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کهن ترین مهمانسرای جهان، اینجاست. در آسیا، ایران، اصفهان، 
چهارباغ عباسی؛ بازمانده ای تکرار نشدنی از معماری مکتب اصفهان 
و دوران شکوه مند عصر صفوی. مهمانسرای عباسی، امروز بنایی 316 
ساله است که در دل شهر-موزه ای به نام نصف جهان، جای گرفته و 
عصاره ای از هنر بی بدیل ایران زمین و میلیون ها ساعت شاهکار هنری 
هنرمندان برجسته اصفهان را جلوه گر ساخته است؛ بنایی که به اذعان 
به زعم  و  برجسته  معماران  و  مورخان  خارجی،  و  داخلی  گردشگران 
جهانگردان حرفه ای، یکی از زیباترین مهمانسراهای جهان لقب گرفته 

است.

آپارتمان است که  و  اتاق ، سوئیت  باب  این هتل موزه دارای 225 
نمای استثنایی و زیبای باغ و گنبد فیروزه ای مدرسه چهارباغ منظره ای 
می آورد.  ارمغان  به  باغ  مشرف به  اتاق های  برای  را  بدیع  و  چشم نواز 
از  برخی  در  صفوی  و  قاجار  سبک  معماری  و  شگفت انگیز  تزئینات 
سوئیت ها ازجمله عناصر طراحی داخلی است که در کمتر هتلی در 

دنیا نظیر آن یافت می شود.
این هتل کهن با 11 تاالر چندمنظوره با ظرفیت های 20 تا 550 نفر 
میزبانی از اجالس های بین المللی و مهم را در کارنامه زرین خود به ثبت 

رسانده است.

مه�نرسای عباسی
 موزه ای درون موزه

۱۳۹۶ هجری شمسی

۱۰۸۰ هجری شمسی



دسته�گل�های�خشک�اندیشان�������������������������������������������������������������������������۱۳

سفر،�لذت�و�احترام�در�دنیای�ناآرام�������������������������������������������������������������۱۴
اینفوگرافی�صنعت�گردشگری��۲۰۱۷���������������������������������������������������������۱۵
۱۶������������������������������������������������������� تعقیب�خورشیدگرفتگی�در�هفت�قاره�
۱۸����������������������������������������������������������������������������������������������������� تازه�های�سفر

خالد�نبی؛�گورستانی�از�خیال�تا�واقعیت�����������������������������������������������������۲۲
۲۶������������������������������������������������������������������� یزد؛�نخستین�شهر�جهانی�ایران
ی�مثل�یونسکو�در�یزد������������������������������������������������������������������������������������۳۲
قدم�به�دنیای�شرق�اصفهان���������������������������������������������������������������������������۳۴

چهره�قطبی�پاتاگونیا���������������������������������������������������������������������������������������۳۸
۴۰��������������������������������������������������������������� خانم�ها�از�تنها�سفرکردن�نترسند!
گردشگری�تاریک���������������������������������������������������������������������������������������������۴۲

این�بار�برو�به�»جهنم�دره«����������������������������������������������������������������������������۴۳
از�وفاداری�تا�هواداری��������������������������������������������������������������������������������������۴۴
اقامتگاه�عجیب�اکولوژ «کنوپی»�������������������������������������������������������������������۴۵

سال بیست وششم، دوره  دوم ، شماره 66، شهریور 96
عکس روی جلد:  سروش نفیسی 

باغ دولتآ باد، یزد

صاحب�امتیاز،�مدیرمسئول
و�سردبیر

همایون ذرقانی

مدیر�تحقیق�و�ارتباطات
آتوسا خداداد

همکاران�تحریریه�این�شماره
جعفر سپهری،سروش نفیسی، 

عباس زندباف،  کامل حلمی ، شادی قاسمی، 
عباس رزاقی، بهاره حجتی، مریم آزموده، 

عبدالمجید رجایی، مژگان ولدخانی، 
مسعود یگانه، وحید امیری، سینا کمالی، 

محمدمهدی غفوری
 

عکاسان�این�شماره
حامد بلوچی نژاد،  

سروش نفیسی، عبدالمجید رجایی،
سعیده جاللی، شادی قاسمی

دبیر�عکس
حامد بلوچی نژاد 

طراح
وحید وقفی محبی 

اشتراک
هانیه عزالدین
توزیع�سراسری

نشرگستر امروز
لیتوگرافی،�چاپ�و�صحافي

خاتم نو

نشانی�دفتر�مرکزی:
خیابان آفریقا - تقاطع خیابان شهید 

دستگردی )ظفر(، برج اداری، طبقه 5، واحد 5 
تلفن: 88197851-881978۴0

روابط�عمومی�و�تبلیغات: 22668655
www.safar.me
info@safar.me

"سفر"�با�تمرکز�بر�موضوعات�علوم�انسانی�و�ارتباطات�
جامعه� تحلیل�های� که� است� نشریه�ای� اجتماعی�
شناسی،���مردم�شناسی،�ارتباطات�بهتر�انسان�ها�با�
یکدیگر�و�تعامل�شان�با�محیط�زیست�را�در�چارچوب�

انواع�سفرها�ارائه�می�دهد�
علوم� گران� پژوهش� هم�فکری� با� می�کوشد� نشریه�
برای� نوآورانه�ای� کارهای� راه� اقتصادی� و� اجتماعی�
از�سفرهای�گردشگری،�فرهنگی،� بهتر� بهره�گیری�
تجاری�و�آموزشی�را�به�بحث�بگذارد��"سفر"�را�بخش�

خصوصی�منتشر�می�کند�
-�سفر�از�انعکاس�دیدگاه�های�شما�در�قالب�مقاله��و�

گزارش�های�سفر�استقبال�می�کند�
-مقاالت�و�عکس�های�مرتبط�با�موضوع�را�به�نشانی�

پستی�و�یا�ایمیل�ماهنامه��بفرستید�

و سخن نخست

و ایرانگردی

ماهنامه سفر

 ماهنامه سفر، آنالین اشتراک می پذیرد.

 store.safar.me 
 برای دریافت شماره های گذشته "سفر" 

 از طریق فروشگاه اینترنتی ماهنامه 
سفارش دهید و یا با واحد اشتراک این 

نشریه تماس حاصل فرمائید.

و تازه ها

و رویداد ماه

/ sa farmagaz ine

@safarmagaz ine

و جام جهان

و رو دررو

 برگزیده برترملی گردشگری
 مهر 95

نخستین�جشنواره�خوراک�تایلندی����������������������������������������������������������۴۶
دیپلماسی�غذا�و�نوشابه�������������������������������������������������������������������������������۴۸
ذائقه�تند�و�تیز����������������������������������������������������������������������������������������������۴۹

فعالیت�عمده�فروشی�تور،�آیین�نامه�جدید�می�خواهد������������������������۵۰
۵۲������������������������������ تجارت�الکترونیک،�آینده�صنعت�گردشگری�ایران�

بانک�اطالعات�سفر���������������������������������������������������������������������������������������۵۴

۵۶������������������������������������������������������������������������ فرش�کرمان،�طبیعت�ایران

تکاپوی�جهان�برای�سالمتی�����������������������������������������������������������������������۶۰
۶۲����������������������������������������������������������������� حاکم�بالمنازع�سالمت�در�اروپا
اسپانیا،�مقصد�طالیی�گردشگری�سالمت�و�درمان��������������������������������۶۲
۶۴������������������������������������� گردشگری�پزشکی:�در�جست�وجوی�نبض�بازار
گردشگری�درمانی�در�ایران������������������������������������������������������������������������۶۹
عرضه�محوری:�رمز�موفقیت�در�گردشگری�پزشکی������������������������������۷۰
از�گوسفند�شبیه�سازی�شده�رویانا�تا�درمان�ناباروری��������������������������۷۴
پژوهش�درمان�سرطان�و�ناباروری������������������������������������������������������������۷۵
بخش�انگلیسی����������������������������������������������������������������������������������������������۹۹

و راهنما

و پذیرایی

و گردشگری سالمت

و میراث
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دسته گل های 
خشک اندیشان

همایون ذرقانی

ــای� ــاز�در�بخش�ه ــازه�ای�نیســت��از�دیرب ــن�حــرف�ت ــرار�دارد�و�ای ــان�ق ــد�خشــک�جه �ســرزمین�مان�در�کمربن
وســیعی�از�ایــن�ســرزمین�نــزوالت�جــوی�کــم�و�ناچیــز�بــوده�اســت��بــا�ایــن�وجــود،�نیــاکان�مــا�ارزش�آب�را�بــه�
خوبــی�می�دانســتند��منابــع�آبــی�را�شناســایی�می�کردنــد�و�بــا�حفــر�قنــات�و�اســتفاده�از�شــیب�زمیــن،�آب�را�بــه�
ــان�دشــت�ها� ــزرگ�در�می ــای�ب ــذر،�شــهرها�و�آبادی�ه ــن�رهگ ــع�و�دشــت�های�پایین�دســت�می�رســاندند��از�ای مرات
شــکل�می�گرفــت��هوشــمندی�در�بــه�چنــگ�انداختــن�آب�هــای�گریــزان،�در�گرم�تریــن�مکان�هــای�ایــن�ســرزمین�
ــد� ــه�ملک�محم ــون�و�چال ــورگز�هام ــای�ش ــای�آن�چاله�ه ــود��نمونه�ه ــاهده�می�ش ــم�مش ــوت�ه ــان�ل ــی�بیاب یعن
ــا� ــر�می�شــوند��ب ــه�ســرعت�تبخی ــا�ب ــدازه�ای�اســت�کــه�روده ــه�ان ــا�ب ــن�مکان�ه اســت��ســطح�ایســتایی�آب�در�ای
ــد�کــه�آب�را�از�کانال�هــای�دست�ســاز�زیرزمینــی�طــی�کیلومترهــا� ــی،�چشــمه�هایی�یافته�ان ایــن�وجــود�کاوش�گران

ــد� ــور�می�دادن عب
ــر�اســاس�آب�شــکل�گرفتــه�اســت��شــاهد�تمدن�هایــی� ــوت�هــم�ب تمــدن�شــش�هــزار�ســاله�غــرب�و�شــرق�ل

ــد� ــان�می�درخش ــای�جه ــته�آن�در�موزه�ه ــار�برجس ــروزه�آث ــه�ام ــم�ک بوده�ای
حــاال�از�زبــان�یــک�مقــام�دولتــی�یعنــی�رییــس�ســازمان�محیــط�زیســت�می�شــنویم�کــه�در�ســه�دهــه�اخیــر�
ــم� ــم�رس ــادر�نبوده�ای ــده�اند��ق ــکنه�ش ــی�از�س ــتا�خال ــزاران�روس ــت��ه ــه�اس ــگ�باخت ــا�رن ــا�و�روش�ه ــن�الگوه ای
ــرن� ــی�ق ــن�رخــداد�بیابان�زای ــدر�بزرگتری ــد�ســیب�و�چغن ــه�تولی ــه�بهان ــه،�ب ــم��در�ارومی ــاس�بداری پیشــینیان�را�پ
رقــم�خــورد!�دســت�گل�های�خشک�اندیشــان�در�مهــار�طبیعــت�حــاال�یکــی�پــس�از�دیگــری�خودنمایــی�می�کنــد��
بــه�خودمــان�اجــازه�داده�ایــم�بــه�مــدد�فناوری�هــا�بــر�طبیعــت�چیــره�شــویم�بــدون�آن�کــه�واقعیــت�را�بدانیــم�کــه�
مــا�نیــز�جزیــی�از�همیــن�طبیعــت�هســتیم���بحــران�آب�دامن�گیــر�جامعــه�ایرانــی�می�شــود�کــه�البتــه�پیامدهــای�

حاشیه�نشــینی�شــهرها�بخــش�کوچکــی�از�ایــن�پدیــده�فراگیــر�اســت�
این�بحران،�تنها�به�مناطق�مرکزی�و�یا�مرزی�ایران�محدود�نمی�شود��بلکه�در�تهران�نیز�مشهود�است��از�دو�سال�
پیش�کمیسیون�امنیت�ملی�مصوبه�ای�را�در�این�خصوص�صادر�کرده�که�مورد�توجه�جدی�دستگاه�های�مربوطه�
قرار�نگرفته�است���با�این�وجود،�شاهد�رشد�بی�رویه�شهر�تهران�و�ساخت�وسازهایی�هستیم�که�منابع�محدود�آب�

تهران�را�با�ولع�سیری�ناپذیری�می�بلعد�
ایــران�در�ایــن�گوشــه�از�کــره�زمیــن�بــا�خشکســالی�دســت�و�پنجــه�نــرم�می�کنــد�و�در�ینگــه�دنیــا�«کاترینا»هــا�
و�«ایرماهــا»ی�توفنــده�خــواب�را�از�چشــمان�آمریکایی�هــا�ربــوده�اســت�����گرمایــش�جهانــی،�ســیل�های�بیشــتری�
را�در�بنــگالدش،�هندوستان،�پاکســتان�و�نپــال�ایجــاد�می�کنــد�و�زندگــی�را�بــرای��۴۰میلیــون�نفــر�دشــوار�خواهــد�
کــرد��یــک�ســوم�بنــگالدش�هــم�اکنــون�در�زیــر�آب�اســت��در�هســتون،�تگــزاس�توفان�هــا�هــزاران�نفــر�را�بــه�کام�
مــرگ�بــرده�اســت��پاالیشــگاه�ها�خامــوش�شــده�اند�و�انفجــار�در�کارخانه�هــای�شــیمیایی�رو�بــه�افزایــش�اســت��*
ــران� ــدار�در�ای ــعه�پای ــق�توس ــرای�تحق ــار�نشــود،�ســمی�کشــنده�ب ــر�بحــران�آب�مه ــه�اگ ــدی�نیســت�ک تردی
ــع� ــه�توانمندســازی�جوام ــع�آن�برنام ــه�تب ــه�در�تصــور�بگنجــد��ب ــر�از�آن�اســت�ک ــات�آن�فرات ــود�و�تبع خواهــد�ب

ــد�شــد�� ــرو�خواه ــی�جــدی�روب ــا�ناکام ــز�ب ــت�گردشــگری�در�بخــش�وســیعی�از�کشــورمان�نی ــی�و�صنع محل
موضــوع�توســعه�پایــدار�بــه�عنــوان�ابــزاری�بــرای�توســعه�گردشــگری�امســال�نیــز�ســرلوحه�شــعارها�و�برنامه�هــای�
ســازمان�جهانــی�گردشــگری�اســت��کارزاری�اســت�تــا�زندگــی�اینــدگان�را�دریابنــد��ایــن�دنیــا�بایــد�جــای�بهتــری�
ــن�ارزو�محقــق�نمی�شــود�مگــر�آن�کــه�ســبک�زندگــی�دیگــری�را�اشــاعه� ــرای�زندگــی�فرزندان�مــان�باشــد�و�ای ب
دهیــم��عادت�هایــی�کــه�بایــد�هرچــه�ســریع�تر�محــو�شــود،�رفتارهــای�بهــره�ور�را�ملکــه�ذهــن�کنیــم�تــا�اســتفاده�
صحیــح�از�منابــع�محــدود�ســرلوحه�زندگــی�و�کار�همــگان�قــرار�بگیــرد��افتخــار�بــه�گذشــته�دیگــر�کافــی�نیســت��
در�گوشــه�ذهنمــان�بــه�ایــن�نکتــه�هــم�بیاندیشــیم�کــه�دیگــران�کاشــتند�و�مــا�خوردیــم�امــا�به�راســتی�میــراث�مــا�

بــرای�آینــدگان�چــه�خواهــد�بــود؟�حــاال�الزم�اســت�بــر�ولــع�ســیری�ناپذیر�نســل�کنونــی�افســار�کشــید�

*�Eco Wach. Sep 06 2017, By David Suzuki

می�خواهم�فرانسه�ای�بسازم�که�مردم�برای�
�دیدن�آینده�اش�به�این�جا�بیایند،
نه�برای�دیدن�تاریخ�و�گذشته�اش

امانوئل ماکرون - رییس جمهور فرانسه
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ــای� ــس�از�درآمده ــگری�پ ــت�گردش ــل�از�صنع ــای�حاص ــال،�درآمده امس
ــیده�اســت�� ــان�رس ــوم�جه ــگاه�س ــه�جای ــت،�ب ــیمیایی�و�نف ــواد�ش ــی�م صادرات
ســازمان�جهانــی�گردشــگری�در�پیامــی�کــه�بــه�مناســبت��۵مهــر�روز�جهانــی�
ــته� ــگری�توانس ــت�گردش ــد�صنع ــان�می�کن ــرده�خاطرنش ــادر�ک ــردی�ص جهانگ
امیــد،�رفــاه�و�درک�عمیقــی�از�زندگــی�و�معیشــت�را�در�میــان�بســیاری�از�مــردم�

جهــان�فراگیــر�کنــد��
ــور� ــی�عب ــای�بین�الملل ــون�مســافر�از�مرزه ــا�ســال�گذشــته��۱.۲۳۵میلی تنه
ــغ� ــر�بال ــارد�نف ــه��۱.۸میلی ــر�ب ــارد�نف ــن��۱.۲میلی ــال��۲۰۳۰ای ــا�س ــد��ت کردن

خواهــد�شــد�
براســاس�ایــن�پیــام،�همان�گونــه�کــه�روز�جهانــی�گردشــگری��۲۰۱۷را�
ــم� ــه�می�توانی ــه�چگون ــم�ک ــن�داری ــش�را�در�ذه ــن�پرس ــم،�ای ــن�می�گیری جش
ــرای�ایجــاد�فرصــت�شــغلی��۱.۸میلیــاردی� ــی�را�ب ایــن�پدیــده�قدرتمنــد�جهان
ــدار� ــوم�توســعه�پای ــج�مفه ــر�در�چارچــوب�پن ــی�بهت و�همین�طــور�ایجــاد�جهان

ــد�از: ــج�مفهــوم��عبارتن ــن�پن ــم��ای ســامان�دهی
�۱��اقتصاد:�رشد�فراگیر

۲��اجتماعی:�آوردن�شغل�مناسب�و�توانمندسازی�جوامع؛
بــا� مقابلــه� و� زیســت�بوم� از� حفاظــت� و� غنی�ســازی� محیط�زیســت:� ��۳

تغییــرات�آب�و�هوایــی؛
۴��فرهنگی:�جشن�و�حفظ�تنوع،�هویت�و�فرهنگ�ملموس�و�غیرملموس

۵��صلح:�به�عنوان�یک�پیش�نیاز�ضروری�برای�توسعه�و�پیشرفت�
�مجمع�عمومی�سازمان�ملل�متحد،�سال��۲۰۱۷را�به�عنوان�سال�جهانی�
�Zurab پولیکاشویلی� زوراب� کرد�� اعالم� توسعه� برای� پایدار� گردشگری�
Pololikashvili دبیر�جدید�سازمان�جهانی�گردشگری�تاکید�دارد�که�مشارکت�
تمامی�اعضای�سازمان�جهانی�گردشگری�الزم�است�تا�بتوان�بر�دشواری�های�
پیش�روی�توسعه�پایدار�در�صنعت�گردشگری�فایق�آمد��پولیکاشویلی�گفته�
و� اعضا� حداکثری� جذب� سمت،� این� در� من� مهم� اولویت�های� از� یکی� است:�
کشورهایی�است�که�هنوز�به�عضویت�این�سازمان�درنیامده�اند��چراکه�به�تبع�آن�
از�مزایا�و�خدمات�این�سازمان�نیز�بی�بهره��مانده�اند��اصول�اساسی�اهداف�توسعه�
پایدار��SDGsدولت�ها�و�سایر�ذینفعان�را�یاری�می�دهد�تا�طرح�های�مهمی�در�
سطح�ملی�و�بین�منطقه�ای�به�اجرا�گذاشته�شود��من�باور�دارم�که�اعضای�سازمان�
نیاز� تجارت�جهانی�به�مشاوره�های�بیشتر�فنی�و�تجربیات�کاربردی�این�سازمان�
دارند��این�سازمان�برای�هر�دولتی�و�به�اقتضای�هر�نگرش�و�برنامه�ای�که�وجود�
دارد،�توصیه�های�ویژه�ای�را�تدارک�دیده�است�تا�مدیریت�مقصد�را�سامان�دهند�و�

سهمی�شایسته�از�بازار�سفر�و�گردشگری�در�جهان�داشته�باشند�
پیام�سازمان�جهانی�گردشگری�این�است�که�هر�زمان�که�سفر�می�کنید،�هر�
کجا�که�سفر�می�کنید،�احترام�به�طبیعت،��فرهنگ�و�احترام�به�میزبان�را�همواره�
مدنظر�داشته�باشید��در�این�صورت�قادر�خواهید�بود�هر�تغییری�را�که�می�خواهید�

در�جهان�ببینید��شما�می�توانید�سفیری�برای�آینده�ای�بهتر�باشید����
پیــام�ســازمان�جهانــی�گردشــگری�در�حالــی�بــه�توســعه�رو�بــه�رشــد�ســفر�و�
ایجــاد�امیــد�در�جوامــع�اشــاره�دارد�کــه�متقابــال�بحران�هــا��و�تنش�هــای�جهانــی�
نیــز�رو�بــه�افزایــش�گذاشــته�اســت�و�تهدیدهــای�جــدی�بــرای�بالندگــی�صنعــت�
گردشــگری�در�گوشــه�و�کنــار�جهــان�بــاال�گرفتــه�اســت��هنــوز�سیاســتمداران�
ــتند�� ــز�هس ــراوان�عاج ــای�ف ــت�چالش�ه ــرای�مدیری ــب�ب ــای�مناس از�راه�حل�ه

آن�هــم�در�زمانــه�ای�کــه�داعیــه�نوگرایــی�آوازه�ای�پرطنیــن�دارد��براســاس�آمــار�
ــمال� ــه�و�ش ــه�در�خاورمیان ــی�ک ــج�کودک ــر�پن ــل��از�ه ــازمان�مل ــف�س یونیس
ــای� ــا�و�نزاع�ه ــا،�تنش�ه ــر�از�بحران�ه ــک�نف ــد�دســتکم�ی ــا�زندگــی�می�کن آفریق
قومــی�آزارهــای�روحــی�و�جانــی�می�بینــد�و�نیازمنــد�کمک�هــای�جــدی�اســت��
ــر�جــوان�را� ــا�پســر�و�دخت ــی�کــه�شــیرینی�دوران�زندگــی�میلیون�ه ناآرامی�های
ــه�گفتــه�مدیــرکل�منطقــه�ای�یونیســف،�ســال�ها�برنامه�ریــزی�و� ــوده�اســت��ب رب
�تــالش�ســازمان�ملــل�بــرای�توانمندســازی�جوامــع�حــاال�در�آســتانه�فروپاشــی�

اســت�
ایران یک مقصد رو به رشد ½

کشــورمان�در�چهــار�ســال�اخیــر�توانســت�تصویــری�از�مقصد�گردشــگری�پویا�

و�رو�بــه�رشــد�بــرای�گردشــگری�بــه�نمایش�بگــذارد��متقابــال�ســفرهای�هموطنان�
ــت�� ــه�اس ــم�گیر�یافت ــی�چش ــب�و�جوش ــز�جن ــور�نی ــارج�از�کش ــل�و�خ در�داخ
ــی� ــرودگاه�بین�الملل ــه�ف ــری�ب ــهریور�س ــی�ش ــای�پایان ــت�در�هفته�ه ــی�اس کاف
ــح� ــای�صب ــافران�را�در�دمدم ــی�مس ــای�طوالن ــا�صف�ه ــد�ت ــی�بزنی ــام�خمین ام
ــرد�� ــافر�می�پذی ــرودگاه�مس ــن�ف ــت�ای ــش�از�ظرفی ــب�بی ــه�مرات ــه�ب ــد�ک دریابی
ــه� ــه�را�ب ــی�هم ــر�زمان ــش�از�ه ــی�بی ــی�و�خارج ــفرهای�داخل ــرای�س ــا�ب تقاض
�تکاپــو�واداشــته�اســت��ســال�گذشــته��۹میلیــون�ایرانــی��بــه�خــارج�ســفر�کردنــد
بیشــترین�کشــورهایی�کــه�ایرانی�هــا�بــه�آن�ســفر�کرده�انــد�بــه�ترتیــب،�ترکیــه،�
عــراق،�دبــی،�جمهــوری�آذربایجــان،�ارمنســتان،�گرجســتان،�آلمــان�و�عربســتان�

بــوده�اســت��
گردشــگری�داخلــی�در�کشــورمان�بــا�چالــش�جــدی�دیگــری�هــم�روبروســت��
ــی� ــزم�مل ــدان�ع ــار�فق ــی�در�کن ــی�و�زیرســاخت�های�ناکاف ــز�اقامت ــود�مراک کمب
بــرای�توســعه�صنعــت�گردشــگری�و�از�همــه�مهم�تــر�فقــدان�طــرح�و�چارچوبــی�
جامــع�بــرای�توســعه�گردشــگری،���رونــد�رشــد�پایــدار�صنعــت�گردشــگری�را�بــه�
ــه�را� ــن�نکت ــان�ای ــه�ذهنم ــواره�گوش ــت��هم ــرده�اس ــار�ک ــت�اندازهایی�دچ دس
بــه�خاطــر�بســپاریم�کــه�از�رهگــذر�صنعــت�گردشــگری�جوامــع�بومــی�توانمنــد�
ــی�اســت�در�مســیر� ــک�نگــرش�جهان ــه�ی ــدار�ک می�شــوند��رشــد�و�توســعه�پای

ــرد��� ــرار�می�گی ــح�ق صحی
یکــی�از�ابزارهــای�مهــم�توســعه�بــرای�گردشــگری�پایــدار،��مدیریــت�شایســته�
ــد�ظرفیت�هــای�نهادهــای�فرابخشــی� ــا�بتوان و�توانمنــد�در�نهــاد�دولــت�اســت�ت

ــا�ایــن�عرصــه�هم�ســو�کنــد� را�ب

سفر، لذت و احرتام در دنیای ناآرام

زوراب  پولیکاشویلی دبیر کل جدید سازمان 
جهانی گردشگری، مهم ترین برنامه خود را 

عضوگیری کشورهایی می داند که هنوز با 
سازمان جهانی گردشگری میانه ای ندارند. 

او معتقد است که اعضای جدید خواهند 
توانست از برنامه های توانمندسازی این 

سازمان بهره مند شوند
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تعقیب خورشیدگرفتگی 

در هفـــت قـــاره
�

�بابک�تفرشی
به�نقل�از�سایت�نشنال�جئوگرافیک

بابک تفرشی، جست وجوگر خورشیدگرفتگی، به هفت قاره سفر کرده 
تا این پدیده زیبا را به طور خالقانه در قاب دوربین خود ثبت کند.

- خورشیدگرفتگی  نیمه کامل در سیبری 2008 )باال(
- کشتی  حامل 100 مسافر برای دیدن خورشیدگرفتگی در قطب جنوب یخ ها را 

می شکند و به پیش می رود. )عکس ها : بابک تفرشی، حمید خودشناس(
برگرفته از نشنال جئوگرافیک
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می کند.  ایجاد  را  گردشگری  از  خاصی  نوع  گرفتگی  خورشید  مشاهده 
جست وجوگران این پدیده، کوله بار سفر می بندند تا تنها برای چند لحظه، تبدیل 
و  زمین  بین  لختی  برای  ماه  که  زمانی  درست  کنند.  تماشا  را  شب  به  روز  شدن 

خورشید قرار می گیرد که تجربه ای فراموش نشدنی است.
مسیر کامل خورشیدگرفتگی Path of Totality  )زمانی که سایه قرص ماه به 
طور کامل پیش روی خورشید بر روی زمین حرکت می کند( 10 هزار مایل )18520 
افتاده است تنها 100 مایل  کیلومتر( است. در این زمان قطر سایه ای که بر زمین 
)185 کیلومتر( را پوشش می دهد. یعنی کمتر از یک درصد از سطح زمین. مردمانی 
مشاهده  را  پدیده  این  از  کوچکی  بخش  تنها  هستند  محدوده  این  از  خارج  که 
می کنند. به طور متوسط بر روی زمین هر 18 ماه، یک خورشیدگرفتگی کامل اتفاق 
می افتد. خورشیدگرفتگی در یک مکان مشخص هر 375 سال یک بار رخ می دهد. 
اولین خورشید گرفتگی را در سال 1995 و در سن 17 سالگی در تهران تجربه 
کردم. در مرز افغانستان تنها  1۴ ثانیه فرصت داشتم این پدیده زیبا را مشاهده 
داد  ایران رخ  نادر یک گرفتگی دیگر در  اتفاق  بعد در یک  تنها چهار سال  کنم. 
که از ان زمان این ایده را در ذهن پروراندم تا از این رخداد در اقصی نقاط جهان   
فیلمبرداری و تصویربرداری کنم. به این ترتیب یک پروژه فیلم برداری 10ساله برای 

ثبت خورشیدگرفتگی در نقاط مختلف جهان را دنبال کردم.
اطراف  در  کردم،  سفر  زامبیا  در  آفریقا  بیابان های  به   ،2001 سال  ژوئن  ماه  در 
یک آتشفشان زیر یک آسمان پرستاره، تعدادی از افراد از کشورهای مختلف گرد 
هم آمدند و به من ثابت کرد چگونه گرفتگی می تواند مرزهای فرهنگی را از میان 
بردارد  و مردم را با هم یگانه کند. من به خوبی دریافتم طبیعت و جانوران هم به این 
تاریکی ناگهانی، واکنش نشان می دهند. از چند دقیقه قبل از رخداد،  تمام پرنده ها 
به النه ها می روند، یک سکوت ناگهانی عجیب و غریب حاکم می شود، و حشرات 

پرش می کنند تا شب کوتاه را جشن بگیرند.
و  جنوب  قطب  سمت  به  جهان،  کشور   15 از  نفر   100 همراه  به   2003 سال  در 
یخچال های آن سفر کردم. اولین انسان هایی بودیم که تاکنون خورشید گرفتگی 
آفریقای  الیزابت در  بندر  از  برنامه سفر  نظاره می کردیم.  از قطب جنوب  را  کامل 
جنوبی، آغاز شد. چندین نفر، از جمله من، در طول توفان شدید  قبل از رسیدن به 

آب های ارام قطب جنوب،  صدماتی را متحمل شدیم.
ثبت  اسپانیا  و  پاناما  در  را  حلقوی  خورشیدگرفتگی  دو  من   ،2005 سال  در 
کردم. این نوع خورشیدگرفتگی، زمانی اتفاق می افتد که ماه کامال حلقه آتش را 

نمی پوشاند.
آگوست 2008، در منطقه میراث جهانی کوه های »آلتای« در جنوب سیبری در 
نزدیکی مغولستان و قزاقستان بودم که خورشیدگرفتگی رخ داد. یک سال بعد، در 
ماه ژوئیه 2009، طوالنی ترین گرفتگی قرن بیست و یکم  در هند و شرق آسیا آغاز 
شد و  من همراه 1500 سرنشین کشتی به مدت شش دقیقه  و ۴2 ثانیه  مشاهده 

خورشیدگرفتگی را تجربه کردیم.
 ،2010 سال  در  است.  نبوده  موفقیت امیز  من  جست وجوهای  همه  البته 
زیرا کنسولگری  از دست دادم؛  را  پاتاگونیا  خورشیدگرفتگی شگفت انگیز منطقه 
آرژانتین روادید را به شهروندان ایرانی صادر نکرد. در سال 2013 نیز توفان ناگهانی 
در شمال  وقوع خورشیدگرفتگی  از  پیش  تاریکی غیرمعمولی  تا  شن موجب شد 

کنیا و در منطقه دورافتاده تورکانا Turkana رخ دهد.
که  داد  رخ  آگوست   21 در  آمریکا  در  گرفتگی  خورشید  بزرگترین  البته  و 

میلیون ها نفر در 1۴ ایالت آن را مشاهده کردند.
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در�مراسمی�که�به�میزبانی�جایگاه�تشریفات�اختصاصی�فرودگاه�امام�خمینی�)ره(�
�CIPدر�هتل�پارسیان�آزادی�برگزار�شد،�از�نمایندگان�شرکت�های�هواپیمایی،�جمعی�
از�مدیران�دفاتر�خدمات�مسافرتی�و�مدیرانی�تقدیر�شد�که�در��ارایه�خدمات�شایسته�
از� نمایندگانی� این�مراسم� قابل�توجهی�داشته�اند��در� به�مسافران�نقش� فرودگاهی�
از� جمعی� و� مسافرتی� برگزیده� دفاتر� خارجی،� و� داخلی� هواپیمایی� شرکت�های�
هنرمندان�نیز�حضور�داشتند��آقایان�رفیع�سجادی�نایب�رییس�هیات�مدیره�و�مهران�
قدرتی�مدیرعامل�جایگاه�تشریفات�اختصاصی�ضمن�خیرمقدم�به�میهمانان�نقش�و�

سهم�آنان�را�در�توسعه�و�بالندگی�خدمات�ویژه�به�مسافران�ستودند�
آقای�مهران�قدرتی�مدیرعامل�جایگاه�تشریفات�اختصاصی�فرودگاه�امام�خمینی�

)ره(�در�این�مراسم�گفت�که�طی�پنج�سال�فعالیت�در�جایگاه�تشریفات�اختصاصی�
امکانات� از� شایسته� بهره�برداری� برای� مدیران،� انتقادات� و� پیشنهادات� از� همواره�
فرودگاهی�بهره�برده�ایم��در�این�مدت�جایگاه�تشریفات�اختصاصی�تحوالت�زیادی�را�
نیز�تجربه�کرده�است��این�مهم�با�همت�دوستان�در�جایگاه�و�همراهی�مدیران�میسر�

شده�است��
جایگاه�تشریفات�اختصاصی�طی�این�سال�ها�از�همکاری��با�ایرالین�های�ایران�ایر،�

ماهان�ایر،�لوفت�هانزا،�امارات،�ایرفرانس،�ترکیش�ایر،�قطرایرویز�بهره�برده�است��
مهندس�کوروش�فتاحی�سرپرست�شهر�فرودگاهی�در�این�مراسم�به�چشم�انداز�
توسعه�ای�فرودگاه�امام�خمینی�)ره(�اشاره�کرد�که�به�عنوان�شهر�فرودگاهی�آینده�
روشنی�را�پیش�رو�دارد��به�اعتقاد�مهندس�فتاحی�سی�ای�پی�فضای�بسیار�مهمی�
است�نه�صرفا�از�جهت�خدمات�بلکه�به�لحاظ�تعامالتی�که�صورت�می�گیرد��در�همه�
فرودگاه�های�معتبر�جهان�و�مراکز�عمومی�از�این�دست،�مزیت�های�نسبی�فراوانی�ایجاد�
می�شود�تا�از�حضور�مسافران�استفاده�کنند��مسافرانی�که�به�جهت�علمی،�اقتصادی،�
سیاسی�مزیت�هایی�دارند،�از�این�فضا�استفاده�می�کنند�و�تعامالت�داده�ها�و�اطالعات�
بین�این�افراد�در�فضای�جایگاه�تشریفات�اختصاصی�بسیار�ارزشمند�است��آن�چه�در�
فرودگاه�امام�خمینی�اتفاق�می�افتد�آن�است�که�این�مجموعه�از�یک�فرودگاه�ساده�
به�کالن�شهر�هوانوردی�تبدیل�خواهد�شد��آقای�فتاحی�خاطرنشان�کرد�:�مجموعه�
فرودگاهی�در�حال�تغییر�است�چرا�که�تهران�مستعد�این�دگرگونی�است��او�سپس�
به�برنامه�کشور�ترکیه�برای�حضور�در�بازار�ایران�اشاره�کرد�و�گفت:�چندی�پیش�در�
سفری�که�به�ترکیه�داشتم�مقامات�فرودگاه�آتاتورک�طرحی�را�نشانم�دادند�که��حاکی�
از�آن�است�آن�ها�از�شش�سال�پیش�بازار�توسعه�هوانوردی�ایران�را�رصد�می�کنند�و�

 CIPنقش جایگاه ترشیفات اختصاصی
در خدمات شایسته فرودگاهی

سازمان� دوازدهم،� دولت� کار� به� آغاز� با� هم�زمان�
میراث�فرهنگی،�صنایع�دستی�و�گردشگری�تغییراتی�

را�در�کادر�مدیریتی�خود�تجربه�کرده�است�
مدیرعامل� این� از� پیش� مونسان،��که� علی�اصغر�
منطقه��آزاد�کیش�بود،�این�بار�به�عنوان�رییس�سازمان�
میراث�فرهنگی،�صنایع�دستی�و�گردشگری�سکان�
را�در�دست�گرفته�و�محمد�محب�خدایی�را�به�سمت�
کرده� منصوب� گردشگری� معاونت� در� خود� معاون�

است��
با�مروری�بر�دیدگاه�های�مدیران�تازه�نفس�تاکیدی�
سطح� ارتقای� و� خصوصی� بخش� تقویت� بر� دوباره�
گفتمان�گردشگری�مطرح�شده�است��آقای�مونسان�
در�نخستین�نشست�خود�با�نمایندگان�مجلس�شورای�
اسالمی�گفته�است�با�وجودی�که�در�دولت�و�مجلس�
بر�ضرورت�های�صنعت�گردشگری�تاکید�می�شود�اما�
هنوز�صنعت�گردشگری�به�عنوان�یک�دغدغه�اصلی�
تبدیل�نشده�و�هیچ�یک�از�دو�قوه،�آن�طور�که�باید�
دستی� صنایع� و� فرهنگی� میراث� گردشگری،� برای�

اهمیتی�قائل�نشده�اند�
مونسان�گفته�است�که�الزم�بود�به�جای�تمرکز�بر�

صنایع�هزینه�بر،�بر�روی�چنین�کسب�وکارهایی�تمرکز�
می�داشتیم�

مونسان�گفته�است�که�او�به�دنبال�کسب�کمک�
است:� حمایت� پی� در� بلکه� نیست� دولت� از� مالی�
ملی� توسعه� صندوق� از� فرهنگی� میراث� “سازمان�
است�� تسهیالت� نیازمند� بلکه� نمی�خواهد� بودجه�
چنانچه�این�تسهیالت�را�در�اختیار�بگیریم،�چند�برابر�

آن�به�دولت�برگشت�می�شود�”

مونسان کیست؟ ½
علی�اصغر�مونسان�دانشجوی�دکترای�رشته�
فارغ� شریف،� صنعتی� دانشگاه� در� عمران�
التحصیل�کارشناسی�ارشد�مدیریت�ساخت�
کارشناسی� امیرکبیر،� صنعتی� دانشگاه� از�

سازمان� از� بازرگانی� مدیریت� ارشد�
کارشناسی� و� صنعتی� مدیریت�

صنعتی� دانشگاه� از� عمران�
شریف�است��

پیش� مونسان� دکتر�
هیئت� رئیس� این� از�

بود�� آزاد�کیش� مدیره�و�مدیرعامل�سازمان�منطقه�
هیئت� عضو� جمله� از� مسئولیت�هایی� همچنین�
مدیره�و�مدیرعامل�شرکت�توسعه�فضاهای�فرهنگی�
مدیرعامل� و� مدیره� هیئت� عضو� تهران،� شهرداری�
سازمان�مهندسی�و�عمران�شهر�تهران،�عضو�هیئت�
مدیره�و�مدیرعامل�شرکت�آتی�ساز�)بنیاد�مستضعفان�
(،�عضویت�هیئت�مدیره�و�معاونت� انقالب�اسالمی�
اجرایی�شرکت�هریس�)ستاد�اجرایی�فرمان�امام�ره�
اجرایی�شرکت� معاونت� و� (،�عضویت�هیئت�مدیره�
دی�)�بنیاد�مستضعفان�انقالب�اسالمی�(�و�مدیر�نمونه�
شهرداری�تهران�در�سال���۱۳۹۱از�دیگر�سوابق�

اجرایی�ایشان�است��
نظیر� مختلف� حوزه�های� در� مونسان� دکتر�
توسعه� سرمایه�گذاری� و� زیرساخت� توسعه�
و� اجرایی� تجارب� فرهنگی� فضاهای�
ایشان� دارد�� کارنامه� در� را� مدیریتی�
و� علمی� سوابق� دارای� هم�چنین�
و� فنی� حوزه�های� در� پژوهشی�
اکنون� هم� و� است� مدیریتی�

مدرس�دانشگاه�است��

ا    م  ا  ا  
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تمایل�به�مشارکت�دارند��آن�ها�دقیقا�می�دانند�که�در�فرودگاه�ما�چه�اتفاق�قابل�توجهی�
در�حال�رخ�دادن�است�و�دقیق�به�کجا�می�رویم�

سرپرست�شهر�فرودگاهی�نتیجه�گیری�کرد:�از�یک�فرودگاه�بین�المللی،�به�یک�شهر�
فرودگاهی�تبدیل�می�شویم��درآمدهای�غیر�هوانوردی�افزایش�می�یابد�و�به�خدمات�
و�هتل�های�خاص�و�پایانه�های�خاص�توجه�نشان�خواهیم�داد��در�کنار�آن�منطقه�
ازاد�را�داریم�که�ویژگی�های�منحصر�به�فردی�برای�سرمایه�گذاری�پیش�رو�خواهد�
داشت��کنار�دست�آن،�شهر�لجستیکی�در�حال�شکل�گیری�است��وقتی�این�قابلیت�ها�
یعنی�شهر�فرودگاهی�و�شهر�لجستیک�را�با�هم�جمع�می�کنیم�به�مفهوم�کالن�شهر�
فرودگاهی�می�رسیم��به�پایانه�ای�که�قابلیت�جابه�جایی��۹۰میلیون�مسافر�را�خواهد�
داشت��در�هر�حال�فرودگاه�حضرت�امام�که�در�حاضر�می�بایستی�براساس�ظرفیت��
به�۲��۳میلیون�مسافر��خدمات�ارایه�کند،�هم�اکنون�به��۸میلیون�مسافر�خدمات�ارایه�
می�دهد�و�این�یعنی���۵میلیون�بیش�از�ظرفیت�اسمی�ان�است��مکان�هایی�هست�که�
فشار�را�از�دوش�فرودگاه�برمی�دارد�و�جایگاه�تشریفات�اختصاصی�بی�تردید�نقش�قابل�

توجهی�در�ارایه�خدمات�شایسته�دارد���جایگاه�تشریفات�فرودگاهی،�الگوی�بسیار�
مناسبی�برای�ادامه�عملکردهاست�و�در�پایان�الزم�می�دانم�از�آقایان�سجادی�و�قدرتی�

کمال�تشکر�را�داشته�باشم�

½  CIP درباره جایگاه تشریفات اختصاصی
جایگاه�تشریفات�اختصاصی�از�پنج�سال�پیش�در�فرودگاه�بین�المللی�امام�خمینی�
این� آغاز�کرده�است��در� به�مسافران� ارایه�خدمات�ویژه� برای� را� فعالیت�خود� )ره(�
را� آماده�سازی�سفر� فرآیندهای� با�خاطری�آسوده�کلیه� جایگاه،�مسافران�می�توانند�
به�کارکنان�این�جایگاه�بسپارند�و�در�فضایی�آرامش�بخش�پذیرایی�شوند��از�خدمات�
دیگر�این�جایگاه،�ارایه�خدمات�حمل�و�نقل،�جابه�جایی�از�منزل،�هتل�و�محل�کار�
به�فرودگاه�است��همین�طور�پارکینگ�اختصاصی�سرپوشیده،�جهت�اعضای�ویژه�و�
درگاه�های�اختصاصی�پلیس،�گذرنامه،�سپاه�و�گمرک�برای�مسافران�ورودی�و�خروجی�
و�اخذ�روادید�فرودگاهی�از�دیگر�خدمات�جایگاه�تشریفات�اختصاصی�به�شمار�می�رود�

جزیره کیش الگویی برای توسعه ½
بود� شده� تدوین� و� تهیه� �۸۱ سال� در� که� گردشگری� ملی� جامع� برنامه�
هم�ز�مان�با�آغاز�به�کار�فعالیت�آقای�محب�خدایی�در�سمت�معاون�گردشگری،�
و� میراث�فرهنگی� پژوهشگاه� رئیس� بهشتی� سیدمحمد� حضور� با� نشستی� در�
گردشگری،�لودویک�ریدر�مشاور�ارشد�سازمان�جهانی�گردشگری،�نمایندگانی�
گردشگری� معاونت� مدیران� و� صنایع�دستی� و� میراث�فرهنگی� معاونت�های� از�
مورد�بررسی�قرار�گرفت��محب�خدایی�تاکید�کرده�که�ارزش�برنامه�راهبردی�

گردشگری،�به�اجرای�آن�است�
به�باور�آقای�محب�خدایی�الزم�است�در�حوزه�گردشگری�به�یک�مجموعه�
سیستمی�تبدیل�شویم�و�برای�دست�یابی�به�این�مهم�نیازمند�تغییر�نگرش�در�
حوزه�گردشگری�هستیم،�در�دنیای�امروز،�گردشگری�به�صنعتی�قوی�تر�از�نفت�

تبدیل�شده�است�چراکه�بدون�انتقال�دارایی،�ارزش��افزوده�ایجاد�می�شود�«
حوزه� موفقیت�های� به� دست�یابی� برای� جمعی� همت� این�که� به� اشاره� با� او�

گردشگری�موثر�است،�یادآور�شد:�»تمام�متولیان�کشور�به�استفاده�
دارند،� اعتقاد� بخش� این� توسعه� و� گردشگری� عظیم� ظرفیت� از�
از� استفاده� با� باید� میراث�فرهنگی� سازمان� ریاست� نظر� براساس�
را�شاهد� اوج�گردشگری� بال�میراث�فرهنگی�و�صنایع�دستی،� دو�

شهری� »مدیریت� دارد:� تصریح� گردشگری� باشیم�«معاون�
عمومی�باید�به�مدیریت�شهری�گردشگری�تبدیل�شود�
تا�بتواند�به�تمام�ذائقه�ها�پاسخ�دهد،�ما�تعامالت�ویژه�ای�
برای�جذب�گردشگران�داریم�که�این�برنامه�ها�در�تدوین�

برنامه�راهبردی�هم�گنجانده�خواهد�شد�«

لودویک�ریدر�مشاور�ارشد�سازمان�جهانی�گردشگری�در�این�نشست�کیش�
را�به�عنوان�یک�ا�لگوی�ارزش�آفرین�در�صنعت�گردشگری�ایران�توصیف�کرد�و�
گفت:�»تغییرات�بسیار�زیادی�طی��۱۵سال�گذشته�در�حوزه�گردشگری�ایران�
به�وجود�آمده�است�که�این�تغییرات�بسیار�قابل�تأمل�است،�امروز�شاهد�هستیم�
که�عالقه�فراوانی�بین�بخش�خصوصی�و�دولتی�ایران�برای�توسعه�گردشگری�

وجود�دارد�«
ریاست� کیش،� آزاد� منطقه� قبلی� رئیس� که� »خوشحالم� کرد:� تصریح� او�
سازمان�میراث�فرهنگی�را�بر�عهده�گرفته�است،�در�بازدیدی�که��۱۵سال�قبل�
اما� بود،� رویا� فعلی،�یک� به�شکل� این�جزیره� توسعه� داشتم،� از�جزیره�کیش�
در�سفری�که�چند�روز�قبل�به�کیش�داشتم،�شاهد�تحقق�رویای�توسعه�این�

جزیره�بودم�«
مشاور�ارشد�سازمان�جهانی�گردشگری�تصریح�کرد:�»هتل�ها�و�تأسیسات�
می�دهد� نشان� که� است� ساخت� حال� در� کیش� در� زیادی� بسیار� گردشگری�
تالش�ها�و�برنامه�های�فراوانی�در�این�جزیره�انجام�شده�است،�جزیره�کیش�یک�
مقصد�گردشگری�بسیار�پیشرفته�است�که�می�تواند�به�عنوان�یک�مدل�موفق�

در�سایر�استان�ها�مورد�استفاده�قرار�گیرد�«
با� باید� با�تأکید�بر�این�که�مدیران�گردشگری� ریدر�
استفاده�از�روش�های�نوین�در�لحظه�بر�اوضاع�مسلط�
شوند�و�در�جریان�امور�قرار�بگیرند،�افزود:�»استفاده�
جزیره� در� داده�ها� تحلیل� برای� نوین� روش�های� از�
باید�در� این�موضوع� و� افتاده�است� به�جریان� کیش�

سایر�نقاط�هم�مورد�توجه�قرار�گیرد�«������
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آشنا می شوند.  راه آهن  با جاذبه های  بیشتر  ریلی جدید گردشگران  در مسیر 
این جاذبه ها و چشم اندازهای بسیار زیبا و بکر عمدتا فقط از طریق سیر در ریل 
این خط آهن قابل رویت هستند. این قطار گردشگری در حال حاضر فقط یک روز 
در هفته آن هم پنجشنبه ها فعال است و در آینده ممکن است به دو روز در هفته 

افزایش یابد.

شرکت� توسط� گردشگری� ویژه� قطار� اولین�
حمل�و�نقل�ریلی�رجا�در�مسیر�تهران-�سواد�کوه�
بیشتر� قطار� این� گردشگری� حوزه� شد�� راه�اندازی�
جذابیت�های�گردشگری�راه�آهن�را�در�برمی�گیرد�
که�مسافران�عالوه�بر�بهره�مندی�از�مسیر�های�بکر�
و�زیبای�کوهستانی�می�توانند�از�جاذبه�های�ریلی�و�
سازه�های�تاریخی�مسیر�ریلی�تهران-گرگان�بازدید�
با�حرکت� تهران-سوادکوه� قطار�گردشگری� کنند��
ورامین� جلگه�ای� مسیر� تهران� راه�آهن� ایستگاه� از�
فیروزکوه،�سه�خط� و�گرمسار،�منطقه�کوهستانی�
ریلی�طال�و�شورآب،�ایستگاه�گدوک�و�دوگل�و�نیز�
پل�تاریخی�و�بسیار�زیبای�ورسک�را�طی�کرده�و�به�

پل�سفید�ختم�خواهد�شد�
مهندس�محسن�یاوری�معاون�فنی�شرکت�حمل�
و�نقل�ریلی�رجا�از�راه�اندازی�چند�قطار�گردشگری�
دیگر�در�کشور�خبر�داد�و�افزود:�قطار�گردشگری�
تهران-�سوادکوه�که�به�تازگی�توسط�شرکت�رجا�با�
مشارکت�بخش�خصوصی�راه�اندازی�شده�به�عنوان�
اولین�قطار�گردشگری�کشور�محسوب�می�شود�که�
در�قالب�سفرهای�یک�روزه،�گردشگران�داخلی�و�
مسیر� اولین� گردشگری� جاذبه�های� با� را� خارجی�

ریلی�کشور�آشنا�می�کند�
با� بیشتر� گردشگران� ریلی،� مسیر� این� در�
جاذبه�های�راه�آهن�آشنا�می�شوند�که�این�جاذبه�ها�
از� فقط� عمدتا� بکر� و� زیبا� بسیار� و�چشم�اندازهای�
رویت� قابل� خط�آهن� این� ریل� در� سیر� طریق�
هستند��این�قطار�گردشگری�در�حال�حاضر�فقط�
است� فعال� پنجشنبه�ها� آن�هم� در�هفته� روز� یک�
هرچند�در�تالش�هستیم�آن�را�به�دو�روز�در�هفته�

افزایش�دهیم�
دارد� نظر� در� رجا� ریلی� حمل�و�نقل� شرکت�
به�زودی�قطار�گردشگری�را�در�دو�منطقه�ی�لرستان�
و�منطقه�ی�آزاد�ارس�نیز�راه�اندازی�کند��هم�اکنون�
نرخ�بلیت�قطار�گردشگری�تهران-�سوادکوه�برای�
هر�نفر��۱۷۰هزار�تومان�تعیین�شده�و�برای�قطار�
گردشگری�منظقه�ی�لرستان�نیز�مبلغی�حدود��۸۰

هزار�تومان�پیش�بینی�می�شود�
معاون�فنی�شرکت�حمل�و�نقل�ریلی�رجا�ضریب�
اشغال�قطار�گردشگری�تهران-سوادکوه�را�بین��۵۰
تا��۶۰درصد�عنوان�کرد�و�گفت:�با�توجه�به�این�که�
مسیر� مناظر� از� را� قطار� این� مسافران� می�خواهیم�
تهران-سوادکوه�بهره�کافی�را�ببرند�و�ضرورت�دارد�
با� باشند� داشته� حضور� قطار� پنجره�های� کنار� که�
اما� دارد� وجود� بیشتر� بلیت� تقاضای�خرید� این�که�
فروشی� بلیت� را� کمتری� ضریب� می�دهم� ترجیح�
کنیم�تا�مسافران�از�مناظر�و�جاذبه�های�طول�مسیر�
رجا� شرکت� سیاست� این� و� ببرند� را� کافی� بهتره�
در�بهره�برداری�محسوب�می�شود�اما�قیمت�آن�به�

شکل�آزاد�نیست�یعنی�تالش�کرده�ایم�تا�نرخ�بلیت�
بهره� آن� از� بتوانند� تا�همگان� باشد� میزانی� به� آن�

مند�شوند�
قطار� برنامه�ی� شروع� نقطه�ی� یاوری� مهندس�
گردشگری�تهران-سواد�کوه�را�ساعت�شش�و�نیم�
قطار� افزود:� و� تهران�ذکر�کرد� راه�آهن� ایستگاه� از�
راه�آهن� مسیر� در� رجا� ارم� ریل�باس� گردشگری�
مسیر�های� از� و� کند� می� حرکت� کشور� شمال�
و� کوهستانی� منطقه� گرمسار،� و� ورامین� جلگه�ی�
شورآب،� و� طال� ریلی� خط� سه� فیروز�کوه،� جذاب�
و� تاریخی� پل� و� دوگل� و� گدوک� ایستگاه�های�
این� در� مسافران� و� زیبای�ورسک�می�گذرد� بسیار�
مسیر�عالوه�بر�دیدن�مناظر�طبیعی�و�کوهستانی�
به� شمال� خط� راه�آهن� سازه�های� مشهور�ترین�
سوادکوه�را�نیز�نظاره�خواهند�کرد��سپس�در�مسیر�
بازدید�و�ساعت� راه�آهن� ایستگاه� از�چند� بازگشت�

�۱۱شب�در�ایستگاه�تهران�توقف�خواهند�کرد�
و� ریزی� برنامه� مدیرکل� کاظمی�منش� علی�
جمهوری� آهن� راه� مسافری� خدمات� بر� نظارت�
شرکت� خدمات� کیفیت� افزایش� از� ایران� اسالمی�
ماهه�ی� مسافران�طی�چهار� به� ریلی�کشور� های�
سال�جاری�خبر�داد�و�افزود:�در�تالش�هستیم�که�
افزایش� را� کشور� در� گردشگری� قطار�های� تعداد�
تهران- تاکنون�قطار��گردشگری� البته�هم� دهیم�
سواد�کوه�فعال�است�و�در�برنامه�ی�رجا�مقرر�شده�
قطار�گردشگری�در�مسیر�های�آذربایجان،�کرمان،�
آینده�ی� در� نیز� لرستان� و� خوزستان� بندرعباس،�

قطار�های� این� راه�اندازی� شود�� راه�اندازی� نزدیک�
گردشگری�توسط�بخش�خصوصی�صورت�می�گیرد�
آن� از� نیز� ایران� اسالمی� جمهوری� آهن� راه� که�

حمایت�می�کند�
خدمات� بر� نظارت� و� ریزی� برنامه� کل� مدیر�
مسافری�راه�آهن�جمهوری�اسالمی�ایران�با�اشاره�
بیست�و�یکمین�قطار�گردشگری�خارجی�تا�پایان�
شهریورماه�به�کشور�وارد�خواهد�شد�تاکید�کرد:�تا�
پایان�سال�جاری�تعداد�سه�قطار�گردشگری�خارجی�
دیگر�نیز�از�مرز�سرخس�وارد�کشور�می�شود�که�در�
مجموع�طی�سال��۹۶تعداد�قطار�های�گردشگری�
خارجی�کشور�به�تعداد��۲۶قطار�وارد�خواهد�شد��
کشور� مسافرتی� قطار�های� رتبه�بندی� خصوص� در�
اجرایی� آن�ها� رتبه�بندی� �۹۷ نوروز� تا� داریم� بنا�
دو� قطار�ها�حدود� رتبه�بندی� برنامه� چند� هر� شود�
از� آن�ها� ارزیابی� برای� و� شده� آغاز� که� است� ماه�
کرده�ایم� استفاده� مبحث� این� در� خبره� مشاوران�
مقرر�شده�بعد�از�نظارت�و�تهیه�بانک�جامع�آماری�
رتبه�بندی� این�طرح� از�قطار�های�مسافری�موجود�
به�تصویب�برسد��رتبه�بندی�قطار�های�مسافری�به�
مسافران�حق�انتخاب�می�دهد�که�بتوانند�با�اطالع�
اقدام� آنها� انتخاب� به� نسبت� ها� قطار� خدمات� از�
قطار�های�مسافری� کنند�درخصوص�ستاره�شدن�
موارد�متعددی�در�نظر�گرفته�ایم�که�بر�اساس�این�
اکنون� گیرد�هم� می� صورت� بندی� رتبه� ها� آیتم�
فقط�شرکت�رجا�و�فدک�دارای�دو�قطار��۵ستاره�

هستند�

ه ر    ش  ار   
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خالـد نبی
گورستانی از خیال تا واقعیت

گزارش و عکس : سروش نفیسی



23

۶ 
ر

ش
دی

نگر
یرا

ا منطقه خالدنبی حدود 700 متر از سطح دریا 
ارتفاع دارد و چشم انداز کم نظیری را می توانید 
مشاهده کنید که از کوهستان های اطراف آن 
تا دره های تو در تو به هزار دره معروف است، 
چشم اندازی که با دیدن آن ها به راز نهفته و نام 
هزار دره پی خواهید برد. 
)عکس: آرشیو سفر(
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ــه�در�دل� ــت�ک ــران�اس ــده�ای�در�ای ــای�کم�ترشناخته�ش ــی�از�مکان�ه ــد�نب خال
خــود�افســانه�هایــی�هــم�دارد���همیــن�موضــوع،�ایــن�منطقــه�را�اســرارآمیز�جلــوه�
ــی� ــه�در�نزدیک ــناختی�ک ــن�ش ــاظ�زمی ــه�لح ــم�نواز�ب ــه�ای�چش ــد��منطق می�ده
شهرســتان�گنبــد�کاووس�قــرار�گرفتــه�اســت��بــرای�رســیدن�بــه�ایــن�منطقــه�ی�
کوهســتانی�در�فاصلــه��۹۰کیلومتــری�شــمال�شــرق�شهرســتان�گنبــد�کاووس،�
پــس�از�رســیدن�بــه�شهرســتان�کاللــه�بــه�روســتای�گچی�ســو�برویــد�و�از�آن�جــا�

نیــز�بــه�ســوی�خالدنبــی�رهســپار�شــوید�
منطقــه�خالــد�نبــی�حــدود��۷۰۰متــر�از�ســطح�دریــا�ارتفــاع�دارد�و�چشــم�انداز�
کــم�نظیــری�را�می�توانیــد�مشــاهده�کنیــد�کــه�از�کوهســتان�های�اطــراف�آن�تــا�
ــدن� ــا�دی ــه�هــزار�دره�معــروف�اســت،�چشــم�اندازی�کــه�ب ــو�ب ــو�در�ت دره�هــای�ت
آن�هــا�بــه�راز�نهفتــه�و�نــام�هــزار�دره�پــی�خواهیــد�بــرد��هــزاران�دره�تــو�در�تــو�
کــه�بــه�خاطــر�کــم�بــودن�وســایل�نقلیــه�عبــوری�و�همیــن�طــور�امکانــات�بســیار�
کــِم�رفاهــی�منطقــه�کــه�در�فصل�هــای�گــرم�و�ســرد�ســال�ایــن�دشــواری�هــا�را�

ــد�� ــدان�می�کن دوچن
همیــن�یــک�دلیــل�کافــی�اســت�تــا�بــرای�دیــدن�ایــن�منطقــه�صرفــا�ماه�هــای�
اول�ســال�در�فصــل�بهــار�را�بــه�گردش�گــران�پیشــنهاد�کــرد،�اگرچــه�ایــن�منطقــه�

در�تمامــی�فصل�هــای�ســال�زیبایی�هــای�خــاص�خــود�را�دارد��
مســیر�دسترســی�اصلــی�در�طــول�یــک�جــاده�آســفالت�اســت��ولــی�بــه�دلیــل�
باریــک�بــودن�ایــن�جــاده�آســفالته�و�پیچ�هــای�زیــاد،�دقــت�فراوانــی�در�رانندگــی�
می�خواهــد�کــه�شــما�را�از�دیــدن�مناظــر�دشــت�و�کوهســتان�غافل�گیــر�خواهــد�

�� د کر
ــام� ــن�ن ــه�ای ــد�نبــی�)ع(�ب ــگاه�خال ــرار�گرفتــن�زیارت ــه�دلیــل�ق ــد�نبــی�ب خال
ــی� ــای�محل ــرای�ترکمن�ه ــه،�ب ــن�منطق ــی�ای ــگاه�اصل ــه�زیارت ــهرت�دارد��س ش
قابــل�احتــرام�اســت��زیارتــگاه�خالــد�نبــی،�بقعــه�چوپــان�آتــا�و�بقعــه�عالــم�بابــا�
ــر� ــتان�های�دیگ ــا�و�گورس ــه�در�مقبره�ه ــالف�آن�چ ــرار�آمیز�و�خ ــتانی�اس و�قبرس
ــا� ــظ�آن�ه ــا�و�حف ــن�ج ــد�از�ای ــرای�بازدی ــی�ب ــود�دلیل ــم�خ ــران�می�بینی در�ای
ــواری� ــل�دش ــه�دلی ــی�ب ــد�نب ــتان�خال ــری�اســت��قبرس ــعه�گردش�گ ــرای�توس ب
ــی� ــاده�اصل ــودن�از�ج ــل�و�دوری�راه�و�دور�ب ــال�های�قب ــی�در�س ــیر�دسترس مس
کم�تــر�مــورد�بررســی�و�تحقیقــی�کارشناســانه�و�میدانــی�قــرار�گرفتــه�و�بــا�وجــود�
ــز� ــی�نی ــی�و�داخل ــراد�خارج ــفرنامه�های�اف ــی�و�س ــای�قدیم ــه�در�کتاب�ه آن�ک
ذکــر�شــده�امــا�تــا�ســال��۱۳۸۰کــه�توســط�کارشناســان�اداره�میــراث�فرهنگــی�و�
گردش�گــری�اســتان�گیــالن�گــزارش�و�بــه�ثبــت�ملــی�رســیده�از�دیــد�همــگان�
مخفــی�بــوده�اســت،�امــا�در�ســال�های�اخیــر��گردش�گــران�زیــادی�را�در�

ــه�ســمت�خــود�جــذب�کــرده�اســت�و�همیــن�بازدیــد�هــا� ماه�هــای�اول�ســال�ب
ــرای�شــناخته�شــدن�ایــن�منطقــه�اســت� خــود�دلیلــی�ب

ــوده�و�مــورد� ــرای�قــوم�ترکمــن�مــورد�احتــرام�ب هــر�ســه�ایــن�زیارتگاه�هــا،�ب
زیــارت�و�بازدیــد�همــه�روزه�از�طــرف�آنــان�قــرار�می�گیــرد��مقبــره�خالــد�نبــی�بــا�
ســاختمانی�بســیار�ســاده�و�چهارضلعــی�و�تعــدادی�درب�و�پنجــره�و�بــدون�هیــچ�
ــر� ــگ�و�مــدور�از�دور�مشــخص�اســت�کــه�ب ــا�گنبــدی�ســبز�رن تزیینــی�تنهــا�ب
روی�قلــه�ای�مشــرف�بــه�منطقــه�هــزاران�دره�قــرار�دارد��چوپــان�آتــا�نیــز�طبــق�
ــبان� ــان�و�ش ــن،�چوپ ــی�ترکم ــن�اهال ــج�بی ــات�رای ــی�و�روای ــانه�های�ترکمن افس

خالــد�نبــی�بــوده�و�عالــم�بابــا�هــم�پــدر�همســر�خالــد�نبــی�اســت��
بــه�نقــل�از�کتــاب�ناســخ�التواریــخ،�خالــد�بــن�ســنان�)ع(�شــش�هــزار�و�یکصــد�
و�بیســت�و�ســه�ســال�پــس�از�بــه�دنیــا�آمــدن�حضــرت�آدم�)ع(�و�در�ســال��۵۳۰
میــالدی�بــه�نبــوت�رســید�و�در�ســرزمین�عــدن�زندگــی�می�کــرد��از�آن�جــا�کــه�
بــه�عنــوان�مبلــغ�دینــی�و�از�پیامبــران�بــدون�کتــاب�بــوده،�ایــن�وظیفــه�برایــش�
ایجــاب�می�کــرد�تــا�بــا�همیــن�عنــوان�بــه�همــه�جــا�ســفر�کنــد�و�مــردم�را�بــه�
پذیــرش�دیــن�مســیحیت�دعــوت�کنــد��در�زمــان�خســرو�انوشــیروان�زمانــی�کــه�
دیــن�اکثریــت�مــردم�ایــران�زرتشــتی�بــود�در�راســتای�تبلیغ�هــای�دینــی�و�ســفر�
ــه�و�در� ــا�رفت ــی�از�دنی ــد�نب ــی�خال ــه�کنون ــران�می�رســد�و�در�منطق ــه�ای خــود�ب
ــل�از� ــال�قب ــزی�حــدود��۴۰س ــود��چی ــپرده�می�ش ــه�خــاک�س ــز�ب ــکان�نی آن�م
تولــد�حضــرت�محمــد�)ص(�،�بــه�صورتــی�کــه�پــس�از�مرگــش�دختــرش�در�زمــان�
پیامبــری�حضــرت�محمــد�)ص(�بــه�دیــن�اســالم�ایمــان�مــی�آورد،�کــه�ایــن�مــورد�
در�کتــاب�هــای�تاریخــی�و�اســالمی�ذکــر�شــده�اســت��)پیامبــری�خالــد�نبــی�)ع(�
ــان�قســمت�اول�صفحــه��۵۵۱ ــاب�تفســیر�روح�البی ــر�شــده�در�کت ــاب�ذک ــر�کت ــالوه�ب ع
طبــق�روایتــی�ذکــر�شــده�و�یــا�در�کتــاب�تفســیر�روح�المعانــی�در�قســمت�ششــم�و�صفحه�

�۱۰۴نیــز�از�نظــر�تاریخــی�در�ایــن�مــورد�نوشــته�شــده�اســت�(
ــه�ماهورهــای�خاکــی�کــه� ــر�روی�تپ ــا�و�ب ــم�باب در�قســمت�شــرقی�بقعــه�عال
ارتفــاع�آن�کمــی�از�محــل�زیارتــگاه�خالــد�نبــی�کمتــر�اســت�گورســتانی�بــزرگ�
و�غیــر�معمــول�بــا�ســنگ�افراشــته�هایــی�نامعمــول�وجــود�دارد��در�ســالیان�قبــل�
تعــداد�ایــن�ســنگ�افراشــته�هــا�چیــزی�در�حــدود��۶۰۰عــدد�بــوده،�ایــن�ســنگ�
افراشــته�ها�کــه�اشــکال�نامتعارفــی�دارنــد،�خــود�دلیلــی�بــرای�اســرار�آمیــز�شــدن�

ایــن�گورســتان�بــوده�اســت�
ــن� ــارت�رفت ــه�غ ــور�ب ــه�و�همین�ط ــای�ناآگاهان ــا�تخریب�ه ــه�ب ــتانی�ک �گورس
ــودی� ــال�ناب ــتانی�در�ح ــیاء�باس ــای�دزدان�اش ــته�هایش�و�کاوش�ه ــنگ�افراش س
ــر�از��۳۰۰عــدد� ــه�کمت ــداد�ســنگ�افراشــته�هایش�در�حــال�حاضــر�ب ــوده�و�تع ب
رســیده�اســت��سنگ�افراشــته�های�ســنگی�بــه�صــورت�یکپارچــه�تراشــیده�شــده�
و�بــه�ســه�شــکل�در�ایــن�گورســتان�پراکنــده�اســت��نــوع�اول�کــه�از�نظــر�تعــداد�
بــر�دو�نمونــه�دیگــر�غلبــه�می�کنــد�بــه�صــورت�اســتوانه�ای�بلنــد�و�بــا�وزن�بســیار�
ــاره� ــادی�را�درب ــوس�خــود�داســتان�های�زی ــه�شــکل�نامان ــا�توجــه�ب اســت�کــه�ب
ایــن�گورســتان�و�توســط�مــردم�عامــی�شــایعه�کــرده�اســت�و�نــوع�دوم�کــه�بــه�
صــورت�صلیبــی�شــکل�یــا�دو�نیــم�کــره�و�کوتــاه�تــر�از�نــوع�اول�بــوده�و�نوع�ســوم�
نیــز�بــه�صــورت�شــاخ�قــوچ�بــوده�کــه�بــا�فراوانــی�بســیار�کــم�در�گورســتان�دیــده�
مــی�شــود��در�فرهنــگ�قدیمــی�ترکمــن�هــا�قــوچ�مظهــر�قــدرت�و�فرمانروایــی�
ــن� ــه�ای ــا�اســت�ک ــاد�ترکمن�ه ــن�نم ــداول�تری ــوچ�از�مت ــاخ�ق ــش�ش ــوده�و�نق ب
ــا� ــی�ی ــای�گلیم ــا�در�بافته�ه ــا�و�ی ــتون�های�خانه�ه ــر�س ــوان�در�س ــش�را�می�ت نق

نقــش�نمدهــای�آنــان،�هــم�اکنــون�نیــز�بــه�اشــکال�مختلــف�دیــد�
ــوده� ــران�ب ــتان�های�ای ــن�گورس ــی�از�قدیمی�تری ــک�یک ــتان�بی�ش ــن�گورس ای
ــرای� ــی�را�ب ــی�بزرگ ــای�پژوهش ــدان�کاره ــد�می ــی�می�توان ــه�تنهای ــود�ب و�خ
ــن�طــور�باستان�شناســان�فراهــم�ســازد� ــخ�شناســان�و�همی ــران�و�تاری پژوهش�گ

ــه�دالیــل�ذکــر�شــده�در�حــال�از�بیــن�رفتــن�اســت� کــه�متاســفانه�ب
تعییــن�قدمــت�ایــن�گورســتان�اســرارآمیز�و�زیارتگاه�هــای�اطــراف�آن�بســیار�
دشــوار�اســت�و�تاکنــون�گمانه�زنی�هایــی�در�مــورد�آن�هــا�انجــام�شــده�و�تحقیقــی�
علمــی�بــر�روی�آن�هــا�صــورت�نگرفتــه�اســت�کــه�بتــوان�از�دوره�برپایــی�قبرســتان�
ــن�ســنگ�افراشــته�های�عظیــم�و� و�اهدافــی�کــه�در�پشــت�برافراشــته�کــردن�ای

 گورستانی که با تخریب های ناآگاهانه و همین طور به غارت رفتن 
سنگ افراشته هایش و کاوش های دزدان اشیاء باستانی در حال 

نابودی بوده و تعداد سنگ افراشته هایش در حال حاضر به کمتر از 
300 عدد رسیده است
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دو مسیر دسترسی

ــور� ــه�به�ط ــت�ک ــار�جه ــی�از�چه ــد�نب ــه�خال ه�مجموع
ــ ــی�ب ــیر�دسترس مس

ــه� ــیله�نقلی ــا�وس �و�ب
ــر ــان�ت ــی�آس ــرای�دسترس ــک�ب ــماره�ی ــیر�ش ــن�مس یقی

ســواری�پیشــنهاد�می�شــود�

مســیر شــماره یــک :�شهرســتان�کاللــه�-�روســتاهای�تمــر�قــره�قــوزی�-�

یلــی�بــدراق�-�اقچــی�-�گچــی�ســو�-�خالــد�نبــی

ــی� ــاد�-�حاج ــتاهای�آق�آب ــد�-�روس ان�گنب
ــت ــماره دو : شهرس ــیر ش مس

ــد�نبــی ــان�-�تمــر�قــره�قــوزی�-�یلــی�بــدراق�-�اقچــی�-�گچی�ســو�-�خال
قوش

ن�گنبــد�-�جــاده�شــمالی�بــه�طــرف�مــراوه�
مســیر شــماره ســه : شهرســتا

ده�الــوم�-�جــاده�فرعــی�شــن�ریــزی�عشــایری�امیــن�دالــق�
تپــه�-�روســتای�دا

معــروف�بــه�چوپانچــق�بــه�طــرف�ســوملی�-�خالــد�نبــی

راوه�تپــه�-�جــاده�غربــی�بــه�طــرف�شهرســتان�
مســیر شــماره چهــار :�مــ

ی�کرنــد�-�جــاده�فرعــی�خاکــی�-�خالــد�نبــی
گنبــد�-�روســتا

بی�نــام�و�نشــان�وجــود�داشــته�پــرده�بــردارد�و�همیــن�دلیــل�بــرای�گمانه�زنی�هــا�
ــوده�و�خــود� ــج�شــده�کافــی�ب ــی�کــه�در�میــان�عــوام�رای و�شــایعات�و�خرافه�های
بــر�داســتان�ها�و�اســرار�آمیــز�بــودن�ایــن�منطقــه�و�بــه�خصــوص�ایــن�گورســتان�

اضافــه�کــرده�اســت�
بــه�هــر�حــال�متاســفانه�ایــن�حرف�هــا�و�داســتان�ها�بــدون�داشــتن�
ــی�حصــاری� ــود�برپای ــا�وج ــان�اســت�و�ب ــا�تاریخــی�در�جری ــی�و�ی ــه�ای�علم پای
ــه�غــارت�رفتــن�ایــن� ــه�دور�ایــن�محوطــه�باســتانی�هنــوز�شــاهد�تخریــب�و�ب ب
ــه� ــز�توج ــا�نی ــن�گمانه�زنی�ه ــه�ای ــا�ب ــر�تنه ــه�اگ ــتیم�ک ــته�ها�هس سنگ�افراش
ــرای�ایــن� ــه�عــددی�چــون��۱۴۰۰ســال�قدمــت�ب ــت�ب کنیــم�و�در�بهتریــن�حال
گورســتان�برســیم�خــود�دلیــل�کافــی�بــرای�حفــظ�ایــن�مــکان�و�ایــن�ســنگ�هــا�
اســت�تــا�بــه�عنــوان�میراثــی�تاریخــی�بــرای�دیگــر�نســل�هــای�ایــن�ســرزمین�

ــد� باقــی�بمان
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یـــزد 
نخستین شهر جهانی ایران

یــزد�از�شــهرهای�نمونــه�خشــتی�جهــان�اســت�کــه�همــواره�بــه�عنــوان�صاحــب�
ــران� ــی�ای ــف�تاریخ ــی�در�ادوار�مختل ــای�فرهنگ ــان�ترین�میراث�ه ــی�از�درخش یک
مطــرح�بــوده�و�بــه�عنــوان�نخســتین�شــهر�تاریخــی�ایــران�و�بیســت�ودومین�اثــر�

تاریخــی�کشــور�در�فهرســت�میــراث�جهانــی�یونســکو�بــه�ثبــت�رســید�
ــی�در� ــهر�تاریخ ــن�ش ــده�ی�ای ــن�پرون ــرار�گرفت ــال�از�ق ــت��۹س ــس�از�گذش پ
ــر�۱۳۹۶،�»شــهر�تاریخــی� ــی،�ســرانجام�در��۱۸تی ــت�جهان ــراث�موق فهرســت�می
یــزد«�بــه�عنــوان�یکــی�از�نخســتین�شــهرهای�خشــتی�دنیــا�در�چهــل�و�یکمیــن�
اجــالس�کمیتــه�میــرات�جهانــی�یونســکو�بــه�میزبانــی�شــهر�کراکــوف�لهســتان�بــه�

ثبــت�رســید�
ــراث� ــان،�معــاون�می ــن�اجــالس�محمدحســن�طالبی ــاز�ای هرچنــد�پیــش�از�آغ
فرهنگــی�ســازمان�میــراث�فرهنگــی�و�گردشــگری،�نگرانی�هایــی�دربــاره�ایراداتــی�
ــزد� ــت�تاریخــی�ی ــه�برخــی�ساخت�وســازها�در�باف ــه�یونســکو�نســبت�ب داشــت�ک

گرفتــه�بــود�
احتماالتــی�کــه�یونســکو�بــرای�رد�شــدن�ایــن�پرونــده�مطرح�کــرد،�به�ســال�های�
گذشــته�و�ساخت�وســازهای�غیراصولــی�برمی�گشــت�کــه�بــه�معضلــی�جــدی�بــرای�
ثبــت�جهانــی�یــزد�تبدیــل�شــده�بودنــد�و�ایــن�شــهر�تاریخــی�را�نیازمنــد�مدیریــت�
یکپارچــه،�برنامه�ریــزی�گســترده�شــهری،�رعایــت�اصــول�معمــاری�و�تجدیدنظــر�

در�ضوابــط�نظــام�مهندســی�و�ســاخت�و�ســاز�می�کــرد�
دالیلــی�کــه�یونســکو�بــرای�شــهر�تاریخــی�یــزد�عنــوان�کــرده�به�دلیــل�وســعت،�



27

۶ 
ر

ش

ــراث  ــی می ــت جهان ــزد از آن رو ثب ــهر ی ش
مردمــان  کــه  اســت  شــده  یونســکو 
ســخت کوش آن شــرایط بســیار ســخت 
اقلیمــی را بــر خــود همــوار کــرده  و در طــول 
نقشــه،  از  بهره جســتن  بــدون  قرن هــا 
ــه ای،  ــح برون منطق ــک و مصال ــرح، تکنی ط
ــش  ــدرت آفرین ــتعداد و ق ــر اس ــه ب ــا تکی ب
خویــش آثــاری را خلــق کرده انــد کــه بیــش 
از حــد تصــور، گذشــته از آن کــه پاســخ گوی 
مطلــوب نیازهــای زندگی شــان بــوده از نظــر 
ــن و  ــز کامل تری ــری نی ــی و هن ــه فن جنب

شــیواترین ارزش هــا را خلــق کرده انــد.
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یکپارچگــی�و�حفــظ�اصالــت�تاریخــی�،�اســتفاده�از�مصالــح�بومی�و�مصــرف�کمترین�
انــرژی�در�تولیــد�بناهــای�خشــتی�و�هماهنگــی�کامــل�بــا�اقلیــم�ســخت�و�خشــن�

کویــری�بــوده�اســت�

تأثیر فرایند ثبت جهانی در مراقبت از زیست بوم و  ½
آثار تاریخی

در� کــه� اســت� بین�المللــی� معاهده�نامــه�ای� یونســکو� جهانــی� میــراث�
ــکو� ــی�یونس ــالس�عموم ــب�اج ــه�تصوی ــالدی�ب ــدی/�۱۹۷۲می سال۱۳۵۱خورش
رســید�و�موضــوع�آن�حفــظ�آثــار�تاریخــی،�فرهنگــی�و�طبیعــی�بشــر�اســت�کــه�
ــژاد،� ــارغ�از�ن ــن،�ف ــان�های�زمی ــام�انس ــه�تم ــق�ب ــی�دارد�و�متعل ــت�جهان اهمی
مذهــب�و�ملیــت�خــاص�اســت��حفاظــت�از�ایــن�آثــار�پــس�از�ثبــت�جهانــی�ضمــن�

ــه�عهــده�تمــام�کشــورهای� ــان،�ب ــدن�در�حیطــه�حاکمیــت�کشــور�میزب باقــی�مان
ــورد� ــو�م ــورهای�عض ــده،�کش ــن�معاه ــاد�ای ــاس�مف ــر�اس ــود�و�ب ــد�ب ــو�خواه عض
حمایت�هــای�مــادی�و�معنــوی�قــرار�می�گیرنــد؛�جمــالت�بــاال�بــه�روشــنی�بیانگــر�
ایــن�اســت�کــه�اصلی�تریــن�هــدف�کنوانســیون�میــراث�جهانــی،�حفاظــت�از�آثــار�
ثبت�شــده�و�ارزش�هــای�برجســته�آن�هــا�اســت�و�آثــار�بــه�ثبــت�رســیده�در�نمایــه�
میــراث�جهانــی،�همــواره�مــورد�رصــد�نهادهــای�میراثــی�جهانــی�از�جملــه�یونســکو�
قــرار�گرفتــه�و�از�حساســیت�و�توجــه�گســترده�ای�در�مقیــاس�داخلــی�نیــز�برخوردار�
ــار�نیــز�پیوســته�از�ســوی� ــد�حفاظــت�از�ایــن�آث خواهــد�شــد؛�همچنــان�کــه�رون
ــکو،� ــی�)یونس ــور(�و�فرامل ــی�کش ــراث�فرهنگ ــت�می ــوزه�معاون ــای�ملی)ح نهاده

ــت� ــرار�خواهــد�گرف ــی�ق ــورد�ارزیاب ایکومــوس�و���(�م
از�ســویی�ثبــت�یــک�اثــر�در�نمایــه�میــراث�جهانــی،�افزایش�چشــم�گیر�شــأن�آن�
اثــر�را�بــه�همــراه�خواهــد�داشــت�کــه�خــود�افزایــش�حساســیت�رســانه�ها،�بهبــود�
نــگاه�و�افزایــش�انگیــزه�مــردم�و�ســاکنان�جهــت�حفاظــت�از�آن،�افزایــش�تمایــل�به�
ســرمایه�گذاری�و�افزایــش�فعالیــت�گردشــگری�را�در�پــی�دارد�کــه�مجمــوع�ایــن�
ــر�شــگرف� ــه�عنــوان�فرصت�هــای�احیــا�و�حفاظــت�از�ایــن�اث ــوان�ب مــوارد�را�می�ت
قلمــداد�کــرد��در�شــهر�تاریخــی�یــزد�نیــز�بــا�اوج�گرفتــن�موضــوع�ثبــت�جهانــی،�
ــراث� ــن�می ــه�در�ای ــای�نهفت ــا�و�فرصت�ه ــی�و�شــکوفایی�ارزش�ه نشــانه�های�پویای
فرهنگــی�پدیــدار�گشــت�و�بــا�رشــد�روزافــزون�تــا�بــه�امــروز�همــراه�بــوده�اســت�

محدوده میراث جهانی ½
ــراث� ــه�می ــی�عرص ــه�دو�بخــش�اصل ــی�ب ــراث�جهان ــه�می ــوط�ب ــدوده�مرب مح
جهانــی�و�حریــم�میــراث�جهانــی�دســته�بندی�می�شــود�کــه�محــدوده�عرصــه،�آن�
بخــش�از�شــهر�تاریخــی�یــزد�اســت�کــه�دربردارنــده�ارزش�هــای�برجســته�جهانــی�
ــن� ــظ�نمــوده�اســت��ای ــت�و�یکپارچگــی�خــود�را�حف ــروز�اصال ــه�ام ــا�ب ــوده�و�ت ب
بخــش�کــه�منطقــه�بــرزن�فهــادان�)مســجد�جامــع�کبیــر،�بنــای�مشــهور�بــه�زندان�
ــازار� ــو�و��(،�ب ــام،�محله�هــای�شــاه�ابوالقاســم،�کوشــک�ن ــه�دوازده�ام اســکندر�و�قب
تاریخــی�یــزد�و�مجموعــه�میــدان�خــان،�مجموعــه�امیرچقمــاق�و�بافــت�پیرامــون�
آن،�آتشــکده�ورهــرام�و�محلــه�زرتشــتیان�و�هم�چنیــن�بــاغ�دولت�آبــاد�را�در�
خــود�جــای�داده،�مســاحتی�نزدیــک�بــه��۱۹۵هکتــار�از�شــهر�تاریخــی�یــزد�را�بــه�
خــود�اختصــاص�داده�اســت��امــا�حریــم�میــراث�جهانــی�شــهر�تاریخــی�یــزد�کــه�
ــی�از�شــهر� ــر�بخش�های ــزون�ب ــد،�اف ــار�می�رس ــه�حــدود��۶۶۰هکت مســاحت�آن�ب
ــوده�و� ــوع�خــود�دارای�ارزش�هــای�تاریخــی�و�فرهنگــی�ب ــه�ن ــزد�کــه�ب تاریخــی�ی
نیازمنــد�حفاظــت�اســت،�قســمتی�از�بافــت�غیرتاریخــی�شــهر�را�نیــز�در�بــر�دارد�
کــه�نیازمنــد�رعایــت�ضوابــط�منظــری�و�ارتفاعــی�اســت��بافــت�تاریخــی�یــزد،�در�

ــه��۷۳۰هکتــار�مســاحت�دارد� مجمــوع�نزدیــک�ب

کمتر شناخته شده های یزد ½
ــی�و�جذابیــت�اســت�و�اگــر�مدت�هــا�هــم�در� ــزد�سراســر�زیبای ــد�کــه�ی هرچن
آن�پرســه�بزنیــم،�بــاز�نادیده�هــا�و�ناشــناخته�هایی�باشــند�کــه�بــذر�آرزوی�دوبــاره�
برگشــتن�بــه�ایــن�شــهر�را�در�دل�بکارنــد،�امــا�می�تــوان�مــواردی�را�نــام�بــرد�کــه�
تجربــه�آن�هــا،�خاطــره�ای�به�یادماندنــی�بــرای�هــر�مســافری�خواهــد�بــود��از�جملــه�
ــزد�اســت؛�تماشــای� ــای�ی ــای�زیب ــراز�بام�ه ــر�ف ــاب�ب ــروب�آفت ــا�تماشــای�غ آن�ه
ــط� ــه�خ ــردی�ب ــی�منحصربه�ف ــر،�زیبای ــاره�و�بادگی ــد�و�من ــوزون�گنب ــب�م ترکی
آســمان�یــزد�بخشــیده�اســت��در�بندهــا�نیــز�از�جملــه�همــان�زیبایی�هــا�هســتند�
ــم� ــه�حــد�فاصــل�حری ــد�ک ــه�خصوصــی�بوده�ان ــی�نیم ــه�در�گذشــته�کوچه�های ک
خصوصــی�خانــه�چنــد�خانــواده�)معمــوال�فامیــل�یــا�آشــنایان�بســیار�نزدیــک(�بــا�
فضــای�عمومــی�معبــر�را�تشــکیل�می�داده�انــد��در�بندهــا�درب�جداگانه�ای�داشــته�اند�
کــه�شــب�ها�یــا�در�مواقــع�ناآرامــی�بســته�می�شــد���دربنــد�عرب�هــا،�دربنــد�گرجــی�
ــه� و�دربنــد�مرتــاض�از�جملــه�دربندهــای�مشــهور�یــزد�هســتند��هم�چنیــن�تجرب
ــال�قنــات� ــا�قــدم�زدن�در�کان پاییــن�رفتــن�از�پله�هــای�پایاب�هــا�و�آب�انبارهــا�و�ی

ــرای�بســیاری�از�مــردم�خوشــایند�باشــد� ــد�ب می�توان

قنات های یزد ½
قرارگیــری�شــهر�یــزد�در�حاشــیه�کویــر�مرکــزی�ایــران�و�نبــود�آب�کافــی�در�
ســطح�زمیــن،�موجــب�شــده�کــه�ایــن�پهنــه�ســکونتی�همــواره�نیازمنــد�تدابیــر�
خــاص�و�ویــژه�بــرای�تأمیــن�آب�باشــد��شــاید�بتــوان�گفــت�مهم�تریــن�ایــن�تدابیــر،�
ــی� ــرداری�از�آب�هــای�زیرزمین ــرای�دسترســی�و�بهره�ب ــا�ب ــا�کاریزه ــات�ی ــر�قن حف
ــاد� ــد�فیروز�آب ــی�مانن ــور�قنوات ــود�و�عب ــی،�وج ــواهد�تاریخ ــاس�ش ــر�اس ــت��ب اس
مجومــرد�و�قنــات�زارچ�از�منطقــه�یــزد،�قبــل�از�احــداث�شــهر�یــزد�اثبــات�شــده�
ــزد�شــکل� ــی�کــه�شــهر�ی ــوان�تصــور�کــرد،�زمان ــه�همیــن�دلیــل�می�ت اســت�و�ب

ــد� ــز�وجــود�داشــته�ان ــوات�نی ــه،�قن می�گرفت
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مســجد جامــع یــزد، قدیمــی، فاخــر و 
ــالء  ــي آن را ع ــاي ابتدای ــه بن ــان ک درخش
ــر جــاي  ــه ب ــه کالینجــار در دوره کاکوی الدول
ــندگي  ــاد. درخش ــتاني نه ــکده اي باس آتش
ــچ  ــي گ ــا، زیبای ــدي مناره ــي ها، بلن کاش
ــد  ــي گنب ــن، خوابیدگ ــادگي صح کاري، گش
ــر  ــیع ه ــتاني وس ــتان زمس ــره شبس و باالخ
ــي  ــي از بزرگــي، زیبای یــک عنصــري و عامل
ــت  ــد و دس ــادگار ارجمن ــن ی ــدي ای و هنرمن
پــرورده هــزار ســاله یــزد اســت؛ تکیــه بلنــد 
و ســردر آســماني اش بــا این کــه اندامــي بــس 
کشــیده دارد بــر شــانه اي نــازک ایســتاده و 
فشــار عمــودي منــاره هــا کــه آفریــده ذوق 
هنرمنــدان ایرانــي اســت، جرزهــاي باربــر آن 

ــت. ــرده اس ــازک ک ــز و ن را نغ
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بــه�ســکونت�گاه�مــردم� از�دوردســت�ها� را� قنات�هــا�کــه�در�گذشــته�آب�
ــتند،� ــردم�داش ــه�م ــی�روزان ــه�در�زندگ ــی�ک ــش�مهم ــه�لحــاظ�نق ــد،�ب می�آورده�ان
ــر�پایــه�نظامــی�دقیــق�مدیریــت�می�شــدند��از�منظــری�دیگــر،�نظــام�مدیریتــی� ب
ــه� ــت،�به�نحوی�ک ــوده�اس ــی�ب ــوات،�مردم ــود�قن ــر�از�وج ــزد�متأث ــهر�ی ــعه�ش توس
بــه�دلیــل�احــداث�قنــوات�بــا�مشــارکت�تعــدادی�از�مــردم�عــادی�یــا�توســط�افــراد�
ــی� ــازه�های�جانب ــات�س ــه�اســت��قن ــی،�شــهر�گســترش�می�یافت سرشــناس�مردم
ــد� ــود�بهره�من ــیر�خ ــیاب�و����را�در�مس ــار،�آس ــاب،�آب�انب ــه�پای ــیاری�از�جمل بس
می�ســاخته�و�گاهــی�از�چنــد�محلــه�شــهر�عبــور�می�کــرده�اســت��شــهر�تاریخــی�
یــزد،�در�دل�خــود�شــبکه�ای�گســترده�از�قنات�هــا�را�جــا�داده�اســت�کــه�در�
ــدون�آن�کــه�برخــورد� عمق�هــای�متفــاوت�در�زیر�زمیــن�از�روی�هــم�گذشــته�اند؛�ب
یــا�خللــی�در�کار�هــم�ایجــاد�کننــد�و�ایــن�خــود�حکایــت�از�شــاهکاری�شــگرف�در�

ــر�دارد� ــت�آب�در�کوی ــی�و�مدیری مهندس
ــل� ــا���قاب ــیله�پایاب�ه ــه�وس ــی�ب ــهر�تاریخ ــز�در�ش ــروزه�نی ــا�ام ــیر�قنات�ه مس
دسترســی�اســت�و�در�قنات�هایــی�کــه�در�عمــق�پایین�تــری�از�زمیــن�قــرار�

ــان�دارد� ــان�جری ــیر�آب،�همچن ــز�مس ــته�اند�نی داش

سازوکار زندگی مردم کویر ½
ــه�دلیــل�شــرایط�ســخت�و�طبیعــت�خشــن�زیســتگاه�خــود،� مردمــان�کویــر�ب
همــواره�کوشــیده�اند�تــا�بــا�نبــوغ�خــود�بــر�شــرایط�دشــوار�و�رنــج�زندگــی�در�کویــر�
ــا�ســاختن� ــرای�زیب ــه�فرصتــی�ب ــن�مســیر�ب ــدی�را�در�ای ــق�آینــد�و�هــر�تهدی فائ
ــن�رو�اندیشــه�ورزی�و�سخت�کوشــی� ــد�و�از�ای ــل�کنن ــود�تبدی ــی�خ ــط�زندگ محی
را�نســل�بــه�نســل�می�آموزنــد��از�آن�جــا�کــه�در�دسترســی�بــه�بســیاری�از�نیازهــا�
هم�چــون�آب�محدودیــت�جــدی�وجــود�دارد،�نبــرد�بــا�کمبودهــا�و�تــاب�آوردن�در�
شــرایط�دشــوار�از�ایشــان�مردمانــی�قانــع�پــرورش�داده�اســت�و�شــاید�بــر�همیــن�

اســاس�اســت�کــه�یــزد�را�شــهر�قنــات�و�قنــوت�و�قناعــت�میخواننــد�
از�آثــار�درخشــان�یــزد�می�تــوان�بــه�دو�بــاغ�جهانــی�دولت�آبــاد�یــزد�و�پهلــوان�
پورمهریــز�از�مجموعــه�باغ�هــای�ایرانــی�اشــاره�کــرد�کــه�در�ســال��۲۰۱۱میــالدی�
ــت� ــه�ثب ــکو�ب ــازمان�یونس ــی�در�س ــراث�جهان ــوان�می ــه�عن ــماره��۱۳۷۲ب ــا�ش ب
ــوات� ــوات:�قن ــراث�قن ــر،�می ــاخت�بادگی ــن�آوری�س ــوی�ف ــراث�معن ــیده�اند��می رس
زارچ�و�حســن�آبــاد�و�میــراث�طبیعــی�کویــر�لــوت،�یادگارهــای�ارزشــمندی�اســت�
کــه�توجــه�جهانیــان�را�برانگیختــه�اســت��مســاجد�اســتان�یــزد�از�نظــر�ســیر�تحول�
تاریخــی،�شــیوه�ســاخت�وتزئینــات�نیــز�از�اهمیــت�باالیــی�برخوردار�اســت��مســجد�
جامــع�کبیــر�یــزد�یکــی�از�بهتریــن�نمونــه�مســاجد�و�نگیــن�گردشــگری�ایــن�شــهر�
ــت� ــزد�اس ــهر�ی ــی�ش ــز�مذهب ــار،�مراک ــر�آث ــی�رود��از�دیگ ــمار�م ــه�ش ــی�ب تاریخ
امامزاده�هــا،�بقعه�هــا�و�قبــور�بــا�کتیبــه�از�ایــن�دســته�اند��از�دیگــر�بناهــای�تاریخــی�
یــزد�می�تــوان:�زنــدان�اســکندر،�آتشــکده�زرتشــتیان،�گنبــد�مصلــی�عتیــق،�دخمــه�

زرتشــتیان،�قبــه�هــزار�ســاله��۱۲امــام،�مجموعــه�امیرچقمــاق�و�����رانــام�بــرد�
ــر� ــه�طوری�کــه�مــرز�کوی ــزد،�موقعیــت�اقلیمــی�خــاص�و�چندوجهــی�دارد��ب ی
ــگ�روان�و�از� ــای�ری ــی�وتپه�ه ــای�بیابان ــو�پهنه�ه ــک�س ــت��ازی ــتان�اس و�کوهس
ــا�و�سرســبز�شــیرکوه،�دره�و� ــه�ای�نزدیــک�ارتفاعــات�زیب ــه�فاصل ســوی�دیگــر�و�ب
ــد��کمپ�هــای� ــه�نمایــش�می�گذارن دامنه�هــای�آن�جلوه�هــای�زیبــای�طبیعــت�را�ب
ــی�و�����در� ــت�ییالق ــتراحتگاه�های�موق ــردی،�اس ــوم�گ ــای�ب ــوردی،�خانه�ه کویرن

ا ا  م  ر      ا  ا  ار  
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ــه� ــی�اســت�ک ــه�امکانات ــدف�از�جمل ــتاهای�ه ــگری�و�روس ــه�گردش ــق�نمون مناط
می�توانــد�فعــال�شــود�و�طبیعت�گــردی�در�اســتان�یــزد�را�جلــوه�ای�دیگــر�ببخشــد��
از�نظــر�بافــت�اجتماعــی�آن�چــه�در�ایــن�اســتان�جلــب�نظــر�می�کنــد�
هم�زیســتی�مســالمت�آمیــز�مســلمانان،�زرتشــتیان�و�یهودیــان�در�کنــار�یکدیگــر�

ــت� اس
ــی� ــت،�مردمان ــه�اس ــاده((�را�یافت ــدگار�))دارالعب ــوان�مان ــه�عن ــزد�ک ــتان�ی اس
ــود� ــالمی�را�درخ ــی-�اس ــای�ایران ــنت�های�زیب ــی�وس ــگ�غن ــه�فرهن ــد�ب پایبن
ــای� ــر:�آیین�ه ــی�نظی ــی-�مذهب ــای�فرهنگ ــم�و�رویداده ــت��مراس ــده�اس پروران
مربــوط�بــه�محــرم�)تاســوعا�و�عاشــورای�حســینی(�از�جملــه:�نخــل�گردانــی�و����،�

آینه�بنــدی�جشــن�میــالد�امــام�مهــدی�)عــج(،�جشــن�های:�مهــرگان�و�ســده�و����
همگــی�بــا�مشــارکت�مســلمانان�و�زرتشــتیان�در�امنیــت�کامــل�برگــزار�می�گــردد�
از�دیگــر�ظرفیت�هــای�گردشــگری�ایــن�اســتان�الزم�اســت�بــه�صنایــع�دســتی�
آن�اشــاره�کــرد�بافته�هــای�ســنتی�و�ترمــه،�ایــکات،�دارایــی�و�ســفال�و�ســرامیک�

ــد� ــه�یــادگار�برده�ان میبــد�را�گردشــگران�فــراوان�ب
بــه�یــزد�کــه�ســفر�می�کنیــد�از�خوراکی�هــای�ســنتی�و�شــیرینجات�متنــوع�از�
جملــه:�قطــاب،�باقلــوا،�لــوز،�حاجــی�بــادام،�پشــمک،�ســوهان�آردی،�کیــک�یــزدی�
ــن� ــزدی�و�عرقیجــات�و�هم�چنی ــوده�ی ــون�پال ــنتی�چ ــیدنیهای�س ــز�نوش و�����و�نی

غذاهــای�ســنتی�ماننــد:�انــواع�آش�)شــولی(،�قیمــه�یــزدی�و�����غافــل�نشــوید�

ا   ا  ا       شمار  ر   ا     ا  ر  ه   ا ش ر   ا  ا  ا  ا       ا   ا
ه  ش ا ا  ا   م 
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ی مثل یونسکو
در یزد
مریم آزموده
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ــی�شــهر� ــت�جهان ــای�گردشــگری،�ثب ــات�دنی ــن�اتفاق یکــی�از�مهم�تری
ــه� ــا�ب ــا�و�گزارش�ه ــزد�توســط�ســازمان�یونســکو�اســت��در�همــه�خبره ی
نقــش�عوامــل�تاریخــی،�فرهنگــی�و�معمــاری�در�ایــن�گزینــش�اشــاره�شــد��
ــن�شــهر�کهــن�یکــی�از�قدیمی�ترین�هاســت��فرهنــگ� ــخ�و�قدمــت�ای تاری
آن�ریشــه�در�آداب�و�رســومی�دارد�کــه�هنــوز�بســیاری�از�آن�هــا�پابرجاســت��
و�از�لحــاظ�معمــاری�آن�قــدر�حــرف�بــرای�گفتــن�دارد�کــه�بــرای�هــر�یــک�
ــوان�چندیــن�کتــاب�نوشــت�� ــا�قنــات�می�ت از�ســازه�هایش�مثــل�بادگیــر�ی
ولــی�چیــزی�کــه�کمتــر�از�آن�صحبــت�بــه�میــان�آمــد�دربــاره�خــود�مــردم�
یــزد�اســت�و�ایــن�داســتانی�اســت�کــه�در�پشــت�پــرده�تمــام�عوامــل�یــاد�

شــده�نقــش�دارد�
یــک�یــزدی�وقتــی�صبــح�یــک�روز�گــرم�تابســتان�چشــم�هایش�را�بــاز�
ــن� ــا�ای ــول�روز�ب ــد�در�ط ــه�بای ــد�ک ــد،�می�دان ــاب�را�می�بین ــد�و�آفت می�کن
ــاالی��۴۰ ــع�ب ــر�مواق ــه�اکث ــی�ک ــد؛�دمای ــرم�کن ــه�ن ــت�و�پنج ــا�دس گرم
ــتانی�را� ــرف�زمس ــت��از�آن�ط ــانتیگراد�اس ــه�س ــی��۴۵درج ــه�و�حت درج
ــود� ــزارش�نمی�ش ــردترین�ها�گ ــزو�س ــت�ج ــچ�وق ــه�هی ــد�ک ــه�می�کن تجرب
ولــی�ســوزی�در�ایــن�ســرما�نهفتــه�اســت�کــه�در�هیــچ�هواشناســی�ثبــت�
نمی�شــود��دقیقــا�همیــن�اقلیــم�باعــث�شــده�کــه�بــه�قدمــت�بناهــای�ایــن�
دیــار�افــزوده�شــود�و�توجــه�ســازمان�یونســکو�را�بــه�خــود�جلــب�کنــد��

ــان� ــد؛�چــه�آن�زم ــروف�بوده�ان ــه�سخت�کوشــی�مع ــا�همیشــه�ب یزدی�ه
ــد�و�چــه�حــاال�کــه�در� ــه�وجــود�می�آوردن کــه�قنات�هــا�را�در�دل�زمیــن�ب
ــی،� ــر�از�سخت�کوش ــه�غی ــد��ب ــود�می�کنن ــب�خ ــه�اول�را�نصی ــور�رتب کنک
پشــتکار�و�هــوش�سرشــار�مــردم�نیــز�موثــر�بــوده�اســت��مثــال�همیــن�قنات�
ــی�در� ــه�وقت ــل�اســت�ک ــی�طوی ــازه�زیر�زمین ــک�س ــد؛�ی را�در�نظــر�بگیری
یــک�نظــر�آن�را�ببینیــد�بــا�خــود�می�گوییــد�چــه�زحمتــی�برایــش�کشــیده�
شــده�اســت!�ولــی�وقتــی�از�یــک�کارشــناس�بپرســید؛�توضیــح�می�دهــد�که�
اگــر�در�کنــدن�ایــن�تونــل�زیــر�زمینــی،�کوچک�تریــن�اشــتباه�یــا�انحرافــی�
رخ�دهــد،�تمــام�زحمــات�مقنیــان�بــه�بــاد�مــی�رود��آن�هــا�بــدون�فنــاوری�از�
هــوش�و�خالقیــت�خــود�اســتفاده�می�کردنــد�تــا�بــه�نقطــه�هــدف�یعنــی�
ــی� ــد؛�یعن ــابه�می�افت ــاق�مش ــم�اتف ــا�ه ــاخت�بادگیره ــند��در�س آب�برس
کوچک�تریــن�خطــا�در�تشــکیل�زاویــه�دیواره�هــای�بادگیــر،�بــاد�مناســب�را�
بــه�داخــل�هدایــت�نمی�کنــد��بنابرایــن�وجــود�همیــن�بادگیرهــا�و�قنات�هــا�
ــون� ــد�مدی ــید�را�بای ــی�یونســکو�رس ــت�جهان ــه�ثب ــروزه�ب ــه�ام ــره�ک و�غی

تــالش�و�ابتــکار�مردمــان�ســاده�و�ســربلند�ایــن�دیــار�بدانیــم��
معمــوال�گردشــگری�بــه�شــهر�یــزد�ســفر�می�کنــد�کــه�بــه�دنبــال�بــوی�
ــت� ــر�یاف ــی�در�این�جــا�کمت ــد�ســبزی�و�آبادان خشــت�و�گل�اســت��می�دان
می�شــود��ولــی�فقــط�یــک�یــزدی�می�دانــد�مقابلــه�بــا�کــم�آبــی�و�خشــکی�
زمیــن�کار�آســانی�نیســت��اگــر�بــه�اصفهــان�برویــد،�دیــدن�بناهــای�دوره�
ــی،�وجــود� ــرای�یــک�اصفهان ــی�ب ــه�وجــد�مــی�آورد�ول ــان�را�ب ــه�دلت صفوی
ــه� ــر�ب ــت��اگ ــا�اس ــن�قضای ــل�ای ــبز،�مکم ــای�سرس ــده�رود�و�خیابان�ه زاین
ــرور� ــاس�غ ــه�احس ــی�و�زندی ــای�هخامنش ــدن�بناه ــد�از�دی ــیراز�بروی ش
ــک�شــیرازی،�خوشــی�و�تفریحــش�را�در� ــد�کــه�ی ــی�می�بینی ــد�ول می�کنی
ــزدی�چــه� ــک�جــوان�ی ــد��ی ــزرگ�شــهر�ســرریز�می�کن ــا�و�ب باغ�هــای�زیب
بگویــد�وقتــی�کــه�کمتــر�رنــگ�ســبز�را�در�کنــار�رنــگ�خاکــی�و�آجــری�
ــزد� ــن�ی ــده�آداب�و�آیی ــث�ش ــا�باع ــن�کمبوده ــاید�همی ــهرش�دارد��ش ش
مســتحکم�تر�از�بقیــه�شــهرها�باقــی�بمانــد�و�امــروزه�بــه�ثبــت�جهانــی�آن�

کمــک�کنــد��
ــی�رســید�کمــی� ــه�ثبــت�جهان ــزد�ب ســخن�آخــر�این�کــه،�حــاال�کــه�ی
هــم�بیشــتر�بــه�فکــر�مردمــش�باشــیم��امکاناتــی�را�در�اختیارشــان�بگذاریــم�

ــد��� ــم�چــه�می�کنن و�ببینی
این�انتخاب،�گوارای�وجود�همه�ایرانیان�باشد��
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ــه� ــش�از�هم ــذارد،�بی ــان�می�گ ــی�اصفه ــهر�تاریخ ــه�ش ــدم�ب ــه�ق ــافری�ک مس
ــد��از� ــس�می�کن ــت�لم ــه�دس ــد�و�ب ــم�می�بین ــه�چش ــوی�را�ب ــر�صف ــای�عص دنی
میــدان�نقــش�جهــان�بگیــر�تــا�چهلســتون�و�ســی�و�ســه�پــل��امــا�شــرق�اصفهــان�
حرف�هــای�دیگــری�بــرای�گفتــن�دارد��آن�جــا�دوران�ســلجوقی�حکمرانــی�
می�کنــد��بناهــا،�مســاجد�و�منارهــا�همــه�و�همــه�نــام�و�عنــوان�عصــر�ســلجوقی�را�

ــد�� ــر�پیشــانی�خــود�دارن ب
ــزد�� ــی�بری ــه�گاوخون ــا�ب ــی�رود�ت ــی�رود��م ــده�رود�م ــا�زاین ــان�ب ــرق�اصفه ش
سرســبزی�و�صفایــی�اگــر�هســت�در�جــوار�همیــن�رود�اســت��در�این�جــا�پوشــش�
گیاهــی�رنــگ�و�بــوی�بیابــان�می�دهــد��درختــان�و�خانه�هــا�از�تــرس�کویــر�همــه�
ــار� ــل�آث ــلجوقی�مث ــای�س ــه�عصــا�ایســتاده�اند��بناه ــر�و�دســت�ب ــه�کوی پشــت�ب
صفــوی�نیســتند��پوشــش�کاشــی�ندارنــد��لخــت�و�عریــان�در�مقابــل�شــنباد�کویــر�
ــوی� ــاجد�صف ــای�مس ــازی�مناره�ه ــی�و�طن ــه�آن�نازک ــا�ب ــد��مناره�ه ــتاده�ان ایس
ــد��مســاجد�آن� ــه�نظــر�می�آین ــر�ب ــر�و�زمخت�ت نیســتند��کمــی�درشــت�تر،�قطور�ت
نیــز�کاشــی�ندارنــد�ســال�های�ســال�تــن�مقــدس�خویــش�را�بــه�ســرما�و�گرمــای�
بیابــان�ســپرده�اند��گنبدهایــی�کــه�از�دور�در�مقابــل�گنبــد�مســجد�شــیخ�لطف�اهلل�
جلــوه�ای�ندارنــد��آجــری�و�یــک�رنــگ��آن�هــم�بــه�رنــگ�خاکــی�آجــر��امــا�وقتــی�
بــه�داخــل�مســجد�پــا�بگذاریــد،�می�بینــد�معمــار�اگــر�چــه�کاشــی�نبــوده�تــا�ذوق�
هنــری�خویــش�را�بــا�رنــگ�و�لعــاب�آن�جلــوه�دهــد،�امــا�بــا�گچ�بــری�و�تزئینــات�
گوناگــون�مناظــری�زیبــا�و�چشــم�نــواز�در�جــای�جــای�مســجد�آفریــده�اســت��

خــوب�اســت�اول�چندیــن�اســم�را�بــرای�خودمــان�روشــن�کنیــم��در�قدیــم�بــه�
ــوزه� ــن�ح ــم�چنی ــد��ه ــتفاده�می�کردن ــوک�اس ــتان«�از�واژه�بل ــای�واژه�»شهرس ج
ــگاه� ــک�ن ــود��در�ی ــروز�ب ــیع�تر�از�ام ــان�وس ــتان�اصفه ــا�اس ــت�ی ــی�والی جغرافیای
در�ســال�۱۳۰۳ش�کــه�میرســیدعلی�جنــاب�کتــاب�»االصفهــان«�را�می�نوشــت،�او�
بیســت�بلــوک�بــرای�اصفهــان�برشــمرد�کــه�بــه�ترتیــب�کــه�از�سرچشــمه�رودخانــه�
ــرارج،� ــی،�ک ــن،�ج ــان،�ماربی ــدن،�النج ــال،�فری ــد:�چهارمح ــرد�چنین�ان ــروع�ک ش
ــه،� ــراآن،�رویدشــتین،�طهــران،�دهــق،�کرونیــن،�برخــوار،�اردســتان،�زواره،�قهپای ب
دهاقــان،�اســفرجان،�ســمیرم،�قمشــه،�جرقویــه�ســفلی�و�جرقویــه�علیــا�بودنــد��در�
آن�ســال�در�ایــن�بلــوکات�مجموعــاً�حــدود��۱۸۰۰قریــه�و�مزرعه�اســتقرار�داشــتند��
)جنــاب،�۱۳۷۱،�ص�۱۸۰(�مــا�در�ایــن�ســفر�تحقیقــی�خــود�بــا�ســه�بلــوک�کــرارج،�
بــراآن�و�رودشــتین�ســر�وکار�داریــم��ایــن�راگفتــم�تــا�بدانیــم�یــک�آبــادی�بــه�نــام�
کــرارج�وجــود�نــدارد،�بلکــه�تعــداد�زیــادی�روســتا�را�کــرارج�می�گوینــد��در�میــان�

ایــن�بلــوکات�بــراآن�از�همــه�بزرگتــر�اســت��
ــاره�موقعیــت�جغرافیایــی�منطقــه�بایــد�بگوییــم�ارتفاعــات�شــیدون�و�کاله� درب
ــی�ـ�شــرقی�امتــداد�دارد�کــه� ــا�جهــت�غرب قاضــی�در�جنــوب�ایــن�دهســتان�ها�ب
مرتفع�تریــن�قله�هــای�آن�شــیدون�و�کاله�قاضــی�اســت��اراضــی�آن�هــا�بــا�دو�آبــراه�
منشــعب�از�زاینــده�رود�آبیــاری�می�شــود؛�و�عــالوه�بــرآن،�چندیــن�رشــته�قنــات�در�
منطقــه�جریــان�دارد��شــرق�اصفهــان�منطقــة�کشــاورزی�اســت�و�محصــول�عمــدة�
آن�غــالت�و�فراورده�هــای�باغــی�اســت��در�دورة�ناصرالدیــن�شــاه،�محصــول�برنــج�
آن�)بــه�نــام�برنــج�شــهری(�شــهرت�داشــته�اســت��از�صنایــع�دســتی�فــرش�بافــی،�
و�از�صنایــع�جدیــد�احــداث�مرغــداری�در�بــراآن�جنوبــی�اســت��دامــداری�در�آن�جــا�

قدم به دنیای 
رشق اصفهان

دکتر عبدالمهدی رجائی 

منار زیار، در 30 کیلومتری شرق اصفهان و در ساحل جنوبی 
زاینده رود تک و تنها در میان مزارع خودنمایی می کند.
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ــراآن�شــمالی(�وجــود� رواج�دارد��معــدن�نمکــی�نیــز�در�تیمــاَرت�)از�آبادی�هــای�ب
ــراآن� ــای�ب ــن�دهکده�ه ــد��بزرگتری ــه�می�کن ــاد�منطق ــه�اقتص ــی�ب ــه�کمک دارد�ک
عبارت�انــد�از:�زِیــار،�برســیان،�جــار،�ازیــران�کــه�از�قضــا�مــا�در�ایــن�ســفر�بــه�همــه�
ــم،�اول� ــه�ســمت�شــرق�می�روی ــه�ب ــان�ک ــم�زد��از�شــهر�اصفه ــا�ســر�خواهی آن�ه

بلــوک�کــرارج�اســت�بعــد�بــراآن�و�ســپس�رودشــتین�

پل چوم ½
ــوم� ــل�چ ــاید�پ ــت،�ش ــده�اس ــو�را�دی ــای�خواج ــل�زیب ــه�پ ــافری�ک ــرای�مس ب
ــن� ــی�همی ــازه�های�قدیم ــق�س ــک�محق ــرای�ی ــا�ب ــد،�ام ــته�باش ــوه�ای�نداش جل
ــه�از� ــر�ک ــد�درس�هــای�بســیاری�داشــته�باشــد��شــش�کیلومت ــل�ســاده�می�توان پ
ــوار� ــر�از�آن�ج ــکاوند،�نزدیک�ت ــتای�اش ــک�روس ــد�در�نزدی ــتان�بگذری ــل�شهرس پ
ــر�بنایــی�مربــوط� ــه�پــل�چــوم�برخــورد�می�کنیــم��پــل�ب روســتای�»قلعه�چــوم«�ب
بــه�پیــش�از�صفــوی�بــر�می�گــردد،�امــا�ایــن�بنــا�خــود�در�عصــر�صفــوی�ســاخته�
ــت��از� ــتان�اس ــل�شهرس ــه�پ ــبیه�ب ــیار�ش ــمایل�آن�بس ــکل�و�ش ــت��ش ــده�اس ش
ایــن�جهــت�می�گوییــم�پــل�مربــوط�بــه�پیــش�از�صفــوی�بــوده�اســت�کــه�بیشــتر�
آثــاری�کــه�در�ایــن�ســفر�خواهیــم�دیــد�بــه�روزگار�پیــش�از�صفــوی�برمی�گردنــد��
ســلجوقیان�و�ایلخانیــان��پــس�در�آن�زمــان�نیــز�مــردم�بســیاری�در�ایــن�دشــت�
ــل� ــه�پ ــاز�ب ــه�نی ــور�از�رودخان ــرای�عب ــا�ب ــلم�آن�ه ــته�و�مس ــان�زیس ــرق�اصفه ش
داشــته�اند��ایــن�پــل�نقطــه�آغــاز�ســفر�خاطره�انگیــز�مــا�بــه�شــرق�اصفهــان�اســت��
نقطــه�ای�اســت�کــه�بــه�مــا�اعــالن�می�کنــد�بلــوک�کــرارج�آغــاز�شــود��منتظــر�آثــار�

تاریخــی�بیشــتر�باشــید!

چهره بکر عصر سلجوقی! ½
در�حاشــیه�شــهر�راه�هــای�زیــادی�آمــد�و�رفــت�می�کننــد��مــا�می�خواهیــم�بــه�
ــه�بــه�ســمت�شــرق�مــی�رود��ایــن�راه� راهــی�برویــم�کــه�درســت�حاشــیه�رودخان
ــه� ــه�ب ــد�ک ــان�باشــد�از�بزرگ�راهــی�نروی ــد��یادت ــذر�می�نمای ــل�شهرســتان�گ از�پ
خوراســگان�و�ســرانجام�نائیــن�ختــم�می�شــود��حــدود��۱۹کیلومتــر�کــه�بــه�ســمت�
شــرق�برانیــد،�بــه�روســتای�دشــتی�برمی�خوریــد��جلــوی�چشــم�شــما�همیــن�کنار�
آســفالت�اســت��روســتایی�کــه�امــروز،�از�توابــع�بــرا�آن�جنوبــي�محســوب�مي�شــود��
ــان� ــد�مســجد�از�دور�نمای ــرار�دارد��گنب ــده�رود�ق ــی�زاین ــاحل�جنوب ــه�در�س چراک
ــن� ــمایل�ای ــکل�و�ش ــرار�دارد��ش ــتي�ق ــتاي�دش ــتي،�در�روس ــجد�دش ــت��مس اس
ــا� ــیم��گوی ــه�آن�می�رس ــر�ب ــی�جلوت ــه�کم ــت�ک ــجد�کاج�اس ــد�مس ــجد�مانن مس
اهالــی�ایــن�دو�روســتا�از�روی�هــم�ســاخته��باشــند��مثــل�بســیاري�از�بناهــاي�شــرق�
ــر�اســاس�نشــانه�های� حــوزه�زاینــده�رود،�ایــن�بنــا�نیــز�فاقــد�کتیبــه�اســت��امــا�ب
ــال��۷۲۵ق� ــدود�س ــجد�را�در�ح ــاخت�مس ــخ�س ــاري،�تاری ــي�و�معم باستان�شناس
ــا�ســاخته�شــدن�بنــاي�مســجد�کاج�و�مســجد� تخمیــن�زده�انــد،�کــه�همزمــان�ب
ــي�هــم�داشــته�کــه� ــاره�های ــن�مســجد�من ــران�اســت��گمــان�مــی�رود�کــه�ای ازی
ــا�را� ــدا�آن�ه ــي�عم ــح�بنای ــتفاده�از�مصال ــور�اس ــه�منظ ــر�ب ــرن�اخی ــم�ق ــي�نی ط
ــه�خــدا�هــم�رحــم�نمی�کننــد���ایــن�مســجد� ــه�خان ــد��بعضــی�ب خــراب�کــرده�ان
بــه�شــماره�۳۴۷،�جــزء�آثــار�ملــي�ایــران�بــه�ثبــت�رســیده�اســت��گنبــد�مســجد�
دشــتي،�از�وضعیــت�بــه�نســبت�خوبــي�برخــوردار�اســت��در�زمیــن�جلــوي�ســردر�
شــمالي،�تعــدادي�گل�و�درخــت�کاشــته�انــد��مســئولیت�مراقبــت�از�ایــن�بنــا،�بــر�
عهــده�بقــال�جنــب�ایــن�بنــا�و�کشــاورزي�اســت�کــه�مــورد�احتــرام�اهالــي�اســت��
شــاید�در�بــدو�امــر،�ایــن�مســئله�اندکــي�مضحــک�بــه�نظــر�برســد،�ولــي�بــا�توجــه�
ــس� ــت�و�هرک ــي�اس ــي�بي�متول ــه�همگ ــران�و�کاج�ک ــویه،�ازی ــاجد�هفتش ــه�مس ب
ــن� ــراي�ای ــر�ب ــن�دو�نف ــا�وارد�و�خــارج�شــود،�وجــود�ای ــه�داخــل�آن�ه ــد�ب مي�توان
بنــا،�امتیــاز�بزرگــي�اســت��مســجد�جامــع�دشــتی�اولیــن�جایــی�اســت�کــه�بــه�مــا�
می�گویــد�شــرق�اصفهــان�هــم�خبرهایــی�اســت��دنیایــی�اســت�بکــر�و�بــی�آالیــش�

از�روزگاری�کــه�آنجــا�ســکونتگاه�عظیمــی�بــوده�اســت�

منارگار ½
گار�یــا�جــار�روســتایی�اســت�در��۲۰کیلومتــری�شــرق�اصفهــان�کــه�در�ســاحل�

جنوبــی�زاینــده�رود�واقــع�شــده�و�جــزو�بلــوک�بــراآن�جنوبــی�محســوب�می�شــود��
در�اطــراف�ایــن�روســتا�منــاره�ای�اســتوار�ایســتاده�اســت�کــه�هــم�بــه�روســتا�هویت�
ــد� ــان�می�آمده�ان ــه�اصفه ــای�دور�ب ــه�از�راه�ه ــافرینی�ک ــرای�مس ــم�ب ــد�و�ه می�ده
ماننــد�یــک�فانــوس�دریایــی�یــا�بیابانــی�عمــل�می�کــرد�کــه�بــه�مســافر�آمــده�از�
شــرق�می�گفــت:�بــه�شــهر�نزدیــک�می�شــوید!�هماننــد�ایــن�منارهــا�را�در�شــمال�

اصفهــان�هــم�دیــده�ایــم:�منــار�گــز�و�منــار�ســین��
امــا�مردمــان�قدیــم�کــه�همــه�چیــز�را�بــا�حوصلــه�و�دقــت�فــراوان�نــگاه�کــرده�
جــدی�می�گرفتنــد،�بــه�جــای�یــک�منــار�بی�قــواره�و�زشــت،�نهایــت�ذوق�خــود�را�
در�ســاخت�آن�بــه�کار�برده�انــد��در�میــان�کوچــه�باغ�هــا�کــه�خــود�را�بــه�منــار�گار�
یــا�جــار�برســانید�ســردری�فروریختــه�می�بینیــد�و�منــاری�قطــور�و�تزئیــن�شــده�بــا�
آجــر�کــه�کنــار�آن�ایســتاده�اســت��گویــا�قرن�هاســت�مواظــب�آن�مســجد�ویــران�
ــار�موجــود�اســت�در� ــده�من ــه�در�قاع ــي�آجــري�ک ــه�کوف اســت��به�موجــب�کتیب
ــن� ــم�ب ــام�)ابولقاس ــخصیت�هاي�به�ن ــي�از�ش ــیله�یک ــه�وس ــري�ب ــال��۵۱۵هج س
ــاد�شــده�ســاخته�شــده�اســت�� ــام�سیدالرؤســاء�ی ــه�از�او�بن ــه�در�کتیب احمــد(�ک
نزدیک�تــر�می�رویــم�ایــن�عبــارت�بــر�قاعــده�هشــت�ضلعــی�منــار�بــا�آجــر�نوشــته�
شــده�اســت�»بســم�اهلل�الرحمــن�الرحیــم�امــر�ببنــاء�هــذا�المنــاره�الزهیــد�الرئیــس�
ــره�و� ــس�عش ــنه�خم ــي�س ــم�ف ــن�ابالقس ــد�ب ــن�احم ــم�ب ــاء�ابالقس ــید�الرؤس س
خمســمائه«�یعنــی�ســال��۵۱۵کــه�می�شــود�همــان�دوره�ســلجوقیان��منــار�حــدود�

�۲۱متــر�اســت،��۶۰پلــه�دارد�و�بــر�روی�پایــه�ســنگی�و�ســپس�پایــه�هشــت�ضلعــی�
قــرار�گرفتــه�اســت��اصــل�منــار�مــدور�و�ســتونی�اســت��یکــی�از�ویژگی�هــای�ایــن�
منــار�داشــتن�دو�در�ورودی�اســت�کــه�از�هــر�یــک�از�ایــن�درهــا�در�یــک�مســیر�
بــه�ســمت�بــاال�مــی�رود��بدنــه�منــار�ســتونی�اســت�کــه�صدهــا�بــار�بــا�آجــر�در�آن�
در�آورده�انــد�»الملــک�هلل«��بــه�نــگاه�فنی�تــر�بــا�خــط�بنایــی�بــر�زمینــه�شــطرنجی�
ایــن�عبــارت�حــک�شــده�اســت��معمــار�خواســته�اســت�بگویــد�همــه�می�رویــم�و�
ــه� ــد��چنــان�کــه�از�هــزاران�خان زمیــن�و�زمــان�فقــط�مــال�خداســت�کــه�می�مان
و�مســکنی�کــه�نهصــد�ســال�پیــش�در�اطــراف�ایــن�بنــا�بــوده�انــد،�اکنــون�جــزو�

ــام�اهلل� ــچ�نیســت�جــز�ن ــای�اطــراف�شــده�اند�و�هی خــاک�زمین�ه
ــردری�و� ــت��س ــده�اس ــی�مان ــجد�باق ــک�مس ــای�ی ــار�خرابه�ه ــوتر�از�من آن�س
ــد� ــوار�دور�گنب ــاي�دی ــر�روي�بقای ــد��ب ــجد�گار�می�گوین ــویی��آن�را�مس چهارس
مســجد�کــه�در�ضلــع�جنوبــي�صحــن�متــروک�مســجد�گار�واقــع�شــده�گچ�بري�هــا�

مسجد دشتی، شکل و شمایل این مسجد شبیه مسجد کاج است 
که در روستای دشتی قرار دارد. بسیاری از بناهای شرق حوزه 

زاینده رود فاقد کتیبه هستند.
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ــه� ــاي�محوط ــمالي�ویرانه�ه ــرز�ش ــر�دو�ج ــه�ب ــود�دارد�از�آن�جمل ــي�وج و�خطوط
گنبــد�ایــن�کلمــات�و�عبــارات�بــه�خــط�ثلــث�گچ�بــري�شــده�اســت:�»امــر�عمــارت�
ــود� ــا�خ ــم«�و�����ب ــی�القاس ــن�اب ــد«�»اب ــن�محم ــید�الدی ــراب���«�»رش ــذا�المح ه
ــر� ــچ�ب ــر�و�گ ــا�آج ــود�را�ب ــام�خ ــواران�ن ــن�بزرگ ــه�ای ــش�ک ــا�پی ــم�قرن�ه می�گوی
ــدان� ــد�روزی�فرزن ــا�گمــان�می�کردن ــن�مســجد�گذاشــتند،�آی ــوار�ای محــراب�و�دی
ایــن�خــاک،�اخــالف�آن�هــا،�این�طــور�بــی�توجــه�نــام�آن�هــا�را�در�معــرض�بــاران�و�
بــرف�قــرار�دهنــد؟�بــه�هــر�حــال�خــوب�کــه�بــه�ایــن�خطــوط�برجــای�مانــده�خیره�
شــویم�کلمــه�»ســتین�و�ســتمائه«�)�۶۶۰(�را�می�تــوان�دریافــت�یعنــی�مســجد�در�

ســال��۶۶۰ق�ســاخته�شــده�اســت��بیــش�از�یــک�قــرن�بعــد�از�منــاره��

مسجد ازیران ½
ــه�ســمت�راســت�کــه�حرکــت�کــرده�از� ــرآان�جنوبــی�می�مانیــم��ب در�همــان�ب
میــان�مــزارع�بگذریــم،�مســجد�ازیــران�از�دور�بــه�مــا�خوش�آمــد�می�گویــد��اگرچــه�
کمــی�از�جــاده�دور�افتــاده�اســت�امــا�از�دور�می�تــوان�هیبــت�و�صالبــت�را�در�ایــن�
بنــای�هشــتصد�ســاله�دیــد��مســجد�هــم�ســن�دیگــر�مســاجد�منطقــه�اســت�و�از�
ــای� ــتاها�و�آبادی�ه ــردم�روس ــه�م ــد�و�نمازخان ــروز�معب ــه�ام ــا�ب ــی�ت دوران�ایلخان
اطــراف�بــوده�اســت��بخــش�ازیــران�در��۳۰کیلومتــری�شــرق�اصفهــان�و�در�مشــرق�
دشــتی�واقــع�شــده�و�در�ســال��۱۳۸۵بــر�اســاس�سرشــماری��۲۷۹خانــوار�)�۱۱۷۰

نفــر(�جمعیــت�داشــته�اســت��نمی�دانــم�امــروز�کمتــر�شــده�یــا�بیشــتر�
امــروزه�نگیــن�ایــن�دهکــده�همــان�مســجدی�کــه�اســتوار�ایســتاده�اســت��بــا�
ــه� یــک�رشــته�پلــکان�کــه�شــما�را�بــه�دامنــه�گنبــد�می�رســاند��فضــاي�گنبدخان
ایــن�مســجد�بــه�صــورت�منفــرد�ســاخته�شــده�اســت��یعنــی�ملحقــات�نــدارد��یــک�
اتــاق�کــه�بــاالی�آن�گنبــدی�برافراشــته�شــده��چنــان�کــه�در�ایــن�مســاجد�دیدیــم،�
ــاید� ــن�و�ش ــرای�تزئی ــار�ب ــده�و�معم ــاخته�ش ــر�س ــس�آج ــه�از�جن ــا�هم گنبده
خودنمایــی�در�ایــن�مســجد�در�خــارج�گنبــد،�بــه�خــط�بنایــی�آجــری،�چندیــن�بــار�
عبــارت�بلندمرتبــة�»اهلل�اکبــر«�را�تکــرار�کــرده�اســت��در�داخــل�گنبــد�نیــز�آیــه�
قــرآن�آورده�اســت��بــه�خــط�بنایــی�ســفید�برجســته�بــر�زمینــه�آجــر�قرمــز�رنــگ�
کــه�بســیار�زیبــا�از�آب�در�آمــده�اســت��گمــان�نمی�کنــم�کســی�از�بناهــای�امــروز�
دیگــر�بتواننــد�چنیــن�هنــری�عرضــه�کننــد��کتیبــه�محــراب�هــم�بــه�خــط�ثلــث�
گچ�بــری�اســت��مســجد�ازیــران�هــم�در�ســال��۱۳۴۸بــه�ثبــت�آثــار�ملــی�ایــران�
رســید��از�مســجد�کــه�بیــرون�می�آیــم�ناخــود�آگاه�آدمــی�بــه�خــود�می�گویــد�ایــن�
چــه�ســری�اســت�کــه�صدهــا�خانــه�در�اطــراف�مســجد�در�طــی�قرن�هــا�ســاخته�

شــده�و�خــراب�شــده،�امــا�ایــن�خانــه�خــدا�همچنــان�ایســتاده�اســت�

منار زیار ½
در��۳۰کیلومتــری�شــرق�اصفهــان�و�در�ســاحل�جنوبــی�زاینــده�رود�منــار�دیگری�
تــک�و�تنهــا�در�میــان�مــزارع�خودنمایــی�می�کنــد��منــاری�کــه�مــدل�آن�باالتــر�از�
منارهــای�دیگــر�منطقــه�اســت!�چــرا�کــه�ســه�طبقــه�اســت�و�تزئیناتــی�از�کاشــی�
دارد!�پــس�بایــد�بعدهــا�درســت�شــده�باشــد��کتیبــه�تاریــخ�تولــد�نــدارد�امــا�حدس�

زده�انــد�بیــن��۵۵۰تــا�۶۸۸ق�ســاخته�شــده�باشــد�
خــود�آبــادی�زیــار�در�بهمــن�ســال��۱۳۹۱بــرای�خــود�شــهری�شــد��امــا�پیشــتر�
ــا��۱۶روســتا�تلقــی�می�شــد��زیــار�در�شــرق�در� ــه�عنــوان�مرکزیــت�دهســتانی�ب ب
ابتــدای�جــاده�اصفهــان�بــه�ورزنــه�قــرار�گرفتــه�و�از�یــک�طــرف�بــا�بخــش�جلگــه�
و�از�ســوی�دیگــر�بــا�جرقویــه�ســفلی�همســایگی�ســرزمینی�دارد��نــام�زیــار�کــه�بــه�
محــل�اســتقرار�ایــن�منــاره�اطــالق�می�شــود،�بــه�احتمــال�قــوی،�بــا�دوره�حکمرانی�
مرداویــج�زیــاری�ارتبــاط�دارد�کــه�در�آغــاز�قــرن�چهــارم،�شــهر�اصفهــان�پایتخــت�
وی�بــوده�اســت�و�در�ســاحل�زاینــده�رود�قصرهایــی�بــرای�ســکونت�و�مراکــز�اداری�
حکومــت�وی�بنــا�شــده�بــود��ویژگــی�اصلــی�ایــن�منــار�در�مقایســه�بــا�منارهــای�
دیگــر�ایــن�منطقــه�ایــن�اســت�کــه�منــار�ســه�طبقــه�ســاخته�شــده��در�واقــع�منــار�
زیــار�تنهــا�نمونــه�منــار�ســه�طبقــه�اصفهــان�اســت�کــه�مانــدگاری�آن�خــوب�بــوده�
ــه�مرســوم�اســت�قســمت�های� ــان�ک ــی�چن ــده�اســت��حت ــروز�ســالم�مان ــا�ام و�ت
بــاالی�آن�نیــز�نیفتــاده�اســت��ارتفــاع�ایــن�منــار�بالــغ�بــر�پنجــاه�متــر�اســت�و�بــا�

ــد�� ــوه�فروشــی�می�کن ــای�کشــاورزی�جل ــرور�تمــام�در�دل�زمین�ه غ
نکتــه�دیگــر�ایــن�کــه�منــار�زیــار�بــر�پایــه�اي�هشــت�ضلعــي�از�نــوع�منتظــم،�
بــا�انــدازه�هــر�دو�ضلــع�دو�متــر�قــرار�گرفتــه�و�ایــن�قســمت��۵/۵متــر�ارتفــاع�دارد��
ســپس�مقطــع�منــاره�بــه�فــرم�دایــره�تبدیــل�یافتــه�ادامــه�مــي�یابــد�کــه�بــه�تدریج�
از�قطــر�آن�بــه�ســمت�بــاال�کاســته�مي�شــود،�تــا�آن�کــه�در�قســمت�گلــوگاه�مقطع�
آن�بــه�طــور�ناگهانــي�پلــه�اي�کوچــک�شــده�و�مجــددا�در�قســمت�تــاج�یــک�بــار�
دیگــر�تغییــر�ناگهانــي�در�مقطــع�دایــره�اي�مشــاهده�می�گــردد��در�دیــواره�منــاره�در�
ــا�کاشــي�فیــروزه�اي�نقــش�بســته�کــه�ردیــف�تحتانــي� ســه�ردیــف�کتیبه�هائــي�ب
ــاي�کاشــي�کاري�عصــر�ســلجوقي�را� ــن�و�ســالم�ترین�کتیبه�ه آن�یکــي�از�زیباتری
بــه�بیننــده�عرضــه�مــي�دارد�و�حامــل�آیــه��۳۳از�ســوره�فصلــت�اســت��تاریــخ�منــاره�

را�نیــز�هــم�زمــان�بــا�منــاره�ســاربان�تعییــن�کــرده�انــد�

مسجد جامع کاج ½
ــش� ــرق�را�در�پی ــفر�ش ــه�س ــواج�آب�رودخان ــا�ام ــدم�ب ــه��هم�ق ــور�ک ــن�ط همی
می�گیریــم،�بیســت�کیلومتــر�کــه�برویــم،�ســمت�چــپ�کمــی�کــه�برانیــم،�گنبــدی�
ــروی� ــوی�روب ــگ�خــاک�و�از�جنــس�آجــر��تابل ــه�رن ــد،�ب ــم�کاله�خــود�مانن می�بینی
ــجد� ــت�دارد��مس ــری�جمعی ــدود��۶۰۰نف ــه�ح ــد�ک ــان�می�ده ــتای�کاج�نش روس
ــن� ــی�اســت��همی ــه�عصــر�ایلخان ــق�ب ــا�متعل ــا�گوی ــدارد�ام ــه�ن شناســنامه�و�کتیب
قدمــت�بــه�مســجد�ارزشــی�داده�اســت�کــه�در�بهمــن��۱۳۱۸آن�را�جــزو�آثــار�ملــی�
ایــران�بــه�ثبــت�رســانیدند��گنبــد�عظمــت�مســجد�را�بــه�خوبــی�نمایانــده�اســت��
حــدود��۱۴متــر�ارتفــاع�دارد��معلــوم�اســت�کــه�ملحقــات�مســجد�بــه�مــرور�جــزو�
زمین�هــای�خاکــی�شــده�اســت�و�کشــاورزان�در�طــی�ایــن�هفتصــد�هشــتصد�ســال�
ــا� ــد�ت ــای�کشــاورزی�خــود�پاشــیده�ان ــان�زمین�ه ــه�مســجد�را�می ــای�خراب دیواره
قــوت�زمیــن�را�زیــاد�نماینــد���بــه�هــر�حــال�آن�چــه�مانــده�گنبــدی�خاکــی�اســت�بر�
روی�یــک�چهارطاقــی�کــه�از�ســه�طــرف�بــاز�اســت�و�فقــط�رو�بــه�جنــوب�کــه�قبلــه�
قــرار�دارد،�بســته�اســت��پیــش�تر�هــا�اســامی�خلفــای�راشــدین�در�طرفیــن�محــراب�
وجــود�داشــت��آن�قــدر�عجیــب�داخــل�تزئینــات�شــده�بــود�که�وقتــی�ایرانیان�شــیعه�
شــدند�و�ایــن�اســم�ســه�خلیفــه�اول�را�در�بعضــی�مســاجد�پــاک�کردنــد،�این�اســامی�
در�مســجد�جامــع�کاج�بــه�طــرز�شــگفت�آوری�باقــی�مانــده�بــود��حــدود�چهل�ســال�

پیــش�دکتــر�هنرفــر�ایــن�اســامی�را�دیــده�بــود�)هنرفــر،�۱۳۴۴،�ص�۲۸۳(�

امام زاده ابراهیم کاج ½
حتــی�اگــر�زمینــی�هــم�بخواهیــم�فکــر�کنیــم،�ســاختمان�و�ســاخت�امامزاده�هــا�
ــا�آن�عمارت�هــای� ــوده�اســت��همــراه�ب نوعــی�تمریــن�معمــاری�و�کاشــی�کاری�ب
ــا�و� ــد��خانه�ه ــب�می�داده�ان ــادی�را�ترتی ــر�آب ــی�ه ــی�نقشــه�عموم ــه�نوع ــور�ب مذک
ــه�درب�امامــزاده�ســر�در� ــه�ای�کشــیده�می�شــد�کــه�ســرانجام�ب ــه�گون کوچه�هــا�ب
آورد��در�کنــار�مســجد�کاج�یــک�امامــزاده�ابراهیــم�هــم�وجــود�دارد��تاریــخ�دقیــق�
ــد�� ــارت�وجــود�دارد�ســال��۱۰۰۲ق�را�نشــان�می�ده ــن�عم ــه�در�ای و�صریحــی�ک
حــدود�چهارصــد�ســال�پیــش��عصــر�صفــوی�کــه�امامزاده�هــا�و�اهــل�بیــت�پیامبــر،�
ــان� ــد�»حســین�بیــک«�نامــی�در�زم ــه�می�گوی ــد��کتیب ــاره�یافتن ــی�دوب ارج�و�قرب
شــاه�عبــاس�بنــا�را�ســاخته��اســت��صحــن�وســیع�و�اتاق�هایــی�در�اطــراف�اســت�
کــه�نشــان�از�اهمیــت�دادن�بــه�انســان�هایی�مــی�داده�اســت�کــه�از�دور�و�نزدیــک�
ــر�در� ــد��از�ایــن�امامزاده�هــای�میهمــان�پذی ــارت�ایــن�امامــزاده�می�آمــده�ان ــه�زی ب
اســتان�اصفهــان�بســیار�داریــم��شــاید�یکــی�از�مهمتریــن�آنهــا�امامــزاده�آقاعلــی�
عبــاس�باشــد�کــه�در�اطــراف�بــادرود،�ده�هــا�اتــاق�تمیــز�و�مرتــب�را�بــرای�پذیرایــی�
از�زوار�و�گردشــگران�بــه�روی�آنهــا�می�گشــاید��شــاید�خاصیــت�امامزاده�هــای�دور�
افتــاده�باشــد�کــه�معمــار�یــا�بانــی�چنیــن�ســرمایه�ای�را�بــرای�آســایش�و�راحتــی�
زوار�آن�کنــار�می�نهــاد��در�انتهــای�کتیــه�امامــزاده،�نــام�معمــار�ارجمنــد�عمــارت�و�
کاتــب�کتیبــه�درج�شــده�انــد��بــه�راســتی�چــه�ســنت�خوبــی�بــوده�اســت�کــه�ایــن�
گونــه�مــا�بعــد�از�چهارصــد�ســال�می�فهمیــم�چــه�دســتانی�ایــن�عمــارت�را�بــرای�
برجــای�نهــاده�اســت:�»عمــل�محمــد�بــن�شــمس�الدیــن�بنــاء�اصفهانــی�و�کتبــه�

میرعلــی�معمــار«�دســت�هــر�دو�شــما�درد�نکنــد!
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روستای سروشبادران ½
اســامی�روســتاهای�منطقــه�بــه�مــا�می�گوینــد�اکثــر�ایــن�آبادی�هــا�مربــوط�بــه�دوران�
پیــش�از�اســالم�هســتند:�اشــک�هران،�برســیان،�بــالن،�کفران،�ســهران،�ســیان،�کلیشــاد،�
و������نــام�روســتای�ســروش�بــادران�نیــز�چنیــن�اســت���نــام�اولیــه�ایــن�روســتا�ســروش�
آذران�بــوده�کــه�لغــت�ســروش�ریشــه�در�ادبیــات�هخامنشــی�دارد�و�آذران�نیــز�بــا�لغــت�
آتشــکده�نزدیکــی�دارد�کــه�بعــد�از�حملــه�اعــراب�ایــن�روســتا�بــه�سروشــبادران�تغییــر�
نــام�یافتــه�اســت��ایــن�روســتا�یکــی�از�هــزاران�روســتای�زیبــای�منطقه�اســت�کــه�در�آن�
جلوه�هــای��گوناگــون�زندگــی�روســتایی�را�لمــس�می�کنیــد��مردمانــی�بــا�صفــا�و�مهربان�

و�محلــی�آرام�و�سرســبز�بــرای�دوری�از�زندگــی�پرهیاهــوی�شــهری��
شــبکه�معابــر�روســتای�سروشــبادران�حالتی�تقریبا�شــطرنجی�دارد�و�چنــدان�نامنظم�
نیســت�و�بــا�وجــود�ایــن�کــه�از�یــک�رشــد�ارگانیــک�برخــوردار�اســت��نظــم�خوبــی�در�
آن�دیــده�می�شــود�در�مجمــوع�معابــر�ایــن�روســتا�در�شــیب�مالیمــی�قــراردارد��مــردم�
روســتا،�مســلمان�شــیعه�هســتند��زبــان�اهالــی�روســتا�فارســی�اســت�و�لهجــه�خاصــی�
ندارنــد�و�بــه�علــت�نزدیکــی�بــه�اصفهــان�همــان�اداب�و�رســوم�مــردم�اصفهــان�را�رعایــت�
و�اجــرا�می�کننــد��فقــط�در�ایــام�عــزاداری�تاســوعا�وعاشــورا�کــه�در�روز�تاســوعا�اهالــی�
ــردم� ــورا�م ــد�و�روز�عاش ــان�می�رون ــتای�زردنج ــه�روس ــزاداری�ب ــرای�ع ــبادران�ب سروش
ــه�صــورت�شــورا� ــه�سروشــبادران�می�آینــد��نحــوه�مدیریــت�روســتا�هــم�ب زردنجــان�ب
محلــی�و�دهیــاری�اداره�می�شــود��قدیمی�تریــن�مســجد�روســتا�مســجد�جامــع�روســتا�
ــک�مســجد�تاریخــی�کــه�احــداث�ان� ــه�و�ی ــرار�گرفت ــوب�ق اســت�کــه�در�ســمت�جن
مربــوط�بــه�دوره�ســلجوقیان�اســت��ایــن�مســجد�در�حــال�حاضــر�کمتــر�مــورد�اســتفاده�

قــرار�می�گیــرد�و�بیشــتر�جنبــه�آثــار�باســتانی�دارد��اگــر�دســتی�بــه�ســر�و�صــورت�آن�
کشــیده�شــود�می�توانــد�موجبــات�جــذب�گردشــگر�را�فراهــم�کند��بقیه�مســاجد�روســتا�
کــه�بــه�صــورت�پراکنــده�در�بافــت�روســتا�قراردارند�بیشــتر�محالتی�هســتند�و�مســاحت�
کــم�ان�هــا�اجــازه�فعالیــت�در�ســطح�کلــی�روســتا�را�نمی�دهــد�در�کنــار�مســجد�ســید�
ابراهیــم�روســتا�نیــز�یــک�تکیــه�قدیمــی�وجــود�دارد�کــه�محــل�عــزاداری�قدیــم�مــردم�

روســتا�بــوده�و�در�حــال�حاضــر�ســاختمان�تخریــب�شــده�اســت�

مسجد و منار برسیان ½
ــه�برســیان� ــد�ب ــه�ســمت�شــرق�می�روی ــده�رود�ب ــواج�زاین ــا�ام ــه�ب ــن�طــور�ک همی
می�رســید��برســیان�حــد�فاصــل�بلــوک�بــرآان�و�رودشــتین�قــرار�دارد��منــار�و�مســجد�
آن�از�گذشــته�ای�دور�و�پــر�رونــق�حکایــت�دارد��وگــر�نــه�ایــن�مســجد�بــه�ایــن�عظمــت�
را�بــرای�ایــن�جمعیــت�نمی�ســازند!�پــس�دیــروز�اینجــا�شــمار�ســاکنین�محــل�بســیار�
بیــش�از�امــروز�بــوده�اســت��امــروز�)ســال�۱۳۸۵(�را�نــگاه�نکنیــد�کــه�روســتای�برســیان�

فقــط��۱۷۵۰نفــر�جمعیــت�دارد��
مســجد�و�منــار�برســیان�شناســنامه�ای�کامــل�دارنــد�کــه�در�آن�بــه�صراحــت�حــک�
شــده�اســت�کــه�کــی�متولــد�گردیــده�انــد��مســجد�ســال�۴۹۸ق�و�منــاره�ســال�۴۹۱ق��
یعنــی�حــدود�نهصــد�ســال�پیــش��البتــه�مســجد�و�منــاره�را�بــا�هــم�ســاخته�انــد�امــا�
چــون�محــراب�و�تزئینــات�آن�معمــوالً�آخریــن�بخشــی�از�مســجد�اســت�کــه�ســاخته�
ــدود� ــد،�ح ــه��۴۹۸ق�باش ــراب�ک ــه�مح ــاخت�کتیب ــا�س ــت�ت ــوان�گف ــود،�می�ت می�ش
هفــت�ســال�از�ســاخت�منــاره�گذشــته�بــود��زمانــی�کــه�ســلطان�برکیــارق�ابــن�ملکشــاه�

ســلجوقی�حاکــم�منطقــه�بــود�
آدم�در�می�مانــد�کــه�از�مســجد�بگویــد�یــا�از�منــار��هــر�دو�یــک�دنیــا�حــرف�بــا�خــود�
ــان� ــه�در�می ــت�ک ــران�اس ــای�ای ــن�مناره�ه ــی�از�قدیمی�تری ــیان�یک ــار�برس ــد��من دارن
ــه�حســاب� ــاره�قدیمــی�ب ــخ�هســتند�ســومین�من ــه�دارای�تاری مناره�هــای�اصفهــان�ک
می�آیــد��پــای�منــار�کــه�بایســتید�عظمــت�آن�شــما�را�بــه�بهــت�می�انــدازد��ســایه�آن�
شــما�را�بــه�خــود�می�گیــرد��ایــن�منــاره�ســتونی�مــدور،�کــه�یــک�دســت�بــه�بــاال�رفتــه�
اســت،�بــدون�ســکو�یــا�پایــه�بــوده�بــا�آجــر�و�مــالت�گــچ�ســاخته�شــده�اســت��قطــر�
منــاره�در�ســطح�زمیــن��۵/۷۵متــر�و�ارتفــاع�آن��۳۵متــر�اســت���پلــکان�مارپیــچ�منــاره�
از�داخــل�مســجدی�شــروع�می�شــود�کــه�بعدهــا�ســاخته�شــده�اســت��منــاره�برســیان�
فاقــد�کاشــیکاری�اســت�و�تزئینــات�آجــری�آن�شــامل�نقوشــی�بــه�شــکل�لــوزی�نزدیک�
بــه�مربــع�اســت�کــه�بــه�»هزاربــاف«�معــروف�اســت��قســمت�پاییــن�آن�آجــر�چینــی�
ــاالی�آن�تزئینــات�آجــری�دارد�کــه�در�آجــر�کاری�هــای� ســاده�اســت�و�قســمت�های�ب
دوره�ســلجوقی�معمــول�بــوده�و�ایــن�ســبک�تــا�دوره�مغــول�نیــز�ادامــه�داشــته�اســت��اما�
معمــار،�هنــرش�را�در�تــاج�منــاره�عرضــه�کــرده�اســت��در�ایــن�قســمت�اســت�کــه�کتیبه�
منــاره�بــه�خــط�کوفــی�ســاده�و�بــا�آجــر�نوشــته�شــده�اســت����»ســنه�احــدی�و�ســتین�و�
اربعمائــه«�می�شــود�۴۹۱��بســیاری�از�کارشناســان�ایــن�منــاره�را�از�بهتریــن�نمونه�هــای�

صنعــت�آجرچینــی�دوران�ســلجوقی�در�قــرن�پنجــم�می�داننــد�
مســجد�برســیان�نیــز�بــرای�گردشــگر�حرف�هــای�نگفتــه�دارد��ســبک�ســاختمان�و�
تزئینــات�داخلــی�محوطــه�پوشــش�داخلــی�گنبد�بســیار�شــبیه�به�گنبــد�تــاج�الملک�در�
مســجد�جمعــه�اصفهــان�اســت��کتیبــه�داخلــی�گنبد�مســجد�برســیان�به�خــط�کوفی�و�
ســاده�و�آجــری�و�قســمتی�از�آیــات�قــران�را�در�بــر�دارد���همــان�تزئینــات�و�گچ�بری�هــای�
اطــراف�محــراب�اســت�کــه�در�این�جــا�معمــار�نهایــت�ذوق�و�تــالش�را�نشــان�داده�اســت��
ایــن�محــراب�بــه�راســتی�از�نمونــه�ای�عالــی�از�هنــر�عصــر�ســلجوقی�اســت��بــاز�هــم�الزم�
اســت�بــه�گردشــگری�کــه�محــراب�مســاجد�صفــوی�اصفهــان�را�دیــده�بگویــم�محــراب�
کاشــی�کاری�هــای�مذکــور�را�بــا�ایــن�محــراب�مســجد�برســیان�مقایســه�نکننــد��اینجــا�
هنــوز�کاشــی�معمــول�نبــود�و�یــا�در�دســترس�نبــوده�اســت��پــس�یــک�معمــار�می�مانــد�
و�آجــر�و�گــچ��کــه�بایــد�تمــام�هنــرش�را�بــا�همیــن�دو�عنصــر�خاکــی�و�بی�رنــگ�و�لعاب�
بــه�نمایــش�بگــذارد��خیلــی�ســخت�اســت�کــه�بخواهیــد�آیــه�ای�از�قــرآن�یا�متنــی�عربی�
ــه�آن�اضافــه� ــازه�بــه�خاطــر�زیبایــی�بیشــتر�گل��و�بوتــه�نیــز�ب ــا�گــچ�در�آورده�و�ت را�ب
نماییــد��»بســم�اهلل�الرحمــن�الرحیــم��انمــا�یعمــر�مســاجد�اهلل�مــن�آمــن�بــاهلل����ســنه�

ثمــان�و�تســعین�و�اربعمائــه«�)۴۹۸(�
  ادامه دارد 

آب انبار هرند. شواهد و قراین نشان از آن است که علت به وجود 
آمدن هرند در دامان کویر وجود منابع آب کافی که ناشی از سرازیر 

شدن آب از اعماق زمین به قسمت های مختلف این سرزمین گود 
است که در گذشته توسط 17 رشته قنات هدایت می شد
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یادداشت های سفر به آمریکای التین- بخش نخست 

 چهره قطبی 
پاتاگونیا 

مرزی بهشتی از آرژانتین و شیلی

شادی قاسمی



آمریکای التین به سبب بعد مسافت کمتر در کانون سفرهای هموطنان بوده است. سفرنامه ای که 
پیش رو دارید حاوی تجربه های شادی قاسمی، گردشگر جست وجوگری است که طی سفری ۴0 روزه 

بخش هایی از شیلی و آرژانتین را کاویده است. در این شماره او از درخشندگی پاتاگونیا نوشته است. 
پاتاگونیا نام بخش بزرگی از آمریکای جنوبی و دربرگیرنده بخش های جنوبی آرژانتین و شیلی است. 
پاتاگونیا از سوی باختر و جنوب به رشته کوه آند و از سوی خاور به دشت های پست محدود می شود. در 

شمال آن هم رودخانه های نئوکوئن و کلرادو قرار دارند. 
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پاتاگونیا�به�بخش�های�جنوبی�آرژانتین�و�شیلی�اطالق�می�شود�که�در�هر�دو�کشور�
دارای�جاذبه�های�طبیعی�بسیار�ویژه�ای�است�و�اینک�من�بودم�که�با�سپری�کردن�یک�
ماه�و�اندی�از�سفر�انفرادیم�به�آمریکای�التین�به�پاتاگونیا�رسیدم��از�ال-چنتن�گذشته�
و�در�حوالی�بزرگترین�دریاچه�آرژانتین�چند�روزی�را�استراحت�کرده�بودم�و�امروز�

وقتش�بود�تا�برای�دیدار�چهره�قطبی�پاتاگونیا�راهی�شوم��
آخرین�باقی�مانده�های�تخمه�و�خشکبارم�را�برداشتم�و�به�ایستگاه�اتوبوس�رفتم��
برای�رسیدن�به�پارک�ملی Perito Moreno Glacier باید��۴۶۰پزو�می�پرداختم�و�

البته�این�هزینه�جدا�از�ورودیه�۵۰۰پزویی�پارک�بود��
با�آفتابی�مالیم�که�به�گرمی� تازه�جوانه�زده�و�سبز� از�کوهپایه�های� جاده�ای�پر�
بدرقه�ام�می�کرد��الماها�بخش�دیگری�از�هیجان�این�جاده�در�قلب�پاتاگونیا�بودند��تا�
حاال�فقط�تصویرهایشان�را�دیده�بودم�با�جثه�ای�شبیه�شتر�ولی�بدنی�پوشیده�از�پشم�
و�پوزه�ای�کشیده�تر!�و�حاال�الماها�با�کره�هایشان�آزادانه�در�کنار�جاده�می�چریدند�و�با�
شنیدن�صدای�اتوبوس�پا�به�فرار�می�گذاشتند��نژاد�دیگری�از�آن�ها�گوایانا�نام�دارد�
که�رنگشان�چون�شتر�،�پوزه�ای�شبیه�اسب�دارد�و�صدای�عجیبی�از�خودشان�تولید�
می�کنند�و�کمی�در�دویدن�شبیه�کانگرو�هستند�و�از�پشم�آن�ها�در�صنعت�نساجی�

استفاده�می�شود��
ندارد�� زیادی� و�خم� پیچ� است�� و�هموار� اتوبوس�می�پیماید،�خلوت� که� مسیری�
ولی�چندان�فراخ�هم�نیست��مسیر�یک�الین�دارد��کسی�از�این�جاده�تردد�نمی�کند��
گاهی�جمعیت�گوسفندان�در�مزارع�مجاور�دیده�می�شود�و�گاهی�شاهینی�جسور�بر�
سر�نرده�های�بلند�چوبی�منتظر�شکار�است��این�سرزمین�از�شترمرغ�سرشار�است�که�
رها�به�این�طرف�و�آن�طرف�می�روند�درحالی�که�تا�قبل�از�این،�شترمرغ�ها�را�فقط�در�

حصارهای�باغ�وحش�می�توان�متصور�بود��
در�بین�مسیر،�اتاقک�های�چوبی�کوچک�قرمز�رنگی�دیده�می�شود�شبیه�سقاخانه�
یا�مکان�زیارتی�برای�راننده�ها�که�هم�حکم�عالیم�مسیریابی�دارد�و�هم�محلی�برای�

عبادت�

ا   ا  ا   ا     م      شما 

خانم ها از تنها سفر کردن نرتسند!
اره 

یکــی�از�مســائلی�کــه�هنــگام�ســفر�بــرای�خانم�هــا�مشــکل�بــه�وجــود�مــی�آورد،�
بــه�تنهایــی�مســافرت�کــردن�اســت��این�کــه�چه�طــور�یــک�خانــم�تنهــا�می�توانــد�
یــک�ســفر�ایمــن�داشــته�باشــد�در�بســیاری�از�جوامــع،�فرهنگ�هــا�و�خانواده�هــا�
ــم� ــک�خان ــفر�ی ــت�س ــلم�اس ــه�مس ــه�ک ــت��آن�چ ــر�اس ــه�ای�اجتناب�ناپذی دغدغ
ــه�دلیــل�وجــود�ترس�هــا�و� ــه�ای�بی�نظیــر�هــم�باشــد�کــه�نبایــد�ب ــد�تجرب می�توان
تردید�هــا�از�دســت�بــرود��در�این�جــا�پنــج�دلیــل�وجــود�دارد�کــه�نشــان�می�دهــد�

ســفر�بــه�تنهایــی�امــن�اســت�

دنیا کوچک است ½
حتــی�ســرزمین�های�غریــب�و�ناآشــنا�معمــوال�ارتباطــی�بــا�وطــن�شــما�دارنــد��
اگــر�فــردی�از�دوســتان�شــما�در�آن�جــا�زندگــی�می�کنــد�یــا�شــما�عالقــه�مشــترکی�
ــدا� ــد�راه�ارتباطــی�پی ــه�می�روی ــر�کجــا�ک ــد�ه ــد،�می�توانی ــی�داری ــردم�محل ــا�م ب
ــنهاد� ــتید،�پیش ــفرتان�هس ــن�س ــزی�اولی ــال�برنامه�ری ــما�در�ح ــر�ش ــد��اگ کنی
می�کنــم�کــه�بــه�مناطــق�جنگــی�یــا�جزیــره�ای�دوردســت�در�اقیانــوس�آرام�نرویــد،�
جایــی�کــه�نمی�توانیــد�بــه�زبــان�آن�هــا�صحبــت�کنیــد��دنبــال�مکانــی�باشــید�کــه�
بتوانیــد�ارتبــاط�برقــرار�کنیــد،�جایــی�کــه�در�میــان�مــردم،�فعالیت�هــا�و�فرهنــگ�
آن�هــا�باشــد��ایــن�امــر�می�توانــد�شــما�را�کمــک�کنــد�کــه�ایــن�مــدل�زندگــی�را�

آســان�بگیریــد�

اطالعات آشکار است ½
منابــع�بی�پایانــی�بــرای�برنامه�ریــزی�تعطیــالت�یــا�ســفری�طوالنــی�وجــود�دارد��
ایــن�روزهــا�شــما�می�توانیــد�از�کتاب�هــای�راهنمــا،�مجــالت�ســفر،�بالگ�هــا،�توییتر�
و�همســفران�خــود�راهنمایــی�بگیریــد��اگــر�در�طــول�زمــان�در�جســت�وجوی�مکان�
ســفر�خــود�باشــید،�حــس�اعتمــاد�بیشــتری�در�مــورد�مکان�هایــی�کــه�قصــد�ســفر�
بــه�آن�هــا�را�داریــد،�پیــدا�خواهیــد�کــرد��مــن�همیشــه�قبــل�از�این�کــه�بــه�جایــی�
ســفر�کنــم�در�پــی�مســائل�امنیتــی،�هزینه�هــا�و�فرهنــگ�آن�مــکان�هســتم��پرس�و�
جــو�در�خصــوص�مــکان�موردنظرتــان�بــه�تمــام�ســواالتی�کــه�ممکــن�اســت�درباره�
مقصــد�انتخابــی�داشــته�باشــید،�پاســخ�می�دهــد�و�احتمــاال�تمــام�تردیدهایــی�را�

کــه�ممکــن�اســت�شــما�را�از�رفتــن�بــه�ســفر�بــازدارد�از�بیــن�می�بــرد�

سفر به آن خطرناکی که دیگران می گویند نیست ½
ــه� ــد�ب ــن�می�گفتن ــه�م ــران�ب ــه�دیگ ــردم�ک ــی�برمی�گ ــه�زمان ــه�ب ــی�ک هنگام
آن�جــا�نــرو�یــا�خواهــی�مــرد،�متوجــه�می�شــوم�کــه�ایــن�نصیحــت�تقریبــا�از�طــرف�
کســانی�اســت�کــه�هرگــز�بــه�آن�مکان�هــا�نرفتــه�بودنــد�یــا�هرگــز�تحقیقــی�در�
ــدرت�و� ــر�دارای�ق ــن�ام ــد��مطبوعــات�در�ای ــداده�بودن ــورد�آن�مکان�هــا�انجــام�ن م
ــار� نفــوذ�زیــادی�اســت��نمی�توانــم�بــه�شــما�بگویــم�کــه�تــا�بــه�حــال�چندیــن�ب
پوشــش�اخبــار�بین�المللــی�را�خوانــده�ام-�اخبــاری�کــه�کامــال�غلــط�اســت��شــما�
نیــاز�بــه�یافتــن�منابــع�مطمئــن�و�نصیحــت�از�طــرف�افــرادی�داریــد�کــه�می�داننــد�
ــواده�ام�گفتــم�کــه�می�خواهــم� ــه�خان ــار�ب در�مــورد�چــه�صحبــت�می�کنیــد��یک�ب
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در�نقشه�پارک�،�مسیرها�و�راهروهای�چوبی�با�رنگ�های�مختلف�مشخص�شده�اند�که�
امکان�بازدید�را�برای�گردشگران�ساده�تر�می�کند��جمعیت�اصلی�بازدیدکنندگان�گردشگران�
خارجی�بودند�و�کمتر�از�محلی�ها�می�توانستم�سراغی�بگیرم��هر�چه�به�دیواره�های�یخی�
نزدیک�تر�می�شدم�طبیعت�گیراتر�و�جذاب�تر�بود��کمتر�کسی�بود�که�از�حیرت،�دهانش�باز�
نمانده�و�بی�اراده�دست�به�دوربین�نبرد!�حدودا��۴۵دقیقه�ای�از�مسیر�جنگلی�و�پیاده�روهای�
فلزی�و�چوبی�عبور�کردم�تا�به�بالکن�اول�رسیدم�جایی�که�نمای�باالیی�دیواره�به�وضوح�

مشخص�می�شد��
هر�کس�دنبال�زاویه�بهتری�برای�عکاسی�بود��از�آن�جایی�که�دیدن�این�پارک�ملی�برای�
خیلی�ها�فقط�یک�بار�در�زندگی�ممکن�است�اتفاق�بیافتد،�بعضی�ها�چند�دست�شال�و�کاله�
آورده�بودند�تا�عکس�های�متنوع�تری�بگیرند��هیبت�و�ابعاد�دیواره�های�یخی�آن�قدر�بزرگ�
بود�که�همه�را�برای�دقایقی�از�حرکت�باز�می�داشت��مسیر�را�ادامه�دادم�و�به�بالکن�های�بعدی�
رسیدم�و�جبهه�غربی�دیواره�ها�را�پیمودم��در�این�سکوت�و�شکوه�طبیعت�،�گاهی�تکه�یخی�
بزرگ�از�دیواره�کنده�می�شد�و�به�دریاچه�می�افتاد�و�از�برخوردش�با�سطح�دریاچه�صدای�
مهیبی�تولید�می�شد����گویی�بین�رقص�خورشید�و�تمنای�تکه�های�یخ�برای�رسیدن�به�آن،�
قصه�رمزآلودی�جریان�داشت،�طوری�که�یخ�ها�از�اصل�خود�جدا�می�شدند�و�به�بهای�رسیدن�
یه�خورشید�رقصان�،�پوچ�شده�و�به�دریاچه�می�ریختند�و�صدای�ناله�شان�به�وقت�سقوط�

آن�قدر�بلند�بود�که�بی�شک�اگر�من�قطعه�یخی�بودم�هوس�خورشید�را�از�سر�به�در�کنم!
مسیرها�ادامه�داشت�و�بالکن�ها�دیگر�زاویه�های�دیگری�از�پارک�ملی�و�کوه�یخی�را�به�
پایین� از� باال�و�قطعه�های�یخی� از� پنبه�شده� ابرهای� و� آبی� نمایش�می�گذاشتند��آسمان�
ترکیب�زیبایی�از�هرآن�چه�برای�رویایی�ترین�روز�قطبی�نیار�است�را�نقاشی�کرده�بودند���بعد�
از�سه�ساعت�و�نیمی�که�از�بازدید�می�گذشت�با�اتوبوس�ها�به�شهر�برگشتم�و�برای�دیدن�
پاتاگونیای�بخش�شیلی�که�در�برنامه�آینده�بود�بی�تابانه�لحظه�شماری�می�کردم��این�منطقه�
بهشتی�در�بخش�شیلی�شما�را�به�دیدن�کوه�های�سفیدپوش�»توررس�دلپاینه«�و�شهر�
بندری�»پونتاآرناس«�در��۲۰۰کیلومتری�آن�دعوت�می�کند�که�در�فهرست��۱۰۰جاذبه�برتر�

آمریکای�التین�قرار�دارد

بــه�روانــدا�بــروم��پــدرم�بــه�مــن�گفــت�تــو�جایــی�نمیــری��پــدرم�بــه�طور�مشــخص�
ــود��اگــر�پــرس�و�جویــی�در�ایــن� ــدا�نگــران�ب در�خصــوص�گذشــته�پرآشــوب�روان
خصــوص�انجــام�داده�بــود،�متوجــه�می�شــد�کــه�روانــدا�امن�تریــن�کشــور�آفریقــای�
شــرقی�اســت��وقتــی�در�ایــن�مــورد�تحقیــق�کــرد�دیگــر�مــن�هرگــز�کلمــه�ای�در�

خصــوص�نرفتــن�بــه�آن�جــا�نشــنیدم��میــزان�جــرم�در�حیــاط�پشــتی�خانه�
شــما�می�توانــد�بــه�بــدی�جایــی�باشــد�کــه�شــما�قصــد�ســفر�بــه�آنجــا�

را�داریــد�البتــه�اگــر�بدتــر�نباشــد�

شما هیچ گاه به معنای واقعی تنها نیستید ½
ــا� ــد�ام ــفر�بروی ــه�س ــی�ب ــه�تنهای ــه�ب ــد�ک ــم�گرفته�ای ــما�تصمی ش

ــگفت�زده� ــما��ش ــود�هســتید��ش ــی�خ ــران�احســاس�تنهای نگ
خواهیــد�شــد�از�اینکــه�یــک�صحبــت�کوتــاه�چطــور�منجــر�

بــه�یافتــن�یــک�همســفر�جدیــد�و�یــا�دوســتی�طوالنــی�
ــن�خصــوص�نگــران�هســتید� خواهــد�شــد��اگــر�در�ای
ــرای� ــد��ب ــه�کنی ــا�مراجع ــا�و�مهمان�خانه�ه ــه�هتل�ه ب
ــد� ــزی�کنی ــه�برنامه�ری ــفرهای�روزان ــرکت�در�س ش
جایــی�کــه�شــما�همســفران�همفکــری�را�مالقــات�

خواهیــد�کــرد�

احتیاط کنید ½
احتمــاال�کســی�را�می�شناســید�کــه�در�برزیــل�
ــرار� ــرقت�ق ــورد�س ــی�م ــط�دزدان�خیابان توس
ــا�در� ــد�ی ــش�را�زده�ان ــا�جیب ــه،�در�ایتالی گرفت
آفریقــای�جنوبــی�مــورد�دســتبرد�واقــع�شــده�

اســت��ایــن�اتفــاق�می�توانــد�هــر�جــا�رخ�دهــد�و�

مــن�حــس�معمولــی�بــه�ایــن�امــر�دارم��در�بیشــتر�شــهرها�شــب�هنــگام�تنهــا�بــه�
خیابــان�نمــی�روم،�از�تاکســی�ســرویس�قابــل�اطمینــان�بــه�جــای�اتوبــوس�عمومــی�
ــرای� ــدار�بیشــتری�ب ــل�آشــنا�هســتم�کــه�مق ــن�از�قب ــم��همچنی اســتفاده�می�کن
محــل�اقامــت�بپــردازم�و�جایــی�باشــم�کــه�مامــور�امنیــت��۲۴ســاعته�بــرای�مواقــع�
ضــروری�وجــود�دارد��گاهــی�اوقــات�مــردم�بــه�ســادگی�در�زمــان�اشــتباه�
در�مــکان�اشــتباه�هســتند��اغلــب�مواقــع�آنهــا�بی�دقــت�هســتند�یــا�بایــد�
بیشــتر�آمــاده�باشــند��مــن�مســافرخانه�ارزان�دوســت�دارم�و�
از�ســوار�شــدن�بــر�اتوبــوس�محلــی�لــذت�می�بــرم��
چــه�کســی�دوســت�نــدارد�کــه�شــب�بیرون�
بــرود؟�امــا�وقتــی�پــای�امنیتــم�در�میــان�
باشــد�از�همــه�این�هــا�چشم�پوشــی�
می�کنــم��وقتــی�تحقیــق�کردیــد�
ــه� ــوط�ب ــاط�مرب ــب�احتی ــام�جوان تم
امنیــت�محــل�مــورد�نظــر�را�مدنظــر�
قــرار�دهیــد��مــن�هــم�احتیــاط�

می�کنــم�
اگــر�بــه�مســافرت�نرویــد�بســیاری�از�مکان�هــای�
از� را� باورنکردنــی� تجربیــات� و� شــگفت�انگیز�
ــا� ــای�م ــیاری�از�ترس�ه ــد��بس ــت�می�دهی دس
دربــاره�مســافرت�بــه�عنــوان�یــک�خانــم�از�بیــن�
ــام�آن�را� ــق�انج ــا�ح ــی�م ــت�وقت ــد�رف خواهن
داشــته�باشــیم��بــا�کمــی�برنامه�ریــزی�و�حــس�
ماجراجویــی،�شــما�می�توانیــد�ســفر�رویایی�تــان�
ــا�را� ــا�و�تردیده ــام�ترس�ه ــد�و�تم ــروع�کنی را�ش

پشــت�ســر�گذاریــد�اگرچــه�خانــم�هســتید�
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فانوس های شناور، سالگرد بمب گذاری هیروشیما را نشان می دهند. هر  فانوس نشان دهنده یک زندگی از دست رفته است

منبع: نشنال جئوگرافیک
برگردان: مژگان ولدخانی

در اوت 19۴5، ایــاالت متحــد آمریــکا دو بمــب اتمــی را از آســمان شــهرهای 
هیروشــیما و ناگازاکــی  فــرو انداخــت. ژاپــن بــه تازگــی تســلیم شــده و جنگ 
ــال  ــه ح ــا ب ــز ت ــود. هرگ ــه ب ــه یافت ــه خاتم ــود ک ــاه ب ــک م ــا ی ــی تنه جهان
ــود.  ــده ب ــه نش ــان تجرب ــای جه ــچ کج ــده ای در هی ــالح ویران کنن ــن س چنی
یــک دهــه بعــد، پــارک و مــوزه یادبــود صلــح در شــلوغ تریــن مناطــق تجاری 
و مســکونی هیروشــیما و در همیــن منطقــه برپــا شــد، از آن زمــان گردشــگری  
و بازدیــد بــه طــور پیوســته در این منطقــه  افزایــش یافته اســت. »گردشــگری 
ــاله  ــگ، هرس ــا جن ــونت ی ــه، خش ــف فاجع ــاط مختل ــه نق ــفر ب ــک«، س تاری
ــال  ــا در س ــت. تنه ــرده اس ــاد ک ــگران ایج ــرای گردش ــادی ب ــای زی جاذبه ه
2016 نزدیــک بــه دو میلیــون نفــر از ایــن شــهر بازدیــد کردنــد و پیــش بینــی 

ــال 2017  دارد.  ــتری را در س ــده بیش ــداد بازدید کنن تع

یادآوری گذشته  ½
خاطــره  نخســتین حملــه هســته ای جهــان همه ســاله در مراســم یادبــودی 
ــش  ــح روز ش ــاعت 8:15 صب ــر در س ــزاران نف ــال ه ــود. هر س ــظ می ش حف
اگوســت در زمــان انفجــار بمــب بــرای بــه صــدا در آوردن  زنــگ صلــح جمــع 
 Toto ــن ــمع ها، آیی ــور ش ــا ن ــردم ب ــب، م ــان ش ــد. هم ــم می آین ــرد ه گ
ــهرت  ــا ش ــان فانوس ه ــه جری ــه ب ــی ک ــد.  آیین ــا می کنن Naghashi را برپ
دارد. کاغذ هــای رنگارنــگ و درخشــان، همــان آب هایــی را کــه مجروحــان در 
ــک  ــد. هری ــن می کنن ــانی روش ــرای کمک رس ــد ، ب ــاده بودن ــت افت آن بی حرک
ــد  و هر ســاله  ــی اســت از ان چــه کــه در ان روز از دســت داده ان نمــادی روحان

ــد. ــارکت می کنن ــود مش ــن یادب ــی ای ــر در برپای ــش از 80،000 نف بی
ــه در  ــی ک ــهر از زندگی های ــر ش ــا در سراس ــی و تندیس ه ــار تاریخ آث
انفجــار و پــس از آن بــه تباهــی رفتــه، قدردانــی می  کننــد. مجســمه هایی بــه 
نشــانه  20 هــزار نفــر بــا ملیــت  کــره ای و بنــای  یادبــود  ســاداکو ساســکی، 

بازمانــده ی جــوان کــه بعــد از آن در معــرض ســرطان خــون، درگذشــت. 

ــز  ــی نی ــی جنگ ــان آمریکای ــت زندانی ــانه هوی ــه نش ــالک  ب ــک پ ــی ی حت
ــره  ــابه را مخاب ــام مش ــک پی ــیما ی ــانه های هیروش ــام نش ــود دارد. تم وج

ــود.« ــرار ش ــد تک ــا نبای ــح، خط ــرتاحت در صل ــد: »اس می کن
تندیــس ژاپنــی در تورنتــو در پــارک یادبــود هیروشــیما صلــح مــی نویســد: 

»اســتراحت در صلــح، زیــرا خطــا نبایــد تکــرار شــود.«

شهادت بازمانده ½
ــق  ــده،  از طری ــزاران بازدیدکنن ــذار، ه ــداد تاثیرگ ــن روی ــالگرد  ای در س
داوطلبــان مســتقر در پــارک، از  تاثیــرات بمــب اتمی و فجایــع ناشــی از ان اگاه 
می شــوند. آن هــا  محــل تجمــع خــود را  در گنبــد نمادیــن بمــب اتمــی، تنهــا 
ــکلت  ــه  اس ــی ک ــد . هنگام ــرار می دهن ــار ق ــده  از انفج ــاختمان باقی مان س
ــوان  ــه عن ــوری، ب ــت جمه ــات ریاس ــالن تبلیغ ــده از س ــی مان ــی  باق صنعت
میــراث جهانــی یونســکو یکــی نیرومند تریــن باقی مانده هــای  جنــگ 

ــت ــده اس ــذاری ش ــته ای نامگ هس

گستردگی کلمات  ½
داســتان های حادثــه هیروشــیما مســیر خــود را در سرتاســر جهــان پیــدا 
می کنــد. کیلفتــون دانیــل ترومــن، نــوه رئیــس جمهــور ترومــن، مــردی کــه 
ــه از او  ــود ک ــن ب ــواده تروم ــو خان ــن عض ــرد، اولی ــادر ک ــب را ص ــتور بم دس

دعــوت شــد تــا از ژاپــن بازدیــد کنــد.
ســاداکو و بــرادرش، ماشــیرو، کمتــر از یــک مایــل از حادثــه  انفجــار بودنــد.  
ماشــیرو چهــار ســاله بــود، امــا یــادآوری فــرار از خانــه  و قایــق رانــی از طریق 
یــک رودخانــه پــر از مجروحــان را بــه خاطــر مــی اورد . ده ســال بعــد، ســاداکو، 
ــرار  ــته ای ق ــش  هس ــرض تاب ــه در مع ــر ک ــودکان دیگ ــیاری از ک ــد بس مانن

گرفتنــد   بــه لوســمی مبتــال شــد. 
ــول   ــده درد را قب ــای کنترل کنن ــتفاده از داروه ــه اس ــد ک ــیرو می گوی ماش

گردشگری تاریک
ژاپنی ها سالگرد بمب افکنی بر شهر هیروشیما را به یک جاذبه پرطرفدار گردشگری تبدیل کرده اند.
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تصویــر گنبــد جنباکــو در یادبــود صلــح هیروشــیما در تنهــا ســازمانی بــود کــه در 
منطقــه ای کــه بمــب اتمــی منفجــر شــد ایســتاده بــود.

اتراقی متفاوت در دامنه های سبالن

این بار برو به «جهنم دره» 

سفرهای�طبیعت�گردی�یک�یا�دو�روزه�این�روزها�اگر�با�کمی�خالقیت�و�نوآوری�
همراه�باشد�می�تواند�بازار�کسب�و�کار�خوبی�هم�برای�کارگزاران�این�حرفه�ایجاد�کند�
و�هم�گزینه�های�جذابی�برای�مسافران�خسته�از�هیاهوی�شهرها�باشد��به�شرطی�
که�همه�تمهیدات�الزم�آن�هم�فراهم�باشد��یکی�از�این�سفرهای�به�یادماندنی�در�
آبدرمانی� مجتمع� که� شهر� مشکین� به� نزدیک� منطقه�ای� است�� سبالن� دامنه�های�
«آیقارقینرجه»�در�مکانی�تمیز،�مرتب�و�بسیار�آبرومند�قرار�گرفته�است��شب�هنگام�
اتوبوس�های�با�صندلی�های�فراخ�از�میدان�آرژانتین�سوارمان�کرد�تا�اردبیل�و�از�آن�جا�
به�مشکین�شهر�برویم�و�در�دامنه�های�سبالن�در�چادرهایی�تمیز�و�مرتب�و�با�امکانات�
کامل�اتراق�کنیم��امکانات�الزم�شب�مانی�برای�کودکان�و�میان�ساالن�هم�فراهم�بود��

این�اتراقگاه�مجلل�را�مجموعه�«آی�گوپرشیا»�در�یکی�از�مناطق�دامنه�های�سومین�
قله�بزرگ�ایران�یعنی�سبالن�تا�اوایل�شهریورماه�امسال�برای�پذیرایی�از�گردشگران�
مهیا�کرده�بود��این�جا�منطقه�ای�در��۳۵کیلومتری�غرب�شهر�اردبیل�و��۲۵کیلومتری�
جنوب�شرقی�مشگین�شهر�در�جوار�دره�ای�چشم�نواز�به�نام�»جهنم�دره«�قرار�دارد��
پس�از�آن،�با�شروع�فصل�سرما،�این�گروه�برنامه�طبیعت�گردی�مجلل�خود�را�به�مناطق�

گرمسیرتر�منتقل�می�کند�
از�قابلیت�های�این�سفر�دو�روزه،�تجربه�حضور�در�آبگرم�آیقار�قینرجه�در� یکی�
مجتمعی�تمیز�و�پاکیزه�بود�که�به�مسافران�خدمات�مناسبی�ارایه�می�کند��آبگرم�این�
مجتمع،�از�دل�صخره�ای�در�باالدست�با�دمای��۸۷درجه�سانتیگرد�می�جوشد�و�جاری�
می�شود��گردشگران�و�مسافران�در�روزهای�بعد�این�فرصت�را�دارند�تا�دره�نوردی�را�
در�»جهنم�دره«�تجربه�کنند�و�در�پایین�دست�دره�از�رودخانه�خروشان�لذت�ببرند��
درکنار�این�تفریحات�فرح�بخش�طبیعی،�اقامت�کم�نظیر�در�دل�کوه�و�تجربه�غذاهای�
محلی�و�سالم،�لذت��قابل�توجهی�در�یک�سفر�دو�روزه�و�به�دور�از�هیاهوی�شهری�

به�همراه�دارد�
آن�چه�به�جذابیت�این�سفرها�می�افزاید�تجربه�متفاوت�آن�نسبت�به�سایر�سفرهای�
ساالنه�است؛�اینکه�شما�یک�روز�تابستانی�را�در�نسیم�دامنه�های�سبالن�و�شب�را�در�

هوای�سرد�کوهستانی�می�گذرانید��

نکــرد چــون از افزایــش بدهــی و موقعیــت مالــی خانــواده اش نگــران بــود. او 
ــاد  ــر روی   ایج ــود را ب ــر خ ــن و فک ــوض، او ذه ــرد. در ع ــکایت نک ــز ش هرگ
قایق هــای کاغــذی کوچکــی متمرکــز نــگاه داشــت و بیــش از هــزاران مــورد از 
ان هــا را تهیــه کــرد. بــه گفتــه افســانه های ژاپنــی، انجــام ایــن کار آرزوهــا را 
بــرآورده می کنــد. مجســمه ســاداکو  اکنــون در پــارک صلــح هیروشــیما واقــع 
شــده اســت، جایــی کــه مــردم اغلــب قایق هــای کاغــذی را بــه عنــوان نمــاد 

صلــح در ایــن محــل مــورد تقدیــر  و توجــه قــرار می دهنــد .
ــرای ارســال  ماشــیرو و پســرش یوجــی، می خواهنــد از داســتان ســاداکو ب
پیــام صلــح و آشــتی بــه جهــان اســتفاده کننــد. عــالوه بــر ارتقــاء گفت وگــوی 
تبــادل بیــن مــردم در جهــان بــرای صلــح، آن هــا قایق هــای کاغــذی ســاداکو 
ــی  ــون در بایگان ــاداکو اکن ــای س ــد. قایق ه ــدا کرده ان ــان اه ــر جه را در سراس
یادبــود آریزونــا در پــرل هاربــر کتابخانــه ترومــن، میســوری کتابخانــه صلح در 

اتریــش و شــهر ســائو پائولــو برزیــل قــرار دارنــد.

کتیبــه ی ژاپنــی در تورنتــو در پــارک یادبــود هیروشــیما صلــح مــی نویســد: »اســتراحت 
در صلــح، زیــرا خطــا نبایــد تکــرار شــود«.
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ــازمان� ــن�س ــل�بی ــل�تعام ــتری�حاص ــه�مش تجرب
ــن�آگاه�و� ــق�ذه ــه�از�طری ــت�ک ــتریانش�اس ــا�مش ب
ــود� ــی�ش ــاس�م ــتریان�درک�و�احس ــودآگاه�مش ناخ

ــد» ــدی�بگیری ــتریانتان�را�ج ــه�مش »تجرب

مدیریت تجربه مشتریان ½
ــی� ــوان�صنعت ــه�عن ــواره�ب ــداری�هم ــت�هتل صنع
خلــق� و� مشــتری�مداری� فرهنــگ� در� پیشــرو�
تجربه�هــای�خوشــایند�مطــرح�بــوده�اســت�و�بــه�
نوعــی�از�پیشــگامان�اســتفاده�از�دانــش�مدیریــت�
تجربــه�مشــتریان�در�بیــن�صنایــع�مختلــف�به�حســاب�
می�آیــد،�چراکــه�پاســخ�بــه�نیازهــا�و�انتظــارات�
مشــتریان�در�ایــن�صنعــت�بــه�دلیــل�ملمــوس�بــودن�
و�ارتبــاط�بســیار�نزدیــک�بــا�مشــتریان�همــواره�
ــاد� ــه�در�ایج ــا�همیش ــوده�و�هتل�ه ــت�ب ــز�اهمی حائ
تجربه�هــای�خوشــایند�بــرای�مــردم�خاطره�انگیــز�

ــتند� هس
از�ســویی�دیگــر�صنعــت�هتلــداری�نیــز�بــه�ماننــد�
ســایر�صنایــع،�بــا�چالش�هــای�جــدی�در�زمینــه�
تقاضــا�روبروســت؛�ولــی�بــرای�حــل�ایــن�چالــش�چــه�

ــم؟ ــش�گرفته�ای ــه�ای�در�پی برنام
برخــی�از�هتل�هــا�تــالش�دارنــد�ســهم�بــازار�
ــد� ــظ�کنن ــف�در�قیمــت�حف ــق�تخفی خــود�را�از�طری
ــی� ــِر�منف ــد�تاثی ــزی�بی�تردی ــیوه�برنامه�ری ــن�ش و�ای
ــت،� ــد�داش ــا�خواه ــدت�هتل�ه ــودآوری�بلند�م ــر�س ب
ــد� ــر�دهن ــود�را�تغیی ــگاه�خ ــرز�ن ــر�ط ــه�اگ در�حالی�ک
بی�تردیــد�در�بلند�مــدت�ســودآوری�تضمیــن�شــده�ای�
ــر� ــز�ب ــواره�تمرک ــی�هم ــه�عبارت ــت،�ب ــد�داش خواهن

رفتارهــای�قیمتــی�راه�حل�هــای�مقطعــی�بــوده�و�
طبــق�تحقیقــات�انجــام�شــده�نیــز�هیــچ�گاه�بــه�
ــد� ــد�ش ــل�نخواه ــوادار�تبدی ــتریانی�ه ــتن�مش داش

تحقیقــات�نشــان�داده�تنهــا��۵درصــد�افزایــش�در�
ــل�از�آن،� ــد�حاص ــود�و�درآم ــتریان،�س ــواداری�مش ه
بیــن��۲۵تــا��۸۵درصــد�خواهــد�بــود��امــا�نکتــه�قابــل�
ــران� ــب�مدی ــه�اغل ــت�ک ــن�هس ــا�ای ــل�در�این�ج تام
ــه� ــات�ارائ ــت�مشــتریان�از�خدم ــد�رضای ــر�می�کنن فک
ــان� ــه�ارمغ ــان�ب ــوادار�را�برای�م ــتریانی�ه ــده،�مش ش
ــال� ــواداری�کام ــوم�ه ــا�مفه ــت�ب ــا�رضای ــی�آورد��ام م
متفــاوت�اســت،�بــه�عبارتــی�رضایت�منــدی�بــه�عنــوان�
ــک�شــرط� ــه�ی ــرای�هــواداری�اســت�ن شــرطی�الزم�ب
کافــی!!!�افزایــش�درآمــد�و�ســود�مالــی�زمانــی�اتفــاق�
مــی�افتــد�کــه�بازگشــت�و�حضــور�مجــدد�مشــتریان�را�
در�هتــل�داشــته�باشــیم��اگــر�مــی�خواهیم�مشــتریانی�
ــد� ــیم،�بای ــته�باش ــوادار�داش ــر�ه ــادار�و�از�آن�باالت وف
ــه� در�ذهــن�آن�هــا�جــای�داشــته�باشــیم�و�آن�هــا�را�ب

عنــوان�ســفیران�برنــد�خــود�ببینیــم�
ــداری،�صنعتــی�اســت�کــه�توصیــه�و� صنعــت�هتل
ــر� ــه�تاثی ــراد�غریب ــی�اف ــا�حت ــان�و�ی پیشــنهاد�اطرافی
به�ســزایی�در�آن�دارد،�بی�تردیــد�توســعه�فرهنــگ�
ــه� ــرای�مجموع ــوادار�ب ــر�داشــتن�مشــتریانی�ه و�تفک
هتــل�مــی�توانــد�از�هــر�تبلیــغ�و�یــا�تخفیفــی�
تاثیرگذارتــر�باشــد�و�مدیــران�ایــن�صنعــت�بایــد�بــرای�

انتقــال�تجربه�هــای�خــاص�و�خاطره�انگیــز�بــرای�
مشــتریان�برنامه�ریــزی�کننــد�

ــتریان�مان� ــرای�مش ــم�ب ــه�بتوانی ــرای�آن�ک ــا�ب ام
ــه�ای�خوشــایند�را�رقــم�بزنیــم،�بایســتی�بدانیــم� تجرب
ــه� ــن�مشــتریان�ک ــه�در�ذه ــه�شــکل�گرفت ــه�تجرب ک
ــا� ــد�اساس ــر�می�کن ــی�درگی ــر�احساس ــا�را�از�نظ آن�ه

ــه�ای�اســت؟ ــوع�تجرب ــه�ن چ
تجربــه�شــکل�گرفتــه�در�ذهــن�مشــتریان،�ترکیبی�

از��۳نــوع�تجربــه�اســت�:
1.  تجربــه عملکــردی : تجربــه�ی�حاصــل�از�
ادراک�مشــتریان�نســبت�بــه�عملکــرد�فنــی�خدمــات�
ارائــه�شــده�و�وظایــف�اساســی�کــه�هــر�هتــل�اقامتــی�
بایســتی�آن�هــا�را�تامیــن�می�کنــد؛�و�تامیــن�بــا�
ــدی� ــب�رضایت�من ــا�موج ــع�آن�ه ــه�موق ــت�و�ب کیفی
مشــتریان�خواهــد�شــد،�به�طــور�مثــال�خوشــامدگویی�
درســت�افــراد�پذیــرش�و�مهمانــداران،�تمیــزی�و�
امکانــات�اتــاق�محــل�اقامــت،�کیفیــت�پذیرایــی،�
اعتمــاد�بــه�مهمانــداران،�احســاس�راحتــی�در�هتــل�و�
�����ایــن�نیازهــا�و�ده�هــا�نیــاز�دیگــر�بــه�عنــوان�نیازهای�
اساســی�یــک�مشــتری�تلقــی�مــی�شــود�و�مشــتریان�
ایــن�مــوارد�را�از�وظایــف�اصلــی�یــک�هتــل�می�داننــد�
بی�تردیــد�برطــرف�کــردن�این�گونــه�نیازهــا�منجــر�
ــه�مشــتریان�راضــی�خواهــد�شــد،�چرا�کــه�رضایــت� ب
یــک�نــوع�نگــرش�و�تفکــر�منطقــی�بــوده�و�زمانــی�کــه�
هتــل�بــه�وظایــف�خــودش�بــه�نحــو�احســنت�عمــل�
ــود�را� ــتریان�خ ــت�مش ــات�رضای ــد،�موجب ــرده�باش ک

فراهــم�کــرده�اســت�
ــه�ی�حاصــل�از�ادراک� ــی :�تجرب ــه محیط 2. تجرب
مشــتریان�نســبت�بــه�عوامــل�فیزیکــی�و�قابــل�لمســی�
اســت�کــه�مرتبــط�بــا�محیــط�پیرامــون�خدمــات�ارائــه�
ــه�تجســم� شــده�اســت؛�عناصــر�حســی�کــه�منجــر�ب
خدمــات�در�ذهــن�مشــتریان�می�شــوند�و�بــدون�کالم�
بــا�مشــتریان�ارتبــاط�برقــرار�می�کننــد؛�ماننــد�محیــط�
ســاختمان،� دکوراســیون� و� طراحــی� ســایت،� وب�
ــوات�و� ــگ،�اص ــگر�ها،�رن ــان،�نمایش ــزات�،�مبلم تجهی
ــد� ــه�بی�تردی ــنایی�و����ک ــا،�روش ــل،�بوه ــیقی�هت موس
بــه�عنــوان�نیــاز�اساســی�مشــتریان�نبــوده�ولــی�ارائــه�
تجربیــات�لــذت�بخــش�در�ایــن�مــوارد�بــر�احســاس�و�
ادراک�مشــتریان�تاثیرگــذار�بوده�و�برایشــان�خوشــایند�

اســت�
ــه�ی�حاصــل�از�ادراک� ــانی :�تجرب ــه انس 3. تجرب
ــی� ــه�عبارت ــانی؛�ب ــل�انس ــه�عوام ــتریان�نســبت�ب مش
تجربــه�ای�کــه�پرســنل�هتــل�در�ذهــن�مشــتریان�حک�
ــار�پرســنل،�انتخــاب� ــد�رفت ــی�مانن ــد�و�عوامل می�کنن
کلمــات�،�لحــن�و�ســطح�اشــتیاق�پرســنل�،�زبــان�بــدن�،�
پاکیزگــي�و�مناســب�بــودن�لبــاس�پرســنل�،�عملکــرد،�
صداقــت،�دانــش�و�اطالعــات�و�����کــه�رعایــت�چنیــن�
ــد� ــواردی�باعــث�می�شــود�مشــتریان�احســاس�کنن م
ــا� ــا�آن�ه ــتند�ت ــالش�هس ــل�در�ت ــنل�هت ــه�پرس هم
ــد� ــم�بزنن ــا�رق ــرای�آن�ه ــش�را�ب ــذت�بخ ــی�ل اقامت
همان�طــور�کــه�مشــاهده�می�کنیــد،�آن�چــه�کــه�
ــواداری�(� ــر�ه ــطحی�باالت ــاداری�)�و�در�س ــب�وف موج

مدیریت تجربه مشرتیان در صنعت هتلداری

از وفاداری تا هواداری
مسعود یگانه  
            دکتری استراتژی 
و مدیریت کسب و کار 
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مشــتریان�می�شــود�توجــه�بــه�تجربیــات�محیطــی�
و�انســانی�اســت�کــه�در�هــر�نقطــه�تماســی�کــه�بیــن�
مشــتریان�و�مجموعــه�هتــل�برقــرار�می�شــود،�تجربــه�ای�
اتفــاق�می�افتــد�کــه�احســاس�و�ادراک�آن�تجربــه�تاثیــر�
ــد�داد؛� ــار�مشــتریان�نشــان�خواه خــود�را�در�طــرز�رفت
رفتــاری�کــه�می�توانــد�یــک�مشــتری�شــاکی،�خنثــی�و�

ــه�ارمغــان�بیــاورد� ــرای�مــا�ب ــا�هــوادار�را�ب ی

نقشه سفر مشتریان ½
اولیــن�گام�در�طراحــی�تجربه�های�ماندگار�و�دلنشــین�
بــرای�مشــتریان،�طراحی�نقشــه�ســفر�مشــتریان�اســت؛�
نقشــه�ای�کــه�چارچــوب�ذهنــی�و�ارتباطــی�مشــتریان�را�
ــرای� ــد�ب ــا�مجموعــه�هتــل�نمایــش�می�دهــد��بی�تردی ب
�customer�journey�mappingطراحــی�درســت�
ــم� ــدم�بزنی ــای�مشــتریان�ق ــا�در�کفش�ه ــد�اصطالح بای
ــم� ــد�ببینی ــم��بای ــگاه�کنی ــد�مشــتریان�ن ــه�دی و�از�زاوی
مشــتریان�از�مرحلــه�جســت�وجو�و�انتخــاب�هتــل�محــل�
ــرش�اقامــت�خــود�در�هتــل�چــه�طــرز� ــا�پذی اقامــت�ت
تفکــر�منطقــی�و�احساســی�را�مبنــای�تجزیــه�و�تحلیــل�
ــوه� ــای�نح ــا�گام�ه ــی�ت ــد�و�حت ــرار�می�دهن ــود�ق خ
انتقــال�تجربــه�خــود�بعــد�از�خــروج�از�هتــل�بــا�ســایرین�

ــد� ــار�می�کنن ــور�رفت چه�ط
ــتریان،� ــفر�مش ــه�س ــی�نقش ــرای�طراح ــن�ب هم�چنی
ــک�اقامــت�و� ــی�مشــتریان�از�ی ــر�ذهن ــه�تصوی توجــه�ب
ــزایی�دارد؛� ــت�بس ــد�اهمی ــال�می�کنن ــه�دنب ــی�ک اهداف
ــک�مشــتری� ــال�ی ــور�مث ــم�به�ط ــا�درک�کنی ــه�م این�ک
�۲۵تــا��۳۵ســاله�چــه�انتظــاری�دارد�و�چــه�تفاوتــی�بــا�
ــروزه� ــاال�دارد؟�ام ــه�ب ــال�ب ــال��۴۵س ــتری�مث ــک�مش ی
در�تمامــی�ارکان�برنامه�ریــزی�بــرای�داشــتن�مشــتریانی�
هــوادار،�توجــه�بــه�تفــاوت�نســل�ها�و�ســالیق�متفاوتــی�
کــه�نســل�خامــوش�بــا�نســل�های��Xو�Y دارنــد�الزامــی�
بــوده�و�ایــن�مقولــه�بایســتی�در�طراحــی�نقشــه�ســفر�و�
ســپس�طراحــی�تجربــه�های�دلنشــین�بــرای�مشــتریان�

مدنظــر�قــرار�بگیــرد�
ــی� ــه�از�پذیرای ــده�ک ــرای�شــما�پیــش�آم ــاال�ب احتم
یــک�رســتوران�رضایــت�داشــته�اید�ولــی�ترجیــح�
ــه� ــم�تجرب ــر�را�ه ــتورانی�دیگ ــی�رس ــد�پذیرای می�دهی
کنیــد،�در�ایــن�حالــت�بــه�شــما�مشــتری�راضــی�مــی�

ــوادار!!��� ــه�ه ــد�ن گوین
مدیریــت� در� بیشــتر� بعــدی� هــای� شــماره� در�
چگونگــی�طراحــی�نقشــه�ســفر�مشــتریان�و�ارائــه�
تجــارب�لــذت�بخــش�بــرای�داشــتن�مشــتریانی�هــوادار�

ــرد� ــم�ک ــت�خواهی صحب

بــرج�ارتباطاتــی�قدیمــی�کــه�در�زمــان�جنــگ�ســرد�در�
ــاالت� ــا�توســط�ای ــال�پانام ــی�کان ــامانه�دفاع بخشــی�از�س
متحــد�آمریــکا�ســاخته�شــده�بــود،�حــاال�کارکــرد�اقامتــی�
پیــدا�کــرده�اســت��مکانــی�ایــده�ال�بــرای�عاشــقان�طبیعت��
بــه�دلیــل�اســتتار�ایــن�بــرج�در�میــان�جنگل�هــای�انبــوه،�

ــی�از�پرنــدگان�را�دارنــد��ایــن� ــاهده�انبوه پرنده�نگــران�فرصت�هــای�بی�نظیــری�بــرای�مش
مــکان�حــاال�بــه�امکانــات�اقامتــی�راحــت�و�قابــل�توجهــی�نیــز�تجهیــز�شــده�اســت�

ــن� ــا�دور�ای ــز�شــده�اند��دور�ت ــدور�تجهی ــرج�م ــی�ب ــه�باالی ــره�در�دو�طبق ــاق��دو�نف ــت�ات هف
ــن� ــد��ای ــرا�گرفته�ان ــدی�ف ــای�ق ــراف�پنجره�ه ــم�انداز�اط ــر�چش ــاهده�بهت ــرای�مش ــا�را�ب اتاق�ه
ــون�را� ــت�پیرام ــید�و�طبیع ــت�دراز�بکش ــر�روی�تخ ــا�ب ــازد�ت ــادر�می�س ــما�را�ق ــان�ش چیدم
ــر� ــه�نزدیک�ت ــرای�تجرب ــد�ب ــه�نظــاره�بنشــینید��همین�طــور�می�توانی ــچ�واســطه�ای�ب ــدون�هی ب
ــرار�داشــت�از� ــرج�ق ــد�راداری�ب ــر�گنب ــه�پیش�ت ــی�ک ــد�و�در�جای ــرج�بروی ــاالی�ب ــن�ب ــه�بالک ب

ــد� ــذت�ببری ــم�انداز�ل چش
بــرج�کنوپــی،�در�میانــه�پــارک�ملــی�ســوبرانیا��Soberaniaقــرار�گرفتــه�اســت���ایــن�مــکان،�
زیســتگاه�غنــی��۴۰۰گونــه�پرنــده�اســت�کــه�تنــوع�زیســتی�شــگفت�انگیزی�در�مــرز�میــان�دو�

قــاره�را�بــه�نمایــش�گذاشــته�اســت�
واقــع�شــدن�بــرج�کنوپــی�در�شــیب�اقیانــوس�اطلــس�عادت�هــای�زیســتی�متفاوتــی�را�بــرای�
ســاکنان�ایــن�زیســتگاه�بــه�نســبت�منطقــه�اقیانوســیه�ایجــاد�کــرده�اســت��بــه�فاصلــه�زمانــی�
کوتاهــی�از�شــروع�بــه�کار�ایــن�بــرج�بــا�انبوهــی�از�متقاضایــان�روبــرو�شــده�اســت��حتــی�بــرای�
کســانی�کــه�عالقــه�چندانــی�بــه�پرنده�نگــری�ندارنــد��اقامــت�در�ایــن�بــرج،�امکانــات�متعــددی�
ــن�را� ــه�ســمت�دریاچــه�گوتی ــا�و�قایق�ســواری�ب ــا�میمون�ه ــی�ب ــوردی،�زندگ ــه�جنگل�ن از�جمل

فراهــم�کــرده�اســت�

Canopy Tower 

در
ــاالت ای
اقامتــی
طبیعت��
انبــوه،

اقامتگاه  عجیب

اکــولوژ کنـوپی
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آقای کاالیانا ویپاتي پومیپراتس سفیر تایلند در تهران سرآشپز مدرسه آشپزی بلواِلِفنت BLUE ELEPHANT  درباره نحوه آماده سازی غذاهای 
تایلندی و ارزش باالی غذایی آن توضیح می دهد

مسابقه آشپزی در روز افتتاحیه با رقابت آماده سازی یک ساالد تند تایلندی میان سه گروه از همسران سفیران انگلستان، اندونزی و ژاپن آغاز شد. سردبیر ماهنامه سفر نیز در گروه دوم این رقابت همسر 
سفیر اندونزی را همراهی کرد

ــا 27 شــهریورماه  هتــل پارســیان آزادی از 20 ت
ــوراک  ــنواره خ ــتین جش ــان نخس ــال میزب امس
تایلنــدی بــود که بــا همــکاری ســفارت پادشــاهی 
تایلنــد در تهــران، نهــاد گردشــگری تایلنــد، دفتر 
ــز  برگــزار  ــی، و هواپیمایــی تای ایروی امــور بازرگان
شــد. عالقه منــدان بــه هنــر آشــپزی بــرای 
ــی را در اختیــار  ــار ایــن فرصــت طالی نخســتین ب
داشــتند تــا بــا همراهــی سرآشــپزهای سرشــناس 
بلوالِِفنــت آشــپزی  مدرســه  و  رســتوران   از 
BLUE ELEPHANT ذائقــه  تایلنــد را تجربــه 

ــد.  کنن
عکس: حامد بلوچی نژاد

نخستین جشنواره 
خوراک تایلندی

در هتل پارسیان آزادی
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آقای هومر برقانی 
نماینده نهاد گردشگری 

تایلند در ایران 

اقاي پیچایا سایسانگچان مدیر نهاد گردشگری تایلند در دوبی سفیر بلغارستان به  برگزیدگان نخستین جشنواره خوراک تایلندی جایزه تقدیم کرد

آقای سعید سیدکاظمی مدیرعامل هتل پارسیان آزادی در مراسم افتتاحیه به حاضران خوشامد گفت 

فضای دل انگیز هتل پراسیان ازادی نشاط نخستین جشنواره خوراک تایلندی را دوچندان کرد

ماه
داد

روی
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ــتین  ــان نخس ــکاری میزب ــی ابت ــیان آزادی در اقدام ــل پارس هت
جشــنواره خــوراک تایلنــدی از 20 تــا 27 شــهریورماه ســال جــاری 
بــود. مراســم افتتاحیــه ایــن جشــنواره بــا اســتقبال ده ســفارتخانه 
همــراه بــود کــه اغلــب آن هــا در حــد ســفیر در ایــن مراســم حضــور 
یافتنــد. کشــورهایی هم چــون ســوئیس، اتریــش، انگلســتان، 
ــه همــراه ســفیر مکزیــک و ویتنــام و  ــزی ب بلغارســتان، ژاپــن و مال
اندونــزی کــه اغلــب بــا همسرانشــان در ایــن رویــداد شــگفت انگیز 
حضــور یافتنــد. ایــن جشــنواره اما یــک راهبــرد دقیق و هوشــمندانه 
ــه  ــه شــمار مــی رود ب ــز ب ــرای هتــل پارســیان آزادی نی ــی ب بازاریاب
طوری کــه توانســت عــالوه بــر ایــن کــه ظرفیت هــای تــازه ای بــرای 
بازاریابــی و فــروش خدمــات برجســته پذیرایــی در ایــن هتــل ایجــاد 
کنــد، از منظــر دیپلماتیــک و دیپلماســی فرهنگــی نیــز یــک حرکت 
نوآوارنــه تلقــی می شــود. بــا آقــای ســعید ســیدکاظمی مدیرعامــل 
ــر توســعه  ــاره تاثیــرات ایــن جشــنواره ب هتــل پارســیان آزادی درب
ــو  ــه گفت وگ ــور ب ــن دو کش ــگری بی ــی و گردش ــراودات فرهنگ م

نشســتیم.

z  برگزاری نخســتین جشــنواره خوراک تایلند در ایران نمونه موفقی از
فعالیت های مشــترک با ســایر کشورها در حوزه گردشــگری است. به نظر 
جنابعالی این دو کشــور چه همکاری هایی در حوزه گردشــگری می توانند 

داشته باشند؟ 
ایــران�و�تایلنــد�مــی�تواننــد�همکاری�هــای�گســترده�ای�در�زمینــه�گردشــگری�
ــوازن�میــان�تبــادل�گردشــگران�دو�کشــور�� ــراری�ت داشــته�باشــند�و��ایجــاد�برق
یکــی�از�پایه�هــای�اصلــی�ارتبــاط�دو�ســویه�مــورد�نظــر�در�حــوزه�گردشــگری�را�
شــکل�خواهــد�داد؛�نقــش�راه�انــدازی�دفاتــر�اطالع�رســانی�گردشــگری�ایــران�در�
تایلنــد�و�نیــز�شــرکت�در�رویدادهــای�بین�المللــی�دو�کشــور�بــه�همــراه�تــالش�
کشــور�تایلنــد�در�راســتای�معرفــی�قابلیت�هــای�گردشــگری�ایــران�اقدامــی�بــرد-

بــرد�بــرای�هــر�دو�کشــور�تلقــی�می�شــود�

ــای� ــزاری�دوره�ه ــد�برگ ــران�و�تایلن ــن�ای ــکاری�بی ــر�هم ــای�دیگ از�زمینه�ه
ــی�همچــون� ــای�آموزشــی�مشــترک�در�زمینه�های ــن�دوره�ه آموزشــی�اســت��ای
هتلــداری،�گردشــگری�ســالمت�و�تندرســتی�بــا�اســتفاده�از�چشــمه�های�آبگــرم�
و�معدنــی،�رفتینــگ،�اکوتوریســم�و�نیــز�آمــوزش�نیــروی�انســانی�شــاغل�در�بخش�

هتلــداری�و�واحدهــای�اقامتــی�قابلیــت�اجرایــی�دارد�

z  به نظر جنابعالی، برگزاری جشنواره های غذایی هم چون نخستین جشنواره
خوراک تایلند چه تاثیری بر هتل پارسیان آزادی می تواند داشته باشد؟

ــازی� ــروش�و�بازس ــش�ف ــزایی�در�افزای ــی�از�ارزش�به�س ــنواره�غذای ــن�جش ای
تصویــر�برنــد�هتــل�در�زمینــه�غــذا�و�نوشــابه�نــزد�ســفرای�کشــورهای�
شــرکت�کننده�و�میهمانــان�شــاخص�برنامــه�داشــت�کــه�در�ایــن�زمینــه�بــه�طــور�
تخصصــی�فعالیــت�مــی�کننــد��چنیــن�تجربیاتــی�کــه�بــدون�عــزم�مجموعه�هــای�
ــا� ــد�ب ــد�می�توان ــن�می�نمای ــیان�آزادی�غیرممک ــل�پارس ــون�هت ــرو�همچ پیش
ــتقیم��در� ــکل�غیرمس ــه�ش ــده�ب ــد�برگزارکنن ــرای�برن ــزوده�ب ــاد�ارزش�اف ایج

ــد� ــته�باش ــش�داش ــز�نق ــد�نی ــش�ارزش�آن�برن افزای

هتل پارسیان آزادی در ابتکاری تازه میزبان نخستین جشنواره خوراک تایلند بود.

دیپلماسی غذا و نوشابه

سعید سیدکاظمی، مدیرعامل پارسیان آزادی و  کاالیانا ویپاتي پومیپراتس سفیر تایلند در تهران 
در مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره خوراک تایلندی



z  آیا برگزاری این جشــنواره جنبه های تبادل فرهنگی یا دیپلماتیک نیز
می تواند داشته باشد؟ از این منظر چگونه می توان به این جشنواره نگریست؟
باتوجــه�بــه�اســتقبال�ده�ســفارتخانه�کــه�در�حد�ســفیر�در�این�مراســم�شــرکت�
ــگری�از� ــای�گردش ــر�جنبه�ه ــالوه�ب ــم�را�ع ــن�مراس ــوان�ای ــد�می�ت ــرده�بودن ک
منظــر�دیپلماتیــک�و�دیپلماســی�فرهنگــی�نیز�بررســی�کرد��ســفرای�کشــورهایی�
همچــون�ســوئیس�و�اتریــش،�انگلســتان�و�بلغارســتان�و�ژاپــن�و�مالــزی�بــه�همراه�
ســفیر�مکزیــک�و�ویتنــام�و�اندونــزی�کــه�اغلــب�بــا�همسرانشــان�در�ایــن�رویــداد�
شــگفت�انگیــز�حضــور�داشــتند�ایــن�جشــنواره�غذایــی�را�به�مراســمی�غیررســمی�
ــق� ــا�برگــزاری�موف ــوان�انتظــار�داشــت�کــه�ب ــد��می�ت ــا�داده�بودن ــا��VIPارتق ام
چنیــن�جشــنواره�مفــرح�و�جذابــی�در�ایــن�ســطح�هریــک�از�کشــورهای�حاضــر�
ــود� ــی�خ ــگ�غذای ــی�فرهن ــرای�معرف ــطح�را�ب ــن�س ــنواره�در�ای ــزاری�جش برگ
متصــور�باشــند�کــه�بــازار�جدیــدی�را�بــه�روی�هتلــی�هم�چــون�هتــل�پارســیان�

آزادی�خواهــد�گشــود�
ــی� ــای�بین�الملل ــرکت�هتل�ه ــیان�آزادی�و�ش ــل�پارس ــنواره�هت ــن�جش در�ای
ــازمان�هایی� ــوان�س ــه�عن ــی�ب ــن�برنامه�های ــی�چنی ــوان�متول ــه�عن ــیان�ب پارس
ــار�ســنگین� ــداری�در�کشــور�مطــرح�شــدند�کــه�ب در�خــط�مقــدم�صنعــت�هتل

پیش�رفتــن�در�ایــن�حرکت�هــای�ســازنده�را�بــه�دوش�می�کشــند��

z  جنبه های تبلیغاتی چنین برنامه هایــی برای برندهای برگزار کننده چه
دستاوردهایی می تواند داشته باشد؟

ایــن�برنامــه�پروموشــن�حرفــه�ای�و�موفقــی�در�کارنامــه�ایــن�هتــل�پنــج�ســتاره�
بــود��پروموشــن�در�تبلیغــات�روشــی�اســت�برجســته�و�تاثیرگــذار�جهــت�ارتقــاء�
ــد� ــات�و�متقاع ــا�خدم ــول�و�ی ــک�محص ــروش�ی ــش�ف ــرفت،�افزای ــه،�پیش رتب
ســاختن�مخاطبیــن�بــرای�رســیدن�بــه�اهــداف�کوتــاه�و�بلندمــدت�برنــد�در�جهت�
ــی�را� ــای�اساس ــه�نیازه ــب�ک ــا�مخاط ــر�ب ــب�تر�و�مفیدت ــر،�مناس ــی�پویات ارتباط
ــتریانی� ــود�آوردن�مش ــتای�به�وج ــر�در�راس ــای�نوین�ت ــد�و�روش�ه ــف�می�کن کش
ــه� ــه�ک ــن�همان�گون ــن�همچنی ــن�پروموش ــد��ای ــاد�می�کن ــد�ایج ــه�برن ــادار�ب وف
اشــاره�شــد��اقتــدار�ســازمانی�را�بــر�مبنــای�مزیــت�رقابتــی�بــه�رقیبــان�قدرتمنــد�

ــد� ــه�رخ�می�کش ــان�داده�و�ب نش
ایــن�جشــنواره�از�منظــر�شــرکت�کنندگانی�همچــون�مســتر�تیســتر�بــه�عنــوان�
منتقــد�و�مدیرعامــل�فیدیلیــو�بــه�عنــوان�تخصصی�تریــن�مرکــز�معرفــی�فعــاالن�
حــوزه�غــذا�و�نوشــیدنی�نیــز�قابــل�تامــل�اســت��مســتر�تیســتر�بــا�داشــتن��۲۱۶
هــزار�فالــور�در�فضــای�مجــازی�بــا�اعتبــار�کســب�شــده�در�ایــن�فضــا�حضــورش�
بــرای�اعتبــار�بخشــیدن�بــه�یــک�رویــداد�کافیســت�حال�بــه�ایــن�بیفزاییــد�داوری�
او�را�کــه�مشــارکت�و�تاییــد�ایــن�چهــره�سرشــناس�محســوب�می�شــود��همراهــی�
ــا� ــی�ب ــن�برنامه�های ــرا�چنی ــم�و�چشــمگیر�اســت�زی ــز�بســیار�مغتن ــو�نی فیدیلی
حضــور�آنــان�می�توانــد�بــرد�بســیار�زیــادی�در�میــان�مشــتریان�تخصصــی�غــذا�و�

نوشــیدنی�داشــته�باشــد�

چند پیشنهاد برای غذاهای خوشمزه تایلندی:

ذائقه تند و تیز 
ــی� ــمزه�محل ــای�خوش ــار�غذاه ــی�از�کن ــه�راحت ــد،�ب ــد�می�روی ــه�تایلن ــه�ب ــی�ک زمان
ــد� ــر�غذاخوری�هــای�تایلن ــد��ممکــن�اســت�مشــاهده�منــوی�غــذا�در�اکث ــور�نکنی عب
تــا�حــدی�گیج�کننــده�و�بیش�ازحــد�نیــاز�باشــد��بــا�معرفــی�ایــن��۱۱غــذای�تایلنــدی�
بــه�کمــک�شــما�آمده�ایــم�تــا�انتخــاب�خوبــی�داشــته�باشــید��در�ابتــدا�بــا�مهم�تریــن�
نکتــه�ای�کــه�در�هنــگام�ســفارش�یــک�غــذا�در�تایلنــد�بایــد�بدانیــد�شــروع�می�کنیــم��
بعضــی�غذاهــای�تایلنــدی�تنــد�هســتند،�منظــور�مــا�از�تنــدی�یــک�احســاس�گرمــا�و�
بی�حســی�بــر�روی�زبــان�شــما�نیســت�بلکــه�تنــدی�آتشــین�کــه�انــگار�مــواد�مــذاب�
ــن� ــه�ای ــد،�ب ــر�کنی ــخه�ای�مالیم�ت ــای�نس ــه�تقاض ــم�ک ــنهاد�می�کنی ــد��پیش می�خوری
ــد� ــد��نگذاری ــته�باش ــا�داش ــد،��۲ت ــل�تن ــای��۴فلف ــه�ج ــما�ب ــذای�ش ــه�غ ــی�ک معن
ــما�را� ــا�ش ــدی�غذاه ــه�تن ک
ــه� ــت�بقی ــن�حال ــاند،�ای بترس
تشــدید� نیــز� را� مزه�هــا�
ســفر� یــک� در� و� می�کنــد�
ــر� ــه�غذاهــای�تندت ــی�ب طوالن
ــرد�� ــد�ک ــادت�خواهی ــز�ع نی
ــت� ــن�اس ــئله�ممک ــن�مس ای
ــت� ــد�روز�اول�شــما�را�اذی چن
کنــد�ولــی�در�انتهــا�بــه�ایــن�
ــه� ــید�ک ــد�رس ــس�خواهی ح

ــت� ــته�اس ــش�را�داش ارزش
�� تــم یــام گونــگ | Tom Yum Goong عنصــر�اصلــی�ایــن�ســوپ�
خوشــمزه�ی�تایلنــدی�میگــو�اســت؛�ایــن�غــذا�بــرای�تمــام�عاشــقان�غذاهــای�دریایــی،�
شــروعی�فوق�العــاده�در�تجربــه�غــذای�تایلنــدی�خواهــد�بــود�امــا�اگــر�عالقــه�زیــادی�
بــه�غذاهــای�دریایــی�نداریــد،�می�توانیــد�ســراغ�غذاهــای�بعــدی�برویــد!�ایــن�ســوپ�
غذایــی�رقیــق�بــه�همــراه�لیمــو�اغلــب�بــه�صــورت�تنــد�و�تــرش�ســرو�می�شــود��اگــر�
ــر� ــه�تنــدی�عــادت�نداریــد،�فرامــوش�نکنیــد�کــه�درخواســت�مدلــی�مالیم�ت هنــوز�ب

بکنیــد�
ــن�داغ� ــه�در�روغ ــته�هایی�ک ــورت�رش ــه�ص ــوان�ب ــای | Pad Thai را�می�ت ــد ت پ
تفــت�داده�می�شــوند�تفســیر�کــرد��ایــن�غــذا�اغلــب�بــه�عنــوان�غذایــی�خیابانــی�و�در�
ــد� ــز�می�توانی ــتوران�ها�نی ــه�در�رس ــود؛�اگرچ ــورده�می�ش ــی�خ ــای�محل غذاخوری�ه
آن�را�پیــدا�کنیــد�ولــی�طبــق�تجربــه،�نمونه�هــای�ارزان�تــر�ایــن�غــذا�همیشــه�بهتــر�
ــا�حتــی�از� ــا�مــرغ�میــل�کــرد�ی ــا�غذاهــای�دریایــی�ی ــوان�ب ــای�را�می�ت هســتند!�پدت
نمونه�هــای�گیاهــی�آن�لــذت�بــرد��پــد�تــای�تنــد�نیســت�و�بیشــتر�طعمــی�شــیرین�

و�تــرش�دارد�
ســوپ رشــته | Noodle Soup نــام�ایــن�غــذا�بــه�خوبــی�آن�را�توصیــف�
ــای� ــه�گزینه�ه ــود�دارد�ک ــوپ�وج ــن�س ــی�از�ای ــیار�متنوع ــای�بس ــد��مدل�ه می�کن
ــاب� ــی�انتخ ــا�گیاه ــی�ی ــز،�دریای ــرغ،�گوشــت�قرم ــا�گوشــت�م ــوان�ب ــی�را�می�ت اصل
ــوص� ــه�خص ــم،�ب ــنها�می�کنی ــما�پیش ــه�ش ــبزیجات�را�ب ــته�س ــوپ�رش ــا�س ــرد��م ک

ــد! ــاد�دارن ــارچ�زی ــه�ق ــی�ک نمونه�های
ســوم تــام | Som Tam ایــن�غــذا�تمــام�مزه�هــای�تــرش،�تنــد،�شــور�و�شــیرین�
ــای� ــاالد�پاپای ــورت�»س ــه�ص ــوان�ب ــذا�را�می�ت ــن�غ ــد��ای ــب�می�کن ــم�ترکی ــا�ه را�ب
)خربــزه�درختــی(�ســبز«�ترجمــه�کــرد��در�کل�شــهرهای�تایلنــد�از�ایــن�غــذا�
ــرد�� ــام�ب ــی�ن ــای�خیابان ــای�غذاه ــن�نمونه�ه ــی�از�اصلی�تری ــوان�یک ــه�عن ــوان�ب می�ت
مجــدداً�نمونه�هــای�زیــادی�از�ایــن�غــذا�بــا�ترکیبــات�متفــاوت�وجــود�دارد،�برخــی�از�

ــد� ــتفاده�می�کنن ــور�اس ــرغ�ش ــا�تخم�م ــده�ی ــر�ش ــی�تخمی ــس�ماه ــا�از�س آن�ه
مــرغ بــا بــادام هنــدی | Gai Med Ma Moung ایــن�غــذا�ترکیبــی�از�مــرغ�
ــه� ــر�از�نمون ــی�دیگ ــذا�یک ــن�غ ــت��ای ــدی�اس ــادام�هن ــا�ب ــراه�ب ــده�هم ــت�داده�ش تف
غذاهــای�تنــد�بــه�حســاب�می�آیــد�پــس�اگــر�در�فکــر�آن�هســتید،�حتمــاً�فرامــوش�
نکنیــد�کــه�نمونــه�ای�مالیم�تــر�بخواهیــد��بــا�ترکیــب�برخــی�ســبزیجات،�بــادام�هنــدی�
ــد� ــتید�می�توانی ــنه�هس ــی�گرس ــر�خیل ــید��اگ ــاده�می�رس ــی�فوق�الع ــه�غذای ــرغ�ب و�م

ــد� ــار�آن�ســفارش�دهی ــز�در�کن ــج�پخته�شــده�نی ــداری�برن مق
مــرغ بــا کاری ســبز | Geng Kheaw Wan Gai زمانــی�کــه�صحبــت�از�کاری�
ــذا� ــن�غ ــد�ای ــود��شــما�می�توانی ــد�ب ــه�خواه ــن�گزین ــذا�محبوب�تری ــن�غ می�شــود،�ای
را�همــراه�بــا�مــرغ،�گوشــت�قرمــز�یــا�ســبزیجات�ســفارش�دهیــد��حالــت�مالیم�تــر�را�
نیــز�فرامــوش�کنیــد!�خمیــر�ایــن�کاری�از�فلفل�هــای�ســبز�)بــه�همیــن�دلیــل�تنــد�
ــت� ــر�درس ــاده�دیگ ــادی�م ــداد�زی ــدی�و�تع ــان�تایلن ــل،�بادمج ــیره�نارگی اســت(،�ش

ــد� ــد�را�تشــکیل�می�دهن ــن�در�تایلن ــن�کاری�ممک ــه�تندتری ــود�ک می�ش

گردآوری: گروه کارشناسی ایوار

سیدکاظمی:
ــیان آزادی و  ــل پارس ــنواره، هت ــن جش در ای
ــه  ــیان ب ــی پارس ــای بین الملل ــرکت هتل ه ش
ــوان  ــه عن ــی ب ــن برنامه های ــی چنی ــوان متول عن
ســازمان هایی در خــط مقــدم صنعــت هتلــداری 
ــنگین  ــار س ــه ب ــدند ک ــرح ش ــور مط در کش
ــه  ــازنده را ب ــای س ــن حرکت ه ــن در ای پیش رفت

می کشــند.  دوش 
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فعالیــت�دفاتــر�مســافرتی�تهــران�هنــوز�بــا�وضعیــت�مطلــوب�فاصلــه�زیــادی�
ــر� ــد�کــه�ب دارد���۱۹۰۰دفتــر�مســافرتی�در�اســتان�تهــران�مجــوز�فعالیــت�دارن
ــه� ــند�و�چ ــزرگ�باش ــرکت�ها�ب ــن�ش ــه�ای ــود�چ ــای�موج ــاس�آیین�نامه�ه اس
ــوع�مجــوز�بنــد�ب�فعالیــت�می�کننــد��هم�اکنــون��۴۷ ــا�یــک�ن کوچــک�همــه�ب
درصــد�دفاتــر�مســافرتی�کشــور�در�اســتان�تهــران�مســتقر�هســتند�کــه�بخــش�
عمــده�ای�از�کســب�وکار�ایــن�دفاتــر�تنهــا�محــدود�بــه�خرده�فروشــی�بــازار�ســفر�
اســت��بــا�رجبعلــی�خســروآبادی�مدیــرکل�میــراث�فرهنگــی،�صنایــع�دســتی�و�
ــت� ــن�وضعی ــتیم�و�تازه�تری ــو�نشس ــت�و�گ ــه�گف ــران�ب ــتان�ته ــگری�اس گردش

فعالیــت�ایــن�دفاتــر�را�بــه�بحــث�گذاشــتیم�

z  آقای خســروآبادی، در نگاه اول با حجم زیادی از دفاتر خدمات مسافرتی
روبرو هســتیم. برای خوانندگان ماهنامه این پرسش مطرح است که به راستی 
چگونه می توانید نظارت صحیحی بر این حجم از فعالیت دفاتر ریز و درشــت 

داشته باشید؟ 
صــورت�وضعیــت�گردشــگری�در�اســتان�تهــران�بایــد�بــه�دقــت�بررســی�شــود��
�۱۹۰۰دفتــر�مســافرتی�و�جهانگــردی�در�اســتان�تهــران��مجــوز�بنــد�ب�دارنــد�
کــه��۴۷درصــد�کل�کشــور�را�در�برمی�گیــرد��همــه�ایــن�دفاتــر�در�تهــران�مســتقر�
ــران� ــان�در�ته ــل�آپارتم ــل�و�هت ــزان�هت ــا�می ــت�ب ــم�فعالی ــن�حج ــتند��ای هس
همگونــی�نــدارد��رشــد�دفاتــر�مســافرتی�بــا�رشــد�هتــل�قابــل�مقایســه�نیســت�
در�حالــی�کــه�دفاتــر�مســافرتی�می�خواهنــد�از�ایــن�امکانــات�اســتفاده�کننــد�

ــه�قاعــده�نباشــد�تضــادی�شــکل�می�گیــرد��در�ســازمان� ــی�کــه�هتــل�ب زمان
ــای� ــی�در�زیربخش�ه ــار�ناهمگون ــگری�پایتخــت�دچ ــی�و�گردش ــراث�فرهنگ می
گردشــگری�هــم�هســتیم��هتــل�بیــش�از�ایــن�نیــاز�داریــم�امــا�دفاتــر�کمتــری�
می�خواهیــم��ایــن�پرســش�پیــش�می�آیــد�کــه�پــس�چه�طــور�بــرای�ایــن�تعــداد�
دفتــر�مســافرتی�مجــوز�فعالیــت�صــادر�شــده�اســت؟�از��۱۹۰۰دفتــر�مســافرتی�
ــی� ــند�و�مابق ــور�باش ــراح�ت ــا�ط ــده�و�ی ــری،�برگزارکنن ــر�مج ــاید��۲۰۰دفت ش
فروشــندگان�تورهــای�دیگــران�هســتند�کــه�ایــن�دو�دســته،�فعالیــت�متفاوتــی�
ــر� ــرای�تهــران�حــد�متوســطی�از�دفات ــده�ال�آن�اســت�کــه��ب ــد��رویکــرد�ای دارن
مســافرتی�را�در�نظــر�بگیریــم�و�بررســی�کنیــم��ماننــد�لیــگ�فوتبال�آن�دســته�که�
قابلیــت�نــدارد�حــذف�شــوند�و�بــه�عــدد�ثابتــی�برســیم��چرخــه�ورود�و�خــروج�
را�طــوری�تعریــف�کنیــم�و�بــه�مــردم�کمــک�کنیــم�تــا�در�جایــی�کــه�بــازار�نیــاز�

ــد� ــی�جهــت�ســرمایه�های�خــود�را�هــدر�ندهن ــدارد�ب ن
منتهــی�در�ســال��۹۳بــر�اســاس�اصــل��۴۴قانــون�اساســی،�مجلــس�قوانینــی�
بــرای�کســب�و�کار�تعییــن�کــرد��یــک�مــورد�ایــن�بــود�کــه�هیــج�دســتگاهی�کــه�
ــدارد�از�صــدور�مجــوز� ــازار�اجــازه�ن ــل�اشــباع�ب ــه�دلی ــد�ب مجــوز�صــادر�می�کن
خــودداری�کنــد�و�کســی�کــه�متقاضــی�باشــد�بایــد�مجــوز�بگیــرد��هرچه�قــدر�
کــه�اســتدالل�بیاوریــم�ایــن�مجوزهــا�صرفــه�نــدارد�از�نظــر�قانون�گــذار�پذیرفتنــی�

نیســت��مــا�نبایــد�منــع�ســرمایه�گذاری�داشــته�باشــیم�و�ایــن�موضــوع�تاحــدودی�
برنامــه�مــا�را�بــرای�کنتــرل�دفاتــر�مســافرتی�بــا�مشــکل�روبــرو�کــرد��

پــس�از�آن،�بــر�آن�شــدیم�تــا�از�بخــش�خصوصــی�بــرای�مدیریــت�و�نظــارت�
بــر�ایــن�بخــش�اســتفاده�کنیــم�تــا�بــه�عنــوان�نماینــدگان�مــا�سرکشــی�کننــد�
و��۲۰تــن�از�اعضــای�مجــرب�را�انتخــاب�کردیــم�و��۱۰۰۰پرونــده�از�ســوی�ایــن�

دوســتان�بررســی�شــد��
بــه�ایــن�ترتیــب�عــالوه�بــر�ایــن�کــه�کمیســیون�فنــی�داشــتیم،�کمیســیون�
ــه�کار� ــن�ک ــا�ای ــد��ب ــر�باش ــا�داوری�دقیق�ت ــد�ت ــن�ش ــز�تعیی ــر�نی ــد�نظ تجدی

ــم� ــه�نداری ــم�البت ــروی�الزم�را�ه ــم�و�نی ــر�کردی ــان�را�دو�براب خودم
راه�دیگــر�نظــارت�بــر�ایــن�حجــم�کار�بررســی�تقاضاهــا�از�طریــق�پیشــخوان�
دولــت�اســت�تــا�حضــور�فیزیکــی�بــه�حداقــل�برســد��یــک�ســال�و�انــدی�طــول�
کشــید�بــه�ایــن�حمع�بنــدی�برســیم�و�طــی�آن�اســتانداری���۲۰پیشــخوان�دولــت�
را�معرفــی�کــرد�کــه�ایــن�کار�را�انجــام�بدهنــد��منتهــی�معاونــت�گردشــگری�هــم�
البتــه�چنــدان�موافــق�ایــن�طــرح�نبــود�و�اســتدالل�چنیــن�بــود�کــه�بــرای�کل�
ــتان� ــت�اس ــه�وضعی ــی�ک ــود��در�صورت ــاده�ش ــه�ای�پی ــن�روی ــد�چنی ــتان�بای اس
تهــران�بــه�مراتــب�متفاوت�تــر�از�ســایر�اطــق�کشــور�و�شهرســتان�های�کوچــک�

اســت�کــه�متقاضیــان�ایــن�دفاتــر�کــم�هســتند�
در�حــوزه�دفاتــر�اگــر�بخواهیــم�کارکردهــا�را�بررســی�کنیــم��صــدور�و�تمدیــد�
ــوز� ــد�مج ــه�تمدی ــچ�برنام ــود��هی ــام�می�ش ــت�بیشــتری�انج ــا�کیفی ــا�ب مجوزه
ــن� ــد�و�کارشناســان�عملکــرد�ای ــه�عمــل�بیای ــا�ب ــه�بازدیده ــم�مگــر�این�ک نداری
دفاتــر�را�تاییــد�کننــد��دفاتــر�تعطیــل�نمی�تواننــد�مجــوز�تمدیــد�بگیرنــد��نبــود�
ــازمان� ــازه�س ــدون�اج ــا�ب ــر�مکان�ه ــا�و�تغیی ــر�مدیرعامل�ه ــی،�تغیی ــران�فن مدی
موجــب�شــد�کــه�در�ســال�گذشــته��۷۹مجــوز�دفاتــر�مســافرتی�لغــو�شــود���ایــن�
مجوزهــا�پــس�از�آن�کــه�در�کمیســیون�بــدوی�اتخــاذ�می�شــود�اگــر�نتوانســتند�

کمیســیون�تجدیــد�نظــر�را�قانــع�کننــد�لغــو�شــده�اســت�

z  در تمام پرونده ها نظر کمیسیون تجدید نظر مالک است؟ این کمیسیون از
چه افرادی تشکیل شده است؟

بلــه��اعضــای�ایــن�کمیتــه�شــامل��۳نفــر�اعضــای�بخــش�خصوصــی�اســت��
ــاس� ــر�اس ــه�ب ــور�دارم�ک ــده�حض ــود�بن ــت�و�خ ــگری،�حراس ــت�گردش معاون

ــود� ــال�می�ش ــگری�اعم ــاوت�گردش ــتورالعمل�مع دس

z  نظارت بر این 1900 دفتر به هرحال کار ســاده ای نیست. برخی از این دفاتر
روزانه ده ها تور می فروشند و طبیعتا درصدی شکایت از عملکردها وجود دارد. 

آیا نظارت شما به طور کامل حق مطلب را ادا می کند؟
ــال� ــی�عم ــر�فیزیک ــاد�و�از�نظ ــم�زی ــی�ه ــاد�پراکندگ ــر�زی ــن�دفات ــداد�ای تع
غیرممکــن�اســت��ســایت�های�نظارتــی�بایــد�فعــال�شــود�کــه�متاســفانه�هنــوز�

چالش های تورگردانی در گفت وگو با مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران: 

فعالیت عمده فروشی تور، آیین نامه جدید می خواهد
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نهایــی�نشــده�اســت��حالــت�ایــده�آل�آن�اســت�کــه�هــر�فروشــنده�تــور�بایــد�کــد�
داشــته�باشــد�و�از�طریــق��ایــن�کــد��نهادهــای�مرتبــط�بتواننــد��عملکردهــا�را�
رصــد�کننــد�و�اقدامــات�و�فعالیت�هــا�بــه�صــورت�شــفاف�باشــد��حوزه�گردشــگری�
حــوزه�آشــکاری�اســت�و�نکتــه�پنهانــی�نــدارد��بنابرایــن�ایــن�وضعیــت�در�فضــای�
شــفافیت�اطالعــات�بایــد�نمــود�داشــته�باشــد��خــود�دفاتــر�مســافرتی�و�انجمــن�

صنفــی�بایــد�در�ایــن�راســتا�فعــال�باشــند�
�در�حــوزه�دفاتــر�مســافرتی�منافــع�فــردی،�منافــع�صنفــی،�منافــع�گروهــی�و�
منافــع�ملــی�در�سلســله�مراتبــی�نقــش�دارنــد��منافــع�گروهــی�بــه�این�معناســت�
ــا� ــر�ب ــد�و�اگ ــترک�دارن ــای�مش ــوزه،�چالش�ه ــن�ح ــن�ای ــورآوران�و�فعالی ــه�ت ک
هــم�باشــند�در�رفــع�مشــکالت�می�تواننــد�تشــریک�مســاعی�کننــد��اگــر�گــروه�
ــه�خــوردن�گــروه� ــع�شــخصی�هــم�تامیــن�می�شــود��ضرب را�حفــظ�کننــد�مناف
ــان�قــوی�باشــد� ــه�خــوردن�منافــع�شــخصی��اگــر�جامعــه�تورگردان یعنــی�ضرب
ــار� ــه�ا�عتب ــروه�ب ــار�گ ــود��اعتب ــن�می�ش ــا�تامی ــک�اعض ــع�تک�ت ــی�مناف یعن
ــه�منافــع�صنفــی� ــر�برویــم�ب اعضــا�رســمیت�می�بخشــد��یــک�مرتبــه�کــه�باالت
می�رســیم��تورگردانــان�ورودی�و�خروجــی�و�داخلــی�هــم�داریــم�کــه�ایــن�ســه�

گــروه�در�یــک�صنــف�هســتند�
ــم� ــا�ه ــی�ب ــای�ورودی�و�خروج ــای�گروه�ه ــت�چالش�ه ــن�اس ــد�ممک هرچن
ــر� ــد���اگ ــد�ب�دارن ــه�بن ــف�هســتند�ک ــک�صن ــه�در�ی ــا�هم ــد�ام ــاوت�باش متف
ایــن�ســه�گــروه�کنــار�هــم�بنشــینند�وجــوه�اشــتراکی�در�یافتــن�راه�حــل�مســایل�
ــل،� ــل�و�نق ــات،�حم ــا�اداره��مالی ــا�ب ــه�آن�ه ــای�هم ــد��چالش�ه ــدا�می�کنن پی
ــا�حمــل� شــهرداری�و�����مشــترک�اســت�یعنــی�اگــر�ایــن�گروه�هــا�مســایل�را�ب
و�نقــل�هوایــی�حــل�کننــد�در�نتیجــه�بــرای�تــک�تــک�اعضــا�حــل�شــده�اســت��
اگــر�مســایل�بــا�اداره�مالیــات�حــل�شــود�بــرای�همــه�صنــف�حــل�شــده�اســت��
هــر�یــک�از�ایــن�اصنــاف�داخــل�بخــش�گردشــگری�اســت�کــه�در�ایــن�بخــش�
هتل�هــا،�مهمان�پذیرهــا،�حمل�و�نقــل،�راهنمایــان�تــور�و�رســانه�ها�هــم�هســتند��
اگــر�بخــش�گردشــگری�رشــد�کنــد�طبیعــی�اســت�کــه�سلســله�مراتــب�رشــد�در�
گروه�هــا�و�بــه�تبــع�آن�بــرای�تــک�تــک�ذینفعــان�آن�اتفــاق�می�افتــد��رشــد�ایــن�

ــد� ــی�می�انجام ــع�مل ــن�مناف ــه�تامی ــت�ب ــا�در�نهای بخش�ه

z   اما در عمل شــاهدیم که در مواردی این گروه ها در تقابل هم دیگر بوده اند
مثال در همین موضوع مالیات اطالعاتی که یک انجمن ارایه می داد و با اطالعات 
انجمن دیگر مغایرت داشت و همین موضوع امکان به نتیجه رسیدن این مسایل 
را مقدور نمی کرد و همدیگر را خنثی می کردند. آیا واقعا امکان هم سویی وجود 

ندارد؟
�بــرای�ایــن�کــه�ایــن�ایــده�جامــه�عمــل�بــه�خــود�بگیــرد�و�موفــق�باشــد�الزم�
ــود� ــا�وج ــن�گروه�ه ــز�و�استراتژیســت�در�ای اســت�اشــخاص�ســخن�گو،�برنامه�ری
ــش� ــله�مراتب�بخ ــن�سلس ــه�در�ای ــت�ک ــن�اس ــا�ای ــکل�م ــد�و�مش ــته��باش داش
ــع�پاســخ�گوی� ــه�تب ــردی�هرکســی�ب ــم���در�بخــش�ف خصوصــی�نارســایی�داری
اعمــال�خــود�اســت��انجمن�هــا�نیــز�تــا�حــدودی�بــا�یکدیگــر�همســو�هســتند�امــا�
ایــن�رده�بنــدی�کــه�بــه�صنــف�می�رســد�همانطــور�کــه�اشــاره�کردیــد�تشــتت�آرا�
شــروع�می�شــود�و�بــه�بخــش�کــه�می�رســد�ایــن�تشــتت�آرا�بیشــتر�می�شــود�و�

ــا�می�شــود� ــا�ره ــه�می�رســیم�عمــال�دغدغه�ه ــی�ک ــع�مل ــگاه�مناف جای
�۲۰ســال�پیــش�یعنــی�در�ســال��۷۶کــه�حکــم�اینجانــب�بــرای�اداره�ســازمان�
ــر� ایرانگــردی�و�جهانگــردی�وقــت�صــادر�شــد�تنهــا�یــک�انجمــن�صنفــی�دفات
مســافرتی�ایــران�را�داشــتیم��از�قِبــل�آن،�جامعــه�تورگردانــان�ایجــاد�شــد،�از�دل�
ــی�درآمــد�و�پــس�از�آن�انجمــن�اســتان�تهــران�ایجــاد� ــر�زیارت آن�انجمــِن�دفات
شــد�و�ســه�تیکــه�ای�کــه�از�ایــن�انجمــن�کل�جــدا�شــدند�بــه�ایــن�دلیــل�بــود�
کــه�منافــع�صنفــی�دچــار�مشــکل�هم�گرایــی�اســت��ایــن�قاعــده�درســتی�نیســت�
ــته�باشــند�و�در� ــاط�داش ــع�و�ارتب ــم�مناف ــا�تحکی ــوند�ت ــع�ش ــه�جم ــد�هم و�بای
رقابت�هــای�ناســالمی�هــم�قــرار�می�گیرنــد�و�از�همیــن�تقابل�هــا�اســتفاده�
ــان�را� ــه�خودم ــه�زدن�ب ــات�صدم ــان�موجب ــه�دســت�خودم ــد�وگاهــی�ب می�کنن

ــد� ــاد�می�کنن ایج

از�دیــد�مــن�صنــف�طالفروشــان�انســجام�خوبــی�دارد�و�مثــال�خوبــی�اســت��
ــی�را� ــود�و�حداقل�های ــروش�بش ــال�ف ــد�ط ــی�توان ــی�نم ــر�کس ــه�ه ــن�ک اول�ای
الزم�دارد��ایــن�صنــف�از�نظــر�اقتصــادی�متوجــه�هســتند�کــه�اگــر�طالفروشــی�
ــدون�ایــن�کــه�ســروصدایی� ــه�ورشکســتگی�دچــار�شــود�جمــع�می�شــوند�و�ب ب
ــا� ــول�قدیمی�ه ــه�ق ــد�و�ب ــن�عضــو�آســیب�دیده�کمــک�می�کنن ــه�ای ــد�ب دربیایی
ــت� ــن�اس ــه�ممک ــن�ک ــن�ای ــد��ضم ــع�می�کردن ــکل�را�رف ــزان»�مش ــا�«گلری ب

همیــن�مشــکل�بــرای�یــک�عضــو�دیگــر�اتفــاق�بیافتــد�
ــده�ای�خوشــحال�می�شــوند� ــا�برعکــس�و�ع ــر�مســافرتی�گوی در�برخــی�دفات
ــی�ایجــاد� ــی�واگرای ــع�به�جــای�هم�گرای ــده�ورشکســت�شــود!�درواق ــک�ع ــه�ی ک
می�کنیــم��بــه�جــای�ایــن�کــه�همــدل�و�همــراه�باشــیم�و�در�ایــن�فضــا�توســعه�
بخــش�را�ایجــاد�کنیــم�بــا�دســت�خودمــان�موجبــات�تشــت�را�فراهــم�می�کنیــم�
کــه�ایــن�ناهماهنگی�هــا�را�دامــن�می�زنــد��بــرای�تقویــت�دفاتــر�مســافرتی�ابتــدا�
ــد�ایــن�روحیــه�را�تقویــت�کنیــم�و�منافــع�را�در�یــک�راســتا�ببینیــم��ضــرر� بای
منافــع�صنفــی�ضــرر�منافــع�فــردی�اســت��اگــر�دفاتــر�مســافرتی�بدنــام�بشــوند�

بــر�روی�عملکــرد�همــه�اعضــا�تاثیــر�نامطلــوب�می�گــذارد�
در�منافــع�بخشــی�کســی�را�نداریــم�کــه�همــه�چیــز�را�در�بخــش�خصوصــی�
بلــد�باشــد�و�بــه�عنــوان�نماینــده�بخــش�خصوصــی�در�ایــن�فضــا�وارد�شــود��ایــن�

نماینــدگان�نماینــده�صنــف�خودشــان�هســتند�نــه�نماینــده�بخــش�

z  در طی ســال های گذشته عده ای از دفاتر به عنوان هلدینگ و عمده فروش
مطرح شــدند. آیا به راســتی مفهوم عمده فروشــی و حدود و وظایف آن در 

دستورالعمل های سازمان میراث فرهنگی تعریفی دارد؟
مجــوزی�کــه�صــادر�می�کنیــم�بــرای�همــه�یکســان�اســت�و�در�دل�ایــن�مجــوز�
تفکیــک�عملکردهــا�مشــکل�اســت��بهتــر�اســت�ایــن�مفاهیــم�در�بســتر�درســتی�
ــا� ــر�طبقــه�بنــدی�شــوند�ی تعریــف�بشــود��ایــن�بحــث�مطــرح�اســت�کــه�دفات
ایــن�کــه�تفکیــک�وظایــف�شــود�و�عمــده�فروشــی�تعریــف�شــود�و�بیــن�ایــن�
دو�تفــاوت�قایــل�شــویم��مثــال�ضمانــت��۲۵میلیــون�تومــان�بــرای��یــک�دفتــر�
مســافرتی�کــه�خــرده�فــروش�اســت�عــدد�مناســبی�اســت�و�اختالفــات�مالــی�را�
ــا�ایــن�رقــم�می�تــوان�مدیریــت�کــرد��حــال�آن�کــه�وقتــی�وارد�بحــث�عمــده� ب
فروشــی�می�شــویم�ایــن�ضمانــت�دیگــر�پــول�خــرد�اســت�و�ارزشــی�نــدارد�و�در�

قانــون�ســازوکارهای�فعالیــت�عمده�فروشــی�دیــده�نشــده�اســت��

 رو
 در

رو

هر یک از اصناف بخش گردشگری وجوه مشترکی برای یافتن راه حل 
بر سر مسائل مشترکشان دارند. هتل ها، مهمان پذیرها، حمل و نقل، 

راهنمایان تور و رسانه ها همگی الزم است با هم رشد کنند. اگر بخش 
گردشگری رشد کند طبیعی است که سلسله مراتب رشد در گروه ها 

و به تبع آن برای تک تک ذینفعان هم اتفاق می افتد. رشد این 
بخش ها در نهایت به تامین منافع ملی می انجامد.
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ــد�و� ــان�باش ــارد�توم ــد��۵میلی ــن�کار�بای ــه�ای�تضمی ــدی�آیین�نام در�طبقه�بن
ــور� ــن�فروشــنده�ت ــی�هســت�بی ــا�فرق ــد��ام ــه�ده ــن�کار�را�ارای ــا��پشــتوانه�ای ی
ــم� ــکان�ه ــا�و�م ــر�فض ــال�حاض ــور��در�ح ــروش�ت ــده�و�عمده�ف ــا�برگزارکنن ب
مطــرح�اســت��فروشــنده�تــور�مــکان�آن�چنــان�تاثیرگــذار�نیســت�و�کســی�کــه�
ــد�و� ــکان�می�خواه ــر�م ــل��۷۵۰مت ــد�حداق ــر�کن ــا�چارت ــد�۲۰هواپیم می�خواه

اندازه�هــا�بــه�تبــع�آن�بزرگ�تــر�می�شــود��

z  به این ترتیب معتقدید که فعالیت عمده فروشی تور به آیین نامه جدید نیاز
دارد؟

بلــه�یــا�بایــد�مجــوز�را�عــوض�کنیــم�و�یــا�ایــن�کــه��بــرای�فعالیت�هــا�تفکیــک�
ــرده� ــا�خ ــت�دارد�ی ــد�ب�دو�حال ــوز�بن ــم�مج ــال�بگویی ــرای�مث ــویم��ب ــل�ش قای
فــروش�و�یــا�عمــده�فــروش�و�بــرای�هرکــدام�دســتورالعمل�و�ضوابــط�مشــخصی�

داشــته�باشــیم�

z  این روش درواقع به برندســازی کسب وکارهای تورگردانی هم کم می کند و
خرده فروشان زیان ده را مدیریت کنید و امکان جذب سرمایه های خرد را فراهم 

کنید.
بلــه�کامــال�شــدنی�اســت��بــا�چنیــن�دســتورالعمل�های�شــفافی�همــه�دفاتــر�
ــون� ــه�هم�اکن ــی�ک ــند��در�حال ــته�باش ــفافیت�داش ــا�ش ــد�در�قرارداده می�توانن
ایــن�چنیــن�نیســت�و�همــه�دفاتــر�بــزرگ�و�کوچــک�همــه�خــود�را�هــم�تــراز�
ــا�ســرمایه�ســنگین�وارد�می�شــوند�و�در� ــا�ســرمایه�کــم�در�کســب�ب می�داننــد��ب
ــه�درســتی�تعریــف� ــن�تفکیــک�ب ــن�بحــث�ســهیم�می�شــوند��اگــر�ای ــع�ای مناف

شــود�هــر�کســی�ادعــای�عمــده�فروشــی�نخواهــد�کــرد�
�اگــر�در�آییــن�نامــه�بــه�درســتی�تعریــف�کنیــم�کــه�هلدینــگ�و�یــا�
عمده�فروشــی�چیســت�ایــن�مشــکالت�پیــش�نمی�آیــد��از�ایــن�مهم�تــر�موضــوع�
ــاده�اســت�� ــاق�افت ــاوری�ارتباطــات�اتف کســب�وکارهایی�اســت�کــه�در�بســتر�فن
چــرا�مــا�نبایــد�در�آییــن�نامــه��موضــوع�تجــارت�الکترونیــک��را�نداشــته�باشــیم؟�
ــد�و�فــروش�اینترنتــی�و�آییــن�نامــه�را�نداشــته�باشــیم�و�اگــر�ایــن� بحــث�خری
تدویــن�نشــود�تمــام�بحث�هــا�منفعالنــه�می�شــود�و�موضــوع�اعطــای�تــی�نمــاد�

ــود� ــرح�می�ش مط

z  بخش تجارت الکترونیک در ای نماد دیده شــده اســت و کسب و کارهای
گردشگری در فضای اینترنت موضوعی جدای از این نیست. ستاره هایی که ای 
نماد می دهد می تواند کفایت داشــته باشد و کارگزاران لزومی نبینند که مجوز 

دیگری بگیرند.
ــارت� ــا�در�تج ــم��ی ــا�دو�راه�داری ــود�م ــی�می�ش ــث�تخصص ــه�بح ــی�ک زمان
ــم�� ــق�کنی ــا�نظــارت�را�دقی ــم�و�ی ــت�حــذف�کنی ــی�مســئولیت�را�از�دول اینترنت
نمی�توانــم�پاســخگوی�مــردم�باشــم�در�صورتــی�کــه�شــناحتی�از�کســب�وکارهای�
اینترنتــی�گردشــگری�نداشــته�باشــم��شــرکتی�کــه�نه�جــای�مشــخصی�دارد�دهها�
برابــر�یــک�دفتــر�مســافرتی�می�توانــد�درامــد�داشــته�باشــد�و�هــر�زمــان�دچــار�
مشــکل�بشــود�مــردم�نداننــد�کجــا�مراجعــه�کننــد��بــرای�همیــن�بایــد�در�آییــن�
نامــه�بایــد�مشــخص�باشــد�کــه�حــد�و�حــدود�ایــن�نظارت�هــا�تــا�بــه�کجاســت�

z  به هرحال سایتی که می خواهد بلیت یک ایرالین خارجی را بفروشد به اندازه
کافی ضمانت به آن ایرالین داده است و این قرارداد تجاری بین دو بنگاه تجاری 

است.
در�تــی�نمــاد�هــم�همیــن�اســت�کــه�تعهــد�می�گیریــم�کــه�بــا�مراکــز�مجــاز�
ــوع� ــن�موض ــه�ای ــت�ک ــن�اس ــن�ای ــرض�م ــرد��ع ــورت�بگی ــروش�ص ــد�و�ف خری
مشــخصا��در�آیین�نامــه�نیســت��بــا�موضوعاتــی�از�ایــن�دســت�منفعالنــه�برخــورد�
می�کنیــم�و�آییــن�نامــه�را�کارکــردی�تدویــن�نمی�کنیــم��تجــارت�الکترونیــک�در�
حــوزه�گردشــگری�بــه�عنــوان�یــک�حــوزه�پیــش�برنــده�مطــرح�اســت�و�بــرای��۵

ســال�آینــده�بایــد�دیــده�شــود��

ــل�از� ــت�و�رزرو�هت ــر�بلی ــفر�نظی ــات�س ــن�خدم ــد�آنالی ــرای�خری ــا�ب تقاض
ــا�نوآوری�هــای�قابــل�توجهــی� ظرفیت�هــای�روبه�رشــدی�اســت�کــه�ایــن�روزهــا�ب
ــا� ــه�چالــش�کشــیده�اســت��ب هــم�همــراه�شــده�به�طــوری�کــه�روش�ســنتی�را�ب
ایــن�حــال�بــه�نظــر�می�رســد�متناســب�بــا�این�ســطح�تقاضــا�متولیــان�گردشــگری�
هنــوز�راه�درازی�در�پیــش�دارنــد�تــا�رویه�هــای�اجرایــی�و�قانون�گــذاری�خــود�را�بــا�
ــا�و�ســایت� ــام�تجــاری�علی�باب ــا�ن ــا�ب آن�همســو�کننــد��شــرکت�ســفرهای�علی�باب
زیرمجموعــه�آن�»جابامــا«�کــه�در�مقولــه�رزرو�هتــل�فعــال�اســت�از�مجموعه�هــای�
روبه�رشــدی�اســت�کــه�بــرای�توســعه�زیرســاخت�های�ارتباطاتــی�فعالیــت�
ــینی�نژاد،� ــد�حس ــای�مجی ــا�آق ــفر�ب ــه�س ــد��ماهنام ــال�می�کن ــتمری�را�دنب مس
بنیانگــذار�و�رییــس�هیــات�مدیــره�علی�بابــا�گفت�وگویــی�انجــام�داده�اســت�
ــه� ــات�در�عرص ــات�و�اطالع ــاوری�ارتباط ــاخت�های�فن ــا�و�زیرس ــد�تقاض ــا�رون ت

ــد� ــزارش�را�می�خوانی ــن�گ ــد��ای ــی�کن ــگری�را�بررس کســب�وکار�گردش
ــروش� ــرای�ف ــه�ب ــه�کار�رفت ــاوری�ب ــای�حســینی�نژاد�معتقــد�اســت�کــه�فن �آق
بلیــت�و�هتــل�در�مجموعــه�ســفرهای�علی�بابــا�در�قیــاس�بــا�فروشــندگان�مطــرح�
جهانــی�از�جملــه�بوکینــگ�دات�کام�از�لحــاظ�دانــش�فنــی،�فاصلــه�ناچیــزی�دارد��
ــگ�دات�کام�و�شــرکت�های� ــه�بوکین ــه�کل�ســهام�مجموع ــی�اســت�ک ــن�در�حال ای
جانبــی�آن�ارزشــی��۱۰۰میلیــارد�دالری�دارد��او�می�گویــد:�»از�لحــاظ�زیرســاخت،�
ــر� ــی�ب ــزار�هــم�تیــم�جوان ــرم�اف ــه�ن ــوی�و�پیشــرفته�اســت�و�در�زمین ــا�ق ــم�م تی
اجــرای�ایــن�کار�مســلط�هســتند��امــروز�ســی�تــی�یــو�علــی�بابــا�در�ایــران�نمونــه�

نــدارد�«
ــرد،� ــا�بگی ــم�پ ــن�تی ــه�ای ــر�ک ــال�دیگ ــا�یک�س ــه�ت ــد�ک ــی�می�کن او�پیش�بین
ــود�ابزارهــای�مناســبی�را�در�اختیــار�فعــاالن� در�زمینــه�فنــاوری�قــادر�خواهنــد�ب
گردشــگری�قــرار�دهــد�و�تمامــی�فعــاالن�و�ذینفعــان�را�در�سراســر�ایــران�توانمنــد�
ــان� ــه�هیج ــا�را�ب ــا�م ــه�در�علی�باب ــزی�ک ــد:�»آن�چی ــرد��او�می�گوی ــد�ک خواه
مــی�آورد�ایــن�اســت�کــه�قــادر�خواهیــم�بــود�فعــاالن�گردشــگری�را��توانمنــد�کنیم��
خانمــی�کــه�در�نقطــه�ای�دورافتــاده�صنایــع�دســتی�تولیــد�می�کنــد،�تورگردانانــی�
کــه�می�خواهــد�از�قابلیت�هــای�گردشــگری�شــهر�دورافتــاده�خــود�بهــره�اقتصــادی�
ببــرد�و�یــا�راهنمــای�تــوری�کــه��تجربــه�شایســته�ای�دارد،�هتل�هــا،�مراکــز�اقامتــی�
و�پذیرایــی�و�ده�هــا�ذینفــع�دیگــر�در�چرخــه�صنعــت�گردشــگری�قــادر�خواهند�بود�
تــا�از�بســتر�قــوی�فنــاوری�ارتباطــات�ایجــاد�شــده�توســط�»ســفرهای�علی�بابــا«��
بهــره�ببرنــد��هم�چنیــن�تــالش�می�کنیــم�موقعیتــی�ایجــاد�کنیــم�تــا�هــر�ایرانــی�

بتوانــد�بــا�هــر�ســطح�درآمــدی�ســفر�کنــد�«
بــه�گفتــه�رییــس�هیــات�مدیــره�ســفرهای�علی�بابــا،�در�شــورای�مدیــران�ایــن�
شــرکت�تورهــای�طبیعت�گــردی�و�فعالیت�هایــی�کــه�از�قیــاس�بــا�فــروش�بلیــت�

 مجید حسینی نژاد رییس هیات مدیره سفرهای علی بابا
در گفت وگو با ماهنامه سفر:

 تجارت الکترونیک
آینده صنعت گردشگری ایران 

را در دست دارد
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ــگاه� هواپیمــا�و�هتــل�از�درآمــد�پاییــن�و�زحمــت�بیشــتری�برخــوردار��اســت�جای
ویــژه�دارد��زیــرا�طراحــی�چنیــن�محصولــی�یــک�هــدف�راهبــردی�اســت:�»مــا�حتی�
ــا�ممکــن�اســت�ســودآور�نباشــد�� ــم�کــه�لزوم ــی�ســرمایه�گذاری�می�کنی در�جاهای
امــا�چنیــن�رویکــردی،�مهم�تریــن�معیارهــای�تصمیم�گیــری�اســت�موجــب�جــذب�

ســرمایه�بــرای�برنامه�هــای�توســعه�ای�ایــن�شــرکت�خواهــد�شــد�«
ــه� ــغلی�چ ــن�ش ــرای�چنی ــازی�ب ــه�برندس ــیدیم�ک ــینی�نژاد�پرس ــای�حس از�آق
ــه� ــر�چ ــدات�دیگ ــا�تولی ــات�و�ی ــایر�خدم ــا�س ــه�ب ــی�دارد�و��در�مقایس ویژگی�های
معیارهایــی�فضــای�کســب�وکار�گردشــگری�در�فضــای�آنالیــن�را�متمایــز�می�کنــد��او�
در�پاســخ�گفــت�کــه�ابتــدا�بایــد�بدانیــم�در�صنعت�گردشــگری�هســتیم�یــا�در�فضای�
دیجیتــال��رویکــرد�ایــن�دو�موضــوع�فــرق�می�کنــد��امــروز�تیــم�ســفرهای�علی�بابــا�
خــود�را�در�صنعــت�گردشــگری�تعریــف�می�کنــد�و�تجــارت�الکترونیــک�ابزار�ماســت��
منتهــی�مــا�بیشــتر�بــا�کســب�وکارهای�دیجیتــال�و�متولیــان�ایــن�بخــش�بــه�راحتی�
در�ارتبــاط�هســتیم�و�زبــان�یکدیگــر�را�می�فهمیــم��در�آن�ســو،�متولیــان�گردشــگری�
هنــوز�بــا�ادبیــات�و�مفاهیــم�تجــارت�الکترونیــک�کمتــر�آشــنا�هســتند��بایــد�در�نظر�
ــی�ســفر ــر�اینترنت ــق�دفات ــران،�از�طری ــده�صنعــت�گردشــگری�ای ــه�آین �داشــت�ک

)Online Travel Agency OTA(�شکل�می�گیرد��
ــد�و� ــک�بای ــی�تجــارت�الکترونی ــه�مبان ــی�ب ــان�گردشــگری�از�نظــر�آگاه متولی
ــای� ــه�فناوری�ه ــاالن�عرص ــا�فع ــاس�ب ــا�در�قی ــد�ت ــل�کنن ــر�عم ــد�قوی�ت می�توانن
ــن� ــکل�گیری�چنی ــطه�ش ــند��به�واس ــوردار�باش ــی�برخ ــطح�خوب ــات�از�س ارتباط
ــه�شــدت�پاییــن� برندهایــی،�فعالیــت�دســتگاه�های�نظارتــی�و�حجــم�شــکایت�ها�ب
می�آیــد��وقتــی�کاربــران�ایــن�امــکان�را�دارنــد�کــه�در�هــر�لحظــه�دیدگاه�هایشــان�
را�بــه�اشــتراک�بگذارنــد�در�نتیجــه�شــرکت�هایی�از�ایــن�دســت�بــه�نظــر�کاربــران�
بســیار�حســاس�خواهنــد�شــد�تــا�در�صــورت�بــروز�مشــکلی،�آن�را�پیگیــری�کننــد��
ــد� ــت�در�برن ــازی�مثب ــاد�تصویرس ــه�ایج ــون�ب ــی�هم�اکن ــب�وکارهای�اینترنت کس
بســیار�حســاس�شــده�اند�و�متقابــال�مــردم�نیــز�نســبت�بــه�عملکــرد�برندهــا�حســاس�

شــده�اند��
ــد� ــظ�کرده�ان ــنتی�را�حف ــرد�س ــان�رویک ــه�هم�چن ــافرتی�ک ــر�مس ــده�دفات آین
ــد� ــاره�معتق ــن�ب ــای�حســینی�نژاد�اســت��او�در�ای ــا�آق ــو�ب ــر�گفت�وگ موضــوع�دیگ
ــات� ــروش�خدم ــرو�اســت��ف ــدی�روب ــم�جدی ــا�پارادای ــی�ب ــه�ایران ــه�جامع اســت�ک
ســفر�دیگــر�متکــی�بــه�فناوری�هــای�ارتباطــی�و�روش�هــای�جدیــد�اســت��همــان�
ــا� ــا�اســنپ�موجــب�شــد�ت ــد�و�ی طــور�کــه�تاکســی�ها�جــای�کالســکه�ها�را�گرفتن
تاکســی�تلفنــی�بــا�مفهــوم�گذشــته�دیگــر�محلــی�از�اعــراب�نداشــته�باشــد،�بنابراین�
ــگری� ــت�گردش ــد��در�صنع ــو�کنن ــود�را�هم�س ــا�خ ــد�ت ــاره�ای�ندارن ــر�چ ــن�دفات ای
ــه� ــی�ک ــد�و�آژانس�های ــد�ش ــر�خواهن ــک�و�کوچک�ت ــناوری،�کوچ ــای�ش آژانس�ه
تولیدکننــده�محصــول�هســتند�بــه�ویــژه�آن�دســته�کــه�در�شــهرهای�کوچــک�کار�
ــرای� ــی�ب ــای�ناب ــد�و�فرصت�ه ــه�می�کنن ــی�را�تجرب ــل�توجه ــد�قاب ــد�رش می�کنن
توســعه�ایرانگــردی�پیــش�رو�خواهنــد�داشــت��چــرا�کــه�کشــور�مــا�بــه�طــور�خــاص�
ــف�در� ــد�مختل ــران�در�مقاص ــای�ای ــروش�دیدنی�ه ــت�ف ــت�و�قابلی ــل�اس چهارفص
ایــن�بســتر�ارزش�دوچندانــی�خواهــد�داشــت���موقعیت�هــای�متنــوع�و�بی�نظیــری�
ــه�رخ� ــی�ک ــد��اتفاق ــد�ش ــان�خواه ــران�نمای ــردی�در�ای ــفرهای�طبیعت�گ ــرای�س ب
ــه� ــا�ب ــد�داشــت�ت ــن�قابلیــت�را�خواهن ــر�کوچــک�در�شهرســتانها�ای می�دهــد�دفات
ــوند�و� ــی�می�ش ــهرها،�محل ــای�ش ــد��آژانس�ه ــت�کنن ــوری�حرک ــمت�توراپرات س
بندهــای�الــف�و�ب�و�پ�از�بیــن�مــی�رود�و�همــه�خدمــات�را�از�وبســایت�هایی�مشــابه�

ــرد� ــد�ک ــد�خواهن ــا«�خری »علی�باب

همه بسته سفر در فضای مجازی ½
ــته�های� ــردی�بس ــور�طبیعت�گ ــه�در�ت ــرد�ک ــان�ک ــا�خاطرنش ــذار�علی�باب بنیانگ
ــت�وجو� ــفری�را�جس ــر�س ــی�ه ــر�کس ــت�و�ه ــده�اس ــف�ش ــا�تعری ــفر�در�جابام س
ــداری� ــن�خری ــق�آنالی ــد�و�برنامه�هــای�ســفر�را�از�طری ــد�کل�فراین می�کنــد�می�توان

کنــد��
ــل�انجــام�اســت،� ــز Developer قاب ــا��۵برنامه�ری ــن�ایده�هــا�امــروزه�ب تمامــی�ای
حــال�آن�کــه�در�ســفرهای�علــی�بابــا��۶۰برنامه�ریــز�مشــغول�ایده�پــردازی�و�

ســاماندهی�ایــن�تقاضاهــا�هســتند��ایــن�تیــم�پژوهش�هایــی�را�نســبت�بــه�مقاصــد�
ــن� ــز�در�ای ــردم�نی ــد�و�م ــم�می�کنن ــفر�فراه ــن�س ــته�های�آنالی ــگری�در�بس گردش

فراینــد�در�هــر�زمــان�بــا�مــا�تعامــل�خواهنــد�داشــت�
ــا� ــاره�عملکــرد�ایــن�مجموعــه�گفــت:�ســفرهای�علی�باب آقــای�حســینی�نژاد�درب
از�لحــاظ�گــردش�مالــی��۶برابــر�ســایت�دومــی�اســت�کــه�در�ایــران�کار�می�کنــد��
ــه� ــی�دارد��چنانچ ــیار�باالی ــرد�بس ــز�عملک ــل�نی ــار�و�هت ــت�قط ــروش�بلی در�ف
ــگاه� ــوان�جای ــه�عن ــا�ب ــیتم�ام ــا�نیس ــر�م ــد�مقص ــد�هرچن ــر�کن ــی�تاخی ایرالین
ــه� ــم�ک ــس�میکنی ــردم�را�منعک ــرات�م ــگاه�نظ ــن�جای ــویم��از�ای ــل�وارد�می�ش عام
ــر�اســاس�نظــرات� ــا�ب ــذاری�ایرالین�ه ــرای�ارزش�گ ــد�معیارهــای�مناســبی�ب میتوان
ــرس� ــی�زاگ ــرکت�هواپیمای ــرق�ش ــد�ف ــا�نمی�دانن ــوز�خیلی�ه ــد��هن ــردم�باش م
ــن� ــت��ای ــت�یاف ــوان�دس ــردم�می�ت ــرات�م ــق�نظ ــن�را�از�طری ــت��ای ــا�چیس و�آت
اعتبارگــذاری�دســت�مــا�نیســت�بلکــه�دســت�مــردم�اســت�و�نظــرات�آنــان�واقعــی�
ــت ــن�در�رده�ارزان�قیم ــدام�ایرالی ــد�ک ــی�نمی�دان ــران�کس ــروز�در�ای ــت��ام �اس
ــی� ــن�ایرالین�های ــه�چنی ــی�ک ــود��در�حال ــته�بندی�می�ش  Low cost Carrier دس
بــا�ایــن�ســطح�خدمــات�پاییــن�وجــود�دارد�امــا�آن�هــا�قاطــی�بقیــه�ایرالیــن�خــود�را�
پنهــان�می�کننــد�و�مــردم�فــرق�ایرالین�هــا�را�متوجــه�نمی�شــوند��در�بخــش�ریلــی�

در�اتوبــوس�و�����نیــز�معیارهــای�ارزیابــی�وجــود�دارد�

آقــای�حســینی�نژاد�یــادآور�شــد�کــه�اتفاقــات�بســیار�خوبــی�در�زمینــه�بهبــود�
ــران�را�عــوض� خدمــات�رخ�می�دهــد��صنعــت�وب�و�تجــارت�الکترونیــک�آینــده�ای
می�کنــد�و�خوشــبختانه�نــگاه�و�رویکــردی�جــدی�بــرای�جــا�انداختــن�ایــن�موضــوع�
در�هیــات�دولــت�وجــود�دارد��اتفاقــی�کــه�بــرای�»جابامــا«�افتــاد�دو�نفــر�از�اعضــای�
هیــات�دولــت�پیگیــر�رفــع�ایــن�موضــوع�بودنــد�و�ایــن�بــرای�مــا�شــگفت�آور�بــود�

از�آن�ســو،�در�وضعیــت�ایده�آلــی�کــه�بحــث�آن�شــد�وبســایت�های�متعــدد�نیــز�
نخواهیــم�داشــت�و�در�نهایــت�دو�تــا�ســه�وب�ســایت�برند�به�واســطه�ســرمایه�گذاری�
ســنگینی�کــه�نیــاز�دارد�ایــن�خدمــات�را�بــه�طــور�حرفــه�ای�عرضــه�می�کننــد��الزم�
بــه�توضیــح�اســت�کــه�امــروز�ســفرهای�علــی�بابــا�ســرمایه�گذاران�متعــددی�دارد�و�
جنــس�مدیریتــی�و�روش�کار�آن�ماننــد�»آمــازون«�تعریــف�شــده�اســت���توصیه�من�
ایــن�اســت�کــه�بــه�تولیــد�محصــول�فکــر�کنیــم��محصوالتــی�کــه�محلــی�هســتند��
موضوعاتــی�ماننــد�تهران�گــردی�و�یــا�ســفرهای�ویــژه�کــودکان�و�یــا�طبیعت�گــردی�
کــه�تقاضــای�باالیــی�را�شــاهد�خواهیــم�بــود�و�جــا�دارد�تــا�بــه�ســمت�ایرانگــردی�
ــم�وارد�کشــور�نشــود� ــر�گردشــگر�خارجــی�ه ــی�اگ ــم��حت ــر�حرکــت�کنی جدی�ت
همیــن�اصــالح�ســازوکارهای�ســفرهای�داخلــی�ســفرهای�هموطنان�مــان�بــه�شــدت�
ارزش�افــزوده�ایجــاد�خواهــد�کــرد�و�کســب�و�کارهــا�را�رونــق�خواهــد�داد�اشــتغال�

ایجــاد�می�کنــد�و�مزایــای�آن�بــرای�جامعــه�بســیار�زیــاد�اســت��
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ویژگی های منحصر به فرد مجتمع ارسالن:
نزدیک ترین مجتمع به پل بزرگ خلیج فارس

فاصله ۱5 دقیقه ای تا فرودگاه بین المللی قشم
فاصله کوتاه 4۰۰ متری برای سوار شدن بر روی شناور با خودروی شخصی

فاصله کوتاه 5 دقیقه ای تا بندر تاریخی الفت
نزدیکی با جنگل های شگفت انگیز حرا

امکانات این مجموعه: 
بیش از 5۰۰ واحد تجاری 

حدود ۸۰ واحد مسکونی و اقامتی
رستوران، کافی شاپ، فست فود

سالن های کنفرانس

شهربازی سرپوشیده
فضای سبز و پارکینگ

رستوران سنتی
سوئیت مسکونی

غرفه چینی ها

تلفن تماس: 
۰۹۱7۱۹777۳۰
۰۹۱7۱5777۳۰ نگینی در جزیره شگفت انگیز قشم

Khane Baghe Irani
 

+989332321400...........................................................................................................................................................................

khanebagheirani @iranihouse khanebagheirani khanebagheirani khanebagheirani

 Irani
Eco- Tourism Resort

Khane Baghe

+989332321500
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سفارش آگهی: ۲۲۶۶۸۶۵۵

stay with history 
at the heart of 

Persian architecture
 in peace & comfort 

& elegance

Tel: +98 31 33392444

www.kianpour-house.com

مقصد دلخواه گردشگری را از فروشگاه 

اینرتنتی ماهنامه سفر جست وجو کنید:

store.safar.me

دسترسی  سفر  ماهنامه  اینترنتی  فروشگاه 
گردشگری  مقصد  ده ها  به  کاربران  اطالع رسانی 
از  است.  نموده  امکان پذیر  را  خارجی  و  داخلی 
سفر  ماهنامه  گذشته  شماره های  به  طریق  این 
نیز دسترسی دارید و قادر خواهید بود تا آنالین 

سفارش دهید.
خدمات آنالین فروشگاه اینترنتی ماهنامه سفر:

 امکان سفارشــات آنالین تازه ترین شماره 
نشریه

 سفارش اشتراک شش نوبت و ۱۲ نوبت
 دانلود شماره گذشته

 بهره مندی از تخفیفات دوره ای
همچنین با ارســال ایمیل خــود برای عضویت 
در خبرنامــه از تازه تریــن رویدادهــای هفتگــی 

ماهنامه سفر آگاه شوید

 ………………………………

A private traditional house among trees, suitable for a group or family of 5 

Mehrgard Dwelling g  

www.

A private traditional house among trees, suitable for a group or family of 5
w.mehrgarddwelling.com Tell:+989121971167 

SARAYE MEHRGARD , Mehriz , Yazd , Iran Nobahar ALLEY, Montazeri ST, 
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ــه�ریاســت�آقــای� اتــاق�بازرگانــی�اســتان�کرمــان�ب
ــان� ــی�کرم ــب�زاده�و�شــرکت�شــهرک�های�صنعت طبی
ــای�غفــاری� ــت�آق ــا�مدیری ــوان�نهــاد�دولتــی�ب ــه�عن ب
ــه� ــک�خوش ــع�کوچ ــت�صنای ــلطانی�معاون ــای�س و�آق
کســب�و�کار�فــرش�دســتباف�کرمــان�و�راور�کــه�بانی�و�
مجــری�ایــن�طــرح�بودنــد�بــا�مدیریــت�و�تســهیل�گری�
خانــم�کنعانیــان،�و�خانــم�توکلــی�رییــس�کمیســیون�
ــی�و�صنایــع�دســتی�کرمــان�تــالش�منســجمی�را� قال
آغــاز�کردنــد�تــا�دوبــاره�ایــن�هنــر�ملــی،�جانــی�تــازه�
ــی� ــب،�در�نمایشــگاه�بین�الملل ــن�ترتی ــه�ای ــرد�و�ب بگی
صنایــع�دســتی�تهــران�تجربــه�تــازه�ای�بــرای�معرفــی�
ــرش� ــت�ف ــی�در�صنع ــش�خصوص ــای�بخ ظرفیت�ه

ــد� ــته�ش ــش�گذاش ــه�نمای ــان�ب دســت�باف�کرم
نمایشــگاه،� ایــن� در� کرمانــی� داران� غرفــه�
فرصت�هــای�تــازه�ای�بــرای�کســب�وکار�فراهــم�دیدنــد�
و�بــا�کوله�بــاری�از�تجربــه،�مصمم�تــر�از�هــر�زمانــی�در�
رویدادهــا�و�نمایشــگاه�های�داخلــی�و�خارجــی�حضــور�

ــت� ــد�یاف خواهن
آقــای�ســیدمهدی�طبیــب�زاده�رییــس�اتــاق�کرمــان�
یــادآوری�کــرده�کــه�کرمــان�ظرفیت�هــای�فوق�العــاده�
ای�دارد��کهن�شــهر�کرمــان�پنــج�اثــر�در�ثبــت�جهانــی�
ــت� ــان�دهنده�ظرفی ــوع�نش ــن�موض ــکو�دارد�و�ای یونس
هــای�بــاالی�تاریخــی�و�طبیعــی�کرمــان�اســت،�
ــان�چــون� ــع�دســتی�اســتان�کرم ــر�آن�صنای عــالوه�ب
ــن�اســتان�را� ــه�ای ــم،�جاذبه�هــای�ســفر�ب ــرش�و�گلی ف
دوچنــدان�می�کنــد�و�بــه�دلیــل�داشــتن�پنــج�فــرودگاه�
ــی�اســت� ــن�ویژگ ــا�ای ــران�ب ــا�شــهر�در�ای ــال،�تنه فع
ــعه� ــرای�توس ــی�ب ــای�باالی ــد�ظرفیت�ه ــه�می�توان ک

ــران�را�ایجــاد�کنــد� گردشــگری�در�ای
ــاله�در� ــان،�هرس ــی�کرم ــل�قال ــی�و�مب ــرش،�قال �ف
ــته� ــش�گذاش ــه�نمای ــران�ب ــی�ته ــگاه�بین�الملل نمایش
ــرش� ــه�دلیــل�پراکندگــی�غرفه�هــای�ف می�شــد�کــه�ب
و�قالــی�کرمــان،�چنــدان�دل�نشــین�نبــوده�و�بازخــورد�
ــاوت� ــا�تف ــداد�ب ــن�روی ــا�امســال�ای الزم�را�نداشــت��ام
ــب�و�کار� ــه�کس ــر�خوش ــر�چت ــه�زی ــم�گیری�ک چش
فــرش�دســت�باف�کرمــان�و�راور�همــراه�بــود،�موجبــات�

اقبــال�گســترده�بازدید�کننــدگان�داخلــی�و�خارجــی�را�
فراهــم�کــرد�

ــب�و�کاری،� ــال�کس ــش�از��۱۰۰فع ــور�بی ــا�حض ب
ــوان� ــه�عن ــان�ب ــی�کرم ــهرک�های�صنعت ــرکت�ش ش
نهــاد�توســعه�ای،�پــروژه�توســعه�خوشــه�فــرش�
ــدف� ــا�ه ــان�را�در��۲۰بهمــن��۱۳۹۳ب دســتبافت�کرم
ــوده� ــاز�نم ــان�را�آغ ــرش�کرم ــی�ف ــام�جهان ــای�ن احی

ــت� اس
انجمــن� شــده،� ایجــاد� تشــکل�های� از� یکــی�
حضــور� کــه� اســت� کرمــان� دســتبافت� فــرش�
دســت�باف� فــرش� مجموعــه� نــام� بــه� مشــترک�
ــتباف� ــرش�دس ــی�ف ــگاه�بین�الملل ــان�در�نمایش کرم
اســت� داده� قــرار� کار�خــود� برنامــه� در� را� �ایــران�
راهبــرد�اصلــی�توســعه�خوشــه�فــرش�دســت�باف�
کرمــان�بــر�توســعه�بــازار�متمرکــز�اســت��تیــم�توســعه�
ــر� ــد�ب ــا�تاکی ــدف،�ب ــن�ه ــق�ای ــرای�تحق ــه�ب خوش
اعتمادســازی،�شــبکه�ســازی�و�فعالیت�هــای�مشــترک�

فعــاالن�ایــن�صنعــت�و�تکیــه�بــر�ســرمایه�های�
منحصــر�بــه�فــرد�صنعــت�فــرش�کرمــان�ماننــد�غنــای�
طرح�هــای�بی�نظیــر�رنگــرزی�طبیعــی�و�گیاهــی،�
ــرش�و� ــوز�ف ــد�و�دلس ــاالن�متعه ــر،�فع ــدگان�ماه بافن
تمرکــز�بــر�بهبــود�و�ارتقــای�ایــن�فعالیت�هــا�و�معرفــی�
ــتباف� ــرش�دس ــی�ف ــازار�جهان ــا�در�ب ــته�آن�ه شایس

ــد� ــال�می�کن ــتمری�را�دنب ــالش�مس ت
در�ایــن�بیــن�اتــاق�بازرگانی�کرمــان�ایجــاد�و�تقویت�
تشــکل�های�بخــش�خصوصــی�و�بهبــود�فضــای�کســب�
و�کار�را�در�اولویــت�دســتور�کار�خــود�قــرار�داده�اســت�تا�
�فــرش�کرمــان�بــه�اوج�شــکوه�و�رونــق�خــود�بازگــردد�
تشــکیل�انجمــن هــا�یــا�تشــکل�هایــی�از�خــود�فعــاالن�
صنعــت�قالــی�کرمــان�بــه�شــکل�یــک�نهــاد�قــوی�از�
همــه�ی�حلقــه�هــای�صنعــت�فــرش�بــا�حضــور�فعــال�
ــق� ــاء�و�رون ــرای�احی ــت�ب ــن�صنع ــاالن�ای همــه�ی�فع
صنعــت�فــرش�دســتباف�کرمــان�از�اهــم�برنامــه�هــای�
فعالیت�اتاق�و�کمیســیون�قالی�و�صنایع�دســتی�اســت��
همــکاری�اداره�فــرش،�شــرکت�شــهرک�های�صنعتــی�و�
ــردی� ــند�راهب ــرای�س ــان�در�اج ــی�کرم ــاق�بازرگان ات
توســعه�خوشــه�فــرش�دســتباف�کرمــان�مســیری�برای�
�احیــای�شــکوه�و�رونــق�بــازار�ایــن�هنــر�صنعــت�اســت

همبستگی میان تولیدکنندگان  ½
فرش کرمان

خانــم�فخــری��اهلل�توکلــی�رییــس�کمیســیون�قالــی�
ــه� ــا�ماهنام ــو�ب ــان�در�گفت�وگ ــتی�کرم ــع�دس و�صنای
ــاق� ــیون�ات ــئول�کمیس ــد:�دو�دوره�مس ــفر�می�گوی س
بازرگانــی�کرمــان�را�برعهــده�دارم�و�رســالت�اتــاق�
حمایــت�از�تشــکل�ها�بــوده�اســت��بــا�همــکاری�
کرمــان� اســتان� صنعتــی� شــهرک�های� شــرکت�
ــرش� ــدگان�ف ــان�تولید�کنن ــتگی�می ــتیم�همبس توانس
ــش،� ــال�های�پی ــه�در�س ــم��چراک ــاد�کنی ــان�ایج کرم
فــروش�فــرش�کرمــان�در�بــازار�از�ســوی�دالالن�انجــام�
می�گرفــت�و�از�ایــن�رو�نیــاز�بــه�یــک�انســجام�داشــتیم�

ــا�شــود�� ــان�احی ــرش�کرم ــد�ف ــا�برن ت
ــطه� ــه�واس ــان�ب ــرش�کرم ــی�و�ف ــبختانه�قال خوش

محمد مهدی غفوری

ر ا   ا  م   ا    ا    

ــالل و  ــهرت، ج ــا ش ــم ب ــود را از قدی ــام خ ــه ن ــرش، ک ــی و ف قال
جبــروت کرمــان درامیختــه، نزدیــک  بــه چهــار قــرن بــا آوازه کرمــان 
ــای  ــان مزیت ه ــی کرم ــر قال ــای بی نظی ــرح و نقش ه ــت. ط ــو اس همس
ــان  ــان و نقاش ــت ترین طراح ــر چیره دس ــردی دارد. از هن منحصربه ف

فــرش بهــره فــراوان بــرده اســت. طراحــان فــرش کرمــان در خالقیــت، 
ــان،  ــار ایش ــوده  و در کن ــهره ب ــاز ش ــکنی از دیرب ــو آوری و ساختارش ن
ــا  ــیرجان را ب ــم س ــوب پش ــاف مرغ ــی الی ــت کرمان ــگ رزان زبردس رن
ــرار  ــن قالی هــا مــورد اســتفاده ق اســتفاده از گیاهــان و طبیعــت در ای
ــا  ــا و ب ــف، زیب ــی ظری ــی فرش های ــان کرمان ــه قالی باف ــد. پنج داده ان
کیفیــت را بــه بازارهــای جهانــی عرضــه می کنــد. نــام قالــی کرمــان بــا 
نام هــای خــوش آوازه ای در تجــارت فــرش گــره خــورده اســت. فــرش 
و قالــی کرمــان از دیربــاز معــروف بــوده و ضــرب المثل هــا از کیفیتــش 

می گوینــد.
ــه  ــه ده ــان، در س ــس کرم ــی نفی ــت فرش باف ــود، صنع ــن وج ــا ای ب
گذشــته از جایــگاه  شایســته خــود بهــره نبــرد. حــال آن کــه امســال، 
ــرکت  ــا ش ــان ب ــاروزی کرم ــادن و کش ــع و مع ــی ، صنای ــاق بازرگان ات
ــتباف  ــرش دس ــب و کار ف ــه کس ــان و خوش ــی کرم ــهرک های صنعت ش
کرمــان و راور، طرحــی نــو درانداخته انــد و تمامــی ظرفیت هــا و 
ــتی  ــع دس ــگاه صنای ــان را در نمایش ــرش کرم ــر ف ــای هن توانمندی ه

ــه نمایــش گذاشــتند. تهــران ب

فرش کرمان�
طبیعت ایران
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ــه� ــی�ک ــرب�المثل ــل�ض ــهرت�دارد��مث ــود�ش ــت�خ ــگار�و�ظراف ــگ�و�ن ــابقه،�رن س
ــد�� ــال�می�زنن ــان�مث ــی�کرم ــد�قال ــه�مانن ــوب�را�ب ــای�مرغ چیزه

�امســال�توانســتیم�حضــور�مبــل�و�قالــی�کرمــان�و�راور�را�در�نمایشــگاه�
روح� چراکــه� اســت،� برخــوردار� ویــژه�ای� اهمیــت� از� کــه� باشــیم� داشــته�
تــازه�ای�بــه�ایــن�مشــارکت�در�غرفه�هــای�اســتان�کرمــان�بخشــیده�اســت�
مــی�رود� به�شــمار� مــا� اهمیــت� بــا� و� پررنــگ� دســتی� صنایــع� جــزو� �و�
در�ســال�های�قبــل�در�بــازار�اروپــا،�یــک�فــرش�ســه�متــری�کرمــان�تــا�االن�رکــورد�
فــرش�را�در�جهــان�داشــته�اســت��فســال�هــای�قبــل،�غرفه�هــای�کرمــان�پراکنــده�
بودنــد�ولــی�امســال�بــا�کمــک�اتــاق�بازرگانــی�و�بقیــه�دوســتان�توانســتیم�همــه�را�

یــک�دل�کنیــم�و�یــک�راســته�از�نمایشــگاه�را�در�اختیــار�داشــته�باشــیم�
از�تاثیــرات�پــر�رنــگ�ایــن�همدلــی�افزایــش�فــروش�بــوده�کــه�در�صــورت�نیــاز�

ــند� ــم�باش ــار�ه ــر�لحــاظ�کمــک�و�ی ــد�از�ه ــا،�می�توانن غرفه�ه
خانــم�توکلــی�دربــاره�برنامه�هــای�آینــده�بــرای�مشــارکت�قــوی�تولیدکننــدگان�
فــرش�کرمــان�یــادآور�شــد:�ســال�بعــد�فــرش�و�قالــی�کرمــان�جایــگاه�خــودش�را�
پرصالبت�تــر�از�قبــل�حفــظ�خواهــد�کــرد���هدف�مــان�احیــای�جایــگاه�فــرش�کرمــان�

و�توســعه�آن�اســت��
شــرکت�در�نمایشــگاه�دموتکــس�آلمــان�و�نیــز�مشــارکت�در�فضای�ســیصد�متر�از�

نمایشــگاه�مشــهد�بــرای�فــرش�کرمــان�را�برنامه�ریــزی�می��کنیــم�
مجیــد�غفــاری�مدیر�عامــل�شــرکت�شــهرک�های�صنعتــی�اســتان�کرمان�
گفــت: ماهنامــه� خبرنــگار� بــه� کرمــان،� فــرش� خوشــه� دربــاره� �نیــز�
شــرکت�شــهرک�های�صنعتــی�از�زیرمجموعه�هــای�وزارت�صنعــت�معــدن�و�تجــارت�
ــر�ســاخت�و�کار� ــد،�اول�ایجــاد��زی ــی�فعالیــت�می�کن ــه�اصل ــه�در�دو�زمین اســت�ک
�ســخت�افزاری��بــرای�اســتقرار�صنایــع��و�بخــش�دوم��حمایت�از�صنایع�کوچک�اســت�
بــرای�توســعه�ایــن�بخــش،�مدل�هایــی�طراحــی�شــده�کــه�در�تمــام�دنیــا�اســتفاده�
ــان� ــا�در�اســتان�کرم ــا،�توســعه�خوشــه�ای�اســت،�م ــن�مدل�ه می�شــود��یکــی�از�ای
عمــال�بــر�توســعه�چهــار�خوشــه�متمرکــز�هســتیم��اول،�خوشــه�پســته�و�خرمــا�بــود،�
�خوشــه�های��فــرش�کرمــان�و�راور�و�محصــوالت�گلخانــه�ای�در�مرحلــه�انجــام�اســت�
ــن� ــل�داده�می�شــود��ای ــه�بخش�خصوصــی�تحوی ــت�ب ــن�خوشــه�ها�در�نهای ــه�ای هم
خوشــه�ها�کســب�و�کار�هــای�خــرد�را�شناســایی�کــرده،�نقــاط�ضعــف�آن�هــا�را�پیــدا�
می�کننــد�و�بــا�تجهیــز�منابــع�و�هــم�افزایــی�آن�هــا��باعــث�توســعه�ایــن�کســب�و�کار�

هــای�خــرد�می�شــوند�
ــل� ــای�مشــترک�و�عوام ــازار�و�چــه�خرید�ه ــق�ب ــف،�چــه�از�طری �از�طــرق�مختل
ــای� ــایل�و�چالش�ه ــرد�و�مس ــورت�می�گی ــناختی�ص ــه�ش ــر�مطالع ــف�دیگ مختل
آن�را�بررســی�می�کنیــم���بعــد�از�شناســایی�نقــاط�قــوت،�بــه�عنــوان�یــک�
ــه� ــی�مشــخص�می�شــود�ک ــه�عملیات ــا�برنام ــایی�آن�ه ــر�اســاس�شناس محــرک،�ب
از�جملــه�ایــن�برنامه�هــا،�شــرکت�در�نمایشــگاه�هاســت��باتوجــه�بــه�ارتبــاط�
ــرش� ــی،�ف ــم�افزای ــا�ه ــتان،�ب ــی�اس ــاق�بازرگان ــت�ات ــا�ریاس ــک�ب ــیار�نزدی بس
�کرمــان�و�راور�را�در�حضــوری�یکپارچــه،�در�نمایشــگاه�هــا�مطــرح�می�کنیــم�
افــرادی�کــه�توانســتند�نیــروی�محــرک�ایــن�بخــش�باشــند،�خــود�صاحبــان�ایــن�
صنعــت،�تجــار�و�تولیدکننــدگان�در�وحلــه�اول�و�در�وحلــه�دوم�ایــن�حمایــت�بخــش�
خصوصــی�بــوده�کــه�ایــن�انــرژی�و�هــم�افزایــی�را�شــکل�داده�کــه�واقعــا�پــای�کار�
آمدنــد�و�باعــث�شــدند�تا�این�خوشــه��شــکل�بگیــرد�و�از�دل�این�خوشــه�یــک�انجمن�
فــرش�تشــکیل�بشــود�کــه�عامــل�توســعه�آن�ســرکار�خانــم�کنعانیــان�بودنــد�و�اتاق�و�
�همــکاران�مــا�هــم�در�شــرکت�شــهرک�های�صنعتــی�در�ایــن�موضوع�ســهم�داشــتند�

ــان� ــا�هم�چن ــای�م ــرد:�برنامه�ه ــان�ک ــه�بی ــود�را�این�گون ــدف�خ ــه�و�ه ــان�برنام ایش
ادامــه�دارد،�چنــد�پــروژه�جدیــد�در�دســت�داریــم�بــرای�حفــظ�هویــت�فــرش�کرمــان�
و�هــدف�مــا�در�آینــده�ای�نزدیــک�ایــن�اســت�کــه�ایــن�کســب�و�کارهــای�خــرد�بــه�
یــک�هــم�افزایــی�و�بلوغــی�برســند�کــه�تحــت�عنــوان�انجمــن�فــرش�کرمــان�بتوانند�

راه�خــودرا�پیــدا�کننــد�

غرفه داران چه می گویند؟ ½
ــع�دســتی�تهــران�هریــک�دیدگاه�هــای� ــی�در�نمایشــگاه�صنای ــه�داران�کرمان غرف
ــه�حســین� ــق�ب ــی�متعل ــرش�و�قال ــار�نفیــس�ف ــد���یکــی�از�آث ــان�کردن خــود�را�بی
جــان�ابوالهــادی�اســت�کــه�حرفــه�خــود�را�از�هفــت�ســالگی�شــروع�کــرده�و�موفــق�
ــت� ــتاد،�کیف ــن�اس ــار�ای ــت��آث ــده�اس ــکو�ش ــازمان�یونس ــوح�از�س ــت�ل ــه�دریاف ب
ــت�کنــد� ــه�جهانیــان�ثاب ــی�را�ب ــگار�فــرش�دســتباف�ایران ــودن�نقــش�و�ن ــاب�ب �و�ن
ــدی� ــفر�رضایت�من ــه�س ــا�ماهنام ــو�ب ــادی�در�گفت�وگ ــی�ابواله ــان�عل ــد�ایش فرزن
ــرد� ــان�ک ــان�بی ــای�کرم ــودن�غرفه�ه ــا�ب ــع�و�یک�ج ــه�تجمی ــبت�ب ــود�را�نس خ
�و�گفــت�کــه�فرش�هــای�ایشــان�دارای�شناســنامه�و�برنــدی�جهانــی�اســت�
ــه� ــابقه�ب ــرن�س ــم�ق ــا�نی ــدان�ب ــادی�و�فرزن ــین�جان�ابواله ــی�حس ــدی�قال تولی
بافــت�نفیس�تریــن�قالــی�و�قالیچه�هــای�کرمــان�و�هم�چنیــن،�تولیــد�کننــده�
مرغــوب� گره�هــای� و� گیاهــی� رنگ�هــای� بــا� رفســنجان،� کرمــان-� فــرش�
شــهره�اســت��ایشــان،�در�اســتان�کرمــان�چهــره�شناخته�شــده�ای�اســت���از�
تولیــدات�ایشــان�می�تــوان�بــه�فرش�هــای��۳۰۰جفــت�و�فــرش�دورو�اشــاره�
ــود� ــا�نم ــان�اعط ــای�ایش ــه�کار�ه ــری�ب ــکو�مه ــال��۲۰۱۰یونس ــه�در�س ــرد�ک �ک
آقــای�علــی�ابوالهــادی�در�توضیــح�ویژگــی�و�مزیــت�فــرش�کرمــان�نســبت�بــه�ســایر�
ــود� ــث�می�ش ــرش،�باع ــوع�ف ــن�ن ــاده�ی�ای ــم�فوق�الع ــه�پش ــح�داد�ک ــا�توضی فرش�ه
ــت�فنــری�دارد�کــه� ــر�شــود�و�اصطالحــا�حال ــا�بخــورد�و�مرغوب�ت هرچــه�بیشــتر�پ
کمتــر�کســی�از�ایــن�موضــوع�باخبــر�اســت�و�بــه�واســطه�ایــن�ویژگــی�همیشــه�نــو�و�
چشــم�نواز�بــه�نظــر�می�رســد���ایــن�فــرش�از�روی�نقــش�و�پشــم�خــود�قابــل�تمیــز�
اســت�و�می�تــوان�مدعــی�شــد�کــه�فــرش�کرمــان�مــادر�همــه�ی�فرش�هــا�به�شــمار�
مــی�رود��بســیاری�از�فرش�هــای�مطــرح�دنیــا�از�روی�ایــن�نقش�هــا�الگــو�گرفتــه�انــد�
ولــی�بــه�واســطه�تبلیغــات�پاییــن،�شــاید�نتوانســته�نقــش�پــر�رنگ�تــری�نســبت�بــه�

ســایر�برند�هــا�در�بیــن�عــام�مــردم�داشــته�باشــد�
ــابقه�دارد� ــال�س ــه��۲۰س ــب�ب ــه�قری ــا�ک ــن�کار�ه ــن�و�نفیس�تری از��ظریف�تری
می�تــوان�بــه�تولیــدات�عبــاس�ابوالهــادی،�اشــاره�کــرد�کــه�از�مزیــت�کارهــای�ایشــان�
ــرد� ــاره�ک ــوش�اش ــوع�نق ــاال��و�تن ــگ،�رج�شــمار�ب ــودن�رن ــی�ب ــه�طبیع ــوان�ب �می�ت
ایشــان�از�تاثیــرات�مثبــت�بــودن�غرفه�هــای�کرمــان�در�کنــار�هــم�و�پرا�کنــده�نبــودن�

آن�گفــت�و�ابــراز�خوشــنودی�نمود��
ــه�نحــوه�آماده�ســازی�فــرش�اشــاره�کوتاهــی�کــرد�و�گفــت:� عبــاس�ابولهــادی�ب
بــه�طــور�متوســط�اگــر�یــک�فــرش�یــک�متــر�و�نیمــی�روی�رج�شــمار��۵۰بخواهــد�
ــاه�طــول�می�کشــد� ــج�ســاعت�حــدود�ســه�م ــا�پن ــار�ی ــا�روزی�چه ــه�شــود،�ب �بافت
کرمــان�فرش�هــای�نفیســی�دارد�بــرای�نمونــه�در�همیــن�نمایشــگاه،�یــک�تابلوفــرش��

قالــی�قدیمــی��۸۰۰میلیــون�تومــان�قیمت�گــذاری�شــده�اســت�

گلیم سیرجان در مسیر ثبت جهانی ½
گلیــم�ســیرجان�کرمــان�ریزبافت�تریــن�گلیــم�جهــان�و�به�عنــوان�بهتریــن�گلیــم�
دنیــا�شــناخته�شــده�کــه�هم�اکنــون�در�شــرف�ثبــت�جهانــی�اســت��در�آلمــان�بــه�
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خانم فخری اهلل توکلی، رییس کمیسیون قالی و صنایع دستی، آقای مجید غفاری رییس شرکت های صنعتی استان کرمان، اقای سلطانی  معاونت توسعه صنایع کوچک و خانم کنعانیان  مدیر پروژه خوشه 
کسب و کار فرش دستباف کرمان و راور تالش مستمری را برای احیای آوازه فرش دستباف کرمان دنبال می کنند 

آن�گلیــم�آهنــی�می�گوینــد��از�نظــر�قیمتــی�هــم�بــه�گونــه�ای�اســت�کــه�هرکســی�
قــدرت�خریــد�آن�را�دارد�

آقــای�حمیــد�محمــودی،�معــاون�شــرکت�تعاونــی�فیــروزه�ســمنگان،�کارآفریــن،�
ــم�و� ــه�گلی ــه�ارای ــه�ب ــت�ک ــه�کار�اس ــغول�ب ــوری�از��۱۳۷۰مش ــر�کش ــد�برت برن
گلیم�فــرش�و�فرش�هــای�ســوزنی�شــهرت�دارد�بــه�خبرنــگار�ماهنامــه�گفــت:�امســال�
توانســتیم�بــازار�هدف�مــان�را�پیــدا�کنیــم��زیــرا�امســال�هرکــس�کــه�غرفــه�کرمــان�
ــک�جــا� ــان�ی ــرش�کرم ــه�داران�ف ــر�شــد�کــه�چه�طــور�غرف ــد�نمــود،�متحی را�بازدی
ــای�بیشــتری� ــز�شــدیم�و�مشــتری�ه ــا�متمای ــه�ه ــه�غرف ــا�هم جمــع�شــده�اند؟�ب

جــذب�کردیــم�
آقــای�محمــودی�در�پاســخ�بــه�پرسشــی�دربــاره�تمایــز�گلیــم�ســیرجان�بــا�بقیــه�
ــه� ــال�ب ــه�روز�دارد�و�هرس ــای�ب ــیرجان،�طرح�ه ــرش�س ــم�ف ــت:�گلی ــا�گف گلیم�ه
ــرح� ــد�و�دو�ط ــم�متفاوت�ان ــا�باه ــام�طرح�ه ــود��تم ــزوده�می�ش ــا�اف ــوع�طرح�ه تن
مشــابه�در�آن�پیــدا�نمی�کنیــد��بافــت�گلیــم�ســیرجان،�بهتریــن�نــوع�گــره�را�داردکــه�
بــه�آن،�گــره�ترکــی�می�گوینــد�و�نــوع�آن�بــه�گونــه�ای�اســت�کــه�باعــث�می�شــود�
ــا�بافــت�قشــقایی�یکــی�اســت���از� ســال�های�ســال�کار�کنــد��از�نظــر�نــوع�بافــت�ب

ــم�� ــگ�گیاهــی�اســتفاده�می�کنی رن
آقــای�محمــودی��دربــاره�تفاوت�هــای�گلیــم�بــا�گبــه�توضیــح�داد:��گبــه�مزیت�های�
طبــی�دارد��همیــن�پشــم�دســت�ریس�کــه�در�گبــه�اســتفاده�می�شــود�در�گلیــم�هــم�
مــورد�اســتفاده�قــرار�می�گیــرد��بــا�توجــه�بــه�ایــن�کــه�رنــگ�مــورد�اســتفاده�
در�گلیــم�ســیرجان،�طبیعی�اســت،�همــان�خاصیــت�گبه�را�
حفــظ�می�کنــد��بــا�ایــن�تفــاوت�کــه�گبــه�نــرم�تــر�اســت�
بــا�ایــن�مزیــت�کــه�گلیــم�نقــوش�و�طــرح�هــای�ریزتــر�

ــری�دارد� ومتنوع�ت
از�او�پرســیدیم�کــه�بــه�چــه�نــوع�حمایت�هایــی�نیــاز�
دارد��او�در�پاســخ�گفــت:�حمایــت�در�حضــور�مســتمر�و�
پررنگ�تــر�در�نمایشــگاه�هــا،�حمایــت�در�تولیــد�متبلــور�
می�شــود�تــا�بتوانیــم�بافنده�هــای�بیشــتری�را�مشــغول�
بــه�کار�کنیــم،�خودمــان�رنــگ�رزی�و�قالی�شــویی�مان�را�
انجــام�بدهیــم�و�تهیــه�و�تولید�مــواد�اولیه�را�سروســامان�

دهیم�
ایــن� ادامــه� در�
آقــای� گــزارش�
بقایــی� محمدرضــا�
فعــال� ســوم� نســل�
ــرش� ــب�و�کار�ف در�کس
پیشــینه� از� کرمــان،�
نســل� گفــت:� خــود�

ســومی�هســتم�کــه�در�کســب�و�کار�فــرش�در�کرمــان�فعالیــت�می�کنــم��پــدرم�علــی�
بقایــی�هــم�در�ایــن�حرفــه�کار�می�کــرد��در�ســرای�عباســی�،�کوچــه�کبابــی�هــا�و�

هســتیم� مشــهور� تهــران� شــهر� در� فروردیــن� ســرای�
آقــای�زنــدی�مســئول�اتحادیــه�فــرش�شهرســتان�رفســنجان�اســتان�کرمــان�نیــز�
افــزود:�در�ســال�های�اخیــر�متاســفانه�بســیاری�از�طرح�هــای�فــرش�کرمــان�را�چــون�
ثبــت�نشــده�بــود،�بــر�روی�فرش�هــای�ماشــینی�بــاف�اجــرا�کردنــد��ایــن�در�حالــی�
ــای�دســت�باف�یکســان� ــا�فرش�ه ــای�ماشــینی�ب ــب�فرش�ه ــه�قیمــت�اغل اســت�ک
اســت��فــرش�کرمــان�متاســفانه�چندیــن�ســال�بــود�کــه�تکــراری�بافــی�داشــت��امــا�
ــد�وارد� ــای�جدی ــگ�انجــام�شــد�و�کاره ــوع�رن ــر�تن خوشــبختانه�در�ســال�های�اخی

ــود� ــازار�می�ش ب

مبل قالی کرمان، میراث دیروز، گنجینه امروز ½
امســال�نمایشــگاه�صنایــع�دســتی�تهــران�شــاهد�حضــور�مبل�هــای�قالــی�بــود�کــه�
بــا�برنــد�چوبینــه�معرفــی�شــد��آقــای��ســعید�نوحــی�مدیر�ایــن�مجموعــه�دربــاره���این�
ــی� ــه��۱۰۰ســال�قبــل�بر�می�گــردد�زمان ــن�ســبک�کار�ب طــرح��توضیــح�می�دهــد:�ای
کــه�غالمعلــی�نوحــی�جــد�بنــده،�در�رشــته�نجــاری�و�مبل�ســازی�در�شــهر�کرمــان�
فعالیــت�داشــت�و�رئیــس�صنــف�بــود��پــدر�بــزرگ�مــن�معــروف�به�اوســتا�ماشــاهلل�در�
نجــاری�تبحــر�داشــت��بعــد�از�ایشــان�شــش�فرزنــدش�در�رشــته�مبل�ســازی�و�صنایع�
ــاره�مبل�قالی�هــا�افــزود:�مبــل�قالــی�کرمــان� چــوب�کار�می�کننــد��آقــای�نوحــی�درب
محصولــی�بی�نظیــر�اســت�کــه�بیــش�از��۲۵۰ســال�در�کرمــان�قدمــت�دارد���در�قدیــم�
ــد�� فقــط�خان�هــا�و�متمولیــن،�مبــل�قالــی�را�در�خانه�هــای�خــود�چیدمــان�می�کردن
ــت� ــان�زین ــی�کرم ــل�و�قال ــا�مب ــای�خــود�را�ب ــان�خانه�ه ــردم�کرم ــت�م حــاال�اکثری

می�دهنــد��امــروزه�قشــر�مرفــه�کرمــان�مبــل�و�قالــی،�جهیزیــه�دخترانشــان�اســت�

وزیری: پربارترین نمایشگاه تاریخ فرش ایران را در  ½
مشهد رقم می زنیم

حســین�وزیــری�از�اتحادیــه�فروشــندگان�فــرش�دســتباف�کرمــان�نیز�که�از�ســال�
�۱۳۶۶وارد�حرفــه�تولیــد�فــرش�دســت�باف�شــده�اســت،�بــه�ماهنامــه�گفــت:�پــدرم�از�
ســال��۱۳۳۹در�کار�فــرش�اســت�و�پدربزرگــم�از�ســال�۱۳۰۹��پدر�بزرگــم�کار�رنگرزی�
و�نقاشــی�فــرش�و�تولیــد�بــرای�کمپانــی�های�امریکایــی�را�داشــته�و�تعــدادی�از�فرش�
ــری�اســت��ایشــان��۲۹۷ ــد�وزی ــا�برن ــده�می�شــود�ب ــاوران�دی ــه�در�کاخ�نی ــی�ک های

دســتگاه�قالــی�بافــی�و�طرح�هــای�جدیــدی�کــه�ابــداع�کــرده�انــد�
ــده� ــکاری،�ای ــی�و�هم ــد:�کار�گروه ــادآور�ش ــو�ی ــن�گفت�وگ ــری�در�ای ــای�وزی آق
خوبــی�بــوده�و�در�فضــای�رقابتــی�امــروز�بســیار�اهمیــت�دارد��مــا�امیــد�به�نمایشــگاه�
ــرای� ــوع�نقشــه،�ب ــل�نداشــتن�تن ــه�دلی ــم،�چــون�مشــهد�ب ــده�در�مشــهد�داری آین
ــا� ــان�و�ب ــرش�کرم ــا�ورود�ف ــاج�دارد��ب ــر�احتی ــهرهای�دیگ ــز�و�ش ــه�تبری ــروش�ب ف
ــه�و��۲۰۰۰ ــدود��۱۶۰۰نقش ــوع�ح ــری�و�تن ــی��۳۰۰مت ــه�اختصاص ــتن�غرف داش
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فــرش�در�ســایزهای�مختلــف�می�توانیــم�پربارتریــن�نمایشــگاه�تاریــخ�فــرش�ایــران�
ــار�در� ــن�ب ــرای�اولی ــیراز�و�ب ــهد�وش ــور�در�مش ــان�حض ــم��برنامه�هایم ــم�بزنی را�رق
نمایشــگاه�دموتکــس�آلمــان�خواهــد�بــود��یــک�رزومــه�کاری�در�پایــان�برگشــتمان�
خواهیــم�داشــت�و�ســعی�داریــم�بــرای�اولیــن�بــار�مرجعــی�بــرای�فرش�هــای�کرمــان�
درنظــر�بگیریــم�کــه�اســتانداردی�باشــد�بــرای�همــه�فرش�هــای�کرمــان��مهــم�تریــن�

مرجعــی�کــه�درنظــر�داریــم:
۱-�استفاده�از�سایز�های�جدید

ــه�از� ــه�ای�ک ــا�مجموع ــوان�تنه ــه�عن ــادی�ب ــای�ابواله ــد�آق ــتفاده�از�برن ۲-��اس
محصــول�رنــگ�رزی��۱۰۰درصــد�گیاهــی�در�جنــوب�شــرق�ایــران�اســتفاده�می�کنــد
۳-�اســتفاده�از�برنــد�ابوالهــادی�بــه�عنــوان�برنــد�ملــی�کــه�ثبــت�یونســکو�شــده�و�

بافــت�هــای�بــا�رج�بــاال
۴-�استفاده�از�ابریشم�در�بافت�فرش�های�کرمان�برای�کشور�های�اروپایی

ــان�و�راور� ــرش�دســتباف�کرم ــروژه�توســعه�خوشــه�ف ــر�پ ــان�مدی ــم�کنعانی خان
دربــاره�چگونگــی�شــکل�گیری�انجمــن�و�هماهنگــی�بــرای�مشــارکت��تولیدکنندگان�
ــا�همــه�مزیت�هــای�فــرش� برجســته�فــرش�کرمانــی�در�نمایشــگاه�تهــران�گفــت:�ب

ــازار�تنــزل�پیــدا�کــرد�مــدام� ــگاه�آن��در�ب کرمــان،�از�حــدود��۲۰ســال�پیــش،�جای
کم�رنــگ�و�کــم�رنگ�تــر�شــد،�تعــداد�فــرش�فروشــانی�کــه�در�بــازار�تهــران�هســتند�
رغبتــی�نشــان�ندادنــد،�تاجــران�خارجــی�کم�تــر�شــده،�تــا�ســال��۱۳۹۳کــه�شــرکت�
ــت� ــت�و�رقاب ــه�مزی ــه�ب ــا�توج ــرد�ب ــم�می�گی ــان�تصمی ــی�کرم شــهرک�های�صنعت

پذیــر�بــودن�فــرش�کرمــان،�خوشــه�کســب�وکار�کرمــان�را�تاســیس�کنــد�
فلســفه�خوشــه�های�کســب�وکاری�این�گونــه�اســت�کــه�یــک�کســب�و�کار�وقتــی�
کــه�تنهــا�کار�می�کنــد�رقابــت�پذیــر�نیســت�و�اگــر�در�شــبکه�های�همــکاری�و�کار�
گروهــی�قــرار�بگیــرد�و�فرصت�هــای�مشــترکش�را�دریابــد�و�درکنــار�هــم�چالش�هــای�

مشترک�شــان�را،�رفــع�کننــد�آن�زمــان�رقابــت�پذیــر�می�شــود�
ــن�فلســفه�در�شــرکت�شــهرک�های�صنعتــی�کرمــان�تشــخیص� ــا�ای ــن�ب بنابرای
دادنــد�کــه�موضــوع�انــزوای��فــرش�کرمــان�را�بــا�مــدل�توســعه�خوشــه�ای�برطــرف�
ــور�در� ــات�و�حض ــودن�تبلیغ ــر�ب ــازار�و�هزینه ب ــی�ب ــه�پویای ــه�ب ــا�توج ــد��ب کنن
نمایشــگاه�ها،�یــک�واحــد�اقتصــادی�از�پــس�ایــن�هزینه�هــا�برنمی�آمــد�پــس�شــرکت�
شــهرک�های�صنعتــی�اســتان�کرمــان�در�ســال��۱۳۹۳پــروژه��توســعه�خوشــه�کســب�
و�کار�فــرش�دســتباف�کرمــان�را�شــروع�کــرد���از�همــان�ابتــدا،�اتــاق�بازرگانی�اســتان�
کرمــان�هــم�پرقــدرت�بــا�تاکیــد�بــر�اعتمادســازی،�ایجــاد�شــبکه�های�همــکاری�بیــن�
ــازار�از� ــا�هــدف�توســعه�ب فعــاالن�صنعــت�و�افزایــش�ســرمایه�اجتماعــی�صنعــت�ب
ایــن�پــروژه�حمایــت�کردنــد،�ســرکار�خانــم�اهلل�توکلــی�کــه�رئیــس�کمیســیون�قالــی�
و�صنایــع�دســتی�اتــاق�بازرگانــی�اســتان�کرمــان�اســت،�یکــی�از�طرفــداران�شــروع�
پــروژه�خوشــه�ای�بودنــد��ایشــان�از�مــن�خواســتند�بــه�عنــوان�عامــل�توســعه،��کار�را�
شــروع�کنــم�و�خودشــان�بــا�شــرکت�شــهرک�ها�کار�را�پیــش�بردنــد�تــا�مــا�توانســتیم�
ایــن�پــروژه�را�از�بهمــن��۱۳۹۳شــروع�کنیــم��بیشــترین�تمرکــز�فعالیت�هــای�پــروژه�
ــا�هــدف�توســعه� ــرای�اجــرای�آ�نهــا�ب ــر�فعالیت�هــای�مشــترک�و�شــبکه�ســازی�ب ب
بــازار�بــوده�اســت�کــه�در�ســال�ســوم�نتایــج�خــود�را�بــه�روشــنی�نشــان�مــی�دهــد��
در�حقیقــت�عامــل�توســعه�بــه�عنــوان�تســهیل�گر�بــرای�افزایــش�ســرمایه�اجتماعــی�
ــه� ــه�روحی ــرد�ک ــی�ب ــش�م ــه�ای�پی ــه�گون ــا�را�ب ــت�فعالیت�ه ــاالن�صنع ــن�فع بی
همــکاری�و�هــم�افزایــی�بیــن�آن�هــا�شــکل�بگیــرد��گردشــگران�مــی�تواننــد�از�تمــام�

فراینــد�تولیــد�فــرش�دســتباف�کرمــان�بازدیــد�نماینــد�

z گروه طراحی فرش صبا
علیرضا�داور�۰۹۱۳۹۴۲۲۵۴۶

alirezadavar@gmail�com

z کارگاه نقش قالی رضوانی
سارا�رضوانی����۰۹۱۳۷۵۵۸۲۲۹

Rezvani۳۴۷۷
z نویدی نژاد

کاوه�نویدی�نژاد�۰۹۱۲۶۶۰۶۶۱۰
Kaveh�n۶۲@gmail�com

z گروه تولیدی فرش عباس ابوالهادی
۰۹۱۳۳۹۱۶۰۹۶�-��۰۳۴۳۴۳۳۰۰۶۰

  rafsanjan_abolhadi

z فرش دستباف وزیری
وزیری��۰۹۱۳۲۹۸۰۰۹۸

z خدمات تکمیلی حبیب مظاهری
حبیب�مظاهری�۰۹۱۵۹۰۹۲۲۴۷

z کارگاه رنگرزی روماک
سید�صادق�ابوالحسنی

۰۹۱۳۳۹۸۸۵۲۱
 natural�dyeing��

roomakcarpet@yahoo�com
z شرکت تعاونی فرش دستباف آراتانگار

بهاره�یزدان�پناه��۰۹۱۹۷۲۸۶۱۲۰
ARATACARPET�COM�
��info@aratacarpet�com

aratacarpet

z فرش دستباف افضلی
مدیریت:�افضلی�۰۹۱۳۶۶۰۲۷۷۱

z تولیدی فرش کاظمی پور
مدیریت:�مصطفی�کاظمی�پور

۰۹۱۳۲۹۷۹۵۸۷
 Mustafa_kazemipour

z فرش دستباف گنجینه ماندگار
فخری�اهلل�توکلی�۰۹۱۲۲۲۱۶۷۸۲

z  حســین جان قالی  تولیــدی 
ابوالهادی و فرزندان

۰۹۱۳۱۹۱۳۶۴۰�-�۰۳۴۳۴۳۲۸۴۴۴
www�abolhadi-carpet�com

 Amir�abolhadi
z مبل قالی چوبینه

مدیریت:�سعید�نوحی
۰۹۱۳۱۴۰۱۱۶۷�-��۰۹۳۴۳۲۴۷۱۴۹۰

 Ghasr_choobine
moblghalichoobineh

z فرش دستباف دانش
رستمی�راوری�۰۹۱۳۱۴۲۲۱۷۴

z کارگاه دارکشی حاج ملک
حاج�ملک�۰۹۱۳۲۹۸۸۹۵۷

z شرکت فرش فیروزه سمنگان
محمودی�۰۹۱۳۳۷۸۵۵۳۴-۳۵

 mahmoudicarpet
z تولیدی فرش دستباف کاربخش راوری

محمد�علی�کار�بخش�راوری
۰۹۱۳۳۹۵۱۹۲۵�

z تولید گلیم و فرش گلبهار بافت
مدیریت:�فریبا�ساالری

 glim�f��۰۹۱۳۳۹۸۹۰۶۳
z  نور تولیــدی فرش دســتباف 

محمدیان
نور�محمدی�۰۹۱۳۲۹۷۵۹۵۱

z کارگاه تولیدی و خدماتی فرش مهرراور
�محمد�کار�بخش�راوری

۰۹۱۳۹۹۵۶۸۳۰

اعضای انجمن فرش دستباف کرمان
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بســیار�پیــش�از�آن�کــه�افــراد�بــه�فکــر�ســفر�درمانــی�بــه�ســایر�کشــورها�بیافتند�
چیــزی�در�حــدود��۴۰۰۰ســال�قبــل�از�میــالد�مســیح،�تاریــخ�نگاشــته�شــده�ســفر�
درمانــی�بــه�ســایر�کشــورها�توســط�بشــر�بــه�ثبــت�رســیده�اســت��می�تــوان�گفــت�
ــان�و� ــکی،�درم ــود�پزش ــت�خ ــدازه�قدم ــه�ان ــان�ب ــور�درم ــه�منظ ــفر�ب ــت�س قدم

داروهــای�درمانــی�اســت��
آن�چــه�در�پیــش�رو�بــه�عنــوان�یادداشــت�کوتــاه�بــه�آن�می�پردازیــم�برگزیــده�ای�

از�پیشــینه�طوالنــی�گردشــگری�درمــان�بنیان�یــا��Medical Tourismاســت�
مطالعــات�عمیــق�و�مفهومــی�تمامــی�مراجــع�در�رابطــه�بــا�گردشــگری�پزشــکی�
مویــد�آن�اســت�کــه�رابطــه�محسوســی�بیــن�مذهــب�و�بهداشــت�و�درمــان�وجــود�

دارد��
ســومریان،�بابلیــان،�آشــوریان،�رومیــان،�یونانیــان،�ایرانیــان�بــه�نحــوی�متوجــه�
خــواص�درمانــی�آب�هــای�گــرم�معدنــی�طبیعــی�و�نظایــر�آن�شــده�بودنــد��در�ذیــل�
ــه�ایــن�موضــوع� مختصــری�از�اولیــن�توجهــات�جوامــع�بشــری�صاحــب�تمــدن�ب

شــده�اســت:�
۱-�ســومری�ها�)�۴۰۰۰ســال�ق�م�م(�اولیــن�مجموعــه�اســتخرهای�آب�معدنــی�
را�از�چشــمه�های�آب�گــرم�طبیعــی�ســاختند��ایــن�مجموعــه�پلکانــی�از�اســتخرها�

ــه�ســان�معجــزه�می�نمــود�� در�زمــان�ســاخت�خــود�بی�نظیــر�و�ب
۲-�در�زمــان�عهــد�برنــز�)۲۰۰۰ســال�ق�م�م(�منطقــه�ای�در�کشــور�ســوئیس�کــه�
ــای� ــل�آب�ه ــه�دلی ــود��ب ــده�می�ش ــنت�موریتز )ST.  Moritz(�نامی ــون�س هم�اکن
معدنــی�غنــی�از�آهــن�بســیار�مشــهور�شــد��خــواص�درمانــی�نوشــیدن�ایــن�آب�و�
یــا�اســتحمام�داخــل�ایــن�چشــمه�های�درمــان�بــرای�مــردم�پدیــدار�شــد�و�همــگان�
ــزی�در� ــا�آن�جــا�کــه�اســتفاده�از�ظــروف�برن ــد�ت ــع�اســتفاده�می�کردن ــن�منب از�ای

آلمــان�و�فرانســه�از�ایــن�نقطــه�آغــاز�شــد��
ــا�به�عبــارت�بهتــر�کلیــد� ــی�و�تندرســتی�ی ۳-�نقطــه�عطــف�گردشــگری�درمان
ایــن�صنعــت�در�دســتان�یونانیــان�باســتان�اســت��بــه�افتخــار�خداونــد�یونانیــان�یــا�
آســکلپیوس�)Asclepius(��و�بــه�لطــف�زیرســاخت�شــبکه�ای�بهداشــت�و�درمانــی�
ایــن�امپراتــوری،�پرچــم�داری�گردشــگری�ســالمت�و�درمــان�در�اختیــار�یونانیــان�
ــالمت� ــی�و�س ــای�درمان ــاخت�مجموعه�ه ــا�س ــتان�ب ــان�باس ــت��یونانی ــرار�گرف ق
آســکلوپیا�موفــق�شــدند�نــام�خــود�را�در�ایــن�عرصــه�جاودانــه�کننــد��آن�هــا�مــردم�
ــه�اقلیم�شــان�جــذب� ــان�ب ــرای�به�دســت�آوردن�ســالمتی�و�درم ــا�را�ب سراســر�دنی
می�کردنــد��تــا�ســال��۳۰۰ق�م�یونانیــان�صاحــب�کامل�تریــن�مجموعه�هــای�
زنجیــره�ای�ســالمت�و�درمــان�در�دنیــا�بودنــد�کــه�بــا�نام�هــای�اپیــداروس�)شــامل�
باشــگاه�بدنســازی�اولیــه�و�حمام�هــای�آب�گــرم�معدنــی�طبیعــی(�شــناخته�

می�شــد��
ــالمت�و� ــت�و�س ــث�بهداش ــی�در�مبح ــابقه�طوالن ــز�س ــتان�نی ــای�باس هندوه
درمــان�دارنــد���۵۰۰۰ســال�ق�م��بــا�به�کارگیــری�روش�هــای�ســالمتی�آیورودیــک�
)علــم�زندگــی=�Ayurudic(�و�یــوگا�افــراد�بســیاری�از�سراســر�دنیــا�جــذب�ایــن�

ــدند�� ــور�می�ش کش

رومیــان�بــا�ســلطه�در�دنیــا�دســت�بــه�ابتــکار�جالبــی�زدنــد�و�بــا�تلفیــق�تجــارت�
و�سیاســت�بــا�حــوزه�ســالمت�و�درمــان�باعــث�بــه�وجــود�آمــدن�فصــل�جدیــدی�
از�گردشــگری�ســالمت�و�درمــان�شــدند��مجموعــه�اســتخرهای�آب�گــرم�طبیعــی�
معدنــی�در�ایــن�کشــور�همــه�روزه�پذیــرای�هیئت�هــای�سیاســی،�اقتصــادی،�تجــار�

و�بازرگانــان�داخلــی�و�خارجــی�بــوده�اســت��

ایرانیان ½
نظام�هــای�ســالمت�دموکراتیــک�دنیــا�از�نظــام�ســالمت�و�درمــان�هخامنشــیان�
کپی�بــرداری�شــده�اســت��اولیــن�روش�هــای�درمــان�مکتــوب�و�مبســوط�و�اثربخــش�
دنیــا�توســط�ایرانیــان�بــه�رشــته�تحریــر�درآمــده�اســت��در�حقیقــت�گردشــگری�
ــی� ــلوب�درمان ــا�و�اس ــه�روش�ه ــته�ب ــتر�وابس ــران�بیش ــان�در�ای ــالمت�و�درم س

ــوم�ماننــد�ابوعلــی�ســینا�وابســته�اســت�� ــن�مــرز�و�ب ــل�ای دانشــمندان�بی�بدی

دوران میانی:  ½
ــالمت�در� ــی�و�س ــگری�درمان ــم�دار�گردش ــن�پرچ ــاره�که ــی،�ق در�دوران�میان
جهــان�اســت��مقصدهــای�گردشــگری�ســالمت�و�درمــان�ماننــد�ژاپــن�و�کشــورهای�
اســالمی�ماننــد�ایــران�و�مصــر�پذیــرای�افــراد�بســیاری�از�سراســر�جهــان�بوده�انــد��
ــی�طبیعــی�اســت� ــن�مجموعــه�آبگرم�هــای�معدن ۱-�اونســن�)�Onsen(�در�ژاپ
کــه�نقــش�آن�در�درمــان�زخم�هــای�جنگ�جویــان�ژاپنــی�اثبــات�شــده�و�بســیاری�
از�افــراد�از�سراســر�دنیــا�بــرای�بهره�منــدی�از�ایــن�اســتخرها�بــه�ژاپــن�می�آمدنــد��
۲-�بیمارســتان�منصــوری�در�قاهــره�مصــر�در�ســال��۱۲۴۸میــالد�بــا�ظرفیــت�
�۸۰۰۰نفــر�بزرگ�تریــن�مرکــز�درمانــی�و�ســالمت�در�زمــان�خویــش�بــوده�و�هــر�

ســاله�افــراد�خارجــی�فــارغ�از�ملیــت�و�مذهــب�بدانجــا�مراجعــه�می�نمودنــد��

دوران رنسانس ½
در�بیــن�قرن�هــای��۱۴تــا��۱۷میــالدی�انگلســتان�و�فرانســه�و�در�کل،�اروپــا،�بــار�

دیگــر�طالیــه�دار�گردشــگری�ســالمت�و�درمــان�در�دنیا�شــدند��
ــای� ــهر�آب�ه ــام�ش ــا�ن ــه�ب ــتایی�در�فرانس ــالدی�روس ــال��۱۳۲۶می ۱-�در�س
معدنــی�)Ville d Eaux(�بــه�ســبب�بهره�منــدی�از�آب�هــای�معدنــی�غنــی�از�روی،�
�SPAمنیزیــم�و�آهــن�در�کل�قــاره�ســبز�معــروف�شــد��اولیــن�بــار�کلمــه�اســپا�یــا�
�Salode�perدر�ایــن�نقطــه�از�اروپــا�اســتفاده�شــد��)اســپا�از�ریشــه�کلمــه�رومــی�

�Aquaیــا�ســالمتی�از�آب�گرفتــه�شــده�اســت�(�
از�دیگــر�مراکــز�بهداشــت�و�ســالمتی�در�اروپــا�کــه�پذیــرای�افــراد�از�سراســر�دنیا�
ــرم�در� ــمه�های�آب�گ ــان،�چش ــن�در�آلم ــادن»�و�آخ ــادن�ب ــه�«ب ــوان�ب ــوده�می�ت ب

انگلســتان�و�آلواســویس�نــام�بــرد�کــه�پاتــوق�افــراد�متمــول�در�دنیــا�اســت��
نکتــه�جالــب�توجــه�این�کــه�پــدر�ســفرهای�مجلــل�دنیــا،�فــردی�اســت�بــه�نــام�
ــی� ــز�درمان ــارف�مراک ــن�دائره�المع ــه�کامل�تری ــه»�ک ــوم�دی�مونتاژین ــکل�ایک «مای

بهداشــتی�اروپــا�بــه�دســت�ایــن�فــرد�نوشــته�شــده�اســت��

تکاپوی جهان 
برای سالمتی
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دوران پسارنسانس ½
اولیــن�درآمدهــای�هنگفــت�از�طریــق�گردشــگری�ســالمت�در�دنیا�در�انگلســتان�
ــط� ــال��۱۷۲۰توس ــتان�در�س ــام�)bath(�در�انگلس ــه�ن ــهری�ب ــد��ش ــت�آم به�دس
ــک� ــه�بان ــهر�ب ــن�ش ــی�ای ــان�معدن ــمه�های�جوش ــی�از�چش ــای�دریافت عایدی�ه
فناوری�هــای�ســفر�راه�هــای�مناســب�ســنگ�فرش�شــده�و����دســت�یافــت��هتل�هــا�
و�رســتوران�های�ایــن�شــهر�مثــال�زدنــی�و�کل�شــهر�در�تمــام�طــول�شــب�نورانــی�

و�روشــن�بــود�
ــپانیا،� ــتان،�اس ــان،�انگلس ــتعمره�های�آلم ــالدی�مس ــا��۱۹می ــرون��۱۷ت ــی�ق ط
فرانســه�و�پرتغــال�در�تمــام�دنیــا�رشــد�کردنــد��نتیجــه�آن،�کشــف�مراکــز�درمانــی�

ــود�� ــا�و�اقیانوســیه�ب ــر�در�آســیا،�آفریق بی�نظی

گردشگری سالمت در دوران معاصر )1900 تا 1997(  ½
بــا�تبدیــل�شــدن�ایــاالت�متحــده�بــه�ابرقــدرت،�گردشــگری�ســالمت�در�ایــن�
کشــور�بــا�رشــد�انفجــاری�مواجــه�شــد�و�نخســتین�مراجــع�پزشــکی�و�درمــان�دنیــا�

اعــم�از�بنیــاد�و�موسســه�و�ســازمان�در�ایــن�کشــور�شــکل�گرفــت��
�American�Board(در�ســال��۱۹۳۳هیئــت�متخصصیــن�درمانــی�آمریــکا�یــا�
ــی�و� ــتاندارد�تحصیل ــع�اس ــوان�مرج ــه�عن of�medical�specialist��ABMS(�ب
قوانیــن�تخصــص�شــکل�گرفــت�کــه�بعدهــا�بــه�عنــوان�الگــو�در�سراســر�دنیــا�مــورد�
ــام�اختصــاری� ــا�ن ــی�آن�ب ــت��در�ســال��۱۹۵۸نســخه�اروپای ــرار�گرف ــره�وری�ق به

�UEMS�-�European�Union�of�Medical�Specialistشــکل�گرفــت�
ــه� ــان،�مراجع ــرخ�درم ــام�آور�ن ــش�سرس ــا�افزای ــالدی�ب ــه��۸۰و��۹۰می در�ده
متقاظیــان�درمــان�از�آمریــکا�بــه�کشــورهای�آمریــکای�التیــن�ماننــد�کوبــا،�برزیــل،�
ــه�خــود�گرفــت��مراکــز�تخصصــی�قلــب�جراحی�هــای� ــرخ�صعــودی�ب آکــووادور�ن
عمومــی،�چشــم�پزشــکی�و�زیبایــی�بیشــترین�تقاضــا�را�در�ایــن�ســال�ها�بــه�خــود�

ــد�� اختصــاص�دادن

1997 تا 2001: ½
ــام� ــی�تم ــیا،�ارزش�پول ــال��۱۹۹۷در�آس ــران�اقتصــادی�س ــن�بح ــا�باالگرفت ب
کشــورهای�آســیا�بــه�خصــوص�آســیای�جنــوب�شــرقی�بــه�شــدت�افــت�کــرد��

ــگری� ــت�گردش ــد�در�صنع ــای�امی ــدن�بارقه�ه ــود�آم ــه�وج ــث�ب ــم�باع ــن�مه ای
شــد��گردشــگری�پزشــکی�بــه�عنــوان�زیــر�شــاخه�اصلــی�ایــن�صنعــت�به�شــدت�

مــورد�توجــه�قــرار�گرفــت��
تایلنــد�بــه�عنــوان�پرچمــدار�گردشــگری�ســالمت�و�گردشــگری�بــه�
ــده�تخصــص� ــد�و�عم ــل�ش ــیا�تبدی ــرق�آس ــوب�ش ــت�در�جن ــن�صنع ــون�ای کان
�ایــن�کشــور�در�جراحــی�پالســتیک�معطــوف�گردیــد���بنیــادی�بــه�نــام
�JCI(�Joint�Commission�International(�در�ســال��۱۹۹۷در�دنیــا�شــکل�
ــی�ایــن�مرکــز�شناســایی،�استانداردســازی،�بازرســی�و� گرفــت�کــه�وظیفــه�اصل

ــوده�اســت�� ــی�و�ســالمت�ب اعتبــار�ســنجی�از�مراکــز�درمان

2001 تا 2006 ½
ــی� بعــد�از�حادثــه��۱۱ســپتامبر�در�آمریــکا،�رشــد�روزافــزون�ســفرهای�درمان
ــل� ــه�وضــوح�قاب ــکای�التیــن�و�جنــوب�شــرق�ب ــه�کشــورهای�آمری و�ســالمت�ب
درک�بــود���۱۵۰هــزار�متقاضــی�ســفر�درمانــی�بــا�زمــان�بیــش�از��۲هفتــه�فقــط�
ــاد��رکــوردی�کــه�باعــث�توجــه�بیــش�از� ــه�تایلنــد�اتفــاق�افت ــکا�ب از�مبــدا�آمری
پیــش�باقــی�کشــورها�بــه�ایــن�صنعــت�شــد��تایلنــد،�ســنگاپور�و�هندوســتان�بــه�
عنــوان�مقاصــد�برتــر�ســالمت�و�پزشــکی�لقــب�گرفتنــد�تــا�آن�جــا�کــه�بســیاری�
از�شــرکت�های�آمریکایــی�بــرای�افتتــاح�دفاتــر�خــود�در�ایــن�کشــورها�اقــدام�بــه�

ــد�� ــرمایه�گذاری�کردن س

از سال 2007 تا کنون ½
در�ســال��۲۰۰۷رکــورد�مراجعــه�بــه�کشــورهای�آســیایی�و�آمریــکای�التیــن�از�
مقصــد�آمریــکا�بــه�عــدد��۳۰۰/۰۰۰ســفر�رســید��هم�چنیــن�ایــن�عــدد�در�ســال�

�۲۰۱۴بــه�عــدد�بــاور�نکردنــی��۱/۲۵۰/۰۰۰ســفر�دســت�یافــت��
ــر� ــه�از�منظ ــفر�چ ــد�س ــد�قدرتمن ــوان�مقص ــه�عن ــپانیا�ب ــان�اس ــن�می در�ای
ــرار�گرفــت�و�اصطالحــا� ــی�و�چــه�از�نظــر�ســالمت�بســیار�مــورد�توجــه�ق درمان
بــا�رشــد�قارچــی�مراکــز�درمانــی�و�ســالمت�در�همــه�نقــاط�کشــور�و�بــا�جــذب�
ــالمت�و� ــر�س ــز�ب ــگری�متمرک ــت�گردش ــاز�صنع ــی�یکه�ت ــرمایه�های�خارج س

ــان�شــده�اســت� درم

)شرح عکس: اونسن )باال( مجموعه آبگرم های طبیعی ژاپن است که در مداوای زخم های جنگجویان ژاپنی شهرت دارد.
هتلی در سنت موریتز سوییس که برای آبدرمانی و جذب گردشگران تجهیز شده است )پایین(. شهر Bath )حمام( در انگلستان )چپ( که حمام های سبک یونانی در 

این شهر را خواهید یافت. شهر بس به دلیل معمار و سبک جالب زندگی در آن در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.
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در�اواخــر�دهــه��۹۰میــالدی�دولــت�اســپانیا�طرحــی�را�بــا�نــام�توریســم�پزشــکی�
تخصصــی�)�Scalpel�Tourism(�تصویــب�کــرد��و�بــه�گردشــگران�و�افــراد�
ــاخت�های� ــر�س ــات�و�زی ــور�از�امکان ــن�کش ــه�ای ــا�ورود�ب ــا�ب ــازه�داد�ت ــی�اج خارج
قدرتمنــد�شــبکه�بهداشــت�و�درمــان�ایــن�کشــور�بهره�منــد�شــوند��آن�هــا�اعتقــاد�
داشــتند�ســامانه�قدرتمنــد�بهداشــت�و�درمــان�ایــن�کشــور�اعــم�از�بیمارســتان�ها،�
تولیــد� شــرکت�های� داروخانه�هــا،� فوق�تخصصــی،� و� تخصصــی� کلینیک�هــای�
دارویــی�و�����می�تواننــد�خواســته�های�مراجعه�کننــدگان�را�بــه�نحــو�احســن�تامیــن�
کننــد�و�در�عــوض�بــا�ورود�ســرمایه�های�خارجــی�از�ایــن�بخــش�بــه�اقتصــاد�ایــن�
کشــور�یــاری�رســانند��این�گونــه�بــه�نظــر�می�رســد�کــه�طــرح�جامــع�و�راهبــردی�
ــت� ــک�صنع ــل�الینف ــه�اص ــی�ب ــکی�تخصص ــان�و�پزش ــالمت،�درم ــگری�س گردش
گردشــگری�کشــور�اســپانیا�بــدل�شــده�اســت��دور�از�تصــور�نیســت�کــه�اروپــا�بــه�
ــا،� ــا��۴۰درصــد�درآمــد�ســالیانه�از�صنعــت�گردشــگری�ســالمت�در�دنی ــی�ب تنهای

ــه�خــود�اختصــاص�داده�اســت��)�۲۴میلیــارد�دالر( ســهم�عمــده�ای�را�ب

اســپانیا�بــا�اختصــاص�دادن�۱۵درصــد�از�کل�ســهم�از�ایــن�صنعــت�بــه�خــود�در�
رتبــه�ســوم�برتریــن�کشــورهای�اروپایــی�فعــال�در�صنعــت�گردشــگری�و�ســالمت�
ــپانیا�را� ــر�از�اس ــای�بهت ــا�رتبه�ه ــان�و�انگلســتان�تنه ــن،�آلم ــن�بی ــرار�دارد��در�ای ق

ــد� ــب�کرده�ان کس

ــاز�هــم�محــور�گردشــگری� �در�اوایــل�هــزاره�جدیــد�میــالدی�دولــت�اســپانیا�ب
ســالمت�را�بیــش�از�پیــش�در�دســتور�کار�قــرار�داد�تــا�آن�جــا�کــه�بــا�حمایــت�دولــت�

  اسپانیا تا سال ۲۰۲۰ پذیرای چه مقدار سفر
مبتنی بر گردشگری سالمت و درمان خواهد بود؟

 حاکم بالمنازع سالمت
در اروپا

تا�سال� اسپانیا�می�بایست� �)Spain�Cares( با�همکاری�بخش�خصوصی،�
�۲۰۲۰تعداد�گردشگر�مبتنی�بر�سالمت�و�یا�درمان�خود�را�تا�دو�برابر�افزایش�

دهد�
براساس�اظهارات�رئیس�بخش�گردشگری�سالمت�و�درمان�آقای��اینیگو�
والکاناراس)�Inigo�Valcaneras(�با�همکاری�وزارت�صنعتی�اسپانیا�با�بخش�
گردشگری�سالمت�و�درمان�و�با�احتساب�روند�رو�به�رشد�فعلی،�اسپانیا�تا�سال�
�۲۰۲۰می�بایست�دستکم�حائز�رتبه�سه�در�بین�پرچم�داران�صنعت�گردشگری�
اسپانیا� تا� این�تالش�مستمری�است� قرار�گیرد��در�حقیقت� سالمت،�درمان�
یا�در� تایلند�و�سنگاپور� با�کشورهای�جنوب�شرق�آسیا�نظیر� را� فاصله�خود�
اروپا�نظیر�آلمان�به�حداقل�رساند�و�از�آن�ها�پیش�بگیرد��وی�هم�چنین�افزود�
ظرفیت�های�بالفعل�اسپانیا�با�مساعدت�وزارت�صنعت�و�گردشگری�این�کشور�
در�آینده�ای�نزدیک�بسیار�محسوس�تر،�رقابت�پذیر�تر�و�قدرتمند�تر�خواهد�بود�

افزایی� این�مهم�چندین�بخش�تشکیل�یک�هم� به� به�منظور�دستیابی� � �
)Synergy(�داده�اند��اهم�این�بخش�ها�عبارتند�از:
-��بنیاد��EOIدر�اسپانیا�)بنیاد�صنعت�اسپانیا(

-��دپارتمان�های�مختلف�وزارت�گردشگری�اسپانیا�
-��بخش�خصوصی�اعم�از�شرکت�های�ارائه�کننده�خدمات�درمانی�و�مسافرتی
نتیجه�این�همکاری�انعقاد�دو�موافقت�نامه�برای�جذب�هرچه�بیشتر�گردشگر�
از� و� از�یک�سو� و�سالمت� درمانی� پزشکی،� مراقبت�های� به� نیازمند� خارجی�
طرف�دیگر�افزایش�درآمد�حاصله�و�اشتغال�زایی�تخصصی�برای�کشور�اسپانیا�
ایزابل�بورگو� بود��به�گفته�سخنگوی�وزارت�گردشگری�اسپانیا�خانم� خواهد�
راهبردی� برنامه�های� به� بخشی� تحقق� برای� اقدام� این� �)Isabel�Borrego�(
ارائه�خدمات�گردشگری�صورت� تنوع�بخشی�در� وزارتخانه�در�خصوص� این�
پذیرفته�است��از�نتیجه�های�به�دست�آمده�در�بلند�مدت�می�توان�به�مجموعه�ای�
از�مشتریان�خاص�اشاره�کرد�که�به�دنبال�خدمات�بسیار�با�کیفیت�می�گردند�
نخست� فاز� بازاریابی� بخش� در� تنها� سرمایه�گذاری� یورو� میلیون� �۲۷۰
صرفاً� یورویی� میلیون� �۲۷۰ بودجه� تخصیص� به� شده� مطرح� پروژه� اجرایی�
برای� تنها� �)Marketing�and�Advertisement( تبلیغات� و� بازاریابی� برای�
که� �)Campaigns( تبلیغاتی� کارزارهای� این� در� کرد�� اشاره� آینده� سال� دو�
در�کشورهای�انگلستان،�آلمان،�بلژیک،�سوئد،�نروژ،�فنالند،�روسیه،�مراکش،�
ایاالت�متحده�آمریکا�و�خاورمیانه�آغاز�شده�است،�این�بودجه�هزینه�خواهد�
شد،�نام�یا�برند�تبلیغاتی��Spain�Caresدر�کانون�توجه�قرار�گرفته��و�تمامی�

تمرکز�بر�روی�این�برند�صورت�خواهد�گرفت�

زیرساخت های بهداشتی و اقامتی در اسپانیا ½
شاید�شما�نیز�به�عنوان�خواننده�این�متن�قدری�شگفت�زده�شوید��با�وجود�
دارای� اسپانیا� اروپا،� قاره� در�کل� و�سرمایه�های�هنگفت� قدرتمند� کشورهای�
رتبه�دوم�در�زیر�ساخت�بهداشت�و�درمان�،�اعم�از�بیمارستان،�افراد�متخصص�
���� و� تخصصی� فوق� و� تخصصی� کلینیک�های� پزشکی�،� شاخه�های� تمامی� در�
باالتریم�درجه� با� از��۱۰۰ساحل� با�داشتن�بیش� این�کشور� است��هم�چنین�
این�ظرفیت�ها�سبب� اروپا�حاکم�بالمنازع�است�� کیفیت�خدمات�سالمت�در�
شده�تا�گردشگری�بهداشت�و�سالمت�و�یا�توریسم�درمان�و�پزشکی�در�اسپانیا�

بسیار�با�کیفیت�و�مقرون�به�صرفه�باشد�

 اسپـانیـا 
مقصد طالیی گردشگری 
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63

۶ 
ر

ش

ــگری�ســالمت�و� ــدد�در�موضــوع�گردش ــای�متع ــزاری�همایش�ه ــا�برگ ــپانیا�و�ب اس
ــا�در� ــت�پوی ــا�حرک ــا�ب ــد�شــدند�ت ــزرگ�اســپانیایی�متعه ــج�شــرکت�ب ــان�پن درم
ایــن�مســیر�چرخــه�صنعــت�گردشــگری�مبتنــی�بــر�ســالمت،�درمــان�و�پزشــکی�
تخصصــی�را�بیــش�از�پیــش�بــه�جلــو�براننــد�و�مراجعــه�کننــدگان�بیشــتر�و�بــه�تبــع�

آن�ســرمایه�بیشــتری�را�بــه�اقتصــاد�اســپانیا�جــذب�کننــد�
ــرد� ــه�ف ــر�ب ــل�و�منحص ــد�مجل ــه�مقص ــل�ب ــپانیا�تبدی ــه�اس ــت�ک ــکی�نیس ش
گردشــگری�ســالمت�در�دنیــا�شــده�اســت��امــا�الزم�اســت�در�ایــن�جــا�تفــاوت�بیــن�
گردشــگری�ســالمت�و�احیــا�را�بــا�گردشــگری�پزشــکی،�دارویــی�و�تخصصــی�بیــان�
کنیــم:�ابتــدا�الزم�اســت�شــاخه�های�گردشــگری�ســالمت�و�درمــان�بــه�تفکیــک�از�

نظــر�اســم�کامــاًل�تشــریح�شــود:

گردشگری  پزشکی، دارویی وتخصصی و جراحی ½
در�ایــن�حیطــه�از�صنعــت�گردشــگری�هــدف�اصلــی�گردشــگر،�ســفر�بــه�دیگــر�
نقــاط�دنیــا�جهــت�بهــره�منــدی�از�مزایــای�خــاص�کشــور�دوم�از�قبیــل�تخصــص،�
فنــاوری�برتــر،�هزینه�هــای�اقتصادی�تــر،�کیفیــت�خدمــات�خــاص�و�یــا�جراحی�هــای�
زیبایــی�اســت��در�حقیقــت�افــرادی�کــه�در�جســت�وجوی�خدمــات�بــا�ســرعت�باالتر�
ــد� ــور�مقص ــه�در�کش ــل�این�ک ــه�دلی ــاً�ب ــا�صرف ــتند�ی ــر�هس ــای�پایین�ت و�هزینه�ه
مــوارد�مشــابه�زیــادی�زیــادی�درمــان�شــده�اند،�اقــدام�بــه�ســفر�درمانــی�می�کننــد�
تمامــی�مراکــز�خدمــات�درمانــی�یــا�ارگان�هــای�خصوصــی�و�نیمــه�خصوصــی�و�یــا�
دولتــی�کــه�در�صنعت�گردشــگری�درمانی�ســهیم�هســتند،�توســط�نهادهــای�بین�المللی�
نظیــر��JCI-�Joint�Commission�Internationalرتبــه�بنــدی�شــده�اند�و�فرآینــد�

درمــان�در�آن�هــا�کامــالً�مهندســی�شــده�طراحــی�و�محاســبه�مــی�شــود�

گردشگری مبتنی بر سالمت، احیا، SPA وتمدد اعصاب : ½
ــن�از� ــه�گرفت ــت�فاصل ــالمت�در�حقیق ــگری�س ــتاقان�گردش ــی�مش ــدف�اصل ه
ــوان�گفــت� ــی�اســت��می�ت ــاً�اســترس،�تنش�هــای�عصبــی�و�روان محیــط�کار�و�تبع
کــه�در�ایــن�روش�تندرســتی�و�ســالمت�روانــی�اصلی��تریــن�هــدف�اســت��افــراد�در�
ایــن�روش�بــا�تمــدد�اعصــاب�و�اســتفاده�از�روش�هــای�درمانــی�مبتنــی�بــر�اصــول�
پیشــگیری�و�کنتــرل�نظیــر�کنتــرل�و�پیشــگیری��از�عصبانیــت�در�صدد�آن�هســتند�
کــه�وضعیــت�عمومــی�ســالمتی�خــود�و�نتیجتــاً�کیفیــت�زندگــی�خویــش�را�ارتقــا�

بخشــد�

چرا اسپانیا مقصد برتر است؟ ½
ــوان�مقصــد�گردشــگری� ــه�عن ــن�کشــور�ب ــرای�انتخــاب�ای ــددی�ب ــل�متع دالی
ســالمت�و�یــا�درمــان�وجــود�دارد��در�ذیــل�بــه�صــورت�مختصــر�بــه�آن�پرداختــه�

شــده�اســت�
۱-�زیرســاخت�بهداشــت�و�درمــان�در�اســپانیا�دارای�رتبــه�هفــت�در�میــان�تمــام�
کشــورهای�جهــان�از�نظــر�کیفیــت�و�گســتردگی�و�در�دســترس�بــودن�را�داراســت��

)۲۰۱۶(

۲-�اســپانیا�همیشــه�بهتریــن�خدمــات�درمانــی�را�بــا�کم�تریــن�هزینــه�ممکــن�در�
دســترس�افــراد�قــرار�می�دهــد�

ــور�در� ــن�کش ــی�در�ای ــات�درمان ــت�خدم ــرای�دریاف ــار�ب ــان�انتظ ــدت�زم ۳-�م
ــر�اســت� ــی�بســیار�کمت ــا�دیگــر�کشــورهای�اروپای مقایســه�ب

۴-�شــهرت�اســپانیا�بــه�خاطــر�داشــتن�رتبــه�دوم�نــرخ�امیــد�بــه�زندگــی�در�دنیــا�
ــه�زندگــی�در�اســپانیا��۸۳/۴اســت�(،�ســبک�زندگــی� ــرخ�امیــد�ب بعــد�از�ژاپــن�)�ن

بســیار�ســالم�و�غذاهــای�فــوق�العــاده�بــا�کیفیــت�زبانــزد�خــاص�و�عــام�اســت�

ــفر� ــا�س ــاء�و�ی ــالمت�و�احی ــفر�س ــا�س ــگری�ب ــفر�گردش ــق�س ــکان�تلفی ۵-�ام
ــت� ــر�اس ــانی�امکان�پذی ــه�آس ــپانیا�ب ــکی�در�اس ــی�پزش درمان

ــی�و�اســکان�در� ــی�دریای ــی�زمین ــل�هوای ــل�و�نق ــای�حم ۶-�قیمــت�و�هزینه�ه
ــد� ــش�می�ده ــیار�کاه ــما�را�بس ــفر�ش ــای�س ــوع،�هزینه�ه ــپانیا�در�مجم اس

اسپانیا کشوری جذاب برای ارائه خدمات گردشگری  ½
سالمت و درمان

ــی�جالبــی�در�اســپانیا� ــن��۲۰۰۰اتفاق ــه�طــور�خــاص�بعــد�از�ســال�های�آغازی ب
افتــاد��بســیاری�از�افــراد�کــه�بــرای�بهــره�منــدی�از�مزایــای�گردشــگری�درمــان�بــه�
ــوع� ــه�ن ــی�را�بســته�ب ــدت�زمان ــا�م ــد�ت ــل�دارن ــد،�تمای ــن�کشــور�ســفر�می�کنن ای
درمــان�و�وقــت�آزاد�خــود�در�ایــن�کشــور�ســپری�کننــد�امــا،�نــه�در�مراکــز�درمانــی!
ــای� ــی�در�محیط�ه ــایش�و�راحت ــتن�آس ــان�داش ــراد�خواه ــن�اف ــع�ای ــه�طب ب
خصوصــی�اعــم�از�ویالهــای�خــاص�و�����بعــد�از�طــی�مراحــل�درمــان�خــود�هســتند��
ایــن�خواســته�بــه�راحتــی�در�کشــور�اســپانیا�قابــل�تحقــق�اســت�و��مجموعه�ســاحل�
آفتــاب�در�ارایــه�خدمــات�تســهیالت�درمانــی�و�ســالمت�و�خدمــات�اقامــت�فعالیــت�
می�کنــد��اســپانیا�بــرای�ارائــه�خدمــات��ویالهــای�مجلــل�و�مراکــز�اقامتــی�خــاص�
ــا�آن�جاکــه�ایــن� ــرای�گردشــگران�ایــن�کشــور�امکاناتــی�را�مهیــا�کــرده�اســت�ت ب
ــرای�صاحبــان�امــالک�در� ــع�کســب�درآمــد�ب ــن�مناب ــه�یکــی�از�مهم�تری مســئله�ب
ــه� ــد�ب ــت�در�اســپانیا�می�توانن ــا�اقام ــان�ب ــدل�شــده�اســت��متقاضی ــن�کشــور�ب ای
ــی�تخصصــی�دسترســی�داشــته�باشــند�و�به�صــورت�هــم� ــز�درمان ــن�مراک مهم�تری
زمــان�بــا�ســکونت�در�مکان�هــای�لوکــس�اقامتــی�رویایــی،�آرام�و�بــه�دور�از�اســترس�

را�تجربــه�کنــد�

 بعد از سال های آغازین 2000 اتفاق 
جالبی در اسپانیا افتاد. بسیاری از 

افراد که برای بهره مندی از مزایای 
گردشگری درمان به این کشور سفر 

می کنند، تمایل دارند تا مدت زمانی را 
بسته به نوع درمان و وقت آزاد خود در 
این کشور سپری کنند اما، نه در مراکز 

درمانی!
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ماهنامه سفر بررسی می کند:

 گردشگری پزشکی:
در جست وجوی نبض بازار!

خدمــات� متقاضیــان� کشــورمان� اطــراف� در�
ــن� ــه�گرفت ــا�فاصل ــژه�ب ــه�وی ــد،�ب ــی�فراوانن درمان
عــراق�و�ســوریه�از�جنگ�هــای�داخلــی،�کارشناســان�
پیش�بینــی�می�کننــد�کــه�مــوج�متقاضیــان�درمــان�
بــه�کشــورهای�هم�جــوار�گســیل�خواهــد�شــد�
و�نظــام�پزشــکی�و�گردشــگری�ایــران�می�توانــد�
کانــون�مــداوای�بیمــاران�و�عملیــات�جراحــی�بــرای�
ــی� ــت�جغرافیای ــد���موقعی ــراد�باش ــته�اف ــن�دس ای
ایــران�بــرای�کشــورهای�همســود�CIS،�افغانســتان،�
مزیت�هــای� و���� خلیج�فــارس� حاشــیه�ی� عــراق،�
ــکان� ــه�پزش ــادی�ب ــاز،�اعتم ــی�دارد��از�دیرب فراوان
ایرانــی�وجــود�داشــته�اســت،�کیفیــت�کار�پزشــکان،�
ارائــه�ی�خدمــات�بــاالی�پزشــکی،�جراحی�هــای�
قلــب،�ارتوپــدی،�زنــان،�کلیــه،�نابــاروری،�و�زیبایــی�
ــا�مزیت�هــای�خدمــات�پزشــکی�در� موجــب�شــده�ت
ایــران�بارهــا�بــه�اثبــات�برســد��حضــور�افــراد�بــرای�
ــی� ــورهای�عرب ــور�کش ــی،�حض ــل�زیبای ــام�عم انج
ــائل� ــهیل�مس ــل�تس ــه�دلی ــی�ـ�ب ــث�نازای در�مباح
ــت� ــد�ـ�و�قیم ــام�تقلی ــع�عظ ــط�مراج ــرعی�توس ش
ــم�از� ــه�ی�چش ــل�قرنی ــی�در�عم ــده�ی�رقابت تمام�ش

مزیت�هــای�گردشــگری�پزشــکی�در�کشــور�ماســت��
فرآینــد�ورود�بیمــار�بــه�کشــور،�پذیــرش�در�
ــایر� ــفر�و�س ــد�و�ترانس ــات�روادی ــتان،�خدم بیمارس
خدمــات�گردشــگری�همگــی�در�یــک�زنجیــره�
اتفــاق�می�افتــد�کــه�ماهیتــی�کامــال�فرابخشــی�
ــه� ــات�را�ب ــام�خدم ــه�تم ــزاری�ک ــی�کارگ دارد���حت
بیمــار�ارایــه�می�دهــد�الزم�اســت�بــه�مبانــی�و�
حساســیت�های�پذیــرش�کامــال�آشــنا�و�مجــرب�

ــد� باش
ــه� ــه�ب ــی�ک ــفر�در�صورت ــرای�س ــا�ب ــن�تقاض ای
درســتی�مدیریــت�شــود�می�توانــد�ظرفیت�هــای�
صنعــت�گردشــگری�و�نظــام�پزشــکی�را�بــارور�
ــم� ــری�ه ــکه�روی�دیگ ــن�س ــه�ای ــال�آن�ک ــد��ح کن
ــکار� ــه�بی ــه�ترکی ــوار�از�جمل ــورهای�هم�ج دارد��کش
را� فعالیت�هایــی� زمینــه� ایــن� در� و� ننشســته�اند�
ــی�و� ــورهای�عرب ــور�کش ــد��همین�ط ــامان�داده�ان س
حاشــیه�خلیــج�فــارس�ســرمایه�گذاری�هایی�را�بــرای�
ایجــاد�مراکــز�درمانــی�مجلــل،�هتــل�بیمارســتان�ها�
پــی�گرفته�انــد�تــا�بتواننــد�از�ایــن�بازارپرســود�بهــره�
ــد��دکتــر�حســن�راشــکی؛�متخصــص�پزشــکی� ببرن

ــر�درمــان�وزارت� اجتماعــی�معــاون�وقــت�نظــارت�ب
ــور� ــی�در�کش ــش�خصوص ــد:�بخ ــت�می�گوی بهداش
ترکیــه�بــا�حمایت�هــای�دولتــی�در�نمایشــگاه�ها�
شــرکت�می�کنــد�و�بخــش�اعظمــی�از�هزینه�هایــش�
توســط�دولــت�تأمیــن�می�شــود��باوجــوی�کــه�
ــاماندهی�در�بخــش� ــرای�س ــر�ب ــد�ســال�اخی در�چن
نمی�تــوان� و� داشــته�ایم� کوشــش�هایی� ســالمت�
ــا�عملکــرد� ــرد،�ام ــکار�ک موفقیت�هــای�موجــود�را�ان
ــوان� ــز�نمی�ت ــی�را�نی ــش�خصوص ــه�ای�بخ غیرحرف
نادیــده�گرفــت��توفیــق�در�گردشــگری�ســالمت�
مســتلزم�نــگاه�صنعتی�ســت،�درســت�ماننــد�صنعــت�
ــای� ــی،�خودروه ــدگان�جهان ــه�تولیدکنن ــودرو�ک خ
صادراتی�شــان�را�بــه�دلیــل�ایجــاد�ارزش�افــزوده�
ــازار�داخلــی�عرضــه�می�کننــد��مشــکل� ارزان�تــر�از�ب
ــز� ــک�از�مراک ــفانه�هیچ�ی ــه�متأس ــت�ک ــن�جاس ای
درمانــی�مــا�نــگاه�صنعتــی�بــه�گردشــگری�ســالمت�
ندارنــد�و�ایــن�تصــور�وجــود�دارد�کــه�بایــد�از�بیمــار�
خارجــی�چنــد�برابــر�پــول�بیشــتر�خواســت!�و�دیگــر�
مهــم�نیســت�پــس�از�بازگشــت�بیمــار�بــه�کشــورش�

ــد� ــی�می�افت ــه�اتفاق چ
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ــازار� ــای�عرضــه�و�تقاضاســت��ب ــه�معن ــت�ب صنع
ــد� ــا،�کشــورهایی�مانن ــرای�م ــن�حــوزه�ب ــی�ای رقابت
هندوســتان،�ترکیــه،�اردن،�لبنــان�و����هســتند،�
مزیت�هــا� عمده�تریــن� از� یکــی� مــا� درحالی�کــه�
تمام�شــده� قیمــت� کشــورها� ایــن� برابــر� در� را�
ــی� ــت،�رقابت ــه�ی��قیم ــچ�گاه�در�زمین ــم�هی می�دانی
عمــل�نکرده�ایــم�و�قیمــت�تمام�شــده�در�کشــور�مــا�
ــت�� ــر�اس ــواردی�گران�ت ــور�در�م ــورهای�مذک از�کش
ــا�در� ــذاری�را�تنه ــام�قیمت�گ ــکی�نظ ــر�راش دکت
موضــوع�درمــان�محــدود�نمی�دانــد�و�می�افزایــد:�
فــرودگاه،� شــامل� ســالمت� گردشــگری� بســته�
ــس� ــات�پ ــان،�خدم ــم،�درم ــفر،�مترج ــل،�ترانس هت
از�درمــان،�بازگشــت�و����اســت�و�ایــن�مجموعــه�
ــرد��� ــور�ک ــم�تص ــدا�از�ه ــوان�ج ــات�را�نمی�ت خدم

شورای راهبردی سالمت ½
مدتــی�اســت�کــه�شــورای�راهبــری�گردشــگری�
ــور� ــا�حض ــی�دارد�ب ــی�فرابخش ــه�وظایف ــالمت�ک س
ــی،�وزارت� ــراث�فرهنگ ــازمان�می ــی�از�س نمایندگان
ــکی� ــام�پزش ــی�و�نظ ــاق�بازرگان ــه،�ات ــور�خارج ام

ــت�� ــده�اس ــکیل�ش تش
ماهیــت�تشــکیل�ایــن�شــورا�می�توانــد��از�حرکات�
ــره�ای�نهادهــای�تأثیرگــذار�جلوگیــری�کــرده�و� جزی
آن�هــا�را�بــا�یکدیگــر�هماهنــگ�کنــد��راشــکی�درباره�
ــد�اســت�کــه�متأســفانه�مشــاهده� ــن�شــورا�معتق ای
ــا� ــک�از�اعض ــری،�هری ــورای�راهب ــه�در�ش ــده�ک ش
ســعی�دارنــد�گلیــم�گردشــگری�را�بــه�ســمت�خــود�
بکشــانند�کــه�چنیــن�رویکــردی،�هم�افزایــی�ایجــاد�

نمی�کنــد��

واحد پذیرش بیماران خارجی ½
بیمارســتان�ها� اخیــر� ســال�های� در�
نــام� بــه� واحــدی� تــا� شــده�اند� �مکلــف�
یــا� �International Patient Department
ــاد� ــی�ایج ــاران�خارج ــرش�بیم ــرای�پذی �IPDرا�ب
ــه� ــن�آیین�نام ــه�در�تدوی ــکی�ک ــر�راش ــد��دکت کنن
بــرای�راه�انــدازی�ایــن�واحــد�در�بیمارســتان�ها�
نقــش�داشــته�مــی�گویــد:��ســه�ســال�از�عمــر�بنــده�
ــر�ســر�پیش�نویــس�آیین�نامــه�ای�صــرف�شــد�کــه� ب
یکــی�از�خروجی�هــای�آن�«ای�پــی�دی»�بــود��

نمونــه�ی�مشــهود�آن�در�صنعــت�توریســم�درمانی�
�IPC- International Patient Centerاســت�
ــی� ــی�مکف ــز�تخصص ــود�مراک ــل�نب ــه�دلی ــا�ب و�م
نیازمنــد�دپارتمــان�بــرای�ایــن�کار�هســتیم��حاصــل�
ایــن�جریــان��۱۳۵بیمارستانی�ســت�کــه�واحــد�

ــت�� ــال�اس ــا�فع ــی�دی�در�آن�ه آی�پ
درمانــی� خدمــات� تعرفه�هــای� دربــاره� وی�
نیــز� تعرفــه� بــا� رابطــه� در� مــا� می�گویــد:�
بهداشــت� وزارت� مقامــات� بــا� صحبت�هایــی�
ــت� ــد�دول ــاران�خارجــی�در�تعه ــه�بیم داشــته��ایم�ک
ــتم� ــه�سیس ــا�ب ــه�و�تقاض ــاس�عرض ــتند�و�براس نیس
درمانــی�کشــور�وارد�می�شــوند،�امــا�ملــزم�بــه�
ارائــه�ی���تمــام�قیمت�هــا�در�ســایت�بیمارســتان�
ــرا�در� ــــ�واحــد�بیمــاران�بین�الملــل�ــــ�بودیــم،�زی
ــق� ــی�از�طری ــاران�خارج ــر�بیم ــر�اکث ــال�حاض ح
ــن� ــوند�و�ای ــل�می�ش ــتان�ها�منتق ــه�بیمارس دالالن�ب
عــدم�شــفافیت�یکــی�از�معضــالت�بزرگی�ســت�کــه�

حضــور بیمــاران خارجــی بــه بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی کشــور در ســال های اخیــر از تقاضــای قابــل توجهــی برخــوردار بــوده 
ــا یــک  ــا ب ــران ســفر می کننــد در دســت نیســت ام ــه ای ــا هــدف درمــان ب ــی کــه ب اســت. هرچنــد آمارهــای مشــخصی از متقاضیان
تحقیــق اجمالــی در مراکــز درمانــی معتبــر و یــا  ویــژه آن دســته کــه در نزدیکــی مناطــق مــرزی مســتقر هســتند، حجــم بــاالی تقاضــا 
بــرای درمــان مشــخص می شــود. بیمارانــی کــه از عــراق، آذربایجــان، افغانســتان و کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس ماننــد عمــان بــرای 
درمــان بیماری هــا و جراحی هــای چشــم و ارتوپــدی بــه ایــران ســفر می کننــد. خبرنــگار ماهنامــه ســفر در گــزارش پیــش رو، آن چــه 
ضــرورت توســعه صنعــت گردشــگری ســالمت ایــران اســت، چالــش هــا و چشــم اندازها را در گفت وگــو بــا کارشناســان بررســی کــرده 

. ست ا
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ــای� ــهرت�از�ظرفیت�ه ــلب�ش ــب�س ــد�موج می�توان
ــود�� ــا�ش ــور�م ــالمت�در�کش ــگری�س گردش

بسته تعرفه های درمانی برای  ½
بیماران خارجی آنالین عرضه می شود

وزارت�بهداشــت�یکــی�از�حلقه�هــای�کلیــدی�
در�زنجیــره�فرآینــد�گردشــگری�ســالمت�اســت�
ــا� ــود�فرآینده ــرای�بهب ــر�ب ــد�ســال�اخی کــه�در�چن
ــی� ــا�اجرای ــان�ب ــت��هم�زم ــته�اس ــزی�داش برنامه�ری
شــدن�طــرح�تحــول�ســالمت�در�وزارت�بهداشــت،�
ضــرورت�ایجــاد�هتل�بیمارســتان�ها�نیــز�کامــال�
ــت� ــه�وزارت�بهداش ــد�ک ــود�هرچن ــاس�می�ش احس
در�ایــن�خصــوص�برنامــه�و�تســهیالت�مشــخصی�را�
ارایــه�نکــرده�اســت��پرســش�ایــن�اســت�کــه�چــرا�
ــار� ــن�گرفت ــالمت�این�چنی ــگری�س ــت�گردش صنع
مدیــرکل� میردهقــان� دکتــر� بی�مهری�هاســت؟�
درمــان� امــور� اعتباربخشــی� و� نظــارت� دفتــر�
ــه�ماهنامــه�ســفر�گفــت:�قدمــت� وزارت�بهداشــت�ب
ــه�حــدود��۲۵ ــا�ب گردشــگری�ســالمت�در�کشــور�م
ــه�دلیــل� ســال�پیــش�بازمی�گــردد�کــه�متأســفانه�ب
برنامه�هــای�کالن�کشــور�مغفــول� از� بــودن� دور�
ــه� ــی�ب ــه�چندان ــته�توج ــای�گذش ــده�و�دولت�ه مان
ــگری� ــاد�گردش ــه�اقتص ــا�جایی�ک ــته�اند�ت آن�نداش
ســالمت�پــس�از�مدت�هــا�در�برنامــه�ی�ششــم�مــورد�
ــای� ــا�ظرفیت�ه ــت��در�کشــور�م ــرار�گرف ــی�ق بررس
ویــژه�ای�ماننــد�منابــع�انســانی�و�پزشــکان�زبردســت�
وجــود�دارد�کــه�منجــر�بــه�اجــرای�تغییــر�و�تحــول�
ــا�زیرســاخت�های�متفــاوت�شــده�اســت،� ســالمت�ب
در� پزشــکی� فناوری�هــای� از� اســتفاده� بنابرایــن�
ــم�در� ــه�تصــور�نمی�کن ــه�ای�ســت�ک ــه�گون ــران�ب ای
دولــت�یازدهــم،�بیمــاری�بابــت�درمــان�بــه�خــارج�از�

ــه�باشــد�� کشــور�رفت
دکتــر�میردهقــان�بــاور�دارد�کــه�هماهنگی�هــای�
ــت� ــرای�مدیری ــف�ب ــای�مختل ــن�نهاده ــادی�بی زی
ــان�داشــته�اســت�� ــن�عرصــه�جری یکپارچــه�در�ای

بــه�گفتــه�او�نشســت�های�شــورای�راهبــری�
ــاه� ــر�م ــال،�ه ــدود�دو�س ــالمت�ح ــگری�س گردش

ــیاری� ــد�و�بس ــکیل�ش ــب�تش ــور�مرت ــه�ط ب

ــده�در� ــاد�ش ــای�ایج ــا�و�همگرایی�ه از�هماهنگی�ه
کشــور�بــه�واســطه�ی�همیــن�نشســت�ها�پدیــد�آمــد�
ــده�اند� ــگ�ش ــا�هماهن ــفارتخانه�های�م ــروز�س و�ام
چــه� کــه� می�دانــد� میراث�فرهنگــی� ســازمان� و�
ــا�شناســایی� کاری�را�بایــد�انجــام�دهــد،�مــا�بایــد�ب
ــگران� ــخگوی�گردش ــرکت�ها�پاس ــر�ش ــارت�ب و�نظ

ــیم�� باش
از�ســوی�دیگــر�در�بحــث�نظام�پزشــکی�نیازمنــد�
هماهنگــی�قوانیــن�و�مقــررات�هســتیم�تــا�پزشــکان�
خدمــات�خــود�را�در�چارچــوب�قوانیــن�ارائــه�دهنــد��
ــا�وزارت� ــود�ت ــد:��الزم�ب ــان�می�گوی ــر�میردهق دکت
ــا� ــرد�ت ــی�می�ک ــات�را�کیف ــرایط�خدم ــت�ش بهداش
نحــوه�ی�ورود�بیمــار�خارجــی،�درمــان،�بیمارســتانی�
کــه�بــه�بیمــاران�خدمــت�ارائــه�می�دهــد�و����کامــاًل�
ــار� ــاران�خارجــی�ب ــرا�ورود�بیم مشــخص�باشــد��زی
فرهنگــی�و�دیپلماســی�عمومــی�بــرای�کشــور�ایجــاد�

می�کنــد�
ــد�ب� ــه�بن ــافرتی�ک ــرکت�مس ــر�ش ــا�ه ــا�آی ام
ــز� ــه�مراک ــارآوری�ب ــه�بیم ــد�در�عرص دارد�می�توان
ــردی� ــورای�راهب ــد؟��ش ــت�کن ــران�فعالی ــی�ای درمان
گردشــگری�ســالمت�مصوباتــی�را�بــه�تصویــب�
ــد� ــه�دارای�بن ــرکت�ها�ک ــماری�از�ش ــا�ش ــانده�ت رس
ــت� ــگری�فعالی ــوزه�ی�گردش ــتند�و�در�ح »ب«�هس
بتواننــد� خــاص� شــرایط� احــراز� بــا� می�کننــد�
در�حــوزه�گردشــگری�ســالمت�ورود�کننــد��بــه�
ــون�حــدود� ــفر�تاکن ــه�س ــگار�ماهنام ــزارش�خبرن گ
�۳۵شــرکت�در�ایــن�حــوزه�ایــن�صالحیــت�را�
ــت� ــای�صالحی ــه�معیاره ــد��از�جمل ــب�کرده�ان کس
ایــن�بــوده�تــا�پزشــکی�را��بــه�عنــوان�مســئول�فنــی�
بــه�اســتخدام�درآورنــد�تــا�رابطــی�باشــد�بیــن�بیمــار�
ــی� ــای�درمان ــخگوی�نیازه ــی�و�پاس ــز�درمان و�مرک

ــد�� ــگران�باش گردش
ایــن�شــرکت�ها�بایــد�قــادر�باشــند�تــا�در�کشــور�
مبــدأ�و�مقصــد�نیــز�بازاریابــی�موثــری�داشــته�

ــند� باش

بیمارستان های مجاز به پذیرش  ½
بیماران خارجی

کــه� بیمارســتان�هایی� تنهــا�
ــت� ــتانداردهای�وزارت�بهداش اس
پذیــرش� خصــوص� در� را�
بیمــاران�بین�المللــی�رعایــت�

بــه� مجــاز� کننــد�

ــای� ــتان�ها�مجوزه ــن�بیمارس ــتند��ای ــت�هس فعالی
ــش� ــه�افزای ــرا�ک ــد��چ ــت�می�کن ــی�دی�دریاف ای�پ
ــتلزم� ــور�مس ــل�کش ــه�داخ ــاران�ب ــبی�ورود�بیم نس
ــل� ــن�دلی ــه�همی ــان�اســت،�ب ــدی�از�درم رضایت�من
بیمــاران�خارجــی�بایــد�از�نظــر�هزینــه،�نــوع�درمــان،�
مکانــی�کــه�بســتری�می�شــوند�نظــارت�شــوند��
ــت� ــای�وزارت�بهداش ــان�برنامه�ه ــر�میردهق دکت
توضیــح� این�گونــه� را� یکپارچگــی� ایجــاد� بــرای�
ــی� ــه�و�هماهنگ ــور�خارج ــش�وزارت�ام ــد:��نق می�ده
الزم� دارد�� ویــژه�ای� اهمیــت� ســفارتخانه�ها� بــا�
ــورهایی� ــه�کش ــاران�از�چ ــه�بیم ــم�ک ــت�بدانی اس
پذیــرش� بیمارســتان�ها� کــدام� در� و� شــده� وارد�
ــه�تمــام�شــرکت�ها�مجــوز� می�شــوند��مســلماً�اگــر�ب
ــدأ�داده�شــود�ایجــاد� ــر�در�کشــور�مب تأســیس�دفت
ــر� ــاد�دفت ــا�ایج ــن�ب ــد�بنابرای ــی��می�کن ناهماهنگ
مرکــزی�امــکان�فعالیــت�تمــام�شــرکت�ها�را�در�
ــط� ــن��NGOتوس ــم��ای ــم�کرده�ای ــم�فراه ــار�ه کن
ســازمان�نظام�پزشــکی�تحــت�عنــوان�»شــرکت�
انجمــن�توســعه�ی�گردشــگری�ایــران«�و�بــا�ریاســت�
آقــای�جهانگیــری�تأســیس�شــد،�اعضــای�ایــن�
ــی�دی،� ــوز�ای�پ ــتان�های�دارای�مج ــرکت�بیمارس ش
و� گردشــگری� حــوزه�ی� در� فعــال� شــرکت�های�
ــک�در� ــورت�آکادمی ــه�ص ــه�ب ــتند�ک ــرادی�هس اف
ــا�در� ــد�و�م ــت�می�کنن ــگری�فعالی ــوزه�ی�گردش ح
ــکاری�� ــا�هم ــا�آن�ه ــا�ب ــم�ت ــت�متعهدی ــه�ی��دول بدن

ــم� کنی
ــه� ــت�ک ــی�اس ــتان�مبحث ــل�ـ�بیمارس ــث�هت بح
در�ســال�های�اخیــر�مطــرح�شــده�و�کارگروهــی�
در�انجمــن�و�وزارت�بهداشــت�روی�آن�متمرکــز�
ــروع� ــور�ش ــز�در�کش ــورد�نی ــی�دو�م ــتند��یک هس
بــه�فعالیــت�کردنــد�دکتــر�میردهقــان�در�ایــن�

میردهقان:
الزم بود تا وزارت بهداشت 

شرایط خدمات را کیفی 
می کرد تا نحوه ی ورود بیمار 
خارجی، درمان، بیمارستانی 

که به بیماران خدمت ارائه 
می دهد و... کاماًل مشخص 

باشد. زیرا ورود بیماران 
خارجی بار فرهنگی و 

دیپلماسی عمومی برای 
کشور ایجاد می کند
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خصــوص�گفتــه�اســت�کــه�در�ایــن�رابطــه�نیازمنــد�
ــا�شــروع� آیین�نامــه�ای�کامــاًل�مشــخص�هســتیم�و�ب
ــدازی�و�توســعه� ــت�دوازدهــم،�راهکارهــای�راه�ان دول
هتل�بیمارســتان�ها�نهایــی�خواهــد�شــد،�ضمــن�
این�کــه�وزارت�بهداشــت�اشــتباهات�گذشــته�ماننــد�
اهلیــت� بیمارســتان�هایی�کــه� بــه� مجــوز�دادن�
ــت�کــرده�و�حــدود� ــی�و�فنــی�نداشــته�را�مدیری مال
ــت� �۷۰مجــوز�را�باطــل�کــرده��اســت��او�گفــت:�دول
گذشــته�بــرای�عملیاتــی�کــردن�کار�حــدود�۲۱هــزار�
در� مســلماً� و� داد� بیمارســتان�ها� تحویــل� تخــت�
ــاد� ــد�افت ــری�خواه ــات�جامع�ت ــدی�اتفاق ــت�بع دول
زیــرا�مجوزهایــی�کــه�امــروز�بــا�رویکــرد�گردشــگری�
هســتند،� اثربخــش� می�شــوند� اعطــا� ســالمت�
ضمــن�این�کــه�تــوان�پزشــکی�مــا�روزبــه�روز�در�
ــن� ــم�انداز�روش ــن�چش ــت�بنابرای ــش�اس ــال�افزای ح
ــق� ــده�محق ــری�در�آین ــی�مطلوب�ت ــای�درمان و�فض

می�شــود��
نظــام� دربــاره� همچنیــن� میردهقــان� دکتــر�
ــرای�بیمــاران� ــی�ب ــات�درمان ــه�خدم یکپارچــه�تعرف
ــل�از� ــی�قب ــاران�خارج ــد:��بیم ــادآور�ش ــی�ی خارج
ــه� ــدند�ک ــه�می�ش ــا�دالالن�مواج ــران�ب ــه�ای ورود�ب
قــرار� تحت�الشــعاع� را� آن�هــا� درمــان� هزینــه�ی�
مــی�داد�و�وجهــه�ی�فرهنگــی�نامناســبی�بــرای�
کشــور�داشــت��بدیهی�ســت�کــه�در�راســتای�بهبــود�
ــد�تعرفه�هــای�گردشــگری�ســالمت،�کارگروهــی� رون
ــده�دار� ــی�را�عه ــه�ی�نظارت ــا�وظیف ــده�ت ــاده�ش آم
شــوند،�ســپس�نرخ�هــا�بــرای�بازدیــد�افــراد�در�
ــن�بارگــذاری�شــوند�و�در� ــه�صــورت�آنالی ســامانه�ب
ــد�از� ــر�موظفن ــامانه�ناظ ــتان�و�س ــار�آن�بیمارس کن
بــروز�تخلفــات�جلوگیــری�کننــد��در�دولــت�گذشــته�
ــان� ــا�خاطرت ــد�ام ــرح�می�ش ــی�مط ــث�رقابت مباح

ــی�را� ــت�و�منف ــای�مثب ــت�امتیازه ــه�رقاب ــد�ک باش
ــن�اســت�کــه� ــاز�مثبــت�ای ــار�هــم�دارد،�امتی در�کن
بیمارســتان�هایی�کــه�جــذب�گردشــگری�انجــام�
ــی،� ــی�و�خارج ــای�داخل ــل�رقب ــه�دلی ــد�ب می�دادن
ایــن� در� داشــتند�� کنترل�شــده�ای� قیمت�هــای�
ــه�دلیــل�پیشــی�گرفتــن�کشــورهایی� ــد�ب میــان�بای
ــی�را�در� ــگران�خارج ــه�ی�گردش ــد،�بیم ــد�هن مانن
حــوزه�ی��درمــان�مدنظــر�داشــته�باشــیم�و�بــا�بیمه�ی�
مرکــزی�بــه�تفاهــم�برســیم��بهتــر�اســت�اطالعــات�
گردشــگری�در�تمــام�دنیــا�قابــل�دســترس��باشــند�
ــه� ــتان�ها�ب ــت�بیمارس ــد�فعالی ــد�رون ــه�بدانن ــا�هم ت

ــت� ــه�صــورت�اس چ

سرمایه گذاری در بازار گردشگری  ½
سالمت

ــگری� ــت�گردش ــرای�صنع ــرمایه�گذاری�ب ــا�س آی
ــا� ــه�ب ــن�ک ــا�ای ــادی�دارد�ی ــه�اقتص ــالمت�توجی س
بهســازی�و��تقویــت�امکانــات�موجــود�می�تــوان�
نتیجــه�بهتــری�از�ورود�بــه�ایــن�بحــث�کســب�
پــرورش،� آقــای� بــا� را� پرســش� ایــن� نمــود؟�
ایــن�حــوزه�در�میــان�گذاشــتیم�� ســرمایه�گذار�
دیــدگاه� می�گویــد:� پــرورش� محســن� آقــای�
ــالمت� ــگری�س ــرای�گردش ــه�ب ــت�ک ــن�اس ــن�ای م
ــرای� ــم��ب ــه�ســرمایه�گذاری�خارجــی�نداری ــازی�ب نی
کشــور�ایــران،�ســرمایه�گذاری�داخلــی�در�ایــن�
ــی� ــد��برخ ــخ�می�ده ــر�پاس ــب�بهت ــه�مرات ــته�ب رش
چرخه�هــای� بــا� ارتباطــی� ســرمایه�گذاری�ها�
ــته� ــن�دس ــالمت�از�ای ــد��س ــور�ندارن ــادی�کش اقتص
ــد،� ــا�در�اوج�باش ــود�و�ی ــور�در�رک ــه�کش ــت��چ اس
ســالمت�کار�خــود�را�انجــام�می�دهــد��از�ایــن�جهــت�
بــرای�ســرمایه�گذار�ایــن�اطمینــان�وجــود�دارد�کــه�

ســودآوری�نســبی�مناســب�دریافــت�می�کنــد�
اخالقــی� جنبه�هــای� بــه� پــرورش� آقــای�
ســرمایه�گذاری�ســالمت�اشــاره�کــرد�و�افــزود:��ایــن�
ــاظ� ــه�لح ــی�دارد�و�ب ــت��اخالق ــک�جذابی ــوزه�ی ح
ــت� ــم�اهمی ــرمایه�گذار�ه ــوی�س ــاز�روحــی�و�معن نی
دارد��در�برابــر�آن�بســیاری�از�صنایــع�«گناه»�شــامل�
اسلحه�ســازی�ها،�قمــار،�ســیگار�هســت�کــه�در�
ــد� ــودآوری�را�دارن ــترین�س ــان�بیش ــای�جه بورس�ه
بــا�ایــن�وجــود،�بســیاری�از�مــردم�از�لحــاظ�اخالقــی�
ســرمایه�گذاری�ها� دســت� ایــن� بــه� رویکــردی�
ندارنــد�کــه�بــه�جــان�و�روان�آدمــی�زیان�می�رســاند��
امــا�ســرمایه�گذاری�در�پزشــکی�ایــن�گونــه�نیســت��
ایــن�نــوع�ســرمایه��گذاری�بــرای�برون�رفــت�از�رکــود�
ــی� ــژه�ای�دارد��گردشــگری�ســالمت�یعن رویکــرد�وی
صــادرات�ســالمت�و�بــا�ایــن�حســن�بــزرگ�و�اضافــی�
کــه�مصرف�کننــده�همیــن�را�مصــرف�می�کنــد��
گردشــگری�پزشــکی�بــه�عنــوان�زیرشــاخه�صــادرات�
خدمــات�اســت�و�بــه�لحــاظ�نیــروی�انســانی�و�

ــار�دارد� ــز�در�اختی ــه�چی ــاختی�هم زیرس
ــه�کشــور� ــه�ب ــی�ک ــیم�بیماران ــه�باش ــد�متوج بای
وارد�مــی�شــوند�دســتکم�دو�برابــر�گردشــگران�
ــزار� ــر��۱۰۰ه ــد��اگ ــه�می�کنن ــول�هزین ــی�پ تفریح
ــیم�و� ــته�باش ــگر�ســالمت�در�کشــورمان�داش گردش
ــون� ــد��۲۰۰میلی ــزار�دالر�خــرج�کنن متوســط�دو�ه
اســت�کــه�هزینــه�می�شــود� دالر�حداقل�هایــی�
ــم�ارزآوری�دارد�� ــن�رق ــر�ای ــج�براب ــه�پن ــی�ک درحال
کل�تولیــدات�و�واردات�دارو�و�مکمــل�صنعــت�
راهبــردی�دارویــی�چهــار�میلیــارد�دالر�اســت��
ظرفیــت� راحتــی� بــه� ســالمت� گردشــگری�
ــتان� ــی�دارد��هندوس ــه��ارزآوری�خوب ــت�یابی�ب دس
ــه� ــت�ک ــان�اس ــده�داروی�جه ــن�تولیدکنن بزرگتری

راشکی: توفیق در 
گردشگری سالمت 

مستلزم نگاه 
صنعتی ست، درست 

مانند صنعت خودرو که 
تولیدکنندگان جهانی، 

خودروهای صادراتی شان 
را به دلیل ایجاد 

ارزش افزوده ارزان تر 
از بازار داخلی عرضه 

می کنند

حسینی: نهادهای 
مختلف به طور پراکنده 

ده ها کمیته و کارگروه 
را تشکیل داده اند اما در 
این حوزه  اتفاق خاصی 

رقم نخورده است. دولت 
وظیفه ای جز حمایت 

ندارد و دستکم در 
دولت هایی که ماهیت 

رانتی دارند، دخالت 
آن ها بازدارنده است

همدانی:   سایت های 
بیمارستان ها در ایران 

ناکارآمد هستند. با 
مطالعه ای  بر روی چند 
سایت حرفه ای، مسافر 

قبل از ورود به کشور 
هدف،  از تمام خدمات 

درمان آگاه می شود. 
مثال قبل از انتخاب مرکز 
درمانی، بیمار قادر است 

با پزشک معالج چند 
کلمه ای مکالمه داشته 

باشد

پرورش: باید متوجه 
باشیم بیمارانی که به 
کشور وارد می شوند 

دستکم دو برابر 
گردشگران تفریحی 

هزینه می کنند. اگر 100 
هزار گردشگر سالمت 

در کشورمان داشته 
باشیم و متوسط دو هزار 

دالر خرج کنند 200 
میلیون دالر حداقل هایی 

است که هزینه می شود 
درحالی که پنج برابر این 

رقم ارزآوری دارد
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درآمــد�حاصــل�از�آن��۱۵میلیــارد�دالر�اســت�و�
گردشــگری�ســالمت�در�هندوســتان�بــا��۲۰میلیــارد�
ــت� ــه�اس ــی�گرفت ــی�آن�پیش ــارت�داروی دالر�از�تج
مالیاتــی� درآمــد� دولــت� بــرای� بنابرایــن�
ــالمت� ــگری�س ــت��در�گردش ــد�داش ــی�خواه خوب
ایــن� شــود� وارد� داخلــی� ســرمایه�گذاری� اگــر�
می�شــود�� محســوب� اقتصــادی� ســرمایه��گذاری�
ــت� ــوع�صنع ــتان�و�در�مجم ــرف،�بیمارس ــک�ط از�ی
پزشــکی�تقویــت�می�شــود�و�درآمــد�کســب�می�کنــد�
بــه�ایــن�ترتیــب�اســتاندارد�باالتــری�از�فنــاوری�را�در�
ــوی� ــرد��از�س ــار�می�گی ــات�را�در�اختی ــه�خدم ارای
دیگــر�از�ایــن�افزایــش�مهارت�هــا�و�ظرفیت�هــا،�

ــرد� ــود�می�ب ــم�س ــی�ه ــار�داخل بیم
ــل�و� ــی�اســت�و�آن�در�حم ــر�موج ــر�اث ــر�دیگ اث
نقــل،�خــورد�و�خــوراک،�تفریــح�و�����نمــود�می�یابــد�
ــره�موسســه� دکتــر�حســینی�رئیــس�هیــات�مدی
ــت� ــه�در�نشس ــالمت�ک ــی�س ــن�الملل ــات�بی خدم
گردشــگری� در� ایــران� توانمنــدی� تخصصــی�

شــد� یــادآور� می�گفــت� ســخن� �ســالمت�
رفتــار�نهــادی،�شــبکه�ای،�یکپارچــه�و�تجمیــع�
منابــع�کنــش�گــران�بخــش�خصوصــی�ارائــه�کننــده�
خدمــات�درمــان�و�غیــر�درمــان�باعــث�کســب�ســهم�
بیشــتر�ایــران�از�بــازار�جهانــی�گردشــگری�ســالمت�
ــت�در� ــاد�دول ــته�نه ــت:�در�گذش ــود��او�گف ــی�ش م
ــا�از� ــت�ی ــی�مثب ــالمت�نگاه ــگری�س ــوزه�گردش ح
ــای� ــته�اســت��نهاده ــزی�شــده�نداش ــل�برنامه�ری قب
و� کمیتــه� ده�هــا� پراکنــده� طــور� بــه� مختلــف�
ــوزه�� ــن�ح ــا�در�ای ــد�ام ــکیل�داده�ان ــروه�را�تش کارگ
ــه� ــی�ک ــت��زمان ــورده�اس ــم�نخ ــی�رق ــاق�خاص اتف
وزارت�بهداشــت�بــا�ایــن�بحــث�آشــنا�نبــود،��اولیــن�
کنگــره�را�برگــزار�کردیــم�و�سلســله�کنفرانس�هایــی�
ــه� ــن�نتیجــه�رســیده�ایم�ک ــه�ای ــم�ب ــب�دادی را�ترتی
دولــت�وظیفــه�ای�جــز�حمایــت�نــدارد�و�دســتکم�در�
ــت� ــد،�دخال ــی�دارن ــت�رانت ــه�ماهی ــی�ک دولت�های

ــت� ــده�اس ــا�بازدارن آن�ه
ــب�و� ــتان�مح ــمی�نژاد�،�بیمارس ــتان�هاش بیمارس

ــدی�فعالیت�هــای�مهمــی� ــل�بیمارســتان�گان ــا�هت ی
تجربیــات� و� یــک�دهــه�گذشــته�داشــته�اند� در�

ــد�� ــب�کرده�ان ــبی�کس مناس
ــروژه� ــوان�پ از�ســوی�دیگــر�در�مناطــق�آزاد�می�ت
ــره�کیــش� شــهرک�ســالمت�را�توســعه�داد��در�جزی
ــه� ــی�را�ســامان�داد�و�ب ــای�زیبای ــوان�جراحی�ه می�ت
ــی� ــزایی�در�معرف ــر�به�س ــر�تاثی ــوت�موث ــوان�پایل عن
خدمــات�پزشــکی�در�ســرزمین�اصلــی�خواهــد�

داشــت��

گردشگری سالمت در بستر مجازی ½
آقــای�همدانــی�فعــال�و�برنامه�ریــز�خدمــات�
ــز�معتقــد�اســت�� گردشــگری�در�فضــای�مجــازی�نی
ــاد�اســت� آن�قــدر�چالش�هــا�در�موضــوع�درمــان�زی
ــان� ــات�درم ــن�خدم ــروش�آنالی ــا�موضــوع�ف ــه�ت ک
ــن� ــه�ای ــد�ک ــور�می�کنن ــه�تص ــد�هم ــش�می�ای پی
ــد� ــد�هن ــم�مانن ــی�داری ــت��رقبای ــی�اس کار�لوکس
ــه�چــه�کار� ــد�بیاندیشــیم�ک ــن�بای ــه�ای ــزی�ب و�مال
کنیــم�از�ظرفیت�هــای�فضــای�مجــازی�بــرای�
بهره�منــدی�در�ایــن�بحــث�اســتفاده�کنیــم��در�
ــود� ــه�وج ــت�و�معاین ــون�ویزی ــالمت�چ ــوزه�س ح
دارد�مــا�نمی�توانیــم�همــه�خدمــات�را��۱۰۰درصــد�

ــم�� ــه�دهی ــن�ارای آنالی
ــی� ــه�تمام ــن�کار�ب ــل�ای ــت�و�هت ــث�بلی در�بح
ــه� ــر�ب ــی�کارب ــچ�تماس ــدون�هی ــت�و�ب ــن�اس ممک
حــوزه� در� می�کنــد�� انتخــاب� آنالیــن� صــورت�
بــه� کــه� قســمت� آن� و� ســالمت� گردشــگری�
تندرســتی�ربــط�دارد،�چنــدان�نمی�تــوان�از�فضــای�
مجــازی�بهــره�بــرد�و�بــه�جــذب�بیمــار�کمــک�کــرد�
�منتهــی�ســایت�های�بیمارســتان�ها�در�ایــران�
ــر�روی� ــه�ب ــه�ای�ک ــا�مطالع ــتند��ب ــد�هس ناکارآم
چنــد�ســایت�آلمانــی�از�ایــن�دســت�داشــتم�مســافر�
قبــل�از�ورود�بــه�کشــور�هــدف،��از�تمــام�خدمــات�
درمــان�آگاه�می�شــود��مثــال�قبــل�از�انتخــاب�
ــک� ــا�پزش ــت�ب ــادر�اس ــار�ق ــی،�بیم ــز�درمان مرک
ــد�و� ــته�باش ــه�داش ــه�ای�مکالم ــد�کلم ــج�چن معال
ــه� ــش�چ ــدت�اقامت ــان�و�م ــد�درم ــه�فرآین ــن�ک ای
ــاق�بســتری،� ــری�از�ات ــود��تصاوی ــد�ب ــدار�خواه مق
ــن� ــتان�را�آنالی ــات�بیمارس ــاق�و�خدم ــات�ات امکان
مشــاهده�می�کنــد��درکنــار�آن�از�موقعیت�هــای�
گردشــگری�تفریحــی�در�آن�مقصــد�آگاه�می�شــود�
کــه�بــرای�همراهــان�بیمــار�و�حتــی�خــود�او�جالــب�
ــن�از� ــات�آنالی ــن�خدم ــق�ای ــت��از�طری ــه�اس توج
ــتگاه� ــی،�ایس ــز�تفریح ــا،�مراک ــن�هتل�ه نزدیکتری
متــرو�نیــز�آگاه�می�شــوند��در�اختیــار�داشــتن�یــک�
ــت� ــد�در�رقاب ــه�می�توان ــد�زبان ــوی�و�چن ــال�ق پورت

ــد�ســازد� ــا�را�توانمن ــا�کشــورهای�همجــوار�م ب
ــز،� ــپ�ادوای ــد�ســایت�تری ــن�حــال�همانن در�عی
ــی�و�حتــی� ــه�مراکــز�درمان ــران�مــی�تواننــد�ب کارب
ایــن�ســایت�ها�کمــک� بدهنــد�� رای� پزشــکان�
ــتی� ــاب�درس ــی�انتخ ــاران�خارج ــا�بیم ــد�ت می�کن
بــر�اســاس�نظــرات�بیمــاران�قبلــی�دریافــت�کنــد�
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ملت�هــا�از�هــزاران�ســال�پیــش�تاکنــون�همــواره�
بــرای�به�دســت�آوردن�ســالمت�خــود�حاضــر�بودنــد�
ــی� ــواری�ط ــا�دش ــادی�را�ب ــیار�زی ــافت�های�بس مس
ــد� ــان�می�ده ــی�نش ــواهد�باستان�شناس ــد��ش کنن
ــان� ــالد،�بومی ــش�از�می ــوم�پی ــزاره�س ــا�از�ه تقریب
ــمی� ــای�چش ــفای�بیماری�ه ــرای�ش ــن�ب بین�النهری
بــه�معبــد�الهــه�ای�بــه�نام�«بــرک»�در�شــهر�ســوریه�
ــس�از� ــال�پ ــزار�س ــد�ه ــا�چن ــد�و�ی ــفر�می�کردن س
آن�یونانیــان�و�رومیــان�نیــز�بــا�پــای�پیــاده�و�یــا�بــا�
ــمه�های� ــه�چش ــی�ب ــیرهای�دریای ــتی�ها�از�مس کش
آب�گــرم�سرتاســر�مدیترانــه�ســفر�می�کردنــد��
بنابرایــن�می�تــوان�گفــت�کــه�صنعــت�گردشــگری�

ــخ�دارد� ــی�ریشــه�در�تاری درمان
ــی� ــت�عناوین ــه�تح ــی�ک ــگری�درمان گردش
گردشــگری� ســالمت،� گردشــگری� چــون�
پزشــکی�و�یــا�مراقبت�هــای�بهداشــتی�جهانــی�
نیــز�شــناخته�شــده�اســت�امــروزه�بــه�ســرعت�
رو�بــه�رشــد�بــوده�و�از�ســوی�جامعــه�پزشــکی�
و�عمــوم�مــردم�مــورد�قبــول�واقــع�شــده�
ــوان�راه� ــه�عن ــع�ب ــت�در�واق ــن�صنع ــت��ای اس
ــکی�در� ــاالی�پزش ــای�ب ــرای�هزینه�ه ــی�ب حل
ــه� ــد�ک ــمار�می�آی ــه�ش کشــورهای�پیشــرفته�ب

ــگران� ــاران�گردش ــه�بیم ــن�کشــورها�ب ــکان�ای پزش
ســالمت�توصیــه�می�کننــد�تــا�بــرای�کاهــش�
مخــارج�درمــان�و�مراقبت�هــای�پزشــکی�بــه�خــارج�

ــد�� ــفر�کنن ــور�س از�کش
ــالح� ــن�اصط ــف�ای ــد�در�تعری ــر�باش ــاید�بهت ش
جــذاب�یعنــی�گردشــگری�درمانــی�ابتــدا�مفاهیــم�
ــی� ــگری�درمان ــم��گردش ــان�کنی ــتباه�آن�را�بی اش
نــه�یــک�پکیــج�ویــژه�بــرای�تعطیــالت�اســت�کــه�
ــود�و� ــه�می�ش ــاران�ارائ ــه�بیم ــکان�ب ــوی�پزش از�س
ــیاحت� ــیر�و�س ــرای�س ــرگرمی�و�تفریحــی�ب ــه�س ن
گردشــگری� بطــن� در� اگرچــه� بیمارســتان�ها��
درمانــی�و�یــا�گردشــگری�ســالمت�جنبه�هایــی�
ــف� ــا�در�توصی ــه�اســت�ام ــز�نهفت از�گردشــگری�نی
ــه� ــت�ب ــن�صنع ــه�ای ــم�ک ــد�بگویی ــاده�آن�بای س
معنــای�ســفر�بــه�خــارج�از�منطقــه�خــود�بــا�هــدف�

و�مقصــود�مراقبت�هــای�بهداشــتی�اســت��
ــردن� ــی�ک ــد�ط ــا�می�توان ــفر�ی ــن�س ــال�ای ح
ــه� ــین�ب ــا�ماش ــری�ب ــافت��۵۰۰کیلومت ــک�مس ی
ــوری�در� ــه�کش ــرواز�ب ــا�پ ــد�و�ی ــادری�باش ــهر�م ش
قــاره�ی�دیگــر��بــرای�افــرادی�کــه�از�بیمــه�برخــوردار�

نیســتند�یــا�درمــان�بیمــاری�آن�هــا�تحــت�پوشــش�
بیمــه�پزشــکی�ایشــان�قــرار�نمی�گیــرد،�گردشــگری�
ســالمت�جایگزیــن�جذابــی�به�جــای�پرداخــت�

ــود�� ــد�ب ــر�خواه ــای�باالت هزینه�ه
ســنتی� مفهــوم� در� درمانــی� گردشــگری�
خــود�بــرای�عمل�هــای�غیرضــروری�هم�چــون�
جراحی�هــای�زیبایــی�اســتفاده�می�شــد�امــا�در�
چنــد�ســال�اخیــر�بــرای�عمل�هــای�اساســی�و�
ضــروری�ماننــد�جراحــی�زانــو،�بیماری�هــای�قلبــی�
ــن� ــیار�از�ای ــز�بس ــاب�نی ــز�و�اعص ــای�مغ و�عمل�ه
شــیوه�اســتفاده�می�شــود�و�هم�چنــان�نیــز�بــه�

ــت� ــترش�اس ــال�گس ــرعت�در�ح س

در�کشــو�مــا�هــم�ایــن�وضعیــت�در�چنــد�
ــه�و� ــرار�گرفت ــیار�ق ــه�بس ــورد�توج ــر�م ــال�اخی س
آماده�ســازی� بــه� اقــدام� ذیربــط� دســتگاه�های�
بســتر�های�الزم�بــرای�ورود�بیمــاران�بین�المللــی�
مهم�تریــن� از� یکــی� نموده�انــد�� ایــران� بــه�
مزیت�هــای�ایــران�در�گردشــگری�پزشــکی،�هزینــه�
پاییــن�خدمــات�نســبت�بــه�ســایر�کشــور�هــا�اســت��
ــه� ــرو�در�ارائ ــد�پیش ــور�هن ــر�کش ــال�حاض در�ح
خدمــات�ارزان�ایــن�نــوع�صنعــت�اســت�امــا�بــا�ورود�
ــوان� ــی�می�ت ــگری�درمان ــه�گردش ــه�عرص ــران�ب ای
پیش�بینــی�کــرد�بــه�زودی�گــوی�ســبقت�را�از�
کشــور�هنــد�خواهــد�ربــود�)البتــه�در�صــورت�وجود�

ــای�الزم( ــاخت�ه ــر�س زی
جاذبه�هایــی�کــه�موجــب�شــده�اســت�تــا�ایــران�
ــن� ــه�در�ای ــای�نهفت ــی�از�قدرت�ه ــوان�یک ــه�عن ب

ــر�اســت: ــه�شــرح�زی ــه�شــمار�رود،�ب صنعــت�ب
ــراوان� ــی�ف ــای�آب�معدن ــمه�ه ــود�چش ۱-�وج

جهــت�آب�درمانــی
۲-�وجــود�گنبــد�هــای�نمکــی�در�ایــران�و�نمــک�

درمانی

ــژه�ای� ــگاه�وی ــه�جای ــران،�ک ۳-�طــب�ســنتی�ای
ــران�دارد در�ای

۴-�خدمــات�اقامــت�ارزران�در�ایــران�نســبت�بــه�
کشــور�هــای�اروپایــی

ــه�هــای�گردشــگری�متنــوع�در�اقصــی� ۵-�جاذب
نقــاط�ایــران

ــالمت� ــگری�س ــات�گردش ــی�خدم ۶-�پراکندگ
ایــران�و�جاذبــه�هــای� در�شــهر�های�مختلــف�

شــهر�ها آن� گردشــگری�
ــص� ــا�مخت ــران�تنه ــالمت�در�ای ــگری�س گردش
بــه�گردشــگران�بیــن�المللــی�نبــوده�و�گردشــگران�
ایرانــی�نیــز�می�تواننــد�از�خدمــات�گردشــگری�
ــالوه� ــد�و�ع ــتفاده�نماین ــران�اس ــالمت�در�ای س
بــر�ســپری�کــردن�طــول�درمــان�و�بهبــودی،�از�
جذابیــت�هــای�توریســتی�شــهر�هــای�مختلــف�
هــم�بهــره�ببرنــد�تــا�عــالوه�بــر�ترمیــم�جســم،�

ــه�آرامــش�برســد� ــز�ب روحشــان�نی
گردشــگران�ســالمت�در�عمل�هایــی�کــه�
طــول�درمــان�دارنــد،�نیازمنــد�اقامــت�در�یــک�
ــی�خــود� ــد�درمان ــام�رون ــا�اتم ــی�ت واحــد�اقامت
هســتند�و�در�ایــن�مســیر�چالش�هایــی�را�پیــش�
ــد��یافتــن�نزدیکتریــن�واحــد�اقامتــی� روی�دارن
نزدیک�تریــن� در� آن�هــا� بودجــه� بــا� متناســب�
ــه�مرکــز�درمانــی�مدنظرشــان،�یکــی�از� موقعیــت�ب
ــرف� ــه�برط ــی�رود�ک ــمار�م ــه�ش ــا�ب ــن�چالش�ه ای
ســاختن�آن�باعــث�آســودگی�در�رفــت�و�آمــد�
بیمــاران�بــه�مرکــز�درمانــی�تــا�پایــان�طــول�درمــان�

ــد�شــد� ــا�خواه آنه
اغلــب�بــه�علــت�عــدم�شــناخت�کامــل�از�شــهرها�
مخصوصــا�شــهر�های�بــزرگ،�ایــن�عــدم�رضایــت�از�

مــکان�مــورد�نظــر�بــرای�اقامــت�وجــود�دارد��
راه�حلــی�کــه�ایــران�هتــل�آنالیــن�در�ایــن�زمینه�
ــود� ــن�روش�موج ــاید�بهتری ــرده�اســت،�ش ــه�ک ارائ
ــد� ــدودی�می�توان ــا�ح ــه�ت ــد�ک ــر�باش ــال�حاض ح
دغدغــه�هــای�بیمــاران�را�بــرای�یافتــن�محــل�

ــازد�� ــرف�س ــود�برط ــت�خ اقام
ــران� ــه�ســایت�ای ــه�ب ــا�مراجع ــد�ب شــما�می�توانی
هتــل�آنالیــن،�بــا�تایــپ�کــردن�نــام�مرکــز�درمانــی�
مــورد�نظرتــان�در�باکــس�جســت�وجو،�نزدیکتریــن�
ــرده� ــدا�ک ــود�پی ــه�خ ــاس�بودج ــر�اس ــا�را�ب هتل�ه
ــا� ــد�ت ــه�رزرو�نمایی ــدام�ب ــن�قیمــت�اق ــا�کمتری و�ب
بخشــی�از�هزینه�هــای�درمانــی�شــما�جبــران�شــود�

وحید امیری
            برگزیده برند محبوب 
                               سال ۹5

گردشگری درمانی در ایران
ــه گردشــگران بیــن المللــی نبــوده  گردشــگری ســالمت در ایــران تنهــا مختــص ب
ــران  ــالمت در ای ــگری س ــات گردش ــد از خدم ــز می توانن ــی نی ــگران ایران و گردش
اســتفاده نماینــد و عــالوه بــر ســپری کــردن طــول درمــان و بهبــودی، از جذابیــت های 

توریســتی شــهر هــای مختلــف هــم بهــره ببرنــد.
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ــتان�های� ــده�ای�از�بیمارس ــش�عم ــر�دارد�بخ ــی�در�نظ ــن�اجتماع ــازمان�تامی س
ــون� ــد��هم�اکن ــکی�وارد�کن ــگری�پزش ــه�گردش ــه�چرخ ــه�عرص ــود�را�ب ــی�خ ملک
ــازمان� ــک�س ــی�در�تمل ــدد�داروی ــات�متع ــک�و�موسس ــتان،��۴۰۰کلین �۷۰بیمارس
تامیــن�اجتماعــی�اســت��هلدینــگ�گردشــگری�ســازمان�تامیــن�اجتماعــی�)هگتــا(�
ــده�ای� ــا�بخش�عم ــت�ت ــالش�اس ــکی�در�ت ــگری�پزش ــته�های�گردش ــی�بس ــا�طراح ب
ــود�را�در� ــای�خ ــان�زیرمجموعه�ه ــوع�درم ــده�در�موض ــاد�ش ــاخت�های�ایج از�زیرس
چرخــه�جــذب�بیمــاران�خارجــی�وارد�نمایــد��هرچنــد�وظیفــه�ذاتــی�ســازمان�تامیــن�
ــه�شــمار� ــی�بیمه�شــدگان�و�بازنشســتگان�ب اجتماعــی�تامیــن�نیازمندی�هــای�درمان
مــی�رود�بــا�ایــن�وجــود�مدیرعامــل�هگتــا�معتقــد�اســت�چنیــن�رویکــردی�نــه�تنهــا�
ــه� ــه�عنــوان�دومیــن�ارای ــی�ایــن�ســازمان�نیســت�بلکــه�ب ــا�وظیفــه�ذات در�تضــاد�ب
دهنــده�خدمــات�پزشــکی�کشــور�و�اولیــن�ارایــه�کننــده�خدمــات�دارویــی�درآمــد�
حاصــل�از�ایــن�فعالیــت�بــرای�رفــاه�بیشــتر�اعضــا�اســتفاده�خواهــد�شــد��بــه�گفتــه�
آقــای�ابراهیمبــای��ســالمی�اگــر�در�مــرداب�اندیشــه�ها�و�فرضیه�هــای�موجــود�باقــی�
بمانیــم�هیــچ�اتفاقــی�در�ایــن�عرصــه�رخ�نمی�دهــد�و�نظــام�پزشــکی�ایــران�بــه�جــای�
ــته�های� ــرد�و�بس ــش�بگی ــوری�را�پی ــه�مح ــرد�عرض ــت�رویک ــوری�الزم�اس تقاضامح
جــذاب�ســفر�و�درمــان�را�طراحــی�کنــد��بــه�گفتــه�او�هگتــا�گردشــگری�پزشــکی�را�
ــا�ایجــاد�تحــول�در�برنامه�هــای� عملیــات�و�صنعتــی�پردرآمــد�و�علمــی�می�دانــد�و�ب
ســنتی�و�زیــان�د�ه�بــه�ســمت�رویکردهــای�جدیــد�پرســود�و�فاخــر�حرکــت�ویژهــای�

را�دنبــال�کــرده�اســت�
ماهنامــه��ســفر�بــا�هــدف�بررســی�الزامــات�و�راهکارهــای�جــذب�بیمــاران�
ــه� ــت�ک ــام�داده�اس ــالمی�انج ــای��س ــر�ابراهیمب ــا�دکت ــی�ب ــل�گفت�وگوی بین�المل

نیــد: می�خوا
�
z  نقشــه ی راهی که ِهگتا به واسطه ی آن بیماران خارجی را جذب کند چه

ویژگی هایی دارد؟ 
ــون�در� ــه�تاکن ــی�ک ــه�کارهای ــا�مجموع ــا�در�گردشــگری�پزشــکی�ب ــاوت�هگت تف
بخــش�گردشــگری�ســالمت�انجــام�شــده�ایــن�اســت�کــه�از�نظــر�دانــش�و�دقــت�در�
مفاهیــم�گردشــگری�ســالمت�بــه�تحقیــق�و�پژوهــش�بهــا�داده�و�یــک�تغییــر�پارادایم�
ــن� ــه�ای ــا�ب ــدگاه�ِهگت ــت��دی ــاده�اس ــاق�افت ــوزه�اتف ــن�ح ــت�در�ای ــه�فعالی در�عرص
ســبک�از�گردشــگری�)MEDICAL�TOURISM(��تخصصی�ســت��ســازمان�
تأمیــن�اجتماعــی�بیمارســتان�های�خــود�را�بــه�ایــن�چرخــه�وارد�کــرده�اســت���۴۰۰
ـــ�و��۲۰۰ ـــ�کــه�یکــی�از�آن�هــا�بیمارســتان�میالد�اســتـ� کلینیــک،��۷۰بیمارســتانـ�
ــن�اجتماعــی�و��۴۰پزشــک�متبحــر�در�کشــور�در�گام�اول� پزشــک�متخصــص�تأمی

ظرفیــت�ارزشــمندی�را�در�ایــن�حــوزه�آشــکار�کــرده�اســت��
در�ایــن�جــا�الزم�می�دانــم�توضیــح�مختصــری�دربــاره�انــواع�گردشــگری�ســالمت�
ارایــه�کنــم�تــا�تفــاوت�رویکــرد�هگتــا�مشــخص�شــود:�گردشــگری�ســالمت�ابعــادی�
چهارگانــه�دارد�کــه�گردشــگری�پزشــکی��MEDICAL�TOURISMاولیــن�
ــه�همیــن�بخــش� ــق�ب آن�هاســت�و�۷۰درصــد�از�درآمــد�گردشــگری�ســالمت�متعل
ــه�عملیــات� ــاز�شــدید�ب ــا�احســاس�نی ــا�یــک�بیمــار�اســت�ی اســت��گردشــگر�واقع
پزشــکی�دارد�در�ایــن�بخــش�نســخه�و�عملیــات�پزشــکی�و�خدمــات�بیمارســتانی�و�
دارویــی�در�باالتریــن�اولویــت�اســت�کــه�جراحــی�و�درمــان�و�کاًل�عملیــات�تخصصــی�

و�فــوق�تخصصــی�پزشــکی�مولفــه�هــای�اصلــی�در�ایــن�بخــش�اســت�
ــتر� ــه�بیش ــی�)�CURATIVE�TOURISM(�ک ــگری�درمان ــد�دوم�گردش بع
مبتنــی�بــر�اهمیــت�عملیــات�تخصصــی�پزشــکی�نســبت�بــه�بعــد�اول�در�آن�کاهــش�
ــب� ــای�ط ــت�رویکرده ــار�اس ــد�بیم ــاس�می�کن ــگر�احس ــر�گردش ــا�اگ ــد�ام می�یاب
ســنتی،�لجن�درمانــی،�رایحه�درمانــی،�غارهــای�نمــک�و�چشــمه�های�آب�گــرم�
ــتی� ــگری�تندرس ــوم�گردش ــد�س ــت��بع ــت�اس ــن�دس ــی�از�ای ــرد�و�موضوعات و�س
ــه�مســائل�ورزشــی�و�مــداوای� �WELLNESS�TOURISMاســت�کــه�بیشــتر�ب
ــردگی� ــتگی�ها،�افس ــی،�خس ــای�روح ــود�حالت�ه ــراد�و�بهب ــف�اف ــای�خفی عارضه�ه
و�یــا�تناســب�انــدام�و����بســتگی�دارد��ایــن�مؤلفــه�صنعتــی�مجزاســت،�بعــد�چهــارم�
�ILINESS� PREVENTION �( اســت� بیمــاری� از� پیشــگرانه� گردشــگری�
TOURISM(��از�نظــر�گردشــگری�پیشــگیرانه�فــرد�در�واقــع�بیمــار�نیســت�و�بــه�
دنبــال�ارتقابخشــی�ســالمت�خــود�اســت�تــا�بــا�تأکیــد�بــر�اســتفاده�از�تعطیــالت�و�
ــد�شــادابی�خــود�را�در�تغییــر�محیــط�زندگــی�و� ایجــاد�فرصت�هــای�تفریحــی�بتوان

ــرار�از�یکنواختــی�تقویــت�کنــد�� ف
در�ایــن�نــوع�گردشــگری�بهداشــت�روحــی�و�جســمی�اهمیــت�دارد�ممکــن�اســت�
ــا� ــند�و�از�آن�ج ــته�باش ــی�داش ــیار�کم ــش�بس ــکی�نق ــتانی�و�پزش ــات�بیمارس عملی
کــه�بــه�ســالمت،�حفــظ�بــدن�و�روان�فــرد�مرتبــط�اســت�در�مقولــه�ی�گردشــگری�

ــرد�� ــرار�می�گی ــالمت�ق س
بنابرایــن�در�گردشــگری�ســالمت�چهــار�بعــد�منفــک�وجــود�دارنــد�کــه�هــر�یــک�
از�آن�هــا�موضــوع،�روش،�امکانــات،�مخاطــب،�عملیــات،�اجــرا�و�پروســه�ی�خــاص�خود�
را�دنبــال�می�کننــد�و�از�نظــر�تخصصــی�چهــار�صنعــت�و�کســب�و�کار�جــدا�هســتند�
فعالیــت�ِهگتــا�تشــخیص�مقولــه�ی�گردشــگری�پزشــکی�و�ســاماندهی�ویــژه�آن�
ــتاران�و� ــکان،�پرس ــروه�پزش ــا�در�گ ــات�م ــتر�عملی ــه�بیش ــل�این�ک ــه�دلی ــت��ب اس
ــات� ــد�و�عملی ــه�نســخه�ی�پزشــک�و�عملیــات�جراحــی�نیازمندن افرادی�ســت�کــه�ب
بیمارســتانی�و�پزشــکی�در�اولویــت�قــرار�دهــد�و�از�نظــر�گردشــگری�نــوع�ویــژه�ای�از�

عرضه محوری: 
رمز موفقیت در 

گردشگری پزشکی
 طرح ساماندهی گردشگری پزشکی

دکتر ابراهیمبای سالمی مدیرعامل هگتا در گفت وگو  در مجموعه هگتا کلید خورد
با ماهنامه سفر از برنامه های این هلدینگ در توسعه 
هدفمند گردشگری پزشکی در ایران یاد کرده است.
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گــردش�و�میهمانــداری�تخصصــی�را�می�طلبــد�در�هگتــا�گردشــگری�ســالمت�را�بــه�
ــه�تعقیــب�نمی�کنیــم�� ــن�مرحل ــام�در�ای معنــی�ع

هــدف�از�مطــرح�کــردن�بحــث�»گردشــگری�پزشــکی«�بــه�عنــوان�یــک�صنعــت�
ــت� ــات�در�جه ــق�عملی ــانی�دقی ــور�دادن�نش ــار�در�کش ــن�ب ــرای�اولی ــص�ب تخص
ســاماندهی�مناســب�و�پرهیــز�از�پراکنده�کاریســت��در�ایــن�میــان�افــرادی�هســتند�
ــه�ِهگتــا�مدعــی�ســاخت�چندیــن�دهکــده�ی�ســالمت�می�شــوند� ــا�مراجعــه�ب کــه�ب
ــم�مشــخص� ــرار�می�دهی ــراد�را�تحــت�ســئوال�ق ــن�اف ــق�ای ــف�دقی ــا�تعاری ــی�ب وقت
اســت�کــه�از�نظــر�مفهومــی�نشــانه�های�موضــوع�فعالیــت�را�نمی�شناســند�و�اظهــارات�
آن�هــا�حرفــه�ای�نیســت،�بــه�ایــن�ترتیــب�پــر�واضــح�اســت�کــه�در�بحــث�گردشــگری�
ــراد�غیرکارشــناس� ــی�در�کشــور�وجــود�دارد�و�اف ــام�مفهوم ــاج�و�ابه ســالمت�اعوج
کــه�بــا�دو�صنعــت�دانــش�محــور�و�تخصصــی،�پزشــکی�و�گردشــگری�در�ایــن�مــورد�
بیگانــه�هســتند�و�بــا�اطالعاتــی�انــدک�و�ناقــص�مدعــی�تعریــف�پروژه�انــد�کــه�گاهــی�
زمینــی�را�تحــت�عنــوان�دهکده�هــای�ســالمت�بــه�تملــک�درمی�آورنــد�و�در�نهایــت�

ــد! ــه�کار�بازمی�مانن ــدی�از�ادام ــت�و�نا�امی ــا�شکس ب
صنعــت�پزشــکی�ایــران�خوشــبختانه�جذابیــت�باالیــی�دارد��جراحــان�و�پزشــکان�
متبحــر�کشــور�مــا�در�رده�هــای�بــاالی�جهانــی�قــرار�دارنــد�و�امــر�مهــم�دیگــر�صنعت�
پیچیده�تــری�بــه�نــام�گردشگری�ســت�کــه�مباحــث�مهمانــداری،�هتلینــگ�و�تعریــف�
�میزبانــی�را�بــه�طــور�ویــژه�بــرای�فــرد�بیمــاری�ارایــه�می�کنــد�که� فرآینــد�میهمانــیـ�

بــه�عملیــات�پزشــکی�نیازمند�اســت��
مــا�در�ِهگتــا�در�ارایــه�جاذبــه�خدماتــی�ترکیــب�دو�صنعت�گردشــگری�و�پزشــکی،�
طرحــی�نــو�درانداخته�ایــم��هم�چنیــن�از�طریــق�تفکیــک�مفهومــی�می�توانیــم�
ــراد�غیرکارشــناس� ــا�و�اف ــا�دســت�دالل�هــا،�مافی زمینــه�و�بســتری�فراهــم�کنیــم�ت
کــه�شــرایط�تخصصــی�و�پزشــکی�در�کشــور�سوءاســتفاده�می�کننــد�را�کوتــاه�کنیــم��

z  پزشکان و افراد متخصص در موضوعات بیمارستانی عموما معتقدند که 
بازاریابی در پزشــکی برعهده توراپراتور حرفه ای است که اشراف کافی بر 
تعرفه های درمانی و قابلیت های نظام پزشکی داشته باشد. چنین مجموعه ای 
در ایران وجود ندارد. هگتا و شرکت زیرمجموعه آن یعنی شرکت مسافرتی 

تامین به عنوان مجری، چه تمهیداتی را برای بازاریابی اندیشیده است؟
بازاریابی�حرفه�ای،�مشــکلی�ســاختاری�در�گردشــگری�ایران�اســت��در�گردشــگری�
ـــ�کــه�بــه�اشــتباه� فرهنگــی،�بوم�گــردی،�گردشــگری�پزشــکی�و�گردشــگری�زیــارتـ�
ــم��مــن� ــاًل�شــرایط�تقاضامحــور�داری گردشــگری�مذهبــی�نامیــده�می�شــود�ــــ�فع
ــران� ــی�گردشــگری�در�ای ــا�تکــرار�کــرده�ام�کــه�در�اوضــاع�کنون ــه�را�باره ــن�جمل ای
ــش� ــل�جاذبه�های ــه�دلی ــا�ب ــور�م ــع�کش ــت،�در�واق ــده�اس ــدود�و�پراکن ــنتی،�مح س
اکنــون�در�صنعــت�گردشــگری،�تقاضامحــور�اســت��ایــن�قابلیت�هاســت�کــه�بــه�طــور�
ســنتی�مــردم�دنیــا�را�جســته�و�گریختــه�بــه�ســراغ�خدمــات�پزشــکی�مــا�می�کشــاند��
ــال� ــه�ای�و�تخصصــی�دنب ــه�شــکل�حرف ــی�را�ب ــی�ـ�میهمان ــد�میزبان ــا�فرآین ــر�م اگ

نکنیــم�آســیب�های�موجــود�ســبب�خدشــه�دار�شــدن�اعتبارمــان�در�ســطح�پزشــکی�
ــه� ــی�ارائ ــته�های�درمان ــوان�بس ــگری�می�ت ــد��در�گردش ــد�ش ــی�خواه و�بین�الملل
داد،�اگــر�جــذب�بیمــار�از�طریــق�برندهــای�معتبــر�گردشــگری�پزشــکی�و�خدمــات�
توســط�پزشــک�و�عملیــات�درمانــی�انجــام�شــود،�بهتــر�اســت�محیــط،�حمل�ونقــل،�
مهمانــداری،�پذیرایــی،�تعقیــب�و�اســتفاده�از�دیگــر�جاذبه�هــای�کشــور�ــــ�کــه�بــه�
ــرای� ــوان�ب ــی�می�ت ــه�شــوند��حت ــز�ارائ ــط�اســت�ــــ�نی رشــته�ی�گردشــگری�مرتب
همراهــان�و�خانــواده�ی�بیمــار�نیــز�تســهیالتی�قائــل�شــد،�بنابرایــن�از�نظــر�اقامــت،�
ــار� ــواده�ی�بیم ــا�و�مســافر�و�خان ــز�باشــیم�ت ــل�بیمارســتان�ها�الزم�اســت�مجه و�هت
خارجــی�نیــز�بتواننــد�بــا�آرامــش�از�تــور�گردشــگری�در�مــدت�درمــان�بستگان�شــان�

ــد�� ــرداری�کنن بهره�ب
توفیــق�در�ارائــه�ی�ایــن�بســته،�زمانــی�اســت�کــه�رویکــرد�عرضه�محــور�
ــمت� ــه�س ــد�ب ــکی�بای ــگری�پزش ــت�گردش ــیم��صنع ــته�باش ــگری�داش ــه�گردش ب
ــا�هنگامــی�کــه�عرضه�محــور�نباشــیم�و�بســته�های� ــد،�ت عرضه�محــوری�حرکــت�کن
ســفر�را�تکمیــل�نکنیــم�امــکان�بازاریابــی�گســترده�و�معنــادار�وجــود�نخواهد�داشــت��
ــاده�کــردن� ــن�اســت�کــه�کســی�مســئولیت�آم ــی�ای ــت�وجــود�مشــکالت�کنون عل
ــی�و� ــازار�جهان ــا�در�ب ــت�ت ــه�اس ــده�نگرفت ــه�ای�برعه ــور�حرف ــه�ط ــته�را�ب ــن�بس ای
منطقــه�ای�بــه�تبلیــغ،�ترویــج�و�بازاریابــی�بــا�یــک�برنــد�معتبــر�منجــر�شــود��نبــود�
رونــد�مناســب�در�ایــن�حــوزه�ســبب�ایجــاد�نابســامانی�در�اســتفاده�از�ایــن�جاذبــه�

ــی�و�تخصصــی�شــده�اســت�� خدمات
اکنــون�در�ایــن�صنعــت�بــا�نابســامانی�و�پراکندگــی�روبه�بــرو�هســتیم�کــه�توســط�
افــراد�غیرمتخصــص�در�قالــب�راننــده�ی�تاکســی،�دالالن�و�دیگــر�مشــاغل�پدیــد�آمده�
اســت��هنگامی�کــه�ایــن�افــراد�بــه�مباحــث�شناســایی�پزشــکان،�عملیــات�جراحــی�

ــگری� ــت�گردش ــوان�گف ــدارد،�می�ت ــود�ن ــئولیت�پذیری�وج ــد�مس و����ورود�می�کنن
ــاص� ــک�خ ــال�پزش ــه�دنب ــرد�ب ــت�و�ف ــک�محور�اس ــوز�پزش ــران�هن ــکی�در�ای پزش

می�گــردد��
البتــه�اصــل�ماجــرا�بــد�نیســت،�امــا�در�نهایــت�بایــد�بِرندمحــور�بــود�و�بــا�شــخص�
حقوقــی�و�شــرکت�ســروکار�داشــت�تــا�پاســخگوی�موضــوع�باشــد��هنگامــی�کــه�بــا�
شــخص�حقیقــی�ســروکار�داریــد�اگــر�توانســت�خالفــی�انجــام�دهــد�یــا�خدمتــی�را�
ارائــه�نکــرد،�نابســامانی�پیــش�آمــده�قابــل�تعقیــب�نیســت�زیــرا�مســئولیتی�وجــود�
ــار� ــا�و�اعتب ــتفاده�از�برنده ــی�در�رواج�و�اس ــنتی�و�صنعت ــای�س ــاوت�دنی ــدارد��تف ن
آنــان�اســت،�در�دنیــای�صنعتــی،�بیمارســتان�ها�اعتباربخشــی�می�شــوند�و�خودشــان�
ــد�اعتباربخشــی� ــن�طــی�فراین ــد،�بنابرای ــری�را�فراهــم�آورن ــد�فرصــت�اعتبارپذی بای
ــا� ــکی�را�در�دنی ــگری�پزش ــه�گردش ــت�ک ــی�مراکزی�س ــای�اصل ــی�از�ویژگی�ه یک

ــد�� ــه�می�کنن ارائ
ایــن�مســئله�در�ایــران�مغفــول�مانــده�و�بیمارســتان�های�مــا�بــه�تازگــی�بــه�ســمت�
اعتباربخشــی�گام�برداشــته�اند�تــا�افــراد،�برندهــا�و�شــرکت�های�مختلــف�را�بــه�جــای�
پزشــکان�مختلــف�دنبــال�کننــد��بــه�دلیــل�این�کــه�همــه�ی�افــراد�تــوان�اســتفاده�از�
خدمــات��VIPرا�ندارنــد�مــا�در�طــرح�ِهگتــا�گزینه�هــای�مختلفــی�را�در�نظــر�داریــم�
کــه�در�ایــن�رابطــه�طــرح�آمایــش�ســرزمین�نیــز�در�نظــر�گرفتــه�شــده��اســت��تأکیــد�
ــل،� ــکالت�حمل�ونق ــل�مش ــتای�ح ــرزی�در�راس ــتان�های�م ــتفاده�از�بیمارس ــر�اس ب
مســافرت�و�اقامــت�و�کاهــش�قیمــت�اســت��بــه�ایــن�ترتیــب�جراحــی�ارزان�تــر�تمــام�

 اگر جذب بیمار از طریق برندهای معتبر گردشگری پزشکی و 
خدمات توسط پزشک و عملیات درمانی انجام شود، بهتر است 

محیط، حمل ونقل، مهمانداری، پذیرایی، تعقیب و استفاده از دیگر 
جاذبه های کشور ــ که به رشته ی گردشگری مرتبط است ــ نیز 

ارائه شوند
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می�شــود�و�قابلیــت�رقابــت�و�دسترســی�در�ایــن�منطقــه�بــا�ســهولت�بیشــتر�پدیــد�
خواهــد�آمــد��

در�گردشــگری�پزشــکی�دســتکم��۱۸مــورد�اساســی�در�رویه�هــای�خدمــت�وجــود�
ــد�و� ــات�اســتفاده�می�کن ــدای�انتخــاب�مقصــد�از�آن�خدم ــه�گردشــگر�از�ابت دارد�ک
حتــی�در�صــورت�برندمحــور�بــودن�می�تــوان�یکــی،�دو�ســال�پــس�از�انجــام�عملیــات�
پزشــکی�یــا�تــا�پایــان�عمــر�بــا�بیمــار�در�ارتبــاط�بــود��ایــن�مســئله�عــالوه�بــر�کســب�
اعتبــار�بیشــتر�بــرای�میهمــان�و�گردشــگر�اعتمــاد،�اطمینــان،�قیمــت�و�دسترســی�

بهتــری�بــرای�بیمــار�و�خانــواده�او�ایجــاد�می�کنــد��

z  مثالی از گذشته مطرح بوده که در کالس هرکسی شلوغتر است را مبصر
کالس می کردند، به این ترتیب با برندمحور شدن عرصه گردشگری پزشکی 

شــاید بتوان امیدوار بودکه معضل دالالن و واســطه ها در جایگاه صحیح 
مدیریت شود. 

ایــن�مســائل�واقعیــات�جامعــه�هســتند�و�قطعــاً�هنگامــی�کــه�یــک�ســازمان�در�
ــت�اصــول�حرفه�ایســت�� ــه�رعای ــزم�ب ــدازه�تأمیــن�اجتماعــی�وارد�کار�می�شــود�مل ان
از�طــرف�دیگــر�بــه�دلیــل�این�کــه�در�ابتــدا،�بــازار�پـَـس�نزنــد�می�تــوان�از�ایــن�افــراد�
اســتفاده�کــرد�و�حتــی�پــس�از�برندمحــوری�افــراد�عالقه�منــد�می�تواننــد�بــه�ســراغ�
برندهــا�رفتــه�و�از�طریــق�ســاماندهی�آرامــش�پیــدا�کننــد،�امــا�هنگامــی�کــه�قصــد�

ــد�� ــه�وجــود�می�آی ــه�ای�داشــته�باشــد�مشــکل�ب کار�مســتقل�و�غیر�حرف
ــع� ــد�تاب ــود�نمی�توان ــی�خ ــای�تخصص ــی�در�برنامه�ه ــن�اجتماع ــازمان�تامی س
ــا� ــا�ب ــه�م ــد،�البت ــه�کشــور�وارد�می�کنن ــاران�را�ب ــه�بیم ــند�ک ــرادی�باش دالالن�و�اف
ــا� ــن�ب ــی�دارد،�بنابرای ــه�غالب ــنت�وج ــه�در�آن�س ــتیم�ک ــرو�هس ــی�روب ــازار�هدف ب

همایش تخصصی ساماندهی و آغاز عملیات اجرایی 
حضور  با  اجتماعی   تامین  پزشکی  گردشگری  طرح 
کشورهای  از  نمایندگانی  و  سازمان  ارشد  مدیران 
این  در  شد.که  برگزار  تهران  همای  هتل  در  خارجی 
همایش به کارگزارانی از  3۴ کشور نمایندگی رسمی 
جذب بیماران خارجی به مراکز درمانی هگتا اعطا شد.
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ــرار� ــی�برق ــین�مراودات ــای�عشایرنش ــی�و�مکان�ه ــورهای�عرب ــل�کش ــای�قبای رؤس
ــا�وارد�مذاکــره�شــده�اند�و�ســعی� ــه�ِهگت ــی�در�مجموع ــراد�حت ــن�اف ــا�ای ــم�ت کرده�ای
ــده�ی� ــت��تعیین�کنن ــود��در�نهای ــن�ش ــان�تامی ــای�آن ــا�و�نیازه ــود�دغدغه�ه می�ش

بــازار�رویکــردی�تخصصــی،�دانش�محــور�و�حرفه�ایســت��
�
z  بیمارســتان ها و توراپراتورهایی که در چرخه گردشگری سالمت فعال

هستند باید از استانداردها  اعتبار کافی برخوردار باشند تا در فضای تبلیغاتی 
خارج از کشور قرار بگیرند؟ 

در�ابتــدای�کار�پرسشــنامه�ای�تهیــه�کردیــم�کــه�طــی�آن�تنهــا�چهــار�بیمارســتان�
تأمیــن�اجتماعــی�در�طــرح�مــا�قــرار�گرفتنــد�و�پــس�از�یک�ســال�توانســتیم�ســاختار�
�۱۱بیمارســتان�دیگــر�را�ارتقــاء�دهیــم��ایــن�مســئله�مــورد�تأکیــد�مدیرعامــل�محترم�

ســازمان،�جنــاب�دکتــر�نوربخــش�بــود�کــه�بــه�واقــع�در�پزشــکی�دارای�رتبــه�بــاال�و�
در�گردشــگری�پزشــکی�صاحب�نظــر�هســتند��

ــد،� ــکی،�کب ــد�پارکینســون،�دندانپزش ــی�مانن ــی�بیماری�های ــای�قیمت در�تعرفه�ه
قلــب،�کلیــه،�قنــد،�مغــز�و�اعصــاب�و����قیمت�هــای�متفــاوت�از�منطقــه�و�پزشــکان�
ــر�از� ــی�و�باالت ــراز�بین�الملل ــا�ت ــی�کــه�چشم�پزشــکان�م ــا�جای ــم�ت برجســته�ای�داری
کشــورهای�اروپایــی�و�آمریــکای��عمــل�می�کننــد،�تمــام�ایــن�مســائل�بیانگــر�یــک�
ضــرورت�تخصصــی�احتیــاج�مــا�بــه�ایــن�ساماندهی�ســت��اکنــون�طــرح�از�مرحلــه�ی�
مطالعــه�و�آماده�ســازی�بــا�حضــور�نماینــدگان�بیــش�از��۴۰کشــور�دنیــا�بــه�مرحلــه�ی�
ــا�دارای� ــه�م ــم�ک ــتیم،�مطمئن ــص�هس ــال�اصــالح�نواق ــده�و�در�ح ــی�وارد�ش اجرای
ــا�در� ــردم�دنی ــرای�م ــی�ب ــای�فراوان ــیل�و�جاذبه�ه ــوت،�پتانس ــات،�ق ــت،�امکان فرص

زمینــه�ی�گردشــگری�پزشــکی�بــه�صــورت�تخصصــی�هســتیم��
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ــاروری� ــا�هــدف�ارایــه�خدمــات�درمــان�ناب پژوهشــگاه�رویــان،�اوایــل�دهــه��۷۰ب
راه�انــدازی�شــد�و�در�آن�مقطــع�بررســی�های�جهــاد�دانشــگاهی�نشــان�داد�کــه�بعــد�
از�درمــان�بیماریهــای��قلبــی،�درمــان�نابــاروری�بیشــترین�تقاضــا�را�از�ســوی�ایرانیــان�
بــرای�ســفر�بــه�خــارج�از�کشــور�داشــته�و�دولــت�مجبــور�بــه�تخصیــص�ارز�بــرای�
درمــان�نابــاروری�می�شــد���زنده�یــاد�دکتــر�کاظمــی�آشــتیانی�پایه�گــذار�پژوهشــگاه�
ــود�البتــه� ــه�هــم�وطنانمــان�ب ــاروری�ب ــا�هــدف�ارایــه�خدمــات�درمــان�ناب ــان�ب روی
ــاروری�در�یــزد�فعالیــت�داشــت��از�ســال��۷۱درمــان� پیــش�از�آن�مرکــز�درمــان�ناب
نابــاروری�بــا�روش�هــای�کمتــر�تهاجمــی�آغــاز�شــد�و�بــه�تدریــج�روش�های�پیشــرفته�
تشــخیصی�و�درمانــی�؛�نمونه�بردار�هــای�میکروســکوپی�و�تشــخیص�اختــالالت�
ــی�در� ــطح�کیف ــن�س ــن�)��PGD(�در�باالتری ــی�جنی ــل�از�النه�گزین ــی�قب ژنتیک
پژوهشــگاه�رویــان�انجــام�مــی�پذیــرد��در�حــال�حاضــر�امــکان�اجــرای�هرگونــه�روش�
ــاروری�کــه�در�مراکــز�معتبــر�دنیــا�انجــام�می�شــود�در�مجموعــه�رویــان� درمــان�ناب

هــم�امــکان�پذیــر�اســت�

ــان� ــای�روی ــاوری�بن�یاخته�ه ــرکت�فن ــل�ش ــی�مدیرعام ــی�ضراب ــر�مرتض دکت
ــن�و� ــان�در�به�روزتری ــگاه�روی ــاروری�در�پژوهش ــان�ناب ــای�درم ــد:�تکنیک�ه می�گوی
ــه� ــی�ب ــا�پیــش�از�ســال��۸۸بیماران ــن�شــکل�ممکــن�انجــام�می�شــود��ت فراگیرتری
شــکل�پراکنــده�از�کشــورهای�عــراق،�آذربایجــان�و�افغانســتان�بــرای�درمــان�نابــاروی�
ــاران� ــرش�بیم ــی�پذی ــان�تخصص ــکل�گیری�دپارتم ــا�ش ــد�و�ب ــه�می�کردن مراجع
ــن� ــه�ای ــی�ب ــار�خارج ــون��۲۵۰۰بیم ــان،�تاکن ــگاه�روی ــی��IPDدر�پژوهش خارج
ــان� ــز�درم ــن�مرک ــوان�بزرگتری ــه�عن ــگاه�ب ــن�پژوهش ــد��ای ــه�کرده�ان ــز�مراجع مرک
نابــاروری�در�خاورمیانــه�شــناخته�می�شــود�و�ســاالنه�بیــش�از��۳۵هــزار�بیمــار�بــه�آن�
مراجعــه�می�کننــد��برخــی�از�ایــن�بیمــاران�ممکــن�اســت�نیــاز�بــه�اقدامــات�ســاده�
درمانــی�داشــته�باشــند�کــه�منجــر�بــه�حاملگــی�می�شــود�و�برخــی�دیگــر�خدمــات�
پیچیده�تــری�دریافــت�می�کننــد��در�ســال��۲۰۱۰و���۲۰۱۱پژوهشــگاه�رویــان�
به�تنهایــی�بــه��انــدازه�چندیــن�مرکــز�درمانــی�بیمــاران�را�جــذب�کــرده�اســت�و�از�
�۳۲کشــور�شــامل�پاکســتان�،�ترکیه�،�اســترالیا�،�ســوریه�،�اردن�،�بحرین�،�عربســتان،��
عمــان،�امــارات،�تاجیکســتان،�نیجریــه،�کنیــا�و�تایلنــد�از�کشــورهایی�بوده�انــد�کــه�

بیمــار�جهــت�درمــان��جــذب�شــده�اســت�

ــاروری،�پژوهــش��در�عرصــه�ســلول�های� ــان�ناب ــار�فعالیــت�در�عرصــه�درم در�کن

بنیــادی�هــم�شــکل�گرفــت��ســلول�های�بنیــادی�ســلول�هایی�هســتند�کــه�
ــه�ســلول�های�دیگــر�نیــز� ــر�تولیــد�ســلول�هایی�مشــابه�خــود�ب می�تواننــد�عــالوه�ب
تمایــز�پیــدا�کننــد��امــروزه�معتقدنــد�کــه�همــه�بافت�هــای�بــدن،�دارای�ســلول�های�
بنیــادی�هســتند��این�کــه�الیه�هــای�پوســت�برداشــته�می�شــود�،�بازســازی�
ــتگاه� ــی�دس ــلول�های�پوشش ــرد�و�س ــورت�می�گی ــب�ص ــی�مرت ــلول�های�خون س
گــوارش�ریــزش�دارد�و�حتــی�ســلول�های�قلبــی�باســازی�می�شــوند�همــه�به�واســطه�
وجــود�ســلول�های�بنیــادی�در�بافــت�هــای�مختلــف�بــدن�اســت���ایــن�پژوهشــگاه�
ــرد�آن�یعنــی� در�دو�شــاخه�اصلــی�یعنــی�ذخیره�ســازی�ســلول�های�بنیــادی�و�کارب
ــد��در�ذخیــره�ســازی�ســلولهای�بنیــادی�توجــه� ســلول�درمانی�نقــش�ایفــا�می�نمای
خــاص�بــه�جمــع�آوری�و�ذخیــره�ســازی�خــون�بنــد�نــاف�بــوده�اســت�خونــی�کــه�
در�بنــد�نــاف�و�جفــت�جریــان�دارد�سرشــار�از�ســلول�های�بنیــادی�اســت�کــه�اگــر�
ــه�پیونــد�ســلولهای�خونســاز�دارد� جمــع�آوری�شــود�در�مــواردی�کــه�بیمــار�نیــاز�ب

بــرای�پیونــد�قابــل�اســتفاده�اســت��

بــه�گفتــه�دکتــر�ضرابــی�ایــن�کارهــا�در�پژوهشــگاه�رویــان�انجــام�پذیــر�اســت�
و�پژوهشــگاه�رویــان�موفــق�شــده�نزدیــک�بــه�۸۰هــزار�نمونــه�ذخیره�ســازی�کنــد�
ــت�� ــه�اس ــام�پذیرفت ــا��انج ــن�نمونه�ه ــتفاده�از�ای ــا�اس ــز�ب ــد�نی ــون��۲۰پیون و�تاکن
ــواع�ســرطان�های� در�بیماری�هایــی�از�جملــه�تاالســمی،�نقــص�سیســتم�ایمنــی�،�ان
خــون�و�کم�خونــی�هــای�مــادرزادی�خــون�بنــد�نــاف�مــورد�اســتفاده�قــرار�گرفتــه�
ــادی� ــد�ســلول�های�بنی ــج�مغــزی�پیون ــودی�بیمــاران�فل ــرای�بهب ــا�ب اســت��در�دنی
خــون�بنــد�نــاف�صــورت�می�گیــرد�و�خوشــبختانه�در�ایــران�نیــز�بــرای��۱۲۰بیمــاری�
کــه�مبتــال�بــه�فلــج�مغــزی�هســتند�پــروژه�کارآزمایــی�بالینــی�آغــاز�شــده�اســت�

در�ضایعــات�قرنیــه،�پوســت،��بیمــاران�ســکته�قلبــی،�ضایعــات�نخاعــی�،�آلزایمــر�
ــی� ــای�بالین ــه�کارآزمایی�ه ــادی�در�مرحل ــلول�های�بنی ــای�س ــم�پژوهش�ه و�اوتیس

اســت�

در�پژوهشــگاه�رویــان�در�دو�بخــش�درمــان�نابــاروری�و�ذخیره�ســازی�خــون�بنــد�
نــاف�در�گردشــگری�ســالمت�فعــال�اســت��بــه�گفتــه�مدیرعامــل�شــرکت�فنــاوری�
رویــان،�تفاهــم�نامــه�هایــی�بــا�کشــورهای�عمــان،�لبنــان،�عــراق،�آذربایجــان�د�رحال�
ــاف�در�آن� ــد�ن ــرای�ذخیره�ســازی�خــون�بن ــر�اطالع�رســانی�ب ــا�دفات ــاد�اســت�ت انعق

کشــورها�راه�انــدازی�شــود�

پژوهشگاه رویان در عرصه درمان ناباروری در گردشگری سالمت دست باال را دارد.

از گوسفند شبیه سازی شده رویانا
تا درمان ناباروری در عرصه گردشگری سالمت
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دکتــر�ضرابــی�یــادآور�شــد�کــه�بیــش�از��۸۰درصــد�متقاضیــان�درمــان�نابــاروری،�
ــده�و� ــت�ش ــرعی�رعای ــن�ش ــال�موازی ــا�کام ــده�ت ــعی�ش ــتند�و�س ــان�هس ــرب�زب ع

ــرد�� ــورت�بگی ــا�ص ــط�خانم�ه ــت�توس ــه�الزم�اس ــی�ک ــات�آن�بخش�های خدم

همــه�بیمــاران�بــه�طــور�رایــگان�چــکاب�اولیــه�می�شــوند�چراکــه�ممکــن�اســت�
ــر� ــالوه�ب ــی�ع ــا�زوج ــد�و�ی ــاروری�باش ــرای�ناب ــه�ای�ب ــا�پیش�زمین ــی�بیماری�ه برخ

ــاروری�بیمــاری�دیگــری�نیــز�داشــته�باشــند ناب

آقــای�ضرابــی�در�پاســخ�بــه�ایــن�پرســش�کــه�ارایــه�خدمــات�بــه�بیمــاران�خارجی�
ــا� ــود�دارد�ت ــان�وج ــرای�هموطنان�م ــه�ب ــان�ک ــای�درم ــه�محدودیت�ه ــه�ب ــا�توج ب
ــرش� ــان،�دپارتمــان�پذی ــر�اســت�گفــت:�در�پژوهشــگاه�روی ــدازه�امــکان�پذی چــه�ان
بیمــاران�خارجــی�را�جــدا�کرده�ایــم�و�جاهایــی�کــه�الزم�بــود�پزشــک�نوبــت�عصــر�
داشــته�باشــد�تــا�بــه�تناســب�مراجعــه�بیمــاران�خارجــی�در�هــر�زمــان�پزشــک�در�
دســترس�باشــد��تلفــن��۲۴ســاعته�مســئول�دپارتمــان�و�امکانــات�فضــای�مجــازی�
ــورد� ــات�بیمــار�پیــش�از�شــروع�ســفر�م ــا�اطالع ــژه�تلگــرام�فراهــم�شــده�ت ــه�وی ب
ــاروی،�هماهنگــی�قبــل�از� ــرار�بگیــرد��در�موضــوع�درمــان�ناب ــری�ق بررســی�دقیق�ت
ــه� ــورت�گرفت ــا�ص ــه�هماهنگی�ه ــش�از�مراجع ــب�پی ــت���اغل ــر�اس ــور�جدی�ت حض
ــه�ای� ــای�هزین ــا�صرفه�جویی�ه ــد�ت ــن�می�رس ــل�ممک ــه�حداق ــار�ب ــان�انتظ و�زم
هــم�اتفــاق�بیافتــد��وی�دربــاره�هزینه�هــای�درمــان�در�ایــن�پژوهشــگاه�خاطرنشــان�
کــرد�کــه�هزینه�هــای�درمــان�کامــال�شــفاف�و�بــه�ریــز�در�تعرفــه�مشــخص�اســت���
ــر�اســت�از�ســایر� ــه�مراتــب�ارزان�ت ــاروری�ب نســبت�دریافتی�هــای�مــا�در�درمــان�ناب

کشورهاســت�

 گفت وگو با دکتر محمدرضا صادقی،
معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه ابن سینا:

پژوهش درمان سرطان و ناباروری
درمــان� مراکــز� میــان� در�
ــاروری� ــان�ناب ــز�درم ــاروری�مرک ناب
و�ســقط�مکــرر�ابــن�ســینا�جایــگاه�
ــه� ــه�طوری�کــه�مقول ــژه�ای�دارد�ب وی
ــن�مرکــز� تحقیــق�و�پژوهــش�در�ای
ــا� ــت��ب ــه�اس ــی�یافت ــه�پررنگ وجه
دکتــر�محمدرضــا�صادقــی؛�معــاون�
همچنیــن� فنــاوری� و� پژوهــش�
جنین�شناســی� بخــش� مســئول�
ــقط� ــاروری�و�س ــان�ناب ــز�درم مرک
گفت�وگــو� بــه� ابن�ســینا� مکــرر�

ــه� ــن�بخــش�را�در�موضــوع�گردشــگری�ســالمت�ب ــای�ای نشســتیم�و�ظرفیت�ه
بحــث�گذاشــتیم��آقــای�صادقــی�ســابقه��درمــان�نابــاروری�در�دنیــا�را�کــه�امــروزه�
ــال� ــه��۴۰س ــود�ب ــناخته�می�ش ــم�)IVF(�ش ــارج�از�رح ــاح�خ ــوان�لق تحــت�عن
ــاروری� ــن�ثمــره�ی�ب ــراون�)اولی ــز�ب ــد�لوئی ــا�تول ــت:�ب ــرد�و�گف ــوان�ک پیــش�عن
آزمایشــگاهی(�در�اوایــل�انقــالب�اســالمی�ایــران،�مــا�نیــز�بــا�فاصلــه�ای�۱۰ســاله�
توانســتیم�فعالیت�هایــی�را�در�ایــن�زمینــه�آغــاز�کــرده�و�فاصلــه�ی�ایــن�تکنولوژی�
ــم� ــروز�می�توانی ــن�ام ــل�برســانیم�همچنی ــه�حداق ــن�رابطــه�ب �Hi-techرا�در�ای
مدعــی�ارائــه�تمامــی�روش�هــای�درمانــی�ای�باشــیم�کــه�بــرای�زوجیــن�نابــارور�در�
خــارج�از�کشــور�ارائــه�می�شــود��در�ایــران�بــرای�اولیــن�بــار�فعالیــت�در�زمینــه�ی�
ــزد،�تهــران�و�جهــاد� ــاروری��از�دانشــگاه�علوم�پزشــکی�ی تشــخیص�و�درمــان�ناب
ــد�ســال� ــه�چن ــا�فاصل ــال�آن�ب ــه�دنب ــاز�شــد،�ب ــان(�آغ ــز�روی دانشــگاهی�)مرک
مرکــز�ابن�ســینا�نیــز�تأســیس�شــد��مراکــز�رویــان�و�ابن�ســینا�عــالوه�بــر�درمــان�
نابــاروری�در�زمینــه�ی�پژوهــش�و�ارتقــاء�روش�هــای�تشــخیص�و�درمــان�نابــاروری�
ــق� ــر�طب ــال�حاض ــت�در�ح ــر�اس ــه�ذک ــد��الزم�ب ــا�می�کنن ــزایی�ایف ــش�بس نق
مصوبــه�ی�وزارت�بهداشــت�درمــان�و�آمــوزش�پزشــکی�تمــام�دانشــگاه�های�علــوم�
پزشــکی�ملــزم�بــه�ایجــاد�مراکــز�نابــاروری�در�مراکزاســتانها�شــدند�کــه�خدمــات�
را�بــا�هزینه�هــای�بســیار�کــم�و�تقریبــاً�رایــگان�بــه�افــراد�بی�بضاعــت�ارائــه�کننــد��
ــه�ی� ــز�زیرمجموع ــوزش�پزشــکی�حــدود��۴۰مرک ــان�و�آم وزارت�بهداشــت�درم
دارد،�علــی�رغــم�وجــود�مجموعــه�عظیمــی�از�دانشــگاه�هــا�و�مراکز�زیــر�مجموعه�
ایــن�وزارتخانــه،�مراکــز�رویــان�و�ابن�ســینا�به�عنــوان�مراکــز�مرجــع�محــل�رجــوع�
وزارتخانــه�و�دانشــگاه�هــا�هســتند��دکتــر�صادقــی�تحقیقــات�دیگــر�پژوهشــگاه�
ــر�سیســتم�ایمنــی� ابن�ســینا�را�تشــخیص�زودرس�و�درمــان�ســرطان�مبتنــی�ب
عنــوان�کــرد�و�افــزود:�در�مــورد�تشــخیص�و�درمــان�ســرطان،�معضــل�اصلــی�ایــن�
ــواده� ــرد�بیمــار،�خان بیمــاری�هزینه�هــای�ســربار�بسیاری�ســت�کــه�دامن�گیــر�ف
ــی�کشــور�می�شــود��در�کنــار�آن�تشــخیص�و� وی�و�سیســتم�بهداشــتی�و�درمان
ــال� ــه�دنب ــز��ب ــی�و�اجتماعــی�را�نی ــد�آســیب�های�روان ــه�می�توان ــان�پرهزین درم
ــی�کــه�تنهــا� داشــته�باشــد��به�هرحــال�تشــخیص�زودرس�ســرطان�ــــ�در�زمان
ــد،�در� ــال�می�کن ــه�بشــر�دنب ــک�ســلول�اســت�ــــ�یکــی�از�آرزوهایی�ســت�ک ی
ایــن�شــرایط�قطعــاً�درمــان��کم�هزینه�تــری�خواهــد�بــود�و�امیــد�بــه�زندگــی�در�
�))Target�Therapyــد�ســرطان ــان�هدف�من ــد��درم ــش�می�یاب ــز�افزای ــراد�نی اف
درمانی�ســت�کــه�دنیــا�اکنــون�بــه�دنبــال�آن�اســت،�در�ایــن�درمــان،�داروهــای�
مــورد�اســتفاده،�ســلول�هــای�ســرطانی�را�هــدف�قــرار�داده�و�عــوارض�ناشــی�از�
شــیمی�درمانی�را�در�پــی�نخواهــد�داشــت��امــا�در�مــورد�فعالیــت�اصلــی�مرکــز�
درمــان�نابــاروری�ابــن�ســینا،�بایســتی�عنــوان�نمــود�کــه�در�کشــور�بیــش�از��۱۰۰
مرکــز�درمــان�نابــاروری�داریــم�کــه�بیــش�از�نیمــی�از�آن�هــا�در�تهــران�مســتقر�
هســتند،�امــا�چیــزی�کــه�مرکــز�ابن�ســینا�را�از�دیگــران�متمایــز�می�کنــد�وجــود�

ــی�و�پژوهشــی�پیشــرو�اســت��� ــا�پیشــینه�ی�درمان ــی�ب اعضــای�هیأت�علم

سلول های بنیادی، تحولی در درمان ½
کشورمان در زمینه سلول های بنیادی در دهه 80 جزو ده کشوری بود که به دانش جداسازی،  

ذخیره سازی و شبیه سازی دست یافت. در ان مقطع  اولین گوسفند دراسکاتلند که “دالی” نام 
داشت شبیه سازی شد. گزارش های دیگری به شکل پراکنده دریافت شد اما درباره گوسفند 

آن هم در خاورمیانه، ایران اولین کشوری بود که شبیه سازی گوسفند را که رویانا نام داشت با 
موفقیت انجام داد و این گوسفند5 سال هم زنده ماند.

اما شبیه سازی چیست؟  آقای دکتر ضرابی توضیح می دهد که شبیه سازی لقاح تخمک و 
اسپرم نیست. روشی است که شبیه یک حیوانی را تولید می کنید. یک سلول غیرجنسی با 
ژنوم کامل از گوسفند که کروموزم های کاملی داشته باشد، درون تخمکی قرار می گیرد که 

هسته اش را خارج کرده اند اما بستر مناسبی برای رشد سلول دارد. شوکی به آن وارد می شود 
و سلول داخل تخمک تکثیر می یابد و جنین ایجاد می شود که همان جنین همسان سلول 

است. بعد از آن، بز را داشتیم و گله گوسفندهای همانندسازی را داریم. مهم این بود که دانش 
آن را به دست بیاوریم. 

دکتر ضرابی توضیح می دهد که همانندسازی کاربردهای مختلفی در علم پزشکی دارد. یکی 
از کاربردهای آن این است که از نسل های در حال انقراض مانند یوزپلنگ ایرانی و یا ببر 

مازندران می توان جنین تشکیل داد و فریز کرد تا بقا حفظ شود. کاربرد دیگر، شبیه سازی 
در داروسازی است که امروزه با عنوان پزشکی شخصی نگر مطرح است. به فرض ممکن 

است استامینوفن یا آسپرین در برخی به سرعت اثر کند و در برخی اثر نداشته باشد. در 
همانندسازی، مشابه سلول فرد را ایجاد می کنند و در صنایع دارویی مورد آزمایش قرار 
می دهند. سلول قلبی تولید شده به این ترتیب در آزمایشگاه ضربان داشت و داروهای 

مختلفی که می تواند در قلب اثر بگذارد بر روی آن آزمایش می شود.  کاربرد دیگر در برخی از 
بیماری هاست و نیاز است تا با انتقال ژنوم با دستکاری ژنتیکی، جنین سالم تولید شود. 
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آتلیــه ماهنامــه ســفر بــا کادر مجــرب گرافیــک، 
ــات  ــه ای خدم ــان حرف ــرداران و عکاس  تصویرب
ــگری و  ــه گردش ــاالن عرص ــه فع ــژه ای را ب وی
ــد:    ــه می نمای ــل ارای ــرح ذی ــه ش ــفر ب ــازار س ب

همیشه�به�دنبال�راه�حل�ها�هستید�

}... یک گزینه 
از همه بهتر است!{ 

برای نخستین بار
 در ایـــــران



نوردهــی�چندگانــه�یــا�مولتیپــل�اکســپوژر�تکنیــک�ترکیــب�دو�یــا�چنــد�نوردهــی�در�یــک�عکــس�اســت��بــا�وجــود�ایــن�که�ایــن�تکنیک�
بســیار�قدیمــی�اســت�امــا�بــه�تازگــی�در�دوربین�هــای�دیجیتــال�تعبیــه�شــده�اســت�

کاربــرد�اصلــی�آن�در�عکاســی�هنرهــای�زیبــا�)Fine�art�photography(�اســت�کــه�هــدف�آن،�ایجــاد�راهــکاری�مناســب�بــرای�ابــراز�
دیدگاه�هــای�خــالق�و�الهــام�هنــری�اســت��ایــن�تکنیــک�هم�چنیــن�در�عکاســی�های�بســیار�پیشــرفته�تجــاری�تبلیغاتــی�نیــز�می�توانــد�بــه�
کار�گرفتــه�شــود��بعضــی�از�دوربیــن�هــا�خــود�قابلیتــی�دارنــد�کــه�در�آن�می�تــوان�چنــد�عکــس�را�تلفیــق�کــرد��ایــن�قابلیــت�معمــوالً�در�
تنظیمــات��Menuو�یــا��Drive�Modeدوربیــن�بــا�نــام�نوردهــی�چندگانــه�یــا���Multiple�Exposureقــرار�دارد،�کــه�بــا�فعــال�کردن�
ایــن�قابلیــت�دوربیــن�ابتــدا�عکســی�می�گیــرد�و�ســپس�بــه�شــما�اجــازه�می�دهــد�تــا�بــر�روی�عکــس�گرفتــه�شــده�عکــس�دیگــری�بگیریــد�

درباره تکنیک عکاسی:

نوردهی چندگانه یا مولتیپل اکسپوژر
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شکوه اورسی
گزارش و عکس: نواجمشیدی

کنــار رود ســن بــه ســمت شــمال قــدم می زنــم. بــه مقابــل 
ــد  ــه ای چن ــم لحظ ــه می رس ــی ک ــوزه ی اورس ــاختمان م س
ــمان  ــوم. آس ــری می ش ــای هن ــن بن ــر ای ــتم و نظاره گ می ایس
ــی  ــری و باران ــوای اب ــن ه ــتی راز ای ــه راس ــت. ب ــم ابری س ه
ــت؟؟؟  ــرده اس ــر ک ــد براب ــا را چن ــن بن ــت ای ــه ابه ــت ک  چیس
بــه دیــدن گنجینــه ی ارزشــمندی از نقاشــی و مجســمه 
آثــار »ونگــوگ«،  تماشــای  از شــوق  آمــده ام.  و عکــس 
برمــی دارم  بلنــدی  گام هــای  مونــه«،  »کلــود  »رنــوار«، 
می رســانم.  مــوزه  مقابــل  صــف  بــه  را  خــود   و 
بنــای ایــن موزه در ســاحل ســمت چــپ رود ســن قــرار دارد و در 
ســال 1900 بــه مناســبت جشــنواره جهانــی افتتاح شــده اســت. 
ســاختمان مــوزه ی اورســی در ابتــدا بــه عنــوان ایســتگاه قطــار 
ــت. 39  ــرار می گرف ــتفاده ق ــورد اس ــه م ــی فرانس ــوب غرب جن
ســال بعــد بــه محــل نگهــداری قطارهــا و ســرویس آن هــا تغییر 
ــز قســمتی از  ــی دوم نی ــری داد. در ســال های جنــگ جهان کارب
ایــن بنــا بــه عنــوان مرکــز پســت اســتفاده می شــد و در نهایــت 
 ســال 1977 تبدیــل بــه ایــن گنجینــه ی ارزشــمند هنــری شــد. 
ــی  ــا پنجره های ــذارم ب ــدم می گ ــه ق ــوزه ک ــی م ــاالر اصل ــه ت ب
ــکل  ــه ش ــه ب ــوم ک ــه رو می ش ــری روب ــد و سراس ــام ق تم
ــی  ــه تنهای ــود ب ــا خ ــن بن ــت. ای ــکوه اس ــده ای باش خیره کنن
اســت.  اورســی  و هنــری  دیدنــی  از قســمت های   یکــی 
ســر در ورودی تــاالر اصلــی ســاعت معــروف و بــزرگ 
مــوزه قــرار دارد. در میــان پیکره هــا، ســنگ تراشــه ها 
و مجســمه های تــاالر اصلــی قــدم می زنــم، هــر لحظــه 
و  می بنــدم  را  می بینــم چشــمانم  را  مــوزه  کــه ســاعت 
می بنــدد.  نقــش  ذهنــم  در  دور  از ســالیان   داســتان هایی 
ــادگاه  ــار میع ــتگاه قط ــن ایس ــش ای ــال پی ــده س ــد و هف یکص
ــه  ــتان هایی ب ــه داس ــت؟ چ ــوده اس ــانی ب ــه کس ــقانه ی چ عاش
ــده اســت؟ شــاید داســتان زوج عاشــقی کــه صــدای  خــود دی
هولنــاک و تهدیــد کننــده ی ســوِت قطــاِر ســاعت 12:03 دقیقــه 
ــت.  ــده اس ــم ش ــان گ ــد قلبش ــای تن ــدای تپش ه ــان ص در می

ــه خــود دیــده اســت.  لحظــه ی تلــخ وداع را ب
ــا  ــا و باره ــز باره ــال را نی ــیرین وص ــه ی ش ــد لحظ ــدا کن خ
 Hercules the Archer ــره ی ــه پیک ــد. ب ــده باش ــا دی و باره

ــم.  ــگاه می کن ــوزه ن ــاعت م ــه س ــاز ب ــم ب می رس
عقربه هــا ســاعت 12:30 را نشــانم می دهنــد. چشــمانم 
 را می بنــدم. مرکــز پســت در ذهنــم مجســم می شــود. 
ــد  ــه آرام آرام گام برمی دارن ــم ک ــنی را می بین ــوهر مس زن و ش
ــان  ــرای پسرش ــه ای ب ــانند. نام ــه اي می رس ــه باج ــود را ب و خ
نوشــته  اند کــه در خــط مقــدم جنــگ اســت. حــال مــن و پــدرت 
خــوب اســت. امیدواریــم تــو هــم در صحــت و ســالمت کامــل به 
ســر ببــری. فرزنــدم، شــاید بــه دنیــا نیامــدن بزرگترین شــانس 
باشــد، ســخت اســت بــه مــرگ چشــم دوخــت و زندگــی کــرد، 
ــدا،  ــاش. خداون ــته ب ــان داش ــط ایم ــا فق ــت ام ــکلی اس کار مش
ــه های  ــه در اندیش ــی ک ــه آن های ــل ب ــش کام ــح و آرام صل
 خــود راســخ اند و بــه تــو تــوکل دارنــد عطــا فرمــا.

در ایــن ایســتگاه قدیمــی قطــار و اداره  ی پســت ســابق 
ــه آن  ــر ن ــاال دیگ ــد ح ــاده باش ــه افت ــم ک ــی ه ــر اتفاق ه
قطــار ایســتگاه را تــرک مي کنــد و نــه آن پــدر و مــادر 
مي شــوند. باخبــر  خورده شــان  برگشــت  نامــه ي   از 
ــا« ، » ورق  ــیب ها و پرتقال ه ــان »س ــون میزب ــوزه اکن ــن م  ای
ــت.  ــزار« و .... اس ــار در چمن ــوس« ، »ناه ــش ون ــازان« ، »زای ب

ــس ــن و ب همی
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Fesenjoon

Ingredients: Stewed pomegranate puree, ground 

walnuts, chopped onions, chunks of poultry or balls 

of ground meat.

What's the deal: Pomegranates were a big deal 

in Iran long before Westerners realized they were 

Wonderful. The tart flavor from "the fruit of heaven" 

combined with savory spices creates one of the most 

uniquely Persian dishes in the culinary canon -- a sea-

sonal Fall and Winter dish that, when mentioned to an 

Iranian, will immediately make them think you know 

much more about their culture than you actually do.

Ghormeh Sabzi
Translation: "Stewed greens"

Ingredients: Shoulder, leg or shanks of lamb or 

veal with bone, chopped medium onion, tablespoons 

oil, teaspoon turmeric, teaspoon black pepper, celery 

leaves, spinach, parsley and fresh dill, dried red or 

small white beans

What's the deal: Iran's most widely eaten stew, this 

lumpy green dish is always going to be on the table of 

any Persian dinner party.

Kabob
Translation: Pretty much universal for "meat"

Ingredients: Long strips of minced lamb, chicken, 

or beef grilled over a fire and served alongside charred 

tomatoes, rice sprinkled with sumac, a parsley salad, 

and flatbread.

What's the deal: We shish you not, this is probably 

the most beloved dish in Iran and ranges from su-

per-cheap street food to stuff that only the Shahs of 

Sunset could afford. There are a ton of different va-

rieties where the meat is spiced differently (turmeric 

for kabab koobideh, saffron for kabab barg) and it's 

usually accompanied by doogh (see below!) or a soda 

ordered by color rather than brand name, with black 

meaning Coke, white for Sprite, and orange for Fanta.

Doogh
Translation: Roughly derives from the verb "to 

milk"

Ingredients: Yogurt, mint, sometimes diced cucum-

bers.

What's the deal: Iranians mix yogurt into pretty 

much everything savory -- including spaghetti and 

soups -- and, to get even more yogurt into a meal, they 

guzzle glasses of doogh. The sour yogurt drink can 

sometimes be tough on foreign palates, which might 

associate the same flavors with curdled milk.

TEHRAN, Sep. 08 (MNA) – An American mainstream media with an po-

litical approach hailed Iran    ’s tourism industry achievements.

An American mainstream media confessing the growth of the number of 

the western tourists visiting Iran, tried to politicize even the tourism industry 

which can help the people to people relation all over the world.

Data provided by leading travel intelligence analyst showed that there has 

been a five percent growth in Westerners visiting Iran between September 

1, 2016 and September 1, 2017 - and Americans make up 14.5 percent of all 

Western arrivals, Fox News reported.

“Political change in Iran is making the country more approachable – an at-

tractive place to visit and potentially do business,” said ForwardKeys CEO 

Olivier Jager. “I expect visitor numbers to increase, so long as Iran’s airport 

capacity can keep pace.”

There have also been ten new flights per week into Tehran from Europe 

and the United Kingdom over the past year, making travel smoother and 

simpler. The total contribution of Travel and Tourism to the country’s GDP 

in 2016 was 7.7 percent, and it is expected to rise some 4.9 percent in 2017 

alone.

Iranian authorities purport to have made more than $8.3 billion in tourism 

revenue over the past year, an increase of eleven percent over the previous 

fiscal year, with around 5.5 million foreign travelers setting foot on Iranian 

soil. Filled from corner to corner with ancient bazaars, museums, mosques, 

monuments, gardens and palaces set inside bustling cities, historical ru-

ins and rich rural landscapes, the country is increasingly filled with cam-

era-wielding Westerners seeking adventure, archeology and art.

“Iran is a bright star. The potential is enormous, Iran is likely to become 

the leading tourism market in the Middle East and North African region, 

providing the infrastructure is able to develop and cope with changes,” Ni-

kola Kosutic, head of research for the Middle East region at international 

market research firm Euromonitor, predicted.

POLITICAL APPROACH OF US MEDIA 
TOWARD IRAN TOURISM INDUSTRY



Iran has  one  of  the world's most  important  and  influen-

tial cuisines. Iranian cooking is heir to no less than two and 

a half thousand years of saffron- and rosewater-scented his-

tory. The  foods of  the courts of ancient Persia  (as  Iran was 

called until the 1930s) included perfumed stews flavored with 

cinnamon, mint, and pomegranates; elaborate stuffed fruits 

and vegetables; and tender roasted meats — dishes that have 

influenced the cooking of countries as far-flung as India and 

Morocco. In many ways, Persian food is the original mother 

cuisine.

Legacy of Empire
The history of Iranian cooking goes back to the sixth century 

B.C., when Cyrus the Great, the leader of a tribe called the Pars 

(Persians), created an empire that eventually stretched from India 

to Egypt and parts of Greece. This vast, unified territory became 

a conduit of culture and cuisine, and native Persian ingredients 

such as saffron and rose water were spread through-

out the empire. The Persians also traded with 

the kingdoms of the Far East: Caravans 

traveling along the Silk Road from Chi-

na to present-day Syria brought citrus 

fruits, eggplants, and rice from Asia 

to the Middle East and the Mediterra-

nean.

The Persian empire eventually fell to 

Alexander the Great and later to the Ar-

abs (who converted the Persians to Islam), 

but each successive wave of rulers proved 

fond of the Persians' flavorful cooking. The Ar-

abs even brought Persia's distinctive sweet-and-sour 

flavors to North Africa, and in the Middle Ages, exotic 

Persian techniques such as gilding (painting foods with 

elaborate gold or silver leaf) traveled to Europe via the Crusades, 

becoming all the rage at regal banquets.

From the 11th to 15th centuries A.D., Persian culture flourished 

despite Turkish and Mongol rule. This era saw a flowering of na-

tive poetry and art, and its rarified cooking, with rich sauces and 

pilafs strewn with nuts and dried fruit, became the foundation of 

the Moghul cuisine of northern India.

Living History
Contemporary Persian cooking wears its heritage on its sleeve. 

Rice has a place of honor, prepared with a prized, golden crust 

formed from clarified butter, saffron, and yogurt. Lamb and 

chicken are marinated and grilled as kebabs, or mixed into stews 

called khoreshes with fruit and sour ingredients such as lime 

juice. Cinnamon, cardamom, and other spices are used in great 

abundance, along with a multitude of fresh herbs, and pickles and 

flatbreads are served at every meal. Desserts feature rose water 

and pistachios, and refreshing drinks called sharbats are made 

from diluted fruit and herb syrups.

  Most of Persian Foods are prepared with herbs, vegetables 

and rice along with meat, lamb, chicken or fish. The frequent use 

of fresh green herbs and vegetables in Iranian foods made them a 

healthy choice for most households around the world. 

  Iran has a long history of agriculture, and use of fresh fruit 

in Persian recipes is very common.

  Ancient Persia has always had four seasons and that gave 

the huge variety to Persian cuisine from tropical food to hot pot 

dishes that are most popular on a chilly winter.

Popular persian Cuisine
Adapted from "the Art of Persian Cooking Book,
written by Forough Hekmat



were then sold separately.

After the period of domination by the Arab Caliphates, a 

Turkish tribe, named after their founder, Seljuk conquered 

Persia. Their domination (1038 - 1194) was of great importance 

in the history of Persian carpets. The Seljuk women were 

skilful carpet makers using Turkish knots. In the provinces of 

Azerbaijan and Hamadan where Seljuk influence was stron-

gest and longest lasting, the Turkish knot is used to this day.

The Mongol conquest and control of Persia (1220 - 1449) was 

initially brutal. However, they soon came under the influence 

of the Persians. The palace of Tabriz, belonging to the Ilkhan 

leader, Ghazan Khan (1295 - 1304) had paved floors covered 

with precious carpets. The Monghol ruler Shah Rokh (1409 - 

1446) contributed to the reconstruction of much that was de-

stroyed by the Mongols and encouraged all the artistic activ-

ities of the region. However, the carpets in this period were 

decorated with simple motifs, which were mainly geometric 

in style.

Perhaps the most important time in the history of Persian 

carpets came with the accession to power of the Safavid rulers 

(1499 - 1722). Indeed the first concrete proofs of this craft date 

back to this period. Approximately 1500 examples are pre-

served in various museums and in private collections world-

wide. During the reign of Shah Abbas (1571 - 1629), commerce 

and crafts prospered in Persia. Shah Abbas encouraged con-

tacts and trade with Europe and transformed his new capital 

Isfahan, into one of the most glorious cities of Persia. He also 

created a court workshop for carpets where skilled designers 

and craftsmen set to work to create splendid specimens. Most 

of these carpets were made of silk, with gold and silver threads 

adding even more embellishment.

The court period of the Persian carpet ended with the Af-

ghan invasion in 1722. The Afghans destroyed Isfahan, yet 

their domination lasted for only a short period and in 1736, 

a young Chieftain from Khorassan, Nader Khan became the 

Shah of Persia. Through the whole course of his reign, all the 

country's forces were utilised in campaigns against the Af-

ghans, the Turks, and the Russians. During this period, and 

for several turbulent years after his death in 1747, no carpets of 

any great value were made, and the tradition of this craft was 

continued solely by nomads, and craftsmen in small villages.

In the last quarter of the 19th Century and during the reign 

of the Qajar rulers trade and craftsmanship regained their im-

portance. Carpet making flourished once more with Tabriz 

merchants exporting carpets to Europe through Istanbul. At 

the end of the 19th Century some European and American 

companies even set up businesses in Persia and organised craft 

production destined for western markets.

Today, Carpet weaving is by far the most widespread hand-

icraft in Iran; it is also the best-known one abroad. Persian 

carpets are renowned for their richness of colour, variety of 

patterns and quality of design.

The Pazyryk carpet is of rare beauty and woven with great 
technical skill. It was found preserved in the frozen tombs of 

Scythian chiefs, which were 2400 to 2500 years old
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Carpets were probably  first made by nomadic peoples 

to  cover  the  earthen  floor  in  their  tents.  It  is not  certain 

however, if the Egyptians, the Chinese, or even the Mayas 

first invented carpet making. It is quite possible that many 

peoples, none of whom were in contact with each other, be-

gan to make carpets at about the same time.

We can be certain however, that by the fifth century BC 

carpet making had reached a high artistic level. This was 

proven by  the Russian archaeologists Rudenko and Gri-

aznov, who in 1949 discovered the oldest known "knotted" 

carpet in the Pazyryk valley, about 5000 feet up on the Altai 

Mountains in Siberia.

Pazyryk Carpet
"Detail from the Pazyryk Carpet"

The Pazyryk carpet is of rare beauty and woven with great 

technical skill. It was found preserved in the frozen tombs of 

Scythian chiefs, which were 2400 to 2500 years old.

Through out history Persia has remained the epicentre of the 

carpet making craft, where it has developed into an art form.

When Cyrus conquered Babylon in 539 BC, he was struck 

by its splendour, and it was probably he who introduced the art 

of carpet making into Persia. It is said that the tomb of Cyrus, 

who was buried at Pasargadae (Persepolis), was covered with 

precious carpets. Even before his time, it is very likely that 

Persian nomads knew about the use of Knotted carpets. Their 

herds of sheep and goats provided them with high quality and 

durable wool for this purpose.

The first documented evidence on the existence of carpets, 

came from Chinese texts dating back to the Sassanid Dynasty 

(AD 224 - 641). In AD 628, the Emperor Heraclius brought back 

a variety of carpets from the conquest of Ctesiphon, the Sassa-

nian capital. The Arabs also conquered Ctesiphon in 637, and 

among the spoils brought back were said to be many carpets, 

one of which was the famous garden carpet, the "Spring time 

of Khosroe". This carpet has passed into history as the most 

precious of all time. Made during the reign of Khosroe I (531 

- 579) the carpet was 90 Feet square. The Arab historians' de-

scription is as follows: "The border was a magnificent flower 

bed of blue, red, white, yellow and green stones; in the back-

ground the colour of the earth was imitated with gold; clear 

stones like crystals gave the illusion of water; the plants were 

in silk and the fruits were formed by colour stones" However, 

the Arabs cut this magnificent carpet into many pieces, which 

Persian carpets:

Full of Vitality
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Dr. Mirandekhan also reminded about the 
integrated system of medical treatment tariffs 
for foreign patients: Foreign patients must be 
aware of treating price list Before entering to Iran. 
Obviously, in order to improve the process of health tourism 
tariffs, applicants can monitor the rates for treatment on-
line. We believe that the price of medical services in Iran is 
totally compatible with rival countries.

 Investing in the health tourism market
Does the investment for the health tourism in-

dustry have an economic justification or that by 
improving and strengthening the facilities is 
there a better way to get into this discussion? 
Safar Magazine discussed this subject with 
Mr. Mohsen Parvarsh,  the investment ad-
visor. “It does not matter in terms of asset 
investment. There must be some fea-
tures that make it attractive. There 
are two risks for the foreign inves-
tor. One is the economic risk that 
the government can not repay 
the money and the second is a 
political risk which the govern-
ment will not pay back the mon-
ey. In our country, measures 
have been taken to address both 
risks.” Mr. Parvaresh added.

“My point is that for tourism we do not need for-
eign investment. For Iran, domestic investment in this field 
is much better. Some investments have nothing to do with 
the economic cycles of the country. Health is in this cate-
gory. Whether the country is in recession or at its peak, it 
is doing its job well. Therefore, the investor has the confi-
dence that it receives appropriate relative profitability.”

We must pay attention to the fact that patients who enter 
the country spend money at least twice as many ordinary 
tourists. If we have 100 thousand health tourism in our 
country and spend on average 2 thousand dollars The $ 
200 million minimum is being spent, while it’s worth 5 times 
that figure. 

The total production and import of drugs and pharmaceu-
tical industry complement are $ 4 billion. Health tourism has 
easy access to good value. India is the world’s largest pro-
ducer of medicines, with revenue of $ 15 billion and tourism 
Health in India has surpassed $ 20 billion in pharmaceutical 
medication
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Package of therapeutic tariffs is provided for foreign 
patients online

The Ministry of Health is one of the key circles in the medical 
tourism chain.  “Health tourism in our country dates back to 25 
years ago.” said Dr. Mirandekhan, Director General of the Office 
of Health Monitoring and Accreditation of the Ministry of Health 
in an interview with Safar Magazine. 

According to Dr. Mirdehghan, there is a lot of coordination 
between different institutions for integrated management in 
this field. 

According to him, gatherings of the Health Tourism Steering 
Council for about two years are scheduled every month and 
many of the harmony and convergence created in the country 
due to the same meetings and today our embassies have been 
coordinated and the Iranian Culcural, Heritage and Tourism Or-
ganization (ICHTO) knows what to do. We must respond to 
tourists by identifying and monitoring companies appropriately. 

On the other hand, in the field of medical science, we need 
to coordinate laws and regulations so that physicians within the 
framework of the rules. Dr. Mirdehgan said: “It was necessary 
for the Ministry of Health to qualify of the service providers, in 
a way the arrival of a foreign patient, treatment, a hospital of-
fering patients must be completely clear. Because the arrival of 
foreign patients creates a cultural burden and public diplomacy 
for the country.

 Hospitals allowed to admit foreign patients
Only hospitals that meet the Ministry of Health’s standards 

are allowed to admitting international patients. These hospitals 
receive the license of International Patient Department (IPD). 
Ministry of Health can supervise patients treatment as well as 
the satisfaction indicators for cost, type of treatment, and place 
of admission and etc.

Dr. Mirdehghan described the plans of the Ministry of Health 
to create integrity: The role of the State Department and co-
ordination with embassies is very important. It is necessary to 
know which countries the patients enter and which hospitals 
are admitted. Certainly, if all companies get permission to set 

up an office in the country of origin, it would create incon-
sistencies. By creating a central office, we have been 

able to bring all the stakeholders together. 
 The Ministry of Health is going to expand 

the hospitals with a concept of Hotel ex-
pansion in recent years. One of two 

cases has started to work in the 
country. “we need a well-de-

fined etiquette and, with the 
start of the new govern-

ment, the agenda to the 
Hotel hospitals set to be 
final.” added Dr. Morde-
hghan.

Dr. Mirdehghan:
 Foreign patients 

must be aware of 
treating price list Be-
fore entering to Iran. 
Obviously, in order to 
improve the process of 
health tourism tariffs, 
applicants can monitor 
the rates for treatment 
online. We believe that 
the price of medical 
services in Iran is total-
ly compatible with rival 
countries
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Around 8 million patients from across the world seek 
overseas treatment each year, contributing to a 
global industry worth $24-$40 billion, says Patients 
Beyond Borders.

Reasons other than cost to travel overseas for health care 
include better treatment, as well as avoiding long waiting lists 
and dodging questions from colleagues and family.

Dentistry and cosmetic treatments, in particular, are com-
monly sought abroad. 

Iranian medical centers have a significant growth to attract 
foreign patients in recent years. With a conclusive research in 
medical centers and border areas, high demand for treatment 
is identified by Foreign patients. applicants for treatment from 
Iraq, Azerbaijan, Afghanistan and the Persian Gulf countries, 
such as Oman, to the eye and orthopedic surgeries, has a great 
market travel to the country. 

With the release of Iraq and Syria from civil wars, experts 
predict that demand for treatment in neighboring countries is 
increasing. The medical and tourism system of Iran can be in 
the center of patient treatment and surgery for these appli-
cants. 

The geographical location of Iran, the existence of numerous 
hot and cold mineral springs in various parts of the country as 
well as low-cost and high-quality health services in the fields of 
fertility treatment, stem cell treatment, dialysis, heart surgery, 
cosmetic surgery, eye surgery and more provide good opportu-
nities to attract health tourists.

Patient entrance process, hospital admission, visa, transfer, 
and other tourism services, It must happen in a chain with an 
exact harmony. Even the broker who offers all services to the 
patient is necessary to accept the principles and sensitivities of 

admission and completely familiar and well educated. 
This demand for travel, if properly managed, can be the 

capacities of fertilize medicine industry as well. Meanwhile, in 
Turkey and the Persian Gulf states, there have also been activ-
ities to attract foreign patients, and competition is taking place 
between these countries. 

Dr. Hassan Rashki, a social medicine specialist, said that in 
the past few years, we have been struggling to organize the 
health sector. The success in health tourism requires an in-
dustrialist’s vision, right like the car industry which global pro-
ducers are turning their export vehicles cheaper than the local 
market for value added. 

 Foreigners Acceptance Unit
In recent years, hospitals in Iran have been required to ac-

cept a unit called the International Patient Department (IPD) 
for admission of foreign patients. Dr. RAKHSHI, who has con-
tributed to the establishment of the unit in hospitals, said that 
135 Hospitals in the country have an IDP certificates.

He indicated about the tariffs for health services: According 
to the supply and demand of the country’s medical treatment 
policy, we have to provide all necessary facilities to lead the 
foreign medical applicants in a transparency way. 

Thanks to its geographical position, the conditions in neigh-
boring countries, reasonable prices and advanced medical fa-
cilities, Iran is becoming a destination for Islamic and regional 
medical tourists. An increasing number of hospitals in Iranian 
cities offer medical and healthcare services to foreign health 
and medical tourists. Iran has always had a reputation for very 
advanced healthcare.

The Pulse of Iran`s Medical Tourism
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 Amir Chakhmaq Complex
Yazd’s architectural centrepiece, the Amir Chakhmaq complex 

is located in the heart of the city, in a square of the same name. 
The imposing three-storey façade flaunts a number of beauti-
fully symmetrical iwans, which light up and glow after sunset. 
It is one of the largest hosseiniehs in the country (buildings 
used in the commemorative ceremonies for Imam Hossein’s 
death), and dates back to the 15th century, although it has 
undergone numerous renovations. The surrounding square has 
a number of good sweet and ice cream shops.

 Saheb A Zaman Zurkhaneh
This popular Zurkhaneh (which literally translates to House 

of Strength) resides in a historic building on the northern side 
of Amir Chakhmaq Square. Often open to tourists, not only can 
you observe practitioners of this curious dancing-cum-weight-
lifting activity that is steeped in Shi’ite mysticism, but also 
investigate the 15th-century water tank housed beneath the 
building, and experience the cooling effects of Yazdi badgirs 
(wind-catchers) first-hand.

 Towers Of Silence
Another fascinating Zoroastrian site, the ominous-sounding 

Towers of Silence are located just outside the city and certainly 
worth a visit. Rising from a solemn desert landscape, these two 
circular, raised structures sit atop adjacent hills. Until 
as recently as the 1960s, in accordance with tradi-
tion, the bodies of deceased Zoroastrians were left in 
the towers’ central pits for scavenger birds to pick at. 
Abandoned Zoroastrian buildings at the base of the 
hills contribute to the eerie, otherworldly atmosphere 
of the place.

 Old Town
The well-preserved, still inhabited Old Town in 

Yazd, with its warren-like streets and intriguing nooks 
and crannies, is a delight to get lost in whilst on an 
afternoon stroll. The yellow-brown of the mud-brick 
buildings demonstrate just how dry this city is, and 
the badgirs which poke out periodically are a sce-

nic reminder of the ingenuity of Yazd’s traditional architecture. 
Look out for rooftop access for some unforgettable views, but 
remember to respect the privacy of the local residents.

 Jame Mosque
Visible from all around the Old Town is the exquisite Jame 

Mosque. The 14th–century structure reportedly has the highest 
minarets in the country, and exemplifies Iranian-Islamic archi-
tecture with its delicate blue-mosaic tile work. Some elements 
of the mosque date back even earlier to the 12th century. The 
intricacies and inscriptions of the grand iwan are a particular 
highlight.

 Bagh-E Dowlatabad
With an abundance of fountains, cypress trees, and pome-

granates, the Bagh-e Dowlatabad can be said to capture the 
quintessence of the Persian garden. The 18th-century resi-
dence offers an abundance of shade and some beautiful build-
ings, attracting tourists all year round. The 33-metre central 
badgir, as well as the kaleidoscopic array of stained-glass win-
dows, make for a magically idiosyncratic aesthetic, the likes of 
which you won’t find elsewhere or soon forget.
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The historical city of Yazd in central Iran has become the country's 22nd world heritage 
site after the World Heritage Committee voted in favor of its inscription on during the 

committee's 41st session in Krakow, Poland.
Almost 200 hectares of the city's 2,270-hectare historical texture now boast world heritage 

status. Yazd is now the only UNESCO-listed Iranian city where people still live. It is also be-
lieved to be the world's largest inhabited adobe city.

Registering the site on the coveted list was a tougher task than Iranian officials had hoped. 
The ancient city's dossier was supposed to be considered for inscription last year but was 
deemed incomplete by UNESCO's assessors who gave Iran a long list of shortcomings that 
had to be redressed to improve the city's chances of inscription on the coveted list.

Cultural heritage authorities have envisioned a buffer zone of around 665.93 hectares for 
the designated area. Yazd is home to UNESCO-listed ancient Persian qanats as well as Dolat 
Abad Garden, which is one of nine Iranian gardens inscribed collectively on the World Heri-
tage List as "the Persian Gardens".

The city is known for its adobe architecture, Zoroastrian fire temples and tall structures 
known as badgirs, or wind-catchers, which in ancient times functioned as natural ventilation 
in large buildings.

With 22 world heritage sites, Iran is ranked first in the Middle East and eleventh worldwide.
The desert city of Yazd is as picturesque as Middle Eastern cities come. Its well-preserved 

mud brick old town, distinctive badgirs, or wind-catchers, dotted around the skyline, and 
numerous historical sites make it a necessary destination for any tourist visiting Iran. Here we 
explore the top 10 things to see and do in Yazd.

Iran’s Yazd City 
Inscribed on World 
Heritage List
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