنامه ریزی صحیح برای به کارگیری مهارت های برنامه
ریزی کسب و کار اســت که از آن جمله می توان به کسب
توانایــی راهبردی اشــاره کــرد .این ظرفیــت ،اقتصاد،
محیط زیســت و توســعه اجتماعی و فرهنگی را متعادل
می سازد.همچنین مدیران کسب و کارهای گردشگری
باید بداننــد که چگونه ضمــن اســتفاده از منابع طبیعی
برای کســب ســود ،از آن ها نیز محافظت کنند .این امر
نیازمند شناخت صحیح از ویژگی های مختلف آن مقصد
و آمــوزش صحیح بــه کارکنان و بــه کار گیــری نیروهای
آموزش دیده و ایجاد روحیه مســئولیت پذیری به منظور
اجرای درست و خالقانه وظایف است.

