




مجتمع تفریحی ساحلی  )باشگاه(  نمکآبرود
کارفرما: شرکت عمران مسکن شمال

مساحت زمین پروژه: 74000مترمربع که شامل 17500متر مربع فضای تجاری و ورزشی 
10000 مترمربع پارکینگ در دو بخش زیر سطح و رویه  به جهت جلوگیری از تخریب و حفظ محیط زیست 

امکانات بخش مردانه و زنانه:
استخرهای تفریحی مسقف هر کدام به مساحت 300متر مربع و استخر فضای باز هر کدام به مساحت حدودا 
1000متر مربع که در بخش بانوان، ساختمان اصلی بخش بانوان و استخرها با احداث یک سازه محرمیت از بقیه 

فضاها مجزا خواهد شد.
سالن اسپا/ حمام ترکی/ حمام مغربی/ سالن بدنسازی/ سالن ایروبیک/ کافیشاپ

امکانات بخش خانوادگی:
رستوران/ فود کورت/ بازارچه/ اتاق بازی کودکان/ سالن سرگرمی/ سینما چند بعدی

و در بخش محوطه ساحلی شامل:
آبنمای موزیکال/ جت اسکی/ جت بورد/ قایقهای تفریحی و...

تعداد بازدیدکننده در سال حدود 525000 نفر

شهرک توریستی نمک آبرودبادارابودنفضاییبینظیر،چشماندازهاییزیباوامکاناتیمثالزدنییکیازبرجستهترینوشناختهشدهترین
مراکزگردشگریباآوازهایبینالمللیاستکهساالنهمیزبانتعدادبسیاریازگردشگرانشمالکشوراست.گردشگرانیکهبرایبازدیداز

اینشهرکگردشگریمیآیند،بیتردیدبهبیشازیکیاچندروززماننیازدارند!



نشانی دفتر مرکزی: چالوس، کیلومتر 12 جاده چالوس تنکابن - شهرک توریستي نمک آبرود تلفن:23 - 011521۸۸120 نمابر: 011521۸4۹01

چاله دیو حمام شاخص ترین جاذبه طبیعی ، تاریخی وگردشگری خط 2 تله 
کابین نمک آبرود، کاسه سنگی بسیار بزرگی به قطر 60 متر و به عمق  40 

متر است.
بر اساس داستان های شاهنامه فردوسی این مکان، محل نبرد رستم و »اکوان 
دیو« بوده است. رستم پس از موفقیت و گذراندن هفت خوان، برای کشتن 
»اکوان دیو« راهی مازندران می شود. رستم یکبار از سوی »اکوان دیو« غافلگیر 
شده ولی با خوش بختی و درایت، نجات می یابد و در نبردی دیگر او را مغلوب 

کرده و از پای در می آورد. 
برای  نبودن  در دسترس  به جهت  بزرگ  چاله  این  محلی،  باورهای  براساس 
دیوهای  استفاده  مورد  قدیم،  خزینه های  به  فراوان  شباهت  و  آدمیزادگان 

مازندران قرار می گرفته است.
پارک ماجراجویی نمک آبرود که در مجاورت این چاله طبیعی - تاریخی و 
در میان جنگل های انبوه و زیبای منطقه احداث شده است، با فراهم آوردن 
امکانات و فضایی متفاوت گردشگران را به کسب تجربه های جدید در سفر 
هدایت می کند که مورد استقبال فراوان نیز واقع شده است. حال با توجه 
به رویکرد تعالی جویانه مجموعه، طرح افزایش امکانات در خط 2 و احداث 
پارک ماجراجویی در قله تله کابین خط 1 با هدف ساخت مجهزترین مجموعه 
ماجراجویی - هیجانی کشور در دستورکار قرار گرفته است و طی حدود 1 سال 

به بهره برداری خواهد رسید. 
فوران آدرنالین و اوج لذت یک تفریح ماجراجویانه تمام عیار در دل جنگل، 
هیجان گذر از مسیرها و پل های معلق رعب انگیز به شکلی که برای همیشه در 
خاطر ماندگار شود، هیجان پرواز برفراز چاله دیو حمام، آشنایی با اساطیر ایران 
زمین و افسانه های محلی و داستان رستم و اکوان دیو، عکس های غیر قابل 
تکرار در موقعیت های خاص پرواز یا سقوط در پس زمینه مناظر رویایی منطقه 
و ثبت خاطرات در قاب تصویر و یک دنیا خاطره از این منطقه رویایی و امکانات 
تفریحی- هیجانی آن تنها بخشی از دستاوردهای سفر و خاطرات خوش نمک 

آبرود برای گردشگران در این پارک ماجراجویی است. 











اگرچــه ســفر  بــه عنــوان یــک ســرگرمی آرامــش بخش 
ــه  ــات ب ــا گاهــی اوق در ذهــن هــا حــک شــده اســت، ام
ــدارکات  ــود؛ از ت ــل می ش ــترس آور تبدی ــی اس فعالیت
مقدماتــی گرفتــه تــا انتخــاب یــک چمــدان مناســب بــرای 
جــای دادن وســایل مــورد نیــاز، همــه و همــه تــاش و 

ــرد.  ــزی می ب ــه ری ــرای برنام ــادی را ب ــان زی زم
ــایل  ــه ی وس ــا هم ــق ب ــدان مطاب ــک چم ــردن ی ــدا ک پی
مــورد نیــاز بــرای تعطیــات آخرهفتــه کــه بــه محــض 
ــه  ــاد، ب ــه راه افت ــت و ب ــفر آن را برداش ــاع از س اط

ــود. ــق نمی ش ــانی محق آس

همــه ی  ذهنیــت  مناســب  پیکــوادرو  چمدان هــای   
مســافران در سراســر جهــان طراحــی شــده اســت. 
ــا  ــواحل ی ــود را در س ــات خ ــه تعطی ــانی ک ــرای کس ب
ــی از  ــه رویای ــانی ک ــد و کس ــا می گذرانن ــتان ه کوهس
جنــس ســفرهای مــدرن دارنــد؛ چمــدان هــای پیکــوادرو 
بــه همراهــی نهایــی بــرای ســفر بــدل خواهــد شــد کــه 
در بعضــی مــدل هــا حتــی مــی تــوان آن را ماننــد کولــه 
ــی  ــوع از طراح ــن ن ــتی بــر روی دوش انداخت.ای پش
می توانــد نما هایــی از یــک ســفر راحــت و لــذت بخــش 

ــد. ــم کن ــافران فراه ــرای مس را ب
ــده  ــی ش ــانی طراح ــرای کس ــوادرو ب ــت پیک در نهای
ــرد  ــوده و رویک ــفر ب ــواره در کار و س ــه هم ــت ک اس
ــا  ــرادی اســت کــه تنه ــر اف ــد در طراحــی، تمرکــز ب برن
ــوی  ــت  و ج ــه در جس ــد، بلک ــفر نمی کنن ــرای کار س ب

ــتند. ــی هس ــذت و زیبای ل

سفر با سبک پیکوادرو

piquadroiran

برای کسب اطاعات بیشتر با تلفن 88579785 - 021 
تماس بگیرید.

بوتیک مرکزی: خیابان شریعتی، نرسیده به پل صدر، پالک 1706  
شعبه گلستان:  شهرک غرب، مركز خرید گلستان 

شــعبه تمدن: خیابان فردوسی شمالی، نرسیده به میدان 
فردوسی، بازار چرم تمدن  

برای همه ی موقعیت ها
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قابل توجه رانندگان محترم

به اطالع رانندگان تالشگر حوزه حمل و نقل جاده اي بين شهري 
مي رساند از اين پس مي توانند هر گونه انتقاد، شكايت و ديدگاه خود 

در حوزه حمل و نقل جاده اي شامل :

 دريافت كميسيون اضافي 
 وضعيت  خدمات رساني در شبكه جاده اي 
 وضعيت عملكردي شركت هاي حمل و نقل 

و ديگر نكات مورد نظر
 را از طريق سامانه پاسخگوي١٤١ )داخلي٥(

 سامانه پيامكي ٣٠٠٠١٤١
www.141.ir  پايگاه اطالع رساني 

 و يا صندوق پستي ٣۷۷٣-١٤١٥٥
به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي انعكاس دهند.

روابط عمومي 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي
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سال بیست و هفتم، دوره  دوم ، 
شماره 71،  تیر ۹7عکس روی جلد:  

روی جلد: مرکز تجاری اکسین در آمل

صاحبامتیاز،مدیرمسئول
وسردبیر

همایون ذرقانی

مدیرتحقیقوارتباطات
آتوسا خداداد

همکارانتحریریهاینشماره
جعفر سپهری، ساناز رشیدزاده،

کامل حلمی،  شادی قاسمی، وحید امیری، 
عباس رزاقی، عباس زندباف، نرگس خرقانی، 

محمدمهدی غفوری

عکاساناینشماره
سروش نفیسی، مهدی غالمی، تیمور خالدی، 

رضا نصری، محسن اکبرپور، الهام زرقانی، 
عباس رزاقی، ستاره جاوید، مرتضی مرادلی

اشتراک
هانیه عزالدین 

لیتوگرافی،چاپوصحافي
خاتم نو

نشانی:
تهران - بلوار آفریقا-  خیابان دستگردی - 

پالک 26۹، طبقه 2، واحد 7 
تلفکس: 13- ۸۸205011

روابط عمومی و تبلیغات: 2266۸655
www.safar.me
info@safar.me

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.
- سفر از انعکاس دیدگاه های شما در قالب مقاله  

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

نشانی پستی و یا ایمیل ماهنامه  بفرستید.

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

/ sa farmagaz ine

و جام جهان

 برگزیده برترملی گردشگری
 مهر 95
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ضرورت های اعتمادسازی 
دوباره

همایون ذرقانی

تابســتانفصــلســفراســتوفرصتــیبــهغایــتکافــیکــهاقتصادگردشــگری
ــازارجــان ــنب ــهتبــعآنمشــاغلمتعــددای ــدوب ــانبیافت ــهجری کشــورمانب
بگیرنــد.ضمــنایــنکــهســفرهمیشــهآرامشبخــش،پــاکوبــهدوراز
ــت ــقسفرهاس ــهرون ــدک ــگانمیدانن ــرهم ــت.دیگ ــیاس ــایاجتماع تنشه
کــهجامعــهمحلــیوبومــیراتوانمنــدمیکنــدوفرآیندهــایتوســعهارتباطــات

ــد. ــدانمیبخش ــتابیدوچن ــیراش اجتماع
بارهــانوشــتهایموگفتهایــمکــهســفرحــقطبیعــیانســاناســتونمیشــود
آنرامحــدودکــردوالزماســتدرنحــوهبرخــوردبــاچنیــنپدیــدهتاثیرگــذار
درجامعــهواقعبیــنباشــیم.ســفر،پدیــدهایمجلــلوغیرضــرورینیســتکــه
بــرایآنموانــعقایــلشــویم.بــرایســفرهایشــهروندانبــهویــژهتوانمندســازی
ــته ــردیداش ــایراهب ــتبرنامهه ــودهدول ــن،الزمب ــطوپایی ــایمتوس دهکه
باشــد،کارگــزارانبراســاسچنیــنبســتریفعالیتهــایخــودراتوســعهدهنــدو
ــازارمشــغولباشــند. ــهظرفیتســازیدرایــنب ــدوندغدغــهب ســرمایهگذارانب
ــه، ــشزایجامع ــلتن ــععوام ــدهورف ــفردرکســبوکارهایآین ــتس ــارمثب آث
راهحلــیراهبــردیبــرایبســیاریازبحرانهــایاجتماعــیواقتصــادیاســت.

ــری، ــرشفراگی ــننگ ــودچنی ــببنب ــهس ــدوب ــممیآین ــیه ــادرپ روزه
ــهیمهارز ــدرس ــهوچهق ــهچگون ــتک ــدهاس ــنش ــاالای ــاتح ــهمقام دغدغ
ــد ــردمبخواهن ــبازم ــایعجی ــد!دراظهارنظره ــاندهن ــدی ــافرانبدهن ــهمس ب
ــوراک،درداخــلمنزلشــان ــوردوخ ــایخ ــیونوج ــگودکوراس ــررن ــاتغیی ب
گردشــگریکننــدونشــانههاییازایــندســتکــهتنهــاهمــانانتظــاراتتورمــی

رادرجامعــهبیشتــرمیکنــد.
تشــکلهایصنفــیگردشــگریکــهبــهقاعــدهوظیفــهدارنــدنقــشپیــشرو
ــعشــدهاند ــد،نظارهگــروقای ــتکنن ــعصنفشــانحمای داشــتهباشــندوازمناف

وعمــادســتوبالشــاندرایــنزمانــهبســتهمانــدهاســت.
راهحلهــای چالشهــا، ایــن تمامــی بــرای کــه باشــیم داشــته بــاور
کارشناســیوعملیاتــیوجــوددارد.بخــشعمــدهایازنامایمــاتایــنروزهــای
ــی ــاوبرخ ــوهمدیریته ــهنح ــادیب ــهبیاعتم ــتک ــیاس ــاراتتورم ــا،انتظ م
سیاســتگذاریهابــهآندامــنزدهوبازدارنــدههرنــوعبرنامــهوتفکــرتوســعهای
اســت.دولــتآقــایروحانــیحــاالوظیفــهســنگینیپیــشروداردتــابــایــاری
مدیــرانکارآمــد،هــماعتمــادعمومــیرادرجامعــهفراگیــرکنــدوهــممناســبات

ــاجهــانپیرامــونتوســعهدهــد. حرفــهایخــودراب
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ــناجــاسســالیانه ــییونســکودرچهلودومی ــراثجهان ــهمی کمیت
ــه ــرایکشــورمانب ــندســتاورددیگــریب خــوددرشــهرمنامــهبحری
ارمغــانآوردوآثــارارزشــمندوباشــکوهیازمعمــاریوشهرســازیدوره
ساســانیبــهعنــوانمنظــرباستانشناســیساســانیفــارسدرفهرســت
میــراثجهانــیثبــتکــرد.ایــنمنظــربیســتوســومیناثــرکشــورمان

اســتکــهدرفهرســتجهانــییونســکوبــهثبــتمیرســد.
علیاصغــرمونســانمعــاونرئیسجمهــوریورئیــسســازمان
کــه کــرده تاکیــد گردشــگری و صنایعدســتی میراثفرهنگــی،
جمهــوریاســامیایــرانامســالدرشــرایطیحســاستــاایــنمرحلــه
توانســتهاســتیکــیازدواثــرپیشــنهادیخــوددرســال۲۰1۸رابــه

ــاند. ــتبرس ثب
ــی ــیط ــتایران ــاسهیئ ــناج ــهدرای ــتک ــهاس ــانگفت مونس
ــات ــهموضوع ــیب ــراثجهان ــهمی ــااعضــایکمیت ــیب نشســتهایفن
مطرحشــدهپاســخدادنــدوبــاوجــودشــرایطســختفضــایسیاســی
ــردر ــناث ــتای ــرایثب ــورهاراب ــتندکش ــاستوانس ــراج ــمب حاک

ــد. ــدکنن ــیمتقاع ــراثجهان ــتمی فهرس
اوتصریــحکــرد:»آثــاربرجســتهمطرحشــدهدرپرونــدهثبــت
ــهایازارزشــمندترین ــیمنظــرباستانشناســیساســانی،مجموع جهان
نمونههــایمعمــاریوشهرســازیامپراتــوریساســانیدردورهای
مهــمازتاریــخمعمــاریوشهرســازیبشــراســتکــهبهعنــوان
بیستوســومیناثــرجهانــیکشــورمانبــهدنیــامعرفــیشــدهاســت.«

معــاونرئیــسجمهــوریادامــهداد:»ثبــتایــناثــربــااعــامنظــر
ــورت ــیص ــراثجهان ــهمی ــتاعضــایکمیت ــراکثری ــتواتفاقنظ مثب

پذیرفــت.«
اصاحیــه اجــاس، ایــن »در گفــت: رئیسجمهــوری معــاون
ــب ــدوازجان ــرحش ــپانیامط ــوراس ــطکش ــوستوس ــرایکوم اظهارنظ
ــس ــت،تون ــن،کوی ــان،چی ــتان،آذربایج ــترالیا،مجارس ــورهایاس کش
ــاالدر ــاوگواتم ــوه،تانزانی ــل،زیمباب ــورهایبرزی ــدوکش ــتش حمای
ــن ــد.همچنی ــخنرانیکردن ــرس ــناث ــایای ــدارزشه ــتایتأیی راس
هیئــتایرانــیبــاپاســخبــهموضــوعمطرحشــدهازطــرفکشــورنــروژ

ــد.« ــدکردن ــجتأکی ــهوپن ــایدو،س ــرمعیاره ب
ــدا ــنیواوگان ــو،بوس ــا،بورکینافاس ــرد:»کشــورهایکوب ــهک اواضاف
نیــزبــاتأکیــدبــرمعیارهــایدوموســوموپنجــمبــرثبــتایــناثــردر
فهرســتمیــراثجهانــیرأیمثبــتدادنــدودرادامــهبــانظــرمســاعد
ایکومــوسوکشــورهایعضــوکمیتــهایــناثــربهاتفــاقآرادرفهرســت

میــراثجهانــیبــهثبــترســید.«
ــتیو ــی،صنایعدس ــازمانمیراثفرهنگ ــرد:»س ــحک ــانتصری مونس
ــای ــختیهاوتاشه ــاس ــهب ــزرگراک ــتاوردب ــندس ــگریای گردش
فــراوانبــهدســتآمــد،بــهمقــاممعظــمرهبــری،رئیــسجمهــوریو
مــردممیــراثدوســتایــرانتبریــکگفتــهوامیــدواراســتبــایــاری
ــرای ــریب ــایبلندت ــیرگامه ــنمس ــیدرای ــهتخصص ــردموجامع م

ــرانبرداشــتهشــود.« ــزرگای ســرافرازیکشــوروملــتب

منظر ساسانی، بیست وسومین اثر ایران در یونسکو ثبت جهانی شد

کاخ ساسان در سروستان، قلعه دختر فیروزآباد و شهر گور فیروزآباد به عنوان منظر باستان شناسی ساسانی فارس ثبت جهانی شدند

�ایش اسب اصیل کردی، 
تالشی برای نشاط در کردستان 

دومیــنجشــنوارهملــیزیبایــیاســباصیــلُکــردبــاحضــور1۵۰ســوارکار
ــاحضــورمســئوالن ــاهب ــرم ــنبه۶تی ــتانکشــورعصــرروزچهارش از1۰اس

ــازشــد. ــهورزشــی۲۲گــوالنســنندجآغ اســتانکردســتاندرمجموع
ادارهکلمیــراثفرهنگــی،صنایــعدســتیوگردشــگریاســتانکردســتان
بــرایدومیــنســالمتوالــیجشــنوارهزیبایــیاســباصیلکــردرادرســنندج
برگــزارکــرد.درایــنجشــنواره،اســبهایمادیــانونریــانبهنمایــش
ــی ــیومحل ــایبوم ــابقه،بازیه ــوارکاری،مس ــواری،س ــردیس ــد.ُک درآم
ــیو ــاموســیقیمحل ــراهب ــااســبهم ــیب ــردیورزم ــایف واجــرایهنره
هلپرکــی)رقــصُکــردی(شــورونشــاطایــنجشــنوارهرادوچنــدانکــردوبــا
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طرح «شکوه تخت جمشید» کلید خورد

توافقنامــهاولیــهپــروژه»شــکوه
شــرکت بیــن تختجمشــید«
و ایــران گردشــگری توســعه
شــرکتLDAاتریــشامضــاشــد.
روابطعمومــی بهگــزارش
گردشــگری توســعه شــرکت
ایــران،ایــنتوافقنامــهدرنشســت
ــل ــیمدیرعام ــیجیرفت ــنعل بی
شــرکتتوســعهگردشــگریایــران
ــل ــوارتمدیرعام ــوتریگ وهلم
شــرکتLDAشــامگاهچهارشــنبه
۶تیــر۹۷درهتــلبینالمللــی

ــید. ــارس ــرانبهامض ــهته الل
مدیرعامــل جیرفتــی علــی
شــرکتتوســعهگردشــگریایــران
درپایــانایــننشســتگفــت:
ــید" ــکوهتختجمش ــروژه"ش »پ
ــي ــنمال ــدهتامی ــررش ــهمق ک
یکــي فاینانــس طریــق از آن
اتریــش کشــور بانکهــاي از
بخــش پنــج در شــود، انجــام
اجــراخواهــدشــد.دربخــشاول
تختجمشــید ســایت محوطــه
براســاس آن عناصــر و
اســتانداردهايیونســکووســازمان
مســتند، فرهنگــي میــراث
میشــود، پاکســازی و ایمــن
ســاختمانورودیجدیــدیمهیــا
ــاي ــاملبخشه ــهش ــودک میش
کافیشــاپ، بلیتفروشــی،
بهداشــتی، ســرویسهای
و صنایعدســتی فروشــگاه
و... کتابفروشــی ســوغات،

بــود.« خواهــد
دوم بخــش »در افــزود: او
ــالن ــی،س ــايویآیپ ــروژهفض پ
ــاختمان ــنس ــات،وهمچنی جلس
الکترونیکــی خروجــی گیــت و
ــاز ــنف ــد.درای ــدش ــراخواه اج
بــرای برنامهریــزی همچنیــن
ــا ــیتوره ــامانهراهنمای ــادس ایج
ــب ــفروزوش ــاعاتمختل درس

ــد.« ــدش ــامخواه انج
اینکــه بیــان بــا جیرفتــی
ــه ــهبرنام ــروژهب ــومپ ــشس بخ
جدیــدنــوروصــدااختصــاص
مرحلــه ایــن »در گفــت: دارد،
راهانــدازی جدیــد آدیتوریــوم
ــل ــیازقبی ــودوبرنامههای میش
ویدئومپینــگولیزرشــوبــاآخرین
ــد ــیخواه ــايروزاجرای فناوريه
اطاعــات بدینوســیله و شــد
تاریخــیتخــتجمشــیددرشــکل
جذابــیبــهبازدیدکننــدگانارائــه

میشــود.
بخــش »در کــرد: اضافــه او
مــوزه پنجــم و چهــارم
خواهــد تکمیــل تختجمشــید
شــدوهمچنیــنمحوطــهاطــراف
برگــزاری بــرای تختجمشــید
رویدادهــایبــزرگســاماندهی

. د میشــو
اجــرایآموزشهــایتخصصــی
بــرایکارکنــانازدیگــرمفــاد

ــت.« ــهاس ــنتفاهمنام ای
توســعه شــرکت مدیرعامــل

ــرد: ــدک ــرانتاکی ــگریای گردش
ــیکشــور ــتمیراثفرهنگ »معاون
بهعنــوانناظــردرایــنپــروژه
ــام ــادرتم ــودت ــدب حاضــرخواه
مراحــلرعایــتاســتانداردهای
ســایت ایــن بــرای یونســکو
نظــر زیــر را جهانــی میــراث

داشــتهباشــد.«
اوگفــت:»بــااجــرایایــن
پــروژهبیــن3۰۰تــا۵۰۰فرصــت
مســتقیم بهصــورت شــغلی

ایجــادخواهــدشــد.«
هلمــوتریگــوارت،مدیرعامــل
شــرکتLDAاتریــشنیــزگفــت:
تیــم از میدانــم الزم »ابتــدا
ــهایشــرکتتوســعه بســیارحرف
گردشــگریایــرانونیــزســازمان
صنایعدســتی میراثفرهنگــی،
ــم. ــکرکن ــرانتش ــگریای گردش
بــا خوبــی نشســت پیشتــر

ــرمونســانداشــتیمو ــایدکت آق
ــای ــاآق امــروزدرنشســتیکــهب
شــرکت مدیرعامــل جیرفتــی
ــر توســعهگردشــگریداشــتیم،ب
ســرشــرایطوضوابــطاجــرای
ــق ــهتواف ــیدب ــروژهتختجمش پ

ــیدیم.« رس
LDAاوتصریــحکــرد:»شــرکت
همــکار شــرکتهای گــروه و
بهشــکل پــروژه ایــن در مــا
تخصصــیدرامــورســایتهای
و میکننــد فعالیــت تاریخــی
هیــچ فعالیتهــا بیتردیــد
خطــریرامتوجــهتختجمشــید
نخواهــدکــردوهــدفاصلــی
ــایت ــنس ــروژهتوســعهای ــنپ ای
ــاد ــرایایج ــردنآنب ــادهک وآم
تجربــهایتــازهومنحصربهفــرد
ــی ــرتاریخ ــناث ــدازای دربازدی

ــت.« اس

ــود. ــراهب ــدانهم ــاچیانوعاقهمن ــرمتماش ــتقبالگ اس
حضــوراسبســوارانبرجســتهوهنرمنــدانســوارکار
ُکــرد نــژاد اصیــل و زیبــا اســبهای نمایــش و
ــه ــهب ــودک ــنوارهب ــنجش ــشای ــنبخ مهمتری
مــدتســهروز)چهارشــنبه،پنجشــنبهوجمعــه(
همــهروزهازســاعت1۷درورزشــگاه۲۲
گــوالنســنندجبرگــزارشــدوورودو
تماشــایایــنجشــنوارهبــرایعمــوم

ــود. ــگانب ــردمآزادورای م
اســتاندار امنیتــی سیاســی معــاون
ایــن افتتاحیــه آییــن در کردســتان
جشــنوارهاظهــارداشــت:برگــزاریچنیــن
جشــنوارههاییفرصتــیمناســببــرای
معرفــیتوانمندیهــایورزشــی،فرهنگــی

ــت. ــفاس ــایمختل ــشه ــتاندربخ ــگریاس وگردش
حســینخوشاقبــالبــابیــاناینکــهدولــتتدبیــروامیــداز
ــورو ــادش ــتایایج ــیدرراس ــیوبوم ــنوارههایفرهنگ ــزاریجش برگ
ــز ــتاننی ــتاندارکردس ــزود:اس ــد،اف ــتمیکن ــیحمای ــاطاجتماع نش
ــن ــزاریچنی ــتازبرگ ــرایحمای ــودراب ــاشخ ــامت ــولدادهتم ق

ــرد. ــهکارگی ــتانب ــفاس ــقمختل ــنوارههاییدرمناط جش
ویتاکیــدکــرد:میتــوانبــابرگــزاریچنیــنجشــنوارههایی
ــعه ــرایتوس ــهراب ــتان،زمین ــیکردس ــگغن ــیفرهن ــارمعرف درکن

ــم. ــمکنی ــیفراه ــیومحل ــایبوم ورزشه
ــردی ــاُک ــوارهی ــششوس ــوارکاراندربخ ــنوارهس ــنجش درای
ســواریحــرکاتنمایشــیورزمــیبــااســبرابــهنمایــشگذاشــتند
ــی ــمهلپرک ــردم،مراس ــانم ــاطدرمی ــورونش ــادش ــرایایج وب
ــط ــزتوس ــبنی ــااس ــیب ــیمحل ــایبوم ــی(وبازیه ــصمحل )رق

ــد. ــراش ــوارکاراناج س
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کیســتیجامعــهماننــدکیســتیافــراد
ــهآن ــوانب ــینمیت ــتوبهراحت ــاناس پنه
ــرد ــهف ــیآشــکارمیشــودک ــردوزمان ــیب پ
درموقعیتــیدراماتیــک)روایــی(قــراربگیــرد
کــهدرآنزمــانحــدودشــخصیتیفــرد

میشــود. مشــخص
ایــنکــهفــرددرمواجــهبــااتفاقــات
چــهعکسالعملــینشــانمیدهــدحــدود
شــخصیتفــردرامشــخصمیکنــدواســاس
قصــهوروایــتهــمایــناســتکــهموقعیتــی
رافراهــمکنــدتــاحــدودشــخصیتیپرســوناژ

ــود. ــخصش ــتانمش داس

جامعــهدرموقعیتهــایتاریخــیپدیــد
آمــدهکیســتیاشراآشــکارمیکنــدواهمیــت
ایــنموقعیــتآناســتکــهدرمواقــعمعمــول
ــواناز ــهنمیت ــویک ــهنح ــودب ــانمیش پنه
ــدا ــهدرســتیشــناختیپی ــهب کیســتیجامع

کــرد.
تمــام دراماتیــک غیــر شــرایط در 
سرچشــمه وی اراده از فــرد فعالیتهــای
ــی ــداردخیل ــرآندوســتن ــاب ــردوبن میگی
ــعی ــودوس ــکارش ــددرویَآش ــاتب ازصف
ــاتحســنه ــهواســطهصف ــرانب ــددیگ میکن
نمایــانشــدهدراوازویشــناختپیــداکننــد.

ــه ــکب ــرایطغیردراماتی ــزدرش ــعنی جوام
همیــنشــکلاندوتــاشمیکننــدقانونمنــد
دیــدهشــوندولــیدربزنگاههــااتفــاقدیگــری
ارادهای مواقــع ایــن در زیراکــه میافتــد
وجــودنــداردوتمامــیامــورخــارجازآن

اســت.
دربزنگاههــایتاریخــیجوامــعارادهندارنــد
ــتهرا ــیپوس ــهگوی ــیجامع وشــخصیتواقع
کنــارمیزنــدوبیــرونمیآیــدوصــورت
ظاهــریجامعــهرامــیدردوآشــکارمیشــود.

جام جهانی فوتبال و ایجاد  ½
موقعیت دراماتیک در ایران 

جــامجهانــیوحضــورایــراندرگــروه
مــرگوشــرایطیازایــندســت،موقعیتــیرا
ایجــادکــردکــهحضــورایــراندرجــامجهانــی
فوتبــالتبدیــلبــهیــکموقعیــتدراماتیکدر
ــران ــهای ــاریازجامع ــیشــودورفت ــادمل ابع
ســربزنــدکــهدرموقعیــتقبــلوبعــد،آنرا

ــم. ــرببینی کمت

جام جهانی ۲۰۱۸
بزنگاه تاریخی ایرانیان

شــب پیــروزی تیــم فوتبــال ایــران بــر مراکــش و جشــن سراســری مــردم ایــران 
ــود. در آن شــب تمــام کشــور یــک واکنــش  ــران ب ــن شــب های ای یکــی از امن تری

نشــان داد و همــه ایــران بــه یــک رنــگ آشــکار شــد. 
پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و گردشــگری بــه همیــن مناســبت »نشســت ایــران ، 
فوتبــال و جــام جهانــی « را برگــزار کــرد. ســید محمــد بهشــتی رییــس پژوهشــگاه و 
ســید احمــد محیــط طباطبایــی رییــس ایکــوم ایــران در ســخنانی بــه ظرفیت هــای 
ــرور  ــان را م ــای ایش ــتند. دیدگاه ه ــال نگریس ــم انداز فوتب ــی از چش ــه ایران جامع

می کنیــم:

سید محمد بهشتی
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی
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هــرپدیــدهورزشــییــکریشــهوموقعیــت
اقلیمــیخــاصبــازیربنــایاجتماعــیمعیــندارد.
ــارشــد فوتبــالورزشطبقــهکارگــربــودکــهب
طبقــهمتوســطترقــیکــردهاســت.درقــرن
ــن ــکتوهی ــوانی ــهعن ــالب ــادیازفوتب 1۶می
ــران ــهورزشکارگ ــراک ــدزی ــادمیش ــیی اجتماع
بــودامــادرقــرن1۹باشــگاههایفوتبــالگســترش
یافتنــدودرقــرنبیســتمبــاتســطاجتماعــی
ــن ــهای ــبتب ــینس ــایسیاس ــاتوگرایشه طبق
خاســتگاهفوتبــالبــهورزشاولدرجهــانوایــران
تبدیــلمیشــود.اهــمفوتبالیســتهاازطبقــه
ســوماجتماعــیبرخاســتهورشــدکردهانــد.در
ــه ــتراب ــترینجمعی ــالبیش ــتهفوتب ــانگذش زم
ســمتخــودجلــبمیکــردزیــراکــهدرآنزمــان
تلویزیــون،شــبکههایمجــازیو...وجــودنداشــت.
برخــافاینکــهدرتمامــیورزشهــاآنکســی
کــهبیشــترتمریــنکــردهوازنظــراقتصــادی
ــر ــالقویت ــدهمیشــوددرفوتب ــراســتبرن قویت
ــد. ــودمییاب ــانسنم ــدوش ــتوامی ــدهنیس برن

ــدو ــزهمیکن ــادانگی ــردمایج ــرایم ــالب فوتب
نســبتبــهورزشهــایدیگــرخیلــیشــبیهزندگــی،
جامعــهورفتارهــایانســانیاســت.درفوتبــال
ــد ــطورهمیتوان ــکاس ــای ــایرورزشه ــافس برخ
نتیجــهبــازیراعــوضکنــد.تــاســال۴۷،کشــتیو
ــی ــدول ــرانورزشهــایاولبودن ــرداریدرای وزنهب
ــی ــیسیاس ــازاجتماع ــالنی ــدفوتب ــالهایبع س
جامعــهایرانــیرابهتــرازســایررشــتههایورزشــی
بــرآوردهمیکنــد.درهمیــنســال،ایــراندر
ــلتیــمملــی فینــالجــامملتهــایآســیادرمقاب
ــودو ــدهمیش ــر1برن ــه۲ب ــانتیج ــرائیلب اس
ــت ــهورزشنخس ــالب ــدفوتب ــهبع ــبب ازآنش
ایــرانتبدیــلشــدهورفتــاراجتماعــیمــردمتغییــر
ــد ــورمییابن ــیظه ــایفوتبال ــدوقهرمانه میکن
وایــنورزشبــهمحلــیبــرایعقدهگشــاییو

ــود. ــلمیش ــدتبدی ــیامی تجل
اجتماعــی رفتارهــای حــاوی فوتبــال ورزش
ــردو ــراداســت.اگ ــداف ــارخــوبوب ناشــیازرفت
ــند ــتهباش ــمداش ــته ــمخصوم ــاه ــیب ــرحت نف
درهنــگامتماشــایبــازیفوتبــالتیــمملــی
ــرای ــهب ــدویکپارچ ــارمیگذارن ــاراکن کدورته
ــد. ــاشمیکنن ــیت ــتمل ــههوی ــکلدادنب ش

جــام مســابقات از پیــش تــا ایــران
ــز، ــار،قانونگری ــهاینابههنج ــیجامع جهان
مضطــربو...عنــوانمیشــدتــااینکــه
ــود. ــدهمیش ــشبرن ــلمراک ــراندرمقاب ای
گزارشــگرنیــزدرجریــانبــازیبــا
ــه ــقاولی ــازیدردقای ــامب ــهاتم ــدیب ناامی
ــر ــهتصوی ــراک ــودزی ــازیراضــیب شــروعب
قبلــیراازخــودشفوتبــالوجامعــهایــران
ــه ــادک ــاقافت ــیاتف ــندرحال ــت.ای داش
ــراندر ــتای ــدومل ــدهش ــرانبرن ــمای تی
ــد ــاآمدن ــهخیابانه ــفب ــهرهایمختل ش
وتمــامکشــوریــکواکنــشازخــودنشــان
دادنــدوهمــهایــرانبــهیــکرنــگآشــکار

شــد.
شــهر در فوتبــال مســابقات زمانیکــه
ــات ــاهدجریان ــودش ــزارمیش ــزبرگ تبری
ــی ــممل ــهتی ــیزمانیک ــتیمول ــراهس واگ
ایــراندرجــامجهانــیپیــروزمیشــود
ــم ــرانمیبینی ــهدرته ــهایک ــانصحن هم
درتبریــزنیــزمشــاهدهمیکنیــمکــهنشــان
ازچهــرهدیگــرجامعــهایــرانداردکــهکســی
ــود. ــعآنش ــگاهمان ــکبزن ــددری نمیتوان
یکپارچــه حضــور ایــن بــرای کســی
ــر ــارخب ــنرفت ــودوای ــیدهب ــهاینکش نقش
ــد ــیازفوای ــهیک ــتک ــیاس ــزرگوخوب ب
ایــنمســابقاتبــودبــهنحــویکــهآنشــب
ــهاحتمــالخیلــیزیــادیکــیازامنتریــن ب

ــت. ــودهاس ــرانب ــبهایای ش
ــرهدرســتاحصــاءشــودو ــنچه ــرای اگ
ــریروشــنازآنبهدســتآوردهشــود تصوی
داللــتبــرکیســتیجامعــهایرانــیمیکنــد
ــد ــگفتزدهمیکن ــدواروش ــانراامی وانس

ــرهای ــاچه ــادب ــتدرتض ــهدرس ــراک زی
ــوده ــاب ــندرذهنه ــلازای ــهقب ــتک اس
ــا ــرانب ــدای ــهمانن ــهدرجامع ــت.اینک اس
ایــنتنــوعفرهنگــیشــاهدایــنیکپارچگــی
ــا ــهم ــدک ــنمیکن ــتازای ــتیمحکای هس
ــه ــیدهایمک ــتکش ــیزحم ــافآنخیل خ
درحــوزهارادیعمــلکنیــمودرحــوزه
ارادیدرطــییــکقــرناخیــرپیچیدهتریــن
ــی ــوعفرهنگ ــوردتن ــوءمدیریتهارادرم س

ــقنشــدیم. ــیموف ــمول انجــامدادهای
دارد؛ ریشــه آنقــدر فرهنــگ ایــن
زمانیکــهایــرانمقابــلمراکــشپیــروز
تنــوع ایــن بــا ایــران تمــام میشــود
فرهنگــییــکواکنــشنشــانمیدهنــد
واینکــهافــرادیازقومیتهــایمختلــف
ــام ــهن ــانب ــهش ــنیکپارچ ــتازوط دس
ایــرانبرداشــتهباشــندتنهــایــکســوء
تفاهــماســت.ایــنهمــانچیــزیکــه
آشــکار کامــا غیــرارادی بزنگاههــای در

د. میشــو

فرهنگ ایرانی عمیق تر از آنچه  ½
در اذهان وجود دارد

ریشــهدارتر، از حکایــت مــوارد ایــن
بــودن کلفتتــر پوســت و  عمیقتــر
فرهنــگایرانــیوآنچیــزیاســتکــه
درذهنهــاوجــودداردواینگونــهاســت
ــن ــولای ــتهدرط ــگتوانس ــنفرهن ــهای ک
و عبــور ســخت گردنههــای از ســالها

موجودیــتخویــشراحفــظکنــد.
رفتــارخــوبایرانیهــا)جمــعکــردن
انعــکاس از زبالههــا(درورزشــگاهنشــان
ــهدر ــزیک ــارداردچی ــنرفت ــتدرای مدنی

ــت. ــختاس ــشس ــکدیدن ترافی

مدنیت جامعه ایرانی  ½
الیــهایدرجامعــهایرانــیوجــوددارد
ــد ــرعتدارددرآنرش ــهس ــتب ــهمدنی ک
را بزنگاههایــیخــود یــک در و میکنــد
ــر ــرس ــتپ ــهمدنی ــدزیراک ــکارمیکن آش
وصــدانیســت،مدنیــتماننــدنامدنیــت
همــراهبــاقتــلوعربدهکشــینیســتو
دارایمناعــتطبــعوانظبــاطاســتوخیلی
دیــدهنمیشــودمگــردرایــنبزنگاههــا.
ــل ــههت ــهب ــدهایک ــتع ــححرک تقبی
رونالــدورفتنــدازســویجامعــهایــراننشــان
ازمدنیــتآنداردکــهدارایتغییــروتحــول

شــدهاســت.
ایــنرویــدادبــرایافــرادیکــهبخواهنــد
درحــوزهفرهنــگ،احــواالتفرهنــگجامعــه
ــدفرصــتبســیار ــهکنن وکیســیآنمطالع

خوبــیرافراهــمکــرد.

سید احمدمحیط طباطبایی
رئیس ایکوم ایران

فوتبـال، ورزش 
نخست ایرانیان 
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ــل ــداریوحملونق ــازمانراه س
جــادهایاقدامــاتوپیگیریهــای
ــه ــخگوییب ــرایپاس ــدهب ــامش انج
ــل ــلونق ــدگانحم ــاترانن مطالب
ــری ــارومســافررادرنشســتخب ب

تشــریحکــرد.
بهگفتــهآقــایفرامــرزمــداح،
نماینــده و هیأتعامــل عضــو
ســازمان رئیــس تاماالختیــار
و اطاعــات فــنآوري امــور در
مطالبــات بــرای ســرمایهگذاري
کارگروههایــی راننــدگان اصلــی
تشــکیلشــدهکــهدرهریــکاز
ــور ــافحض ــدگاناصن ــانماین آنه
ــک ــرهری ــالحاض ــتند.درح داش
ــت ــدنشس ــاچن ــنکارگروهه ازای
در و کردهانــد برگــزار مختلــف
آنهــابــهمطالبــاترســیدگیشــده

ــت. اس
توضیــح بــا همچنیــن وي
بــه راننــدگان مطالبــات اینکــه
ســهدســتهعمــدهتقســیممیشــد
بــه مطالبــات از هریــک گفــت:
دســتگاهخاصــیمربــوطمــیشــود.
یکــیازآنهــاماننــدقانــونســخت
ــی ــغلرانندگ ــودنش ــانآورب وزی
شــورای مجلــس ازســوی بایــد
نظــر و شــود پیگیــری اســامی
ســازمانایــناســتکــهایــنقانــون
بــهطــورخــاصبــهتصویــببرســد.
دســتهدومبــهدســتگاههایدولتــی
خــارجازوزارتراهوشهرســازیمثــل

ــرکت ــیوش ــازمانتامیناجتماع س
نفــتمرتبــطبــودودســتهســوماز
ــازمان ــهوس ــنوزارتخان ــقای طری
راهــداریوحملونقــلجــادهاي

دردســتورکارقــرارمیگیــرد.
ــه ــهبیم ــنک ــانای ــابی ــداحب م
از تکمیلــيدرمــانیکــيدیگــر
بــود، راننــدگان خواســتههاي
پیگیــري بــا داشــت: اظهــار
ــل ــلونق ــداريوحم ــازمانراه س
جــادهايوبرگــزاريجلســاتبــا
ــل ــلونق ــرکتهايحم ــونش کان
جــادهاي،ایــنکانــونمســئولیت
انجــامایــنمهــمرابرعهــدهگرفــت
ــات ــزاريجلس ــهبرگ ــبتب ــهنس ک
ــزان ــام،می ــوهانج ــهنح ــوطب مرب

ــه ــرکتبیم ــابش ــشوانتخ پوش
ــت. ــدهاس ــدامش اق

اینکــه اعــام بــا مــداح
کامیــونداران مطالبــه مهمتریــن
یعنــیاجــرایتــنبــرکیلومتــر
اجرایــی فــاز دو در اســت قــرار
ــرار ــتق ــازنخس ــت:درف ــودگف ش
بــرای تمامشــده هزینــه اســت
تنکیلومتــر هــر جابهجایــی
مشــخصشــودومیــزانســهمهــر
ــرخ ــنن ــذاردرتعیی ــرتأثیرگ پارامت
بــرایمثــالنــرخپارامترهایــیمثــل
الســتیک،نــوعکامیــونو.....وســهم
هــرپارامتــرمشــخصشــود.درایــن
صــورتمــامبنــایمشــخصیداریــم
ودرصــورتگرانــیهــریــکازایــن

ــر ــنب ــرخت ــمن ــاه ــام پارامتره
کیلومتــرراافزایــشمیدهیــم.
ــازمان ــلس ــأتعام ــوهی عض
راهــداريوحمــلونقــلجــادهاي
ــت ــرايدریاف خاطرنشــانکــرد:ب
شــکایاتوانتظــاراتراننــدگان
صــورت مختلفــي اقدامــات
ميتــوان کــه اســت گرفتــه
و پیامکــي ایجــادســامانه بــه
دریافــت۵۰۰۰پیــام،ارائــهکــد
ــای ــرایپیگیریه ــریب رهگی
کلیــد کــردن اضافــه آتــی،
گویــا تلفــن ســامانه در ۵
،1۴1 پاســخگویي بخــش و
ــتنداتدر ــکایاتومس ــتش دریاف
ــادصندوقپســتي ــایت1۴1،ایج س
ارســال بــراي 1۴1۵۵-3۷۷3
اشــارهکــرد. راننــده، پیامهــاي

تشــدید از ادامــه در مــداح
تخلفــات بــه رســیدگي
نقــل و حمــل شــرکتهاي
کلیــه بــه افــزود: و داد خبــر
ــه ــتک ــدهاس ــاغش ــتانهااب اس
کمیســیونویــژهمــاده1۲جهــت
ــات ــهتخلف ــعب ــهموق رســیدگيب
ونقــل حمــل شــرکتهاي
باالخــصدرخصــوص جــادهاي
اخــذکمیســیوناضافــهوعــدم
در شــرکت مســئولتپذیري
ــه ــلکرای ــاپرداخــتکام رابطــهب
ــهراننــدهوسوءاســتفادهازکارت ب
ــزارش ــهگ ــدهوارائ ــمندرانن هوش
بــهســتادصــورتپذیــرد،درایــن
ــراي ــژهب ــازرسوی ــارب ــتاچه راس
ــن ــردای ــوهعملک ــرنح ــارتب نظ
ــنشــدهاســت. کمیســیونهاتعیی
ــننشســتمهنــدس ــهای درادام
داریــوشامانــیعضــوهیــاتعامــل
وســازمان حملونقــل معــاون و
جــادهای حملونقــل و راهــداری
خاطرنشــانکــردکــهاز1۴تیرمــاه
ــورد ــتیکم ــعالس ــالجاريتوزی س
ــرخ ــان ــادهايب ــدگانج ــازرانن نی
مصــوبدولتــيصرفــاًازطریــق
ســوي از معرفينامــه صــدور
ــل ــلونق ــداريوحم ــازمانراه س

سازمان راهداری نتیجه پیگیری مطالبات 
رانندگان بار و مسافر را ترشیح کرد

ی  ی      ت   
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یر   ی ی   ی ی     ت
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فرامرز مداح، نماینده تام االختیار رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در امور فن آوري اطالعات و سرمایه گذاري، داریوش امانی، معاون حمل  ونقل 
سازمان و عباسعلی بنی اسدی مدیر کل دفتر حقوقی این سازمان نتیجه مطالبات و خواست رانندگان بار و مسافر را در نشست مطبوعاتی تشریح کردند
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ــام ــدگانانج ــهتوزیعکنن ــادهايب ج
برگــزار جلســات طــي ميشــود.
ــاه ــاي11و1۲تیرم ــدهدرروزه ش
معــدن صنعــت وزارت محــل در
نماینــدگان بــاحضــور تجــارت و
حملونقــل و راهــداری ســازمان
بــازار، تنظیــم ســتاد جــادهاي،
ســازمانحمایــتازتولیــدکننــدگان
ومصــرفکننــدگان،انجمــنصنفــي
تولیــدوواردکننــدگانالســتیک،
حملونقــل صنفــي تشــکلهاي
از گردیــد مقــرر مســافر و بــار
تیرمــاه چهاردهــم پنجشــنبه روز
ــاز ــوردنی ــتیکهايم ــاتالس اطاع
ازنظــرتعــداد،ســایزوقیمــتکــهدر
اختیــارعاملیــنمجــازتوزیــعکننــده
قــرارگرفتهاســت،دراختیارســازمان
راهــداريوحملونقــلجــادهايقــرار
دادهشــودکــهبــراســاسآنتوزیــع
ــاي ــامعرفينامهه ــاًب ــدگانصرف کنن
ــداريو ــازمانراه ــطس ــادرهتوس ص
حملونقــلجــادهايبــرايراننــدگان
ــه ــکهفت ــدتی ــهم ــدب اجــازهدارن
نســبتبــهفــروشالســتیکبــا

ــد. ــدامنماین ــوباق ــتمص قیم
بــه توزیعکننــدگان افــزود: وي
ــروشخــارجاز ــوانحــقف ــچعن هی
معرفينامههــايصــادرهنداشــتهو
درصــورتمشــاهدهمصــداقتخلــف
ــا ــاز،ب ــبکهمج ــارجازش ــهخ عرض
ــد ــيخواه ــوردقانون ــنبرخ متخلفی
ــدهــرهفتــهبصــورت شــد.ایــنرون

ــت. ــدداش ــهخواه ــتمرادام مس
توزیــع درخصــوص امانــي
اظهــار وارداتــي الســتیکهاي
از الســتیکها موجــودي داشــت:
واردکننــدگاناخــذوطبــقروال

ميشــود. اقــدام فــوق
ــر ــاشب ــرد:ت ــانک ويخاطرنش
ایــناســتکــهتوزیــعالســتیک
بینــی پیــش فرآینــد براســاس
امــاچنانچــه انجــامشــود شــده
گــروه کار بعــدی نشســتهای در
تصمیمــاتوتغییراتــیدرفرآینــد
ــب ــامرات ــودحتم ــادش ــعایج توزی
ازطریــقکانــالهــایارتباطــیو
اطــاعرســانیتعریــفشــدهبــه
راننــدگانعزیــزاعــامخواهــدشــد.
عباســعلیبنی اســدیمدیــرکل
دفتــرحقوقــیســازمانراهــداری
بــه نیــز جــاده ای حمل و نقــل و
افزایــشنقــشنظارتــیایــنســازمان

ــری ــرایجلوگی ــژهب ــورتوی ــهص ب
ــاره ــدگاناش ــوقرانن ــعحق ازتضعی
ــه ــیدگیب ــرایرس ــت:ب ــردوگف ک
ــاده ــیونم ــارکمیس ــکایاتدرکن ش
1۲کــهبه صــورتمتعــارفوبــه
ــهتخلفــاترســیدگی روالمعمــولب
کمیســیون، ایــن ذیــل می کــرد،
ــده ــکیلش ــژه ایتش ــیونوی کمیس
اســتکــهبــهصــورتمیدانــیو
ــل ــایحملونق ــوریدرپایانه ه حض
ــکایات ــهش ــیدگیب ــنرس کاالضم
وتخلفــاتاقــدامبــهصــدوررای

یــد. مینما
ــن ــانتشــکیلای ــزود:اززم ویاف
کمیســیوندرمــدتکمتــرازدومــاه
تعــداد۲۹3پرونــدهتخلــفدرمحــل
در کاال حمل و نقــل پایانه هــای
تعــدادیازاســتان هامــوردرســیدگی
قــرارگرفتــهاســتکــهازایــنتعــداد
۵1مــوردمنجــربــهلغــوپروانــه
شــرکت های تعطیلــی و فعالیــت
ــه ــرب ــوردمنج ــل،1۷۶م حمل و نق
ــه ــوردمنجــرب جریمــهنقــدی،3۹م
تذکــرکتبــیو۲۷مــوردبرائــت

ــت. ــدهاس گردی

طرح نوسازی ناوگان  ½
فرسوده حمل ونقل جاده ای

نــاوگان نوســازی فرآینــد
ــدور ــاص ــافرب ــارومس ــلب حملونق
ــزی ــکمرک ــببان ــهایازجان اباغی
بــهبانکهــایعامــلبــاســرعت
بیشــتریدردســتورکارقــرارگرفتــه

ــت. اس
از برونشــهری، بخــش در
مجمــوع1۴۰هــزاردســتگاهکامیــون
از و فرســوده1۲۰هــزاردســتگاه
ــزار ــوده۹ه ــوسفرس ــزاراتوب 13ه
مینیبــوس هــزار ۵۷ از دســتگاه،
فرســوده۴۸هــزارو۵۰۰دســتگاه

نوســازیخواهنــدشــد.
درحــوزهبــرونودرونشــهری
اعتبــاریبالــغیــر1۰میلیــاردو۶۶۶
ــد. ــدش ــازیخواه ــوندالرنوس میلی
براســاسمصوبــهشــورایاقتصــاد
بــراینوســازینــاوگانفرســوده
صرفهجویــی مابهالتفــاوت کشــور،
ــهدرنوســازیخودروهــا انجــامگرفت
ازســویوزارتنفــتبــهازایاســقاط
ــی ــودهوجایگزین ــودروفرس ــکخ ی
یــکخــودرونــو،محاســبهوپرداخــت

میشــود.

ــه ــا3شــهرتهــرانب بیــشاز3۰تــنازبــرجســازانمناطــق1ت
ــگریدر ــتیوگردش ــعدس ــی،صنای ــراثفرهنگ ــازمانمی ــوتس دع
مجموعــهفرهنگــی،تاریخــیســعدآبادگــردهــمآمدنــدتــاراهکارهــای
بــهکارگیــریهنــرایرانــیدرمعمــاریمعاصــرایــرانرابررســیکننــد.
ــن ــزاریای ــدفازبرگ ــازمان،ه ــسس ــانریی ــرمونس ــیاصغ عل
جلســهراهمــکاریافــرادصاحبنــامصنعــتساختمانســازیبــا
فعــاالنصنایــعدســتیعنــوانکــردوگفــت:یکــیازبخشهایــیکــه
ــازی ــد،ساختمانس ــکنمای ــورکم ــتیکش ــهصنایعدس ــدب میتوان
دکوراســیون و معمــاری در میتوانــد مــا صنایعدســتی و اســت
ــاتاکیــدبــراینکــه خانههــاوبرجهــامــورداســتفادهقــرارگیــرد.اوب
ــرای ــزودهب ــکارزشاف ــیی ــرایران ــتیفاخ ــایدس ــتفادهازهنره اس
ــازی ــزود:درساختمانس ــتاف ــاختاس ــالس ــاختمانهایدرح س
ــن ــردوای ــتفادهک ــیاس ــرایران ــتیفاخ ــوانازصنایعدس ــرمیت فاخ
ــز ــینی ــئولیتاجتماع ــدمس ــادیدربع ــداقتص ــربع ــاوهب ــدام،ع اق
بــرایافــرادیکــهدرعرصــهساختمانســازیفعالیــتمیکننــد
ــتی ــی،صنایعدس ــازمانمیراثفرهنگ ــسس ــتاســت.رئی دارایمزی
ــا۲۹۵رشــته ــروزدرکشــورم ــهام ــهاینک ــااشــارهب وگردشــگریب
ــن ــوعدرای ــنموض ــرد:مهمتری ــحک ــودداردتصری ــتیوج صنایعدس
ــروش ــیوف ــتی،بازاریاب ــدصنایعدس ــهتولی ــهادام ــکب ــوزه،کم ح
ــدازی ــهراهان ــارهب ــااش ــنب ــانهمچنی ــت.مونس ــداتاس ــنتولی ای
اولیــنحــراجبــزرگصنایعدســتیدرســال۹۷گفــت:افــرادزیــادی
دراقصینقــاطکشــوردرحــوزهصنایعدســتیفعالیــتمیکننــد
ــداد ــرایتع ــدب ــتغالودرآم ــاداش ــثایج ــوزهباع ــنح ــقای ورون
زیــادیازمــردممیشــود.بــهگفتــهاو،ســالگذشــتهبالــغبــر۵۰۰
ــه ــاتوج ــتهایم.ب ــورداش ــتیدرکش ــادراتصنایعدس ــوندالرص میلی
ــهآمــارتولیــد،امــکانصــادرات۲میلیــوندالرصنایعدســتیوجــود ب
ــان ــاردتوم ــتی1۴۰۰میلی ــتهصنایعدس ــالگذش ــنس دارد.همچنی
گــردشمالــیدرکشــورایجــادکــردهاســت.درادامــهایــننشســت
خبــری،صادقــی،طیــارواســکندریازفعالیــنحــوزهساختمانســازی
و ساختمانســازی هلدینــگ از حیدریپــور کشــور، برجســازی و
ــد. ــهدادن ــنهاداتیراارائ ــوزه،پیش ــنح ــرمایهگذارانای ــفیعیازس ش
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 تابـستـان 
گرم وطوالنی

تابستان فصل سفر و گشت وگذار است. 
در این زمان حوصله کافی برای برنامه ریزی 

بهتر در سفر دارید. علی رغم تمام نامالیمات 
اقتصادی و محدودیت ها  الزم است تعطیالت 

را جدی گرفت. رها شدن فرزندان از مدرسه ها 
بیش از هر زمانی به خانواده ها انگیزه می دهد تا  

برای سفر برنامه ریزی کنند. 
ایرانگردی در فصل تابستان گزینه های جدی 

و قابل توجهی دارد. سواحل دریایی کشور 
در شمال و جنوب و  کرانه های رودخانه ای 

ورزش های دریایی را توچیه پذیر می کند. کویر 
و کوهستان  هم در تابستان لذتی دوچندان 

دارد. خنکای شب در مناطق ییالقی و 
کوهستانی، طبیعت دوستان را از خود بی خود 
می کند تا اکسیژن کافی به ریه های خود فرو 

دهند.
ویژه نامه تابستانی ماهنامه سفر امسال 

ظرفیت های تازه ای را برای گردشگری 
مهیا کرده است.  سفرهای کوتاه همراه با 

دانستنی های هر مسیر خوانندگان را یاری 
می دهد تا دیدگاه  مناسبی نسبت به مقصدهای 

کمتر شناخته شده در سرزمین زیبایمان داشته 
باشند.

ایران را از دریچه «سفر» زیباتر ببینید
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مـازنـدران 
دریـا، جـنـگـل  
و چشم اندازهای

رویـایـی

ــاز  ــرای ســفرهای مــا ایرانی هــا از دیرب ــوده اســت دیرآشــنا ب «شــمال» واژه ای ب
ــای  ــه موج ه ــهرها را ب ــی ش ــای زندگ ــد، تنش ه ــا بزنن ــه دری ــا دل ب ــون ت تاکن
ــد.  ــاره بگیرن پرخــروش خــزر بســپرند و از طــراوت جنگل هــای ســبز نیرویــی دوب
ــرای  ــزی ب ــات دل انگی ــد و اوق ــواز بوده ان ــه میهمان ن ــه همیش ــن خط ــان ای مردم

ــد.  ــا دیده ان ــفران مهی همس
ــه در  ــتعداد ک ــبز و پراس ــرزمینی س ــم. س ــدران را کاویده ای ــماره مازن ــن ش در ای
ــگری  ــت گردش ــعه صنع ــرای توس ــی ب ــد الگوی ــد می توان ــی کارآم ــایه مدیریت س

ایــران باشــد. 

    روشنک پایدار
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از بهرهمنــدی و مازنــدران اســتان در هــم آن شــمالگردی
چشــماندازســبزوهــوایدلانگیــزییاقــاتآندیرزمانــیاســت
ــپین( ــدران)کاس ــايمازن ــت.دری ــیاریازایرانیهاس ــهبس ــهگزین ک
ــيو ــايجنگل ــاوپارکه ــراهدامنهه ــههم ــیب ــاحلیطوالن ــاس ب
کوهســتاني،وجــودقلــهدماونــدبــا۵۶۷۰متــرارتفــاعمعــروفبــهبــام
ــبا، ــارهایزیـ ــعدنی،آبش ــمههایآبمـ ــا،چش ــا،تاالبه ــران،غاره ای
ــهدارد. ــوندیجاودان ــا،پیـ ــاردیرپ ــندی ــاای ــاب ــوهودری ــگل،ک جنـ
سلســلهکـــوههایالبـــرزازیــکســوودریــایخــزرازســوییدیگــر،

ــت. ــردهاس ــکشک ــیراپیش ــماندازهایمتنوع چش
مازنــدرانتنهــااســتانیاســتکــهبــاســهمحــورهــراز،کنــدوانو
ســوادکوهبــامرکــزکشــورمرتبــطاســت.ســهفــرودگاهســاری،نوشــهر
ورامســر،ارتبــاطهوایــیآنرابــاســایرنقــاطبرقــرارســاختهوعبــور
راهآهــنسراســریازآننیــزبــراهمیــتمنطقــهافــزودهاســت.عــاوه
بــرآن،جــادهســاحلیازرامســرتــابابلســربــهطــول۲۲۰کیلومتــرو

ــافاصلــه1۰الــی3۰۰متــرازکنــاردریــامیگــذرد. ب
عــدهایازمورخــانونویســندگان،ریشــهواژهمازنــدرانراازکلمــه

گوزن زرد ایرانی در دشت ناز ساری و ییالقات مازندران که هنوز ماندگاری افراد بومی و زندگی 
سنتی را حفظ کرده است عکس: آرشیو سفر
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»مــاز«بــهمعنــي»دژ«ميداننــد.درتاریــخآمــدهکــهمــردمبــهفرمــان
»مازیــاربــنقــارن«ســردارمعــروفطبرســتان،بــرايجلوگیــريازنفوذ
ــدرانرا ــهدژمیســاختندومازن ــنمنطق ــاطحســاسای ــرابدرنق اع

بــهصــورت)مــاز+انــدرآن(بــهمعنــي»دژدرآن«ميشــناختند.
ــزار، ــهه ــزار،س ــارود،دوه ــاریدرآن،صف ــمج ــایمه رودخانهه
بابــل،تــار،تجـــنونــکااســت.دریایخــزرچــونگنجینهایبــاارزش،
زیـــستگاهآبزیــانفراوانــیازجملــهمـــاهیهایخاویــاریاســتکــه
خاویــارآنبــهمرواریـــدســیاه،شــهرتجهانــیداردوازصــادراتمهــم
ــناســتان، ــد.ازدیگــرمواهــبطبیعــیای ــناســتانبهشــمارمیآی ای
ــای ــج،غــاتوباغه ــاه،کشــتزارهایوســیعبرن ــایگلوگی پایانهه
ــق ــهازطری ــااســتانیاســتک ــدرانتنه ــاتاســت.اســتانمازن مرکب
ــط ــهپایتخــتکشــورمرتب ــوه،ب ــدوانوفیروزک ــراز،کن ســهمحــوره
ــیآنرا ــاطهوای ــرودگاهســاری،نوشــهرورامســر،ارتب ــودهوســهف ب
ــد. ــورمیکن ــزازآنعب ــرینی ــنسراس ــت.راهآه ــاختهاس ــرارس برق
حــدود۴3درصــدازشــهرهایاســتانمازنـــدران،ازرامســرتــابابلســـر
بــهطــول۲۲۰کیلومتــردرنــوارســـاحلیدریــایخـــزرواقــعشــدهاند.

همچنیــنایــنراهآبــی،ارتبــاطاســتانبــاکشــورهایآســیایمرکــزی
رانیــزمیســرســاختهاســت.

ــدل ــهمعت ــروفب ــوب)مع ــدلومرط ــدران،معت ــوايمازن آبوه
ــا ــهدری خــزري(اســت.امتــدادکوههــايالبــرزدرجنــوب،نزدیکــيب
ــه ــنمنطق ــلآبوهــوايای ــيتعدی ــلاصل وپوشــشگیاهــيازدالی
اســت.مازنــدرانازلحــاظطبیعــيبــهســهقســمتاصلــيکوهســتاني
درجنــوب،میــانبنــددروســطوجلگــهایدرشــمالتقســیمميشــود.
شــیبناهمواريهــايآنازغــرببــهشــرقبــهمــوازاتدریــايخــزر
اســت.رشــتهکــوهالبــرزبــارودهــايکوچــکوبزرگــيکــهدرامتــداد
شــماليـجنوبــيآنجریــاندارنــد،بــهســهمنطقــهغربــي،مرکــزيو
شــرقيتقســیمشــدهاســت.آبوهــوایمازنــدرانبــاتوجــهبــهوجــود
دریــا،کــوهوجنــگلمعتــدلومرطــوبوکوهســتانیتقســیممیشــود.
منطقــهکوهســتانیومرتفــعدرجنــوباســتانودامنــهسلســلهجبــال
ــا ــدی ــایمیانبن ــادیاززمینه ــشزی ــت.بخ ــهاس ــرارگرفت ــرزق الب
دراصطــاحپرتــاسکــهحــدفاصــلمیــانییــاقوقشــاقاســترا

ــد. ــکیلمیده ــعتش ــاومرات جنگله
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سیری از شرق به غرب مازندران ½
شهرســتانگلــوگاهدرجنــوبشــرقیاســتانمازنــدرانازشــمالبــه
خلیــجگــرگان،ازجنــوببــهجنــگلورشــتهکــوهالبــرزازغــرببــه

شهرســتانبهشــهروازشــرقبــهجــرکلبــادمحــدودمیشــود.
اراضــيطبیعــیایــنمنطقــهمجموعــهایاســتازارتفاعــات،
رودخانههــا،چاههــاوچشــمههاازنظــرتوپوگرافــیدوخصیصــهي
ــن ــودنبی ــورب ــلمحص ــهدلی ــترادارد.ب ــتانودش ــزکوهس متمای
ــوب،وجــودچشمهســارهای ــوهدرجن ــایانب ــادرشــمال،جنگله دری
ــت، ــیدهازدرخ ــعپوش ــایمرتف ــگلوبلندیه ــترجن ــدددربس متع
ــورده ــتنخ ــرودس ــتبک ــماندازهایطبیع ــودچش ــدب ــادرخواهی ق
و گیاهــی مختلــف گونههــای و بینظیــر اکوسیســتمهای بــا را
ــران ــوگاه،ازانجیرهــایمعــروفای ــوریمشــاهدهکنیــد.انجیــرگل جان
اســتکــهطرفــدارانبســیاريدارد.ازنیمــهمردادمــاهتــااوایــل
ــه ــهدرگوش ــيک ــت،آنهای ــوگاهداغاس ــرگل ــوهانجی ــازارمی ــزب پایی
وکنــاربــاغومزارعشــانیــادرحیــاطخانهشــانایــندرخــت
زیبــاوبهشــتيرادارنــد،ازچیــدنومصــرفآنلــذتميبرنــد.
حــدود۲۵کیلومتــردرســمتغــربگلــوگاه،بــه بهشــهر میرســید.

 ارتفاع شبه جزیره  ی میانکاله در شمال شرقی بهشهر 20 متر پایین تر از سطح 
دریای آزاد است. اکوسیستم کم نظیر آن، امکانات بسیار ارزشمندی برای 

طبیعت گردان و عالقه مندان حیات وحش فراهم آورده است
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رودخانه شیرین رود یکی از 
سرچشمه های رودخانه تجن است 

که در روستای خرم آباد منطقه 
دودانگه از توابع ساری قرار دارد. 
آب این رودخانه از رشته  کوه های 
البرز مرکزی و خط الراس خرونرو 

سرچشمه می گیرد.
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ــه ــهررااحاط ــمالبهش ــتدرش ــوبودش ــتانيدرجن ــهکوهس منطق
کــردهاســت.بخــشکوهســتانيآبوهــوايســردومعتــدلودردشــت
ــهررا ــتبهش ــوددارد.دش ــلکشــتوج ــايقاب ــيآنزمینه میانکوه
ــر ــيتقســیمکــرد.بخــشغربيت ــهدوبخــششــرقيوغرب ــوانب ميت
ــکا ــهن ــيرودخان ــايآبرفت ــروطافکنهه ــرويمخ ــهپیش ــتادام دش
اســتکــهاکثــراســتقرارهايپیشــیندرایــنناحیــهونواحــيدلتایــي
رودخانــهنــکاشــکلگرفتــهاســت.بخششــرقيوشــمالشــرقيدشــت
بهشــهرادامــهپیشــرويخلیــجگــرگانبــودهکــهبــهخاطــرپاییــنبودن
ــا،اغلــبزمینهــا ــدهپیشــرويدری موقعیــتزمینهــايمذکــوروپدی
ــعپیشــیندردشــت ــرايجوام ــکانب ــتاس ــورهزارهســتندوقابلی ش
ــد ــهگرفتهان ــاننتیج ــت.باستانشناس ــردهاس ــمنميک ــهرافراه منطق
کــهایــنشــرایطجغرافیایــیدرشــکلگیريروســتاهايدوراناســامي
ــه ــوريک ــهط ــته،ب ــزایيداش ــربهس ــروزيتاثی ــعام ــاًجوام وخصوص
ــزارهي ــتقراريدره ــاياس ــاالگوه ــروزيب ــتاهايام ــيروس پراکندگ

ســومگذشــتهکامــًامنطبــقاســت.

شــبهجزیــرهیمیانکالــهدرشــمالشــرقیبهشــهرکــهارتفــاعآن
ــمندی ــاتارزش ــت،امکان ــایآزاداس ــطحدری ــرازس ــرپایینت ۲۰مت
بــرایطبیعتگــردانوعاقهمنــدانحیــاتوحــشفراهــمآوردهاســت.
پناهــگاهحیــاتوحــشمیانکالــهبــاوســعت۶۸۸۰۰هکتــاردرســال
اعتبارنامــهیشــبکهی»ذخیرهگاههــای یونســکو ازســوی 13۵۵
زیســتکــره«جهــانرانیــزدریافــتکــرد.ایــنتــاالبهمچنیــنبــه
ــی ــازمانبینالملل ــطس ــدگانتوس ــرایپرن ــمب ــهایمه ــوانمنطق عن
ــه ــه1۲۶گون ــنمنطق ــت.درای ــدهاس ــاییش ــدگانشناس ــاتپرن حی
ــیدارای ــربینالملل ــهازنظ ــه۴۰گون ــدهک ــزارشش ــزیگ ــدهآب پرن
اهمیــتبــودهوازکانونهــایزادآوریاگــرت،حواصیــل،پرســتوو
ــدگان ــرپرن ــاوهب ــد.ع ــتمیکن ــتانحمای ــلتابس ــولدرفص گاری
میتــوانبــهپســتاندارنیازقبیــلشــغال،گــراز،گربــهجنگلــیوفــک

ــایخــزراشــارهکــرد. دری
بهشــهرامــابــامجموعــهتاریخــیبــاغعباسآبــادشــناختهمیشــود.
ــار ــوه،آث ــايانب ــانجنگله ــهرودرمی ــرقبهش ــريش در۹کیلومت
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ــاي ــهبقای ــوطب ــهمرب ــوردک ــمميخ ــهچش ــيب ــاراتوراههای وعم
ــت. ــویاس ــاسصف ــاهعب ــادبهشــهردردورهش ــاغتاریخــيعباسآب ب
دسترســيبــهایــنبنــابــاجــادهباریــکآســفالتهايامکانپذیــر
ــي ــوگاهازجــادهاصل ــکجــادهبهشــهر-گل ــری ــهدرکیلومت اســتک
منشــعبميشــودوپــسازطــی۴کیلومتــردرجــادهایجنگلــیوارد
ــهشــامل ــنمجموع ــدهازای ــهجــامان ــارب ــهميشــود.آث ــنمجموع ای
و باروهــا و بــرج حمــام، باغهــا، صفهســازيها، محوطهســازيها،
ــم ــهه ــهراب ــنمجموع ــايای ــهاعض ــتک ــياس ــايسنگفرش جادهه
ــاي ــهورترینباغه ــاديازمش ــانآب ــنکاخدرزم ــد.ای ــلمیکن متص
صفــويبــودهاســتکــهابنیــهيمختلــفآنبــاتوجــهبــهموقعیــتو
چشــماندازاســتثنایيکــهازیــکطــرفبــهدریــاوازطــرفدیگــربــه
جنــگلمشــرفاســت،آنرابــهیــکمجموعــهيبينظیــربــدلســاخته

اســت.
ــد. ــهداری ــرفاصل ــرب۲۷کیلومت ــمتغ ــهس ــکاب ــان ــهرت ازبهش
ــیاز ــیداردودرختان ــاًپوشــشجنگل ــتانتمام ــنشهرس ــاتای ارتفاع
قبیــلآزاد،راش،انجیــری،افــرا،توســکا،بلــوز،شمشــادایــنجنگلهــا

ــی ــهامکانات ــاحلداردک ــرس ــدود۵کیلومت ــکا،ح ــود.ن ــدهمیش دی
اقامتــی، چــونآالچیــقســرویسبهداشــتی،دوشآب،امکانــات
قهوهخانــه،پــارککــودک،امکانــاتقایــقســواریو...درایــنســاحل
مشــاهدهمیشــود.منطقــهيزیبــا،جنگلــیوسرســبزاطــرافروســتای

ــت. ــکااس ــهورن ــایمش ــارکندهازتفرجگاهه کوهس
بــهســاریمرکــزاســتانمازنــدرانکــهبرســیددرواقــعبــهیکــی
ازجذابتریــنوزیباتریــنمناطــقشــمالیکشــورآمدهایــد.بــهدلیــل
ــایآزاد ــهدری ــبتب ــرینس ــاعپایینت ــزردرارتف ــایخ ــهدری آنک
قــرارداردزمینهــایایــنشهرســتانارتفــاعمنفــینســبتبــهدریــای
آزاددارنــد.رودتجــنازشــرقایــنشــهرمیگــذردوبــاادامــهجهــت
ــادبــهدریــایخــزرمیپیونــدد. بــهســویشــمالدرنزدیکــیفــرحآب

ــذرد. ــوبآنمیگ ــران-بندرترکمــنازجن راهآهــنسراســریته
ــهدر ــلیمانتنگ ــدس ــانس ــاهم ــیی ــهیدرجای ــدش ــهس دریاچ
ــیرا ــلتوجه ــایقاب ــیجاذبهه ــتایورک ــاریدرروس ــتانس شهرس
ایجــادکــردهاســت.مســیردسترســیبــهایــنمنطقــهازجنــوبســاری
ــی ــدازط ــودوبع ــازمیش ــمنانآغ ــهس ــرب ــادهکیاس ــمتج ــهس ب

در میان شهرهای شمال، رامسر 
سرسبز  ساحلی با جاذبه های زیاد دارد. 

سادات محله و کتالم با چشمه های 
آب گرم معدنی معروف است. منطقه 

جواهرده نیز از نظر تاریخی حائز اهمیت 
است.

جنگل های مازندران مانند نوار سبزی 
دامنه های شمالی البرز و کرانه دریای 
مازندران را پوشانده اند. این نوار سبز 

کوهستانی در برخی نقاط استان در 
بخش هایی از چالوس، نوشهر و رامسر 

فوق العاده به دریا نزدیک شده در منطقه 
خرم آباد و تنکابن کمی به عقب می رود 
و از محمود آباد و آمل تا قائم شهر رفته 
رفته فاصله با دریا بیشتر شده و به 30 

کیلومتری می رسد.
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ــد ــاجس ــررویت ــید.ب ــدمیرس ــهس ــرب ــدود۶۵کیلومت ــافتیح مس
میتوانیــدپیــادهقــدمبزنیــدوآزادانــهازچشــماندازوســازههای
ــن ــیدارد،بنابرای ــایمتنوع ــدماهیه ــهس ــد.دریاچ ــدنکنی ــددی س
ــد. ــریصــرفکنی ــرایماهیگی ــودراب ــانخ ــدبخشــیاززم میتوانی
همینطــورامــکانقایقرانــیهــممهیاســت.درپایینتــرازســد

ــراردارد. ــاق ــکانمهمانه ــپاس کم
ازچشــمهآبمعدنــی دریکصــدکیلومتــریجنــوبســاری
ــورت ــتایس ــمناندرروس ــاری-س ــادهس ــیرج ــورتدرمس بادابس
کــهجــزوبخــشچهاردانگــهاســتحیــرتزدهخواهیــدشــد.چشــمه
ســورتدوچشــمهبــاآبهــایکامــًامتفــاوتازلحــاظرنــگ،بــوومــزه
ــروف ــندوچشــمه،چشــمهآبشــورآنبســیارمع ــنای ــهبی داردک
ــکدر ــزرگوکوچ ــیب ــتخرهایآب ــورآندراس ــیارش ــت.آببس اس
جریــاناســتکــهعمدتــاًدرتابســتانبــرایآبتنــیاســتفادهمیشــود
وبــرایدرمــاندردهــایکمــر،پــاوروماتیســموامــراضپوســتینیــز

ســودمنداســت.
بــاورودبــهقائم شــهرتقریبــادرمرکــزاســتانمازنــدرانآمدهایــد.
پیتــرودالولــهجهانگــردایتالیایــیدرقــرن1۶میــادیازجادهدردســت

احــداثشــاهعباســیقائمشــهردرســفرنامهاشیــادکــردهاســت.
ــر ــینظی ــنمذهب ــوداماک ــدوج ــیمانن ــواهدوقرائن ــاسش براس
ــیاز ــیخطبرس ــهش ــهفقی ــگاهعام ــاآرام ــاوی ــفرض ــزادهیوس امام
ــم ــرنشش ــلازق ــهقب ــوطب ــگمرب ــدنوفرهن ــهتم ــابقهدیرین س
ــه ــایاولی ــودبن ــوابقموج ــهس ــهب ــاتوج ــدوب ــرمیده ــریخب هج
ــادنهــادهشــدکــهشــامل ــامعلیآب ــان ــهب ایــنشــهردردورانقاجاری
ــاواحدهــایتجــاریومســکونیدرحوالــیمیــدانطالقانــی قریــهایب
ــو ــرچمن ــزرگنظی ــتاهایب ــرافوروس ــیدراط ــروزیومحلههای ام
ــارک ــودهاســتپ ــکاوکوچکســرادرحاشــیهب ــی(قادی ــانفعل )جمن
ــوسو ــدهخیب ــتش ــهحفاظ ــزارانومنطق ــمهه ــار،چش ــیت جنگل

انجیــلســیازجاذبههــایطبیعــیقائمشــهرهســتند.
ــی ــاتتاریخ ــنادومکتوب ــراهاس ــههم ــیب ــفیاتباستانشناس کش
حاکــیازآناســتکــهســوادکوهازنواحــیکهــنطبرســتانوایــران
ــاطیری ــیآندردوراناس ــیواجتماع ــتفرهنگ ــجامباف ــودهوانس ب
ایــرانریشــهدارد.درروایــاتشــاهنامهفردوســیواوســتاآمــدهاســت
ــوده ــیب ــانهایمتمدن ــیانس ــلزندگ ــتهمح ــوادکوهدرگذش ــهس ک
ــزازآییــنمیترائیســم کــهآییــندیوســناییداشــتهاند.نشــانههایینی
ــاهان ــتپادش ــادیواواســطحکوم ــهمی ــروناولی ومهرپرســتیدرق
ساســانی،درایــنناحیــهوجــودداشــت.آبشــارشــوراب،دریاچــه
ــه ــتندک ــیهس ــلتوجه ــایقاب ــالمکانه ــارکیجاکچ شورمســتوغ
نبایــدازبازدیــدآنغافــلشــد.بــهخصــوصایــنغــارکــهدرداخــل
ارتفاعــاتجنگلــیمشــرفبــهروســتایپیتســرادردوآبســوادکوهدر
بدنــهیــکدیــوار۶۰متــریازجنــسآهــکواقــعشــدهکــهارتفــاعآن

ــه۲3مترمــیرســد. ازســطحزمیــنب
ــداز ــريبع ــهکیلومت ــادرس ــطط ــهخ ــهس ــروفب ــنمع راهآه
ــاده ــرقج ــاتش ــزدرارتفاع ــدوکنی ــمتگ ــهس ــکب ــاديورس آب
ــوازات ــهم ــهخطب ــادرس ــايزیب ــاوتونله ــاپله ــنب خطــوطراهآه
ــادآور ــرانرای ــرای ــوهایازمعمــاریکمنظی ــاجل هــمکشــیدهشــدهت
شــود.ایــنخطــوطبــرايکــمکــردنشــیبوافزایــشضریــبقــدرت

ــاشــدهاســت. ــنشــکلبن ــهای ــاب لوکوموتیوه
برمبنــاییافتههــایمورخــاناســامیشــهرســوادکوهدرجــاده
فیروزکــوهقســمتیازکوهســتانبــزرگقــارنبــودوشــاهانمحلــی
ــش ــتاندارایدوبخ ــنشهرس ــد.ای ــالمینامیدن آنراملوکالجب
ــیرگاهو ــرآب،ش ــفید،زی ــلس ــهرپ ــارش ــیرگاهوچه ــزیوش مرک
آالشــتو۶دهســتانو۲۵۰روســتایفصلــیودائمــیاســتکــه

پوشــشجنگلــیدارد.
همیــنطــورمســیررابــهســمتبابــلکــهبپیماییــدبــهخطــهای
بــاســابقهتاریخــیســکونتوتمــدنرســیدهاید.موقعیــتویــژه
ــای ــیمناســبووجــودیادمانه ــاشــرایططبیع ــراهب ــیهم جغرافیای
ــگریرا ــونگردش ــایگوناگ ــرایطرحه ــهاج ــراوانزمین ــیف تاریخ

ــت. ــردهاس ــرک توجیهپذی
ــه ــادریاچ ــاتنه ــد.اینج ــتمیبال ــهشورمس ــهدریاچ ــوادکوهب س
طبیعــیشهرســتانســوادکوهاســتکــهوســعتآن1۵هــزارمتــرمربــع
ــه ــندریاچ ــژهای ــماندازوی ــد.چش ــممیرس ــره ــه۵مت ــقآنب وعم
درارتفاعــاتالبــرزبــاجنگلهــایاطــرافآنکــهازدرختــانکهنســال
ــه ــیراب ــهیادماندن وبلندقامــتتوســکاپوشــیدهشــدهچشــماندازیب

ــت. ــراغگرف ــوانس ــیمیت ــرجای ــهدرکمت ــودآوردهک وج
بــهســاریمیرســیم.مرکــزاســتانمازنــدرانوازجملــهشــهرهای
طبرســتانومرکــزفرمانروایــیاســپهبدان.ایــنشــهردرزمــانســلوکیه
ــامی ــارویه«ودرادواراس ــانی»س ــانساس ــیرنکس«،درزم ــه»س ب
ــتان ــکتدردهس ــرجرس ــت.ب ــامگرف ــاری«ن ــاال»س ــارویه«وح »س
ــری ــمهج ــرنپنج ــایق ــرارداردوازبناه ــاریق ــهس ــمدودانگ فری

راه آهن معروف به سه خط طال در سه کیلومتري بعد از آبادي ورسک به سمت 
گدوک نیز در ارتفاعات شرق جاده خطوط راه آهن با پل ها و تونل هاي زیبا در سه 
خط به موازات هم کشیده شده تا جلوه ای از معماری کم نظیر ایران را  یادآور شود



در یکصد کیلومتری جنوب ساری 
با چشمه آب معدنی سورت در 
مسیر جاده ساری- سمنان در 
روستای سورت که  جزو بخش 
چهاردانگه است روبرو خواهید 

شد. چشمه سورت دو چشمه با 
آب های کاماًل متفاوت از لحاظ 

رنگ، بو ومزه دارد که بین این دو 
چشمه،  چشمه آب شور آن بسیار 

معروف است. 
آن چه در تصویر مشاهده می کنید 

رد کهکشان راه شیری بر فراز 
چشمه های باداب سورت است که 

به طور هنرمندانه و با بهره گیری از 
تکنیک های تصویربرداری نجومی 

گرفته شده است.
عکس:مرتضی مرادلی
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دریاچه ولشت در جنوب غربی چالوس و 
شمال شرقی منطقه کالردشت در میان 
دره ای عمیق قرار گرفته است. وسعت 

آن حدود 15 هکتار،عمق متوسط آن 20 
متر است. به دلیل شیرین بودن آب آن، 
این دریاچه مأمن پرندگان مهاجر، ماهی 

و سایر آبزیان است. دسترسی به دریاچه 
ولشت از طریق مرزن آباد و سمت غربی 

جاده چالوس امکان پذیر است.
عکس: آرشیو سفر 
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ــع ــادیواق ــرخانکلب ــارتمنوچه ــورعم ــود.همینط ــوبمیش محس
درمحلــهآبانبــارنــوســاریکــهحــدود13۰ســالقبــلوبــهدســتور
ــوزه ــونم ــتســاختهشــدکهاکن ــشوق ــرایارت ــلام ســردارجلی

ــد. ــهداریمیکن ــیرانگ ــارتاریخ ــتوآث اس
ــه ــاریدرمنطق ــیس ــوبغرب ــمتجن ــهس ــهب ــرک ۴۵کیلومت
کوهســتانیبپیماییــدبــهســدســلیمانتنگــهمیرســید.بخــش
ــتو ــرایاقام ــبیب ــیمناس ــاتتفریح ــاامکان ــنج ــیدرای خصوص
ــد، ــتس ــهعظم ــهب ــت.باتوج ــدهاس ــدارکدی ــردشرویآبرات گ
زیبایــیدریاچــهوفضــایدلپذیــراطــرافآندرحــالحاضــریکــیاز

زیباتریــنچشــماندازهایمازنــدرانمحســوبمیشــود.
دوســتدارانطبیعــتوحیــاتوحــشمیتواننــدبــهپناهــگاهحیــات
ــارمســاحتدر3۵ ــا۵۵هکت ــاب ــهزیب ــازدرمحوط وحــشدشــتن

ــهی، ــگلجلگ ــایجن ــد.فض ــاریبرون ــرقیس ــمالش ــریش کیلومت
دشــتنــازرابــرایعاقهمنــدانبــهطبیعــتوحیــاتوحــشبســیار

جــذابودیدنــیکــردهاســت.
درادامــهمســیرکــهبــهســمتشهرســتاننــوردرشــرقمیرســید،
ــوراز ــد.وســعتشهرســتانن ــازیپیــشروداری همچنــاناقلیــمدلب
ــی، ــوعآبوهوای ــی،وجــودتن ــرزمیان ــاتالب ــاارتفاع ــات ســاحلدری
ــارتاریخــیوباســتانی ــاآث ــاوآبشــارهایطبیعــیهمــراهب رودخانهه
ــز ــتانمتمای ــتانهایاس ــرشهرس ــهدیگ ــبتب ــتانرانس ــنشهرس ای

کــردهاســت.
پــارکجنگلــینــوردرکیلومتــرپنــجشــهربــهســمتمحمودآبــاد
ــتو ــوربیهمتاس ــعتدرکش ــروس ــارازنظ ــاحت۴۰۰هکت ــامس ب
انــواعگونههــایجنگلــیماننــدافــرا،توســکا،انجیلــیو...درآنیافــت
ــای ــی،پارکه ــددچوب ــایمتع ــا،آالچیقه ــتورانزیب ــود.رس میش
زمینهــای و بهداشــتی ســرویسهای مســجد، کــودکان، بــازی

ورزشــیازجملــهامکاناتــیاســتکــهبــرایاســتفادهمســافرانتــدارک
دیــدهشــدهاســت.

آبشــارآبپــریدرایــنمنطقــه،هرچنــددرمواقعــیازســالچنــدان
پــرآبنیســتامــاشــهرکوچــکرویــانبســیاربــهآنمیبالــد.جریــان
ــه ــاشــیبی۶۰درجــهازکــوه،دانههــایســنگیپاییــنجــادهب آبب
طــرفدرهودرختــانجنگلــیدرســینهکشکــوه،منظــرهزیبایــیرا

ــد. ــرارمیده ــدگانق ــاربازدیدکنن دراختی

جنگل های دل ربا ½
جنگلهــایمازنــدرانماننــدنــوارســبزیدامنههــایشــمالیالبــرز
وکرانــهدریــایمازنــدرانراپوشــاندهاســت.ایــننوارســبزکوهســتانی
ــوس،نوشــهرورامســر ــیازچال ــاطاســتاندربخشهای دربرخــینق

ــن ــادوتنکاب ــهخرمآب ــدهدرمنطق ــکش ــانزدی ــهدری ــادهب فوقالع
ــه ــاقائمشــهررفت ــلت ــادوآم ــیرودوازمحمودآب ــبم ــهعق کمــیب

ــادریــابیشــترشــدهوبــه3۰کیلومتــریمیرســد. رفتــهفاصلــهب
درمیــانشــهرهایشــمال،رامســرسرســبزســاحلیبــاجاذبههــای
ــی ــرممعدن ــمههایآبگ ــاچش ــمب ــاداتمحلهوکتال ــاددارد.س زی
معــروفاســت.منطقــهجواهــردهنیــزازنظــرتاریخــیاهمیــتدارد.

دهســتانجواهــرده۲۶کیلومتــریرامســردردامنــهکوههــایپربرف
ســماموسقــرارگرفتــهاســت.روســتایییاقــیوســنتیجواهــردهبــا
ــن ــایای ــد.ازطیباییه ــیمیکن ــرخودنمای ــماندازیوصفناپذی چش
ــم.برخــورداریازآبو منطقــهییاقــیهــرچــهبگوییــمکــمگفتهای
هــوایمطبــوع،پوشــشگیاهــیمتنــوع،طبیعتــیبکــرومنحصــربــه

فــردکــههمــوارهمســافرانراشــیفتهخــودمیکنــد.
تمامــی خــزر دریــای و مازنــدران غــرب در نیــز تنکابــن 
نواحــیشــمالیآنرافــراگرفتــهاســت.اززیباتریــنجاذبههــای
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ــا ــاب ــهدرهایاســتزیب ــههزارک ــیس ــهییاق ــنمنطق ــیتنکاب طبیع
ــزار ــهه ــرآب.س ــهپ ــه،رودخان ــنزار،جلگ ــع،چم ــماندازهایبدی چش
یــکمجموعــهزیســتیوطبیعــیکمنظیــردرشــمالایــراناســتکــه
درآناثــریاززندگــیانســانهادرگذشــتههایدورهــمبرجــای
ــراهآبشــارهاوچشــمههای ــههم ــوعب ــوایمطب ــدهاســت.آبوه مان
ــدهآل ــًاای ــرایگروههــایمشــتاقآرامــشوطبیعــتکام ــواراب آبگ

ــهیادماندنــیاســت. وب
مســیردسترســیتنکابــنبــهخرمآبــادپــسازعبــورازقلعــهگــردن
بــهســمتجنــوبامتــدادیافتــهودردوراهــیلتــاکدرجانــبشــرقی
ــایســه ــهزیب ــهطــرفمنطق ــهب ــیمیشــودک ــکجــادهخاک واردی

ــدود ــافتیدرح ــردنمس ــیک ــسازط ــد.پ ــدامیکن ــهپی ــزارادام ه
3۵کیلومتــربــاوســیلهنقلیــهدرصــورت3۰کیلومتــرپیــادهرویدردو
ــرور ــهپ ــربرودخان ــروددرغ ــتایمیان ــرقروس ــمالش ــریش کیلومت
آبمعدنــی»شــلف«قــرارداردکــهمــوادقلیایــی،نمکــی،آهکــی،فســفر،
اکســیدآهن،ســیلیس،پتــاس،آلومیــن،کلــر،ســود،کربنــات،منیزیــمو
اســیدســولفوریکتشــکیلشــدهوبــادارابــودنخــواصطبــیفــراوان
ــوء ــوی،س ــراضکلی ــرام ــف،نظی ــایمختل ــانبیماریه ــرایدرم ب
ــت. ــودمنداس ــمس ــدیودردروماتیس ــراضجل ــرس،ام ــهونق هاضم
ایــنآبمعدنــیبــههمــراهمناظــرزیبــایطبیعــیاطــرافمــوردعاقــه

ــت. ــتاناس ــکارانوطبیعتدوس ورزش
ــال ــطوخ ــوشخ ــارخ ــام ــمالب ــهش ــیدنب ــرایرس ــاب ایرانیه
چالــوسخاطرههــایزیــادیدارنــد.ایــنجــادهزیبــابــهشــهرچالــوس
ــابقه ــهس ــدرانک ــتانمازن ــرباس ــهریدرغ ــود.ش ــیمیش منته

ــگرپذیر ــمگردش ــهرهایمه ــیازش ــمداردویک ــیه ــیفراوان تاریخ
ــراناســت. ای

اگــردرچالــوسدنبــالچشــمههایآبگــرممعدنــیمیگردیــد
ــعدرجــاده ــم:درروســتایواحــدواق ــوردراپیشــنهادمیکنی ــدم چن
ــن ــرک«،دربی ــی»پیشت ــرممعدن ــتـآبگ ــهکاردش ــادب عباسآب
ــو«ودر ــی»تل ــرممعدن ــتـآبگ ــلکاردش ــارکومج ــتایرودب روس
ــتای ــیروس ــو«،درنزدیک ــرم»داری ــارکـآبگ ــتایرودب ــوبروس جن
بــراردردهســتانبیــرونبشــمکاردشــتآبگــرم»کنــدوا«،درروســتای
جــار«درحاشــیهروســتایَلِجــاردر آنگــورانکاردشــتـآبگــرم»َلِ
ــات ــردرکاردشــتاوق ــادـآبگــرمروســتایدلی شــمالشــهرمرزنآب

ــد. ــممیآورن ــانفراه ــیرابرایت خوش
در۴۸کیلومتــریجنــوبغربــیچالــوسبــهکالردشــتمیرســید.
کاردشــتبــهتعبیــریدشــتیاســتدرمیــاندرهایبــازوگســتردهکه
ــنکیف« ــت.»حس ــهاس ــیرادربرگرفت ــایفراوان ــاتوآبادیه ییاق
ــهای ــارودخان ــوهب ــهعلمک ــرقل ــادرزی ــتودرهایزیب ــزآناس مرک
پــرآبوویاهــایمتعــددازمحلهــایمهــموجاذبههــایگردشــگری
ــی ــوبغرب ــتدرجن ــهولش ــیرود.دریاچ ــمارم ــهش ــهب ــژهمنطق وی
ــق ــاندرهایعمی ــتدرمی ــهکاردش ــرقیمنطق ــمالش ــوسوش چال
ــراردارد ــرق ــط۲۰مت ــقمتوس ــاروعم ــدود1۵هکت ــعتح ــاوس ب
کــهحجــمآبآنحــدودســهمیلیــونمتــرمکعــباســت.بــهدلیــل
شــیرینبــودنآبآن،ایــندریاچــهمأمــنپرنــدگانمهاجــر،ماهــیو
ســایرآبزیــاناســت.دسترســیبــهدریاچــهولشــتازطریــقمرزنآبــاد

ــراســت. ــوسامکانپذی ــیجــادهچال وســمتغرب
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منطقــهگردشــگریتوســکاچشــمهگلــوگاهمازنــدرانبــهعنــوان
یکــیازتفرجگاههــایشــرقیاســتانمازنــدرانســاالنهمــوردبازدیــد
ــامایــنچشــمهبرگرفتــهاز ــرارمیگیــرد.ن صدهــاهــزارگردشــگرق
درختــانتوســکایمنطقــهاســتوایــنچشــمهدرکلســالآبقابــل
ــود ــمه،وج ــتچش ــلقدم ــهدلی ــيب ــهدیدن ــنمنطق ــربدارد.ای ش
ــر ــايصف ــتندم ــهوداش ــودنمنطق ــکب ــيوخن ــايطبیع یخچاله
درجــهســانتیگراددرماههــايگــرمســالتوجــهگردشــگرانزیــاديرا
ــه ــيب ــمالي،رضــويوجنوب ــانهايش ــتانوخراس ــتانهايگلس ازاس

خــودجلــبکــردهاســت.

برنامه سفر
حرکتازساریبهسمتبهشهر

بازدیدازغارهوتوومجموعهتاریخيعباسآباد
صرفناهاردرمجموعهتاریخيعباسآباد

بازدیدازتوسکاچشمه

توسکاچشمه
گشت ۲روزه

ــه ــوسب ــر1۲چال ــزدرکیلومت ــرودنی ــتینمکآب ــهرکتوریس ش
تنکابــنودرغــربشــهرچالــوسازنظــرمناظــرطبیعــیماننــددریــا
ــای ــبزوکوهه ــالیزارهایسرس ــب،ش ــاومناس ــیارزیب ــواحلبس وس
ــایکدیگــرواز پوشــیدهازگیاهــانمتنــوعوهماهنگــیایــنعوامــلب
ــج ــلپن ــن،هت ــهکابی ــرتل ــینظی ــیدیگــربرخــورداریازامکانات طرف
ســتاره،دریاچــه،ویاهــا،فضاهــایدوچرخهســواریازامکانــاترفاهــی

چیــزیکــمنگذاشــتهاســت.

زبان و گویش  ½
زبــانطبــريیــامازندرانــي،بازمانــدهيزبــانایرانیــانقدیــماســت
ــهاي ــرازســایرزبانهــاتحــتتأثیــرزبانهــايبیگان کــهدیرتــروکمت

چــونعربــي،مغولــي،تاتــاريقــرارگرفتــهاســت.
ــوي ــطپهل ــهخ ــتانب ــاهانطبرس ــري،پادش ــمهج ــرنپنج ــاق ت
ــويدر ــطپهل ــهخ ــهب ــهک ــد.دوکتیب ــکهميزدن ــتندوس مينوش
ِرِســکتواقــعدردودانگــهســاريوگنبــدالجیــمواقــعدرســوادکوهبــه

ــباســت. ــنمطل ــدای ــدهاســت،مؤیّ دســتآم

مجموعه تاریخي 
عباس آباد

اکبرجوجه گلوگاه

ــام ــدن مالرفتهان
ــ ــهش ــهب ــافرانيک ــرايمس ــهب اکبرجوج

سراســرنــوارســاحلي
ــامدررســتورانهاي

آشــنایياســت.ایــنن

ــراي ــهب ــيک ــود.غذای ــدهميش ــشدی ــورکموبی ــمالکش ش

ــهازخــوردنآنميبرنــد
ــرلذتــيک ــترگردشــگرانعــاوهب

بیش

ــام ــهن هاکبرجوج
ــ ــنک ــهای ــراهاســتک ــوالهم س

ــت ــاعام ب

ــامآشــپز؟ ــان نوی
ــارســتورا غذاســتی

زوهــمرســتوران.
جــههــمنــامغذاســتهــمنــامآشــپ

اکبــرجو

ــال ــادي،درس ــرکلب ــاماکب هن
ــ ــارشــخصيب ــتینب ــراينخس ب

م(رســتورانکوچکــی
گلــوگاه)جــادهقدیــ

13۲۷درجنــوبشــهر

ــای ــتفادهازجوجهه
ــااس ــودب ــکارخ ت

ــهاب ــرد.ویب ــیسک تاس

ــوع ــکن ــیی ــارمحل ــبازربان ــتفادهوترکی ااس
ــ ــیوب محل

کبرجوجــه-نــه
ذا)چلــومــرغمخصــوصوبــهســبکا

غــ

ــینکشــید ــهطول ــردک ــهک
ــتریانعرض ــهمش ــاب(ب ــهکب جوج

ــوگاه ــکگل ــهرکوچ ــادرش ه
ــتغذا ــغلویوکیفی ــرش بهخاط

ــهاکبرجوجــهمشــهورشــد. ب



جنت رودبار
گشت ١روزه
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جنترودبــارمنطقــهايبســیارزیبــاوجــذاباســت
ــر ــگريرامس ــقگردش ــنمناط ــيازمهمتری ــهیک ک
محســوبميشــود.ییاقهــايجنترودبــارماننــد
اکراســر،چــاک،چرتــه،نمــکدره،ایزکــيوجیــررود
ــیني ــوايدلنش ــتندوآبوه ــمنوازهس ــيچش مناطق
دارنــد.ازآبشــارهاينــامبــردهشــدهازمنطقــه
جنترودبــارهمچنیــنميتــوانبــهآبشــارآزارک،
آبشــارحســینیه،آبشــارچــاردر،آبشــارخشــکا،آبشــار

ریــشبــزاروآبشــارهیســیاناشــارهکــرد.روســتای
جنــترودبــاربــهمهــدگلگاوزبــانایــرانشــهره

اســت.
رامســردرگذشــتهدهــیآبــادبــهنــامسختســر
بــود،درکتــبومتــونتاریخــیوجغرافیایــی
واژههــایگرمــهرودوسختســربــرایمحــدودهفعلــی
ایــنشــهربــهکاربــردهمیشــد.واژهرامســردرســال
131۴خورشــیدیجایگزیــنواژهسختســرشــد.
ســابقهوپیشــینهتاریخــیایــنشــهردربعضــیکتــب
ومتــونتاریخــیبیــشاز1۰قــرنذکــرشــدهاســت.
ــد ــدکردهان ــهربازدی ــنش ــادیازای ــردانزی جهانگ
وبــهتوصیــفآندرکتابهــایخــودپرداختنــد:
فریــز،ابــت،مســیوبهلــر،ملگونــف،مکنــزی،رابینــوو.
..ازجملــهایــنجهانگــردانهســتند.منطقــهرامســر
بــهخاطــرداشــتنشــرایطزیســتمحیطــیمناســب
نظیــرمنابــعغذایــیفــراوانوخــاکمســاعدازدیربــاز
ســکونتگاهاقــواممختلــفبــودهاســتووجــودآثــار
ــا ــنادع ــرای ــواهب ــددگ ــیمتع ــایتاریخ ومحوطهه

اســت.

برنامه سفر
حرکتازساریبهسمتتنکابن

بازدیدازجنگلهایدالخانی
صرفناهاردررامسر

بازدیدازجنترودباروآبشارسیاسرت
بازگشتبهساری

طبیعت جنت رودبار

روستای جنت آباد رودبار به عنوان 
مهد گل گاوزبان شهرت دارد و  به 
ابتکار مسئوالن روستا چندسالی 

است که جشنواره گل گاوزبان برپا 
می شود تا گردشگران را به این 

منطقه جذب کند. 
گل گاوزبان گیاهی است که 

کاربردهای دارویی در تسکین 
دردهای عصبی و درمان 
بیماری های گوارشی دارد
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ــرآب ــارهایپ ــاچشمهس ــنگدهراب ــهس منطق
ســحرآمیز آرایــش بــا درختانــی و زالل و
میشناســند.دیــوارهســنگیســربــهفلــک
کشــیدهسلســلهجبــالالبــرزدرحاشــیهجنوبــی،
طرحهــاوتندیــسزیبــاوکمــالآفرینــشرابــه

ــت. ــتهاس ــشگذاش نمای
ــگلراشدراســتان ــدونشــکجن ــد،ب ــیداری ــادهرویرؤیای ــکپی ــهی ــمب ــرتصمی اگ
ــادارا ــود.جنگلــیکــهب ــدرانحوالــیروســتایســنگدهانتخــابکمنظیــریخواهــدب مازن
ــدگانو ــوازپرن ــدایگوشن ــتوص ــتقام ــیدهوراس ــککش ــهفل ــرب ــانس ــودندرخت ب
فــرشرنگارنــگبرگهــاوهوایــیتمیــزوپــرازاکســیژنبســیارمــوردتوجــهعاقهمنــدان

بــهطبیعــتاســت.
ــدهاند. ــمانش ــتونآس ــگارس ــهان ــدک ــدقامتان ــدربلن ــگلراشآنق ــانجن درخت
ــهخــود ــزب ــودوخیالانگی ــیرازآل ــیرود،حالت ــروم ــهف ــگلراشدرم ــهجن ــیک هنگام
ــهنظــرمیرســد. میگیــرد؛ســکوتشآنقــدرعمیــقاســتکــهشکســتنآنغیرممکــنب
راهرفتــندرجنــگلراشوتنفــسهــوایبینهایــتلطیــفآن،انســانراازهــرچیــزجــدا
میکنــد،مگــرلــذتِبــودندرطبیعــت.چشــماندازایــنجنــگلبکــروتاریخــیهمیشــه

ــود. ــدهمیش ــهخیرهکنن ــیکلم ــایواقع ــهمعن ــزب ــادرپایی ــت،ام زیباس
مســیررســیدنبــهروســتایســنگدهبــاوجــودآســفالتبــودنبســیارزیبــاوبکــراســت.
ــبی ــانامناس ــیتقریب ــادهخاک ــگلراش،ج ــادهرویدرجن ــیرپی ــدایمس ــاابت ــتات ازروس

دریاچه شورمست

سد شهید رجایی

سنگده
گشت ۲روزه
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ــیآنرا ــانهایمحل ــانیس ــخصیی ــودروش ــاخ ــوانب ــهمیت ــتک اس
طــیکــرد.قبــلازورودبــهجنــگل،ازدروازهجنگلبانــیبایــدعبــورکــرد
ــا ــاب ــداردوتنه ــیوجــودن ــرایگروههــایکوچــکمحدودیت ــهب ــهالبت ک

ــود. ــاهقابــلعبــورخواهــدب مقدمــاتاداریکوت
ــهبعــدمناظــرخیرهکننــدهکمکــمخودنمایــیمیکنــد. ازجنگلبانــیب
درابتــدادرختــانراشکــمتعــدادهســتندامــاهرچــهمســافتبیشــتری
ــترو ــانبیش ــندرخت ــدادای ــرددتع ــترمیگ ــاعبیش ــودوارتف ــیمیش ط
ارتفــاعآنهــانیــزبیشــترمیشــود.مســیرهایفرعــیمتعــددیدرجنــگل
ــن ــادهرویای ــروفپی ــهمســیرمع ــاب ــیازآنه ــایک ــهتنه ــودداردک وج
جنــگلمنتهــیمیشــود.بــههمیــندلیــلهمــراهداشــتنجیپــیاسیــا
راهنمــایمحلــیضــروریاســتوبــدونآنهــااحتمــاالموفــقبــهیافتــن

مســیرنخواهیــدشــد.
ــا ــتوت ــماس ــیبمای ــاش ــاهوب ــگلراشکوت ــادهرویجن ــیرپی مس
ــد ــولخواه ــاعتط ــراز1س ــودکمت ــاممیش ــگلتم ــهجن ــهایک نقط
کشــید.البتــهمســیرپیــادهرویبعــداز1ســاعتتمــامنمیشــودوامــکان
ادامــهمســیرتــایــکچشــمهوبعــدازآنتــاقلــهایمعــروفامکانپذیــر
اســت.درتمــامطــولمســیرامــکاناســتراحتواســتفادهازطبیعــتوجــود

دارد.
بــرایاســتفادهازایــنمســیرپیــادهروی،عــاوهبــرابزارهــایمســیریابی،
ــاز ــبنی ــشمناس ــاسوکف ــنلب ــیوهمچنی ــداریخوراک ــهآبومق ب

ــدارد. ــاترفاهــیوجــودن ــد.درطــولمســیرهیــچامکان داری

برنامه سفر
روز اول :   

حرکتازساریبهسمتمحمدآباد
بازدیدازسدشهیدرجایی
اسکلهوآبشارشیرینرود

صرفناهاردرمنطقهگردشگریوآبمعدنیگرگینآباد
بازدیداززیباییهایطبیعیمنطقهسنگدهوآبشاراوبن

اقامتدرروستایسنگده

روز دوم :  
حرکتازسنگدهبهسمتفیروزکوهورودافشان

بازدیدازغاررودافشانوصرفناهاردرفیروزکوه
بازگشتبهسمتپلسفیدودریاچهشورمست

بازگشتبهساری

جنگل راش
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ــه  ــان ب ــد و گذرت ــفر کردی ــمال س ــه ش ــه ب ــار ک این ب
ــل   ــاد کمی تام ــوس افت ــال چال ــط و خ ــوش خ ــاده خ ج
ــور از  ــاد و عب ــد از مرزن آب ــی بع ــیری فرع ــد. مس کنی
ــه مــرداب قرمــز ســحرانگیزی  میــان جنگل هــا شــما را ب

هدایــت می کنــد.   
شــما در 10 کیلومتــری جنــوب غربــی شــهر چالــوس و 
ــتید.  ــاد هس ــهر مرز ن آب ــی ش ــمال غرب ــری ش 15 کیلومت
ــاد بگذاریــد و ســراغ روســتای  ــه جنــگل محمدآب قــدم ب
ــای  ــگل و نزدیکی ه ــن جن ــد. در دِل ای ــو را بگیری طالج
همیــن روســتا، مــرداب هســل بــا رنــگ ســحرانگیزش بــه 

شــما طبیعت دوســتان خوش آمــد می گویــد.
ــود را دارد.  ــاص خ ــگ خ ــل رن ــر فص ــل ه ــرداب هس م
ــگ و  ــز رن ــد قرم ــر می بینی ــن تصوی ــه در ای ــی ک رنگ
مربــوط بــه فصــل پاییــز اســت. دلیــل ایــن تنــوع رنــگ 
ــار و  ــتند، در به ــه هس ــای روی دریاچ ــود جلبک ه وج
ــتان،  ــز و زمس ــوند و در پایی ــگ می ش ــبز رن ــتان س تابس

ــی. ــری و نارنج ــز آج قرم
ــار  ــداران دیگــر کن  هســل چنــد دهــه اســت کــه دام
ــت ها،  ــتگاه الک پش ــاال زیس ــد و ح ــی نمی کنن آن زندگ

ــت. ــا و زالوهاس وزغ ه
برنامــه طبیعت گــردی در ایــن مســیر ســبک اســت. بخشــی 
ــاران فصلــی هــم  ــا ب از مســیر ِگلــی اســت و ممکــن اســت ب
ــش  ــی و کف ــب، باران ــش مناس ــن پوش ــد. بنابرای ــورد کنی برخ

ــید. ــته باش ــراه داش ــاقدار به هم ــوردی و س ــب کوهن مناس
                                                              عکس: داوود محمدی

هـسل
آبـگـیـر 

سحرآمیز 
چالوس
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دردلکوههــایســربرآســمان
ــه ــیتنگ ــرز،درنزدیک ــاییدهالب س
واشــی)ساواشــی(ونــهچنــداندور
ازآبشــارکمــرد،دریاچهشورمســت،
برجرســکتوشــکلشــاه،روســتایی
تاریخــیودیدنــیبــانــامهرانــدهدر
1۲۰کیلومتــريشــرقتهــراندر
جــادهفیروزکــوهودر1۲کیلومتــري
ــل۵و ــسازتون ــوه،پ شــهرفیروزک
ــه ــرارگرفت ــل۶ق ــهتون ــیدهب نرس
ــات ــهنمــرودازارتفاع اســت.رودخان

شــمالفیروزکــوهسرچشــمهمیگیــردوپــسازگذشــتنازچندیــنروســتا،از
جملــههرانــدهوســیرابکــردندشــتسرســبزهرانــدهبــهدشــتهایگرمســار
ــرآب، ــایپ ــون،رودخانهه ــایگوناگ ــارازغاره ــهسرش ــنمنطق ــزد.ای میری

درههــایزیبــاومردمــیخونگــرماســت.
ــرود، ــدنم ــک،مانن ــزرگوکوچ ــایب ــارها،ورودخانهه ــارها،چشمهس آبش
گورســفید،ارجمنــد،دلیچــای)دلیچــهآو(،دیوانــهرودوساواشــی،درایــنطبیعت
کوهســتانی،چشــماندازهایبســیاردیدنــیوبیماننــدیرابــهوجــودآوردهانــد.
ــارس ــیت ــمهآبمعدن ــتخوانیوچش ــاراناس ــدهبیم ــیخم ــمهآبمعدن چش
ــرتاریخــیو ــهســویاینمنطقــهمیکشــاند.1۶۰اث بیمــارانســنگکلیــهراب
فرهنگــیوهمچنیــنپیســتاســکیفیروزکــوهدرغــربایــنشــهر،دژتاریخــی
فیروزکــوه،دژتندیــر،دژســرانزاکارونســرایگــدوک،غــاربورنیک،غاررودافشــان،
روســتایجلیزجنــد،روســتایارجمنــدنیــزورزشــکاران،طبیعــتدوســتانو

ــد. ــهســویخــودمیخوان ایرانگردهــاراب

ازهرانــدهتــاغــاربورنیــکدرحــدوددوســاعتپیــادهفاصلــهاســت.درفصــل
تابســتانهــوايدرونغــاربســیارخنــکودلپذیــراســت.

ایــنغــاردرارتفاعــاتمشــرفبــهدشــتهرانــدهقــرارگرفتــهوحــدود1۵۰
متــرازســطحدشــت،مرتفعتــراســت.دهانــهغــار1۹۵۰متــرودشــتهرانــده
1۸۰۰متــرارتفــاعدارد.بنابرایــنراهپیمایــیازآغــازراهدرروســتایهرانــدهتــا
ــان ــتانزم ــاعتدرزمس ــتانودوس ــمدرتابس ــاعتونی ــکس ــار،ی ــهغ دهان
میبرد.کمابیــش۷۰درصــدراهمســطحو3۰درصــدنیازمنــدکوهپیمایــیاســت.
دهانــهغــاربورنیــکبــابیــشاز1۸متــرارتفــاعو۶۰مترپهنــا،یکــیازبزرگترین

ــراناســت. ــاریای دهانههــایغ
بیشــترباغهــایروســتارادرختــانســیبتشــکیلدادهاســت.درکشــتزارها
ــه ــهاینک ــبتوج ــهجال ــود.نکت ــدهميش ــراواندی ــدوف ــزســیبزمینيوک نی
درروســتايهرانــدهگلنیــزپــرورشدادهميشــودکــهایــننیــززینــت
ــدهو ــورتزن ــهص ــاب ــنگله ــدنای ــادی ــود،ام ــرانميش ــيهايته گلفروش

بـورنیک
غـاری در 
ارتفاعات 
دشــــت 
هـرانـده

جعفر سپهری
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شــادابدردلطبیعــتلطــفدیگــريدارد.بارندگــی
احتمالــیوهــوایدلانگیــزپاییــزی،جــادویرنگهــا

ــدهدرانتظــارشماســت. ــویطبیعــتزن وب
منطقــه، ایــن فیــروزهای آســمان زیــر در
گونههــایدرختــانجنگلــیماننــدارس،زرشــک،
ــه، ــددرمن ــزار،مانن ــایمرغ شیرخشــت،وگونهه
ــادران،ماریتیغــالو گــون،باریچــه،اوینــس،بوم
ــه ــهب ــایمنطق ــاومرغزاره ــردرجنگله گلپ
ــبز، ــتسرس ــنطبیع ــورد.درای ــممیخ چش

پســتاندارانیچــونقــوچ،میــش،کل،بزکوهــی،
آهــو،گــرازوپلنــگوپرندگانــیماننــدکبــک،تیهــوودلیچــهوانــواع

ــد. ــیمیکنن ــدگانزندگ خزن
منطقــهشــکارممنــوعگاوده،مهمتریــنزیســتگاهحیــاتوحــشدرمنطقــه

اســت.

غار بورنیک ½
ایــنغــاربــاارتفــاع1۹۸۰متــرازســطحدریــادرجــادهدماونــد-فیروزکــوه
نزدیــکوحاشــیهجنوبــیروســتايهرانــدهواقــعاســت.ازهرانــدهتاغــاربورنیک
درحــدوددوســاعتپیــادهفاصلــهاســت.درفصــلتابســتانهــوايدرونغــار

بســیارخنــکودلپذیــرمیشــود.
ایــنغــاردرارتفاعــاتمشــرفبــهدشــتهرانــدهقــرارگرفتــهوحــدود1۵۰
متــرازســطحدشــت،مرتفعتــراســت.دهانــهغــار1۹۵۰متــرودشــتهرانــده
1۸۰۰متــرارتفــاعدارد.بنابرایــنراهپیمایــیازآغــازراهدرروســتایهرانــدهتــا
ــان ــتانزم ــاعتدرزمس ــتانودوس ــمدرتابس ــاعتونی ــکس ــار،ی ــهغ دهان
ــی ــدکوهپیمای ــدنیازمن ــطحو3۰درص ــدراهمس ــش۷۰درص ــرد.کمابی میب
اســت.دهانــهغــاربورنیــکبــابیــشاز1۸متــرارتفــاعو۶۰متــرپهنــا،یکــیاز

ــراناســت ــاریای ــایغ ــندهانهه بزرگتری

بورنیــکازنظــرســاختاری،غــاریتکتونیکــیاســتوتاالرهایبســیاربزرگو
بلنــدیدارد.ســازندهایآهکــیهــمدرجایجــایایــنغــاربــهچشــممیخــورد.
ایــنغــاردرزمــرهمناطــقدارایآثــارباســتانینیــزمحســوبمیشــودهرچنــد

کــهنشــانروشــنیازدورانگذشــتهدرآنبــهچشــمنمیخــورد.
راهپیمایــیدرطــولروســتادرحــدود1۰دقیقــهزمــانمیبــرد.ســپسبــه
آغــازمســیرغــارخواهیــمرســید.درکنــارباغهــاورودخانــهراهپیمایــیکــردهو

ازطبیعــتزیبــایخــدادایلــذتخواهیــدبــرد.
ــر ــهنزدیکت ــهرودخان بعــدازحــدود۲کیلومتــرپیــادهرویســبکمســیرب
ــه ــاررودخان ــتادرکن ــرفناش ــرایص ــبب ــیمناس ــاجایگاه ــود.اینج میش
اســت.پــسازحــدود1ســاعتراهپیمایــیســنگینتربــهآغــازیالــیخواهیــد
رســیدکــهگــردهیــالکنــاریآنپوشــیدهازدرختــانکاجاســت.بهتــراســت

مســیررابــهصــورتتــراورزتــارســیدنبــهخــطالــراسیــالطــیکنیــد.
دهانــهغــاردرپشــتدویــالازکوههــايپیرامــوندهبــهگونــهايپنهانشــده
اســتکــهگوئــيمشــتاقایــننیســتکــهدســتانســانهابــهآنبرســدوخــود

راپشــتکوههــاپنهــاننمــودهاســت.
ازایــنروبــرايکســانيکــهبــدونراهنمــابــهمنطقــهبرونــدیافتندهانــهغار
مشــکلخواهــدبــود.نشــانیمهــمآنپــسازگــذرازآخریــنپیــچمســیر،دو
عــددکاجتنــاوراســتکــهشــمارابــهســویغــارکــهگویــادهانــشمیخواهــد

شــماراببلعــد،راهنمایــیمیکنــد.
پــسازآندرحــدودیــکســاعتبعــدبــهدهانــهغــارخواهیــدرســید.
بعــدازکمــیاســتراحت،بــاپوششــیمناســب
ــه ــد.هرچ ــارش ــوانواردغ میت
نســبتبــهدهنــهغــاربهســمت
پاییــنپیــشرویــدازمقــدار
ــر ــدهوب ــمش ــارک ــناییغ روش
زیباییهــایآنافــزودهمیشــود.
غــاربورنیــکدارایدوتــاالراســت،از
چکندههــا،چکیدههــاوســتونهای
آنبازدیــدنمــودهونیــزتاریکــیمطلق
وتــرسشــیرینآنرانیــزتجربــه

نماییــد.
ــور ــچگاهن ــارهی ازآنجــاکــهدرونغ
ــرمایي ــد،س ــودنميبین ــهخ ــابراب آفت
را شــما انتظــار پیشبینــي غیرقابــل
ميکشــد.ازایــنروبــردنلبــاسگــرم
ضــرورياســت،حتــياگــرزمــانبازدیدشــما
درگرمــاي۴۵درجــهمــردادمــاهباشــد.درون

ــاي ــاوداالنه ــارازتاالره ــهدلیــلغ متفاوتــيتشــکیلشــدهاســتکــهب
ــهرنگهــاي ــيراب ــاوچکیدههــايفراوان ــارچکندهه ــودنســاختارغ آهکــيب

ــد. ــواندی ــارميت ــگدرونغ ــفیدرن ــاس ــگت ــمرن ــوهايک قه
پــسازگذشــتنازپلــهايســیمانيکــهحــدوداازپنجــاهپلــهتشــکیلشــده
اســتدوعــددتــاالراصلــیوجــوددارد.تــاالرســمتراســتبــاطــيزمانــيدر
ــرايکوهنــوردانوگردشــگران ــنبســتميشــود.البتــهب حــدود1۵دقیقــهب
عــادي.امــاغارنــوردانورزیــدهبــرايرفتــنبــهتــاالربعــديازدیــوارهپایانــيایــن

تــاالربــاالرفتــهوبــهتــاالرســمتچــپراهپیــداميکننــد.
نکتــهجالــبتوجــهدرایــنتــاالرتابلــويگــروهکوهنــورديقدیمــياســتکه
نــامچندیــنکوهنــوردبــرآنحــکشــدهوتاریــخســال13۴۲رابهشــمانشــان
ميدهــدوناخــودآگاهشــمارابــه۵۵ســالپیــشمیبــردکــهخــودميتوانــد
بــهعنــوانیــکشــيعتیقــهدرنظــرگرفتــهشــود!وامــاتاالرســمتچــپرانیز
ميتــوانبــاگــذرکــردنازچندیــنراهــرويتنــگبازدیــدکــردکــهمقــداري

نیــازبــهمهارتهــايســنگنــورديدارد.

بارندگــی
رنگهــا

منطقــه،
زرشــک،
ــه، درمن

انــواع و دلیچــه و تیهــو

ســاعت یــک حــدود در آن از پــس
کمــی از بعــد

آن
و

نماییــد.
از

ــاب آفت
رقابــلیرقابــلیرقابــل یغیغ
شــد.کشــد.کشــد. کميکمي

ضــروري
گرمــاي در

در  بورنيك  غار  تا  هرانده  از 

حدود دو ساعت پياده فاصله 

ارتفاعات  در  غار  این  است. 

قرار  هرانده  به دشت  مشرف 

آغاز  از  راه پيمایی  و  گرفته 

تا  هرانده   روستای  در  راه 

نيم  و  ساعت  یك  غار،  دهانه 

در  ساعت  دو  و  تابستان  در 

زمستان زمان می برد



44

۷
 

   
همزمــانبــاپــروازپرتوهــایخورشــیدجهانتــابکــهســپهرنیلگــون
ــهچشــمآســمان راروشــناییمیبخشــدونیزههــایزریــنخــودراب
اســت،مــانیــزدردلکوهســتانســترگوخشــنالبرزکــوه،واردجــاده
ــان ــایخرام ــویم.قطرکه ــوهميش ــانهایفیروزک ــویافس ــازتودرت م
ــد ــاخوشآم ــهم ــههاب ــررویشیش ــودب ــگخ ــاضربآهن ــاران،ب ب
میگوینــد.ناشــتارادرجــوارباغهــایپربــارفیروزکــوهبــاعطــر
ــذرگاه ــاگ ــم.اینج ــتمیکنی ــتانیچاش ــایکوهس ــزگله دلانگی

مازنــدراناســت.
مازنــدران،ســرزمینچشــماندازهایرویایــی،رودهــا،ســواحلزیبــا،
ــا، ــي،تاالبه ــمههایمعدن ــود،چش ــایمهآل ــارها،درهه ــا،آبش غاره
و سرســبز کشــتزارهای شــالیزارها، میــوه، باغســتانهای
جنگلهــایانبــوهدامنههــایالبــرزاســت.جایــیکــهســبزیجنــگل
بــهآبــیدریــاآمیختــهودرفراســویجنگلهــا،قلههــاســربــهفلــک
ــه ــنقل ــانبلندتری ــنمی ــتودرای ــرفاس ــیدهازب ــیدهوپوش کش

ــد«. ــران»دماون ای
درنزدیکــیزیــرآبمیایســتیمببینیــمچگونــهپیــروزیاراده

ــل ــاپ ــوهتراشــیدهت ــنک ــندرســراچهدلای ــی،جــادهایآهنی ایران
ورســکهــرروزوشــامگــذرگاهاســبهایپوالدیــنغــرانباشــدومــا
محــوتماشــایآندرهوایــیدلانگیــزوبــاطــراوتدقایقــیراســپری
ــه ــهب ــهشــدهک ــروگرفت ــامذب ــکرودبن ــرآبازی ــامزی ــم.ن میکنی
معنــیآبروشــنورواناســتکــهازشــیبتنــدارتفاعــاتذنگالــودر
غــربشــهرسرچشــمهمیگیــرد.واژهزییــازیــوبــهمعنــیصــافو

ــود. ــهمیش ــهگفت ــهرودخان روشــنوواژهروب
ازپــسآنبــهپلســفیدميرســیمواینــکبایــدسرمســت
دامنههــای بیشــهای ارتفاعــات بیماننــد، چشــمانداز ســبزي از
البرزکــوه،دلرابــهشــوقفریبنــدهشورمســتســپرد.جــادهدرپهنــه

فردوسســانجنــگلبــهپایــانمیرســد.
بــرايدیــدارازدریاچــهشورمســتازمســیريبــاشــیبتنــدبــاال
ميرویــمتــاازالبــايدرختــانتنومنــدتوســکابــاشــاخههایدرهــم
تنیــده،نمــایدریاچــهرابــهچشــمانخــودمهمــانکنیــمکــهطنــاز
چهــرهدربوریــايمــواجســبزکشــیدهوبــهکرشــمهوغمازي،عاشــقان
طبیعــترابــهســویآبشــیرینوزاللخــودپیــشميخوانــد.چــه

رسمسِت
 شورمست

                        
                    جعفر سپهری
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ــت ــیقام ــافروتن ــهب ــیک ــارهدرختان ــتنظ ــشاس ــاوزندگيبخ زیب
ــهســویآبدریاچــهپیــشکشــیدهاند. رعنــایخــودراب

ــعو ــزارمترمرب ــون،پانزدهه ــشبیضیگ ــهکمابی ــندریاچ ــهای پهن
میانگیــنژرفــایآن۵متــراســت.نــهرودیبــهآنمیریــزدونــهآبــی
ــایدریاچــههســتند ــنچشــمههایزاللژرف ازآنخــارجمیشــود.ای
ــد.غــرب ــهدلآنگســیلمیدارن ــغآبگــوارایخــودراب کــهبیدری
ــی ــهزیبای ــارآورب ــتزارهایب ــمالآنراکش ــوهوش ــگلانب آنراجن
ــان ــدهدردرخت ــه،پیچی ــندریاچ ــدای ــماندازبیمانن ــد.چش آراییدهان
تنومنــدودرهــمتنیــدهتوســکا،آنرابــهیکــیاززیباتریــنمکانهــای
ــيدر ــيدیدن ــت.مکان ــودهاس ــلنم ــرانتبدی ــیته ــیدرنزدیک دیدن

ــتوپیو... ــونشورمســت،راس ــتاهاییهمچ ــیهروس حاش
پــسازبرپایــیچادرهــادرکنــاردریاچــه،سرمســتازبــاده
شورمســت،بــهجنگلنــوردیپرداختیــموپــسازیــکســاعت
راهپیمایــیبــهچشــمهایگــوارارســیدیمکــهدودرخــتبســیارتنــاور
ــد.در ــهبودن ــرگرفت ــفآنرادرب ــرک ــانب ــانج ــوندونگهب همچ
ــر ــپیدسراس ــیس ــهپرنیان ــودک ــیدب ــنخورش ــایفروخفت هنگامهه

ــدارمــاشــد. ــارانمهمان جنــگلودریاچــهراپوشــانیدوقطرکهــایب
ــهآوای ــپردنب ــوشس ــتوگ ــهشورمس ــارهدریاچ ــبمانیدرکن ش
جانبخــشطبیعــتدرهــوایخنــککوهســتان،وبرخاســتنبــانــوای

ــد. ــدش ــازدودهنخواه ــزازیاده ــدگانهرگ ــادافزایپرن ش
بهگاهپگاهبودکهبهیالکوههالغزیدکمکمپنجهخورشید

هزاراننیزهزرینبهچشمآسمانپاشید
ــودندریاچــهوقــرارگرفتــنآندرنزدیکــي زیبایــيورویایــيب
جاذبههــايدیگــرماننــدتونــلکــدوکوپــلورســک،بــرجالجیــم،
شــاهکوه، ســاختماني خرابههــاي باونــد، بــرج رســکت، بــرج
ــو، ــيدژ،دژاوالددی ــو،کرکل ــال،دژکنگل ــاکرکچ ــايکیج غاره
آبشــاردراســلهزیــرآب،آبشــارفصلــيورســک،غــاراســپهبد
ــن ــیای ــهارزندگ ــمب ــتایاوری ــدوکوروس ــایگ ــید،کلیس خورش

میافزایــد. منطقــه
ــش ــونوبازتاب ــانوکوههــايپیرام ــادرخت درهمآمیختگــیآبب
طبیعــتفریبــادرآبدریاچــه،بــهویــژهدرپاییــز،جلــوهاي

بیماننــدوویــژهبــهمنطقــهميبخشــد.

پهنه این دریاچه کمابيش 
بيضی گون، پانزده هزار 

مترمربع و ميانگين ژرفای 
آن 5 متر است. نه رودی 
به آن می ریزد و نه آبی 
از آن خارج می شود. این 

چشمه های زالل ژرفای 
دریاچه هستند که بی دریغ 

آب گوارای خود را به دل آن 
گسيل می دارند
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z  اســتان مازندران همواره به عنوان قطب
گردشگری ایران شــناخته شده و همین امر 
انتظارات گردشگری را از این منطقه باال برده 
است. شــما چه ظرفیتهای ویژه ای را برای 
توسعه صنعت گردشگری در استان مازندران 

در نظر گرفته اید؟
اســتانمازنــدرانبــهطــورمشــخصازلحــاظ
ســرزمینیاســتعدادهایفراوانــیداردکــههرکــدام
درجــایخــودیــکجاذبــهگردشــگریهســتند.
ــنقابلیــترادارد ــاای ــایمنطقــهم طبیعــتزیب
کــههمــهســایقرابهســمتخــودجلــبو
ــه ــدک ــمدماون ــهاس ــدهایب ــد.پدی ــذبکن ج
مکانهــای و آبگــرم چشــمههای پیرامونــش
کوهنــوردی و طبیعتگــردی بــرای پرجاذبــه
ــگری ــهگردش ــکجاذب ــوانی ــهعن ــودداردب وج
قــویبایــدمــوردتوجــهقــرارگیــردکــهمتأســفانه
ــهآنتوجــهالزمرانداشــتیم.اینجــا ــروزب ــاام ت
یکــیازمحورهایــیاســتکــهدرحــالحاضــردر
ــهتوســعه،هــمدربحــثگردشــگری ســندبرنام
وهــمفرهنگــیوورزشــیبــهآنپرداختیــمودر

ــهاســت. ــرارگرفت دســتورکارق
بــراینمونــه،دیــوارهَعلـَـمکــوهیــاجنگلهــای
منظــوره چنــد فرصتهــای اســتان ایــن
اختیــار در را طبیعــت حــوزه در گردشــگری
ــه ــتشــودب ــردرســتمدیری ــهاگ ــدک میگذارن
ــوانیــکفرصــتمیتواننــددرجهــتحفــظ عن

بومگــردیوگردشــگریتأثیرگــذارباشــند.
موضــوعدیگــردراســتانمازنــدرانبحــث
دریاســت.دراصــلتــابــهامــروزدرســاحل،
ــدی ــرایبهرهمن ــاتمناســبب تأسیســاتوامکان
ــارنداشــتهایم ــنموهبــتخــدادادیدراختی ازای
ــد ــهبتوانن ــانهم ــهفرهنگم ــهب ــاتوج ــهب ک
ــت ــد.درجه ــتفادهکنن ــیاس ــهخوب ــاب ازدری
ــوانفرصــت ــهعن ــاب ــزدری ــینی تفریحــاتدریای
گردشــگریبــرایمســافرهامغفــولمانــدهاســت.
ــه ــادی،ازجمل ــراقتص ــایدیگ ــادرمقولهه دری
ــی ــلدریای ــلونق ــنحم ــروریوهمچنی آبزیپ
ــتفاده ــورداس ــترم ــببیش ــهمرات ــتب میتوانس
ــارابیــشاز ــیشــهرهایســاحلیم باشــدوحت

ــد. ــقبخش ــشرون پی
نکتــهدیگــریکــهدربخــشگردشــگری
مازنــدرانبایــدمــوردتوجهقــرارگیرد،گردشــگری
مدیریــتشــدهبــامحوریــتتورگردانــیاســتکــه
تــابــهامــروزبــهآنپرداختــهنشــدهیــااگــرهــم
شــدهبــهصــورتســازمانیافتهومنســجمنبــوده
اســت.ایــنموضــوعازجملــهمــواردیاســتکــه
ــتانداری ــراس ــدنظ ــیم ــایآت دربرنامهریزیه
مازنــدرانقــراردارد.ازســویدیگــر،توســعه
زیرســاختهایشــبکهحمــلونقــلاســتان
مازنــدرانالزماســتازخودرومحــوریبــهســمت
ــیاز ــد.یعن ــوقیاب ــیس ــایترکیب حملونقله
ریــلوجــادهوســامانههایحمــلونقــلدریایــی

ــود. ــتفادهش ــیاس ــورتترکیب ــهص ــیب وهوای
اینهــاهدفگذاریهایــیاســتکــهصــورت

ــهاســت. گرفت
ازجملــهاقداماتــیکــهدرهمیــنمــدتکوتــاه
حضــوربنــدهدراســتانبــهانجــامرســیدهاســت،
همــکارییــکســرمایهگذاربــااهلیــتوبــا
ــیوارش، ــتاســت.شــرکتهواپیمای ــابقهمثب س
ــرده ــدرانرااخــذک ــروازدراســتانمازن مجــوزپ
وازفعالیــتآندراواخــرخردادمــاهســالجــاری
ــای ــهبرنامهریزیه ــهب ــاتوج ــد.ب ــیش رونمای
پروازهــای مردادمــاه اواخــر از شــده، انجــام
ــدو ــدش ــرارخواه ــیبرق ــرکتهواپیمای ــنش ای
ــه ــتک ــورتاس ــنص ــهای ــرحب ــماندازط چش
یــککانــونپــروازیمنطقــهایرادرحــوزهخــزر
ــاهــمموجــبتســهیلوتســریع ایجــادکنیــمت
ــهگردشــگردرحــوزهدریــای درتجــارتومبادل
ــهشــود،هــمازفرصتهــای خــزروآســیایمیان
حمــلنقــلهوایــیبهرمنــدشــویموهــمبتوانیــم
ــد ــهمیتوان ــیک ــرایارتباطهای ــنفرصــتب ازای

ــم. ــداســتفادهببری ــهوجــودبیای ب
دریــایخــزروحاشــیهآنهمیشــهبــرایمــا
یــکفرصــتطایــیبــودهکــهمیتوانســتیمپــل
اقتصــادیراهــمبــرایگردشــگرهــمبــرایتجــار
ــیاز ــدبخش ــامیتوان ــهم ــم.منطق ــمکنی فراه

کریــدورشــمال-جنــوبباشــد.
درمازنــدرانســهبنــدروســهفــرودگاهوجــود

اســتان مازنــدران بــه عنــوان قطــب اصلــی گردشــگری ایــران، 
ــعه  ــای توس ــا و برنامه ریزی ه ــیاری از طرح ه ــد بس ــواره مقص هم
«وارش» در  گردشــگری بــوده اســت. به تازگــی خط هوایــی 
ســاری مرکــز اســتان مازنــدران آغــاز بــه کار کــرد تــا بــه عنــوان 

کانــون پــروازی اســتان مازنــدران نقــش ایفــا کنــد. 
ــی  ــای حمل و نقل ــدران، چالش ه ــتان مازن ــدار در اس ــعه پای توس
ــی  ــوی اختصاص ــوع گفت و گ ــگری موض ــت گردش ــت صنع و ظرفی
ماهنامــه ســفر بــا مهنــدس محمــد اســالمی اســتاندار مازنــدران 

اســت.  
او دانــش آموختــه مهندســی راه و ســاختمان از دانشــگاه 
تکنولــوژی دیترویــت میشــیگان آمریــکا در ســال 135۸ در مقطع 
کارشناســی و همچنین کارشــناس ارشــد مهندســی راه و ساختمان 

 MBA از دانشــگاه تولیــدو اوهایــو آمریــکا در ســال 1360 و دارنــده
ــال رودز  ــگاه روی ــترک دانش ــوردی مش ــی هوان ــت جهان مدیری
کانــادا و دانشــگاه شــریف در ســال 13۸3 اســت. مدیریت پــروژه و 
عمــران اجرایــی بخش عمــران بنیــاد مســتضعفان، مدیریــت عامل 
شــرکت صنایع هواپیماســازی ایران، ریاســت موسســه آموزشــی و 
تحقیقاتــی صنایــع دفاعــی، معاونــت امــور تحقیقاتــی و صنعتــی 
وزارت دفــاع، و معاونــت مهندســی پدافنــد غیرعامــل وزارت دفاع 
و دبیــری ســتاد توســعه ســواحل مکــران از جملــه ســوابق کاری 

مهنــدس اســالمی طــی دوران فعالیتــش اســت.  
مهنــدس اســالمی معتقــد اســت کــه تســهیل رونــد 
ــدران  ــتانداری مازن ــم در اس ــای مه ــرمایه گذاری از  اولویت ه س
ــد.  ــاه کن ــاالری ها را کوت ــد دیوانس ــد رون ــه می توان ــت ک اس

بـرنامه ریزی یکـپارچه 
پیش نیاز توسعه پایدار 
گردشگری در مازندارن

 مهندس محمد اسالمی  استاندار مازندران در گفت  وگوی اختصاصی با ماهنامه سفر:
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ــارشــد۲۵ ــاًب ــرودگاهجمع ــنســهف داردودرای
درصــدیکــهدرســال۹۶اتفــاقافتــاد،حــدود
۵۵۰هــزارنفــرمســافرجابجــاشــدند.بــاتوجــهبه
ظرفیــتجــذبمســافردرایــناســتاندســتکم
ــاشــش ــتت ــهظرفی ــنقابلیــتوجــودداردک ای
ــوردر ــنمنظ ــههمی ــد.ب ــداکن ــاءپی ــرارتق براب
اختیــارداشــتنخــطهوایــیاختصاصیکــهمتعلق
ــیو ــیرهایداخل ــدمس ــدوبتوان ــتانباش ــهاس ب
بینالمللــیرابرنامهریــزیکنــد،ضــرورتدارد.
نــاوگانهواپیمایــیخــطهوایــیوارشپنــجفروند
بوئینــگ۷3۷ســری3۰۰و۵۰۰اســتکــهیــک
ــیاســت. ــی Low cost Carrier واقع خــطهوای
درایــرانمــاشــرکتهواپیمایــیازایــندســتبــه
ــی ــنخــطهواپیمای طــورواقعــینداشــتهایموای
ــوی ــدالگ ــاوگانمیتوان ــین ــببیکپارچک ــهس ب

چنیــنکســبوکاریدرکشــورباشــد.

z  در بحث سواحل  شمال، عموما با پدیده ساخت و

سازهای ناموزون روبرو هستیم. چه نهادهای عمومی 
و چه بخش خصوصی به شــکل های مختلف ساحل 
را اشغال کردهاند و فرصت  اســتفاده مردم از دریا 
را گرفته اســت. در چنین شرایطی برای آزادسازی 

سواحل چه باید کرد؟ 
ــا ــمدری ــرحری ــون،۶۰مت ــبقان ــهموج ب
ــهجــزبندرهــا،پایگاههــاینظامــی آزاداســتب

ــوزه ــهدرح ــادیک ــایاقتص ــیوواحده دریای
ــای ــلاقتض ــهدلی ــدوب ــروریکارمیکنن آبزیپ
ــته ــارداش ــاحلرادراختی ــدس ــتقرار،مجازن اس
باشــند،هیــچکــسدیگــریاجــازهنــداردمالــک
ســاحلباشــد.متأســفانهدرگذشــتهغفلــتدراین
زمینــهصــورتگرفتــهویــکســریازافراد،اســناد
ــاف ــهخ ــدک ــاحلگرفتهان ــرایس ــیب مالکیت
قانــوناســت.ایــنمــواردازمســیرحقوقــیدرحال
بررســیاســت.دربرنامــهپیشبینــیشــدههــرجــا
کــهســاحلآزادشــدهاســت،طبــقپروتکلهایــی
ــهرداریهاو ــارش ــمدراختی ــمکردهای ــهتنظی ک
یــاســرمایهگذارهاقــرارگرفتــهتــابــرایاســتفاده

ــود. ــرداریش ــردمبهرهب ــومم عم
فضاســازی بــا مکانهایــی برنامــه، طبــق
وامکانــاتمناســبســاختهشــدهکــهمــردم
میتواننــدمــورداســتفادهقــراردهنــدوهمچنیــن
ــی ــاتدریای ــرایتفریح ــیب ــایتفریح مجتمعه
بانــوانوآقایــانســاختهشــود.طبــقبرنامــه
ــر ــتکم۸وحداکث ــهدس ــودک ــیمیش پیشبین
ــه ــیس ــزرط ــایخ ــاحلدری ــعدرس 1۲مجتم

ــود. ــداثش ــدهاح ــالآین س
اولیــنمجتمــعتفریحــیدرنمــکآبــرود
ــی ــعتفریح ــهمجتم ــتک ــداثاس ــالاح درح
بزرگــیاســتوکمــکمیکنــددریــاومجموعــه
ــامفصــول ــیآندرتم ــیوآب ــایتفریح ورزشه

ســالمــوردبهرهبــرداریقــراربگیــرد.بــاامکانــات
پیشــرفتهایکــهدرطراحــیآنپیشبینــیشــده
ــی ــددرمحیط ــانمیتوانن ــاوآقای ــت،خانمه اس
امــنوبــاآرامــشبــهتفریحــاتدریایــیبــا
کیفیــتدسترســیداشــتهباشــند.همچنیــن
ســالنهای و آبــی ورزشهــای و اســتخرها
گوناگونــیپیشبینــیشــدهکــهمیتوانــدمکمــل
ــر ــهردیگ ــارش ــد.درچه ــیباش ــاتدریای تفریح
ــم ــموتفاه ــرهکردهای ــاســرمایهگذارمذاک ــمب ه

ــود. ــامش ــرمایهگذاریانج ــدهس ش

z  ما شــاخه های مختلــف راه ارتباطی با  

شــمال ایران داریم.  جاده  رشــت،  جاده 
چالوس،  هراز  و اتوبان تهران - شمال هم که 
در حال ســاخت است. اما در روزهای تعطیل 
شاهد انبوه مســافران و ترافیک در مسیرها 
هســتیم و جاده کناری دریا کشش این همه 
خودرو را ندارد و طرح توسعهای در این زمینه 
دیده نشده اســت. برای حل این  مشکل چه 

فکری کرده اید؟
بــهنکتــهدرســتومهمــیاشــارهکردیــد.اگــر
اخبــارمازنــدرانرادرایــنچنــدمــاهاخیــردنبــال
کــردهباشــید،میبینیــدیکــیازبرنامههــای
ــالاجــرایآنهســتیم، ــهدنب ــهب اعــامشــدهک
توجــهبــهحمــلونقــلترکیبــیبــرایمازنــدران
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اســت.یکــیازاولویتهــا،حمــلونقــلریلــیو
احــداثراهآهــنبرقــیپرســرعتتهــران-شــمال
اســت.ایــنخــطمیتوانــددرنیــمســاعت،
ــد ــاند.مانن ــمالبرس ــهش ــرانب ــردمراازته م
همیــنخــطرادرســهالیــهبــهصــورتترامــوا،
مونــوریــلیــاLRTدرسرتاســرنــوارشــمالیدر
ــکخــط ــای ــهخطــهشــمالراب ــمک نظــرداری
راهآهــنبرقــیبــههــموصــلمیکنــد.بــهایــن
ــا ترتیــبشــبکهحمــلونقــلترکیبــیهمــراهب
اقامتگاههــاومجتمعهــایتفریحــیدرچنــد
ــروژه ــنپ ــممتصــلمیشــوند.ای ــهه ایســتگاهب
ســنگینیاســتکــهازخیلــیســالپیــش،
ــرای ــت.اج ــدهاس ــروعش ــهآنش ــاتاولی مطالع
ایــنپــروژهمســتلزمعبــورازالبــرزاســتکــهباید
ســازمانزمینشناســیمطالعــاتآنراانجــام
ــهو ــورتگرفت ــعالزمص ــیمناب ــد.پیشبین ده
ــارکتوزارتراهو ــامش ــاب ــدهت ــزیش برنامهری
شهرســازیوراهآهــنواســتانداریوازطریــق
ســازمانزمینشناســی،خــوراکاولیــهبــرای
مشــاورسوئیســیفراهــمشــودتــاآنهــابتواننــد
مســیریابیکننــدومــابراســاسمطالعــاتآنهــابــا
بهتریــنســرمایهگذاریکــهمیتوانــدایــنپــروژه

ــهتفاهــمبرســیم. ــد،ب ــیکن رااجرای
دومیــنبحــثمــوردنظــر،بحــثاتوبــاناســت
کــهبــهمــوازاتبحــثریلــیبایــدکاربشــود.مــا
ــهمعنــایواقعــیآزادراه ــیکــهب درشــمالاتوبان
باشــددراختیــارنداریــم.اولویــتاول،جــاده
میشــود مازنــدران وارد کــه وقتــی شــمال،
مســیرســاری-قائــمشــهراســتکــهوزارت
راهوشهرســازیمطالعــاتاولیــهراانجــامداده
ــی ــاتمال ــیازمؤسس ــایک ــهب ــاتیک ودرجلس
ــد ــارکتکنن ــدمش ــرارش ــتیم،ق ــاداش وبانکه
ــن ــانراازطرفی ــناتوب ــازاولای ــمف ــابتوانی ت
بــهســمتشــرقوغــربگســترشدادهواز
قائمشــهر-بابــلوآمــلوهمیــنطــوررامســرو
بــهســمتبهشــهروبــهســمتگلــوگاهومســیر
ــته ــانداش ــنوآس ــیریام ــهمس ــرگانادام گ
ــی ــادمقاومت ــعهاقتص ــندرتوس ــیم.بنابرای باش
ــدهودر ــبش ــورتصوی ــا1۲مح ــهب ــتانک اس
دســتورکارمــااســت،آزادراه،خــطآهــنبرقــیبه
عــاوهجادههــایموجــود،راهحلهایــیبــودهکــه
ــعه، ــمتوس ــهشش ــمودربرنام ــشگرفتهای درپی
ــرک ــوانمح ــتعن ــروژهتح ــهپ ــهالی ــنس ای
اقتصــادیحمــلونقــلپیشبینــیمیشــود.
همچنیــنتمرکــزویــژهایرویاصــاحوضــع
ــع ــرایرف ــالب ــوانمث ــهعن موجــودگذاشــتیم.ب
ترافیــکســنگینجــادهفیروزکــوه،ســوادکوه،بــا
تغییــر وهمچنیــن  تماممــدت پیگیریهــای
فنــیومهندســیکــهدادهشــد،حــدود۷کیلومتر
دیگــرازایــنجــادهچهــارخطــهبــاتعــدادزیــادی
ــددر ــرمیش ــوع11کیلومت ــهدرمجم ــلک تون
تاریــخ۲۷اســفند۹۶بــاحضــوروزیــرمحتــرمراه

ــه، ــقبرنام ــید.طب ــاحرس ــهافتت ــازیب وشهرس
حداکثــرتــاپایــانتیرمــاهحــدود۹کیلومتــردیگر
ازایــنجــادهچهــارخطــهافتتــاحمیشــودو۸۰
درصــدپــروژهبــهانجــاممیرســدکــهپیشــرفت
قابــلماحظــهایاســت.بقیــهجــادههــمســهپل
بــزرگاســتکــهبــررویدرههــایعمیقســاخته

ــروژهدرحــالاحــداثاســت. میشــودوپ
اســاسمطلــبایــناســتکــهمــاســعیکنیم
بــاجامعــههتلدارهــاودفاتــرمســافرتی،بســتههای
ســفرطراحــیکنیــمبــهنحــویکــهمــردمفقــط
بــاخــودرویخودشــانســفرنکننــد.اگــرایــنکار
انجــامشــودوقیمتهایــیبگذاریــمکــهجــذاب
ــدران ــایمازن ــغالهتله ــباش ــمضری ــد،ه باش
ــرایســفر افزایــشپیــدامیکنــدوهــمتقاضــاب
ــم ــد.امیدواری ــاخــودروشــخصیکاهــشمییاب ب
ــل ــلونق ــبکهحم ــدوش ــاقبیفت ــناتف ــهای ک
ــددر ــیوارشبتوان ــژهخــطهوای ــهوی ــیب ترکیب
تعامــلوبرنامهریــزیبــاجامعــههتلــداران،از
اواخــرمــردادواوایــلشــهریورماهایــنبســتههای
ــردهو ــهک ــیعرض ــورتآزمایش ــهص ــفرراب س

رشــددهــد.

z  آیا اشــاره فرمودید،  ریلی که  در بخش 
استفاده  برای شمال  که میخواهد  ریلی  این 
شود، مبدأ - مقصد است؟ به این ترتیب که از 
تهران فقط به منطقه خاصی در شمال می رود 
یا از شــمال به جاهای مختلف انشعاب پیدا 

میکند؟
پــروژهراهآهــنشــمالازیــکطــرفبــه
اینچهبــرونوترکمنســتانوازطــرفدیگــربایــد
ــه ــاآســتاراادام ــیوصــلشــودســپست ــهانزل ب
پیــداکنــد.بنابرایــنخــطآهــنواتوبــانمنطقــه
خــزردرحقیقــتمســدوددرمرزهــایمــانیســت.
مــاجلســاتیهــمطــیماههــایاخیــربــامجمــع
ــزر ــهخ ــاحلیناحی ــتانس ــهاس ــتاندارانس اس
ــم ــهتفاه ــواردیک ــیازم ــمویک ــکیلدادی تش
کردیــمســرمایهگذاریمشــترکبــرایخــط
آهنهــاواتوبانهایــیبــودکــهمنفعــتمشــترک
داریــم.خــطترانزیتــیناحیــهنــوارشــمالیکشــور
ــتان ــمالگلس ــروندرش ــهاینچهب ــوهب ازفیروزک
ــور ــدرانعب ــرگانومازن ــهازگ ــدهک ــلش وص
میکنــدوخــطبرقــیگرمســار-اینچهبــرون
ــاخته ــریس ــطدیگ ــوازاتآن،خ ــهم ــتوب اس
میشــودودرحقیقــتمســیربــرایرفــتو
ــهورســک برگشــت،دوخطــهمیشــود.درمنطق
ــت ــهنیس ــیردوخط ــاختمس ــکانس ــونام چ
تمهیــداتدیگــریدرپــروژهدرنظــرگرفتــهشــده

اســت.

z  برخالف سایر اســتان ها که برای جذب 

به شــکل های مختلف جذابیت  گردشــگر 
ایجاد می کنند، اســتان مازنــدران به طور 

نهــادی و طبیعی این جذابیــت برای جذب 
گردشگر را دارد. البته در کنار سودمندی های 
اقتصادی که برای مــردم آن منطقه دارد و 
و  هتلداری  زمینه  در  که  سرمایه گذاری هایی 
جنبه های مختلف دیگر جذب گردشــگر در 
استان صورت می گیرد، آثار تخریب کننده ای 
هم ایجاد شــده اســت. تخریب زمین های 
کشاورزی و شــالیزارها  و تخریب جنگل از 
جمله این موارد اســت.  برای حفظ زیبایی 

محیط زیست استان چه برنامه ریزی دارید؟
ــی ــیازآفتهای ــتیک ــطزیس ــبمحی تخری
اســتکــهنصیــباســتانهایشــمالیشــده
کــههــمنظــارتنشــدههــمپاســخمدونــیبــرای
نیازهــایمــردموجــودنداشــتهاســت.ایــناســت
ــاارزش ــبشــدهوزمینهــایب ــاغال کــهتقاضاه
وبســیارحاصلخیــزاســتانرادچــارآســیبکــرده

اســت.
ــورای ــتدرش ــابقهعضوی ــلس ــهدلی ــدهب بن
ــناهســتم. ــابقهآش ــنس ــاای ــازیب ــیشهرس عال
ــود ــهطــورمفصــلبحــثشــدهب ایــنموضــوعب
عالــیشهرســازیدرســال۹۵ ودرشــورای
جهــاد وزارت گرفــت. صــورت آسیبشناســی
ــردوشــخص ــریک ــیپیگی کشــاورزیهــمخیل
ــی ــایحجت ــاورزیآق ــادکش ــرمجه ــرمحت وزی
ــهشــورایشهرســازیمراجعــه چندیــنجلســهب
کــرد،بــاایــناندیشــهکــهبایــدجلــویســاختو
ســازهاوتجــاوزبــهاراضــیکشــاورزیگرفتهشــود
وتقاضــایموجــودبــهنحــویمدیریــتشــود.لــذا
مطالعــاتصــورتگرفــتوایــنراهحــلتصویــب
ــاخت ــرایس ــتب ــیرادول ــهعرصههای ــدک ش
ــد ــهکن ــیتعبی ــیدرمکانهای شــهرکهایاقامت
ــهاراضــیحاصلخیــزآســیبنمیرســاندو کــهب
ازایــنطریــقآنزمینهــامدیریــتشــود.هیــأت
دولــتهــمایــنطــرحراتصویــبکــردویــک

ــیشــود. ــداجرای دســتورکاریشــدکــهبای
یــک از اســت الزم مازنــدران توســعه
ــای ــهج ــد.ب ــرویکن ــهپی ــزییکپارچ برنامهری
ــه ــایجداگان ــتاطرحه ــهروروس ــرش ــهه اینک
ــدران ــزیتوســعهایمازن داشــتهباشــند،برنامهری
یکپارچــهدیــدهشــودکــهایــنطــرحخوشــبختانه
هــم شــد. تصویــب شهرســازی شــورای در
ــس ــاینفی ــتانعرصهه ــیاس ــایطبیع عرصهه
وارزشــمندیهســتندکــهجایگزیــننــداردوهــم
ادامــهوضعیــتایجــادشــدهبســیارناهنجــاراســت
کــهبایــدبــهســرعتپیشــگیریوبازنگــریشــود.
بنابرایــنبــهایــنجمعبنــدیرســیدیمکــهبایــد
ایــنطــرحراتوســطمهندســینمشــاورخبــرهو
کارآمــدتهیــهکنیــمویــکطــرحویــژهمازنــدران
رادردســتورکارقــراربدهیــموهرگونــهحرکتــی
ــرح ــنط ــاسای ــهوبراس ــننقش ــاسای رابراس

ــم. ــالکنی دنب
دروضــعموجــودبــرایپیشــرفتدرطرحهــای
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ــطح،در ــترشدرس ــایگس ــهج ــدب ــدهبای آین
ــترشدر ــوددارد،گس ــشوج ــهامکان ــیک نقاط
ــا ــا،تاقیه ــم.محدودیته ــالکنی ــاعرادنب ارتف
وتداخاتــیکــهبــهدلیــلنزدیــکبــودنشــهرها
و نفــوذ حوزههــای و دارد وجــود روســتاها و
تأثیرگــذاریوتاثیرپذیــری،فوقالعــادهفــراوان
اســت.تخلفــاتزیــادیصــورتگرفتــهکــهتوجــه
ــهاینهــادرایــننقشــهکمــکمیکنــدکــهمــا ب
ــدرانرا ــدجامــعوکانداشــتهباشــیمومازن دی
بــهصــورتیــککانشــهردرایــنطــرحببینیم.
مختلــف محورهــای مازنــدران اســتان در 
ازنظــرتوســعهوجــوددارد.غــربمازنــدران
نواحــی برخــی اســت. گردشــگریمحور
ــود ــتانمیش ــدشهرس ــاملچن ــهش ــدرانک مازن
کشــاورزیمحوروبرخــینواحــیصنعتمحــور
ــعه ــهتوس ــددربرنام ــابای ــداماینه ــت.هرک اس
خــودشمــوردتوجــهقــراربگیــردوازهمــه
مهمتــر،مــااالنبراســاسآنمصوبــهدولــت
ــرایتقاضــاداشــتهباشــیم، ــیراب ــهعرصههای ک
ــی ــبشــهرکودهکــدهاقامت ــزرادرقال ۵۴مرک
ــن ــرای ــهاگ ــمک ــاییکردهای ــتیشناس -توریس
ــر ــشب ــدوتأثیرگذاریهای ــلباش ــزمنفص مراک
همدیگــروشــهرهاوروســتاهادیــدهنشــود،خــود
ــد ــتنخواه ــهدس ــوبب ــهمطل ــودنتیج ــهخ ب
آمــد.بــههمیــندلیــلمصوبــهدولتــیراهــمدر
ــه ــمک ــیکردی ــژهجانمای ــنطــرحوی ــبهمی قال
ــن ــقای ــود.منط ــمش ــمتنظی ــاه ــشب ارتباطات
ــت. ــداراس ــعهپای ــوازنوتوس ــعهمت ــرح،توس ط


z  سرمایه های جذب  در  مازندران  اســتان 

خارجــی به ویژه در صنعت گردشــگری چه 
دستاوردی داشته است؟

ــدراندردوســالگذشــتهحــدود اســتانمازن
۲1۰میلیــوندالرســرمایهگذاریخارجــیجــذب
ــا ــموب ــامدادهای ــهانج ــیک ــامذاکرات ــردهوب ک
کــه تفاهمنامههایــی و پروتکلهــا بــه توجــه
ــر۵ ــتکم۲وحداکث ــده،دس ــهش ــاومبادل امض

میلیــارددالرســرمایهگذاریخارجــیمیتوانــددر
اســتانمازنــدرانمحقــقشــود.مثــًابرقــیکردن
خطآهــناینچهبــرون-گرمســاریــکونیــم
میلیــاردیــوروتأمیــنمالــیخارجــیدارد.وقتــی
ــی ــییعن ــرمایهگذاریخارج ــودس ــهمیش گفت
ــل ــهداخ ــرمایهاشراب ــیس ــرمایهگذارخارج س
بیــاوردوبعــدهــمبهرهبــرداریبکنــد.مدلــیکــه
ــی ــوعالگــویمذاکرات ــکن ــیباشــدی تأمیــنمال
داردومدلــیکــهســرمایهگذاریباشــدیــکنــوع

الگــویدیگــر.
کرهایهــا امیرآبــاد، ویــژه منطقــه بــرای 
اعــامکردهانــددومیلیــارددالرســرمایهگذاری
اســتخراج هــم را ســرفصلهایش و میکننــد
ــاعدو ــرایطرامس ــمش ــدبتوانی ــابای ــد.م کردهان
مهیــابکنیــمکــهایــنســرمایههابیایــدوجــذب
شــود.شــخصااعتقــادمبــرایــناســتکــهمــاغیــر
ازســرمایهگذاریخارجــی،میتوانیــمبــرروی
ــارجازکشــورحســاب ــانخ ــرمایهگذاریایرانی س
ــلاول ــنفص ــژهدرای ــم.بهوی ــازکنی ــژهایب وی
ــمو ــادیدریافــتکردی ــاتقاضاهــایزی امســالم
یــکنــوعاشــتیاقبــهســرمایهگذاریدرمازنــدران
درهمــهحوزههــاوبــهویــژهدرگردشــگری

ــدهاســت. ــدارش پدی
ــرای ــیب ــیپروتکل ــراثفرهنگ ــازمانمی س
ــران ــرهایدرای ــتارهزنجی ــای۵س ــادهتله ایج
ــد ــموآنهــاپذیرفتن ــاپیگیــریکردی داردکــهم
ــدران ــهمازن ــتارههاراب ــن۵س ــدازای ــهواح س

ــد. ــصبدهن تخصی
ــد همچنیــنســرمایهگذارانیکــهآمادگــیدارن
میتواننــددرمجتمعهــایتفریحــاتدریایــی
ســرمایهگذاریکننــدیــاســرمایهگذارانیکــه
االنهســتندوآمادگــیدارنــدکــهاگــرمــاحمایت
ــتانگســترش ــانرادراس ــرمایهخودش ــمس کنی

بدهنــد.
ــاق ــداتف ــهبای ــیک ــهمهم ــننکت ــرم ــهنظ ب
ــم ــهآنپرداختهای ــرب ــاپررنگت ــادواالنم میافت
ایــناســتکــهفضــارامســاعدکنیــموحمایــت

کنیــمکــهســرمایهگذارانبــااشــتیاقوانگیــزهدر
ایــنچنــدســرفصلکــهمطــرحشــدهمشــارکت
ــاو ــتپابرج ــرسیاس ــورتاگ ــرص ــهه ــد.ب کنن
ارادههماهنــگویکپارچــهایمشــاهدهشــودو
ــی ــد،طبیع ــداکن ــشپی ــاالریاداریکاه دیوانس

ــرد. ــرعتمیگی ــاس ــنکاره ــتای اس
طبــقبررســیهاییکــهانجــامدادیــمدریافتیــم
ــدازیکســبوکار۵۸۰روز ــرایراهان ــتعامب اس
ــون ــدرانچ ــهخصــوصدرمازن ــرد.ب ــانمیب زم
همــهجــابحــثکشــاورزی،بحــثمحیــط
ــرژیاســت، ــعآبوبحــثان زیســت،بحــثمناب
اســتعامخیلــیضــروریاســت.چرخشــیایجــاد
کردیــمکــهاســتعامهابــهمتقاضــیربطــی
نداشــتهباشــدوبانــکاطاعاتــییکپارچــهایجــاد
کردیــموعــدد۵۸روزرابــرایاســتعاممصــوب
کردیــم.یعنــیمعطلــیحــدوددوســالرابــه۵۸
روزتبدیــلکردیــمواگــرهــمکســیغیــرازاینرا
انجــامدادیــاکســیبــاعــدمپاســخگوییمواجــه

شــدحتمــاًرســیدگیخواهــدشــد.
وقتــیکــههمــهچیــزشــفافباشــد،زمینههــا
ــم ــامه ــرایم ــعب ــمباشــد،آنموق وبســترفراه
هســتکــهاهلیــترالحــاظکنیــم.چراکــه
ــه ــرونبلک ــطازبی ــهفق ــان ــیم ــشخصوص بخ
ازخــودشهــمزخــمخــوردهاســت.کســانیکــه
ــدو ــاگرفتن ــعراازبانکه ــتندمناب ــتنداش اهلی
ــد. ــادکردن ــیایج ــکاتفراوان ــدومش برنگردانن

ــزی ــقبرنامهری ــهطب ــنک ــرای ــهمهمت ازهم
کــهداریــممتقاضیــانراتشــویقمیکنیــمکــهاز
ــازارســرمایهاســتفادهکننــدوســاختارحقوقــی ب
ــد ــهبتوانن ــدک ــهایاصــاحکنن ــهگون ــیراب مال
ازبــازارســرمایهتامیــنمالــیشــوند.چــونهــم
ارزانتــرهســتوهــمقــدرترقابــتراروزافــزون
میکنــد.بنابرایــنهــمزمــانراکاهــشمیدهیــم،
هــمسیاســتراترویــجمیکنیــموهــممحیــطرا
ــا ــهاینه ــههم ــهنحــویک ــمب ــتمیکنی مدیری
ــذ ــطرویکاغ ــدوفق ــاقبیفت ــماتف ــله درعم

نباشــد.
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ــع  ــرای رف ــی وارش ب ــروازی بوم ــط پ خ
مازنــدران  اســتان  حمل ونقــل  نیازهــای 
در خردادمــاه ســال جــاری بــا 5 فرونــد 
هواپیمــای بوئینــگ 737 از نــوع500-300  
راه انــدازی شــد. بــا آغــاز بــه کار ایــن 
شــرکت هواپیمایــی، ظرفیــت جابه جایــی 
ــد  ــا 50 درص ــدران ت ــتان مازن ــافر در اس مس
ــنایی  ــرای آش ــت. ب ــد داش ــش خواه افزای
ــداف و  ــی وارش، اه ــط هوای ــا خ ــتر ب بیش
برنامه هــای ایــن مجموعــه، بــا کاپیتــان 
فرهنــگ رمضانپــور مدیرعامــل ایــن شــرکت 

بــه گفت وگــو نشســتیم.   
کاپیتــان فرهنــگ رمضانپــور مهنــدس 

فنــی، مهنــدس پــرواز و کمــک خلبــان 
ــم  ــر ه ــال حاض ــوده و در ح ــگ MD ب ــف و بوئین ــای توپول هواپیم
کاپیتــان و معلــم ایربــاس  310 و معلــم منتخــب ســازمان هواپیمایی 

ــد.  ــو را می خوانی ــت و گ ــن گف ــت. ای ــوری اس کش

z  خط هوایی وارش بر اســاس چه ضرورت هایی در استان مازندران
فعالیت خود را آغاز کرده و چه نوع ناوگانی را در اختیار دارد؟

ــه ــانیب ــرایخدمترس ــاریب ــتس ــامرکزی ــیوارشب ــرکتهواپیمای ش
نیازهــایحملونقلــیاســتانمازنــدرانوهمچنیــنخطــهشــمالایــراندر
تاریــخ13۹۶/11/۲۵ازســازمانهواپیمایــیکشــوریموافقــتاصولــیدریافت
کــردهاســت.تاکنــونهیــچشــرکتهواپیمایــیدراســتانمازنــدرانفعــال
نبــودهاســت. «وارش»نــامایــنخطهوایــینیــزدرگویــشمازنــیبــهمعنــی
بــاراناســت.مرکــزفعالیــت،شــهرســاریودفتــرینیــزدرتهــرانقــراردارد.
نــاوگانایــنشــرکتهواپیمایــیشــامل۵فرونــدازیــکمــدلهواپیمــای
بوئینــگ۷3۷ازنــوع3۰۰-۵۰۰اســت.فعالیــتایــندســتهازشــرکتهای
ــری ــاکمکــردنهزینــه،فعالیــتچابکت ــهایاســتکــهب ــیبهگون هواپیمای
داشــتهوســودآورهســتند.ســودبهتــربــهایــنمفهــوماســتکــهبــهعــوض
چنــدنــوعنــاوگانبــاهواپیماهــایمتنــوع،تنهــاازیــکنــوعهواپیمااســتفاده

پشــتیبانی نظــر از بتوانــد تــا میشــود
بهــرهوریمناســبیحاصــلکنــد.

ســعیمــادربهکارگیــریافــرادمتخصــص،
همچنیــناســتفادهازتجربیــاتارزشــمند
نیــرویانســانیمتعهــدوباســابقهطوالنــیدر

صنعــتهوانــوردیبــودهاســت.
z  ،این شرکت هواپیمایی به کار  با آغاز 

ظرفیت جابه جایی مســافر در اســتان 
مازندران تا چه اندازه افزایش می یابد؟ 

ــر ــزارنف ــر3۵۰ه ــغب ــرودگاهســاریبال ف
ــیوحــدود۸۷۰۵۰مســافررا مســافرداخل
ــال ــیدرس ــایبینالملل ــورتپروازه ــهص ب
ــن ۹۶پذیــرشداشــتهاســتکــهتاکنــونای
تعــدادمســافربــهصــورتروزانــهباشــرکتهای
ــد ــشدوفرون ــهافزای ــهب ــدندوباتوج ــامیش ــریجابهج ــیدیگ هواپیمای
ــن ــتای ــدظرفی ــرودگاهســاری،بیتردی ــنشــرکتدرف ــاتوســطای هواپیم

ــا۵۰درصــدافزایــشخواهــدیافــت. ــرودگاهت ف

z  آیا بیشتر پروازهای "وارش" با مرکزیت ساری مقاصد داخلی است
یا برای پروازهای منطقهای هم برنامه  دارید؟

ــدا، ــد،ابت ــکلمیگیرن ــازهش ــهت ــیک ــوطهوای ــاوخط ــرکتهاینوپ ش
ــای ــدپروازه ــدابای ــیابت ــوطهوای ــد.خط ــیندارن ــایخارج ــوزپروازه مج
داخلــیراپوشــشبدهنــدوبعــدازمدتــی،چنانچــهعملکــردخوبــیداشــته
باشــند،ســازمانهواپیمایــیکشــوریمجــوزپروازهــایخارجــیهــماعطــا

خواهــدکــرد.

z  آیا مســیرهای پروازی خط هوایی وارش در حال حاضر مشخص
شده است؟ 

ــی ــورقطع ــهط ــوزب ــاهن ــدهام ــفش ــادیتعری ــاریمســیرهایزی ازس
ایــنمســیرهامشــخصنشــدهاســت.گروهــیازهمــکارانمــادرایــنخــط
هوایــی،وظیفــهتجزیــهوتحلیــلمســیرهارابرعهــدهدارنــد.آنهــامســیرهای

ر ر           

«وارش» طراوتی دوچندان 
در هـوای مازندران



ی  ی  ر     ر      ر  ی    ر 
ی      ر              ۷ ۷

ر         

51

۹۷
یر 

 ت

پیشــنهادیرابررســیمیکننــدودرحــالحاضــربررســیمســیرهامراحــل
ــی ــاتصمیمــاتنهای ــیهزینهه ــسازارزیاب ــد.پ کارشناســیراطــیمیکن
ــه اتخــاذخواهــدشــدکــهدرایــنمیــان،رضایــتمســافرانمحتــرموارائ

خدمــاتمناســب،اولویــتایــنشــرکتهواپیمایــیاســت.

z  در مورد ســن ناوگان توضیح دهید. این هواپیماها هم اکنون چه
وضعیتی دارند؟  

ــته ــرداش ــت.درنظ ــه1۹۹۹اس ــقب ــامتعل ــاختبوئینگه ــالس س
ــد ــهبع ــوریک ــهط ــتب ــیاس ــایخوب ــاًهواپیم ــگذات ــهبوئین ــیمک باش
ازتوقــفتوپولفهــادرکشــور،ازهواپیمــایبوئینــگبــهویــژهنــوع
ــک ــیی ــاکارزیاب ــهم ــیمک ــتهباش ــرداش ــود.درنظ ــتفادهمیش MD اس
ــتیبانی ــوعپش ــم،موض ــهمه ــت.نکت ــنآننیس ــاس ــالزوم ــوعهواپیم ن
ــن ــودوای ــتش ــترعای ــهالزماس ــتک ــتهاییاس ــحوچکلیس صحی
دســتورالعملهابــرایهواپیمــاینــویــاقدیمــییکســاناســت.پشــتیبانی
کــردنیــکهواپیمــاوتامیــنقطعــاتمناســبازلحــاظســاختاروازلحــاظ
نــوععملیــاتبســیارمهــماســت.خــطهواپیمایــیوارشخــودراملــزمبــه
ــیداشــتهباشــد. ــروازایمن ــوارهپ ــاهم ــدت ــنشــاخصهامیدان ــتای رعای

z  آیا عملیات پشتیبانی هواپیماها در مجموعه وارش انجام می شود
یا قراردادهایی با دیگر خطوط هواپیمایی دارید؟

ــکاری ــایهم ــرتفاهمنامهه ــایکدیگ ــیب ــرکتهایهواپیمای ــوالًش معم
امضــامیکننــدتــاازامکانــاتمکمــلطــرفمقابــلبهــرهگیرنــد.شــرکت
هواپیمایــیوارشنیــزازایــنقاعــدهمســتثنینیســت.برنامههــایعملیاتــی
ایــنشــرکتبراســاساســتانداردهایمــوردنظــردرجهــتارائــهخدمــات
ــاباالتریــنمیــزانکیفیــتبــهمســافرانمحتــرموجلوگیــریاز مناســبب

ــود. ــرامیش ــروازیاج ــایپ ــیهمچــونتاخیره مشــکاتاحتمال
بــرایآغــازبــهکارایــنشــرکتهواپیمایــی،ازحــدودیــکســالوهشــت
مــاهپیــشبــهدنبــالتقویــتزیرســاختهابودیــموســپسبــرایموافقــت

اصولــیاقــدامکردیــم.قاعدتــادرآنمــدت،کادرمتخصــصایــنمجموعــه
درحــالبررســیموضوعــاتکارشناســیبــودهتــاابتــدابتوانیــمراهحلهــای
ــن ــددرای ــتهوبع ــودداش ــاتخ ــنقطع ــتیبانیوتامی ــرایپش ــادیب بنی

مســیرقــدمبرداریــم.

z  -فکر می کنید خط هواپیمایــی وارش در رونق فضای اجتماعی 
اقتصادی استان مازندران چه تأثیری ایجاد کند؟

ــتان ــیاس ــطهوای ــیوارشخ ــرکتهواپیمای ــهش ــهاینک ــهب ــاتوج ب
مازنــدرانوخطــهشــمالکشــوراســت،بنابرایــنبهتــراســتابتــداخدمــات
ایــنشــرکتارائــهوســپسمنتظــرنتیجــهدرفضــایاجتماعــیواقتصــادی
شــمالکشــورباشــیم.درمجموعــهوارشاززمــانشــروعفعالیــتظرفیــت

شــغلیبســیاریایجــادخواهــدشــد.

z  به نظر شما با توجه به بومی بودن این خط هوایی، نظام نرخ گذاری
بلیت از چه رویه ای پیروی می کند و نیازهای چه قشــر از تقاضاها را 

می تواند پوشش بدهد؟
شــرکتهواپیمایــیوارشسیاســتکاهــشهزینههــارادرپیــش
ــاپرهیــزازبهکارگیــریچنــدمــدلهواپیمــا، ــرایمثــالب گرفتــهاســت،ب
ــدل ــرم ــد.ه ــدش ــادخواه ــرکتایج ــنش ــرایای ــادیب ــیزی صرفهجوی
ــازدارد،در ــیرانی ــتیبانیوبازرگان ــاتپش ــیازخدم ــوعخاص ــان هواپیم
صورتــیکــهداشــتنتنهــایــکمــدلواحــدازهواپیمــادرنــاوگانپــروازی
ــادی ــت.اقتص ــدداش ــاخواه ــشهزینهه ــزاییدرکاه ــربهس ــرکت،تاثی ش
ــهایــنمعنــانیســتکــهقیمــتبلیــتراپاییــنبیاوریــم. عمــلکــردن،ب
بلکــهبــاتصمیــمدرســتمدیریتــیوکارشناســیمیتــوانهزینههــاییــک
شــرکتهواپیمایــیراکاهــشدادوبــهتبــعآن،مســافرنیــزازایــنتصمیــم

ــرد. مدیریتــیســودخواهــدب
امیدواریــمبتوانیــمکاریکــهشایســتهکشــورمانهســتانجــامبدهیــم.

ــهمــردمعزیــزکشــورماناســت. هــدفوارشخدمترســانیب
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z  ظرفیت های توسعه ای فضاهای گردشگری در
مجموعه نمک آبرود را تشریح نمایید؟ این فضاها 
تا چه اندازه در متنوع سازی نیاز گردشگران موثر 

خواهد بود؟
مجموعــهگردشــگرینمکآبــرودنــهبــهزعــممــا
ــران ــنوصاحبنظ ــاورمتخصصی ــاسب ــهبراس بلک
حــوزهگردشــگرییکــیازمجموعههــایموفــق
تفریحــیوگردشــگریدرکشــوراســتکــهمطابــق
ــان ــههموطن ــانســبتب ــتانداردهایروزدنی ــااس ب
ارایــه خدمــات خارجــی  گردشــگران و عزیــز

میدهــد.
ــاله ــرودهرس ــتینمکآب ــهرکتوریس ــادرش م
ــش ــهافزای ــات،درزمین ــیخدم ــاءکیف ــنارتق ضم
ــتیم ــالهس ــیارفع ــزبس ــینی ــایتفریح جذابیته
بهنحــویکــهعــاوهبــرخــطیــکتلهکابیــن
ــط ــت،خ ــرراداراس ــه3۵۰۰نف ــتروزان ــهظرفی ک
دومتلهکابیــنراکــهســازندهآنشــرکتدوپــل
مایــراتریــشبــودهاســتبــاظرفیــتروزانــه

1۰۰۰۰نفــر،بــازیســورتمهدونفــرهجنگلــیرا
بــاظرفیــت۲۲۰۰نفــر،پیســتهایکارتینــگ
ــذاب، ــیج ــالجنگل ــوان،پینتب ــالونوج بزرگس
ــایت ــزس ــروازیونی ــدافپ ــدازیاه ــگاهتیران باش
ــی، ــاملفریزب ــی)ش ــهربازیخانوادگ ــان،ش تیروکم
ــینماگیم، ــری،...(س ــابزنجی ــی،ت ــینتصادف ماش
جامپینــگ،دریاچــهمصنوعــی)قایــقوپدالــو(،
ــن، ــپالی ــاق،زی ــا1۶۲ات ــاسب ــوسپ ــلون هت
ــریتاکســیدرمیازوحــوش ــی،گال ــقچوب ــلمعل پ
ــاحلی، ــگاهس ــی،تفرج ــههیرکان ــایمنطق جنگله
ــرخ ــایچهارچ ــا،موتوره ــتدری ــنایموق ــرحش ط
ــاپ ــیش ــابکاف ــارب ــد،چه ــهخری ATV،بازارچ
ایرانــیوفرنگــیراطــی و۵واحــدرســتوران
رســاندهایم. بهرهبــرداری بــه اخیــر ســالهای
فضــایســبزبــهجهــتحفــظطبیعــتبکــر
جنگلهــایهیرکانــیکــهدرحقیقــتریههــایکــره
زمیــنهســتندومــامیــراثدارآنهســتیم،توســعه
یافتــهاســت.همینطــورحمایــتازحیــاتوحــشو

خاصــهقرقــاولخــزریکــهیکــیاززیســتگاههایش
منطقــهعمومــینمــکآبــروداســتونیــزتفکیــک
ــرای ــوازیب ــپتیکهایغیره ــتفادهازس ــهواس زبال
ــم. ــئولمیدان ــودرامس ــماندهاخ ــاماندهیپس س

بــهســببایــنفعالیتهــا،موفــقبــهاخــذ
شــرکت از 1۰۰۰۴ و 1۰۰۰۲ ایــزو گواهینامــه
و کانــادا لیســانس تحــت کیفیــت رایــورزان
ــط ــتمحی ــازمانحفاظ ــبزازس ــهس ــدنمون واح
از گردشــگری خدمــات برتــر واحــد و زیســت
گردشــگری امــور و فرهنگــی میــراث ســازمان
کشــوروحائــزدوبــارعنــوانبیشــترینجــذب
شــدهایم. کشــور ســطح در نــوروزی مســافران
ــزروشاستانداردســازی درخصــوصرســتورانهانی
خدمــات تــا گرفتهایــم پیــش در را یکســان
کنیــم. ارائــه متقاضیــان بــه را مطلوبتــری
گردشــگری خدمــات و اطاعرســانی زمینــه در
همیــاران بهکارگیــری بــا نیــز مســافران بــه
ــگری ــاتگردش ــهاطاع ــهارائ ــگریدرزمین گردش

شــرکت عمــران و مســکن شــمال، مســئولیت اجــرای طرح هــای 
تفریحــی و گردشــگری را در شــمال کشــور  برعهــده دارد. مدیریــت  
شــهرک توریســتی نمک آبــرود بــا ایــن مجموعــه اســت و امکانــات 
تفریحــی آن مرتــب رو بــه توســعه اســت و ضمــن آن جامعــه میزبان 
نیــز از تســهیالت ویــژه ای بــرای بهره منــدی از امکانــات تفریحــی 
برخــوردار هســتند. در تازه تریــن برنامه هــای اعــالم شــده،  ســال 

ــد  ــرداری می رس ــه بهره ب ــرود ب ــک آب ــدرن نم ــع م ــده مجتم آین
ــری  ــتفاده حداکث ــرای اس ــران  ب ــاحلی ای ــگاه س ــتین باش و  نخس
ــر  ــد. دکت ــد ش ــاده خواه ــا آم ــای دری ــی از فض ــای ایران خانواده ه
حمیدرضــا ربیع پــور مدیرعامــل شــرکت عمــران و مســکن شــمال 
ــای  ــن طرح ه ــفر  ای ــه س ــا ماهنام ــی ب ــوی اختصاص در گفت وگ

توســعه ای را تشــریح کــرده اســت.

ر   ر  ر       ت  

به زودی، نخستین باشگاه ساحلی در �ک آبرود
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ــای ــذباکیپه ــاج ــزب ــتینی ــایتوریس وراهنم
ــی ــاتعال ــطحتحصی ــهازس ــاک ــانوخانمه آقای
برخــوردارهســتنداقداماتــیبهانجــامرســیدهاســت.
بــاتوجــهبــهاینکــهبایــدجامعــهمیزبــاندر
همســوی و همــراه گردشــگر جــذب راســتای
ــکو... ــهدرترافی ــورک ــدوهمانط ــهباش مجموع
ــعو ــراســتدرمناف ــنقبیــلدرگی مشــکاتیازای
ــادر ــدت ــهبدان ــودراشــریکمجموع ــمخ ــاه مزای
راســتایهمافزایــیگامبــردارد.در۴هفتــهازســال
ــا ــانب ــرایجامعــهمیزب ــهراب ــیهفت روزهــایپایان
۸۰درصــدتخفیــفبــرایاســتفادهازامکانــاتتلــه
ــیرادر ــابخوب ــمکــهبازت کابیــندرنظــرگرفتهای
بیــناقشــارمختلــفمــردمدرروســتاهاوشــهرهای
ــان ــهمیزب ــمازجامع ــوانطــرحتکری همجــواربهعن

برجــاگذاشــتهاســت.

z  پروژه هــای جدید ســرمایه گذاری و زمان
بهره برداری از این طرح ها را اعالم فرمایید؟

ــال ــاهح ــاماندهیورف ــرایس ــلب ــدیقب ازچن
ــکودو ــرایاســتفادهازخــطی گردشــگرانیکــهب
تلــهکابیــندرصفهــایجداگانــهودرشــرائط
جــویمتغیــردرصــفانتظــارمــیایســتادند
ــرد. ــورتپذی ــیص ــاتاساس ــهاقدام ــدک ــررش مق
بــههمیــنجهــتیــکمجتمــعمــدرنتجــاریبــا
۹۰۰۰مترمربــعزیربنــادرســهطبقــهوبــاالهــاماز
معمــاریایرانــیدرتلفیــقبــامدرنیتــهطراحــیوبه

مرحلــهاجــرادرآمــد.
درایــنمجتمــعتجاریکلیــهگردشــگراندریک
ــای ــهبلیته ــنتهی ــذابضم ــطمســقفوج محی
ــگاههای ــارفروش ــنازکن ــکودوتلهکابی ــطی خ
مختلــفازبرندهــایمتنــوعبــهســمتایســتگاههای

دوگانــهتلــهکابیــنترانزیــتمیشــوند.
ــرای ــیب ــالنخاص ــاریس ــعتج ــنمجتم درای
بازیهــایداخــلســالنیکــودکانوبزرگســاالندر
نظــرگرفتــهشــدهاســت.مضــافبــرایــندرطبقــه
فوقانــیبــاچشــماندازیکــمنظیــرازدریــاوجنــگل
کافیشــاپورســتورانیارزنــدهدرنظــرگرفتــهشــده
ــگرانرا ــزگردش ــاتخاطرهانگی ــدلحظ ــهمیتوان ک
پــروژه میشــود پیشبینــی نمایــد. دوچنــدان
مجتمــعمــدرنتجــارینمکآبــرودبــاپیشــرفت۹۰
ــهبهرهبــرداریمیرســد درصــدیتــاســالآینــدهب
ــکاتفــاق ــهخدمــاتگردشــگریی ــهارائ ودرزمین

ــازهایراپدیــدآورد. ت
بــهشــمال ازدالئــلســفر یکــی همیشــه
اســت. دریــا  موهبــت از اســتفاده کشــور
و زیبــا ســاحل بهواســطه مازنــدران دریــای
امــواجدلنــوازوطبیعــتروحبخــشازدیربــاز
اســت. بــوده تابســتانی مهمانــان پذیــرای
شــرکتعمــرانومســکنشــمالبــرایخلــق
ــیدر ــایایران ــرایخانوادهه ــترب ــایبیش فرصته
خصــوصبهرهمنــدیمطلوبتــرازمحیــطســاحلو
امکانــاتدریایــی،اولینباشــگاهســاحلیرادرشــمال

کشــورطراحــیونســبتبــهســاختآناقــدامکرده
اســت.

ــه باشــگاهســاحلینمــکآبــروددرعرصــهایب
مســاحت۷۴۰۰۰مترمربــعکــهشــامل1۷۵۰۰
1۰۰۰۰ ورزشــی، و تجــاری فضــاي مترمربــع
زیرســطح بخــش دو در پارکینــگ مترمربــع
و تخریــب از جلوگیــري جهــت )بــه رویــه و
میشــود. ســاخته زیســت( محیــط حفــظ
دربخشهــایآقایــانوبانــواناســتخرهايتفریحــی
ــع ــرمرب ــاحت3۰۰مت ــهمس ــدامب ــقفهرک مس
ــهمســاحت ــکب ــری ــزه ــازنی ــتخرفضــایب واس
حــدود1۰۰۰متــرمربــعدرنظــرگرفتهشــدهکهدر
بخــشبانوان،ســاختماناصلــيایــنبخشبــااحداث
یــکســازهمحرمیــتازبقیــهفضاهــامجــزاخواهــد
ــاحلی ــگاهس ــدهدرباش ــهش ــاتتعبی ــد.ازامکان ش
ــه:ســالناســپا،حمامترکــی، ــوانب ــرودمیت نمکآب
ــک، ــالنایروبی ــازی،س ــالنبدنس ــی،س حماممغرب
ــاق ــه،ات ــورت،بازارچ ــتوران،فوتک ــاپ،رس کافیش
بــازيکــودکان،ســالنســرگرمي،ســینماچندبعدي،
جتبــورد، جتاســکي، موزیــکال، آبنمــاي
کــرد. اشــاره و... تفریحــي قایقهــاي و اســکله
بــرآوردمیشــودتعــدادگردشــگرانیکــهمیتواننــد
ســاالنهازایــنباشــگاهســاحلیاســتفادهکننــدبالــغ

بــرنیممیلیــوننفــرباشــد
نمکآبــرود ســاحلی باشــگاه پــروژه
شــد. خواهــد افتتــاح 13۹۸ ســال در
ــهتوســعهشــهربازیدرشــهرکتوریســتی درزمین
ــا ــهب ــیک ــهمذاکرات ــهب ــاتوج ــزب ــرودنی نمکآب
ــه ــدهک ــررش ــتهایممق ــیداش ــرکتهایآلمان ش
چنــدبــازیجدیــدازجملــهرولکاســتر،ســقوطآزاد
۹۰متــرارتفاع۲۴نفرهازشــرکتویــزاایتالیاو...رااز
طریــقفاینانــستامیــنمالــیوخریداریکــردهودر
محوطــهورودینمــکآبرودنصــبوراهاندازیشــود.
آلمــان بــاشــرکتویگانــد درمذاکراتــیکــه
ــط ــایخ ــیرقلهه ــدمس ــررش ــزمق ــتهایمنی داش
یــکودورابــاترنهــایاختصاصــیبــههــمارتبــاط
ــم ــادرراســتایتوســعهاکوتوریســمبتوانی ــمت دهی

ــگران ــرایگردش ــدیراب ــووجدی ــاین جذابیته
پدیــدآوریــمکــهدرهمیــنخصــوصطــرحاحــداث
ــوان ــهبهعن ــرقل ــیرادره ــهچوب ــدکلب 1۵واح
کلبههــایجنگلــیســازگاربــامحیــطزیســتبــرای
ــه ــهمرحل ــکب ــدهنزدی ــتگردشــگراندرآین اقام

ــم. ــرداریدرآوری ــرهب اجــراوبه

z  توضیح مختصری از فعالیت های شــرکت
عمران و مسکن شمال ارائه نمایید؟

ــرانومســکنشــمالدردواســتان شــرکتعم
ــدران(ونیــزاســتان شــمالیکشــور)گیــانومازن
ــیرادردســت ــایمختلف خراســانرضــویپروژهه
ســاختدارد.درشــهرکنمکآبــروددرهشــت
ــا ــا،آپارتمانه ــبویاه ــهاغل ــکونیک ــهمس محل
تفریحــی کاربــرد بــا آن برجهــایمســکونی و
ومســکنثانویــهاســتمشــغولشهرکســازی
امــور و زیرســاختها راهانــدازی و توســعه و
ــت ــیجمعی ــتنهای ــت.ظرفی ــهآناس ــوطب مرب
ــه ــتک ــراس ــزارنف ــدودهفتاده ــهرکح ــنش ای
پیشبینــیمیشــودبــاتوســعهساختوســازها
درواحــدعمرانــیشــرکتونیــزبخــشخصوصــی
ــود. ــقش ــدهمحق ــالآین ــا1۵س ــتت ــنظرفی ای
ــروژه ــهپ ــوطب ــاختهایمرب ــززیرس ــرنی درحاض
شــهرهوشــمند)بــهعنــواناولیــنشــهرهوشــمند
گردشــگریایــران(روبــهاتمــاماســتکــهفــازاول

ــت. ــردایاس ــالبهرهب آندرح
درشــهرکنمــکآبــرودبخــشگردشــگرینیــز
باتوجــهبــهخــطیــکودوتلــهکابیــنوســورتمه
وامکانــاتتفریحــیوشــهربازیرویکــردگردشــگری
اســت. مدنظــر نیــز ساختوســازها در حتــی
ــازی ــایشهرکس ــزفعالیته ــرنی ــربابلس دردفت
وتوســعهزیرســاختهادرخزرشــهرجنوبــیو
و دریاکنــار  در ســاختمانی فعالیتهــای نیــز
خزرشــهرشــمالیوپارکینگهــاادامــهداردودر
بابلســرعــاوه پارکینگهــای۹گانــهســاحلی
ــت ــیوهمالکی ــهش ــاختمانیب ــروژهس ــرایپ ــراج ب
زمانــیدرخصــوصتوســعهفضاهــایتفریحــی
نیــزاقداماتــیدردســتبررســیواجــرااســت.
دررشــتوانزلــینیــزبــهمــوازاتپروژههــای
ســاختمانیدرخصــوصاحــداثفضاهــایتفریحــی
وگردشــگرینیــزطرحهــاوبرنامههــایخوبــی
درمرحلــهطراحــیواجــرااســت.ســهپــروژه
ــرود، ــی(درنمکآب ــتزمان ــرینگ)مالکی ــمش تای
ســاخت دســت در مقــدس مشــهد و بابلســر
گردشــگری توســعه بــه بیتردیــد کــه اســت
ــرد. ــدک ــایانیخواه ــکش ــیکم تفریحــیومذهب
شــرکتعمــرانومســکنشــمالبــاتکیــهبــردانش
بومــیواســتفادهازظرفیتهــایداخلــیعــزم
راســخداردتــابــاهمــکاریســایربازیگــرانعرصــه
گردشــگریگامهــایبلنــدیرابــرایتوســعهورونق
صنعــتگردشــگریبهخصــوصدرمناطــقشــمالی

کشــوربــردارد.

مدیرعامــل  ربیع پــور  حمیدرضــا  دکتــر 
شــرکت عمــران و مســکن شــمال درگفت وگــوی 

ــفر ــه س ــا ماهنام ــی ب اختصاص
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از  میزبــان  پنج ســتاره  هتــل 
اســتان  در  توجــه  قابــل  ســرمایه گذاری های 
ــه  ــته ب ــخی شایس ــه پاس ــت ک ــدران اس مازن
ظرفیت هــای اقامتــی ایــن اســتان دارد. همچنبــن 
توســعه  بــرای  نیــز  ویــژه ای  طرح هــای 
گردشــگری ســاحلی و اســتفاده مطلــوب از دریــا 
ــدون  ــای فری ــه آق ــت ک ــه اس ــت تهی در دس
حاجی بابایــی مدیرعامــل و رییــس هیــات مدیــره 
ــل  ــری هت ــر مج ــتر بابلس ــرکت فراگردش گس ش
ــه  ــا ماهنام ــو ب ــان در گفت وگ ــتاره میزب پنح س
ســفر بــه ایــن مــوارد اشــاره دارد.   آقــای 
ــه راه  ــاد نقش ــه ایج ــد دارد ک ــی تاکی حاجی بابای
ــی  ــرفصل های مهم ــدران  از س ــعه در مازن توس
اســت کــه در کانــون توجــه قــرار گرفتــه اســت.

هتل میزبان و طرح توسعه گردشگری ساحلی

z  اســتان ممتاز  جاذبه های  بــه  توجه  با 
مازندران در زمینه صنعت گردشــگری ، چه 
دیدگاهــی درباره توســعه هدفمند صنعت 
ارایه  مازنــدران  اســتان  در  گردشــگری 

می نمایید ؟
ــژه ــمالوبهوی ــهش ــتمنطق ــلماس ــهمس آنچ
ــدادادی ــلخ ــاتبیبدی ــحونازنعم ــدرانمش مازن
ــا، ــگل،دری ــالرادرجن ــارفصــلس ــهچه اســتک
مناطــقکوهپایــهای،مراتــعسرســبز،بهراحتــی
مشــاهدهمیکنیــدوایــنخــودزیرســاختمناســبی
ــی ــاتاساس ــود.مطالع ــدب ــازکارخواه ــرایآغ ب
صــورتپذیرفتــهدرخصــوصتوســعههدفمنــد
گردشــگریدرمازنــدرانحاکــیازســرفصلهای
متعــددیاســتکــهدرراسآنموضــوعتهیــهنقشــه
راهتوســعهمیدرخشــدودرادامــهمیبایســتیاز
مســئلهارتقــاســطحکارآیــینیــرویانســانیشــاغل
ــای ــاددورهه ــقایج ــگریازطری ــتگردش درصنع
ــه ــهاضاف ــرد.ب ــامب ــردیران ــیعلمــیکارب تحصیل
طــرحتوســعهگردشــگریدریایــیبــاظرفیــتبالقــوه
مناســبیدر۷۰۰کیلومتــرنــوارســاحلیدریــایخــزر
ــق ــردیدرمناط ــومگ ــایب ــادمجموعهه ــاایج وی

ــرد. ــانک ــوانخاطرنش ــتانرامیت ــراس بک

z  به نظر جنابعالی چــه چالش ها و موانعی
سرمایه گذاری های  تا  شود  مرتفع  است  الزم 
کالن و زیر بنایــی بخش خصوصی در صنعت 

گردشگری و اقامتی استان شکوفا شود ؟ 
ازآنجاییکــهصنعــتگردشــگریبهعنــوانمنبــع
نــووتــازهایبــرایکســبدرآمــدملــیدرکشــورمــا
واســتانمازنــدرانبــهانجــامرســیدهاســت،مســلماً
ــوان ــهمیت ــتک ــرواس ــیروب ــاوموانع ــاچالشه ب
مهمتریــنایــنموانــعرافقــدانراههــایمواصاتــی
ــهاســتانو ــواندسترســیآســانب ــهعن مناســبب

مناطــقبکــروقابــلعرضــهبــهگردشــگراننــامبــرد.
ازگذشــتههایدورمــردم اینکــه بــا البتــه
و مشــهور میهماننــواز عنــوان بــا مــا میهــن
ــگری ــنگردش ــگنوی ــافرهن ــدهاندام ــروفش مع
ــاننقــشمشــخصیرادرزندگــی وتوریســمآنچن
ــه ــازب ــلماًنی ــنمس ــدوای ــاءنمیکن ــاایف ــردمم م
فرهنگســازیاساســیدراقشــارمختلــفاجتماعــی

راطلــبمیکنــد.

z  -مجموعه سرمایه گذاری مجتمع تفریحی
این  فرمایید .  تشــریح  را  میزبان  توریستی 
ســرمایه گذاری چه تاثیری بر توانمند سازی 
جامعه بومی در منطقه برجای گذاشته است ؟ 
مجموعــهمیزبــاندرقالــبتاســیسشــرکت
ــت ــهثب ــال13۸۸ب ــردرس ــتربابلس فراگردشگس
ــاه ــدت1۷م ــیم ــازاولط ــهف ــتک ــیدهاس رس
شــامل3رســتورانبــاامکانــاتمتفــاوتو۶تــاالربــا
ظرفیــتهــایگوناگــونبــرایبرگــزاریمراســمعقد
وعروســی،همایشهــایــاکنفرانسهــاوغیــره
ــرداری ــرهب ــهبه ــعب ــرمرب ــاحت1۴۰۰۰مت بهمس

رســید.
ســاختهتلــی۴ســتارهبــهمســاحت۴۸۰۰
متــرمربــعکــهدراســفندمــاههمــانســالافتتــاح
وبــهبهرهبــرداریرســیدکهپــروژهبــامســاحت
ــر ــیصدنف ــریس ــابهکارگی ــعوب ــرمرب ۲۰۰۰۰مت
پرســنلدرحــالبهرهبــرداریاســت.درمهرمــاه
ــاز ــتارهآغ ــجس ــلپن ــاختهت ــاتس 13۹۵عملی
ــز ــدرن،مجه ــریم ــروژهســاختآمفیتئات شــدوپ
ــاظرفیــت ــدب ــریروزآم ــیتصوی ــاتصوت ــهامکان ب
1۰۰۰نفــربــرایبرگــزاریهمایــشوکنفرانسهــای
کنســرتهای و تئاتــر نمایــش و بینالمللــی
موســیقیآمادگــیخواهــدداشــت.بــااهــداف
ــز ــه،احــداثمرک توســعهاقتصــادیتجــاریمنطق
خریــدوتفریحاتســالمشــاملشــشســالنســینما

ــرا ــتاج ــعدردس ــرمرب ــاحت3۵۰۰۰مت ــهمس ب
اســت.مجموعــهســایتدریــابــرایبهــرهوریبهینــه
ــهایدر ــاختمجموع ــهوس ــرمنطق ــواحلبک ازس
ــاتوجــه قالــبطرحهــایبومگــردیواکوتوریســمب
بــهظرفیتهــایبالقــوهدریــایمازنــدرانبــهعنــوان
گشــتهایدریایــیوکشــتیرانیســاحلیمنطقــهیــا
مــاوراءســواحلداخلــی)کــروزتفریحــی(دردســت

مطالعــهاســت.

z  هتل پنج ســتاره میزبــان هم اکنون از
چــه ظرفیت هایی برخــوردار و با چه حجم 
بهره برداری رسیده است و  به  سرمایه گذاری 
ویژه در  به  برنامه های توسعه ای آن مجموعه 
گردشگری  ظرفیت های  از  بهره مندی  عرصه 

دریایی را تشریح فرمایید . 
ایــنهتــلدرحــالســاختکًابهمســاحت
۲3۰۰۰مترمربــعدرپانــزدهطبقــهدارای1۷۰اتــاق
VIP,ــی ــالنپذیرای ــتوران،۲س ــوئیت،3رس وس
CIPوامکانــاتویــژه،بهانضمــاماســتخربینالمللــی
برگــزاری جهــت نفــره 1۰۰۰ آمفیتئاتــر و
ــینمایی ــایس ــشفیلمه ــرونمای ــاوتئات همایشه
خواهــدبــود.حجــمســرمایهگذاریبــهمیــزان
ــا ــت،ب ــدهاس ــرآوردش ــالب ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ری
افتتــاحایــنهتــلتعــداد۲۰۰نفــرنیــرویکارزبــده

ــد. ــدش ــهکارخواهن مشــغولب
ظرفیتهــای از بهرهمنــدی زمینــه در
گردشــگریدریایــیوباتوجــهبــهفــورسمــوج
ــادر، ــواحلوبن ــوددرس ــتموج ــزانِدَرف ــاالومی ب
ــه ــدک ــهمیکن ــیرامطالب ــیوفن ــاتاساس مطالع
ــن ــیدرای ــاتفن ــهمطالع ــدامب ــرکتاق ــنش ای
خصــوصنمــودهاســتتــابتــوانهرچــهســریعتراز
امکانــاتدریایــیمازنــدرانهمچــونمارینــا،ســاخت
لنگــرگاه،ســاختســایتهایاســتفادهازســواحلو

ــرد. ــتفادهک ــیاس ــهخوب ــرهب غی
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اســت مکانــی Child Farm کــودک مزرعــه
ــی ــازندگ ــانت ــودکانونوجوان ــوزشک ــرایآم ب
ــد ــهرینمیتوانن ــیش ــهدرزندگ ــتراک ــاطبیع ب
ــه ــیوب ــیوعلم ــورتتجرب ــهص ــد،ب ــسکنن لم
ــشاز ــد.بی ــهکنن ــتهتجرب ــلهایگذش ــیوهنس ش
نیــمقــرناســتمزرعههــایکــودکدرکشــورهای
ــهعنــوانمکمــل ــهصــورتگســتردهوب مختلــفب
ــتند. ــالهس ــدارسفع ــارم ــی،درکن ــامآموزش نظ
ــه ــانکوتاهــیاســتکــهب ــرانمــدتزم ــادرای ام
ــا ــودکب ــهک ــنمزرع ــرتوجــهشــدهواولی ــنام ای
شــعارکــودکشــادامــروز،جامعــهســالمفــردا،روز
ــد ــینلن ــهاکس ــاهدرمجموع ــنبه13تیرم چهارش
شهرســتانآمــلبــاحمایــتوســرمایهگذاریگــروه
اکســینافتتــاحشــدتــاکــودکانایــرانهــمبتواننــد
درکنــارآموزشهــایرســمیآمــوزشوپــرورش،از

ــد. ــزآمــوزشبگیرن ــادرطبیعــتنی م
ایــنمزرعهشــاملبخشهــایآموزشــیکتابخانه،
بخــشهنــریکــهدرآنفعالیتهــایعکاســی،
فیلمبــرداری،داستاننویســیومجسمهســازیانجــام
میشــود،بخــشورزشــیکــهدرآنهــمبازیهــاو
ورزشهــایازپیــشطراحــیشــدهوهــمبازیهــای
ــش ــی،بخ ــشاقامت ــود،بخ ــاممیش ــیانج ابداع
ــهوبخــش ــپزخانه،آزمایشــگاه،مزرع ــی،آش فرهنگ

دامپــروریاســت.
ــود ــهیلگرانخ ــراهتس ــههم ــودکانب ــامک تم
ــت ــهفعالی ــهب ــکلآزادان ــهش ــاب ــنبخشه درای
میپردازنــدتــاهــمکارگروهــیرایــادبگیرنــدوهــم
تجربــهکســبکننــد.درایــنمزرعــه،کــودکانتمــام
کارهــاراخودشــانانجــاممیدهنــدوتســهیلگران،
ــت، ــاکمتریــندخال درعیــنمراقبــتازکــودکانب
آنهــاراهدایــتمیکننــد.بــهعنــوانمثــالآنهــا
ــورد ــیم ــوادغذای ــدوم ــهمیرون ــهمزرع ــودب خ
نیازشــانراازخــاکبیــرونمیکشــندیــاازدرخــت
میچیننــد،شــیرمیدوشــندوتخممــرغجمــع
ــپزخانه ــهآش ــیراب ــوادغذای ــپسم ــد.س میکنن
ــن ــعدرای ــد.درواق ــردهومیپزن ــادهک ــردهوآم ب
مرکــزبــهآنهــافرصــتدادهمیشــودتمــامآنچــه
ــا ــاوکتابه ــادرفیلمه ــالتنه ــهح ــاب ــهت راک
ــک ــدوازنزدی ــامدهن ــانانج ــد،خودش ــدهبودن دی

لمــسکننــد.
مزرعــهکــودک،کــودکان۴تــا1۶ســالرابــرای
چنــدســاعتتــاچنــدروزپذیــرشمیکنــدوآنهــا
میتواننــدبــاتوجــهبــهزمانــیکــهدراختیــاردارنــد،
انتخــابکننــدکــهعاقهمنــدبــهفعالیــتدرکــدام

مزرعــههســتند.
عامــل مدیــر طاهریپــور حمیــد دکتــر
ایــن فعالیتهــای دربــاره اکســین هلدینــگ
ــه ــودکدرمجموع ــهک ــد:مزرع ــهمیگوی مجموع

اکســینلند،همــگامبــاکشــورهایتوســعهیافته
ــاوتآموزشــیوتفریحــی- ــاایجــادفضاهــایمتف ب
ــه ــردهک ــادک ــیراایج ــودک،فرصت ــگریک گردش
ضمــنحفــظروحیــهشــاددرکــودکان،شــکوفایی،
ــارورمیکنــد.مدیــر خاقیــتوتوانایــیآنهــاراب
ــور ــهحض ــهاینک ــارهب ــااش ــینب ــهاکس مجموع
کــودکاندرمزرعــهکــودک،زمینــهایمناســب
ــیآورد ــمم ــانفراه ــتعدادهایآن ــفاس ــرایکش ب
گفــت:بــامشــارکتدرفعالیتهــایگروهــی،عــاوه
ــراینکــهکــودکانازدنیــایمجــازیوبازیهــای ب
و هیجــان افزایــش میشــوند، دور کامپیوتــری
ــر ــیدربراب ــایجســمانی،مانع ــنفعالیته همچنی

بیتحرکــیوچاقــیدرآنــانخواهــدشــد.
ویدربــارهنحــوهفعالیــتکــودکاندرایــن
مرکــزگفــت:حضــورکــودکدرمحیطــیبرگرفتــه
بــافعالیتهــای ازطبیعــتودرگیــرشــدن
دامپــروری،کشــاورزی،تئاتــروهنــر،موســیقی،
ــا ــازی،آزمایشــگاهوآشــپزیوآشــناییب ورزشوب
مراحــلمختلــفکاشــت،داشــتوبرداشــتوارتباط
بــاحیوانــاتاهلــیامــکانحضــورمفیدتــروبهتــر
ــد. ــممیکن ــدهویفراه ــیآین ــودکرادرزندگ ک
ادامــهداد:گــروهمزرعــه دکتــرطاهریپــور
ــاایجــادفضایــیتخصصــی کــودکاکســینآمــلب
بــرایاولیــنبــاردرایــران،وفراهــمکــردنامکانــات
مختلــفیادگیــریبــرایکــودکان،بــهدنبــالتحقق
ــردا» ــهســالمف ــروز،جامع ــودکشــادام شــعار«ک
ــا ــزب ــدشــدج ــقنخواه ــعارمحق ــنش اســت.ای
افزایــشمســئوولیتپذیریکــودک،افزایــشقــدرت
تمرکــز،تقویــتیکپارچگــیحســیوحرکتــی،رشــد
مهارتهــایبنیــادیحرکــت،رشــداجتماعــی،
ــود، ــیازخ ــناختوآگاه ــی،ش ــناختیوعاطف ش
ــرداریاز ــاالگوب ــیب ــمعلم ــقومفاهی درکحقای

ــرورشذهــن. ــهتفکــروپ ــادتب طبیعــتوع

آموزش کودک محور، به جای  ½
کتاب محور

ــودک ــهک ــرمزرع ــدیمدی ــارااحم ــه،س درادام
ــارهایــنمزرعــهوفعالیتهایــشگفــت:مزرعــه درب
کــودکیــکاســتانداردجهانــیاســتکــهدرهمــه
جــایدنیــاوجــوددارد.حتــیدرمحرومتریــن
کشــورهایدنیــاهــمچندیــنمزرعــهکــودکوجــود
ــه ــاراســتک ــراینخســتینب ــرانب ــادرای داردام
ــا ایــناتفــاقرخمیدهــد.مدیــرمزرعــهکــودکب
اشــارهبــهاینکــهیادگیــریکــودکاندرایــنمــکان
ــارهتفــاوتدر ــهصــورتغیرمســتقیماســت،درب ب
ــاآموزشوپــرورش شــیوهآموزشــیایــنمجموعــهب
گفــت:درمزرعــهکــودک،فضــایتجربــهکــردندر
ــادر ــودواوتنه ــراردادهمیش ــودکق ــارک اختی
چارچــوبجــزوهوکتــابنیســت،یعنــیآموزشهــا
کودکمحــوراســتنــهاســتادمحــوروکتــاب
محــور.ایــننــوعآمــوزشبــههیچوجــهتناقــضبــا
آمــوزشرســمیایجــادنمیکنــدوســوپاپتخلیــه

ــرایکــودکاناســت. ب
مــاه یــک کار، بــرایشــروع داد: ادامــه وی
ــرداریآزمایشــیداشــتیموهمــهکــودکاندر بهرهب
ایــنیــکمــاهبــامــاهمــراهبودنــدودرروزافتتاحیــه
نیــزحضورداشــتند.بــرایمثــالتعــدادیازکودکان
ــوالت ــامحص ــموب ــاورزیبردی ــهکش ــهمزرع راب
کشــاورزیازنزدیــکآشــناشــدند.بــرگمحصــوالت
ــه ــودودرجــوابکنجــکاویبچــههــاب آفــتزدهب
ــا ــدوب ــهآزمایشــگاهببرن ــاراب ــمبرگه ــاگفتی آنه
میکروســکوپازنزدیــکآنهــاراببینیــد.قــرارشــد
یکــیازکــودکانکــهبــهانجــامآزمایــشرویآفتها
عاقهمنــدشــدهبــود،رویایــنمســالهتحقیــقکنــد
ــرایایــن ــوعســمگیاهــیب ــهمــابگویــدچــهن وب
آفــتمناســباســت.ایــنتحقیــقراانجــامدادودر

ــرشــد. ــههــمازاوتقدی روزافتتاحی

یادگیری  از مادر  طبیعت  در  مزرعه  کودک  آمل
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ــاز روابــط مناســب  کشــور عمــان از دیرب
و بــا ثبــات اقتصــادی و سیاســی بــا ایــران 
داشــته اســت. در عیــن حــال بی مناســبت 
ــای  ــور، زیبایی ه ــن کش ــم ای ــت بدانی نیس
ــی  ــی و فرهنگ ــی، تاریخ ــم گیر طبیع چش
ســرمایه گذاری های  بــا  کــه  دارد  نیــز 
مــدرن تلفیــق شــده اســت و عمومــا 

ــتند. ــان  از آن آگاه نیس هموطن
ــالی  ــد س ــان چن ــی عم ــط هواپیمای خ
ــه  ــقط ب ــتقیم از مس ــرواز مس ــه پ ــت ک اس
تهــران و همیــن طــور مشــهد برقــرار 
ــی  ــفرهای ترانزیت ــاز س ــت و نی ــرده اس ک
ــاوردور  ــی در خ ــه مقصدهای ــان را ب هموطن
آقــای  می دهــد.  پوشــش  آفریقــا  و 
ــوری  ــر کش ــی مدی ــم البلوش ــد هزی احم

هواپیمایــی عمــان کــه از آذرمــاه ســال گذشــته در ایــران مشــغول 
ــه  ــفر ب ــه س ــا ماهنام ــی ب ــوی اختصاص ــت در گفت وگ ــت اس فعالی
برنامه هــای توســعه  ای ایــن خــط هواپیمایــی در بــازار ایــران اشــاره 
دارد. بــه ویــژه کــه هواپیماهــای پیشــرفته ایــن شــرکت هواپیمایی 
ــه  ــی ب ــان ایران ــرای هموطن ــوده را ب ــن و آس ــفری ام ــد س می توان

ارمغــان داشــته باشــد. ایــن گفت وگــو را می خوانیــد:

z  آقای البلوشی، چه تصویری از فعالیت شرکت هواپیمایی عمان در
بازار ایران ارایه می دهید؟

مــنازاواخــردســامبر۲۰1۷بــهســمتمدیــرمنطقــهایایــرانانتخــاب
ــهایجــادتســهیاتو ــزیمــنب شــدهاموازهمــانزمــانتاکنــونبرنامهری
توســعهروابــطاقتصــادیوگردشــگریبیــندوکشــورمتمرکــزاســت.یکــی
ــکمقصــدگردشــگری ــوانی ــهعن ــیعمــانب ــا،معرف ــنبرنامهه ازمهمتری

ر  ی        ر   
ر  ر     ر      ت 

ع¼ن، مقصد گردشگران ایرانی 
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بــرایایرانیــاناســت.بــههمیــندلیــلگردشــگرانایرانــیحــاالمیتواننــد
ــاکمتریــنمعطلــیدریافــتکننــد. ــرودگاهمســقطب ــدخــودرادرف روادی
ــههمــراهداشــته کافــیاســتکــهبلیــتبرگشــتوبرگــهاقامــتهتــلب
باشــند.روادیــدازنــوعA رادریافــتمیکننــدکــه۲۰ریــالعمانــی)حــدود
ــدودســتکم1مــاهمــیتواننــداقامــتداشــتهباشــند. ۵۰دالر(میپردازن

z  برای خوانندگان ماهنامه جالب خواهد بود درباره ناوگان شرکت
هواپیمایی عمان و مسیرهای جدید پروازی آن بیشتر بدانند.

ــوددارد ــاوگانخ ــادرن ــدهواپیم ــان۵۰فرون ــیعم ــرکتهواپیمای ش
ــگ۷۸۷ ــاس33۰-3۰۰،بویین ــگ۷3۷-۸۰۰،ایرب ــیازبویین ــهترکیب ک
ــه۵۲مقصــد ــیب ــنشــرکتهواپیمای ــر1۷۵اســت.ای ــروامباری دریمالین
دراروپــا،خاورمیانــهوخــاوردوروآفریقــامســیرپــروازیدارد.دراولژوئــن
نیــزپــروازروزانــهبــهاســتانبولبرقــرارشــدودراولجــوالیبــهکازابانــکا
درمراکــشپــروازخواهیــمداشــت.دراکتبــرنیــزبــهمقصــدمســکوپــرواز

جدیــدیبرقــرارخواهیــمنمــود.
ــون ــدهایچ ــقمان ــیرهایمعل ــایمس ــیاحی ــهوبررس ــالمطالع درح
مالدیــوهســتیمتــاپــروازمجــددابرقــرارشــود.همچنیــندر13ژوئــنســال
ــگ۷3۷ماکــسسفارشــیمان ــدبویین ــداز3۰فرون ــاریســومینفرون ج
رادریافــتکردیــم.ایــنمــدلازهواپیمــاراحتــیوصرفهمنــدیاقتصــادی

خوبــیبــرایمســافردرمســیرهایدوربــردبــههمــراهخواهــدداشــت.

z  در مقایسه با دیگر خطوط هوایی خارجی که در بازار حمل و نقل
ایران فعالیت دارد، چه ویژگی هایــی فعالیت خط هواپیمایی  هوایی 

عمان را متمایز می کند؟
مــاپــروازروزانــهبیــنتهــرانمســقطداریــم.۴پــروازنیــزازمشــهدبــه
مســقطبرنامهریــزیشــدهاســت.ازدســامبردرحــالمطالعــهبــازارهســتیم

تــامســیرهایجدیــدازایــرانرابــازکنیــم.
خوشــحالهســتمکــهبگویــمعمــانایــریکــیازایرالینهــایمطرحــی
اســتکــهدرایــرانفعالیــتداردوبــهعنــوانیــکخــطهوایــیمجلــلبــا
ــان ــهزب ــروازیمســلطب ــد.کادرپ ــتمیکن ــرفعالی ســرویسبســیارمعتب
فارســیهســتندکــهســفربــاایــنخــطهوایــیرابــرایایرانیــاندلپذیــر
ــهمســافرانمیدهــد. ــودنراب ــهب ــنموضــوعاحســاسدرخان ــد.ای میکن
ــرواداتاقتصــادیسیاســیبیــنعمــانو ــاالیم دلیــلدیگــرســطحب

ــراناســت. ای

z  همان طور که می دانید ایران بازار گسترده  و جمعیت بزرگی را در
اختیار دارد، عمان ایر نیز در بازار پروازهای ترانزیت نقش ایفا می کند. 

تقاضای بازار ایران از سوی آن شرکت هواپیمایی در پروزاهای ترانزیت 
در کدام مسیرهاست؟

ــترین ــوبیش ــور،گوانگج ــوکوکواالالمپ ــاوردوردربانک ــایخ مقصده
تقاضــارادربــازارســفرهایایرانیــاندارد.بــاتوجــهبــهایــنکــهروادیدســفر
بــهعمــاندرفــرودگاهاعطــامیشــود3۰درصــدافزایــشمســافرتازســوی
ــر ــاب ــیاســتت ــهمســقطراداشــتهایمکــهنشــانهبســیارخوب ــانب ایرانی
رویمعرفــیظرفیتهــایگردشــگریعمــانبــهعنــوانمقصــدگردشــگری
کارکنیــم.بــههمیــندلیــل،رویدادهایــیرادرایــرانترتیــبخواهیــمداد

تــاســفرتوســعهیابــد.

z  چه عواملی را الزم می دانید که عمان به عنوان مقصد گردشگری
مطرح باشد؟

دوقــدمبــزرگبایــدبرداریــم.یکــیایــنکــهنــرخرقابتــیداشــتهباشــیم
ــه ــدهب ــندوای ــددرمقصــدصــادرشــود.اجــرایای ــهروادی ــرآنک ودیگ
خوبــیانجــاممیشــودوبازاریابــیدرحــالانجــاماســت.رویدادهــایمعرفــی
مقصــدگردشــگریعمــانکمــکخواهــدکــردتــاایــنبخــشتوســعهیابــد.
ــور ــتند.تص ــنانیس ــانآش ــایعم ــاقابلیته ــوزب ــردمهن ــیاریازم بس
عمومــیچنــاناســتکــهمســقطشــهرگرمــیدرتابســتاناســتدرحالــی
کــهدمــایســالهدرجــوالیتــااواخــرســپتامبر۲۰درجهســانتیگراداســت
وبارانهــایلطیــفداریــموآبشــارهایزیبــادرایــنمنطقــهگردشــگرانرا

بــهوجــدمــیآورد.
عمــانآبوهــوایمتفاوتــیداردوجبلاختــرکــه۲ســاعتبــامســقط
فاصلــهداردســواحلوهتلهــایزیبایــیراپیــشرومیگــذاردکــهمیتــوان
بــهمشــاهدهدلفینهــاوپرندههــانشســت.مــاآبوهــوایمتنوعــیداریــم.
عمــانتنهــایــکمقصــدشــهرینیســتبلکــهتاریــخ،طبیعــتوفرهنــگرا

ــاتلفیقــیازســازههایمــدرنپیــشرومیگــذارد. ب

z  در بهار نوسانات زیادی را در نرخ ارز در ایران داشتیم که خطوط
هوایی  از این نوســانات تاثیر پذیرفتند. با این شرایط چه طور کنار 

آمدید؟
ــرانرا ــازارای ــعکاریدرب ــاموان ــتیمت ــیهس ــالفرصتهای ــهدنب ــاب م
مدیریــتکنیــم.مســقطهمــوارهیــکمقصــدرقابتپذیــردرمنطقــهبــوده
ــذارد ــرمیگ ــاتاثی ــیبخشه ــوعبحــراناقتصــادیرویتمام ــرن اســت.ه
ــاهمــکاری ــنموقعیــتراب ــتتوانســتهای ــهدول ــمک ــدکن ــدتاکی ــابای ام
بانــکمرکــزیوســازمانهواپیمایــیکشــوریمدیریــتکنــدوحمــلونقل

ــگاهدارد. ــهدورن هوایــیراازنوســاناتب
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اُرِس کهنسال روستای لطر در املوت غربی
گذرتــانکــهبــهشــمالروســتایلطــردربخــشالمــوتغربــیافتــاد
ــادرخــتســروکهنســالیروبــرومیشــویدکــهقدمتــیبالــغبــر۹۰۰ ب
ســالداردوبــهلحــاظاعتقــاديبــراياهالــيروســتامقــدساســت.ایــن
درخــتدرســال13۹۶بــاشــماره۲۰۶درفهرســتمیــراثطبیعــیملــی
ــندرخــتنظــر ــهثبــترســیدهاســت.ازنظــرروســتاییان،ای کشــورب
ــهشــاخههايآن ــدب ــهدلیــلاعتقــاديکــهدارن کــردهاســتومــردمب
بــرایگرفتــنحاجــتدخیــلميبندنــد.ســوگواریهایمذهبــیروســتا
ــزاداری ــتههایع ــتدس ــودوحرک ــزارمیش ــندرخــتبرگ ــایای ــرپ ب

بیــنایــندرخــتومســجدروســتااســت.
ــرآنمــردمنــذوراتخــودراپــایایــندرخــتادامیکننــد عــاوهب
ــدشیانکشــی ــریمانن ــذریومراســمهایدیگ ــنآشن ــهپخت ازجمل

ــندرخــتبرگــزارمیگــردد. ــایای پ
ــدنآب ــمش ــهک ــیازجمل ــایعموم ــارب ــتادچ ــانروس ــرزم ه
چشــمه،خشکســالی،بیمــاری،مــرگومیــرو...باشــد،اهالــیمــوادالزم

ــد. ــعآنمیکنن ــتوتوزی ــهپخ ــدامب ــتاق ــندرخ ــایای ــردهودرپ ــهک ــارکتیتهی ــیومش ــتهجمع ــورتدس ــهآشرابص ــرایتهی ب
اُِرسیــاُهــرسگونــهایســرواســتکــهدرمناطــقکوهســتانیمیرویــد.طبــقروایــاتزرتشــتيایــنزرتشــتبــودکــهبــراينخســتینبــار
ســروراازبهشــتآوردوبــهکشــتآندرزمیــنهمــتگماشــتوحتــيبرایــشبــهنیایــشپرداخــت.ایــندرختــانکهنســالهمیشــهمــورد

ــد. ــهایــنامــرشــهادتدادهان ــدومورخــانوســیاحانب احتــراموتقــدسمــردمبودهان
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درخـتان کهنـسال 
املوت و تارم سفلی

درخت گردوی کهنسال یارود در املوت غربی 

روســتاییــاروددرمنطقــهالمــوتغربــیازجملــهروســتاهایکهــناســتانقزویــنبــایــکهــزارو۲۰۰ســال
قدمــتاســتازطبیعتــینــابوبکــربرخــورداراســتکــهیکــیازنمادهــایطبیعــیآندرخــتگــردویکهنســال
اســت.ایــندرخــتنیــزبــاشــماره3۴۰درســال13۹۵درفهرســتمیــراثطبیعــیملــیکشــوربــهثبــترســیده

اســت.
درخــتکهنســالگــردوییــارودبــاقدمــتبیــشاز۵۵۰ســالوبــاقطــردوونیــممتــر،دورتنــههفــتمتــرو
مســاحتتــاجیکهــزارو۲۰۰متــرمربــعبزرگتریــندرخــتگــردویکشــورمحســوبمــیشــودکــهبــهلحــاظتــاج

پوشــش،دردنیــاکــمنظیــراســت.

چنار کهنسال سیردان 
در تارم سفلی

ــراث ــتمی ــماره۲۰۷درفهرس ــاش ــال13۹3ب درس
ــت. ــیدهاس ــترس ــهثب ــورب ــیکش ــیطبیع مل

چنــارکهنســالســیرداندربخــشتــارمســفلیقدمتــی
درحــدود۵۵۰ســالداردکــهدرکنــارباغــاتایــنشــهر
ــه ــت.ب ــیرداناس ــهرداریس ــیآنش ــدهومتول ــعش واق
علــتنــادربــودندرختــانکهنســالدرایــنمنطقــه،ایــن
درخــتجایــگاهواحتــرامخاصــیبیــناهالــیمنطقــهدارد،
درگذشــتههاینــهچنــداندورکــهســیردانیــکروســتا
ــت ــندرخ ــایای ــیپ ــمآیین ــدمراس ــابمیآم ــهحس ب

ــد. ــزارمیش برگ
نــزد در درخــت ایــن احتــرام و مهــم جایــگاه
ــهر ــهریش ــعهش ــت.درتوس ــانپابرجاس ــردمهمچن م
ســیردانایــندرخــتبــههمــراهچنــارکهنســالدیگــر

گرفتهانــد. اصلــیشــهرجــای تقاطعهــای در

ت
طبیع

 و 
سفر
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طبیعــتلرســتانعلیرغــمجذابیتهــایمتنــوعوکمنظیــرهنــوز
بــرایبســیاریازطبیعتدوســتانناشــناختهمانــدهاســت.آبشــارها،درههــا،
جنگلهــایبلــوطورودخانههــاتنهــابخشــیازجذابیتهایــیهســتندکــه

ــد. ــذبمیکنن ــودج ــمتخ ــهس ــدانراب ــیاریازعاقهمن بس
یکــیازدیدنیهــایطبیعــتلرســتانکــهبهتازگــیبــهمقصــدبســیاری
ازتورهــابــرایطبیعتدوســتانتبدیــلشــده،درهایزیبــابــهنــام«شــیرز»
اســتکــهبــهدلیــلطبیعــتبکــروزیبــایآندربهــاروتابســتانمقصــد

جذابــیاســت.
تنگــهشــیرزدربیــناســتانهایکرمانشــاه،ایــامولرســتانقــرارگرفتــه
و۵۰کیلومتــربــاکوهدشــتفاصلــهدارد.ایــنشــگفتیطبیعــتدربخــش

زردالنودرمنطقــهایبــهنــاماوالدقبــادقــراردارد.

ــرآخــرآســفالتو ــراز۲کیلومت ــهغی ــنجــادهب ــاتمــاممســیرای تقریب
مناســبعبــوربــرایتمــامخودروهــااســت.پــسازطــیجــادهورســیدنبــه
انتهــایمســیرکــهیــکمزرعــهپــرورشماهــیاســت،مســیرپیــادهرویایــن

ــود. ــازمیش ــهآغ تنگ
ــه ــتک ــراس ــدود۵کیلومت ــایدرهح ــاانته ــادهرویت ــیرپی ــولمس ط
بــراییــکفــردعــادی۲ســاعتزمــاننیــازدارد.تقریبــاتمــاممســیرشــیب
مایــمدارد.البتــهعبــورازچنــدنقطــهنیــازبــهاحتیــاطبیشــتریداردودر
روزهــایبارندگــیلغزنــدهخواهــدبــود.تمــاممســیردرحاشــیهیــکرودخانه
کوچــکاســتوبارهــابایــدازایــنرودخانــهکوچــکعبــورکــرد.بــههمیــن
ــیکــهدر دلیــلچــارهایجــزخیــسشــدنکفشهــانخواهیــدداشــت.آب
میــانتنگــهجــاریاســتبــهرودخانــهســیمره،یکــیازشــاخههایاصلــی

گزارش و عکس: مهدی غالمی

شـیــرز 
هدیه پرسخاوت 
طبیعت
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ــی ــمودائم ــایمه ــیازرودخانهه ــایک ــزد.اینج ــهمیری ــهکرخ رودخان
غــربکشــورمحســوبمیشــودکــهخــطمــرزیاســتانلرســتانوایــام

راشــکلدادهاســت.
ــی ــبزرنگ ــشس ــیرز،پوش ــهش ــنگهایتنگ ــاوس ــانصخرهه درمی
ــده ــیرزدی ــایش ــوطدرجایج ــانبل ــت.درخت ــردهاس ــازک ــودراب راهخ
میشــوند.ازســویدیگــردســتپرســخاوتطبیعــتدرفصلهــایمختلــف
شــمارابــهچشــیدنمیوههــایخــوْدرومهمــانمیکنــد.درعبــورازتنگــه
شــیرزشــنیدنصــدایپرنــدگانوتماشــایآنــاندرمیــانصخرههــابــرای

ــت. ــزاس ــیارهیجانانگی ــگرانبس گردش
درانتهــایمســیرایــندره،بــهنــاگاهغــاریدرمقابــلشــماقــرارمیگیــرد
کــهرودخانــهایازداخــلآنبــهبیــرونجــاریاســت.اگــراهــلماجراجویــی
هســتیدکــهدلبــهآبرودخانــهبزنیــدوغــارراتــاانتهــایآنطــیکنیــد.

اگرنــهکــهاینجــاانتهــایمســیرشماســتوبایــدراهبازگشــترادرپیــش
ــور ــرایعب ــهب ــد.البت ــدامینامن ــاراغارخ ــیاینج ــاکنانبوم ــد.س بگیری
ــاررا ــرازغ ــدمت ــاچن ــدونآنتنه ــوههســتیدوب ــدچــراغق ــارنیازمن ازغ

ــد. ــدببینی میتوانی
ــه ــداردب ــودن ــیوج ــاترفاه ــادهروی،امکان ــیرپی ــهومس ــولتنگ درط
همیــندلیــلبــراییــکســفرنیــمروزهنیــازبــهآبوغــذاداریــد.مســیر
تنگــهمشــخصاســتواحتمــالگمشــدننــدارد.امــااحتیــاطکنیــدوبــه

ــوید. ــکنش ــاکنزدی ــاطخطرن ــاونق دیوارهه
تنگــهشــیرزیکــیازهدایــایطبیعــتبــهمــااســتکــهتــابــهحــالبکــر
مانــدهاســت.اگــرقصــدداریــدبــهایــنمنطقــهســفرکنیــدازریختــنزبالــه،
آلــودهکــردنمحیــطوروشــنگذاشــتنآتــشپرهیــزکنیــدتــاایــندیدنــی

زیبــابــرایآینــدگانبــههمیــنشــکلباقــیبمانــد.

تنگه شيرز در بين استان های 
لرستان  و  ایالم  کرمانشاه، 
برای  کم نظيری  موقعيت 
کرده  فراهم  طبيعت دوستان 

است
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رشــتهکــوهالبــرزشــرقیوشــاهوارمنشــاءزایــشوزندگــیمنطقــۀشــاهرود
اســت.عاقــهمــردمخطــۀمعلمــاندیــنواخــاقنســبتبــهنــامشــاهوارمثــال
ــژهای ــردمشــاهرودنقــشوی ــهم ــاوروفرهنــگعام ــیاســت.شــاهواردرب زدن

داشــتهودرادبیــاتمــردمریشــهدرتاریــخوفرهنــگدارد.
وقتــیصحبــتازنامگــذاریاســتانجدیــدیدرایــنمنطقــهمیشــوداولیــن
ــددر ــوهبلن ــنک ــهای ــتچراک ــاهواراس ــدواژهش ــنمیرس ــهذه ــهب ــیک نام
هــوایآفتابــیوعــاریازگــردوغبــارازســایرمناطــقشــاهرود،بســطام،مجــن،
کاتــهخیــج،میامــی،بیارجمنــد،طــرودودهمــادیــدهمیشــود.نــامبســیاریاز
همایــشهــا،جشــنوارههــا،شــرکتهــایبــزرگوحتــیمغــازههایشهرســتان

برگرفتــهازایــننــاماســت.
رشــتهکوهــیکــهنمــادطبیعــِیســربلندیوســرافرازیمــردمشهرســتان
شــاهروداســت،بلندتریــنقلــهدرشــمالشــرقایــرانمأمــنحیــاتوحــشو

تأمیــنکننــدهآبشــربوکشــاورزیمــردماســت.
چنــدســالیاســتمعدنــیبــهنــامبوکســیتتــاشبــدوناســتعامازمحیــط
زیســتومیــراثفرهنگــیوگردشــگریمجــوزگرفتــهوبرداشــتازمنابــعایــن
ــهحــدیاســتکــه کــوهآغــازشــدهاســت.حجــمتخریبهــایایــنمعــدنب
پوشــشگیاهــیودرختــانممنوعالقطــعاورسبســیاریراازبیــنبــردهاســت
)تصاویــرماهــوارهایخــودگویــایایــنمدعاســت(اینکهایــنمعــدندارایمجوز
اســتیــالــوازماخــذمجــوزآنناقــصاســتجــایبحــثنیســتبلکــهســخناز

ایــناســتکــهآیــاادامــهفعالیــتآنبــهنفــعمــردموآینــدهمنطقــهاســتیــا
؟ خیر

ــن ــاای ــدنب ــنمع ــودای ــهوج ــدک ــنباورن ــرای ــتانب ــادرشهرس برخیه
حجــمازبرداشــتهرچنــدبــهبهــایناچیــزخــامفروشــی،کمــکهزینــۀنقلیــه
ــروژهکوچــکدر ــدپ ــربومــیوچن ــننف ــداریشــاهرودواشــتغالچندی فرمان
روســتایتــاشدرراســتایتحقــقاقتصــادمقاومتــیاســت.درمقابلکارشناســان
ــل ــزدرمقاب ــدناچی ــنعوای ــدای ــمزمینشناســیمعتقدن ــطزیســتوعل محی
مضــراتوآســیبهایشــدیدیکــهدرآینــدهمتوجــهمنطقــۀشــاهرودخواهــد

شــدبســیارناچیــزبــودهودرواقــعمعاملــهالمــاسبــاشــکاتاســت.
بهتازگــیپــسازاطــاعرســانیهایگســتردهوبرگــزاریتجمعــاتمردمــی
درمحــلمعــدن؛گفتــهشــدهمبلــغ1۰میلیــاردتومــانکمــکمالــیازســوی
ایــنمعــدنوکارخانــهآلومینــایجاجــرمبــرایپروژههــایعمرانــیشهرســتان

اختصــاصدادهشــدهاســت.
مبلغــیکــهبــایــکحســابسرانگشــتیتنهــاکســرکوچکــیازدرآمــدیــک
ســالهایــنمعــدناســتکــهاتخــاذایــنتصمیــمنشــانازارزشــمندیمعــدن
وعوایــدیکــهطــیایــن۵ســالمیتوانســتعایــدشهرســتانشــاهرودشــود
ولــیتاکنــونبــههــردلیلــیتخصیــصدادهنمیشــد!؟ســوالیکــهجوانــانایــن
شهرســتانازمســئولینشهرســتانمطالبــهدارنــدایــناســتکــهاگــربهراســتی
ایــنمعــدنایــنقــدربــاارزشاســتکــهتــاســالهــامــیتوانــدمــواداولیــه

معامله املاس  
باشــکـالت

داستان غم بار شاهوار...

علی رضا اسالم پناه
روزنامه نگار
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تولیــدآلومینــومراتأمیــنکنــد؛پــسچــرادرقبــالتخریــبمنابــعطبیعــیو
آینــدهســرزمینمانایــنکارخانــهدرخــودشــاهروداحــداثوراهانــدازینشــود؟
آیــاهمانطــورکــهدرقبــالتخریــبمحیــطزیســتدرشــاهواربــهراحتــی
کوتــاهمیآییــموبــهاســتانمجــاورامتیــازمیدهیــمآیــادربحــثرفــعموانــع
ــرود ــاسط ــادنپت ــرداریازمع ــریوبهرهب ــالآبقط ــیانتق زیســتمحیط
ازخــودجنمــینشــانمــیدهیــم؟ایــنتضــاددردفــاعازمنافــعشهرســتان
بیشــترازهمــهذهــنجــوانشــاهرودیرادرگیــرکــردهاســت.وقتــیدراکثــر
ــدر ــکارآینــهدقپ ــاچنــدجــوانبی خانوادههــایشــاهرودیدســتکمیــکی
ــهســنگذاشــتهخــودشــدهاندوبســیاریازایــنشهرســتاندر ــاب ومــادرِپ
جســتوجــویکارمهاجــرتکردهانــد.وقتــیمیبینیــمبــاتوجــهبــهبحــران
آب،کشــاورزیمنبــععمــدهدرآمــدواشــتغالشهرســتان،آینــدهاینخواهــد
داشــت.وقتــیمیبینیــمصنعــتپایــداریوجــودنــدارد.وقتــیمیبینیــمبــا
کاهــششــدیدجمعیــتدانشــجویغیــربومــی،اقتصــاددانشــجوییشــهراز
بیــنرفتــه،وقتــیمیبینیــمکارگــرانالبــرزشــرقیبــهنســبتقدیــمکاهــش
چشــمگیریداشــته،وقتــیمیبینیــمبــااجــرایسیاســتهایدولــت،
اعتبــاراتپروژههــایعمرانــیبــهنســبتجــاریکمتــرازهمیشــهشــده،عقــل
ســلیمحکــممیکنــدمــیبایســتبــهحفــظداشــتههــاومنابــعطبیعــیامان

بــرایحــالوآینــدههمــتگماریــم.

منابــعطبیعــیشــاهوارقابلیــتمهــمگردشــگریوبرگــزاریتورهــای
ــت ــدبرداش ــترازعوای ــببیش ــهمرات ــدتب ــهدربلندم ــدک ــیرادارن کوهپیمای
ازایــنمعــدناســتآنهــمبــهصــورتدائمــیوبــرپایــهاصــولحفــظمحیــط
زیســت،آبســازیوتضمیــنآینــدهفرزنــدانایــنمــرزوبــومخواهــدبــود.بنــابه
ــهشــاهواردر نظــریکــیازکارشناســانمعــدنصخرههــایآهکــیکــهدردامن
حــالتخریــباســت،ظرفیــتتأمیــن۲۰۰میلیــونمتــرمکعــبآبراداشــتهکــه
هماننــدیــکســدطبیعــیعمــلمیکنــدکــهبــدونپرداخــتهیــچهزینــهایو
مقــاومدرمقابــلزلزلــهبــهتأمیــنآبشهرســتانمیپــردازد.امــااگــرهمینطــور
ــران ــهشمالشــرقای ــنقل ــددیگــرشــاهواربلندتری ــهپیــشبرون ــهســمتقل ب

ــوعســیلهایویرانگــرخواهــدشــد. نبــودهوآبســتنوق
فــرضکنیــمدرچنــدســالآینــدهبوکســیتمعــدنشــاهواربــههــرمیــزان
تمــامشــدآنگاهبــرایاشــتغالچــهبایــدکــرد؟بهتــرنیســتازهمیــنحــاالبــا
ــط ــیومحی ــعطبیع ــظمناب ــهاصــولحف ــرپای ــیب ــایفعل ــیتخریبه تعطیل
ــی ــع،کاشــتوبرداشــتگیاهــانداروی ــرداریازمرات ــجوبهرهب ــاتروی زیســتب
ــدواشــتغال ــردرآم ــنبراب ــوردیوگردشــگریچندی ــایکوهن وایجــادکمپه
ایــنمعــدنراتمامــاًمتوجــهشــهرخــودکنیــمنــهاینکــهذرهایازســرمایهحیاتی
ایــنشهرســتانرابــرایخامــوشکــردنصــدایمطالبــهگــریمــردم،بــهشــکل

تحقیرآمیــزیپیشــکشخــودمــاکننــد.
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ــا ــیزدوم ــانم ــهصدایم ــودک ــودب ــاربینال ــان،اینب ــودتفت ــدازصع بع
مشــتاقدیــدنشــگفتیهایشپــابــهجــادهنهادیــم.هرچنــدبهانــهایــنســفر
بینالــودبــودامــادرایــنمطلــبقصــدنــدارمازایــنقلــهزیبــابگویــمبلکــه
راویمســیرســفرمانوالبتــهیکــیازعجایــبایرانــم.کولههــارابــهســردوش
انداختیــموراهــیســفریجدیــدشــدیم.جــادهمــاراازجنگلهــاوآبشــارهای
ــوددومســیر ــهبینال ــرایرســیدنب ــهخراســانشــمالیکشــاند.ب گلســتانب
وجــودداشــتیکــیازنیشــابورودیگــریچنــاران.مــامســیردومراانتخــاب
ــهســمتشــیروانراهــیشــدیم.شــیروان ــوردب ــموبعــدازشــهربجن کردی
شهرســتانیکوچــکبــامنابعــیزیبــاونــاباســتکــهمتاســفانهکمتــرازآن
گفتــهشــدهاســت.اگــراهــلآبتنــیزمســتانیباشــید،شــیروانبــاچشــمه
«آبگــرمایــوب»شــماراپذیرایــیمیکنــد.اگــرقصــدزیــارتداریــدمــکان
متبرکــه امامــزادهحمــزهواگــرتاریــخدوســتیدشــمارابــا«چهــارطاقــی»بــه
ــه ــا«آبشــارکهن ــردواگــردوســتدارطبیعــتهســتیدب ــانمیب دورهتیموری

ــد. ــانمیکن ــاز»بدرقهت اوغ

غارهای دستکند هنامه

مـیراث کـهن شـیروانگزارشوعکس:شادیقاسمی
گزارش و عکس: شادی قاسمی



ازمراســم۲۰۰ســالهایــنشهرســتانکشــتیباچوخــهاســتکــهمعمــوال
درعیــدفطــربرگــزارمیشــود.امــادرایــنســفرعــاوهبــرتمــامجاذبههایــی
کــهبــهکمــکمــردممحلــیپیــداوبازدیــدکردیــم،بــهدیــدنغارهــایکهن

ــهرفتیم. هنام
درخروجــیشــیروانجنــبمیدانــیکــهبــهتندیــسجعفرقلــی)شــاعر
نامــیکرمانــج(آراســتهشــدهبــود،ایســتادیم.گرمــایســرظهــروســنگینی
ــرای ــوریب ــایعب ــرد.ازخودروه ــلبمیک ــانراس ــتیهاطاقتم کولهپش
ــای ــیازبومیه ــانیک ــموازبخــتنیکم ــهکمــکگرفتی ــههنام ــنب رفت
ــانزدیکــی ــارات ــودم ــهب ــرازهنام ــیدورت ــهروستایشــاناندک ــرمک خونگ
غارهــارســاندوجالــبآنکــههرگــزنــامیــامطلبــیازایــنغارهــایتاریخــی
ــی ــهاهال ــدهک ــرارش ــانتک ــابرایم ــاقباره ــناتف ــهای ــود.البت ــنیدهب نش
ــران ــاکنیازته ــاس ــندمث ــرباش ــابیخب ــایهمانج ــهایازجاذبهه منطق
ــه ــرب ــیمشــهدکمت ــرل»رانشــنیدهباشــد،اهال ــرجطغ ــام«ب ــابحــالن ت
«ارتکنــد»رفتــهباشــندویــاشوشــتریهااز«تــکتــکآب»بیخبــرباشــند!
درابتــدایجــادههنامــهکــهآرامگاهــیکوچــکوخلــوتآنراازمســیر
اصلــیســایرروســتاهاجــدامیکنــدتابلویــیازتاریخچــهغارهــاآمــدهاســت.
ایــنغارهــادردیــوارهعمــودیکــوهحفــرشــدهوســقفهــرطبقــه،کــف
ــورت ــهبهص ــهطبق ــادرس ــدومجموع ــکیلمیده ــرراتش ــهایدیگ طبق
ــادســتکنــدهشــده(دردلکــوهپدیــدآمــدهکــهطبقــهاول دســتکند)ب
ــاارتفــاعهــایمتفــاوتاســتو ــزرگوآخورهایــیب داالنهــایبهنســبتب
ــهوجــود ــاتوجــهب ــوکــهب ــودرت ــرت طبقــهدومشــاملفضاهــایکوچکت

اجاقهــایمتعــددودودزدگــیســقفآنهــابایــدمربــوطبــهزندگــیافــراد
ــر ــیبزرگت ــرول ــدادکمت ــاتع ــیب ــهاتاقهای ــوممجموع ــهس ــدوطبق باش
کــهاحتمــاالانبــاربودهانــد.تمامــیعناصــرمعمــاریداخــلغارهــاازقبیــل
آخورهــا،اجاقهــاوغیــرهازجنــسکــوهوبــهصــورتدســتکندایجــادشــده
کــهدرحــالحاضــر۲۰اتــاقدرایــنمجموعــهســالممانــدهاســت.قدمــت
غارهــابــهقــروناولیــه)قــرن۴و۵ه.ق.(بــرمیگــرددودرفروردیــنســال
13۸۶بــاشــماره۲۲۲1۴درفهرســتآثــارملــیبــهثبــترســیدهاســت.

درنقشــهمســیلرودخانــهایدردامنــهکــوهدیــدهمیشــدامــامتاســفانه
ــهنظــرنمیرســید.پــس ــرایاندکــیاســتراحتمناســبب ــودوب خشــکب
ــساز ــموپ ــاهبردی ــروپن ــایروب ــاندرزمینه ــایهدرخت ــهس ــارب ــهناچ ب
ــرده ــاک ــاره ــهپشــتیهارادرهمانج ــعخســتگی،کول ــارورف صــرفناه
ــوهراهــیشــدیم.شــیب ــهســمتک ــیب ــکبطــریآبمعدن ــای ــاب وتنه
ــودودریــالاصلــیبســیارتنــدونفسگیــرمیشــد. کــوهدردامنــهکــمب
ــنغارهــاکــه ــیغارهــارســیدیم.ای ــهاصل ــهدهان پــسازبیســتدقیقــهب
ــس ــایتنف ــیراهه ــهگوی ــودک ــکمینم ــوراخکوچ ــدس ــطچن ازدورفق
ــد. ــهچشــممیآم ــرب ــروفراخت ــکبزرگت ــننزدی ــوههســتند،حــاالازای ک
لحظــهایخــودمراتصــورکــردمکــهبــهســالیانکهــنبرگشــتمودرســینه
ــن ــدوم ــامیآین ــهســمتآخوره ــهب ــمک ــارامیبین ــوهاحشــامودامه ک
بایــدبارهایشــانرابــازکــردهودرطبقــاتدیگــرغارهــایدســتکندآذوقههــا
راذخیــرهکنــموبعــدبــاخســتگیزیــادبــهطبقــهســکونتخــودرفتــهو

ــم! ــاچشــمکهایســتارگانســرکن شــبراب
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چشم انداز روستای هنامه از باال غارهای دستکند

سفر همیشه غافل گیرتان 
می کند. گاهی ابرهای دوقلو و یا 

طیف نورهای رنگی از البه الی 
شاخه های ریز و درشت برگ های 

درخت صنوبر است که شما را 
به وجد می آورد. حس زیبای 

این لحظه ها را در این تصاویر با 
خوانندگان خوب ماهنامه سفر به  

اشتراک می گذارم.

دکتر علی صارمی
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران



66

۷
 

   

ــرام ــوادگانبه ــودران ــهخ ــامانیان،ک ــانس ــالدودم ــرحح ــترش بیش
ــکانیان ــارازاش ــهتب ــانیک ــپهبدساس ــران،ایرانس ــدانمه ــنازخان چوبی
داشــت،میدانســتندبــهســازندگیمــادیومعنــویایــرانگذشــت.حمایــت
ازشــاعران،نویســندگانودانشــمنداندرکنــارتقویــتبنیــهنظامــیایــراندر
ــایخــزروکنارههــای ــگان،موجــبآرامشــی۲3۶ســالهدردری ــربیگان براب
ــال ــادرس ــتشــدهروسه ــیثب ــنهجــومدریای ــیآنشــد.چهارمی جنوب

۵۷۰( ســال در آن پنجمیــن و )33۴ - 33۲(
-۵۷1(ودرنبــردبــاشروانشــاهرخدادهکــه
خاقانــیآنرادرســرودهخــودبــهزیبایــیتشــریح

کــردهاســت.
روسوخزرانبگریزندکهدربحرخزر
فیضآنکفجواهرحشرآمیختهاند

خاقانی
درطــولایــندوقــرنروسهــاازهرگونــه
تهاجــمدریایــیســازمانیافتــهخــوددارینمــودهو
تنهــاچنــدمــورددزدیدریایــیدرشــرحوضعیــت

ــورد. ــممیخ ــهچش آندورانب
بــدون و بیدلیــل نمیتوانــد رخــداد  ایــن
ــوان ــهنمیت ــیک ــنمعن ــهای ــد.ب ــتوانهباش پش
پذیرفــتکــهســامانیاندریــایخــزررارهــا
کــردهودســتروسهــارابــرایترکتــازیدر
ــارت ــرتج ــویدیگ ــند.ازس ــتهباش ــازگذاش آنب
گســتردهایمیــانایــرانوکشــورهایشــمالی،
حتــیاســکاندیناویدرجریــانبــودهکــهبیشــک

امنیــتدریــایخــزرشــرطیالزمبــرایآنبهشــماررفتــهاســت.
ــهدر ــهک ــهروسرفت ــرانب ــیازای ــرهفراوان ــکههاینق ــندورانس درای
ــه ــاک ــتشــدهاســت.ازآنج ــانیاف ــروژوشــمالآلم ــوئد،ن ــارک،س دانم
ــدو ــوردارنبودن ــکهبرخ ــرس ــتوهن ــوزازصنع ــندورانهن ــادرای روسه
معتبرتریــنســکههایآنروزگاردرایــرانضــربمیشــدهاســت،ملــلروس،
بلغــاروقبچــاقکــهتجــارتمســتقیمبــاایــرانداشــتنددرمعامــاتخــودبــا

بازرگانی ایرانیان 
بااروپـای شـ¼لی 
دردوران سامانیان

جعفر سپهری
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ــد. ــتفادهمیکردن ــیاس ــکههایایران ــاازس ــمالاروپ ــایش ملته
بدیهــیاســتکــهســکههاییافــتشــدهدرعــراق،خراســان،فــرارودان،
چــاچ،بلــخ،بخــارا،انــدراب،نیشــابور،ســمرقند،بغــداد،بصــرهوکوفــهضــرب
ــاراســکههایدورانســامانیانتشــکیل ــیازآنه ــادرصــدباالی شــدهاندام

دادهاســت.
ــهگفتــه ــهســویشــمالروانشــدهوب ســکههایســامانیانسیلآســاب
کارســِتننُیبــورحتــیدرایــرانهــمایــنتعــدادســکهســامانیانیافتنشــده
اســت.ایــنحجــمهنگفــتســکههایبازمانــدهرااگــربــادرصــدباالیــیاز
ســکههاکــهذوبشــدهومبــدلبــهســکههایجدیــدیشــدهوســکههایی
ــل ــقوقاب ــطموف ــمرواب ــرآوردکنی ــانهســتندب ــاکپنه ــوزدرخ ــههن ک

ــد. ــهتجــاریرانشــانمیده توج
تمــامســکههایایرانــییافــتشــدهدراســکاندیناوینقــرهاســت.بعضــی
ــاالی ــرارزشب ــیب ــوعدلیل ــنموض ــهای ــتک ــدهاس ــفش ــانص ازآنه
ــایشــمالیاســت.از ــرانودرنتیجــهدراروپ ســکههایضــربشــدهدرای
ســویدیگــرروسهــاســکههایطــایایــرانراتــاحــدپرســتشدوســت
داشــتند)والبتــههنــوزهــمدارنــد!!!(تــاجایــیکــهآنرانــزدخــودنهــان
ــالکو ــاب»المس ــگدرکت ــردایرانیفرهن ــلجهانگ ــنحوق ــتند.اب میداش
الممالــک«بــهایــنموضــوعاشــارهکــردهکــه»...نقــودســمرقندعبارتنــداز
درهمهــایاســماعیلی)منســوببــهاســماعیلبــناحمــدبــناســدســامانی(

ــره(.....«. ــته)المکس ــایشکس ودرهمه
ــه ــپسب ــیهوس ــهروس ــزرب ــایخ ــهازراهدری ــیک ــایگرانبهای کااله
اســکاندیناویمیرفــتعبــارتبودنــدازپارچههــایگرانبهــابــهویــژه
ــه ــمالیب ــایش ــرافاروپ ــاواش ــهدرباریه ــتک ــنوزربف ــمین،زری ابریش
ــیرا ــهایران ــوشازپارچ ــاختنتنپ ــتندوس ــهداش ــاعاق ــهآنه ــدتب ش
ــنگهای ــارس،س ــجف ــدیخلی ــایمرواری ــتند،زینته ــرمیدانس ــهفخ مای

گرانبهــابــهویــژهفیــروزهنیشــابوروعقیــقبدخشــان،زیــورآالتوجواهــرات،
ــان ــاننظامی ــهدرمی ــی(ک ــانچاچ ــدکم ــانی)مانن ــایخراس جنگافزاره
بســیارپــرطرفــداربــود،وســرانجامادویــهکــهدربیــنتمامــیطبقــاتمــردم
ــگاه ــاهانجای ــوراکپادش ــیدرخ ــرانایران ــتهوزعف ــراوانداش ــتارف خواس
ویــژهایداشــت.درایــنمیــانبســیاریکاالهــایکمبهاتــرهــمازایــرانبــه

ــت. ــدهاس ــردهمیش ــزرب ــایخ ــمالیدری ــرزمینهایش س
نگونشدسرشاهیزدانپرست
بیافتادچاچیکمانشزدست

فردوسی)رزمرستمواسفندیار(
مهمتریــنکاالیــیکــهازســمتروسبــهســاحلایــرانمیآمــدپوســت
جانــورانوکهربــابــود.پوســتجانــوراننزدیــکبــهمــدارشــمالگانماننــد
ــل ــود.ابنحوق ــاب ــیگرانبه ــانبس ــانایرانی ــاهدرمی ــنجابوروب ــز،س خ
ــام ــان ــیارگرانبه ــیبس ــوانکاالی ــهعن ــدار(ب ــاهخال ــک)روب ــتَفَن ازپوس

میبــرد.
کهربــاهــمکــهازفراوردههــایکرانههــایجنوبــیدریــایبالتیــکبــودهدر
پیــشایرانیــانودیگــراقــواممحبــوببــود.بــاایــنوجــودنمیدانســتندکــه
اصــلآنازچیســتوازکجــابــهدســتمیآیــد.زکریــابــنمحمــدقزوینــی
کــهدرقــرنهفتــمهجــریزندگــیمیکــرد،درکتــاب»عجایــبالمخلوقــات
وغرایــبالموجــودات«درمــادهکهربــامینویســدکــه»کهربــاصمــغدرخــت

ــردویرومیاســت«. گ
ــالکو ــاب»المس ــهدرکت ــامابنخرداذب ــهن ــیب ــرایران ــمنددیگ دانش
الممالــک«کــهدرســالهای۲3۰تــا۲3۴خورشــیدینوشــتهاســتدرزیــر

ــد: ــارروس«مینویس ــادهتج ــوان»ج عن
»...روسهــاازجنــسصقالبــه)اســاو(هســتندوپوســتهایخــزوروبــاه
ــهدریــایرومحمــلمیکننــد ســیاهوشمشــیرازاقصــایخــاکصقالبــهب

معماری مسجد جامع نایین )راست( و معماری به جا مانده در شهر بخار )پایین( ا از نمونه  آثار 
به جامانده دوران سامانیان است
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ــه ــرازطــرفرودخان ــردواگ ــاخــراجمیگی ودرآنجــاپادشــاهرومازآنه
ــهَخملیــجکــهپایتخــت ــدب ــهصقالبــهاســتبرون تَنیــس)ُدن(کــهرودخان
ــا ــردوازآنج ــراجمیگی ــاخ ــزرازآنه ــاهخ ــدوپادش ــزراســتمیگذرن خ
بــهدریــایجرجــان)=دریــایخــزر(میرونــدوازدریــایجرجــانبــهبلــخ
ــادهمیشــوند ــدپی ــهبخواهن ــرســاحلیک ــهه ــد...وب ــرمیرون وماورءالنه
وُقطــرایــندریــاپانصــدفرســخاســتوچــهبســاکــهمالالتجــارهخــودرا
ــدوخدامــیکــهازصقالبــهدرآنجــا ــهبغــدادمیبرن ــاشــترب ازجرجــانب
هســتندمترجــمآنهــامیشــوندوادعــادارنــدکــهمســیحیهســتندوجزیــه

میدهنــد...«
ابــنفقیــههمدانــیهــمدربــارهبازرگانــیبــاصقالبــه)روسها-اســاوها(
ــه ــهتجــارصقالب ــد:»چــهبســامیشــودک ــاالنوشــتهومیافزای ــدب همانن
پــسازگــذرازدریــایخــزر)البحــرالخراســانی(درجرجــانپیــادهشــدهو
ــدمیفروشــندوازآنجــاتمــاممالهــای ــاخــوددارن تمــامآنچــهراکــهب

مذکــورمــیرودبــهری«.
بنــدگانزرخریــداســاوهــمدربــازار
و مییافتنــد زیــادی خریــداران بغــداد
ــالازایشــان ــگانعباســیماالم ــارخلیف درب
بــود.روسهایــینیــزکــهدریورشهــای
ــد ــراناســیرشــدهبودن ــهای ــیخــودب دریای
هــمبــهخدمــتایرانیــانگمــاردهمیشــدند.
»اســپهبد)شــروین(غامــیروســیداشــت،
ــتو ــوکرابرداش ــرتاجالمل ــاس ــتادت بفرس

ــپهبدآورد«. ــزداس ن
ــای ــیدردری ــیدریای ــقبازرگان دورانرون
ــیروسدر ــورشدریای ــاپنجمیــنی خــزر،ب
ــان ــهپای ــریب ــا۵۷1هج ــالهای۵۷۰ت س
میرســدوپــسازآنیــورشمغــولوتاتــار
وجنگهــایخانگــیفــراوانباعــثشــدکــه
ایــندریــاتــادورانمعاصــراهمیــتراســتین
وبایســتهخــودرادرزمینــهبازرگانــیجهانــی

بــهویــژهبــرایایــرانبدســتنیــاورد.

دربــارهشــهرهایبلغــار،خــزر،قبچــاقوسقســینکــهمهمتریــنشــهرهای
ســرراهایــرانواروپــایشــمالیبودنــددرنوشــتارآینــدهتوضیــحدادهخواهــد

. شد

- سقسین
جایبرایرانزمینبربندهتنگاستاینزمان

یابهسقسینرفتبایدیابههندستانمرا
سلمانساوجی

«وامــاسقســینکجــابــود؟».نخســتینبــارایــننــامرادرســر
ــنیدم. ــتانش ــیدبیرس ــارمریاض ــالچه ــیس ــاتفارس کاسدرسادبی
دبیــریداشــتیماندیشــمندودانشــمندکــهصــدالبتــهآنزمــانقــدراورا
نمیدانســتیم.شــادرواناکبــررادینمایشــنامهنویسبــزرگایرانــی.دبیــری
کمماننــدکــههیــچگاهبــهمطالــبکتاببســنده
ــرو ــنوندهفرات ــهفراخــورحــالش ــردوب نمیک
بســیارفراتــرمیرفــت.داســتانازماجــرای
شــوریدنخوارزمشــاهاســتزبنیانگــذاردودمــان
ــلجوقی ــنجرس ــلطانس ــرس ــاهیانب خوارزمش
پیغــام او بــرای آغــازمیشــد.آنجــاکــه

میدهــد:
مراباملکطاقتجنگنیست
بهسویویمنیزآهنگنیست

اگربادپاییستِخنگملک
کمیتمرانیزپالنگنیست

بهخوارزمآیدبهسقسینَروم
خدایجهانراجهانتنگنیست

این نحوه تزیین و طراحی کاسه در ایران از زمان های بسیار 
دور برای اشیای شیشه ای مرسوم بوده است. عکس از موزه 

davidmus.dk دیوید، دانمارک

کاسه گلدان، با زمینه قهوه ای پوشانده شده در لعاب شفاف.
این کاسه گلدان متعلق به شرق ایران، نیشاپور یا سمرقند در قرن دهم میالدی است.: سامانیان 

بخش بزرگی از ایران و آسیای مرکزی را با خودمختاری های مستقل زیر فرمان داشتند.
مدل این کاسه در واقع از ظروف سفالی عراقی الهام گرفته شده است. همان طور که در تصویر 
می بینید پرنده ای زیبا با سر کوچک بر روی گردنی بلند نقش بسته استد. هم نشینی رنگ های 

سفید با پس زمینه های سیاه و قهوه ای از نگاهی تماما هنرمندانه حکایت دارد.

بطری یا طراحی دوایر متمایل به مرکز که توسط هنرمندان مسلمان در دوران سامانیان 
ابداع شده باشد. بسیاری از اشیاء شیشه ای با این طراحی در نیشابور بوده اند. عکس از موزه 

davidmus.dk دیوید، دانمارک
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شــهریدرمیانــهراهبازرگانــیایــرانواروپایشــمالی
کــهازیکجانشــینیاقــوامایرانــیُســکاییایجــادشــد.
نــامآنبرگرفتــهازاقــوامایرانــیوچادرنشــینُســکایی
ــتانو ــپسسکس ــتانوس ــتُسکاس ــهنخس ــتک اس
ــه ــرزمینک ــنس ــت.ای ــدهاس ــینش ــرانجامسقس س
یکــیازمهمتریــنگلوگاههــایبازرگانــیدریــایخــزر

بــوده،درشــمالغربیســرزمینخــوارزموجنوبشــرقی
ــزرگدر ــهب ــت.رودخان ــتهاس ــرارداش ــارق ــرزمینبلغ س

نقطــهمقابــلآمــل،اِتـِـل)ولــگا(ویــااورالبــودهاســت.احتمال
داردکــهایــنشــهردرمحــلکنونــیولگاگــراد)اســتالینگراد(ویــا

ــن ــنشــریکتجــاریای ــرارداشــتهاســت.مهمتری احتمــاالآســتاراخانق
ســرزمینتــاتســخیرآنبــهدســتروسهــا،همــوارهایرانزمیــنبــودهاســت.
ــت. ــودهاس ــینب ــاندرسقس ــیایرانی ــکوفاییبازرگان ــامانیدورهش دورانس
ایرانیــانبســیاریبــهویــژهازخراســانوتبرســتاندرایــنســرزمینزندگــی

میکردنــد.
گهیازشاهرفتیسویسقسین
بودیگاهدرچین گهیدرروم

سلمانساوجی)جمشیدوخورشید(
»....سقســینشــهرمعظمــیاســتازبــادخــزر...ومیگوینــدکــهمــردم
آنجــاچهــلقبیلــهُغــزهســتندودرشــهربــهانــدازهایغربــاوتجــارهســتند
کــهبهشــمارنمیآیــد...وســرمایآنجــاخیلــیســختمیشــود...ومــردم
آنجــامســلمانهســتند...ودرتمــامســالفقــطدرشــعبانورمضــاننمــاز
ــه ــگا(ک ــل=ول ِ ــیاســت)اِت ــیاربزرگ ــهبس ــارودخان ــد...درآنج میخوانن

ــاســربمیشــود...« ازدجلــهبزرگتــراســت...ودرسقســینمعامــاتب
طرفدارانزسقسینتاسمرقند
بهنوبتگاهدرگاهشکمربند

نظامی
ــهآنجــادرزمســتان ــنشــهرمینویســد:».....رودخان ــارهای غرناطــیدرب
ــایآنهــزاروهشــتصدو ــهاســتوپهن ــررویآنراهرفت ــددوب ــخمیبن ی

چهــلوانــدقــدمبــودهاســت.....«
وسرانجاماینکهساکناناینشهر،درزیباییشهرهآفاقبودند:

گویندکهدرسقسین،ترکیدوکماندارد
گرزاندویکیگمشد،اوراچهزیاندارد

مولوی

-  بلغار
عشقتوزسقسینوزبلغاربرآمد

فریادزکفاربهیکباربرآمد
عطار

بلغــارنــامقومــیاســتکــهدرزمــانباســتاندوکشــورتشــکیلداد.یکــی
درکنــارروددانــوبکــهاینــککشــوربلغارســتانخوانــدهمیشــودوهنــوز
ــای ــمالدری ــیوش ــگایکنون ــهول ــاررودخان ــریدرکن ــت؛دیگ پایبرجاس
ــی ــوربلغارهای ــامنظ ــد.اینج ــامراپذیرفتن ــد،اس ــرونبع ــهدرق ــزرک خ
هســتندکــهایرانیــانازدورانباســتانبــاایشــانازراهدریــایخــزردادوســتد
ــان ــاایرانی داشــتند.دورانســامانیان،روزگارشــکوفاییدادوســتدبلغارهــاب
ــاتابســتانهاییمعتــدلوســرمایاســتخوانســوز بــودهاســت.ســرزمینیب

زمســتانی.
عدلشبدانسامانشده
کهاقلیمهایکسانشده
سنقربههندستانشده

طوطیبهبلغارآمده
خاقانی

درســال3۰۹هجــریخلیفــهعباســی،
ُفضــان بــن احمــد ایرانــی، دانشــمند
ــانایشــان ــهمی ــهســفارتب ــی(راب )همدان
ایــنماجــرا از اوســفرنامهای فرســتادو
نوشــتکــهاینــکهــمموجــوداســتو
ــوی ــانآنس ــگمردم ــاازفرهن ــندیگوی س
دریــایخــزرپیــشازگرویــدنبــهآییــناســام
ــن ــویای ــارازس ــرمبلغ ــیرود.چ ــمارم ــهش ب
ــزر ــایخ ــگاودری ــهول ــقرودخان ــرزمینوازطری س

بــهبــازارایرانزمیــنمیآمــدهاســت.
چونگشتسپیدیرخازسرخیمهپنهان

گوئیکهبهروماندربلغارهمیپوشد
خاقانی

بلغارهــادرطــولتاریــخبــهســمتجنــوبرودخانــهولــگامهاجــرتکــرده
ــی ــت.برخ ــدهاس ــخصنش ــوزمش ــارهن ــومبلغ ــیق ــتگاهاصل ــد.خاس بودن
دانشــمندانبلغارهــاراازبازمانــدگانآریاییهــایچادرنشــینوکــوچرو

ــد: ــاقبودن ــهرهآف ــیش ــزدرزیبای ــارنی ــاکنانبلغ ــد.س میدانن
همهجورمنازبلغاریانست

کهماداممهمیبایدکشیدن
برونآرندترکانرازبلغار

برایپردهمردمدریدن
ناصرخسرو

شــهربلغــاردرپاییــزســال۶3۴ویــا۶3۵هجــریمــوردهجــوم
ــدگان ــاخــاکیکســانشــدهوبازمان ــهوب ــرارگرفت ــولق ــدازمغ خانمانبران
ــر ــیپس ــوادگانجوج ــن)ن ــپسدردوراناردویزری ــدند.س ــدهش آنپراکن
ــنشــهر ــنشــهرکــهغنیتری ــت.ای ــقیاف ــارهرون ــاردوب ــز(شــهربلغ چنگی
ــری ــا۸۰۲هج ــالهای۸۰1ت ــت،درس ــمارمیرف ــهش ــگاب ــیررودول مس
)13۹۹میــادی(توســطروسهــایعبــوسبــهکلــینابــودشــدهوازپهنــه
روزگاربــرایهمیشــهناپدیــدشــد.امــروزدرمحــلشــهرباســتانیشــهربلغــار،
ــهکازان ــکویBulgarskoieدرمنطق ــامبلگارس ــهن ــینب ــدهایروسنش دهک

ــراردارد. ــازان(ق )ق
ابنحوقــلمینویســد:»بلغــاراســمشــهریاســتومــردمآنجــا
مســلمانند...ودرنزدیکــیآنجــاشــهردیگــریاســتموســومبــهســوارودر
ــده ــهع ــتک ــنگف ــهم ــبمســجدب ــیاســتوخطی آنجــامســجدجامع
ســاکنانایــندوشــهرنزدیــکبــهدههــزارنفــراســت......ودرفصــلتابســتان،
شــببــهاندازهــایدرآنجــاکوتــاهاســتکــهوقــتبــرایآنکــهانســاندو
ــمدر ــنه ــودم ــرخ ــئلهب ــنمس ــتیای ــودودرس ــدنمیش ــخبپیمای فرس
هنگامــیکــهدرفصــلزمســتانواردآنجــاشــدممعلــومشــد،چونکــهروز
ــر ــریکدیگ ــیوپشــتس ــازراپیاپ ــارنم ــهچه ــودک ــاهب ــدازهایکوت ــهان ب

میخواندیــم.....«
چابکانخطاوفرخارند
ماهرویانچاچوبلغارند

سنایی
ابــناســفندیاردرتاریــختبرســتانمینویســد:»...وبــازارمتــاعسقســینو
بلغــارتــابــهعهــدمــاآمــلبــودومــردمازعــراقوشــامبهطلــبمتاعایشــان
بــهآمــلآمدنــدیوبازارگانــیمــردمطبرســتانبــهبلغــاروسقســینبــودبــه
حکــمآنکــهسقســینازآنلــبدریــادرمقابــلآمــلنهــادهاســتوچنیــن
گوینــدکــهچــونبــهسقســینکشــتیرودبــهســهمــاهبرســدوچــونازآنجا
آیــدهفتــهآدینــهآنجــانمــازگذارنــدوآدینــهدیگــربــهاَهُلــمباشــدازآنکــه

چــونمیــرویبــهفــرازاســتوچــونمیآیــیدرنشــیب...«
شبیگیسوفروهشتهبهدامن
پاسینمعجروقیرینهگرزن
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ــعشهرســتان گوهرتپــهمنطقــهایواقــعدرشــمالغــربرســتمکاازتواب
بهشــهرقدمتــینزدیــکبــه۷هــزارســالداردکــهدرکاوشهایباستانشناســی
ســال13۷۹بــهسرپرســتیآقــایعلــیماهفــرزیکشــفودرســال13۸۰ثبت

ــد. ملیش
گوهرتپــهقطعــهایازپــازلبــزرگمطالعــاتباستانشناســیحاشــیهجنــوب
ــاد( ــلازمی ــزارهاولقب ــااواســطه ــازت ــایخــزر)ازآغ ــوبشــرقدری وجن
ــی ــیوآلمان ــایایران ــهتوســطهیاته ــودک ــاشــهر«ب ــارت ــاموضــوعاز»غ ب
ولهســتانیانجــامشــد.محققــانازطریــقکتابهایــیچــون“اشــرفالبــاد”
و“ازآســتاراتــااســترآباد”وگزارشهــایمردمــیمتوجــهشــدندایــنمنطقــه
ــی ــلکاوشباستانشناس ــجفص ــونپن ــهتاکن ــنمنطق ــتانیدارد.ای ــارباس آث
ــکدهها، ــا،آتش ــدقلعهه ــیمانن ــایتاریخ ــت.ظرفیته ــردهاس ــپریک راس
کاخهــای و تاریخــی،عمارتهــا تکایــای آرامگاهــی،مســاجد، برجهــای
ــکلگیری ــبش ــنتهاموج ــیس ــواموگوناگون ــوعاق ــیابها،تن ــان،آس حاکم

ــدهاســت. ــزش ــگرینی ــگفتانگیزگردش ــهش منطق
ــوبآن ــهدرجن ــدهک ــعش ــوبیواق ــترس ــتانیدردش ــهباس ــنمحوط ای
ارتفاعــاتبــاپوشــشجنگلــیوکوهســتانسرســبزقــرارگرفتــهاســت.
همچنیــنتراسهــایمناســبودشــتهایمیــانکوهــیدرارتفاعــات
ــاکن ــایس ــلجــذبنخســتینگروهه ــایقاب ــهدشــتهاازمکانه ــیب منته
ــودکــهشــواهدیازدورانپارینــهســنگیوفراپارینــهســنگیدر درمنطقــهب

ــدهاســت. ــهدســتآم ــاب ــندرهه ای
درجریــاندورانهــایزمینشناســیغارهــایزیــادیدرایــنمنطقــه
ــهیکــی ــودهاســت.گوهرتپ ــدیانســانب ــهاســتقرارهایبع تشــکیلشــدهک
ازاســتقرارگاههایپیــشازتاریخــیایــراناســتکــهدردورانمــسوســنگ
)3۵۰۰ق.م(شــکلگرفتــهاســت.قــرارداشــتنایــنمحوطــهدرحــدفاصــل
درههــاوغارهــایباســتانیهمچــونغــارهوتــووکمربنــد،کومیشــان،اهمیــت
ــگل، ــی،جن ــایآب ــهسرچشــمهه ــهب ــاتوج ــردهاســت.ب ــدانک آنرادوچن

ــا ــعمصنوعــاتســنگیوشــرایطمطلــوبمنطقــههمــراهب ــا،غارهــا،مناب دری
ــهصــورتتدریجــیمســیرتوســعهرا ظرفیتهــایموجــوددیگــر،گوهرتپــهب
پیمــودودردورانمفــرغ)1۸۰۰-3۰۰۰ق.م(بــهشــهریبــزرگبــاوســعت۵۰

هکتــارتبدیــلشــدبــود.
ــسو ــایدورهم ــانالیهه ــدهدرمی ــتآم ــهدس ــیب ــارفرهنگ ــایآث بقای
ــعوپراکنــشآندر ــز(وشــیوهتوزی ــرغ)برن ســنگ)کالکولتیــک(وعصــرمف
ســطحتپــهبیانگــرآناســتکــهتوســعهگوهرتپــهرونــدتدریجــیداشــتهوایــن
محوطــهدردورهمفــرغمیانــی)۲۴۰۰ق.م(بــهباالتریــنحــدوســعترســید،
هــمچنیــنبقایــایتدفیــندروهمفــرغجدیــد)1۷۰۰ق.م(بــررویالیههــای
مفــرغمیانــیگویــایایــنمطلــباســتکــهدردورهمفــرغجدیــدازوســعت
گوهرتپــهکاســتهشــدهوگورســتانبــهخــارجازفضــایمســکونیهدایــتشــده
اســت.تحــولتدریجــیاواخــردورهمفــرغجدیــدتــاعصــرآهــنII)11۰۰ق.م(
ــارفرهنگــیهمچــونســفال،اشــیامفرغــی ــررویآث ــاپژوهــشومطالعــهب ب

)برنــزی(،مهــر،اشــیاتزیینــی،ســاختارهایمعمــاریقابــلشناســاییاســت.
ــرغ ــیدورهمف ــوادفرهنگ ــوانم ــهعن ــهب ــدآنچ ــرمیرس ــهنظ ــنب چنی
ــتان ــانوگورس ــاردامغ ــهحص ــهIIIcتپ ــد)1۷۰۰-۲۰۰۰ق.م(درالی جدی
ــه ــده،درگهرتپ ــتآم ــهدس ــنI)1۵۰۰ق.م(ب ــرآه ــراندرعص ــهته قیطری
ــار ــلپیگیــریاســت.آث ــانتدفینهــایعصــرآهــنII)11۰۰قم(قاب درمی
معمــاریبهدســتآمــدهدرگوهرتپــهاســتفادهازچینــه،خشــتوســنگرادر
پــیبناهــاتاییــدکــردهکــهبــهوســیلهتیرکهــایچوبــیوافقــیونیانــدود
شــده،پوشــشدادهشــدهاند.درگوهــرتپــهابزارهــایســنگیزیــادیبهدســت
ــنگی ــایس ــههاوهاونه ــا،تراش ــهتیغهه ــوانب ــهمیت ــهازآنجمل ــدهک آم
اشــارهکــردکــهازکانیهــایچــرتوفلینــتدرمیــانالیههــایســنگآهــک
ــردن ــتدروک ــنگیجه ــایس ــنابزاره ــردای ــدوکارب ــتآم ــهدس ــهب منطق
ــدمو ــردنگن ــیابک ــاتوآس ــتحیوان ــانوگوش ــردنگیاه ــهک ــات،تک غ

ــت. ــودهاس ــیب ــایگیاه دانهه

گوهرتپـه بهشهـر
شهری به قدمت تاریخ 
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بیــشاز1۰ســالاززمانــیکــهدرقزویــندانشــجوبــودم،میگــذرد.
ازهمــانابتــداآراموقــرارنداشــتم.جایــیکــهاکثــردانشــجوها
نهایــتشهرگردیشــانبیــنچهــارراهخیــاموخیابــاندانشــگاهختــم
ــازارقدیــمشــهرمیشــدم میشــد،مــنراهــیدورافتادهتریــننقــاطب
ــودم ــیخ ــاحت ــم.آنروزه ــداکن ــوبپی ــرادهچ ــیوب ــاخردهکاش ت
ــتیاق ــتاش ــراراس ــرق،ق ــدسب ــکمهن ــتمازدلی ــرنداش ــمخب ه
جهانگــردیدرمــناوجبگیــرد.قزویــننقطــهشــروعایــنشــوردرونــی

بــود.
ــت.از ــمداش ــاه ــخراب ــتوتاری ــهطبیع ــودک ــیب ــن،جای قزوی
تپههــایباراجیــنودریاچــهزیبــایالمــوتگرفتــهتــابنــایتاریخــی
ــه ــگاهحمدال ــر،آرام ــامقج ــتون،حم ــلس ــارتچه ــا،عم امینیه
ــهدر ــزرگوســردارکوچــکوالبت ــایســردارب مســتوفیوآبانباره
بعــدزیارتــیهــمپیغمبریــهوشــاهزادهحســینبقعــهمتبرکــهفرزنــد
امــامرضــاراداشــت.امــاکمتــردانشــجوییازوجــودکلیســایکانتــور

ــرداشــت. خب
کانتــورکوچکتریــنکلیســایایــرانوبــهقولــیســومینکلیســای
کوچــکدنیاســت.در1۵۰قدمــیاولیــنفرعــیخیابــاندارایــیقزویــن

کلیســایکوچکــیدرســمتراســتشــماقــرارگرفتــهاســتکــهبــه
نــامبــرجناقــوسیــاکانتــورشــناختهمیشــود.بنــایآجــریوحیــاط
کوچکــشآدمرایــادخانــهپدربزرگهــاومادربزرگهــامیانــدازد.
ــا ــهروسه ــرددک ــیدومبرمیگ ــگجهان ــهجن ــنکلیســاب ــتای قدم
ــوردر ــد.کانت ــردهبودن ــتک ــراندرس ــادرای ــادتنظامیه ــرایعب ب
کلمــهبــهمعنــایمقــریــامرکــزاســتوازایــنرومقــریبــرایعبــادت
ــران ــانبخشــیازای ــودهاســتکــهدرآنزم ارتدوکسهــایروســیب

راتصــرفکــردهبودنــد.
ــدو ــینمیکن ــنزندگ ــیدرقزوی ــچارتدوکس ــرهی ــالحاض درح
ــادگارآندوراناســت. ــگریداردوی ــهگردش ــاجنب ــاصرف ــنکلیس ای
اســتادحســینمعمــارایــنبنــاراســاختهکــهبعدهــابــهنــامحســین
کانتــورشــهرتیافــت.درمحوطــهکوچکــشدوســنگقبــربــهچشــم
ــی ــریمهندس ــانروسودیگ ــهخلب ــقب ــیمتعل ــهیک ــوردک میخ
ــرســنگقبــرشحــکشــده روســیاســتوتاریــخ1۹۰۶میــادیب
اســت.درونســاختمانکلیســاچنــدویتریــنفــروشجواهــرات
دستســازبــرایگردشــگرانوجــوددارد.گنجایــشســالناصلــی
)محــراب(بیــن1۰تــا1۲نفــراســت.دواتــاقدردوطــرفبنــاتعبیــه
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ــاملفضــای ــهش ــاک ــناتاقه ــیازای ــدهاســت،یک ش
ورودیمســقفشــیبداریاســتبــرایتعویــضلبــاس
ــد. ــتفادهمیش ــادتاس ــرایعب ــریب ــیشودیگ کش
اتاقهــاســقفگنبــدیودیوارهــایســفیددارنــد
ــای ــدهوپنجرهه ــنش ــیتزیی ــریظریف ــاگچب ــهب ک
چوبــیقدیمــیاشنــورراازحیــاطبــهدرونبنــا
ــاســتونهای ــیب ــاایوان ــد.درورودیبن ــتمیکن هدای
ــه ــلمرمــتنشــدنروب ــهدلی ــهب ــرارداردک ــیق چوب
پوســیدگیاســت.همچنیــنرویدیوارهــاشــمایل
ــود ــدهمیش ــزشدی ــوربدرمرک ــطم ــاخ ــیب صلیب
کــهبــهعقیــدهپیــروانارتدوکــسنشــانهســیرصعــودی
انســانازخــاکتــاعــرشالهــی)بــهعبارتــیازرذایــل

ــال(اســت. ــلانســانیوکم ــهفضای ــیب حیوان
ــادتنداشــتهو ــهعب ــنکلیســادیگــرجنب گرچــهای
ــای ــروزهدوکلیس ــاام ــت،ام ــیاس ــایتاریخ ــابن صرف
دیگــردرشــهرقزویــنبــرایعبــادتارامنــهوجــوددارد
ــرایعمــوممقــدورنیســت. ــدازآنب کــهامــکانبازدی

تـختگاه قزوین 
در دوره صفوی

ــهصفــوییکــیازمهمتریــنمحوطههــایتاریخــی-فرهنگــی مجموعــهدولتخان
ــت ــلاهمی ــهدلی ــهب ــتک ــویاس ــندردورهصف ــیقزوی ــادگارتختگاه ــتانوی اس
ــاماندهی ــرحس ــگران،ط ــنوگردش ــردمقزوی ــزدم ــژهآنن ــگاهوی ــیوجای تاریخ
ــروژه ــدپ ــمندتاریخــیدرچن ــهارزش ــنمجموع ــفای ــایمختل ــازیبخشه وبهس
ــالآن ــهدنب ــتوب ــرارگرف ــنادارهکلق ــتورکارای ــاندردس ــورتهمزم ــهص ب

ــدانبراســاسطــرح ــهزن ــروفب ــاطمع ــوارهمحیطــیحی بازســازیوســاماندهیدی
ــازی ــاماندهیوبهس ــویوس ــیرواقصف ــتحکامبخش ــتواس ــه،مرم ــویاولی والگ
مســیرپیــاده،مرمــتتزئینــاتمجموعــهشــاملاســتحکامبخشــی،تثبیــتومقــاوم
ســازیمقرنسهــایایــوانواقــعدرضلــعجنــوبشــرقیمجموعــهمعــروفبــهایــوان
نــادری،پاکســازی،خواناســازیوموزونســازینقاشــیهایاصیــلدورهصفــوی
ســردرعالیقاپــووتغییــرکاربــریمــکانمطبعــهملــیواقــعدرضلــعغربــیســردر
عالیقاپــووتبدیــلآنبــهمرکــزاطــاعرســانیگردشــگریوســرایکتــابمینــوی

خــردطــیســالهای۹۵و۹۶انجــامشــد.
بــهگفتــهآقــایمحمــدعلــیحضرتــیمدیــرکلمیــراثفرهنگــی،صنایــعدســتی
وگردشــگریاســتانقزویــنمرحلــهجدیــدمرمــتبخــشدیگــریازایــنمجموعــه
ــه، ــاطنظمی ــیحی ــعغرب ــوارهضل ــتدی ــاماندهیومرم ــاملس ــیش ــمتاریخ عظی
دیــواربیــنحیــاطنظمیــهوخیابــانپیغمبریــه،ازاواســطخــردادمــاهســالجــاری
آغــازشــدهواقــدامهــایمرمتــیچــونتعویــضآجرهــایپوســیده،بندکشــی،حفــر
ــوش ــاختدرپ ــاطوس ــنگفرشحی ــیازس ــحبخش ــت،تصحی ــعرطوب ــالدف کان
بتونــیرویدیــوارتحــتنظــارتکارشناســیمهنــدسمهــرانیعقوبــیوبــااعتبــاری

درحــدود۵۰۰میلیــونریــالدرحــالانجــاماســت.
ــای ــنراازپروژهه ــویقزوی ــهصف ــهدولتخان ــازیمجموع ــاززندهس ــاءوب ویاحی
ــن ــتانقزوی ــگریاس ــتیوگردش ــعدس ــی،صنای ــراثفرهنگ ــتدارمی ــمواولوی مه
خوانــدوتصریــحکــرد:مجموعــهدولتخانــهصفــویبــاداشــتنبناهــایفاخــریچــون
ــرقی ــایش ــویوایوانچهه ــتون،رواقصف ــارتچهلس ــو،عم ــردرعالیقاپ ــاملس ش
مجموعــهحیــاطنــادری،حســاستریننقطــهمحــورتاریخــیوفرهنگــیکهــنشــهر

قزویــنبــهشــمارمــیرود.

گزارش و عکس: ایوب توکلی
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ــل ــرعام ــهمدی ــهگفت ــهب ــیک ــاننام مظفری
مجموعــهجواهــراتپارتیــه-مظفریــان،شــهرتو
ــت ــرصنع ــالدرهن ــشاز1۸۰س پیشــینهایبی
ایــننــامبــرای ایــراندارد، طــاوجواهــر
ــتوانه ــهپش ــتک ــیدیرآشناس ــاننام هموطنانم
ــرات ــاشوممارســتدرعرصــهجواه ــالهات س

رابــهدوشمیکشــد.
محمدرضــامظفریــانحــاالچندیســتکــه
طرحــینــودرمجموعــهپارتیــه-مظفریــان
ــانراپیــش ــیدانشبنی ــهاســت.فعالیت درانداخت
گرفتــهومحصــوالتمتفاوتــیرابــاایدههــاینــو
بــرپایــههنــرونقــوشاصیــلایرانــیبــاحمایتو
ــانایرانــیتولیــد بهرهگیــریازهنرمنــدانوجوان

ــد. ــهمیکن ــازارعرض ــهب ــردهوب ک
ویدرگفتوگــویاختصاصــیبــاماهنامــه
ــتازکارخــودســخن ــتیاقورضای ــااش ــفر،ب س
ــبزی ــالس ــدننه ــانبرآم ــروززم ــد:ام میگوی
اســتکــهازدلدرخــتکهنــهســربرآوردهاســت.
نیــازبــهمراقبــتداردتــاآســیبنبینــدوانتظــار
داریــمثمــرهاصلــیایــننهــالرابرداشــتکنیــم.
ــد: ــانمیگوی اودرمــوردتیــمپارتیــه-مظفری
ــن ــت.ای ــاناس ــکودانشبنی ــه،چاب ــروهپارتی گ
ــی، ــهایعلم ــریازنگرش ــابهرهگی ــهب مجموع
ــد. ــالمیکن ــازیرادنب ــاوجواهرس ــتط صنع

ــای ــدندورهه ــاگذران ــانب ــامظفری محمدرض
مختلــفمدیریتــیوآشــناییومطالعــهدرتاریــخ
وهنــرســرزمینمانبــرآنشــدبــاآمیختــندانش
ــانو ــیوجوان ــدمل ــلازتولی ــارت،درعم ومه

ــد. ــتکن ــدانحمای هنرمن
ــم ــاه ــشب ــهنگاه ــانک ــامظفری محمدرض
صنفیهــایخــودکمــیمتفــاوتاســت،درمــورد
ــان ــه-مظفری ــهپارتی ــودنمجموع ــانب دانشبنی
ــسدرکاری ــرک ــه،ه ــنمجموع ــد:درای میگوی
ــرده ــصوتحصیلک ــد،متخص ــاممیده ــهانج ک
اســت.همــهمحققوپیشــروهســتند.مشــکاتو
موانــعرامیبینیــموازآنهــاعبــورمیکنیــم.اگــر
درشــرکتپارتیــه،صحبــتازطــرحمیشــودبــه
صــورتعلمــیدرمــوردآن،تحقیــقمیشــود.در
زمینههــایمختلــفایــنصنعــتتغییــراتایجــاد
ــماگــر ــهشــمامیگوی ــانب ــااطمین ــموب کردهای
ــرانراقبــلوبعــداز نمونههــایطــاوجواهــرای

حرکــتمــانــگاهکنیــد،تاثیرگــذاریایــنحرکــت
رااحســاسخواهیــدکــرد.امــروزوبــاایــن
ــرار ــیق ــت،درجایگاه ــروعفعالی ــاهش ــانکوت زم
ــدف ــنه ــهای ــتیابیب ــهدس ــهب ــمک گرفتهای

ــتهایم. ــرگش امیدوارت
در مظفریــان پارتیــه- شــرکت مدیرعامــل
ــا ــردردنی ــاوجواه ــروزیط ــرایطام ــوردش م
ــد ــگوتایلن ــه،هنگکن ــروزهترکی ــد:ام میگوی
ــهکشــورهاجلوترهســتند. ــتازبقی ــنصنع درای
ــاخت ــیاربزرگیدرس ــایبس ــزبرنامهه ــننی چی
ــگرفی ــیارش ــایبس ــرداردوکاره ــاوجواه ط
ــا ــتب ــاالرقاب ــهح ــودک ــاممیش ــنانج درچی
آنهــادشــوارشــدهاســت.مــادرراســتایرشــد
ــمودر ــنمســیردرحرکتی ــالمدرای ــتس ورقاب
صــورتحمایــتواقعــیمســئولینازایــنصنــفو
صنعــتوهمــهتولیدکننــدگانمحترمکشــورمان،
ــنمهــمدســتخواهیــمیافــت ــهای ــیشــکب ب
ــارابدســت ــگاهواقعــیخــوددردنی ــرانجای وای

ــدآورد. خواه
محمدرضــامظفریــاندرپاســخبــهاینپرســش
کــهوظیفــهفروشــندگانهنرهــایدســتیدرقبال
ــدخواســتههای ــابای گردشــگرچیســتگفــت:م
ــاز ــناخت،نی ــنش ــموای ــگررابدانی ــکگردش ی
ــای ــاونیازه ــفانهبایده ــهدارد.متاس ــهمطالع ب
ــه ــیک ــاداشــتههاوراه ــرانب ــنحــوزهدرای ای

ــتند. ــفهس ــتمختل ــمدردوجه میروی
ــه ــهب ــهعاق ــیک ــگرهایداخل ــروزهگردش ام
ایرانگــردیدارنــدوازکشــورخودمــانهســتند،بــا

ــان ــدونیازهایش ــفرمیکنن ــیس ــدافمختلف اه
متفــاوتاست.کســیکــهبــهکردســتان،اصفهــان،
ــد ــیرودبای ــرم ــیراز،مشــهدوشــهرهایدیگ ش
یــادگاریازســفرخــودداشــتهباشــد.الزماســت
تولیدکننــدهوعرضــهکننــدهبدانــدچگونــهوبــا
چــهکیفیتــیتولیــدکنــدوگردشــگربدانــدازهــر
شــهریچــهیــادگاریبــاخــودبیــاوردونســبت

ــهآنشــناختداشــتهباشــد. ب
گردشــگر دیگــر، موضــوع داد: ادامــه وی
خارجــیاســت.تــایــکدهــهپیش،ســرمایه
پــدرموهمــهزندگــیمــا،تهیــهمحصوالتــیبــود
ــت. ــتداش ــیجذابی ــگرخارج ــرایگردش ــهب ک
ــتی ــاصنایعدس ــیب ــگرانخارج روزگاریگردش
خاتــموپارچــهترمــهوقلمکاریهــاازایــران
میرفتنــد.امــاامــروزچنیــننیســت.گردشــگرانی
کــهامــروزبــهایــرانمیآینــدهرچنــدکــهبســیار
ــمگیر ــدچش ــارآن،خری ــیدرکن ــمندندول ارزش
ــا ــولب ــالومتم ــگرمیانس ــاگردش ــد.تنه ندارن
انگیــزهاســتکــهبــادیــدنفرهنــگوهنــرایــران
ــدو ــرایخری ــفرب ــهدرس ــهایک ــدارهزین ومق
ســیاحتمیپــردازد،ارزشافــزودهصحیــحایجــاد
میکنــد.الزماســتشــناختخودمــانرااز
ــازی ــتبازارس ــمودرجه ــلکنی ــگرکام گردش
ــر ــالحاض ــم.درح ــتکنی ــازیحرک وسلیقهس
ــه ــرانروب ــتیای ــعدس ــداتصنای ــتتولی کیفی
ــی ــرایران ــدوصنعتگ ــروزهنرمن ــت.ام ــولاس اف
بــرایاینکــهرویداشــتههایخــودبایســتد
کمتــرتمرکــزدارد.بیشــتربــهدنبــالکپیبــرداری
ازبرندهــایدنیــااســتومتاســفانهعرضهکننــده
ــده ــیشــدهاند.ای ــنچین محصــوالتدرجــهپایی
ــاش، ــت.نق ــوباس ــنخ ــامگرفت ــنواله گرفت
ــی ــدول ــدهمیگیرن شــاعر،جواهرســازو...همــهای
مــرزیبیــنایــدهگرفتــنوکپــیکاریوجــوددارد
ــد ــهرش ــازمین ــودت ــتش ــراســترعای ــهبهت ک

ــرود. ــنن ــتازبی خاقی
ازمظفریــاندرمــوردکارآفرینــیشــرکت
پارتیــه-مظفریــانپرســیدیم:خیلــیازهمکارانــی
کــهدرمجموعــهفعالیــتدارنــد،چنــدمــاهقبــل
شــایدتفــاوتطــاونقــرهرانمیدانســتند.در
مجموعــهمــا،همزمــانبــاکار،آمــوزشهــمداده
ــهای ــتدرزمین ــفاس ــسموظ ــودوهرک میش

محمدرضا مظفریان در گفت وگوی اختصاصی با ماهنامه سفر از 
ضرورت های توجه به هنر ناب ایرانی در جواهرسازی می گوید.

ح¼یت از کاال و ه§ ایرانی:
نهالی با ریشه های تنومند
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کــهعاقــهواســتعداددارد،آمــوزشببینــد.افــراد
ضعیــفدرگــروهنداریــم.مدیریــتشــرکتهرمی
ــت ــدارد،مدیری ــرارن ــیدرراسق ــتوکس نیس
دورانــیاســت.تمــامبخشهــایشــرکتدر
طراحــی،ســاخت،تبلیعــات،روابــطعمومــی،
فــروش،مدیریــتدریــکســطحهمــهبــاهــمدر

ــاطهســتند. ارتب
ویادامــهداد:پارتیــهمظفریــانهیــچشــعبهای
نــدارد.مجموعــهپارتیــهیــکلشــگربــزرگاســت
ــه ــهوچ ــلمجموع ــهدرداخ ــسچ ــرک ــهه ک
بیــرون،عضــویازمجموعــهاســت.مــننیامــدهام
ــم. ــراربده ــزرگق ــانب ــارکارآفرین خــودرادرکن
هدفــمایــناســتبــاافــرادیکارکنــمکــههــم
نظــروهمــراهبــامــنهســتندوتمایــلبــهرشــد

ــد. وفراگیــریرادارن
اودرمــوردنــامشــرکتوهمچنیــننــوآوریدر

طراحــیگفــت:نــامپارتیــهکــهازپارتهــابرآمــده
وریشــهایرانــیداردرابــرایمعرفــیهنــرایرانــی
ــی ــهطراح ــم.درزمین ــازیبرگزیدهای درجواهرس
وســاختهــمتغییــراتوکارهایــیایجــادشــده
ــران ــددرای ــاورمیکن ــرکســیب ــروزکمت کــهام
چنیــنکارهایــیبــاایــنظرافــتســاختهشــود.

ــش ــانصحبتهای ــاندرپای محمدرضــامظفری
تاکیــدکــرد:بــاحساســیت،دانــش،پیگیــریوبــا
عشــقایــنکارراانجــامدادیــم.کارهــاوتولیــدات
ــیو ــت،طراح ــینه،ظراف ــوا،پیش ــممحت ــاه م
اجــرایاصولــیداردوهــمتلفیــقایدههــای
ــروزه ــهام ــتک ــراناس ــنای ــنتهایکه ــوباس ن
ــننمادهــادرصنعــتجواهرســازی اســتفادهازای
فرامــوششــدهاســت.ویدرپایــانتمــامجوانــان
ــد ــتنامی ــهداش ــدانراب ــتانوهنرمن وهنردوس
وتــاشدعــوتکــردوبیــانداشــتکــهســعی

کنیــددائمــادرمســیریادگیریباشــیدوازتعصب
ــید. ــهدورباش ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرحتصویر:

در ســاخت گــردن آویــز از فــرش اصیــل  
ســنتی ایرانــی الهــام گرفتــه شــده اســت.

ــر  ــت و هن ــر دور کار اس ــا جواه ــن کاره در ای
اصیــل ایرانــی وســط کار  و در متــن نشــان 
ــل کار و  ــی اص ــر ایران ــت هن ــن اس ــده ای دهن
ارزشــمند تــر از جواهــر اســت.   ایــن هنــر ایرانــی 
ــی از  ــد.  بخش ــه کار ارزش می ده ــه ب ــت ک اس
توضیحــات آقــای مهــدی نجــم آرا  مدیــر اجرایــی 
و سرپرســت طراحــی مجموعــه پارتیــه مظفریــان
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ــی ــهعبارت درســیوهشــتکیلومتــریجنــوبشــرقیشــهرشــوژووب
ــگ ــتنیژوژوآن ــتایدوستداش ــانگهایروس ــریش ــراز1۰۰کیلومت درکمت
ــهرتدارد. ــنش ــزچی ــهونی ــهب ــهک ــرارگرفت ــگ(Zhouzhuangق )چوچوآن
ــرازســوی ــنروســتایبینظی ــهای ــمک ــهکن ــنرااضاف ــهای ــادمنرفت ــای ت
ســازمانملــیگردشــگریچیــنرتبــهAAAAAگرفتــه،بــرایاینکــه
ــس ــنب ــدرارزشــمندهســتهمی ــدیچهق ــهبن ــنرتب ــمای روشــنتربگوی
کــههــمتــرازبــادیــوارچیــنیــاپــارکبینالملــلپکــنارزشدیــدندارد!
ازآنجایــیکــهبیشــترگردشــگرهاشــهرشــانگهایرابــراینمایشــگاهها،

ــن ــهای ــتب ــفنیس ــیازلط ــد،خال ــابمیکنن ــحانتخ ــاتفری ــدوی خری
روســتایقدیمــیهــمســریبزننــد.ناگفتــهنمانــدکــهتورهــایمحلــیبــا
ــهژوژوآنــگوبالعکــسموجــودهســتولــی ــاالازشــانگهایب هزینههــایب
درایــنمطلــبســعیکــردمتجربــهشــخصیخــودمراازایــنروســتامعرفــی

کنــم.
ــشاز ــلبی ــندلی ــههمی ــتوب ــاریاس ــزرگوتج ــهرب ــانگهایش ش
ــرودگاهدارد. ــنوف ــتگاهراهآه ــرانی،ایس ــافربری،اتوبوس ــهمس ــنپایان چندی
ــردرگمی ــیازس ــیمواندک ــردهباش ــیک ــانصرفهجوی ــهدرزم ــرایاینک ب

ژوژوانگ ،   ونیز  شانگهای
گزارش و عکس: ایوب توکلی
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ــا ــردهوب ــیک ــرانیرابررس ــهاتوبوس ــفر،پایان ــشازس ــم.پی ــرونبیایی بی
ــهایســتگاه ــهایســتگاهshanghai railway stationرفتــهوازآنجــاب متــروب
اتوبوسهــایبیــنشــهریپیــادهرفتیــم.ازگیشــهبلیتفروشــیســاعتوروز
ســفرمانراانتخــابکــردهوبلیــتراتهیــهکردیــم.ایــننکتــههــمخالــی
ازلطــفنیســتکــهتقریبــاکمتــرکســیدرچیــنممکــناســتبــهزبــان
انگلیســیپاســخگویشــماباشــدپــسپیشــنهادمیکنــمازاپلیکیشــنهای
ــاال ــارتب ــامه ــدنب ــانب ــودهواززب ــورب ــاصب ــدی ــتفادهکنی ــماس مترج

ــد.... اســتفادهکنی

ازآنجایــیکــهفرآینــدکنتــرلبــاردرتمامــیســامانههایحمــلونقــل
چیــنازمتــروگرفتــهتــااتوبوســرانیزمانبــراســت،میدانســتیمکــهبایــد
ــودکــهروزبعــدنیــمســاعتقبــلاز ــهبرویــموازایــنروب ــهپایان ــرب زودت

حرکــتاتوبــوسبــهپایانــهرفتیــم.
ــود.از ــهســمتخروجــیJinzeب ــوسازآزادراهشــمارهA۹ب مســیراتوب
ــک ــهلطــفترافی ــم.ب ــورکردی ــهعب ــارطبق ــیچه ــاحت ــهوی ــایس پله
ــه ــقب ــبمتعل ــهاغل ــانگهایک ــیدهش ــککش ــربهفل ــاختمانهایس ازس
بانکهــا،هتلهــاومراکــزتجــاریبــود،دیــدنکردیــم.حــدودایــکســاعت
ــهو ــییافت ــهریرهای ــلوغیهایش ــاازش ــیدت ــولکش ــهط ــلدقیق وچه
ــع ــهآرامــشروســتاییرســیدیم.زمینهــایمجــاورروســتاهمــوارومرات ب
سرســبزبــود.درچهــرهعابــرانازتنــششــهریخبــرینبــود.قیمــتمیــوه
ــود. ــرب ــومتعادلت ــانگهایوگوانگج ــونش ــزرگچ ــهرهایب ــهش نســبتب
ــد ــالبخن ــتهوب ــاننشس ــیچوبیش ــازهرویصندل ــرونمغ ــابی محلیه

ــد. ــگرهامیآمدن ــتقبالگردش ــهاس ــیب گرم
ــرهــوس ــااگ ــهداشــت.مث ــدگزین ــدازروســتاچن ــرایبازدی ــهب ورودی
داشــتیروســتاراپیــادهگــزکنــی1۰۰یــوآن،اگــرقایــقراترجیــحمــیدادی
ــرو ــجوییمعتب ــهکارتدانش ــوآنوچنانچ ــردو1۵۰ی ــره ــوآن،اگ ۸۰ی

ژوژوانگ ،   ونیز  شانگهای

ان
 جه

جام
 و 

سفر



7۸

۷
 

   

ــا.... ــمبه ــورتنی ــودبهص ــتب ــیهمراه بینالملل
بــاپرداخــت1۰۰یــوآنراهــیروســتایژوژوآنــگشــدیم.طرفیــنجــاده
ــیر ــدایمس ــود.ابت ــدهب ــاندهش ــکآبپوش ــیوباری ــایقدیم ــاکاناله ب
ــود. ــدهب ــخصش ــگرانمش ــتگردش ــتهدای ــیجه ــایچوب ــاراهگرده ب
گروههــایمختلــفبــالباسهــایمتحدالشــکلپشــتراهنمایشــان
حرکــتمیکردنــد.کوچــهوپــسکوچههــایدنــجروســتاسرشــاراز
ــود.یکــیپارچــه ــیوقدیمــیب بازارهــایدســتفروشــانومغازههــاینقل
رنگارنــگازدکانــشآویــزانکــردهبــودودیگــریرویچــوب،شــمایلاژدهــا
میتراشــیدامــاازهمــهجالبتــررســتورانهاییبــامنــویزنــدهبودنــد!بــه
ایــنمعنــاکــهجلــویرســتوراندرتشــتهایرنگــیانــواعجانــوراندریایــی
ــتو ــایدرش ــاجیرجیرکه ــهت ــدفگرفت ــاوص ــیازهشــتپ وغیردریای
ــر ــدومشــتریانه ــاالمیرفتن ــمب ــوله ــدهازســروک ســیاهبهصــورتزن
ــویچشمشــانطبــخ آنچــهمیخواســتندازتشــتهاانتخــابکــردهوجل

ــد! ــرومیش وس
هــرچنــددرهمســایگیژوژوآنــگبــا۲۰۰کیلومتــرجابجایــیروســتاهای
ــر مشــابهیچــونWuzhenنیــزوجــودداشــتندولــیایــنروســتاعــاوهب
نمــایآبــیزیبــایآن،بــهدلیــلتاریخــیبــودنوحفــظحالــتمســکونی
آنحائــزاهمیــتبــود.بیــنســالهای۴۷۶تــا۷۷۰قبــلازمیــادمســیح
ــروزه ــفشــدهوام ــهحکومــتQuanfuوق ســاختهشــده،درســال1۰۸۶ب
بــهشــکلیــکروســتاینمادیــنجنبــهگردشــگریبــهخــودگرفتــهاســت.

ــگ ــیرن ــاینیل ــاپارچهه ــقفب ــهمس ــی،نیم ــیچوب ــیقایق گهگاه
ــور ــکعب ــیباری ــایآب ــتازکاناله ــیداش ــیچین ــایقدیم ــهطرحه ک
ــوان ــالآوازخ ــیمیانس ــودهوزن ــوارب ــرآنس ــگرب ــدگردش ــرد.چن میک
ــیاشفشــار ــارویچوب ــهپ ــریاشب ــاکاهمخروطــیوحصی وســرخوشب
مــیآوردوقایــقرابــهجلــوهدایــتمیکــرد.ســاعتکــهاز11میگذشــت
تعــدادبازدیدکننــدگانوالبتــهتعــدادقایقهــاهــمبیشــترمیشــدطــوری
ــای ــدندوآوازه ــقردمیش ــارقای ــشازچه ــالبی ــککان ــیازی ــهگاه ک
ــیه ــاندرحاش ــکوفهدرخت ــاخههایپرش ــت.ش ــممیآمیخ ــادره پاروزنه
کانالهــایآبــیهــربیننــدهایرامســحورمیکــرد.هــرشــاخهایسرشــاراز
شــکوفههایســرخابیوصورتــیرنــگبــهســمتآبدســتدرازیمیکــرد

ــد! ــرمیرویی ــاخهایدیگ ــشدرآبش وازانعکاس
ــگرانرا ــتوگردش ــامیگذش ــیازرویکاناله ــنگیوقدیم ــایس پله
ازســمتیبــهســمتدیگــرمیرســاند.ازمهمتریــنآنهــاپلهــایدوقلــوی
ــا ــرگروهه ــرن1۴برمیگشــتواکث ــهق ــانب ــهقدمتش ــدک ــنگیبودن س
ــتادند. ــارمیایس ــهانتظ ــفب ــادرص ــنپله ــاای ــنب ــسگرفت ــرایعک ب
ــی ــتایتاریخ ــایروس ــرجاذبهه ــیازدیگ ــکبودای ــدکوچ ــنمعاب همچنی
بودنــد.بعــدازاندکــیعکاســیوخلــوتکــردندراطــرافروســتابــاآخریــن
ــتاییرا ــودکانروس ــایک ــانگهایبرگشــتیمودردل،نگاهه ــهش ــوسب اتوب

هدیــهبردیــم.
ذکــرچنــدنکتــهوتجربــهشــخصیشــایدکمــککنــدتــااســتفادهبهتری

ازاینســفرداشــتهباشــید:
ــورها ــایرکش ــهس ــبتب ــننس ــادرچی 1-ورودیهه
ــدون ــگراب ــدژوژوآن ــرمیخواهی ــت،اگ ــیارباالس بس
ورودیــهتماشــاکنیــدبایــدبعــدازســاعت۹شــبوارد

ــوید. آنش
۲-اقامــتدرروســتاحــدوداازشــبی3۰۰یــوان
)اتــاقدوتختــه(شــروعمیشــود،شــمامیتوانیــد
صبــحزودبــهروســتارفتــهوبــاآخریــناتوبــوسســاعت
۶ونیــمعصــربــهشــانگهایبرگردیــدتــادرهزینــهاقامت
ــی ــدکاف ــتداری ــداقام ــرقص ــدواگ ــیکنی صرفهجوی
اســتازمامــورکنتــرل،درگیــتورودیروســتابخواهیــد
تــاازبلیتتــانعکــسبگیــردوبدیــنگونــهتــا3شــبانه
روزبــدونپرداخــتورودیــهجدیــدمیتوانیــدبــهروســتا

ــاازآنخــارجشــوید. واردوی
ــن، ــردرچی ــگریدیگ ــهگردش ــرمنطق ــده 3-مانن
جمعیــتزیــادبازدیدکننــدگانمحلــیوغیرمحلــیمانــع
لــذتبــردنوگاهــیحتــیباعــثســردرگمیوکافــه
شــدنمیشــود،بهتــراســتبــرایبازدیــدازروســتاقبــل
ازســاعت1۰صبــحبرویــدتــابــهگروههــایگردشــگری
کمتــربرخــوردکــردهوازطبیعــتاســتفادهبهتــرببریــد.
پــس دارد، ارزشعکاســی ژوژوآنــگ ۴-روســتای
ــارژ ــکانش ــونام ــدچ ــوشنکنی ــیرافرام ــریاضاف بات

ــت. ــدوداس ــتامح ــلروس ــریداخ بات
ــگرا ــهژوژوآن ــنب ــرایرفت ــیب ــانکاف ــرزم ۵-اگ
نداریــدولــیمشــتاقیدفضایــیشــبیهآنراداخــل
ــرو ــتگاهمت ــهایس ــتب ــیاس ــد،کاف ــانگهایببینی ش
ــه ــادهرویب ــرپی ــا۵۰۰مت ــپسب ــه،س Nanxiangرفت
محلــهقدیمــیبــههمیــننــامبرویــدکــهکمتــرکســی
ــت ــمهس ــره ــهخلوتت ــد،درنتیج ــیشناس آنرام
ازکانالهــایآبــی، بــاخیــالراحــت ومیتوانیــد
ــیو ــاریچین ــامعم ــیب ــایچوب ــکوفهها،آالچیقه ش

ــد. ــیکنی ــدعکاس ــایمعاب ــهپاگوداه البت
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ــلکالین)Slacklining(ورزش ــااس ــزیی بندلغ
مناطــق در میتــوان کــه اســت پرهیجانــی
طبیعــیبســیارمرتفــعوبــرفــرازدرههــایفــراخ
ــرکات ــامح ــنورزشانج ــرد.ای ــهک آنراتجرب
تعادلــیبــررویتکــهایازتســمهاســتکــهبیــن
ــاد دونقطــهکشــیدهشــدهباشــدبهطوریکــهزی

ســفتبســتهنشــدهباشــد.
بســیاریدرنــگاهاولوبــااولیــنبرخــورد،ایــن
ورزشرابــابندبــازیاشــتباهمیگیرنــد،درحالــی
کــهایــندوکامــًامتفــاوتهســتند،دربندبــازی،
طنــابیــاســیمآهنــیضخیمــیکــهبندبــازبــر
رویآنراهمــیرودکامــًاســفتوتقریبــاًبــدون
تنــشوحرکــتاســتوبنــدبــازازچــوببلنــدی
ــادر ــد.ام ــتفادهمیکن ــادلاس ــظتع ــرایحف ب
ــه ــندونقط ــدهبی ــیدهش ــمهکش ــزیتس بندلغ
ــشاســتو ــتوتن ــرازحرک بهنســبتشــلوپ
بندلغــزبدوناســتفادهازچوبوبــهکمکحرکات
ــد. ــظمیکن ــودراحف ــادلخ ــدنتع ــتوب دس

سبک هاي مختلف اسلک الین ½
ــن ــرفتهترین،فنیتری ــن)Highline(پیش هایای
اســت بندلغــزی شــکل چالشبرانگیزتریــن و
ــاتعادلــش کــهشــخصالزماســتقــادرباشــدت
رادرارتفــاعبیــشاز1۰متــرحفــظکنــد.
درههــا و صخرههــا بیــن اســلکالینینگ
ــن ــررویهایای ــنب ــامدارد.راهرفت ــنن هایای
ــاع ــندرارتف ــاراهرفت ــتب ــاوتاس ــیارمتف بس
ــختیهایراه ــرس ــاوهب ــراع ــارکزی ــمدرپ ک
ــم ــاعآنه ــاارتف ــدب ــمهبای ــررویتس ــنب رفت

ازلحــاظروانــیکنــاربیاییــد.درهایایــناز
ــود. ــتفادهمیش ــچاس ــای1این ــهپهن ــمهب تس
ــندو ــهبی ــمهایک ــهتس ــن)Longline(ب النگای
نقطــهویــادودرخــتدرســطحزمیــنوبــاطــول
ــه ــدگفت ــدهباش ــربســتهش ــشاز۴۰-۵۰مت بی
ــلطــولبیشــتر ــهدلی ــنب میشــود،درالنگالی
تســمه،تنــشوحــرکاتنوســانیبیشــتراســت.
ــی ــلکالینینگمعمول ــبتاس ــهنس ــنب النگالی
درارتفــاعباالتــرینصــبمیشــودکــهبســتهبــه
طــولالیــنمتغیــراســت)1.۵متــرتــا3-۴متر(.
ورزش از بخشــی )Trickline( تریکالیــن
بــه بــررویتســمه اســلکالیناســتکــه

ــود ــاممیش ــانتیمتر(انج ــچ)۵س ــای۲این پهن
ــا ــودت ــیدهمیش ــدتکش ــهش ــمهب ودرآنتس
بتوانــدورزشــکاررابــههــواپرتــابکنــد– همانند
ترامپوالیــن-درتریکالیــنمعمــوالًحــرکات
ــوان ــردومیت ــاممیگی ــیانج ــیوجهش نمایش
کــه اســلکالینینگ رقابتــی بخــش گفــت
ــت. ــناس ــزداردتریکالی ــینی ــابقاتجهان مس
انجــام )Urbanline( شــهري اســلکالین
دو بیــن آن بســتن و شــهر در اســلکالین
ســاختمانبلنــد،دوبــرج،پــلوهــرچیــزی
ــن ــدرااُربِنالی ــتهباش ــهریداش ــتش ــهماهی ک

. ینــد میگو

بنـدلـغزی
یک هیجان  ساده

رضا علمداری
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مقصد متفاوت 

در هندوستان

شهر دریاچه ها در ایالت راجستان هندوستان

گزارش و عکس: نرگس خرقانی
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همیشــه زمانــي کــه صحبــت از شــهرهاي هندوســتان مي شــود، بیشــتر مــردم ایــران بــه یــاد شــهرهاي بــزرگ 
ــي  ــجویان ایران ــادي از دانش ــداد زی ــر تع ــال هاي اخی ــي س ــد. ط ــي مي افتن ــو و بمبئ ــه دهلي ن ــور از جمل آن کش
نیــز بــه شــهر پونــه در نزدیکــي بمبئــي رفته انــد و از همیــن رو شــهر پونــه نیــز تــا حــدي بــراي ایرانیــان شــناخته 
شــده  اســت. اگــر صحبــت از دیگــر ایالت هــاي هندوســتان بــه میــان آیــد، بــه ویــژه ایالــت راجســتان، در نهایــت 
ــه  ــدون شــک هندوســتان ب ــا ب ــت راجســتان را مي شناســند. ام ــي ایال ــا شــهر صورت ــران شــهر جیپــور ی در ای
همیــن چنــد شــهر محــدود نمي شــود و شــهرهاي زیــادي در هندوســتان وجــود دارنــد کــه هرکــدام جذابیت هــاي 

زیــادي بــراي بازدیدکننــدگان دارنــد. 
ــت؛  ــکي دانس ــت خش ــتان، ایال ــاي هندوس ــیاري از ایالت ه ــا بس ــه ب ــوان، در مقایس ــتان را مي ت ــت راجس ایال
ایالتــي کــه در شــمال غربــي هندوســتان واقــع شــده اســت و بخشــي از آن بــا بیابــان پوشــیده شــده اســت. در 
کنــار ایــن بیابان هــا، شــهري واقــع شــده اســت بــه نــام اودي پــور Udaipur کــه بــا وجــود قــرار گرفتــن در کنــار 
بیابــان، داراي تعــداد زیــادي دریاچــه اســت کــه از آن میــان، پنــج دریاچــه بزرگ تــر و شناحته شــده تر هســتند. 
هــواي به نســبت خشــک امــا آب فــراوان باعــث شــده اســت کــه اودي پــور از طبیعــت بســیار خــاص و ویــژه اي 

در هندوســتان برخــوردار باشــد. 
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بــرایســفربــهاودیپــورمیتوانیــدبــاقطــاریــااتوبــوسازشــهردهلــی
ــن ــدارد.نزدیکتری ــرودگاهن ــهرف ــنش ــراای ــدزی ــفرکنی ــیس ــابمبئ ی
ــه ــاتوجــهب ــوراســتکــهآنهــمب ــرودگاهجیپ ــنشــهرف ــهای ــرودگاهب ف
مســیر۶ســاعتهبــاقطــارازجیپــورتــااودیپــوربــهنظــرمنطقــینمیرســد
وبنابرایــنرفتــنتمــاممســیربــهایــنشــهربــاقطــارمعقوالنهتــربــهنظــر
میرســد.ازهــردوشــهربمبئــیودهلــیقطــارمســتقیمبــهاودیپــوروجــود
دارد.بــهطــورمثــالازبمبئــیتــااودیپــوربــاقطــاردرحــدود1۶ســاعت
ــای ــرزیب ــوانمناظ ــرمیت ــاربهت ــهدرقط ــهاینک ــهب ــاتوج ــت.ب راهاس
ــتر ــت.بیش ــنهادخوبیس ــارپیش ــدقط ــرد.بیتردی ــاک ــتانراتماش هندوس
ــدواگــرکیفیــتقطــار قطارهــایهندوســتانواگــندرجــهیــکهــمدارن
ــد. ــکبخری ــدبلیــتقطــاردرجــهی ــادیداردمیتوانی ــتزی ــاناهمی برایت
اودیپــوردرســال1۵۵۹میــادي،توســطســینگدومبنــاشــدهاســتو
بــرايمدتــيپایتخــتپادشــاهيراجیپــوتبــودهاســت.یکــيازویژگيهــاي
دیگــرایــنشــهرتاریخــيوزیبــاوجــودتعــدادزیــاديقصــراســتکهیــادگار
مهاراجههــايبســیارثروتمنديانــدکــهدرطــي۴۰۰ســالگذشــتهدرایــن

شــهرزیســتهاند.
درحــالحاضــر1۵قصــردراوديپــوروجــودقــرارداردوجالــباینجاســت
کــههنــوزیــکمهاراجــه۷1ســالهبــهنــامآرویــنســینگمــهواردرآنجــا
زندگــيميکنــدکــهثروتمندتریــنوسرشــناسترینفــرددرآنشــهر
ــد. ــيميکن ــهاســمCity Palaceزندگ ــشب ــموزیبای اســت.اودرکاخعظی
ــردهو ــرايتوریســتهاک ــوزهب ــهم ــلب ــودراتبدی ــهبخشــيازکاخخ البت
بخــشدیگــريازآنهــمتبدیــلبــههتــلبــرايگردشــگرانشــدهاســت؛
امــاایــنکاخآنقــدربــزرگهســتکــهدربخشــيازآنهــممهاراجــهشــهر،

ســاکنباشــد.
ــتعمار ــال1۹۴۷ازاس ــددرس ــيهن ــسازرهای ــور،پ ــهاوديپ مهاراج
ــب ــت،کس ــدهاس ــيمان ــشباق ــهبرای ــيک ــققصرهای ــتان،ازطری انگلس
ــهعنــوانبهتریــنهتــل درآمــدميکنــدودرســال1۹۹۹نیــزهتــلويب

ــت. ــدهاس ــابش ــتانانتخ هندوس
کاخســیتيپــاالسدربخــشقدیمــيشــهرومنطقــهيمرکــزياوديپــور

ــهمعروفتریــندریاچــهيایــنشــهر،یعنــي واقــعشــدهاســتومشــرفب
دریاچــهيپیچــوالاســت.جایــيکهبــرايگردشــگرانبســیارجذابیــتداردو

یکــياززیباتریــنبخشهــايشــهراوديپــوربــهشــمارمــيرود.
امــروزمهاراجــهشــهردرفعالیتهــايفرهنگــيهنــرينقشــيفعــالدارد
ــاي ــابرنامهه ــیقيوی ــرتموس ــشکنس ــاردرکاخ ــتیکب ــدوق وهرچن
فرهنگــيبرگــزارميکنــدوازمهمانــانخارجــيزیــادينیــزبــرايحضــوردر

ــد. ــوتميکن ــادع ــنبرنامهه ای
ــه ــدهاند؛ازجمل ــعش ــهرواق ــارجازش ــورخ ــاياوديپ ــيازکاخه برخ
کاخمنســونکــهبــرفــرازیــککــوهومشــرفبــهشــهرواقــعشــدهاســت
ــر ــيدیگ ــرد.برخ ــاهدهک ــوانآنرامش ــورميت ــقاوديپ ــترمناط وازبیش
ــاي ــيدروســطدریاچهه ــرمصنوع ــزدرجزای ــايمشــهورشــهرنی ازکاخه
ــهعنــوانهتــل ــدوالبتــهبرخــيازایــنکاخهــاتنهــاب شــهرقــرارگرفتهان
ــيدردریاچــه ــايمصنوع ــد.ســاختجزیرهه ــرارميگیرن ــورداســتفادهق م
ازشــگفتيهايهندوســتاناســتکــهازبیــشاز۴۰۰ســالپیــشدرایــن

کشــورمتــداولبــودهاســت.
دراوديپــور،تعــدادزیــاديمعبــدهنــدووجــودداردکــهبرخــيازآنهــا
چنــدصــدســالازساختشــانميگــذرد.درایــنمیــانمعبــدجاگدیــش
درنزدیکــيســیتيپــاالسودرمرکــزشــهر،بیــشازمعابــددیگــرمشــهور
اســتومعمــوالًمراســممهــممذهبــيوجشــنهايهندوهــاازجملــهجشــن

ــزارميشــود. ــربرگ ــدوباشــکوههرچــهتمامت ــنمعب ــیدرای هول
ــت؛از ــجاس ــهررای ــنش ــتاندرای ــنتيهندوس ــايس ــیاريازهنره بس
ــتانو ــازِيمخصــوِصهندوس ــهشــبب ــاختعروســکهايخیم ــهس جمل
نقاشــيهايقدیمــِيمینیاتــورکــهازایــرانواردهنــدشــدهاســت،ســاخت
عروســکهايمذهبــيمخصــوصهندوهــا،بافــتپارچههــايســنتي
هنــدي،ســاختمجســمهویــالوحهــايمذهبــيبــاســنگونقرهکاريهــاي

قدیمــي.
ــور،درســال۲۰۰۹از همــهایــنویژگیهــاباعــثشــدکــهشــهراوديپ
ــن ــوانمحبوبتری ــهعن ــت«ب ــاتفراغ ــفرواوق ــروف»س ــهمع ــويمجل س
ــهرهاي ــيازش ــن،یک ــود.همچنی ــابش ــانانتخ ــتهادرجه ــهرتوریس ش
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مــوردعاقــهغربيهــابــرايبرگــزاريمراســمعروســيبــهشــیوهيســنتي
هنــديباشــد!تعــدادزیــاديازهنرمنــداناروپایــينیــزایــنشــهررابــراي
ــاديرا ــيزی ــانغرب ــانوطراح ــژهنقاش ــهوی ــد؛ب ــابکردهان ــيانتخ زندگ
ميتــواندرایــنشــهریافــتکــهچنــدســالياســتجــايوطــنکردهانــد
ــری ــینظی ــرب ــورازمناظ ــرااودیپ ــد!زی ــيميکنن ــورزندگ ودراوديپ
ســودمــیبــردکــهمیتوانــدالهــامبخــشبســیاریازهنرمنــدانهنرهــای

تجســمیباشــد.
درمقایســهبــاشــهرهايچنــددهمیلیونــيدرهندوســتان،اوديپــورشــهر
ــر ــزارنف ــياســتوجمعیتــشکمــيبیــشاز۶۵۰ه کوچــکوکمجمعیت

اســت.
ــده ــثش ــهرباع ــنش ــيای ــیارغن ــگبس ــاوفرهن ــنویژگيه ــهای هم
اســتکــهشــهراوديپــوریکــيازشــهرهايبســیاردیدنــيوجــذاببــراي
ــوررا ــهشــهراوديپ ــاگردشــگراننیســتندک ــهتنه گردشــگرانباشــد.البت
ــن ــزای ــوودينی ــدگانبالی ــد؛بلکــهسالهاســتکــهتهیهکنن کشــفکردهان
ــور ــدواوديپ ــتانراکشــفکردهان ــردهندوس ــهف ــرب ــاومنحص ــهرزیب ش
ــهشــمار ــهتهیهکننــدگانبالیــووديب یکــيازشــهرهايبســیارمــوردعاق
مــيرودوتاکنــونمحــلفیلمبــرداريبســیاريازفیلمهــايمشــهورســینماي

هندوســتانبــودهاســت.
ــاهــم ــدهالیووديه ــاازدی ــنشــهرزیب ــهای البت

پنهــاننمانــدهاســتوبخشهــايهندوســتان
فیلــم»اختاپــوس«ازســريفیلمهــاي

جیمزبانــدنیــزدرایــنشــهرتاریخــي
وشــگفتانگیــزفیلمبــرداريشــده

اســت.
نکتــهيقابــلذکــردراینجــا،

بــراي اوديپــور بــودن ناشــناخته
گردشــگرانایرانــياســت.تورهــاي
ــران ــالهازای ــرس ــهه ــافرتيک مس
ــا ــوزب ــد،هن ــتانميرون ــههندوس ب
اوديپــوربیگانهانــد؛درحاليکــهاز

دیــدبســیاريازگردشــگرانومســافرانغربــي،اوديپــورميتوانــدیکــياز
بهتریــنمقاصــدفرهنگــيوهنــريبــرايتوریســتهايکشــورهايمختلــف

ــد. باش
یکــیدیگــرازنــکاتجالــبتوجــهدرســفربــهایــنشــهرمناســببــودن
قیمــتاقامــتوغــذاوتاکســیدرایــنشــهراســت.البتــهدرکلهندوســتان
ــه ــاتوجــهب ــورب ــرایســفراســت.امــاشــهراودیپ ــیب کشــوربســیارارزان
شــهرهایبــزرگهندوســتانبــرایمســافرانارزانتــراســت.یکــیدیگــراز
مزیتهــایشــهربــرایگردشــگرانایــناســتکــهشــمادربســیاریازمــوارد
ــدودر ــهربروی ــیش ــاطدیدن ــیاریازنق ــهبس ــدب ــیمیتوانی ــدونتاکس ب
مقایســهبــادهلــیوبمبئــیایــنیــکحســنبــزرگبــرایگشــتوگــذاردر
ایــنشــهراســت.یعنــیشــمابــااقامــتدریــکهتــلدرنزدیکــیدریاچــه
پیچــوالبــهراحتــیمیتوانیــدپــایپیــادهبســیاریازمناطــقدیدنــیشــهررا

ببینیــد.البتــهایــنمنــوطبــهایــناســتکــهاهــلپیــادهرویباشــید!
یکــیدیگــرازاماکــندیدنــیشــهراودیپــورمــوزهبگرکــیهاولــیاســت
ــه ــیدریاچ ــهردرنزدیک ــنش ــیای ــاطدیدن ــیاریازنق ــدبس ــهمانن ــهب ک
ــکهای ــیعروس ــدتمام ــمامیتوانی ــوزهش ــنم ــراردارد.درای ــوالق پیچ
ــاتمامــی خیمهشــببازیآنمنطقــهراببینیــد.ازعروســکشــاهوملکــهت
ــمدر ــهرراه ــهش ــکمهاراج ــدعروس ــمامیتوانی ــیش ــاه.حت ــرانش وزی
ــتانهای ــراســاسداس ــزب ــد.برخــیازعروســکهانی ــامشــاهدهکنی آنج

ــدهاند. ــتش ــدیدرس ــیهن قدیم
هــرشــبدرایــنمــوزهبرنامــهایتوســطعروســکگردانها
همــراهبــاموزیــکســنتیهنــدیبــرایگردشــگران
ــت ــبفرص ــنترتی ــهای ــودوب ــزارمیش برگ
ــا ــناییب ــرایآش ــتب ــیاس ــیارخوب بس
فرهنــگعروسکســازیایــنمنطقــه.
میتــوان را اودیپــور شــهر
بهشــتناشــناختهایبرایمسافران
ایرانــیدانســتکــهبــاســفربــهاین
شــهراززیباییهایــششــگفتزده

خواهنــدشــد.
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رودخانه آمازون با زندگی مردمان 
بسیار درآمیخته است. آب شرب، 

حمام و پخت و پز همگی از این 
رودخانه تامین می شود 



تــا حــاال دقــت کردیــد کــه اون نقطــه آبــی روی نقشــه گوگل شــما 
هســتید و این کــه هــر جــا برویــد نقطــه آبــی موقعیــت فعلــی شــما 
را نشــان می دهــد؟! تــا بــه حــال شــده دوســت داشــته باشــید نقطــه 
ــان  ــا کارت ــه ت ــل خان ــد فاص ــر از ح ــی فرات ــان جای ــی موقعیت ت آب

بــرود؟ مثــال جایــی در قلــب آمــازون!
خــب در ایــن عکــس ، نقطــه آبــی مــن را نشــان می دهــد ،  وقتــی 
وســط رودخانــه آمــازون شــناور بــودم و هــر وقــت بــه ایــن عکــس 

ــود. ــده می ش ــم زن ــیرینش برای ــخ و ش ــات تل ــام لحظ ــم تم می رس
هرچنــد آمــازون خــود گــواه همــه چیــز اســت ، امــا اگــر بخواهــم 
کمــی از آمــازون برایتــان بگویــم ، بایــد گفــت ایــن رودخانــه  بــزرگ 
ــور  ــن ) ۸ کش ــکای التی ــمالی آمری ــور ش ــتنی از 7 کش ــت داش دوس
ــا احتســاب گویــان به عنــوان کشــوری مســتقل( عبــور می کنــد و  ب
چــون مــاری خــوش خــط و خــال از بیــن جنگل هــای انبــوه اســتوایی 
می گــذرد. حــاال تصــور کنیــد بــا ایــن همــه جنــگل و درختــان چــه 
حجــم اکســیژنی تولیــد می شــود ، پــس بــی راه نیســت اگــر آمــازون 
ــوع  را »ریه هــای زمیــن« بنامنــد! در بطــن ایــن جنگل هــا هــزاران ن
ــاب  ــی ، پوشــش های گیاهــی کم ی ــوران دریای ــات عجیــب ، جان حیوان
ــردد ،   ــت ها بر می گ ــه سرخ پوس ــان ب ــه ریشه ش ــی ک ــه قبایل و البت

ــد.  ــی می کنن زندگ
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من ، گهواره آبی 
و آمــازون

گزارش و عکس: شادی قاسمی



ازاکــوادوربــاآمــازونهمــراهشــدموبــاآنبــهپــرورســیدم.بعــدازتوقــف
دوهفتــهایدرشــهرایکیتــوسمجــددبــاآمــازونبــهکلمبیــارفتــموســپسبــا
ــوسدرکشــور ــهشــهرمانائ ــهمــدت۴شــبو۵روزب شــناوریغــولپیکــرب

برزیــلرســیدم.
صادقانــهبگویــم،تصــور۵روزشــناوربــودنروییــکرودخانــهبرایــمبســی
کســلکنندهبــودواحســاسمیکــردماگــربــهجــایآنپــروازییــکســاعته
میگرفتــمشــایدبهتــربــود.امــاآنچــهدرایــن۵روزبــرمــنگذشــتآنقــدر

نــابومتفــاوتبــودکــههــراسرســیدنبــهخشــکیاشــکمرادرمــیآورد.
ــهمقصــدبرزیــلحرکــت شــناورهاازشــرکتهایحمــلونقــلمتقاوتــیب
میکننــدومــنامــاپــسازپــرسوجــویقیمتهــا،توانســتمبلیــتلحظــه
آخــریتهیــهکنــم.بــهســاعتمنــگاهکــردمفقــط۲ســاعتزمــانداشــتمتــاهم
وســایلمراجمــعکنــموهــمبــهگمــرکدریایــیرفتــهوگذرنامــهامرابــهمهــر

خــروجازکشــورمزیــنکنــم.زمــانبــهســرعتمیگذشــت.آمــازوندرجایــی
کــهمــنبــودمبــهمــرزآبــیســهکشــورکلمبیــا،برزیــلوپــرومنتهــیمیشــد
وبــهایــنمعنــابــودکــهبایــدبــرایکنتــرلگذرنامــهومهــرورودیبرزیــلهــم
زمانــمرااختصــاصمــیدادم.بــرایعبــورازکلمبیــاورفتــنبهخــاکبرزیلفقط
یــکخیابــانفاصلــهبــود.خیلــیســریعهمــهکارهــاراانجــامدادمودرآخریــن
ارتباطــمبــااینترنــتمســافرخانهبــهخانوادههمیشــهدلنگرانــمازتغییــرناگهانی
مســیرمبــهســویبرزیــلخبــردادموگفتــمتــا۵روزآینــدههیــچخبــریازمن

ــت! نخواهندداش
تشــریفاتگمرکــیانجــامشــدونفــسزنــانبهشــناوررســیدم.اینکــهدرآن
لحظــاتچهطــوربــاکولــهپشــتی۲۰کیلویــیبــهســمتاســکلهمــیدویــدمرا
خــودمهــمنمیدانــم!بــاآخریــنپزوهــایکلمبیایــیامچنــدبطــریآبمعدنیو

بیســکوئیتخریــدموازپلههــایشــناوربــاالرفتــم.طبقــهاولکامــاشــلوغبــود.
مســافرانبیــنســتونهاینصــبشــدهدرشــناورننوهــایخــودراآویــزانکــرده
بودنــد.امــاچــارهاینداشــتم.گهــواره«نئنــو»یآبــیامرابــاطنابهــایمحکــم
بــهدوطــرفســتونهاگــرهزدم.داشــتماســتقامتننــوراتســتمیکــردمکــه
آشــناییازپشــتســرصدایــمزد.واقعــادنیــاکوچــکبــود.دوماجراجویــیکــه
درمســافرخانهکوچــکودنــجشــهرایکیتــوسبــاآنهــاآشــناشــدهبــودم.یکــی
ازبولیــویبــودودیگــریپــرو...مــرابــهطبقــهدومشــناورهدایــتکردنــد.در
ــهچشــممیخــوردوازهمهــهپاییــنخبــرینبــود. طبقــهدومفقــط۵ننــوب
چنــدســاعتیازســفرمانمیگذشــتوشــناوربــاســرعتکمــیدرحــالحرکت
بــود.آنقــدرآرامبــهپیــشمیرفــتکــهحتیصــدایموجــیازحرکتــشدرآب
شــنیدهنمیشــد.اندکــیبعــدســهدوســتدیگــربــهمــاملحــقشــدند.دیگــری
بــهکوچکــیدنیــاایمــانآوردهبــودآخــرچطــورممکــنبــود؟!مارتیــنودوهــم

کاســیاشازبلژیــکســفرخــودراشــروعکــردهبودنــدومــن3هفتــهقبــل
آنهــارادرروســتایکوچــکمــرزیاکــوادوردیــدهبــودم.

ــتم. ــنیدنداش ــنوش ــرایگفت ــراب ــیماج ــودموکل ــانب ــرتنه ــاالدیگ ح
گاهــیامــابــهخلــوتخــودپنــاهمــیبــردم.رویگهــوارهآبــیامدرازمیکشــیدم
وچنــدبرگــیکتــابمیخوانــدم.آرامشــمراانتهایــینبــود.آری،اینجــاآمــازون
بــود.نــهخبــریازاینترنــتبــودونــهموبایلــیآنتــنداشــت.هیــچارتباطــیبــا
دنیــایپرشــتابآدمهــابرقــرارنبــود.گویــیدرهــرنفــسکــهدرهــوایآمــازون
میکشــیدم،بیــشازپیــشبــاطبیعــتپیرامونــمهمســومیشــدم.بــاالیســرم،
ــا ــرارداشــتندام ــیق ــاینجــاتردیف ــناور،جلیقهه ــرســقفش درســتدرزی

ــرد. ــمنوازیمیک ــودچش ــمانرمزآل ــرآس ــیآنطرفت کم
ــی ــهزیبای ــقفیب ــازونوس ــعتآم ــهوس ــدمب ــیمیدی ــکاتاق ــودرامال خ
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شناوری که از کلمبیا به سمت برزیل می رفت حدود 200 مسافر داشت.  گهواره هایی که از سقف تعبیه شده اند، تنها محل خواب و استراحت مسافران طی این سفر پنج روزه بود.



آســمانآبــیاشکــهدرهمســایگیاممرغــکانســفیدبــالمیزننــدودرختــان
ــادم: ــپهریافت ــهرابس ــعرس ــادش ــد.ی ــهمیخوانن ــبزتران سرس

هرکجاهستم،باشم
آسمانمالمناست.

پنجره،فکر،هوا،عشق،زمینمالمناست.
چهاهمیتدارد؟
گاهاگرمیرویند
قارچهایغربت؟

ــه ــرســهطبق ــد.ازه ــهصــدادرآم ــامب ــگش ــودوزن ــروبب ــهغ ــواروب ه
مســافرانبــهســالنغذاخــوریرفتیــم.غــذایتــدارکدیــدهشــدهازبرنــجشــفته

بــاکمــیمــرغویــکعــددمــوزبــود.آنقــدرخســتهبــودمکــهتمــامشــبروی
ــردندرداز ــردردوگ ــاکم ــپیدهدمب ــدموس ــهش ــیمچال ــگآب ــویبهرن نن
خــواببیــدارشــدم.هــواهنــوزکامــاروشــننشــدهبــود.دلفینهــایصورتیکه
نــژادیخــاصوکمیــابدرآمازونــدحــاالدرطلــوعدیدنــیصبــحدومســفردر
برابــردیدگانــمچابکانــهمیرقصیدنــدوبــهایــنطــرفوآنطــرفمیجســتند.
ــردم ــهک ــردموهرچ ــوشک ــلرافرام ــبقب ــتگیش ــامخس ــانتم ازدیدنش
نتوانســتمدوســتانتنبلــمراازخــوابخــوشبیــدارکنــمتــادلفینهــاراتماشــا
کننــد.شــناوردرکنــارروســتاییپهلــوگرفتــهبــودتــامســافرانجدیــدیســوار
کنــد.درایــنبیــنپیرزنــیکــههمــوارهخنــدهبــرلــبداشــتبــهطبقــهدوم
ــزانکــرد.نگاهــشراازمــن ــلســتونننــویخــودراآوی آمــدوروبرویــممقاب
نمیگرفــت.کمــیمعــذببــودم.لبخنــدشرابــالبخنــدیپاســخگفتــم.ســام
دادموبــاانــدکزبــاناســپانیایی-پرتغالیکــهدرایــنمــدتیــادگرفتــهبــودم

ســعیکــردمدوســهکلمــهبینمــانردوبــدلکنــم.جــوابهیــچیــکرانــداد،
ــاشــانهمــنســرشراشــانهکــردو شــانهامرامیخواســت!جلــویچشــمانمب

پســمداد!!
بعــدازصــرفصبحانــهبــرایدوشگرفتــنبــاآبــیکــهازرودخانــهآمــازون
پمپــاژمیشــدبــهحمــامطبقــهاولرفتــم.اتاقکهایــیکــهبــرایحمــامتعبیــه
شــدهبــودکوچــکوتاریــکبــودوآببــهشــدتســرد.البتــهدرهــوایگــرمو

شــرجی،وجــودایــنآبســردخــودجــایشــکرداشــت.
درجمــعپنــجنفرهمــان،ازهمــهبزرگتربــودمودرحکــممادربزرگیبرایشــان
دردودلمــیکــردم.بــهگفتــهخودشــاناولیــنایرانــیایبــودمکــهمیدیدنــد
ــیدادو ــادم ــورشی ــیازکش ــازیخاص ــسب ــرک ــم.ه ــفرمیکن ــیس تنهای
ــه ــتک ــاالمیرف ــدرب ــاآنق ــم.گاهــیهیجــانبازیه ــازیمیکردی ــیب گروه

گــذرســاعتهارانمیفهمیدیــم.خــوزهزندگــیعــادیاشدرپــرورارهــاکــرده
بــودوحــاالبــاســازهاییکــهبلــدبــودبــهبرزیــلســفرمیکــردتــادرکوچــهو
ــاپــولاندکــیکــهازنوازندگیهــایخیابانــیبــه پــسکوچههــایگــرمآنوب
دســتمــیآورد،روزگاربگذرانــد.بــهآالتموســیقیاشمتعجبانــهنــگاهمیکردم.
ــا ــتوب ــرارداش ــاچمهایق ــایس ــشگلولهه ــهدرون ــیایدرازک ــتوانهچوب اس
ــی ــریطبل ــد.دیگ ــدمیش ــیتولی ــیصدای ــتوانهجوب ــادروناس ــتآنه حرک
ــود.ازمــن ــودکــهخــودشازتراشــیدنوکشــیدنپوســتخــوکســاختهب ب
خواســتتــاآهنگــیبداهــهبــهزبــانخــودمبخوانــمورویطبــلبنــوازم.بنظــرم
خنــدهداروســادهمیرســیدامــاهــرچــهســعیکــردمکلمــهایازخــودنداشــتم
تــابداهــهبنوازمــش...شــروعکــردمبــهمــزهمــزهکــردنکلمــات،اینجــاحتــی
یــکنفــرهــمکلمــاتمــنرانمیفهمیــدامــاخــودمکــهمــیفهمیــدم.روی

ــدم. ــهآمــازونزیبــاآوازمیخوان طبــلمیکوبیــدموبلنــدبلنــدروب

۸7

۹۷
یر 

 ت

ساکنان محلی روستاها در کنار رودخانه آمازون با قایق های کوچک جابه جا می شوند



روزســومفــرارســید.چــهچیــزیدرســپیدگانآمــازوننهفتــهبــودکــهمــرا
ــههمــهدرخــواب ــرددرحالیک ــشمیب ــهدیدن ــردومســحورانهب ــدارمیک بی
بودنــد؟!نیــمســاعتیغــرقخــودوطبیعــتاطرافمشــدهبــودم.امــروزامــاخبری
ــا ــود.خانهه ــهب ــوگرفت ــریپهل ــتایدیگ ــارروس ــناورکن ــود.ش ــانب ازدلفینه
ســادهوابتدایــیبودنــد.لباسهــایرنگــیبیــرونخانههــاآویــزانبــود.کودکانــی
برهنــهبــاآبرودخانــهحمــاممیکردنــدوکمــیآنطرفتــردخترکــینوجــوان
ظرفــشرابــرایپخــتوپــزروزانــهازرودخانــهآبمیکــردومــردیمیانســال
ــرایماهیگیــریقایــقوتــورشراآمــادهمیکــرد.آنقــدرمحــو امــاورزیــدهب
روســتاییانشــدمکــهســنگینینــگاهپیــرزنرانفهمیــدم.وقتــیبــهخــودمآمدم
بــالبخنــدنگاهــشرادنبــالکــردموبــهشــانهامرســیدم.موهــایگیــششــدهاز

راازطرفیــنبــازکــردوبــاشــانهمــنآنهــاراشــانهزد.
ــده ــیدزدیش ــد.گوی ــنمیآم ــهپایی ــواازطبق ــدایدع ــار،ص ــدازناه بع
ــکایالتیــنبخصــوصبرزیــلدزدیامــریعــادیبهشــمار ــود.البتــهدرآمری ب
ــردم، ــفرمیک ــدس ــولنق ــاپ ــتموب ــارینداش ــهکارتاعتب ــنک ــتوم میرف
هــرلحظــهخــودرابــرایآنآمــادهکــردهبــودم.بــادخالــتواحــدامنیتیمســاله

ــهدلیــلگشــت ــیبعــددرشــهربنــدریTefeشــناورب دزدیحــلشــد.مدت
پلیــسمتوقــفشــدوهمــهمســافرانبــهبیــرونازشــناورهدایــتشــدند.پــس
ازدوســاعتیبازجویــیوبررســیمــدارکحمــلونقــلملوانهــا،حــدود۵نفــر
ازمســافرانجداگانــهاحضــارشــدندکــهمــنیکــیازآنهــابــودم!خوشــبختانه
چهــارمســافرپــسازپــرسوجــوابکوتاهــیبــهشــناوربرگشــتندومــنبخــت

برگشــتهبــاجماعــتپلیســیکــهانگلیســینمیدانســتندتنهــابــودم.
-چراازمسیرآبیبهمانائوسدربرزیلمیروی؟

-چراتنهاسفرمیکنی؟
-کیآمدیوکیمیروی؟

-مسلمانهستی؟
اینهــاتنهــابخشــیازســواالتیبــودکــهپلیــسامنیتــیبرزیــلازمنپرســید
وحــدود۲۰۰نفــرمســافررامنتظــرمــنگذاشــتونمیدانســتمواقعــاجرمــم
تنهــاســفرکــردناســتیــاوطنــمیــادینــم؟!بــههــرتقدیــرپــسازبررســی
ــا ــموب ــفرگرفت ــهس ــازهادام ــبهههااج ــعش ــمورف ــفرهایانفرادی ــینهس پیش
ــهشــناوربرگشــتمو ــگارگناهــکاریازبینشــانردمیشــودب نگاههایــیکــهان
بــهطبقــهدومرفتــم.تــاشــبصدایــیازنــهازمــنبرآمــدونــهازآمــازون.هــردو

ســکوتکردیــموشــاهدغــروبطایــیوســرخشــدیم.
صبــحروزچهــارمهمچنــانکــهازدردخوابیــدنرویننــوبــهخــود
میپیچیــدم،متوجــهنــگاهپیــرزنشــدم.خــودمبــازبــانخــوششــانهرابرایــش
بــردموســرشراشــانهزدمودردلمیگفتــمشــایدتنهــاکســیبعــدبرخــورد
پلیــسبــامــنهنــوزهــمبرویــملبخنــدمیزنــداوســتوحتمــاروزیگوشــه

ــم. ــاداومیافت ــموی ــانهرامییاب ــتیامش ــهپش کول
ــر ــتمرازی ــیدمودودس ــیدرازکش ــویآب ــددروینن ــهمج ــدازصبحان بع
ــتیم ــانمیگذش ــیازکنارش ــهآرام ــهب ــیک ــهدرختهای ــردم.ب ــهک ــرتکی س
دقــتکــردم.انــگارهیــچکــدامشــبیههــمنبودنــد.محــوافــکارمختلــفبــودم.با
خــودمیگفتــمآیــابــرایابرهــایســفیدپنبــهشــدهیآمــازونفرقــیمیکنــد
مــنکیســتم؟یــامثــاپروانههــاکــهبــاهــممســابقهمیدادنــدتــابــهســرعت
شــناوربرســند،اهمیتــیداشــتمــنایرانــیام؟کــدامشــاخهازانبــوهجنگلهــای
آمــازوندیــنمــرامیپرســید؟اینکــهمــنســپیدپوســتمیــاســیاهبــرایکــدام
دلفیــنصورتــیمهــمبــود؟بــهراســتیســنونــژادوتبــارمخاطرکدامیننســیم

شــرجیآمــازونرامــیآزرد؟
محــوافــکاربــودم.کتابــمدردســت،چنــدبرگــیمیخوانــدمودوبــارهغــرق
آرامــشآمــازونبــهفکــرفــرومیرفتــم.مارتیــنوپیــرزنگــرمگفتوگــوبودنــد.
ــمداشــتند.آنهــاتصمیــمگرفتــه ــیبرای ــهسمتشــانرفتــم.پیشــنهادخوب ب
بودنــدموهــایمــراکــهدیگــرازکمــرمهــمبلندترشــدهبود،بهشــیوهایســنتی
کــهمــابــهاســمبافــتآفریقایــیمیشناســیمش،ببافنــد.یکییکــیدوســتانمبه

کمــکپیــرزنآمدنــدوهــرکــسرشــتهایازموهایمرابافــت.چندســاعتیطول
کشــیدومــنحــاالدختــرآمازونــیکاملــیشــدهبــودم!عصــرآنروزپیــرزنکــه
هنــوزهــملبخنــدبــهلــبداشــتدرروســتاییکــهشــناورپهلــوگرفتــهبــوداز
مــاجــداشــدومــنهنــوزهــرروزصبــحبــایــادشگیســوانمراشــانهمــیزنــم.
شــبآخــرامــاگویــیدرمســیرحشــراتبودیم.شــناورکــهســرعتیکنواخت
ــهآشناترینشــان ــیدادک ــوعحشــرهایرام ــرن وکمــیداشــتمجــالوروده
ــای ــبزردوقرصه ــهواکســنت ــفرمب ــلس ــهازقب ــود.البت ــدارب سوســکبال
ماالریــامجهــزشــدهبــودمامــابــاایــنحــالبــرایجلوگیــریازانتقــالبیمــاری
توســطحشــراتناشــناختهازپشــهبنــداســتفادهمیکــردموترســمازجانــوران

ــردم. ــیمیک ــهمخف ــوذیرااینگون م
روزپنجــمدمیــدوزنــگصبحانــهبــهصــدادرآمــد.بــهدلیــلاســتحمامبــاآب
آمــازون،رویشــکموکمــرملکههــایقرمــزومتــورمپدیــدآمــدهواشــتهایمبــه
شــدتکاهــشیافتــهبــود.تصمیــمگرفتــمازآخریــندقایقمبــاآمــازونوخلوتم
اســتفادهکنــم.بــهدوربینــمپنــاهبــردم.امــاآنچــهبــهچشــمســرمیدیــدمو
ــه ــد.زمزمههــایتران ــمنمیگنجی ــابدوربین ــاچشــمجــانمیچشــیدمدرق ب
ــپانیایی ــاناس ــهزب ــهب ــهراک ــنتران ــتانمای ــد.دوس «فلیســیداج«ازدورمیآم
معنــایآن»شــادی«نــاممــنبــودرابرایــمخواندنــدودرکنــارهــمبنــدرزیبــاو
بــزرگمانــوسراتماشــاکردیــمکــههــرلحظــهبــهآننزدیکتــرمیشــدیمو

مفهومــشاتمــامســفربــود.
ننــویآبــیدوســتداشــتنیامرابــازکــردموبــههــواییــکخــوابراحــت

رویتخــتخوابــینــرمراهــیمانائــوسشــدم.
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z  تفکر برند و برندســازی تا چه اندازه در
توسعه گردشگری سودمند است؟

ــم ــبوکارازاه ــگدرکس ــربرندین ــاظتفک لح
موضوعــاتدرایــنصنعــتوصنایــعوابســتهبــهآن
اســتماننــددیگــرصنایــع.)عمومــأســوءمدیریتها
درحــالحاضــرموجــبشــدهکــهاتفاقاتــیازایــن
دســتنیــزدرصنعــتگردشــگریکمتــرنمــودپیدا

) . کند
لحــاظتفکــربرندینــگیعنــیتمامــیارکانخلق
ارزشدریــککســبوکاردرتاشانــدتــاگــزارهای
ایجــادکننــدمنســجم،خوشــایند)ازهــرمنظــر(و
یکپارچــهکــهتجربــهایمنحصــربــهفــردرادرذهــن
وقلــبمخاطــبایجــادکنــد.مگــرمیشــودکســب
وکاریبــدونتوجــهبــهنیــازجامعــهمخاطبــاناشو
بــدوندرنظــرگرفتــنشــرایطاقتصــادی،اجتماعــی،
جغرافیایــی،سیاســیو...فعالیــتکنــدوبــهتــداوم
فعالیــتورشــدروزافــزوناطمینــانداشــتهباشــد؟
ــهفکــر ــهب ــکجامع مگــرمــیشــوداعضــایی
بهرهبــرداریهوشــمندانه،عالمانــهودلســوزانهاز
ظرفیتهــایســرزمینشــاننباشــند؟درعلــمبرنــد،
زمانــیکــهبحــثبــرســرخلــقیــکنــامتجــاری
ــتتجــاریدرراســتایایجــادآن ــدوفعالی قدرتمن

ــتمایه ــهدس ــیک ــاتاصل ــیازمفروض ــت،یک اس
متخصصــانایــنحــوزهاســتظرفیتهــایموجــود،
و رقابتــی شایســتگیهایمحــوری،مزیتهــای
میــراثیــکبرنــداســت.بحــثدرمــوردبرندســازی
مقاصــدگردشــگریاســتوهتلهــاهــمدربنیــادو
هــمدرشــکلومحتــوادرمســیرخلــقبرنــدمقصــد
گردشــگرینقــشبــهســزاییراایفــامــیکننــد.

ــار ــتودرکن ــانرف ــهاصفه ــودب ــیش ــرم مگ
میــداننقــشجهــانهتلهــایکپســولیتــکنفــره
کــهنمودهایــیازجهــانپســتمــدرنوفراصنعتــی
ــتقبال ــاراس ــادوانتظ ــاننه ــیدارد،بنی ــانم رابی
بینظیــرگردشــگرومخاطــبراداشــتوبــهطــور
جــدمنتظــرخلــقتجربــهیدرخــوربــرایمخاطــب

بــود.
ــن ــیازای جــوابایــنپرســشهاودیگــرابهامات
دســتکامــأمشــخصاســت؛بایــدیکپارچــه،هــم

نــوا،منســجم،کاراودرخــوربــود.
ــبوکار، ــککس ــقی ــوهخل ــیوج ــدتمام بای
حرفــیواحــدرااداکننــدوایــنحــرفرابــا
ــه ــتاضاف ــاریآنصنع ــایتج ــهالفب شایســتگیب

ــد. کنن
زمانــیکــهگــروهدکوشــیوانیدرهتــل۵ســتاره

روتانــادرمشــهدمقــدسورودپیــداکــرد،بهلحــاظ
دســتورالعملهــا،اســتانداردهاوخطمشــیهای
ــزم ــودرامل ــه،خ ــهاممجموع ــانس ــروهصاحب گ
میدیــدتــادرمســیرایجــادهویتــیمنحصــربــهفرد
وشایســتهآنمحیــط،اتفاقــیتــازهرارقــمبزنــدکــه
بــهاذعــاناهالــیفــنوتیــممدیریتــیبرنــدمذکــور،
ازاســتانداردهایکاریوجــاریدرآنمجموعــهنیــز
پــارافراتــرنهــاد،ایــنمهــمثمــرههمــانیکپارچگی
وانســجامدرارائــهخدمــاتطراحــی،تأمیــنوتجهیز

بــالحــاظتفکــربرندآفرینــیبــودهاســت.
ــاافتخــار ــیوانیب ــروهدکوش ــاتدرگ ــهخدم ارائ
ــتورالعملها ــیودس ــنخطمش ــاای ــتگیب وشایس
ــن، ــایتأمی ــتتیمه ــیفعالی ــت،درط ــراهاس هم
تجهیــزوطراحــیهمــوارهمتخصصیــنحــوزه
برندآفرینــیومدیریــتکســبوکار،مشــغولتدوین
ــردی ــیوراهب ــایاجرای ــدوتوصیهنامهه ــاببرن کت
ــش ــدافازپی ــهاه ــلب ــورنی ــهمنظ ــاب فعالیته

تعییــنشــدهاند.
ــک ــادیی ــتبنی ــیهوی ــازعهمگن ــزامبامن ال
محیــطاقامتــیبــاهویــتبصــریآنازاصــول
ــوده ــهایکارآزم ــداســت.مجموع ــنفرآین ــیای اصل
ازمتخصصیــنحوزههــایمهندســیمعمــاری،

ــد  ــق برن ــوان خل ــت عن ــوده ای تح ــه مفق ــگری حلق ــه گردش ــته ب ــع وابس ــداری و صنای ــت هتل صنع
ــی از  ــوان یک ــه عن ــوان ب ــه از آن می ت ــگ دارد ک ــای برندین ــه روش ه ــی ب ــی و علم ــن عمل و پرداخت
ــان  ــن می ــرد. در ای ــاره ک ــت اش ــن صنع ــودمند در ای ــق ارزش س ــره خل ــده در زنجی ــای عم کمبوده
ــک  ــکل گیری ی ــی ش ــه از ارکان اصل ــی ک ــادی ِزیربخش ــاری و اقتص ــای تج ــود مجموعه ه ــرورت وج ض
ــد  ــوع دی ــن ن ــا ای ــتند و ب ــی هس ــه ای و جهان ــب منطق ــد مناس ــای رش ــا و دارای ظرفیت ه ــت پوی صنع

ــت.  ــروری اس ــری الزم و ض ــد ام ــب و کار می نگرن ــه کس ب
گــروه دکوشــیوانی Decoshivani توانســته اســت بــا لحــاظ ایــن مهــم از ســرآمدان صنعــت طراحــی، 
ــد.  ــه باش ــران و خاورمیان ــاری در ای ــی و تج ــن اقامت ــا و اماک ــک هتل ه ــا، بوتی ــز هتل ه ــن و تجهی تأمی
گــروه دکوشــیوانی ثمــره 20 ســال فعالیــت مســتمر در صنعــت ســاختمان و صنایــع وابســته  هم چــون 
ــا  ــد و ب ــه ای نظام من ــت برنام ــل را تح ــی بین المل ــی و بازرگان ــیون داخل ــزات دکوراس ــان و تجهی مبلم
لحــاظ الگوهــای مدیریــت کســب و کار در راســتای کمــک بــه مجموعه هــا و اماکــن گردشــگری و تجــاری 
ــدی از  ــا بهره من ــا ب ــا آنه ــد ت ــرار می ده ــان ق ــار آن ــان، در اختی ــوان تجاری ش ــاء ت ــور ارتق ــه منظ ب
اصــول و روش هــای برندآفرینــی و برندینــگ، طرحــی کارا در کســب و کار و صنعــت خــود ایجــاد کننــد.   
دکوشــیوانی از برندهــای مطــرح هلدینــگ توســعه اقتصــادی پــارس ایلیــا بــه مدیریــت عاملــی آقــای 
مهــدی انصــاری از ســرآمدان صنایعــی چــون ســاختمان، مبلمــان و صنعــت غــذا و رســتوران اســت. ایــن 
مجموعــه  فعالیــت منســجم خــود را از ســال 13۹4 آغــاز کــرده اســت. در ایــن میــان خدمــات طراحــی، 
تأمیــن و تجهیــز هتل هــای 5 ســتاره روتانــا در مشــهد مقــدس و فرمونــت در تهــران و چندیــن اماکــن 
اقامتــی و تجــاری بــزرگ و مجلــل در تهــران کــه بــه زودی بــه چرخــه صنعــت هتلــداری وارد می شــوند 
ــت  ــه اصــول مدیری ــه واســطه اهتمــام ب ــر آن گــروه دکوشــیوانی ب ــه خــود دارد. مضــاف ب را در کارنام
کســب و کار مــدرن در مســیر ایجــاد ســازمانی متعالــی و ســرآمد در ســال 13۹6 توانســت تنهــا دارنــده 
ــا آقــای  تندیــس رعایــت حقــوق مصرف کننــدگان در حــوزه خدمــات گردشــگری و هتلــداری باشــد. ب
ــای  ــتیم و ضرورت ه ــو نشس ــه گفت وگ ــت ب ــوزه مدیری ــه ح ــش آموخت ــان دان ــی ارفعی ــر عل دکت
ــک  ــم این ــتیم. او ه ــث گذاش ــه بح ــه آن را ب ــته ب ــع وابس ــگری و صنای ــت گردش ــازی در صنع برندس

معاونــت بازاریابــی شــرکت توســعه اقتصــادی پــارس ایلیــا و مدیــر برنــد دکوشــیوانی اســت.
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طراحــی،گرافیــک،طراحــانداخلــیودکوراســیون،
کارشناســانهنری،کارشناســانبازاریابــیوبازرگانی
ازطراحــیفضاهــاوفرمهــا،خریــداقــاموملزومــات
تــاجانمایــیودکوراسیونســازیهنرمندانــهآنهــا
رابــاپایبنــدیبــهنظــامنامههــایاجرایــینگاشــته
شــدهمختــصپــروژهبــهراهبــریعلمــیواجرایــی
مدیــرانانجــاممیدهنــدکــهثمــرهآنخلــق
ــاری ــدافتج ــاناه ــااطمین ــهب ــتک ــیاس فضای
ــن ــتراتضمی ــنصنع ــردوکانای ــطحخ درس
مــیکنــدووجــهاصلــیآنرویــدادکــهمخاطــب
)مشــتری(اســترادراعاتریــنســطحممکــناغنــا
ــههمــراهداردکــه ــهایراب ــرایآنخلــقتجرب وب
ــای ــزءگزینهه ــاج ــادیآنفض ــایمتم دروهلهه

مقصــدآناســت.

z  همان طور که آگاهید صنعت هتلداری به دالیل
مختلف رشد قابل توجهی در کشور نداشته است، 
نبود بسترهای الزم شکل گیری این مجموعه های 
بدیع تا کنون و وجود تفکر صرف فروش اتاق ها و 
تخت ها در فضاهای اقامتی مانند هتل ها در تمامی 
اقسام از دالیل این عقب ماندگی است؛ راهکار شما 

و نظر شما در این خصوص چیست؟

ــبوکار ــهکس ــرشب ــوعنگ ــانن ــوعهم موض
اســت،همــانطــورکــهشــاهدهســتیمهــم
بخــشخصوصــی از وهــم دولــت، بخــش از
ــوزه ــنح ــمتای ــهس ــرمایههاییب ــاوس بودجهه
گســیلشــدهاندکــهالبتــهدرایــنمجــالدر
ــا ــموموضــوعم ــتآنبحــثنمیکنی ــوردکفای م
ــوعمصــرف ــعموجــودصــرفشــدهون ــأمناب صرف
درحــالحاضــراســت.ســرمایهگذارانیراشــاهدیم
ــا ــهامیــدایجــادکســبوکاریشایســتهوب کــهب
ــهســاخت ــدامب ــی،اق ــهایازاهــدافمتعال مجموع
ــاو ــگری،هتله ــایگردش ــدازیمجموعهه وراهان
اماکــناقامتــیمیکننــد،کاردربســترکانامــری

ــت. ــندیدهاس پس
درشــرایطحــالحاضــرصنعــتگردشــگریو
هتلــداریبــهدلیــلکمبــودعرضــهویــانقصــاندر
ــه عرضــههمــوارهشــاهدتقاضــایمکفــیبســتهب
ــن ــهای ــتیمک ــرهس ــودحاض ــیلهایموج پتانس
امــراغواگرانــهمــارابــهمســیریغیــرصحیحســوق
دادهاســت.بــاحفــظمفروضــهاصلــیتــداومفعالیت
وخلــقارزشدردرازمــدتیــکبنــگاهاقتصــادیو
یــککســبوکارملــزمبــهرعایــتاصولــیاســت
کــهبراســاسدیــدیآیندهپژوهانــهبــربــازارتحــت

ــر ــیفک ــهزمان ــد.ب ــدهباش ــنش ــتاشتدوی فعالی
ــف ــزانالزمدربســترهایمختل ــهمی ــهب ــدک کنی
ایــنحــوزهمحیــطاقامتــیوتخــتفراهــمشــد،آن
زمــانکــهبــازاررقابتــیدرحــالشــکلگیریاســت،
مخاطــببــازارمــا،مــاراچگونــهمــییابــد؟آیــامــا
جــزءگزینــههــایآنهســتیم؟آیــامــابــهمقصدی
ــه ــاب ــدهایم؟آی ــلش ــرایویتبدی ــزب خاطرهانگی
ــقو ــیوخل ــولطراح ــدیازاص ــطهبهرهمن واس
ــدرنتوانســتهایم اصــولباالدســتیکســبوکارم
ــا ــم؟آی ــهداری ــانگ ــرپ ــهآنروزس ــاب ــودرات خ
بــرایشــهروموقعیــتگردشــگریخــودبــهعنــوان

ــتهایم؟ ــهایداش ــطافزون ــالومرتب عضــویفع
رویکردهــای لحــاظ صنعــت، مبــرم نیــاز
ــزی،ســاخت، ــوربرنامهری تخصصــی،درتمامــیام
طراحــی،تجهیــزوتأمیــن،ارائــهخدمــاتوکســب
منافــعاســت؛عارضــهایکــهدربطــنایــنصنعــت،
ــه ــشروب ــاچال ــداریراب حــوزهگردشــگریوهتل
ــداریاز روکــردهاســت.صنعــتگردشــگریوهتل
ــتو ــورماس ــتدرکش ــاظرفی ــزرگوب ــعب صنای
ــه ــیک ــدوناجرای ــایم درصــورتوجــودبرنامهه
علــومکســبوکارمــدرندرآنلحــاظشــدهباشــد،
ــطرا ــتیمرتب ــعزیردس ــدبســیاریازصنای میتوان

دگاه
ودی

فر 
س



ر  یر   یر    
ر       ت

ر     ی    
ر  ی    
ر          

ر       ت 
ر     ر      
ر       
     ت   

ر        ر 
ر تر   

۹2

۷
 

   

ــاســازد. پوی
بنگاههــایتولیــدیوخدماتــیبســیاری
درکشــورمــامیتواننــدفراخــوررشــد
ــازاری ــوانب ــهعن ــگریب ــتگردش صنع
باالدســتی،رشــدوتوســعهیابنــدکــه
امــرکارآفرینــیوپیشــرفتازثمــرات
ارزشــمندایــناتفــاقخواهــدبــود.درایــن
میــانگــروهدکوشــیوانیبــهواســطهنــوع
فعالیــتاشدرراســتایتأمیــنبخــش
ــازدرســاختو اعظمــیازاقــاممــوردنی
دکوراســیونهتلهــایتحــتفعالیــتاش،
و تولیــدی بنگاههــای اســت توانســته
ــادیرارشــد ــیزی ــیوبوم ــیایران خدمات
وتوســعهدهــدوبــالحــاظمفروضــات
ــر ــادرام ــنازآنه ــرهتأمی ــتزنجی مدیری
ــوع ــنن ــردوازای ــرهبب ــابه ــزهتله تجهی
نگــرشبرخــودببالــدکهعــاوهبــرتوانایی
تأمیــنازبرندهــایمطــرحدرسراســردنیــا
توانســتهاســت،موجبــاترشــدوتوســعه

ــاخــود ــدتجــاریبنگاههــایتولیــدیمرتبــطب دی
رافراهــمآوردودایــرهتأمینکننــدگانوســیعو

ــد. ــتهباش ــودداش ــازمانخ ــیرادرس بیبدیل

z  روند که  می کنیم  زندگــی  جامعه ای  در 
تغییرات و ریسک سرمایه گذاری ها به تبع آن 
باالست و نوسانات نرخ ارز هم از سوی دیگر، 
در چنین شــرایطی آیا به راستی امکان دارد 
تا تفکر برندآفرینی در جامعه کســب  و کار 

ایران، حرکتی موثر باشد؟
خاقیــتونــوآوریزادهمحدودیتهاســت.در
ــای ــدیدرمتغیره ــاتوقاعدهمن ــهثب ــرایطیک ش
اصلــییــکاقتصــادوبــازاروجــودنــدارد،آیــا
ــامنصــرفشــد، ــرپیشــهکــردوی ــدصب فقــطبای
کوچکســازیکــردویــامتوقــفشــد؟بایــدگفــت
جلــویضــررراهــروقــتبگیــریمنفعــتاســتواز

ــلجمــات....؟! ــنقبی ای
ــرل ــلکنت ــرقاب ــایغی ــهمتغیره ــیک درزمان
ــمهــا،سیاســت، ماننــدفشــارهایاقتصــادی،تحری
ــودحاصــلاز ــزانس ــازارو.....می ــرب ــمب ــوحاک ج
ــدو ــرمیکن ــبوکاررامتأث ــککس ــایی فرآینده
یــاازمنظــریدیگــرریســککســبمنافــعنســبت
بــهقبــلدریــکرونــدمشــابه،درحــالحاضــرباالتر
رفتــهاســت،میتــواناقــدامبــهبازنگــریفرآیندهــا
ــود ــهخ ــردوب ــودک ــبوکارخ ــایکس وروشه
ــز ــنشــرایطرانی ــدامدرای بازگشــتوجســارتاق
ــازآفرینــیوبهســازی ــهب داشــت،اصــاحکــردوب
ــرهوریرا ــقبه ــنطری ــهای ــاب ــتزدت ــوردس ام
افزایــشوروندهــاراکاراتــرکــرد.راهبردهــای
حفــظ،رهبــریهزینــهودرســویدیگــرمدیریــت
هزینــهعملکــردکــهبــهمهندســیبهــایتمامشــده
کاالوخدمــاتبــهصــورتهوشــمندانهوبــالحــاظ
آیندهنگــریمیپــردازد،رااتخــاذکــرد.تمامــی

ایــنراهکارهــاوایــننــوعنگــرشبــهکســبوکار،
قاعــدهواســلوبیمیدهــدکــهایــنمهــمپایههــای
شــکلگیرییــکتجــارتبــاقــوارهوخــوشســاخت
ــت ــیهوی ــاازارکاناصل ــد،اینه ــدمیده رانوی

منســجمیــکبرنــدتجــاریاســت.
زمانــیکــهبــهبازســازیوبهســازیســازو
کارهــایدرونیــکســازمانمیپردازیــم،چــرخ
ــم ــنکاریمیکنی ــتگاهراروغ ــکدس ــایی دندهه
ــرکارمیکنــدو ــنکارهــمدســتگاهبهت پــسازای
هــمظاهــربهتــریدارد.ازکــوزههمــانبــرونتــراود

ــت. ــهدراوس ک

z  هــر تفکر نوآورانــه ای می تواند مصداق
برند آفرینی و تفکر برندینگ باشــد . ممکن 
اســت یک کســب و کار کوچک باشد و با 
لحاظ یک نوآوری ســود ده هم شود نسبت 
به دیگر رقبایش. به نظر می رســد در سطح 
بافت عمومی  و  ایران  و روســتا های  شهر ها 
جامعه ایــن تفکر جایگاهی ندارد. زیرا از هم 
گسیختگی های بی شــماری را شاهدیم. این 
در شــرایطی است که در تفکر سازمان یافته 
قرار است مقصد گردشگری حرفی برای بیان 
داشته باشــد ، در هر صورت این نوع نگرش 

شما در حال حاضر کیمیاست.
اشــاعهایــنتفکــروایــننــوعنگــرشبــهکســب
وکار،وظیفــهحــوزهسیاســتگذاریدربخــشکان
ودولــتنیــزهســتوهمچنیــنتوجــهبــهفرهنــگ
عامــهدرمســیرایــننــوعرفتــارتجــاریازالزامــات
اســتوســنجشوتحلیــلآنامــریکامــٌاعلمــی

وتخصصــیاســت.
ــازیمقاصــد ــهبرندس ــیواضــحاســتک ازطرف
ــد ــدارورش ــعهپای ــمتوس ــگریازارکانمه گردش
ــردان ــهدولتم ــدک ــسمیطلب ــتپ ــادیاس اقتص

ــی ــد.کاف ــلکنن ــرعم ــاراجراییت ــنب ــزای نی
ــهپروژههــایدرحــالســاخت اســتنگاهــیب
ویــامجوزهــایصــادرشــدهدرشــهریماننــد
تهــراندرحــوزهســاختهتــلواماکــناقامتــی
ــٌا ــانکام ــاآنزم ــد.موضــوعبحــثم بیاندازی
مشــخصمــیشــود،ایــناطاعــاتدرســازمان

ــاهمــوارهرصــدوبررســیمــیگــردد. م

z  عمومی فضاهای  و  تاریخی  خانه های 
از نسل های گذشته را به ارث برده ایم، در 
نگاه اول به نظر می رسد ظرفیت مناسبی 
برای ایجاد هتل های بومگردی باشــند و 
نهاد  متولی  وارد شوند،  اقامتی  به چرخه 
گردشگری در جایی گفته که قصد اضافه 
کردن 2000 واحد بوم گردی را دارد، ضمن 
این که امکان نظارت ساخت و اجرا از سوی 
دولت امری ابهام برانگیز است ، آیا در این 
شــرایط به دلیل نبود ساز و کار مناسب، 
این ایده ها ابتر نیست؟ نوع نگرش شما به 

این کار در کجای این فرآیند قرار می گیرد.
ــدهپســندیدهایاســت ــات،ای ــنطــرحدرکلی ای
ــاختهای ــاتوزیرس ــهمقدم ــزاءآنب ــیدراج ول
علمــیوتحقیقاتــیواجرایــیفــراواننیــازدارد.در
حــالحاضــرنیــزگــروهدکوشــیوانیدرحــالانجــام
تحقیقــاتوتدویــنطرحهــایعلمــیوتخصصــیو
ــرایدومــوردازبزرگتریــنمجموعههــای ــیب اجرای
علمــی همکاریهــای اســت ایــران بومگــردی
مختلــف حوزههــای متخصصیــن بــا بســیاری
ــروه ــریگ ــهراهب ــهب ــوئیسوفرانس ــران،س درای
ــج ــهنتای ــهب ــتک ــاماس ــالانج ــیوانیدرح دکوش

ــیدهایم. ــدهایرس ــدوارکنن امی
ــاظ ــدمقصــد،لح ــراثبرن ــهمی ــامب ــزوماهتم ل
فرهنگهــایبومــیوبازســازیارکانشــکلدهنده
هویــتبنیــادیوبصــریمقصــدگردشــگری،
مهندســیوطراحــیخدمــات،مطالعــهوتحقیقــات
کمــیوکیفــیزیــادیراقبــلازتدویــنطــرحهــای
کســبوکاروکتــاببرندهــایمقصــدرامیطلبــد،
ــاخاطــری ــوانب ــاتمیت ــنخدم ــسازانجــامای پ

ــود. ــدوارب ــدهامی ــنای ــتای ــهموفقی ــرب جمعت
درهمیــنراســتابــهعنوانجزیــیازاینســاختار
کــهدلمشــغولیوتعلــقخاطــریبــهایــنصنعــت
دارمازفعــاالنصنعتومتولیانآنخواهشــمندمکه
ازنظــراتوراهکارهایــیهمچــونمــواردیکــهبحث

شــدنیــزجویاشــوند.
ــب ــد،جوان ــههدفمن ــفک ــایمختل کارگروهه
ــای ــررونده ــذارب ــایاثرگ ــفکارومتغیره مختل
اجــرایکارراایــنبــاربــهگونــهایدیگــرمیبیننــد
راتشــکیلدهنــدوچینــشاشــخاصونظــراترابــر
ــه ــد.اگــراینگون ــموتخصــصانجــامدهن ــهعل پای
ــهمقصــدی ــدب ــمبیتردی ــنمســیرراطــیکنی ای

ــید. ــمرس ــلخواهی ــتهترازقب شایس
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ایران کجاست، ایرانی کیست:؟

بحران های الیه الیه 
در مــدنیـت ایـران

ــورمان  ــی در کش ــای فرهنگ ــروع بیماری ه ــا و ش ــاز بحران ه آغ
از کجــا آغــاز شــد؟ ســیدمحمد بهشــتی رییــس پژوهشــگاه میــراث 
ــران  ــی »ای ــت تخصص ــن نشس ــگری در هفتمی ــی و گردش فرهنگ
ــرزمین مان را  ــران در س ــای بح ــت« الیه ه ــی کیس ــت، ایران کجاس
ــف  ــه عط ــخنرانی نقط ــن س ــد. او در ای ــرار می ده ــی ق ــورد بررس م
مداخلــه در ترکیــب آمایــش ســرزمین و آغاز بحــران را در ســال 1335 
ــا  ــد. ب ــمیت بیافت ــت از رس ــا محیط زیس ــد ت ــبب ش ــه س ــد ک می دان
دیدگاه هــای آقــای بهشــتی در ایــن زمینــه بیشــتر آشــنا می شــویم. 

بحــراناحــوالشــکارگریوبحــرانمدنیــتشــدیدترینبحرانهایــیبودهانــد
کــهتاکنــونپشــتسرگذاشــتهایمایــندرحالــیاســتکــهبــاآغــازبحرانهــا،
ــدا ــدامپی ــرضان ــایفرهنگــیفرصــتع ــهوبیماریه ــهســایهرفت ــگب فرهن

ــد. میکنن
ــااز ــدهمیشــهبحرانه ــفبحــراننشــانمیده ــایمختل ــهالیهه ــهب توج
جایــیپدیــدمیآینــدکــهمــادرزمینــهوســیاق»context«دخالــتمیکنیــم.
بــهعبــارتدیگــرمحیــطرابــهرســمیتنمیشناســیموبــهجــانمیآوریــمو

خــافطبــعمحیــطاقداماتــیراانجــاممیدهیــم.
گویــیطرحــیرادرنظــرداریــموبــرایاجــرابایــدمحیــطبــاطــرحمتناســب

شــودوهمیــنامــرباعــثمداخلــهمــادرمحیــطمیشــود.
ایــنمداخلــهبــهمثابــهزمینــیبــاپســتیوبلنــدیمیمانــدکــهمــابــدون
توجــهبــهپســتیوبلندیهــاطــرحســاختمانراآمــادهمیکنیــموبایــدبرخــی
نقــاطراخاکبــرداریوبرخــینقــاطراخاکریــزیکنیــمتــازمیــنبــاطــرحمــا

ــداکند. تناســبپی
مداخلــهدرهرکــدامازایــنمحیطهــامنجــربــهبحــراندرجامعــهمیشــود
ــبازروی ــوداغل ــرمیش ــاتمنج ــهمداخ ــهاینگون ــهب ــریک ــوءتدابی وس

خیرخواهــیامــابــراثــراشــتباهمحاســباتیپدیــدآمدهانــد.

 مبدا تاریخی مداخالت: 1335 ½
درســال133۵شــاهدوضعیتــیهســتیمکــهایــنســالراتبدیــلبــهنقطــه
عطــفکــردهاســت.تــاقبــلازایــنســالعمــدهمنبــعتامیــنپروتئیــندررژیم
غذایــیایرانیهــاحبوبــاتبــودامــابعــدازآنبیشــتربــهمــوادگوشــتیتغییــر
کــرد،همچنیــنتــاقبــلازســال133۵میــزانمصــرفآبخانگــیدرکشــور
نزدیــکیــکســوممیانگیــنجهانــیبــودامــاامــروزســهبرابــرمیانگیــنجهانــی

ــم. ــرفمیکنی آبمص
ــودامــاامــروزشــایددر ــهتولیــدمــاخاکســترب ــاقبــلاز133۵تنهــازبال ت
تولیــدزبالــهرکوردشــکنباشــیموهمچنیــنتــاقبــلازاینســالمصرفســنگ
ــودامــاامــروزرتبــهاولمصــرفســنگدرجهــانرا درســاختمانهامحــدودب

داریــم.

ــم ــاه ــتام ــینداش ــازیجای ــراندربلندمرتبهس ــال،ای ــنس ــلازای ــاقب ت
ــتیم. ــانداراهس ــازیرادرجه ــه11دربلندمرتبهس ــونرتب اکن

ــیدرجامعــهمیشــودکــه ــدآمــدناحوال ــهپدی ــنمــواردمنجــرب همــهای
احــوالاستســقااســت،احوالــیکــهاگرچــهشــدیدابــهنوشــیدنآبمشــغولیماما

درحقیقــتتشــنهنیســتیم.
تــاقبــلازایــنســالوقتــییــکســاختمانبــاهزینــهایبالــغبــر1۰۰هــزار
ــق ــهمطاب ــراک ــدچ ــهمیش ــانفروخت ــزارتوم ــد،۹۰ه ــاختهمیش ــانس توم
ــهدلیــلاســتهاک ــودوبعــدازیــکســالب ســلیقهخریــدارســاختهنشــدهب
ــا ــیاســتکــهامــروزهســاختمانیکــهب ــندرحال ۸۰هــزارتومــانمیشــد.ای
ــانمیفروشــیموهرســال ــزارتوم ــانســاختهمیشــودرا1۲۰ه ــزارتوم 1۰۰ه

ــود. ــزودهمیش ــتآناف ــمقیم ه
ــهراســتیقیمــتچــه ــه،ب ــرخخان ــارافزایــشن ــاوجــوداســتهاکدرکن ب

ــیرود؟ ــاالم ــزیب چی
تــاســال133۵تنهــامنبــعدرآمــدایــرانتولیــدارزشبــودامــابعــدازآنکــم
کــمدرمســیریقــرارگرفتیــمکــهتولیــدارزشکاریاحمقانهمحســوبمیشــود

چــونراههــایبســیارآســانتریبــرایکســبثــروتوجــوددارد.
احــوالشــکارگریزمینــه»اصاحــاتارضــی«یــا»انقــابســفید«رافراهــم
کــردکــهموجــب،عمیقتریــنمداخــاتدرزمینــهوســیاقجامعــهایرانــیشــد.
اصاحــاتارضــیفقــطبــهروســتاهاختــمنمیشــد،آنچــهدردهــه13۴۰
اتفــاقافتــاددامــنهمــهجــااعــمازشــهر،روســتا،عشــایر،صنعــت،بازرگانــیو

غیــرهراگرفــت.

 ارباب و رعیتی یا فئودالیسم؟  ½
امــروز»اربــابورعیتــی«رامتــرادفبــامفهوماروپایــی»فئودالیســم«میدانیم
ایــندرحالــیاســتکــهریشــهواژهاربــابازرب،تربیــتومربــیمیآیــدورعیت

بــهمعنــایکســیاســتکــهبایــدمراعــاتاوراکرد.
ســرزمینایــرانمبتنــیبــراربــابورعیــتادارهمیشــد،یعنــیکســیکــه

مربــیاســتوکســیکــهبایــدمراعاتــشراکــرد.
درایــرانشــاهدبحرانهــایطبیعــیفــراوانهســتیموبایــددرایــنزمانهــا
مراعــاترعیتهــامیشــد.همچنیــنزمانــیکــهرعیتهــادرنظــامکلــیاداره

کشــوردچــارمشــکلمیشــدنداربــاببایــدبــهآنهــاکمــکمیکــرد.
اربــابواســطهتنظیــمارتبــاطرعیــتبــاحکومــتوحمایــتازاوبــودهاســت.
ــههمیــندلیــلازروســتامســتقیم ــابرامیشــناختوب رعیــتدرجهــانارب
بــهخانــهاربــابمیآمــدوجــایمشــخصیداشــتواربــاببایــدازاوحمایــت
کنــد.درخانههــایاربابــیعــاوهبــردوحیــاطاندرونــیوبیرونــی،حیاطــینیــز
مخصــوصرعایــاوجــودداشــتهاســتکــهدرآنسرســفرهاربــابمینشســتند.
ایــندرحالــیاســتکــهمفهــومفئودالیســمباعــثشــدمــابهاشــتباهفکــرکنیم
اربــابکســیاســتکــهشــغلشظلــمکــردناســتورعیتهمکســیاســتکه
همیشــهمظلــومواقــعمیشــودوحقــشخــوردهمیشــود.آیــاامــکانداردیــک
ســرزمینقرنهــابــاالگــویاربــابظالــمورعیــتمظلــومادارهشــود؟بــامطالعــه
کتــابخانــم»آنلمبتــون«متوجــهخواهیــمشــداربــابورعیتــیمعــادلمفهوم
فئودالیســمنیســتولــیمــادرسیســتممدیریــتخــودایــندورامعــادلیکدیگر

درنظــرگرفتیــموبــرهمــاناســاستصمیــمگیــریکردیــم.

 افزایش درآمدهای نفتی و آغاز مداخالت همه جانبه ½
ــاافزایــشدرآمدهــاینفتــیزمینــهایــنمداخــاتفراهــم درســال133۵ب
میشــودکــهحاصــلآنمتاشــیشــدنســازمانمدیریــتدرروســتاهابــود.در
ــادباشــندوشــاهدجریــانمهاجــرتاز عمــلدیگــرروســتاهانمیتوانســتندآب

ــم. ــهرهابودی ــهش ــتاهاب روس
معمــوالتــاقبــلازســال13۴۲وقتــیفــردیبــهلحــاظثــروتوســوادوغیره
رشــدمیکــردترجیــحمــیدادازروســتایــاشــهرمحــلزندگــیخــودبــهجــای

بزرگتــریمهاجــرتکند.

دکتر محمد بهشتی
رییس پژوهشگاه  میراث فرهنگی 
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بــههمیــندلیــلهمــوارهدرشــهرها،مهاجــرانپیــشقــراولمدنیتهســتند
ونهادهــایغیردولتــیوجدیــدتوســطایــنافــرادایجــادمیشــوند،درواقــعایــن

مهاجــرانبــادســتیپــربــهشــهرهاآمــدهوبــهایفــاینقــشمیپردازنــد.
ایــندرحالــیاســتکــهبعــدازســال13۴۰مهاجرتهــابــادســتخالــیو
ازرویاســتیصالانجــامشــدوافــرادبــاکاســهنیازمنــدیبــهشــهرهاآمدنــد.در
ایــندورانحتــیاربابهایــیکــهزمینهایشــانووجاهــتخــودرادرشهرشــان
ازدســتدادهانــدنیــزمهاجــرتمیکننــد.آنهــابــهدنبــالیــکالگــویزیســت
ــاپایتخــتمهاجــرتمیکننــدکــهایــنهــم ــری ــهشــهرهایبزرگت ــدب جدی

مهاجرتــیازرویاســتیصالاســت.

 حاشیه نشینان دست خالی ½
ــاســال3۰،13۴۰ ــد.ت ــاخــودندارن ــرایعرضــهب پــسمهاجــرانچیــزیب
درصــدجمعیــتایــرانشهرنشــینو۷۰درصــدروستانشــینبودنــدامــاجریــان
مهاجــرتازایــنســالتــا13۵۷باعــثشــدجمعیــتشــهروروســتا۵۰بــه۵۰
شــودامــابیشــترایــنجمعیــتازرویاســتیصالبــهشــهرهامهاجــرتکردهانــد

ــرادحاشیهنشــینشــهرهاشــدهاند. ــناف ــیای ــهعبارت وب
نیســت. محــروم یــا فقیــر یــا زاغهنشــین حاشیهنشــین، از منظــور
ــی، ــتسیاس ــیدرسرنوش ــودنقش ــرایخ ــهب ــتک ــیاس ــینکس حاشیهنش
اجتماعــی،اقتصــادیوفرهنگــیجامعــهقائــلنیســت.بنابرایــنحتــیاربابهــای
ثروتمنــدیکــهبــهشــهرکوچیدنــدوخــودراازهمــهچیــزبازنشســتکردندجز

ایــنحاشیهنشــینهامحســوبمیشــوند.
تقریبــادرســال13۵۷،از3۶میلیــونجمعیــت،1۸میلیــونســاکنشــهرو
1۸میلیــونســاکنروســتاوعشــایرهســتند.ایــندرحالــیاســتکه1۰میلیــون
ــینی ــیشهرنش ــدهوازدانای ــوبش ــینمحس ــهرها،حاشیهنش ــاکنانش ازس
بیبهــرهبودنــد.ســابقهشهرنشــینیدرایــرانبســیارکهــنوبــهانــدازهســابقه
شهرنشــینیبشــراســتامــاهرگــزجمعیــتســاکنشــهردرایــنحــدافزایش
نداشــتهاســتبلکــهمحــدودبــودودرحوالــیســال۴۲بــه3۰درصــدرســیده
بــود.دردورانمشــروطهجمعیــت1۵درصــدیشــهرنشــینراشــاهدهســتیمو

مشــروطیتاساســایــکپدیــدهشــهریبــود.

 تبدیل محله های مرکب به هموژن ½
ــرانرا ــهریای ــهش ــرورجامع ــهم ــدب ــاقمیافت ــااتف ــیمهاجرته وقت
متاشــیمیکنــد.مهمتریــنواحــدشــهریتــاقبــلازســال13۴۰درایــران،
محلــهبــودوترکیــبجمعیتــیمحلــهبــهلحــاظاجتماعــیشــاملهمهاقشــار
جامعــهمیشــدبــهطــورمثــالدرمحلــهدرخونــگاه،خانــهمســتوفیالممالک
)صدرالعظــم(درکنــارروحانــیولوطــیوگــداوکاســبوغیــرهقــرارداشــت.
درآنســالهامحلههــاســاختارمرکــبداشــتند.ازســال13۴۲بــهبعــدکــم
کــمســاختارمحلههــامتاشــیشــدهومحلههــایهمــوژنپدیــدمیآیــدکــه
فقــطیــکقشــردرآنزندگــیمیکننــد.مثــلتهرانپــارس،نارمــک،دروسو

و.... گیشا
متاشــیشــدنســاختاراجتماعــیباعــثشــدزندگــیبــهعنــوانمفهومــی
بــاکیفیــتکــهدارایعطــروطعــماســتبــهزنــدهبــودنتنــزلپیــداکنــد.

درچنیــنشــرایطیشــهروندانبــهزندگــیدرفضــایخصوصــیپنــاهبردند.
نتیجــهآنکــهنســلهایجدیــدبــهویــژهنســلدهــه۶۰،خاطــرهایازکوچــه
ندارنــدوخاطرههایــشبــهواحــدمســکونیخودشــانمحــدودمیشــودچراکــه

دیگــرزندگــیدرکوچــهجریــاننداشــت.
فقــدانزندگــیدربیــرونازفضــایخصوصــینشــانهنبــودامنیــتاســت.به
عبــارتدیگــردرایــنفضــابایــدامنیــتبــهصــورتفیزیــکالتامیــنشــودو

حتمــاپاســبانیبــرایحفــظامنیــتدرمحــلحضــورداشــتهباشــد.
کــمکــمدرشــهرهاهرچیــزیکــهبویــیازکیفیــتبدهــدخریــدارنــدارد.
شــهرهاخالــیاززندگــیمیشــوندهرچنــدرفــتوآمــدوجــودداردامــاایــن

رفــتوآمــددرواقــعصورتــیازحمــلونقــلاســت.

 خیابان هایی بدون زندگی ½
تــاقبــلازســال13۴۲خیابــانجایــیبــودکــهزندگــیدرآنجریــانداشــت
ــیداشــتند. ومقصــدمحســوبمیشــد،درآندورانخیابانهــاهرکــداممعنای
مثــاخیابــاناللــهزارجایــیبــرایتفــرجوباخبــرشــدنازآخریــندســتاوردهای
ــانبعــدازســال13۴۰اتفــاقمیافتــد.ایــن ــود.تغییــرمفهــومخیاب جهــانب
روزهــاوقتــیمیگوییــممیخواهــمبــهخیابــاناللــهزاربــرومیعنــیمیخواهــم
وســایلالکترونیــکبخــرموهدفــیکاربــردیدارمکــهاگــرجــایدیگــریتامین
ــا ــهآنجــامیرفتــمدرحالــیکــهقبــاهیــچخیابانــیرانمیشــدب میشــدب
جــایدیگــریعــوضکــردوهرکــدامازهویــتوویژگیهــایخاصــیبرخــوردار
ــلمیشــوند. ــهجــادهتبدی ــاب ــمخیابانه ــمک ــدازســال13۴۰ک ــد.بع بودن
جادههــاخودشــانمقصــدنیســتندبلکــهمبــداومقصــدآنهــامهــماســتویک
طرفــهشــدنخیابانهــانیــزدرهمیــنراســتااســت.ازهمــانزمــانبــهبعــد
همــهچیــزکمــیشــدهوبــهمــرورشــاهدخیابانهایــیبــهاســم3۰متــری،۴۵
ــمکــهنســبتی ــااینکــهاســمهاییانتخــابمیکنی ــرههســتیمی ــریوغی مت

بــامســمیندارنــد.
ایــنخیابانهــادرواقــعجایــینیســتندبلکــهناکجــاشــدهاند.اصــوالهنــرمــا
ازســال13۴۰،تبدیــلجاهــابــهناکجــاوبزرگتریــنمحصــولمــاتولیــدناکجــا
کــردناســت.درایــنشــرایطســیطرهکمیــتآنقــدرشــدیدمیشــودکــههمه
چیــزفقــطدرایــنمختصــاتمعتبــرشــمردهمیشــودوزمانــیکــهازکیفیــت
صحبــتمیشــود،ازآنجــاکــهمعیــاریبــرایســنجشآندیگــروجــودنــدارد،

اوقــاتهمــهتلــخمیشــود.
شــهرترســتورانیمثــلالبــرزوکبابهــایمتریــشدرتهــرانمثــالزدنــی
اســت.ایــننــگاهکمــیدرهمــهابعــادزندگــیاعــمازشهرســازیومعمــاریو

پوشــاکوهنــرواقتصــادوآمــوزشوغیــرههــموجــوددارد...

از اینکه به پیـام ما توجـه مى کنید، سپاسـگزاریم.



ــا ــریدرایســتگاههاودرداخــلقطاره ــورکباجگی ــههشــتاددرنیوی درده
امــریروزمــرهوعــادیبــود.فــرارازپرداخــتپــولبلیــترایــجبــودوســامانهی
ــردمازروی ــرد.م ــررمیک ــتض ــنباب ــالازای ــوندالردرس ــرو۲۰۰میلی مت
نردههــابــهداخــلایســتگاهمیپریدنــدویــاخودروهــاراازقصــدخــراب
میکردنــدویــکبــارهســیلجمعیــتبــدونپرداخــتبلیــتبــهداخــلســرازیر
ــا ــورددیوارنگارهه ــممیخ ــهچش ــهب ــشازهم ــهبی ــهک ــاآنچ ــد.ام میش
ــوار ــررویدی ــهب ــیک ــبودرهم ــبوغری ــاراتعجی ــاوعب ــود.)نقشه )Graffiti(ب
نقاشــیویــانوشــتهمیشــود(.هــرشــشهــزارواگنــیکــهدرحــالکاربودنــداز
ســقفتــاکــفوازداخــلوخــارجازدیوارنــگارهپوشــیدهشــدهبودنــد.آننقــش
ونگارهــاینامنظــموبیقاعــدهچهــرهایزشــتوعبــوسوغریــبرادرشــهر
بــزرگزیرزمینــینیویــورکپدیــدآوردهبودنــد.ایــنگونــهبــودوضعیــتشــهر
نیویــورکدردهــه1۹۸۰شــهریکــهموجودیــتاشدرچنــگالجــرموجنایــت

ــد. ــردهمیش فش
ــهنقطــهعطفــیبرخــورد ــیب ــاگاهوضعیــتگوئ ــهن ــازدهــه1۹۹۰ب ــاآغ ب
ــم ــزان۷۰درصــدوجرائ ــهمی ــتب ــیآغــازشــد.قتــلوجنای کــرد.ســیرنزول
ــتگاههای ــت.درایس ــشیاف ــدکاه ــره۵۰درص ــددزدیوغی ــرمانن کوچکت
متــروبــاپایــانیافتــندهــه1۹۹۰میــادی۷۵درصــدازجرائــمازمیــانرفــت.
نیویــورکامنتریــنشــهربــزرگآمریــکاشــدهبــود.دیگــرحافظههــاعاقــهای

ــهروزهــایزشــتگذشــتهرانداشــتند. ــهبازگشــتب ب
ــت ــهخــودگرف ــفراب ــادهمــهحــاالتمختل ــورکافت ــهدرنیوی ــیک اتفاق
مگــرتغییــریتدریجــی.کاهــشجرائــموخشــونتناگهانــیوبــهســرعتاتفــاق
افتــاد،درســتمثــلبیماریهــایهمهگیــر.بنابرایــنبایــدعامــلدیگــریدرکار

ــدامیشــد. ــنوضعیــتپی ــرایای ــحدیگــریب ــودوتوضی میب
این"توضیحدیگر"چیزینبودمگرنظریه"پنجرهشکسته"

.)BrokenWindowTheory(


نظریــهپنجــرهشکســتهمحصــولفکــریدوجرمشــناسآمریکائــی
ــورج ــون)JamesWilson(وج ــسویلس ــامیجم ــهاس ــودب )Criminologist(ب
کلینــگ)GeorgeKelling(.ایــندواســتداللمیکردنــدکــهجــرمنتیجــه
نابهســامانیاســت.اگــرپنجــرهایشکســتهباشــدومرمــتنشــودآنکــسکــه
تمایــلبــهشکســتنقانــونوهنجارهــایاجتماعــیراداردبــامشــاهدهبیتفاوتی
ــه ــدک ــرینمیپای ــد.دی ــریمیزن ــهدیگ ــتنشیش ــهشکس ــتب ــهدس جامع
ــرجو ــیوه ــاسآنارش ــناحس ــودوای ــتهمیش ــریشکس ــههایبیشت شیش
مــرجازخیابــانبــهخیابــانوازمحلــهایبــهمحلــهدیگــرمــیرودوبــاخــود،
ســیگنالیرابــههمــراهداردازایــنقــرارکــههــرکاریراکــهبخواهیــدمجازیــد

ــدونآنکــهکســیمزاحــمشــماشــود. انجــامدهیــدب
ــود ــهب ــورکراگرفت ــاننیوی ــهگریب ــیک ــباجتماع ــیمصائ ــانتمام درمی
ــتگاههای ــکدرایس ــایکوچ ــاجخواهیه ــترویب ــگدس ــونوکلین ویلس
متــرو،دیوارنگارههــاونیــزفــرارازپرداخــتپــولبلیــتگذاشــتند.آنهااســتدالل
میکردنــدکــهایــنجرائــمکوچــک،عامــتوپیامــیرابــهجامعــهمیدهــدکــه
ارتــکابجــرمآزاداســتهــرچنــدکــهفــینفســهخــودایــنجرائــمکوچکانــد.
ایــناســتنظریــههمهگیــریجــرمکــهبــهنــاگاهنظــراترابــهخــودجلــب
کــرد.حــاالوقــتآنبــودکــهایــننظریــهدرمرحلــهعمــلبــهآزمایشگذاشــته

. د شو
دیویــدگان)DavidGunn(بــهمدیریــتســامانهمتــروگمــاردهشــدوپــروژه
ــد. ــازش ــورکآغ ــروینیوی ــامانهمت ــودس ــروبهب ــارددالریتغیی ــدمیلی چن
ــیماننــد ــدکــهخــودرادرگیــرمســائلجزئ ــهویتوصیــهکردن ــزانب برنامهری
دیوارنگاریهــانکنــدودرعــوضبــهتصحیــحســامانهایبپــردازدکــهبــهکلــی
درحــالازهــمپاشــیدنبــود.امــاپاســخگانعجیــببــود.دیوارنــگارینمــاداز
هــمپاشــیدهشــدنســامانهاســتبایــدجلــویآنرابــههــربهائــیگرفــت.او
معتقــدبــودبــدونبرنــدهشــدندرجنگبــادیوارنــگاریتمــامتغییــراتفیزیکی
کــهانجــاممیدهیــدمحکــومبــهنابــودیاســت.قطــارجدیــدیمیگذاریــدامــا

ر ر  ر   ر  ی   ر  ر  ر   ت ر 

پنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرهپنجرههاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاراراراراراراراراراراراراراراراراراراراراراراراراراراراراراراراراراترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمترمیمکنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!کنید!

۹6

۷
 

   



ــر ــبب ــایعجی ــگونقاشــیوخطه ــهرن ــدک ــکروزنمیپای ــشازی بی
رویآننمایــانمیشــودوســپسنوبــتبــهصندلــیهــاوداخــلواگنهــا

میرســد.
ــی ــرونقاش ــزرگتعمی ــمکارگاهب ــاکهارل ــهخطرن ــبمحل گاندرقل
واگــنبــرپــاکــرد.واگنهائــیکــهرویآنهــادیوارنــگارهکشــیدهمیشــد
بافاصلــهبــهآنجــامنتقــلمیشــدند.بــهدســتوراوتعمیــرکارانســهروز
صبــرمیکردنــدتــابــروبچــههــایمحلــهخــوبواگــنراکثیــفکننــدو
هــرکاریدلشــانمیخواهــدازنقاشــیوغیــرهبکننــدبعــددســتورمیداد
ــن ــد.بهای ــراردهن ــحزودرویخــطق ــدوصب ــگبزنن ــنرارن ــبانهواگ ش

ترتیــبزحمــتســهروزرفقــابــههــدررفتــهبــود.
درحالــیکــهگاندربخــشحمــلونقــلنیویــورکهمــهچیــزرازیــر
نظــرگرفتــهویلیــامبرتــون)WilliamBratton(بــهســمتریاســتپلیــس
متــروینیویــورکبرگزیــدهشــد.برتــوننیــزازطرفــداراننظریــه"پنجــره
شکســته"بــودوبــهآنایمانــیراســخداشــت.درایــنزمــان1۷۰هــزارنفــر
درروزبــهنحــویازپرداخــتپــولبلیــتمیگریختنــد.ازرویماشــینهای
دریافــتژتــونمیپریدنــدویــاازالیپرههــایدروازههــایخــودکارخــود
رابــهزوربــهداخــلمیکشــانیدند.درحالــیکــهکلــیجرائــمومشــکات
ــه ــونب ــودبرت ــانب دیگــردرداخــلواطــرافایســتگاههایمتــرودرجری
مقابلــهمســئلهکوچــکوجزئــیپرداخــتبهــایبلیــطوجلوگیــریازفــرار

مــردمازایــنمســئلهکــمبهــاپرداخــت.
دربدتریــنایســتگاههاتعــدادمامورانــشراچنــدبرابــرکــرد.بــهمحــض
ــه ــدوب ــتگیرمیکردن ــردرادس ــدف ــاهدهمیش ــیمش ــهتخلف ــنک ای
ــارا ــهآنه ــههم ــیک ــادرحال ــانج ــدودرهم ــاالرورودیمیآوردن ت
ــگاه ــلمــوجمســافرانن ــدســرپاودرمقاب ــههــمبســتهبودن ــازنجیــرب ب
میداشــتند.هــدفبرتــونارســالپیامــیبــهجامعــهبــودکــهپلیــسدر
ایــنمبــارزهجــدیومصمــماســت.ادارهپلیــسرابــهایســتگاههایمتــرو
منتقــلکــرد.ماشــینهایســیارپلیــسدرایســتگاههاگذاشــت.همــانجــا
ــرونکشــیدهمیشــد. انگشــتنگاریانجــاممیشــدوســوابقشــخصبی
ــاخــودحمــلمیکــردکــه ازهــر۲۰نفــریــکنفــراســلحهغیرمجــازب
پرونــدهراســنگینترمیکــرد.هــربازداشــتممکــنبــودبــهکشــفچاقــو

واســلحهوبعضــاًقاتلــیفــراریمنجــرشــود.
ــرمکوچــک ــنج ــاای ــهب ــدک ــرعتدریافتن ــهس ــزرگب ــنب مجرمی
ممکــناســتخــودرابــهدردســربزرگتــریبیاندازنــد.اســلحههادرخانــه
ــتگاههای ــودرادرایس ــایخ ــتوپ ــزدس ــّرنی ــرادش ــدواف ــتهش گذاش
متــروجمــعکردنــد.کمتریــنخطائــیدردســربزرگــیمیتوانســتدرپــی

داشــتهباشــد.
پــسازچنــدینوبــتجرائــمکوچــکخیابانــیرســید.درخواســتپــول
ــفمیشــدند،مســتی،ادرار ســرچهــارراههــاوقتــیکــهماشــینهامتوق
کــردندرخیابــانوجرائمــیازایــنقبیــلکــهبســیارپیــشپــاافتــادهبــه
نظــرمیرســیدندموجــبدردســرفــردمیشــد.نظــرجولیانــیوبرتــونبــا
اســتفادهاز"پنجــرهشکســته"ایــنبــودکــهبیتوجهــیبــهجرائــمکوچــک
ــهجنایتــکارانومجرمیــنبزرگتــریکــهجامعــهازهــم پیامــیاســتب
گســیختهاســتوبالعکــسمقابلــهبــاایــنجرائــمکوچــکبــهایــنمعنــی
بــودکــهاگــرپلیــستحمــلایــنحــرکاترانداشــتهباشــدپــسطبیعتــاًبا

ــربرخــوردشــدیدتروجدیتــریخواهــدداشــت. ــمبزرگت جرائ
قلــبایــننظریــهایــنجاســتکهایــنتغییــراتالزمنیســتبنیــادیو
اساســیباشــندبلکــهتغییراتــیکوچــکچــونازبیــنبــردندیوارنگارههــا
ویــاجلوگیــریازتقلــبدرخریــدبلیــتقطــارمیتوانــدتحولــیســریعو
ناگهانــیوهمهگیــررادرجامعــهبــهوجــودآوردهبــهنــاگاهجرائــمبــزرگ
ــانخــود ــنتفکــردرزم ــیکاهــشدهــد.ای ــاورنکردن ــهطــورب ــزب رانی
ــوالت، ــیرتح ــاس ــود.ام ــوبمیش ــیمحس ــیوغیرواقع ــدهایافراط پدی

درســتینظریــهویلســونوکلینــگرابــهاثبــاترســاند.
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ــپ، ــدترام ــهدونال ــیدندک ــهرس ــننتیج ــهای ــدنب ــانب ــلزب ــانتحلی کارشناس
رئیسجمهــورآمریــکاوکیــمجونــگاون،رهبــرکــرهشــمالیدراولیــندقایــقدیــدار
تاریخــیخــودبــایکدیگــرهــردوبــهدنبــالنشــاندادنحــستســلطوکنتــرلبــر
اوضــاعبودنــدامــادرابتــدایایــننشســتدرســنگاپورقــدرینیــزاضطــرابداشــتند.
ــم ــاکی ــارب ــتینب ــراینخس ــهب ــهایک ــدت13ثانی ــکادرم ــورآمری رئیسجمه
ــن ــردندســتخــودوهمچنی ــااولدرازک ــولب ــقمعم ــگاوندســتداد،طب جون
ــن ــاای ــانداد.ب ــرلرانش ــلطوکنت ــستس ــمالیح ــرهش ــرک ــانهرهب ــسش لم
ــت ــدرتدس ــاق ــدب ــببمان ــتعق ــهنمیخواس ــزک ــگاوننی ــمجون ــالکی ح
ــرد. ــگاهمیک ــدتن ــنم ــماناودرای ــهچش ــتقیمب ــیدادومس ــکانم ــپرات ترام
آلــنپیــز،یــککارشــناسزبــانبــدناســترالیاییونویســندهچندیــنکتــابمطــرح
درایــنحــوزهگفــت:ایــنیــکدســتدادنمســتقیمنبــود.ایــندســتدادنازنــوع
بــاالوپاییــنبــودوبــهنوعــینــزاعدرآنوجــودداشــتکــههــریــکطــرفدیگــر
رابــهســمتنزدیــکتــربــهخــودشمیکشــیدوهریــکازآنهــانمیخواســتبــه
دیگــریاجــازهدهــدکــهدردســتدادنمســلطباشــد.ایــندرحالــیاســتکــهترامپ
چنــدروزقبــلازایــننشســتدراظهاراتــیگفتــهبــودکــهدرهمــاناولیــندقایــق
دیــدارشبــارهبــرکــرهشــمالیازطریــق«احســاسوتمــاس»خواهــدفهمیدکــهاین
نشســتموفقیــتآمیــزخواهــدبــودیــاخیــر.بــرایترامــپمعمــوالنشــاندادنحــس
قــدرتوتســلطبــهعنــوانیــکرهبــرجهانــی،تاجــروهمچنیــنشــخصیتتلویزیونی
ــادیدارد. ــارتزی ــدنمه ــانب ــراززب ــردنموث ــهکارب ــودهواودرب ــانب ــابقآس س
اوهمچنیــندردیــداربــارهبــرکــرهشــمالیبــهلحــاظبلنــدیقــدنیــزبــراوامتیــاز
ــد ــهمیرفتن ــمتکتابخان ــهس ــارب ــادرکن ــردویآنه ــهه ــیک ــت.هنگام داش
ــت ــاگف ــردب ــاشمیک ــپت ــدترام ــزارکنن ــودرابرگ ــداررودررویخ ــندی ــااولی ت
ــگاون ــمجون ــهکی ــدک ــازهده ــدواج ــابکاه ــادرفض ــمازتنشه ــاکی ــنودب وش
ــپاز ــوترام ــنگفتوگ ــالدرای ــنح ــاای ــردارد.ب ــدمب ــرق ــیجلوت ــیکم ــهآرام ب
طریــقگذاشــتندســتشبــهرویبــدنکیــموهمچنیــنبــهکاربــردندســتخــود
ــاایــن ــراوحفــظکــرد.ب ــرایهدایــتکیــمجونــگاوندراتــاقکنتــرلخــودراب ب
حــالکیــمنیــزمتقابــابــادســتشرارویبــدنترامــپقــراردادتــاازجانــبخــود
ــمت ــهس ــاب ــگاونعمدت ــمجون ــوکی ــگامگفتوگ ــههن ــالکند.ب ــرلرااعم کنت
پاییــننــگاهمیکــردوگــوشفرامــیدادامــاچندبــارنیــزنگاهــشرابــهبــاالدوخــت.
ترامــپیــکقماربــازاســتوبــرســراینکــهبتوانــدکــرهشــمالیرامهــارکنــد،دســت
بــهقمــارزدهاســت.بــرعکــسکیــمجونــگاونکــهنســبتاچیــزیبــرایازدســت
دادننــداردبــاموافقــتترامــپبــرایدیــداربــااوبــهنوبــهخــودیــکپیــروزیبــزرگ

بــهدســتآوردهاســت.

زبان بدن دو رهبر چه گفت؟
سفر و دیپلماسی



آدمهــایمؤدبومتشــخصدر
ــد. ــامنمیدهن ــچگاهانع ــوهی توکی
ــراد ــورکمیــزانتشــخصاف درنیوی
انعــام کــه مقــداری از رامیتوانــی
میدهنــدبفهمــی.نــگاهمثبــتیــامنفــیبــهانعــام
درجوامــعمختلــفبــهمولفههــایفرهنگــی،اقتصادی
وتاریخــیمتعــددیبســتگیدارد،امــابــههــرترتیب
شــایدانســانیترینبخــشرســتورانَرویدردنیــای
امــروزمــاهمیــنباشــد.اینکــهبــهاختیــارخــودبــا
دادنانعــامدیگــریراهــمدرلذتــتشــریکوغــذا
خــوردنرابــهچیــزیبیــشازیــکمبادلــۀتجــاری

ــی. ــلمیکن تبدی
لــذتبعــدازغــذابــهویــژهوقتــیمضاعــف
ــراسرســتورانآفتابگیــری ــرســایۀت میشــودکــهزی
درورنــزا،دهکــدۀخوشمنظــرهایدرلیگوریــادرســاحل
شــمالغربــیایتالیــاباشــد.امــاهــرچیــزخوبــیبــهآخــر
ــش ــدبخ ــار،بای ــانناه ــاندادنپای ــراینش ــدوب میرس

ــام. ــهجــاآورم:دادنانع ــیمراســمراب نهای
یــاشــایدنبایــدایــنکارراانجــامدهم!مــنچنــدروزیدر
تعطیــاتبــودمومتوجــهشــدمکــهبرخــافعــادتمألــوف
درآمریــکا،انعامــیازمــننگرفتهانــد،چــونفهمیــدمکــهاین
کاردرایتالیــامرســومنیســت.کمــیپــسازآننگــرانشــدم
کــهنکنــدفرضیههایــمبــهروزنباشــد.اززمانــیکــهفهمیــدم
انعــامدرایتالیــامرســومنیســت،بــهکســیانعــامنــدادم.پس،
ازپیشخدمــتخواســتممــرادرمــوردرســممحلــیروشــن
ــتر ــوروبیش ــیدوی ــدیک ــرادمیتوانن ــت:»اف ــد.اوگف کن
پرداخــتکننــد،نــهبیشــتر«.اولاحســاسراحتــیکــردم،اما
ــع ــاتوق ــتم ــاپیشخدم ــهآی ــردمک ــنفکــرک ــهای ــدب بع
ــراســاسعــاداتمحلــیخودشــان ــداردکــهگردشــگرانب ن
انعــامبدهنــد؟بنابرایــنازاوپرســیدمکــهنظرشچیســتکه
مشــتریآمریکایــیفقــطیــکاســکناسیــکیورویــی
بدهــد.پاســخایــنبــود:»Trichio«یعنــیخســیس.
ــل ــدمث ــتید،میتوانی ــهدررمهس ــیک هنگام

رمیهــارفتــارکنیــد،امــاهمیشــهتوقــعنداشــتهباشــیدبرای
ایــنرفتارتــانازشــماتمجیــدکننــد.

انعــامدادن،گیجکننــدهوپارادکســیکالاســت.بــهبعضیاز
کســانیکــهبــهمــاخدماتــیمیدهنــد،انعــاممیدهیــم؛امــا
بــهکســاندیگــریکــهبههمــانانــدازهســختوبــرایهمان
ــو ــم.درتوکی ــامنمیدهی ــد،انع ــداردســتمزد،کارمیکنن مق
گذاشــتنهرگونــهانعامــیرویمیــز،بیاحترامــیاســت،امــا
ــام ــتیانع ــغدرش ــهمبل ــتک ــزاس ــورک،اهانتآمی درنیوی
ندهیــد.فــرضبــرایــناســتکــههــدفانعــامدادن،تشــویق
بــهخدمــاتخــوباســت،امــامــاایــنکارراپــسازدریافــت
خدمــاتوزمانــیانجــاممیدهیــمکــهبــرایتغییــرکیفیــت،
ــم ــاممیدهی ــهکســانیانع ــمب ــاًه ــراســت.غالب ــیدی خیل
کــهشــایددرآینــدهخدماتــیازآنهــادریافــتنکنیــم.انعــام
ــه ــانراب ــانوانسانشناس ــیاقتصاددان ــایکل دادن،تعمیمه
یکســانبــهچالــشمیکشــد.فهــمایــنمســألهکــهچگونــه
ــنامــر ــرایفهــمای وچــراانعــاممیدهیــم،آغــازیاســتب

کــهمــاانســانهاچقــدرپیچیــدهوجالبیــم.
ــام ــهانع ــدک ــهموافقن ــننکت ــاای ــاًب ــگارانعمدت تاریخن
ــل ــت.دراوای ــودهاس ــرافیب ــماش ــکرس ــل،ی دادندراص
قــرنهفدهــمدرانگلســتان،ایــنانتظــارمیرفــتکــه
ــن، ــگامرفت ــههن ــی،ب ــکخصوص ــکمل ــدگانی بازدیدکنن
ــه ــد،ب ــدهمیش ــل)vail(خوان ــهوِی ــولک ــیپ ــدارکم مق
ــتو ــارواجیاف ــنکاردرقهوهخانهه ــد.ای ــکارانبپردازن خدمت
ســپسبــهســایرمشــاغلخدماتــیودرنهایــت،بــهخــارجاز

انگلســتانکشــیدهشــد.
نــدارد. معلومــی ریشــۀ )انعــام(، »tip« واژۀ خــود
محتملتریــنمنشــأآن،واژۀالتینــیstipsبــهمعنــایهدیــه
اســت.ازآنجــاکــهدیکشــنریانگلیســیآکســفوردنخســتین
ــی ــاًقطع ــد،تقریب ــه1۷۰۶بازمیگردان ــنواژهراب ــردای کارب
ToInsurePrompt«ــارت ــنواژهازعب ــنای ــهگرفت ــتک اس
Service«)بــرایاطمینــانازخدمــاتبهتــر(افســانهایبیــش
نیســت؛عبارتــیکــهبنــابــهگــزارشســاموئلجانســون،بــر
ــرنهجدهمــی ــۀق ــکقهوهخان ــامدری ــکظــرفانع رویی

جولین باگینی
فیلسوف و نویسنده انگلیسی
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توهین است یا تشکر؟!



ــل ــزیهســتند.مث ــنچی ــدۀچنی ــدرتتضمینکنن ــهن ــاب ــود.انعامه ــدهب دی
ــوند ــتمیش ــرپرداخ ــدردی ــاآنق ــترانعامه ــت،بیش ــتعزیم ــایوق وِیله
کــههیــچتفاوتــیدرخدمــاتایجــادنمیکننــد؛امــریکــهایــنرســمرابــرای
ــرا ــهچ ــدک ــددرککنن ــوننمیتوانن ــازد،چ ــدهمیس ــانگیجکنن اقتصاددان
افــرادبایــدبــراییــکخدمــتبیــشازآنچــهالزماســت،پولــیپرداخــتکنند.
انعــامدادنبــرایخدمــاتبهتــرنــهتنهــادرتقابــلبــاجهــتزمــاناســت،
ــامشــاهداتنیــزتعــارضدارد.پژوهشهــانشــانمیدهنــدکــهمیــان بلکــهب
رضایــتمشــتریانازخدمــاتومقــدارانعامشــان،رابطــۀضعیفــیوجــوددارد.
بــرایافزایــشانعــام،روشهــایقابــلاتکاتــردیگــریغیــرازخــوبانجــامدادن
ــرای ــعکــردنمشــتریب کاروجــوددارد،روشهایــیمثــل»بیشفروشــی«:قان
ــاً ــرتقریب ــاببزرگت ــر.صورتحس ــاگرانت ــتری ــیدنیبیش ــذاونوش ــفارشغ س
همیشــهبــهمعنــایانعــامبیشــتراســت،زیــرابیشــتِرافــرادخیلــیســادهدرصــد

ــد. ــاممیپردازن ــوانانع ــهعن ــانراب ــخصیازصورتحسابش مش
ذهــنانسانشناســانونیــزاقتصادانــانبــهســختیدرگیــرانعــامدادنبــوده
اســت.بــرایچنــددهــه،آنهــاتمایــزیراپذیرفتــهبودنــدکــهدرآغــازنیمــۀ

قــرنبیســتم،انسانشــناسلهســتانیبرانیســاومالینوفســکیوجامعهشــناس
فرانســویمارســلمــوس،میــاناقتصادهــایهدیــهایوکاالیــی)یــامبادلــهای(
قائــلشــدهبودنــد.دراقتصادهــایمبادلــهایمثــلکشــورهایصنعتــیامــروز،
کاالهــاوخدمــاتصرفــاًخریــداریمیشــوند؛معمــوالًبااســتفادهازپــولوگاهی
نیــزبــاشــکلیازمعاوضــه.درایــنفرهنگهــاهدیــهدرصورتــیهدیــهاســتکه
درقبــالآن،چیــزیمــوردتوقــعنباشــد.بــاایــنحــال،قواعــدورســومضمنیای
ــده ــهدریافتکنن ــدهب ــان،دهن ــددرطــیزم ــانمیده ــهاطمین وجــودداردک

تبدیــلشــودوایــنســازوکاربــهنفــعهمــگانعمــلکنــد.
درهــررســتورانشایســتهوباارزشــی،هــردوطــرف»صنعــتمهمانــداری«
اهمیــتدارنــد.بلــه،مشــتریانهزینــۀغــذاراپرداخــتمیکننــد،امــاکارکنــان
بایــدایــناطمینــانراحاصــلکننــدکــهآنهــااحســاسکننــدمیهمانهســتند

ونــهفقــطمشــتری.بیتردیــدایــنهمــانراهــیاســتکــهسرآشــپزنومــادر
کپنهــاگ،درنظــرداشــتهوچهــاربــاربرنــدۀعنــوانبهتریــنرســتوراندرجهــان
شــدهاســت.رنــهردزپــیمیگویــد:»بیشــترافــراددررســتورانهــرکاریکــه
ازدستشــانبرآیــدرابــرایمیهمانــانانجــاممیدهنــد«،»دادنانعــام،قدردانــی

ازایــنکاراســت«.

شــانهیــل،سرآشــپزومالــکرســتورانولنــاتتــریدرآبهگونــیدرولــزکــه
دارایســتارۀمیشــلین1هــمهســت،نمونــۀخوبــیاســتازایــنواقعیــت؛»اگــر
ــهمــزهمــزهکــردننوشــیدنیپــسازشــام ــادوبامــداددررســتورانب شــمات
ــی ــکبینوای ــت،جوان ــینید،آنوق ــتتانبنش ــندوس ــاجدیدتری ــوب وگفتوگ
بایــدآنقــدرمنتظــربمانــدتــاشــماشــرتانراکــمکنیــدوبــهخانــهبرویــد،
بیآنکــهپــولاضافــهایبگیــرد.انعــامدرچنیــناوضاعــی،ترفنــدخوبــیاســت؛
مگــرآنکــهراضــیباشــیدبــهشــمابگوینــدکــهوقتــیقهوۀتــانتمــامشــد،بــه

خانــهبرویــد«.
کارکــردترکیبــیانعــام،منعکسکننــدۀکارکــردچندوجهــیرستورانهاســت.

انعــامشــکلیازپــاداشاســت؛پــاداشمالــیصــرفبــرایکاریکــهبــهخوبــی
انجــامشــدهاســت.امــااظهــارقدردانــینیــزهســت.راهــیبــرایدادنابــزاریبــه
کارکنــانبــرایداشــتنلذتــیکــهخودتــانازآنبرخــوردارشــدهاید.شــایدبــه
ــش ــهدوبخ ــدب ــامیگوین ــیازپیشخدمته ــهبعض ــدک ــلباش ــندلی همی
درآمدشــانبــهصورتــیمتفــاوتنــگاهمیکننــد:پرداخــتصورتحسابهایشــان

بــادستمزدشــانوخوشــگذرانیشــبانهبــاانعامشــان.
هــرتبییــنکلــیایدربــارۀانعــام،بــامســئلۀموقعیــتمکانــیتعــارضدارد.
ــاو ــهارزشه ــهب ــاتوج ــم،ب ــاممیدهی ــگامانع ــههن ــهوچ ــاچگون ــهم اینک
ــتو ــهماهی ــر،ب ــکمتغی ــراًی ــد.ظاه ــرقمیکن ــیف ــرفرهنگ ــنتهایه س
اهمیــتاحتــراممربــوطمیشــود.چنیــنبــهنظــرمیرســدکــههرچــهکاردر
رســتوران،دریــکجامعــهآبرومندانهتــرباشــد،کارکنــانانعــامکمتــریدریافــت
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ــنیکــیازکمشــمارکشــورهایجهــاناســتکــهدر ــنرو،ژاپ ــد.ازای میکنن
آن،انعــامدادنواقعــاًتوهینآمیــزاســت،چــونایــنکاربیاحترامــیبــهخدمــه
بــهنظــرمیرســد.درفرهنــگژاپنــیشــأنواحتــرامهــرشــخصیبــهایناســت
کــهوظیفــۀخــودرابــهبهتریــنوجــهممکــنانجــامدهــد.ایــنطــورنیســتکه
ــرایهــر همــۀمشــاغلشــأنوجایــگاهبرابــریداشــتهباشــند.امــاژاپنیهــاب
شــغلی،احترامــیشایســتۀآنشــغلقائــلمیشــوند.دادنانعــام،نشــانمیدهــد
کــهاگــرکارتــانرابــهخوبــینیــزانجــامدهیــد،کافــینیســت؛اینکــهخدمتکار
نســبتبــهکســانیکــهکارشــانرابــدونگرفتــنانعــامانجــاممیدهنــد،ازشــأن

واحتــرامیکســانیبرخــوردارنیســت.
ــطدارد.در ــرامرب ــهاحت ــامدادنب ــویانع ــزالگ ــربنی ــانغ ــراًدرجه ظاه
آمریکایــیشــمالیپیشخدمتــیشــغلبســیاردونرتبــهایاســتومقــدارانعــام
ــارهای، ــایق ــادراروپ ــت.ام ــهاس ــنگون ــزوضــعهمی ــانی ــت.دربریتانی باالس
ــرکلیشــهای ــهتصاوی ــکلحظــهب ــه.ی ــهایاســتمحترمان ــیحرف پیشخدمت
ــد.گارســون ــاداری ــابریتانی ــکپیشخدمــتدرفرانســهی ــدکــهازی فکــرکنی
ــاسشــدن ــردمســنترودرحــالت ــکم ــتفرانســوی(معمــوالًی )پیشخدم
ــت؛ ــدهاس ــتیکفریتزگذران ــردناس ــروک ــهس ــرشراب ــۀعم ــههم ــتک اس
پیشخدمــتبریتانیایــیمــردیــازنجــوانواحتمــاالًدانشــجوییاســتکــهدارد
ازایــنراهپــولدرمــیآوردتــاهنگامــیکــه»شــغلمناســبی«بــهدســتآورد.
ــااحتــرامدارد؛ ــهایب ایــنایــدهعجیــباســتکــهانعــامدادنارتبــاطوارون
ــنمســألهکمــککنــدکــهچــرا ــادرتوضیــحای ــهم ــدب ــدهمیتوان همیــنای
اســکاندیناویاییهاازجملــهاروپاییانــیهســتندکــهپایینتریــنانعــامرا
ــای ــدرفدراســیونمتحــداتحادیهه ــورسلســتان،لی ــزت ــعنی ــد.درواق میدهن
ــا ــورکارگــرانرســتورانی،پیشخدمته ــقام ــقوفت ــهرت ــهب ــروژک تجــارین
ــط ــخندادهوفق ــام،دادس ــهانع ــردازد،علی ــلومیپ ــادراس ــانهتله وکارکن
جاهایــیرااســتثناکــردهاســتکــهخدمــاتاســتثناییمیدهنــد.اودرســال
۲۰13،بــهروزنامــۀآنایــننــروژینتاویســنگفتــهبــود:»اصــل،ایــناســتکــه
شــمابایــدحقوقــیبگیریــدکــهبتوانیــدبــاآندرنــروژزندگیتــانراســرکنید«.
ایــننکتــهبــایافتههــایمایــکللیــن،اســتادرفتارشناســیمصرفکننــدگان
ــاسآن،درازای ــراس ــهب ــدک ــوردرمیآی ــلج ــگاهکرن ــیدردانش وبازاریاب

افزایــشدرصــدتولیــدناخالــصملــیکــهدرمالیــاتجمــعآوریمیشــود،رواج
ــزان ــندرکشــورهایاســکاندیناویکــهمی ــد.بنابرای ــامدادنکاهــشمییاب انع
مالیــاتباالســت،احتــرام،مســتلزمایــناســتکــهجامعــهبــهعنــوانیــککل،
بــهگونــهایطراحــیشــدهباشــدکــهاســتانداردمطلــوبزندگــیرابــرایهمگان
تضمیــنکنــد.پرداخــتحقوقمتناســبشــأنافــراد،بهمعنــایتضمینایــنامر
اســتکــههــرکســیمیتوانــدبــاسختکوشــیمتناســب،زندگــیآبرومندانــهای
داشــتهباشــدودســتمزدمنصفانــهایدریافــتکنــد.بــههمیــندلیــل،درنومــا
درکپنهــاگ،میانگیــنانعــامفقــطســهدرصــداســت.ازایــنچشــمانداز،انعــام
دادنشــبیهیادبــودینابجــااززمانــیاســتکــهکارکنــانرســتوراندرپایینترین

درجــهقــرارداشــتند،بــاحقوقــیبیــنحداقــلوصفــر.
ــا»بخــش ــهتنه ــان ــهغذاخوریه ــودک ــادآورمیش ــیرای ــلزمان ــانهی ش
ــپزها ــهسرآش ــد«بلک ــامپرداخــتمیکردن ــاانع ــانراب ــتمزدکارکن ــدۀدس عم
ــد ــتمیکردن ــوهایدریاف ــایقه ــیرادرپاکته ــغقابلتوجه ــهمبل ــزماهان نی
کــهتهیهکننــدگانمــوادخــامبــهآنــانمیدادنــدوحــاویمبلغــیحــدودپنــج
درصــدازصورتحســابمحصــولبــود.دربریتانیــاوابســتگیبــهپاداشهــامرســوم
بــودتــاوقتــیکــهدرســال۲۰۰۹اقــدامکارفرمایــاندراســتفادهازانعــامبــرای
ــاازآن ــیشــد.ام ــی،غیرقانون ــهدســتمزدحداقل رســاندندســتمزدکارگــرانب
بــهبعــدنیــزبخــشتهیــۀغــذا،بــهنــدرتوضــعمطلوبــیبــرایکارگــرانپیــدا
کــرد.بــهگفتــۀردزپــی:»مــنکــهازدرونصنعــترســتورانداریآگاهــیدارم،
میدانــمکــهســطحدســتمزدهاچقــدرپاییــناســت.بــاورکنیدکــهسرآشــپزهاو
پیشخدمتهــازندگــیبخــورونمیــریدارنــدودرایــنشــرایطانعــامدردرآمــد

ماهانــۀایــنکارگــران،تفاوتــیواقعــیایجــادمیکنــد«.
بــاتوجــهبــهروابــطتاریخــیومعاصــرانعــامبــادســتمزدکــموشــرایطبــد،
جــایشــگفتینیســتکــهکســانیکوشــیدهاندکاًبســاطانعــامدادنراجمــع
ــکاتشــکیل کننــد.در1۹۰۴،ویلیــامآر.اســکات،انجمــنضــدانعــامرادرآمری
ــری ــادتانعامگی ــارۀع ــر:پژوهشــیدرب ــابدســِتبگی ــهدر1۹1۶کت داد.اوک
درآمریــکارانوشــت،بــرایــنعقیــدهبــودکــهانعــامدادن،»تمایــلبــهنوکرمآبــی
بــرایاجــرت«راتشــویقمیکنــد؛وایــنروحیــهبازگشــتیاســتغیردموکراتیک

بــهدورۀاروپــایســلطنتی.
کارزاراودر1۹1۰بــهتحریــمانعامگیــریدرآرکانــزا،جورجیــا،میسیســیپی،
آیــوا،کارولینــایجنوبــی،تنســیوایالــتواشــگنتنمنجــرشــد)اگرچــههمۀاین
ــه ــدک ــروزرامیدی ــکایام ــراوآمری ــیشــدند(.اگ ــۀ1۹۲۰ملغ ــندرده قوانی
ــرد! ــتمیک ــدروحش ــده،چق ــانش ــدگاندرجه ــنانعامدهن ــۀبزرگتری خان
ایــنیکــیازپارادوکسهــایانعــامدادناســتکــههــمنمونــۀکاملــیاســتاز

آمریکایــیبــودنوهــمازاســاسغیرآمریکایــیاســت.
تنشــیکــهدرارزشهــایآمریکایــیدراثــرانعــامدادنمطــرحمیشــود،بــا
ایــنواقعیــتقابــلتوضیــحاســتکــهبــهرغــمفرهنــگمســاواتطلبانهایکــه
درآرمــانآمریکایــیوجــوددارد،ایــنکشــوردردغدغــۀجمعگرایانــۀاروپایــیدر
بــابدرآمدهــایاقتصــادیســهیمنشــدهاســت.درفرهنــگفردگرایانهتــرایــاالت
متحــده،احتــرامبرابــر،بــهمعنــایآزادیدادنبــهدیگــراندرتصمیمگیریهــاو
داشــتنزندگــیدلخــواهوکمتریــنحــددخالــتدولــتاســت.دراینجــامســأله
ــدان ــادســتمزدهایمســاوی.ایــنب ــراســتت ــرســرفرصتهــایبراب بیشــترب
معناســتکــههنــوزهــمبســیاریازخدمتــکاراندرایالتمتحــده،بــرایپرداخت

ــاموابســتهاند. ــهانع صورتحسابهایشــانب
ــن ــوق«تبیی ــۀتســاویحق ــا»نظری ــوانب ــزمیت تفاوتهــایفرهنگــیرانی
ــزدر ــایشــغلی،جــاناستیســیآدام ــهروانشــناسرفتاره ــهایک ــرد؛نظری ک
ســال1۹۶3طــرحکــرد.بنــابــرایــننظریــه،اقتضــایاجتماعــیشــدنمــاایــن
اســتکــهوقتــیروابطمــانبــادیگــراننابرابرباشــد،احســاساضطــرابوناراحتی
میکنیــم.انعــامدرژاپــنیــانــروژ،تفــاوتجایگاههــارابرجســتهمیکنــد،حــس
نابرابــریراافزایــشمیدهــدوباعــثبــاالرفتــناحســاسناراحتــیمیشــود.امــا
بــهنظــرمیرســدکــهدربریتانیــاوایــاالتمتحــده،دادنانعــام،ازنابرابــریمالــی

میــانمشــتریوکارکنــانمیکاهــدوبنابرایــنتنــشراکــممیکنــد.
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حتــیاگــرانعــامدادن،روزگاریبــهعنــوانامــریتحقیرآمیــزتلقــیمیشــد،
ــی ــکازپیشخدمتهای ــد.هیچی ــرمیرس ــهنظ ــریب ــۀدیگ ــهگون ــروزهب ام
کــهبــاآنهــاســخنگفتــهام،هیــچاحســاسشــدیدیدرایــنبــارهنداشــتندکــه
انعــامدادنبــهمعنــایبرتریجویــینســبتبــهآنهــابــودهباشــد.شــایدیکــیاز
دالیــل،ایــنباشــدکــهزمانــینــهچنــداندور،تعییــنشــأنوجایــگاهاجتماعــی
ــی ــرشهمگان ــدوپذی ــلتول ــوادۀمح ــهخان ــادیب ــیارزی ــتگیبس ــراد،بس اف
داشــت.امــروزهمــادرجهــانبســیارســیالتریزندگــیمیکنیــمکــهپویایــی
ــه ــهنیســتک ــروضــعاینگون ــردادهاســت.دیگ مشــتریـپیشخدمتراتغیی
خدمتــکاریدونپایــهدرخدمــتفــردیبــارتبــۀاجتماعــیبرتــرباشــد.ممکــن
ــدازپیشخدمتــی ــروزپیشخدمــتمــناســت،روزبع اســتشــخصیکــهام
کــسدیگــریاســتفادهکنــد.ممکــناســتمتصــدیبــار،نســبتبــهمشــتریای
ــتری ــیاربیش ــتگیهایبس ــد،شایس ــزهمیکن ــودرامزهم ــلخ ــهداردکوکت ک
داشــتهباشــد.بــهنظــرمــن،ایــنیکــیازدالیــلایــنمســألهاســتکــهچــرا
ــار ــارفت ــاپیشخدمته ــرب ــیوتکب ــاخودبزرگبین ــهب ــتریایک ــروزهمش ام
میکنــد،معمــوالًباعــثنفــرتکارکنــانودیگــرمشــتریانحاضــردررســتوران

میشــود.
بنابرایــنایــناتهــامکــهانعــامدادنذاتــاًنادرســتاســت،زیــادهرویبــهنظــر
میرســد.امــاســؤالایــناســتکــهبــاتوجــهبــهتفاوتهــایزیــاددرچگونگــی

ســامانیافتــنانعــام،کــدامیــکازایــنترتیبــات،منصفانــهاســت؟
بعضــیازرســتورانهاکوشــیدهاندانعــاماختیــاریرابــهکلــیحــذفکننــد.
دربریتانیــاافزایــشخــودکارشــارژخدمــاتدرصورتحســابهابســیاررایــجشــده
اســت.درایــاالتمتحــده،رســتورانلینکــریدرســندیهگــو،نــرخ1۸درصــدی
خدمــاترادرصورتحســاباعمــالمیکــردوبــهمشــتریانمیگفــتکــهانعــام

ــد،1۵ ــاردراوکلن ــدب ــتکیچناَن ــهتُس ــیک ــد،درحال ندهن
درصــدبــهصورتحســاباضافــهمیکنــدوایــنرابــهمشــتریان
ــه۲۰ ــامراب ــغانع ــود،مبل ــدخ ــهصاحدی ــهب ــذاردک وامیگ
درصــدبرســانندیــانــه.ردزپــیبــهشــدتبــاایــنرویــهمخالــف
اســتومیگویــد:»مــننرخهــایثابــتانعــامراکــهدربعضــی
جاهــامیبینیــد،نمیپســندم؛انعــامبایــدبــهتجربــۀشــخصی

میهمــانومبلغــیکــهمیتوانــدبدهــد،واگــذارشــود.«

هیــلدررســتورانســابقخــود،مرچنــتهــاوسدرلودلــو،
ــن ــاای ــود،ام هزینــۀخدمــاترادرقیمــتغذاهــاواردکــردهب
کارباعــثشــدهبــودرســتوراناونســبتبــهرقبایــیکــههزینــۀ
خدمــاتراجــدامحاســبهمیکننــد،گرانتــربــهنظــربرســد.او
دررســتورانجدیــدش،ولنــاتتــری،خدمــاترااختیــاریکــرده
ــه ــشوقتــیب ــدکــهچــرابعضــیازهمقطاران ــادرکمیکن ام
ــورت ــهص ــاتراب ــۀخدم ــد،هزین ــاتمیدهن ــنهاخدم جش
خــودکاراضافــهمیکننــد:»بــرایخدمــه،میزهــایبــزرگ،کار
ــهشــکل ــامهمیشــهب ــاانع ــد،ام وزحمــتبیشــتریمیطلبن

ــراســت.« ــبیکمت نامناس
ــهنظــرمــن،شــارژخــودکارخدمــات،فلســفۀانعــامدادن ب
راتضعیــفمیکنــدوآنرابــههدیــۀمســتقیمرســتوران
ــه ــدک ــلمیکن ــوقتبدی ــیاضافهحق ــهنوع ــهوب ــهخدم ب
کارفرمایــانبــرآنمالیــاتمیبندنــد.ایــنامــر،تــوازنظریــف
یــکرســتورانراکــهبایــدوضعــیمیــانتجــارتولــذتداشــته

ــد. ــممیزن ــره ــد،ب باش
ــیاریاز ــند،بس ــاریباش ــااختی ــهانعامه ــیک ــیوقت حت
ــابــاالبــردنفشــاربــرمشــتریان،آنــان ترتیبــاتاینچنینــیب
ــه ــناســتک ــکروشای ــد.ی ــهســخاوتبیشــتروامیدارن راب
ــت ــکدس ــتالکترونی ــایپرداخ ــهپایانهه ــتریانب ــیمش وقت

ــادرصدهــایمختلــف، ــرایدادنانعامهایــیب ــد،بــهآنهــاگزینههایــیب میبرن
پیشــنهادمیکننــد.غالبــاًپایینتریــنگزینــهیــاپرداخــتکــمهــمازمیانگیــن
رایــجباالتــراســت؛وکســیکــهبخواهــدمبلــغکمتــریبدهــد،ناچــاربــهزحمت

ــد. ــتمیکن ــاسخس ــنکاراحس ــرایای ــدوب میافت
دســتآخــراینکــهبــهگمــانمــنهمــۀایــنتاشهــابــرایواداشــتنیــا
ترغیــبمشــتریانبــهدســتودلبازیدرپرداخــتانعــام،باعــثمیشــودآنهــا
ــهانجــامکاریوادار ــرادب کمتــراحســاسگشادهدســتیکننــد،چــونوقتــیاف
میشــوند،کمتــراحســاسمیکننــدکــهانجــامآنکاربــهانتخــابآنهــابــوده
اســت؛وهزینــۀخدمــاتهــرچــهبیشــتربــهیــکهنجــارتبدیــلشــود،افــراد
ــهکســی ــدپاداشــیاختیــاریب ــهایــنفکــرمیکننــدکــهدارن حتــیکمتــرب

میدهنــد.
انعــامدادن،اغلــببــهعنــواننظــامپــاداشمالــِیخالــیازظرافــتوناقــص
بــهنظــرمیرســد،امــادربهتریــنحالــت،بــهجــایآنکــهتجربــۀخــوردنغــذا
ــکل ــایمای ــد.یافتهه ــانیمیکن ــد،آنراانس ــلکن ــاریتبدی ــهکاریتج راب
لیــنرادرنظــربگیریــدکــهجشــنهایبــزرگ،انعامهــایکمتــریبــهعنــوان
ــامدادن، ــهانع ــد؛مشــتریانهمیشــگیب ــیمیدهن بخشــیازصورتحســابکل
ــسمخالفشــان ــهجن ــامب ــراددردادنانع ــهاف ــد؛واینک ــلبیشــتریدارن تمای
دســتودلبازترندتــادرانعــامدادنبــههمجنــسخــود.ایــنیافتههــا
رویهمرفتــهبیانگــرایــننکتــهاســتکــههــرچــهمواجهــۀمیــانمشــتریو
نیــرویخدماتــیشــخصیترباشــد،اهمیــتانعــامبیشــترمیشــود.صورتحســاب،
مبادلــهایصرفــاًمالــیاســت،امــاانعــامبــهعنــوانیــکژســتکامــاًاختیــاری،
ــشاز ــزیبی ــتورانها،چی ــهشبنشــینیدررس ــرک ــنام نشــانهایاســتازای

یــکمعاملــۀتجــاریاســت.
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1۰ اصل اجتناب ناپذیری 
که در سفر تجربه می کنید

ایــن دانــه کوچکــی اســت کــه از ســرگردانی رشــد کــرد و رشــد کــرد تــا زمانــی کــه تصمیــم بــه ســفر گرفتیــد و در نهایــت بلیــت هواپیمــا 
ــیدن روز  ــار رس ــتاقانه در انتظ ــت، و مش ــده اس ــم ش ــما تنظی ــفر ش ــای س ــدارد. تاریخ ه ــود ن ــتی وج ــد راه برگش ــه بع ــا ب ــد. از این ج خریدی
بــزرگ هســتید. شــما محــل اقامــت خــود را رزرو می کنیــد، در وبالگ هــای ســفر پرســه می زنیــد، بــه کتاب هــا و نشــریات راهنمــا، ســرک 
ــه  ــی صفح ــه عبارت ــا ب ــت و ی ــه یادداش ــد. دفترچ ــت برمی داری ــد فهرس ــراه ببری ــه هم ــود ب ــا خ ــد ب ــه می خواهی ــه ک ــید و از آن چ می کش

یادداشــت تلفــن همراهتــان پــر از نیازهایــی می شــود کــه هــر لحظــه بــه یادتــان مــی آورد. نیــازی بــه گفتــن نیســت، شــما 
هیجــان زده هســتید حتــی بــا تمــام ایــن برنامه ریــزی، هنــوز نمی دانیــد کــه چــه اتفاقــی قــرار اســت بیافتــد. و ایــن اغلــب 

بهتریــن احســاس در ســفر اســت. بســیاری بــرای ایــن هیجــان زندگــی می کننــد!

ممکــن اســت بــرای چنــد روز در مقصــدی بمانیــد یــا چنــد مــاه، با ایــن وجــود، شــما ســریعا تعلقــات خاطر 
خــود را در مکان هــای تــازه پیــدا می کنیــد، کافه هــای مــورد عالقــه، بهتریــن مــوزه هنــری یــا آرام تریــن 
ــد.  ــازه ای می بخش ــوی ت ــگ و ب ــما رن ــر ش ــق خاط ــاس تعل ــه احس ــردن ب ــر ک ــتن و فک ــرای نشس ــکان ب م
فروشــندگان در بــازار محلــی ایــن نکتــه را بــه خوبــی می داننــد و بــا احساســات شــما بــه خوبــی ارتبــاط 
برقــرار می کننــد. ایــن موضــوع را در شگردهایشــان بــرای فــروش کاالهــا بــه کار می گیرنــد. قبــل از اینکــه 
شــما چیــزی را ســفارش بدهیــد، آن هــا ذائقــه شــما را حــدس زده انــد و عمومــا پیشــنهاد درســت را ارائــه 

می دهنــد.

ــهر  ــک ش ــاید ی ــید. ش ــود می اندیش ــد خ ــه مقص ــط ب ــما فق ــرا ش ــتید، زی ــر گذاش ــت س ــا را پش ــی ه ــه نگران ــما هم ش
شــلوغ، و یــا ایــن کــه  دریاچــه ای آرام باشــد، شــاید هــم بخواهیــد چنــد ماهــی را در کوه هــا و مناطــق دورســت ســپری 
کنیــد و تجربــه ای متفــاوت داشــته باشــید. هــر کجــا کــه باشــید، از مــواردی کــه برایتــان باورنکردنــی بــه نظــر می رســند 
ــان  ــرات سفرهایش ــی از خاط ــد و بخش ــافری رخ می ده ــر مس ــرای ه ــا ب ــووارد تقریب ــن م ــد و ای ــد ش ــرت زده خواهی حی

ــا غریــب هســتند.  ــه غایــت فوق العــاده، متفــاوت و ی ــی کــه ب هســتند. موضوعات

هیجان

نگرانی دریغ

تعلقات

۳ شگفتی

۹۸

۵

برگرفته از بی بی سی تراول

همان طور که دیروز تنها 
نگرانی شما در مورد شروع 
سفر بود و اکنون و در پایان 

سفر از این که به خانه بر 
می گردید ناراحت می شوید. 

زمان در یک سفر همیشه 
خیلی زود می گذرد.

ــه در  ــوغاتی هایی را ک ــوده اید. س ــود را گش ــدان خ ــتید و چم ــه هس ــر در خان ــال حاض ــته اید. در ح ــما برگش ش
ــد. شــما  ــد، نگاهشــان می کنی ــان اســت و هــر زمــان فرصــت کنی ــد، در پیشــخوان پیــش رویت ــده ای ســفر خری

ــته اید.  ــتراک گذاش ــه اش ــتانتان ب ــا دوس ــی ب ــبکه اجتماع ــرات را در ش ــی از خاط آلبوم
ــان  ــه پای ــما ب ــفر ش ــون س ــد، اکن ــر ش ــما منج ــی ش ــای زندگ ــن زمان ه ــی از بهتری ــه یک ــرات ب ــن خاط ــه ای هم
رســیده اســت: »گریــه نکنیــد چــرا ایــن زمــان تمــام شــد، لبخنــد بــزن، بــرای ایــن کــه  ایــن اتفاقــات خــوب 
ــن  ــاره آدرنالی ــفر دوب ــه در س ــات ماجراجویان ــادآوری تجربی ــتان و ی ــا دوس ــت ب ــپ و گف ــت  رخ دادد،«گ برای

ــد. ــش می ده ــفر را افزای ــان س هیج

غــم و انــدوه اولیــه بــا رســیدن بــه خانــه دوبــاره کاهــش یافتــه اســت. شــما ایــن بــار بــا ضمیــر روشــن تر بــه تجربیــات ســفرتان می اندیشــید. بدیهــی اســت، 
دوســت داریــد کــه بــه عقــب برگردیــد، امــا اکنــون می توانیــد بــه طــور کامــل از اینکــه چه قــدر خوشــبخت بودیــد کــه توانســتید اوقاتــی را در ســفر تجربــه 

کنید.خاطــرات خــود را بــا دوســتان خــود بــه اشــتراک بگذاریــد و بــه تمــام آن داســتان های شــگفت انگیــز لبخنــد بزنیــد و شــکرگذار باشــید. 

سپاسگزاری1۰
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مقصــدی را کــه انتخــاب کردیــد دالیلــی دارد کــه توجــه شــما را جلــب کــرده اســت: فرهنــگ، غــذا، 
معمــاری، طبیعــت، مــردم. شــاید بــرای اولیــن بــار ایــن مقصــد را ببینیــد، شــاید بــرای بــار چنــدم؛ بــه 

هــر حــال، خوشــبختی بســیار بزرگــی در اینجــا برایتــان بــه ارمغــان مــی آورد.
ــا  ــد ت ــختی کار کرده ای ــه س ــه ب ــد ک ــور کنی ــد. تص ــذت می بری ــان ل ــش از جه ــن بخ ــدن ای ــما از دی ش
ایــن ســفر را برویــد و آن جــا باشــید، و هــر روز بــه طــور کامــل زندگــی مــی کنیــد. بــرای شــما صحبــت 

ــت. ــادی آفرین اس ــا ش ــازه عموم ــتی های ت ــراری دوس ــد و برق ــراد جدی ــا اف ــردن ب ک

آن روز بــد را همیشــه پشــت ســر می گذاریــد. دوبــاره شــور و اشــتیاق شــما را فــرا می گیــرد. کافــی اســت 
بــه یــک رســتوران جدیــد برویــد و یــا غریبــه ای بــه شــما لبخنــد بزنــد. هیــچ ســفری بــه طــور کامــل عالــی 
نیســت البتــه!  شــما بپذیریــد هرچیــز ناگــواری کــه اتفــاق افتــاده بــود تمامــا تقصیــر آن کشــور نیســت. 
پذیــرش بــه ایــن معناســت کــه زندگــی بــدون در نظــر گرفتــن ایــن کــه در کجــای ایــن ســیاره زندگــی 

مــی کنیــد، بــاال و پاییــن فــراوان دارد.

شادی

ناامیدی

پذیرش نگرانی

۶

۷

پیش بینــی می توانــد هــم خــوب و هــم ناگــوار باشــد. در حالــی کــه شــما اغلــب بــرای خــود فضایــی سرشــار از اتفاقــات خــوب را 
ــروع  ــوید، ش ــواب می ش ــرد. دیرخ ــرا می گی ــان را ف ــز وجودت ــی نی ــات نگرانی های ــی اوق ــد، گاه ــرور می کنی ــت ها م در آن دوردس
ــا  ــوب ب ــش خ ــت کف ــک جف ــید: «ی ــته باش ــراه داش ــفر به هم ــل از س ــد قب ــه بای ــد ک ــی می کنی ــه چیزهای ــت برداری هم ــه فهرس ب
ــغول  ــان را مش ــت ذهن ت ــن دس ــی از ای ــته بندی و موضوعات ــول، بس ــادل پ ــفر، تب ــازی در س ــرای مصون س ــی ب ــرم»، تمهیدات ــود بب خ

می کنــد.
و حتــی همــه آن چیــزی کــه در خانــه و یــا محــل کار تــرک می کنیــد: کار، خانــواده، دوســتان، آپارتمان تــان در روزهایــی کــه نیســتید. 

آیــا در نبــود مــن همــه چیــز مرتــب خواهــد بود؟ 

۲ پیش بینی

حتــی خونســردترین مســافران هــم در سفرهایشــان 
ــد را  ــک روز ب ــت ی ــی اس ــد. کاف ــوش می آورن ج
ســپری کــرده باشــند، واقعــا ذهن شــان بــه غلیــان 
می افتــد. فــرض کنیــد کــه در ایــن ســفر مجــروح 
ــت داده  ــی را از دس ــز مهم ــا چی ــوید ی ــار ش و بیم
ــک  ــار کم ــتگاه قط ــما در ایس ــه ش ــی ب ــید، کس باش
ــار  ــنه، بیم ــته، گرس ــما خس ــه ش ــی ک ــد. هنگام نکن

ــدی  ــی و ناامی ــس ناراحت ــن ح ــتید، ای ــا هس ــا تنه و ی
ــرا  ــی ف ــر زمان ــش از ه ــان را بی ــه وجودت ــت ک اس
می گیــرد. بــدون هیــچ دلیــل خاصــی در جایــی کــه 
ــد.  ــه می کنی ــرخوردگی را تجرب ــی س ــتید، نوع هس
بــا ایــن وجــود بــه خودتــان اجــازه ندهیــد رنجــش 
خاطــر اولیــه نوعــی پیشــداوری در ذهنتــان نســبت 

بــه مقصــد ایجــاد کنــد.

۴

ــوع ســفری  مهــم نیســت کــه چــه ن
ــل، در  ــب قب ــد، اغل ــی دهی ــام م را انج
ــود،  ــای خ ــس از ماجراجویی ه ــول و پ ط
ــه  ــات را تجرب ــن احساس ــیاری از ای بس
می کنیــد. ایــن کــه آیــا تعطیــالت یــک 
ــا  ــد، ی ــاحل باش ــار س ــه ای در کن هفت
ــد  ــا چن ــا، در اینج ــه دور دنی ــفری ب س
ــان  ــما در می ــا ش ــر را ب ــاس ناگزی احس

می گذاریــم.
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 دکتر کامل حلمی

جستاری در زندگانی رابرت لوئیز استیونسن
مردی که از چنگال مرگ می گریخت و درزندگی 

بازیافته خود به دنبال عشق و گردشگری بود. 

روایت زندگی 
سفرنامه نویس

104

۷
 

   

رابــرتلوئیزاستیونســننویســندهاســکاتلندی
درروزســیزدهممــاهنوامبــرســال1۸۵۰در
خانــوادهمرفهــیدرپایتخــتاســکاتلند،ادینبــرو،
)ادینبــرگ(پــابــهجهــانگــذارد.ایــننویســنده
ــفرنامه ــتنس ــفرونگاش ــقس ــکاتلندیعاش اس
ــه ــتک ــتاننوش ــیزدهداس ــوعس ــودودرمجم ب
معروفتریــنآنهــاجزیــرهگنــج،سرگذشــت
غریــبدکتــر جیــکلوآقــایهایــد،نیــزهســیاه،
شــاهزادهاوتــو،ربــودهشــده،ســروباالنتــری،
جعبــهعوضــی،جــزرومــد،نابــودکننــدهکاتریونــا
ــز ــرتلوئی ــارراب ــهآث ــت.کلی ــدساس ــزمق وآی
استیونســندرســیوپنــججلــدتوســطموسســه
ــیده ــهچــاپرس ــدنب ــندرلن انتشــاراتیهاینم
اســت.دوجلــدازمجموعــهفــوقنامههایــیاســت
ــتانش ــودودوس ــوادهخ ــهخان ــنب ــهاستیونس ک

نوشــتهاســت.
استیونســنکــهدرتمــامطــولعمــرخــود،از
ــهمگینی ــایس ــرگ،ازبیماریه ــام ــتت طفولی
رنــجمیبــرد،دردورانکودکــیکــهبیمــارو
ــای ــدنکتابه ــاخوان ــتاراوب ــودپرس ــتریب بس
متعــددیمنجملــهســفرنامهزائــرانوکتــاب
انجیــلکمــکبــهتقویــتنیروهــایتخیلــی
استیونســننمــود.استیونســنکــهبــهعلــت
عــدمتوانایــیجســمیبــرایورزشورقابتهــای
ــافشــار ــودب ــیکارهــامحــرومب فیزیکــیازخیل
ــده ــنهف ــوددرس ــدسب ــهمهن ــودک ــدرخ پ
ســالگیدررشــتهمهندســیدردانشــگاهادینبــرو
ــلدردانشــگاه ــامنمــود.درطــولتحصی ــتن ثب
بــهجــایخوانــدندروسمهندســیبــهخوانــدن
کتابهــایادبــیوتاریخــیبــهخصــوصدر
ــنپرداخــت. ــورداســکاتلندونوشــتههایداروی م
ــن ــهرموط ــگریدرش ــهگردش ــالب ــنح درعی
خــودادینبــروگرایــشداشــتوبــهزودیدریافــت
کــهادینبــروشــهریاســتبــادوچهــرهگوناگــون.
چهــرهایامــنوامــانوادبــیبــاافــراد
متشــخصوکاسبــاالوچهــرهایدیگــرخشــن،
نابخشــودنیوپــرازاماکــنلهــوولعــب.بعدهــادو

چهرگــیایــنشــهراورابــهدوچهرگــیانســانها
کشــاندودریافــتکــههــرانســانیدارایدوچهــره
درونــی،خــوبوبــد،اســتوحاصــلایــندیــدگاه
ــب ــتغری ــتانسرگذش ــایداس ــهپایهه واندیش
دکتــرجیــکلوآقــایهایــدشــد.درســال1۸۷3
ــر ــهتجوی ــتوب بیمــاریاستیونســنشــدتگرف
پزشــکمعالــجخــودبــهجنــوبفرانســهســفرو
ــت ــهاقام ــایمدیتران ــیدری ــایآفتاب درکرانهه
نمــود.درشــشماهــیکــهاستیونســندرجنــوب
ــتن ــهنوش ــدب ــترامیگذران ــهدوراننقاه فرانس
مقاالتــیبــرایمجلههــایمعتبــرپرداخــتو
ــب ــقکس ــنطری ــیازای ــهرتفراوان ــموش اس
کــرد.درجنــوبفرانســهاستیونســن۲3ســالهبــا
ــت ــیواندرگریف ــام»فان ــهن ــیب ــکزنآمریکای ی
ــنا ــودآش ــالازاومســنترب ــهدهس ــورن«ک اوزب
ــااز ــودت ــودهب ــفرنم ــاس ــهاروپ ــیب ــد.فان ش
ــان ــایاودرام ــودوآزاره ــیخ ــوهرالکل ــرش ش
باشــد.طــیســهســالآینــدهاستیونســنکــهاز
بیماریهــایمختلــفرنــجمیبــردعاشــقانه
ــاو ــالاوغفلت ــهدنب ــدوب ــنزنش ــهای دلباخت
بــدوناطــاعقبلــیاســکاتلندبارانــی،ابــریومــه
ــودرادرجســتوجویآفتــابوآنزنتــرکو آل
بــهکالیفرنیــاپنــاهبــرد.ایــنســفرودوریازفرزند
ناراحتــیدیگــریبــودکــهبــرناراحتیهــایپــدر
ومــادراوکــهازعشــقوماجــرایعاشــقانهپســر
ــد ــجمیبردن ــیمســنوشــوهرداررن ــازن خــودب
افــزود.استیونســنبــهزننامههــایعاشــقانه
متعــددیمینوشــتوهمچنــانبــاپیگیــری
فــراوانبــهنوشــتننامههــایعاشــقانهادامــه
خــود شــوهر از ســال1۸۸۰ در زن مــیداد.
ــان ــیهم ــاهم ــوزدهم ــتودرروزن ــاقگرف ط
ســالهنگامــیکــهاستیونســنســیســالهشــد
ــردو ــااوازدواجک ــکوب ــنفرانسیس ــهرس درش
بــرایگذرانــدنمــاهعســلبــهدامنــهکــوهســنت
ــی)دره ــاول ــهنپ ــایمقــدس(درناحی ــا)هلن هلن
ــگری ــهگردش ــهدلباخت ــد.اوک ــفرکردن ــا(س نپ
بــودبهشــتموعــودخــودرادرکالیفرنیــایافــت،

ــال ــهس ــکاراب ــوددرآمری ــتهخ ــننوش واولی
1۸۷۹درفصلنامــهمعتبــریبــهچــاپرســاند
ــه ــودب ــنامهخ ــابگردش ــددرکت ــیبع واندک
صورتپــردازیازمهاجرانــیپرداخــتکــهدر
ــکا ــهآمری ــانب ــاآن ــنب ــهاستیونس ــتیایک کش
ــفر ــنس ــیای ــدوط ــفراوبودن ــودهمس ــدهب آم
ــود. ــرانب ــنمهاج ــارای ــترقتب ــاهدوضعی اوش
وقتــیکــهایــناثربــهدســتتومــاساستیونســن
ــدر ــیدآنق ــنرس ــزاستیونس ــرتلوئی ــدرراب پ
متاثــرشــدکــهبافاصلــهاقــدامبــهخریــدکلیــه
نســخههایایــنکتــابکــرد.چــهاوبــرایــنبــاور
بــودکــهایــنکتــابازتوانایینویســندگیپســراو
ــهدنبــالآن،استیونســن ــراســت.ب بســیپایینت
ــکاراطــی ــاقطــارسراســرآمری درســفریکــهب
ــتها« ــولدش ــوان»درط ــتعن ــودتح ــردهب ک
ــه ــهب ــردوبافاصل ــرک ــریمنتش ــفرنامهدیگ س
دنبــالموفقیــتایــنکتــاب،ســفرنامهدیگــریبه
نــام»ســفریــکمهاجــرآماتــورازشــهرکایــدبــه
شــهرســندیهــوک«رانگاشــتکــهایــنکتــاب
یــکســالپــسازمــرگاوانتشــاریافــت.درتمام
ــی ــهفان ــنب ــقاستیونس ــشعش ــندورانآت ای
آزبــورن،زنــیکــهدلباختــهاوبــود،فروکــشنکــرد
ــه ــایعاشــقانهب ــانوشــتننامهه ــانب واوهمچن
ــی ــیداد.استیونســنوفان ــهم همســرخــودادام
پــسازازدواجدرســالهایاولیــهدارایپــول
ــدودرمســافرخانههایارزانقیمــت ــینبودن کاف
ــان ــنهمچن ــیاستیونس ــدول ــرمیبردن ــهس ب
بــهدوســتانخــودمیگفــتکــهبــهخاطــر
ســهچیــززنــدهاســت:قلــم)نویســندگی(،ســفر
ــدر ــتاو(.پ ــی)عشــقومحب )گردشــگری(وفان
ــرایاو ــیب ــرازگاه ــیپســره ــاتمال ــراینج ب
پــولمیفرســتاد.گردشــگریهایاستیونســنبــه
دودلیــلبــودیکــیتوصیــهدوســتانیکــهنگــران
ســامتاستیونســنبودنــدودیگــریوضــعمالــی
ایــنعــروسودامــادهمچنانکــهآمــد،آنهــارا
ــج ــهپن ــافرخانهایدرج ــهدرمس ــردک وادارمیک
ــر ــهس ــنتهلناب ــتانس ــایکوهس درکوهپایهه
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کتابهایجزیرهگنج،دکترجیکلوآقایهایدو
ربودهشدهازآثاررابرتاستیونسنشهرتجهانی

دارد

برنــد.حاصــلایــنســفر،گردشنامــهایبــودکــه
ــهدر ــیک ــدتکوتاه ــارهم ــال1۸۸۰درب ــهس ب
دهکــدهای،درجــواریــکمعــدنمتروکــهنقــره
اقامــتگزیــدهبودنــد،باعنــوان»خاکسترنشــینان
ــهدر ــنگردشنام ــد.ای ــرنمای ــیلورادو«منتش س
ــیدودر ــاپرس ــهچ ــرن«ب ــه»ق ــازدرمجل آغ
ــت. ــابانتشــاریاف ــهصــورتکت ســال1۸۸3ب
حــالدیگــروضعیــتمالیوســامتایــنزوج
بســیشــیفتهاجــازهمــیدادکــهایاالتمتحــدهرا
ازغــرببــهشــرق،ازکالیفرنیــابــهنیویــورک،بــا
قطــارطــیکــردهوبــاکشــتیبهانگلســتانســفر
نماینــد.آنهــادرروزهفدهــممــاهآگوســتســال
ــواده، ــروسخان ــدند.ع ــتانش 1۸۸۰واردانگلس
ــادراستیونســن ــوردپســندم ــهم ــی،بافاصل فان
قــرارگرفــتوازعــروسودامــادخواســته
ــدر ــد.پ ــیکنن ــدریزندگ ــهپ ــهدرخان ــدک ش
ــود ــروسخ ــوع ــهن ــاب ــزتدریج ــننی استیونس
ــهازســامتهمســرخــودمراقبــتمینمــود ک
ــداز ــالبع ــتس ــولهف ــد.درط ــدش عاقهمن
ورودبــهاســکاتلند،استیونســنهمچنــانبــا
و دســت داخلــی خونریریهــای و بیمــاری
ــخت ــودوس ــفرنمینم ــرد،س ــرممیک ــهن پنج
بــهنویســندگیمشــغولبــود.دردورانــیکــهدر
ــیخــودرا ــودشــاهکارهایادب ــاریب بســتربیم
ــج، ــرهگن ــال1۸۸3جزی ــمدرآورد.درس ــهقل ب
درســال1۸۸۶ربــودهشــدهوسرگذشــتغریــب
ــدودوســالبعــددر ــایهای ــرجیــکلوآق دکت
ســال1۸۸۸نیــزهســیاهرابــهقلــمدرآورد.حــال
ــان ــقبیپای ــمعش ــیرغ ــنعل ــراستیونس دیگ
ــتان ــهدوس ــهحلق ــیب ــرشفان ــههمس ــودب خ
دانشــگاهیخــودپیوســتهوهمزمــانبــاهمســر
ــوییسو ــتان،س ــگریدرانگلس ــهگردش ــودب خ

ــوبفرانســهپرداخــت. جن
علــیرغــمبیمــاریســلکــهدرطــولحیــات
اوتشــخیصدادهنشــدهمچنــانبــهگردشــگری
ــول ــت.درط ــیمیپرداخ ــیدرپ ــفرهایپ وس
نگاشــتنمقــاالت بــه او ایــنهفــتســال

ــعار ــرودناش ــیاروس بس
و پرداخــت بیشــماری
ــه ــودک ــاورب ــنب ــرای ب
ــد ــندگیبای ــرنویس هن
ســرگرم خدمــت در
نمــودنخلــقباشــد،
ــد ــهبخواه ــدونآنک ب
ــدرز ــانپنــدوان ــهآن ب
عاشــقانه او دهــد.
نوشــتن، عاشــق
عشــق گردشــگری،
ــی ــرشفان ــههمس ب

ایــن انعــکاس بــود.
موجــب استیونســن نوشــتههای در عوالــم
ــهنویســندهای ــمب ــناورامته ــهمنتقدی ــدک ش
گریــزانازحقایــقواقعــیزندگــیبخواننــد.فانــی
کــهازروزگارانســختگذشــته،ازدوراناقامــت
فقیرانــهدرســیلورادوتــابازگشــتبــهانگلســتان،
ــبب ــرس ــالدیگ ــود،ح ــوهرشب ــاورش ــاروی ی
میشــدتــادوســتاناستیونســنازاطرافــش
پراکنــدهشــوندوایــنامــرســببرنجــشخاطــر

استیونســنشــد.
استیونســندرســال1۸۷۸بــهعلــتبیمــاری
بلندمــدتخــودبــهآمریــکابازگشــتوبــههمــراه
ــدهاواز ــدخوان ــرودوفرزن ــادرهمس ــر،م همس
سانفرانسیســکوبــاکشــتیاجــارهایبــههایتــیو
هاوایــیســفرکردنــد.حــالدیگــراوبــانامههایــی
کــهمینوشــتگوشــهوکنــارجهــانناشــناخته

ــاند. ــانمیشناس ــهجهانی راب
ــود ــوادهخ ــاخان ــال1۸۸۹راب استیونســنس
ــر ــهاســترالیا،جزای ــدوب ــوگذران ــرهآپول درجزی
مارشــالونقــاطدورتــریدردریــایجنــوب
ــام ــهن ــودب ــفرنامهخ ــنس ــودهواولی ــفرنم س
قایقرانــی«کــه بــرای داخلــی »یــکســفر
ــود ــیب ــرایقایقران ــکب ــهبلژی ــفراوب ــرحس ش
وهمســرشدرســال استیونســن نوشــت. را
ــهانگلســتانبازگشــتندوزمســتانرادر 1۸۸۰ب

جنــوبفرانســهودرســواحل
آفتابــیمدیترانــهگذراندنــد.ســپسهفــتســال
ــتان ــال1۸۸۷درانگلس ــاس ــد،ت ــهآم همچنانک

ــد. گذراندن
ایــندورانشــکوفاییادبــیاستیونســنبــود.
ــندو ــردمپس ــیارم ــنبس ــتههایاستیونس نوش
ــرارداشــت. ــدمنقدیــندرســطحباالیــیق ازدی
ــام ــهن ــیعیب ــیاروس ــکبس ــال1۸۸۷مل درس
ویلمــابــاخانــهایبســیاربــزرگدرجزیــرهآپنیــا
درمجمــوعالجزایــرســامواراخریــد.چــونتــوان
ــتانو ــردانگلس ــودوس ــهآل ــوایم ــله وتحم
ــهدارایآبو ــاک ــتدرآپنی ــکاتلندرانداش اس
هــوایگــرموآفتابــیومردمانــیزحمــتکــش
ــد. ــتگزی ــوداقام ــیب ــتیخوب ــرویسپس وس
استیونســنتــاســالمــرگخــودبــهســال1۸۹۴
ــه ــبانهروزب ــتوش ــتداش ــکاقام ــنمل درای
نوشــتنمیپرداخــت.ازآثــاریکــهدرایــنملــک
ــای ــد،کرانهه ــزروم ــوانج ــمآوردمیت ــهقل ب
داســتانهای و کاتریونــا نابودکننــده فالهســا،
زن اصــوات، جزیــره عناویــن تحــت کوتــاه
ــاب ــاکت ــرارتودهه ــوایش ــبومحت بیصاح
ــرکار ــودکان.استیونســنبســیارپ ــرایک شــعرب
ــلاز ــدفص ــودچن ــرگخ ــیدرروزم ــودحت ب
کتــابجدیــدیرابــهمنشــیخــوددیکتــه
ــاد ــرحالوش ــیارس ــرگبس ــود.اودرروزم نم
ــت ــالصحب ــهدرح ــیک ــامگاههنگام ــود.ش ب
بــاهمســرخــودبــوداحســاسســردردعجیبــی
ــرزمیــنافتــادوبیهــوششــدو کــرد.ازدردب
اندکــیبعــدبــهســرایجــاودانشــتافت.علــت
مــرگاوســکتهمغــزیتشــخیصدادهشــد.از
استیونســنچندیــناثــرناتمامشــاملســفرنامه
ــت.او ــدهاس ــامان ــهج ــاهب ــتانهایکوت وداس
ــتر ــالبیش ــهس ــلوس ــرگچه ــگامم ــههن ب
نداشــت.چنــدمــاهپــسازمــرگاوهمســرش

ــهشــوهرخــودپیوســت. ــزب ــینی فان
میگویــد استیونســن کــه همانطــوری
ــودو ــردیب ــگریوجهانگ ــقاولاوگردش عش
ــده ــایمان ــهج ــیاریازاوب ــفرنامههایبس س

ــت. ــنعشــقاس ــرای ــهبیانگ ک و هاید آقای و جیکل دکتر
جهانی شهرت استیونسن

کتابهای
ربودهشده

دارد
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بــرایکاهــشترافیــکورانندگــی،آمریکاییهــادردورانجنــگجهانــی
دومکارپــولرابهوجــودآوردنــد.درشــهرهایبــزرگمردمــیکــهدرخــارجاز
ــه ــااتومبیلهــایخــودب ــدمعمــوالب شــهرهاومراکــزکارزندگــیمیکردن
ســرکارمیرفتنــد.آنهــاتشــویقشــدندبــایکــیازهمــکارانخــودشــریک
ــل ــکاتومبی ــای ــهســرکارب ــنب ــهاصطــاحشــریکرفت ــاویب شــدهوب
شــوند.پیوســتنیــکیــاچنــدنفــربــااســتفادهازاتومبیلــینوبتــیازبطــن
شــریکســفربــودنظاهــرشــدوبــاگســترشآنکارپــولوکارپولینــگبــه
وجــودآمــدکــهآنهــممشــارکتچنــدنفــردرســوارشــدندریــکاتومبیل

ودســتهجمعــیســرکاررفتــنبــود.
ابتــکارفراگیــرشــدنکارپولینــگیــاســواریدســتهجمعــیرابایــدبــه
آمریکاییهــادادکــهبــرایصرفهجویــیدرســوختدردورانجنــگجهانــی
ــااتومبیــلخــود ــهتنهایــیب دوم،پوســترهاپخــشکردنــدکــهیــکنفــرب
رانندگــیمینمــودودرکنــاراوســیلوئتهیتلــربهطــوریکمرنــگبــاایــن
نوشــتهآمــدهبــود:تــکســواریبــهمنزلــهســواریبــاهیتلراســت.شــهرهای
آمریــکاپــربــودازایــنشــعارهاوبدیــنطریــقدارنــدگاناتومبیــلتشــویق
میشــدندتــابــرایصرفهجویــیدرســوختاتومبیــلکــهجیرهبنــدی
شــدهبــودوپیشــگیریازآلودگــیهــواوکمــکبــهپاالیــشآنجملهدســته
جمعــیهمســفردریــکاتومبیــلبرســرکارخــودمیرفتنــد.دردهــه1۹۷۰
ــراندر ــرای ــاحضــورفعالت ــهب ــیســال1۹۷3ک ــاینفت ــتبحرانه ــهعل ب
اوپــک«ســازمانتولیــدوصادرکننــدگاننفــت»ومســالهاینکــهچــرابایــد
بهــاینفــتازبهــاییــکبطــریآبآشــامیدنیکمتــرباشــدبــراینخســتین
ــای ــایبه ــرقیمتگذاریه ــانهاززی ــکبهطــورمســتقلش ــاراعضــایاوپ ب
ــدواعضــایاوپــک نفــتتوســطپنــجدولــتقدرتمنــدجهــانخالــیکردن
خــودقیمتگــذاریبهــاینفــتتولیــدیوصادراتــیخــودراتعییــنکردنــد.
ــی ــراننفت ــرانبح ــیای ــاعسیاس ــراوض ــاتغیی ــال1۹۷۹ب ــددادرس مج
دیگــربــهوجــودآمــدکــهســببشــدتــامجــددابحــرانبنزیــندرآمریــکا

ــنبه، ــنبه،دوش ــایزوج،ش ــهروزه ــودمک ــرب ــودناظ ــهخ ــدک ــودآی بهوج
ــددزوج ــاکآنع ــرپ ــمارهآخ ــهش ــیک ــهاتومبیلهای ــنبهوجمع چهارش
ــرد ــاپاکهــایف ــیب ــودمیتوانســتندســوختگیریکننــدواتومیبلهای ب
درروزهــاییکشــنبه،ســهشــنبهوپنــجشــنبهمیتوانســتندبنزیــنبزننــد.
بهطــورکلــیاجــرایبرنامــهمشــارکتدرســفریــاکارپولینــگبــا
ــد ــا۲۰,۴درص ــه1۹۷۰تنه ــوددرده ــدودراوجخ ــهنش ــتمواج موفقی
ــد ــه۹,۷درص ــمب ــنرق ــال۲۰11ای ــد.درس ــگمینمودن ــردمکارپولین م

ــرد. ــقوطک س
امــانخســتینوســیلهحمــلونقــلبشــربــرایآنانــیکــهتوانایــیمالکیت

مرکــبزنــدهبــرایترابــرینداشــتندرورووکبود.
ــورگو ــس،هامب ــدن،پاری ــدلن ــریمانن ــرتراکــمتراب درســرزمینهایپ
فرانکفــورت،نیویــورک،شــیکاگو،لسآنجلــسوســایرشــهرهایپرجمعیــت
ــیو ــابخــشدولت ــتهمــکاریبخــشخصوصــیب ــهعل ــاالتمتحــدهب ای
ــاری ــکانمددی ــازهوام ــردماج ــهم ــتب ــهدول ــت،همیش ــادول ــردمب م
میدهــد.دولــتهــابــهعلــتســوابقتاریخی-سیاســیخــودتامیــنترابــری
تــودههــایمــردمراازنقطــهایبــهنقطــهدیگــرجــزوظایــفخــودمیداننــد
وبــدانعمــلکردهانــدولــیدرطــییکــیدودهــهاخیــربــهعلــلمســایل
ــرمایهگذاریدر ــرایس ــاب ــیدولته ــایمال ــیومحدودیته ــی-مال سیاس
توســعهوســایلحمــلونقــلایــنامــکانبــهبخــشخصوصــیدادهشــدتــا

درایــنزمینــهبخشــیازوظایــفدولــترابــهعهــدهبگیــرد.
ــای ــردداتومبیله ــشت ــرایکاه ــگاههاب ــدادانش ــدهابت ــاالتمتح درای
مراجعیــنودانشــجویانپارکینگهــایوســیعومتعــددیدرمحوطــه
دانشــگاهترتیــبدادهوتعــدادزیــادیدوچرخــهبــرایدانشــجویانوافــرادی
ومراکــزی بــهکاسهــا،کافهتریاهــا بــادوچرخــه کــهمیخواهنــد
ــد ــهمقص ــودراب ــردهوخ ــتفادهک ــااس ــدازآنه ــتهاندبرون ــهکارداش ک
ــپس ــدنوس ــدالن ــزرگ،درابت ــهرهایب ــهدرش ــهرفت ــاندند.رفت میرس

جهانــی جنــگ دوران آمریکاییهــا رانندگــی، ترافیــک کاهــش ــنبه،بــرای دوش ــنبه، ش ــای روزه ــه ک ــر ناظ ــود خ ــه ک ــد آی

رورووک ِبرد 
تکامل آن روزگاران
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ــاالتمتحــده ــهرهایای ــارهایازش درپ
رورووکهــای تعــدادی شــهرداریها
ــی ــزمعین ــارژیدرمراک ــیش الکتریک
گذاشــتندتــامــردمبــهجــایاتومبیــل
ــفشــهر ــزمختل ــهمراک ــرددب ــرایت ب
ایــنرورووکهــااســتفادهکننــد از
و قطــار ایســتگاههای از آن بــا و
ــای ــامحله ــازلوی ــهمن ــوسب اتوب
ــا ــنرورووکه ــهای ــد.ب کارخــودبرون
ــاه ــدکوت ــهمقاص ــیدنب ــیلهرس «وس
ــد. ــامنهادهان ــری»ن ــیدوکیلومت یک

ــس ــسآنجل ــده»درل ــا«پرن ِــرد»ی ــام«ب ــهن ــیب ــدیبهتازگ رورووکجدی
ــش ــالهایپی ــهدرس ــیاســتک ــانرورووک ــهاصــلآنهم ــدک ــداش پی
جوانــی،اگــرپــدرمادرمــاناجــازهمیدادنــدوهنــرســاختشراداشــتیمآن
ــرای ــیخریــددوچرخــهب رامیســاختیمچــونخانوادههایمــانتوانایــیمال
مــارانداشــتند.آنوقــتبــادوتکــهتختــه،دوبلبرینــگویــکمشــتمیــخ
ــا ــتب ــمودررقاب ویــکچکــشرورووکرویایــیخــودرادرســتمیکردی
بچــهپولدارهــایمحلــهبــارورووکهــایبلبرینگــیخــودجلــویدخترهــای
تابســتاندمدرخانههایشــان محلــهکــهدمغــروبدرهــوایخنکتــر

ایســتادهوصفــامیکردنــدویــراژمیدادیــمولــذتمیبردیــم.
حــاالرورووکبـِـردوســیلهیتــرددالکتریکــیاســتکــهبــاهزینــهبســیار
کــموبــدونهرگونــهآلودگــیهــوادرشــهرهایایــاالتمتحــدهوبــهزودی
درسراســرجهــانبــهعنــوانوســیلهرســیدنبــهمقصدهــایکــمفاصلــهو
کوتــاهبــاموفقیــتبســیاریمواجــهشــدهاســت.دریکــیدومــاهاخیــرایــن
ــرار ــورداســتقبالشــدیدنســلجــوانق ــروم ــسظاه وســیلهدرلسآنجل
ــادر ــاهدائم ــرایفواصــلکوت ــفشــهرب ــاطمختل ــاآندرنق ــهب ــهک گرفت

تــرددهســتند.
عملکردرورووکبِردبدینطریقاست:

ــر ــهمعتب ــم.گواهینام ــودمیکنی ــردرادانل ِ ــنب ــتاپلیکیش 1.ازاینترن
ــهباالســترارویدریچــه ــهنشــاندهــدســنهجــدهســالب رانندگــیک
اطاعاتــیبـِـردقــرارمیدهیــم.کلیــهاســتفادهکنندگانازرورووکبـِـردبایــد

ــد. ــاکنن ــردراامض ــهب ــدرجدرموافقتنام ــیمن اصــولحفاظت
ــه ــاب ــالوی ــرداپلیکیشــنرافع ِ ــدرویرورووکب ــتفادهازبارک ــااس ۲.ب
ــاکنمــودن ــم.پــسازآن ــاآزادمیکنی ــاکی ِــردراآن اصطــاحرورووکب
رورووکبـِـردبافاصلــهمبلغــیمعــادلیــکدالرازکارتاعتبــاریخــودکــه
ازدریچــهاطاعاتــیآنــراارائــهنمودهایــمهزینــهبرداشــتمیشــود.هزینــه
دقایــقبعــدیازقــراردقیقــهای1۵ســنتدرحســابکارتاعتبــاریمنظــور

ِــردپرداخــتمیشــود. ــهب وازآنمحــلب

ــنرا ــداپلیکش ــدبای ــهمقص ــیدنب ــدازرس 3.بع
ــد ــهس ــیک ــردرادرمحل ِ ــردهورورووکب ــلک قف

ــم. ــراردهی ــدق ــرنکن معب
۴.درصــورتدرخواســت،کاهحفاظتــیمخصوص
دراختیــارگذاشــتهمیشــودکــههزینــهآنازمحــل

کردیــتکارتبرداشــتخواهــدشــد.
رورووکبِــرداولیــنرورووکالکتریکــیشــارژی
جهــاناســتوبــراینخســتینبــاردرمــاهســپتامبر
ســال۲۰1۷بهــرهبــرداریازآنآغــازشــد.درســهمــاه
ِــرد آخــرســال۲۰1۷بیــشازیــکمیلیــوننفــرازب
اســتفادهکردهانــد.ســرعتبـِـرددرهــرســاعتحــدود
ِــرددرپیادهروهــاوخطــوط ۲۴کیلومتراســت.توصیــهشــدهاســتکــهازب
محــلتــردداتومبیــلدرخیابانهــااســتفادهنشــودبلکــهازحاشــیهخیابــان
ــتفاده ــدهاس ــنش ــواریتعیی ــرایدوچرخهس ــهرهاب ــارهایازش ــهدرپ ک
شــود.ســاعتکاربـِـردازهفــتصبــحتــاهشــتشــباســت.بعــدازســاعت
هشــتشــبرورووکهــایبـِـردراجمــعآوریوبــرایســرویسوشــارژبــه
پایگاههــایمخصــوصمیبرنــدوصبــحروزبعــدقبــلازســاعتهفــتآنهــا
ــار ــرده،دراختی ــامداردب ِــردن ــهآشــیانهرورووکب ــایخــودک ــهالنهه راب
عمــوممیگذارنــد.بــاتوافــقمغــازهدارانومالــکانمــیتــوانتعــدادرورووک
بـِـردراکنــارمحــلکســبوکارآنهــاگذاشــت.ایــنتعــداددرصــورتنیــاز
ـِـرددرآتانتــا،ســنتامونیکا، زیادتــرخواهــدشــد.درحــالحاضــررورووکب
ــنگتندی ــزاسوواش ــتینتگ ــوزه،آس ــنخ ــس،س ــسآنجل ــندیهگو،ل س

ســیبــهفعالیــتمشــغولند.
اگــریادمــانباشــددرزمــانطفولیــتودرچنــدماهگیمــاننیــز
بــرایکمــکبــهراهرفتــن،پــدرومــادرمعمــوالیــکرورووکچهــارچــرخ
ــانیــرویخــودرورووکراحرکــتمیدادیــمو ــدومــاایســتادهب میخریدن
راهرفتــنرامیآموختیــم.بزرگتــرکــهشــدیمســرگرمیتعطیــاتتابســتان
بچــهپولدارهــادوچرخــهســواریوطبقــهمتوســطرورووکچوبــیپایــیبود.
بعدهــارورووکهــایباطــریوبرقــیوپایــیبــهنــامریزر)تیغــه(بــهبــازار
عرضــهشــد.حضــوررورووکبـِـرد،درحــالحاضــرآخریــنوســیلهکاهــش

تراکــماســت.
دفتــرمرکــزیســازمانرورووکبـِـرددرشــهرونیــزدرهمســایگیشــهر
ــرد ــازمانب ــت.س ــساس ــسآنجل ــهرل ــربکانش ــکادرغ ــنتامونی س
ــدداردو ــاشــهرداریهایمناطقــیکــهدرآنفعالن همــکاریمخصوصــیب
روزانــهمبلــغیــکدالربابــتهــررورووکبــهشــهرداریمحــلمیپــردازد.
ــکافعــال ِــردکــهدرآمری ــاحــدودیــکمیلیــونرورووکب ــنمنظــورب بدی
اســتشــهرداریهــایمحلــیروزانــهیــکمیلیــوندالر،ماهــیســیمیلیون

ــد. ــهدارن ــدخفت ــوندالردرآم وســالی3۶۰،۰۰۰،۰۰۰میلی

متحــده
رورووکهــای
ــی معین
اتومبیــل
شــهر
کننــد
و
ــای محله
رورووکهــا
ــاه کوت
ــد. نهادهان

ــل قف
ــر معب

در
کردیــت

جهــان
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آخــر
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ــودو۴۰دالرقیمــت ــهب ــکماه ــدتآنی ــم.م ــرزگرفت ــِبم ــالرال ــدنپ روادی
داشــت.چــونروادیــدترانزیــتبــود)وروِدزمینــی(،هنــگامورودهــم۲۲دالرورودیــه
ــام ــورین ــگ(شــیلیگ ــوِبدارجیلین ــرزدرآنســو)هندوســتان-جن ــم.م پرداخت
ــیپارچــهایو ــال،کاه ــورانگمــرکنپ ــا«.مأم ــنســو»کاکادبهیت داشــتودرای

ــیآنهاســت. ــیازلبــاسملّ ــرســرداشــتندکــهجزئ قایقــیشــکلب
برایــمگفتــهبودنــددرفاصلــۀمــرزتــاکاتمانــدو،تبدیــِلارزبــهپــولرایــجنپــال،
مشــکلاســت.ازایــنرودر»دفتــرتبدیــلارز«مقــدارمبلغــیکافــیتــاپایتخــت،
ارزبــهروپیــهتبدیــلکــردم؛بــررویقبــضرســیددفتــرتبدیــلارزدرجشــدهبــود؛

مبلــغ1۸۰دالرآمریــکا،شــد1۲۰۰۰روپیــۀنپــال.
درحیــاطگمــرکچنــدمــردصــّرافدورهگــرد،بــادســتهاســکناسهایروپیــهدر

دســت،بــازارگرمــیمیکردنــد؛
چنجمانی-چنجمانی...

بــاپشــتســرگذاشــتنمحوطــۀگمــرکوبازارچــۀمحلــیمــرزی،عــازمجــادهای
شــدمکــه»ماهنــدرا«نــامداردوبــهغــرِبنپــالمنتهــیمیشــود.
نپال،بیستوهشتمینکشوِربرنامۀ»دوِردنیابادوچرخه«بود.

ــهشــکلمســتطیلیاســتکــهدر ــاًب ــاتقریب ــالدرنقشــههایجغرافی کشــورنپ
دامنــۀجنوبــیرشــتهکوههــایهیمالیــاقــرارگرفتــه.درواقــعمــندرراههــایدامنــۀ
جنوبــیهیمالیــارکابمــیزدم.طبــقتابلــویفرســودۀکنــارجــادهکــهنوشــتههایش
بــهســختیتشــخیصدادهمیشــد،تــاکاتمانــدو۶۲۵کیلومتــرراهپیــشروداشــتم.
رانندگــی،همچــونهندوســتاندرســمتچــپانجــاممیشــد.جــادهازهمــان
ابتــداتعریفــینداشــت؛آســفالتفرســودهایبــودکــهگاهــیمانندراهشوســهمیشــد.
ــتانروی ــه-هندوس ــهدرکلکت ــودک ــیب ــتیکهایخوب ــهالس ــنب ــیم دلگرم

ــودم. ــهب ــهامانداخت ــایدوچرخ طوقهه
مــندراواخــردهــهاوِلاردیبهشــتمــاهواردخــاکنپــالشــدمکــهبــرایرکابزنــی

درراههــایایــنکشــور،تقریبــاًموقعمناســبیاســت.
صبــحروزیکــهمســافرخانۀمحــلســکونتمدرشــهرک»دامــاک«راتــرککــردم،
ــه ــییکدیگــرب ــاندرپ ــانخرام ــاکبرخــوردمکــهخرام ــۀی ــکگل ــهی درجــادهب

ــد. ــشمیرفتن پی
ــدنورانهایشــان ــردنوب ــِنگ ــهازطرفی ــاک ــّراِقآنه ــدمشــکیب ــایبلن موه
آویــزانبــود،جلــبنظــرمیکــرد.شــاخهاقطــور،وبــهطــرفهــمانحنــاءداشــتند.
ــاهمــوارهســرپائینورام ــهاگرچــهظاهــریخشــنداردام ــوانعظیمالجث ــنحی ای

ــاورِانســاندرســرزمینهایکوهســتانیاســت. ــاروی اســتوی
ــاک ــهی ــرِدچــاروادارراپشــتســرگذاشــتموب ــهوم ــانگلّ همینطــوررکابزن
ــاکپیشــرو ــود.بچــۀچــارواداربرگــردِنی ــاکصــفب پیشــرورســیدمکــهاولیــنی
نشســتهبــودوبــاســروصدادرآوردن،یاکهــایپشــتســررابــهپیشــروی
ــردهاش،ادای ــتانمشــتک ــِکدس ــتریتمی ــاحرک ــن،ب ــدِنم ــادی ــد.اوب میخوان
رکابزدنرادرآوردوبــاهــمخندیدیــم.پســرکلُپهایــیســرخوچشــمانیبادامــی

ــد. ــممیش ــشگ ــمانشدرصورت ــده،چش ــگامخن ــتوهن داش
دوســمتجــاده،سرســبزوگاهــیبــهغایــتزیبــابــودامــادرطــولراه،تابلــوی
ــردرگمی ــثس ــنباع ــودنداشــتوهمی ــدیوج ــهربع ــکانوش ــرم ــامکیلومت اع
میشــد.اینجــادهتنهــامشــخصهایکــهداشــت،تابلوهــایرنــگرورفتــهایبــودکــه
بــررویشــاننوشــتهشــدهبــود:»ماهنــدراراجمــارگ«بــهمعنــیراهترانزیــتماهندرا.
یعنــیهمــانراهــیکــهبــهغــرِبنپــالمنتهــیمیشــود.ماهنــدرا،پادشــاۀاســبق

نپــالبــودهاســت.
درشــهرک»اینــارووا«بــردیــواراتــاقپذیــرشِگســتهــاُوس)میهمــانخانــه(
کــهشــبیرادرآنجــاگذرانــدم،پوســتریقدیمــیاّمــاهمچنــاندرقــاباز»نورگــی
تنســینگ«جلــبتوجــهمیکــرد.درآنپوســتررنگــیقدیمــی،تنســینگدرپـُـزیبــا
یــکقوطــیچــای»آرمدارجیلینــگ«مشــاهدهمیشــد.تنســینگهمــانشــرپایی

ی   ی     
ر ی      ر

رکاب زنی 
در نپـال

دوچرخه و زمین های زیرِکشت

 گوداک کانیام ؛ شرپای دیروز ، قهوه چی امروز
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اســتکــههمپــایکوهنــوردزالندنویــی)اِدمونــدهیــاری(نخســتینصعــودبــرقلــۀ
کــوهاورســتراانجــامدادنــد.

پــسازآنصعــودتاریخــی،نــامتنســینگ،وصعــوداوبــهقلــۀاورســت،بخشــیاز
اشــعارســرودمــدارسنپــالشــدکــههــرصبــح،محصلیــنبــاغــرورآنرامیخواندنــد

وســپسعــازمکاسهــایدرسمیشــدند.
نورگــیتنســینگمتولــدتّبــتوبــزرگشــدۀنپــالبــودامــاتابعیــتهندوســتانرا
داشــتوبیشــترعمــرخــودرادرشــهردارجیلینــگگذرانــد.بعــدازشــهرکبهانتاباری،
کارگــرانراهســازی،پُــِلرویرودخانــۀ»ساپتاکوشــی«راتعمیــرمیکردنــدوعبــورو
مــرورازرویپــلُ،نوبتــیبــود.بعضــیازکارگــران،زنبودنــدوَفعلهگــیمیکردنــد.

ــه ــودوشــالیکارانمشــغولرســیدگیب ــجب گاهــیدوســمتجــادهکشــتزاربرن
ــاســوتکشــیدنوحــرکاتدســت،دعــوت ــادیــدنمــن،ب ــد.آنهــاب مــزارعبودن
ــدی ــایتراسبن ــتزارهارادامنهه ــیازکش ــم.بعض ــانباش ــهدربینش ــدک میکردن

ــد. ــکیلمیدادن ــاتش ــدۀتپهه ش
اّمــابــهغیــرازفــرازونشــیبهاینفسگیــروســختوطاقتفرســا،دیگــر
ــهکــهمعمــوالً ــورهــروســیلۀنقلی ــاعب ــود.ب ــال،خــاکب ــارزراههــاینپ شــاخصۀب
ــورت ــوق(!ص ــِن)ب ــکمت ــنموزی ــانواخت ــراهب ــاًهم ــتابوحتم ــاش ــریعوب س
ــه ــد.ب ــممیش ــارگ ــهایدرگردوغب ــادقیق ــشروت ــترۀپی ــادهوگس ــت،ج میگرف
همیــنعلــتســرووضــعژولیــدهایداشــتم.دراواســطیکــیازروزهــا،درســهراهــی

ــازمآنشــهرشــدم. ــم،ع ــهســرووضع ــرایرســیدگیب ــور«ب ــاکپ »جان
صبــحروزیکــهمیخواســتمشــهرجانــاکپــورراتــرککنــم،پــسازپرداخــت
مبلــغکرایــۀاتــاقودریافــتگذرنامــهامازمســئولپذیــرشمســافرخانۀمحــلاقامتــم،
بــرایصــرفصبحانــهبــههمــانســالنغذاخــوریرفتــمکــهشــبقبــل،شــامراآنجا
صــرفکــردهبــودم.ایــنســالنغذاخــوری،شــاطریداشــتکــهدرتنــوریســنتی،
ــشرویشــان ــتفادۀمشــتریانراپی ــورداس ــانم ــی(میپخــتون ــی)چاپات ــاننپال ن
ــا تهیــهمیکــرد.حیــنصــرفصبحانــهکــهنوعــیاُملــتبــود،یکــیازمشــتریانب
ــان ــهزب ــنداشــتم،نزدیــکشــدوب ــهت ــوزیکــهب ــربل ــام»IRAN«ب ــهن توجــهب

انگلیســیپرســید؛
شماایرانیهستید؟

گفتم:بله.
ــۀورزشآن ــردودرصفح ــازک ــتب ــتداش ــهدردس ــهایراک ــردروزنام آنم

ــا ــت:اینج ــیرانشــانمدادوگف ــرکوتاه ــرافخب ــه،پاراگ روزنام
راجــعبــهیــککوهنــوردایرانــینوشــتهکــهچنــدروزقبــلدر

ــهقلــۀکــوۀماناســلوجــانباختــه. راهصعــودب
پرسیدم:نامآنکوهنوردچهبوده؟
اوبهمتنخبردقتکردوگفت:

عیسیمیرشکاری!*1
آنمــردبــهدرخواســتمــن،صفحــۀورزشآنروزنامــهراکــه

»کانتــیپــور«نــامداشــت،بُریــدودراختیارمگذاشــت.
ــت ــادۀترانزی ــیوج ــهراه ــِرس ــهس ــتب آنروزدربازگش
در پیــشمیرفتــم، رکابزنــان ماهنــدرا،همینطــورکــه
ــیاز ــکوهوزیبای ــماندازباش ــم،چش ــشروی ــتهایپی دوردس
ــه ــال۸قل ــدارشــد.نپ ــاپدی ــرفهیمالی ــایپوشــیدهازب کوهه
از1۴قلــۀبــاالی۸۰۰۰متــررشــتهکوههــایهیمالیــا)جهــان(
ــینیســت. ــیکم ــروتودارای ــن،ث ــودداردوای ــاکخ رادرخ
آســفالتقدیمــیوفرســودۀجــاده،ازرگبــاربهــاریخیــس
ــی ــاالب«های ــه»چ ــلب ــاده،تبدی ــطحج ــایس ــود.چالهه ب
ــورازروی ــاعب ــود.ب ــهتشخیصشــانســختب ــدک شــدهبودن
ــرخ ــایچ ــیازپّرهه ــَتِتر،یک ــایُمس ــنچاالبه ــیازهمی یک

ــابکوچکــیبرداشــت. ــهت عقــبدوچرخــهشکســتوطوق
ابتــدایشــهرک»بــاردیبــاس« بازرســی درایســتگاه
ــوسوجیــپمســافربریرامتوقــفکــرده ــداتوب پلیسهــاچن
بودنــدوســگهایمخّدریــابرابــهســویآنهــاُهــلمیدادنــد

تــامــوادجاســازیشــدۀاحتمالــیرابیابنــد.درگوشــهایچنــدنفــرپلیــس،مســافران
ــی ــِشبدن ــود،تفتی ــاالب ــانب ــدودستهایش ــتادهبودن ــفایس ــهص ــهب ــههم راک

میکردنــد.
اگرچــهکوههــایســربــهفلــککشــیدۀهیمالیــا-مســیرهایمناســبراهپیمایــی
ــدعظیــم ــهایهمچنیــنمعاب مابیــنروســتاهایکوهســتانی-قایــقســواریرودخان
بودیســموهندوئیســم،ازجذابیتهــایســرزمیننپــالمحســوبمیشــودامــاوفــور
مــوادتخدیــریدرنپــال،یکــیدیگــرازگیراییهــایایــنســرزمیننــزدگردشــگران

اســت.
بــهخاطــردارمدرمحوطــۀگمــرکشــیلیگــوری)هندوســتان(کــهمیخواســتم
واردخــاکنپــالبشــوم،بــهچنــددختــروپســرهیپــیســوئدیبرخــوردمکــهآنهــا

هــمبــهنپــالمیرفتنــد.آنهــاازمــنپرســیدند:
بهچهقصدیبهنپالمیروی؟

ــاندادمو ــودم،نشانش ــهدادهب ــوارتکی ــهدی ــرب ــیدورت ــهکم ــهامراک دوچرخ
گفتــمبــرایدوچرخهســواری.

آنهــابــدوناینکــهبپرســم،عــادیوآشــکارگفتنــد:مــابــرایحشــیشکشــیدن
بــهنپــالمــیرویــم.حشــیِشنپــالعالــیاســت!

ــاۀ ــدکوت ــهمعاب ــیب ــردم،گاه ــیوپیشــرویمیک ــارکابزن ــهدرراهه همچنانک
ــنبناهــای ــد.ای ــعبودن مخروطــیشــکلیبرمیخــوردمکــهدرکنارههــایجــادهواق
ــرای ــیب ــت.مکان ــاناس ــیبودائی ــنراه ــدبی ــعمعب ــر،درواق ــریتوپُ ــکآج کوچ

ــودا. اســتغاثۀمســافرانوحاجــتطلبیــدنازب
بــررویاغلــبایــنمعابــِدبیــنراهــی،علــفوگیــاهروییــدهبــود.گاهــییــکســِر
ریســماِنپرچمهــایرنگارنــگدعــا،بــهفــرازمعبــدوســِردیگــِرریســمان،بــهشــاخۀ
درختــیبســتهشــدهبــود.بــههنــگاموزِشبــاد،ریســمانپرچمهــایرنگارنــگ،مــّواج

ودرفضــانیــمدایــرهمیشــد...
جــادهدرنپــالیعنــیراهــیناهمــوارهــزاروصلــهوپُــرازچالــه.گاهــیهمیــنراه
ــردل ــهایخروشــاندرقعــرآن،ُهــلوهــراسب ازلــبدّرهایمیگــذردکــهرودخان

ــد. ــافرمیافکن مس
ورانندگــیدرراههــایایــنســرزمینیعنــیبــهاســتقبالخطــررفتــن.گاهــیکــه
ــای ــابوقه ــداب ــافربریابت ــایمس ــاواتوبوسه ــد،کامیونه ــکمیش ــادهباری ج
ــرون ــهبی ــهامراب ــنودوچرخ ــانم ــاحضــورناگهانیش ــدب ــودوبع ــواِتخ انکراالص

ــد... ــراجمیکردن ــادهاخ ج
اســقاطیوقدیمــیمســافربری،حاکــم اتوبوسهــای امــا
ــب ــهاغل ــاک ــناتوبوسه ــد.ای ــالبودن ــاینپ ــازعجادهه بامن
بــیدربودنــدوپنجرههایشــانشیشــهنداشــت،بــاصــدایبــوقبلند
ــای ــدایخوانندهه ــتندوص ــدومیگذش ــرعتمیآمدن ــهس وب
ــوشمیرســید،در ــهگ ــهازدســتگاۀپخششــانب ــیک آهنگهای

ــود. ــدیب ــاهن ــبآهنگه ــد.اغل ــیمیمان ــادهباق ج
اگرچــهنــزدافــکارعمومــیمــردمجهــان،نپــالکشــورفقیــری
اســتامــادرعیــنحــال،ایــنســرزمینبــررویگنــجقــرارگرفتــه
ــرف ــهب ــایهمیش ــتکوهه ــهازبرک ــتک ــج»آب«اس وآنگن
پــوشهیمالیــا،توســطرودهــایبــزرگدرگســترۀایــنســرزمین

جــاریاســت.
ــای ــدرا،ازرویرودخانهه ــادۀماهن ــمدرج ــیرکابزنیهای ط
ــوداز؛ ــارتب ــاعب ــنآنه ــهپُرآبتری ــردمک ــورک ــیاریعب بس
ِمچــی،کانــکای،راتــوواخــوال،ســاپتاکوشــی،کامــاال،راتــو،باگماتی
کــهایــنآخــریهمچــونرود»َگنــگ«هندوســتانمقــدساســت.
درشــهرپاتهاالیــابــرایصــرفچــای)چایوشــیر(واســتراحت
واردچایخانــهایشــدمکــهتابلــویانگلیســی»ِشــرپا«رابــرســردر

داشــتوخــودیــکنمایشــگاهعکــسبــود.
ــوردان ــاوکوهن ــایکوهه ــه،عکسه ــایآنچایخان ــردیواره ب
ــده ــمنصــبش ــاره ــگوکن ــا،تنگاتن ــعهیمالی ــلمرتف ــحقل فات
بــود.عکسهــاراکــهســیرتماشــاومطالعــهکــردم،دیــدمبیــرون
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چایخانــه،دوچرخــهامتوجــۀصاحــبچایخانــهرابــهخــودجلبکــردهوآنراوارســی
میکنــد.

ــیمتوجــهشــد ــی،وقت ــود،درهمصحبت ــِرســرحالیب ــهپی ــهدارک ــردچایخان م
ــک ــد.اوی ــبش ــشجال ــوعبرای ــم،موض ــارارکابمیزن ــتمودوِردنی ــیهس ایران
راهنمــاوشــرپایقدیمــیبــودکــه»گــوداککانیــام«نــامداشــت.وســایلکوهنوردی
ــهای ــهرویطاقچ ــهایازچایخان ــلیقه،درگوش ــاس ــد،ب ــیبودن ــهقدیم ــودراک خ

ــد. ــهخــودمیبالی ــا،ب ــانشــاندادنآنه ــودوب ــدهب ــمچی کناره
ــای ــهکوهه ــفب ــایمختل ــهشــرحصعوده ــوردیک ــونکوهن ــایگوناگ کتابه
سرســختهیمالیــابودنــد،کتابخانــۀکوچکــیرادرگوشــۀدیگــرچایخانــهتشــکیل

مــیداد.
ــا ــیب ــههمراه ــوطب ــشمرب ــاندادنعکسهای ــانش ــیب ــرپایقدیم ــنش ای
ــههمیشــهنگــراِنهمســر ــیدادک ــوردانخارجــیدرصعودهایشــان،شــرحم کوهن
ــاع۷۰۰۰ ــاارتف ــوردیرات ــایکوهن ــت،گروهه ــنعل ــههمی ــودهوب ــشب وفرزندان
ــر ــایدیگ ــهراهنماه ــرراب ــاتباالت ــوردرارتفاع ــردهوحض ــیمیک ــریراهنمای مت

ــت. ــردهاس ــذارمیک واگ
آقــایگــوداککانیــامبــانشــاندادنعکــسنورگــیتنســینگ،ازاوبــهنیکــییــاد
میکــردومیگفــت:تنســینگنخســتینکســیبــودکــهکشــورنپــالرابــهمــردم

ــاند. دنیاشناس
ــهرنــگلباسهایــش، ــادریــکزمینــۀمناســبنســبتب وقتــیازاوخواســتمت
مقابــلدوربینــمبایســتدتــاعکــساورابگیــرم،کاۀپارچــهایقایقــیشــکلخــودرا

بــرســرشگذاشــتروبرویــمایســتادوبــاغــروربــهلنــزدوربیــنخیــرهشــد...
بعــدازشــهرپاتهاالیــا،ازجــادۀماهنــدراجــداوواردجــادۀ»تریبهــووان«شــدمکــه

روبــهشــمالوکاتمانــدومیرفــت.
رکابزنــیوپیشــرویدرراههــایکوهســتانی،پیــچدرپیــچوهــزاروصلــۀنپــال
ــگامو ــهدرهن ــایدوچرخ ــیگلگیره ــکات،ِگلگرفتگ ــیازمش ــود.یک ــتنب راح
ــم ــهه ــاب ــاوگلگیره ــیچرخه ــهگاه ــوریک ــود.ط ــارانب ــارشب ــرب ــدازه بع
ــیِخ ــکس ــای ــردموب ــفمیک ــدامتوق ــنم ــدند.وم ــپمیش ــبیدندوکی میچس
فلــزیکــهمخصــوصایــنکارداشــتم،گلگیرهــاراخالــیوتمیــزمیکــردموراهرا

ــم... ــیمیگرفت پ
درپایــاننهمیــنروزرکابزنــیدرراههــاینپــال،بــه»دامــان«رســیدموشــبیرا
هــمدریکــیازمیهمــانخانههــایایــنشــهربهســربــردم.صبــحروزیکــهشــهر
ــی ــزرگبودای ــدب ــکمعب ــهی ــرکمیکــردم،درانتهــایشــهر،گــذرمب ــانرات دام

افتــادکــهحیــاطآن،معبــرعمومــیوگــذرگاهســاکنینآنمنطقــهبــود.
یــکمــردالمــا)راهــب(مشــغولگردانــدنقرقــرهچرخهــایدعــابــود.بــاحضــور

ــهانگلیســی ــدوب ــمآم ــهطرف ــیدردســتداشــتب ــیکــهکتاب مــن،راهــِبجوان
خــوشآمــدگفــت.

قرقــرهچرخهــایدعــاوگرداندنشــانراقبــًادرمعابــدبودائیــاندیــدهبــودمامــا
چرایــیاشرانمیدانســتموبرایــمســوالبــود.ازراهــبجــوانکــهســرصحبــترا
ــادت ــا،عب ــرهچرخه ــدِنقرق ــلآنراپرســیدم،اوگفــت:گردان ــود،دلی ــردهب ــازک ب

ــدِنآنهــاخشــنودمیشــود. ــودا«ازگردان اســتو»ب
ــهمــاپیوســتند.َردایراهبهــامتفــاوتونظرگیــر چنــدراهــبِجــواندیگــرب
بــود.دقــتکــردم.دیــدمَرداولبــاسآنهــانســبتبــهردایهمتایانشــاندرتایلنــد

-الئــوسوبرمــه،حجیــم،کلفــتوبالتبــعگرمتــراســت.
ــدو-پایتخــت ــهکاتمان ــال،ب ــیدرجادههــاینپ ودرعصــردهمیــنروزرکابزن

ایــنکشــوررســیدم.
محوطــۀوســیعخاکــیروبــرویادارۀمرکــزیپُســتکاتمانــدو،ُقــُرقعاقهمنــدان
ورزش»کریکــت«بــود.جوانــانکریکتبــازمشــغولرقابــتپُرهیجــانخــودبودنــد
ــۀبســیاریاز ــوردعاق ــد.کریکــت،ورزشم ــانراتشــویقمیکردن وتماشــاگرانآن

ــد. ــرگرفتهان ــاتاثی ــیاســتوآنراازهندیه ــاننپال جوان
درکاتمانــدوماننــدهمــۀمســافرانایــنشــهر،یکراســتبــهمنطقــۀتاِمــلرفتــم

ــتقر ــتمس ــامداش ــاُوس«ن ــته ــالِگس ــه»امپری ــاک ــیازمیهمانخانهه ودریک
شــدم.ایــنمنطقــۀشــلوغ،ُقــُرقکوهنوردانــیاســتکــهازهمــۀنقــاطدنیــابــهقصــد

ــهنپــالمیآینــد. ــا،ب ــهکوههــایهیمالی صعــودب
اگرچــهســرزمیننپــالدربیــنکشــورهایدنیــابــه»بــاِمدنیــا«معــروفاســتاما
کاتمانــدوفقــط13۵۰متــرازســطحدریــاارتفــاعدارد.درواقــعایــنشــهردرپَســتی

وگــودیواقــعشــدهاســت.
ــگاۀاولجلــبتوجــهمیکــردشــلوغیو ــل،آنچــهکــهدرن امــادرمنطقــهتاِم
ازدحــامبــود.عابــراندرعبــورازکنــارومقابــلیکدیگــر،گاهــیبــههــمتنــهمیزدنــد
وردمیشــدند.بــهعینــهمشــاهدهکــردمکــهتنــهزدنوتنــهخــوردن،عملــیعــادی
اســت.اگرچــهایــنکاربــاتوجیــه»راهرابــازکــردن«صــورتمیگرفــت،امــافکــر

میکنــمکــهبیانگــرنوعــیبیمــاریپنهــانهــمبــود.
ــاآن،خــودرا ــودکــهب ســهچرخههــایریکشــا،وســیلۀعمومــیمــردمشــهرب
بــهمحــلکارویــامنــزلمیرســاندند.آنهــابــوقکامیــونرابــرموتــورخــودنصــب

ــد... ــامیتاختن ــدادرآوردنآن،درخیابانه ــهص ــاب ــدوب ــردهبودن ک
ــروگذرگاههــا،جوکیهــا)مرتاضهــایهنــدو(کــه»ســادهو«نامیــده درمعاب
ــی ــود،درپ ــبخ ــمایلعجی ــکلوش ــدوش ــایبلن ــاوریشه ــاموه ــوند،ب میش
گردشــگراِنعاقهمنــدبــهعکاســیبــاآنهــا،پرســهمیزدنــد.بعضــیازگردشــگران

گاهی جاده مانند راة شوسه بود. 
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بعــدازعکاســیبــاپُزهــایایــنافــرادتــارِکدنیــا،پولــیجزئــیبــهآنهــامیدادنــد
ومیگذشــتند.

جوکیهــابــرایبیــانحــاالتروحانــیخــود،ازصــورتوبدنشــانهمچــونبــوم
نقاشــیاســتفادهمیکننــد.ایــننقشهــاکــهطرحهــایمتفاوتــیازرنــگیکدســت
ــی ــایموضوع ــدامگوی ــد،هرک ــرمیگیرن ــدهرادرب ــایپیچی ــکله ــاش ــادهت س
ــن ــههمی ــد.ب ــوانشخصیتشناســیدارن ــات ــهجوکیه ــروفاســتک هســتند.مع
ــد. ــارجــوعمیکنن ــهآنه ــیوچهرهشناســیب ــرادجهــتکفبین ــلبعضــیاف دلی
ــت. ــلاس ــۀتاِم ــیمنطق ــاطدیدن ــان،ازنق ــنبودائی ــاوهمچنی ــدهندوه معاب
بناهــایعظیــموحیــرتآورِمعابــد،بــاچــوبوآجــرســاختهشــدهاند.درو
ــی ــتۀجذاب ــوشبرجس ــده،نق ــدهکاریش ــیکن ــهزیبای ــنب ــناماک ــایای پنجرهه
ــای ــهدیواره ــتونهابلک ــاوس ــاوپنجرهه ــطدره ــهفق ــهن ــنک ــد.شــگفتای دارن

ــد. ــشبرجســتهدارن ــمنق ــده معاب
رودخانــۀ»باگماتــی«درحاشــیۀایــنشــهرجــاریاســت.ســاحلایــنرودخانــه،
محــلســوزاندنُمردههــایمــردمشــهراســتودرپایــان،خاکســترامــواتبــهآب
ایــنرودخانــهســپردهمیشــود.همچنیــنمــردمدرایــنرودخانــۀمقــدس،ُغســل

وتــنوبــدنخــودراتطهیــرمیکننــد.

ــش ــودازتاب ــیســوختهوکب ــرادیرودررومیشــدمکــهصورتهای ــااف گاهــیب
خورشــیدوســوِزســرما،آنــانراازمــردممتمایــزمیکــرد.ایــنافــراد،کوهنوردانــی
بودنــدکــهازکوههــایمرتفــعهیمالیــابــهکاتمانــدوبرگشــتهبودنــد.اغلــبآنهــا
درصــددخریــدصنایــعدســتی،نشــانهــاواشــیاییبودنــدکــهبــهعنــوانســوغاتی

نپــال،بــاخــودبــهکشورشــانببرنــد.
فروشــگاههایبیشــماروســایلکوهنــوردی،یکــیدیگــرازجذابیتهــای
ــوازم ــزارول ــوازادواتواب ــنفروشــگاههاَممل ــایای ــلاســت.ویترینه ــۀتاِم منطق
گوناگــونورزشهــایکوهســتانیبــود.بــرشیشــۀویتریــنیکــیازایــنفروشــگاها،
برچســِبیادمــانکوهنــوردانپیــروزایرانــیدرصعــودتیمــیبــهقلــۀکــوهِاورســت

ــرد. ــهمیک ــبتوج ــال13۷۷(جل )س
بــادیــدنآنیادمــان،احســاسافتخــارکــردموحــاوِتآنپیــروزی،بــاردیگــر

برایــمتکــرارشــد.
بــهخاطــردارم؛آنحماســهآفرینــیکوهنــوردانایرانــی،درهیاهــویاخبــاروقایع
ــح ــی)فرانســه(گــمشــد.آنتیــمفات ورخدادهــایرقابتهــایفوتبــالجــامجهان
ــههرکــداماز ــهوطــنبازگشــت،پــاداشمقامــاتبلندپایــۀمملکتــیب وقتــیکــهب

اعضــایآن،یــکجلــددیــوانحافــظوچنــدســکهبــود.
ــه»کوهنــورد«توجــهمیشــود ــیب ــغودرد،درســرزمیِنمــن،فقــطزمان دری

کــهازکــوهســقوطکنــد!وآنــگاهکــهایــنســقوط،منجــربــه»مــرگ«اوشــد،آن
ــطوره... ــوهِمیشــودواُس ــورد،اُس کوهن

طــیمــدتحضــورمدرکاتمانــدو،چنــدمــوردشــاهددیــدارمجــّددگردشــگران
خارجــیبــاشــهرونداننپالــی،بــهخصــوصکســبهبــودم.بــهایــنشــکلکــهنشــانی
ــهخاطــر ــیراب ــدارقبل ــیدی ــردنپال ــد،ف ــیرامیدادن ــردنپال ــاف ــیب آشــناییقبل
ــا ــد.نپالیه ــازهمیش ــات ــتودیداره ــورتمیگرف ــدارص ــددی ــیآوردوتجدی م

مردمانــیخونگــرمومهربــانهســتند.
طــیاقامتــمدرکاتمانــدو،بــهدیــدناســتوپا)معبــدگنبــدیبودانــاث(ومرکــز
جامعــۀبودایــیایــنکشــورهــمرفتــم.معبــدبودانــاثدرمیــدانوســیعوبزرگــی
ــدنیــم ــعشــدهوصومعههــایبســیاریاطــرافآنرااحاطــهکــردهاســت.گنب واق
ُکــرویایــنمعبــدرویپایــهایهشــتضلعــیبنــاگردیــدهوبــررویآن،مکعبــی
ــودا(ترســیم ــردیوارههایــش،چشــمانیگیــرا)نمــادچشــماِنب قــرارگرفتــهکــهب
شــدهاند.درواقــعبــهایــنمعنــیکــهچشــمانبــوداازفــرازگنبــدبلنــدوســفیدو
ــهچهــارســمتوســومینگــرد.کمــیدقــتکــردم،تماشــایآن ازچهارجهــت،ب

ــهآرامــشدعــوتمیکــرد... ــان،آدمــیراب ــگاۀمهرب چشــمانون
ــته ــد،رش ــرازمعب ــمانهاییازف ــاریس ــهب ــاواورادک ــگدع ــایرنگارن پرچمه
رشــتهبــهطرفیــنآویختــهشــدهبودنــد،بنــاراباشــکوهســاختهبــود.محوطــۀوســیع

اطــرافمعبــد،جوالنــگاهدختــرانوپســرانیبــودکــهبــاهــمقــراردیــدارگذاشــته
ــان ــهبی ــد.ب ــمگــپمیزدن ــاه ــرده،ب ــوتک ــادراینجــاوآنجــاخل ــد.آنه بودن

دیگــر،زیــارِتشــاهعبدالعظیــمبــودودیــدِنیــار!
مــندرکاتمانــدودوکارمهــمداشــتم؛یکــیدیــداربــامســئولینکمیتــۀ
ــهآنهــاودیگــریتعمیــروســرویس ــهنامــۀ»صلــح«ب ــیالمپیــکنپــالوارائ ملّ

ــدم. ــتانمیش ــورهندوس ــوبوکش ــازمجن ــسازآن،ع ــود.پ ــهامب دوچرخ
WWW.ABBASRAZZAGHI.IR

پانوشت؛
*1بعدهــاکــهبرنامــۀســفرمدرتهــرانبــهپایــانرســید،پــسازمدتــیمطلــعشــدمعلت
مــرگایــنکوهنــوردکرمانــی،همــانعلــتقدیمــیوتکــراریهمیشــگیبــوده؛»صعــودبــه

قلــهبــههــرقیمتــی،حتــیبــهقیمــتازدســتدادِنجــان«!
کوهنــوردمذکــور،بــدوندرنظــرگرفتــنشــرایطووضعیــتنامســاعِدخــود،اصــراربــر
ــه ــتب ــلازحرک ــلو،قب ــۀماناس ــهقل ــودب ــمصع ــاپزشــکتی ــته.گوی ــهداش ــهقل ــودب صع
ــهوی ســوییکــیازکمپهــایمســیرصعــود،حــالووضــعنامناســبایــنکوهنــوردراب
ــیشــودودر ــروهم ــراهگ ــردوهم ــردهنمیپذی ــانامب ــودهام ــردهب خاطرنشــانوگوشــزدک

ــدد. ــهوقــوعمــیپیون نهایــتمــرگویب

قرقره های دعا - حیاط معبد بودایی شهر دامان . یک مرد جوکی هندو ) سادهو ( - کاتماندو .






