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

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

بخش خصوصی منتشر می کند.

و سخن نخست

و ایرانگردی

ماهنامه سفر

می پذیرد.  اشتراک  آنالین  سفر،  ماهنامه 
 store.safar.me

"سفر"  گذشته  شماره های  دریافت   برای 
ماهنامه  اینترنتی  فروشگاه  طریق   از 
سفارش دهید و یا با واحد اشتراک این نشریه 

تماس حاصل فرمائید.

و تازه ها
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ِفربه شدگان 
همایون ذرقانی

حکمرانــی�خــوب��Good�Governanceدر�ادبیــات�توســعه�جایــگاه�ویــژه�ای�دارد��از�ارکان�مهــم�حکمرانــی�خــوب�
ــت� ــرای�یــک�دول ــری�ب ــون�و�انعطاف�پذی ــوان�شــفافیت،�مســئولیت�پذیری،�پاســخگویی،�مشــارکت،�حاکمیــت�قان می�ت
را�نــام�بــرد��ایــن�نــوع�حکمرانــی�کیفیــت�فعالیت�هــاي�یــک�دولــت�و�یــا�پایبنــدي�آن�بـــه�اجــراي�اصولــی�را�ســرلوحه�

دارد�کــه�مســیر�توســعه�پایــدار�را�بــراي�یــک�کشـــور�تضمیــن�کنــد�
جایــگاه�دولــت�در�کشــور�مــا�هــم�بــزرگ�اســت�و�هــم�کوچــک��چنانچــه�در�مقــام�مقایســه�ایــن�دولــت�بــا�دولت�هــای�
نوردیــک�)نــروژ،�ســوئد،�فنالنــد،�دانمــارک�ایســلند(��برآییــم،�و�نســبت�هزینه�هــای�اجتماعــی�و�رفاهــی�را�بــه�تولیــد�
ــه� ــان�بســنجیم��دولتــی�کوچــک�اســت�کــه�خدمــات�کم�رنگــی�در�زمینه�هــای�رفاهــی�و�حمایتــی�ب ناخالــص�ملــی�آن
شــهروندانش�ارایــه�می�دهــد��در��دولــت�رفــاه�هزینه�هــای�فراوانــی�بــرای�بهداشــت،�درمــان�و�آمــوزش�صــرف�می�شــود�
کــه�نشــانه�های�آن�دســتکم�در�دولت�هایــی�کــه�پرچــم�دار�سیاســت�های�آزادســازی�اقتصــاد�هســتند�مشــهود�نیســت��
ــد�کــه� ــو�از�بودجــه�ســهم�می�برن ــزرگ�اســت�چــون�دســتگاه�های�فــراوان�و�نهادهــای�تــو�در�ت دولــت�در�ایــران�امــا�ب
بازدهــی�اجتماعــی�آن�هــا�از�نظــر�توســعه�منابــع�انســانی�قابــل�توجــه�نیســت��بــه�ســبب�ســازوکارهای�درونــی�ریشــه�دار�
ــاالی� ــکان�آســیب�پذیری�ب ــد��ام ــاق�می�افت ــدرت�اتف ــه�ن ــادی�ب ــد�انباشــت�ســرمایه�های�انســانی�و�م ــره�ور�فرآین و�نابه

شــهروندان�در�چنیــن�نظــام�دولتــی�باالســت��
ــور� ــون�کش ــت��چ ــده�اس ــر�ش ــع��منج ــالف�مناب ــه�ات ــده�ب ــر�ش ــاد�دامن�گی ــه�اقتص ــه�در�عرص ــی�ک مداخله�های
ــه�دولــت�در�چارچــوب�ضعــف��ســاختاری�در�بودجه�بنــدی�تغذیــه� ــه�فرب ثروتمنــدی�هســتیم،�ســوء�مدیریت�هــا�از�بدن
ــا� ــه�داد�ب ــس�ارای ــه�مجل ــرای�ســال��97ب ــور�ب ــای�رییس�جمه ــه�آق ــوارد�بســیاری�از�الیحــه��بودجــه�ای�ک ــد��م می�کنن
واکنــش�از�ســوی�مــردم�روبــرو�بــود��تعجــب�مقامــات�دولتــی�را�برانگیخــت�و�رییــس�جمهــور�را�در�ســخنرانی�بعــدی�بــه�
واکنــش�واداشــت��مــردم�در�شــبکه�های�اجتماعــی�در�مقــام�مقایســه�برآمدنــد�کــه�چــرا�بودجــه�بــا�نیــاز�ســازمان�های�
مــردم��نهــاد�تناســب�نــدارد�و�تقســیم�بودجــه���بــه�ویــژه�در�توســعه�منابــع�انســانی�از�منطــق�الزم�برخــوردار�نیســت��

تصمیــم�دولــت�بــرای�ســه�برابــر�کــردن�عــوارض�خــروج�از�کشــور��از�آن�دســت�کج�ســلیقگی�هایی�اســت�
ــدت� ــوان�وح ــا�عن ــود�دارد�ب ــی�وج ــزی�اصل ــام�بودجه�ری ــرد����در�نظ ــد�نک ــتقلی�آن��را�تایی ــناس�مس ــا�کارش ــه�تقریب ک
ــن� ــث�ای ــزد��بح ــه�بری ــرد�و�در�بودج ــد�بگی ــت�می�توان ــدی�را�دول ــر�درآم ــه�ه ــت�ک ــن�نیس ــی�اش�ای ــه�و�معن بودج
ــط�فنــی�الزم�اســت�مشــخص�باشــد��کــه�کجــا�هزینــه�می�شــوند� ــه�جــزء�درآمدهــا�از�نظــر�ضواب �اســت�کــه�جــزء�ب
وقتــی�قــرار�اســت�رقــم�مالیاتــی�بیــش�از�آن�کــه�حــق�دولــت�باشــد�از�مــردم�ســتانده�شــود،�حتمــا�محــل�خــرج�کــردن�
ــه�بودجــه� ــی�ب ــکار�عمومــی�داشــته�باشــد��چــون�اگــر�چنیــن�درآمدهای ــرای�اف ــد�شــفاف�و�توجیــه�منطقــی�ب آن�بای
حاکمیــت�رفــت�و�در�بودجــه�ریــزی�یــک�درآمــد�ثابــت�فــرض�شــد،�روزی�کــه�آن�دلیــل�برطــرف�شــود�دیگــر�نمی�تــوان�
آن�را�حــذف�کــرد��همــان��اتفاقــی�کــه�بــرای�عــوارض�خــروج�از�کشــور�افتــاد،�دلیــل�اولیــه�کــه�شــرایط�جنگــی��بــود�
حــاال�وجــود�نــدارد�امــا�ایــن�عــوارض�آب�باریکــه�ای�شــده�کــه�سال�هاســت�ســتانده�مــی��شــود��بــدون�آن�کــه�محــل�

هزینــه�آن�مشــخص�باشــد�
صنعــت�گردشــگری�یکــی�از�مقوله�هــای��ثروت�آفریــن�در�کشــور�اســت��انتظــار�ایــن�اســت�کــه�همســو�بــا�تحــوالت�
جهانــی،�نظــام�بودجــه��متناســب�بــا�اختیاراتــی�کــه�بــه�بخــش�خصوصــی�تفویــض�می�شــود�و�مدیریتــی�کــه�در�اختیــار�
تشــکل�های�مــردم��نهــاد�قــرار�می�گیــرد�تعییــن�شــود��بیــش�از�هــر�زمــان�نیــاز�اســت�تــا�دولــت�از�امــور�تصدی�گــری�

خــارج�شــده�و�در�جایــگاه�شایســته�خــود�قــرار�بگیــرد�
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نقــوش�صخــره�ای�موجــود�در�دربنــد�ژیــوار�از�مهم�تریــن�محوطه�هــای�
ــه�دوره� ــا�س ــبک�ی ــه�س ــه�در�س ــت�ک ــران�اس ــره�ای�در�ای ــر�صخ ــار�هن دارای�آث
ــر� ــیار�منحص ــبک�ها�بس ــن�س ــوع�از�ای ــک�ن ــت،�ی ــده�اس ــیم�ش ــاوت�ترس متف
ــلط�در�ادوار� ــی�مس ــا�هنرمندان ــد�ی ــیله�هنرمن ــوش�آن�به�وس ــت�و�نق ــرد�اس به�ف
ــد� ــوت�می�کن ــده�ای�را�مبه ــر�بینن ــه�ه ــده،�ک ــم�ش ــه�رس ــان�ماهران ــته،�چن �گذش

در�نشستی�که�برای�مطالعات�نقوش�صخره�ای�روستای�ژیوار�برگزار�شد�
�محســن�علــوی،�رییــس�اداره�کل�میــراث�فرهنگــی،�صنایــع�دســتی�و�
ــار� ــن�آث ــی�ای ــت�مل ــه�مراحــل�ثب ــادآور�شــد�ک گردشــگری�اســتان�کردســتان،�ی
ــد�� ــد�ش ــری�خواه ــه�پیگی ــول�نتیج ــا�حص ــت�و�ت ــاده�اس ــمند�آم ــیار�ارزش �بس
ــن� ــت�باســتانی�و�تاریخــی�ای ــوی�نقــوش�صخــره�ای�بخشــی�از�هوی ــه�عل ــه�گفت ب
مــرز�و�بــوم�اســت�لــذا�بــر�همــه�مــا�واجــب�اســت�در�حفــظ�و�نگهــداری�ایــن�آثــار�

تــالش�کنیــم�

در�ایــن�نشســت،�طاهــر�قســیمی�سرپرســت�پــروژه�بــه�نتایــج�نخســتین�فصــل�
ــر� ــهریور�و�مه ــات�در��ش ــن�مطالع ــت:�ای ــار�داش ــت�و�اظه ــات�پرداخ ــن�مطالع ای
ــه�اســت�� ــان�انجــام�پذیرفت ــی�هورام ــت�جهان ــات�ثب ــاه��96و�در�راســتای�مطالع �م
تصاویــری�کــه�در�نقــوش�صخــره�ای�ژیــوار�وجــود�دارد�را�می�تــوان�در�دســته�های�
ــن� ــه�ای ــرد�ک ــته�بندی�ک ــن�دس ــا�نمادی ــی�ی ــی،�هندس ــی،�گیاه ــانی،�حیوان انس

موضــوع�بــر�اهمیــت�ایــن�آثــار�مــی�افزایــد�

در�دوازدهمیــن�نشســت�کمیتــه�
بیــن�دول�یونســکو�بــرای�پاســداری�
در� ناملمــوس� فرهنگــی� میــراث� از�
ــوار� ــازی�س ــوگان�ب ــی�«چ ــره�جنوب ک
بــر�اســب�همــراه�بــا�روایت�گــری�و�
موســیقی»�و�«هنــر�ســاختن�و�نواختــن�

ــید� ــت�رس ــه�ثب ــه»�ب کمانچ
ــاه� ــس�از��20م ــوگان�پ ــده�چ پرون
مراحــل�بررســی�و�هم�چنیــن�بر�اســاس�
پنــج�معیار�ثبــت�جهانی،�دارای�شــرایط�
ثبــت،�معرفــی�شــد�تــا�در�اجــالس�کره،�
دربــاره�آن�تصمیــم�نهایــی�گرفته�شــود�
مرتضــی�رضوانفــر،�عضــو�هیــات�
ــراث�فرهنگــی�و� علمــی�پژوهشــگاه�می

ــده� ــه�پرون ــوول�تهی ــگری�و�مس گردش
ــن� ــی�ای ــت�جهان ــس�از�ثب ــوگان�پ چ
ــه�ان�را� ــران،�تهی ــوس�ای ــراث�ناملم می
دارای�مراحــل�بســیار�ســخت�و�پیچیده�

ــرد� ــف�ک توصی
بســیار� اتفاقــی� را� امــر� ایــن� او�
طبــق� چراکــه� دانســت� ارزشــمند�
نظــر�کمیتــه�ارزیــاب،�ایــران�جــزو��22
کشــوری�اســت�کــه�پرونــده�اش�قابلیت�
ثبــت�پیــدا�کــرده�و�در�ایــن�میــان،��12
ــور� ــه��18کش ــوط�ب ــه�مرب ــده�ک پرون

ــت�� ــورده�اس ــت�خ ــت�برگش اس
ــده� ــه�پرون ــر،�تهی ــه�رضوانف ــه�گفت ب
ــی�و� ــای�غیردولت ــروه�ه ــده�گ ــه�عه ب

افــراد�خــاص�ماننــد�اجراکننــدگان�
و� اســت� بــوده� و�حامــالن�چــوگان�
دســتگاه�های�دولتــی�در�انتهــای�کار�
ــته�اند�� ــی�داش ــش�جنب ــده�و�نق وارد�ش
حتــی�هزینه�هــای�اصلــی�تهیــه�پرونــده�
ســنگین�چــوگان�توســط�مهنــدس�
و� کارآفریــن� ایلخانــی�زاده،� حمــزه�
رئیــس�باشــگاه�چــوگان�البــرز�و�چنــد�
تــن�از�داوطلبــان�پرداخــت�شــده�اســت�
در�پرونــده�چــوگان�بــه�تفاوت�هــا�در�
اجــرا،�آمــوزش�و�ترویــج�اعــم�از�بخــش�
بــازی�چــوگان�و�حــوزه�موســیقی�و�
ــت� ــا�جامعی ــد�ت ــه�ش ــری�توج روایتگ

پیــدا�کنــد��

در� چــوگان� گســتره� همچنیــن�
ــاطیر،� ــنتی،�اس ــای�س ــات،�هنره ادبی
هویــت�جمعــی�و�غیــره�بــا�بیــان�
در� مختلــف� جلوه�هــای� و� تفاوت�هــا�

کشــور�مســتند�و�ارایــه�شــد�

 گستردگی عناصر مربوط  ½
به چوگان

فرهنگــی� عنصــر� یــک� چــوگان�
ــت� ــخ�و�هوی ــا�تاری ــا�ب ــه�قوی ــت�ک اس
اجــرا�کننــدگان�آن�مرتبــط�اســت��
ــترده�ای�� ــورت�گس ــه�ص ــر�ب ــن�عنص ای
قصه�گویــی،� نقالــی،� ادبیــات،� در�
مینیاتــور،� نقاشــی� ضرب�المثل�هــا،�
ــاری� ــات�معم ــتی�و�تزئین ــع�دس صنای
ــی�از� ــا�ارزش ــزء�ب ــته�و�ج ــور�داش حض
جهــان�بینــی�و�نمادیــن�اجراکننــدگان�
آن�اســت��وی�در�ادامــه�افــزود:�چــوگان�
بــه�عنــوان�عنصــری�کــه�ســالمتی�
ــراه�دارد�دارای� ــه�هم ــم�را�ب روح�و�جس
ــت� ــه�هوی ــی�از�جمل ــهای�متنوع ارزش
ــه�عنــوان� و�شــان�اجتماعــی�چــوگان�ب
یــک�بــازی�فاخــر،�ایجــاد�ارتبــاط�میــان�
ــت،�انســان�و�اســب�خصوصــا�در� طبیع
پاســخ�بــه�نیــاز�بشــر�شهرنشــین�اســت�
کارکردهــای� و� بــودن� مفــرح� او�
هنرهــای� و� بــازی� آفریــن� شــادی�
ــس� ــاد�ح ــن�ایج ــی�آن�و�هم�چنی جنب
ــه�یــک�جامعــه� ــق�اجرا�کننــدگان�ب تعل
و�تاریــخ،�همچنیــن�حضــور�زن�و�مــرد�
و�اعضــای�خانــواده�و�ایجــاد�روابــط�
ــالم�و� ــت�س ــک�رقاب ــلی�در�ی ــن�نس بی
چندیــن�خصوصیــت�ارزشــمند�دیگــر�را�

از�ارزش�هــای�چــوگان�دانســت�

ی        
ی       

پیچ وخم های پرونده چوگان
در یونسکو
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رئیــس�ســازمان�میراث�فرهنگــی�از�پیوســتن�
ــبکه� ــه�ش ــان�ب ــواز�و�اصفه ــزد،�اه ــز،�ی ــران،�تبری ته

تبلیغاتــی�ترکیش�ایــر�خبــر�داد�
علی�اصغــر�مونســان�معــاون�رئیس�جمهــوری�و�
صنایع�دســتی� میراث�فرهنگــی،� رئیــس��ســازمان�
ــن� ــن�خبــر�گفــت:�»از�ای ــا�اعــالم�ای و�گردشــگری�ب
ــش�در� ــی�ترکی ــای�هواپیمای ــام�پروازه ــس�در�تم پ
مانیتــور�داخــل�هواپیمــا�ایــن�پنــج�شــهر�کشــورمان�

تبلیــغ�می�شــود�«
ــل� ــه�در�داخ ــی�ک ــن�مجالت ــزود:�»همچنی او�اف
را� پنــج�شــهر� ایــن� توزیــع�می�شــود� هواپیمــا�

تبلیــغ�می�کننــد��تمــام�آژانس�هــای�هواپیمایــی�
ــاط� ــر�در�ارتب ــا�ترکیش�ای ــه�ب ــان�ک ــر�جه در�سراس

هســتند�نیــز�جاذبه�هــای�ایــن�پنــج�شــهر�را�تبلیــغ�
ــی،� ــازمان�میراث�فرهنگ ــس�س ــرد�«�رئی ــد�ک خواهن
ــن� ــرد:�»ای ــح�ک ــگری�تصری ــتی�و�گردش صنایع�دس
ــعه�گردشــگری�کشــورمان� ــتای�توس ــکان�در�راس ام
تاریخــی،� بی�نظیــر� ظرفیت�هــای� معرفــی� و�
ــرای� ــران�ب ــتی�و����ای ــی،�صنایع�دس ــی،�فرهنگ طبیع
پیگیری�هــای� بــا� خارجــی� گردشــگران� جــذب�
معاونــت�گردشــگری�ســازمان�میراث�فرهنگــی�و�
ــده� ــد�ش ــرف�منعق ــن�دو�ط ــه�بی ــه�ای�ک تفاهم�نام
ــال��2015 ــر�در�س ــت�«�ترکیش�ای ــده�اس ــاد�ش ایج
ــا� ــن�در�دنی ــا�و�چهارمی ــی�اروپ ــط�هوای ــن�خ بهتری
ــان� ــد�را�در�می ــرخ�رش ــن�ن ــد�و�باالتری ــناخته�ش ش

شــرکت�های�هوایــی�جهــان�دارد�

ــه�ای�،� ــی(�طــی�برنام ــی�)دوچرخــه�ســوار�مســافت�های�طوالن ــاس�رزاق عب
مســیر�»تهــران-�اســتانبول�-�تهــران«�بــه�مســافت��5850کیلومتــر�را�بــرای�
قدردانــی�از�»�صــادق�کرباســی�«�پیشکســوت�جامعــة�کوهنــوردی�کشــورمان�

رکاب�زد��
ــتی�«�را� ــح�و�دوس ــام�»�صل ــا�پی ــود�ب ــه�خ ــه�برنام ــوار�ک ــن�دوچرخه�س ای
ــد�و� ــود�،�در�ص ــرده�ب ــاز�ک ــران�آغ ــاه�از�ته ــم�تیرم ــنبه�پنج ــح�روز�دوش صب
چهارمیــن�روز�رکابزنی�هایــش�،�بــه�خــط�پایــان�ایــن�برنامــه�در�تهــران�رســید�
ــرار� ــدان�ق ــی�از�دوســتان�و�عالقه�من ــرم�و�پرشــور�جمع ــورد�اســتقبال�گ و�م

گرفــت���
ــد� در�ایــن�گردهمایــی�کــه�از�ســوی�باشــگاه�کوهنــوردی�و�اســکی�دماون
ــرن� ــم�ق ــش�از�نی ــاس�بی ــه�پ ــی�ب ــادق�کرباس ــای�ص ــود�،�از�آق ــده�ب ــا�ش برپ
ــه�عمــل� ــی�ب ــران�،�تجلیــل�و�قدردان حضــور�فعــال�در�عرصــه�کوهنــوردی�ای
ــار� ــذرد�،�از�تب ــارش�می�گ ــر�پرب ــار�از�عم ــون��84به ــه�اکن ــی�ک ــد��کرباس آم
ــر� ــداکاری�«�س ــی�و�ف ــواره�»فروتن ــه�هم ــت�ک ــداری�اس ــالق�م ــان�اخ مربی
لوحــة�کالس�هایــش�بــوده�و�کوهنــوردان�شــجاع�و�خلفــی�را�تحویــل�جامعــة�

ــت�� ــران�داده�اس ــوردی�ای کوهن
ــی�اش�دارد،� ــدة�ورزش ــا�را�در�پرون ــی�دور�دنی ــابقة�رکاب�زن ــه�س ــی�ک رزاق
طــی�صحبت�هایــش�گفــت:�»�ایــن�برنامــه�،�ســیزدهمین�برنامــة�بــرون�مــرزی�
و�تکــرار�اولیــن�برنامــة�بــرون�مــرزی�ام�بــود�کــه�در�ســال�های�جنــگ�رکاب�
ــودم���جاده�هــای�ترکیــه�یکــی�از�مســیرهای�ســخت�و�طاقــت�فرســای� زده�ب
دنیــا�در�رشــته�دوچرخــه�ســواری�مســافت�های�طوالنــی�اســت��ســوای�فــراز�
و�نشــیب�ها�و�گردنه�هــای�نفــس�گیــر�مناطــق�کوهســتانی�آناتولــی�،�از�
دشــواری�های�پیشــروی�در�ایــن�مســیر�،�بــدوی�بــودن�بومیــان�ایــن�مناطــق�

ــد�� ــان�را�می�طلب ــا�آن اســت�کــه�تعامــل�و�ســازش�ب
ــر� ــر�،�ب ــای�نافرجــام�اخی ــود���کودت ــاوت�ب ــه�متف ــه�فضــای�ترکی ــن�مرتب ای
ــا�تــوپ�و�تانــک�در�جاده�هــا� اوضــاع�ســایه�انداختــه�بــود���نیروهــای�ارتــش�ب
مســتقر�بودنــد�و�بــا�اســتقرار�ایســتگاه�های�بازرســی�پــی�در�پــی�،�هــر�حرکتــی�
را�تحــت�نظــر�داشــتند��از�دوچرخه�ســواران�دیگــر�کشــور�ها�کــه�همیشــه�در�
جاده�هــای�ترکیــه�حضــور�داشــتند،�خبــری�نبــود���در�شــهر�ها�هــم�گردشــگر�

ــه�چشــم�می�خــورد�«�� ــر�ب خارجــی�کمت
رزاقــی�همچــون�ســنوات�گذشــته�،�در�اســتانبول�بــه�دیــدار�خانــم�»�نشــئه�
گوندوغــان�«�دبیــر�کل�کمیتــة�ملــی�المپیــک�ترکیــه�رفــت�و�پیــام�»صلــح�و�
دوســتی�«�و�مناســبت�بزرگداشــت�برنامــه�اش�را�کــه�در�قالــب�بروشــور�تهیــه�

شــده�بــود�،�بــه�وی�ارائــه�کــرد��
در�ایــن�دیــدار�کــه�بــا�همراهــی�نماینــدة�فرهنگی�کشــورمان�در�اســتانبول�
ــه� ــم�ب ــه�ه ــفانه�در�ترکی ــت:�»�متاس ــان�گف ــم�گوندوغ ــت�،�خان ــورت�گرف ص
ورزش�کوهنــوردی�و�کوهنــوردان�توجــه�بایســته�نمی�شــود��رکابزنــی�مســیر�
ــی�،� ــورد�قدیم ــک�کوهن ــت�ی ــرای�گرامیداش ــران�،�ب ــتانبول،��ته ــران،��اس ته

اقدامــی�بــا�ارزش�اســت�کــه�مــا�را�هــم�بــه�وجــد�آورد�«��
ــت� ــه�،�جه ــک�ترکی ــی�المپی ــة�مل ــر�کل�کمیت ــدار�،�دبی ــن�دی ــان�ای در�پای
قدردانــی�،�پرچــم�قــاب�شــدة�آن�کمیتــه�را�بــه�ایــن�دوچرخــه�ســوار�ایرانــی�

اهــدا�نمــود��
ــت�از�:� ــارت�اس ــود�رکاب�زده�،�عب ــه�خ ــی�برنام ــی�ط ــه�رزاق ــیری�ک مس
تهــران،��زنجــان،��تبریــز،��مــرز�بــازرگان،�دغوبایزیــت،��اقدیــر-�کارس،��
ــتامونوف،�� ــرزه،��کاس ــون،��گ ــزون،��سامس ــا،��تراب ــن،��حوپ ــان،��آرتوی آرداه
ســاکاریا،��اســتانبول�+�اســتانبول،��بولــو،��آنــکارا،��ســیواس،��ارزنجــان،��
ــران��� ــان،��ته ــز،��زنج ــازرگان،��تبری ــت،��مرزب ــری،��دغوبایزی ــروم،��آغ ارض
ــی�،� ــن�دوچرخــه�ســوار�مســافت�های�طوالن شــایان�ذکــر�می�باشــد�کــه�ای
ــده�،� ــه�طــول�انجامی ــال�ب ــا�30�َس ــه�دقیق ــرزی�ک ــرون�م ــه�ب طــی��13برنام
ــتی�«�در� ــح�و�دوس ــام�»�صل ــا�پی ــافت�را�ب ــر�مس ــزار�کیلومت ــش�از�150ه بی

ــت� ــان�رکاب�زده�اس ــاره�جه ــج�ق ــای�پن جاده�ه

اهداء پرچم کمیته ملی املپیک ترکیه به دوچرخه سوار ایرانی

پنج شهر ایران به شبکه تبلیغاتی ترکیش ایر پیوستند
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در� عالالدیــن� ســفرهای� شــرکت�
خــود� ســاالنه� جایــزه� تندیــس� از� � نخســتین�
عالالدیــن ســفرهای� جایــزه� عنــوان� �بــا�
کــرد�� رونمایــی� � �Alaedin Travel Award �
ــران� ــا�حضــور�مدی ــزه�امســال�ب مراســم�اعطــای�جای
خدمــات� دفاتــر� کشــور،� زنجیــره�ای� هتل�هــای�
ــی�و� ــی�داخل ــوط�هوای ــدگان�خط ــافرتی،�نماین مس

ــاه� ــبت��15آذرم ــه�مناس ــا�ب ــی��و�توراپراتوره خارج
ــزار� ــران�برگ ــرکت�در�ته ــن�ش ــیس�ای ــالگرد�تاس س

ــد�� ــا�ش ــن�اعط ــی�از�منتخبی ــه�گروه ــد�و�ب ش
امیرحســین�جعفــری�مدیرعامــل�و�رییــس�هیــات�
مدیــره�شــرکت�ســفرهای�عالالدیــن�اعــالم�کــرد�کــه��
قصــد�دارد�ایــن�جایــزه�را�در�قالــب�تقویمــی�ســاالنه���

بــه�نقش�افرینــان�صنعــت�گردشــگری�اعطــا�کنــد�

دومیــن�جشــنواره�ملــی�ناصــر�خســرو�هم�زمــان�
ــوم� ــکده�عل ــیس�دانش ــالگرد�تاس ــن�س ــا�پنجمی ب
گردشــگری�بــا�انگیــزه�معرفــی�برتریــن�هــای�علمــی�
ــراث� ــازمان�می ــس�س ــور�ریی ــا�حض ــگری�ب گردش
فرهنگــی،�صنایــع�دســتی�و�گردشــگری�در�دانشــگاه�

ــم�و�فرهنــگ�برگــزار�شــد�� عل
جمشــید�حمــزه�زاده،�رییــس�جامعــه�هتلــداران�
ــه� ــگری،�ب ــی�گردش ــنواره�علم ــن�جش ــران�در�ای ای
نقطــه�ضعــف�صنعــت�گردشــگری�ایــران�در�آمــوزش�
نیــروی�انســانی،�اشــاره�و�اظهــار�کــرد:�هــم�اکنــون�
ــال� ــداری�کشــور�فع ــت�هتل ــر�در�صنع ــزار�نف �75ه
ــی� ــالت�پایین ــا�تحصی ــتر�آن�ه ــه�بیش ــتند�ک هس
ــرده� ــراد�تحصیلک ــد�اف ــش�از��90درص ــد،�و�بی دارن
ــت�گردشــگری�و� ــا�صنع ــط�ب ــز�دانشــی�غیرمرتب نی
ــرای�همیــن�رضایــت�مشــتریان� ــد،�ب ــداری�دارن هتل
ــداری،�حاصــل�نمی�شــود� و�اهــداف�مدنظــر�در�هتل
بــه�شــدت� ایــران� در� هتلــداری� گفــت:� وی�
نیازمنــد�افــراد�تحصیلکــرده�اســت،�ولــی�متاســفانه�
مشــاغل� بــه� گردشــگری� التحصیــالن� فــارغ�
دیگــری،�جــذب�می�شــوند��ایــن�موضــوع�بایــد�
آســیب�شناســی�شــود�کــه�چــرا�بخــش�خصوصــی�
از�تحصیلکــرده�هــای�گردشــگری� تاسیســات� و�
اســتفاده�نمی�کننــد،�از�ســوی�دیگــر�در�برنامه�هــای�
ــای� ــه�برنامه�ه ــدی�ب ــه�ج ــد�توج ــز�بای ــی�نی آموزش
صنعتــی�شــود،�چرا�کــه�در�حــال�حاضــر�برنامه�هــای�
درســی�منطبــق�بــا�نیــاز�واقعــی�ایــن�صنعت�نیســت�
ــد�آورده�اســت�� و�همیــن�شــکاف،�مشــکالتی�را�پدی
هرچنــد�دانشــگاه�هایــی�مثــل�علــم�و�فرهنــگ�
اقدامــات�خوبــی�در�ایــن�راســتا�انجــام�داده�انــد،�امــا�
آن�کارهــا�زمانــی�بــه�نتیجــه�مــی�رســد�کــه�تعامــل�
بیــن�دانشــگاه�و�تاسیســات�گردشــگری�برقرار�شــود�
�رییس�دانشــگاه� محمدحســین�ایمانــی�خوشــخوـ�
علــم�و�فرهنــگ�و�رییــس�انجمــن�علمی�گردشــگری�
ــن�دانشــگاه�اشــاره� ــت�علمــی�ای ــه�وضعی ــران�ـ�ب ای
کــرد�و�گفــت:�نخســتین�فــارغ�التحصیــالن�دکتــرای�
ــد�کــه�اکنــون�در� گردشــگری�از�ایــن�دانشــگاه�بودن
ــتند�� ــت�هس ــغول�فعالی ــی�مش ــای�آموزش محیط�ه
ــی� ــگری�مذهب ــد�گردش ــی�مانن ــته�های�مختلف رش
ــن� ــگری�تدوی ــوزه�گردش ــت�را�در�ح ــات�فراغ و�اوق

کردیــم��
وی�همچنیــن�اظهــار�کــرد:�انجمــن�علمــی�
ــق،� ــزار�محق ــک�ه ــا�حضــور�ی ــران�ب گردشــگری�ای
ثابــت�کــرد�کــه�گردشــگری�یــک�علــم�اســت،�یــک�
علــم�مجــزا�و�مســتقل،�درعیــن�این�کــه�باهمــه�

ــی�دارد� ــاط�تنگاتنگ ــوم�ارتب عل
منوچهــر�جهانیــان،�رییــس�دانشــکده�علــوم�
گردشــگری�دانشــگاه�علــم�و�فرهنــگ�هــم�بــا�
یــادآورری�ایــن�کــه�نخســتین�دوره�جشــنواره�ملــی�
ناصرخســرو�دو�ســال�قبــل�)94(�در��5حــوزه�ی�
ــم�گردشــگری،�موســیقی�و�مســتند،�کارآفرینــی� عل
ایده�هــای� گردشــگری،� رســانه�های� گردشــگری،�
ــد،� ــزار�ش ــگری�برگ ــوزه�گردش ــه�در�ح ــو�و�خالقان ن
ــن�جشــنواره�دو�ســاالنه،� ــن�دوره�ای ــزود:�در�دومی اف
ــی� ــی�و�کیف ــاظ�کم ــالی،�از�لح ــار�ارس ــوع�آث ــا�تن ب
مواجــه�شــدیم�و�شــاهد�رشــد��126درصــدی�
ــش� ــر�در��5بخ ــم���137اث ــاالت�بودی ــداد�مق در�تع
اصلــی�بــه�جشــنواره�ارســال�شــد�کــه�فراوانــی�آثــار�
ــود��وی� ــور�ب ــای�کش ــتان�ه ــی�اس ــا�از�تمام تقریب
ســپس�بــه�میــزان�تحصیــالت�شــرکت�کننــدگان�در�
جشــنواره�امســال،�اشــاره�کــرد�و�گفــت:��35درصــد�
ــرای�تخصصــی،��43درصــد�کارشناســی�ارشــد� دکت
ــن�مســأله�نشــان� ــود��ای و��19درصــد�کارشناســی�ب
ــم� ــه�گردشــگری،�عل ــه�مقول ــگاه�ب مــی�دهــد�کــه�ن
ــه�هــای�تأثیرگــذار�در� محــور�اســت�و�یکــی�از�مقول
ــه�آن� ــگاه�علمــی�ب ــوزش�و�ن گردشــگری،�بحــث�آم

اســت�
جهانیــان�بــا�اشــاره�بــه�پنجمیــن�ســالگرد�
تأســیس�دانشــکده�علــوم�گردشــگری�دانشــگاه�علــم�
و�فرهنــگ�نیــز�اظهــار�کــرد:�ایــن�دانشــکده�یکــی�از�

قطــب�هــای�گردشــگری�کشــور�محســوب�می�شــود�
کــه�ســال�گذشــته�اولیــن�فــارغ�التحصیــل�دکتــرای�

ــود�� ــن�دانشــکده�ب گردشــگری�از�ای

برترین های علمی گردشگری ½
برتریــن�هــای�علمــی�گردشــگری�بــه�ایــن�ترتیب�

ــدند؛ تقدیر�ش
ــن� ــن�الدی ــا�رک ــگری: عبدالرض ــم گردش عل
مــدرس،� تربیــت� دانشــگاه� اســتاد� ـ� افتخــاری�
ــی�خوشــخو�ـ�رییــس�دانشــگاه� محمدحســین�ایمان
علــم�و�فرهنــگ،�محســن�مصلحــی�ـ�مدیــر�پیشــین�
اداره�میــراث�فرهنگــی،�صنایــع�دســتی�و�گردشــگری�

ــان� ــر�امینی ــان،�ناص ــتان�اصفه اس
کتــاب و مقالــه هــای قابــل تقدیــر؛ محســن�

یوســفی،�جعفــر�کریمــی،�اصغــر�موالیــی�
موســیقی و مســتند؛ لیــال�عبــدی�خجســته،�
همــا�اعرابــی،�مرضیــه�ابراهیمــی،�ســامان�صالحیــان،�

ایــرج�میالنــی،�حامــد�مطرانلویــی�)قابــل�تقدیــر(�
ــان� ــادق�کاظمی ــگری؛�ص ــی گردش کارآفرین
بــه�خاطــر�اقامتــگاه�بــوم�گــردی�رادکان�ـ،�اســحاق�
حمایتــی�در�گردشــگری�روســتایی،�بهــادر�جعفــری�
ــوان� ــان�ج ــوان�کارآفرین ــه�عن ــری�ب ــه�جعف و�راضی
گردشــگری،�عبــاس�پیرمرادیــان�بــه�خاطــر�تربیــت�

ــان�گردشــگری� ــه�راهنمای ــوزش�خالقان و�آم
رســانه هــای گردشــگری؛ رادیــو�جــوان�بــرای�
معرفــی�مناطــق�کمتــر�شــناخته�شــده،��خبرگــزاری�
ــانی� ــالع�رس ــگاه�اط ــنا(،�پای ــران�)ایس دانشــجویان�ای
ــجویان� ــی�دانش ــی-�فرهنگ ــگری�علم ــز�گردش مرک

)ISTTA(ــران�� ای
ایــده هــای نــو و خالقانــه در حــوزه 
ــن� ــه�بی ــی�-�موسس ــه�پرچکان ــگری: پروان گردش
المللــی�توســعه�پایــدار�گردشــگری�علــم�و�فرهنــگ�
ـ�و�ســهند�عقدایــی�-�شــرکت�خدمــات�مســافرتی،�
ــرز�،�� ــپیلت�الب ــوردی�اس ــردی�و�کوهن ــت�گ طبیع
محمدجــواد�نــوروزی�دانشــجوی�مدیریــت�هتلــداری�
نیــز�در�ایــن�مراســم�بــه�خاطــر�اختــراع�تلــه�کابیــن�
ــای� ــا�و�نوآوری�ه ــابقه�ایده�ه ــه�در�مس ــمند�ک هوش
صنعــت�هتلــداری�در�کــره�جنوبــی�بــه�دریافــت�دئ�

ــر�شــد� ــود،�تقدی ــق�شــده�ب مــدال�طــال�موف

ی د د    د ی    
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خرچنگ�خوراکی�در�دست�صیاد

نقشه ایران را که نگاه می کنی، ساحل طوالنی دیده می شود که کمتر 
کسی از آن آگاه است. ساحل دریای عمان و منتهی به اقیانوس هند. در 
نگاه اول منطقه ای خشک و بی آب وعلف به نظر می رسد و احتماال خالی 
از سکنه. نه شهر معروفی است و نه دیدنی شناخته شده ای. چابهار در 
یک گوشه و بندرعباس در گوشه ای دیگر! این ساحل ۸۰۰ کیلومتری تنها 
تصوری است که قاطبه مردم دارند. جسته و گریخته، شهرهایی هستند 
که به چشم و گوش آشنایند؛ اما بین این دو شهر به ویژه منطقه  میانی، 

به راستی چه می دانیم؟!
 همه مسیرهای طوالنی را پیموده بودیم  و مکران جایی بود که می شد 
برای سفر دستکم ۱۰ روزه انتخاب کرد. انتخاب شد و چه قدر خوب شد 
که در نوروز ۹۶ به مکران آمدیم. احتماال هر زمان دیگری که می رفتیم 

این سفر این قدر خاطره انگیز نمی شد.

مکــــران
سفره پربرکت ایران

گزارش و عکس: مهدی غالمی
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پوشش�ماهیگر�بلوچ�برای�مقابله�با�
آفتاب�سوختگی�به�هنگام�ماهیگیری�در�دریا

قبل�از�سفر�چندان�از�مسیر�نمی�دانستیم��جسته�وگریخته�نام�هایی�را�شنیده�
بودیم�اما�چیزی�نبود�که�در�ذهن�بماند��نه�گزارش�به�دردبخوری�از�منطقه�و�نه�
تجربه�سفری�از�دیگران��این�جا�گوشه�بزرگ�از�ایران�است�و�باید�این�منطقه�را�
می�دیدیم��شال�و�کاله�کردیم�برای�سفری�طوالنی�و�تاحدودی�نگران�کننده��من�
)مهدی(،�همسرم�)پروانه(�و�دختر�دو�ساله�ام�)تسنیم(�نفرات�قطعی�بودیم�و�نفر�

چهارم؛�یکی�از�دوستان�اصفهانی�)رسول(�که�به�ما�ملحق�شد�
سفر�از��25اسفندماه�از�تهران�شروع�شد��مقصد�اول�را�اصفهان�انتخاب�کردیم�
که�بعد�از�دو�روز�اقامت�در�این�شهر،�در�نهایت�صبح�روز�شنبه��28اسفندماه�از�
اصفهان�به�سمت�چابهار�حرکت�کردیم��سخت�ترین�بخش�سفر،�رانندگی�این�
مسیر�طوالنی�بود��در�طول�مسیر�جای�جدیدی�برای�دیدن�نداشتیم�به�همین�

دلیل�تنها�با�یک�شب�توقف�در�بم،�عصر�روز�یکشنبه�در�چابهار�بودیم�
برای�ما�جای� این�شهر� ��چابهار�در�آن�وقت�سال،�پرطرفدار�و�شلوغ�است��
جدیدی�نبود��اما�برای�پیدا�کردن�جایی�برای�اقامت�شب�مجبور�بودیم�وارد�
این�شهر�شویم��این�بار�هم�مثل�همیشه�حتی�از�ورود�به�شهر�پشیمان�شدیم��

در�پارک�های�گوشه�کنار�شهر،�جای�چادر�زدن�نبود��چادر�همراهمان�بود�اما�
برنامه�ای�برای�شب�مانی�نداشتیم��ترجیح�می�دادیم�با�توجه�به�گرمای�هوا�جای�
تجربه�های�گذشته� دامن� به� باید�دست� و� نبود� کنیم��چاره�ای� انتخاب� بهتری�

می�شدیم��انتخاب�یک�شهر�پرت!
«نِگور»�انتخاب�اول�ما�بود��ظرف�چند�دقیقه،�پروانه�با�توانایی�مثال�زدنی،�
هماهنگی�مقصد�را�انجام�داد�و�فقط�ماند�رانندگی�تا�«نگور»�که�هرچند�طوالنی�
بود�اما�به�امید�خوابیدن�در یک�جای�راحت�زیاد�طول�نکشید��باواسطه،�میزبانی�
در�نگور�پیدا�کردیم�و�آن�شب�در�اتاقی�تمیز�و�در�جوار�کولرگازی،�خواب�راحت�

و�لذت�بخشی�را�سپری�کردیم�
روز�سوم�سفر�به�سمت�«گواتر»،�آخرین�نقطه�قابل�بازدید�از�گوشه�جنوب�
شرقی�ایران�به�راه�افتادیم��در�بین�مسیر�کوه�های�مریخی،�دیدنی�شاخص�منطقه�
هستند��کوه�هایی�از�جنس�خاک�که�فرسایش�باد�و�باران�اشکال�دیدنی�و�گاهی�
عجیب�وغریب�به�آن�ها�داده�است��از�این�ساختارها�تقریبا�همه�جای�جنوب�ایران�
دیده�می�شود��کمیاب�نیست�اما�این�طرف�تنوع�بیشتری�داده��تا�گواتر�مسیر�

برای�قایق�سواری�و� از�ظهر،�گواتر�بودیم�و�فرصت�کافی� طوالنی�نیست��قبل�
بازدید�از�جنگل�حرا�در�اختیار�داشتیم��آخرین�باری�که�گواتر�را�دیده�بودم�
اما�االن�شلوغ�بود�و�کسب�وکار�قایق�های�تفریحی�پررونق�� بی�سروسامان�بود؛�
را� مکران� جاهای� باقی� دریایی� که�جنگل�های� به�شرطی� گواتر� حرای� جنگل�
ندیده�باشید�خوب�است�و�ارزش�دیدن�دارد��اگر�بخت�یارتان�باشد،�پرنده�هم�

می�بینید�و�اگر�خیلی�خوش�بخت�باشید�دلفین�ها�هم�خودی�نشان�می�دهند�
جنگل�های�حرا�را�پشت�سر�گذاشتیم�و�به�پسابندر�نزدیک�می�شویم��انبوه�
کرده� ایجاد� کم�نظیری� چشم�انداز� روستا� این� اسکله� در� پهلوگرفته� قایق�های�
است��هوای�طوفانی�این�چند�روز�باعث�شده�لنج�ها�و�قایق�ها�همچنان�در�بندر�
پهلو�بگیرند��به�خاطر�همین�توانستیم�این�منظره�زیبا�را�ببینیم��سرتاسر�این�
اسکله�جزیره�کوچک�سنگی� نزدیکی� لنج��در� و� قایق� از� بود� پر� بزرگ� اسکله�
هست�که�اگر�رفتید�سری�هم�به�آن�جا�بزنید��ادامه�سفرمان�به�سمت�بندری�
بندر� این� به� اما�پررونق��نزدیک�غروب� بود��بندری�کوچک� نام�بریس� به� زیبا�

رسیدیم�و�در�مکانی�اتراق�کردیم�

اولین�کار�صبح�روز�بعد،�سر�زدن�به�اسکله�شلوغ�بریس�بود��جایی�که�صدها�
خالی� را� غول�آسا� ماهی�های� ارزشمند� بار� گروهی،� بودند�� منتظر� لنج� و� قایق�
می�کردند��ماهی�هایی�که�گاهی�هم�وزن�یک�آدم�بود��جانوران�دریایی��جورواجور�

که�نشان�از�تنوع�ذخایر�این�گوشه�از�ایران�عزیز�داشت�
دیدن� سراغ� رفتیم� تسنیم� و� من� بودند�� عکاسی� سرگرم� رسول� و� پروانه�
ماهی�ها�و�صحبت�کردن�با�ماهی�گیرها��چهره�های�آفتاب�سوخته�و�چشم�های�
باز�می�شد� اما�سر�صحبت�که� از�کار�سخت�و�طاقت�فرسا�داشت؛� نشان� قرمز�
فقط�صفا�و�صمیمیت�موج�می�زند��پرسش�زیاد�داشتم�که�می�خواستم�بپرسم��
باحوصله�پاسخ�می�دادند��چیزای�زیادی�یاد�گرفتم��از�جمله�این�که�یک�لنج،�
گاهی�تا�سه�ماه�را�در�دریا�می�ماند��یاد�گرفتم�که�همان�ماهی�که�در�فروشگاه�
به�اسم�ماهی�تازه�به�دست�ما�می�رسد�دستکم��2بار�فریز�شده!�با�خودمان�قرار�
گذاشته�بودیم�تا�جایی�که�می�شد�ماهی�بخوریم��پیگیر�خرید�ماهی�شدیم؛�اما�
به�طرز�خنده�داری�تو�این�بازار�بزرگ�هیچ�کس�ماهی�نمی�فروخت��دلیل�شان�
قانع�کننده�بود��ماهی�ها�همه�بزرگ�بودن�و�قابل�تکه�کردن�نبود��خالصه�بعد�از�

دیدنی های  از  غیر  به  مکران،  خطه  به  سفر  بارز  ویژگی 
طبیعی، هم نشینی با مردمان خونگرم و با محبت بلوچ است. 
مردمان  از  نامالیمتی  مورد  یک  حتی  که  است  این  واقعیت 
نمکنید. همه جا درنهایت احترام برخورد  این خطه مشاهده 
هرجا  می زد.  موج  رفتارهایشان  تمام  در  بزرگ منشی  شد. 
می توانستند بدون چشم داشتی به ما کمک می کردند و حتی 
بارها شد که ماهی هایی که با زحمت زیاد گرفته بودند به ما 

می دادند و حاضر نمی شدند پولی دریافت کنند
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پرواز پرندگان مهاجر در خور «خالصی»

خرچنگ های رنگارنگ در میان ریشه های درختان حرا صیادی با کوله باری از تجربه دریا و موج

تالش�زیاد�تونستیم�اولین�وعده�ماهی�به�نسبت�تازه�را�بخریم�
از�بریس�با�حداکثر�فاصله�از�چابهار�به�سمت�کنارک�حرکت�کردیم��کنارک�
و� نبود� ِگل�فشان�جدید� تنگ�� بندر� نزدیک� ِگل�فشان� کوه� دارد�� معروفی� بازار�
از�برنامه�سفر�حذف�شد�اما�در�عوض�ِگل�فشان�دیگری�در�همان�حوالی�پیدا�
کردیم�که�چیزی�کمتر�از�ِگل�فشان�اصلی�نداشت��به�آن�بزرگی�هم�نبود�اما�
تعداد�حباب�هایی�که�خارج�می�شد�به�مراتب�بیشتر�از�ِگل�فشان�بندر�تنگ�بود�
اسم�ورسم� پیدایش�کنیم�� نمی�توانستیم� نبود� منطقه� اهالی� راهنمایی� اگر� و�

مشخصی�نداشت�و�جاده�خاکی�طوالنی�را�برای�دیدنش�طی�کردیم�
ِگل�فشان�ها�که�بیشتر�در�همین�منطقه�از�ایران�دیده�می�شوند،�ساختارهای�
بعضا�بزرگی�دارند�که�حاصل�خروج�گازهای�زیرزمین�به�همراه�گل�والی�است��
خارج� ِگل�فشان� چشمه� از� گاز� از� بزرگی� حباب� دقیقه� چند� یا� ثانیه� هرچند�
می�شود�و�اندکی�آب�و�گل�به�همراه�خودش�به�اطراف�پرت�می�کند��این�پدیده�
در�طوالنی�مدت�کوه�های�بزرگی�را�در�منطقه�به�وجود�آورده�که�دیدنی�هستند��
گاز�خارج�شده�از�زمین�قابل�اشتعال�است��به�همین�دلیل�از�روشن�کردن�آتش�

و�سیگار�اطراف�این�چشمه�ها�باید�خودداری�کرد�
بعد�از�دیدن�ِگل�فشان�حرکت�کردیم�به�سمت�کنارک�و�بازارهای�این�شهر��
من�تخصصی�درباره�بازارها�ندارم�اما�دست�های�خالی�پروانه�خانم�در�بازگشت�از�
بازار�حکایت�از�عدم�جذابیتش�داشت�که�دستکم�برای�من�مدرک�قابل�اعتمادی�
است��طبق�تجربه�بازارهای�جنوب�فقط�به�دو�شرط�خوبه��اول�اینکه�درزمانی�
غیر�از�عید�تشریف�ببرید�و�دوم�این�که�دقیقا�بدونید�چه�می�خواهید�بخرید�و�

قبال�اطالعات�کافی�و�قیمتش�را�گرفته�باشید�
قبل،� روز� چند� بارندگی�های� شدیم�� خارج� کنارک� از� که� بود� شده� شب�
فیلم�های�سینمایی�هرچند� عین� بود�� کرده� تخریب� کامال� را� مسیر� جاده�های�
کیلومتر�یک�بار�جاده�آسفالته،�وارد�رودخانه�ای�ترسناک�می�شد�و�از�آن�طرف�
بیرون�می�آمد��رودخانه�ای�که�شدت�جریانش�اصال�شوخی�نبود��هر�بار�من�یا�
رودخانه� وارد� خودرو� از� جلوتر� بااحتیاط� و� می�شدیم� پیاده� خودرو� از� رسول�
را� وضعیت� بتواند� دیگر� نفر� دستکم� داشت� وجود� خطری� اگر� که� می�شدیم�
نامناسب�آن�شب�-�و�شاید�همه�شب�ها�-�تقریبا�هیچ� از�بخت� مدیریت�کند��
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کوه های مریخی در مسیر بندر بریس به چابهار

باغ های موز در حوالی جاسک

خودرویی�از�این�جاده�عبور�نمی�کرد��خالصه�بعد�از�کلی�ماجراجویی�به�محل�
اقامتی�در�روستای�دورافتاده�ای�به�نام�کهیر�رسیدیم�

در�طول�تمام�مسیر�و�بعد�از�خارج�شدن�از�چابهار،�نه�هتلی�وجود�دارد�و�نه�
خانه�ای�برای�اجاره��نیازی�هم�به�این�ها�نیست�چون�تقریبا�هیچ�مسافری�به�این�
منطقه�سفر�نمی�کند��به�همین�دلیل�اگر�از�قبل�هماهنگی�های�الزم�را�انجام�

ندهید�حتما�به�چالش�بزرگی�به�نام�محل�اقامت�برمی�خورید�
نام� به� روستایی� ببینیم� بود� قرار� که� بعدی� نقطه� شد�� سفرآغاز� پنجم� روز�
»َدَرک«�است��»به�درک�رفتن«�در�زبان�فارسی�معنی�خوبی�ندارد�اما�بعد�از�
دیدن�این�روستا�همیشه�دوست�دارم�به�درک�برم!�یه�روستای�معمولی�با�یک�
ساحل�زیبا��ساحلی�که�ترکیبی�از�دریا،�رمل�و�درختان�نخل�است��چیزی�که�
غیر�از�همین�اطراف�جای�دیگری�قابل�مشاهده�نیست��از�دیدن�ساحلی�به�این�
تمیزی�لذت�می�بردم��البته�تمیزی�اینجا�بی�دلیل�نبود��دهیاری�تدابیر�ویژه�ای�
از� و� نشستیم� ساعت�ها� بود�� اندیشیده� ساحل� کردن� آلوده� از� جلوگیری� برای�

بودن�در�این�ساحل�لذت�بردیم�
عالوه�بر�این�ساحل،�مکان�دیگری�را�باید�در�همین�نزدیکی�می�دیدیم�به�
نام�»خور�گالک«��خور�به�پیشروی�های�دریا�به�ساحل�گفته�می�شد�که�در�این�
بخش�از�ایران�فراوان�اتفاق�افتاده��البته�خور�گالک�حاصل�پیشروی�آب�دریا�
نبود�بلکه�رودخانه�ای�بود�که�به�دریا�وارد�می�شد��در�ورود�به�این�خور�با�پدیده�
کامال� مرز� رودخانه� سفیدرنگ� آب� و� دریا� آبی�رنگ� آب� شدیم�� روبرو� جالبی�
مشخصی�را�باهم�ایجاد�کرده�بود�که�تا�صدها�متر�همراه�باهم�پیش�می�رفتند�
و�کم�کم�در�هم�محو�می�شدند��این�خور�پوشش�گیاهی�و�جانوری�غنی�نداشت�
اما�در�بخشی�از�ساحل�غربی�این�خور�با�پدیده�کم�نظیر�حضور�هزاران�خرچنگ�
روبرو�شدیم�که�جالب�بود��خرچنگ�هایی�که�بسیار�ترسو�بودند�و�با�دیدن�ما�
به�شکل�منظم�و�جالبی�می�گریختند��محل�زندگی�خرچنگ�ها�به�شکل�یک�
منظره� النه�ها،�خودش� که�همین� است� کنارش� در� از�خاک� و�ستونی� سوراخ�
دیدنی�ایجاد�کرده�است��بعد�از�دیدن�خور�به�سمت�روستای�کراتی�برگشتیم�و�
درنهایت�شب�را�در�شهر�زرآباد�که�فاصله�زیادی�با�این�روستا�نداشت�گذراندیم�

دیدنی�بعدی�جایی�بود�به�نام�»خور�میدانی«�یا�»خور�کراتی«�که�از�روستای�
به�نام�»کراتی«�قابل�دسترس�بود��شال�و�کاله�کردیم�برای�دیدن�این�روستا��
در�طول�مسیر�روستاهای�زیادی�سر�راه�بود�که�تک�تک�می�دیدیم�اما�هیچ�کدام�
نکته�قابل�ذکری�نداشت��کراتی�از�نظر�من�نسبت�به�باقی�روستاها�زنده�تر�بود��
پر�از�بچه�و�شلوغ��به�محض�رسیدن�به�روستا،�بچه�ها�و�بزرگ�ترها�آن�چنان�به�
ما�خوش�آمد�گفتند�که�مبهوت�شده�بودیم��وقتی�متوجه�شدند�قصد�ماندن�در�
روستا�داریم،�دقایقی�طول�نکشید�که�خانه�تمیز�و�زیبایی�برایمان�دست�و�پا�
کردند��چهار�نفر�در�گوشه�اتاق�نشسته�بودیم�و�چند�ده�نفر�بچه�و�آدم�بزرگ�
بودند�� و�خوبی� آدم�های�دوست�داشتنی� تماشا�می�کردند�� را� ما� اتاق� دورتادور�
کارشان� از� و� بودند� ماهیگیر� همه� کرده�� پربرکت� را� عزیزان� این� سفره� دریا،�
راضی��نه�کسی�دنبال�کار�در�تهران�بود�و�نه�کسی�شاکی�از�سرنوشت��از�یکی��
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گل افشان کوه مبارک   

دیده  ایران  از  منطقه  همین  در  بیشتر  که  گل افشان ها 
خروج  حاصل  که  دارند  بزرگی  بعضا  ساختارهای  می شوند، 
گازهای زیرزمین به همراه گل والی است. هرچند ثانیه یا چند 
دقیقه حباب بزرگی از گاز از چشمه گل افشان خارج می شود 
و اندکی آب و گل به همراه خودش به اطراف پرت می کند. این 
پدیده در طوالنی مدت کوه های بزرگی را در منطقه به وجود 

آورده که دیدنی هستند
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حاشیه دریای عمان در حوالی جاسک

پرسیدم�از�این�جا�بخواهید�تهران�بروید،�چه�طور�می�روید؟�بعد�از�مکث�طوالنی�
گفت�تهران�کاری�نداریم!�شام�آن�شب�ما�برنج�و�ماهی�بود؛�اما�نه�برنج�و�ماهی�
که�هر�شب�می�خورید��غذایی�سرشار�از�ادویه�های�عالی��ادویه�هایی�که�خیلی��
برای�من�که�با�این�قلم�خوراکی�غریبه�نیستم�ناآشنا�بود��آن�شب�را�در�کنار�
میزبانان�مهربان�کراتی�با�آرامش�سپری�کردیم�از�بودن�در�کنارشان�لذت�بردیم�
اما� دارد� گردشگر� برای�جذب� زیادی� ظرفیت� که� هرچند� ایران� بلوچستان�
شهرهای� از� بودنش� دور� نیفتاده�� عرصه� این� در� مثبتی� اتفاق� هنوز� متاسفانه�
تبلیغات� نبود� فکر�می�کنم� اما� این�جاست�� توسعه�نایافتگی� اصلی� عامل� بزرگ،�
مثبت�و�حتی�انجام�تبلیغات�منفی�در�رسانه�ها،�تأثیر�بزرگ�تری�در�این�اتفاق�
اهالی� از� بسیاری� برای� درآمدزایی� ماهی�گیری�شغل� که� است� داشته��درست�

قابل� وضوح� به� می�کنند،� زندگی� نامناسبی� شرایط� در� که� کسانی� اما� است�
بزرگ�� به�سرمایه�گذاری�های� نه� و� دارد� نیاز� به�هتل� نه� این�جا� مشاهده�است��
کافیه�جذابیت�های�این�منطقه�را�رسانه�ای�کرد��باقی�کارها�را�خود�اهالی�یاد�
می�گیرند��اتفاقی�که�خوشبختانه�در�خیلی�از�جاهای�ایران�افتاده�و�دیر�یا�زود�

در�این�جا�هم�رخ�خواهد�داد�
باید�قایقی�پیدا�می�کردیم�که�خور�کراتی�را�به�ما�نشان�بدهد��می�گفتند�فصل�
ماهی�گیری�خور�تمام�شده�و�همه�قایق�ها�به�ساحل�دریا�رفتند��کسی�بخواهد�از�
دریا�برگردد�به�سمت�خور�راه�درازی�را�باید�طی�کند�و�به�صرفه�نیست��باالخره�

قایقی�پیدا�شد�و�توانستیم�خور�را�ببینیم��
خور�میدانی�بزرگ�ترین�خور�ایران�است�که�اندازه�اش�به�قدری�بزرگ�است�
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اسکله پسابندر

که�وقتی�واردش�می�شوید�به�سختی�قابل�تشخیص�است��فکر�می�کنید�هنوز�
در�دریا�هستید��دهانه�بزرگ�این�خور�کمی�جلوتر�به�دوشاخه�عظیم�تقسیم�
می�شود�و�هرکدام�از�این�شاخه�ها�به�شاخه�های�کوچک�تر�تا�جایی�که�دیگر�
این�جا� نیست�� کردن� قابل�طی� قایق� با� که� می�آید� پایین� این�قدر� آب� سطح�
و� اندازه� در� دریایی� پرنده�های� انواع� اما� نداشت� زیادی� دریایی� جنگل�های�

سمت� به� میدانی� خور� دیدن� از� بعد� می�شد�� دیده� همه�جا� مختلف� رنگ�های�
روستا�برگشتیم�

این�جا�هم�یک�خور� و� بود؛� «گابریک»� نام� به� به�سمت�جایی� ادامه�مسیر�
عریض�و�طویل�اما�پر�از�دارودرخت��کمی�قبل�از�غروب�به�منطقه�رسیدیم�و�
جای�مناسبی�برای�اقامت�پیدا�کردیم��به�دلیل�نزدیکی�به�خور،�فضا�و�البته�
محل�اقامت�ما�پر�بود�از�یک�نوع�سوسک�کوچک��می�گفتند�خطری�ندارد�اما�
برای�ما�شهری�ها�ترسناک�بود��نمی�دانم�آن�شب�چند�تا�سوسک�با�غذا�خوردیم!�
اما�تعداد�سوسک�هایی�که�بعدا�البه�الی�وسایل�به�تهران�آوردیم�قابل�توجه�بود!
در�هشتمین�روز�سفر�سه�جوان�اهل�«گابریک»�پذیرفتند�که�ما�را�داخل�
خور�بگردانند��از�این�جا�به�بعد�خورها�دیدنی�می�شد��درختان�بزرگ�و�پرنده�های�
رنگارنگ�همه�جا�بود��تمام�شاخه�های�خور�را�یکی�یکی�می�رفتیم�و�چشم�اندازها�
هر�زمان�متفاوت�تر�بود��البه�الی�ریشه�های�بیرون�زده،�پر�بود�از�خرچنگ�های�
بنفش�و�قرمز�که�جای�دیگری�ندیده�بودم��پرنده�های�خور�ظاهرا�ترسی�از�آدم�
نداشتند�و�می�شد�تا�نزدیکشان�آمد��برعکِس�پرنده�های�شمال�که�دیگر�تحت�

هیچ�شرایطی�به�شما�اعتماد�نمی�کنند��رژه�فالمینگوهای�صورتی�که�در�گوشه�
چشم�انداز� سرمان� باالی� دریایی� مرغ�های� پرواز� و� می�شد� دیده� خور� کنار� و�

خاطره�انگیزی�را�داشت�
جاسک� شهر� واسطه� همین� به� بود�� جاسک� شهر� داخل� ما� بعدی� اقامت�
دوستان� طریق� از� نداشت�� خاصی� دیدنی� شهر� خود� البته� که� دیدیم� هم� را�
خور� تا� که� بودیم� کرده� هماهنگ� بعد� روز� برای� را� قایق�رانی� محیط�زیست،�
باال� رقم� ان�قدر� رسید،� قیمت� پای� وقتی� اما� کند؛� همراهی� را� ما� «خالصی»�
بود�که�تصمیم�گرفتیم�خور�را�نبینیم��آن�شب�تمام�راه�های�مختلف�را�بررسی�
کردیم�و�حتی�به�روستای�دیگری�که�ممکن�بود�بتوانیم�کسی�را�پیدا�کنیم�سر�

زدیم؛�اما�موفقیتی�حاصل�نشد�
با� زود� صبح� و� کنیم� امتحان� را� خودمان� بخت� آخرین� گرفتیم� تصمیم�
ماهیگیرهای�ساحل�نزدیک�به�خور�صحبت�کنیم��باز�هم�مثل�همیشه�توانایی�
پروانه�خانم�در�مذاکره�به�دادمان�رسید�و�قایق�رانی�حاضر�شد�با�قیمت�خیلی�
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کودکان شاد روستای کراتی با لباس های رنگارنگ بلوچیروزی پر برکت دریا در دستان صیاد بندر بریس

مناسب�تما�را�با�خور�ببرد��در�این�منطقه،�دو�خور�بزرگ�وجود�داشت��»خور�
خالصی«�و�»خور�شهر�نو«��ما�اسم�دومی�را�اصال�نشنیده�بودیم�و�برنامه�ای�هم�
برای�دیدن�این�خور�نداشتیم�و�چه�قدر�خوب�شد�که�دیدیم��هم�خور�خالصی�و�
هم�خور�شهر�نو�به�لحاظ�پوشش�گیاهی�و�درخت�های�حرا�بی�نظیر�بودند��تمام�
حراهایی�که�تا�حاال�دیده�بودم�کوتاه�و�فشرده�هستند�اما�این�جا�تک�درخت�های�
بلند�و�زیبا�دیده�می�شد��انواع�پرنده�ها�هم�در�گوشه�و�کنار�خور�دیده�می�شد�و�با�
خیال�راحت�مشغول�ماهیگیری�بودند��قایق�ران�خوب�ما�هم�با�حوصله�تک�تک�
شاخه�های�خور�را�می�رفت�و�انگار�خودش�هم�از�دیدنش�لذت�می�برد��تا�نزدیک�
و�محل� به�سمت�جاسک� برگشتیم� بعدش�مجدد� و� بودیم� غروب�داخل�خور�
اقامت��برای�ادامه�سفر�باید�تصمیم�می�گرفتیم��تقریبا�هیچ�جاذبه�جدیدی�از�
جاسک�به�بعد�برای�ما�نبود��در�سفرهای�قبلی�هرچی�بود�را�دیده�بودیم��یا�باید�

جای�تکراری�می�دیدیم�یا�سفر�را�تمام�می�کردیم��
از�طرف�دیگر�برنامه�ریزی�سفر�از�ابتدا��10روزه�بود�و�ترجیح�دادیم�برنامه�

را�همین�جا�تمام�کنیم�
صبح�زود�روز�بعد�به�سمت�بندرعباس�حرکت�کردیم��در�مسیر�از�میناب�رد�
شدیم�که�در�آن�ساعت�صبح�و�منظره�مه�گرفته�نخلستان�ها�رویایی�اند��به�نوبت�

رانندگی�کردیم�و�سر�شب�به�اصفهان�رسیدیم�
ویژگی�بارز�این�سفر�غیر�از�دیدنی�های�طبیعی،�مردمان�خونگرم�و�با�محبت�
بلوچ�بود��واقعیت�این�است�که�حتی�یک�مورد�نامالیمتی�از�مردمان�این�خطه�
مشاهده�نکردیم��نکته�ای�که�ممکن�است�در�شهرهای�بزرگ�زیاد�باشد��همه�جا�
موج� رفتارهایشان� تمام� در� بزرگ�منشی� شد�� برخورد� ما� با� احترام� درنهایت�
حتی� و� می�کردند� کمک� ما� به� چشم�داشتی� بدون� می�توانستند� هرجا� می�زد��
بارها�شد�که�ماهی�هایی�که�با�زحمت�زیاد�گرفته�بودند�به�ما�می�دادند�و�حاضر�
نمی�شدند�پولی�دریافت�کنند��اگر�زمانی�قصد�دیدن�این�سرزمین�را�داشتید�
بدانید�که�وارد�منطقه�ای�امن�می�شوید��با�رعایت�احتیاط�های�معمول�حتما�سفر�

به�یادماندنی�خواهید�داشت�
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وضعیت�جغرافیایی�سرزمین�پهناور�قشــم�با�خلیج�فارس�ارتباط�نزدیکی�دارد��این�
جزیره�در�قسمت�شمالی�تنگه�هرمز�قرار�دارد�و�مساحت�جزیره��1491کیلومترمربع،�
طول��120کیلومتر�و�عرض�متوســط�جزیره�را��11کیلومتر�می�توان�محسوب�داشت��
نزدیک�ترین�قسمت�جزیره�قشم�به�سرزمین�اصلی�در�دماغه�شمالی�و�در�اسکله�الفت�

است�که�به�نظر�راه�ارتباطی�در�گذشته�از�این�قسمت�بوده�است��
قرار�داشــتن�جزیره�قشم�در�میان�جزایر�الرک،�هنگام�و�به�طور�کلی�آبراهه�هرمز�و�
وسعت�زیاد�اهمیت�این�سرزمین�در�دوران�تاریخی�را�باعث�شد��این�سرزمین�همواره�
به�عنوان�یک�مرکز�مسلط�به�این�جزایر�و�به�طور�کلی�آبراهه�هرمز�مورد�استفاده�قرار�
می�گرفت��ســواحل�دریای�پــارس�و�جزایر�آن�در�دوران�هــای�تاریخی�همواره�کانون�
مبادالت�تجاری�و�سیاســی،�فرهنگی،�نظامی�بوده�است��وجود�آثار�تاریخی�مدارکی�
روشن�از�حضور�ایرانیان�باستان�در�خلیج�فارس�هستند��با�توجه�به�وجود�آثاری�از�دوره�
پارینه�سنگی،�هزاره�سوم،�دوره�تاریخی�و�دوران�متعدد�اسالمی�مانند�قلعه�ها،�بند�های�
آب،�مقبره�ها�و�مساجد�اسالمی�در�جزیره�قشم�تسلط�ایرانیان�از�قدیمی�ترین�دوران�بر�
خلیج�فارس�را�نشان�می�دهد��ساماندهی�این�محوطه�ها�عالوه�بر�جلب�گردشگران�رونق�

و�شکوفایی�اقتصاد�جزیره�را�به�همراه�خواهد�داشت��
وســعت�زیاد�جزیره�قشم�عالوه�بر�وجود�آثار�تاریخی�پوشش�گیاهی�و�تنوع�زیستی�
را�نیز�به�همراه�داشــته�است،�جنگل�دریایی�حرا�در�ساحل�شمالی�زیست�بوم�قوی�به�

وجود�آورده�اســت�که�در�آن�پرندگان�مهاجر�و�بومی�را�در�خود�جای�داده�اســت�که�
به�عنوان�ذخیره�گاه�زیســت�کره�جهانی�انتخاب�شده�است�و�هر�ساله�بازدید�کنند�گان�
زیــادی�از�داخــل�و�خارج�را�به�ســوی�خود�جلب�می�کند��ژئوپارک�جهانی�قشــم�با�
وســعتی�بالغ�بر��1560کیلومترمربع�در�تنگه�هرمز�و�دهانــه�خلیج�فارس�قرار�دارد��
در�حقیقت�ژئوپارک�بخش�بزرگی�از�جزیره�قشم�را�به�همراه�جنگل�حرا�پوشش�داده�
اســت��پس�از�چین�خوردگی�و�باال�آمدن�جزیره�از�زیر�آب�فرسایش�مهم�ترین�عامل�
ایجاد�ژئوســایت�های�ژئوپارک�قشم�بوده�است��دره�ستاره�ها،�چاهکوه،�دره�تندیس�ها،�
کورکوراکوه،�بام�قشــم،�نمکدان�و�����همه�به�دلیل�فرســایش�ایجاد�شده�اند��ژئوپارک�
قشــم�از�لحاظ�تنوع�پدیده�های�زمین�شناسی�و�سایت�ها�نســبت�به�سایر�ژئوپارک�ها�
جایگاه�بهتری�را�دارد��البته�این�تنوع�محدود�به�پدیده�های�زمین�شناســی�نمی�شود،�
تنوع�در�پدیده�هایی�مانند�بوم�شناســی،�آثار�باســتانی،�محیط�زیست،�حیات�وحش�و�
سواحل�مرجانی�از�دیگر�ویژگی�های�این�ژئوپارک�است��پراکندگی�تعداد��60روستا�ها�
در�ســواحل�و�در�ســطح�جزیره�و�تالش�مردم�بومی�در�برآوردن�نیازهای�روزمره�خود�
باعث�شــکل�گیری�هنرها�و�صنایع�دستی�متنوع�شد�که�توسط�مردان�و�زنان�به�وجود�
آمد��تجارت�با�دیگر�مناطق�و�وجود�بندرگاه�ها�صنعت�لنج�ســازی�از�گذشته�های�دور�
تا�کنون�را�باعث�شــد�که�در�بندر�تاریخی�الفت،�باســعیدو،�پی�پشت�و�دیگر�روستا�ها�
به�وســیله�استادان�محلی�به�عنوان�یک�صنعت�سازمان�یافته�هنوز�پابر�جا�است��از�دیگر�

پوشش بانوان قشم                                                                                                     غار خوربس )Khorbas( در دامنه کوه صخره ای از نوع غارهای طبیعی است 
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صنایع�دستی�که�توسط�زنان�ساخته�می�شــود�و�دارای�تنوع�زیاد�نیز�هست�می�توان�
هنر�های�دستی�گالبتون�دوزی،�خوس�دوزی،�شــک�دوزی،�سوند�و����اشاره�کرد�که�به�
صورت�یک�هنر�بومی�محسوب�می�شود��سوند�بافی�از�صنایع�دستی�کل�ناحیه�جنوبی�
ایران�بوده�است�که�به�وسیله�برگ�های�درخت�نخل�ایجاد�می�شد�و�به�کشورهای�عربی�
صادر�می�شــد�و�در�حال�حاضر�به�علت�تولید�پایین�آن�بیشــتر�جنبه�مصرفی�دارد��
جزیره�قشم�با�توجه�به�تنوع�آثار�تاریخی،�زیست�بوم،�تنوع�پدیده�های�زمین�شناسی�و�
صنایع�دستی�به�صورت�یک�سایت�موزه�می�تواند�به�عنوان�یکی�از�بهترین�مسیر�های�

گردشگری�برای�مسافران�داخلی�و�خارجی�تبدیل�شود�
ــارک کروکودیــل اولیــن�پــارک�پــرورش�کروکودیــل�کشــور�در�قشــم� ½ پ

ــه�داری� ــان�نگ ــدگان�جه ــلطان�خزن ــر�از�س ــه�بی�نظی ــن�مجموع ــرار�دارد��در�ای ق
می�شــود��موجوداتــی�شــگفت�انگیــز�کــه�بــه�عنــوان�دایناســورهای�زنــده�شــناخته�
می�شــوند���ایــن�پــارک�در�اتوبــان�قشــم�بــه�درگهــان�همــه�روزه�پذیرای�گردشــگران�
عالقه�منــد�بــه�حیــات�وحــش�اســت��محیطــی�دلپذیــر،�امــن�و�آموزنــده�کــه�مــورد�

ــا�و�گردشــگران�اســت�� توجــه�خانواده�ه
ــرون(  غــار�خوربــس� ½ ــت کاف ــس، ک ــار خرب ــس )غ ــار خورب غ

ــری� ــه��10کیلومت ــی�در�فاصل ــم�ارتفاع ــره�ای�ک ــوه�صخ ــه�ک )Khorbas(�در�دامن
جنوب�غربــی�شهرســتان�قشــم�قــرار�گرفتــه�اســت��غــار�خوربــس�از�نــوع�غارهــای�

طبیعــی�اســت�بدیــن�نحــو�کــه�در�اثــر�نفــوذ�آب،�داالن�هــای�کوچکــی�در�داخــل�
ــترش� ــا�گس ــن�دهلیز�ه ــی�ای ــای�تاریخ ــپس�در�دوره�ه ــت��س ــده�اس ــاد�ش آن�ایج
ــش� ــه�اول�بخ ــه�طبق ــت�ک ــه�اس ــامل�دو�طبق ــار�ش ــن�غ ــد��ای ــعه�داده�ش و�توس
طبیعــی�غــار�بــوده�و�بخــش�دســتکند�نیــز�در�طبقــه�دوم�کــه�شــامل�یــک�اتــاق�
مرکــزی�مســتطیل�شــکل�و�اتاق�هــای�کوچــک�همجــوار�اســت��همچنیــن�وجــود�
ــکل� ــی�ش ــای�و�هالل ــقف�گهواره�ه ــکل،�س ــای�ش ــاق�گهواره ــا�ط ــی�ب طاقچه�های
ــا� ــد��ب ــوع�معمــاری�صخرهــای�پیشــرفته�می�نمای اتاق�هــا�همگــی�نشــان�از�یــک�ن
توجــه�بــه�فــرم�معمــاری�صخرهــای�و�همچنیــن�وجــود�آثــار�و�محوطه�هــای�متعــدد�
تاریخــی�در�اطــراف�آن�بــه�احتمــال�زیــاد�مربــوط�بــه�دوران�تاریخــی�)اشــکانی�و�بــه�

احتمــال�فــراوان�ساســانی(�اســت��
ــز� ½ ــم�نی ــی�مری ــام�بی�ب ــه�ن ــه�ب ــی�ک ــازه�مذهب ــن�س ــنیتی ای ــر تم س پی

موســوم�اســت�در�شــمال�روســتای�تــم�ســنیتی�قــرار�دارد��پــالن�بنــا�بــه�صــورت�
چهــار�گــوش�و�مصالــح�بــه�کار�رفتــه�در�ســاخت�آن،�ســنگ�و�مــالت�ســاروج�اســت��
بــرای�ایجــاد�گنبــد�بنــای�چهــار�ضلعــی�بــه�هشــت�ضلعــی�تبدیــل�شــده�و�گنبــد�
ــا� ــورت�کاربندی�ه ــه�ص ــی�ب ــل�آن�تزئینات ــه�در�داخ ــد�ک ــاد�کرده�ان را�روی�آن�ایج
و�مقرنــس�کاریهایــی�از�گــچ�دیــده�می�شــود��الشــه�ســنگ�و�مــالت�گــچ�شــیوه�ای�
پارتــی�-�ساســانی�اســت�کــه�در�ایــن�بنــا�نیــز�بــه�کار�رفتــه�اســت��ورودی�بقعــه�

پارک کروکودیل در مسیر  اتوبان قشم به درگهان                                                   آفرود و سافاری در جزیره زیبای قشم

چاه  های تال مراسم آیینی  بومی قشم

پیرتم سیتی، سازه مذهبی پیرتم سیتی، سازه مذهبی
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در�قســمت�غربــی�اســت�کــه�بــا�توجــه�بــه�آثــار�باقــی�مانــده�یــک�ایــوان�کوچــک�
نیــز�داشــته�اســت��

ــهر� ½ ــنی�)Meseni(�ش ــه�مس ــا�در�محل ــه�پرتغالی�ه ــا قلع ــه پرتغالی ه قلع
ــان�اســت� ــه�نمــاد�اســتعمار�ســتیزی�ایرانی ــه�ک ــن�قلع ــرار�دارد��نقشــه�ای قشــم�ق
برگرفتــه�از�قلعه�هــای�دوره�ساســانی�اســت��ایــن�قلعــه�در�ابتــدا�توســط�پرتغالی�هــا�
در�اوایــل�قــرن�شــانزدهم�میــالدی�بــا�هــدف�تســلط�بــر�آبراهــه�مهــم�هرمز�ســاخته�
ــود� ــازه�های�موج ــت��س ــرار�گرف ــتفاده�ق ــورد�اس ــال�م ــدت��117س ــه�م ــد�و�ب ش
ــزی،�آب� ــزرگ�مرک ــار�ب ــی،�آب�انب ــده�بان ــرج�دی ــار�ب ــامل،�چه ــه�ش ــن�قلع در�ای
ــوپ� ــر�ت ــان�و�کارگاه�تعمی ــار�مهمــات،�اســتراحتگاه�نگهب ــاق�انب ــار�کوچــک،�ات انب
اســت��مصالــح�ایــن�ســازه�بــا�ســنگ�های�مرجانــی،�ســنگ�الشــه�و�مــالت�ســاروج�
ــرار� ــی�ق ــه�جنوب ــا�در�جبه ــه�پرتغالی�ه ــرد�قلع ــود��ورودی�و�پاگ ــخص�می�ش مش

ــا�توجــه� ــده�می�شــود�کــه�ب ــوار�شــمالی�دی ــر�دی ــای�ســطحی�شــیبدار�ب دارد��بقای
ــرای�انتقــال�توپ�هــا� ــوپ�در�بارو�هــا،�نشــان�از�اســتفاده�ب ــه�ت ــه�تیرکش�هــای�لول ب
اســت��ســرانجام�ایــن�قلعــه�تاریخــی�به�وســیله�ســردار�نامــدار�صفــوی�امامقلیخــان�
بــه�کمــک�نیروهــای�انگلیســی�در�دوره�شــاه�عبــاس�فتــح�شــد��البتــه�در�دوره�هــای�

ــه�ایــن�قلعــه�افــزوده�شــد�� ــه�ویــژه�دوره�قاجاریــه�ســازه�هایی�ب بعــدی�ب
بنــدر تاریخــی الفــت بنــدر�تاریخــی�الفــت�در�ســاحل�شــمالی�جزیــره� ½

قشــم�قــرار�دارد��ایــن�بنــدر�بــر�اســاس�نــوع�بافــت�بــه�دو�قســمت�الفــت�کهنــه�و�
نــو�تقســیم�می�شــود��ویژگــی�جغرافیایــی�الفــت�کــه�شــامل�نزدیکــی�بــه�ســرزمین�
اصلــی�نســبت�بــه�ســایر�مناطــق�جزیــره�باعــث�شــد�کــه�در�دوره�هــای�متعــدد�مورد�
ــه�صــورت�ســازه�های� ــن�منطقــه�ب ــار�تاریخــی�ای ــرد��بیشــتر�آث ــرار�گی ســکونت�ق
ــوط� ــی�مرب ــای�دیده�بان ــادری،�برج�ه ــه�ن ــه�قلع ــوان�ب ــه�می�ت ــتند�ک ــی�هس دفاع
ــن� ــی�از�مهم�تری ــازه�های�آب ــرد��س ــاره�ک ــاریه�اش ــا�افش ــلجوقی�ت ــای�س ــه�دوره�ه ب
ــال«�)Talaa(�از�آن� ــای�»ت ــه�چاه�ه ــی�رود�ک ــمار�م ــه�ش ــدر�ب ــن�بن ــار�تاریخــی�ای آث
ــاری� ــه�دوره�قاج ــوط�ب ــاجد�مرب ــی�و�مس ــه�مذهب ــت�ابنی ــه�در�الف ــد��البت جمله�ان
نیــز�وجــود�دارد��شــاخص�ترین�نشــانه�های�معمــاری�بومــی�در�ایــن�بنــدر�تاریخــی�

ــتند�� ــا�هس بادگیر�ه
قلعــه نادری الفــت کمتــر�منبــع�اطالعاتــی�در�مــورد�آثارتاریخــی�جزیره� ½

قشــم�را�می�تــوان�یافــت�کــه�در�آن�از�قلعــه�نــادری�الفــت�یــاد�نشــده�باشــد��ایــن�
قلعــه�دارای�چهــار�بــرج�دیــده�بانــی�اســت�کــه�ســبک�معمــاری�آن�شــبیه�بــه�قلعــه�

پرتغالی�هــای�قشــم�اســت��
½ �)Talla(ــال� ــون�ط ــیاری�مت ــال�)Talla(�و�در�بس ــای�ت ــال چاه�ه ــای ت چاه ه

در�بنــدر�تاریخــی�الفــت�قــرار�دارد��در�گذشــته�چاه�هــا�بــه�تعــداد�روزهــای�ســال�
کبیســه�بــوده�کــه�در�حــال�حاضــر�کمتــر�از��100حلقــه�از�ایــن�چاه�هــا�باقــی�مانــده�
اســت��نحــوه�برداشــت�آب�از�ایــن�چاه�هــا�بــا�دلــو�انجــام�می�شــود��ایــن�چاه�هــا�در�
گــودی�مســتطیلی�کــه�دامنــه�کــوه�را�قطــع�کــرده�قــرار�دارنــد��بــرای�حفــر�چاه�هــا�
الیه�هــای�ســنگ�را�بــرش�داده�و�در�انــدازه�مختلــف�و�فرم�هــای�مســتطیلی�و�
ــد�� ــر�کرده�ان ــی�شــکل�می�باشــد�حف ــز�گالب ــره�ای�و�برخــی�نی مربعــی،�بیضــی،�دای
البتــه�هــر�چــاه�دارای�نامــی�خــاص�اســت�کــه�می�تــوان�بــه�غرابــو�)Gorabu(،�لوبنــی�

)Lobony(�و�عاشــوری�اشــاره�کــرد��
شــهر باســتانی کولغــان شــهر�باســتانی�کولغــان�در�مجاورت�شــهر�قشــم،� ½

کنــار�جــاده�قشــم�بــه�درگهــان�و�در�کنــار�بــاغ�مــوزه�گیاه�شناســی�و�بــر�روی�صخــره�ای�
مشــرف�بــه�دریــا�کــه�در�چهــار�جهــت�بــه�پرتــگاه�صخــره�محــدود�می�شــود��در�گویــش�
بومــی�قشــمی�کولــغ�بــه�معنــای�چــاه�کــم�عمــق�اســت���شــهر�باســتانی�کولغــان�کــه�

از قشــم هر روز خبر تازه ای می رسد. تفریحات هوایی با پاراگالیدر و دیدن 
زیبایی های این جزیره از آسمان لطف دوچندانی دارد. 

 بازارهای موجود جزیره زیبای قشــم نیز با وجود کاالهای مرغوب و 
ارزان قیمت می تواند یکی از بهترین مقصدهای خرید برای مسافران 
عزیز باشد. این بازارهای سنتی و مدرن عمدتا در شهر قشم و درگهان 

مستقر هستند. 
در جزیره قشم هتل های ۱تا 4  ســتاره، هتل آپارتمان ها و مهمان  پذیرهای 
 متعدد و همچنین خانه کاشــانه  ها در روستاهای شیب دراز، برکه خلف، تنبان، 
کانی، سهیلی و جزیره هنگام و الفت امکاناتی برای اقامت گردشگران و تجربه 

زندگی بومیان جزیره تدارک دیده شده است. 

کمپ پارک های قشم
کمپ پارک های احداث شده به همت سازمان منطقه آزاد قشم که در 

سا ل های اخیر جهت رفاه حال مسافرین در ایام پرتردد مسافرت مورد 
بهره برداری قرار گرفته است

 کمپ پارک ساحل جنوبی  قشم - جاده جنوبی ، بعد از باشگاه کارکنان
  کمپ پارک ایران زمین  قشم - میدان استقالل 

 کمپ پارک هامون  قشم- میدان استقالل-بزرگراه خلیج فارس -قبل از 
 پمپ بنزین توال

  کمپ پارک هلر  روستای هلر- تقاطع بلوار ساحلی و وحدت 
  کمپ پارک ساحلی درگهان  درگهان- بلوار ساحلی - شرق اسکله 

 کمپ پارک ساحلی سوزا  جاده جنوبی -شهر سوزا- روبروی مسجد علی 
ابن ابی طالب)ع(

  کمپ پارک سلخ   سلخ - بین روستای سلخ و گامبرون
 کمپ پارک کندالو  اسکله کندالو
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زمین� علوم� بخش� به� متعلق� هوشمندانه� و� ارزشمند� ابتکاری� ژئوپارک�
یونسکو�است�که�به�دنبال�جلب�مشارکت�و�همکاری�جامعه�محلی�در�امور�
مربوط�به�مدیریت�و�بهره�برداری�پایدار�از�سرزمین�است��همچنین�همکاری�
و�همیاری�جوامع�محلی�در�حفظ�و�نگهداری�میراث�زمین�شناختی،�طبیعی�
و�فرهنگی،�راهکار�و�راهبردی�موثر�به�شمار�می�رود�که�حاصل�از�آشنا�شدن�
مردم�با�ارزش�میراث�و�پدیده�های�گوناگون�محدوده�ژئوپارک�و�نقش�آن�ها�در�
بهبود�وضعیت�زندگیشان�است��در�واقع�ژئوپارک�یکی�از�بهترین�مدل�ها�برای�

همزیستی�پایدار�انسان�و�زمین�است�
�ژئوپارک�ممکن�است�عالوه�بر�پدیده�های�زمین�شناسی�از�آثار�تاریخی،�
بوم�شناسی�ومیراث�فرهنگی�و�طبیعی�دیگر�نیز�برخوردار�باشد��ژئوپارک�زیر�
نظر�یونسکو�و�توسط�باال�ترین�مقام�مملکتی�منطقه�ای�که�ژئوپارک�در�آن�واقع�

شده�است�اداره�می�شود�و�هدف�از�ایجاد�آن�ها�توسعه�پایدار�است��
ژئوپارک�قشم�یکی�از�نخستین�ژئوپارک�های�شبکه�جهانی�بود�که�در�سال�
�1385شمسی�به�عنوان�محدوده�ای�به�مساحت��300کیلومتر�مربع�از�غرب�
با�پوشش�سراسری�جزیره� این�ژئوپارک� اکنون� به�ثبت�رسید�� جزیره�قشم�
قشم�و�هنگام�و�مساحتی�برابر�با��2063کیلومتر�مربع،�یکی�از�بزرگ�ترین�
ژئوپارک�های�جهان�است��در�ژئوپارک�قشم�جاذبه�های�گوناگون�زمین�شناختی،�
طبیعی�و�فرهنگی�در�قالب�ژئوسایت�ها�مورد�بهره�برداری�گردشگری�و�علمی،�
آموزشی�قرار�می�گیرند��این�ژئوسایت�ها�براساس�راهبردهای�حفاظتی�مدیریت�

ژئوپارک�قشم�به�طور�فعال�حفاظت�می�شوند��
در�واقع�هدف�یونسکو�از�ایجاد�ژئوپارک�ها�تبدیل�این�مکان�ها�به�مراکزی�
کارآمد�برای�آموزش،�پژوهش�و�کارورزی�در�زمینه�های�مختلف�علوم�زمین�
است��تا�بهترین�روش�ممکن�و�مناسب�ترین�عنوان�برای�حفاظت�و�بهره�برداری�
قشم� ژئوپارک� محدوده� در� سایت� �27 تاکنون� � شود�� پیاده� منطقه� این� از�
این�تعداد�ژئوسایت�های�دره�ستاره�ها،� از� شناسایی�و�معرفی�شده�است�که�
تنگه�چاهکوه،�دره�تندیس�ها،�خلیج�دولفین�ها،�سایت�تخم�گذاری�الکپشت�ها،�
جنگل�حرا،�جزایر�ناز،�گنبد�نمکی�و�غارهای�نمکدان،�تنگه�مکینه�)دره�شور(�
و�موزه�قشم�در�حال�حاضر�آماده�بازدید�گردشگران�است���با�وجود�تجربه�
موفق�جزیره�از�ژئوپارک�قشم�در�جهت�فراهم�نمودن�فرصت�های�مناسب�در�
عرصه�جهانی�و�بین�المللی�برای�منطقه�این�امید�همچنان�برای�دیگر�مناطق�

کشورمان�جهت�دستیابی�به�توسعه�پایدار�در�قالب�ژئوپارک�وجود�دارد��

ــماره� ½ ــه�ش ــوه��)ب ــه�چاهک ــی�تنگ ــی�مل ــر�طبیع ــوه اث ــه چاهک تنگ
ــد�آب�در� ــریع�و�قدرتمن ــت�س ــت�1390/10�/08(��حرک ــخ�ثب ــت�173،�تاری ثب
ــه� ــن�تنگ ــری�ای ــکل�گی ــی�ش ــل�اصل ــادر،�عام ــدید�و�ن ــای�ش بارندگی�ه
بخشــی�از�یــال�شــمالی-�غربــی�تاقدیــس�اســت�کــه�کــوه�نمکــدان�در�آن�
رخنمــون�دارد��تاقدیــس�یــک�ســاختار�محــدب�گنبــد�ماننــد�اســت�کــه�در�
ــای� ــی�الیه�ه ــن�خوردگ ــت�چی ــی�و�در���نهای ــی�و�جانب ــر�فشــارهای�درون اث

ــد��� ــد�می�آی ــن�پدی زمی

احتمــاال�مربــوط�بــه�دوره�اشــکانیان�و�دوران�اســالمی�اســت�دارای�ســازه�های�معمــاری�بــا�
خیابان�هــای�شــمالی-�جنوبــی�کــه�در�اطــراف�خیابان�هــا�بــه�چشــم�می�خــورد��

ــرب� ½ ــری�غ ــتاران�در��1/5کیلومت ــه�کالت�کش ــتاران محوط  کالت کش
روســتای�طبــل�و�بــر�روی�کــوه�واقــع�شــده�اســت��بــرای�ســاخت�ایــن�ســازه�های�
ــت��در� ــده�اس ــتفاده�ش ــاروج�اس ــالت�س ــی�و�م ــنگ�های�مکعب ــاری�از�س معم
ــار� ــم�آث ــترین�تراک ــت��بیش ــده�اس ــاد�ش ــی�ایج ــگاه�دیوارهای ــه�پرت ــمت�لب قس
معمــاری�نیــز�در�قســمت�غربــی،�جنوبــی�و�شــرقی�دیــده�می�شــود��دو�آب�انبــار�
ــرار�گرفتــن� ــت�ق ــه�عل ــز�وجــود�دارد��ب ــن�محوطــه�نی و�چنــد�حلقــه�چــاه�در�ای
ــا�راه� ــگاه�تنه ــه�پرت ــه�لب ــه�ب ــدن�محوط ــی�ش ــوه�و�منته ــاالی�ک ــه�در�ب محوط
دسترســی�بــه�محوطــه�از�ســمت�شــمال�اســت��ایــن�محوطــه�بــا�توجــه�بــه�ســبک�
ــه�نظــر�تنهــا�کاربــری�دفاعــی�داشــته�اســت�� معمــاری�و�موقعیــت�جغرافیایــی�ب
ــات� ــراه�اطالع ــه�هم ــر�ب ــوی�و�دوران�متاخر�ت ــفال�های�صف ــدن�س ــت�آم به�دس
بومیــان�بــه�نظــر�ســاخت�و�اســتفاده�از�ایــن�محوطــه�مربــوط�بــه�حملــه�قبایــل�
جواســم�و�دیگــر�اقــوام�اســت��ایــن�محوطــه�تاریخــی�قابلیــت�بــاال�جهــت�کاوش�و�
ســاماندهی�دارد�و�درصــورت�انجــام�ایــن�اقدامــات�بــه�صــورت�مــکان�مهــم�جلــب�

گردشــگر�تبدیــل�خواهــد�شــد��

 بندر تاریخی الفت

تفریحات دریایی و غواصی

  د          
6  د         

ژئـــــوپــــارک: 
زیبایی های زمین
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ــس،��½ ــای�تاقدی ــدن�الیه�ه ــیده�ش ــی�و�کش ــارهای�جانب ــل�فش ــه�دلی ب
ــس� ــال(�تاقدی ــواره�)ی ــل(�هایی�در�دی ــتگی�)گس ــا�و�شکس ــا،�ترک�ه درز�ه
پدیــد�می�آینــد��ایــن�درز�هــا�و�شکســتگی�ها�نقــاط�ضعــف�دیواره�هــا�
ــر�و� ــرد�قوی�ت ــاط�عملک ــون�فرسایشــی�در�آن�نق ــل�گوناگ ــتند��و�عوام هس

ــد�� ــری�دارن موثرت

تنگه�چاه�کوه�یکی�از�این�شکستگی�های�اولیه�و�سپس�توسعه�یافته�توسط�
عوامل�فرسایشی�است��در�راستای�عمود�بر�امتداد�اصلی�تنگه،�یک�تنگه�دیگر�
نیز�به�چشم�می�خورد�که�عامل�اصلی�تشکیل�آن،�یک�گسل�کامال�بارز�است�
و� تاقدیس�ها� به�طور�کلی� را�آشکارا�می�توان�دید�� آن� امتداد�گسستگی� که�
مناطق�پیرامون�آن�ها�از�مناطق�پرجنبش�و�نا�آرام�به�شمار�می�روند�که�همین�
موضوع�عامل�پدید�آمدن�گسل�ها،�درز�و�شکاف�های�فراوان�در�الیه�های�زمین�
این�مناطق�است���وجود�اشکال�معقر�کروی،�بیضوی�و�خطی�در�دیواره�های�
تنگه�حاصل�عملکرد�مکانیکی�آب،�یکنواخت�نبودن�جنس�دیواره�در�تمامی�

نقاط�و�وجود�درزهای�پرشمار�کوچک�و�بزرگ�در�دیواره�است��
ــی�از� ½ ــوه یک ــه چاهک ــی تنگ ــی مل ــر طبیع ــایت و اث ژئوس

ــودن� ــوذ�ب ــل�نف ــوه�غیرقاب ــه�چاه�ک ــی�تنگ ــازند�زمین�شناس ــای�س ویژگی�ه
ــر�آب�اســت��ایــن�عامــل�موجــب�می�شــود�آب�درون�آن�جــاری� آن�در�براب
شــده�و�درز�و�شــکاف�های�آن�را�پــر�کــرده�و�بفرســاید��مــردم�محلــی�از�ایــن�
خاصیــت�ســازند�تنگــه�اســتفاده�جالبــی�کرده�انــد�و�بــا�حفــر�گودال�هایــی�
در�کــف�تنگــه،�امــکان�گــردآوری�و�ذخیــره�آب�بــاران�را�فراهــم�نموده�انــد��
بــا�توجــه�بــه�خشــک�بــودن�جزیــره�و�ارزش�زیــاد�آب�بــاران�در�قدیــم،�ایــن�

ابتــکار�بســیار�ارزشــمند�و�موثــر�بــوده�اســت���
ارزش��½ چاه�کــوه� تنگــه� انگیــز� اعجــاب� و� تماشــایی� دیواره�هــای�

زیبایی�شــناختی�باالیــی�دارنــد�و�حفاظــت�از�آن�هــا�در�برابــر�کنــده�کاری�یــا�
نوشــتن�یــادگاری،�موجــب�همبســتگی�ایــن�زیبایــی�و�لــذت�بازدیدکنندگان�

آینــده�آن�خواهــد�شــد�
در�این�سایت،�دو�تنگه�عمود�بر�هم�قرار�دارد��تنگه�ای�باریک�با�دیواره�های�
عمودی�و�با�اشکال�اعجاب�آور�با�چنان�عظمتی�که�گویا�هنرمندی�خالق�بر�
پیکر�این�دیواره�ها�ایجاد�کرده�است��عرض�این�دیواره�ها�در�بعضی�قسمت�ها�
حتی�تا�یک�متر�هم�می�رسد��این�تنگه�که�در�یک�الیه�ماسه�سنگی�ایجاد�شده�
است�به�دلیل�وجود�میان�الیه�های�مارن،�سیلت�و�آهک�و�فرسایش�انحاللی�

آن�ها�حفره�ها،�درز�ها�و�بریدگی�های�بسیار�زیبایی�ایجاد�شده�است�که�چشم�
هر�بیننده�ای�را�خیره�می�کند��به�دلیل�این�که�کف�این�تنگه�بعد�از�هر�بارندگی�
محل�جاری�شدن�آب�است،�مردم�محلی�برای�استفاده�از�آب�های�زیرزمینی�
اقدام�به�حفر�چاه�در�کف�آن�نموده�و�به�همین�دلیل�نام�چاهکوه�را�برای�این�

تنگه�انتخاب�کردند��
ــک� ½ ــوبی�)آه ــنگ�های�رس ــن�س ــور قدیمی�تری ــایت دره ش ژئوس

ــلخ� ــس�س ــز�تاقدی ــرد��مرک ــاهده�ک ــن�دره�مش ــوان�در�ای ــوری(�را�می�ت گ
از�ایــن�دره�می�گــذرد��دره�ای�بســیار�وســیع�بــا�مســاحت��حــدود��12
کیلومترمربــع�کــه�ســطح�آن�اغلــب�از�تپه�ماهورهــای�مارنــی�پوشــیده�شــده�
ــی�از� ــه�یک ــود�دارد�ک ــز�وج ــولفوره�نی ــمه�س ــن�دره�دو�چش ــت��در�ای اس
ــژن� ــتاد�بی ــات�اس ــل�از�زحم ــر�تجلی ــت��به�خاط ــده�اس ــک�ش ــا�خش آن�ه
فرهنــگ�دره�شــوری�ایــن�ســایت�بــه�نــام�ایــن�بزرگــوار�نــام�گــذاری�شــد�
 How( ــاد ــا�هوب ــه�ی ــه�مکین ــایت�تنگ ــن�س ــی�ای ــش�محل ــه�در�گوی وگرن
Baad( نامیــده�و�چشــمه�موجــود�در�آن�چشــمه�کارگــه�اســت���در�
ــل� ــوری(�قاب ــک�گ ــره�)آه ــوبی�جزی ــای�رس ــن�الیه��ه ــن�دره�قدیمی�تری ای
ــک� ــی�نزدی ــا�ارتفاع ــره�ب ــه�جزی ــن�قل ــن�بلند�تری ــت��هم�چنی ــاهده�اس مش
بــه��400متــر�مشــرف�بــه�ایــن�دره�اســت��از�طرفــی�بــه�دلیــل�قــرار�گرفتــن�
ایــن�منطقــه�در�مرکــز�تاقدیــس�منابــع�سرشــار�گازی�در�ایــن�ســایت�قــرار�
گرفتــه�اســت�ولــی�از�منظــر�زیبا�شناســی�دو�ویژگــی�دره�شــور�بیــش�از�هــر�

ــد:� ــی�می�کنن ــر�خودنمای ــز�دیگ چی
۱- ویژگی زمین ریخت شناسی )ژئومورفولوژی(�چشم�اندازی�رویایی�به�آن�
داده�است��وجود�هزاران�آبراهه�زیبا�بر�روی�دامنه��های�احاطه�کننده�دره�و�تپه�
ماهورهای�مارنی�و�آهکی�در�میان�آن�به�همراه�آرامش�و�سکوت�دائمی�آن�هر�

بیننده�ای�را�به�آرامشی�عمیق�خواهد�رساند��
۲- وجود چشمه  های سولفور�نیز�نقش�و�نگاری�شگرف�به�دره�داده�گویی�

هنرمندی�چیره�دست�آن�را�به�تصویر�کشیده�است��
ــت�های� ½ ــی الک�پش ــت های عقاب ــی الک پش ــی مل ــر طبیع اث

دریایــی�از�جملــه�خزنــدگان�آبــزی�هســتند�کــه�در�معــرض�خطــر�انقــراض�
قــرار�دارنــد�و�از�نظــر�حفاظتــی�مــورد�توجــه�مجامــع�علمــی�هســتند��از��9
گونــه�الک�پشــت�دریایــی�شــناخته�شــده،�پنــج�گونــه�در�اطــراف�آب�هــای�

جزیــره�قشــم�گــزارش�شــده�اســت��

دره تندیس ها یکی دیگر از سایت های ژئوپارک است که از لحاظ ساختاری به نسبت شبیه دره ستاره ها است. عکس:   اصغر بشارتی
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 )Eretmochelys imbricate( 1��الک�پشت�عقابی
�)Chelonia mydas( 2��الک�پشت�سبز

�)Careta careta(3��الک�پشت�سرخ�
�)Lepidochelys olivacea(4��الک�پشت�زیتونی�
 )Dermochelys coriacea(5��الک�پشت�چرمی�

الک�پشت�عقابی�که�گونه�ای�به�شدت�در�معرض�خطر�است�در�سواحل�
بهمن�ماه� اواسط� از� سال� هر� الک�پشت�ها� این� دارد�� تخم�گذاری� شیب�دراز�
بچه� و� می�آیند� شیب�دراز� ساحل� به� تخم�گذاری� برای� اردیبهشت� اواخر� تا�

الک�پشت�ها�از�اواخر�خرداد�شروع�به�بیرون�آمدن�از�تخم�می�کنند��
سایت� بزرگ�ترین� شیب�دراز� ساحل� الک�پشت�در� تخم�گذاری� سایت�
از�سال� این�گونه�الک�پشت�در�خلیج�فارس�به�حساب�می�آید�� تخم�گذاری�
�1381تاکنون�پروژه�حفاظت�از�الک�پشت�های�عقابی�توسط�محیط�زیست�
سازمان�منطقه�آزاد�قشم�و�با�همکاری�جامعه�محلی�و�برنامه�تسهیالت�کوچک�
محیط�زیست�جهانی�)SGP(�انجام�می�شود���با�توجه�به�این�که�این�گونه�الک�
پشت�به�شدت�در�معرض�خطر�است،�برنامه�های�حفاظتی�آن�از�اهمیت�زیادی�
برخوردار�است�و�مورد�توجه�مجامع�داخلی�و�بین�المللی�قرار�گرفته�است��این�
پروژه�یکی�از�موفق�ترین�پروژ�ه�های�محیط�زیستی�در�سطح�دنیا�است�و�جزء�

ده�پروژه�بر�تر�محیط�زیست�جهانی�قرار�دارد��
دره تندیس هــا ایــن�دره�در�فاصلــه��82کیلومتــری�در�جنــوب�غربــی� ½

ــا� ــرار�دارد��دره�تندیس�ه ــی�ق ــتای�ملک ــوار�روس ــل�و�در�ج ــتای�طب روس
یکــی�دیگــر�از�ســایت�های�ژئوپــارک�اســت��از�لحــاظ�ســاختاری�به�نســبت�
ــا�ایــن�تفــاوت�کــه�وســعت�بیشــتری�داشــته� شــبیه�دره�ســتاره�ها�اســت�ب
ــن� ــتری�دارد��در�ای ــی�بیش ــی�فراوان ــر�ول ــا�کمت ــده�در�آن�ج ــم�پدی و�تراک
ــه� ــده�ک ــیده�ش ــی�تراش ــایش�تندیس�های ــیله�فرس ــه�وس ــنگ،�ب دره�از�س
چشــم�انــدازی�بســیار�زیبــا�را�در�منطقــه�ایجــاد�کــرده�اســت��ایــن�دره�در�
فاصلــه��75کیلومتــری�و�در�جنــوب�غربــی�روســتای�طبــل�قــرار�دارد��دره�
تندیس�هــا�یکــی�دیگــر�از�ســایت�های�ژئوپــارک�اســت�کــه�ســطح�آن�اغلــب�
از�تََرک�هــای�گلــی�پوشــیده�شــده�اســت�تـَـَرک�گلــی�یــک�ســاخت�رســوبی�

ــود� ــه�می�ش ــه�آن�پرداخت ــی�ب ــه�در�مباحــث�رسوب�شناس ــت�ک اس
ژئوســایت دره ســتاره ها گرچــه�ایــن�ســایت�در�خــارج�از�منطقــه� ½

اصلــی�ژئوپــارک�قــرار�دارد�ولــی�بــا�توجــه�بــه�زیبایــی�منطقــه�و�هم�چنیــن�

ســاختار�ژئومورفولــوژی�خــاص�آن�بــه�عنــوان�یکــی�از�ســایت�های�
ــیار� ــوبی�بس ــای�رس ــتاره�ها�از�الیه�ه ــایت�دره�س ــد��س ــی�ش ــاری�معرف اقم
نــرم�و�فرســایش�پذیر�از�جنــس�مــارن�کــه�یــک�الیــه�ماســه�ســنگ�آهکــی�
ــش� ــایش�نق ــت��فرس ــده�اس ــت�تشــکیل�ش ــه�اس ــرار�گرفت ــر�روی�آن�ق ب
ــی�و� ــای�فصل ــوده�اســت��بارندگی�ه ــا�نم ــن�دره�ایف ــاد�ای ــی�را�در�ایج اصل
بــاد�دو�عامــل�اصلــی�فرســایش�در�ایــن�دره�هســتند�کــه�باعــث�پیدایــش�
ــا� ــاًل�عمــودی،�پل�ه ــای�کام ــد�ســتونک�ها،�دیواره�ه ــی�ســنگی�مانن احجام

ــن�دره�شــده�اســت�� ــا�در�ای ــدد�و�زیب ــای�متع و�حفره�ه

طرفدار�ترین� پر� از� یکی� ستاره�ها� دره� خلف� برکه� روستای� در� واقع�
از� کم�نظیر� نمونه� ژئوسایت� این� است�� قشم� ژئوپارک� ژئوسایت�های�
ژئوسایت�های�حاصل�از�فرسایش�است��نام�محلی�این�منطقه�»استاره�کفته«�
به�معنای�ستاره�افتاده�است��نام�گذاری�این�منطقه�بدین�خاطر�است�که�مردم�
محلی�بر�این�باور�بوده�اند�که�بر�اثر�برخورد�یک�ستاره�)شهاب�سنگ،�سنگ�و�
خاک�به�هوا�پرتاب�شده�اند�و�به���همان�شکل�و�در���همان�حالت�باقی�مانده�اند��
هنگام� در� و� دره� این� در� ارواح� و� اجنه� وجود� بر� مبنی� باورهایی� همچنین�
تاریکی�هوا�وجود�دارد�که�دلیل�اصلی�آن�نا�متعارف�بودن�چشم�انداز�این�دره�
به�ویژه�در�شب�و�هم�چنین�صدای�وزش�باد�در�میان�دره�است��شکل�گیری�
این�دره�بر�اثر�عملکرد�ناهمگن�عوامل�فرسایش�مانند�آب�و�باد�و�فشارهای�
بر�بخش�های�گوناگون�طبقات�زمین�است��در�بخش�هایی�که�جنس� وزنی�
و� تاثیر�گذاشته� مقاوم�تر�و�سخت�فرسا�داشته�اند،�عامل�های�فرسایش�کمتر�
در�نتیجه�این�بخش�ها�بر�جای�مانده�اند�اما�در�بخش�های�سست�و�نرم�فرسا،�
عملکرد�فرسایش�شدید�تر�بوده�و�این�بخش�ها�را�از�بین�برده�است���از�دالیلی�
برشمرد،�حرکت�چرخشی�و�سیالبی� این�اشکال�می�توان� برای�تشکیل� که�
آب�باران�های�فصلی�پیرامون�ستون�یا�بازمانده�دیواره�های�قدیمی�و�فرسودن�
آن�ها�به�شکل�استوانه�ای�یا�سوزنی�است��طبقات�و�الیه�های�این�دره�به�دلیل�
ویژگی�های�ذکر�شده،�بسیار�حساس�و�شکننده�بوده�و�حتی�وزن�یک�انسان�
بروی�طبقات�آن�می�تواند�بسیار�خطرناک�باشد�و�موجب�فروریختن�ناگهانی�
آن�ها�شود،�این�در�حالی�است�که�شاید�محل�به�نظر�محکم�و�یکپارجه�بیاید�

اما�در�زیر�آن�الیه�ها�از�بین�رفته�باشند�و�خالی�است�
جنگل�هــای�مانگــرو�)جنگل�هــای�ماندابــی(� ½ جنــگل مانگــرو 

ــزر� ــا�ج ــتقیم�ب ــاط�مس ــتند�و�در�ارتب ــژه�ای�هس ــال�وی ــتم�های�کام اکوسیس

بزرگ ترین غار نمکی جهان به طول ۶۵۸۰ متر در این ژئوپارک قرار گرفته است   عکس: علی رضا امری کاظمی
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و�مــد�دریــا�رشــد�می�کننــد��جنگل�هــای�مانگــروی�جنــوب�ایــران،�بیشــتر�
ــه� ــام�ب ــن�ن ــده�و�ای ــکیل�ش ــرا )Avicenna marina( تش ــه�ح از�گون
افتخــار�ابوعلــی�ســینا�دانشــمند�ایرانــی�بــه�آن�اختصــاص�یافتــه�اســت��ایــن�
ــی� ــوب�غرب ــای�جن ــش�جنگل�ه ــد�پراکن ــن�ح ــران�آخری ــا�در�ای جنگل�ه
آسیاســت��منطقــه�حفاظــت�شــده�حــرا�در�تنگــه�خــوران�بیــن�جزیــره�قشــم�
و�ســواحل�بنــدر�خمیــر�در�اراضــی�گلــی�و�خیــس�تاالب�هــای�گســترده�جــزر�
و�مــدی�بــه�صــورت�نامنظــم�و�بــا�انبوهــی�متفــاوت�روییده�انــد��جــزر�و�مــد�
روزانــه،�مهم�تریــن�عامــل�تعییــن�کننــده�در�شــکل�گیــری�اکوسیســتم�حــرا�
اســت��هــر�چنــد�جنگل�هــای�حــرا�تــوده�خالــص�و�یکدســتی�هســتند�کــه�
ــوری� ــی�از�تنــوع�جان ــده�نمی�شــود�ول ــه�تنــوع�گیاهــی�در�آن�دی هیــچ�گون
خوبــی�برخــوردار�هســتند��ایــن�منطقــه�عــالوه�بــر�این�کــه�منطقــه�حفاظــت�
ــط� ــت�محی ــازمان�حفاظ ــت�س ــت�حفاظ ــق�تح ــدی�مناط ــده�در�رده�بن ش
ــر� ــی�رامس ــن�الملل ــای�بی ــیون�تاالب�ه ــت�کنوانس ــت�در�فهرس ــت�اس زیس

نیــز�قــراردارد��

ــده� ½ ــل�پدی ــه�دلی ــه�ب ــن�منطق ــی در�ای ــد نمک ــایت گنب ژئوس
ــایش� ــل�فرس ــه�دلی ــت��ب ــرآورده�اس ــر�ب ــی�س ــد�نمک ــم«�گنب »دیاپیریس
ــول� ــه�ط ــان�ب ــی�جه ــار�نمک ــن�غ ــت(�طوالنی�تری ــده�کارس ــی�)پدی انحالل
�6800متــر�)بــه�ســن�حــدود��5700ســال(�در�ایــن�گنبــد�قــرار�دارد��هــم�
ــد،� ــر�روی�گنب ــی�ب ــه�حاصــل�بارندگ ــن�وجــود�چشــمه�های�نمــک�ک چنی
ــا�اســت،� ــن�نمک�ه ــت�ته�نشــین�شــدن�ای ــای�آن�و�در���نهای شســتن�نمک�ه
بــا�ســفیدپوش�کــردن�دره�هــا�و�زمین�هــای�اطــراف�ایــن�گنبــد�چشــم�اندازی�
رویایــی�بــه�منطقــه�داده�اســت��در�ایــن�منطقــه�انــواع�ســنگ�های�رســوبی،�
دگرگونــی�و�آذریــن�را�می�تــوان�یافــت�کــه�جهــت�پژوهش�هــا�و�تحقیقــات�
ــرار� ــه�ق ــورد�مطالع ــد�م ــا�سنگ�شناســی�می�توان ــوژی�ی کانی�شناســی�پترول
گیــرد����گنبد�هــای�نمکــی�در�زمــره�پدیده�هــای�نــادر�و�کــم�نظیــر�جهــان�
بــه�شــمار�می�رونــد�و�می�تواننــد�بــه�عنــوان�ژئوپــارک�مکانــی�بــرای�جــذب�
گردشــگران�عالقه�منــد�بــه�زمین�شناســی�قــرار�گیرنــد��گنبــد�نمکــی�
نمکــدان�قشــم�بــه�عنــوان�یکــی�از�نمونه�هــای�بــارز�ایــن�پدیــده�درجزیــره�

اثر ملی تنگه چاهکو،                                                                                                   اقلیم جنگل های ماندابی    عکس ها:  افشین بختیار
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قشــم�اســت��گنبــد�نمکــی�نمکــدان�قشــم�بــه�عنــوان�بخشــی�از�ژئوپــارک�
ــود��� ــناخته�می�ش ــه�ش ــارک�خاورمیان ــا�ژئوپ ــوان�تنه ــا�عن ــم�ب ــر�قش بی�نظی
گنبــد�نمکــی�مخروطــی�بــه�قطــر��7کیلــو�متــر�اســت�کــه�از�میــان�دماغــه�
جنــوب�تاقدیــس�ســلخ�و�دماغــه�شــمال�غربــی�تاقدیــس�باســعیدو�بــاال�آمده�
اســت�و�از�ســمت�جنــوب�بــه�خلیــج�نیلگــون�فــارس�ختــم�می�شــود��غــار�
ــت�در� ــم�خلق ــوان�یکــی�از�شــاهکارهای�عال ــه�عن نمکــی�نمکــدان�قشــم�ب
ــن�نقطــه� ــارس�در�جنوبی�تری ــی�ف ــی�حاشــیه�خلیــج�آب منطقــه�گــرم�و�نیل
ایــران،�در��90کیلومتــری�جنــوب�باختــری�قشــم�واقــع�شــده�اســت��فاصلــه�
ایــن�ســایت�تــا�نزدیک�تریــن�منطقــه�مســکونی،�روســتای�کانــی��12
کیلومتــر�اســت�����ایــن�غــار�طــی�دو�مرحلــه�کشــف�شــد��در�مرحلــه�اول�
حــدود��5010متــر�از�معابــر�ایــن�غــار�قبــل�از�ســال��84کشــف�شــد�و�غــار�
بــه�عنــوان�دومیــن�غــار�نمکــی�طویــل�جهــان�و�در�ســال��1384بــا�کشــف�
ــار� ــن�غ ــوان�طوالنی�تری ــه�عن ــر�ب ــه��6580مت ــر�آن�ب و�رســیدن�طــول�معاب
ــار�نمکــی�نمکــدان�قشــم� ــب�غ ــن�ترتی ــان�شــناخته�شــد��بدی نمکــی�جه

از�غــار�نمکــی�مالهــام�در�ســاحل�جنــوب�غربــی�حــوزه�بحرالمیــت�پیشــی�
گرفــت��ایــن�اکتشــاف�توســط�آقایــان�ناصــر�اســدی،�محمــد�زارع�از�دانشــگاه�
شــیراز، Jiri Bruthans و Michal Filippi از�جمهــوری�چــک�صــورت�
گرفــت��در�پــی�ایــن�اکتشــاف�مهــم�تالش�هــای�مســئولین�منطقه�آزاد�قشــم�
ــز� ــر�و�نی ــن�ام ــر�ای ــه�ب ــا�تکی ــارک�قشــم،�ب ــاندن�ژئوپ ــت�رس ــه�ثب ــرای�ب ب
ــه� ــه�منطقــه�ب وجــود�ســایر�جاذبه�هــای�زمین�شناســی�و�محیــط�زیســتی�ب

ثمــر�نشســت�
ــاز�در��22 ½ ــر�ن ــد�از�جزای ــفر�کردی ــه�س ــم�ک ــه�قش ــاز. ب ــر ن جزای

کیلومتــری�شــهر�قشــم�غافــل�نباشــید��این�جــا�تنهــا�محلــی�اســت�کــه�بــا�
پــای�پیــاده�می�تــوان�تــا�فاصلــه�یــک�کیلومتــری�داخــل�آب�هــای�نیلگــون�
خلیــج�همیشــه�فــارس�را�پیمــود�و�از�ایــن��شــرایط�ویــژه�بــه�عنــوان�یکــی�
از�جاذبــه�هــای�مهــم�گردشــگری�قشــم،�بهــره�و�لــذت�کافــی�بــرد��جزایــر�
نــاز�هنگامــی�کــه�پســروی�آب�دریــا�کامــل�مــی�شــود،�بــا�ایجــاد�باریکــه�ای�

ــه�ســاحل�قشــم�متصــل�می�شــود� از�خشــکی�ب

رقص دلفین ها در ساحل شیب دراز )باال( عکس: رکسانا فاضلی          تولد نوزادان الک پشت پوزه عقابی عکس: اصغر بشارتی
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مواد�اولیه�صنایع�دستی�قشم�از�خاصیت�جغرافیای�آن�نشأت�می�گیرد�و�با�استفاده�از�
منایع�طبیعی�آن�است�

گالبتون�دوزی�رایج�ترین�نوع�سوزن�دوزی�در�جزیره�گالبتون�دوزی�است�به�گونه�ای�
که�تمام�زنان�جزیره�بدون�اســتثنا�این�هنر�را�آموخته�اند�و�به�آن�می�پردازند��شلوارهای�

اکثر�زنان�جزیره�مزین�شده�به�این�نوع�سوزن�دوزی�هستند��
گالبتون�دوزی�همانگونه�که�از�نامش�مشــخص�است،�با�نخ�های�گالبتون�که�حالتی�
فلزی�دارند�و�به�رنگ�های�طالیی�و�نقره�ای�هستند�دوخته�می�شود�طرح�ها�و�نقش�هایی�
که�در�این�هنر�اســتفاده�می�شوند�بســیار�متنوع�و�غیر�قابل�شمارش�هستند��همگی�

نقش�ها�شامل�گل�هایی�می�باشند�که�زائیده�ذهن�زنان�جزیره�است��
خوس�دوزی�در�این�صنعت�دستی�نوارهای�باریک�طالیی�و�نقره�ای�به�نام�خوس�از�
میان�پارچه�های�توری�ریز�بافت�گذارنده�و�با�ایجاد�گره�هایی�بر�روی�پارچه�توری�نقوشی�
ذهنی�حاصل�می�شود��برای�تزیین�روسری�)جلویل(�و�یا�چادر�زنانه�استفاده�می�شود��

شــک�بافی��به�بافته�هایی�به�پهنای��5میلی�متر�تا��30میلی�متر�گفته�می�شــود�که�
به�وسیله�کاموا�و�خوس�بافته�می�شود��این�هنر�به�وسیله�نوعی�هاون�چوبی�که�)جوغن(�
نــام�دارد�و�چند�قرقره�مخصوص�که�به�)مقالب(�معروف�اســت�و�یک�بالش�کوچک�
پارچه�ای�انجام�می�شود�و�نحوه�کار�به�این�صورت�است�که�بالش�را�روی�جوغن�گذاشته�
و�بر�روی�آن�کاموا�و�نوار�خوســی�را�که�به�دور�قرقره�های�قالب�پیچیده�شــده�است�با�
کمک�دست�می�بافند��زری�بافی��زری�نیز�مانند�شک�با�کامواهای�رنگی�و�خوس�بافته�

می�شود�و�روی�شلوارهای�زنان�قشمی�در�کنار�شک�به�کار�می�رود��
لچک�سازی�لچک�نوعی�کاله�زنانه�می�باشد�که�در�گذشته�نوعروسان�از�آن�استفاده�
می�کردند��روی�لچک�را�گالبتون�دوزی�می�کرده�اند�و�بند�لچک�ها�نیز�از�نخ�گالبتون�و�
کاموا�بافته�می�شود��روی�لبه�لچک�ها�نیز�از�سکه�های�زری�و�اشرفی�استفاده�می�کرده�اند��
بادله�دوزی�یکی�دیگر�از�از�هنرهایی�که�در�دوخت�شــلوار�و�برای�تزئین�آن�استفاده�
می�شود�هنر�)بادله�دوزی(�است�و�عبارت�است�از�به�هم�پیوستن�چند�نوع�زری�و�شک�
بر�روی�پارچه�به�گونه�ای�که�شک�در�وسط�و�زری�های�کوچک�در�اطراف�قرار�گیرند��

برقع�دوزی�برقع�نوعی�حجاب�است�که�از�گذشته�های�دور�مورد�استفاده�زنان�قشمی�
است��برقع�ها�را�از�پارچه�ای�به�نام�)شیله(�درست�می�کنند��قسمت�ایستای�روی�بینی�

در�برقع�ها�از�چوب�درخت�خرما�است�و�بند�آن�از�کاموا�و�نخ�گالبتون�بافته�می�شود��
ماکت�ســازی�لنج�جزیره�قشم�از�دیرباز�به�صورت�یکی�از�مراکز�عمده�اصلی�ساخت�
لنج�محسوب�می�شود��از�قطعات�دور�ریز�چوب�های�زیبا�و�مقاوم�ساخت�لنج�که�کم�نیز�
نیستند�توسط�جوانان�برای�ساخت�ماکت�لنج�استفاده�می�شود��این�هنر�صرفاً�بعنوان�

سرگرمی�صورت�می�گیرد��
گلیم�بافی��به�تازگی�هنر�گلیم�بافی�بین�زنان�جزیره�رایج�شــده،�گلیم�های�تولیدی�
قشم�که�با�ظرافت�خاصی�توسط�زنان�و�دختران�هنرمند�این�دیار�بافته�می�شود،�دارای�
نقوش�هندسی�رایج�در�گلیم�های�ایرانی�و�بعضاً�ملهم�از�نقش�های�محلی�جزیره�بوده�و�

در�بافت�آن�ها�از�تار�و�پود�پشمی�استفاده�می�شود��
قالی�بافی�قالی�بافی�نیز�مانند�گلیم�بافی�هنری�است�که�اخیراً�در�بین�زنان�روستایی�جزیره�
رواج�یافته�و�برای�بافت�قالی�از�دارهای�ایستاده�و�نخ�چله�ابریشم�و�کرک�مرینوس�استفاده�

می�شود،�فرش�های�بافته�شده�در�جزیره�قشم�فارسی�باف�و�ابریشمی�و�نفیس�هستند��
ساخت�کپکاپ�کپکاپ�نام�صندل�هایی�چوبی�است�که�در�قدیم�لنج�سازان�در�کنار�
کار�خود�و�یا�بعضی�افراد�بصورت�تمام�وقت�می�ساخته�اند��نحوه�ساخت�این�کپکاپ�ها�به�
این�صورت�بوده�است�که�پس�از�گرفتن�اندازه،�طرح�اولیه�را�بر�روی�چوب�می�کشیدند�
و�سپس�آنرا�اره�کرده�و�به�پاشنه�و�رویه�آن�فرم�می�داده�اند��در�پاشنه�دو�زائده�به�عنوان�
کفی�و�در�قسمت�رویه�گل�میخی�چوبی�که�در�بین�انگشت�شست�و�انگشت�کناری�آن�

قرار�می�گرفته�است�نصب�می�کرده�اند��
ساخت�ساز�سنتی�عود�ساخت�آالت�موسیقی�از�جمله�
رشــته�های�صنایع�دستی�اســت�که�همواره�موجب�خلق�
ظریف�ترین�و�بدیع�ترین�ســاخت�آثار�دست�ساز�گردیده�و�
در�عین�حال�به�استمرار�و�شکوفایی�هنرهای�سنتی�کمک�
شایانی�کرده�است��برای�ساخت�عود�از�نوارهای�چوبی�آماده�
شده�از�انواع�چوب�درختان�گردو،�افرا،�زیتون�و�غیره����را�بر�روی�اسکلت�چوبی�)قالب�
ســاز(�با�ظرافت�زیاد�کنار�هم�چیده�و�می�چسبانند��پس�از�تکمیل�بدنه،�سازنده�اقدام�
به�ســمباده�زدن�و�الک�کاری�نموده�و�سپس،�سیم�های�مخصوص�عود�را�که�برخی�از�

جنس�پالستیک�و�برخی�از�ابریشم�است�به�عنوان�زه�روی�آن�نصب�می�نمایند��
حصیربافی�حصیربافی�از�صنایع�قدیمی�است�که�در�زمان�کنونی�در�جزیره�بندرت�به�
چشم�می�خورد،�در�این�منطقه�از�برگ�درخت�خرما�برای�حصیربافی�استفاده�می�شود��
روستای�سلخ�از�جمله�مکان�هایی�بوده�که�حصیر�بافی�در�آن�رواج�داشته�است��از�انواع�
محصوالت�حصیری�می�توان�موارد�زیر�را�نام�برد:�تک�یا�زیرانداز�حصیری،�کتل�که�نوعی�

زنبیل�است،�انواع�طناب�که�از�لیف�خرما�درست�می�شود��
توربافی�توسط�مردان�جزیره�تورهایی�برای�صید�ماهی�بنام�رق�یا�پارو�بافته�می�شود�که�
در�حال�حاضر�بدلیل�وجود�تورهای�پالستیکی�مصنوعی�رواج�خود�را�از�دست�داده�است��
�گرگوربافی�گرگور�یکی�از�وســایل�صید�ماهی�است�که�باسیم�گالوانیزه�فلزی�و�به�
شکل�یک�نیم�کره�توری�بافته�می�شود�0مدخل�ورودی�آن�قیف�مانند�است�که�دهانه�آن�
گشاد�وانتهای�آن�تنگ�تر�می�گردد�و�ماهی�پس�از�عبور�از�آن�وارد�محوطه�بزرگترداخل�
گرگورمی�شود�و�خروج�از�آن�برای�ماهی�های�درشت�وبزرگ�ترمقدورنیست��روش�صید�
با�گرگور�که�به�روش�صید�انتظاری�معروف�است�به�دلیل�عدم�نیاز�به�حضور�دائم�صیاد�
و�خروج�ماهی�های�ریز�و�نوزاد�از�سوارخ�های�تور�ونیز�صید�ماهی�به�صورت�زنده�و�بدون�
آسیب،�یکی�از�بهترین�روش�های�صید�است�که�باعث�صرفه�جویی�دروقت�وعدم�آسیب�

به�محیط�زیست�و�نسل�ماهی�می�گردد��
صنایع�دریایی�همه�ســاله�به�هنگام�جزر�و�مد�دریا�مقادیر�متنابهی�از�انوع�صدف�ها،�
حلزون�هــا�و�بقایای�آبزیان�خلیج�فارس�در�ســواحل�جزایر�متعدد�این�خلیج�)کیش،�
ابوموســی،�الرک،�قشم،�هرمز�و���(���می�ریزد�که�توسط�اهالی�بومی�جمع�آوری�شده�و�
توسط�افراد�باذوق�از�آن�ها�تابلو،�مجسمه�ها�و�اشیاء�گوناگونی�تولید�می�شود��مواد�اولیه�
مصرفی�شامل�پوسته�حلزون�ها،�صدف�ها،�استخوان�ماهی،�گوش�ماهی�و�مرجان�است�

و�برای�اتصال�قطعات�انتخاب�شده�از�چسب�بی�رنگ�استفاده�می�کنند��
لنج�سازی�لنج�ها�از�دیرباز�به�دست�هنرمندان�سخت�کوش�محلی�جزیره�قشم�ساخته�
شده�است��درحال�حاضر�بیشتر�قایق�ها،�لنج�های�ماهی�گیری،�موتور�لنج�های�باری�و�
مسافربری�مورد�استفاده�مردم�به�دست�استادکاران�و�کارگران�قشمی�ساخته�می�شوند��
پیشــه�صنعت�لنج�سازی�از�نسلی�به�نسل�دیگر�منتقل�شده�است��مرکز�اولیه�ساخت�
لنج،�در�جزیره�قشم�از�جمله�بافت�گوران�و�دوالب�بوده�و�این�آبادی�ها�از�مراکز�بزرگ�

تولید�و�ساخت�لنج�های�سنتی�است��
سواس�بافی�سواس�نوعی�دمپایی�بوده�است�که�از�سیس�خرما�بافته�می�شده�و�بسیار�
ارزان�قیمت�بوده�و�با�آب�و�هوای�منطقه�متناسب�می�باشد،�این�کفش�ها�توسط�مردان�
روستایی�بافته�می�شده�و�در�حال�حاضر�تولید�این�نوع�دمپایی�منسوخ�گردیده�است��

پارچه�بافی�در�حدود��200سال�پیش�تولید�پارچه�در�این�منطقه�به�اوج�خود�می�رسد��
چادرشب�بافی،�لنگ�بافی،�پارچه�های�ظریف�کتانی�با�نقوش�مختلف�هندسی،�بادبزن�

جهاز�های�بادبانی�از�انواع�بافته�های�این�منطقه�بوده�است��
��آهنگری�سنتی�در�این�منطقه�آهنگری�با�ابزار�بسیار�ساده�و�در�حد�تولیدات�مربوط�
به�دریا�بوده�است��این�لوازم�که�انواع�اسکلت�فلزی،�سیخ،�داس،�مته،�میخ�های�بزرگ،�

لنگر،�زنجیر�و����را�تشکیل�می�دهد�
نقش�حنا�مردم�قشم،�حنا�را�گیاهی�بهشتی�می�دانند�و�نقش�و�نگاره�های�زیبا�و�متنوع�
حنا�بر�دســت�و�پای�نوعروسان�نمادی�از�شگون�و�شکوفایی�زندگی�در�سرزمین�قشم�
می�شمارند��نقوشی�که�در�این�نگاره�ها�استفاده�می�شود�پیچش�متفاوت�و�نامتعارف�گل�
و�برگ�هایی�است�که�در�سوزن�دوزی�هم�استفاده�می�شوند��دختران�و�زنان�جزیره�عالقه�
وافری�به�این�نقوش�و�ترسیم�آن�ها�با�حنا�دارند،�در�گذشته�عمل�کشیدن�نقوش�بوسیله�

سوزن�انجام�می�شده�است�و�در�حال�حاضر�از�قیف�های�مخصوص�استفاده�می�شود��

صنایع 
و ه�های دستی



پارک کروکودیل نوپک، اولین و تنها پارک کروکودیل ها در خاورمیانه اســت که در 
جزیره زیبای قشــم قرار دارد. در این مجموعه می توان بیش از ۱۰۰ کروکودیل و 
حیوانات زیبای متنوعی نظیر میمون ها ، سوسمارها ، شترمرغ ، عقاب ، کرکرس ، مار ، بز 
کوهی ، خدنگ ، تشی ، طاووس، قرقاول و سایر پرندگان زینتی  را از نزدیک مشاهده 

کرد.
پارک کروکودیل قشم محیطی دلپذیر و امن و زیبا برای دیدن حیوانات و آشنایی با 

خصوصیات و نحوه زندگی آنهاست .
وقتــی به پارک کروکودیل می آیید ابتدا از غــار مصنوعی بچه کروکودیل ها دیدن 
می کنید. ســپس با پل چوبی از روی سر محوطه کروکودیل های بالغ می گذرید و بعد 

از دیدن بزرگ ترین کروکودیل ایران به 
باغچه پرنــدگان می رســید. محیطی زیبا 
کــه در آن پرنــدگان آزاد را ازنزدیــک 
می بینید. در قســمت بعدی میمون های 
بازیگوش به شما خوشآمد خواهند گفت 
و سپس در راهرو خزندگان سوسمارها و 

بعد سایر حیوانات پارک قرار دارند.
بخــش پایانی پــارک با حوضچــه بزرگ 
آبزیان دریایی و رســتوران و کافی شاپ 
و بــازی و ســرگرمی کــودکان پذیــرای 
شماست. در این بخش فروشگاه صنایع 
دستی و سوغاتی قشم و نقش حنا سنتی 

جزیره نیز قرار دارد.

@Qeshmcrocod i l eparkbot

تهیه بلیط آنالین

MMMMMMMM
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گزارش و عکس: همایون ذرقانی

چشم انداز کاخ کرملین از فراز رودخانه مسکوا
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ــی  ــزی نیســت جــز دیوارهای ــان چی ــان آدمی می
کــه خــود ســاخته انــد...

لئو تولستوی

ــه  ــرزمینی ک ــیه، س ــور در روس ــوده ام چه ط ــر ب ــب در فک اغل
ــاحت  ــود را در مس ــر خ ــان را دارد و چت ــعت جه ــن وس بزرگ تری
بــاالی آســیا  و شــمال شــرقی اروپــا گســترده، ایــن چنیــن یکپارچه 
ــن  ــی اســت و درعی ــده اســت. هــم کشــوری اروپای ــت مان و پرصالب
حــال نیســت. ریشــه های فرهنگــی آن یــک پــای در شــرق و پــای 

ــرب دارد. ــر در غ دیگ
شــاخص ترین هویــت روســی را بایــد ادبیــات  غنــی آن دانســت در 
میــان فهرســت ۱۰ نویســنده مشــهور دنیــا در طــول صــد ســال اخیر 
و حتــی بیشــتر یقیــن بدانیــد کــه بیشــتر از یــک نویســنده روســي 
ــتیاق  ــا اش ــی ب ــان ایران ــا را مترجم ــن رمان ه ــود. بهتری ــدا مي ش پی
بــه فارســی برگردانده انــد. داستایوفســکی بــا اثــر «جنایــات 
ــی  ــی و روح ــات روان ــازوف» جزیی ــرادران کارام ــات» و «ب و مکاف
ــش  ــه الهام بخ ــبکی ک ــت. س ــده اس ــیوایی بازتابی ــان ها را به ش انس
ــوی و ژان  ــت همینگ ــون ارنس ــان چ ــندگان جه ــن نویس بزرگ تری

ــت مدارانه  ــبک سیاس ــا س ــال، روس ه ــن ح ــا ای ــد. ب ــارتر ش ــل س پ
منحصــر بــه خــود را دارنــد. مردمانــی جــدی و سرســخت کــه بــرای 
یکپارچگــی و اقتــدار سرزمین شــان آمــاده پذیــرش فرامیــن ســخت 
هســتند و در دفــاع از اقلیمشــان بــه هیــچ وجــه کوتــاه نمی آینــد. 
مقاومــت ۹۰۰ روزه مــردم اســتالینگراد در جنــگ جهانــی دوم مصــداق 
چنیــن سرســختی اســت. بــه مســکو کــه ســفر کردیــد حتما ســری 
ــن  ــه ای ــد ک ــذاب آن ببین ــوزه ج ــد و در م ــروزی بزنی ــارک پی ــه پ ب

ــیده اند.  ــر کش ــه تصوی ــه ب ــت را چگون مقاوم
ــرکت  ــیه Visit Russia  و  ش ــگری روس ــاد گردش ــوت نه ــه دع ب
توراپراتــوری اســپوتنیک Sputnik ، ماهنامــه ســفر، ۱۰ روزی را 
ــاخص  ــای ش ــم از جاذبه ه ــود ه ــرار ب ــود. ق ــور ب ــن کش ــان ای میهم
مســکو دیــدن کنــم و هــم بــه اســتان خودمختــار «باشگیردســتان» 
ــکو و  ــرمای مس ــان، س ــر آب ــروم. در اواخ ــای اورال ب ــب کوه ه در قل

ــود.  ــا ۵ درجــه زیــر صفــر پاییــن آمــده ب باشگیردســتان ت

نما
ن 

جها
ام 
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ســفر�بــه�ناشــناخته�های�روســیه�بــرای�بســیاری�از�ایرانیــان�تازگــی�دارد��این�جــا�
ــی�و�خاطــره،�سرشــار� ــه�از�دیدن ــای�پروپیمــان�گردشــگری�اســت�ک از�آن�مقصده
اســت��موزه�هایــی�کــه�هــوش�از�ســرتان�مــی�بــرد�بــا�آثــار�گران�بهــا�و�هدایایــی�کــه�
از�اطــراف�و�اکنــاف�بــه�امپراتــوری�تــزار�اهــدا�شــده�و�نمایانگــر�هــوش،�ذوق�و�هنــر�
مردمــان�آن�دوره�بــوده�اســت��بــه�گفتــه�«لــوان�جاگاریــان»�ســفیر�روســیه�در�تهران�
ــنت�پترزبورگ�و�� ــکو،�س ــه�مس ــان�ب ــر�از�هموطنان�م ــزار�نف ــته��60ه ــال�گذش در�س
ــرای�جــام� ــی�روســیه�ب ــا�میزبان ــد��حــاال�ب ــه�ســاحلی�ســوچی�ســفر�کرده�ان منطق
جهانــی��2018مقصدهــای�کمتــر�شــناخته�شــده�ایــن�کشــور�یکــی�پــس�از�دیگــری�

ــود� ــی�می�ش رونمای
هواپیمایــی�ایرفلــوت،�در�یــک�صبــح�ابــری�در�فــرودگاه�مســکو�بــه�زمین�نشســت��
تقریبــا�ســه�ســاعت�طــول�کشــید�تــا�راه�بنــدان�ســنگین�منتهــی�بــه�هتــل�آزیمــوت 
AZIMUT OLYMPIC محــل�اقامــت��مــان�را�طــی�کنیــم��بــا�وجــودی�که�مســکو،�
متــروی�کارآمــدی�دارد�،�بزرگــراه�چندبانــده،�لبریز�از�خودروهاســت�و�در�هر�مســیری�

کــه�مشــاهده�می�کنیــد�راه�بنــدان�بیــداد�می�کنــد�
در�مســکو�فرصــت،�غنیمــت�اســت��در�همــان�هنــگام�ورود�به�هتل�و�با�اســتراحتی�
کوتــاه،��برنامــه�بازدیــد�از�کاخ�کرملیــن�تــدارک�دیــده�شــد��«والریــا�کارووینــا»�کــه�
ــا� ــت��والری ــی�اس ــلط�و�مجرب ــای�مس ــد�راهنم ــت�می�کن ــمرده�صحب ــی�را�ش فارس
می�گویــد�کــه��بیــش�از�دو�دهــه�در�بــازار�تجــاری�و�گردشــگری�ایــران�حضور�داشــته�
اســت�و�بــه�همیــن�منظور�شــناخت�کافــی�از�آداب�و�رســوم�و�فرهنــگ�ایرانیــان�دارد��
همیــن�نقطــه�قوتــی�بود�تــا�اطالعــات�قابل�توجهــی�را�از�روســیه�گــردآوری�و�بــه�روز�
کنــم��به�ویــژه�در�ایالــت�باشگیردســتان�کــه�اگــر�روســی�ندانــی�بــه�واقــع�درمانــده�ای�

و�زبــان�دیگــری�بــه�غیــر�از�ایمــا�و�اشــاره�بــه�کار�نمی�آیــد�
مردمانــی�جــدی،�کمتــر�بذله�گــو،�بیشــتر�شــنونده�و�سرســخت�تصویــری�اســت�
غالــب�از�روس�هــا�کــه�در�ســاخت�شــخصیت�آن�هــا�ســرمای�کشــنده�طبیعــت�هــم�
بی�تاثیــر�نبــوده�اســت���روســیه�امــروزی�بــا�آن�تصویــر�غالبــی�کــه�در�میــان�ایرانیــان�
رواج�دارد��قــدری�متفــاوت��اســت���شــادی�در�میــان�روس�هــا�تعریفــی�دیگــر�دارد،�
ــدد،� ــز�تفریحــي�متع ــود�دغدغه�هــاي�خــاص،�مراک ــي،�نب ــط�مشــخص�اجتماع رواب
ورزشــگاه�ها،�کافــه�هــا،�ســرگرمي�هاي�درون�مدرســه�و�دانشــگاه�بــدون�هیــچ�تــرس�
ــه�و�� ــینما�و��بال ــت���150س ــا�اس ــادي�روس�ه ــباب�ش ــه�اس ــوي�جامع ــار�از�س و�فش
ــرا� ــارک�پروســعت�مســکو�را�ف ــف�و���15پ ــای�مختل ــوزه�ه ــی��در��م ــی�فرهنگ زندگ
گرفتــه�اســت��یــک�ســوم�شــهر�مســکو�جنــگل�و�پــارک�اســت��ایــن�الگــو�بی�تردیــد�
ــه� ــد�کشــش�و�جاذب ــا�ســبک�زندگــی�ایرانی�هــا�متفــاوت�اســت�و�همیــن�می�توان ب

ایــن�مقصــد�ســفر�را�دوچنــدان�کنــد��
قــدم�زدن�در�کاخ�کرملیــن�در�آبان�مــاه،�بــا�کاله�پشــمی�و�پالتــوی�گــرم�حــس�و�
حــال�دیگــری�دارد��بــدون�این�هــا،�ســرمای�مســکو�لحظاتــی�بعد�تــا�مغز�اســتخوانتان�
نفــوذ�می�کنــد��بنابرایــن�ممکــن�اســت�متوجــه�نباشــید�کــه�نبــض�قــدرت�سیاســی�

ایــن�ابرقــدرت�در�کنــار�شــما�می�تپــد��
ــروزی� همین جاســت کــه تزارهــا،�کمونیســت�ها�و�روســای�جمهــور�مــدرن�و�ام
روســیه�تاریــخ�روســیه�را�از�بدتریــن�تــا�بهترین�هــا�رقــم���زده�انــد�و�چــه�بســا�جهانــی�

را�تحــت�تاثیــر�قــرار�داده�انــد�
در�بلنــدای�تپــه�بورویتســکی��Borovitskyدر�کرانــه�رودخانــه�مســکوا،�کرملیــن�
بــا�دیــواری�بــه�طــول�5��2کیلومتــر�ارتفــاع�احاطــه�شــده�اســت�کــه�میــدان�ســرخ�در�
قســمت�شــرقی�آن�قــرار�دارد��پیــش�از�آن�کــه�بــه�کرملیــن�وارد�شــوید،�متعلقاتتــان�

توســط�مامــوران�بازرســی�می�شــود�
کرملیــن�خاســتگاه�کلیســاهای�ارتدکــس�و�تاثیرگــذار�در�تاریــخ�روســیه�اســت��
کلیســای�پنداشــت�)Assumption) قدیمی�تریــن�و�باشــکوه�ترین�آن�هاســت��
متعلــق�بــه�قــرن��13میــالدی�که�بنــای�آن�را�ایوان�کبیــر�در��1326میالدی�گذاشــت�
کــه�مبــداء�آغــاز�ترویــج�مســیحیت�ارتدوکــس�در�روســیه�بــود��معمــاری،�هنــر�نــاب�
و�کهــن�روســی�بــر�دیــوار�و�ســقف�کلیســا�نقــش�بســته�کــه�شــاهکار�هنــر�معمــار�
ــوان� ــی«�(Alberti Fioravanti) اســت��در��1479ای ــی�فیوراوانت ــی�»آلبرت ایتالیای
ســوم�ایــن�کلیســا�را�توســعه�داد�و�در�همیــن�مــکان�شــاهزادگان�والیت�هــا�را�زیــر�
لــوای�قــدرت�روس�متحــد�کــرد��کلیســای�پنداشــت،�بــه�مــدت�شــش�قــرن�مرکــز�

رویدادهــا،�تصمیم�گیری�هــای�ملــی�و�مذهبــی�در�روســیه�بــوده�اســت��شــاهزادگان،�
در�ایــن�جــا�حاکــم�می�شــدند،�تزارهــا�تــاج�گــذاری�می�کردنــد�و�امپراتوری�هــا�هــم�
ــرای� ــود�ب خلــع�یــد�می�شــدند���بیانیه�هــا�در�ایــن�جــا�خوانــده�می�شــد�و�مکانــی�ب
شــکرگزاری�ها�و�ترویــج�و�ترغیــب�و�ایجــاد�شــور�بــرای�ســربازان�بــه�جنــگ�و�دفــاع�از�
میهــن��در�زیــر�ایــن�کلیســا�نیــز��رهبــران�مذهبــی�و�چهره�هــای�ســلطنتی�از�قــرون�
گذشــته�آرمیده�انــد�بــرای�همیــن�وجهــه�ای�مقــدس�در�پیشــینه�تاریخــی�روس�دارد�
ــای� ــا�گنبد�ه ــارت e Annunciation Cathedral� ب ــع�بش ــای�جام کلیس
ــوان�ســوم�در�ســال�های��1489-1484 ــی�ای ــادگاری�از�حکمران ــی�زیبایــش،�ی طالی
اســت���ایــن�کلیســا�برخــالف�کلیســای�«پنداشــت»�کــه�ســبک�و�ســیاق�معمــاری�
ایتالیایــی�دارد،�هنــر�و�معمــاری�روســیه�را�بازتــاب�می�دهــد��)بــرای�آگاهــی�دقیق�تــر�از�

کلیســاهای��کرملیــن�بــه�www�kreml�ruمراجعــه�کنیــد�(
ــدود�درســت� ــا�ســقف�های�نقره�ان ــدان�ســرخ�مســکو�ب ســاختمان�آجــری�در�می
ــا�تاریــخ� ــروی�کلیســای�واســیل،�مــوزه�تاریــخ�مســکو�اســت���در�ایــن�مــوزه،�ب روب
ــا�ســبک�زندگــی�مــردم�ایــن�کشــور�آشــنا�می�شــوید��ابــزارآالت،�� روســیه�همــراه�ب
بشــقاب�ها�و�جواهــرات�چشــم�گیر�و�کالســکه��تزارهــا�در�دوران�هــای�مختلــف�و�رونــد�
توســعه�آن�بــه�نمایــش�درآمــده�اســت���در�مــوزه�جواهــرات�کاســه�هایی�را�مشــاهده�
ــاده� ــه�ب ــاهان�ک ــت��ش ــت�اس ــی�گران�قیم ــه�گوهرهای ــته�ب ــه�آراس ــد�ک می�کنی
می�نوشــیدند�اگــر�ناخالصــی�و�یــا�ســمی�در�نوشــیدنی�بــود،�رنــگ�گوهرهــا�عــوض�
می�شــد�و�شــاه�را�از�دسیســه�ای�آگاه�می�کــرد��شمشــیرها�و�هدایــای�کشــورها�کــه�
ــا�هنــر�نــاب�و�طالکاری�هــای�بی�حســاب�و�کتــاب�عجیــن�شــده�اســت،�جملگــی� ب

ــه�رخ�می�کشــد�� ــن�ســرزمین�را�ب ــروت�ای مکنــت�و�ث
میــدان�ســرخ�امــا�خــود�بــه�تنهایــی�گویــای�حقایــق�تاریخــی�بســیاری�اســت��در�
محوطــه�وســیعی�از�آن،�آتشــی�همیشــه�روشــن�یــاد�رزمنــدگان�شــهید�را�زنــده�نگاه�
ــه� ــا�ب ــدون�کوچک�تریــن�حرکــت�ایســتاده�اند�ت ــا�نگهبانانــی�کــه�ب داشــته�اســت��ب
رهگــذران�مقاومــت�و�پایــداری�ایــن�کشــور�را�در�جنــگ�جهانــی�دوم�یــادآوری�کنند��
ــط� ــور�متوس ــه�ط ــد�ب ــان�باختن ــون�روس�ج ــوز،��26میلی ــرد�خانمان�س ــن�نب در�ای
ــرای�ادای�احتــرام،�مــکان�ویــژه�ای�اســت��بــه�گفتــه� روزی��18هــزار�نفــر��این�جــا�ب
والریــا،�عــروس�و�دامادهــا�نیــز�قبــل�از�ازدواج�در�مــکان�یادبــود�ســرباز�گمنــام�حضــور�

می�یابنــد�
چهــره�شــاخص�میــدان�ســرخ،�امــا�کلیســای�واســیل�مقــدس�بــا�آن�گنبدهــای�
ــات� ــای�تبلیغ ــام�کارت�پســتال�ها�و�کارزاره ــر�تم ــاال�ب ــه�ح پیازی�شــکلش�اســت�ک
ــاس� ــه�پ ــه�ب ــر�ک ــاری�بی�نظی ــک�معم ــش�بســته�اســت��ی گردشــگری�روســیه�نق
ــد��در� ــاخته�ش ــوف�س ــوان�مخ ــان�ای ــه�فرم ــا�ب ــه�تاتاره ــر�علی ــیه�ب ــروزی�روس پی
ــور� ــوف�ک ــوان�مخ ــتور�ای ــه�دس ــا�ب ــن�کلیس ــاران�ای ــه�معم ــت�ک ــا�هس روایت�ه
ــود� ــاخته�نش ــم�س ــای�عال ــچ�کج ــاهکاری�در�هی ــن�ش ــاره�چنی ــا�دوب ــوند�ت می�ش

در�میــدان�ســرخ،�گردشــگران�بــرای�ورود�بــه�آرامــگاه�لنیــن�و�بازدیــد�از�جســد�
ســالم�مانده�آن�صــف�کشــیده�اند��هنــگام�ورود�بــه�آرامــگاه،�ســکوت�اختیــار�
ــتاده�اند��و� ــای�آن�ایس ــای�ج ــان�در�ج ــد��نگهبان ــر�برمی�دارن ــد�و�کاله�از�س می�کنن

ــد�� ــرداری�ندارن ــازه�تصویرب ــرده�و�اج ــور�ک ــی�عب ــه�آرام ــاهده�گران�ب مش

لنین در پشت شیشه ½
جســد�چشــم�بســته�لنیــن�بــا�کــت،�شــلوار�و�کراواتــش�در�جعبــه�ای�شیشــه�ای�
ــد� ــق�بوده�ان ــه�موف ــت�ک ــال�اس ــا��90س ــد��روس�ه ــی�می�درخش ــور�مهتاب ــر�ن زی
ــن�خصــوص� ــی�در�ای ــه�فنون ــد�و�ب ــن�جســد�را�ســالم�نگــه�دارن �شــکل�ظاهــری�ای
ــا� ــار�ت ــروه�چه ــن»�گ ــاینتیفیک��آمریک ــریه�«س ــل�از�نش ــه�نق ــد��ب ــت�یافته�ان دس
شــش�نفــره�متشــکل�از�زیست�شــناس،�جــراح�و�آناتومیســت�مســئولیت��زنــده��نــگاه�
ــن� ــا�همچنی ــد���آن�ه ــده�دارن ــر�شــوروی�ســابق�را�برعه ــای�رهب داشــتن�بازمانده�ه
ــرای�ســه�رهبــر�درگذشــته�کشــورهای�دیگــر�شــامل�هوشــی�مین�� ایــن�فنــون�را�ب
در�ویتنــام�و�کیــم�ال�ســونگ�و�کیــم�جونــگ�ایــل�در�کــره�شــمالی�انجــام�داده�انــد��
آلکســی�یارچــاک، Alexei Yurchak پروفســور�دانشــگاه�انسان�شناســی�دانشــگاه�
کالیفرنیــا،�برکلــی�دربــاره�ایــن�فنــون�می�گویــد:��ایــن�فنــون�بــرای�زنده�نــگاه�داشــتن�
شــکل�ظاهــر�جســد،�وزن،�رنــگ�،�انعطاف�پذیــری�انــدام��جــواب�داده�اســت��کلیــه�
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گنبدهــای  آن  بــا  مقــدس  واســیل  ــروزی و کارزارهــای تبلیغــات گردشــگری روســیه نقــش بســته پیازی شــکلش اســت کــه حــاال بــر تمــام کارت پســتال ها کلیســای  ــاس پی ــه پ ــه ب ــر ک ــاری بی نظی ــک معم ــت. ی ــوف اس ــوان مخ ــان ای ــه فرم ــا ب ــه تاتاره ــر علی ــیه ب ــن روس ــاران ای ــه معم ــت ک ــا هس ــد. در روایت ه ــاخته ش ــا س ــوند ت ــور می ش ــوف ک ــوان مخ ــتور ای ــه دس ــا ب دوبــاره چنیــن شــاهکاری در هیــچ کجــای عالــم ســاخته کلیس
ــود نش
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ــی�� ــبه�بیولوژیک ــی�ش ــن�روش�علم ــود���ای ــارج�می�ش ــدن�خ ــی�ب ــای�داخل اندام�ه
ــا� ــر�ت ــت�و�کل�ظاه ــاوت�اس ــم�متف ــی�قدی ــا�روش�مومیای �quasibiologicalب
مدت�هــا�حفــظ�می�شــود��یارچــاک�پیــش�از�ایــن�کتابــی�دربــاره�بــدن�لنیــن�نوشــته��
کــه�در�آن�بــه�توانایی�هــای�علمــی�شــوروی�ســابق�در�ایــن�دســت�کارهــا�در�زمــان�
مــرگ�لنیــن�اشــاره�دارد�کــه�چگونــه�حکمرانــی�سیاســی،�بــدن�و�علــم�در�شــوری�

ســابق�و�پــس�از�آن�نقــش�داشــته�اســت��
ــای� ــای�چهره�ه ــت�مقبره�ه ــش�روی ــوی�پی ــارج�می�ش ــه�خ ــن�ک ــگاه�لنی از�آرام
ــاهده� ــف�مش ــک�ردی ــه�ای�در�ی ــی�در�محوط ــی�و�علم ــی،�صنعت ــاخص�سیاس ش
می�شــود��در�پشــت�ســر�مقبره�هــا�نیــز،�خاکســتر�افســران�بلندپایــه�و�برخــی�دیگــر�
ــان� ــت��در�زم ــده�اس ــه�ش ــوار�تعبی ــیه�در�دی ــخ�روس ــذار�تاری ــای�تاثیرگ از�چهره�ه
ــتالین� ــد�از�ارزش�اس ــالش�ش ــت�ت ــزب�کمونیس ــد�ح ــه�های�بع ــف�و�جلس خروش
کاســته�شــود�و�اســتالین�را�هم�تــراز�دیگــر�چهره�هــا�دفــن�کردنــد��بــا�ایــن�وجــود،�
ــه� ــود�ک ــه�او�ب ــالخوردگان�روس�ب ــدید�س ــه�ش ــردم�عالق ــاهده�ک ــه�مش ــه�ک آن�چ
گویــا�خاطره�هــای�خوشــایندی�از�حکمرانــی�دوران�اســتالین�دارنــد��دســت�گل�های�

ــد� ــادگاری�می�گرفتن ــس�ی ــا�آن�عک ــتند�و�ب ــره�او�می�گذاش ــر�مقب ــی�ب بزرگ
ــعه� ــت��توس ــه�اس ــل�توج ــیه�قاب ــازی�روس ــه�در�مدرن�س ــتالین�البت ــش�اس نق
ــا� ــران�و�ی ــوان�هفت�خواه ــا�عن ــکل�ب ــاختمان�یک�ش ــت�س ــاخت�هف ــرو�و�س مت
«آســمان�خراش�های�اســتالینی»�از�یادگارهــای�آن�دوره�اســت��از�هــر�نقطــه�از�
مســکو�ایــن�ســاختمان�ها�قابــل�مشــاهده�هســتند�و�اگــر�ایــن�موضــوع�را�ندانیــد�کــه�
ایــن�هفــت�ســاختمان�بــزرگ،�نعل�بــه�نعــل�هــم�ســاخته�شــده�اند�ممکــن�اســت�در�

ــوید�� ــکل�ش ــار�مش ــیرها�دچ ــا�و�مس ــی�خیابان�ه جهت�یاب
�در�مســکو�و�ســایر�شــهرهای�روســیه�تابلویــی�نمی�بینــد�کــه�بــه�زبــان�انگلیســی�
ــدرت�کســی�انگلیســی� ــه�ن ــان�روســی�اســت�و�ب نوشــته�شــده�باشــد��همه�جــا،�زب
ــارات�و� ــا�عب ــیه�ب ــه�روس ــفر�ب ــل�از�س ــر�اســت�قب ــن�بهت ــود��بنابرای ــه�می�ش متوج

ــد�� ــان�می�آی ــه�کارت ــا�حــدودی�آشــنا�باشــید�کــه�بســیار�ب کلمــات�روســی�ت
پــارک�پیــروزی�در�شــهر�مســکو��یکــی�از�خاص�تریــن�موزه�هــای�جنگــی�اســت��
ــان�بســیار�آموزنــده�اســت��ســالن�های�ایــن� ــرای�نســل�جدیــد�و�نوجوان ــه�ویــژه�ب ب
مــوزه،�روایــت�لحظه�بــه�لحظــه�جنــگ�جهانــی�دوم،��حملــه�ارتــش�نــازی�بــه�روســیه�
ــا�و� ــری�از�افکت�ه ــا�بهره�گی ــرخ�را�ب ــش�س ــط�ارت ــن�توس ــح�برلی ــت�فت و�در�نهای

ــد�� ــر�می�کش ــه�تصوی ــای�روز�ب فناوری�ه

در�هنــگام�ورود،�ســتون�ســنگی�عظیــم�و�کنــده�کاری�شــده�بــه�ارتفــاع��141متــر�
ــک�ســانتیمتر�نمــاد��10روز� ــد��هــر�ی ــه�شــما�خوشــامد�می�گوی و��80ســانتیمتر�ب
ــه�ســالنی�هدایــت�می�شــوند�کــه�ســالن�«اشــک� جنــگ�اســت��بازدیدکننــدگان�ب
ــاد���26 ــه�ی ــر�ب ــزار�زنجی ــون�و��600ه ــه�در�ســقف�آن�دو�میلی ــام�دارد�ک ــادر»�ن م
ــد�شــهید�خــود� ــزان�اســت�و�تندیــس�مــادری�کــه�فرزن میلیــون�کشــته�روس�آوی
ــای� ــا�تندیس�ه ــدام�ب ــر�ک ــوزه�ه ــن�م ــالن�های�ای ــت��س ــه�اس ــوش�گرفت را�در�آغ
ــبت� ــه�مناس ــالدی�ب ــال��1995می ــروزی�در�س ــارک�پی ــده�اند��پ ــن�ش ــم�تزئی عظی
�پنجاهمیــن�ســالگرد�پایــان�جنــگ�جهانــی�دوم�مــورد�بهره�بــرداری�قــرار�گرفــت��این�
پــارک�دقیقــا�در�محلــی�بنــا�شــده�کــه�زمانــی��ناپلئــون�بناپــارت�پــس�از�شکســت�
دادن�روســیه،�تشــریفات�خاصــی�را�برگــزار�کــرده�بــود��روس�هــا�امــا�مســکو�را�بــه�
آتــش�کشــیدند�تــا�زمیــن�ســوخته�و�عــاری�از�هرگونــه�امکانــات�و�آذوقــه�را�تحویــل�
ــدند�� ــواری�ش ــوار�مت ــای�همج ــا�و�تپه�ه ــه�جنگل�ه ــود�ب ــد�و�خ ــوی�ها��بدهن فرانس
همیــن�موضــوع�ســبب�شــد�تــا�ناپلئــون�نتوانــد�مــدت�زمــان�زیــادی�در�روســیه�باقی�

بمانــد�و�مجبــور�بــه�عقــب�نشــینی�شــود�
شــب�های�مســکو�البتــه�خاطره�انگیــز�اســت��بــه�ویــژه�اگــر�قــرار�باشــد�بــا�کشــتی�
کــروز�در�جــوار�یکــی�از��آســمان�خراش�های�اســتالینی�کــه�حــاال�هتــل��زنجیــره�ای�
اســت�بــر�رودخانــه�مســکوا�گــردش�کنیــد��تمــام�چشــم�اندازهایی�کــه�در�طــول�روز�
در�میــدان�ســرخ�و�کرملیــن�دیده�ایــد�ایــن�بــار�از�زاویــه��دیگــری�از�روی�رودخانــه�و�

ــان�اســت� ــی�شــب�پیش�رویت در�نورپردازی�هــای�رویای

آب درمانی در قلب کوه های اورال ½
ــت� ــا�در�ایال ــهر�اوت ــه�ش ــفر�ب ــرای�س ــرودگاه�ب ــه�ســمت�ف ــوت�را�ب ــل�اوزیم هت
خودمختــار�باشگیردســتان�تــرک�می�کنــم���پــرواز�بــه�«اوفــا»�دیرهنــگام�
برنامه�ریــزی�شــده�و�پاســی�از�صبــح�بــه�فاصــه�کمتــر�از�دو�ســاعت�بــه�ایــن�شــهر�در�
دمــای�منفــی��5درجــه�زیــر�صفــر،�وارد�می�شــوم��ایــن�شــهر�بــا�مســکو��1/5ســاعت�
اختــالف�زمــان�دارد��قــرار�اســت�تــا�در�ســفری�شــش�روزه�مســیری�مثلثــی�شــکل�

را�زمینــی�طــی�کنــم�
قــدری�بــا�«اوفــا»�آشــنا�شــویم��مرکــز�جمهــوری�خودمختــار��باشگیردســتان�از�
نظــر�طــول�ســومین�شــهر�بــزرگ�در�روســیه�بعــد�از�ســوچی�و�ولگــراد�اســت�کــه�بــه�
ــا�یــک�میلیــون� آن�شــهر�هفــت�تپــه�هــم�می�گوینــد��شــهری�مــدرن�و�امــروزی�ب

ساختمان آجری در میدان سرخ با سقف های 
نقره اندود  موزه تاریخ مسکو است
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و��300هــزار�نفــر�جمعیــت�و�چشــم�انــداز�رودخانــه�و�طبیعتــی�زیبــا�کــه�برندهــای�
ــاخت�های� ــرایتون�در�زیرس ــون�وش ــه�هیلت ــره�ای�از�جمل ــای�زنجی ــاری�و�هتل�ه تج
گردشــگری�آن�ســرمایه�گذاری�کرده�انــد��البتــه�بخــش�عمــده�جذابیــت�ایــن�شــهر�
بــه�ســبب�ایــن�اســت�کــه�بــه�عنــوان�نقطــه�کانونــی�مبــادالت�تجــاری�و�حمــل�و�
نقــل�در�روســیه��نقــش�ایفــا�می�کنــد�و�بــرای�برپایــی�رویدادهــای�تجــاری�و�جــذب�
مســافران�از�کشــورهای�مختلــف�جهــان�و�برپایی�جشــنواره�ها��موقعیت�ویــژه�ای�دارد���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ــس� ــم�بریک ــالس�مه ــان�دو�اج ــا»�میزب ــره�«اوف ــزرگ�کنگ ــالن�ب ــال��2015س س

�BRICSو�ســکو��SCOبــود��
�از�فــرودگاه�بین�المللــی�«اوفــا»�پروازهــای�مســتقیم�بــه�مقاصــدی�چــون�پکــن،�
پــراگ،�اســتانبول،�مســکو�و�شــهرهای�دیگــر�برقــرار�اســت���همین�طــور�اوفــا�تنهــا�
ــت�و� ــل�اس ــکو��متص ــه�مس ــراه�ب ــط�دو�بزرگ ــه�توس ــت�ک ــیه�اس ــهری�در�روس ش

ایســتگاه�قطــار�آن�در�واقــع�نقطــه�اتصــال�اروپــا�و�آســیا�اســت�
 Bashkortostanــتان� ــت؟�باشگیردس ــتان�کجاس ــوری�باشگیردس ــا�جمه ام
ســرزمینی�محصــور�در�خشــکی�نزدیــک�بــه�مــرز�قزاقســتان�و�شــمال�شــرقی�دریای�
ــب�آن� ــت�غال ــه�جمعی ــرار�دارد�ک ــگا�ق ــه�ول ــای�اورال�و�رودخان ــن�کوه�ه ــزر�مابی خ
ــیار� ــی�بس ــده�دارد��هوای ــم�اندازهای�خیره�کنن ــا�چش ــن�ج ــتند��ای ــی�هس چندملیت
ــده�شهرنشــینان�اکســیر� ــای�درمان ــرای�ریه�ه ــه�ب ــار�از�اکســیژن�ک ــزه�و�سرش پاکی
زندگــی�دوبــاره�اســت��بــرای�کســانی��کــه�چندصباحــی�بــه�دنبــال�آرامــش�و�تمــدد�
ــده�آل�به�شــمار�مــی�رود��نکتــه�کامــال�ملمــوس� ــه�ای ــد�یــک�گزین اعصــاب�می�گردن
ــان� ــه�ســنت�ها�و�آداب�خــود�هم�چن ــه�باشــگیرها�ب ــن�جمهــوری�آن�اســت�ک در�ای
پایبنــد�مانده�انــد��از�نقــاط�معــدود�روســیه�اســت�کــه�مذهــب�اســالم�از�این�جــا�در�
سراســر�اوراســیا�ترویــج�شــده�و�در�ایــن�منطقــه�اســت�کــه�بــا�اســالم�روســی�آشــنا�

می�شــوید�
ــه�ای�دســت�نخــورده�اســت،�گســتره�وســیع� ــه�راســتی�منطق ــتان�ب باشگیردس
جغرافیایــی�و�تراکــم�انــدک�جمعیــت�ســبب�شــده�تــا��طبیعــت�بکــر�را�با�تمــام�جان�
ــد� ــی�را�نشــان�تان�می�دهن ــی���در�جای�جــای�باشگیردســتان�مکان�های احســاس�کن
ــه�دلیــل� ــراوان�کــه�ب ــرام�اســت��چشــمه�های�ف ــل�احت کــه�برایشــان�مقــدس�و�قاب
امــالح�غنــی�و�ترکیبــات�خــاص�معدنــی�بــرای�درمــان�مــردم�اســتفاده�می�شــود�و�
ــا� ــد�ت ــا�غوطــه�می�خورن ــای�حاصــل�از�دریاچه�ه ــان�در�لجن�ه ســالخوردگان�و�جوان

جام جهانی، فرصتی تازه برای روسیه ½
ــی»� ــا�الکس ــود��«تیکنی ــاده�می�ش ــی�آم ــام�جهان ــی�ج ــرای�میزبان ــیه�ب روس
رییــس�بخــش�جهانگــردی�و�مدیــر�واحدهــای�اقامتــی�وزارت�ورزش�و�گردشــگری�
ــک� ــی�از�ی ــرای�پذیرای ــیه�ب ــی�روس ــتم��از�آمادگ ــا�او�داش ــه�ب ــی�ک در�گفت�وگوی

میلیــون�گردشــگر�خبــر�داد���
ــی�ســرمایه�گذاری� ــد�در�مســکو�در�حــال�ســاخت�اســت��نوع اســتادیوم�جدی
ــود��الکســی� ــد�ب ــرداری�خواه ــل�بهره�ب ــد�قاب ــال�های�بع ــرای�س ــه�ب ــی�ک زیربنای
ــارت� ــا�نظ ــرد�هتل�ه ــر�عملک ــی�ب ــام�جهان ــا�م�ج ــت�در�ای ــه�دول ــرد�ک ــد�ک تاکی
دارد��بــه�دلیــل�تقاضــای�بــاال،�طبیعــی�اســت�کــه�هتل�هــای�پنــج�ســتاره�مرکــز�
ــرای�هیات�هــای�رســمی�رزرو�شــده� شــهر�گــران�باشــد�و�عمومــا�مرکــز�شــهر�ب
ــای� ــامل�هتل�ه ــاق�ش ــزار�ات ــی،���186ه ــام�جهان ــزاری�ج ــان�برگ ــت��در�زم اس
پنــج�و�چهــار�ســتاره�و�هاســتل�ها�تنهــا�در�مســکو�آمــاده�پذیرایــی�هســتند����31
ــای��4ســتاره�ردر� ــزار�در�هتل�ه ــج�ســتاره�و��82ه ــای�پن ــاق��در�هتل�ه ــزار�ات ه
ــده�اند�� ــا�رزرو�ش ــن�هتل�ه ــیاری�از�ای ــد�و�بس ــه�می�دهن ــات�ارای ــام�خدم ــن�ای ای

�400هاســتل�نیــز�بــا�قیمــت�مناســب�آمــاده�پذیرایــی�هســتند�
ــه� ــن�زمین ــای�الکســی،�رزرواســیون�«بوکینــگ�دات�کام»�در�ای ــه�آق ــه�گفت ب
فعــال�اســت�و�امکانــات�و�قابلیت�هــای�هــر�هتــل�براســاس�خوداظهــاری�هتل�هــا�
در�ایــن�ســامانه�رزرواســیون�بــه�جــای�ســتاره�از��دایــره�درجه�بنــدی�شــده�اســت�
ــرات� ــد�از�نظ ــافران�می�توانن ــا،�مس ــن�اقامتگاه�ه ــک�از�ای ــر�ی ــاب�ه ــرای�انتخ و�ب

ســایر�مســافران�بهــره�ببرنــد��
او�همچنیــن�تاکیــد�کــرد�کــه�60هــزار�نیــروی�پلیــس�بــا�روش�هــای�جدیــد�
امنیتــی،�رونــد�بــازی�هــا�را�زیــر�نظــر�دارنــد�و�تمــام�ورود�و�خــروج�گردشــگران�
ــزار� ــی�برگ ــام�جهان ــای�ج ــیه�بازی�ه ــهر�روس ــازده�ش ــوند��در�ی ــور�می�ش مانیت
ــازی� ــا�داشــته�باشــند�نی ــا�را�از�ســوی�فیف ــت�بازی�ه ــه�بلی می�شــود��کســانی�ک
ــد�نخواهنــد�داشــت�و�ســامانه�های�رزرواســیون�حمــل�و�نقــل�و�هتــل� ــه�روادی ب
و�»فــن�آیــدی«�بــرای�رزرو�بســیاری�از�خدمــات�جانبــی�کفایــت�خواهــد�کــرد�
ــه� ــانی�ک ــود�و�کس ــت�وارد�می�ش ــماره�بلی ــیون،�ش ــامانه�رزرواس ــن�س در�ای
ــدا� ــیه�را�پی ــه�روس ــت�ورود�ب ــکان�دریاف ــند�ام ــته�باش ــوبگری�نداش ــابقه�آش س

می�کننــد��

کلیسای پنداشت )Assumption( قدیمی ترین و باشکوه ترین کلیسای کرملین 
متعلق به قرن ۱۳ میالدی است که بنای آن را ایوان کبیر در ۱۳۲۶ میالدی 

گذاشت که مبداء آغاز ترویج مسیحیت ارتدوکس در روسیه بود 
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پوســتی�شــفاف،�ریه�هایــی�ســالم�و�عضالتــی�توانمنــد�داشــته�باشــند��در�ســنت�ایــن�
ــانه�ها� ــدام�افس ــر�ک ــرای�ه ــت�و�ب ــدس�اس ــمه�ها�مق ــن�چش ــیاری�از�ای ــردم،�بس م
ــفای� ــا�در�ش ــن�آب�ه ــوردن�در�ای ــه�خ ــا�غوط ــیدن�و�ی ــور�نوش ــه�ط ــه�چ ــد�ک دارن
ــای� ــب�کوه�ه ــل�در�قل ــن�دلی ــه�همی ــی�معجــزه�وار�داشــته�اســت��ب ــاکان�تاثیرات نی
ــگری� ــت�گردش ــاخته��اند�و�صنع ــی�س ــد�آب�درمان ــیار�کارآم ــای�بس اورال،�مجتمع�ه
ــد�الگوهــای� ــل�توجهــی�دارد�کــه�مطالعــه�تجربیــات�آن�می�توان ــق�قاب ســالمت�رون

کارآمــدی�بــرای�گردشــگری�ســالمت�نوپــای�ایــران�باشــد�
نکتــه�جــذاب�باشگیردســتان�آن�اســت�کــه�هــم�اقامــت�در�کلبه�هــای�گــرم�در�
ــز�و�فرح�بخــش� ــراق�در�تابســتان�ســبز�هــر�دو�خاطره�انگی زمســتان�ســرد�و�هــم�ات

اســت���
اگــر�بخــت�یارتــان�باشــد�و�یــک�روز�برفــی�در�«اوفــا» از خــواب�برخیزیــد،�آن�زمان�
را�هرگــز�از�یــاد�نخواهیــد�بــرد��خــودرو�بــه�فاصلــه�زمانــی�اندکــی�بــه�جــاده�باریــک�
کوهســتانی�وارد�شــد�و�راننــده�روس�بــا�تســلط�کامــل�بــه�رانندگــی�در�جاده�هــای�

یخــی�و�بــا�ســرعتی�متعــادل�خــودرو�را�هدایــت�می�کــرد�
�بــه�ویــژه�در�مســیرهایی�کــه�جــاده�کامــال�یــخ�زده�بــود��امــا�ســرعت�یکنواخــت،�

تنشــی�بــه�حرکــت�خــودرو�وارد�نمی�کــرد��

خانــواده�«یولباریســوف»،�اقامتگاه�هــای�کوهســتانی�را�بــرای�پذیــرای�گردشــگران�
ــد� ــد�برومن ــور»�فرزن ــت��«آرت ــرده�اس ــرمایه�گذاری�ک ــتان�س ــب�باشگیردس در�قل
خانــواده�در�ایــن�ســفر�همراهــی�ام�می�کنــد�و�دربــاره�ویژگی�هــای�منطقــه�و�
ــواده�شــبی،�ضیافتــی� ــن�خان ــی�باشــگیر�توضیــح�می�دهــد��ای ســبک�زندگــی�اهال
ــا�غذاهــای� ــرا�ب ــه�اقامتگاهــی�خــود�ترتیــب�داد�و�ضمــن�آن�م باشــکوه�در�مجموع
خوشــمزه�اهالــی�باشــگیر�آشــنا�کــرد���او�توضیــح�می�دهــد�کــه�ایــن�منطقــه�سرشــار�
ــش� ــات�وح ــدد�و�حی ــم�می�پیون ــه�ه ــی�ب ــای�کوچک ــت��رودخانه�ه ــت�اس از�نعم
ــور�یافــت� ــه�وف ــاه�و�خــرس�ب آن�نیــز�کم�نظیــر�اســت��گــوزن�شــمالی،�گــرگ،�روب
ــاز�و�اردک�و� ــا�مجوزهــای�خــاص�مجــاز�هســتند�غ ــا�ب می�شــود�و�شــکارچیان�تنه
ــاد�می�شــود،� ــی�کــه�تعدادشــان�در�منطقــه�زی ــه�را�در�زمان ــات�ترف ــا�ســایر�حیوان ی
شــکار�کننــد��امــا�شــکار��پلنــگ�اورال�مطلقــا�ممنــوع�اســت��مــردم�ایــن�روســتاها�
اغلــب�هیــزم�شــکن�یــا�شــکارچی�هســتند�و�تابســتان�میوه�هــای�جنگلــی�و��دارویــی�
ــف�در�باشــگیر�از� ــت�مختل ــد�کــه�120قومی ــد�می�کن ــور�تاکی ــی�فروشــند��آرت را�م
جملــه�تاتارهــا�و�روس�هــا�در�کنــار�هــم�زندگــی�می�کننــد��در�بخشــی�از�ســفرمان�بــه�
پــارک�«شــولکانتاش»�رســیدیم�کــه�دو�ویژگــی�منحصــر�بــه�فــرد�دارد��ایــن�پــارک�
تحــت�حفاظــت�یونســکو�اســت�و�مــردم�ایــن�منطقــه�بــرای�پــرورش�ســبک�خاصــی�

موزه جنگ مسکو، روایت جذابی از مقاومت روس ها در جنگ جهانی دوم را نشان می دهد. در سقف سالن «اشک مادر» نیز دو میلیون و ۶۰۰ زنجیر به یاد کشته شدن 
۲۶ میلیون روس در جنگ جهانی دوم آویزان است
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از�زنبورعســل�تبحــر�دارنــد��باشــگیرها�بــه�جــای�کنــدو،�ایــن�نــوع�عســل�را�در�تنــه�
ــال� ــه�دنب ــان�ب ــه�الی�درخت ــای�وحشــی�از�الب ــد��زنبوره ــرورش�می�دهن درخــت�پ

ــام�دارد� ــووی»�ن ــوع�عســل�«لیپ ــن�ن ــد�و�ای ــرواز�می�کنن ــا»�پ ــاه�«لیپووای گی
ــا�حفــر�شــیارهایی�در�درختــان�تنومنــد�و�ایجــاد�حصارهــای� ــی�باشــگیر،�ب اهال
ــت� ــط�زیس ــی،�محی ــای�جنگل ــای�خرس�ه ــری�از�دله�دزدی�ه ــرای�جلوگی ــژه�ب وی
زنبورهــا�را�مســتعد�تولیــد�عســل�های�خوشــمزه�می�کننــد��از�هــر�تنــه�درخــت�تــا�
ــرای�غــذای�زنبورهــا�باقــی� �60کیلوگــرم�عســل�می�گیرنــد�کــه��30کیلوگــرم�آن�ب
می�مانــد�و�مابقــی�را�بــه�فــروش�می�رســانند��ایــن�عســل�ها�در�نــوع�خــود�بی�نظیــر�
هســتند�و�در�مــواردی�بــه�ســبب�ترکیبــات�غنــی�بــه�عنــوان�دارو�طرفــداران�زیــادی�

در�روســیه�و�ســایر�کشــورهای�جهــان�دارد��
ــه�دوران� ــق�ب ــا�متعل ــی�کاپووای ــار�آب ــود�غ ــارک،�وج ــن�پ ــر�ای ــت�دیگ جذابی
ــتان� ــای�کوهس ــه�در�پیچ�و�خم�ه ــزرگ�ک ــه�ای�ب ــا�دهان ــه�ب ــی�کرتاس زمین�شناس
ــت�و� ــفالت�نیس ــر�آس ــاده�دیگ ــار،�ج ــه�غ ــیدن�ب ــرای�رس ــت��ب ــده�اس ــان�مان پنه
ــود�کاله�ایمنــی� ــه�غــار�الزم�ب ــرو�مــی�شــود��هنــگام�ورود�ب خــودرو�وارد�جــاده�مال
ــی� ــیم��کم ــان�باش ــتالگمیت�ها�در�ام ــی�اس ــقوط�احتمال ــا�از�س ــم��ت ــر�کنی ــر�س ب

جلوتــر�از�غــار،�پیــش�از�آن�کــه�تاریکــی�محــض�آغــاز�شــود،�مشــاهده�نقاشــی�های�
انســان�های�اولیــه�حیرت�انگیــز�اســت��ایــن�غــار�داالن�هــا�و�طبقــات�متعــددی�دارد�
کــه�در�ایــن�فصــل�ســرما�امــکان�مشــاهده�همــه�آن�هــا�مقــدور�نبــود�امــا�راهنمــای�
غــار�می�گفــت�کــه�در�فصــل�تابســتان�خودروهــا�بــرای�دیــدن�آن�صــف�می�کشــند�
و�ازدحــام�گردشــگر�بــه�ایــن�منطقــه�فشــار�مــی�آورد�به�ویــژه�زمانــی�کــه�امکانــات�
ــه�داشــت�کــه� ــا�نیســت�و�توصی ــار�مهی ــن�غ ــا�نزدیکی�هــای�ای ــی�و�رفاهــی�ت غذای
بــرای�گردشــگران�حساســیت�ایــن�اکوسیســتم�کامــال�تشــریح�شــود���نکتــه�جالــب�
حوضچــه�ورودی�غــار��اســت�کــه�تــا��85متــر�عمــق�دارد�و�مــن�را�بــه�یــاد�عمــق�

ــکاب�انداخــت� دریاچــه�تخــت�ســلمیان�در�ت
ــش� ــیعی�را�پی ــم�انداز�وس ــان�چش ــتان�همچن ــرد،�باشگیردس ــل�س ــن�فص در�ای
ــش� ــا�پی ــان�کیلومتره ــه�همچن ــرف�گرفت ــک�و�ب ــگل�خش ــت،�جن رو�می�گذاش
ــی�کــه�در� ــا�کلبه�هایــی�تمامــا�چوب روســت��گه�گــداری�روســتایی�ظاهــر�می�شــد�ب
ــن�ســفر� ــذت�ای ــا�ل ــگ��کلبه�ه چشــم�انداز�ســفید�کوهســتان،�شــیروانی�های�رنگارن

را�دوچنــدان�می�کــرد�
�تراکــم�ســاکنان�بــه�انــدازه�ای�در�جنگل�هــای�فشــرده�کــم�اســت�کــه�طبیعــی�

صف طوالنی گردشگران برای بازدید از جسد سالم نگاه داشته شدن لنین در میدان سرخ. در فضای پشت آرامگاه لنین، مقبره رهبران شوروی سابق به چشم 
می خورد. روس ها، بیشترین دست گل را بر مقبره استالین گذاشته اند.

موزه جنگ مکانی جذاب و آموزنده برای نسل جدید روسیه است
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اســت�ســوخت�غالــب�اکثــر�مــردم�هیزم�هــای�درختان�در�زمســتان�باشــد�و�برداشــت�

ــه�طبیعــت�و�جنگل�هــا��وارد�نمی�کنــد� ــن�جنگل�هــا�فشــاری�ب از�ای
ــراق�در�فضــای�فرح�بخــش�تابســتانی� ــرم�زمســتانی�و�ات ــای�گ اقامــت�در�کلبه�ه
باشگیردســتان،�طیــف�گســترده�ای�از�خــوراک�و�نوشــیدنی�را�پیــش�رو�می�گــذارد��
خــوراک�در�روســیه�پرحجــم�و�سرشــار�از�کالــری�اســت���نمی�شــود�بــه�ایــن�مناطــق�
ــذ� ــا�شــیرینی�لذی ــس�شــیر�ترشــیده�اســب�را�ننوشــید�و�ی ــا��کومی ــرد�ام ســفر�ک

ــرد� ــان�نک ــوش�ج ــاک��Chak-Chakرا�ن چاک�چ
ســوپ�های�پرچــرب�حــاوی�گوشــت�و�ســبزیجات�کــه�بــه�آن�«بــورش»�
ــرغ�و�ماهــی� ــه�گوشــت�م ــی�اســت���البت ــد�گل�سرســبد�هــر�پیــش�غذای می�گوین
نیــز�در�صبحانه�هــا�ســرو�می�شــود�کــه�ایــن�بخشــی�از�فرهنــگ�غذایــی�روســیه�در�

فصــل�زمســتان�اســت�

بشنو از نی چون حکایت می کند ½
ســاقه�گیــاه�«کــورای»�بــرای�اهالــی�باشــگیر�خاســتگاه�ویــژه�ای�دارد��در�ضیافــت�
شــامی،�اســتاد�«یمیــل»�بــا�ســاقه�کــورای�حاضــر�شــد��او�زوائــد�و�برگ�هــای�ســاقه�
ــه� ــک�و�ب ــای�کوچ ــرون�آورد�و�حفره�ه ــب�بی ــک�از�جی ــی�کوچ ــد�و�چاقوی را�تکان
فواصــل�مشــخصی�را�بــر�روی�ســاقه�کنــدوکاری�کــرد��در�عــرض�چنــد�دقیقــه�درون�

ســاقه�دمیــد�و�ترانــه�ای�مختــص�بــه�اهالــی�باشــگیر�را�بــه�زیبــای�نواخــت�و�حاضران�
ــان� ــا�هم ــورای»�ی ــا�«ک ــا�را�ب ــته�م ــواز�برجس ــن�نی�ن ــرار�داد��ای ــر�ق ــت�تاثی را�تح
نــی�آشــنا�کــرد��در�ضیافت�هــای�مردمــان�باشــگیر�نــوای�حزن�انگیــز�نــی�پرطنیــن�
اســت��اهالــی�باشــگیر�از��کودکــی�دمیــدن�در�ایــن�ســاقه�را�می�آموزنــد�و�می�نوازنــد��
در�ایــن�ضیافــت�«شــریف�اف�دنیســالمویچ»�دهیــار�روســتا�از�ســبک�زندگــی�اهالــی�
باشــگیر�برایمــان�گفــت��ایــن�کــه�باشــگیر�تنهــا�جمهــوری�روســیه�اســت�کــه�دو�
ســازمان�فــدرال�بــر�طبیعــت�آن�نظــارت�دارد��بــا�توجــه�بــه�کار�حفاظــت�از�زنبورها�و�
حساســیت�نگهــداری�از�برخــی�گونه�هــا�مــردم�محلــی�ترغیــب�می�شــوند�تــا�بتواننــد�

همچنــان�ســبک�زندگــی�را�حفــظ�کننــد�
ــت�� ــردم�اس ــوزش�م ــد�دارد�آم ــر�آن�تاکی ــالمویچ�ب ــای�دنیس ــه�آق ــه�ای�ک نکت
ــا� ــتی�ب ــاط�درس ــد�ارتب ــت�نتوانن ــن�اس ــا�ممک ــتند�ام ــواز�هس ــد�مهمان�ن هرچن
ــادل�نظــر،� ــرای�تب ــرار�کننــد��او�احســاس�می�کــرد�کــه�ب گردشــگران�خارجــی�برق
نیازمنــد�مشــاوره�اســت��چالش�هــای�توســعه�پایــدار�البتــه�در�همــه�جوامــع�ماهیــت�
ــا�افتخــار�می�گفــت�باشگیردســتان�باوجودی�کــه�معــادن�غنــی� یکســانی�دارد�امــا�ب
ــع� ــن�مناب ــردای�از�ای ــه�بهره�ب ــردم�حاضــر�ب ــوم�دارد،�م ــی�طــال�و�اورانی ــواد�معدن م

ــان�تخــرب�نشــود�� ــا�طبیعت�ش ــی�نیســتند�ت زیرزمین

اهالی باشگیر در جذب گردشگران درمانی به الگوهای جالبی دست یافته اند. لجن های حاوی امالح غنی و معدنی با لوله به وان ها پمپاژ می شود.
در جای جای باشگیردستان چشمه های التیام بخش وجود دارد که در هر منطقه برای اهالی از تقدس برخوردار است. 
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غوطه در لجن های سالمت ½

ــگفت�انگیز� ــرات�ش ــه�تاثی ــش�ب ــال�ها�پی ــگیر�از�س ــی�باش ــا�و�اهال روس�ه
آگاه� شهروندان�شــان� ســالمت� روی� بــر� کوه�هــا� ایــن� چشــمه�های�
ــای� ــای�ج ــاب�در�ج ــدد�اعص ــای�تم ــر�مجتمع�ه ــن�خاط ــه�همی ــد�ب بوده�ان
�Krasnousolskــک� ــت��کراسنوسولس ــده�اس ــز�ش ــتان�تجهی ــن�کوهس ای
قدیمی�تریــن�ایــن�مجتمع�هــای�درمانــی�اســت�کــه�بهره�بــرداری�از�آن�
ــه�تنهــا�در�باشگیردســتان�بلکــه�در�تمامــی� ــه�ســال��1924بازمی�گــردد��ن ب
روســیه�شــهرت�دارد���این�جــا�در��140کیلومتــری��اوفــا�بیــش�از��200
چشــمه�بــا�ترکیبــات�غنــی�امالحــی�از�زمیــن�می�جوشــد�و�در�کنــار�
ــای� ــراه�لجن�ه ــه�هم ــمند�ب ــای�ارزش ــن��آب�ه ــولکا��Usolkaای ــه�س رودخان
ــی�و�تمــدد�اعصــاب� ــای�درمان ــرای�ســاخت�مجتمع�ه ــی�را�ب ــه�امکان رودخان
ــن�مجتمــع�توضیــح��مــی�داد� ــاره�ای فراهــم�کــرده�اســت���شــخصی�کــه�درب
ــای� ــر�معجزه�آس ــه�تاثی ــالدی�ب ــرن��16می ــگیر�از�ق ــی�باش ــه�اهال ــت�ک گف
نچــاوو� آلگســی� پروفســور� � بوده�انــد�� � آگاه� منطقــه� ایــن� �لجن�هــای�
ــات� ــر�ترکیب ــا��1907از�نظ ــال�های��1903ت ــن�س )Alexi�Nechaev(��بی
ــن� ــود�ای ــزارش�خ ــرد�و�در�گ ــش�ک ــه�را�آزمای ــن�منطق ــیمیایی�آب�ای ش

ترکیبــات�معدنــی�را��بــرای�درمــان�طیــف�گســترده�ای�از�بیماری�هــای�
�پوســتی،�عصبــی�و�گوارشــی�ســودمند�دانســت��حــاال�ایــن�مجتمــع�درمانــی�
ــی،� ــف�عضالن ــای�مختل ــاران�را�در�زمینه�ه ــده�بیم ــه�پرون ــکانی�دارد�ک پزش
اســتخوانی،�عصبــی�و�ســوهاضمه�مــورد�بررســی�قــرار�می�دهنــد�و�بــر�
اســاس�هــر�نــوع�بیمــاری�مــدت�اقامــت�و�نحــوه�اســتفاده�از�آب�هــا�را�تجویــز�
ــا� ــز�ب ــن�مرک ــه�ای ــدگان�ب ــه�کنن ــی�مراجع ــی�تمام ــد�درمان ــد��فرآین می�کنن
مشــورت�پزشــک�انجــام�می�شــود�کــه�معمــوال��10تــا��15روز�اقامــت�دارنــد��
ــای� ــه،�وارد�وان�ه ــی�از�دریاچ ــودکار�از�لوله�های ــه�صــورت�خ ــی��ب ــای�درمان ِگل�ه
ــرات�عمیقــی� ــا��40درجــه،�تاثی ــای��37ت ــی�می�شــود�و�در�دم ــن�مجتمــع�درمان ای
بــر�روی�پوســت�می��گــذارد��فــرد�طــوری�در�ایــن�ِگل�هــا�دراز�می�کشــد�کــه�محــل�
بیرونــی�قلــب�بــا�ِگل�هــای�داغ�در�تمــاس�نباشــد��ایــن�ِگل�هــا�پــر�از�مــواد�معدنــی�
ــل�و� ــی�و�درد�مفاص ــتی�عصب ــای�پوس ــرای�بیماری�ه ــه�ب ــت�ک و�آمینواسیدهاس

ــد� ــخیص�داده�ان ــودمند�تش ــی�آن�را�س ــای�گوارش بیماری�ه
مجتمع�هــای�دیگــر�همچــون�«آســی»�نیــز�هرکــدام�مجموعه�هــای�جاافتــاده�ای�
هســتند�کــه�در�ایــن�گشــت�چنــد�روزه�از�امکانــات�آنهــا�بازدیــد�شــد��ســفر�مثلثــی�
شــکل�مــا�بــه�روزهــای�پایانــی�نزدیــک�مــی�شــد�روز�آخــر�از�مــوزه�تاریــخ�اوفــا�دیدن�
کــردم��ایــن�مــوزه�تمــام�دیجیتــال�تاریــخ�روســیه�را�بــه�شــیوایی�تمــام�از�زمــان�اتراق�

کراسنوسولسک Krasnousolsk قدیمی ترین مجتمع های درمانی ایالت خودمختار باشگیردستان است که بهره برداری از آن به سال ۱۹۲4 بازمی گردد. نه تنها در 
باشگیردستان بلکه در تمامی روسیه شهرت دارد.  بیش از ۲۰۰ چشمه با ترکیبات غنی امالحی برای درمان بیماری های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
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ــه� ــه�گفت ــت��ب ــرده�اس ــو�ک ــن�بازگ ــاز�ریاســت�جمهوری�پوتی ــا�آغ چادرنشــین�ها�ت
ــای� ــی�از�برنامه�ه ــگ�بخش ــخ�و�فرهن ــی�تاری ــبک�از�معرف ــن�س ــوزه،�ای ــئول�م مس

دولــت�روســیه�اســت�تــا�در�تمامــی�جمهوری�هــا�گســترش�یابــد�
ــود�� ــا�ب ــران�برپ ــت�عکس�هــای�ای ــا�نمایشــگاه�موق ــردم�شناســی�اوف ــوزه�م در�م
ــران��و� ــن�ای ــی�بی ــی�و�تاریخ ــاط�اجتماع ــاره�ارتب ــی�درب ــوزه�توضیحات ــر�م مدی
باشگیردســتان�ارایــه�داد��او�می�گفــت�کــه�بــر�اســاس�شــواهد�تاریخــی�بیــن�بشــاگرد�
ــرای� ــود�دارد��ب ــی�وج ــاط�تاریخ ــای�اورال�ارتب ــتان�در�کوه�ه ــران�و�باشگیردس در�ای
ــا�لباس�هــای�خاکــی�وارد�می�شــود�بــه�او�می�گویــم� مثــال�هنــوز�هــم�هــر�کســی�ب
کــه�مگــر�از�خراســان�آمــده�ای!�در�ســابقه�تاریخــی�مــا��گویــا�نیــاکان�مــا�در�عبــور�از�
کویــر�و�خراســان،�گــرد�خــاک�ایــران�بــر�لباس�هایشــان�داشــته�اند�و�همیــن�موضــوع�
در�ضرب�المثلــی�در�باشگیردســتان�فراگیــر�شــده�اســت�و�کســی�کــه�گــرد�و�خــاک�

ــر�لبــاس�دارد�بــه�او�می�گوییــم�انــگار�مســافر�خراســان�هســتی! ب
او�دســتور�داد�تــا�طــالی�یکپارچــه��4کیلوگرمــی�مــوزه�را�آورنــد�تــا�بــا�آن�عکــس�
بگیــرم�ایــن�از�معــدود�طالهایــی�بــود�کــه��بــا�ایــن�وزن�در�منطقــه�وایمــان�در�ســال�

�1992کشــف�شــد�و�بــرای�اهالــی�باشــگیر�از�ارزش�باالیــی�برخــوردار�اســت�

چند راهکاری عملیاتی ½
مــراوادات�تجــاری�و�گردشــگری�میــان�مردمــان�روســیه�و�ایــران�آینده�درخشــانی�

را�پیــش�رو�دارد���امکانــات�غنــی�روســیه�بــرای�طیــف�گســترده�ای�از�هموطنــان�مــا�
ــود�� جاذبه�هــای�نهفتــه�دارد�و�ایــن�در�جمهــوری�باشگیردســتان�کامــال�ملمــوس�ب

بنابرایــن�می�تــوان�از�چنــد�زاویــه�بــه�دســتاوردهای�بیشــتر�امیــدوار�بــود�
-�تجربیــات�باشگیردســتان�در�مدیریــت�مراکــز�درمانــی�و�مجتمع�هــای�ســالمت�
ــق�وزارت�بهداشــت� ــد�از�طری ــات�می�توان ــن�تجربی ــتودنی�اســت��ای ــتی�س ــه�راس ب
ــرد�� ــرار�بگی ــی�ق ــرمایه�گذاران�ایران ــار�س ــالمت�در�اختی ــگری�س ــه�گردش و�کمیت
روس�هــا�در�ایــن�میــان�می�تواننــد�بــرای�توســعه�ایــن�مجتمع�هــا�مشــاوره�بدهنــد�
ــرواز� ــد�پ ــر�می�رس ــد��به�نظ ــامان�دهن ــترک�را�س ــرمایه�گذاری�های�مش ــی�س و�حت
مســتقیم�میــان�اوفــا�بــا�تهــران�و�یــا�کیــش�از�توجیــه�مناســب�برخــوردار�باشــد��در�
زمینــه�گردشــگری�اهالــی�باشــگیر�کــه�عمومــا�مســلمان�هســتند�در�فصــل�ســرد�به�
ــی�و� ــای�درمان ــا�از�مجتمع�ه ــال�ایرانی�ه ــند�و�متقاب ــارس�می�رس ــج�ف ــای�خلی آب�ه
طبیعــت�بکــر�چــه�در�فصــل�زمســتان�و�یــا�تابســتان�اســتفاده�می�کننــد��بــه�ایــن�
ترتیــب،��پــرواز�مســتقیم�بــه�مقصــد�فــرودگاه�بیــن�المللــی�اوفــا�می�توانــد�هزینــه�

بســته�های�ســفر�را�بــرای�توراپراتورهــا�بــه�میــزان�قابــل�توجهــی�کاهــش�دهــد�
-�امــروز�گردشــگران�بــه�دنبــال�مســیرهای�جدیــد�هســتند�و�دســتکم��ترکیبــی�
�از�مســیرهای�کالســیک�و�مســیرهای�کمتــر�پیمــوده�شــده�را�می�پســندند�
بعــد�از�ســپری�شــدن�جــام�جهانــی�فوتبــال�ایــن�مســیرهای�جدیــد�در�کانــون�توجه�

گردشــگران�قــرار�می�گیــرد��

غار آبی کاپووایا متعلق به دوران زمین شناسی کرتاسه با دهانه بزرگ که در پیچ و خم های کوهستان 
پنهان مانده است. نقاشی های انسان های اولیه در ورودی غار به چشم می خورد.

طالی یکپارچه 4 کیلوگرمی در موزه اوفا.
 مدیر موزه اجازه داد تا با این تکه طالی کشف شده  

عکس بگیرم. این از معدود طالهایی است که با این وزن 
باال در منطقه وایمان در سال ۱۹۹۲ کشف شد و برای اهالی 

باشگیر از ارزش باالیی برخوردار است
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۱. خرید کریسمس در چراغانی های پر زرق وبرق شهر ½
بسیاری�معتقدند�خرید،�از�لذت�بخش�ترین�کارهایی�است�که�می�توان�به�
آن�پرداخت؛�خرید�کریسمس�که�جای�خود�دارد��در�شب�های�بلند�زمستان،�
طوالنی�تری� ساعات� مردم� باالی� تقاضای� به� پاسخگویی� برای� فروشگاه�ها�
و� َهُردز� زنجیره�ای� فروشگاه�های� خیره�کننده�ی� ویترین�های� از� بازمی�مانند��
لیِبرتی )Harrods and Liberty( تا�بازارهای�مخصوص�کریسمس�در�میدان�
بودجه�ای� هر� با� باالخره�هرکس� دیگر؛� موارد� بسیاری� و�  )Leicester( لستر�
می�تواند�خرید�دلخواهش�را�انجام�داده�یا�هدیه�کریسمس�موردنظرش�را�تهیه�
�،)Mayfair( ِمی�فِر  ریجنت،� و� آکسفورد� خیابان�های� کاونت�گاردن،� به� کند��
نایت�بریج�)Knightsbridge( و�وست�فیلد )Westfield(�نیز�حتماً�سری�بزنید�

۲. نورهای خیره کننده  زمستان ½
یکی�از�جاذبه�های�شناخته�شده�لندن�نورپردازی�های�بی�نظیر�ساختمان�های�
مشهور�در�سرتاسر�آن،�هم�زمان�با�انواع�مراسم�و�جشن�های�اجتماعی،�ملی�
و�مذهبی�است��از�ویترین�های�پرآوازه�در�خیابان�های�آکسفورد�و�ریجنت�
گرفته�تا�تزئینات�کریسمس�در�کاونت�گاردن،�بازدیدکنندگان�با�قدم�زدن�
زیر�نورهای�چشمک�زن،�نه�تنها�به�طور�ناخودآگاه�درگیر�حال�وهوای�جشن�
و�شادی�با�دوستان�و�اقوام�می�شوند،�بلکه�اغلب�تحت�تأثیر�شکوه�و�عظمت�
نیز�قرار�می�گیرند��امسال�چراغ�های�کریسمس�خیابان�آکسفورد�در� آن�ها�
هفتم�نوامبر�روشن�خواهند�شد:�تجربه�ای�که�تماشای�آن�به�معنای�واقعی�

کلمه�می�ارزد�

٨ جاذبه دیدنی لندن 
پایتخت انگلستان در شب

از�پاییز�تا�زمستان،�هرچه�به�انتهای�سال�نزدیک�می�شویم،�شب�هایی�طوالنی�و�
افراد� پرمشغله�ترین� برای� را�حتی� زمان� بهترین� نفره(،� البته�دو� )و� هوایی�دل�نشین�
میان�ما�مهیا�می�کند�تا�زمان�بیشتری�در�کنار�خانواده،�همسر،�دوستان�و�به�طورکلی�
عزیزانمان�باشیم،�از�باهم�بودن�لذت�ببریم�و�در�گرمای�خانواده�شاد�باشیم��ازاین�رو�
از� فارسی�زبان�یکی� تنها�کاپیتان� با� نوروز،�در�سفر� ایام� یلدا�و�سپس� بهانه�شب� به�
بزرگ�ترین�خطوط�هوایی�دنیا،�کامی�جانسون�همراه�شدیم�و�از�او�پرسیدیم�به�عنوان�
یک�جهانگرد،�کدام�شهر�را�برای�لذت�گذران�شب�های�طوالنی�سال�پیشنهاد�می�کند�

�پس�با�ما�همراه�باشید�تا�در�شماره�های�دی�و�بهمن�ماهنامه�سفر،�فهرستی�از�
جذاب�ترین�فعالیت�ها�و�دیدنی�های�لندن�در�شب�را�مرور�کنیم��بی�تردید�هم�پوشانی�
از� اروپا� در� میالدی� نوی� سال� شب�های� با� یلدا� جشن� و� سال� شب� طوالنی�ترین�
جذابیت�های�این�نوشتار�بوده�و�مثل�همیشه�امیدواریم�راهنمای�مناسبی�برای�سفر�

شما�باشیم�
این�شما�و�این�هم�بهترین�مکان�های�سرگرمی�به�انتخاب�خلبان�بریتیش�ایرویز،�در�

شب�های�یکی�از�قدیمی�ترین�و�گردش�خیزترین�شهرهای�اروپا�

۲

۱ ۳
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۳. گذران شب ها با اسکیت  روی یخ ½
اگر�از�کنار�ساختمان�زیبای�آلفرد�واترهاوس�گذشتید،�حتماً�به�محیط�
مقابل�سری�بزنید�و�به�روی�پیست�یخ�موزه�تاریخ�طبیعی�لندن�اسکیت�
کنید��به�هیچ�وجه�فرصت�نوشیدن�هات�چاکلت�های�لوکس�این�نقطه�بکر�از�
پایتخت�انگلستان�را�از�دست�ندهید��این�مجموعه�هر�شب�تا�ساعت��10به�

روی�بازدیدکنندگان�باز�است�

یخی  ½ کلبه های  در  قطبی  هیجان انگیز  تجربه ی   .4
تیمز رودخانه ی 

از�چشم�انداز�تاوربریج )Tower Bridge( و�برج�لندن�در�ایگلوها�)کلبه�های�
یخی(�قطبی�حتما�لذت�ببرید��اشتباه�نمی�کنید،�در�فضای�خارجی�رستوران�
پالستیکی� قالب�های� از� استفاده� با� ایگلوهایی� �)Coppa Club( الب  کوپا�
به�جای�یخ�ساخته��شده�اند�که�می�توان�نمای�دیدنی�از�چراغانی�های�شهر�
را�در�شب�ازآنجا�تماشا�کرد��پیش�از�حرکت�باید�این�ایگلوها�را�رزرو�کرد،�
زیرا�تقاضاکننده�زیاد�است�و�همان�فقط�هشت�نفر�فضا�در�هر�یک�از�این�

ایگلوها�

۵. با پاپانوئل از نزدیک آشنا شوید ½
داد،� انجام� کودکی� در� می�توان� که� کارهایی� هیجان�انگیزترین� از� یکی�
مالقات�با�سانتا�)بابانوئل(�در�زمان�کریسمس�است��خوشبختانه،�او�امسال�
قرار�است�به�همه�سوراخ�سمبه�های�لندن�سری�بزند،�از�هملیز�گرفته�تا�
باغ�های�گیاه�شناسی�پادشاهی )Key Gardens(��اگر�به�همراه�دوستان�یا�
اقوامتان�به�دنبال�شب�یلدایی�به�یادماندنی�در�لندن�هستید،�می�توانید�چند�
روز�زودتر�به�جای�شب�کریسمس�)�24دسامبر(،�در�طوالنی�ترین�شب�سال�
)�21دسامبر(�به�دیدن�سانتا�رفته�و�زودتر�هدایای�کریسمس�خود�را�از�او�

بگیرید�

۶. نظاره گر زیبایی تاور بریج باشید ½
تاور�بریج )Tower Bridge(�نه�تنها�یکی�از�عجایب�مهندسی�در�جهان�
از� برمی�گردد،� پیش� سال� �120 از� بیش� به� ساختش� چون� بلکه� است،�
مشهورترین�و�شناخته�شده�ترین�سازه�های�جهان�است��چه�تصمیم�بگیرید�
از�روی�آن�پیاده�راه�بروید�و�چه�بخواهید�سوار�بر�تاکسی�از�آن�عبور�کنید،�
این�پل�متحرک�و�حیرت�انگیز�از�جذابیت�هایی�است�که�هیچ�گردشگری�
برای� که� درزمانی� سازه� این� زیبایی� بدهد�� دست� از� را� آن� تماشای� نباید�

کریسمس�باز�می�شود،�دوچندان�است�

۷. شام روی رودخانه ی تیمز ½
گشت�وگذار�در�شهر�لندن�می�تواند�خسته�کننده�باشد،�بنابراین�بهترین�
راه�برای�به�پایان�بردن�روز،�سواری�بر�یکی�از�قایق�های�مشهورترین�رودخانه�

جهان�زیر�نور�ستارگان�است��
و� بین�المللی� غذاهای� از� خود� دوستان� و� خانواده� اعضای� با� می�توان�
لذت� قایق�ها�سرو�می�شوند،� این� رستوران�های�شناور� در� که� فوق�العاده�ای�
از�این�قایق�ها�سازه�هایی�شیشه�ای�دارند�که�در�آن�ها�می�توان� برد��برخی�

مناظر�شهری�لندن�را�نیز�تماشا�کرد�

۸. به سیاحت در درختستان های مسحورکننده بروید ½
حقیقتاً� جهان� در� مکانی� به� که� ساله�ای� �600 باغ� از� بازدید� فرصت�
وصف�نشدنی� سیاحت� ندهید�� دست� از� را� است� تبدیل�شده� جادویی�
و� خانواده�ها� برای� �،)Syon Park( سایِن  پارک� درختستان�های� در�
شمار� به� صمیمانه�ای� و� آرام�بخش� فعالیتی� سنی،� گروه� هر� از� دوستان�
بازدیدکنندگان روی� به� الی��8:00شب،� از�ساعت��6:30 باغ� این� �می�آید��

�باز�است�

۷

۶

۸

۵
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بدون بلگراد، 
زندگی چیزی کم دارد!

گزارش و عکس: همایون ذرقانی

صربســتان بــا حــذف روادیــد بــرای ایرانیــان، بــازار گردشــگری خــود را بــه عنــوان یــک مقصــد جدیــد 
توســعه می دهــد. ایــن کشــور هنــوز عضــو شــنگن نیســت حــال آن کــه تــا حــدود زیــادی از اســتانداردهای 
ســبک زندگــی اروپایــی کشــورهایی چــون مجارســتان و اتریــش بهره منــد اســت. ایــن ویژگی هــا می توانــد 
بــرای ســفر هموطنان مــان جــذاب باشــد. بــه ویــژه آن دســته کــه نمی خواهنــد گرفتــار تشــریفات روادیــد 

ــوند. شنگن بش
موقعیــت راهبــردی صربســتان در گــذر تاریــخ بــا نامالیمــات فراوانــی همــراه بــوده و در مــوارد بســیاری 
ــه خــود دیــده اســت. حــاال، صرب هــا منافــع  وضعیــت بحران خیــز، نزاع هــای منطقــه ای و بین المللــی را ب
خــود را در آرامــش می جوینــد و بــا گســترش روابــط گردشــگری در تــالش  هســتند تــا زیبایی هــای فــراوان 
ایــن منطقــه را بــرای جــذب گردشــگران بین المللــی بــه ویــژه شــهروندانی از جمهــوری اســالمی ایــران بــه 
ــی  ــده و بخش های ــران ش ــا وی ــمکش ها باره ــا و کش ــان نزاع ه ــور در جری ــن کش ــی از ای ــد. مناطق کار گیرن
ــده از  ــود و تندیس هــای برجــا مان از ایــن ســرزمین از دســت رفتــه اســت. ایــن موضــوع را از  بناهــای یادب
امپراتوری هــای اتریــش، عثمانــی و مجارســتان می تــوان فهمیــد کــه ســال ها بــرای در اختیــار گرفتــن ایــن 

ســرزمین و منابــع طبیعــی آن در کشــمکش بودنــد. 

قلعه پترووارادین در شهر نوی ساد در ایالت خودمختار «ویودینا» در شمال غرب صربستان واقع است
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صربســتان�مرکــز�و�غــرب�اروپــا�را�بــه�کشــورهای�یونــان،�ترکیــه،�قــاره�آســیا،�آفریقــا�
ــرار� ــه�از�ق ــم�این�ک ــتان�به�رغ ــی�صربس ــد��اهال ــد�می�ده ــه�پیون ــه�خاورمیان و�منطق
گرفتــن�کشورشــان�در�قلــب�ایــن�مســیر�مواصالتــی�گریز�ناپذیــر،�رنــج�و�خســارت�های�
زیــادی�را�متحمــل�شــده�اند،�امــا�بــا�یــک�مشــاهده�اجمالــی�مهمان�نــواز�هســتند��نکتــه�
قابــل�توجــه�در�ایــن�ســرزمین�تســلط�مــردم�بــه�زبــان�انگلیســی�اســت��صربســتان�در�
قلــب�بالــکان�جایــگاه�خــود�را�در�چهــارراه�اروپــا�بیــن�شــرق�و�غــرب�بــه�رخ�می�کشــد�
ــا�هواپیمــا�گزینــه�اول�اســت��ســفر�زمینــی�بــه�دلیــل�ایــن� ســفر�بــه�صربســتان�ب
ــی�و�بلغارســتان�عضــو�شــنگن�هســتند� ــه�رومان ــن�کشــور�از�جمل ــه�همســایگان�ای ک
دشــوار�و�مســتلزم�تشــریفات�زیــاد�اســت��هواپیمایــی�ترکیــش�در�ایــن�بــازار،�توانســته�
ــکان� ــاعت�ام ــطه�دو�س ــه�واس ــتانبول�ب ــق�اس ــد��از�طری ــته�باش ــش�رو�داش ــش�پی نق
ارتبــاط�بــا�بلگــراد�فراهــم�می�شــود��بلگــراد،�پایتخــت�صربســتان،�در��400کیلومتــری�

پایتخت�هــای�اصلــی�منطقــه�قــرار�دارد،�و�بــه�همیــن�دلیــل�بــه�مرکــزی�بــرای�بازدیــد�
از�مقاصــد�متنــوع�اروپــای�جنــوب�شــرقی�تبدیــل�شــده�اســت��چنانچــه�مســافر�بخــش�
ــالن� ــه�از�س ــت�ک ــد�داش ــکان�را�خواهی ــن�ام ــید�ای ــش�باش ــی�ترکی ــاری�هواپیمای تج
ــورک�اســتانبول�� ــرودگاه�آتات ــز�در�ف ــی�نی ــن�شــرکت�هواپیمای ــی�ای اختصاصــی�پذیرای
بهره�منــد�شــوید��در�ســال��2017«اســکای�ترکــس»�کــه�بــه�شــرکت�های�هواپیمایــی�
ــوان�� ــه�عن ــش�را�ب ــی�ترکی ــی�هواپیمای ــالن��اختصاص ــات�س ــد�امکان ــاز�می�ده امتی
�cipــالن� ــي�در�س ــن�پذیرای ــس�کالس��و�بهتری ــرواز�در�بیزین ــي�در�پ ــن�پذیرای بهتری

معرفــی�کــرده�اســت�
ــراد�شــدم�� ــرودگاه�بازســازی�شــده�نیکــوال�تســال�در�بلگ ــری�وارد�ف ــک�روز�اب در�ی
ــود�� ــرده�ب ــذب�ک ــود�ج ــه�خ ــافر�را�ب ــون�مس ــال��5�،2016میلی ــرودگاه�در�س ــن�ف ای
ــه�کشــور�صربســتان�اســت�� ــت�دارد�و�نقطــه�ورود�ب ــر�جمعی ــون�نف ــراد��1.7میلی بلگ
هــوای�مــاه�مهــر،�و�خنــکای�پاییــز�بســیار�دلپذیــر�اســت��گشــت�و�گــذار�را�از�مرکــز�
ــود�را� ــی�خ ــیاق�قدیم ــبک�و�س ــان�س ــا�هم�چن ــا�و�مغازه�ه ــردم��خانه�ه ــاز�ک ــهر�آغ ش

حفــظ�کرده�انــد��در�میانــه�میــدان�جمهــوری،�تندیســی�از�شــاهزاده�صــرب�ســوار�بــر�
ــان� ــد���خیاب ــاره�می�کن ــه�دوردســت�ها�اش ــا�دســت�ب ــه�ب ــود�ک ــاهده�می�ش اســب�مش
مشــرف�بــه�آن�«کنــز�میخایلــوا»�محــل�اجتمــاع�رهگــذران�و�گردشــگران�اســت��مرکــز�
خریــد�شــهر�بلگــراد،�گــذرگاه�جذابــی�بــرای�پیــاده�روی�اســت��ایــن�گردشــگاه�میــدان�
ــان� ــد��نقاش ــد�می�ده ــدان�)Kalemegdan(�پیون ــه�مگ ــتان�کال ــه�بوس ــوری�را�ب جمه
ــد�� ــان�بســاط�پهــن�کرده�ان ــن�خیاب هنرمنــد�و�فروشــندگان�کتــاب�در�جــای�جــای�ای
ــه�چشــم�می�خــورد�کــه� ــان�ب ــن�خیاب بناهــای�تاریخــی�و�فرهنگــی�ارزشــمندی�در�ای
بــرای�نمونــه�می�تــوان�بــه�هتــل�سرپســکا�کرونــا�)ملقــب�بــه�تــاج�صربســتان(�اشــاره�
ــی� ــراد�تلق ــتوران�بلگ ــن�رس ــدان�دور�مجلل�تری ــه��چن ــال�هایی�ن ــا�در�س ــن�بن ــرد��ای ک
می�شــد�و�حــاال�بــا�تغییــر�کاربــری�تبدیــل�بــه�کتابخانــه�شــهر�شــده�اســت��امــا�یکــی�از�
جالب�تریــن�مکان�هــا�کــه�گردشــگران�ایرانــی�نبایــد�از�قلــم�بیاندازنــد�بازدیــد�از�مــوزه�

«نیــکال�تســال»�نابغــه�و�دانشــمند�صــرب�اســت��تســال�هــم�عصــر�تومــاس�ادیســون�بود�
کــه�بــه�آمریــکا�مهاجــرت�کــرد��نظــر�غالــب�ادیســون�در�انتقــال�بــرق�از�طریــق�دکل�هــا�
ــدع�آن� ــه�نیکــوال�تســال�مب ــرق�ک ــال�بی�ســیم�ب ــده�انتق ــا�ای ــداد�ت و�ســیم�ها�اجــازه�ن
ــد�کــه� ــا�دادن ــه�دســت�م ــی�را�ب ــا�در�همیــن�مــوزه،�مهتابی�های ــر�شــود��ام ــود�فراگی ب
ــی�منتقــل�می�شــد�و� ــوک�مهتاب ــه�ن ــه�طــور�بی�ســیم،�ب ــر��ب ــق�یــک�روت ــرق�از�طری ب
آن�را�روشــن�می�کــرد��ایــن�مــوزه�علمــی�بــرای�عالقه�منــدان�بــه�مهندســی�و�فیزیــک�
خاطره�انگیــز�و�جالــب�توجــه�اســت��خاکســتر�نیکــوال�تســال�در�گــوی�طالیــی�همــراه�

بــا�وســایل�شــخصی�او�نگهــداری�مــی�شــود�
فروشــگاه�ها�و�برندهــای�تجــاری،�جــای�جــای�بلگــراد�را�هماننــد�ســایر�شــهرهای�
ــای� ــال�قلعه�ه ــن�ح ــد��در�همی ــح�کرده�ان ــری�فت ــس�از�دیگ ــی�پ ــا�یک ــدرن�اروپ م
ــی� ــا�خال ــدن�آن�ه ــه�دی ــد�ک ــاز�برجــای�مانده�ان ــرد�شــهر�از�دیرب ــز�گرداگ ــی�نی قدیم
از�لطــف�نیســت��نمونــه�آن�قلعــه�بســیار�بلنــد�بلگــراد�اســت�کــه�ایــن�امــکان�را�بــرای�
رهگــذران��ایجــاد�می�کنــد�صحنــه�شــکوهمند�و�پرجلــوه�ای�از�شــهر�-�دلتــای�حاصــل�

عقربه بزرگ ساعت قلعه پترووارادین ساعت شمار استکسب وکار در خیابان »کنز میخایلوا« در�مرکز شهر بلگراد
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ــن�محصــوالت� ــه�تماشــا�بنشــینند��ای ــوب»�را�ب ــه�«ســاو»�و�«دان از�الحــاق�دو�رودخان
گردشــگری�اصلــی�بلگــراد�بــرای�بــازار�بین�المللــی�اســت��بازدیدهــای�شــهری،�خریــد،�
رودخانــه�دانــوب،�میــراث�فرهنگــی�و�تاریخــی،�تفریحــات�ماجراجویانــه�و��جشــنواره�ها�

در�سرتاســر�ســال�برپاســت�
ــیاه،�راه� ــای�س ــی�اش�در�دری ــد�نهای ــای�مقص ــا�دلت ــود�ت ــمه�خ ــوب�از�سرچش دان
ارتباطــی�عمــده�و�اصلــی�در�میــان��10کشــور�اروپاســت��آلمــان،��اتریــش،�اســلواکی،�
مجارســتان،�کرواســی،�صربســتان،�رومانــی،�بلغارســتان،�مولــداوی�و�اوکرایــن�را�در�بــر�
می�گیــرد���588کیلومتــر�از�رودخانــه�دانــوب�یعنــی�چیــزی�در�حــدود�یــک�پنجــم�کل�

ــذرد� ــتان�می�گ ــی�صربس ــان�اراض ــول�آن�از�می ط
بــه�ویــژه�کــه�رودخانــه�زیبــای�دانــوب�زیبایی�هــای�بلگــراد�را�دوچنــدان�می�کنــد��
دو�رودخانــه�«ســاوا»�و�«دانــوب»�در�دژ�بلگــراد�بــه�هــم�می�رســند�کــه�توســط�پــارک�

ــا� زیبــای�کالمگــدان�احاطــه�شــده�اســت��همین�طــور�گســتره�وســیعی�از�هتل�هــای�ب
ــی� ــج،�هم�چنیــن�خدمات ــا�برندهــای�تجــاری،�بوتیــک�هتل�هــای�دن کیفیــت�همــراه�ب
بــرای�رویدادهــای�تجــاری�و�مســافران�تجــاری�MICE،�بلگــراد�را�بــه�یکــی�از�مقصدهای�

پیــش�رو�تجــاری�و�رویــدادی�دنیــا�تبدیــل�کــرده�اســت�
بــه�فاصلــه�کمــی�از�بلگــراد�در�ســواحل�دو�طــرف�رودخانــه�دانــوب،�منطقــه�«زمون»��
بخــش�مســتقلی�از�شــهر�اســت��بــه�نوعــی�منطقــه�حومــه�ای�اســت�کــه�رســتوران�های�
ــن�رســتوران�ها� ــد��ای ــدا�کنی ــد�پی ــوب�را�در�آن�می�توانی ــه�دان ــدد�حاشــیه�رودخان متع
متنــوع�هســتند�و�معماری�هــای�جالــب�و�گیرایــی�دارنــد���زمــون�یــک�منطقــه�فرهنگــی�
ــه�شــمار�مــی�رود��این�جــا�محــل�زندگــی�نویســندگان�و�هنرمنــدان�سرشــناس� هــم�ب
صــرب�اســت�از�جملــه�ایــن�کــه�«اســکادارلیا�ایواندریــج»�کــه�رمانــش��جایــزه�نوبــل�
گرفــت��حــاال�خیابانــی�بــه�نــام�اســکادارلیا��چهــره�ســنتی�صربســتان�را�بــه�خوبــی�بــه�
نمایــش�گذاشــته�اســت��شــاعران�و�نقاشــان�در��اســکادارلیا�پاتــوق�داشــتند�و�هنــوز�هــم�
ــه� ــان�ب ــود��خیاب ــت�می�ش ــه�یاف ــن�منطق ــری�در�ای ــری�هن ــی�گال ــل�توجه ــداد�قاب تع

طــور�ســنتی�بــا�قلوه�ســنگ�ها�ســنگفرش�و�همــوار�شــده�اســت��و�نوازنــدگان�خیابانــی�
ــازه�بخشــیده�اند� شــب�هنگام�حــس�و�حــال�گــذر�در�منطقــه�را�روحــی�ت

ــود� ــه�یادب ــوید�ک ــرو�می�ش ــام�گاردوش�روب ــا�ن ــتوار�ب ــی�اس ــا�برج ــون»�ب در�«زم
امپراتــوری�مجارســتان�اســت��نمونه�هــای�قبلــی�از�ایــن�بــرج�در�ایــن�منطقــه�تخریــب�
ــده�و�موجــب� ــالم�مان ــزی�س ــور�حیرت�انگی ــه�ط ــه�ب ــه�ای�اســت�ک ــا�نمون ــده�و�تنه ش
مباهــات�و�افتخــار�مــردم�زمــون�اســت��از�بلنــدای�بــرج�گاردوش،�پیــج�و�تــاب�رودخانــه�
دانــوب�را�بــه�زیبایــی�مشــاهده�می�کنیــد��ایــن�بــرج�زمانــی�مــرز�بیــن�دو�امپراتــوری�
اتریــش�و�ترک�هــاي�عثمانــي�بــود�و�حــاال�حوالــی�آن�را�رســتوران�هاي�ســنتي�فــراوان�

احاطــه�کــرده�اســت�
از�بلگــراد،�دسترســی�بــه�بســیاری�از�مکان�هــا�و�طبیعــت�اطــراف�امکان�پذیــر�شــده�
ــگ� ــان�«نزنن ــه�در�آن�یادم ــام�دارد��ک ــا،�آواال�ن ــای�زیب ــن�مکان�ه ــی�از�ای ــت��یک اس

یونــاکا»�)مقبــره�ســرباز�گمنــام(�بــه�یــاد�کشته�شــدگان�جنــگ�جهانــی�اول�خودنمایــی�
ــر�در� ــوروش�کبی ــگاه�ک ــاری�آرام ــود،�از�معم ــای�یادب ــن�بن ــاخت�ای ــد��در�س می�کن
ــه� ــت�منطق ــاد�هش ــر�نم ــم�دخت ــمه�عظی ــت�مجس ــد��هش ــام�گرفته�ان ــارگاد�اله پاس

ــد� ــر�شــانه�گرفته�ان ــود�را�ب ــای�یادب ــن�بن یوگســالوي�ســابق�ســقف�ای

«نوی ساد» آتن صربستان ½
بلگــراد�را�بــه�مقصــد�اســتان�خودمحتــار�«ویوودینــا»�بــه�مرکزیــت�«نوی�ســاد»�در�
شــمال�غــرب�صربســتان�تــرک�می�کنــم��اصطــالح�«ویوودینــا»�در�واقــع�یــک�صفــت�
ملکــی�اســت�و�بــه�ایــن�معنــی�کــه�شــهر�بــه�طایفــه�ویوودهــا�تعلــق�دارد��تــا�اواخــر�
ــد� ــش�اداره�می�ش ــتان�-�اتری ــاهی�مجارس ــت�پادش ــا�تح ــی�اول،�ویوودین ــگ�جهان جن
ــوی� ــگ�ب بنابرایــن�شــیوه�معمــاری،�هنــر،�فرهنــگ�و�آشــپزی�ایــن�منطقــه�تمــام�رن

ــی�ها�را�دارد�� ــا�و�اتریش ــبک�مجاره س
ــوان� ــه�عن ــه�از�آن�ب ــاد�اســت�ک ــی�زی ــار�تاریخــی�و�قدیم ــدر�آث ــاد»�آن�ق �«نوی�س

موزه جنگ در بلگراد از تاریخ پرفراز و نشیت این سرزمین حکایت داردزندگی یک روز عادی در بلگراد
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آتــن�صربســتان�یــاد�می�کننــد���از�بلگــراد�تــا�«نوی�ســاد»�دشــت�وســیعي�بــا�
بزرگراهــي�فــراخ�پیــش�روســت��در�ادامــه�جــاده�دوبانــده�معمولــي�اســت�کــه�پلیــس�

بادوربین�هــاي�دســتي�ترافیــک�را�می�پایــد�
ــم� ــر�می�روی ــا�هرچــه�جلوت ــی�می�پیچــد�و�از�آن�ج ــاده�فرع ــه�ســمت�ج خــودرو�ب
جــاده�بــه�ســمت�«نوي�ســاد»�باریک�تــر�و�ســرانجام�رنــگ�و�بــوی�جاده�هــای�
ــال�فرصــت� ــود�متقاب ــر�می�ش ــی�کندت ــد�رانندگ ــرد��هرچن ــود�می�گی ــه�خ ــتایی�ب روس
ــاي� ــم�تپه�ه ــچ�و�خ ــم��پی ــاهده�کنی ــیر�را�مش ــای�مس ــا�زیبایی�ه ــم�ت ــتری�داری بیش
ــا� ــاران�ب ــت��ب ــش�روس ــاورزی�پی ــوالت�کش ــار�از�محص ــت�های�سرش ــبز�و�دش سرس
ــزوده� ــوا�اف ــت�ه ــه�لطاف ــد�و�ب ــورد�می�کن ــودرو�برخ ــره�خ ــه�پنج ــتری�ب ــرعت�بیش س

ــود� ــنتي�تر�مي�ش ــه�س ــت�منطق ــي�روم�باف ــر�م ــه�جلوت ــود��هرچ می�ش
ــرن��19را� ــی�ق ــبک�زندگ ــار�و�س ــوان�آث ــوز�می�ت ــهر�هن ــن�ش ــای�ای ــای�ج در�ج
ــه�در� ــوب�چ ــه�دان ــاد»�از�رودخان ــر�«نوی�س ــزار�نف ــت��300ه ــرد��جمعی ــاهده�ک مش
ــرد��در�بلنــدای�شــهر،� زمینــه�گردشــگری�و�چــه�در�زمینــه�حمــل�و�نقــل�بهــره�می�ب
ــام�«پتــرو�وارادیــن»�خودنمایــی�می�کنــد�کــه�بخــش� ــا�ن قلعــه�مشــهور�ایــن�شــهر�ب
مهمــی�از�ایــن�قلعــه�گالــري�آثــار�هنــری،�مــوزه،�رصدخانــه�و�آرشــیو�شــهر�و�نمایشــگاه�
اســت��پترووارادیــن�بزرگتریــن�قلعــه�در�صربســتان�اســت��هجــوم�مهاجران�در�مقیاســی�

ــر� ــوب،�در�اواخ ــه�دان ــاحل�ســمت�چــپ�رودخان ــع�در�س ــه�ای�واق ــه�منطق ــترده�ب گس
قــرن��17موجــب�شــد�تــا�ایــن�قلعــه�پــا�بگیــرد��مــکان�قلعــه�کنونــی�بنــا�بــه�شــواهد�
باستان�شناســی�کوچــگاه�انســان�های�اولیــه�بــود�و�اولیــن�قلعــه�را�رومیــان�برپــا�
کردنــد���امپراتــوری�اتریــش�دو�بــار�ایــن�قلعــه�را�فتــح�کــرد��در�بخــش�مرکــزي�شــهر�
«نوی�ســاد»�در�میــدان�ازادي،�کلیســای�مریــم�مقــدس�و�ســاختمان�تئاتــر�ملــی�متعلــق�

بــه�قــرن��18پرابهــت�و�ســالم�برپــا�مانــده�اســت��
در�بــاالی�قلعــه�بــرج�ســاعت�قــرار�گرفتــه�اســت�کــه�برخــالف�ســاعت�های�معمولــی�
ــه� ــوردان�رودخان ــا�دریان ــک�ت ــه�کوچ ــه�عقرب ــت�ن ــمار�اس ــزرگ�ساعت�ش ــه�ب عقرب
دانــوب�بتواننــد�از�فاصلــه�دور�زمــان�را�تشــخیص�دهنــد�حاجت�منــدان�و�عاشــقان�بــر�
ــا�ایــن� ــرج�ســاعت�تعبیــه�شــده،�قفل�هایــی�را�بســته�اند�ب ــا�دور�ب نرده�هایــی�کــه�دورت

آرزو�کــه�روزی�بخــت�و�اقبالشــان�گشــوده�شــود�
ــان� ــدت��4روز�میزب ــه�م ــه�ب ــن�منطق ــی�ای ــم�اهال ــتان�ه ــل�تابس ــدای�فص �در�ابت
ــه� ــام���exitهســتند��کلیــه�عالقه�منــدان�ب ــا�ن ــا��ب بزرگتریــن�جشــنواره�موســیقی�اروپ
موســیقی�از�نقــاط�مختلــف�جهــان�بــه�صربســتان�می�آینــد�تــا�از�بزرگتریــن�جشــنواره�
موســیقی�مــدرن�در�جنــوب�شــرقی�اروپــا�لــذت�ببرنــد��ایــن�جشــنواره�در�ســال��2013
ــزرگ�را� ــنواره�ب ــن�جش ــزه�برتری ــا�جای ــنواره�های�اروپ ــزه�جش ــه�جای ــب�کمیت از�جان

دریافــت�کــرد��
صربســتان�بــه�مجموعــه��3صومعــه�و�یــک�ســایت�میــراث�رومــی�کــه�در�فهرســت�
ــده� ــت�ش ــق�حفاظ ــی�از�مناط ــا�یک ــد��این�ج ــد،�می�بال ــرار�دارن ــی�ق ــراث�جهان می
ــش� ــی�و�بی ــارک�مل ــا�از��5پ ــد�ت ــت�را�دارن ــن�فرص ــگران�ای ــه�گردش ــت�ک ــا�اس اروپ

ــر�آن� ــالوه�ب ــد�کنند�ع ــش�بازدی ــات�وح ــای�حی ــت�و�ذخیره�گاه�ه ــارک�طبیع از��30پ
ــای� ــم�و�رویداده ــر�و�فیل ــیقی�تئات ــادی�از�جشــنواره�های�موس ــمار�زی ــتان�ش در�صرس
ادبــی�و�مســابقات�ورزشــی�برپاســت��نمایش�هــای�متنــوع�و�جذابــی�کــه��برخاســته�از�
ــت�صــرب�اســت��رویدادهــای�جالبــی�چــون�هــرس�کــردن� خالقیت�هــای�ســنتی�مل
ــان�در�شــهرک�کوســیریچ،� ــس،�روزهــای�چوپان چمــن�در�دامنه�هــای�کوهســتان�رایات
ــی�چــون� ــا�رویدادهای ــرد�و�ی ــو�انجــام�می�گی ــرورش�م انگورچینــی�در�مناطقــی�کــه�پ
پخــت�ســوپ�ماهــی�و�جشــنواره�گوجــه�فرنگــی�موجــب�ایجــاد�نشــاط�و�ارتبــاط�و�ســفر�
ــر�از�جشــنواره�های� ــی�دیگ ــف�صربســتان�ش�ده�اســت���یک ــه�مناطــق�مختل بیشــتر�ب
جالــب�در�صربســتان�را�انجمــن�شــیپورچیان�شهرســتان�کوچــک�گوچــا�در�نزدیکــی�
ــای� ــارت�و�توانایی�ه ــیپورجیان�مه ــاله�ش ــه�س ــد�و�هم ــب�می�ده ــاک�ترتی ــهر�چاچ ش

ــد�� ــش�می�گذارن ــه�نمای ــیپور�ب ــن�ش ــود�را�در�نواخت خ

خوش خوراکی در صربستان ½
خــوراک�در�صربســتان�کامــال�بــا�ذائقــه�ایرانــی�تناســب�دارد��فراوانــی�و�گوناگونــی�
ــد� ــی�تولی ــواد�طبیع ــع�و�م ــا�اســتفاده�از�مناب ــا�ب ــه�عمدت محصــوالت�کشــاورزی�ک

ــه�دارد� ــزی�در�چنت ــرای�هــر�ســلیقه�ا�ی�چی شــده�اند�ب

ــوپ� ــاد�از�س ــا�افت ــه�و�دریاچه�ه ــار�رودخان ــتوران�های�کن ــه�رس ــه�ب ــان�ک �گذرت
ــا� ــره�و�گوســاله�همــراه�ب ــد��در�مناطــق�کوهســتانی�گوشــت�ب ــت�نکنی ماهــی�غفل
ســیب�زمینی�بــه�شــکل�های�مختلــف�طبــخ�و�ارایــه�می�شــود��اهالــی�صــرب�عــادت�
ــی� ــر�روی�اجاق�هــای�هیزم ــم�ب ــی�و�در�حــرارت�مالی ــه�آرام ــا�را�ب ــه�غذاه ــد�ک دارن

بپزنــد��
ــه�دســت� ــور�ب ــواع�ســوپ�و�گوشــت�طی ــم�و�ان ــا�از�کل در�مناطــق�دشــت�غذاه
ــه�مشــتریان�پروپاقرصــی�دارد�و�همیشــه�در�دســترس� ــم��ک ــاالدها�ه ــد���س می�آی
هســتند��وقتــی�صحبــت�از�دســر�می�شــود�هــر�منطقــه�ای�دســر�منحصــر�بــه�فــرد�
خــود�را�دارد�کــه�از�ذائقــه�غذایــی�کشــورهای�هم�جــوار��تاثیــر�پذیرفتــه�اســت���بــوی�
ــه�همــراه� ــده�و�کوباسیتســه�)گوشــت�چــرخ�کــرده�ب ــاب�کوبی ــی،�کب گوشــت�کباب
ــه�ای� ــل�دلم ــار�و�فلف ــی،�خی ــه�فرنگ ــم�گوج ــا�طع ــده�در�روده(��ب ــاده�ش ــه�آم ادوی
ــد�از� ــه�بتوانی ــن�ک ــرای�ای ــد���ب ــی�رس ــام�م ــه�مش ــتوران�ها�ب ــای�رس ــای�ج در�ج
ــد�بهتــر�اســت�در�«ســاالش�»های� خوراک�هــای�صربســتان�بیشــترین�بهــره�را�ببری

منطقــه�اقامــت�کنیــد��
در�حومــه�ی�شــهر�نوی�ســاد�«ســاالش» بــه�امــالک�گســترده�روســتاییان�
ــافران�و� ــنتی�در�مس ــی�س ــه�زندگ ــبت�ب ــقانه�ای�را�نس ــس�عاش ــه�ح ــد�ک می�گوین
ــردی�و� ــوم�گ ــوان�ب ــه�عن ــا�ب ــه�م ــی�ک ــان�فرهنگ ــد��هم ــدار�می�کن ــگران�بی گردش

اقامــت�در�خانه�هــای�روســتایی�از�آن�یــاد�می�کنیــم��
ســاالش�ها�امــروزه�خوابــگاه�شــبانه�گردشــگران�هســتند�کــه�بــا�زندگــی�مردمــان�

بومــی�منطقــه�کامــال�درآمیخته�اســت�

حاجت مندان و عاشقان طبیعت قفل هایی به نرده زده اند با این آرزو که روزی 
بخت شان باز شود /   معماری سبک گوتیک در بلگراد )پایین(

در حومه بلگراد و در منطقه  آواال یادمان »نزننگ یوناکا« )مقبره سرباز گمنام( 
به یاد کشته شدگان جنگ جهانی اول خودنمایی می کند. در ساخت این بنای 

یادبود، از معماری آرامگاه کوروش کبیر در پاسارگاد الهام گرفته اند
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آقای دکتر حسن روحانی رییس جمهور در ۱۹ آذرماه الیحه بودجه سال ۹۷ 
را به مجلس شورای اسالمی برای بررسی و تصویب ارایه کرد که افزایش سه 
برابری عوارض خروج از کشور در این الیحه  واکنش های زیادی در پی داشته 
است. کارشناسان، مدیران و منتقدان از چنین تصمیمی با عنوان »جریمه« 

مسافران ایرانی یاد کرده اند که قصد سفر به خارج از کشور را دارند. 
را  طرحی  چنین  دولت  درآمد  افزایش  هدف  با  که  دولتی  برنامه ریزان 
ریخته اند چنین می پندارند که همه کسانی که به خارج از کشور سفر می کنند، 
به اندازه کافی متول هستند که بتوانند رقم اضافی و حتی بیش از سه برابر 

نرخ موجود را بپردازند.
محمدباقر نوبخت - سخنگوی دولت - در برنامه گفت وگوی ویژه خبری 
شبکه دو با بیان عبارت »دارندگی و برازندگی« و اشاره به این که افرادی که به 
کشورهای خارجی می روند هزینه بیشتری را در قالب عوارض خروج از کشور 
پرداخت خواهند کرد تا از این طریق به گردشگری کشور خودشان کمک 
می کنند عمال این تصمیم را نوعی مشارکت عمومی در توسعه زیرساخت های 
گردشگری کشور تلقی کرد و چنین استدالل کرد که در بودجه سال ۹۷ برای 

گردشگری منابع ویژه ای درنظر گرفته شده است.
کمی به عقب تر برگردیم در سال ۶4 و در بحبوحه جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایران. در آن زمان نمایندگان مجلس برای اولین بار عوارض خروج از 
کشور را به تصویب رساندند. شورای نگهبان در نامه مورخ اول مرداد ۱۳۶4 به 
مجلس شورای اسالمی به صراحت اعالم کرده بود که: »حق مسافرت و آزادی 
سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی است که بر اساس اصل 
۲۰ قانون اساسی همگان از آن برخوردار هستند و بر اساس بند ۷ اصل قانون 
اساسی بر حسب قانون باید تامین شود. سلب این حق در شرایط عادی با 
موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد ولی نظر به وضع فوق العاده فعلی 

و جنگ تحمیلی با  این طرح موافقت می شود.«
تصمیم برای افزایش سه برابری این نوع عوارض که کشور در شرایط جنگی 

نیست، چه توجیهی می تواند داشته باشد؟

ظهور پوپولیسم جدید  ½
دکتر�ناصر�فکوهی�جامعه�شناس�و�استاد�دانشگاه�به�این�تصمیم�دولت�واکنش�
نشان�داد��او�دیدگاه�خود�را�برای�خوانندگان�ماهنامه�سفر�به�این�شرح�مطرح�کرده�
است:�این�دولت�باید�توجه�کند�که��از�ابتدا��چشم�اسفندیارش،�در�سیاست�های��
نولیبرالی�و�فشار�آوردن�بر�طبقات�متوسط�و�پایین�و�قدم�برداشتن�به�سود�اقشار�

ثروتمند�بوده�است��اما�همچنان�به�این�کار�ادامه�می�دهد��همان�گونه�که�این�
نیاورد،� ثروتمند�شاید�کوچکترین�فشاری� اقشار� به� عوارض�جدید�در�حالی�که�
باالترین�فشار�را�بر�بخش�بزرگی�از�مسافران�ایرانی�می�آورد�که�از�طبقات�متوسط�

هستند�و�سفرهایشان�را�هم�در�مسیرهای��کوتاه�انجام�می�دهند��
این�که�چرا�دولت�این�کار�را�کرده�است،�مسلم�است:�برای�ایجاد�درآمد��اما�این�که�
چرا�به�این�گونه�و�با�این�روش،�به�نظر�من�سوءاستفاده�از�همان�پوپولیسمی�که�
دائما�در�دولت�های�قبل�خود�به�آن�حمله�می�کرد��زیرا�این�طور�وانمود�می�شود��
و�سخنگوی�دولت�نیز�با�اصطالح�»دارندگی�و�برازندگی«��بدان�دامن�می�زند�که��
میلیون�ها�نفری�که�از�ایران�در�سال�خارج�می�شوند�همگی�افراد�مرفهی�هستند�
که�به�کشورهای�اروپایی�و�به�مقاصد�دور�می�روند��در�حالی�که�مسلما�چنین�
نیست��سفرهای�اروپایی�و�آمریکایی��بخش�کوچکی�از�سفرهای�خارجی�ما�را�
تشکیل�می�دهند��و�آن�هم�اغلب��افرادی�هستند�که�برای�دیدار��فرزندانشان�به�
آن�جا�می�روند���به�هر�صورت��چنین�عوارضی�به�نظر�من�ضد�قانون�اساسی�و�نوعی�
سودجویی��و�برداشت�پول�از�جیب�کسانی�است�که�چاره�ای�جز��پرداخت�ندارند��
همان�گونه�که�دولت�ها��بیشترین�فشار�را�بر��حقوق�بگیران�در�مالیات�می�آورند�
ولی�همه�می�دانیم�که��ثروتمندترین�افراد�در�جامعه�ما�یک�صدم�کارمندان�هم�به�
نسبت�ثروتشان�مالیات�پرداخت�نمی�کنند�و�راه�هایی��دارند�که�از�پرداخت�مالیات��

اجتناب�کنند��
برخی�از�اقدامات�غیر�مطلوب�اجتماعی�و�سیاسی�در�هر�دولتی�اجتناب�ناپذیر�
است�اما�این�که�دولتی�با��نوعی��بی�ارزش�تلقی�کردن�قوانین��اقتصادی،��یک�باره�
عوارض�را�سه�برابر�افزایش�دهد،�شگفت�آور�است��چه�تحلیلی�بر�روی�سفرهای��
خارج�از�کشور�و�چه�مقایسه�تطبیقی�با�سایر�کشورها��و�اصوال�اخالق�این�امر�و�آثار�
روانی�آن�انجام�شده�است���با�این�کار��میلیون�ها�نفر��دیگر�رنگ��خارج�از�کشور�
را�هم�نخواهند�دید�و�آیا��نتیجه�این�کار�چیزی�جز��ساختن�یک�بهشت��خیالین�
برای�آن�ها�از��کشورهای�دیگر�نخواهد�بود؟�دولت�در�ایران�همیشه��زور�و��فشار�
را�بهترین�عوامل�برای�سیاست�های��اصالحی�می�داند�و�جالب�است�که�هر�اندازه�
هم�در�عمل�نشان�داده�می�شود�که��زور�اثر�معکوس�دارد�باز�هم��تاثیری��در�این�
مدیران��که�کاری�جز�سوء�مدیریت�از�آن�ها�سر�نمی�زند،�دیده�نمی�شود��دولتی�که��
وظیفه�خود�را�مبارزه�با�تورم�و�کاهش�آن�تعیین�کرده،�خود�یکباره��در�عوارضی�که�
اصل�و�اساسش�هم�زیر�سئوال�است،���300درصد��گرانی�ایجاد�می�کند�و�هم�زمان�

از�مردم�می�خواهد�که��گران�نفروشند�یا�به�تورم�دامن�نزنند��
اما�کاش�اثر�این�امر�به�مسائل�اقتصادی�محدود�می�شد���گفته�شده�است�که�
برود��� کار� به� ایران� توسعه�گردشگری�در� برای� قرار�است� این�عوارض� از� بخشی�

سه برابر شدن عوارض خروج از کشور
  و تصور نامتعارف برنامه ریزان 

از توسعه گردشگری

جریمه 
شهروندی!
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گردشگری�در�ایران�البته�بسیار�سوء�مدیریت�دارد�وگرنه�ما�امروز�یکی�از�گران�ترین�
مقاصد�گردشگری�جهان�نبودیم��مشکل�در��توسعه�گردشگری�و�ساخت�و�ساز�
نیست��مشکل�در�سوء�مدیریت�است��فقط�به�این�نکته�توجه�کنیم�که�یک�سفر�
داخلی�در�ایران�به�پر�بازدید�ترین�نقاط�کشور�مثل�اصفهان�و�شیراز�و�مشهد،��گاه�تا�
دو�یا�سه�برابر�مسافرت�به�کشورهای�همسایه�هزینه��ایجاد�می��کند�و��تازه�مسافران�
از�لحاظ�کیفیت�خدمات،�حتی��20درصد�آن�خدمات�گردشگری�خارج�را�حتی�در�
کشورهای�همسایه،�دریافت�نمی�کنند��مشکل،�نبود�پول�نیست،�بلکه��نقدینگی�
و�زیادی�پول�در�گردش�است�که�در�کشور�صرف�نوکیسگی�و�پول�درمانی�های�
افزون�بر�این،�عوارض�خروج�نوعی�توهین�به�ملیت�و� مشکالت�دولت�می�شود��
ملت�است�و�بهتر�است�هم�چون�برخی�از�کشورهای��عقب�افتاده�که�هنوز�این�
عوارض�را��)آن�هم�تقریبا�همیشه�برای�خارجی�ها�و�نه�هم�میهنان�خودشان(�دارند،�
دستکم�نامش�را�به�»عوارض�فرودگاه«�تغییر�دهند��این�عوارض�در�هر�شهروندی�
این�احساس�را�به�وجود�می�آورد�که�گویی�برای�»خالص�شدن«�از�کشورش�باید�
پول�پرداخت�کند،�آن�هم�هر�چند�بار�بیشتر�بخواهد�»مرخصی«�بگیرد،�باید�بیشتر�
پول�بدهد��در�کشورهایی�که�عوارض�خروج�وجود�دارد،�مثال�در�تونس��این�عوارض�
در�حال�لغو�شدن�هستند��آن�موقع�هم�که�وجود�داشتد�برای�خارجی�هایی�بودند�
که�وارد�می�شدند�نه�برای�شهروندان�خودشان��در�یک�کالم�کاری�که�دولت�با�این��
پیشنهاد�انجام�داده�به�نظر�من�کامال�غیر�عقالنی�و�ُمهر�تایید�زدن�بر�یک�قانون�
استثنایی�جنگی�بوده�که�در�زمان�خودش�شاید�توجیهی�داشت�اما�امروز�کامال�ضد�

قانونی�است�و�اصوال�عوارض�خروج�باید�لغو�شود��
آیا�می�توان�پذیرفت�کسانی�که�ماهیانه�ده�ها�یا�صدها�میلیون�درآمد�دارند�برای��
پرداخت��200یا��300هزار�تومان��دچار�مشکلی�شوند؟�واکنش�آنها�صرفا�این�خواهد�
بود�که�پول�را�پرداخت�و�ُغری�هم�بزنند�و�البته�در�جایی�با�عدم�پرداخت�مالیات�
بیشتری�تالفی�این�پول�را�در�بیاورند��اما�برای�میلیون�ها�نفر�این�اقدام�به�معنای�
ممنوعیت��خروج�از�کشور�است��یک�خانواده�چهار�نفره�برای�یک�سفر�مثال�به�ترکیه�

باید�بیشتر�از�هزینه�یک�بلیت�هواپیما�خروجی�بپردازد�
متاسفانه�اقدامات�دولت�آقای�روحانی�در�بسیاری�از�موارد��گویای�عدم�عقالنیتی�
است�که�امید�ما�آن�بود�حاصل�اعتماد�میلیون�ها�نفر�به�ایشان�باشد��این�که�می�بینیم�
بسیاری�امروز�به�روشنی�از�رای�دادن�به�ایشان�اظهار�تاسف�می�کنند��و�اینکه�
می�بینیم�زمینه�رفته�رفته�برای�ظهور�یک�پوپولیسم�جدید�در�انتخابات�آینده��باز�
بیهوده�و� � آماده�شد،� � برای�یک�عقب�گرد�بزرگ�دیگر� باید�احتماال� و� می�گردد�
بی�جهت�نیست��این�ها�حاصل�سوء�مدیریت�و�عدم�توجه�به��نقد�و��خواستن�نظرات�
کارشناسی�است��اصوال�هرگونه�افزایش�مالیاتی�و�هزینه�های�دولتی�باید�با�دقت�
بسیار��در�حد��تورم�و�یا�بهتر�بگوییم�در�زیر�حد�تورم�انجام�بگیرد�و�نه��ده�یا�بیست�

برابر�تورم���
�مشکل��گردشگری�در�ایران��عدم�اعتماد�دولت�به�مردم�و�آزاد�نگذاشتن،�دخالت�
و�تمایل�به�تصدی�گری�همه�کس�و�همه�چیز��و�عدم�حمایت�از��سازمان�های�
مردم�مدار�است�که�برای�تشکیل�هر�کدامشان��افراد�باید�از�هفت�خوان�رستم�بگذرند�
و�ثانیا�بی�سامانی�و�عدم�درک�مساله�گردشگری�که�ما�ده�ها�سال�است�دچارش�
هستیم��به�همین�جهت�هم�نتوانسته�ایم��جز�تعداد�اندکی�گردشگر�را�به�کشور�جذب�
کنیم��زمانی�که�آقای�روحانی�در�دور�اول��به�ریاست�جمهوری�رسید�قرار�بود�هر�
سال،�میلیون�ها�گردشگر�از�سراسر�جهان�به�ایران�بیایند�اما��عدم��مدیریت�درست��
و�رویکردهای��نولیبرالی�که��فقط�گردشگران�ثروتمند�را�به�ایران�جذب�می�کند،�
سبب�شد�که�به�جای�مردم�عادی�که�مهم�ترین�تاثیر�را�نیز�بر�بهبود�تصویر�ایران�
در�جهان�خواهند�داشت،��افراد�مسنی�که�اغلب�روابط�اجتماعی�ندارند�و��در�سنین�
بازنشستگی�دائما�در�سفر�دور�دنیا�هستند�به�کشور�جذب�شوند�آن�هم�به�صورت��
قطره�چکانی��ظاهرا�تمایل�آن�است�که�مردم�ما�جز�ایران�به�هیچ�کجا�نروند،�ولی�
همه�مردم�جهان�به�ایران�بیایند���اما�چنین�چیزی�ممکن�نیست�همان�طور�که�می�
خواهیم��بدون�تبادل�علمی�واقعی،��به�پیشرفت�علمی�برسیم،�یا�بدون�اقتصادی�به�
پیشرفت�اقتصادی��راه�رشد�گردشگری�در�ایران��توسعه�دادن��گردشگری�مردمی��
در�طبقه�متوسط�و�رو�به�پایین�است�و�نه�جریمه�کردن��کسانی�که�شاید��چندین�
سال�پس�انداز�می�کنند�تا�بتوانند�به�یک�کشور�همسایه�بروند�یا�حداکثر�برای�چند�

روز�به�اروپا�بروند�و�یک�تجربه��ارزشمند�از�یک�فرهنگ�دیگر�به�دست�بیاورند���
متاسفانه�این��اقدام�را�در�بدبینانه�ترین��نگاه�باید�نوعی��تمایل�به��ممنوعیت�خروج�
از�کشور�تلقی�کرد�و�در�خوش�بینانه�ترین�نگاه��نوعی�خالی�کردن��جیب��کسانی�

که�مطمئنیم�دستشان�به�هیچ�کجا�بند�نیست�
��اغلب��دولت�مردان�ما�عادت�کرده�اند�به�گونه�ای�از�ایران�صحبت�کنند�که�گویی�
ایران�یک�کشور�فقیر�است��در�حالی�که�ایران�یکی�از�ثروتمندترین�کشورهای�جهان�
است���اما�به�دلیل�سوء�مدیریت�امروز�گذرنامه�ایرانی��در�پایین�ترین�رده�ها�از�
لحاظ�اعتبار�قرار�دارد�و�سفر�خارج�از�ایران�در�شرایطی�که�کشورهای�نسبتا�فقیری�
مثل�چین�و�هندوستان�سالیانه�میلیون�ها�نفر�مسافر�خارجی�دارند،��ما�تالشمان�
این�است�که�مسافران�خارج�مان�را�به�حداقل�ممکن�برسانیم�آن�هم�در�شرایطی�که��
امکان�چندانی��حتی�برای�گردشگر�داخلی�نداریم��اگر�دولت�تصور�می�کند�که�کسی�
باور�خواهد�کرد�که�با�گران�شدن��عوارض�خروج��خارج�از�کشور،�هزینه�گردشگری�
داخلی�کاهش�می�یابد،�واقعا�مردم�را�به�سخره�گرفته�است��به�نظر�من�نه�تنها�این�
اتفاق�نخواهد�افتاد�بلکه��با�این�کار�هم�گردشگری�خارجی�وهم�گردشگری�داخلی�

وارد�یک�دوره��بزرگ�و��نامعلوم�از�رکود�خواهند�شد�
راه�درست�تصحیح�نظام�مالیاتی�و�کاهش�هزینه�های�گردشگری�چه�خارجی�و�
چه�داخلی�است�تا�بدین�ترتیب�طبقه�متوسط�و�پایین�بیشتر�بتوانند�سفر�کنند�اتفاقا�
اگر�جوانان�و�مردم�عادی�ما�بتوانند�به�راحتی��سفر�خارج�و�حتی�اروپا�بروند�آن�قدر�
فشار�مهاجرتی�برای�از�دست�دادن�بهترین��سرمایه�های�انسانی�مان�نخواهیم�داشت��
دولت�عوارض�را�گران�می�کند�میلیون�ها�نفر�دیگر�هرگز�رنگ�خارج�رانخواهند�دید�
و�پول�هایشان�را�پس�انداز�می�کنند�تا�برای�همیشه�کشور�را�ترک�کنند�و��صدها�
میلیون�هزینه�ای�که�برای�تربیت�و�به�دست�آوردن�تجربه�در�آن�ها�شده�است�را�

یکباره�به�کشوری�دیگر�عرضه�کنند��
�مهم�ترین�اقدام��در�توسعه�گردشگری�ابتدا�دموکراتیزه�کردن�توریسم�است،�
افراد�کم�درآمد� افراد�ثروتمند�به�فکر�سفر� یعنی�این�که�به�جای�توجه�به�سفر�
باشند�و�شرایط�را�برای�آن�ها��فراهم�کنند�و�ثانیا�به�کاهش�فشر�بر�گردشگران�در�
سختگیری�های�معمول�باند�که�همه�می�شناسیم��و�چه�گردشگران�خارجی�و�چه�
گردشگران�داخلی�از�آن�ها��گله�مند�هستند��این�ها�مهم�ترین�اقداماتی�است�که�باید�
انجام�شود��هزینه�های�بیهوده�در�برخی�دستگاه�های�دولتی�که�اغلب�ناشی�از�سوء�
مدیریت�ها،�موازی�کاری�ها�،�و�غیره�است�بسیار�باال�هستند�بهتر�است�با�نظم�و�قوام�
دادن�به�این�ها،�درآمدهایی�برای�گردشگری�و�سایر�نیازهای�توسعه�ای�کشوری�
ثروتمند�مثل�ایران�فراهم�کنند�و�نه�با��وادار�کردن�مردم�به�پرداخت�نوعی�پول�زور��
در�نهایت��باز�هم�تکرار�می�کنم�ایران�یک�کشور�بسیار�بسیار�ثروتمند�است�و�اینکه��
ایرانیان�ناچار�باشند�به�دالیل�مختلف�مثل�یک�کشور�جهان�سومی�فقیر،�زندگی�
کنند�روا�نیست�و�دولت�باید�اقدامی�در�این�جهت�یعنی�توزیع�عادالنه�درآمد�و�از�

آن�مهم�تر��مبارزه�بافسادی�انجام�دهد�که��این�ثروت�بی�کران�را�به�باد�می�دهد��
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دولت رویکرد تنبیهی پیش گرفته  است! ½
دکتر�علی�رحیم�پور�کارشناس�گردشگری�در�خصوص�تبعات�چنین�طرحی،�
نگاشته� اسالمی� شورای� مجلس� نمایندگان� به� خطاب� را� سرگشاده�ای� نامه�
کرد�� توصیف� تنبیهی� رویکرد� با� و� نامتعارف� ناشیانه،� را� طرح� این� او� �است��
نگاهی�که�نشان�از�رویکرد�مجرمانه�به�مسافر�دارد�و�نه�تنها�حقوق�اولیه�و�مسلم�
شهروندان��ایرانی�را�رعایت�نکرده�بلکه�با�نگاهی�کاسبکارانه،�کرامت�و�شانیت�انسانی�
را�زیر�سوال�برده�و�برای�شهروندانش�محدودیت�در�سفرهای�خارجی�ایجاد�نموده�

است�
تجاری،� مسافران� از� عظیمی� قشر� کنار� در� ����« می�خوانیم:� نامه� این� در�
دانشجویان،� بدوش،� خانه� ایرانی� مهاجران� و� وطن� ترک� فرزندان� دیدن� کاری،�
و� ورزشی� سازمانی،� دولتی،� های� ماموریت� درمانی،� و� پزشکی� موارد� کارگران،�
مدیریت� و� تعطیالت� گذراندن� برای� که� هستند� نیز� دیگری� افراد� دیپلماتیک،�
خارج� به� دهند� می� ترجیح� زیر� دالیل� به� خانواده� و� خود� فراغت� اوقات� بهینه�
آورند: بدست� مقصد� بازارهای� در� جدیدی� تجربیات� و� کنند� سفر� کشور� �از�
شهری� برون� های� مسافرت� در� ایمنی� عدم� داخلی،� سفر� های� هزینه� افزایش�
گردشگری،� مقاصد� بودن� فصلی� ای،� جاده� تصادفات� باالی� حجم� به� توجه� با�
برای� زمین� و� بانکی� تسهیالت� پول،� گرانی� خرید،� جاذبه�های� ارایه� در� ضعف�
به� نسبت� دولتی� های� دستگاه� نامهربانی� خصوصی،� بخش� سرمایه�گذاری�
سرمایه�گذاران�گردشگری،�تخریب�منابع،�فضاها�و�چشم�اندازهای�اکوتوریستی،�
گروهی های� ورزش� و� دریا� و� آفتاب� از� استفاده� در� ها� خانواده� �محدودیت�
محدودیت�در�فعالیت��برندهای�خارجی�بویژه�کفش�و�لباس،�نبود �جشنواره�ها،�
حراجی�های�فصلی�خرید�و�رخدادهای�متعدد�علمی،�فرهنگی�و�اقتصادی،�ضعف�
فرهنگی�و�آموزشی�احترام�به�مهمان�و�مشتری�در�مراکز�اقامتی،�پذیرای�و�مراکز�
خرید�و�ده�ها�مساله�دیگر����که�شهروندان�ما�را�به�جای�مسافرت�در�داخل�کشور،��

روانه�سایر�مقاصد�گردشگری�دنیا�می�کند���«
توسعه� توجیه� می�کند:� اشاره� نامه� این� از� دیگری� بخش� در� رحیم�پور� دکتر�
کشور� از� خروج� عوارض� درآمد� از� بخشی� محل� از� گردشگری� زیرساخت�های�
برنامه�ای� بدون� و� متفرقه� ردیف�های� کنار� در� مردم� جیب� در� بردن� دست� با�
کشور� بودجه� از� درصد� کشور�30 محاسبات� دیوان� رییس� از� نقل� به� که� دولت�
شرکت�های� به� کشور� کل� بودجه� از� سوم� دو� اختصاص� و� داده� تشکیل� را�
غریب� و� عجیب� نکته� است� تومان� میلیارد� هزار� �700 بر� بالغ� که� دولتی�
کرد� چاره� بایستی� که� بوده� الزم� مالی� انضباط� فاقد� ایشان� گفته� به� که� �است�
از�منظر�حقوقی�اساسا�اخذ�عوارض�خروج�از�کشور�در�تعارض�با�اصل��3و�اصل��20قانون�
اساسی�است�که�شورای�نگهبان�قانون�اساسی�بر�آن�صحه�گذاشته�و�سلب�حقوق�فردی�
�و�اجتماعی�را�در�شرایط�عادی�خالف�موازین�شرعی�و�قانون�اساسی�اعالم�دانسته�است��

همچنین�اخذ�عوارض�خروج�از�کشوردر�تضاد�با�روح�ماده��19�،13�،12و�به�ویژه�
ماده�های��48و��50منشور�حقوق�شهروندی�است�که�رییس�جمهور�محترم�در�

تالش�برای�اجرا�و�تحقق�آن�است�
)افزایش� سفر� محدودیت� و� موانع� ایجاد� المللی� بین� عرصه� در� این�که� ضمن�
بی�رویه�عوارض�خروج�از�کشور(�در�تضاد�با�ماده��13اعالمیه�جهانی�حقوق�بشر�و�
همچنین�در�تعارض�با�بند��7و��8کدهای�جهانی�اخالق�گردشگری�است�که�ایران�
هم�خوشبختانه�عضو�کمیته�اجرایی�آن�در�سازمان �UNWTOبوده�و�تاکید�بر�
�حق�آزادی�سفر�و�ارایه�تسهیالت�سفر�به�شهروندان�از�سوی�کشورهای�عضو�دارد�
دولت� که� هزینه�هایی� و� حقه� مالیات� که� دارند� آمادگی� مردم� که� نیست� شکی�
برای�آن�ها�متحمل�می�شود�را�پرداخت�کنند�و�آن�را�زکات�زندگی�شان�بدانند�
و�دولت�برای�تامین�هزینه�های�جاری�و�عمرانی�کشور�به�دنبال�تامین�منابع�باشد�
سرباری� هزینه� دیگر� می�کند� سفر� کشور� از� خارج� به� شهروندی� که� وقتی� ولی�
�برای�کشور�ندارد�که�بخواهد�جریمه�و�تنبیه�شود�و�هزینه�کار�نکرده�را�بپردازد��

پول های حاصل از عوارض خروج از کشور را قبال کجا خرج کرده اید؟ ½
واکنش�روسای�تشکل�های�صنفی�گردشگری�به�افزایش�عوارض�خروج�از�کشور�
منفی�بوده�است�و�این�تصمیم�را�غیرکارشناسی�دانسته�اند���حرمت�اهلل�رفیعی�رییس�
هیات�مدیره�انجمن�صنفی�دفاتر�خدمات�مسافرتی�این�پرسش�را�مطرح�کرده�که��
�75هزار�تومانی�که�همین�حاال�به�عنوان�عوارض�خروج�گرفته�می�شود،�با�توجه�به��9
میلیون�نفر�خروجی�که�در�سال�گذشته�ثبت�شده�باید�بیش�از��600میلیارد�تومان�
درآمد�ایجاد�کرده�باشد،�آن�را�کجا�هزینه�کرده�اند؟�کدام�هتل�به�ظرفیت�اقامتی�
کشور�اضافه�شده؟�ناوگان�حمل�و�نقل�چه�قدر�از�این�طریق�ساماندهی�شده؟�کدام�
بخش�از�زیرساخت�گردشگری�پیشرفت�داشته�است؟�متاسفیم�که�یک�باره�بدون�هیچ�
کارِ�کارشناسی،�در�این�باره�تصمیم�گرفته�اند�و�آن�را�به�عنوان�الیحه�تقدیم�مجلس�
�کرده�اند؛�آن�هم�به�این�خاطر�که�دولت�با�محدودیت�منابع�مالی�مواجه�شده�است�
رفیعی�گفته�است:��درآمد�حاصل�از�عوارض�خروج�با�این�افزایش�قیمتی�که�اعالم�
کرده�اند،�از�میلیارد�فراتر�خواهد�رفت،�شفاف�اعالم�کنند�این�درآمد�تریلیونی�را�کجا�
هزینه�می�کنند�که�مردم�احساس�نمی�کنند��اگر�بناست�این�پول�صرف�گردشگری�
تزریق�خواهد�شد� گردشگری� بخش� کدام� به� بودجه� این� بدهند� گزارش� �شود،�
�رییس�جامعه�تورگردانان�ایران�نیز�یادآور�شد�که�افزایش�سه�برابری� ابراهیم�پورفرجـ�
عوارض�خروج�از�کشور،�تنبیه�و�جریمه�مردمی�است�که�قصد�سفر�به�خارج�از�کشور�
را�دارند��هیچ�وقت�منافعی�که�از�جیب�مردم�تامین�و�یا�به�آنها�تحمیل�شده�باشد�را�
نمی�خواهیم�و�این�کار�را�انصاف�نمی�دانیم��سفر،�تعامل�فرهنگ�هاست،�یعنی�آمد�و�
شد؛�ولی�با�تصمیمی�که�برای�عوارض�خروج�گرفته�اند،�یعنی�قرار�است�این�تعامل�

به�هم�زده�شود�
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براساس�جدیدترین�آماری�که�از�سوی�معاونت�گردشگری�کشور�اعالم�شده�در�
سال�گذشته��9میلیون�و��196هزار�و��140ایرانی�به�دیگر�کشورها�سفر�کرده�اند��
همچنین�طبق�آمارهای�بانک�جهانی،�در�سال��2015نیز�بالغ�بر��6میلیون�و��620
هزار�نفر�و�در�سال��2014نیز��7میلیون�و��698هزار�ایرانی�به�خارج�از�کشور�سفر�
کرده�اند��همچنین�طی�سال��95کشورهایی�که�ایرانی�ها�بیشترین�سفرها�را�به�آنها�
داشته�اند�به�ترتیب�ترکیه،�عراق،�دبی،�جمهوری�آذربایجان،�ارمنستان،�گرجستان،�
آلمان�و�عربستان�بوده�است��قرار�است��40هزار�تومان�از�مبلغ�تعیین�شده�برای�
عوارض�خروج،�به�توسعه�زیرساخت�ها�و�تاسیسات�گردشگری�و�حمایت�از�بخش�
میراث�فرهنگی�و�صنایع�دستی�اختصاص�یابد�که�در�کل�مبلغی�در�حدود��160

میلیارد�تومان�می�شود�
این�افزایش�منطقی�نیست�اصال�این�استدالل�که�مسافرانی�که�به�خارج�سفر�
می�کنند،�پول�دارند�و�باید�هزینه�ی�بیشتری�برای�این�کار�بپردازند�استدالل�درستی�
نیست�و�تصویب�این�الیحه�تاثیر�منفی�خواهد�داشت؛�رقمی�که�تعیین�شده�قطعا�
تاثیر�منفی�خواهد�داشت��ضمن�اینکه�با�این�افزایش�قیمت�هیچ�خدماتی�نسبت�

به�قبل�به�مسافران�داده�نمی�شود��به�طور�مثال�اگر�با�روش�هایی�روند�پرداخت�آن�
تسریع�می�شد�یا�خدمات�به�صورت�آنالین�ارایه�می�شد،�شاید�این�افزایش�منطقی�تر�
به�نظر�می�رسید��در�دوره�های�پیشین�روند�افزایش�عوارض�خروج�از�کشور�منطق�
داشت�و�کم�کم�این�افزایش�صورت�می�گرفت�اما�اکنون�به�صورت�ناگهانی�این�اتفاق�
افتاده�است��اکنون�اگر�یک�خانواده�بخواهد�سفری�کوتاه�مدت�داشته�باشد�و�از�
مدت�ها�قبل�برای�آن�بودجه�در�نظر�گرفته�باشد�باید�حدود�یک�میلیون�تومان�
عوارض�خروج�بدهد�و�این�منطقی�نیست��این�در�حالی�است�که�بسیاری�از�کشورها�
چنین�منبع�درآمدی�از�شهروندان�شان�ندارند�و�مبلغی�به�عنوان�عوارض�خروج�از�
کشور�از�شهروندان�شان�دریافت�نمی�کنند�یا�این�مبلغ�را�تنها�برای�مسافرانی�که�سفر�
هوایی�دارند�در�نظر�می�گیرند�و�سفرهای�دریایی�و�زمینی�شامل�این�مبلغ�نمی�شوند��
به�طور�مثال�رقم�عوارض�خروج�از�کشور�در��استرالیا��35دالر،�اتریش��8تا��39
)بسته�به�کشور�مقصد(،�آلمان��5تا��63)بسته�به�کشور�مقصد�و�نوع�پرواز(،�مکزیک�
25،�تایلند�22،�ترکیه��8و�بریتانیا�بین��16تا��240دالر�)بسته�به�نوع�پرواز،�نوع�سفر�

و�کشور�مقصد(��است��
یکی�از�اهداف�دولت�از�این�کار�کسب�درآمد�برای�توسعه�گردشگری�داخلی�
و�هدف�دیگر�نیز�جلوگیری�از�خروج�مسافر�از�کشور�بوده�است��احتماال�اینگونه�
اندیشیده�اند�که�اگر�کسی�به�سفر�خارج�می�رود،�آنقدر�پول�دارد�که�به�جای��70

هزارتومان��220هزار�تومان�عوارض�خروج�از�کشور�پرداخت�کند��
همه�اقشار�جامعه�تنها��برای�تفریح�وگردش�به�خارج�از�کشور�نمی�روند،�برخی�
افراد�نظیر�دانشجویانی�که�برای�تحصیل�درکشورهای�دیگر�در�حال�رفت�و�آمدند،�
خانواده�های�آنها�و�یا�افرادی�که�برای�درمان�ناچارند�به�کشورهای�دیگر�بروند�با�این�
افزایش�قیمت�با�مشکالت�بسیاری�روبه�رو�می�شوند�بسیاری�از�کسانی�که�به�سفر�
خارج�از�کشور�می�روند،�خانواده�های�طبقه�متوسط�هستند�که�پس�اندازهای�اندک�
خودشان�را�برای�سفر�کنار�می�گذارند�و�دولت�با�این�کار�می�خواهد،�مانع�خروج�
گردشگر�از�کشور�شود��اگر�عوارض�را�از��75هزارتومان�به��100یا��120هزارتومان�

طبقه متوسط 
زیان می بیند
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سعید سیدکاظمی

دکتر محمد عزیزی، پژوهشگر و کار شناس ارشد و متخصص
 اقتصاد و حقوق جهانگردی در گفت وگو با ماهنامه سفر: 

مشارکت بخش خصوصی 
راهربد جدید می خواهد

هانیه عزالدین نژاد

با�وجود�اشارات�مقامات�عالی�کشور،�هنوز�عزم�و�اراده�ی�ملی�و�حتی�جهادی�
محکم�و�مستمر�برای�اجرای�طرح�ها�و�اصالح�صنعت�و�نظام�گردشگری�در�کشور�به�

طورکامل�و�صحیح�مشاهده�نمی�شود��
دکتر�محمد�عزیزی�کار�شناس�و�پژوهشگر�عرصه�گردشگری�با�اعالم�این�مطلب�
به�ماهنامه�سفر�گفت:�در�سال�های�اخیر�بهره�برداری�و�استفاده�از�طرح�های�جامع�
گردشگری�و�توصیه�های�کار�شناسان�بین�المللی،�حرفه�ای�و�اصیل�ایرانی�کمتر�مورد�
توجه�قرار�گرفته�و�یا�با�فراز�و�نشیب�های�زیادی�روبه�رو�بوده�است��در�گذشته�
طرح�هایی�توسط�مهندسین�مشاور�»توریست�کونسولت«�و�مهندسین�مشاور�زنگنه�
که�عمدتا�ایرانی،�سوئیسی�و�فرانسوی�بوده�اند�در�چند�جلد�قطور�همراه�با�نقشه�های�
اجرایی�در�کتابخانه�ها�خاک�خورده�و�اساسا�اراده�ای�برای�مطالعه،�بررسی،�تجدید�
نظر،�اجرا�و�استفاده�از�این�طرح�ها�به�عنوان�یک�»مستر�پلن«�و�راهنما�احساس�
نمی�شود��مطالعه�و�پایبندی�به�چنین�طرحی�می�تواند�به�تحقق�وظایف�بخش�های�

خصوصی�و�دولتی�کمک�کند��
وی�به�پیشینه�طرح�های�ملی�و�جامع�گردشگری�در�ایران�اشاره�کرد�و�طرح�

دیگری�نیز�توسط�مهندسین�مشاور�ایرانی،�یونانی�به�نام�»داکسیادس«�برای�توسعه�
سواحل�دریای�خزر�ایران�تهیه�شد�که�البته�طرح�پایه�ای�مناسبی�بود��

او�تاکید�کرد:�برنامه�پنج�ساله�چهارم�عمرانی�کشور�نیز�از�نظر�سادگی�و�روانی�
و�تکنیک�از�جمله�برنامه�خوب�سازمان�برنامه�بودجه�وقت�در�بخش�گردشگری�و�
حمل�و�نقل�تلقی�می�شد��مطالعه�دقیق�»برنامه�آمایش�سرزمین«�توسط�برنامه�
جوان� برنامه�ریزان� و� محققان� به� بزرگی� کمک� و� راهنما� چراغ� می�تواند� بودجه�
گردشگری�کشور�باشد��دکتر�عزیزی�تاکید�کرد:�ایران�سرشار�از�منابع�چهارگانه�

اصلی�گردشگری�بنا�به�طبقه�بندی�زیر�است:�

لیتوم��lithome)کلیه�آثار�تاریخی�و�معماری�های�ایرانی�-�اسالمی�که�دارای�
ریشه�خاکی�و�سنگی�هستند(�

ئیدروم:��hydrome)�دریا،�دریاچه،�رودخانه،�جویبار،�پیست�اسکی�و�آنچه�که�
ریشه�آبی�دارند(�

دره�های� جنگل،� مراتع،� مزارع،� هوا�،� و� آب� نور،� )آفتاب�،� �phytome فیتوم:�
سرسبز،�حیوانات�و�وحوش�و�پرندگان�آنچه�که�ریشه�نباتی�دارد(�

آنتروپوم:��anthropome)آداب�و�رسوم،�زبان�و�فرهنگ،�نژاد،�شیوه�زندگی،�
عشایر�لباس�های�محلی،�خوراک،�اعیاد،�مراسم�عبادی�سیاسی،�سوگواری،�جشن�و�

سرور،�آواز،�موسیقی�و�ورزش(�
عزیزی�تبدیل�این�منابع�به�محصول�را�راهکاری�راهبردی�برای�بهبود�کیفیت�
خدمات�گردشگری�به�طور�جامع�می�داند��تولید�محصول�از�طریق�ایجاد�راه�های�
دسترسی،�توسعه�اماکن�اقامتی�و�پذیرایی،�ایجاد�و�گسترش�شبکه�حمل�و�نقل�
زمینی�و�هوایی،�خدمات�تکمیلی�و�کانال�های�توزیع�خدمات�گردشگری�و�مواردی�
ازین�دست�میسر�خواهد�بود��بدیهی�است�با�افزایش�آگاهی�عمومی�و�رشد�فرهنگی�

و�جهش�اجتماعی�اقتصادی�می�توان�به�این�صنعت�کمک�کرد��
پیشبرد� در� خصوصی� بخش� تشکل�های� جایگاه� پرسش� به� پاسخ� در� ایشان�
اهداف�توسعه�ای�گردشگری�گفت:�در�صورت�ادامه�روند�موجود�و�عدم�توجه�الزم�
به�توصیه�ها�و�انتظارات�و�پیشنهادات�بخش�خصوصی�و�مردمی،�امکان�اصالح�و�



افزایش�می�دادیم�منطقی�بود�اما��3برابر�کردن�عوارض�یعنی�اینکه�اگر�کسی�تمایل�
داشت�که�به�سفر�خارج�از�کشور�برود�مانع�او�شویم�

با�این�کار�نمی�توان�گردشگر�را�از�سفر�خارجی�منصرف�و�به�سفر�داخلی�متمایل�
کرد�چرا�که�سفرهای�داخلی�آنقدر�گران�تمام�می�شود�که�بسیاری�ترجیح�می�دهند�

به�سفر�خارجی�بروند�
نکته�دیگر�اینکه�گردشگری�صنعتی�دو�طرفه�است�و�با�تعامل�کشورها�گسترش�
می�یابد�و�نمی�توان�انتظار�داشت�با�ایجاد�موانعی�هم�چون�افزایش�عوارض�خروج�از�
سفر�مردم�به�کشورهای�دیگر�جلوگیری�کرد�و�درمقابل�به�دنبال�جذب�گردشگر�
خارجی�بود��گردشگری�مسئله�ای�دو�طرفه�میان�ایران�و�دیگر�کشورها�است�لذا�
نباید�با�افزایش�غیرمعقول�عوارض�خروج،�درهای�ایران�به�کشورهای�دیگر�به�روی�
ایران�بسته�شود�و�مردم�به�دلیل�ناتوانی�در�پرداخت�این�عوارض�از�گردشگری�باز�

بمانند،�چراکه�سفر�کمتر�ایرانیان�به�دیگر�کشورها�نتیجه�ای�مشابه�دارد�
البته�باید�به�این�نکته�نیز�توجه�داشت�که�با�توجه�به�افزایش�سفرهای�خارجی�
در�سال�های�اخیر،�خروج�ارز�از�کشور�افزایش�یافته�است�و��نگاهی�دیگر�هست�که�
در�آن���معتقد�اند�همان�طور�که�برای�ورود�و�خروج�کاال�به�کشور�عوارضی�دریافت�
می�شود�این�مهم�باید�در�رابطه�با�ورود�و�خروج�افراد�نیز�اعمال�شود�اما�میزان�و�

مقدار�این�عوارض�دریافتی،�مسئله�است��
بخش�خصوصی�همیشه�عنوان�می�کرد�که�می�بایست�بخشی�از�درآمد�حاصل�از�
عوارض�خروج�به�بخش�خصوصی�تعلق�بگیرد�اما�تاکنون�این�اتفاق�نیافتاده�اما�اگر�

قرار�باشد�این�هزینه��از�مردم�کسر�شود�به�ضرر�بخش�خصوصی�خواهد�بود�
اگر�سیاست�این�باشد�که��توازن�بین�خروج�و�ورود�گردشگر�برقرار�شود�باید�
جاذبه�ایجاد�کرد،�زیرساخت�داشت�و�یا�سفرهای�داخلی��با�راهکارهای�خاص�ارزان�

تر�شود��
این�افزایش�بی�سابقه�این�پرسش�را�فراگیر�خواهد�نمود�که�چرا�چنین�عوارض�

افزایش��3تا��6برابری�آن� ایرانی�دریافت�شود�و�منطق� از�مسافران� باید� گزافی�
چیست؟�این�پرسش�زمانی�تقویت�می�شود�که�می�بینیم�ذیل�توضیحات�مندرج�
در�این�ردیف�خاص�درآمدی،�از�اختصاص��40هزار�تومان�از�مبلغ�دریافت�شده�از�
هر�فرد�به�توسعه�زیرساخت�ها�و�تإسیسات�گردشگری�و�حمایت�از�بخش�میراث�
فرهنگی�و�صنایع�دستی�سخن�به�میان�آمده�تا�این�گونه�به�نظر�برسد�که�هدف�
از�افزایش�چندین�برابری�این�عوارض،�نگاه�حمایتی�به�گردشگری�کشورمان�هم�

بوده�است�
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بهسازی�نظام�گردشگری�کشور�به�سختی�میسر�خواهد�شد��البته�توانمندی�بخش�
دولتی�در�امر�هدایت،�سیاست�گذاری�و�تعیین�راهبرد�صحیح�در�بخش�گردشگری�
نیز�باید�روشن�شود�تا�بخش�خصوصی�به�سهولت�بتواند�با�دولت�هم�سو،�هماهنگ�
و�یکپارچه�گردد��با�توجه�به�ضعیف�بودن�توان�مالی�و�درآمد�موجود�به�ویژه�)در�
دهه�اخیر(�و�عدم�رغبت�بخش�خصوصی�توانمند�در�گردشگری�که�ناشی�از�عدم�
توجه�کافی�و�حمایت�قانونی،�مالی،�مالیاتی،�بیمه�ای،�تشویقی�و�سیاسی�دولت�در�
نیم�قرن�اخیر�بوده�است،�ضرورت�طراحی�راهبرد�نوین�و�اساسی�در�این�جهت�
احساس�می�شود��عزیزی�این�راهبرد�را�درک�متقابل،�کامل�و�دقیق�از�توان�موجود�
نیروی�انسانی�جوان�و�مجرب�در�بخش�خصوصی�و�حمایت�واقعی�دولت�برشمرد�
و�خاطرنشان�ساخت:�توجه�و�کمک�دولت�در�ایران�صرفا�به�معنای�حمایت�مالی�
نیست،�شناخت�و�درک�متقابل�از�توان�بخش�خصوصی�همراه�با�حمایت�و�فراهم�
آوردن�بستر�الزم�برای�اصالح�و�ساختار�بنیادین�ارکان�و�شالوده�نظام�گردشگری�
کشور�همراه�با�ایجاد�تسهیالت�قانونی�و�اجرای�سیاست�های�تشویقی�ضمن�اعمال�
سیاست�عدم�مداخالت�غیرضروری�و�به�عبارت�دیگر�اجرای�سیاست�مقررات�زدایی�
»deregulation«�است��پایین�بودن�درآمد�بنگاه�های�موجود�گردشگری�اعم�از�
هتل�ها�و�تاسیسات�گردشگری�و�وضع�مالیات�های�بی�رویه�همراه�با�برخورد�نامتعادل�
بعضی�از�ممیزان�مالیاتی�پیکر�نحیف�و�رنجور�بخش�خصوصی�را�خرد�و�شکننده�
نموده�است�که�در�این�راستا�برخورد�مناسب�واعمال�معافیت�های�مالیاتی�می�تواند�

ازدیگر�نقش�های�حمایت�دولت�باشد��
این�کار�شناس�گردشگری�تاکید�کرد:�امروز�در�تهران�شش�برابر�ظرفیت�و�کشش�
بازار،�دفا�تر�مسافرتی�تاسیس�شده�است��رشد�بی�رویه�صدور�آسان�مجوز�برای�این�

گونه�دفا�تر�فاقد�مشتری�و�بدون�برنامه،�اصال�مناسب�و�اقتصادی�نیست��
واگذاری� هم�چنین� و� و�هدف�دار� کارامد� فنی،� آموزش�حرفه�ای،� امر� واگذاری�
امور�مدیریت،�هدایت�و�برنامه�ریزی�نظام�گردشگری�کشور�به�افراد�غیر�متخصص�و�
غیر�حرفه�ای�و�فاقد�بینش�جامع�و�فراگیر�گردشگری�و�تجارب�و�مهارت�کافی�در�امر�
کیفی�خدمات�گردشگری�اعم�از�هتل�داری،�رستوران�داری،�امور�پذیرایی،�تشریفات�

و�راهنمایی�میهمانان�و�گردشگران،�روابط�عمومی�و�تبلیغات،�امور�کنفرانس�ها�و�
همایش�های�داخلی�و�بین�المللی،�برگزاری�نمایشگاه�های�تخصصی�گردشگری،�
حمل�و�نقل�مسافر�هوایی�و�زمینی�کشور،�موجبات�اتالف�و�نابودی�منابع�و�صرف�
هزینه�های�اضافی�می�شود�و�در�صورت�عدم�اصالح�و�بهبود�روش�های�استاندارد�و�
واگذاری�امور�حرفه�ای�تخصصی�گردشگری�به�افراد�کاربلد،�خوش�فکر،�خوش�نیت،�
جامع�الشرایط�نیل�به�اهداف�عالیه�کشور�بزرگ�و�توریستی�ایران�و�انتظار�اشتغال�

چشمگیر�برای�جوانان�با�مشکل�مواجه�خواهد�شد��
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z  آقای پورفرج، پیرو سلسله گفت وگوهایی پیرامون واگذاری اختیارات دولت به
تشکل های صنفی، جامعه تورگردانان ایران اساسا چه اختیارهایی را می تواند برعهده 
بگیرد؟ برای مثال مدیریت بر روی نمایشــگاه های گردشگری آیا می تواند موضوع 
محوری فعالیت جامعه باشد؟ پرسش مشــخص این است که چه اختیاراتی باید به 
بخش خصوصی تفویض شود و رویکرد دولت در این زمینه تا چه اندازه جدی است؟ 
پیرو�تصمیم�برای�اجرایی�شدن�ماده��25قانون�خاص�میراث�فرهنگی،�صنایع�
و� توراپراتور�ها� هتلداران،� از� اعم� گردشگری� تشکل�های� گردشگری،� و� دستی�
راهنمایان�تور�و�مراکز�آموزشی�گرد�هم�جمع�شدند�و�به�تازگی�به�توافق�واحد�
دست�یافتند��ابتدا�تصمیم�بر�آن�بود�تا�انجمن�های�موجود�منحل�و�تشکل�های�
جدیدی�شکل�بگیرند�که�این�طرح�حاوی�مشکل�بود��جامعه�تورگردانان�با��22
سال�پیشینه�فعالیت،�موافقت�برگ�سبز�صادرات�دارد�و�با�نهادهای�مختلف�تفاهم�
برقرار�کرده�و�معاف�از�مالیات�است��بنابراین�امکان�چنین�تصمیمی�دستکم�برای�
جامعه�تورگردانان�ایران�وجود�نداشت��زیرا�این�تشکلی�است�ریشه�دار�در�کشور��در�

هر�صورت�به�این�تفاهم�رسیده�ایم�که�شورای�گردشگری�در�استان�تهران�متشکل�
از�تمام�تشکل�های�ذینفع�در�صنعت�گردشگری�ایران�تشکیل�شود��

حاال�این�شورا�با�دولت�در�تعامل�خواهد�بود��اگر�تفویض�اختیار�بخواهد�صورت�
بگیرد�از�مجرای�این�شورا�به�تشکل�ها�اعطا�می�شود��دولت�اختیارات�الزم�را�به�
شورای�گردشگری�می�دهد��آن�دسته�از�موارد�که�به�هتلدار�ها�مربوط�است�و�یا�به�
تورهای�ورودی�و�خروجی�و�یا�مراکز�آموزشی�ارتباط�دارد�از�مجرای�صحیح�در�
اختیار�تشکل�مربوطه�قرار�می�گیرد�و�متناسب�با�آن�نظارت�عالیه�نیز�در�اجرای�
صحیح�اختیارات�تفویض�شده�صورت�می�پذیرد��تفویض�اختیار�از�این�پس�به�
راحتی�انجام�می�شود��به�این�ترتیب�انجمن�ها�منحل�نمی�شوند�و�همه�بر�سرجای�
خود�خواهند�بود�و�طرف�مقابل�دولت�است�که�به�این�شورا�تفویض�اختیار�می�کند��
خصوصی� بخش� در� من� گمان� به� دارد،� وجود� حاضر� حال� در� که� مشکلی�
ایجاد� ناکارآمدی� است�که� اندیشه�ای� و� تفکر� نوع� ما� نیست��مسئله� گردشگری�
می�کند��مسئله�ما�در�گردشگری�این�است�مدیرانی�بر�مسند�کار�قرار�می�گیرند�و�
تصور�می�کنند�گردشگری�از�آن�روزی�شروع�شد�که�او�بر�مسند�کار�قرار�گرفته�

است!��در�صورتی�که�چنین�نیست�
به�عنوان�مثال�جامعه�تورگردانان�ایران،�بزرگ�ترین�توراپراتورهای�چین�را�به�
کشور�دعوت�کرد�و�مسیر�توسعه�هموار�شده�بود��مدیران�وقت�الزم�بود�این�مسیر�
را�ادامه�می�دادند�وکاری�که�از�قبل�و�با�مشقت�فراوان�انجام�شده�بود�در�مسیر�
صحیح�پیگیری�می�کردند��چراکه�بسیاری�از�کارهای�اولیه�را�انجام�داده�بودیم��
ایران�در�بازار�چین�در�زمره�یکصد�و�یازدهمین�کشور،�ثبت�شده�است���اما�چینی�ها�
تا�تفاهم�نامه�دولتی�با�کشور�مقصد�نداشته�باشند�هیچ�فعالیت�رسمی�را�شروع�
نمی�کنند��با�آقای�صفری�سفیر�وقت�ایران�مالقات�داشتیم�و�طی�نشست�هایی�
به�تفاهم�نامه�جامعی�رسیدیم�و�موضوعات�مورد�نظر�وزارت�امورخارجه،�سازمان�
میراث�فرهنگی،�صنایع�دستی�و�گردشگری�و�جامعه�تورگردانان�ایران�مورد�توجه�
قرار�گرفت��ابهامات�و�اشکاالت�را�برطرف�کردیم��ناگهان�یک�مقام�دولتی�تصمیم�
�می�گیرد�از�ابتدا�این�روند�را�طی�کند�در�صورتی�که�این�روند�از�قبل�به�خوبی�طی�

تفویض اختیار به تشکل های گردشگری به عنوان نمایندگان بخش 
است.  اجتناب ناپذیر  ضرورتی  دموکراتیک  نظام  یک  در  خصوصی، 
تشکل های صنفی گردشگری تا چه اندازه از اختیارات الزم برای مدیریت 
مهم ترین دغدغه ها و چالش های پیش رو برخوردار هستند. ماهنامه سفر 
از این شماره در نظر دارد دیدگاه های تشکل های صنفی گردشگری را 
در موضوع تفویض اختیار مورد بررسی قرار دهد. در این شماره با آقای 
ابراهیم پورفرج رییس جامعه تورگردانان ایران به عنوان تشکلی با سابقه 
که در زمینه تورهای ورودی و جذب گردشگر خارجی به کشور فعالیت 

دارد گفت و گو داشتیم. 

ابراهیم پورفرج، رییس جامعه تورگردانان ایران در گفت وگو با ماهنامه سفر: 

 تفویض اختیار به تشکل های گردشگری 
در توافقی تازه
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شده�بود!��وظیفه�مدیران�جدید�آن�است�که�قادر�باشند�کارهایی�را�که�در�گذشته�
انجام�شده�به�درستی�پیگیری�کرده�و�این�صنعت�را�تقویت�کنند��از�سوی�دیگر،�
صنعت�گردشگری�تابع�موضوعات�فرابخشی�نیز�هست��ممکن�است�نارسایی�هایی�
مدیریتی�از�این�دست،�در�بخش�های�دیگری�از�دولت�رخ�بدهد�که�ما�احساس�

نمی�کنیم��اما�تاثیرات�منفی�آن�در�درازمدت�آشکار�می�شود��
در�کشور�ما�گاهی�اوقات،�دولت�رقیب�بخش�خصوصی�می�شود��گویا�از�نگاه�
حاکمیتی،�بخش�خصوصی�چندان�حائز�اهمیت�نیست��این�درحالی�است�که�
در�دنیا�بخش�خصوصی�را�کمک�می�کنند�که�حرکت�کند�و�آن�اتفاقاتی�که�در�
بخش�دولتی�به�حیف�و�میل�می�انجامد�در�بخش�خصوصی�اتفاق�نمی�افتد�زیرا�
کنترل�اموال�خود�را�به�دقت�در�دست�دارد��بخش�دولتی�الزم�است�به�نفع�بخش�
خصوصی�عقب�نشینی�کند�و�زمینه�را�برای�حضور�پردوام�بنگاه�های�کارآمد�تجاری�
گردشگری�هموار�کند��با�توانمند�شدن�بخش�خصوصی،�این�بار�به�جای�مشارکت�
در�دو�نمایشگا،�آن�ها��در��10نمایشگاه�شرکت�خواهند�کرد��بخش�دولتی�باید�
متوجه�باشد�که�درآمد�توراپراتور�ها�از�معرفی�کشور�و�آثار�تاریخی�و�فرهنگی�است��
توراپراتور�ها�از�معرفی�طبیعت�زیبا�و�فرهنگ�و�تاریخ�غنی�این�کشور�درآمد�به�دست�
می�آورند��بنابراین�زیبنده�تر�خواهد�بود�تا�دولت�برای�معرفی�ایران�از�طریق�بخش�

خصوصی�اقدام�کند��

z  .مباحث و گالیه هایی از این دست تقریبا در گذشته هم به کرات مطرح شده است
آیا به راستی نقشه راهی وجود ندارد؟ 

�ببینید،�من�از�زاویه�دیگری�این�موضوع�را�تحلیل�می�کنم��گردشگری�صنعت�
فرهنگی�و�اقتصادی�است��رییس�این�صنعت�و�معاون�گردشگری�الزم�است�تفکر�
بزرگی�داشته�باشند�و�در�مقابل�بخش�خصوصی�نایستند��بلکه�ابزار�ها�را�همه�در�
یک�سبد�بگذارند�و�هم�افزایی�ایجاد�کنند��جامعه�تورگردانان��30سال�است�در�
برگزاری�نمایشگاه�ها�دست�دارد��در�یک�مقطعی�سبب�شد�تا�به�دلیل�بی�توجهی�
مقامات�وقت،�زمین�ما�در�نمایشگاه�برلین�از�دست�برود�و�در�آن�مقطع�مدیریت�

کارآمدی�اعمال�نشد��

z  بــه این ترتیب برای تامیــن بودجه و تامین مالی پروژه های گردشــگری چه
سازوکارهایی را پیش بینی می کنید؟ 

مدیران�صنعت�گردشگری�فعال�در�راس�امور�الزم�است�بسیار�ُمدبرانه�عمل�
کنند��شرایط�اقتصاد�بین�الملل�و�ایران�را�درک�کنند�و�فرهنگ�ایران�و�جهان�
داشته� اجازه� که�هر�کسی� نیست� فرهنگی�جایی� میراث� بشناسند�� به�خوبی� را�
باشد�تصمیمات�ناصحیح�بگیرد��مدیران�الزم�است�دانشمند،�آگاه�و�مسلط�به�
امور�مختلف�باشند��متوجه�شدیم�خانم�احمدی�پور�رییس�سابق�میراث�فرهنگی،�
صنایع�دستی�و�گردشگری�ردیف�تبلیغات�ایران�را�از�بودجه�دولت�حذف�کرده�بود!�

این�اقدامی�عجیب�بود�که�اتفاق�افتاد�که�واقعا�تعجب�همه�را�برانگیخت!

z  در بودجه امســال هم که با پدیده سه برابر شدن عوارض خروج از کشور روبرو
شدیم. تا آن جایی که پیگیری کردیم کار شناسی پیدا نشد که با این تصمیم موافق 
باشد. آیا نظر تشــکل های صنفی را پرسیده بودند؟ بر اســاس چه مبنایی چنین 

تصمیمی گرفته شد؟ 
واکنش�اولیه�به�این�تصمیم�از�سوی�من�بود��با�بخش�خصوصی�مشورتی�نشده�
بود�که�اگر�غیر�از�این�بود�حتما�اعالم�می�کردیم�که�با�افزایش�عوارض�خروج�از�

کشور�نمی�توانید�مانع�سفر�مردم�بشوید��
این�تصمیم�تنها�به�قشر�ضعیف�تری�در�جامعه�فشار�وارد�می�کند�که�کارمندان�
بخش�خصوصی�و�یا�دولتی�هستند��ما�اجازه�نمی�دادیم�این�افزایش�قیمت�در�
تورگردانان� رییس�جامعه� عنوان� به� بنده� واکنش� بودجه�سال��97مطرح�شود��
ایران�آن�است�که�برای�تقویت�توسعه�گردشگری�ورودی�به�جای�این�تصمیم،�
زیرساخت�ها�را�تقویت�و�قوانین�را�اصالح�کنیم�نه�این�که�دست�در�جیب�مردم�
کنیم��اگر�واقعا�اراده�ای�برای�توسعه�گردشگری�ورودی�است�کافی�است�دو�درصد�
از�پول�نفت�و�گاز�را�به�این�صنعت�اختصاص�دهید�آن�وقت�می�بینید�که�این�رقم�
درشت�چه�تاثیر�مثبتی�بر�توسعه�گردشگری�و�اشتغال�زایی�خواهد�گذاشت��سالی�
چند�هتل�ساخته�می�شود��آقای�مونسان�البته�اعالم�کرد�که�برای�سه�برابر�شدن�

بودجه�عوارض�کشور�با�مقامات�میراث�فرهنگی�نیز�مشورت�نشده�بود��

در�نظر�داشته�باشیم�اگر�بخواهیم�سفر�و�گردشگری�را�در�مقیاس�بین�المللی�
تعریف�کنیم��یعنی�رفت�و�آمد��تعدادی�از�شهروندان�کشورهای�مختلف�بیایند�با�
تاریخ�و�فرهنگ�ایران�آشنا�بشوند�و�متقابال�ما�هم�باید�با�فرهنگ�آنان�آشنا�شویم��
نمی�شود�ما�از�کشور�خارج�نشویم�و�انتظار�داشته�باشیم�از�دیگر�کشور�ها�به�ایران�

سفر�کنند��
تعامل�فرهنگی�یعنی�رفت�و�آمد�که�در�کنار�آن�اقتصاد�سفر�شکل�می�گیرد��
پس�کار�فرهنگی�و�تعامل�فرهنگی�در�کنار�آن�منافع�اقتصادی�هم�تامین�می�شود��
چنانچه�این�موضوع�را�درک�کنیم�تصمیمات�غلطی�از�این�دست�اتخاذ�نمی�شود��
تعامل�باید�انجام�شود�و�برای�ایجاد�توازن�انگیزه�های�سفر�را�افزایش�دهیم���ابتدا�
جاده�ای� در�سفر� باید� ایران� مردم� باشد�� ارزان� باید� مردم� برای� هزینه�های�سفر�

احساس�امنیت�داشته�باشند��
مردم�چرا�در�عید�نوروز�به�ترکیه�می�روند؟�آیا�واقعا�مراسم�نوروزی�که�ترک�ها�
برای�ایرانیان�در�توپ�کاپی�برگزار�می�کنند�دیده�اید؟�در�هیچ�کجای�ایران�این�
مراسم�برگزار�نمی�شود!�آتش�بازی�و�سفره�بزرگ�هفت�سین�می�چینند�و�همه�
عرضه� یک�جا� مکان� این� در� را� ایران� باستانی� سنت� و� آیین� ایرانی،� نمادهای�
می�کنند��خوب�همین�آرامش�را�در�ایران�برپا�و�انگیزه�سفر�ایجاد�کنیم���نکته�
دیگر�افزایش�قیمت�هاست�که�واقعا�سرسام�آور�است�و�باید�فکری�اساسی�برای�

این�معضل�داشته�باشیم�
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ایران�کنونی�یا�پرشیا�حوزه�جدایی�ناپذیر�تمامی�تجارت�های�بدون�مرز�بوده�
است��چه�درگذشته�و�چه�هم�اکنون،�به�علت�موقعیت�راهبردی�جغرافیایی�این�
منطقه،�هر�ملیتی�که�خواستار�مبادالت�تجاری�بازرگانی�با�بین�النهرین،�شرق�یا�

عثمانی،�اروپا�و�����بود،�می�بایست�از�داخل�قلمرو�ایرانیان�عبور�کند�
از�درخشان�ترین�محورهای�مواصالتی�سفرهای�تجاری�که�بشر�به�آن� یکی�

می�بالد،�محور�راه�ابریشم�است�که�در�زمان�خود�بسیار�طوالنی�و�امن�بود�
سفرهای�تجاری�قبل�از�اختراع�واحد�پول�به�صورت�مبادالت�کاال�به�کاال�انجام�
می�گرفت��پس�از�پیشرفت�های�جوامع�بشری�واحد�پول�به�وجود�آمد�و�ملیت�های�
مختلف�از�رفاه�بیشتری�بهره�بردند��در�این�راه�کاالهای�مازاد�و�یا�محصوالتی�که�
در�کشور�مقصد�با�استقبال�بیشتری�مواجه�بود،�تولید�و�مورد�دادوستد�قرار�گرفت�

گردشگری تجاری، فرصت ها، چالش ها و مزایای آن ½
گردشگری�مبتنی�بر�تجارت�و�کسب�وکار،�در�حقیقت�حاصل�هم�افزایی�روح�

صنعت�گردشگری�و�کسب�وکار�و�تجارت�داخلی�و�برون�مرزی�است�
گردشگری�تجاری�)Business�Tourism(�با�سرعتی�باورنکردنی�در�دنیای�پویای�

صنعت�گردشگری�امروز�در�حال�گسترش�و�پیشرفت�است�
در�حقیقت�گردشگری�تجاری�زیرشاخه�اصلی�صنعت�گردشگری�است�که�
با�سایر� الحاقات�و�شاخصه�های�منحصربه�فرد�خود�را�داشته�و�معنای�متفاوتی�

زیرشاخه�های�صنعت�گردشگری�دارد�
در�این�گزارش�بر�آنیم�تا�نگاهی�مفهومی�به�ترکیب�گردشگری�تجاری�بیندازیم��

تاجرانی که 
سفر را رونق دادند

سینا کمالی
             تحلیلگر گروه بین المللی ساحل آفتاب
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همچنین�با�نگاهی�دقیق�به�این�
قدرت� نقاط� و� مزایا� به�وضوح،� می�توان� مقاله�

گردشگری�تجاری�را�در�کفه�ترازو�قرار�داد�و�سنجش�
دقیقی�در�مقابل�نقاط�ضعف�و�چالش�های�آن�داشت�

نقطه�عطف�رشد�صنعت�گردشگری�تجاری�به�اوایل�دهه��1950
میالدی�برمی�گردد��درواقع،�چالش�این�صنعت،�همیشه�و�همیشه�راه�های�

گسترش�و�توسعه�آن�در�آینده�دور�و�نزدیک�بوده�است��با�توجه�به�معنای�
افراد�در�این�مرحله�همچنان� با�نگاه�تجاری،� اصلی�گردشگری�تجاری�یا�سفر�
به�کار�یا�تجارت�مشغول�هستند،�اما�در�محیطی�ورای�خانه�و�محل�کار�ثابت��
بعضی�از�تعاریف،�ما�را�صرفاً�به�سمت�سفر�کاری�یا�تجاری�سوق�می�دهند،�اما�
نکته�جالب�توجه�درجایی�است�که�سازمان�گردشگری�جهانی�)WTO(،�گردشگر�
را�فارغ�از�هر�نوع�هدف�فردی�معرفی�می�نماید�که�در�محیطی�خارج�از�محیط�
زندگی�ثابت�خود�مدتی�را�کمتر�از��1سال�متوالی�سپری�می�کند��البته�این�مسئله�
منافاتی�بامعنای�گردشگر�تجاری�که�وقت�خود�را�منحصراً�به�حضور�در�نمایشگاه،�

همایش،�گردهمایی�و�����می�گذراند،�نخواهد�داشت�
حتی�دانش�امروز�گردشگری�تجاری�تا�آن�جا�پیش�رفته�که�افراد�حقیقی�یا�
حقوقی،�دولتی�یا�خصوصی�یا�حتی�موسسات�غیرانتفاعی�)NGO(�که�در�محیطی�
باهدف�مشترک�گرد�هم�می�آیند�را�نیز�زیرشاخه�گردشگری�تجاری�طبقه�بندی�

می�کند�
به� این�سبک�کسب�و�کار،�محدود� با�مفهوم�جامع�گردشگری،� در�مقایسه�
گروه�های�جمعیت�سفر�کننده�شده�و�هم�چنین�اهداف�و�دغدغه�های�متفاوت�آنان�
را�در�بر�می�گیرد��همچنین�آزادی�عمل�بیشتر�در�این�بخش�از�صنعت�گردشگری�

به�علت�رویکرد�تجاری�به�وضوح�قابل�مشاهده�است�
در� بیشتر� و� شده� عجین� تجارت� مفهوم� با� تجاری� گردشگری� مقصدهای�
مکان�هایی�گسترش�می�یابد�که�به�نواحی�مرکزیت�تجاری�صنعتی،�تولیدی�و�
مالی�و����اشاره�دارد��به�طور�مشخص�گردشگر�تجاری�از�سطح�درآمد�باالتر�و�نگاه�
فراخ�تری�نسبت�به�هزینه�ها�در�مقایسه�با�یک�گردشگر�عادی�برخوردار�است��

درنتیجه،�در�این�زیرشاخه�منابع�مالی�بیشتر�صرف�می�شود�
عملکرد�و�اهداف�گردشگر�تجاری�به�دو�بخش�اصلی�و�ثانویه�تقسیم�می�شود:
1-�اهداف�و�فعالیت�های�مستقیم�تجاری�کاری�اعم�از�قرارهای�تجاری،�وکالت،�

مشاوره�و�بازرسی�و�����
2-�اهداف�و�فعالیت�های�تفریحی�حین�تجارت�مانند�قرار�وعده�های�غذایی�

)صبحانه،�نهار�و�شام�کاری(،�خریدهای�حین�تجارت�و�بازدید�و���
می�توان�اذعان�داشت�که�اهداف�اولیه�و�اصلی�گردشگری�تجاری،�تجارت�و�کار�

است�ولی�اهداف�ثانویه�آن�نیز�از�اهمیت�باالیی�برخوردارند�
اساساً،�گردشگری�تجارت�می�تواند�دربرگیرنده�تمام�طیف�های�تجارت�از�نوع�
فردی،�گروه�های�تجاری�کوچک�تا�هیات�های�تجاری�بزرگ�از�یک�کشور�باشد��
همچنین،�مکان�های�تجاری�یا�محل�قرارهای�مالقات�نیز�می�تواند�به�مکان�های�
گردهمایی،�کنوانسیون،�نمایشگاه�های�تجاری�و�نمایشگاه�های�فراملیتی�تقسیم�

شود�
همایش،� تجاری،� کاری� سفرهای� به� می�تواند� تجاری� گردشگری� ماهیت�
مالقات�های�تجاری�جمعی�از�نوع�چهره�به�چهره،�سفرهای�ارائه�انگیزشی�)فروش�
ملک�و�مستغالت�و�سرمایه�گذاری(�و�سفرهای�آموزشی�برای�پرسنل�و�سفرهای�

نمایشگاهی�دسته�بندی�شود�

دالیل فراگیر شدن صنعت گردشگری تجاری: ½
از�دهه��50میالدی�به�بعد،�این�نوع��سفرها،�معلول�افزایش�و�بهبود�میزان�
�Procurement(تولیدات�صنعتی�و�به�وجود�آمدن�مدیریت�آماده�پشتیبانی�

Management(�بوده�است�
در�دهه��50میالدی،�مناطق�تحت�استعمار�اروپایی�به�شدت�صنعتی�شدند�و�
این�امر�موجب�شد�تا�میزان�تولید�خالص�کاال�و�تولیدات�صنعتی�در�جهان�با�رشد�
قارچی�مواجه�شود��یک�مثال�بسیار�بارز�و�ملموس�در�باب�تجارت�گردشگری،�
به�وجود�آمدن�و�تولید�انبوه�خودروهای�شخصی�است؛�تا�جایی�که�در�دهه��50

فقط�در�آمریکا�هرساله�سه�نمایشگاه�بین�المللی�صنعت�خودرو�برگزار�می�شد�
بدون�شک�هر�کشوری�که�صنعت�گردشگری�قدرتمندی�را�در�اختیار�داشته�
یک� کرد� هزینه� میزان� است�� برخوردار� پویایی� و� قوی� اقتصاد� از� حتماً� باشد،�
گردشگر�تجاری،�با�دیگر�شاخه�های�صنعت�گردشگری�قابل�مقایسه�نیست؛�زیرا�
یک�تاجر�به�میزان�هزینه�کرد�روزانه�توجهی�ندارد،�در�عوض�به�خروجی�نشست�ها�

یا�عقد�قرارداد�می�اندیشد�
افزودن�زمان�های� از�مفاهیم�بسیار�هوشمندانه�در�صنعت�گردشگری،� یکی�
صرف�شده�و�یا�ایجاد�کسب�وکار�در�مقاصد�موردنظر�است�تا�از�این�طریق�درآمد�

بیشتری�نصیب�اقتصاد�کشور�مقصد�شود�
تصور�کنید�تجارت�های�خدمت�محور�کوچک�یا�متوسط�تا�چه�حد�می�توانند�
تولید� و� کرده� درآمد� تجاری�کسب� گردشگران� تقاضای� مورد� ارائه�خدمات� از�
اقتصاد�ملی�یک� افزایش�دهند��بین�شاخص�رشد� را� ناخالص�ملی�یک�کشور�
کشور�و�گردشگری�تجاری�رابطه�مستقیم�و�ساده�وجود�دارد��به�این�معنا�که�
هر�چه�رشد�اقتصاد�ملی�یک�کشور�قوی�تر�باشد،�صنعت�گردشگری�تجاری�آن�

کشور�نیز�پویاتر�است�
نتایج�پیشرفت�اقتصادی�کشورهایی�که�صنعت�گردشگری�مبتنی�بر�تجارت�
قدرتمندی�دارند،�در�تمامی�شاخه�های�صنعتی�نظیر�کشاورزی،�گردشگری،�نفت�
و�گاز�و�پتروشیمی،�ارتباطات،�تحصیالت�و�آموزش�و�سالمت�و�درمان�به�وضوح�

مشهود�است�
گردشگری�تجاری�می�تواند�منجر�به�هم�افزایی�مطلوبی�بین�اقتصاد�و�رشد�

اقتصاد�ملی�یک�کشور�شود�
بسیاری�از�کشورهای�قدرتمند�جهان،�شاخص�رشد�گردشگری�را�با�شاخص�
تولید�ناخالص�داخلی�و�تجزیه�نتایج�سرمایه�گذاری�در�بخش�گردشگری�تجاری�
صنعت� بخش� در� وسیع� سرمایه�گذاری� می�دهند�� قرار� ارزیابی� و� موردسنجش�
گردشگری�می�تواند�نتایج�و�اثرات�مطلوبی�مانند�اشتغال�زایی�در�بخش�هایی�از�

زنجیره�تامین،�گردشگری�و�هتلداری�و����شود�
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به�طور�مثال؛�شهر�ملبورن�استرالیا�با�دارا�بودن�جمعیت��4میلیون�نفری،�با�
ایجاد��22000 به� موفق� تجاری،� مناسب�در�صنعت�گردشگری� سرمایه�گذاری�

شغل�ثابت�در�این�صنعت�شده�است�که�بسیار�مطلوب�به�نظر�می�رسند�
یکی�از�مهم�ترین�مزیت�های�گردشگری�تجاری،�توسعه�زیرساخت�هایی�است�
که�کشور�برای�افراد�ساکن�در�آن�کشور�ایجاد�می�کند��توسعه�زیرساخت�های�راه�

و�ساخت�اماکن�اقامتی�از�نتایج�سرمایه�گذاری�در�این�صنعت�است�
غیرمستقیم� یا� و� مستقیم� تأثیرات� به� فهرست�وار� به�صورت� مجال،� این� در�

گردشگری�تجاری�بر�روی�اقتصاد�یک�کشور�اشاره�می�کنیم:

تأثیرات مستقیم:
در� شرکت� هزینه�های� و� حمل�ونقل� اقامت،� خدمات� هزینه� پرداخت�  

نمایشگاه�ها�و���
 �رشد�سرمایه�گذاری�در�عرصه�گردشگری�تجاری�و�بازرگانی�ازجمله�ساخت�

و�توسعه�شهرهای�تجارت�محور،�ایجاد�تسهیالت�برای�شرکت�های�برگزارکننده

 �افزایش�سرمایه�بانیان�و�برگزارکنندگان�نمایشگاه�ها�از�طریق�سرمایه�گذاری�
و�حامیان�مالی�و����

 �افزایش�حجم�مبادالت�تجاری�مستقیم�در�صنعت�گردشگری�تجاری
 �افزایش�فرآیند�بازاریابی�و�جذب�مشتری�از�طریق�گردشگری�تجاری

تأثیرات غیرمستقیم گردشگری تجاری
 پرداخت�هزینه�و�کسب�ثروت�از�طریق�تجارت�های�غیر�مرتبط�با�گردشگری�

تجاری�نظیر�صنایع�غذایی
 هزینه�های�صرف�شده�جهت�تهیه�و�اعطای�هدایای�تبلیغاتی

 �افزایش�میزان�فعالیت�شرکت�ها�و�پیشنهادهای�صنعت�گردشگری؛�حتی�
فروش�بیشتر�محصوالت�کشاورزی�و���

 تاثیر�گردشگری�تجاری�بر�روی�مناطق�شهری�و�تقویت�زیرساخت�ها
 افزایش�فعالیت�صنایع�ساختمان�و�راه�سازی�شهرهای�مجاور�شهر�صنعتی�

و�نمایشگاهی
 �افزایش�و�جذب�سرمایه�های�داخلی�و�خارجی

تأثیرات بعدی گردشگری تجاری و مبتنی بر کسب وکار ½
بین�تجارت�و�صنعت�گردشگری،�به�ویژه�برای�هتل�ها،�مجریان�تور،�آژانس�های�

مسافرتی�و�تمامی�گروه�های�تجاری�و�بازرگانی�که�در�این�حوزه�فعال�هستند،�
ارتباط�بسیار�نزدیک�و�تنگاتنگی�وجود�دارد�

با� که� کشورهایی� تمامی� که� است� درجایی� حوزه� این� در� تامل� قابل� نکته�
راهبردهای�پویا�و�جدید�در�صنعت�گردشگری�منطبق�هستند،�کلیه�سیاست�های�
نگارش� تجاری� گردشگری� با� سنگ� هم� الفبای� با� را� خود� گردشگری� صنعت�

می�کنند�
امروزه�طبق�آمار�دقیق،�15درصد��از�کل�سفرهای�انجام�شده�در�دنیا�به�صورت�

صرف�و�کاماًل�تجاری�هستند�که�این�مقدار،�عددی�قابل�توجه�است�
مزایای�و�تأثیرات�بعدی�توریسم�تجاری�به�صورت�اجمالی�عبارت�اند�از:

با�هزینه�کرد� ورود�گردشگر�تجاری�به�منظور�حضور�در�هر�رخدادی�همراه�
یا� بازرگان� تاجر-� یک� چراکه� است؛� گردشگری� صنعت� بخش�های� سایر� در�

شرکت�کننده�نمایشگاهی�از�سطح�باالتر�قدرت�خرید�برخوردار�است�
با�ساماندهی�درست�زمانی�نمایشگاه�ها�و�رخدادهای�تجاری�در�فصل�های�غیر�

اوج،�حتی�در�این�بازه�های�زمانی�نیز�می�توان�شغل�ایجاد�کرد�
گردشگری�تجاری�به�اقامت�مدعوین�نمایشگاه�می�انجامد�که�این�امر�به�نوبه�

خود�باعث�تولید�ثروت�خواهد�شد�
باعث�تقویت�و�ترافیک�تقویمی�در�یک�نقطه�مرکزی�می�شود؛�درنتیجه�تقاضای�

برگزاری�رخدادهای�بیشتر�افزایش�می�یابد�
باعث�افزایش�تقاضای�خدمات�در�حوزه�هتلداری،�حمل�ونقل،�خدمات�تور�و����

می�شود�

تأثیرات اجتماعی گردشگری تجاری )موج سوم تاثیر(: ½
و���� بازرگانان� و� تجار� برای�جذب� ورودی�حاصلخیز� یک� تجاری� گردشگری�
جهت�صرف�وقت�در�حوزه�های�دیگر�صنعت�گردشگری�از�قبیل�استراحت�و�تمدد�
اعصاب�است��راهبرد�اصلی�در�این�حوزه�صرفاً�تقسیم�وقت�گردشگر�تجاری�در�
دیگر�حوزه�ها�و�کسب�درآمد�از�این�طریق�است��افراد�ضمن�صرف�وقت�در�تجارت،�
کنفرانس،� نمایشگاه،� گردهمایی،� در� شرکت� بازرگانی،� تجاری،� مبادالت� انجام�
آموزش،�دوره�های�تکمیلی�و����قدری�بیشتر�به�خود�پرداخته�و�ضمن�صرف�وقت�
افراد� همچنین� می�پردازند�� ���� و� تفریح� و� تقویت�سالمتی� امورات� به� هزینه،� و�
می�توانند�با�آداب،�فرهنگ�و�رسوم�و�نقاط�پررنگ�اجتماعی-�فرهنگی�آشنایی�
پیدا�کنند�و�مقصد�روندی�مثبت�تر�در�مراودات�تجاری،�بازرگانی�را�داشته�باشند�

نقطه تاثیر سیاسی گردشگر تجاری )موج چهارم تاثیر(: ½
در�این�فرصت�به�صورت�اجمالی�به�معرفی�مزیت�های�گردشگر�تجاری�از�منظر�

سیاسی�نگاه�می�اندازیم�
�DWTC(ساخت�تصویر�مثبت�از�یک�منطقه�یا�کشور�در�عرصه�تجارت،�مانند�

امارات،�KWTCکواالمپور�و���(
�افزایش�میزان�مشارکت�بخش�دولتی�و�استقبال�آنان�از�گردشگر�تجاری

اثبات�میزان�باالی�ثبات�سیاسی
گسترش�مدیریت�رقابتی�با�محوریت�توسعه�تجارت�و�افزایش�سهم�تجارت�در�

صنعت�گردشگری�

اسپانیا؛ حائز رتبه سوم برگزاری نمایشگاه در اروپا ½
زیرساخت� زیبا،� طبیعت� مناسب،� آب�وهوای� از� برخورداری� مدد� به� اسپانیا�
برگزاری�نمایشگاه�ایدئال�و�بسیار�دیگری�از�شاخص�های�تاثیر�گذار�که�بیان�آن�ها�
در�این�یادداشت�نمی�گنجد،�بعد�از�آلمان�و�انگلستان�موفق�به�کسب�سکوی�سوم�
بیشترین�تعداد�برگزاری�نمایشگاه�در�اروپا�شده�است��همان�طور�که�می�دانید�در�
هر�کشور�کارناوال،�نمایشگاه،�همایش،�سمپوزیوم�و����برگزار�می�شود�که�تعداد�
هرکدام�در�سال�نمایانگر�قدرت�هر�کشور�از�حیث�برگزاری�نمایشگاه�خواهد�بود��
کشور�اسپانیا،�از�منظر�برگزاری�نمایشگاه�بین�المللی،�فقط�محدود�به�دو�مکان�
شهر�مادرید�و�بارسلون�با�برگزاری��192نمایشگاه�است��سهم�مربوط�به�پایتخت،�
یعنی�مادرید��114و�سهم�بارسلون��78نمایشگاه�است��به�طور�مثال،�اگر�متوسط�
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روزهای� تعداد� بگیریم،� نظر� روز�در� را�فقط��2 نمایشگاه� زمانی�هر�
اشغال�شده�بیشتر�از�یک�سال�یا�معادل��384روز�خواهد�بود��حال�
به�این�عدد�امکانات�رفاهی،�هتل،�وعده�های�غذایی،�حمل�ونقل�و�����
را�اضافه�کنید�تا�درک�بهتری�از�ابعاد�سودآوری�بخش�گردشگری�

تجاری،�کسب�وکار�دریابید�
بسیار� فرصت� آن،� در� برگزاری� در�حال� نمایشگاه�های� و� اسپانیا�
ارائه� با� تا� است� اصناف� و� مشاغل� صاحبان� تمامی� برای� مناسبی�
محصوالت�و�خدمات�خود�در�این�کشور�از�ظرفیت�های�بالقوه�این�

غول�صنعت�گردشگری�اروپا�برخوردار�شوند�

فیتور ۲۰۱۸ مادرید اسپانیا: باشگاه حاکمان صنعت  ½
گردشگری

جهان،� گردشگری� نمایشگاه�های� مشهورترین� از� یکی�
»نمایشگاه�فیتور«�است�که�هرسال�در�بین�ماه�های�ژانویه�و�فوریه�
برای�گردهمایی� محلی� فیتور� نمایشگاه� می�شود�� در�مادرید�برگزار�
به�حساب� فعال�در�حوزه�گردشگری� و�شرکت�های� دفاتر�مسافرتی�
می�آید�تا�بتوانند�محصوالت�خود�را�به�یکدیگر�و�مردم�معرفی�کنند�

فیتور�به�نوعی�نقطه�مرجع�گردشگری�دنیا�برای�متخصصین�حرفه�
گردشگری�و�نمایشگاه�تجاری�پیشرو�برای�بازارهای�داخلی�و�خارجی��
به�شمار�می�آید�و�فضای�تجاری�مناسب�برای�حضور�و�مالقات�دفاتر�
گردشگری،�گردانندگان�تور،�هتل�ها،�مشاورین�و�کارشناسان�توسعه�
گردشگری�و�سایر�متخصصین�حرفه�گردشگری�است��این�نمایشگاه�
گردشگری� صنعت� جدید� محصوالت� و� خدمات� ارائه� برای� مکانی�
تجارت� توسعه� و� پیشرفت� در� به�سزایی� تاثیر� و� است� بازاریابی� و�

گردشگری�داشته�و�خواهد�داشت�
�38 مادرید� �2018 فیتور� که� بدانید� اگر� نیست� لطف� از� خالی�
سالگی�این�رخداد�بین�المللی�را�جشن�می�گیرد��رخداد�فیتور�صرفاً�
یک�نمایشگاه�بین�المللی�برای�ارائه�توانمندی�های�یک�کشور�نیست��
در�حقیقت�می�توان�اظهار�کرد�رخداد�فیتور�حاصل�هم�افزایی�تمام�
بخش�های�صنعت�گردشگری�در�یک�کانون�)HUB(�است��به�بیان�
شیواتر،�یک�مرکز�گردهمایی�متشکل�از�حرفه�های�صنعت�گردشگری�
است��در�فیتور��2017رکورد�جدیدی�از�حیث�حضور�شرکت�ها�و�
کشورها�و�����در�این�نمایشگاه�به�ثبت�رسید��893.9شرکت�و�بنگاه�
گروه� �858.135 کشور،� �165 گردشگری،� محوریت� با� اقتصادی�
مستقل�و��213.107نفر�از�بخش�عمومی�در�این�نمایشگاه�شرکت�

کردند�

�اهداف�نمایشگاه�فیتور
مالقات�و�فرصت�مذاکرات�مستقیم�مقاصد�گردشگری،�تجاری�و�

بخش�های�متخصص�در�بخش�گردشگری
فراهم�آوردن�فرصت�های�تجاری�و�بازرگانی�جدید

و� سنتی� محصوالت� و� تولیدات� و� تجاری� برندهای� تبلیغ�
منحصربه�فرد�مرتبط�با�مقاصد�گردشگری

ایجاد�بسترهای�گردشگری�در�مناطق�تجاری
محرک� یک� به�عنوان� خرید� گردشگری� پایدار� توسعه� و� تبلیغ��

اقتصادی�مقاصد�گردشگری
که� درمی�یابیم� ارقام� و� آمار� به� باشگاهی� میان،� این� ��در�
18/8درصد� بین�المللی� تبادالت� بخش� در� بازدیدکنندگان� شمار�
افزایش�یافته�است��همچنین�تعداد�قرارهای�تجاری�)B2B(�به�عدد�

خیره�کننده��6800رسید�
اهمیت�و�پررنگی��FITURتا�بر�آنجاست�که��452.7خبرنگار�از�

سراسر�دنیا�جهت�پوشش�این�نمایشگاه�به�اسپانیا�عزیمت�کردند�

مزیت های فیتور چیست؟ ½

خاصی� اهداف� هرسال� در� فیتور� در� شرکت�کننده� کشورهای� و� شرکت�ها� تمام� برای�
تعریف�شده�است�که�می�بایست�به�آن�ها�اشاره�کرد�و�بنا�به�هدف�های�هر�شرکت�کشور�و�����
می�بایست�پویا،�بالنده�و�حرکتی�در�جهت�پیشرفت�و�پیشبرد�اهداف�باشد��دو�شرکت�در�

نمایشگاه�فیتور�باعث�می�شود�که:

در�بخش�فروش:
1-�1افزایش�فروش�محصوالت�شرکت�ها�

2-�1دستیابی�به�یک�مرکز�اطالعات�)database(�قدرتمند�دقیق�و�بی�نقص

�2در�بحث�مبادالت�و�دادوستد:
1-�2فرصت�بی�نظیر�و�کم�هزینه�جهت�تنظیم�قرار�تجاری�با�مشتریان�حائز�اهمیت

2-�2اطالع�رسانی�به�مشتریان�بالقوه�از�محصوالت�جدید�و�تغییر�در�محصوالت�فعلی
3-�2یافتن�کانال�های�فروش�موازی�در�کشورهای�دیگر

4-�2اطالع�دقیق�از�نظر�مشتریان�و�انتقادات�و�پیشنهادات�آنان
5-�2شناسایی�و�دلجویی�و�جلب�رضایت�مجدد�مشتریان�ناراضی�

�3تحقیق�بازار:
1-�3بهترین�مکان�برای�تحقیق�بازار�از�روش�میدانی�

در�صنعت� و�خدمات�جدید� امتحان�محصوالت� و� آزمایش� ایده�آال�جهت� مکان� �3-2
گردشگری�

3-�3مکانی�ایده�آل�برای�راه�اندازی�کارزارهای�بازاریابی�بسیار�همه�گیر�
4-�3جهت�آزمایش�ارزش�نام�تجاری�شرکت�ها�و�رقبا�از�شرکت�های�دیگر�

�4نشانی�برندها:
برند� شناساندن� و� تجاری� نام� به� بخشی� قدرت� و� خلق� برای� عالی� بسیار� مکان� �4-1

شرکت�ها�
2-�4فرصت�مناسب�برای�شرکت�ها�جهت�اثبات�و�حک�کردن�نام�تجاری�خود�یا�تغییر�

موقعیت�
3-�4فرصت�استثنایی�برای�ایجاد�ارتباط�با�بخش�سرمایه�گذاری

4-�4فرصت�ایده�آل�برای�بسط�و�گسترش�بازار�جدید�

�5شبکه�توزیع:
1-�5خدمات�شناسایی�و�جذب�شرکا�و�تامین�کنندگان�زیرساخت�فروش�در�کشورهای�

دیگر�
2-�5فرصت�نمایش�چتر�حمایتی�شرکت�ها�برای�شرکا�در�کشورهای�دیگر�

3-�5فرصت�ساخت�حیثیت�و�شهرت�تجاری�همسو�با�قوم�های�پویا�و�استوار�روبه�جلو�
برای�شرکت�ها�

�6رسانه:
1-�6بهترین�فرصت�برای�رویارویی�چهره�به�چهره�با�اصحاب�رسانه�از�قبیل�روزنامه�و����

2-�6فرصت�ایدئال�و�کم�هزینه�جهت�تبلیغ�محصوالت�جدید�از�طریق�نمایشگاه�
3-�6فرصت�دست�یابی�به�نقطه�تاثیر�مناسب�در�رسانه�های�عمومی�
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کم هزینه،  پردرآمد،  صنایع  در صدر  امروزه  گردشگری،  صنعت 
پاک و اشتغال زا قرار داشته، به نحوی که ده درصد از تولید ناخالص 
این  بر  نظرکار شناسان  نیز،  بر می گیرد. در سال ۲۰۱۸  را در  جهان 
رونق  پر  کسب وکارهای  زمره  در  هم چنان  صنعت  این  که  است 
خواهد بود. لذا این ویژگی ها باعث شده، گردشگری مزایای فراوانی 
را برای کشور ها به ارمغان آورده و روز به روز توجه وافر آن ها را به 

خود معطوف سازد. 
اشکال  ابعاد،  وسعت  و  گستردگی  خاطر  به  امروزه  صنعت  این 
شامل  متعدد  انگیزه های  و  عوامل  برپایه  را  مختلفی  گونه های  و 
می شود. جالب است بدانیم، این بُعد و وسعت تا جایی پیش رفته، 
از  صحبت  و  رفته  فرا تر  زمین  از  گردشگری  گستره  امروز،  که 
توریسم فضایی در محافل جهانی مطرح می شود. با آقای فضل اهلل 
هتل  مدیرعامل  و  هتلداری  پژوهشگر  و  کارشناس  جوادپور، 
دیدگاه های  و  نشتستیم  گفت وگو  به  اصفهان  عباسی  پنج ستاره 
ایشان را پیراموم مهم ترین چالش های پیش روی خدمات هتلداری 

برای مسافران تجاری به بحث گذاشتیم.

z  نحوه مشــارکت دولت در ارایه تســهیالت برای توسعه صنعت
هتلداری چگونه باید باشد؟

نقش� گردشگری،� با� مرتبط� فعالیت�های� سایر� مانند� اول،� درجه� در�
حایز� بسیار� این�گونه�گردشگران،� ورود� برای� بستر�الزم� ایجاد� در� دولت�ها�
اهمیت�است،�به�نحوی�که�نقش�سایر�فعاالن�و�ارائه�کنندگان�خدمات،�متاثر�

از�نقش�آفرینی�دولت�هاست��
�مهم�ترین�عنصر�و�شاخص�ترین�عامل�برای�جذب�گردشگر�تجاری،�وجود�
امنیت�و�آرامش�است��گردشگری�تجاری�بیش�از�همه�امنیت�محور�بوده،�
اصوالً� آرامش�در�مقصد�است�� و� امنیت� چون�الزمه�سرمایه�گذاری،�وجود�
رابطه�گردشگری�و�امنیت،�یک�تعامل�دوسویه�بوده�به�این�معنا�که،�حضور�
مستقیم�گردشگران�تجاری�در�یک�کشور،�عالوه�بر�توسعه�اقتصادی،�آن�
کشور�را�به�عنوان�یک�قطب�امن�گردشگری�به�جهانیان�معرفی�خواهد�کرد��
از�امنیت�ملی� البته�امنیت�طیف�گسترده�ای�از�مولفه�ها�را�در�بر�می�گیرد،�
و�عمومی�گرفته�تا�امنیت�سرمایه�گذاری،�امنیت�زیرساخت�های�گردشگری�
نظیر�مراکز�اقامتی�و�فرودگاه�ها،�امنیت�سامانه�حمل�و�نقل،�امنیت�جاده�ای�

و�ریلی،�امنیت�زیست�محیطی،�غذایی�و����
دولت� دیگر� الزامات� و� وظایف� از�
تقویت� تجاری،� گردشگری� توسعه� در�
می�بایست� که� است،� اقتصادی� دیپلماسی�
اقتصادی� وکار�شناسان� دیپلمات�ها� توسط�
سفارتخانه�ها�و�نمایندگی�های�خارج�ازکشور�
مدیریت�شود��معرفی�بستر�ها�و�قابلیت�ها�ی�
اقتصادی� فعاالن� به� کشور� گذاری� سرمایه�
محل�انجام�ماموریت،�جلب�مشارکت�ایرانیان�
درخواست� و� سرمایه�گذاری� به� خارج� مقیم�
تشویق�شرکای�خارجی�خود� آنان�جهت� از�
روادید،� صدور� تسهیل� سرمایه�گذاری،� برای�
روادید� از� بی�نیاز� کشورهای� تعداد� افزایش�

فعالیت�های� افزایش� فرودگاهی،� روادید� زمان� افزایش� ایران،� به� سفر�
و� نمایشگاه�ها� برگزاری� و� اطالع�رسانی� دفا�تر� راه�اندازی� طریق� از� تبلیغاتی�
بخش� این� ذیل� در� روادید� تشریفات�صدور� کاهش� ایران�شناسی،� تورهای�

قرار�می�گیرد��
خارجی� سرمایه� جذب� منظور� به� مقررات� و� قوانین� سیاست�ها،� تدوین�
و�تضمین�و�صیانت�از�آن،�برگزاری�نمایشگاه�های�اقتصادی�و�بازرگانی�به�
سالیانه� تقویم� تدوین� و� تهیه� سرمایه�گذاری،� ظرفیت�های� معرفی� منظور�
برجسته�سازی� تقویم،� براساس� دقیقا� آن�ها� برپایی� بر� اصرار� و� نمایشگاهی�
مناسبت�های�خاص�و�برنامه�ریزی�جهت�بهره�مندی�از�ظرفیت�ویژه�ای�که�از�
قبل�این�رویداد�ها�می�توان�به�دست�آورد،�ایجاد�پیوندهای�تجاری�و�انعقاد�
پیمان�های�اقتصادی�منطقه�ای�و�بین�المللی،�تسهیل�قواعد�گمرکی،�ایجاد�
انگیزه�در�بخش�خصوصی�جهت�مشارکت�درساخت�تاسیسات�گردشگری�
مانند�اماکن�اقامتی،�پذیرایی�وخدماتی،�ایجاد�مراکز�آموزش�نیروی�انسانی�
و� بخش�ها� میان� همگرایی� و� هماهنگی� ایجاد� گردشگری،� امر� در� ورزیده�
و� سیاسی� ثبات� ایجاد� و� ذیربط� ارگان�های�
اقتصادی�از�اهم�وظایف�مهم�دولت�در�رونق�

توریسم�تجاری�است�
�
z  چه الزامــات، ضرورت ها و تجهیزاتی

نیاز است تا هتل ها برای پذیرش میهمانان 
و مسافران تجاری آماده باشند؟

یکی�از�مهم�ترین�و�اصلی�ترین�شاخه�های�
شکل� سفر� انگیزه� اساس� بر� که� گردشگری�
اقتصادی� یا� تجاری� گردشگری� می�گیرد،�
باال،� بازدهی� و� کیفیت� دلیل� به� که� است،�
کم�هزینه�بودن،�فراگیر�بودن،�توزیع�مناسب�
سفر�در�تمامی�فصول�و�اشتغال�زایی�و�تاثیر�

گردشــگر تجـــــاری: 
مهµن طالیی هتل ها
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 از ماوایی برای اقامت 
تا مکانی برای تجارت

بــی�راه�نخواهــد�بــود�اگــر�هتل�هــای�
تجــاری�را�بــر�اســاس�ماهیت�و�کاربردشــان،�
از� بدانیــم�� هتل�هــا� نخســتین� نســل�
گرفتــه� زمیــن� مشــرق� کاروانســراهای�
تــا�نخســتین�اقامتگاه�هــای�تــک�اتاقــه�
در�غــرب�همگــی�فلســفه�وجودی�شــان،�
ــزه� ــه�انگی ــوده�ک ــافرانی�ب ــی�از�مس پذیرای
اصلــی�سفرشــان�»تجــارت«�و�به�نوعــی�
بازرگانــان�رهگــذر�بوده�انــد��در�حقیقــت�
ــه�داد�و�ســتد�و�تجــارت� اگــر�اصــل�نیــاز�ب
ــی�در� ــح�و�خــوش�گذران ــر�تفری ــدم�ب را�مق
شــکل�گیــری�انگیــزه�ســفر�از�زمــان�آغــاز�تاریــخ�اقامتــگاه�هــا�بدانیــم،�
هتل�هــای�تجــاری�»پــدر«�طبقه�بندی�هــای�هتــل�بــه�شــمار�مــی�آینــد�
ــرن�از�شــکل�گیــری� ــا�بعــد�از�ســه�ق ــن�عنــوان�تقریب هــر�چنــد�کــه�ای

ــد� ــاب�ش ــتم�ب ــرن�بیس ــل�ق ــا�و�از�اوای ــتین�اقامتگاه�ه نخس
ــاری�در� ــط�تج ــعه�رواب ــا�توس ــان�ب ــتم�و�هم�زم ــرن�بیس ــروع�ق ــا�ش ب
عرصــه�جهانــی�از�یــک�ســو�و�اشــاعه�گرایــش�ســاخت�و�ســاز�هتــل�بــه�
ــل� ــوان�»هت ــدزا،�عن ــع�درآم ــه�و�مناب ــای�مدرنیت ــی�از�نماده ــوان�یک عن
ــه� ــی�ک ــا�جای ــد�ت ــد�ش ــان�متول ــل�داری�جه ــات�هت ــاری«�در�ادبی تج
��buدر�نیویــورک�alo statleنخســتین�هتــل�بــا�ایــن�عنــوان�را�هتــل�
ــدرن� ــل�م ــتین�هت ــه�نخس ــال�آن�ک ــد���ح ــی�دانن ــال��1908م ــه�س ب

ــود� ــه�ب ــد�یافت ــش�از�آن�تول ــرن�پی ــک�ق ــا�ی ــروزی�تقریب ام
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مستقیم�و�مثبت�آن�در�سایر�بخش�های�اقتصادی،�بسیار�مورد�توجه�کشور�ها�
قرار�گرفته�و�رقابت�شدیدی�میان�آن�ها�برای�بهره�مندی�از�سهم�بیشتر�از�
این�نوع�گردشگری،�شکل�گرفته�است��سفر�تجاری�اصوال�برای�انجام�کار�یا�
ماموریتی�با�هدف�اقتصادی�یا�بازار�یابی�انجام�می�گیرد���حوزه�گردشگری�
نامیده� �MICE اختصار� به� که� است� فعالیت�هایی� مجموعه� شامل� تجاری�
می�شود��)مالقات�ها،�همایش�ها،�نمایشگاه،�سفرهای�انگیزشی�یا�تشویقی(�

الزمه� گردشگری،� مقوله� باالخص� کسب�وکار� و� فعالیت� هر� سیاق� به�
موفقیت�در�توسعه�گردشگری�تجاری�و�جذب�گردشگر�اقتصادی،�آگاهی�
از�خصوصیات�و�الگوهای�رفتاری�و�شناخت�انتظارات�و�نیازهای�مشتری�و�
سپس�اتخاذ�تمهیدات�و�تدوین�راهبرد�الزم�به�منظور�ارائه�خدمات�شایان�

به�آنان�است��
z  از نظر درآمد و هزینه بازاریابی برای جذب مســافران تجاری برای

مدیریت یک هتل به نسبت سایر مسافران از چه مزیتهایی برخوردار 
است؟

مزایا�ومواهب�فراوان�گردشگر�تجاری�نظیر�منعطف�بودن،�عدم�توجه�آن�
به�حواشی،�کم�هزینه�بودن،�گشاده�دستی�در�پرداخت�هزینه�ها،�بهانه�گیر�
نبودن،�استفاده�از�امکانات�جانبی�مانند�سالن�های�جلسه،�امکانات�تفریحی�
موجود�درهتل،�سبب�شده،�این�مهمانان�برای�هتل�ها�مهمان�طالیی�باشد��
گردشگر�تجاری�یا�خود�صاحب�سرمایه�وثروت�است،�یا�در�زمره�کار�شناسان�
برجسته�در�امر�اقتصاد�و�تجارت�قرار�دارد��در�مدت�کوتاه�سفر�سعی�می�کند�
از�بهترین�کیفیت�اقامت،�پذیرایی�و�حمل�ونقل�استفاده�کند��سفر�تجاری�
نظیر� دیگر� از�جنس� سفر�ها�یی� به� منجر� و� داشته� درپی� هم� مبارکی� آثار�
مسافرت�خانوادگی،�سفرهای�دسته�جمعی،�برگزاری�همایش�ها�و�کنفرانس�

جهت�بازاریابی�ومعرفی�محصول�می�گردد��
از�آن�جایی�که�مهم�ترین�عنصر�برای�گردشگر�تجاری،�زمان�و�نظم�است،�
در� خود،� ظرفیت� تمامی� به�کاربستن� با� بتواند� که� است� موفق� هتلی� لذا�
او� به� محدود،� وقت� از� وی� حداکثری� بهره�مندی� و� مهمان� زمان� مدیریت�
اسکان،� پذیرش،� مراحل� ترانسفر،� تا� گرفته� رزرو� فرایند� از� کند�� کمک�
پذیرایی،�خروج�و�بدرقه�باید�در�کوتاه�ترین�زمان�ممکن�انجام�شود��وجود�
امکانات�ارتباطی�از�قبیل�اینترنت�پرسرعت،�ارایه�خدمات�اداری�و��ITدر�
تمامی�ساعات�شبانه�روز،�وجود�اتاق�جلسات،�سالن�های�همایش�با�امکانات�
کامل�صوت�و�تصویر،�وجود�نیروی�انسانی�آموزش�دیده،�چابک،�راز�نگه�دار،�
مسلط�به�زبان�انگلیسی�وبرخوردارازروابط�عمومی�قوی�و�اطالعات�عمومی�
باال�جهت�پاسخگویی�به�نیازهای�مه�مان،�دراختیارداشتن�راهنمایان�خبره،�
خوش�برخورد�ودرعین�حال�کم�حرف�)معموال�مهمان�تجاری�از�کنجکاوی�
دیگران�در�مورد�امور�شخصی�وکاری�خود�بیزاراست(،�وجود�سامانه�حمل�
ونقل�شبانه�روزی�برای�دسترسی�آسان�مهمان�به�هرنقطه�ازشهر،�نزدیکی�
به�ادارات�دولتی،�مجموعه�های�تجاری�ونمایشگاه�ها�از�دیگر�الزامات�هتل�ها�

برای�پذیرش�مه�مان�تجاری�است��

z  پاسخگویی به نیازهای مسافران تجاری در صنعت هتلداری ایران
با چه چالش هایی روبروست؟

دریک�کالم�می�توان�گفت،�عدم�تحقق�و�نبود�هریک�از�الزامات�و�بایسته�ها�
و�یا�وجود�ضعف�در�هر�کدام�از�حوزه�ها،�خود،�یک�چالش�است��اما�مهم�ترین�
یا�عدم�احساس� و� امنیت� نبود� چالش�در�مسیر�رونق�گردشگری�تجاری،�
نظیر� گردشگری� زیرساخت�های� ضعف� است�� تجاری� گردشگر� توسط� ان�
ناوگان� در� نابسامانی� تاسیسات�گردشگری،� و� اماکن� ونقل،� سیستم�حمل�
تصدی�گری� محدودکننده،� و� دست�وپاگیر� و� اضافه� مقررات� وجود� هوایی،�
دولتی�به�جای�سیاستگذاری�و�نظارت،�وجود�رانت�دولتی�و�عدم�شفافیت�
اقتصادی�است�که�به�دلیل�شکل�گیری�رقابت�ناعادالنه�به�ضرر�سرمایه�گذار�
بوده�و�منجر�به�عدم�احساس�امنیت�اقتصادی�می�شود�از�جمله�چالش�ها�و�

در�واقع�آفت�گردشگری�تجاری�است�

داریوش آل آقا
روزنامه نگار

 و کارشناس هتلداری



رفتــه�رفتــه�امــا�در�گــذر�زمــان�همان�قــدر�کــه�تعاریــف�صنعــت�هتــل�
ــف� ــره�تعری ــز�دای ــزان�نی ــان�می ــه�هم ــد�ب ــر�ش ــاری�کامل�ت ــل�تج از�هت
مســافران�تجــاری�وســیع�تــر�شــد�تــا�عنــوان�»هتــل�تجــاری«�خــود�در�
ــف� ــا�تعری ــی�ب ــه�های ــا�و�زیرمجموع ــر�از�هتل�ه ــی�دیگ ــده�انواع برگیرن
ــور� ــش�از�ظه ــا�پی ــر�ت ــع�اگ ــوع�مســافران�آن�شــود��در�واق مشــخص�از�ن
ــای� ــوان�هتل�ه ــن،�عن ــی�نوی ــات�ارتباطات ــه�خدم ــکان�ارائ ــت�و�ام اینترن
تجــاری�صرفــا�بــه�دســته�ای�خــاص�از�هتل�هــای�شــهری�کــه�عــالوه�بــر�
ــزرگ� ــالن�های�ب ــا�س ــت�ب ــراف�و�پس ــر،�تلگ ــن،�نماب ــات�تلف ــه�خدم ارائ
ــد،� ــالق�می�ش ــتند،�اط ــا�را�داش ــا�و�کنفرانس�ه ــی�همایش�ه ــکان�برپای ام
»اینترنــت«،�»خدمــات�نویــن�بانکــی«،�»نمایشــگاه�های�تجــاری«�و�
ــم�در� ــی�عظی ــرآغاز�انقالب ــارت«�س ــدن�تج ــر�ش ــر�»فراگی ــه�مهم�ت از�هم

ــه�شــکل�عمومــی�شــدند� ــف�هتــل�تجــاری�ب تعری
ــه� ــه�اصطــالح�کول ــافران�ب ــرای�مس ــه�پذی ــم�ک ــا�ه ــتل�ه ــی�هاس حت
ــی�از� ــم�بخش ــزرگ�حک ــهرهای�ب ــی�ش ــز�در�برخ ــتند�نی ــت�هس ــه�پش ب
هتل�هــای�تجــاری�را�پیــدا�کردنــد�چــون�عــالوه�بــر�امــکان�ارائــه�خدمــات�
ارتباطاتــی�کــه�مهم�تریــن�آن�هــا�»اینترنــت�پرســرعت«�اســت�بــه�لطــف�
ــی� ــت�دسترس ــا�قابلی ــهرها�ب ــز�ش ــا�در�مراک ــه�عمدت ــی�ک ــت�مکان موقعی
ــرای� ــد�پذی ــی�هســتند،�می�توانن ــل�عموم ــه�وســایل�حمــل�و�نق آســان�ب
مســافرانی�باشــند�کــه�خــود�در�جســت�وجوی�کار�و�یــا�خــرده�معامــالت�
تجــاری�در�ســفر�هســتند��امــا�حتــی�تعاریــف�دیگــر�از�»موقعیــت�مکانــی«�
هــم�اقســامی�دیگــر�از�هتل�هــای�تجــاری�را�موجــب�شــد�بــه�طــوری�کــه�
ــن� ــره�همی ــز�در�زم ــگاهی�نی ــای�نمایش ــی�و�هتل�ه ــای�فرودگاه هتل�ه
طبقه�بنــدی�قــرار�گرفتنــد��در�همیــن�بــاره�حتــی�وجــه�تمایــز�هتل�هــای�
شــهری�از�هتل�هــای�تجــاری�نیــز�عــالوه�بــر�وجــود�تســهیالتی�در�قالــب�
ــه� ــن�در�عرص ــای�نوی ــا�و�گرایش�ه ــا�خالقیت�ه »Business Center«�ب
هتــل�داری�روز�بــه�روز�کمرنــگ�تــر�مــی�گــردد�کــه�مفهــوم�»البــی�بــاز«�
ــرای� ــال�ب کــه�در�ســال��2012از�ســوی�گــروه�هتــل�هــای�اینترکنتینانت
هتــل��Brentford Lockلنــدن�طــرح�ریــزی�شــد،�از�مهم�تریــن�آن�هــا�

بــه�شــمار�مــی�آیــد�
ایــن�همــه�امــا�ســبب�شــده�تــا�تالش�هــا�بــرای�تعریــف�نویــن�از�هتــل�
ــه� ــورد�توج ــل�م ــای�هت ــته�بندی�ه ــایر�دس ــش�از�س ــاری�بی ــای�تج ه
ــوان� ــان�بت ــا�هم�چن ــود�ت ــع�ش ــل�واق ــن�هت ــان�ای ــان�و�بازاریاب کارشناس

ــا�فاصلــه�معنــاداری�از�ســایر�هتل�هــا�دســته�بندی� هتل�هــای�تجــاری�را�ب
ــن�دســته�از�هتل�هــا�بیــش� ــر�مبنــای�همیــن�تالش�هــا�امــروز�ای کــرد��ب
از�ســایرین�وامــدار�تســهیالت�مــدرن�و�پیشــرفت�هــای�فنــاروی�هســتند��
تــا�جایــی�کــه�دیگــر�در�معنــای�خــاص�خــود�عــالوه�بــر�موقعیــت�مکانــی،�
تســهیالت�آمــد�و�شــد،�امکانــات�پیشــرفته�ارتباطاتــی،�ســالن�های�
ــد� ــت�و���،�نیازمن ــای�پرظرفی ــس،�پارکینگ�ه ــش�و�کنفران ــز�همای مجه
پیشــرفته�ترین�گرایشــات�مدیریتــی�و�فناوری�هــای�عرصــه�هتلــداری�

هســتند�
اجابــت�درخواســت�رزرو�در�هــر�زمــان�بــرای�مشــتریان�وفــادار،�امــکان�
 ،e-concierge�،انتخــاب�اتــاق،�انجــام�عملیات�پذیــرش�به�صــورت�آنالیــن
ــق� ــیدنی�از�طری ــذا�و�نوش ــات�غ ــتوران،�سفارش ــز�در�رس ــکان�رزرو�می ام
اپلیکیشــن�هتــل،�قفل�هــای�مــدرن،�مــکان�نورپــردازی�و�پرده�هــای�
کنترلــی�اتــاق�و�مــوارد�پیشــرفته�دیگــر�از�تســهیالت�امــروزی�ایــن�دســته�
از�هتــل�هــا�به�شــمار�می�رونــد��بــه�عبــارت�بهتــر،�هــر�نــوع�پیشــرفت�در�
عرصــه�خدمــات�رســانی�در�هتــل�ابتــدا�بــرای�هتل�هــای�تجــاری�کاربــری�
پیــدا�می�کنــد�و�بعــد�بــه�ســایر�دســته�بندی�هــا�تســری�می�یابــد��همیــن�
ویژگی�هــای�مــدرن�ســبب�شــده�تــا�از�ســوی�دیگــر�مخاطبــان�ایــن�هتــل�
نیــز�به�مــوازات�پیشــرفت�هــا�خــاص�تــر�از�پیــش�گردنــد��بــه�طــوری�کــه�
معنــای�»مســافران�تجــاری«�بــرای�ایــن�دســته�از�هتل�هــا�متفــاوت�تــر�از�
قبــل�شــده�تــا�جایــی�کــه�بســیاری�از�مســافران�ایــن�دســته�از�هتل�هــا،�
هتــل�را�فراتــر�از�مفهــوم�مکانــی�بــرای�اســتراحت�بــه�مثابــه�دفتــری�بــرای�
ــد��همیــن�مهــم�ســبب� ــی�خــود�می�دانن کار�و�انجــام�معامــالت�بین�الملل
ــزرگ�دیگــری�بیــن�هتل�هــای�تجــاری�امــروزی� ــز�ب ــا�وجــه�تمای شــده�ت
ــاالی�امنیــت�اســت�کــه� ــب�ب ــد�و�آن�ضری ــا�ســایر�هتل�هــا�به�وجــود�آی ب

بــدون�آن�هتــل�تجــاری�معنــا�نخواهــد�داشــت�
بــا�ایــن�وجــود،�بــازار�ایــن�دســته�از�هتل�هــا�بیــش�از�ســایر�
ــی� ــای�سیاس ــر�از�فض ــاس�و�متاث ــا�حس ــای�هتل�ه ــته�بندی�های�دنی دس
و�اجتماعــی�جامعــه�میزبــان�اســت�تــا�چشــم�اســفندیار�بازاریابــی�آن�هــا�
ــر�اقتصــاد� به�حســاب�آید�کوچــک�تریــن�تحریــک�سیاســی�و�اثــرات�آن�ب
می�توانــد�مشــتریان�خــاص�ایــن�هتــل�را�کــه�بــر�مبنــای�امنیــت�خــود�و�
ــت�منصــرف�و� ــفر�و�اقام ــد،�از�س ــفر�را�می�پذیرن ــان�ریســک�س سرمایه�ش

ــد� ــان�نماین ــل�را�دســتخوش�ضــرر�و�زی هت

ی  ی    
کمپانی��Intelityمبتکر�فناوری�های�مهمان�نوازی�و�هتلداری�از�یک�تبلت�لمسی�
نیازهای�خدمات� با� مطابقت� برای� افزار� نرم� و� افزار� از�سخت� کاملی� ترکیب� با� جدید�
مهمانان�رونمایی�کرد��این�شرکت�به�مدت�یک�دهه�پیشتاز�تجهیز�هتل�ها�به�فناوری�های�
این�شرکت�گفته�است:�»این�تبلت�تمامی� پیشرفته�است��دیوید�آدلسون�مدیرعامل�
نیازهای�مهمانان�را�در�آسان�ترین�شکل�هم�به�کارکنان�هتل�منتقل�می�کند�و�هم�امکان�
ارتباط�آنان�را�با�مراکز�خارج�از�هتل�اعم�از�حمل�و�نقل،�فروشگاه�و�خرید�برقرار�می�کند��
براساس�نظرسنجی�انجام�شده��70درصد�استفاده�کنندگان�معتقد�بودند�که�کیفیت�این�
سخت�افزار�و�افزاره�های�موجود�در�آن،�تمامی�نیاز�آنان�را�تامین�کرده�است�کافی�است�
مهمانان�تقاضاهای�خود�را�ارائه��دهند�و�کارکنان�پشتیبانی�آن��را�در�آن�واحد�دریافت�
می�کنند��نرم�افزار�این�قابلیت�را�دارد�تا�محتوای�تقاضا�را�مدیریت�کند،�بلیت�های�مورد�
تقاضا�را�خریداری،�رستوران�را�رزرو�و�پیامک��هم�ارسال�کند��این�تبلت�ها�در�گردآوری�
و�مدیریت�محتوای�نیازهای�مهمانان�بسیار�راهگشا�هستند�و�می�توانند�در�آینده�صنعت�

هتلداری�که�تبادل�پیچیده�و�دقیق�اطالعات�حرف�اول�را�می�زند�تاثیرگذار�باشند�
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منظور�از�سفر�تجاری�این�است�که�شما�تمام�
یا�بخش�زیادی�از�زمان�خود�در�سفر�را�به�انجام�
اموری�می�پردازید�که�مرتبط�با�کار،�تجارت�و�یا�

اهدافی�در�راستای�افکار�تجاری�شما�است�
از�همین�رو�رفتن�به�همایش�ها،�نمایشگاه�ها،�
سفر� نوع� این� از� آموزشی� کالس�های� و� اجالس�
مواقع� از� بسیاری� در� شوند�� می� محسوب� ها�
سازمان�های�بزرگ�برای�انجام�امور�شرکت�ها�و�
به�شهرهای� نیروها� اعزام� به� مجبور� دفاتر�خود،�
نیز�در�گروه�سفرهای� این� مختلف�می�شوند�که�
صنعتی� تجاری� سفرهای� می�گیرد�� قرار� کاری�
سال� در� آمار�ها� اساس� بر� و� است� عظیم� بسیار�
�2015بیش�از��10تریلیون�دالر�آمریکا�به�اقتصاد�

جهانی�کمک�کرده�است�
مدیران�گردشگری�در�دنیا�بر�این�باور�هستند�
در� کشورها� از� بسیاری� در� کاری� سفرهای� که�
اعتقاد� و� می�کند� پیدا� افزایش� آینده� سال�های�
دارند�که�این�نوع�سفرها�می�تواند�نسبت�به�قبل�
داشته� گردشگری� اقتصاد� در� سزایی� به� تأثیر�
در� تجاری� و� کاری� سفرهای� بیشترین� باشد��
ایاالت�متحده� کشورهای� به� گذشته� سال�های�
تجارت� انجمن� است�� اختصاص�یافته� چین� و�
که� است� کرده� پیش�بینی� کسب�وکار� جهانی�
سال� در� درصد� �11.5 میزان� به� رشد� این�
مطالعه اساس� بر� کند�� پیدا� افزایش� �2017�

 GBTA( Global Business Travel
سفرهای� شامل� کشور� �75 از� �،)Association
خود� به� را� بیشتری� سهم� کشور� �15 تجاری�

اختصاص�داده�اند�
فرانسه،� انگلیس،� آلمان،� ژاپن،� آمریکا،�چین،�
ایتالیا،�کره�جنوبی،�برزیل،�هند،�کانادا،�استرالیا،�
روسیه،�اسپانیا�و�هلند،��15کشوری�هستند�که�
به�ترتیب�بیشترین�سهم�را�در�چند�سال�اخیر�از�

آن�خودکرده�اند�
اما�چند�سوال�جذاب�به�روشن�شدن�این�مهم�

کمک�بیشتری�می�کند:
سفر� یک�بار� روز� هرچند� میانگین� به�طور� �-

تجاری�انجام�می�شود؟
-�آیا�مردان�بیشتر�به�سفرهای�تجاری�می�روند�
یا�بانوان؟�جالب�است�بدانید�47درصد�از�سفرهای�

تجاری�را�بانوان�به�خود�اختصاص�داده�اند�
چندساله� تجاری� سفرهای� مسافرهای� �-
هستند؟�بر�اساس�آخرین�آمار�در�ایاالت�متحده،�

به�طور�متوسط��45ساله�هستند
سفرهای� تعداد� گذشته� سال�های� در� آیا� �-
بله�هرساله��38درصد� کاری�تغییر�کرده�است؟�

افزایش�سفرهای�تجاری�را�شاهد�هستیم�
کشور� در� آن� معادل�سازی� و� برآورد� یک� با�
این� که� شویم� متوجه� می�توانیم� ایران� خودمان�
بخش�از�صنعت�گردشگری�به�چه�میزان�می�تواند�
به�اقتصاد�کشور�کمک�کند��برگزاری�همایش�ها،�
نمایشگاه�های� آموزشی،� کالس�های� سمینارها،�
شود� برنامه�ریزی� باکیفیت� اگر� ���� و� بین�المللی�
اقتصاد� رشد� در� سزایی� به� سهم� می�تواند�

گردشگری�داشته�باشد�
برای� برای�کشور�خودمان�هم� از�طرف�دیگر�
که� کسانی� و� شرکت�ها� و� نهادها� و� سازمان�ها�
سفر� ایران� در� کسب�وکار� و� تجارت� اهداف� با�
از� جدایی�ناپذیر� عضو� مقوله� این�یک� می�کنند،�

فعالیت�آن�ها�است�
شرکت�هایی� چالش�های� عمده� از� یکی� اغلب�
که�سهم�بیشتری�در�این�سفرهای�تجاری�دارند،�
میزان�هزینه�انجام�شده�برای�ارسال�پرسنل�خود�
از�کشور� یا�خارج� ایران� به�شهرهای�مختلف�در�
رفت�وبرگشت� های� بلیط� شامل� هزینه�ها� است��
باشد،� ریلی� یا� و� زمینی� هوایی،� می�تواند� که�
هزینه�های� و� پرسنل� اسکان� هزینه�های�
حمل�ونقل�درون�شهری�و�����می�شوند�و�مدیریت�
و� سازمان�ها� از� خیلی� در� اغلب� هزینه�ها� این�

شرکت�ها�بسیار�مشکل�است�

معموال�به�دو�روش�این�اتفاق�صورت�می�گیرد��
یا�شخصی�در�آن�شرکت�مسئولیت�تهیه�بلیت�و�
هتل�را�بر�عهده�می�گیرد�و�یا�این�کار�به�خود�فرد�
اشکاالت� دارای� مورد� واگذار�می�شود�که�هر�دو�

فراوانی�هستند�
این� بخواهد� شرکت� کارگزار� اگر� اول:� مورد 
بخش�را�بر�عهده�بگیرد�در�صورت�عدم�استفاده�
را� سفر� هزینه�های� نمی�تواند� درست،� روش� از�
برای�سازمان�خود�کاهش�دهد��معموال�این�افراد�
خود�از�طریق�تلفن�با�شهرهای�مربوطه�در�تماس�
می�کنند� رزرو� پرسنل� برای� را� هتل� و� هستند�
ولی�به�علت�عدم�تنوع�در�گزینه�های�انتخابی�و�
بر�شرکت� ناآگاهی،�معموال�هزینه�های�سنگینی�
به�یک� را� این�مسئولیت� اینکه� یا� وارد�می�شود��
آژانس�واگذار�نموده�تا�آن�کار�را�برایشان�انجام�
اغلب�همه� به�این�علت�که� دهند��دفاتر�مسافرتی�
شهرها�و�مناطق�ایران�را�تحت�پوشش�نداشته�و�
در�همه�شهرهای�بزرگ�تنوع�واحد�اقامتی�ندارند،�
به�اندازه�کافی�گزینه�کارآمدی�در�صرفه�جوئی�به�

شمار�نمی�روند�
مورد دوم:�اگر�خود�کارمند�شرکت�به�گرفتن�
مدیریتی� هیچ�گونه� کند،� اقدام� هتل� و� بلیت�
نمی�توان�بر�روی�آن�داشت�و�پرسنل�شرکت�ها�
بعد�از�انجام�ماموریت�فاکتور�را�در�اختیار�سازمان�
خود�گذاشته�و�سازمان�ها�و�شرکت�ها�هم�مجبور�

به�پرداخت�هزینه�ها�می�شوند�
عدم� علت� به� اعالم�شده� مورد� دو� هر� در�
مدیریت�درست�و�کافی،�در�طول�سال�هزینه�های�
زیادی�به�یک�بنگاه�تجاری�وارد�می�شود�که�این�
رغبت� عدم� باعث� و� بوده� منفی� عامل� خود�یک�
کاری� ماموریت�های� افزایش� برای� سازمان� آن�

می�شود�
راه� آنالین� ایران�هتل� اخیر� اما�در�چند�سال�
حل�بسیار�خوب�و�اقتصادی�را�ارائه�کرده�است�
که�مورد�توجه�بسیاری�از�سازمان�ها�و�نهادهای�

رزرو آنالین هتل
گزینه دست اول
مسافران تجاری

وحید امیری
 برگزیده برند محبوب سال ۹۵
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صرفه� باعث� و� گرفته� قرار� خصوصی� و� دولتی�
جویی�در�هزینه�های�سفرهای�تجاری�شرکت�ها�

تا��50درصد�شده�است�
هزینه� کار�چیست�که�می�تواند� راه� این� حال�

های�اقامتی�را�تا�این�اندازه�کاهش�دهد؟

رزرو آنالین هتل، یک راه حل کارآمد
ایران�هتل�آنالین�با�توجه�به�آگاهی�از�تعدد�
متفاو�ت�تری� دید� با� برای�سازمان�ها،� این�سفرها�
و� کرده� نگاه� آن� به� عادی� سفرهای� به� نسبت�
ایران� های� هتل� حداکثری� پوشش� با� همچنین�
برای� هتل� انتخاب� برای� را� جذابی� های� فرصت�
این� از� برخی� است�� آورده� فراهم� ها� شرکت�

تمایزها�به�شرح�زیر�است:
اقامتی� واحدهای� حداکثری� پوشش� �-1
واحد� �1600 از� بیش� ایران�� شهرهای� درتمامی�

اقامتی�در��300شهر�و�منطقه�ایران
2-�ارائه�پلن�های�ویژه�خرید�به�سازمان�ها�و�

شرکت�ها�براساس�حجم�سفرهای�سازمانی
3-�قیمت�هایی�که�از��20درصد�الی��60درصد�

از�تمامی�هتل�ها�کمتر�است
از�جمله�خرید� بر�رزروها:� 4-�مدیریت�کامل�
لحظه�آخری،�امکان�کنسلی�رزرو،�آرشیو�تمامی�
برای� آنی� واچر� دریافت� سازمان،� رزروهای�

کارمندان،�فاکتور�رسمی�و����
رده�های� برای� اقامتی� واحدهای� تنوع� �-5

مدیران�شرکت�و�کارمندان
یک� در� و� متفاوت� اتاق�های� انتخاب� حق� �-6
هتل�که�اغلب�تفاوت�های�زیادی�ازلحاظ�قیمتی�

دارند�
با�توجه�به� 7-�دسترسی�راحت�به�کارمندان�

اطالع�از�محل�اقامت�آن�ها
8-�امکان�رزرو�در�هرلحظه�از�شبانه�روز�حتی�

روزهای�تعطیل
پرداخت� در� تسهیالت� از� استفاده� �-9

هزینه�های�اقامتی�هتل�های�خود
در� ممکن� قیمت� پایین�ترین� گارانتی� �-10

لحظه�در�هنگام�رزرو�هتل
11-�امکان�پرداخت�اعتباری

مجموعه� یک� با� بودن� حساب� طرف� �-12
به�جای�یافتن�همه�هتل�ها�و�ارتباط�با�آن�ها

�13یافتن�نزدیک�ترین�هتل�و�واحد�اقامتی�در�
شهرهای�بزرگ�به�مکان�موردنظر�در�شهر�مقصد�
و� درون�شهری� هزینه�های� کاهش� در� بسیار� که�
همچنین�ازلحاظ�زمانی�به�شرکت�کمک�می�کند�

14-�پشتیبانی��24ساعته�شرکت
و�ده�ها�امکان�ویژه�دیگر�که�جذابیتی�دوچندان�

را�برای�شرکت�ایجاد�می�نماید�
در�پایان�امیدوارم�با�برداشتن�موانع�و�تسهیل�
صنعت� این� رونق� به� کاری� سفرهای� شرایط�
کمک� جهان� کشورهای� سایر� همانند� ایران� در�

شایانی�شود�

مــــهــµن نـــوازی 
ایµژ ایرانی در قاموس جهانی

اشتغال�زایی� مساله� دولت� دغدغه� مهم�ترین�
“شیطان�� می�گوید:� که� است� مثلی� است��
دغدغه� دارد�”� سراغ� کار� بیکارها،� برای� همیشه�
و� جوانان� برای� اصلی� موضوع� یک� امروز� کار�
طریق� از� می�توان� که� است� ایرانی� خانواده�های�
داد�� شایسته� پاسخ� آن� به� گردشگری� صنعت�
صنعت� برجسته� مدرس� نصیریان� جلیل� دکتر�
موسسه� مدیرعامل� و� هتلداری� و� گردشگری�
با� گو� و� گفت� در� سیاحان� جلب� آوای� آموزشی�
ماهنامه�سفر�به�ظرفیت�های�اشتغال�زایی�صنعت�
کشورمان� می�گوید:� او� دارد�� اشاره� گردشگری�
توان� صنعتی� و� فناوری� گوناگون� زمینه�های� در�
در� منتهی� ندارد،�� را� پیشرو� کشورهای� با� رقابت�
فراوانی� مزیت�های� دارای� گردشگری� صنعت�
هستیم��گردشگری�در�سه�مقطع�اشتغال�ایجاد�
می�کند��یکی�در�مقطع�مستقیم���10تا��11درصد�
اشتغال�زایی�مستقیم�جهان�در�این�بخش�تعریف�
شده�است�و�مستقیم�با�گردشگر�در�ارتباط�است��
موضوع�دیگر�اشتغال�زایی�غیرمستقیم�است�مانند�
کارخانه�های�هواپیماسازی�و�اتومبیل�سازی�است��
بخش�دیگر�اشتغاالت�القایی�است��مثل�این�که�
و� می�کنند� مصرف� ملحفه� یا� پنیر� گردشگران�
کارخانه�های�دامداری�و�نساجی�به�کار�می�افتد��از�
صنعت�گردشگری�به�عنوان�صادرات�نامرئی�هم�
یاد�می�کنند��انارستان�ساوه�یا�باغ�لیموی�جهرم�
را� نیز�می�تواند�در�چرخه�گردشگری�محصوالت�
مستقیم� را� مشتری� گردشگری� بفروشد��صنعت�
را� اتاق� و� غذا� ها� آن� به� و� می�آورد� خرمن� سر�

می�فروشیم�و�ارز�به�کشور�وارد�می�کنیم�
پیرامون� منفی� تبلیغات� حاضر� حال� در�
که� خارجی� گردشگران� دارد،� جریان� کشورمان�
برمی�گردند� که� زمانی� و� می�کنند� سفر� ایران� به�
واقعی� مسایل� این� از� بسیاری� می�شوند� متوجه�
هرچند� که� دارد� تاکید� نصیریان� دکتر� نیست��
آثار�ثبت�جهانی�یونسکو�در�ایران�رو�به�افزایش�
شده�� ثبت� آثار� مالکیت� که� معنی� این� به� است��
از� کدام� هیچ� اما� است� بشری� تمدن� به� متعلق�
این�ها�به�عنوان�ایماژ�ایران�مطرح�نبوده�است���در�
طول�تاریخ��7هزار�ساله�و�بیشتر�این�سرزمین،�
انسان�های�زیادی�از�این�آثار�دیدن�کرده�اند�حال�
یا� نماد� یونسکو� ثبت� آثار� از� یک� هیج� � که� آن�
هویت�ایران�نبوده�است�بلکه�تنها�میهمان�نوازی�

جهانی� باور� در� ایرانی� نماد� عنوان� به� که� است�
شناخته�می�شود�

پرطنین� خارج� در� ایران� مهمان�نوازی� آوازه�
که� کرد� توصیه� پایان� در� نصیریان� دکتر� است��
هر� که� باشند� داشته� نظر� در� ما� دولت�مردان�
دستکم�� می�شود� کشور� وارد� که� گردشگری�
نفت��40دالر� قیمت� �1200دالر�خرج�می�کند��
است�و�هرکدام�به�اندازه��30بشکه�نفت�ارزآوری�
داستان�� و� می�کند� ایجاد� وابستگی� نفت� دارد��
کهنه� تنها� نه� شود،� محافظت� اگر� گردشگری�
افزوده�تر� آن� ارزش� بر� زمان� هر� بلکه� نمی�شود�

خواهد�شد�

کم توانان در محاق ½
جهانی� سازمان� در� گردشگری� شعار�
گردشگری�آن�است�که�گردشگری�برای�همه�و�
برای�گردشگری�و�قشر�سالمندان،�جوانان� همه�
از� باید� نابینایان� و� ناتوانان� و� کم�توانان� قشر� و�
با� نابینایان� ببرند��حتی� بهره� صنعت�گردشگری�
آن� حال� می�کنند�� سفر� احساس� کردن،� لمس�
گردشگری� هموطنان�مان� از� قشر� این� برای� که�
تنها�در�شعار�خالصه�شده�است��به�گفته�دکتر�
نمی�شود� پیدا� دنیا� در� کشوری� هیچ� نصیریان�
داشته� یافته�ای� توسعه� خارجی� گردشگری� � که�
باشد�اما�گردشگری�داخلی�آن�دچار�مشکل�باشد�
با� داخلی� گردشگری� � که� است� حالی� در� این�
چالش�های�گوناگونی�از�جمله�حمل�و�نقل�هوایی�
در� هستیم� مدعی� می�کند�� نرم� پنجه� و� دست�
برنامه�ششم�می�خواهیم�گردشگری�جایگاه�ویژه�
داشته�باشد�اما�با�حلوا�حلوا�گرفتن�دهان�شیرین�
نمی�شود��چون�ابر�و�باد�و�مه�و�خورشید�و�فلک�

در�کار�باشد�تا�گردشگری�توسعه�یابد�
و� دستی� صنایع� فرهنگی،� میراث� سازمان�
فعالیت� ادامه� به� قادر� تنهایی� به� گردشگری�
ایران� از� خارج� در� فرهنگی� وابسته�های� نیست��
را� آیا�جازموریان� باشد�� ایران�شناس� باید� همگی�
می�شناسند��آیا�از�جاذبه�های�شاخص�ایران��آگاه�
بازارسازی�-�که�� بازارداری،�و� هستند؟�بازاریابی،�
کار�دولت�هاست�-�هرکدام�هماهنگی�ویژه�ای�را�
درستی� به� گردشگری� تا�چرخ�صنعت� می�طلبد�

بچرخد�
گردشگری� توسعه� صحیح� مسیر� درباره� وی�
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توسعه� افراد� از� تعدادی� کرد:� خاطرنشان�
گردشگری�را�به�هر�قیمتی�می�خواهند،�تعدادی�
در�کشور�مخالفند�و�دالیل�آن�را�تخریب�محیط�
انبوه� گردشگر� معتقدند� و� می�دانند� زیست�
فرهنگ�غذایی�مردم�را�“مک�دونالدیزه”�می�کند��
شربت�های� و� نوشیدنی�ها� انواع� می�گویند� یا�
این� ورود� با� است� بی�نظیر� دنیا� در� که� ایران�
کشور� نوشیدنی�های� فرهنگ� گردشگر� نوع�
و� می�کند� “کوکالیزه”� را� آن� و� می�رود� بین� از�
یک� اما� می�شود�� یکسان�سازی� فرهنگ�ها� خرده�
کارشناس�جهانگردی�هیچ�کدام�را�در�بست�قبول�
ندارد��گردشگری�مثل�آتش�است�که�بستگی�به�
با�این�آتش�غذا� استفاده�شما�دارد��یا�می�توانید�
آتش� به� را� خانه�تان� که� این� یا� و� کنید� درست�

بکشید�
بلکه� نمی�خواهیم� ناساز� گردشگری� ایران� در�
گردشگر�هم�ساز�نیاز�داریم��به�همین�دلیل�آموزش�

می�خواهیم�و�باید�انسان�ها�آموزش�ببینند�
شده� کامپیوتری� امروز،� مسائل� از� بسیاری�
باشد�� این�چنین� نمی�تواند� انسانی� خدمات� اما�
خدمات�انسانی�ظرافت�می�خواهد�تا�مهمان�لذت�
ببرد��آموزش�در�این�صنعت�مهارت�سازی�است��
یک�نوآموز�هتل�داری�باید�آن�قدر�آب�در�لیوان�
بریزد�تا�به�جایی�برسد�که�یک�قطره�آن�نچکد�

صنعت� حرفه�ای� آموزش�های� از� متاسفانه�
سایر� و� گردشگری� متولی� سازمان� گردشگری،�

نهادهای�دولتی�و�شهرداری�حمایت�نمی�کند�

درباره دکتر جالل نصیریان �
به� �1348 سال� در� نصیریان� جالل� دکتر�
وارد� جهانگردی� تسهیالت� کارشناس� عنوان�
کارورزی� از� پس� شد�� سیاحان� جلب� سازمان�
مسئول� سازمان� این� نه�گانه� مدیریت�های� در�
در� می�گوید� او� بود�� کشور� در� هتل�ها� بازرسی�
در� جاسک� تا� آذربایجان� در� جلفا� از� زمان� آن�
از� هتلی� هیچ� سرخس� تا� آبادان� از� هرمزگان،��
و� نمی�ماند� پنهان� سازمان� این� نظارتی� چشم�
سازمان�جلب�سیاحان�در�درجه�بندی�هتل�ها،�
پس� او� بود�� فعال� مسافرتی� دفاتر� بر� نظارت�
استان� در� سازمان� مسئول� عنوان� به� مدتی� از�

کرمان�منصوب�شد�
کارشناسی� دوره� طی� برای� نصیریان� جالل�
بورسیه� که� بود� ایرانی� اولین� ارشد�جهانگردی�

انگلستان�را�دریافت�کرد�
پیگیرانه�ای� تالش� انقالب� از� بعد� نصیریان�
با�آموزش� را�برای�راه�اندازی�رشته�های�مرتبط�
کرد�� دنبال� را� جهانگردی� و� هتلداری� صنعت�
برای�تاسیس�دانشگاه�جهانگردی�در�میگون��51
دانشجو�را�تربیت�کرد��در�سازمان�ایرانگردی�و�جهانگردی�وقت�نیز،�در�همکاری�با�دانشگاه�عالمه�
طباطبایی�دوره�کارشناسی�این�رشته�ایجاد�شد�و�حاال�در�بیش�از��30دانشگاه�در�مقطع�کارشناسی�

و�کارشناسی�ارشد�و�حتی�دکترا�دانشجوی�رشته�جهانگردی�می�پذیرد�
او�پس�از��32سال�سابقه�فعالیت�دولتی�بازنشسته�شد�و�موسسه�آوای�جلب�سیاحان�را�تاسیس�
کرد��از�بدو�تاسیس�تاکنون�این�موسسه�در�تربیت�بیش�از��3هزار�دانشجو�اعم�از�مدیران�فنی�و�هم�
راهنمایان�جهانگردی،�بخش�خانه�داری،�فرانت�آفیس،�آشپزی�ایرانی�و�خارجی�و�آداب�معاشرت�و�

الگوهای�رفتاری�نقش�قابل�توجهی�داشته�است�
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دستاوردهاي گروه صنعتي ایران خودرو در سال۹۶ را مي توان گام مهم 
تحول در خودروسازي کشور به شمار آورد؛ چه آن که در این سال نخستین 
و مهم ترین قرارداد بین المللي صنعت خودرو ایران با برندهاي معتبر براي 
طراحي پلتفرم به مرحله اجرا رسید و همکاري ایران خودرو با سازندگان 

طراز اول جهاني به صورت رسمي آغاز شد. 
اجراي قرارداد و تفاهم نامه بین المللي ایران خودرو با طراحان و صنعت 
طرفین  وظایف  شرح  و  بندي  زمان  برنامه  براساس  جهاني  معتبر  گران 
مطرح  شرکت هاي  همکاري  و  مشارکت  با  پروژه  این  شد.  آغاز  قرارداد 
جهاني مانند پینین فاریناي ایتالیا،  هیوندایي پاورتک کره جنوبي و ماهله 
آلمان درحال اجرا است.  به منظور تحقق اهداف در بخش طراحي پلتفرم 
با  و توسعه محصول، نخستین نشست مشترک سازندگان پلتفرم جدید 
عنوان »Early Supplier Involvement« با حضور نمایندگاني از شرکت 
پینین فارینا و نمایندگان شرکت هاي طراح و سازندگان داخلي و خارجی در 

روزهاي ابتدایي آبان ماه در محل سالن اجتماعات ساپکو برگزار شد.
در این نشست که نمایندگان و مدیران ارشد طراحان جهاني و بیش از ۸۰ 
سازنده توانمند داخلي در آن حضور داشتند، وضعیت اجراي قرارداد بررسي 
شد و گزارشي از برنامه هاي آینده تا زمان عرضه پلتفرم و محصوالت جدید 
ارایه شد.  این نشست فرصتي مناسب براي ایران خودرو و شرکت پینین 
فارینا بود تا به تمامي تامین کنندگان داخلي و خارجي عالقه مند، اهداف 

فني و برنامه زماني پروژه پلتفرم جدید ایران خودرو را معرفي کنند. 

نقش مهم زنجیره تامین  ½
مدیرعامل ساپکو اولین سخنران این نشست بود. وي درباره طرف هاي 

قرارداد طراحي پلتفرم جدید ایران خودرو گفت: پینین فارینا از شرکت 
هاي مطرح در بخش طراحي خودرو،  هیوندایي پاورتک کره در طراحي و 
تولید گیربکس اتوماتیک و ماهله آلمان در طراحي موتور خودرو از شرکاي 
اصلي ایران خودرو در پروژه طراحي پلتفرم جدید هستند که با همراهي 
سازندگان بنام خارجي و بیش از ۱۰۰ سازنده داخلي مسئولیت اجراي پروژه 

پلتفرم جدید ایران خودرو را برعهده دارند. 
ایران  نام  ارتقاي  را  جدید  پلتفرم  طراحي  پروژه  هدف  نجاري  حسین 
خودرو در بازارهاي بین المللي دانست و ضمن وسیع خواندن طیف آن از 
مرحله مفهومي و کانسپت تا تولید انبوه خودرو گفت:  طراحي، مهندسي، 

اجرا، تولید و ارزیابي در طیف اجراي این پروژه قرار دارند. 
نجاري افزود: شرکت ایتالیایي پینین فارینا طراحي پلتفرم ماژوالر براي 
خودرو هایي در کالس هاي سدان،  هاچ بک،  کراس اوور و وانت را برعهده 
را  بنزیني  احتراق  با  پیشرانه  طراحي  نیز  ماهله  شرکت  و  داشت  خواهد 
انجام خواهد داد. مدیرپروژه طراحي پلتفرم جدید ایران خودرو تاکید کرد:  
محصوالت در دو بخش مشخصات سطح باال و معمولي طراحي خواهد شد 
که پیشرانه محصوالت در هر دوبخش موتور سه سیلندر توربو شارژ است. 
وي ادامه داد:  پروژه هاي صنعتي سازي نیز هم زمان در بخش هاي بدنه 
سازي،  پرس،  مونتاژ و... درحال انجام است.  مدیرعامل ساپکو زمان عرضه 
اولین محصول این همکاري را دو سال و نیم آینده اعالم کرد و گفت: قیمت 
محصوالت در دو بخش سطح باال و معمولي رقابتي خواهد بود. وي صادرات 
۳۰ درصدي و بومي سازي بیش از ۷۰ درصد قطعات و مجموعه ها را از دیگر 
اهداف پروژه عنوان کرد و گفت:  در صورت تحقق اهداف داخلي سازي، 
قیمت محصول رقابتي خواهد بود.  وي همکاري سازندگان در اجراي پروژه 

د  د      

گام مهم ایران خودرو در تحول خودروسازي كشور
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را مهم توصیف کرد و گفت:  درحال حاضر بیش از ۶۰۰ سازنده و تولیدکننده 
داخلي با ساپکو همکاري مي کنند و در بخش هاي مختلف مجموعه ها و 

قطعات را در اختیار ایران خودرو قرار مي دهند. 

تولید موتور بسیار کم مصرف  ½
عضو هیات مدیره شرکت ماهله آلمان نیز در این نشست با بیان اینکه 
دارد گفت:  قرار  توسعه  و  پیشرفت  ایران خودرو در مسیر  با  ما  همکاري 
یکي از پروژه هاي مشترک ایران خودرو و ماهله تولید یک نمونه پیشرانه 

۳سیلندر است که بسیار کم مصرف خواهد بود
مارتین برگر اظهار کرد: افزایش استانداردهاي پیشرانه ها و رفتن به سمت 
هیبریدي ها پرهزینه است و به همین دلیل از نمونه هاي ساده تر شروع 
کردیم. ضمن اینکه ماهله در بخش سي.ان. جي هم ما تجربیات زیادي دارد. 
برگر در ادامه ضمن اشاره به پتانسیل هاي همکاري با ایران خودرو گفت: 
شرکت ما در بخش پیشرانه  کنسرسیوم طراحي و تولید پلتفرم جدید ایران 
خودرو فعالیت مي کند و با توجه به پتانسیل هاي موجود اطمینان داریم که 
این همکاري چند ملیتي نتیجه بسیار خوبي به همراه خواهد داشت. وي 
افزود: مي دانیم که در سالهاي آینده برقي سازي  و رانندگي اتوماتیک تا 
سال۲۰۳۰ و بعد از آن تقش مهمي در صنعت خودرو جهان خواهد داشت از 
این رو باید فناوري هایي را به کار بگیریم که در سال ۲۰۳۰ شیب استفاده از 

پیشرانه هاي درون سوز کمتر شود.  

آماده همکاري با قطعه سازان معتبر جهاني  ½
دبیر انجمن قطعه سازان کشور دیگر سخنران این نشست بود. وي گفت: 
 اولین تجربه همکاري قطعه سازان با شرکاي جهاني در شرکت ایکاپ بوده 
که با ارزیابي دقیق ۲۰۰ واحد قطعه سازي از سوي پژو، در نهایت ۱۰۰ قطعه 
ساز در کنار ایکاپ همکاري هاي خود را با قطعه سازان جهاني آغاز کرده اند
رضا رضایي با اعالم آماده بودن قالب ها براي ساخت قطعات و مجموعه هاي 
تا میزان داخلي  ایکاپ اظهار کرد: قطعه سازان آمادگي دارند  محصوالت 

سازي  قطعات در خودروهاي ۲۰۰۸، ۲۰۸ و ۳۰۱ را به ۷۰ درصد برسانند.
وي با بیان این که مدیریت هوشمند در ایران خودرو باعث شد کشور 
در شرایط سخت اقتصادي تحوالت عظیمي را در صنعت خودرو و قطعه 
سازي تجربه کند، افزود: درحال حاضر ۱۲۰۰ قطعه ساز به تولید قطعات مورد 
نیاز خودروسازان مشغول هستند که از این تعداد ۵۵۰ واحد عضو انجمن و 
داراي برند و شناسنامه هستند. رضایي افزود: صنعت قطعه سازي و انجمن 
قطعه سازان در اوایل دهه۹۰ براساس استراتژي توسعه صنعت و با حمایت 
با حمایت هاي خودروسازان مراحل  خودروسازان و دولت شکل گرفت و 
رشد خود را پشت سر گذاشت.  وي با اشاره به ظرفیت فعلي قطعه سازان 
گفت: هم اکنون بیش از ۲۷۰ هزار نیرو در قطعه سازي کشور مشغول به کار 

است و میزان دارایي ثابت قطعه سازان با گردش مالي ۵ میلیارد دالر، 4 
میلیارد دالر برآورد مي شود. رئیس انجمن قطعه سازان کشور ضمن اشاره 
به تصمیم درست و به جا در استفاده از توان قطعه سازان داخلي در مشارکت 
هاي بین المللي در تولید خودرو گفت: قطعه سازان بزرگ و توانمند داخلي 
آمادگي دارند تا با ایجاد شرکت هاي جوینت ونچر و یا شکل هاي دیگري 
از همکاري،  با قطعه سازان بزرگ جهاني مشارکت کنند و موجب فن آوري 

در این بخش شوند. 

تولید خودروهاي مختلف روي پلتفرم جدید  ½
ایتالیا به عنوان یکي از طرف  نماینده مدیرعامل شرکت پینین فارینا 
هاي اصلي قرارداد، پروژه این شرکت در همکاري با ایران خودرو را طراحي 
پلتفرم آینده این خودروساز اعالم کرد و گفت: طراحي و توسعه خودروها 
این  در  حاضر  هاي  دیگر شرکت  همکاري  با  داخلي  احتراق  موتورهاي  و 
کنسرسیوم از جمله فعالیت هاي ما خواهد بود . جینو موزاکو اظهار کرد: 
استراتژي اصلي ما سبک جدیدي دارد که تنها شامل طراحي یک خودرو 
محیط  و  ایمني  بودن،  رقابتي  سوخت،  مصرف  مثل  مباحثي  و  شود  نمي 
زیست را نیز در نظر دارد. وي گفت: تولید خودرو در کالس هاي مختلف هاچ 
بک، سدان، کراس اوور و اس.یو.وي روي این پلتفرم پیش بیني شده است، 
ضمن اینکه تولید خودروهاي هیبریدي و الکتریکي  نیز در این کنسرسیوم 
موردنظر قرار گرفته است. موزاکو در ادامه ضمن معرفي شرکت پینین فارینا 
گفت: شرکت ما یک شرکت طراحي و مهندسي است که محصوالتي مثل 
فراري از جمله خودروهایي هستند که توسط این شرکت طراحي مي شوند.

زیرساخت هاي مطلوب عامل مهم سرمایه گذاري  ½
معاون  خودرو  ایران  جدید  پلتفرم  سازندگان  نشست  سخنران  دیگر 
طراحي و توسعه محصول جدید ایران خودرو بود. وي گفت: با اجراي پروژه 
طراحي پلتفرم جدید ایران خودرو و عرضه محصوالت جدید،  سهم بازار 
افزایش یافته و اهداف صادراتي نیز محقق شود. کامران سپهري با اشاره به 
رشد اقتصادي ایران در شرایط لغو تحریم هاي بین المللي گفت:  زیرساخت 
هاي موجود در ایران نسبت به کشورهاي منطقه در شرایط مطلوبي قرار 
دارد،  نیروي انساني جوان در دسترس با سطح دانش و تخصص مناسب نیز 

یکي از مزایاي سرمایه گذاري به شمار مي رود.
وي افزود:  ایران با جمعیت ۸4 میلیوني خود تقاضاي باالیي براي خودرو 
در آینده خواهد داشت که این فرصت و مزیتي است که سرمایه گذاران به 
آن توجه دارند. سپهري به میزان باالي فروش خودرو در بازار ایران اشاره 
کرد و گفت:  در سال ۲۰۱۶ با فروش یک میلیون و نیم خودرو رتبه ۱۳ فروش 
با عرضه محصوالت  بیني مي شود  پیش  بوده است که  ایران  بازار  آن  از 

متنوع در آینده این رتبه ارتقا یابد.
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ویژگی های منحصر به فرد مجتمع ارسالن:
نزدیک ترین مجتمع به پل بزرگ خلیج فارس

فاصله ۱۵ دقیقه ای تا فرودگاه بین المللی قشم
فاصله کوتاه 4۰۰ متری برای سوار شدن بر روی شناور با خودروی شخصی

فاصله کوتاه ۵ دقیقه ای تا بندر تاریخی الفت
نزدیکی با جنگل های شگفت انگیز حرا

امکانات این مجموعه: 
بیش از ۵۰۰ واحد تجاری 

حدود 8۰ 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: 
۰۹۱7۱۹7773۰
۰۹۱7۱۵7773۰ 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
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ــه� ــی�ک ــنیدن�صدای ــود��ش ــر�ب ــری�و�دلگی ــب�اب ــی�اغل ــرة�جنوب ــوای�جزی ����ه
معمــوالً�بــا�اســتقبال�مواجــه�مــی�شــود�)�بــارش�بــاران�(�برایــم�غــم�انگیــز�بــود��
ــه�هــا�و�مــدارک�ســفر،�همــواره� ــه�داخــل�کیــف�نام ــاران�ب هــراس�از�نفــوذ�آب�ب

ــود� ــا�مــن�ب ب
ــان�کــه�رکاب� ــو�ســرزمینی�در�دل�طبیعــت�اســت��در�جــاده�هــا�هم�چن زالندن

مــی�زدم�و�پیشــروی�مــی�کــردم،�گاهــی�بــه�پرندگانــی�مــی�رســیدم�کــه�در�عبــور�
از�فضــای�جــاده،�بــاد�وســایل�نقلیــة�عبــوری�،�آن�هــا�را�ســرنگون�کــرده�و�باعــث�
مرگشــان�شــده�بــود��پرندگانــی�گوناگــون�بــا�بــال�و�پرهــای�رنگارنــگ�کــه�بســیار�
زیبــا�بودنــد��وقتــی�بــه�آن�هــا�مــی�رســیدم�توقــف�مــی�کــردم�،�آن�هــا�را�از�ســطح�

جــاده�برمــی�داشــتم�و�در�علــف�زارهــای�کنــار�جــاده�مــی�گذاشــتم�
در�زالندنــو�شــغلی�وجــود�دارد�کــه�بــه�شــاغلین�اش�»�ُرفتگــِر�جــاده�«�
می�گوینــد��رفتگــِر�جــاده�از�جملــه�وظایفــش،�جمــع�آوری�پرندگانــی�اســت�کــه�در�
ــا�وســایل�نقلیــه�کشــته�می�شــوند�و�در�جــاده�می�افتنــد��در�مســیر�دو� برخــورد�ب
ســه�مــورد�بــه�ایــن�افــراد�کــه�مشــغول�نظافــت�کناره�هــای�جــاده�بودنــد�برخــوردم�
چنــد�روزی�را�کــه�تــا�شــهر�کوئینزتــون�رکاب�زدم،�هــوا�ابــری�-�ســرد�و�دلگیــر�
بــود��امــا�در�ایــن�شــهر�کــه�در�کنــار�دریاچــة�معــروف�واکاتیپــو�واقــع�اســت�هــوا�
آفتابــی�و�مطبــوع�و�همــه�چیــز�زیبــا�و�دلچســب�شــد��در�زالندنــو�هنگامــی�کــه�هوا�
ــوان�مشــاهده� ــی�و�بدیعــی�را�می�ت خــوب�می�شــود�؛�چشــم�اندازها�و�مناظــر�رویای
ــود�� کــرد��در�دوســمت�جــاده،�چمنزارهــای�وســیع�حصارکشــی�شــده�نظرگیــر�ب
ــد�و� ــم�داده�بودن ــا�ل ــروار�در�چمن�زاره ــوس«،��شــکم�ســیر�و�پ گوســفندان�»مرین

ــد� ــاب�می�گرفتن آفت
ــد�� ــُرق�گاوهــا�و�بوفالوهــا�بودن ــه�چمنزارهایــی�می�رســیدم�کــه�ُق گاهــی�هــم�ب
ــر� ــه�دو�براب ــون�راس�گاو�دارد�ک ــش�از�10میلی ــو�بی ــمی،�زالندن ــار�رس ــق�آم طب
جمعیــت�کل�ایــن�کشــور�مــی�شــود��هنگامــی�کــه�بــه�ُقــُرق�بوفالوهــا�می�رســیدم،�
توقــف�و�آن�هــا�را�نظــاره�می�کــردم��اغلــب�آن�هــا�حلقــة�بینــی�داشــتند��بوفالوهــا�بــه�
مــن�ُزل�می�زدنــد�و�بــا�حرکــت�بــه�طــرف�گوســاله�های�خــود،�آن�هــا�را�در�کنــار�

و�پنــاه�خــود�مــی�گرفتنــد�
ــهر� ــود��در�راة�ش ــمارة��6ب ــادة�ش ــان�در�ج ــن�هم�چن ــروی�م ــی�و�پیش رکاب�زن
مــاکارورا،�در�فرازهــای�نفــس�گیــر�جــاده،�در�مکانــی�قــرار�گرفتــم�کــه�مابیــن�دو�
ــاِوآ�«�و�در� ــة�»�ه ــاده،�دریاچ ــت�ج ــمت�راس ــت�های�س ــود؛�در�دوردس ــه�ب دریاچ
ــد�و� ــاد�می�وزی ــد��ب ــاکا«�جلــب�توجــه�می�کردن ســمت�چــپ�جــاده،�دریاچــة�»وان
ــروج�«�ســرودة�شــاعر� ــه�یــاد�شــعر�معــروف�»�ُع ــودم��در�آن�جــا�ب مــن�عرقــدار�ب

ــر«�افتــادم؛� معــروف�فرانســوی�»�شــارل�بودل

زالندنو، 
رسزمین اَبر، 
باد، باران...

عباس رزاقی
 بخش دوم رکاب زنی در زالندنو با دوچرخه

بسوی شهر اوکلند در هوایی بارانی .
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بر�فراز�رودها�-�دّره�ها�-�دریاها
به�چابکی�ره�می�سپاری،�روِح�من

و�چون�شناگری�توانمند�که�در�امواج�غوطه�می�خوَرد
با�لذتی�غیرقابل�وصف،�از�عظمِت�طبیعت�عبور�می�کنی����

صبــح�روزی�کــه�در�کمپینــگ�شــهر�فوکــس�گالســی�یـِـر�از�خــواب�بیــدار�شــدم�
و�از�چــادرم�بیــرون�آمــدم،�شــاهد�منظــرة�زیبایــی�بــودم؛�هــوا�صــاف�و�آفتابــی�بــود��

کــوه�ســفیدپوش�کــوک�در�دل�پــارک�ملــی�خودنمایــی�می�کــرد���
کــوه�کــوک�بلندتریــن�نقطــة�زالندنــو�اســت�و�قلــة�آن�3764متــر�ارتفــاع�دارد��

ایــن�کــوه�بــه�نــام�دریانــورد�و�کاشــف�معــروف�انگلیســی�)جیمزکــوک(�اســت�
بعــد�از�شــهر�فوکــس�گالســی�یِــر�جــاده�از�میــان�جنــگل�پــارک�ملــی�کــوک�
گذشــت��در�اواســط�روز،�انبــوه�درختــان�عظیــم�و�ســر�بــه�فلــک�کشــیده،�جــادة�
ــد��در�ایــن�مســیر�بــه�گروه�هایــی�برخــوردم�کــه� جنگلــی�را�تاریــک�ســاخته�بودن
بــرای�راهپیمایــی�وارد�جنــگل�می�شــدند�یــا�از�داخــل�جنــگل�بیــرون�می�آمدنــد��
در�نزدیکی�هــای�شــهر�گــری�مــوث،�در�جــاده�بــه�یــک�»�پوکــه�کــو�«�مجــروح�
ــه�ای� ــدة�مجــروح�نمون ــن�پرن ــیدم��ای ــا�اســت�رس ــد�ُدرن ــی�مانن ــدة�بزرگ ــه�پرن ک
ــادف� ــه�تص ــایل�نقلی ــا�وس ــاده�،�ب ــای�ج ــور�از�فض ــه�در�عب ــود�ک ــی�ب از�پرندگان
می�کننــد��پرنــدة�مجــروح،�گیــج�بــود�و�در�کنــار�جــاده،�دور�خــودش�مــی�چرخیــد��
بــه�ســختی�حیــوان�را�در�یــک�مشــمع�دســتی�بــزرگ�قــرار�دادم�و�بــه�فروشــگاهی�
بیــن�راهــی�کــه�محصــوالت�مزرعــه�ای�در�آن�نزدیکــی�را�عرضــه�مــی�کرد�رســاندم�
ــا� ــی�ب ــم�و�آقای ــن�خان ــن�حی ــود��در�ای ــی�ب ــی�چین ــگاه�خانم ــئول�فروش مس
ــدن� ــا�دی ــا�ب ــد�وارد�فروشــگاه�شــدند��آن�ه ــرای�خری ــل�از�راه�رســیدند�و�ب اتومبی
پرنــدة�مجــروح،�بــا�تلفــن�همراهشــان�بــا�مرکــز�امــداد�و�نجــات�حیوانــات�تمــاس�

گرفتنــد�
ــات�از�راه� ــات�حیوان ــداد�و�نج ــز�ام ــل�مرک ــد�اتومبی ــه�بع ــدود��15دقیق در�ح
رســید��آن�هــا�ســه�نفــر�خانــم�بودنــد�کــه�پرنــدة�مجــروح�را�روی�یــک�پتــو�قــرار�
دادنــد�و�بردنــد��از�اینکــه�باعــث�نجــات�آن�پرنــدة�مجــروح�شــدم،�خشــنود�بــودم�
تــا�شــهر�چارلِســتو�،�جــاده�گه�گاهــی�بــه�مــوازات�ســاحل�دریــا�بــود��بعــد�از�آن،�
جــاده�کــه�رو�بــه�شــرق�تغییــر�جهــت�داد،�وزش�بــاد�از�مقابــل�در�مســیر�افتــاد��در�

چنیــن�وضعیتــی،�رکاب�زنــی�و�پیشــروی�ســخت�و�طاقــت�فرســا�بــود�
بــرای�دوچرخه�ســواری�کــه�در�جــاده�در�حــال�رکاب�زنــی�اســت�و�بایــد�خــودش�
را�بــه�مقصــد�برســاند،�هیــچ�چیــز�بدتــر�از�بــاِد�مقابــل�نیســت��ایــن�وضعیــت�تــا�
ــاران�و�ســرما� ــاد�و�ب ــا�ب ــن�مســیر�را�ب شــهر�پیکتــون�ادامــه�داشــت�و�مــن�کل�ای
دســت�و�پنجــه�نــرم�کــردم�امــا�باالخــره�بــه�پیکتــون�رســیدم��شــهر�پیکتــون�نقطة�

پایانــی�رکاب�زنــی�در�جاده�هــای�جزیــرة�جنوبــی�زالندنــو�بــود��
بــرای�حضــور�در�جزیــرة�شــمالی�و�پیگیــری�مســیر�برنامــه،�بــه�بنــدرگاه�پیکتون�

رفتــم�و�پــس�از�تهیــة�بلیــت،�بــا�کشــتی�عــازم�شــهر�ولینگتون�شــدم���
ــمان� ــد�و�آس ــکوفه�آورده�بودن ــان�ش ــت��درخت ــاری�داش ــی�به ــون�هوای ولینگت
صــاف�و�آبــی�رنــگ�بــود�در�ولینگتــون�بــرای�ارائــه�نامــة�»صلــح�و�دوســتی«�کمیتة�
ملــی�المپیــک�کشــورمان�بــه�مســئولین�کمینــة�ملــی�المپیــک�زالندنــو�،�بــه�محــل�
ــا� ــم��در�آن�ج ــت�رفت ــع�اس ــز�وارف«�واق ــة�»کوئین ــه�در�مجموع ــه�ک ــن�کمیت ای
آقــای�بــاری�مایســِتر�)دبیــرکل�کمیتــة�ملــی�المپیــک�زالندنــو�(�بــه�گرمــی�مــن�
را�بــه�حضــور�پذیرفــت��وی�از�طریــق�همتــای�شــیلیایی�اش�از�برنامــة�دور�دنیــا�بــا�

دوچرخــه�آگاه�بــود�
ــه� ــاِن�یق ــِتر�نش ــای�مایس ــران،�آق ــی�از�ای ــود�کوچک ــه�و�یادب ــه�نام ــد�از�ارائ بع
)بـَـدج(��و�پرچــم�آن�کمیتــه�را�بــه�عنــوان�قدردانــی�و�یادبــود�آن�دیــدار�در�اختیــارم�

گذاشــت��
ــی� ــة�مل ــه�کمیت ــس�ب ــال�فک ــا�ارس ــان�را�ب ــر�دیدارم ــد�خب ــرار�ش ــان�ق در�پای
المپیــک�کشــورمان�و�همچنیــن�کمیتــة�ملــی�المپیــک�مالــزی�کــه�کشــور�بعــدی�

برنامــه�ســفرم�بــود�اطــالع�بدهنــد�
ســپس�از�مــوزة�کمیتــة�ملــی�المپیــک�کــه�در�همــان�مجموعــه�واقــع�اســت�

ــدن�کــردم� دی
ــازی�هــای�المپیــک�مــدال�طــال� ــو�کــه�از�ب هــر�کــدام�از�المپیــن�هــای�زالندن

کســب�نمــوده�انــد،�در�ایــن�مــوزه�اتاقــی�اختصاصــی�دارنــد��نــام�»�پیتــر�اِســنل�«�
روی�در�یکــی�از�اتــاق�هــا،�مــن�را�بــه�آن�ســو�کشــاند�

ــازی�هــای�المپیــک� ــر�ب ــر�و��1500مت ــِنل�قهرمــان�دوهــای��800مت ــر�اِس پیت
�1964توکیــو�اســت��وی�قهرمانــی�دوی��800متــر�بــازی�هــای�المپیــک��1960ُرم�
را�هــم�در�کارنامــة�خــود�دارد��وســط�اتــاق،�قــاب�بیوگرافــی�ایــن�دونــده�روی�ســه�
پایــه�ای�قــرار�داشــت��شــورت�-�بلــوز�رکابــی�-�کفــش�میــخ�دار�و�شــمارة�ســینة�وی�

داخــل�ویتریــن�کوچکــی�بــود�
عکســی�از�پایــان�رقابــت�دوی��800متــر�بــازی�هــای�المپیــک��1960ُرم�و�عبــور�
پیروزمندانــة�پیتــر�اســنل�از�خــط�پایــان،�بــر�دیــوار�ســمت�راســت�اتاق�نصب�شــده�
بــود��بــر�دیــوار�ســمت�چــپ،�عکــس�عبــور�پیروزمندانــة�وی�از�خــط�پایــان�دوی�
�1500متــر�بــازی�هــای�المپیــک��1964توکیــو�جلــب�توجــه�می�کــرد��بــر�دیــوار�

مقابــل�هــم�تابلــوی�ســیاه�قلــم�بزرگــی�وی�را�در�حــال�دویــدن�نشــان�مــی�داد�
ــرات�و� ــر�خاط ــر�-�دفت ــی�-�کورنومت ــش�کتان ــاک�ورزشــی�-�کف ــن�س همچنی
ثبــت�تمرینــات�روزانــه�-�مــدال�هــا�و�جــام�هــای�قهرمانــی�وی�در�ویتریــن�دیگــری�

قــرار�داشــت�
ــن�فکــر� ــرک�می�کــردم�،�در�ای ــه�ت ــو�را�ک ــی�المپیــک�زالندن ــه�مل ــوزة�کمیت م

ــودم�کــه�مــا�از�افتخــار�آفرینــان�ورزش�کشــورمان�چــه�چیزهایــی�داریــم؟! ب
بــرای�مثــال�در�خصــوص�زنده�یــاد�غــالم�رضــا�تختــی�کــه�َفخــر�ِ�همــة�تاریــخ�
ورزش�نویــن�کشــورمان�اســت،�اتــاق�کــه�هیــچ،�آیــا�یــک�جعبه�آینــه�از�داشــته�های�

آن�خدابیامــرز�را�گــردآوری�و�در�معــرض�دیــد�عالقه�منــدان�گذاشــته�ایم؟

 آقای گالوان و خانم داپنه .

اتاق پیتر اِسِنل در موزة کمیتة مّلی المپیک .
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ــم�و� ــی�»�!�«�پرداختی ــرگ�تخت ــوع�م ــه�ن ــط�ب ــال�ها�فق ــن�س ــة�ای ــی�هم ط
نتوانســتیم�بــا�بهره�گیــری�از�نــوع�زندگــی�سراســر�معرفــت�و�مردانگــی�آن�بــزرگ�

ــم� ــرای�جوانانمــان�الگوســازی�کنی ــرد�،�ب م
ــن�شــهر�را� ــای�ای ــان�خیابان�ه ــون،�رکاب�زن ــف�در�ولینگت ــک�روز�توق ــد�از�ی بع
پشــت�ســر�گذاشــتم�و�خــارج�از�شــهر�وارد�جــادة�شــمارة��2شــدم��طبــق�برنامــه�
ــه�شــکل�عــدد�هشــت�انگلیســی�)�8(�در�دو� ــو�را�ب ــود�جــاده�هــای�زالندن ــرار�ب ق
جزیــرة�شــمالی�و�جنوبــی�ایــن�کشــور�رکاب�بزنــم��حــاال�می�رفتــم�کــه�ایــن�مســیر�

را�از�طریــق�جــاده�شــمارة��2در�شــهر�اوکلنــد�بــه�پایــان�برســانم�
جــاده،�آســفالت�خوبــی�داشــت��تابلوهــای�اعــالم�کنــار�جــاده،�وضعیــت�راه�های�
ــد� ــی�اَن ــد�ب ــای�شــب�مانی�مانن ــت�-�مکان�ه ــای�موق ــتراحت�گاه�ه ــش�رو�-�اس پی
بــی�-�کاراوان�پــارک�و�کمپینــگ�را�بــه�خوبــی�نشــان�می�دادنــد��یــک�تابلــو�کــه�در�

کنــارة�سرتاســِر�جــاده�هــای�زالندنــو�نظرگیــر�بــود،�ایــن�تابلــو�بــود؛�
»سرعت�شما�=�مرگ�مردم!«�

ــاق� ــی�تابلوهای»ات ــم�گاه ــش�می�رفت ــان�پی ــه�رکاب�زن ــان�ک ــاده�هم�چن در�ج
چــای«�یــا�»باغچــة�چــای«�رســتورانی�نظرگیــر�می�شــد��مــردم�زالندنــو�هم�چــون�
اقمــار�انگلیسی�شــان�عــادت�دیرینــه�ای�بــه�صــرف�چــای�عصرانــه�دارنــد��در�بیــن�
ایــن�جماعــت،�نوشــیدن�چــای�اغلــب�بــا�صــرف�بیســکوئیت�و�شــیرینی�خانگــی�
همــراه�اســت��ایــن�ســنت�در�چهــار�فصــل�ســال�در�بیــن�خانواده�هــای�زالندنویــی�
اجــرا�می�شــود��در�بهــار�و�تابســتان،�حیــاِط�خانه�هــا�و�در�پائیــز�و�زمســتان،�اتــاق�
پذیرایــی�خانه�هــا�میزبــان�میهمانــان�عصــر�بــرای�صــرف�چــای�و�شــیرینی�خانگــی�

می�شــوند�
ــه�و�یکــی�از� ــا�و�رســتوران�ها�راه�یافت ــه�کافه�ه ــا�ب ــده�،�از�خانه�ه ــن�ســنت�زن ای
ویژگی�هــای�رســتوران�های�زالندنــو،�چیــدن�میــز�عصرانــه�و�پذیرایــی�از�میهمانــان�
بــرای�صــرف�چــای�عصرانــه�اســت��قــرار�گذاشــتن�بــرای�صــرف�چــای�عصرانــه،�در�
ــر� ــن�نقــش�رســتوران�ها�پُررنگ�ت ــن�بی ــا�مرســوم�اســت�و�در�ای ــان�زالندنویی�ه می

اســت��ایــن�دیدارهــا�معمــوالَ�بــا�گــپ�و�گفــت�طرفیــن�همــراه�اســت�
ــا� ــی�ب ــور�گروه ــه�به�ط ــوردم�ک ــر�می�خ ــوارانی�ب ــه�موتورس ــی�ب ــاده�گاه در�ج
ــا�معمــوالً�در�تیم�هــای� ــد��آن�ه ــی�دیویدســون«�ســفر�می�کردن موتورهــای�»�هارل
ده�دوازده�نفــری�بــه�فاصلــة�تقریبــا20�ًمتــر�از�یکدیــگ�،�بــه�صــف�در�پــی�کاپیتــان�
ــه�آن�هــا� ــد،�ب ــل�می�آمدن ــد��هنگامــی�کــه�از�مقاب تیــم،�جاده�هــا��را�در�می�نوردیدن
عالمــت�پیــروزی�نشــان�مــی�دادم،�آن�هــا�بالفاصلــه�ردیــف�و�در�پــی�هــم�،�عالمــت�
پیــروزی�نشــان�می�دادنــد�و�می�گذشــتند��صــدای�بــم�لولــه�اگزوزهــای�موتورهــای�

آن�هــا�بــرای�لحظاتــی�در�جــاده�باقــی�می�مانــد���
ــا�پوتین�هــای�زمخــت�و�جلیقــه�و�کــت�و�شــلوارهای� هارلــی�دیویــد�ســواران�ب

چرمــی،�گروهــی�بــه�جامانــده�از�نســل�ِ�»بیــت«�هســتند�کــه�هم�چنــان�شــوریده�
ســرند�

نســل�بیــت�نســلی�ســرخورده�و�خســته�بــود�کــه�پــس�از�جنــگ�جهانــی�دوم�
ــات� ــی�و�تعلق ــای�اجتماع ــه�قرارداده ــراض�ب ــه�در�اعت ــی�ک ــد��جوانان ــد�ش متول
ــا� ــگل�ه ــا�-�جن ــوه�ه ــه�دل�ک ــتند�و�ب ــود�را�بس ــای�خ ــه،�کوله�ه ــی�جامع تحمیل

و�جاده�هــا�زدنــد����
ــه� ــوط�ب ــارش�مرب ــه�آث ــر�ک ِ ــی�لینداوئ ــتودیوی�نقاش ــل�از�اس ــهر�وودوی در�ش

ــردم� ــدن�ک ــت�دی ــا�اس موری�ه
ــل� ــارغ�التحصی ــلواکی،�ف ــن�-�چکس ــد��1839پیلِس ــر�متول ِ ــد�لینداوئ گوتفری
آکادمــی�هنــر�ویــن�)�اتریــش�(،�در�ســال��1873بــه�زالندنــو�مهاجــرت�می�کنــد�و�
بــه�نقاشــی�از�زندگــی�مــردم�بومــی�ایــن�ســرزمین�یعنــی�موری�هــا�مــی�پــردازد��
وی�در�ســال��1890در�شــهر�وودویــل�ســاکن�می�شــود�و�در�ژوئــن��1926در�همیــن�

ــود�� ــن�می�ش ــل�دف ــتان�وودوی ــد�و�در�گورس ــوت�می�کن ــهر�ف ش
اســتودیو�)�نمایشــگاه�(�آثــارش�در�کنــار�کتابخانــة�عمومــی�شــهر�واقــع�اســت�
و�بازدیــد�از�آن�رایــگان�اســت��ســردیس�و�لوحــی�از�وی�جلــوی�نمایشــگاه�جلــب�
توجــه�مــی�کنــد��در�ســالن�های�مختلــف�نمایشــگاه،�آثــار�وی�در�معــرض�دیــد�بــود�

ــید� ــروش�می�رس ــه�ف ــه�ای�ب ــار�در�غرف ــن�کارت�پســتال�های�آن�آث همچنی
بعــد�از�شــهر�دانـّـه�ویــرک�در�حالــی�کــه�آســمان�ابــری�و�گرفتــه�بــود�،�در�جــاده�
ــیاه� ــای�س ــه�ابره ــودم�ک ــر�ب ــن�فک ــی،�در�ای ــن�رکابزن ــردم��حی ــی�ک پیشــروی�م
ــارد،�پــس�بهتــر�اســت�در�یــک� ــاران�می�ب ــا�دقایقــی�دیگــر�ب آبســتن�هســتند�و�ت
جــای�مناســب�توقــف�کنــم�و�پنــاه�بگیــرم���همین�طــور�در�پــی�جایــی�مناســب�
ــت�و� ــدا�درش ــان�ابت ــد�و�از�هم ــاز�ش ــاران�آغ ــارش�ب ــه�ب ــردم�ک ــروی�می�ک پیش
ســنگین�می�باریــد��در�واقــع�رگبــار�بــود��دو�ســمت�جــاده�مــزارع�حصارکشــی�شــده�
ــرای�پنــاه�گرفتــن�نبــود��در�همــان�دقایــق�اولیــه�همــة�ســروتنم� ــود�و�جایــی�ب ب
خیــس�شــد��دیگــر�کار�از�توقــف�و�پانچــو�پوشــیدن�گذشــته�بــود��در�انتهــای�جــاده�
،�تقریبــا500�ًمتــر�جلوتــر�چنــد�درخــت�نظرگیــر�شــد��ادامــه�دادم�،�درخــت�هــا�بــه�
مــرور�نزدیــک�شــدند�،�ادامــه�دادم�و�خیــس�آب�بــه�آن�درخــت�هــای�پــر�شــاخ�و�
بــرگ�رســیدم��زیــر�درخــت�هــا�کــه�توقــف�کــردم�،�کمــی�جلوتــر�درب�مزرعــه�ای�

بــاز�بــود��بعــد�از�دقایقــی�بــه�طــرف�ورودی�مزرعــه�رفتــم�
در�ورودی�کــه�قــرار�گرفتــم،�دیــدم�خانمــی�در�ایــوان�خانــه�ایســتاده�و�نظاره�گــر�
بــارش�بــاران�اســت��او�متوجــه�حضــور�مــن�شــد�و�وضعیتــم�را�کــه�دیــد�چتــرش�
را�برداشــت�و�بــه�طرفــم�آمــد��بــا�دعــوت�او�،�وارد�شــدم��آن�زن�جــای�مناســبی�را�
بــرای�دوچرخــه�نشــانم�داد��بعــد�بــه�طــرف�ایــوان�خانــه�هدایتــم�کــرد��کفش�هایــم�

پـُـر�از�آب�شــده�بــود�
حولــه�ام�را�از�خورجیــن�در�آوردم�و�مشــغول�خشــک�کــردن�ســر�و�رویــم�شــدم��
آن�زن�کــه�»�ســبرینا«�نــام�داشــت�برایــم�یــک�لیــوان�قهــوة�داغ�آورد���بعــد�فرزندان�

او�کــه�دو�دختــر�قدونیــم�قــد��بودنــد�بــه�جمــع�مــا�اضافــه�شــدند�
ســر�و�وضعــم�را�کــه�مرتــب�کــردم،�ِســبرینا�از�ملیتــم�پرســید��او�وقتــی�کــه�آگاه�
شــد�ایرانــی�هســتم،�گفــت�در�همســایگی�شــان�زنــی�ایرانــی�زندگــی�می�کنــد�کــه�
ــوان� ــن�لی ــد�از�آوردن�دومی ــبرینا�بع ــد��ِس ــداری�می�کنن ــاق�همســرش�دام ــه�اتف ب
قهــوه،�برایــم�گفــت�کــه�در�زیمبابــووه�بــه�دنیــا�آمــده�و�بــا�پــدرو�مــادرش�در�آن�جــا�
ــووه�زمین�هــا�را�از�ســفید� ــت�زیمباب ــی�کــه�دول ــا�زمان ــد�ام زندگــی�مــی�کــرده�ان
پوســت�ها�پــس�گرفــت،�بــه�زالندنــو�برگشــتند�کــه�ســرزمین�آبــا�و�اجــدادی�شــان�

اســت�
او�بــا�تلفــن�همــراه�بــا�همســایة�ایرانــی�اش�تمــاس�گرفت�و�حضــور�مــن�را�اطالع�
داد��دقایقــی�بعــد�آن�زن�ایرانــی�بــا�اتومبیلــش�از�راه�رســید�و�بــه�جمــع�ما�پیوســت��
ــک«� ــام�داشــت��آن�شــب�میهمــان�عســل�و�همســرش�»پاتری آن�زن�»عســل«�ن
بــودم��او�برایــم�تعریــف�کــرد�کــه�در�تهــران�،�ســاکن�کــوی�نصــر�)گیشــا(�بــوده�
انــد��در�ســال�های�جنــگ،�مــادرش�دســت�او�و�دو�خواهــر�و�بــرادر�کوچکتــرش�را�

ــد� ــو�می�آین ــه�زالندن ــی�ب ــد�از�مدت ــه�می�شــوند�و�بع ــازم�ترکی ــرد�و�ع می�گی
می�گفــت�روزی�کــه�منزلشــان�در�تهــران�را�تــرک�می�کردنــد،�مــادرش�نگذاشــت�
حتــی�بــا�دوســتان�و�همکالســی�هایــش�خداحافظــی�کنــد��او�همکالســی�هایش�در�

 نمایشگاه دائمی نقاشی گوتفرید لینداوئِر .
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مدرســة��22بهمــن�را�بــه�خاطــر�آورد؛�الهــام�محمدیــان�-�ویــدا�شــجاعی�-�کیمیــا�
شمســایی�-�رعنــا�غنــی�زاده�-�ُرمیســا�رشــیدی�و����

ــرار� ــاد�ق ــا�چــادر�مشــکی�داشــتم���چــادرم�را�در�وزش�ب ــت؛�آن�روزه ــی�گف م
ــردم���� ــی�ب ــذت�م ــن�ل ــی�زد�و�م ــوج�م ــی�دادم�،�چــادرم�م م

پاتریــک�مــی�گفــت�راگبــی�بــازی�می�کــرده��او�ماننــد�همــة�بازیکنــان�راگبــی�
ــوار� ــه�دی ــود��بعــد�دیپلــم�بیــن�المللــی�مربیگــری�اش�را�کــه�ب یوقــور�و�تنومنــد�ب

اتــاق�نصــب�شــده�بــود�نشــانم�داد�
ــدار� ــا�دام ــد��آن�ه ــو�آمده�ان ــه�زالندن ــد�ب ــادرش�از�ایرلن ــدر�و�م ــت�پ او�می�گف
ــد�و�وی�کار�آن�هــا�را�ادامــه�می�دهــد��حــاال�فقــط�عکس�هــای�پــدر�و�مــادر� بوده�ان

بــر�دیــوار�اتــاق�مانــده�بــود�کــه�بــه�بیننــده�لبخنــد�می�زدنــد���
ــه� ــم�و�او�ب ــر�زدی ــا�و�گوســفندهایش�س ــه�گاوه ــک�ب ــا�پاتری ــد�ب ــح�روز�بع صب
آن�هــا�رســیدگی�کــرد��در�بازگشــت،�عســل�خانــم،�صبحانــه�را�آمــاده�کــرده�بــود��
بــه�اتفــاق�پاتریــک�و�عســل�صبحانــه�را�صــرف�کردیــم�و�بعــد�بــا�بدرقــة�آن�هــا�وارد�

جــاده�شــدم�و�رکابزنــان�مســیر�را�پــی�گرفتــم�
دو�سمت�جاده�،�ُقُرق�تاکستان�های�انگور�بود�

بعــد�از�شــهر�ناپــی�یـِـر�از�جــادة�شــمارة��2جــدا�و�وارد�جــادة�شــمارة��5شــدم��
ــی�و� ــوا�آفتاب ــر�شــد��ه ــراز�و�نشــیب�و�نفس�گی ــر�ف مســیر�کوهســتانی�و�جــاده�پ

ــدم� ــن�مســیر�دی ــا�و�بدیعــی�را�در�ای ــود��چشــم�اندازهای�زیب ــوع�ب مطب
در�پایــان�یکــی�از�روزهــا�در�نزدیکی�هــای�شــهرک�تــاراِورا�بــه�خانــه�ای�روســتایی�
ــة� ــود��در�محوط ــوده�ب ــگل�غن ــوه�و�جن ــة�ک ــاده�و�دامن ــار�ج ــه�در�کن ــیدم�ک رس
جلــوی�آن�خانــه،�مــردی�روســتایی�بــا�تبــر�بــر�روی�ُکنــده،�هیــزم�ُخــرد��می�کــرد��
او�کــه�متوجــه�حضــور�مــن�شــده�بــود�،�بــرای�رفــع�خســتگی،�دســت�از�کار�کشــید�
و�بــا�عالمــت�دســت،�مــن�را�بــه�ســوی�خــود�خوانــد��هنگامــی�کــه�بــا�هــم�دســت�
مــی�دادیــم،�او�خــودش�را�»�دنیــس«�معرفــی�کــرد��در�ایــن�حیــن�خانــم�دنیــس�بــا�
یــک�ســبد�بــزرگ�مملــو�از�لباس�هــای�شســته�شــده�پیدایــش�شــد�و�شــروع�کــرد�
بــه�پهــن�کــردن�لبــاس�هــا�بــر�روی�طنــاب�طویلــی�کــه�بــه�تنــه�هــای�دو�درخــت��

دور�از�هــم�بســته�شــده�بــود��او�از�ملّیتــم�پرســید،�گفتــم�ایــران�،�تعجــب�کــرد�
از�آقــای�دنیــس�پرســیدم؛�در�ایــن�نزدیکــی�جایــی�بــرای�شــب�مانــی�هســت�؟�
او�گفــت�؛�اگــر�چــادر�داشــته�باشــی،�همیــن�جــا�می�توانــی�بمانــی��بــه�ایــن�شــکل�

حیــاط�آن�خانــة�روســتایی،�مــکان�یکــی�دیگــر�از�اقامت�هــای�شــبانه�ام�شــد�
در�محوطــة�حصــار�کشــی�شــدة�کنــار�خانــه،�گروهــی�آهــو�در�حــال�َچــرا�بودند��
چــادرم�را�کــه�برپــا�می�کــردم�،�آن�هــا�بــه�مــن�ُزل�می�زدنــد��چــادر�کــه�برپــا�شــد�

َرم�کردنــد�و�دســته�جمعــی�دور�شــدند��
روز�بعد�در�جاده،�تابلوهای�آگهی�اعالم�می�کردند؛�

ورزشگاه�راگبی�تائوپو،�میزبان�دو�تیم�مشهور�راگبی�و�شما�خواهد�بود�
ــی� ــم�راگب ــت�دو�تی ــم�و�رقاب ــی�شــهر�رفت ــه�ورزشــگاه�راگب ــو�ب در�شــهر�تائوپ
»کینــگ�کانتــری«�و�»ویزیتــورز«�را�به�طــور�کامــل�تماشــا�کــردم��راگبــی�ورزشــی�
ــه�تــن�و�زدوخوردهــای�پنهــان�و�پیــدا�اســت� ــن�ب ــراز�درگیری�هــای�ت خشــن،�پُ

یــک�راگبــی�بــاز�بایــد�بدنــی�هم�چــون�بــدن�یــک�ورزشــکار�رشــتة�دهگانــه�را�
داشــته�باشــد��دونــده�بــودن�-�پرنــده�بــودن�-�پرتابگــر�بــودن�-�جســور�و�بــی�بــاک�
بــودن�-�تیزبیــن�و�نکتــه�ســنج�بــودن�-�برخــود�و�اعصــاب�مســلط�بــودن�و�از�کــوره�
در�نرفتــن،�ایــن�هــا�الزمــة�یــک�بازیکــن�راگبــی�اســت��آن�بــازی�در�حضــور�بیــش�
از�هــزار�نفــر�تماشــاگر�انجــام�شــد�و�بــا�برتــری�تیــم�ویزیتــورز�بــه�پایــان�رســید�

بعــد�از�مســابقه،�بازیکنــان�را�دیــدم��چهره�هــا�ماننــد�ورزشــکاران�کشــتی�کــج�
-�گــوش�هــا�و�ابروهــا�شکســته�-�زانوهــا�و�انگشــتان�دســت�ها�بانــد�چســب�پیــچ�

شــده�و�همــه�ماننــد�بوکســورها�غــالِف�محافــظ�دنــدان�بــه�دهــان�داشــتند�
شهر�تائوپو�را�که�پُشت�سر�گذاشتم�،�وارد�جادة�شمارة�یک�شدم�

در�شــهرک�توکــوروآ�بــدون�این�کــه�اطالعــی�داشــته�باشــم،�شــبی�را�میهمــان�
ــره�ای� ــو�شــدم؛�خســته�از�ســختی�های�راه،�از�فروشــگاة�زنجی گانگســترهای�زالندن
ــگاه� ــوی�فروش ــارک�جل ــدم�و�در�پ ــال�خری ــوز�و�پرتق ــداری�م ــو«�مق ــن�ِس »پاِک
مشــغول�خــوردن�آن�هــا�شــدم��مــرد�جوانــی�کــه�بــه�موری�هــا�شــباهت�داشــت�و�
یــک�تــوپ�راگبــی�را�ایــن�دســت�و�آن�دســت�می�کــرد�نزدیــک�شــد��او�از�ملّیتــم�

ــب�شــد� ــران�هســتم�برایــش�جال پرســید�،�این�کــه�از�ای
از�او�جایــی�بــرای�اقامــت�شــبانه�را�ُســراغ�گرفتــم،�او�بــا�حالتــی�کــه�نقــش�روی�
بازویــش�)یــک�مشــت�ِگــره�کــرده(�جلــوه�کنــد،�گفــت:�»اینجاهــا�چیــزی�نیســت،�
امشــب�را�میهمــان�بلک�پاورهــا�هســتی،�برویــم«�در�آن�لحظــه�»بلــک�پاورهــا«�را�
یــک�تیــم�راگبــی�دانســتم�و�همــراه�آن�مــرد�جــوان�شــدم�کــه�خــودش�را�»جایــد«�
معرفــی�کــرد��در�خیابــان�کارینگتــون�بــه�خانــه�ای�وســیع�و�بــزرگ�رســیدیم�و�وارد�
آن�خانــه�شــدیم��بــر�در�و�دیــوار�آن�خانــه،�نشــاِن�مشــت�گــره�کــرده�بــا�زیرنویــس�
بلــک�پــاور�جلــب�توجــه�می�کــرد��جایــد�بــه�چنــد�مــرد�کــه�جلیقه�هایــی�چرمــی�
ــی�ام�کــرد��آن�هــا� ــد�معرف ــن�داشــتند�و�از�موری�هــا�بودن ــه�ت ــاور�ب ــا�آرم�بلــک�پ ب

اتاقــی�را�بــرای�خــواب�در�اختیــارم�گذاشــتند�و�رفتنــد��
ــاق�گذاشــتم،�در�را�از�داخــل�قفــل�کــردم�و�روی�تخــت� دوچرخــه�را�داخــل�ات

بــه�خــواب�رفتــم�
صبــح�روز�بعــد،�در�حیــاط�آن�خانــه،�تیــوپ�چــرخ�عقــب�دوچرخــه�را�کــه�پنچــر�
ــدت�شــاهد� ــرم��طــی�آن�م ــی�بگی ــا�مســیر�را�پ ــردم�ت ــض�می�ک ــود�تعوی شــده�ب
ــه� ــردی�ک ــد�و�از�م ــه�آمدن ــه�آن�خان ــی�ب ــردان�جوان ــا�م ــت�زن�ی ــد�نوب ــودم�چن ب
شــب�قبــل�بــا�هــم�آشــنا�شــده�بودیــم�،�چیــزی�گرفتنــد�و�پــول�دادنــد�و�رفتنــد�
ــش� ــتند!�بخ ــو�هس ــکاران�زالندن ــا�خالف ــه�بلک�پاوره ــدم�ک ــع�ش ــا�مطل بعده
قابــل�توجهــی�از�مــواد�مخــدری�کــه�بــه�شــکل�جزئــی�و�خــرده�در�زالندنــو�توزیــع�
ــل� ــا�قت ــابقة�بلک�پاوره ــرد��در�س ــی�گی ــورت�م ــروه�ص ــن�گ ــط�ای ــود،�توس می�ش
ــر� ــن�جماعــت�درگی ــا�ای ــر�ب ــت�پلیــس�کمت ــن�عل ــه�همی ــم�هســت��ب پلیــس�ه

می�شــود�
در�شــهر�پوتــارورو�بــا�زن�و�شــوهر�کهن�ســالی�آشــنا�شــدم�کــه�نمونــه�ای�مثــال�
زدنــی�از�ازدواج�موفــق�و�خــوش�در�ســنین�پیــری�بودنــد��آقــای�گالــوان�و�خانــم�
داپنــه�روی�نیمکــت�جلــوی�منزلشــان�نشســته�بودنــد�و�بــا�هــم�گــپ�می�زدنــد�کــه�
بــه�آن�هــا�رســیدم��در�هم�صحبتــی،�بــرای�آن�هــا�تصــور�این�کــه�دقیقــاً�یــک�ســال�
ــد�� ــود�و�تعجــب�می�کردن ــا�دوچرخــه�در�راه�هســتم،�ســخت�ب و�نیــم�اســت�کــه�ب
ــه� ــوه�ب ــرای�صــرف�قه ــن�را�ب ــتند�و�م ــن�داش ــال�س ــال�و�زن��80س ــرد��89س م

منزلشــان�دعــوت�کردنــد�

پرندة مرده .

جاید از گروة بلک پاورها .
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ــردی�ســوارکار�نصــب�شــده� ــی�قدیمــی�از�م ــه،�عکس�های ــاِق�خان ــوار�ات ــر�دی ب
ــه�عکس�هــا�را�دیــد�،�گفــت� ــم�داپنــه�وقتــی�قهــوه�آورد�و�توجــه�مــن�ب ــود��خان ب
ــواری� ــان�اسب�س ــی�قهرم ــت،�او�در�جوان ــوان�اس ــای�گال ــای�آق ــا�عکس�ه ؛�»این�ه
بــوده�اســت��مــا�14ســال�قبــل�در�حالــی�کــه�هــر�کــدام�ســه�چهــار�فرزند�داشــتیم�
ــم�� ــت�کردی ــدیم�و�وصل ــنا�ش ــم�آش ــا�ه ــد�،�ب ــه�بودن ــرده�و�رفت ــه�ازدواج�ک و�هم
جشــن�کوچکــی�گرفتیــم�کــه�در�آن،�فامیــل�و�دوســتانمان�حضــور�داشــتند�و�بــا�

هــم�زندگــی�خوبــی�داریــم�«
ــد� ــم�چن ــه�ه ــم�داپن ــم�آورد��خان ــک�اســکناس�20دالری�برای ــوان�ی ــای�گال آق
کارت�پســتال�بــا�تمبــر�پســت�بــرای�خــارج�را�در�اختیــارم�گذاشــت��طــی��تقریبــاَ�
ــد�و� ــی�گفتن ــدام�م ــوهر�م ــن�زن�و�ش ــودم،�ای ــه�ب ــه�در�آن�خان ــاعتی�ک ــک�س ی
می�خندیدنــد��جالــب�ایــن�بــود�آقــای�گالــوان�کــه�مشــخص�بــود�جوانــی�ی��خوبــی�

داشــته،�در�آســتانة�90ســالگی،�دنــدان�هایــش�ســالم�بــود�
یادبودهــای�کوچکــی�از�ایــران�بــه�همــراه�داشــتم�کــه�بــه�آن�هــا�دادم��عکــس�آن�

هــا�را�ثبــت�کــردم�و�بــا�آرزوهــای�خــوب�از�آن�هــا�جــدا�شــدم�
در�پیگیــری�مســیر،�بــه�دریاچــة�عریــض�کاراپیــرو�رســیدم�کــه�طبــق�
ــل� ــد�،�مح ــة�بع ــی�،�هفت ــای�آگه ــر�تابلوه ــده�ب ــب�ش ــی�نص ــای�تبلیغات اعالن�ه
برگــزاری�مســابقات�قایقرانــی�قهرمانــی�جهــان�بــود��هــوا�آفتابــی�و�مطبــوع�بــود�
و�دریاچــه�زیبــا�می�نمــود��عالقه�منــدان،�بــه�تماشــای�تمرینــات�تیم�هــای�
شــرکت�کننده�آمــده�بودنــد��تیم�هــای�قایقرانــی�چنــد�کشــور�زیــر�نظــر�
مربی�هــای�خــود،�مشــغول�تمریــن�در�این�جــا�و�آن�جــای�دریاچــه�بودنــد��پاروهــای�
قایقرانــان�ایتالیایــی�نقــش�پرچــم�ســه�رنــگ�آن�کشــو�را�داشــتند،�بــه�یــاد�پرچــم�

ــادم��� ــاد�وطــن�افت ــه�ی ــران�و�ب ای
ــالن� ــر�در�ورودی�س ــراز�س ــر�ف ــود��ب ــا�ب ــز�و�زیب ــم�تمی ــج�ه ــهر�کمبری ش
شــهرداری،�کتیبــة�»1909«�جلــب�توجــه�می�کــرد��پنجره�هــای�چوبــی�و�تزئیــن�
اُریبــی�پرده�هــای�پارچــه�ای�داخــل��از�طرفیــن،�ایــن�بنــای�آجــری�قدیمــی�را�بــا�

ــی�داد� ــوه�م شــکوه�جل
ــی� ــا�تنه�های ــال،�ب ــن�س ــرو�که ــت�س ــهرداری،�دو�درخ ــاختمان�ش ــل�س مقاب
ــرو�از� ــی�س ــه�نوع ــت�ک ــن�دو�درخ ــیده�اند��ای ــک�کش ــربه�فل ــم،�س ــور�و�عظی قط

ــه�خــود�جلــب�می�کننــد�� ــازه�واردی�را�ب ــوادة�ســوزنی�ها�هســتند،�نظــر�هــر�ت خان
خیابان�هــای�تمیــز�و�خلــوت�شــهر�در�هــوای�آفتابــی،�رویایــی�شــده�بودنــد��بــوی�

ــود� ــاخته�ب ــن�س ــا�را�عطرآگی ــا�فضــای�گذرگاه�ه گل�ه
ــرک�رفتــم�و�ســفارش�دونَــر�کبــاب� ــه�یــک�رســتوران�تُ در�شــهر�هامیلتــون�ب
دادم��ســرکاگِر�تُــرک�رســتوران�بــا�توجــه�بــه�نــام�»�ایــران«�بــر�روی�بلــوزی�کــه�
بــه�تــن�داشــتم،�گفــت�همــکاری�ایرانــی�دارنــد�و�او�را�صــدا�زد��کمــی�بعــد�کارگــر�
ایرانــی�رســتوران�آمــد�و�بعــد�از�آشــنایی�،�بــا�هــم�بــه�گــپ�و�گفــت�نشســتیم��

ــه�ســوالم�کــه�چه�طــور�شــد�مهاجــرت�کــرد،�گفــت�ســاکن� ــر�در�پاســخ�ب امی
ــواب� ــی��)ن ــتان�ذوق ــوده�و�در�دبیرس ــر�ب ــالل�احم ــان�ه ــارراه�عباســی�- خیاب چه
ــر� ــه�کالس،�مدی ــن�ب ــل�از�رفت ــک�روز،�قب ــح�ی ــده؛�صب ــوی(�درس�می�خوان صف
مدرســه�او�را�از�صــف�خــارج�مــی�کنــد�و�ســیلی�محکمــی�بــه�صورتــش�می�زنــد��
ــه�تــن� ــاه�ب ــوده�کــه�پیراهــن�آســتین�کوت ــوده�ایــن�ب خطایــی�کــه�امیــر�کــرده�ب
داشــته��خاطــره�ای�کــه�هیــچ�گاه�فرامــوش�نمی�کنــد�و�می�گفــت�همیــن�موضــوع،�

ــوده�اســت� ریشــة�مهاجــرت�وی�ب
امیــر�مــی�گفــت�در�هامیلتــون�تشــکلّی�بــا�عنــوان�»�جمعیــت�ایرانیــان�«�وجــود�
ــد�از�صــرف� ــده�دار�اســت��بع ــر�را�عه ــت�آن�دفت ــی�مدیری ــی�ایران ــه�خانم دارد�ک
غــذا�،�نشــانی�آن�دفتــر�را�از�امیــر�گرفتــم�و�بــا�آرزوی�موفقیــت�بــرای�همدیگــر،�از�

او�جــدا�شــدم��
دفتــر�جمعیــت�ایرانیــان�در�خیابــان��کارو�و�در�مجموعــه�آپارتمانــی��واقــع�بــود�
ــر� ــر�آن�دفت ــتند��مدی ــرار�داش ــورها(�در�آن�ق ــا�)کش ــر�جمعیت�ه ــر�دیگ ــه�دفات ک
خانــم�احمــدی�نــام�داشــت�و�بــه�گرمــی�پذیرایــم�شــد��او�می�گفــت�دفتــر�جمعیــت�
ــع� ــرای�رف ــو�ب ــت�زالندن ــان�زیرمجموعــة�ســازمانی�اســت�کــه�از�ســوی�دول ایرانی

ــد� ــت�می�کن مشــکالت�مهاجــران�فعالی
خانــم�احمــدی�می�گفــت�ایــن�دفتــر�امکانــات�و�زمینه�هــای�خــوب�و�مناســبی�
ــوع�و� ــدم�رج ــت�ع ــد��عل ــتقبال�نمی�کنن ــان�از�آن�اس ــفانه�ایرانی ــا�متاس دارد�ام
اســتقبال�ایرانیــان،�گرایش�هــای�سیاســی�و�نبــود�اطمینــان�از�هــم�در�بیــن�آنــان�

اســت�
عــده�ای�چپــی -�عــده�ای�راســتی -�عــده�ای�ملّی�گــرا�و�عــده�ای�مذهبــی�هســتند�

و�ایــن�هــا�نمــی�گــذارد�ایرانــی�هــا�کمونیتــی�)�جمعیت�(�داشــته�باشــند�
ــد��او� ــی�هــا�ندارن ــی�ایران ــد�ول ــو�حتــی�بنگالدشــی�ها�کمونیتــی�دارن در�زالندن
ــای� ــردان�خانواده�ه ــب�م ــت؛�اغل ــر�می�گف ــای�مهاج ــه�مشــکالت�ایرانی�ه ــع�ب راج
ــور� ــل�،�در�کش ــن�معض ــد��ای ــی�زنن ــک�م ــود�را�کت ــاِن�خ ــی،�زن ــر�ایران مهاج
قانون�منــدی�ماننــد�زالندنــو�جــرم�محســوب�می�شــود��در�ایــن�خصــوص�،�قانــون�
از�زن�حمایــت�می�کنــد��زن�هــم�وقتــی�پشــتیبانی�قانــون�را�مــی�بینــد�»جدایــی«�

می�شــود� اجتناب�ناپذیــر�
ــه�محــض� ــی�»جنــس�مهاجــرت«�نیســت��ب از�طرفــی�دیگــر،�جنــس�زن�ایران
این�کــه�اقامــت�می�یابنــد�،�شــروع�مــی�کننــد�بــه�ســیگار�بــه�گوشــة�لــب�گذاشــتن�
و�ادای�»مریلیــن�مونــرو«�را�در�آوردن�،�مــرِد�ایرانــی�هــم�ایــن�ادا�و�اطوارهــا�را�طاقت�
ــی�از� ــل�توجه ــداد�قاب ــا�تع ــد��در�این�ج ــود�می�آی ــه�وج ــری�ب ــی�آورد�و�درگی نم

زوج�هــای�ایرانــی�مهاجــر�،�بعــد�از�مدتــی�از�هــم�جــدا�مــی�شــوند���
ــوازی� ــا�از�میهمــان�ن ــم�احمــدی�صحبت�هــای�بســیاری�داشــت�اّم اگرچــه�خان

ایشــان�هــم�بهــره�منــد�شــدم�
در�پیگیــری�مســیر،�شــبی�را�در�»بــی�انــد�بــی«�نزدیکی�هــای�شــهرک�بُمبئــی�

مانــدم�و�ســر�و�وضعــم�را�مرتــب�کــردم�
ــو،�هم�چنــان�کــه� و�باالخــره�در�عصــر�هشــتاد�و�ســومین�روز�حضــور�در�زالندن
در�جــادة�شــمارة�یــک�رکاب�مــی�زدم�و�پیشــروی�می�کــردم�،�بــرج�»�اســکای�تــاِور�
«�در�دوردســت�ها�نمایــان�شــد�و�کــم�کــم�بــه�شــهر�اوکلنــد؛�خــط�پایــاِن�رکابزنــی�

ــو�رســیدم� در�جاده�هــای�زالندن
روزی�کــه�ســرزمین�زالندنــو�را�تــرک�می�کــردم،�در�حیــاط�فــرودگاة��اوکلنــد،�
مجســمة��خانــم�»�جیــن�باتـِـن�«�و�نقــل�قــول�او�بــر�لــوح�پاییــِن�مجســمه�جلــب�
توجــه�مــی�کــرد:�»سرنوشــِت�مــن�ایــن�بــوده�اســت�کــه�یــک�ســّیاح�باشــم��مــن�

بــه�دنیــا�آمــدم�کــه�ســفر�کنــم�����«�

بوفالو ُزل می زند.
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حتمــا�بــرای�شــما�هــم�پیــش�آمــده�کــه�از�خریــد�بلیــت�هواپیما�بــا�نرخ�مناســب�
شــگفت�زده�شــده�باشــید�ولــی�بــا�توقــف�طوالنــی�در�فــرودگاه�کشــور�ثالث�بــه�خود�
ــرواز�مســتقیم� ــکاش�پ ــد�و�ای ــول�کرده�ای ــدای�پ ــان�را�ف ــه�زمان�ت ــد�ک ــه�زده�ای طعن

ــه�بودید! گرفت
ــای� ــر�فرودگاه�ه ــت�،�اکث ــاده�اس ــل�س ــید�راه�ح ــد�باش ــل�خری ــر�اه ــب،�اگ خ
بــزرگ�مثــل�امــارات�،�ســنگاپور�،�مونیــخ�و�غیــره�سرشــار�از�فروشــگاه�ها�و�تجهیــزات�
ــان�و� ــذر�زم ــما�،�گ ــای�ش ــرج�دالره ــای�خ ــه�به ــه�ب ــت�ک ــرگرمی�هایی�اس و�س

توقف�هــای�طوالنــی�را�ســهل�می�کنــد�
ولــی�اگــر�کمــی�ماجراجــو�باشــید،�می�توانیــد�از�ایــن�توقف�هــا�نهایــت�اســتفاده�

را�ببریــد�و�اصطالحــا�هــم�فــال�اســت�و�هــم�تماشــا�����
حــدود�دو�ســال�گذشــته�پــروازی�از�تهــران�بــه�کلمبــو�پایتخت�ســریالنکا�داشــتم�
کــه�هفــت�ســاعت�در�دوحــه�توقــف�داشــت��قبــل�از�ســفر،��وبســایت*��را�بررســی�
کــردم�بــه�همیــن�دلیــل�بعــد�از�ورود�بــه�فــرودگاه�بــه�کانتــر�هواپیمایی�قطــر�رفتم�و�
از�تــور�ســه�ســاعته�شــهرگردی�رایــگان�آن�کــه�نیــازی�بــه�روادیــد�نداشــت،�اســتفاده�
ــازار�محلــی� کــردم��بــه�ایــن�ترتیــب�از�مشــاهده�جاذبه�هــای�اصلــی�دوحــه�مثــل�ب
صنایع�دســتی�و�مــوزه�هنرهــای�اســالمی�کــه�بــه�شــکل�صــورت�یــه�زن�عــرب�بــا�

برقعــه�ســاخته�شــده�بــود�حســابی�لــذت�بــردم��
بــار�دیگــر�در�فــرودگاه�بین�المللــی�کواالالمپــور�در�یــک�توقــف�5ســاعته�بیــن�دو�
پــرواز�از�پنوم�پــن�بــه�مــدان�معطــل�شــدم��بــا�کاوش�مختصــری�دریافتــم�می�توانــم��
از�طریــق�وســایل�حمــل�و�نقــل�عمومــی�بــه�«پوتراجایــا»�در�نزدیکــی�فــرودگاه�بروم��
ایــن�شــهر�نوســاز�کــه�اصطالحــا�پایتخــت�سیاســی�و�اداری�مالــزی�نامیــده�می�شــود�
بســیار�دیدنــی�و�البتــه�گزینــه�خوبــی�بــرای�رهایــی�از�توقــف�طوالنــی�در�فــرودگاه�
ــاک� ــد�وارد�خ ــد�می�توانن ــدون�روادی ــان�ب ــتم�ایرانی ــه�می�دانس ــی�ک ــود��از�آن�جای ب
مالــزی�شــوند�،�بــدون�هیــچ�وقفــه�ای�بــا�قطــار�درون�شــهری�بــه�ایســتگاه�پوتراجایــا�
رفتــم�و�بــا�اتوبــوس�خــط��5کل�شــهر�را�در�عــرض�چنــد�ســاعت�دیــدم��مســجدهای�
ــهر�و� ــزی�ش ــه�مرک ــر�روی�رودخان ــده�ب ــازی�ش ــای�شبیه�س ــز،�پل�ه ــیار�تمی بس
آرامشــی�کــه�بیــن�مــردم�حاکــم�بــود�،�بهتریــن�قســمت�ایــن�توقــف�طوالنــی�بــود�

ــما� ــی�ش ــرواز�ورودی�و�خروج ــر�دو�پ ــه�ه ــز�چنان�چ ــش�نی ــرودگاه�مراک در�ف

ــگان�در� ــت�رای ــد�از�اقام ــد�،�می�توانی ــاروک�باش ــر�م ــال�ای ــی�روی ــی�مل از�هواپیمای
ــد� ــذت�ببری ــهر�ل ــز�ش ــتاره�در�مرک ــای�5و��4س هتل�ه

گاهــی�بــه�طــور�ناخواســته�متحمــل�ایــن�توقــف�هــای�طوالنــی�می�شــوید�،�مثــال�
پــرواز�شــما�بــه�دلیــل�نقــص�فنــی�تــا��24ســاعت�تاخیــر�داشــته�،�در�ایــن�حالــت�
شــرکت�هواپیمایــی�بــرای�جبــران�خســارت�پیــش�آمــده�گزینه�هــای�خوبــی�به�شــما�
می�دهــد�کــه�بســته�بــه�میــزان�آن�می�توانــد�یــک�وعــده�غــذای�رایــگان�در�فــرودگاه�
باشــد�یــا�روادیــد�رایــگان�و�اقامــت�در�بهتریــن�هتل�هــا�در�مرکــز�شــهر�،�پــرواز�عمــان�

از�ایــن�قبیــل�تجربه�هــا�بــود!
ــیده�و�آبشــاری� ــی�سرپوش ــا�باغ ــنگاپور�ب ــی�س ــرودگاه�چانگ ــر�ف ــال�حاض در�ح
ــای� ــرای�توقف�ه ــا�ب ــن�فرودگاه�ه ــی�از�بهتری ــر�یک ــش�از�هشــت�مت ــاع�بی ــه�ارتف ب
طوالنــی�اســت�،�هم�چنیــن�فــرودگاه�شــیفل�آمســتردام�و�فــرودگاه�اینچئــون�ســئول�
ــد� ــن�قبیل�ان ــره�از�ای ــر،�کتابخانه�هــای�الکترونیکــی�و�غی ــا�داشــتن�دو�ســالن�تئات ب
در�انتهــا�این�کــه�لحظه�هــا�رو�غنیمــت�بشــمرید�و�از�هــر�فرصتــی�بــرای�رفتــن�و�
دیــدن�و�تجربــه�کــردن�اســتفاده�کنیــد�بــه�قــول�بزرگــی�کــه�می�گفــت�«اگــر�پیــاده�

هــم�شــده�اســت�ســفر�کــن�،�در�مانــدن�می�پوســی»
  

http www qatarairways com global en o�ers doha city tour page 

گشت شهری در توقف های طوالنی!
 توصیه دست اول، برای مسافرانی که در توقف های طوالنی فرودگاه گرفتار می شوند

شادی قاسمی
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viewer. 2. The existence of sulfur springs has also given a 

wonderful image to the valley, which seems as if a very skill-

ful artist has portrayed a picture of it. Beauty is not the only 

feature of the springs; therapeutic characteristic (Water Ther-

apy) of the springs has annually been attracting more than 

2000 of local visitors.

Turtle breeding area
Shibdaraz beautiful village beach which is 48km off Qeshm 

city is one of the several appreciate places for hawkbill turtles 

to breed in Persian Gulf. Each year the turtles come to this 

area for laying eggs from about March until about the end 

of July. As this species is under extinction the local society 

has started to participate in protecting the area from 1381AH.

Tandis-ha valley
This valley is located 82km off Tabl village and in vicin-

ity of Melki village, tandis-ha is one the geosites of Qeshm 

Geopark. From morphological point of view it is like star val-

ley, unlike stars vally, tandis-ha is of wider area with more 

phenomena which are apart from each other in comparison 

to stars valley. Erosion in rocks has created a very beautiful 

view in that area.

Mangrove forests
Mangrove forests are unique wetland ecosystems that are 

established directly in the intertidal zone. Mangrove forests 

of southern Iran mainly consist of Avicenna marina, a species 

that was named after the great Iranian scientist, Avicenna (or 

Abu-Ali Sina). The Harra forest constitutes the most western 

limits of the mangrove forests of south-east Asia. Harra Pro-

tected Area is located in the Khuran Straits, between Qeshm 

Island and mainland (Khamir Port), consists of mangrove 

forests that have grown more or less densely in the wet and 

muddy areas of this intertidal wetland.

Daily tidal change is the main determining factor in form-

ing the Harra ecosystem. Although the Harra forest is quite 

homogenous in its composition, with low diversity of plant 

species, it is home to a very diverse fauna. This Protected 

Area is also on the list of Internationally Important Wetlands 

(Ramsar Convention).

Salt Dome and the Longest Salt Cave in the 
world

Salt dome site which is known as the other remarkable and 

scientific attraction of Qeshm Geopark has arisen due to Dia-

pirism phenomena in which the longest salt cave of the world 

is located. Moreover, the existence of salt springs which have 

whitened the surrounding area has given it a marvelous land-

scape. In this region, several types of metamorphic rocks, 

sedimentary rocks, and igneous stones can be found that is 

used for studying and researching about mineralogy and li-

thology.
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each other, which generated a huge variety in fauna and flora.

In some of its geosites, Qeshm Island UNESCO Global 

Geopark has established educational programmes for the lo-

cal community aimed at conserving these natural zones. An 

example is the educational visiting center built in the tour-

ist-jetty of Soheili village, lying on the southern coast near 

the Hara Biosphere Reserve. The Qeshm Island UNESCO 

Global Geopark also produced a specific educational pro-

gramme based on the framework of schools’ science text-

books. It persuades students to learn about the Earth, stimu-

lates their sense of responsibility about the Earth’s resources 

and encourages them to do teamwork. The educational-pro-

motional programme encourages students to care about the 

environment. There is a special programme dedicated to kids 

aged 7 to 11 that aims to leave a durable and happy impres-

sion about taking care of the Earth.

Chahkooh Canyon
Chahkooh Canyon is located at a 15km distance of Tabl 

village in South-East of Eastern Chahoo village. In the site, 

there are two canyons plumbed on each other vertically. It 

is a narrow canyon with vertical rims and wonderful for-

mations, which seems to be representing a creative artist’s 

demonstration. In some cases, the width of these rims reach-

es even to 1 m. This canyon which has been created in a layer 

of sand and due to the existence of marl layers, silt and lime 

and their dissolving erosion in holes, several beautiful ruts 

have been created. Since the floor of the canyon is the place 

on which water flows after each time raining, the locals have 

graved well (Chah in Persian) on it to make use of water, so 

the name “Chahkooh’ which means “Mount Well” has ac-

cordingly been chosen for it.

Shour valley
This canyon is located in the center of Salakh anticline. 

The locals call it Makina Canyon or Howbad (Water Thera-

py). Shour Valley has been named due to many efforts done 

by Mr. Bizhan Dareh Shouri for the region. As it is clear, 

the suffix of his surname is “Shouri” which means “Salinity” 

taken from the word “Salt”. Therefore, it is the reason why 

this site is given the name as “Shour” (Salty). In this valley, 

the oldest sedimentary layers of the Island (sepulchral lime-

stone) can be observed. Furthermore, the Island’s highest 

peak, which reaches to 400 meters, is situated nearby this 

valley. As this area is located at the center of anticline, gas-

rich resources are also located in the center of this site. But in 

terms of aesthetic perspective, there are two features in this 

site which show off more than any thing else: 

1. Geomorphologic feature has given it a visionary land-

scape; the existence of thousands of beautiful water canals 

on the hillsides surrounding the valley, the hill of marl and 

calcareous mounds in the middle along with the stability of 

its silence will inspire a deep peace and relaxation to any 
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Qeshm is the biggest island in the Persian Gulf near the 

straits of Hormuz. It is stretched closely along sides the 

south coastline (Hormozgan) of the Iranian mainland.

The length of island is 130 km and the widest part is around 

11- 35 km between Tabl and Salakh. The number of species 

and communities are 370 and 67 respectively. Qeshm is famous 

for its wide range of ecotourist attractions such as the Hara 

marine forests. According to environmentalists, about 1.5% of 

the world birds and 25% of Iran`s native birds annually migrate 

to the forests, which are the first national geopark. An ancient 

Portuguese castle, historic mosques, Seyyed Mozaffar and 

Bibi Maryam shrines, various ponds and mangrove forests are 

among the tourism attractions in the island.

What’s a Geopark?
UNESCO Global Geoparks are single, unified geograph-

ical areas where sites and landscapes of international geo-

logical significance are managed with a holistic concept of 

protection, education and sustainable development.

A UNESCO Global Geopark uses its geological heritage, 

in connection with all other aspects of the area’s natural and 

cultural heritage, to enhance awareness and understanding of 

key issues facing society in the context of the dynamic planet 

we all live on, mitigating the effects of climate change and 

reducing the impact of natural disasters. By raising aware-

ness of the importance of the area’s geological heritage in 

history and society today, UNESCO Global Geoparks give 

local people a sense of pride in their region and strengthen 

their identification with the area. The creation of innovative 

local enterprises, new jobs and high quality training cours-

es is stimulated as new sources of revenue are generated 

through sustainable geotourism, while the geological re-

sources of the area are protected. At present, 127 Geoparks 

in 35 member states had joined UNESCO Global Geopark. 

QESHM Island Geopark as a member of UNESCO Global  

Geopark is of high importance due to its strategic location in 

the Persian Gulf representing a region between East Asia and 

Eruopean Geoparks.

QESHM ISLAND UNESCO GLOBAL GEOPARK (Is-

lamic Republic of Iran)

Qeshm Island UNESCO Global Geopark is an island of the 

Islamic Republic of Iran, which has the shape of a dolphin. 

It is the largest island of the Persian Gulf region and located 

at the mouth of the Hormuz Strait. Qeshm Island UNESCO 

Global Geopark has three cities and 57 villages. There are 

about 120,000 people residing on Qeshm Island. The major 

business opportunities of the people are trading and fishing. 

Local communities are now also engaged in geotourism ac-

tivities and profit from the benefits of this sustainable and 

environment-friendly business, which provides a real moti-

vation for the local community to conserve the geosites. The 

culture of Qeshm is based on its intact nature and geological 

heritage. The island has abundant wildlife, including birds, 

reptiles, dolphins and turtles. In Qeshm Island, zoogeograph-

ical areas of Palearctic and Oriental, and phytogeographical 

areas of Afro-tropical, Oriental and Eurasian, are meeting 

Qeshem:
Untouched Paradise
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Iranian President Hassan Rouhani will 

officially inaugurate the “Tabriz 2018” 

tourism event during the Persian New Year 

celebrations in March 2018.

According to Ali Asghar Mounesan, the 

head of Iran’s Cultural Heritage, Handi-

crafts and Tourism Organization (ICHTO), 

says Tabriz 2018 will start at the beginning 

of January 2018, but the official opening cer-

emony of the event will be held in the pres-

ence of Iranian president and top national 

and international officials during Nowruz in 

late March 2018.

Attending the 12th meeting of provincial 

headquarter for magnificent event of Tabriz 

2018, Mounesan said:“We hope we will 

manage to introduce Tabriz as the top tour-

ist destination in our country to the outside 

world,” he said, adding that travel agencies 

can play a key role during Tabriz 2018 event.

“We don’t have any problem with in-

creasing the number of flights to Tabriz 

during the event,” he concluded.

The Iranian city of Tabriz in East Azarbai-

jan Province has been selected by the Orga-

nization of Islamic Cooperation (OIC) as 

the 2018 capital of Islamic Tourism, and the 

entire Iran is now getting prepared to host 

the highest number of tourists through the 

project Tabriz 2018.

Tabriz hosts 

a number of 

famed reli-

gious sites, in-

cluding Grand 

Mosque and 

Tabriz Citadel, 

as well as a UN-

ESCO World 

Heritage Site in 

Tabriz Bazaar. 

It has been de-

clared a World 

Craft City by the World Craft Council, 

which, along with Isfahan, makes it one of 

Iran’s only two cities to boast the title.

East Azarbaijan enjoys more than 30 na-

tional intangible heritage inscriptions, 20 

specialized and general museums, five in-

scribed natural sites and tens of other histor-

ical places as well as unique handicrafts that 

can draw a great number of domestic and 

foreign tourists

Elsewhere in his statements, Mounesan 

touched on the significant role of tourism in 

the country’s development and added, “De-

spite our numerous historical attractions, we 

have not paid much attention to tourism.”

According to a Farsi report by the Iranian 

government’s official website, Mounesan 

added, “At present, 4,900,000 tourists visit 

Iran annually with religious tourists ac-

counting for the majority of them.”

However, he added, the figure is not ac-

ceptable for Iran as a country with a high 

capacity for attracting tourists.

He went on to say creating jobs in the 

tourism sector is possible in short term and 

with a low budget.

Iran to Officially Start 
“Tabriz 2018” Tourism Event in 
Nowruz
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