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گرم ترین و صمیمانه ترین خوش آمدگویی ما را از هتل بین المللی پرسپولیس واقع در 
شهر تاریخی و کهن شیراز پذیرا  باشید. هتل بین المللی پرسپولیس در مرکز شهر 
شیراز و یکی از هتل های ۵ ستاره شهر شیراز پایتخت فرهنگی ایران همجوار 

با میراث کهن این سرزمین.
تخته،  دو  اتاق   ۱۰۴ بودن  دارا  با  شیراز  پرسپولیس  بین المللی  هتل 
سوئیت، رویال سوئیت کانکت و آپارتمان با طراحی های متنوع و 
دارا بودن امکاناتی نظیر قفل الکترونیکی، سیستم تهویه مطبوع، 
امکان اتصال به اینترنت، مینی سرویس، تلویزیون و سیستم 
و....  تلفن مستقیم  خط  محلی،  کانال   ۵، ماهواره  صوتی 
جهت آسایش و آرامش میهمانان گرامی فراهم آمده 

است.
  

شیراز : بلوار آزادی، حدفاصل 
چهاراه حافظیه به میدان قائم
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و  انسانی  علوم  موضوعات  بر  تمرکز  با  "سفر" 
ارتباطات اجتماعی نشریه ای است که تحلیل های 
جامعه شناسی،   مردم شناسی، ارتباطات بهتر 
انسان ها با یکدیگر و تعامل شان با محیط زیست 

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

بخش خصوصی منتشر می کند.
- 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

ماهنامه سفر، آنالین اشتراک می پذیرد.

 store.safar.me 

 برای دریافت شماره های گذشته "سفر" 
 از طریق فروشگاه اینترنتی ماهنامه 

سفارش دهید و یا با واحد اشتراک این نشریه 
تماس حاصل فرمائید.

و تازه ها

و جام جهان

/ sa farmagaz ineبرگزیده برترملی گردشگری

و رو دررو

و میراث

و پذیرایی

و حمل ونقل

 و سبک زندگی

 و طبیعت

درمانی

و مقاصد زمستانی
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ت
خس

ن ن
سخ

۱۱

۹۷
ی 

 د

انی ر ای  ه

ــر� ــادی�ب ــا�حــدود�زی ــه�ت ــرد�ک ــای�گذشــته�شــرایطی�را�ایجــاد�ک ــای�ماه�ه رخداده
ــر� ــد�ترامــپ�ب ــت�دونال ــود��ســماجت�دول ــد�تقاضــای�ســفر�در�منطقــه�تاثیرگــذار�ب رون
اعمــال�تحریم�هــای�ایــران،�کاهــش�ارزش�پــول�ملــی�کــه�شــوکی�بــر�اقتصــاد�داخلــی�
وارد�کــرده،�و�متقابــال�تــالش�اتحادیــه�اروپــا�بــر��عــدم�تمکیــن�از�سیاســت�های�آمریــکا��
ــی�هســتند�� ــه�ایران ــد�در�جامع ــم�و�امی ــرای�ایجــاد�بی ــی�ب ــر�تندبادهای و�از�ســوی�دیگ
ــار� ــا�گرفت ــد�ام ــا�را�بلرزانن ــد�و�قرارنیســت�م ــد�کــه�برون ــن�تندبادهــا�آمده�ان ــد�ای هرچن
ــم� ــان�ه ــدن،�مطمئن�م ــر�ش ــای�میان�ب ــر�راه�ه ــدام�درگی ــا�و�م ــدن�در�روزمر�گی�ه ش
کشــور� چالش�هــای� مهم�تریــن� مدیریــت� بــرای� اصولــی� برنامه�ریــزی� نمی�کنــد�

ــود�� ــاده�ش ــتی�پی به�درس
مقاماتــی�چنیــن�وضعیتــی�را�بــه�فرصت�هایــی�تعبیــر�می�کننــد�کــه�می�تــوان�
ــه� ــور�خارج ــوی�وزارت�ام ــه�از�س ــی�ک ــر�داد��تالش�های ــودمان�تغیی ــه�س ــرایط�را�ب ش
دنبــال�می�شــود�تــا�اتحادیــه�اروپــا�را�بــه�تعهداتــش�در�چارچــوب�برجــام�ملــزم�کنــد�و�
یــا�تکاپویــی�کــه�در��میــان�متولیــان�گردشــگری�بــه�راه�افتــاده�تــا��از�ایــن�کاهــش�ارزش�
ــد،��از�تالش�هــای� ــه�نفــع�جــذب�بیشــتر�گردشــگری�خارجــی�بهــره�ببرن ــی�ب ــول�مل پ
ــعه� ــه�توس ــفاف�ک ــی�و�ش ــزی�اصول ــرد�و�برنامه�ری ــتن�راهب ــت��داش ــی�و�گذراس مقطع

ــت� ــر�اس ــی�موثرت ــر�نوش�داروی ــد،�از�ه ــن�می�کن ــه�تضمی ــدار�را�در�جامع پای
ــدار� ــن�شــاخص�های�توســعه�پای ــی�از�همی ــت�از�ســرمایه�های�انســانی�نمودهای صیان
اســت��برنامه�هــای�راهبــردی�زمانــی�پاســخ�می�دهــد�کــه�مهاجــرت�معکــوس�را�
ــا�آســودگی�در�جــای�جــای� ــم��ســرمایه�های�انســانی�خــارج�از�کشــور��ب احســاس�کنی
ســرزمین�مان�جــا�خــوش�کننــد��تــا�زمانــی�کــه�فــرار�مغزهــا�و�نوابــغ�در�کار�اســت،�آیــا�

ــدار�داشــت؟� ــن�اقتصــاد�در�مســیر�توســعه�پای ــرار�گرفت ــه�ق ــدی�ب ــوان�امی می�ت
ــم� ــی�را�می�خوری ــزی�اصول ــک�برنامه�ری ــرت�ی ــرایطی�حس ــت�در�ش ــه�این�جاس نکت
ــینه�دارد�� ــت�و�پیش ــه�قدم ــزی�در�کشــورمان�دهه�هاســت�ک ــاد�برنامه�ری ــا�نه ــه�اتفاق ک
ــال�آن� ــر�و�ب ــه�پ ــدرت�ب ــو��در�چارچــوب�مناســبات�ق ــو�در�ت ــه�نهادهــای�ت حــال�آن�ک

ــته�اند�� ــت�بازداش ــی�درس ــده�و�آن�را�از�کارای پیچی
برخــی�روشــنگری�های�نظــام�بودجه�ریــزی�کشــور�در�ســال�های�اخیــر�آشــکار�کــرد�
ــاه،�بهداشــت،�گردشــگری،�آمــوزش� ــی�کــه�بایــد�صــرف�رف کــه�چه�طــور�هزینــه�فراوان
و�ده�هــا�موضوعــات�ملــی�شــود�در�خدمــت�حامی�پــروری�قــرار�گرفتــه�اســت��بــه�نظــر�
ــه�نحــو�چشــمگیری�اجــازه� می�رســد�مطالبــات�اجتماعــی�گروه�هــای�مختلــف�مــردم�ب

ادامــه�رونــد�گذشــته�را�نخواهــد�داد�
تندبادهــا�و�گرداب�هــا�هراس�انگیــز�نخواهنــد�بــود�مگــر�آن�کــه�اصــرار�بــر�ایــن�باشــد��

ــان�کــدر�و�ناشــفاف�بماننــد� شیشــه�ها�هم�چن

این تندبادها 
 آمده اند که بروند

�»س�هیچ�کس�تا�به�امروز�برنامه�ای�برای�چاق�شدن
�و�یا�شکست�خوردن��ننوشته�است��

این�چیزها�وقتی�اتفاق�می�افتد
که�شما�برنامه�نداشته�باشید

استیو�جابز
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قـلعه خنــدان گــرگان 
درآستانـه کاوش هـای 
گسرتده باستان شناسی 
کاوش�هــای� بــرای� گــرگان� خنــدان� قلعــه�
مي�شــود� ســاماندهي� گســترده� باستان�شناســی�
ــی� ــات�گمانه�زن ــت�هی ــادی�سرپرس ــد�ارش محم
ــن� ــه�ای ــت�ک ــه�اس ــرگان�گفت ــدان�گ ــه�قلعه�خن تپ
یافته�هــای� و� تاریخــی� منابــع� براســاس� قلعــه�
فرهنگــی-�تاریخــی�یکــی�از�قلعه�هــای�نظامــی�
به�جــا�مانــده�از�دوران�ساســانی�تــا�ســده�های�میانــی�
اســالمی�اســت�کــه�بــر�روی�یکــی�از�برجســتگی�های�
ــرقی�و�در� ــرز�ش ــال�الب ــله�جب ــه�سلس ــع�دامن مرتف
ــه�تــول�چشــمه� ــه�معــروف�ب حاشــیه�غربــی�رودخان

ــرار�دارد� ــرگان�ق ــت�گ در�ایال
ــهر� ــعه�ش ــترش�و�توس ــا�گس ــر�ب ــال�حاض در�ح
فعلــی�گــرگان�ایــن�قلعــه�در�محــدوده�شــهری�و�در�

ــع�شــده�اســت� ــی�واق گوشــه�شــمال�غرب
دکتــري� دانشــجوي� ایــن� گفتــه� بــه�
ــدان� ــه�خن ــری�قلع باستان�شناســي،�به�لحــاظ�قرارگی
ــای� ــد�فعالیت�ه ــرد�از�گزن ــاالی�برجســتگی�منف در�ب
ــی� ــات�احتمال ــا�تاسیس ــوده�ام ــان�ب ــهری�در�ام ش

ــده�اســت� ــرات�ش ــتخوش�تغیی ــه�دس ــون�قلع پیرام
ــرح�ژان�ژاک� ــاس�ط ــر�اس ــادي�ب ــه�ارش ــه�گفت ب
دمــورگان�فرانســوی،�کــه�در�حــدود��۱۵۰ســال�
پیــش�از�ایــن�قلعــه�بازدیــد�کــرد،�قلعــه�خنــدان�بــا�
نقشــه�بیضــی�شــکل�و�بــا�جهــت�شــمالی-�جنوبــی�
ــراف�آن� ــی�در�اط ــرج�دیدبان ــده�و��۱۲ب ــداث�ش اح

ــوده�اســت� ب
ــتارا� ــاب�آس ــه�کت ــو�و�مجموع ــفرنامه�رابین در�س
تــا�آســتارآباد،�شــادروان�منوچهــر�ســتوده�بــه�قلعــه�
خنــدان�اشــاره�شــده�و�چندیــن�مقالــه�در�ارتبــاط�بــا�
قلعــه�خنــدان�در�نشــریات�داخلــی�بــه�چــاپ�رســیده�

اســت��اولیــن�گمانــه�زنــی�باســتان�شناســی�بــر�روی�
ــیدی�توســط� ــال��۱۳۸۸خورش ــدان�در�س ــه�خن قلع
شــادروان�قربانعلــی�عباســی،�کارشــناس�ارشــد�
باســتان�شناســی�اداره�کل�میــراث�فرهنگــی،�صنایــع�
دســتی�و�گردشــگری�اســتان�گلســتان�صــورت�

ــت� گرف
ــخ��۲۰ ــماره��۱۷۰۱در�تاری ــه�ش ــدان�ب ــه�خن قلع
ــه� ــور�ب ــی�کش ــار�مل ــت�آث ــن��۱۳۶۴در�فهرس بهم
ثبــت�رســیده�اســت�و�در�ســال��۱۳۷۸نقشــه�عرصــه�
ــوب،� ــم�مص ــه�حرای ــه�و�در�کمیت ــم�آن�تهی و�حری

ــت� ــان�الزم�االجراس ــالغ�و�همچن اب

ر  ا  اه ار  ش ن   explore Iran ا ی  نگ ا 
رش  رو   ا  ر ه و  گر  ش ر ا  ن  ری   نش
ار و  ا ت ع گر  ش ر ر    ی ر  گر  ش ر ع 
ر  ر ه ری  ی نش ر    ر ا  ی ر  ار ا  ره ت پر ر ت
ی  ای  ی  ش گر پ ش ر ژ     ا وی ع ار  ش
ا  ر ه ی و  ا ر  گر  ش ر ا  ی  ن یر ا  ره و ه

ه ی  ا  ت ا ر  ا  ر ش ر  ر  ای  ر
 

ا  ر ه ان   ر و  ی ا ت ر ت  ت ا  ی 
ا   ع ا  ر ه ژ   ر  وی ی ع   ا ت ر ه و 
ع  ا  ر ه ت  ر  ی  ع ر ا  ت ه  ی  ر ی 

اش ر  ی ا  ر  ا ی و ع    ار گر  ش ر

ا  ر  ی ی   ان    ای ر ا ن ر ت ا  اه
ی   WTM  و  گر   ش ر گا ها  ایش برتری ن ع  
ی و  عر   ا ت ا  ر ت ار  اه نا ه ر  ت  ITB

ی  ه  ر ی  ا   ه ی  روی ی  ا ع اه ر  ری  نش

ر   ا  اه ر  گا ها  ایش ی ن ای ر ری و   
ی ش  عر گا ها  ایش ی ن ان   ار ر ع ه

ا  ی  ار  ا  ر و ی ش ش  ار ها  ر ت ش
ا  اه ی  ن گا  روش ری  ا   ار   و ی ش
اس  info@safar ت me ی store و  safar me انی ر  نش

ای ا ن

نشریه ای برای حرفه ای های صنعت بازار سفر

تایمــز� نیویــورک� روزنامــه�
فهرســتی�شــامل��۵۲مقصــد�بــرای�
ســفر�آمریکایی�هــا�در�ســال��۲۰۱۹
ــا� ــران�ب ــام�ای ــه�ن ــرد�ک ــر�ک را�منتش
عنــوان�»جواهــر�خاورمیانــه«�در�بیــن�

می�شــود� دیــده� آن�هــا�
ایــن�روزنامــه�نیویــورک��بــدون�
ــی� ــای�سیاس ــن�مرزه ــر�گرفت در�نظ
و�امنیتــی�تعییــن�شــده�از�ســوی�
ــی� ــه�معرف ــپ،�ب ــد�ترام ــت�دونال دول
�۵۲شــهر�و�کشــور�پرداختــه�کــه�
ــا،� ــاب�آن�ه ــزه�ی�انتخ ــن�انگی مهم�تری
گردشــگری� پدیده�هــای� ظهــور�
در�یــک�مقصــد�مشــخص،�بهبــود�
وضعیــت�زیرســاخت�ها�و�دسترســی�
آســان�بــه�عجایــب�تمدنــی�و�برگــزاری�
ــری�و�فرهنگــی� ــم�هن ــای�مه رویداده

ــت� ــوده�اس ب
در� »هامپــی«� »پورتوریکــو«،�
ــانتاباربارا«� ــا«،�»س ــتان،�»پانام هندوس

در�ایالــت�کالیفرنیــا�و�»مونیــخ«�در�
ــن� ــت�ای ــد�نخس ــج�مقص ــان،�پن آلم

فهرســت�اســت�
ــی� ــا�معرف ــه�ب ــن�روزنام ــع�ای در�واق
در� پراکنــده� و� متنــوع� گزینه�هــای�
شــهروندان� بــه� جهــان،� سراســر�
آمریکایــی�پیشــنهاد�کــرده�طوفان�های�
و� طبیعــی� مخاطــرات� ســهمگین،�
سیاســی� بداخالقی�هایــی� و� نزاع�هــا�
ــد� میــان�دولت�مــردان�را�نادیــده�بگیرن
ــن��۵۲مقصــد�را� ــه�ای ــفر�ب ــذت�س و�ل
ــرای� ــه�ب ــدی�ک ــد،�مقاص ــه�کنن تجرب

هــر�ســلیقه�ای�پاســخی�دارد�
ایــران�چهــل�و�پنجمیــن�مقصــدی�
ــی� ــه�آمریکای ــن�روزنام ــه�ای ــت�ک اس
بــرای�ســفر�در�ســال��۲۰۱۹پیشــنهاد�
ــزد� ــری�از�ی ــش�تصوی ــا�نمای داده�و�ب
ــا�عنــوان�شــهر� کــه�در�ســال��۲۰۱۷ب
تاریخــی�در�فهرســت�جهانــی�یونســکو�
معرفــی� بــه� شــد،� جهانــی� ثبــت�

ــرده� ــالم�ک ــه�و�اع ــورمان�پرداخت کش
ــه� ــی�ک ــود�تنش�های ــا�وج ــت:��»ب اس
از� ایــاالت�متحــده� ایــران�و� میــان�
زمــان�حضــور�رییــس�جمهــور�ترامــپ�
در�کاخ�ســفید�افزایــش�یافتــه،�تمایــل�
ــدن� ــرای�دی ــو�ب ــگران�ماجراج گردش
اســت؛� مشــهود�� هم�چنــان� ایــران�
از�آثــار�ایــران�باســتان�گرفتــه�تــا�
ــاله� ــد�س ــد�ص ــکوه�چن ــاجد�باش مس
شــیراز�و�اصفهــان�و�بــازار�بــزرگ�و�کاخ�

گلســتان�در�دل�تهــران�
ــه� ــده�ک ــادآور�ش ــز�ی نیویورک�تایم
وزرات�خارجــه�آمریــکا�ســفر�اتبــاع�
خــود�را�بــه�ایــران�ممنــوع�نکــرده�
فقــط�توصیــه�نمی�کنــد�بــه�ایــن�
ــا� ــن�آمریکایی�ه ــد��بنابرای ــور�برون کش
مدیریــت� تورهــای� بــا� می�تواننــد�
ــن� ــد��ای ــفر�کنن ــران�س ــه�ای ــده�ب ش
روزنامــه�در�ادامــه�دو�آژانــس�معــروف�
در�امریــکا�و�انگلســتان�را�کــه�تورهــای�
ــای� ــا�راهنماه ــا�ب ــوان�و�ی ــژه�ی�بان وی
ــد� ــزار�می�کنن ــران�برگ ــه�ای�در�ای حرف
بــرای�اطمینــان�خاطــر�شــهروندان�

ــت� ــرده�اس ــی�ک ــی�معرف آمریکای
خارجــه� وزارت� گــزارش� طبــق�
ــال� ــت�امس ــه�نخس ــران،�در��۸ماه ای

یــک�هــزار�و��۸۷۹گردشــگر�آمریکایــی�
ــت� ــد��جمعی ــفر�کرده�ان ــران�س ــه�ای ب
آمریکایی�هایــی�کــه�بــه�ایــران�آمدنــد�
در�ســال��۹۶دوهــزار�و��۳۲۵نفــر�بــود��
ــران� ــگری�ای ــه�گردش ــال��۹۵ک در�س
ــید،� ــه�اوج�رس ــام�ب ــا�برج ــان�ب همزم
شــش�هــزار�و��۳۷۲آمریکایــی�بــه�

ــد� ــرده�بودن ــفر�ک ــران�س ای
آژانس�هــای�گردشــگری�ایــران�از�
ــی�در�دو� ــاع�آمریکای کاهــش�ســفر�اتب
ســال�اخیــر�خبــر�داده�انــد�کــه�متاثــر�
ــان� ــای�سیاســی�می از�تشــدید�تنش�ه

ــوده�اســت�� دو�کشــور�ب
وزارت�خارجــه�آمریــکا�در�ســال�
�۲۰۱۹نیــز�بــا�تاکیــد�بــر�مواضــع�
قبلــی�خــود�رنــگ�ایــران�را�در�نقشــه�
امنیتــی،�قرمــز�و�خطــر�ســفر�بــه�ایــن�
کشــور�را�بــاال�اعــالم�کــرده�،�ایــن�
درحالــی�اســت�مؤسســه�انگلیســی�
انتشــار� بــا� �»Control Risks«
ــال�۲۰۱۹،� ــفر�در�س ــر�س ــه�خط نقش
ــن«� ــران�را�»پایی ــه�ای ریســک�ســفر�ب
ــکا،� ــورهای�آمری ــا�کش ــف�ب و�هم�ردی
ــه،� ــپانیا،�فرانس ــوئد،�اس ــتان،�س انگلس
ــادا�و�ژاپــن�توصیــف�کــرده�اســت� کان
�����������������������������منبع:�ایسنا

توصیه نیویورک تایمز 
بــرای سفــربـه ایـران 



ــاالری� ــه�مردم�س ــتیم�ک ــنا�هس ــدگاه�آش ــن�دی ــا�ای ــا�ب ــیاری�از�م ــروزه�بس ام
ــیح� ــالد�مس ــل�از�می ــرن�قب ــج�ق ــن�در�پن ــاالری�آت ــن�از�مردم�س ــای�نوی دولت�ه
سرچشــمه�می�گیــرد��امــا�شــاید�اندک�شــمارانی�هــم�بدانیــم�کــه�از�ایــن�لحــاظ�
ــد�� ــن�بودن وام�دار�پادشــاهی�هخامنشــیان�هســتیم�کــه�معاصــر�مردم�ســاالران�آت
ــه�خاطــر� ــود�و�ب ــر�ب ــی�فراگی ــی�و�زبان ــه�لحــاظ�سیاســی،�دین ــن�پادشــاهی�ب ای
همیــن�رواداری�بــود�کــه�هخامنشــیان�دو�قــرن�و�نیــم�دوام�آوردنــد�در�حالــی�کــه�

حکومــت�آتــن�فقــط�نیــم�قــرن�دوام�آورد�
قلمــروی�ایــن�پادشــاهی�بســیار�گســترده�بــود�ایــران،�عــراق،�ســوریه،�
ــه،�قبــرس،�افغانســتان،�پاکســتان،�ترکمنســتان،� ــان،�مصــر،�ترکی فلســطین،�لبن
ــی� ــت��یعن ــروز�را�دربرمی�گرف ــان�ام ــی�از�یون ــتان�و�بخش�های ــتان،�ارمنس ازبکس
ــوع� ــده�و�تن ــود�دی ــه�خ ــون�ب ــخ�تاکن ــه�تاری ــاهی�ک ــروی�پادش ــیع�ترین�قلم وس

ــت� ــوده�اس ــر�ب ــز�بی�نظی ــوام�آن�نی اق
در�کانــون�ایــن�پادشــاهی�نیــز�شــاه�و�دربــار�وی�قــرار�داشــت�کــه�بــر�اســاس�
ــل�و� ــوش،�باب ــارگاد،�ش ــود�در�پاس ــای�خ ــد�در�کاخ�ه ــی�باش ــه�فصل ــه�چ آن�ک
ــدن� ــی�متم ــیان�اراض ــیع�هخامنش ــرزمین�وس ــد��س ــی�می�کردن ــه�زندگ هگمتان
ــع� ــا�مجام ــدوی�ت ــل�ب ــه�از�قبای ــود�ک ــادی�را�در�خــود�جــای�داده�ب ــدوی�زی و�ب

ــد� ــی�می�کردن ــا�زندگ ــاالری�در�آن�ه ــت�مردم�س ــدن�دارای�حاکمی متم
هخامنشــیان�دارای�دیوان�ســاالری�کارآمــدی�بوده�انــد�و�اســناد�اداری�بــه�
ــده�در� ــا�مان ــه�ج ــی�ب ــای�گل ــواع�لوح�ه ــت��ان ــان�گر�آن�اس ــز�نش ــده�نی ــا�مان ج
ــده�در�مصــر� ــه�جــا�مان ــل�و�محــدود�ســندهای�پاپیروســی�ب تخت�جمشــید�و�باب
نمونه�هــای�خوبــی�در�ایــن�مــورد�هســتند��مهرهایــی�گلــی�هــم�از�حفاری�هــای�
داســکیلیون�در�شــمال�باختــری�ترکیــه�بــه�دســت�آمــده�اســت�بــرای�ســندهای�
رســمی�بــه�کار�می�رفتــه�اســت��در�اراضــی�هخامنشــیان�در�کرانه�هــای�مدیترانــه�

ــه�دســت�آمــده�اســت� نیــز�ســکه�های�بســیاری�ب
اداری�پادشــاهی� بازتــاب�دادن�ریزه�کاری�هــای� بــه�لحــاظ� ایــن�منابــع�
ــای� ــازی�کل�ویژگی�ه ــرای�بازس ــان�ب ــا�قابلیت�ش ــتند�ام ــی�هس ــیان�غن هخامنش
پادشــاهی�هخامنشــیان�بــه�راســتی�محــدود�اســت��از�خود�پارســیان�نوشــته�ای�در�
مــورد�پادشــاهی�هخامنشــیان�بــه�جــا�نمانــده�اســت�امــا�ناظــران�دیگــری�وجــود�
داشــته�اند��در�واقــع�پادشــاهی�هخامنشــیان�امــروزه�هــم�پدیــده�ی�جالبــی�اســت�
نــه�فقــط�بــه�خاطــر�وســعت�یــا�جایگاهــی�کــه�در�روایــت�تاریــخ�آفریقــا،�آســیا�و�
اروپــا�داشــت�بلکــه�دقیقــاً�بــه�خاطــر�آن�زیــر�نظــر�پرســروصداترین�همســایه�اش�

یعنــی�یونانیــان�باســتان�قــرار�داشــت�
ــور� ــه�ط ــی�ب ــارس�کنون ــتان�ف ــام�و�اس ــور�ع ــه�ط ــای�هخامنشــیان�ب جاذبه�ه
ــوده�اســت�� ــون�توجــه�گردشــگران�داخلــی�و�خارجــی�ب ــاز�در�کان خــاص�از�دیرب
ــاط� ــي�در�نق ــدن�پارس ــترش�تم ــکوفایي�و�گس ــز�ش ــی�از�مراک ــه�یک ــن�خط ای

شیراز و وصف بی مثالش 
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عباس زندباف، مسعود منیعاتی، مریم نوروزی

عکس ها: رامین رحمانی نژاد، سروش نفیسی



گوناگــون�جهــان�بــه�شــمار�مــي�رود��وجــود�بناهــاي�تاریخــي�ارزشــمندي�چــون�
ــی�تخــت�جمشــید،�شــهر� ــی�پاســارگاد،�مجموعــه�میــراث�جهان مجموعــه�جهان
تاریخــی�بیشــاپور،�شــهر�گــور�و�کاخ�اردشــیر�بابــکان�فیروزآبــاد�و����در�ایــن�اســتان�

ــران�زمیــن�هســتند� بیانگــر�فرهنــگ�و�تمــدن�درخشــان�تاریخــي�ای
پیــش�از�اســالم�دو�پادشــاه�بــزرگ�ایرانــي�بــه�نام�هــاي�»کــورش�«�و�
»اردشــیر�بابــکان�«،�از�ایــن�ناحیــه�برخاســتند�و�بــه�ترتیــب�سلســله�هاي�بــزرگ�
ــه� ــانیان�ب ــارگاد�«�و�»تخــت�جمشــید�«�و�ساس ــي�»پاس ــه�پایتخت هخامنشــیان�ب
پایتختــي�»فیروزآبــاد�«�را�پدیــد�آوردنــد��پــس�از�اســالم�نیــز�ایــن�اســتان�مرکــز�
ــوده�و�در�دوران�قاجــار�نیــز� سلســله�هاي�دیلمیــان،�اتابــکان،�آل�بویــه�و�زندیــه�ب
ــن� ــران،�بی ــرزمین�ای ــش�از�س ــن�بخ ــت��ای ــوده�اس ــي�ب ــم�حکومت ــز�مه از�مراک
سلســله�هاي�بســیاري�دســت�بــه�دســت�شــد�و�آثــار�باســتاني�و�تاریخــي�فراوانــي�
ــاي� ــي،�ارزش�ه ــراث�جهان ــوان�می ــه�عن ــدام�ب ــه�هرک ــده�ک ــا�برجــاي�مان از�آن�ه

ــخ�اســتان�و�غــرب�آســیا�هســتند�� ــده�تاری ــد�و�بازگوکنن خــود�را�دارن
همیــن�پیشــینه�کوتــاه�مــا�را�مطمئــن�می�کنــد�کــه�اســتان�فــارس�چــه�نقــش�
ارزشــمندی�می�توانــد�در�توســعه�مــراودات�حرفــه�ای�بازرگانــی�و�گردشــگری�ایفــا�
ــت�یابی� ــا�دس ــان�ت ــا�هم�چن ــا�ام ــن�ظرفیت�ه ــام�ای ــا�تم ــارس�ب ــم�ف ــد���اقلی کن
ــه� ــی�ب ــر�زمان ــش�از�ه ــش�دارد�و�بی ــود�راه�درازی�در�پی ــی�خ ــگاه�واقع ــه�جای ب
ــوولیت� ــت��مس ــاج�اس ــا�محت ــن�ظرفیت�ه ــی�ای ــرای�معرف ــته�ب ــت�شایس مدیری
توســعه�گردشــگری�ایــن�اســتان�بــه�دوش�مقامــات�و�مســووالن�بســیار�ســنگینی�

می�کنــد��

بافت تاریخی شیراز رو به زوال بود اما... ½
ــی�و� ــراث�فرهنگ ــر�انجمــن�دوســتداران�می ــی،�مدی ــاور�مســعود�منیعات ــه�ب ب
ــت�تاریخــی�شــیراز� ــارس�اواســط�دهــه��۸۰هجــری�شمســی،�باف گردشــگری�ف

ــن�بافت�هــای� ــز�در�زمــره�معروف�تری کــه�می�توانســت�ماننــد�بافــت�تاریخــی�ونی
تاریخــی�جهــان�باشــد�بــه�واســطه�ضعــف�مدیریــت�و�عــدم�شــناخت�در�عرصــه�
تاریــخ،�هنــر�و�گردشــگری،�تبدیــل�بــه�مأمنــی�بــرای�قشــر�آســیب�پذیر�جامعــه�
ــهر� ــن�ش ــزرگان�ای ــای�ب ــاهد�قدم�ه ــه�روزی�ش ــی�ک ــد�و�کوچه�پس�کوچه�های ش

از�زندیــه�تــا�قاجــار�بــود،�جوالنــگاه�معتــادان�شــد�
ــخ� ــی�از�تاری ــش�مهم ــم�برهم�زدنی�بخ ــه�در�چش ــاس�ک ــه�حس ــن�بره در�ای
ــود،�انجمــن�دوســتداران�میــراث� شــهر�در�حــال�زوال�در�ســیاه�چاله�فراموشــی�ب
ــه�عنــوان�نهــادی�برخواســته�از�دل�مــردم�کــه� فرهنگــی�و�گردشــگری�فــارس�ب
بیشــترین�ارتبــاط�بــا�تمامــی�ســطوح�جامعــه�را�دارد،�بــرای�حفــظ�و�احیــای�ایــن�
ــا�کمــک�گرفتــن�از�همــت�جمعــی�)خــود�مــردم(�� ــخ�شــهر�ب تکــه�مهــم�از�تاری
�۳۷۰هکتــار�بافــت�تاریخــی�را�از�دل�نابــودی�بیــرون�کشــید،�بهتریــن�و�درعیــن�
ــع�در� ــار�ارزشــمند�و�نفیــس�واق ــی�و�شناســاندن�آث حــال�ســخت�ترین�راه،�معرف

بافــت�بــه�مردمــی�بــود�کــه�ســال�ها�پیــش�ایــن�محیــط�را�تــرک�گفتــه�و�زندگــی�
در�بخــش�مرفــه�شــهر�را�انتخــاب�کــرده�بودنــد��

مــردم�باالنشــین�الزم�بــود�کــه�می�آمدنــد�و�بــه�ایــن�بافــت�تاریخــی�نگاهــی�
ــد،�شــناخت�و� ــی،�بازدی ــرای�معرف منعطــف�می�انداختنــد؛�تالش�هــای�مردمــی�ب
نشــر�توانمندی�هــای�بافــت�تاریخــی،�رفتــه�رفتــه�شــکل�گرفــت�و�مســیر�احیــا�و�

زنــده�شــدن�آن�دوبــاره�فراهــم�آمــد��
هرچنــد�امتــزاج�گردشــگر�بــاالی�شهرنشــین�و�ســاکنین�فعلــی�بافت�کــه�بعضا�
ــی�از� ــد،�یک ــته�بودن ــر�نگذاش ــدم�فرات ــا�ق ــس�کوچه�ه ــه�پ ــن�کوچ ــال�ها�از�ای س
بزرگتریــن�معضــالت�ایــن�مســیر�بــود�کــه�بــا�هوشــمندی�اعضای�دســت�انــدرکار�
کــه�از�قبــل�بــه�مطالعــه�بــر�روی�رفتــار�ســاکنین�بافــت�پرداختــه�بودنــد،�خیلــی�

ســریع�مرتفــع�شــد��
و�بــه�همــت�پژوهشــگران�و�تاریــخ�شناســان�انجمــن�در�اوایــل�دهــه��۹۰هجری�
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ــخ�شــیراز� ــاوت�شــکل�گیری�تاری شمســی،�بســته�های�ســفر�در�مســیرهای�متف
ــه�شــد�و�پایــان�هــر�هفتــه�گردشــگران�شــیرازی� در�ایــن�بافــت�طراحــی�و�ارائ
می�توانســتند�ایــن�مســیرها�را�در�قالــب�تــور�بــه�صــورت�رایــگان�بازدیــد�کننــد�
ــات� ــا�مطالع ــد�ت ــب�ش ــه�موج ــود�ک ــی�ب ــای�مردم ــت�تالش�ه ــن�دس از�ای
ــه� ــردم�شــیراز�نســبت�ب ــدا�خــود�م ــی�و�علمــی�نتیجه�بخــش�باشــد�و�ابت میدان
ــم�آگاه� ــای�مه ــا�و�مقبره�ه ــا�،�بناه ــاجد،�عمارت�ه ــل�مس ــی�از�قبی ــار�نفیس آث
ــی� ــی�و�جهان ــاس�مل ــی�در�مقی ــرای��آگاهی�بخش ــه�ای�ب ــه�پیش�زمین ــوند�ک ش

ــود� خواهــد�ب
دســت�بــه�دســت�شــدن�اطالعــات�و�تصویرهــا�روز�بــه�روز�پــای�افــراد�مشــتاق�

و�عالقه�منــد�را�بیشــتر�و�بیشــتر�بــه�بافــت�شــیراز�بــاز�کــرد�
از�طرفــی،�مســیرهای�جــذاب�گردشــگری�بــا�نام�هــای�برخاســته�از�دل�
تاریــخ�شــیراز�در�کنــار�اطالعــات�مفیــد�و�علمــی�طــی�ایــن�مســیر�پــر�نشــیب�
ــاهزاده�منصــور،�ســعدی� ــظ�و�ش ــرد؛�مســیرهای�گردشــگری�حاف ــاده�تر�ک را�س
و�اَبــش�خاتــون،�ســه�محلــه�ســه�کدخــدا،�ســرباغ،�میــدون�شــاه،�ســنگ�ســیاه،�
ــان�را�جــذب� ــی�هســتند�کــه�جوان ــا�شــاه�قاجــار�و�اســامی�جذاب ــد�ت وکیــل�زن

خــود�کــرده�اســت��
ایــن�گشــت�های�مســافرتی�کــه�در�عیــن�جذابیــت�توانســت�مــردم�و�ســاکنین�
بافــت�را�آشــتی�دهــد�و�پــس�از�گذشــت�چنــد�ســال�امــروزه�بــا�تبدیــل�شــدن�
برخــی�بناهــا�بــه�مــوزه،�هتــل،�اقامتــگاه�بومگــردی�و�رســتوران�پــای�گردشــگران�
خارجــی�را�نیــز�بــه�بافــت�بــاز�کنــد�و�ایــن�روزهــا�پنجه�هــای�مــرگ�و�فراموشــی�

از�گلــوی�بافــت�تاریخــی�شــیراز�دور�شــده�اســت�
امیــد�کــه�بــا�ادامــه�صحیــح�ایــن�مســیر�توســط�افــراد�آگاه،�روز�بــه�روز�شــاهد�

دمیــدن�جــان�در�رگ�هــای�ایــن�بخش�ارزشــمند�شــهر�باشــیم�
انجمــن�دوســتداران�میــراث�فرهنگــی�و�گردشــگری�فــارس�در�ســال��۱۳۸۱
ــار�تاریخــی�و�توســعه� ــای�آث ــرای�حفــظ�و�احی ــا�کمکــی�باشــد�ب ایجــاد�شــد�ت
گردشــگری�ایــن�اســتان��در�ســال��۱۳۹۰بــا�انتقــال�دفتــر�خــود�بــه�خانــه�تاریخی�
منطقی�نــژاد�واقــع�در�قلــب�بافــت�تاریخــی�شــیراز،�ضمــن�احیــای�آن�نــه�تنهــا�
ــا�در� ــیاری�از�تخریب�ه ــروز�بس ــع�ب ــه�مان ــرد�بلک ــک�ک ــا�کم ــن�بن ــظ�ای ــه�حف ب

ــرمایه�گذاران� ــه�س ــورت�دادن�ب ــا�مش ــد�و�ب ــیراز�ش ــی�ش ــت�تاریخ ــدوده�باف مح
منشــا�بســیاری�از�فعالیت�هــای�گردشــگری�در�شــهر�شــیراز�شــده�اســت��

ایــن�ســازمان�مــردم�نهــاد�بــا�داشــتن�چندیــن�شــعبه�در�سراســر�اســتان،�در�
حفاظــت�از�آثــار�تاریخــی�سراســر�اســتان�فــارس�نیــز�نقــش�داشــته�و�همــواره�بــا�
حمایــت�عالقمنــدان�تاریــخ�و�فرهنــگ�فضایــی�فراهــم�نمــوده�کــه�آثــار�ارزشــمند�
ــدگاری�را� ــا�و�مان ــه�روز�مســیر�احی تاریخــی�اعــم�از�ملمــوس�و�ناملمــوس،�روز�ب

طــی�کننــد�

 مشاغل قدیم شیراز درآستانه فراموشی! ½
     گذر تاریــخی سنگ سیاه

ــی�از�گشــت�های� ــفر�را�در�یک ــه�س ــدگان�ماهنام ــبت�نیســت�خوانن بی�مناس
ــی�از� ــذر�از�یک ــا�گ ــم��ب ــی�کنی ــیراز�راه ــی�ش ــت�تاریخ ــن�باف ــذاب�در�بط ج
ــام�آن�بعــد� ــام�دروازه�کازرون�کــه�هم�چنــان�ن ــه�ن دروازه�هــای�قدیمــی�شــهر�ب
ــن� ــی�از�قدیمی�تری ــر�یک ــال�حاض ــده�و�درح ــال�زن ــد�س ــد�ص ــت�چن از�گذش
ــه�مشــاغلی�برمی�خوریــم� ــار�و�ماهــی�شــیراز�اســت،�ب بازارهــای�میــوه�و�تــره�ب
کــه�نفس�هــای�آخــر�را�می�کشــند�و�بعــد�از�مــرگ�صاحــب�شــغل،��ایــن�هنــر�

ــد�� ــد�ش ــوش�خواهن ــم�فرام ــه�ها�ه و�پیش
�چیدمــان�ماهی�هــای�مختلــف�در�بــازار�فضــا�را�چشــم�نوازتر�می�کنــد،�اکثــر�
ــوند�� ــیراز�آورده�می�ش ــه�ش ــارس�ب ــج�ف ــتند�و��از�خلی ــد�روز�هس ــا�صی ماهی�ه

ــازه����� ــاه�میگو�های�ت ــن�ش همچنی
ــچ� ــدون�هی ــوار�و�ب ــا�ال ــازار�مســقف�ب ــک�ب ــه�ی ــار�ک ــوه�و�تره�ب ــازار�می �در�ب
ــید� ــام�س ــه�ن ــزاده�ای�ب ــی�دارد�و�امام ــار�از�روح�زندگ ــا�سرش ــاری�ام ــر�معم هن
ــاز�ســقف�های� ــه�الی�درزهــای�ب ــا�گنبــدی�برافراشــته�از�الب تاج�الدیــن�غریــب�ب
اغلــب�پارچــه�ای�خودنمایــی�می�کنــد��صــدای�فروشــنده�های�پیــر�و�جــوان�بــه�
ــان�را� ــراج�میوه�هایش ــغ،�ح ــوع�تبلی ــن�ن ــا�قدیمی�تری ــه�ب ــد�ک ــوش�می�رس گ
ــخ�را�دل�قلــب� ــراد�مســنی�را�می�بینــی�کــه�تاری ــت�اف ــاد�می�زننــد��در�نهای فری
و�ذهــن�خــود�دارنــد�و�پــای�ناگفته�هــای�آن�هــا�کــه�بنشــینی�ســفری�بــه�تونــل�
زمــان�خواهــی�داشــت���بــا�گــذر�از�ایــن�بــازار،�کم�کــم�بــوی�عطاری�هــا�بــه�مشــام�

ــان،� ــزد�و�کرم ــتان�های�ی ــا�اس ــرق�ب ــان،�از�ش ــتان�اصفه ــا�اس ــمال�ب ــارس�از�ش ف
ــد� ــه�و�بویراحم ــتان�های�کهگیلوی ــا�اس ــرب�ب ــزگان�و�از�غ ــتان�هرم ــا�اس ــوب�ب از�جن
ــاده،� ــاي�آب ــه�نام�ه ــتان�ب ــتان�داراي��۲۹شهرس ــن�اس ــت��ای ــرز�اس ــم�م ــهر�ه و�بوش
ارســنجان،�اســتهبان،�اقلیــد،�بوانات،�پاســارگاد،�جهــرم،�خــرم�بید،خرامه،�ُخنــج،�داراب،�
رســتم،�زریــن�دشــت،�ســپیدان،�سروســتان،�شــیراز�)مرکــز�اســتان(،�فراشــبند،�فســا،�
ــرد،�مرودشــت،�ممســني،� ــن،�کازرون،کــوار،�گــراش،�الر،�الم ــر�و�کارزی ــاد،�قی فیروزآب
ُمهــر�و�نــي�ریــز�اســت��گســتره�اســتان�فــارس��۱۲۲۶۰۸کیلومتر�مربــع�اســت�و�تقریباً�

ــرد� ــور�را�دربرمي�گی ــاحت�کل�کش ــد�از�مس �۸�/۱درص
آب�و�هــوای�فــارس�در�شــمال�ســرد،�در�نواحــی�مرکــزی�زمســتان�هــا�معتــدل�و�
بارانــی�و�تابســتان�هاگرم�و�خشــک�و�در�جنــوب�و�جنــوب�شــرقی�زمســتان�هامعتــدل�
ــاي� ــام�ه ــه�ن ــه�ب ــار�دریاچ ــارس�چه ــتان�ف ــرم�اســت��در�اس و�تابســتان�هابســیار�گ

بختــگان،�مهارلــو،�پریشــان�)فامــور(�و�کافترقــرار�دارنــد�
زبــان�بیشــتر�مــردم،�فارســی�اســت�امــا�عشــایر�تــرک�زبــان�)ایــل�قشــقایی(،�بــه�

ترکــی�و�عشــایر�عــرب�زبــان�)ایــل�عــرب(،�بــه�عربــی�وعشــایر�لــر�ممســنی�هــم�بــه�
ــتان� ــران،�اس ــم�عشــایری�ای ــی�از�مناطــق�مه ــد��یک ــت�می�کنن ــری�صحب ــش�ل گوی
ــه�کــوچ�روي�خــود�در� ــان�ب ــه�هم�چن ــا�شــش�طایف ــل�قشــقایی�ب ــارس�اســت�و�ای ف

فــارس�ادامــه�مــی�دهنــد�
�آب�و�هــوای�فــارس�در�شــمال�ســرد،�در�نواحــی�مرکــزی�زمســتان�هــا�معتــدل�
ــتان�ها� ــرقی�زمس ــوب�ش ــوب�و�جن ــک�و�در�جن ــرم�و�خش ــتان�ها�گ ــی�و�تابس و�باران

ــرم�اســت�� ــدل�و�تابســتان�ها�بســیار�گ معت
ــردو،� ــار،�ا�نجیر،گ ــو،�ا�ن ــه�آبلیم ــوان�ب ــی�ت ــارس�م ــتان�ف ــوغات�اس ــه�س ازجمل
ترشــیجات،�بهارنارنــج،�عرقیــات،�کلوچــه�مســقطی،�نــان�یوخــه،�خرمــا،�زعفــران�����و�

ــرد� ــاره�ک ــا�اش ــفیدآب�و�حن ــام�و�س ــه�حم ــد�،�کیس ــرم،�نم ــد�چ ــی�مانن تولیدات
گیاهــــان�دارویی�این�استــــان�آویشن،�برگ�بیــــد،�ریشه�مک،�گــــل�گاوزبــــان،�
راجونــه�یــا�همــــان�رازیانــه،�زیتــون،�پــر�سیاوشــون،�درمنــه،�گازرون،�آنغــوزه�یــا�صمغ�
ــه�کوهــی،�دشــک،�خارشــتر�،� ــه،گل�میخــک،�پون درخــت�بنــه�)پســته�کوهــی(،�بابون
ــرا،� ــدول،�کتی ــاد،�او�ان ــن�،�گل�ب ــه،�کالتی ــنی،�هلپ ــاهتره،�مرزنجــوش،�ریشــه�کاس ش
گلنگیــــن،�چویــل،�زررویــی،�انغــوزه،�کســترک،�ســرزرد،�کاکل�کوتی،گــــل�ارمنــی،�

بهمــن�پیــچ�،�گل�بنفشــه،�گلنــا،�اولیلــه،�کالمــه،�برنجاســمی�هســتند�

ــا�قدمــت�بیــش�از��۱۷۰ســال�همچنــان�نســل� می�رســد�و�مغازه�هــای�عطــاری�ب
در�نســل�چرخیده�انــد�تــا�بــوی�خاطره�انگیــز�ادویه�هــا�را�بــه�مشــام�مــا�برســانند���
در�ایــن�بیــن،�پیرمــردی�الغــر�بــا�دســتانی�کم�تــوان�مشــغول�دوخــت�و�ســاخت�
ــا� ــی�ی ــام�َملک ــه�ن ــت�ب ــای�ایرانی�س ــن�کفش�ه ــی�از�قدیمی�تری ــت�یک و�پرداخ

گیــوه�کــه�امــروزه�تنهــا�عشــایر�از�آن�اســتفاده�می�کننــد��
ــدن� ــد��و�دی ــنه�می�کن ــیری�را�گرس ــر�س ــازه�ه ــان�ت ــوی�ن ــوتر�ب ــی�آن�س کم
ــورا� ــتان�عاش ــر�داس ــه�بیانگ ــزاده�ک ــان�امام ــگ�جلوخ ــت�رن ــی�کاری�های�هف کاش
اســت�و�بــا�هنرمنــدی�تمــام�و�رنــگ�و�نقش�هــای�زنــده�پــس�از�گذشــت�ســال�ها�
ــد�� ــور�باش ــن�ت ــا�در�ای ــم�نوازترین�تصویر�ه ــد�چش ــت�می�توان ــان�پابرجاس همچن
ــه� ــا�را�ب ــتون�دار�آن�م ــک�س ــتان�کوچ ــا�و�شبس ــای�زیب ــن�آیینه�کاری�ه هم�چنی

ــرد�� آن�ســوی�خیــال�خواهــد�ب

بعــد�از�آن،�پیرمــردی�مــو�ســپیدی�را�خواهیــم�دیــد�کــه�در�دکان�نــه�چنــدان�
بزرگــی�کــه�پــر�از�پنبــه�و�تشــک�و�لحــاف�اســت،�گاهــی�پیــچ�رادیــو�را�می�چرخاند�

و�می�نشــیند�و�لحافــی�پهــن�می�کنــد�و�کــوک�می�زنــد�تــا�اثــری�خلــق�کنــد��
ــدر� ــد�و�از�پ ــه�روی�هــم�دارن ــی�رو�ب ــرادر�کــه�مغازه�های در�همیــن�حیــن�دو�ب
بــه�آن�هــا�ارث�رســیده،�یکــی�مشــغول�بنــد�زدن�چینی�هــای�شکســته�و�دیگــری�
ــه�فــروش�تنباکــو�و�زغــال�مشــغول�اســت��مغــازه�ای�کــه�روزی�محــل�ســاخت� ب
کاله�هــای�عشــایری�کابویــی،�کاله�لگنــی�و������بــوده�و�عکــس�پــدر�در�حیــن�کاله�

ــوار�مغــازه�آویــزان�اســت�� ــه�در�و�دی مالــی�هم�چنــان�ب
اگــر�فصــل�بهــار�باشــد�بــا�قــدم�زدن�در�ایــن�کوچه�هــای�قدیمــی،�مضــاف�بــر�
ــزرگ،��عطــر� ــی�ب ــا�و�حیاط�های دیــدن�دیوارهــای�آجــری�بلنــد�و�خانه�هایــی�زیب

ــن�تاریــخ� ــد�مســتتان�کند�ی ــج�می�توان ــار�نارن ــان�به درخت

د     د
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مشاغل سنتی شیراز که خطر زوال آن ها را تهدید می کند
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هشــت�گمشــده�نــام�منطقــه�ای�خــوش�آب�و�هــوا�و�سرســبز�در�شهرســتان�مرودشــت�و�
کامفیــروز�اســت���نــام�اصلــی�ایــن�مــکان�تنگــه�بســتانک�بــود��این�جــا�در�اواخــر�دهــه��۵۰
بــرای�شــهر�نشــینان�نامــی�ناآشــنا�به�نظــر�می�رســید�امــا�از�اوایــل�دهــه��۶۰ایــن�منطقــه�
بــه�تدریــج�توســط�گروه�هــای�کوهنــوردی�و�گردشــگران�طبیعــت�معرفــی�شــد�و�بــه�لحــاظ�
زیبایی�هــای�خیره�کننــده�و�چشــم�انداز�منحصــر�بــه�فــرد�،�توســط�بازدید�کننــدگان�

ــت� ــام�گرف ــد�،�بهشــت�گمشــده�ن عالقه�من

برنامه سفر
�حرکــت�از�شــیراز�از�مســیر�بیضــاء�بــه�ســمت��تنــگ�بســتانک�،�بازدیــد�از�
ــار� ــده�در�کن ــه�ش ــل�تهی ــار�از�قب ــرف�ناه ــده،�ص ــت�گمش ــگاه�بهش ــم�انداز�های�تفرج چش

چشمه�ســار�زیبــای�ایــن�مــکان�
�بازگشــت�بــه�شــیراز�از�ســمت�کامفیــروز�و�بازدیــد�از�طبیعــت�کامفیــروز�و�دریاچــه�

زیبــای�ســد�درودزن�
�فصل�مناسب�سفر:�بهار،�تابستان�و�اوایل�پاییز

تنگ بستانک / مرودشت

سد درودزن

ــن� ــت��ای ــاری�اس ــال�و�بختی ــتان�چهارمح ــهر�های�اس ــی�از�ش ــردگان�یک ل
شــهر�مرکــز�شهرســتان�لــردگان�بــوده�و�در�بخــش�مرکــزی�ایــن�شهرســتان�
واقــع�شــده�اســت���جوشــش�چشــمه�بــرم�در�مرکز�شــهر�لــردگان�گردشــگاهی�
بــا�همیــن�نــام�را�بــه�وجــود�آورده�اســت��ایــن�چشــمه�پــر�آب�عــالوه�بــر�تامین�

آب�کشــاورزی�یکــی�از�سرشــاخه�هــای�کارون�بــه�شــمار�مــی�آیــد�
روز اول :

��حرکت�از�شیراز�به�سپیدان
ــا�یاســوج�و�ســی�ســخت/بازدید�از�روســتای�کریــک�و� �ادامــه�مســیر�ت

کوخدان/اقامــت�در�ســی�ســخت
روز دوم :

��بازدیــد�از�چشــمه�هــا�و�طبیعــت�بــی�نظیــر�ســی�ســخت/حرکت�بــه�
ســمت�لردگان/اقامــت�در�لــردگان

روز سوم :
��حرکت�به�سمت�آتشگاه/بازدید�از�مجموعه�آبشارهای�آتشگاه

��بازگشت�به�سمت�شیراز

آتشگاه 
گشت ٣روزه

آبشار آتشگاه

بهشت گمشده
گشت ١روزه



ــم� ــکل�نی ــه�ش ــوگان�را�ب ــگ�چ ــت�تن ــه�دش ــی�ک ــواره�کوه ــر�روی�دی ــاپور�ب ــار�ش غ
ــه�اســت��دیواره�هــای�ورودی�تنگــه�پوشــیده�از�نقــش� ــش�یافت ــه،�زای ــر�گرفت ــره�در�ب دای
ــخ� ــک�بخشــی�از�تاری ــه�هر�ی ــر�روی�ســنگ�هســتند�ک ــده�ب ــیده�ش برجســته�هایی�تراش
دوره�ساســانیان�را�بــه�نمایــش�گذاشــته�اند��در�ســمت�راســت�ورودی�تنگــه�آثــار�قلعــه�ای،�
کــه�گویــا�محــل�نگهبانــی�از�شــهر�بیشــابور�بــوده�اســت،�بــه�چشــم�می�خــورد��کــف�دره�
بســتر�رود�شــاپور�اســت�کــه�آب�آن�از�طریــق�کانال�هایــی�متعــدد�بــه�داخــل�شــهر�منتقــل�

ــت� ــده�اس می�ش
حرکــت�از�شــیراز�بــه�ســمت�کازرون�و�در�راه�،�بازدیــد�از�دشــت�بــرم�بزرگتریــن�دشــت�
بلــوط�ایــران�)�در�فصــل�بهــار�بــه�ویــژه�اردیبهشــت�،�دشــت�سرشــار�از�گل�هــای�وحشــی�

ــود�( ــقایق�می�ش ش
بازدیــد�از�دریاچــه�پریشــان�یکــی�از�بزرگتریــن�و�زیباتریــن�دریاچه�هــای�آب�شــیرین�
ــگ� ــاپور�و�تن ــی�بیش ــهر�تاریخ ــد�از�ش ــر�،�بازدی ــدگان�مهاج ــای�پرن ــه�و�تماش خاورمیان
ــار� ــاپور�)�غ ــار�ش ــاپور�غ ــه�ش ــار�رودخان ــه�شــده�در�کن ــل�تهی ــار�از�قب چوگان�،صــرف�ناه

ــت( ــده�اس ــی�ش ــاپور�اول�در�درون�آن�پیکرتراش ــم�ش ــمه�عظی ــه�مجس ــزرگ�ک ب

�فصل�مناسب�سفر:�از�اواسط�بهمن�ماه�تا�پایان�بهار
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دریاچه مامیشودریاچه مامیشو

تنگه چوگان - غار شاپور

غار شاپـور
گشت ١روزه
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دریاچه مامیشو

ســی�ســخت�شــهری�در��۳۵کیلومتــری�شــمال�غربــی�شــهر�یاســوج�و�در�
اســتان�کهگیلویــه�و�بویراحمــد�ایــران�قــرار�دارد��ایــن�شــهر�در�دامنــه�کــوه�دنــا�
بلندتریــن�کــوه�رشــته�کوه�زاگــرس�واقــع�شــده�اســت�و�منطقــه�ای�گردشــگری�
به�شــمار�می�آیــد��از�جملــه�مناطــق�گردشــگاهی�ایــن�شــهر�می�تــوان�
ــا� ــا�ب ــه�کــوه�گل-چشــمه�میشی-دشــتک-بن�رود�و�بنــدان�اشــاره�کــرد��دن ب
ــه� ــره�می�شــویم�ب ــد،�خی ــرا�می�خوان ــه�خــود�ف ــا�را�ب ــر�م ــی�وصف�ناپذی عظمت
ــارت� ــر�کوله�ب ــارانش�اگ ــی�چشمه�س ــوط�و�زالل ــبز�بل ــه�س ــای�همیش جنگل�ه
ــان� ــده�در�می ــیده�ش ــای�پوش ــا�خانه�ه ــهری�ب ــاغ�ش ــرداری��سی�ســخت�ب را�ب

ــی�اســت� ــه�مجســمه�های�زیبای ــان،�آراســته�ب انبوهــی�از�درخت

برنامه سفر
روز اول: 

�حرکت�از�شیراز�به�سپیدان�و�ادامه�مسیر�تا�یاسوج�
�بازدید�از�روستای�کریک�و�کوخدان

�اقامت�در�سی�سخت
روز دوم: 

�بازدید�از�چشمه�ها�و�طبیعت�بی�نظیر�سی�سخت�
�بازگشت�به�سمت�شیراز

�فصل�مناسب�سفر:�بهار�و�تابستان

کوه پل اقلید

روستای کوخدان

سی سـخت
گشت ٢روزه
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شهرســتان�اقلیــد�از�شهرســتانهای�شــمالی�اســتان�فــارس�منطقه�ای�کوهســتانی�
ــر�آن� ــات�برف�گی ــتانی�دارد��ارتفاع ــرد�و�زمس ــوای�س ــت�و�آب�ه ــبز�اس و�سرس
ــش�رو�دارد�� ــار�پی ــل�به ــل�فص ــا�اوای ــاً�ت ــی�را�تقریب ــای�برف ــم�اندازهای�زیب چش
ــل� ــی�بدی ــی�ب ــرج�گاه�های ــتان�و�تف ــواز�در�زمس ــم�ن ــری�چش ــرف،�مناظ ــارش�ب ب
ــتان� ــار�و�تابس ــل�به ــان،�در�فص ــای�خروش ــان�و�رودخانه�ه ــمه�های�جوش از�چش

می�آفرینــد�
�کوه�هــای�بلنــد�درطــول�مســیر،�جــاده�ای�زیبــا�پدیــد�می�آورنــد�وجــود�
ــار� ــکان�در�فصــل�به ــپاس�و�پ ــد�آس ــز�مانن ــیع�و�حاصلخی دشــت�های�بســیار�وس
چشــم�اندازی�روح�نــواز�را�بــرای�هرگردشــگری�تصویــر�می�کننــد��درفصــل�
تابســتان�درکنــار�هــوای�خنــک�و�مطبــوع�حضــور�عشــایر�بــر�رونــق�تفریحــی�آن�

نیــز�می�افزایــد�
روز اول:

ــا�یاســوج�و�سی�ســخت/ ــه�ســپیدان�و�ادامــه�مســیر�ت �حرکــت�از�شــیراز�ب
بازدیــد�از�روســتای�کریــک�وکوخدان/اقامــت�در�ســی�ســخت

روز دوم:
�بازدیــد�از�چشــمه�هــا�و�طیبعــت�بــی�نظیــر�ســی�ســخت/حرکت�به�ســمت�

لــردگان�،اقامــت�در�لردگان
روز سوم:

�حرکــت�بــه�ســمت�آتشــگاه/بازدید�از�مجموعــه�آبشــار�هایآتشــگاه�/�حرکــت�
بــه�ســمت�اقلیــد

روز چهارم:
بازدیــد�از�جاذبــه�هــای�اقلیــد�/�حرکــت�بــه�ســمت�تنــگ�بــراق�و�بازدیــد�

از�آن
�بازگشت�به�شیراز

ــع�اســت�� ــیراز�واق ــری�شــهر�ش ــروز�در�شهرســتان�مرودشــت،�در��۸۰کیلومت کامفی
ــو�و� ــدم،�ج ــه�گن ــی�از�جمل ــار�آن�محصوالت ــت�و�در�کن ــج�اس ــی�آن�برن محصــول�اصل
ســایر�غــالت�کشــت�می�شــود��در�ســال�۸۹بخــش�کــر�معــروف�بــه�بخــش�کامفیــروز�
شــمالی�از�بخــش�کامفیــروز�جــدا�شــد��ایــن�بخــش�بــه�بخــش�کامفیــروز�شــمالی�نیــز�

معــرف�اســت�
روز اول:

�حرکــت�از�شــیراز�بــه�ســمت�ســپیدان�و�ادامــه�مســیر�تــا�یاســوج�و�ســی�ســخت/�
بازدیــد�از�روســتای�کریــک�و�کوخــدان�اقامــت�در�ســی�ســخت

روز دوم:
ــه�ســمت� ــی�نظیــر�ســی�ســخت/�حرکــت�ب ��بازدیــد�از�چشــمه�ها�و�طبیعــت�ب

لــردگان/�اقامــت�در�لــردگان
روز سوم:

�حرکــت�بــه�ســمت�آتشــگاه/�بازدیــد�از�مجموعــه�آبشــارهای�آتشــگاه/�حرکــت�به�
ســمت�لــردگان/�اقامت�در�لــردگان

روز چهارم:
�حرکــت�بــه�ســمت�بلداجــی/�بازدیــد�از�تــاالب�چغاخــور�و�مرقــد�امامــزاده�حمــزه�

علــی�)ع(/�حرکــت�بــه�ســمت�اقلید/اقامــت�در�اقلیــد
روز پنجم:

ــد�از�آن�/� ــراق�وبازدی ــه�ســمت�تنــگ�ب ــه�هــای�اقلید/حرکــت�ب ــد�از�جاذب �بازدی
حرکــت�بــه�ســمت�تنــگ�بســتانک

�بازگشت�به�شیراز

کامفـیروز 
گشت ٥روزه

اقلیـد 
گشت ٤روزه
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منطقــه�کهکــران�و�ســاران�در�فاصله��۴۵کیلومتري�شــهر�اردکان�و��۱۲۰کیلومتري�
شــهر�شــیراز�در�دهســتان�شــش�پیــر�بخــش�همایجــان�شهرســتان�ســپیدان�قــرار�
ــم�اندازهاي� ــال�و�چش ــان�کهنس ــر�آب،�درخت ــمه�هاي�پ ــود�چش ــت��وج ــه�اس گرفت
ــه�در�دره�اي�سرســبز�و� ــه�داده�اســت��منطق ــن�منطق ــه�ای ــي�خاصــي�ب ــع،�زیبای بدی
پــرآب�در�نزدیکــي�کــوه�رنــج�و�کوه�هــاي�بلنــد�زاگــرس�جنوبــي�قــرار�گرفتــه�اســت�
ــوط،� ــاي�بل ــیده�از�جنگل�ه ــتاني�و�پوش ــیري،�کوهس ــي�سردس و�داراي�آب�و�هوای
ــن� ــات�و�هم�چنی ــي�در�ارتفاع ــرا،�کاج�وحش ــون،�اف ــرا،�گ ــه،�کتی ــي،�بن ــادام�کوه ب

ــواع�گیاهــان�دارویــي�و�کمیــاب�اســت� گیاهانــي�ماننــد�جاشــیر�و�پیلــر�و�ان
روز اول:

�حرکــت�از�شــیراز�بــه�ســمت�نورآبــاد،�بازدیــد�از�منطقــه�تفرجگاهــی�چهــل�
چشــمه�)امــکان�صــرف�ناهــار�از�قبــل�آمــاده�شــده(�ادامــه�مســیر�بــه�ســمت�نورآبــاد�
ــز� ــت�در�مراک ــه�و�اقام ــی�منطق ــی�و�طبیع ــای�تاریخ ــار�و�جاذبه�ه ــد�از�آث و�بازدی

اقامتــی
روز دوم:

�حرکــت�بــه�ســمت�تنــگ�تامــرادی�و�بازدیــد�ادامــه�مســیربه�ســمت�یاســوج�
و�بازدیــد�از�جاذبــه�هــای�تاریخــی�و�طبیعــی�منطقــه��و�اقامــت�در�مراکــز�اقامتــی

روز سوم:
ــای� ــا�و�جاذبه�ه ــم�اندازه ــد�از�چش ــپیدان�و�بازدی ــمت�س ــه�س ــت�ب �حرک
طبیعــی�)تنــگ�تیــزاب،�آبشــار�مارگــون(�امــکان�صــرف�ناهــار�از�پیــش�تهیــه�شــده�
در�کنــار�جاذبه�هــای�طبیعــی�و�یــا�امــکان�صــرف�ناهــار�و�اقامــت�در�شــهر�ســپیدان�
ــت�در� ــکان�اقام ــران�)ام ــمت�کهک ــه�س ــیر�ب ــه�مس ــود�دارد��ادام ــف�وج و�پوالد�ک
ــه�هــای�ایــن�روســتا�تنــگ�گمبیــل�و� اقامــت�گاه�هــای�روســتایی(�بازدیــد�از�جاذب

چشــمه�شــش�پیــر
�بازگشت�به�شیراز

�فصل�مناسب�سفر:�بهار�و�تابستان

کهکـران
تنگ تامرادیگشت ٢روزه
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کندوکاو 
درصـفر مرزی

کوه آرارات و 
آتشفشان های خاموش

 دو قلو، و یک روز 
فرح بخش برای نقاش 

تا کلیسای مریم مقدس را 
به تصویر بکشد

یادداشت های سفر به ماکو

گزار ش و عکس: سروش نفیسی
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ــه�نقشــه�ایــران� ماکــو،�شهرســتانی�در�نقطــه�مــرزی�ایــران�و�در�گــوش�گرب
جاذبه�هــای�نهفتــه�ای�دارد��بــرای�رســیدن�بــه�ماکــو�عــالوه�بــر�مســیر�زمینــی�
ــا� ــار�و�ی ــا�قط ــوان�ب ــافت�دارد�می�ت ــران�مس ــر�از�ته ــدود��۸۷۵کیلومت ــه�ح ک
ــان� ــش�رو،�هم�چن ــای�پی ــا�گرانی�ه ــی�ب ــزی�داشــت��منته ــز�برنامه�ری ــا�نی هواپیم
پیمایــش�مســیر�زمینــی�بــا�خــودرو�گزینــه�اول�اســت��ســفر�را�بــرای�یــک�هفتــه�
ــو� ــتان�ماک ــمت�های�شهرس ــه�قس ــه�هم ــم�ب ــا�بتوانی ــم�ت ــزی�کردی برنامه�ری
ســرک�بکشــیم��بــرای�اســکان،�تنهــا�هتــل�شــهر�را�کــه�مربــوط�بــه�هتل�هــای�
جهانگــردی�می�شــد�انتخــاب�کردیــم��هتــل�جهانگــردی�ماکــو�در�ســه�طبقــه�و�

حــدود��۳۰اتــاق�دارد�و�تقریبــا�در�وســط�ایــن�شــهر�قــرار�گرفتــه�اســت��
ــا�ســه�خــودروی�شاســی��بلنــد�طبــق�برنامه�ریــزی�ســاعت��۴صبــح� گــروه�ب
از�تهــران�راه�افتادنــد��مســیر�تهــران�بــه�قزویــن�و�تبریــز�کــه�اتوبــان�اســت�و�از�
تبریــز�بــه�ماکــو�نیــز�راه�تقریبــا�در�همــه�مســیر�دوبانــده�اســت�کــه�بــا�وجــود�
ــار�ترانزیــت�ترکیــه�و�ایــران�گاهــی�ترافیــک�ســنگین�دارد�� تریلر�هــای�حمــل�ب
ــا�احتیــاط� ــن�قســمت�از�مســیر�را�گــروه�ب ــی،�ای ــه�دلیــل�عــدم�آشــنایی�قبل ب
بیشــتری�بــه�پیــش�می�بــرد�تــا�بــه�شــهر�رســیدیم��اطالعاتــی�از�ایــن�اســتان�و�

ــم: ــت�آوردی ــتان�به�دس شهرس

«اســتان�آذربایجــان�غربــی�در�شــمال�غربــی�تریــن�نقطــه�جغرافیایــی�ایــران�
ــن� ــتردگی�دارد��ای ــع�گس ــر�مرب ــدود��۳۷۴۱۱کیلومت ــه�در�ح ــده�ک ــع�ش واق
ــای� ــود�بناه ــی�و�وج ــی�غن ــینه�تاریخــی�و�فرهنگ ــودن�پیش ــا�دارا�ب ــتان�ب اس
ــه�شــمار�مــی�رود�کــه� ــران�ب تاریخــی�یکــی�از�مناطــق�باســتانی�و�تاریخــی�ای
همــواره�زیســتگاه�مجموعــه�ای�از�اقــوام�و�فرهنگ�هــای�گوناگــون�بــوده�اســت��
ایــن�اســتان��۱۷شهرســتان�دارد�کــه�شــهر�ارومیــه�در�مرکزیــت�آن�در�نقشــه�
تقســیمات�کشــوری�ثبــت�شــده�اســت،�آب�و�هــوای�ایــن�اســتان�نیــز�تحــت�
تاثیــر�جریــان�آب�و�هــوای�مرطــوب�اقیانــوس�اطلــس�و�دریــای�مدیترانــه�قــرار�

گرفتــه�اســت�»
شــهر�ماکــو�در��۲۷۶کیلومتــری�شــمال�شــرقی�ارومیه�پیشــینه�تاریخــی�دارد��
ــالد�مســیح� ــل�از�می ــه�ســده�اول�قب ــو�را�ب ــی،�ســاکنان�قدیمــی�ماک روایت�های
مرتبــط�می�دانــد�کــه�مــردم�ایــن�شــهر�مذهــب�زرتشــتی�داشــتند��ایــن�شــهر�
را�ماغ�کــوی�یعنــی�شــهر�روحانیــان�زرتشــتی�می�گفتنــد�و�بعضــی�نیــز�از�ماکــو�
بــه�معنــی�چــراگاه�در�زبــان�ارمنــی�یــاد�می�کننــد�کــه�بــه�دلیــل�چراگاه�هــای�

بــزرگ�در�اطــراف�ایــن�شــهر�ایــن�نــام�را�روی�آن�گذاشــته��انــد�
ــه،�آذربایجــان،� ــرزی�و�همســایگی�کشــورهای�ترکی ــر�م ــن�شــهر،�در�صف ای

ارمنســتان�حــال�و�هــوای�مخصــوص�بــه�خــود�را�دارد��بــه�همیــن�خاطــر�یکــی�از�
هفــت�منطقــه�آزاد�تجــاری�ایــران�اســت�کــه�بــه�دلیــل�موقعیــت�طبیعــی�خاص�
خــود�از�دیگــر�شــهرهای�ایــران�متمایــز�اســت��در�نــگاه�اول��ســنگ�و�کوه�هــای�
ــی� ــه�گوی ــرد�ک ــا�ک ــروه�الق ــه�گ ــاس�را�ب ــن�احس ــهر،�ای ــرف�ش ــع�دو�ط مرتف
ــه�از� ــار�ک ــه�زنگم ــهر�رودخان ــل�ش ــم��در�داخ ــران�آمده�ای ــنگی�ای ــهر�س ــه�ش ب
کوه�هــای�مــرزی�ایــران�و�ترکیــه�سرچشــمه�lی�گیــرد�و�در�شهرســتان�پلدشــت�
ــن� ــه�از�مهم�تری ــه�ای�ک ــاب�دارد��رودخان ــچ�و�ت ــزد�پی ــه�ارس�می�ری ــه�رودخان ب
عوامــل�موثــر�بــر�اقلیــم�منطقــه�ماکــو�بــه�شــمار�مــی�رود��وجــه�تســمیه�نــام�آن�
از�ترکیــب�واژه�زنــگ�بــه�معنــای�ســیاه�و�مــار�اســت�کــه�بــه�دلیــل�بســتر�ســیاه�
ــگ�کــرده�کــه� ــه�مــاری�ســیاه�رن ــن�رود�را�شــبیه�ب ســنگ�های�بازالتــی�آن،�ای
از�میــان�دره�هــای�ژرف�منطقــه�بــا�پیــچ�و�خــم�فــراوان�عبــور�می�کنــد�و�پــس�از�
رســیدن�بــه�شــهر�آن�را�بــه�دو�قســمت�شــمالی�و�جنوبــی�بخش�بنــدی�کــرده�
اســت��قســمت�جنوبــی�در�دامنــه�کــوه�ســبد�و�بخــش�شــمالی�نیــز�در�دامنــه�

کــوه�قیــه��
شــهر�ماکــو�در�دره�ای�بیــن�ایــن�دو�کــوه�بــه�طــول��۱۲کیلومتــر�و�عرضــی�
ــر�آرام�گرفتــه�اســت��دیواره�هــای�بلنــد�عمــودی� ــا��۲کیلومت ــر�ت بیــن��۲۰۰مت
ــار�از� ــه�زنگم ــور�رودخان ــر�و�عب ــا�از�یکدیگ ــم�دیواره�ه ــه�ک ــوه،�فاصل ــن�دو�ک ای
میــان�شــهر�زیبایــی�آن�را�دو�چنــدان�می�کنــد��در�میــان�شــهرهای�ایــران�ایــن�

زیبایــی�و�اقلیــم�خــاص�معمــوال�کــم�نظیــر�اســت�
کاخ�و�مــوزه�باغچــه�جــوق،�عمــارت�کاله�فرنگــی،�گــور�دخمــه�فرهــاد،�حمــام�
ــه� ــی�خــان�بیــات،�خان ــه�عل ــی�خــان،�خان ــه�صفرغل تاریخــی�شــهر�ماکــو،�خان
ســنگی�جمــال�خــان�تیمــوری،�پــل�تاریخــی�پنــج�چشــمه،�پــل�قلعــه�جــوق،�
ســاختمان�بانــک�ملــی�ماکــو،�چشــمه�ثریــا،�قلعــه�هــای�قدیمــی�راوز�و�قلعــه�
ســیاه،�آبشــار�قلعــه�جــوق،�تــاالب�آغ�گل�از�دیدنی�هایــی�اتــس�کــه�گردشــگران�

ــد� ــم�نمی�اندازن آن�را�از�قل
ــا�اســکان�در�هتــل��جهانگــردی�ماکــو،�بــرای�روزهــای�بعــد�برنامه�ریزی�هــا� ب
را�مــرور�کردیــم��گــروه�در�البــی�هتــل�بــه�مشــورت�و�تعییــن�مســیر�پرداخــت�
ــمت� ــه�س ــه�ب ــرف�صبحان ــس�از�ص ــد�پ ــا�در�روز�بع ــد�ت ــن�ش ــر�ای ــرار�ب و�ق

تاالب�هــای�آن�برویــم�
ــای� ــده�ج ــورت�پراکن ــه�ص ــتان�ب ــو�در�شهرس ــتان�ماک ــای�شهرس تاالب�ه
ــل� ــورت�کام ــه�ص ــد�دو�روز�را�ب ــا�بای ــاالب�ه ــن�ت ــدن�ای ــرای�دی ــد��ب گرفته�ان
ــذت� ــای�آن�ل ــی�از�زیبایی�ه ــه�خوب ــوان�ب ــا�بت ــت�ت ــت�گذاش ــودرو�وق ــا�خ و�ب
بــرد���مســیر�بیشــتر�آســفالت�اســت�بــه�جــز�مواقعــی�کــه�در�جاده�هــای�شوســه�
اطــراف�ایــن�تاالب�هــا�و�بــرای�رســیدن�بــه�بعضــی�از�آن�هــا�از�جــاده�آســفالت�

ــویم� ــارج�می�ش خ
ــا� ــی�و�ب ــی�و�دایم ــای�فصل ــودن�تاالب�ه ــل�دارا�ب ــه�دلی ــو�ب ــتان�ماک شهرس
وجــود�غــذای�کافــی�بــرای�پرنــدگان�مهاجــر�در�ایــن�تاالب�هــا،�محــل�مناســبی�
ــی� ــدگان�بوم ــور�پرن ــن�ط ــر�و�همی ــدگان�مهاج ــی�پرن ــرت�فصل ــرای�مهاج ب
ــنده� ــرمای�کش ــرار�از�س ــرای�ف ــیه�و�ب ــه�از�روس ــی�ک ــت،�پرندگان ــه�اس منطق
ــد�و�در� ــرت�می�کنن ــتان�مهاج ــن�شهرس ــای�ای ــه�تاالب�ه ــیبری�ب ــه�س منطق
ــه� ــر�ب ــدگان�مهاج ــتند��از�پرن ــا�هس ــاالب�ه ــن�ت ــان�ای ــتان�مهم ــول�زمس ط
ــزرگ�و� ــفید�ب ــانی�س ــتری�پیش ــاز�خاکس ــه�غ ــوان�ب ــو�می�ت ــای�ماک تاالب�ه
ــی،�اردک�بلوطــی،�اردک� ــر�حنای ــبز،�اردک�س ــو،�اردک�سر�س کوچــک،�فالمینگ

ــرد� ــاره�ک ــک�اش ــی�کوچ ــلیم�طوق ــک�و�س ــیم�کوچ ارده�ای،�کش
ــطلو،� ــون�االب�ش ــتان�چ ــن�شهرس ــای�ای ــه�تاالب�ه ــی�ب ــیر�دسترس در�مس
ــاالب�کنیکــو� ــالغ،�ت ــاالب�قــره�ب ــوراالن،�ت ــاالب�مــرزی�ب ــاالب�یاریــم�قیــه،�ت ت
و�تــاالب�آغ�گل�آثــار�طبیعــی�و�چشــم�اندازهــای�منحصــر�بــه�فــردی�همچــون�

ــود� ــده�می�ش ــاص�دی ــتانی�خ ــار�باس ــو�آرارات�و�آث ــای�دوقل کوه�ه
ــه� ــی�ک ــو�و�دره�های ــراف�ماک ــای�اط ــات�و�دره�ه ــدن�در�ییالق ــا�ش ــی�ره دم
ــی� ــوع�اقلیم ــا�و�تن ــتر�آن�ه ــر�آب�در�بس ــای�پ ــودن�رودخانه�ه ــل�دارا�ب ــه�دلی ب
قابــل�توجــه،�مــورد�توجــه�گردشــگران�قــرار�می�گیــرد،��خالــی�از�لطــف�نیســت��
ایــن�دره�هــای�عمیــق�عمومــا�رودهــای�دائمــی�را�در�خــود�جــای�داده�انــد�و�بــا�

شهر ماکو در دره ای بین 
این دو کوه به طول ۱۲ 
کیلومتر و عرضی بین 

۲۰۰ متر تا ۲ کیلومتر آرام 
گرفته است. دیواره های 

بلند عمودی این دو کوه، 
فاصله کم دیواره ها از 

یکدیگر و عبور رودخانه 
زنگمار از میان شهر زیبایی 

آن را دو چندان می کند. 
در میان شهرهای ایران این 
زیبایی و اقلیم خاص معموال 

کم نظیر است
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ــش� ــه�نمای ــگفت�انگیزی�را�ب ــم�انداز�ش ــب،�چش ــی�مناس ــش�گیاه ــود�پوش وج
ــن� ــهری�و�هم�چنی ــق�ش ــه�مناط ــا�ب ــن�دره�ه ــک�ای ــه�نزدی ــد��فاصل می�گذارن
دسترســی�آســان�بــه�ورودی�دره�هــا�از�مزیت�هــای�دره�هــای�منطقــه�ماکــو�اســت�
ــل�شــود� ــرای�گردشــگری�خــاص�تبدی ــه�ای�خــاص�ب ــه�منطق ــد�ب کــه�می�توان
ــن�منطقــه�ســنگ�های�بازالتــی�در�عرصــه� یکــی�از�دیدنی�هــای�طبیعــی�ای
ــه�دلیــل�فــوران�آتشفشــانی�کوه�هــای�آرارات� وســیعی�از�منطقــه�اســت�کــه�ب
ــق� ــد��از�مناط ــود�آمده�ن ــه�وج ــا�ب ــا�و�ماگماه ــن�گدازه�ه ــدن�ای ــش�ش و�پخ
ــده�مــی�شــود،�دره� ــه�راحتــی�دی ــده�زمیــن�شناســی�ب خاصــی�کــه�ایــن�پدی
ــیر� ــو�و�در�مس ــتان�ماک ــری�شهرس ــی�در��۲۵کیلومت ــالر�دره�س ــی�ایالن بازالت
ــه�دره� ــه�ب ــن�دره�ک ــت��ای ــاهده�اس ــل�مش ــی�قاب ــه�خوب ــق�ب ــتای�آواجی روس
ــتان� ــی�شهرس ــتای�بدول ــری�روس ــه�کیلومت ــهرت�دارد�در�س ــز�ش ــا�نی ماره
ــن�دره،� ــوازات�جــاده�آواجیــق��جــا�خــوش�کــرده�اســت��در�ای ــه�م ماکــو�و�ب
ــم� ــای�ک ــی�از�نمونه�ه ــن�دره�یک ــداد�ای ــی�در�امت ــتون�های�منشــوری�بازالت س
ــرد�در�جهــان�اســت�کــه�حاصــل�انجمــاد�گدازه�هــای� ــه�ف ــر�و�منحصــر�ب نظی
ــاد� ــی�از�انجم ــاض�ناش ــت��انقب ــی�اس ــوم�زمین�شناس ــانی�در�دوره�س آتشفش
ــته�و�در� ــر�گذاش ــر�اث ــر�یکدیگ ــه�ب ــه�ای��۱۲۰درج ــه�زاوی ــا�فاصل ــا�ب گدازه�ه
نتیجــه�تاثیــر�ایــن�نیروهــا،�تــوده�آذریــن�در�جهــت�قائــم�بــه�ســتون�های�شــش�
گــوش�مســتقیم�تبدیــل�شــده�و�رو�بــه�بــاال�حرکــت�کــرده�اســت��ایــن�دره�را�
بــرای�روز�چهــارم�برنامــه�ریــزی�کــرده�بودیــم�و�بــه�دلیــل�نزدیکــی�بــه�شــهر�
ماکــو�توانســتیم�عــالوه�بــر�دیــدن�آن�بــرای�صــرف�ناهــار�بــه�شــهر�برگردیــم�و�
بــرای�بعــد�از�ظهــر�نیــز�بــه�دیــدن�دیگــر�پدیــده�زمیــن�شناســی�راهــی�شــویم�
نمی�شــود�از�زیبایی�هــای�ماکــو�یــاد�کــرد�امــا�رشــته�کــوه�آرارات�را�نادیــده�
ــا�شــمال� گرفــت��نمایــی�کلــی�از�ایــن�کــوه�دلفریــب�در�مناطــق�هــم�مــرز�ب
شــرق�ترکیــه�می�بینیــم�کــه�خــود�بــه�جاذبــه�ای�در�ایــن�شهرســتان�در�آمــده�
ــق� ــر�تقســیمات�کشــوری�متعل ــا�از�نظ ــته�کوه�ه ــن�رش ــه�ای ــا�وجــودی�ک و�ب
ــی�را� ــا�نیســت،�خــود�ابهــت�خاصــی�را�داشــته�و�احســاس�خوب ــه�کشــور�م ب

ــران�و�جمهــوری� ــرز�ای ــد��رشــته�کــوه�آرارات�در�م ــده�منتقــل�می�کن ــه�بینن ب
نخجــوان�و�ارمنســتان�قــرار�دارد�و�دارای�دو�قلــه�آتشفشــانی�خامــوش�اســت�کــه�

بــه�خوبــی�از�مناطــق�مختلــف�شهرســتان�ماکــو�قابــل�مشــاهده�اســت�
روز�پنجــم�ســفر�مــا�بــه�کلیســا�گــردی�گذشــت��ماکــو�و�دشــت�آرارات�بــا�
توجــه�بــه�بقایــای�آثــار�تاریخــی،�ســرزمینی�بــا�قدمــت�بیــش�از�هشــت�هــزار�
ــوص� ــه�خص ــی�ب ــای�مذهب ــار�و�بناه ــن�آث ــودن�ای ــا�دارا�ب ــتند�و�ب ــال�هس س
ــالمت�آمیز� ــی�مس ــی�و�زندگ ــل�فرهنگ ــای�تعام ــان�گوی ــاد�و�زب ــاها،�نم کلیس
ــا� ــن�کلیســاها�ب ــه�شــمار�مــی�رود��ای ــی�ب ــه�گیت ــن�پهن ــف�در�ای ــان�مختل ادی
ــی� ــه�یک ــه،�ب ــن�منطق ــال�ها�در�ای ــن�س ــه�طــی�ای ــوام�ارامن ــودن�اق ــود�نب وج
ــت� ــده�اس ــل�ش ــو�تبدی ــه�ماک ــی�منطق ــگری�و�تاریخ ــای�گردش از�جذابیت�ه
از�نخســتین�گروه�هــای�مردمــان�ارمنــی�می�تــوان�دوران�حضــور�آنــان�
در�دوره�هخامنشــیان�اشــاره�کــرد�کــه�در�میــان�دیگــر�اقــوام�ایرانیــان�
کــوچ� فرمــان� عثمانــی،� و� ایــران� جنگ�هــای� زمــان� در� می�زیســته�اند��
ــد�و� ــادر�ش ــاس�ص ــاه�عب ــوی�ش ــت�آرارات�از�س ــا�و�دش ــه�جلف ــه�منطق ارامن
ــران� ــوب�ای ــان�و�جن ــوی�اصفه ــه�س ــکل�ب ــته�های�متش ــا�در�دس ــن�گروه�ه ای
حرکــت�کردنــد��پیروزی�هــای�شــاه�عبــاس�طــی�ایــن�نبردهــا�ســبب�شــد�تــا�
ــرای�رویارویــی� ــه�فرماندهــی�جغــال�پاشــا�ب عثمانیــان�ســپاهی�قدرتمنــد�را�ب
ــه�ســوی� ــه�ســرعت�ب ــن�ســپاه�ب ــه�کننــد��ای ــه�ارمنســتان�روان ــان�ب ــا�صفوی ب
ــاه�عباس� ــل،�ش ــرد��در�مقاب ــروی�ک ــت�آرارات�پیش ــان�در�دش ــع�صفوی مواض
ــگاه�داشــتن�لشــکریان� ــد�و�به�منظــور�دور�ن ــت�عقب�نشــینی�کن ــم�گرف تصمی
ــام� ــتور�داد�تم ــا�دس ــوان�آن�ه ــف�ت ــان�و�تضعی ــای�آذربایج ــی�از�مرزه عثمان
ــه� ــه�ویران ــود�ب ــش�متصــرف�شــده�ب ــه�در�طــی�نبردهای مناطــق�و�نواحــی�ک
تبدیــل�شــوند�تــا�لشــکریان�عثمانــی�بــه�هیــچ�پناهــگاه�و�آذوق�هــای�دسترســی�

ــند�� ــته�باش نداش
پیــرو�فرمــان�شــاه�عباس�کل�ایــن�نواحــی�بایــد�خالــی�از�ســکنه�می�شــدند�و�
فرماندهــان�نظامــی�و�ســرداران�صفــوی�موظــف�بودنــد�ســاکنان�را�وادار�بــه�ترک�

خانه�هایشــان�و�کــوچ�بــه�داخــل�ایــران�کننــد��ایــن�گروه�هــا�بــه�ســوی�گیــالن،�
ــز� ــرای�جمعــی�از�روســتاییان�نی ــه�شــدند��ب ــن�و�اصفهــان�روان ــدران،�قزوی مازن
امکانــات�ســکونتی�در�روســتاهای�اطــراف�اصفهــان�فراهــم�شــد��بدیــن�ترتیــب�
مناطــق�پیرامونــی�کــوه�آرارات�از�جملــه�ماکــو،�خــوی�و�جلفــا�خالــی�از�ارامنــه�
ــای� ــه�ه ــه�در�منطق ــوام�ارامن ــود�اق ــی�از�نب ــل�محکم ــود�دلی ــن�خ ــد��ای گردی
شهرســتان�ماکــو�اســت��شهرســتانی�کــه�هنــوز�کلیســاهای�خاصــی�را�در�خــود�
جــای�داده�و�مراســم�خاصــی�در�طــول�ســال�توســط�ارامنــه�طــی�روزهایــی�در�
آن�هــا�بــه�اجــرا�در�مــی�آیــد��از�بیــن�کلیســاهایی�کــه�در�ایــن�شهرســتان�واقــع�
ــوده�و�هنــوز�هــم�در�مراســم�ذکــر�شــده�از� شــده�دو�کلیســا�پابرجــا�و�ســالم�ب
آنهــا�اســتفاده�مــی�شــود��کلیســای�تادئــوس�مقــدس�و�کلیســای�مریــم�مقــدس�
ــره�کلیســا�در�جنــوب�شهرســتان�ماکــو�و� ــا�ق ــوس�مقــدس�ی کلیســای�تادئ
ــام� ــن�ن ــه�همی ــتایی�ب ــار�روس ــدران�در�کن ــرقی�چال ــمال�ش ــری�ش �۲۰کیلومت
ــع� ــور�واق ــه�ای�محص ــون�قلع ــدور�همچ ــای�م ــا�برج�ه ــاری�ب ــان�حص و�در�می
شــده�اســت��ایــن�بنــا�به�علــت�وجــود�قبــر�تادئــوس�مقــدس�کــه�در�ســال��۶۶
میــالدی�بــه�دســتور�پادشــاه�وقــت�ارمنســتان�کشــته�شــد،�بــرای�ارامنــه�دارای�
ارزش�مذهبــی�زیــادی�اســت�مضافــا�بــر�این�کــه�تادئــوس�همــراه�بــا�دو�تــن�از�
حواریــون�عیســی�مســیح)ع(�بــه�شــهادت�رســیده�و�بــه�همیــن�علــت�از�زمــان�
ــه� ــم�ارامن ــای�مه ــن�کلیســا�یکــی�از�زیارتگاه�ه ــکان�ای ــن�م ــن�وی�در�ای تدفی
شــده�تــا�آن�جــا�کــه�بــا�رســمیت�یافتــن�دیــن�مســیح�در�ارمنســتان�بــه�ســال�
�۳۰۱میــالدی�ایــن�محــل�جــزو�اولیــن�مکان�هایــی�بــود�کــه�در�آن�کلیســایی�
ــه� ســاخته�شــد��قرن�هاســت�کــه�همــه�ســاله�ارامنــه�طــی�مراســم�ویــژه�ای�ب
زیــارت�ایــن�مــکان�شــتافته�و�چندیــن�روز�را�بــه�دعــا�و�نیایــش�می�پردازنــد�
بنــای�ایــن�کلیســا��۱۱۰متــر�طــول��و��۵۳متــر�عــرض�دارد�و�از�دو�بخــش�
ــواری�از� ــیله�دی ــه�وس ــه�ب ــت�ک ــده�اس ــکیل�گردی ــکونی�تش ــی�و�مس مذهب
یکدیگــر�جــدا�شــده�انــد��بنــای��کلیســا�از�داخــل�به�شــکل�صلیــب�و�از�خــارج�

ــت� ــوش�اس ــکل�چهارگ به�ش

ــی� ــالگرد�یک ــه�س ــه�ب ــا�توج ــه�ب ــا�ک ــره�کلیس ــادی�ق ــی�عب ــم�آیین مراس
از�حواریــون�مســیح�در�ایــن�منطقــه�برگــزار�می�شــود�از�جملــه�مراســم�
دارای� گوناگــون� از�جهت�هــای� کــه� اســت� ارامنــه� اقلیت�هــای�مذهبــی�
ــر� ــم�ب ــن�مراس ــزاری�ای ــان�برگ ــت،�زم ــود�اس ــه�خ ــص�ب ــای�مخت ویژگی�ه
اســاس�تقویــم�شمســی�ممکــن�اســت�هــر�ســاله�از��۲۵تیــر�تــا�هفتــه�نخســت�

ــد��� ــر�باش ــاه�متغی ــرداد�م م
ــه�در��۱۲ ــت�ک ــدس�اس ــم�مق ــا�مری ــای�زور�زور�ی ــر�کلیس ــای�دیگ کلیس
کیلومتــری�شــمال�غــرب�قــره�کلیســا�قــرار�دارد��ایــن�کلیســا�تــا�اوایــل�قــرن�
�۱۷میــالدی�و�اوج�جنگ�هــای�ایــران�و�عثمانــی�بــه�فعالیــت�خــود�ادامــه�داد�
و�از�آن�تاریــخ�بــه�بعــد�به�تدریــج�متروکــه�مانــد��بنــای�اولیــه�ایــن�کلیســا�در�
ــه�ارتفــاع��۵۰متــر�باالتــر�از�ســطح�دره�قــرار� ــه�قره ســو�و�ب دره�بســتر�رودخان
داشــته�اســت�ولــی�به�علــت�این�کــه�پــس�از�آبگیــری�ســد�بــارون�ممکــن�بــود�
در�عمــق�دریاچــه�پشــت�ســد�قــرار�بگیــرد،�توســط�ســازمان�میــراث�فرهنگــی�
ــات� ــه�ارتفاع ــا�ب ــه�آذربایجــان�تمام ــری�ارامن ــا�همــکاری�شــورای�خلیفه�گ و�ب

کنــار�دریاچــه�منتقــل�و�در�آن�نقطــه�مجــددا�بازســازی�شــد�
مجموعــه�کلیســاهای�آذربایجــان�در�شــمال�غــرب�ایــران�و�منطقــه�
آذربایجــان�از�ســه�کلیســا�بــه�آییــن�ارمنــی�مســیحی�شــامل�قــره�کلیســا�یــا�
ســنت�تادئــوس،�ســنت�اســتپانوس�و�کلیســای�کوچــک�زورزور�در�ســال��۲۰۰۸

ــیده�اند� ــت�رس ــه�ثب ــکو�ب ــی�یونس ــراث�جهان ــت�می ــالدی�در�فهرس می
جــا�دارد�در�ایــن�جــا�از�غذاهــای�ســنتی�کــه�در�شهرســتان�ماکــو�طبــخ�و�
اســتفاده�مــی�شــده�نــام�ببریــم،�غذاهایــی�کــه�هــم�اکنــون�بــه�دلیــل�پیشــرفت�
ســبک�زندگــی�بــه�ســمت�مدرنیــزه�در�حــال�فراموشــی�اســت��از�ایــن�غذاهــای�
ه،�اومــاج�آشــی،�آجیلــی� محلــی�می�تــوان�بــه�:�چهمــه�یــا�چکمــه،�شــوربا،�ُحــرَّ
ــان� ــا�در�زب ــی�ی ــادور�اش ــه،�بام ــی�خاگین ــان�فارس ــه�زب ــا�ب ــاخ�ی آش،�گیگان
ــو،� ــته�پل ــی،�رش ــوش�آش ــه�ج ــه،�کل ــه،�یِتیمچ ــی�آش�گوج ــه�معن ــی�ب فارس

قیســاوا�نــام�بــرد�

 دره و منشورهای بازالتی و قره کلیسا که مکانی ارزشمند برای زیارت مسیحیان به شمار می رود تاالب آق گل 
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بنــا�بــه�آخریــن�برآوردهــا�در�اقتصــاد�ملــی�ایــران�در�چنــد�ســال�اخیــر�ســهم�
ــور� ــه�ط ــا��۵درصــد�و�ب ــن��۲ت ــی�بی ــص�داخل ــع�دســتی�در�محصــول�ناخال صنای

ــوده�اســت��* متوســط��۳/۵درصــد�ب
ــع�خودروســازی�)۲/۷درصــد(�و� ــا�ســهم�صنای ــن�ســهم�در�مقایســه�ب ــه�ای البت
صنایــع�پتروشــیمی�)۲درصــد(،�معــدن�)۱درصــد(�بــه�نســبت�بــاال�و�از�ایــن�حیــث��
ــد� ــا��۱۶درص ــن��۸ت ــهم�بی ــن�س ــد�ای ــورهای�روبه�رش ــت��در�کش ــت�اس ــا�اهمی ب
اســت��کشــورهای�رقیــب�ایــران�در�بــازار�و�تولیــد�جهانــی�عبارتنــد�از�چیــن،�هنــد�

و�ترکیــه�
در�دوره��۸ســاله�دولــت�احمــدی�نــژاد�کــه�محصــوالت�ســاخت�چیــن�به�ســرعت�
شــروع�بــه�رســوخ�در�همــه�ی�اقتصــاد�ایــران�کردنــد،�محصــوالت�صنایــع�دســتی�
چینــی�نیــز�بــه�اقتصــاد�ملــی�ایــران�هجــوم�آوردنــد�به�نحــوی�کــه�در�فروشــگاه�های�
مخصــوص�ایــن�صنایــع�در�همــه�نقــاط�ایــران�شــاهد�حضــور�وســیع�آن�هــا�و�محــو�
شــدن�تدریجــی�صنایــع�بومــی�طــی�چنــد�ســال�اخیــر�بوده�ایــم��کســانی�کــه�در�
ــر� ــد�ب ــد�می�توانن ــور�کرده�ان ــزر�عب ــای�خ ــاره�ی�دری ــاده�ی�کن ــال�ها�از�ج ــن�س ای
ــه�جــز�دوره�ی�پــس� ایــن�تغییــر�و�ســقوط�غم�انگیــز�گواهــی�بدهنــد��به�هرحــال�ب
از�ســقوط�ناگهانــی�ارزش�پــول�داخلــی�و�بــروز�تــورم�شــدید،�نیمــی�از�میانــه�ســال�
۱۳۹۷)۲۰۱۸(�تــا�کنــون،�کــه�ســطح�مصــرف�تقریبــا�در�همــه�ی�زمینه�هــا�پاییــن�
آمــد،�خریــد�ایــن�محصــوالت�در�اقتصــاد�ایــران�ادامــه�یافــت�و�در�مــواردی�حتــی�

زیادتــر�هــم�شــد�
ــا�ایــن�مقدمــه�پرســش�مــا�در�ایــن�مقالــه�ایــن�اســت�کــه�آیــا�در�ســال�های� ب
پایانــی�دهــه�دوم�قــرن�بیســت�و�یکــم�بایــد�بــر�افزایــش�تولیــد�در�ســرمایه�گذاری�

برای�و�تخصیــص�نیــروی�انســانی�در�ایــن�رشــته�پافشــاری�و�
ــن� ــد�چی ــای�مانن ــر�رقب ــی�در�براب ــران�عقب�ماندگ جب
ــه� ــع�ب ــن�کــه�اجــازه�داد�ایــن�صنای ــا�ای ــدام�کــرد�ی اق
ــار�آن� ــد�و�در�کن ــه�دهن ــود�ادام ــی�خ ــرگ�تدریج م
فشــار�آورد�تــا��اقتصــاد�بــه�صنایــع�مــدرن�و�خــاص�

روی�آورد�و�چــرا؟
ســهم�صنایــع�دســتی�در�کل�محصــول�تولیــد�
ملــی�نمی�توانــد�از�حــد�معینــی�باالتــر�بــرود�حتــی�
اگــر�اقتصــادی�ماننــد�ایــران�مســتعد�ایــن�فعالیــت�

ــص� ــد�ناخال ــن�ســهم�در�تولی باشــد�و�پیشــاپیش�ای
ــاال�باشــد� داخلــی�ب

توجــه�داشــته�باشــیم�کــه�همــه�ی�کشــورها�در�
صنایــع�دســتی�اســتعداد�و�پذیرندگــی�ندارنــد��گاه�شــماری�از�

کشــورهای�همســایه�یــا�کشــورهای�واقــع�در�یــک�منطقــه�جغرافیایــی�در�تولیــد�
برخــی�از�تولیــدات�صنایــع�دســتی�مشــترکا�اســتعداد�دارنــد�امــا�ایــران�بــه�طــور�

ــت� ــی�اس ــتعداد�و�آمادگ ــتی�دارای�اس ــع�دس ــرادی�در�صنای انف
ــن� ــری�نســبی�در�ای ــا�دارای�برت ــای�اقتصــادی�کشــور�م ــا�معیاره ــن�ب همچنی
رشــته�اســت��بــه�دلیــل�تنــوع�فرهنگــی�و�اقلیمــی�و�پیشــینه�تاریخی�تولیــد�صنایع�
دســتی�در�ایــران�طیــف�گســترده�ای�از�محصــوالت�زیبــا،�ظریــف�و�متنــوع�تولیــد�
ــی�و� ــث�کم ــتعداد�از�حی ــن�اس ــر�ای ــال�های�اخی ــفانه�در�س ــه�متاس ــود�ک می�ش

کیفــی�لطمــه�خــورده�اســت�
ــد� ــت�تولی ــت�و�کمی ــوع،�کیفی ــر�تن ــر�ب ــل�زی ــم�مراح ــد�بدانی ــاید�الزم�باش ش

ــته�اند:� ــود�داش ــران�وج ــل�در�ای ــن�عوام ــد�و�ای ــتی�موثرن ــوالت�دس محص

 ســابقه�ی�اقتصــاد�مبتنــی�بــر�کشــاورزی�و�دامــداری�کــه�بــا�بازارهــای�فــروش�
شــهری�هــم�مرتبط�بــوده�باشــند��

 تمرکزهای�شهری�و�بازار�فروش
 فراوانی�مواد�اولیه�گیاهی�و�حیوانی�

 وجود�نیروی�کار�آماده�و�مجرب
ــه�بودجــه� ــرای�کمک�رســانی�ب ــه�عنــوان�نیرویــی�ب ــان�به�ویــژه�ب  رواج�کار�زن

ر نوا خا
 تنــوع�اقلیمــی�کــه�نیــاز�بــه�انــواع�پوشــاک�،�زیرانــداز،�روانــداز،�لــوازم�منــزل�و�

جــز�آن�را�پدیــد�مــی�آورد�
 گوناگونی�فرهنگ�و�آداب�و�رسوم
 زمینه�ها�و�عالیق�ذوقی�و�هنری
 مشوق�های�موثر�دولتی

 ارتباط�هــای�تجــاری�داخلــی�و�خارجــی�بیــن�مراکــز�تولیــد�
و�مراکــز�مصــرف

ــمت� ــه�س ــردم�ب ــی�م ــلیقه�ی�مصرف ــش�و�س  گرای
ــی ــع�بوم صنای

ــه� صنایــع�دســتی�توانایــی�ایجــاد�اشــتغال�را،�ب
ــد� ــروم�از�رش ــتایی�و�مح ــق�روس ــژه�در�مناط وی
ــن� ــا�ای ــت��ب ــی�،�دارا�اس ــرفت�فن ــی�پیش صنعت
ــت� ــرای�جمعی ــه�ب ــود�ک ــه�نمی�ش ــف�توصی وص
عامــل� بــر� همیشــه� کشــور� یــک� فزاینــده�ی�

اشــتغالزایی�ایــن�صنایــع�تکیــه�شــود��حفــظ�صنایــع�دســتی�کــه�بــرای�دوره�گــذار�
در�فراینــد�توســعه�اهمیــت�می�یابــد،��بیشــتر�به�خاطــر�حمایــت�از�هویــت�فرهنگــی�
ــه� ــه�ب ــان�فعالیــت�گردشــگری�و�تبلیغــات�ملــی�اســت�و�ن ــژه�در�جری کشــور�به�وی
خاطــر�آن�کــه�ایــن�صنایــع�می�تواننــد�موتــور�بــزرگ�یــا�کوچــک�رشــد�اقتصــادی�
باشــند��بــا�ایــن�وصــف�انــکار�نمی�تــوان�کــرد�کــه�فعالیــت�گردشــگری،�کــه�یــک�
فعالیــت�اقتصــادی�درآمــدزا�و�اشــتغال�زای�مهــم�اســت�و�در�توزیــع�مجــدد�درآمــد�و�
ثــروت�نیــز�ایفــای�نقــش�می�کنــد�و�ارتبــاط�مثبــت�تنگاتنــگ�بــا�تولیــد�و�عرضــه�ی�

ــگران،�دارد� ــد�گردش ــق�خری ــژه�از�طری ــتی،�به�وی ــوالت�دس محص
نگاهی�به�نقش�صنایع�دستی�در�اقتصاد�کشور�داشته�باشیم:

ــن� ــون�ت ــادل��۳/۵۲میلی ــی�کشــور�مع ــر�نفت ــادرات�غی ــال��۱۳۹۴کل�ص در�س
ــرم�کاالی� ــر�کیلوگ ــب�ارزش�ه ــن�ترتی ــود���بدی ــارد�دالر�ب ــه�ارزش��۴۲/۲میلی و�ب
صادراتــی�غیــر�نفتــی�کشــور��برابــر��بــا��۱۲دالر�بــود��ایــن�رقــم�معــادل�یک�بیســتم�
ــرفته� ــورهای�پیش ــی�در�کش ــرم�کاالی�صادرات ــر�کیلوگ ــی�ام�ارزش�ه ــک�س ــا�ی ت
ــورآالت� ــع�دســتی�)بی�احتســاب�زی ــال�ارزش�صــادرات�صنای ــن�س اســت��در�همی
ــون�دالر� ــادل�۱۷۴میلی ــراه�مســافر(�مع ــا�هم ــی�ی و��بی�احتســاب�صــادرات�چمدان
ــه� ــع�دســتی�ب ــرش�و�صنای ــن�ف ــن�ســال�معــادل��۱۲۰۰۰ت ــود��همچنیــن�در�ای ب
ــن�نشــان�دهنده�ی�ارزش� ــون�دالر�از�کشــور�صــادر�شــده�اســت��ای ارزش�۳۳۳میلی
ــا�صــادرات� ــی�هــر�کیلوگــرم�معــادل��۲۷/۷۵دالر�اســت�کــه�در�مقایســه�ب صادرات
کاالهــای�صنعتــی�پیشــرفته�و�دانــش�پایــه�ی�کشــورهای�صنعتــی�پیشــتاز،�ماننــد�
ــرات،�چیــزی�در� ــور�پزشــکی�و�مخاب ــه�ام ــوط�ب ــی�مرب ابزارهــای�دقیــق�و�دیجیتال
ــن�کشــورها� ــا�کل�صــادرات�ای ــر(�در�مقایســه�ب حــدود�یــک�صــدم�)�و�حتــی�کمت

ــا�یــک�چهلــم�اســت�� چیــزی�در�حــدود�یــک�ســی�ام�ت
اصلی�ترین�کاالی�صادراتی�در�صنایع�دستی�صادرات�فرش�است��

می�دانیــم�که�تولیــد�فــرش�در�ایــران�اشــتهار�و�قدمتــی�دیرینــه�دارد�و�کیفیــت�
بــاال�و�زیبایــی�ویــژه�ی�ایــن�محصــول�در�واقــع�منحصــر�بــه�فــرد�اســت��البتــه�در�
چنــد�ســال�اخیــر�تولیــد�فــرش�در�ایــران�بــا�رقابت�شــدید�و�جــدی�دو�کشــور�چین�
و�پاکســتان�روبــه�رو�بــوده�اســت��ایــن�کشــورها�می�تواننــد�نیــروی�کار�بســیار�زیــادی�
ــی(�را� ــادی�)زیرپای ــای�ع ــد�فرش�ه ــد�و�می�توانن ــت�کنن ــته�وارد�فعالی ــن�رش در�ای
بســیار�ارزان�تــر�تولیــد�کننــد��امــا��بــر�اســاس�کارشناســی�کلــی�می�تــوان�گفــت�کــه�
ایــران�نمی�توانــد�و�نبایــد�منابــع�خــود�را�بــا��برنامه�ریــزی�موثــر�و�اولویــت�دار�یــا�بــا�
سیاســت�های�هدایت�گــر�در�رشــته�ی�فــرش�)قالی�بافــی(��بــه�کار�ببــرد،�چنــان�کــه�
ارزش�صــادرات�)غیرچمدانــی(��فــرش�را�از�حــد��۳۶۰میلیــون�دالر�در�ســال��۱۳۹۵
)کــه�۹۰میلیــون�آن�بــه�مقصــد�ایــاالت�متحــده�بــود�در�میان�مــدت�-�یــا�حتــی�در�
ــد�و� ــران�می�توان ــا�ای ــاند��ام ــارد�دالر�برس ــاالی��۱/۵میلی ــزی�ب ــه�چی ــدت�-ب بلند�م
بایــد�بــه�تنهــا�کشــور�متخصــص�در�تولیــد�فرش�هــای�خــاص،�باکیفیــت،�گران�بهــا�
و�دارای�ارزش�هنــری�)اگــر�بــه�کار�بــردن��واژه�ی�هنــر�را�در�ایــن�مــورد�جایــز�بدانیم(�
تبدیــل�شــود�یــا�همچنــان��در�ایــن�مقــام�باقــی�بمانــد��ایــن�مســیر�البته�به�بخشــی�

از�هویــت�و�جلــوه��فرهنگــی�جامعــه�ایــران�مربــوط�می�شــود��)جــدول�۱(
مالحظــه�می�کنیــم�کــه�صــادرات�فــرش�در��۱۰ســال�گذشــته�حــول�رقــم��۴۲۰
میلیــون�دالر�و�تحــت�تاثیــر�شــرایط�سیاســی،�نوســان�قیمــت�فــرش،�ارزش�دالر�
ــت�/� ــان���۳۰٪�)مثب ــه�ی�نوس ــرده�اســت��دامن ــان��ک ــی�کشــور�نوس ــوان�رقابت و�ت

منفــی(�اســت�
اقتصــادی�بــودن�صنایــع�دســتی�تــا�حــد�زیــادی�مدیــون�آمــاده�بــودن�و�ارزان�
ــد� ــد�و�نمی�توان ــاز�نبای ــن�امتی ــن�بخــش�اســت��ای ــروی�کار�شــاغل�در�ای ــودن�نی ب
همیشــگی�و�قابــل�قبــول�باشــد��رشــد�و�توســعه�ای�کــه�مبنــای�آن�ســتم�دیدگی�و��
محرومیــت��بخــش�گســترده�ای�از�نیــروی�کار�اســت،�نــه�بــه�لحــاظ�انســانی�و�نــه�

بــا�معیــار�اقتصــادی�مــردم�ســاالر�قابــل��قبــول�اســت�و�نــه�ایــن�کــه�می�توانــد�بــه�
ــد� ــاری�زنجیره�هــای�فعــال�و�دائمــی�رشــد�بیای ی

گرچــه�نــام�ایــران�در�بیــن�کشــور�صادرکننــده�صنایــع�دســتی�در�جهــان�مطــرح�
ــه�گاه�رشــد� ــوان�تکی ــه�عن ــرش�ب ــع�دســتی�و�ف ــد�از�صنای ــاز�نمی�توان ــا�ب اســت�ام
همگانــی�اســتفاده�کنــد،�گرچــه�بخشــی�از�مســئله�اشــتغال�کشــور�بــا�ایــن�صنایــع�

ــل�حــل�می�شــود� قاب
ــا��۱۳۹۷ ــال�های��۱۳۹۴ت ــط�در�س ــور�متوس ــغل�به�ط ــک�ش ــاد�ی ــرای�ایج ب
ــی�و�شــدید��در�نیمــه�دوم�ســال�۱۳۹۷(�در� ــورم�ناگهان ــدون�در�نظــر�گرفتــن�ت )ب
ــرمایه�گذاری� ــان�س ــون�توم ــزی�در�حــدود��۸۰۰میلی ــه�چی ــیمی�ب ــع�پتروش صنای
نیــاز�اســت��امــا�بــرای�صنایــع�دســتی�ایــن�رقــم�بــه�حــدود��۱۷/۵میلیــون�تومــان��
بالــغ�می�شــود،�ولــی�ایــن�جذابیتــی�نیســت�کــه�هدف�یابــی�برنامه�ریــزی�و�
ــرا،� ــد�زی ــع��دســتی�ســوق�ده ــت�در�صنای ــه�ســمت�اولوی ــذاری��را�ب سیاســت�گ
چنــان�کــه�یــادآور�شــدیم،�ایــن�صنایــع�بــه�هــر�روی�بــا�محدودیــت�تولیــد�در�افــق�

بلند�مــدت�روبــه�رو�می�شــود�
صنایــع�دســتی�نمی�توانــد�زنجیــره�ای�از�ســرمایه�گذاری�ها�و�اشــتغال�در�صنایــع�
بــاال�دســتی�و�پاییــن�دســتی�را�موجــب�شــود��بــه�هــر�حــال�محدودیــت�تولیــد�در�
افــق�بلندمــدت�صــادرات�را�نیــز��بــا�محدودیــت�روبــه�رو�می�کنــد��رقابــت�چیــن�و�
رســوخ�آن�در�بازارهــای�جهانــی�و�داخلــی�نیــز�آینــده�ناروشــنی�را�بــرای�ایــن�رشــته�
فعالیــت�رقــم�زده�اســت��بنابرایــن��پاییــن�بــودن�ســرمایه�مــورد�نیــاز�برای�اشــتغال،�
وجــود�نســبتا�بــاالی�نیــروی�کار�-و�البتــه�بســیار�پایین�تــر�از�کشــور�رقیــب،�چیــن،�
ــا� نمی�تواننــد�عوامــل�برانگیزاننــده�و�رشــدزا�در�اقتصــاد�ملــی�بــه�حســاب�آینــد��ب
ــد� ــد�و�بای ــی�می�توان ــی�اقتصــاد�مل ــن�و�منطق ــای�معی ــن�وصــف�در�چارچوب�ه ای
از�تولیــد�فــرش،�زیــورآالت�و�صنایــع�دســتی�حمایــت�کنــد�زیــرا�حــد�معینــی�از�
اشــتغال�صنعــت�فــرش�ویــژه�و�منحصــر�بــه�فــرد�ایرانــی��بــه�ایــن�حمایــت�نیــاز�

دارد�
ــرای�ســال�های� ــور�متوســط�ب ــه�به�ط ــد�ک ــت�از�آن�دارن ــن�حکای ــای�م برآورده
ــا� ــتی�)ب ــع�دس ــروش�صنای ــاالنه�ف ــط�س ــای�متوس ــا��۱۳۹۶کل�درآمده �۱۳۹۴ت
ــه� ــام�ب ــت�از�)ارق ــوده�اس ــارت�ب ــان(��عب ــادل��۱۰۰۰۰توم ــر�دالر�مع ــاب�ه احتس

ــان(: ــارد��توم میلی

صـنایع دسـتــی: 

رضوری اما 
نه فانتزی،
 نه محوری

جدول ۱- آمار صادرات فرش ایران )به جز صادرات چمدانی( به شرح زیر است:
۱۳۸۶۱۳۸۷۱۳۸۸۱۳۸۹۱۳۹۰۱۳۹۱۱۳۹۲۱۳۹۳۱۳۹۴۱۳۹۵۱۳۹۶سال

۳۹۸۴۱۹۴۹۵۵۵۶۵۴۹۴۲۸۳۱۵۳۳۱۲۹۱۳۶۰۴۲۶ارزش�)به�میلیون�دالر(�

*-  صادرات چمدانی بیشتر از ۱۰درصد ارقام یاد شده در جدول باال نیست
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۳۶۰۰درآمد�از�حاصل�از�صادرات�فرش

۲۴۰۰درآمد�حاصل�از�صادرات�صنایع�دستی�از�مرزها

۲۵۰۰درامد�حاصل�از�صادرات�چمدانی

۶۵۰فروش�داخلی�صنایع�دستی

۷۰۰۰درآمد�حاصل�از�صادرات�زیورآالت

۴۵۰۰درآمد�حاصل�از�فروش�داخلی�زیورآالت

۸۰۰۰درآمد�حاصل�از�فروش�داخلی�فرش

۵۰۰سایر�درآمدهای�صادراتی�و�داخلی�

�۳۰۰۰۰یا��۲۹۱۵۰میلیارد�تومان��مجموع

ــی�بســتگی� ــارد�تومان ــزار�میلی ــروش�۳۰ه ــد�ف ــزوده�از�کل�درآم ــهم�ارزش�اف س
بــه�نــوع�صنایــع�دســتی�دارد��در�مــواردی�ایــن�ارزش�افــزوده�بــه��۸۵درصــد�ارزش�
ــر� ــد�تغیی ــا��۷۵درص ــن��۵۰ت ــهم�بی ــن�س ــوارد�ای ــتر�م ــد��در�بیش ــروش�می�رس ف
ــزوده� ــن�ارزش�اف ــغ�می�شــود��بنابرای ــه��۶۵درصــد�بال ــد�و�به�طــور�متوســط�ب می�کن
ــا��۲۰۰۰۰ ــادل�تقریب ــی�مع ــارد�تومان ــروش��۳۰۰۰۰میلی ــد�ف ایجــاد�شــده�در�درآم
میلیــارد�تومــان�اســت��ســهم�تولید�کننــدگان�یعنــی�نیــروی�کار�از�ایــن�رقــم��۲۰۰۰۰
میلیــارد�تومــان�نیــز�بســتگی�بــه�نــوع�صنایــع�دســتی�دارد��ایــن�ســهم�را�می�تــوان�

بیــن�۳۰تــا��۷۰درصــد�و�بــه�طــور�متوســط��۵۰درصــد�بــرآورد�کــرد�
ســهم�تولیدکننــدگان�فــرش�بســیار�پاییــن�و�ســهم�ســازندگان�زیــورآالت�بــه�طور�
ــی� ــه�متوســط�دریافت ــت�ک ــت�گف ــا�قاطعی ــوان��ب ــاال�اســت��می�ت نســبی�بســیار�ب
ــده� ــن�ش ــتمزد�تعی ــل�دس ــر�از�حداق ــیار�کمت ــور�بس ــی�در�کش ــران�قالی�باف کارگ
اســت��)یعنــی��۱/۰۳میلیــون�تومــان�بــرای�ســال��۱۳۹۶بــه�جــز�چیــزی�در�حــدود�
ــهم� ــود(��س ــران�نمی�ش ــی�از�کارگ ــب�نیم ــد�نصی ــه�بی�تردی ــا�ک ــد�افزوده�ه ۶۰درص
زنــان�و�کــودکان�در�ایــن�میــان�بســیار�پایین�تــر�از�همیــن�متوســط�غیرقابــل��قبــول�
اســت��در�مــورد�ســایر�صنایــع�دســتی،�گرچــه�ســهم�نیــروی�کار�به�نســبت�باالتــر�
اســت�امــا�مقــدار�آن�بــرای�نیــروی�کار�وســیع�شــاغل�تمــام�وقــت�یــا�پــاره�وقــت�در�
ایــن�رشــته�بســیار�پاییــن�اســت��دریافتــی�بیــش�از�۴۰درصــد�از�قالی�بافــان�کمتــر�
ــی�کــه�خــود�آن�حداقــل�نیــز�در�حــدود� از�خــط�حداقــل�دســتمزد�اســت،�در�حال
نصــف�میــزان�خــط�فقــر�مطلــق�اســت�)کــه�موجــب�شــده�اســت��۵۰تــا�۶۰درصــد�
نیــروی�کار�کشــور�کمتــر�از�حداقــل�دســتمزد�و�اضافات�آن�دریافتی�داشــته�باشــند(��
ــا�و� ــش�وام�ه ــا�رشــد�نظــام�بانکــی�خصوصــی�و�افزای ــر،�همــراه�ب در�ســال�های�اخی
ــا�برخــی� در�کنــار�آن�افزایــش�ســودهای�فــوق�عــادی�در�ایــن�نظــام�)کــه�البتــه�ب
ورشکســتگی�ها�هــم�روبــه�رو�شــد(�ســهم�ســودهای�بانکــی�و�بهــره�ی�وام�هــا�در�کل��

ــه�افزایــش�گذاشــته�اســت� ــژه�فــرش،�رو�ب ارزش�افــزوده�صنایــع�دســتی�،�به�وی
توجــه�داشــته�باشــیم�کــه�در�حــال�حاضــر�زندگــی�و�معیشــت�تقریبــا��۴میلیــون�
ــدود��۱۵ ــت��در�ح ــورده�اس ــره�خ ــرش�گ ــتی�و�ف ــع�دس ــه�صنای ــور�ب ــر�در�کش نف

خانــه�دار� ــتایی(�دارای�میلیــون� ــون�روس ــهری�و�۱۰میلی ــون�ش )۵میلی

ــد�از� ــتند���۹۶درص ــان�زن�هس ــد��از�قالی�باف ــد��۷۰درص ــتی�خانگی�ان ــع�دس صنای
ــروی�کار�از� ــادی�از�نی ــا�بخــش�زی ــا�مســتقرند��ام ــی�در�خانه�ه ــای�قالی�باف کارگاه�ه
ــد� ــایی�دارن ــه�ای�نارس ــش�بیم ــا�پوش ــد�ی ــی�محرومن ــای�اجتماع ــواع�بیمه�ه ان
ــه� ــه�ب ــوند�ک ــه�ش ــاف�بیم ــزار�قالی�ب ــود�در�ســال��۱۳۹۷در�حــدود�۴۵۰ه ــرار�ب ق
�۵۰هــزار�میلیــارد�تومــان�بودجــه�ی�دولــت�نیــاز�داشــت�امــا�ایــن�امــر�تحقــق�نیافــت��
ــود�کــه� ــن�ب ــه�ای ــاف�قطــع�شــد��بهان ــر�قالی�ب در�ســال��۱۳۹۴بیمــه�ی�۱۵۰هــزار�نف
پرداختی�هــای�حــق�بیمــه�)۷درصــد�توســط�قالــی�بافــی�و�۲۳درصــد�توســط�ســازمان�
تامیــن�اجتماعــی�از�محــل�دریافتــی�از�منابــع�مختلــف�فعالیــت(�انجــام�نشــده�اســت��
قــرار�بــود�ایــن�بیمــه�مشــروط�بــه�صــدور�گواهــی�مهــارت�از�ســوی�ســازمان�فنــی-
حرفــه�ای�باشــد�کــه�آن�نیــز�بالتکلیــف�مانــد��ســازمان�تامیــن�اجتماعــی�امــروز�بــرای�
خریــد�ســوابق�هــر�یــک�از�کارکنــان�معــادل�۲۰میلیــون�تومــان�مطالبــه�می�کننــد�

بــه�بــاور�نماینــده�صاحبــان�کارگاه�قالی�بافــی��در�مــواردی�کــه�بیمــه�برقــرار�اســت�
هــر�قالی�بــاف�معــادل���۲۰درصــد�از�دریافتــی�ماهانــه�خــود�یعنــی�۱۰۰هــزار�تومــان�
حــق�بیمــه�می�پــردازد��بــه�ایــن�ترتیــب�بــه�ایــن�نتیجــه�می�رســیم�کــه�دســتمزد�در�
ــا�احتســاب�افزایــش�ســالیانه� ــوده�اســت��ب ســال��۱۳۹۴معــادل�۵۰۰هــزار�تومــان��ب
ــه�همــان�نتیجــه�قبلــی�می�رســیم،�یعنــی�ایــن�کــه� ــاز�ب ــا�ســال�۱۳۹۷ب دســتمزد�ت
ــده� ــن�ش ــتمزد�تعیی ــل�دس ــر�از�حداق ــای�کمت ــان��دریافتی�ه ــم�قالی�باف بخــش�اعظ
ــد��چشــم�انداز� ــان(�دارن ــون�توم ــر�از��۱/۰۳میلی ــی�کمت ــات�)یعن ــی�احتســاب�اضاف ب
کاهــش�صــادرات�و�خــراب�شــدن�بــازار�داخلــی�مشــخصا�وضعیــت�کارگــران�قالــی�باف�
ــه�ورطــه�ســقوط�انســانی�می�کشــاند��در�چنــد�ســال�اخیــر� ــر�می�کنــد�و�ب را�خراب�ت
جمعیــت�قالــی�بــاف�از�۲میلیــون�نفــر�بــه��۱میلیــون�نفــر�ســقوط�کــرده�اســت�کــه�

فقــط��۳۲۰هــزار�نفــر�آنــان�زیــر�پوشــش�بیمــه�ای�قــرار�دارنــد��
برخــی�از�محصــوالت�صنایــع�دســتی�ماننــد�جاجیــم،�گلیــم،�مســگری،�کارهــای�
ســفالی،�کارهــای�چوبــی�و�هماننــد�آن�هــا�می�تواننــد�در�الگــوی�مصــرف�خانــه�دار�قــرار�

بگیرنــد�و�جانشــین�کاالهــای�وارداتــی�نیــز�بشــوند��
البتــه�موفقیــت�هــر�دو�ســو�بســتگی�دارد�بــه�مقبولیــت�عمومــی�مصرف�کننــدگان�
از�یــک�ســو�و�آمادگــی�تولیدکننــدگان�از�ســوی�دیگــر�بــرای��آن�کــه�محصوالتشــان�
مفیــد�،�کاربــردی�،�زیبــا�و��به�نســبت�ارزان�باشــد��بــرای�دســت�یابی�بــه�ایــن�هــدف،�کــه�
عامــل�مهمــی�در�تثبیــت�وضعیــت�صنایــع�دســتی�و�مصــون�و�داشتن�شــان�از�رقابــت�
مخــرب�بــه�حســاب�می�آیــد��بایــد�سیاســت�های�حمایتــی�گمرکــی�کــه�شــامل�انــواع�
ــه� ــه�ن ــن�مســیر�البت ــد��در�ای ــاری�بیاین ــه�ی کاالهــای�رقیــب�و�جانشــین�می�شــود،�ب
ــه�انگیــزه�ی�ارزان�ســازی�مفیــد�نیســت�بلکــه�عامــل� ــدا�کــردن�نیــروی�کار�ب تنهــا�ف
تخریــب�ســاختار�تولیــد�آن�اســت��برعکــس،�بایــد�حمایــت�همه�جانبــه�از�نیــروی�کار،�
ــد،�سیاســت�های�گمرکــی� تعاونی�هــای�تولیــد�و�پوشــش�کامــل�بیمــه�ای�به�عمــل�آی
مناســب�اتخــاذ�شــود�و�بــه�تدریــج�از�راه�آمــوزش�و�تبلیــغ�و�از�راه�ایجــاد�جایگزینــی��
بــادوام�مصــرف�)و�نــه�جایگزینــی�موقــت�و�فانتــزی�در��اســتفاده�از�محصــوالت�صنایــع�
دســتی(�،�شــماری�از�ایــن�محصــوالت�بــه�ســبد�مصرفــی�خانــه�دار�راه�یابنــد��پیونــد�
ــوع� ــیار�متن ــتی�بس ــع�دس ــد�صنای ــا�تولی ــردی��ب ــد�جهانگ ــت�های�رش دادن�سیاس
ــن� ــد��ای ــا�کنن ــع�دســتی�ایف ــظ�صنای ــژه�ای�در�حف ــگاه�وی ــد��جای ــز�می�بای ــی�نی ایران
ــازار�می�شــوند،� ــع�رشــد�فعالیــت�و�گســترش�ب ــا�مان ــا�لزوم ــن�حمایت�ه ــه�ای نظــر�ک
کامــال�نادرســت�اســت��همان�قــدر�کــه�قــراردادن��تکیــه�گاه�اشــتغال�کامــل�و�رشــد�
ــه�اســت� ــع�دســتی�خیال�پروران ــه�ی�صنای ــر�پای ــدت�اقتصــادی�ب ــه�و�بلند�م همه�جانب

*در�ایــن�بحــث�صنایــع�دســتی�شــامل�ایــن�رشــته�ها�می�شــوند:�ســراجی�ســنتی،�نســاجی�
ســنتی،�مس�گــری،�گلیم�بافــی،�زیلوبافــی،�جاجیم�بافــی،�نمدبافــی،�گالبتــون،�حوله�بافــی،�
چادر�شــب،�ســفالگری،��قلــم�کاری،�شیشــه�گری،�معــرق�کاری،�منبــت�کاری،�حصیربافــی،�
ملیلــه�کاری،�ســوزن�دوزی�)بلــوچ(،�گلیــم�ســفره�)کــردی(،�ســاز�ســازی�ســنتی،�ابریشــم�کشــی،�
ــی�و� ــم�کاری،�خراط ــی،�خات ــت،�سنگ�تراش ــش�روی�پوس ــی،�نق ــبک�کاری،�قلم�زن زر�دوزی،�مش
چنــد�رشــته�دیگــر��قابــل�ذکــر�اســت�کــه�زیــورآالت�نیــز�در�ایــن�رشــته�جــای�دارد�کــه�بــه�
ــه�انجــام� ــرآورد�آن�جداگان ــه�دارد�معمــوال�بحــث�و�ب ــژه�ای�ک ــاد�و�وی ــل�ســهم�و�نقــش�زی دلی

ــود� ــرش�نمی�ش ــامل�ف ــع�ش ــن�صنای ــب�ای ــن�ترتی ــه�ای ــود��ب می�ش
��

ــی� ــورای�جهان ــق�ش ــا�از�طری ــال��۲۰۱۴در�دنی ــی�از�س ــهرهای�جهان ــت�ش ثب
ــه� ــق�پنج�گان ــق�مناط ــاله�از�طری ــه�هرس ــت�ک ــه�اس ــکل�گرفت ــتی�ش ــع�دس صنای
ــزار�می�شــود� ــی��برگ ــی�از�ســوی�داوران�بین�الملل ــع�دســتی�به�وســیله�ارزیاب صنای
ــال� ــرار�دارد�و�از�س ــورا�ق ــن�ش ــیه�ی�ای ــیا�اقیانوس ــه�آس ــران�در�منطق کشــور�ای
�۱۳۹۴بــا�ثبــت�دو�شــهر�تبریــز�به�عنــوان�شــهر�جهانــی�فــرش�دســت�بافت�و�شــهر�
اصفهــان�به�عنــوان�شــهر�جهانــی�صنایــع�دســتی�بــه�ایــن�اتفــاق�بــزرگ�در�حــوزه�

صنایــع�دســتی�پیوســته�اســت��
در�حــال�حاضــر�طــی�آخریــن�اعــالم�شــورای�جهانــی�صنایــع�دســتی�در�دنیا��۲۸

شــهر�جهانــی�صنایــع�دســتی�ثبت�شــده�اســت�
امســال�ارزیابــان�بین�المللــی�شــورای�جهانــی�صنایع�دســتی�از�کشــورهای�
ــارس،� ــه�ســه�اســتان�)ف ــران�ب ــاب�از�کشــور�ای ــک�ارزی ــت،�عمــان،�و�ی ــد،�کوی هن
ــر�اســاس�شــاخص�های� ــف�را�ب ــد�و�مناطــق�مختل ــی(��آمدن ــزد�و�خراســان�جنوب ی

ــد�� ــرار�دهن ــد�ق ــورد�بازدی ــی�م بین�الملل
ــر�اســاس�شــاخص�هایی�نظیــر�تعــداد�کارگاه�هــا،�میــزان� ــان�بین�المللــی�ب ارزیاب
فــروش�و�صــادرات�،�مراکــز�عرضــه�و�فــروش�و�ســایر�شــاخص�های�کیفــی�و�کمــی�

ــفر� ــاده�س ــهر�آب ــه�مقصــد�ش ــارس�ب ــتان�ف ــاری�از�اس ــال�ج ــاه�س ــان�م در�دوم�آب
ــه� ــه�ب ــد�کــرده�و�در�ادام ــد�را�بازدی ــد�و�ســپس�شــهر�میب ــاز�کردن خودشــان�را�آغ

ــرای�ارزیابــی،�ســفر�کردنــد� روســتای�خراشــاد�در�اســتان�خراســان�جنوبــی�ب
پرونده�هــا�پــس�از�ثبــت�ملــی�در�کشــورمان�از�طریــق�اســتان�ها�آمــاده�شــده�و�
ســپس�پرونده�هــای�ایــن�مناطــق�در�دفتــر�منطقــه�غــرب�آســیا�ویرایــش،�ترجمــه�
و�اصــالح�نهایــی�شــده�و�بــرای�شــورا�ارســال�شــده�اســت�تــا�توســط�ایــن�اطالعــات،�
ارســالی،�ارزیابــان�بین�المللــی�بــرای�ســفر�بــه�ایــران�و�ارزیابــی�ایــن�شــهرها�حضــور�
بهــم�رســانند��ظرفیت�هــای�بــاال�و�جاذبه�هــای�صنایــع�دســتی�در�شــهرهای�آبــاده�
)منبــت(-�میبــد�)زیلــو(�و�روســتای�خراشــاد�)توبافــی-�حولــه�بافــی(�منجــر�شــد�که�
ــوح� ــع�دســتی�ل ــی�صنای ــه�شــورای�جهان ــر�اســاس�گزارش�هــای�ارســال�شــده�ب ب

ثبــت�شــهر�ها�و�روســتاهای�مذکــور�امــروز�ارســال�شــود�
ــودن��۸شــهر�و��۲ ــا�دارا�ب ــران�ب ــوری�اســالمی�ای در�حــال�حاضــر�کشــور�جمه
روســتای�جهانــی�در�مقــام�اول�جهــان�از�لحــاظ�ثبــت�شــهرها�و�روســتاهای�جهانــی�

صنایــع�دســتی�قــرار�دارد�

۲۸ شهر به انتخاب شورای جهانی صنایع دستی به عنوان شهرهای جهانی صنایع دستی انتخاب شده اند

عنوان سال�ثبت روستا*�/شهر� کشور تعداد منطقه

World�Craft�City ۲۰۱۵ Isfahan

ایران ۷

World�Carpet�Weaving�City ۲۰۱۵ Tabriz

World�Craft�City�for�Pottery ۲۰۱۶ Lalejin

World�Craft�City�for�Gemstones ۲۰۱۶ Mashhad

World�Craft�City�for�Kilim ۲۰۱۷ Sirjan

World�Craft�City�for�Klash�)Footwear(�Stitching ۲۰۱۷ Marivan

World�Craft�Village�for�Handmade�Pottery ۲۰۱۷ *Kalpouregan

�Woodcarving–�خراطی�چوب ۲۰۱۴ Dongyang

چین ۶

�Porcelain–�ظروف�چینی ۲۰۱۵ Dehua

�Crystal–�کریستال ۲۰۱۶ Donghai

�Agate�Gemstone–�سنگ�عقیق ۲۰۱۶ Fuxin

�Stone�Carving-�تراش�سنگ ۲۰۱۵ Hui’an

�Classic�Furniture–�مبلمان�کالسیک ۲۰۱۶ Xianyou

�World�Crafts�City–�شهر�جهانی�صنایع�دستی ۲۰۱۵ Jaipur
هند ۲

�Stone�Carving-�تراش�سنگ ۲۰۱۵ Mamallapuram

�Batik-�باتیک ۲۰۱۴ Yogyakarta اندونزی ۱

�Stone�Mosaic–�سنگ�موزائیک ۲۰۱۶ Madaba اردن ۱

�World�Crafts�City–�شهر�جهانی�صنایع�دستی ۲۰۱۶ Tripoli لبنان ۱

�World�Crafts�City–�شهر�جهانی�صنایع�دستی ۲۰۱۶ Hebron فلسطین ۱

World�Craft�City�for�Natural�Indigo ۲۰۱۷ Sakon�Nakhon تایلند ۱

�Wicker�Crafts–�ترکه�بافی ۲۰۱۵ Chimbarongo

آسیا
�و�

اقیانوسیه
۴

آمریکا

�Chamanto–�لباس�محلی�چامانتو،�پانچو ۲۰۱۴ Donihue

�Horse�Hair�work–�هنرموی�اسب ۲۰۱۵ Rari

World�Craft�City�for�Wood�Carving ۲۰۱۷ Liquiñe

World�Crafts�City�-�Embroidery ۲۰۱۸ Trinidad کوبا ۱

World�Crafts�City�–�Amethyst�&�Agate ۲۰۱۸ Artigas اروگوئه ۱

�World�Crafts�City–�شهر�صنایع�دستی ۲۰۱۷ Bornholm دانمارک ۱
اروپا

Harris�Tweed ۲۰۱۸ Outer�Hebrides اسکاتلند ۱

۲۸ ���������������������������������������������������������������������������������جمع�کل����

روند ثبت شهرهای جهانی صنایع دستی 



فرهنگ در نسبت خود با توسعه یک بخش 
توسعه  مقصد  و  مبدا  فرهنگ  بلکه  نیست 
است  فرهنگ  از  معنایی  همان  این  و  است 
می شناسیم.  فرهنگی  میراث  حوزه  در  که 
سید محمد بهشتی، رییس وقت پژوهشگاه 
را  این مطلب  و گردشگری  فرهنگی  میراث 
در دومین همایش میراث فرهنگی و توسعه 
سخنرانی  رئوس  است.  داده  بسط  پایدار 

ایشان در این همایش را می خوانید:

آغاز� با� هم�زمان� و� دوم� جهانی� جنگ� از� بعد�
بازسازی�ها�در�اروپا،�موضوعاتی�مانند�محیط�زیست�
و�میراث�فرهنگی�نیز�موضوعیت�پیدا�کرده�بود�اما�
دوباره� ساخت� برای� می�گیرند� تصمیم� اروپایی�ها�
این�دو�موضوع�را�کنار�بگذارند� برای�مدتی� اروپا�
میالدی� �۶۰� دهه� در� می�شود� نقل� که� جایی� تا�
رودخانه�راین�بسیار�آلوده�و�کثیف�بود�و�اروپایی�ها�
بازسازی�ها� از� بعد� به� را� آن� به� و�رسیدگی� توجه�
موکول�کردند�و�البته�همین�اتفاق�هم�افتاد�و�بعدها�

به�این�رودخانه�رسیدگی�شد�
که� آمد� وجود� به� ذهنیت� این� زمان� همان� از�
میراث�فرهنگی�و�محیط�زیست،�موضوعاتی�مخل�
توسعه�هستند��البته�در�کشورهای�غربی�سال�های�
تنها�عامل� نه� را� این�دو�موضوع� زیادی�است�که�
مخل�توسعه�نمی�دانند�بلکه�هر�توسعه�ای�را�موکول�
به�حل�و�فصل�مباحث�حفاظتی�در�حوزه�محیط�

زیست�و�میراث�فرهنگی�قرار�داده�اند�
�۳۰۰ حاصل� که� ایتالیا� باستان�شناسی� نقشه�
است�� مثال�زدنی� نمونه� است� مطالعاتی� کار� سال�
این�کشور�مکلف�هستند�که� در� همه�دستگاه�ها�
عرصه�و�حریم�آثار�مشخص�شده�در�این�نقشه�را�

رعایت�کنند�
بسیار� سال� که� �۲۰۰۰ سال� کریسمس� در�
به� نفر� میلیون� سه� شد،� پیش�بینی� بود� مهمی�
واتیکان�بیایند�و�در�شهر�رم��۷۰۰بنای�تاریخی�در�
حال�ساماندهی�بود��یکی�از�طرح�های�مهم،�ایجاد�
ساخت� پروژه� دو� در� که� بود� طبقاتی� پارکینگ�

پارکینگ�و�رمپ�آن�تعریف�شده�بود��
تاریخی� آثار� به� میانی� رمپ� برای� حفاری� در�
برخورد�شد�و�بالفاصله�به�وزارت�میراث�فرهنگی�
باستان�شناسی� بررسی�های� از� بعد� و� اطالع�دادند�
احتمال�دادند�این�محل�اتاق�خواهر�نرون�باشد�و�

همین�امر�باعث�تعطیلی�پروژه�شد�

میراث فرهنگی رشط بقای رسزمین
فرهنگ مبداء و مقصد توسعه است

رسانه�های�ایتالیا�به�دنبال�تعطیلی�این�پروژه،�موضع�گیری�
منفی�داشتند��با�این�حال�با�مقاومت�وزارت�میراث�فرهنگی،�
پروژه�انجام�نشد�و�آن�کریسمس�به�اتمام�رسید�و�همه�از�
کردند� قدردانی� مقاومتش� دلیل� به� فرهنگی� میراث� وزارت�
چراکه�این�روزها�و�جشن�ها�می�آیند�و�می�گذرند�اما�میراث�

فرهنگی�مربوط�به�عمرهای�کوتاه�نیست��

نسبت توسعه با میراث فرهنگی ½
توسعه� نسبت� است� مطرح� پرسش� این� ایران،� در� هنوز�
در� و�همچنان� محیط�زیست�چیست؟� و� فرهنگی� میراث� با�
نیز�چندان� دفاع� این� در� هرچند� داریم�،� قرار� دفاعی� موضع�
آثار� تخریب� اغراق�می�توان�گفت�که� بدون� نبوده�ایم�� موفق�
ایران�آغاز� از�زمانی�که�توسعه�به�مفهوم�مدرن�در� تاریخی�
شده�تا�به�امروز�بیش�از�هزار�سال�قبل�از�آن�است�هرچند�در�
آن�زمان�شاهد�حمله�مغول�ها�و�غیره�بودیم�اما�خسارت�ها�به�

مراتب�کمتر�بود��
عامل�این�تخریب�ها�را�در�نوع�نگاهی�است�که�هنوز�در�
کشور�ما�وجود�دارد�اما�در�کشورهایی�که�مبدا�این�نوع�نگاه�

سال�ها�پیش�از�بین�رفته�است�
تنظیم� برای� برنامه�ریزی� و� مدیریت� نظام� در� تمهیداتی�
نسبت�موضوع�میراث�فرهنگی�و�توسعه�می�تواند�این�میراث�

را�در�برابر�تهدیدهای�توسعه�مصون�کند��
بیش�از��۲۰سال�است�که�اصطالح�توسعه�پایدار�در�ادبیات�
برنامه�ریزی�کشور�وارد�شده�اما�هنوز�استفاده�از�این�اصطالح�
به�ابتدای�کار�بازمی�گردد�یعنی�زمانی�که�منشور�کیوتو�تنظیم�

شد�تا�کمی�مالحظه�محیط�زیست�شود�

پررنگ شدن فرهنگ در توسعه پایدار  ½
بسیاری� نظری� اتفاق�های� کیوتو،� منشور� تنظیم� از� بعد�
افتاد�� پایدار� توسعه� و�همه�جانبه�شدن�موضوع� تعمیق� در�
هنوز�باب�بحث�نظری�در�موضوع�توسعه�پایدار�ختم�نشده�
و�همچنان�حرف�های�تازه�ای�گفته�می�شود�و�شاهد�پررنگ�تر�

شدن�موضوع�فرهنگ�در�این�مقوله�هستیم�
یونسکو��حدود��۲۰سال�هیاتی�را�برای�بررسی�و�مطالعه�
نسبت�توسعه�و�فرهنگ�مامور�می�کند�و�نتیجه�این�می�شود�
که�فرهنگ�مبدا�و�مقصد�توسعه�است�به�عبارت�دیگر�توسعه،�
توسعه�نیست�مگر�این�که�از�فرهنگ�آغاز�و�به�آن�ختم�شود��
میراث� در�حوزه� که� است� فرهنگ� از� معنایی� این�همان�
معماهای� و� سرزمین� شناخت� بدون� می�شناسیم�� فرهنگی�
افتاد�و�این�شناخت�تنها� اتفاق�نخواهد� زیستی�آن،�توسعه�
با�دست�یابی�به�زاویه�دید�در�حوزه�میراث�فرهنگی�محقق�

خواهد�شد��

توسعه در راستای سعادتمندی ½
شاید�باید�فهم�ما�درباره�میراث�فرهنگی�و�حتی�توسعه�
دگرگون�شود�تا�توسعه�در�راستای�سعادتمندی�جامعه�باشد�
موضوع�میراث�فرهنگی�و�توسعه�پایدار�همچنان�در�فاز�
فتح�باب�است�چراکه�مقوله�پیچیده�ای�است�و�نیاز�به�توضیح�
زیادی�دارد�فاصله�بین�این�مباحث�با�آن�چه�در�عمل�و�در�
نظام�برنامه�ریزی�اتفاق�می�افتد�بسیار�طوالنی�است�بنابراین�
نباید�توقع�بی�جای�زود�به�نتیجه�رسیدن�را�داشت�و�هم�چنان�

باید�در�فاز�فتح�باب�به�سر�ببریم��

       
کامبیز�مشتاق�گوهری،�کارشناس�میراث�فرهنگی�معتقد�است:�رویکرد�فرهنگی�در�برنامه�توسعه�
در��۷۰سال�تاریخ�برنامه�ریزی�کشور�بسیار�نحیف�و�کم�مقدار�بوده�است�و�از�این�رو�تجربه�های�

تاریخی�کنار�گذاشته�شده�و�همگان�خواسته�اند�دوباره�تجربه�کسب�کنند��
گوهری�گفت�:�به�تعبیری�توسعه�در�این�سرزمین�خالصه�شده�به�توسعه�مهندسی�و�توسعه�های�
زیر�ساختی�بر�مبنای�منطق�فنی�و�تکنیکی�،�چیزی�که�سیطره�آن�را�هنوز�هم�در�نهاد�های�فنی��نظیر�

راه�و�شهر�سازی�شاهد�آن�هستیم��
او�افزود:�بسیاری�از�همکاران�در�زیرساخت�هایی�نظیر�راه�،�راه�آهن�و�توسعه�شهری�ناگزیر�اند�با�
گروه�های�فنی�بحث�و�گفت�وگو�کنند�که�چندان�حوزه�های�فرهنگی�و�تجربه�های�تاریخی�را�جدی�

نمی�گیرند�و�آن�ها�را�توصیه�های�اخالقی�می�شمارند��
رسیدن�به�جایگاهی�که�بتوان�این�مفاهیم�را�برای�افرادی�که�با�عدد�و�رقم�سر�و�کار�دارند�قابل�

لمس�کرد�کار�ساده�ای�نیست� 
وی�افزود:�از�این�رو�نیاز�داریم�که�به�میراث�فرهنگی�نه�صرفا�وجه�اخالقی�و�تمدنی�بلکه�به�عنوان�
حافظه�حاضر�و�ناظر�و�شرط�آِینده�نگری�و�تأمین�خالقیت�در�سرزمین�نگاه�کنیم�و�آن�را�به�عنوان�

شرط�بقا�مورد�توجه�قرار�دهیم�

تجربه آمایش در یزد به عنوان مصداق میراث فرهنگی ½
�حسین�آرامی�کارشناس�آمایش�سرزمین�در�مورد�نسبت�توسعه�و�فرهنگ�در�مقوله�آمایش�
سرزمین�چنین�می�گوید:�سرزمین�ها�به�دو�دسته�سرزمین�های�بی�قرار�و�سرزمین�های�ساکن�و�باقرار�
دسته�بندی�می�شوند��ایران�از�جمله�و�شاید�از�معدود�سرزمین�های�بی�قرار�است�که�عواملی�موجب�
شکل�گیری�این�بی�قراری�شده�و�بدان�دامن�می�زنند،�از�جمله�عوامل�فیزیکی�مثل�تحت�فشار�دایم�

صفحات�عربی�و�اوراسیا�بودن�از�نظر�زمین�شناسی�و�مفصل�شرق�و�غرب

تاثیر گردشگری در برابری  و عدالت جنسیتی ½
گردشگری�می�تواند��جوامع�محلی�را�توانمند�کرده�و�در�برابری�و�عدالت�جنسیتی�نیز�نقش�
مهمی�داشته�باشد��زنان�مشارکت�فعالی�در�فعالیت�ها�و�برنامه�های�توسعه�گردشگری�ایفا�می�کنند�

رضا�معصومی�راد،�کارشناس�میراث�فرهنگی�معتقد�است�که�در�سال��۲۰۱۷باتوجه�به�توسعه�
پایدار�گردشگری،�رویکردهای�جدید�در�توسعه��گردشگری�ایجاد�شد�و�برنامه�های�توسعه�گردشگری�

به�سمت�گردشگری�های�فرهنگ�بنیان�حرکت�کرد�
بنابراین�گردشگری�می�تواند�جوامع�محلی�را�توانمند�کرده�و�در�برابری�و�عدالت�جنسیتی�نیز�
نقش�مهمی�داشته�باشد�و�زنان�مشارکت�فعالی�در�فعالیت�ها�و�برنامه�های�توسعه�گردشگری�ایفا�

کنند�
به�گفته�معصومی�راد�گردشگری�بدون�میراث�فرهنگی�و�طبیعی�نمی�تواند�جاذبه�ای�به�عنوان�
مقصد�داشته�باشد�بنابراین�برای�توسعه�گردشگری�خود�باید�به�حفظ�و�صیانت�از�جاذبه�های�طبیعی�

و�میراث�فرهنگی�اهتمام�ورزید�
علی�رضا�قلی�نژاد�عضو�هیأت�علمی�و�معاون�فناوری�و�کاربردی�سازی�پژوهشگاه�میراث�فرهنگی�
و�گردشگری�با�مستند�کردن�تحوالت�آثار�فرهنگی�تاریخی�در�محیط،�زمینه�های�مختلف�وابسته�به�
اثر�اعم�از�تحوالت،�افراد،�علوم�و�دیگر�زمینه�های�مرتبط�را�برای�بستر�سازی�امور�پژوهشی�حفاظتی�

و�معرفی�میراث�فرهنگی�به�خوبی�فراهم�می�کند�
و� اعالم�کرد� فرهنگی� تاریخی� آثار� به� را�آسیب�های�سوخت�های�فسیلی� از�دغدغه�ها� یکی� او�
گفت:�ظرفیت�های�ذاتی�سرزمینی�ایران�در�بهره�مندی�از�سوخت�های�تجدیدپذیر�به�ویژه�انرژی�های�

خورشیدی�می�تواند�زمینه�ساز�رویکرد�استفاده�از�سوخت�های�فسیلی�به�انرژی�های�پاک�باشد�
وی�تنوع�در�روش�های�مختلف�معرفی�را�از�ظرفیت�های�مهم�میراث�دیجیتال�دانست�و�گفت:�
قابلیت�های�غیرقابل�انکار�میراث�دیجیتال�در�زمینه�های�پژوهشی،�حفاظتی�و�معرفی،�زمینه�ساز�

توجه�جدی�به�این�عرصه�است�
او�افزود:�متاسفانه�میراث�دیجیتال�به�رغم�اهمیت�و�جایگاه�در�سطح�بین�المللی�نتوانسته�است�
نقش�فعالی�در�عرصه�داخلی�کسب�کند�و�سازمان�میراث�فرهنگی،�صنایع�دستی�و�گردشگری�و�
پژوهشگاه�میراث�فرهنگی�و�گردشگری�باید�با�ایجاد�زمینه�های�حقوقی�و�اجرایی�بسترهای�الزم�
برای�توجه�به�میراث�دیجیتال�را�بیش�از�پیش��فراهم�کنند���������منبع:�پژوهشگاه�میراث�فرهنگی
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ســردیس�ســرباز�هخامنشــی�اولین�بار�
در�ســال��۱۹۳۲طــی�کاوش�مؤسســه�
شرق�شناسی�شیکاگو�به�سرپرستی�ارنست�
هرتسفلد�در�قسمت�ایوان�جنوبی�کاخ�شورا�
نمایان�شد��اما�ان�چه�مسلم�است�این�نقش�
برجسته�مربعی�شکل�که�ابعاد�آن��۸اینچ�
مربع�)۵۱���۶سانتی�متر�مربع(�اعالم�شده�
تا�سال��۱۹۳۶در�محل�اصلی�خود�وجود�
داشته�است��پس�از�اتمام�کار�هرتسفلد�در�
تخت�جمشید�در�سال�۱۹۳۴،�اریک�اف��
اشمیت�در�اواخر���همان�سال،�سرپرستی�
کاوش�تخت�جمشید�را�از�جانب�مؤسسه�
شرق�شناســی�شــیکاگو�عهده�دار�شد��

نماینده�اشمیت�دونالد�مک�کاون�اولین�شخصی�بود�که�به�شکل�غیررسمی�مفقود�
شدن�این�ســردیس�را�در�سال��۱۹۳۶و�بر�اساس�مستندات�موجود،�)عکس�های�
-۳۳�OIموجود�از�این�سردیس�در�محل�اصلی�خود(،�که�در�حال�حاضر�با�شماره�
��۱۲۸۲۲�Negative�-۲۳۱۸۸�Photograph�۲۸۰در�آرشیو�موسسه�شرق�شناسی�
شــیکاگو�موجود�است�به�مقامات�ایران�گزارش�می�دهد��در�تاریخ��۲۶مارچ��۱۹۳۶
نامه�ای�رسمی�از�جانب�اریک�اف��اشمیت�سرپرست�کاوش�مؤسسه�شرق�شناسی�
شیکاگو�به�علی�اصغر�حکمت�وزیر�وقت�فرهنگ�و�آموزش�ایران�نوشته�می�شود�و�
در�آن�مفقود�شدن�این�سردیس�به�شکل�رسمی�گزارش�می�شود�و�وی�نیز�طبق�
نامه�ای�به�اریک�اف��اشمیت�ناراحتی�و�نگرانی�خود�را�از�این�مسئله�به�شدت�ابراز�
می�کند��در�بین�سال�های��۱۹۳۶تا��۱۹۵۰هیچ�اطالعی�از�سرنوشت�این�سردیس�
و�نقل�و�انتقاالت�آن�در�دسترس�نیست��در�دسامبر��۱۹۵۰این�سردیس�به�همراه�
یک�ســردیس�دیگر�که�از�همین�بخش�کاخ�شورا�جدا�شده�و�به�سرقت�رفته�بود،�
توسط�شخصی�به�نام�پاول�مالون�که�دالل�اشیاء�عتیقه�در�قاره�آمریکا�و�اروپا�بوده،�
به�ترتیب�به�دو�موزه�مونترال�و�تورتنو�به�فروش�می�رود��شخصی�به�نام�اف��کلیولند�
مورگان�که�یک�کلکسیونر�اشیاء�عتیقه�بوده�این�سردیس�را�از�پاول�مالون�به�قیمت�

$۱۰۰۰،�خریداری�و�آنرا�به�موزه�هنرهای�زیبای�مونترال�اهدا�می�کند��

 توقف حراج نقش برجســته ســردیس ســرباز هخامنشــی  ½
       )سر، باالتنه همراه با نیزه(، پیگیری حقوقی قضایی و استرداد آن
در�تاریخ��۲۹مهرماه��۹۶ایمیلی�به�معاونت�میراث�فرهنگی�ارسال�شد�که�حاکی�
از�نمایش�یک�قطعه�نقش�برجســته�ســرباز�هخامنشی�متعلق�به�تخت�جمشید�
توسط�»Rupert Wace Ancient Art«�در�نمایشگاه�پاییزه�نیویورک��TEFAFدر�
فاصله�زمانی�بین��۲۸اکتبر�تا�اول�نوامبر��۲۰۱۷)�ششم�تا�یازدهم�آبان�۹۶(�به�قصد�
فروش�بود��فرصت�برای�توقف�نمایش�و�حراج�این�نقش�برجسته�بسیار�اندک�بود��
اگرچه�اطالعات�مختصری�از�مدارک�و�اسناد�مربوط�به�حفاری�های�تخت�جمشید�
توسط�مؤسسه�شرق�شناسی�شیکاگو�در�سال��۱۹۳۰به�دست�آمده�بود�ولی�نیازمند�
کار�تطبیقی�می�دانی،�تصاویر�وضع�موجود�و�انطباق�قطعه�سنگ�مورد�نظر�با�جای�

خالی�آن�در�ایوان�جنوبی�کاخ�شورا�بود��
کار�شناسان�معاونت�میراث�فرهنگی�و�پایگاه�تخت�جمشید�گزارش�تکمیلی�را�

به�دلیل�حساسیت�آن�بدور�از�علنی�شدن�موضوع�تهیه�کردند��
گزارش�های�مربوطه�نشــان�می�داد�که�پیشینه�اثر�مربوط�به�سال��۱۹۳۶است�و�
گزارش�سرقت�توسط�دانلد�مک�کاون�معاون�وقت�سایت�تخت�جمشید�به�مقامات�

ایرانی�گزارش�شده�است�ولی�مشخص�
نیســت�که�آیا�دولت�وقت�ایران�علیه�
مرتکبیــن�این�اقــدام�غیرقانونی�که�
دست�به�جداســازی�سنگ�برجسته�
ار�کاخ�شــورای�تخت�جمشید�و�خارج�
کردن�آن�از�کشــور�زده�اند�نزد�مراجع�
قانونــی�داخلی�یا�خارجــی�اعالم�جرم�
کرده�اند�یاخیر،�در�این�راســتا�نیز�هیچ�
مدرک�یا�ســندی�بدست�نیامد�تا�برای�
اعالم�جرم�در�دادگاه�مورد�استفاده�قرار�

گیرد��
بر�مبنای�اســناد�به�دســت�آمده؛�در�
ســال�های��۱۹۵۰و�۱۹۵۱،�قطعه�سنگ�
موصوف�به�دو�قطعه�تقســیم�شده�بود�و�
توسط�فردی�به�نام�پل�مالون�به�موزه�های�مونترال�و�تورنتو�کانادا�فروخته�شده�بود��
قطعه�تحت�مالکیت�موزه�مونترال�پس�از�ســرقت�در�سال��۲۰۱۱در�سال��۲۰۱۴

کشف�می�شود��
بر�اســاس�روال�جاری،�اقدامات�قضایی�داخلــی�و�دادخواهی�های�بین�المللی�و�
کلیه�مکاتبات�و�پیگیری�ها�در�یک�فرآیند�اداری�از�طریق�معاونت�حقوقی�سازمان�
با�مرکز�امور�حقوقی�بین��الملل�ریاســت�جمهوری�صورت�می�گیرد�ولی�به�دلیل�
فرصت�بســیار�اندک�با�مذاکره�شفاهی�و�مکاتبات�آنی�و�محرمانه�معاونت�میراث�
فرهنگی�با�وزارت�خارجه�و�مرکز�امورحقوقی�بین�المللی�ریاست�جمهوری�خواستار�

اقدام�فوری�برای�متوقف�کردن�حراج�شد��
از�آن�جائی�که�براساس�تصاویر،�نقشه�ها�و�اسناد�تعلق�این�نقش�برجسته�به�تخت�
جمشید�قطعیت�داشت�گواهی�تأیید�اصالت�و�وضعیت�خروج�اثر�موصوف�از�کشور�
برای�توقف�فوری�طرح�توســط�معاون�میراث�فرهنگی�امضاء�و�به�وزارت�خارجه�
و�با�نظر�رئیس�مرکز�امور�حقوقی�ریاســت�جمهوری�برای�سرعت�عمل�از�طریق�
نمایندگی�ایران�در�نیویورک�و�درخواست�به�دادستانی�حوزه�نیویورک�آمریکا�ارایه�
شد��بدنبال�این�اقدام�با�دستور�فوری�دادستانی�مورد�نظر�شی�موصوف�در�ساعات�

آغازین�نمایشگاه�توسط�پلیس�آمریکا�توقیف�و�از�حراج�خارج�شد��
پــس�از�توقیف�اثر،�فرآیند�قضایی�پرونــده�جهت�اثبات�مالکیت�ایران�بر�اثر�یاد�
شده�و�اســتخدام�وکیل�بواسطه�مرکز�امور�حقوقی�بین�الملل�ریاست�جمهوری،�
نمایندگان�و�وکالی�ایران�در�الهه�آغاز�شــد��با�ارسال�اسناد�مربوطه�توسط�وکال�
به�معاونت�میراث�فرهنگی،�گزارش�های�تکمیلی،�صداقت�و�اصالت�اســناد�و�مهر�
و�امضاء�مجدد�آن�امور�حقوقی�و�دفاع�از�پرونده�در�دادگاه�های�مختلف�از�ســوی�
وکالی�ایرانی�پیگیری�شــد��طرح�دعوی�به�طور�همزمان�در�نیویورک�و�کانادا�با�
امضاء�و�تأیید�معاون�میراث�فرهنگی�و�تالش�فراوان�معاونت�مجلس�و�امور�حقوقی�
ســازمان�میراث�فرهنگی،�صنایع�دستی�و�گردشــگری�از�جمله�مراحل�پیگیری�

قضایی�و�استرداد�اثر�به�ایران�به�شمار�می�رود��
سرانجام�دادستانی�نیویورک�رای�استرداد�اثربه�ایران�را�صادر�کرد�و�به�دنبال�آن�
نیز�پرونده�مفتوحه�در�دادگاه�کانادا�نیز�مختومه�اعالم�شد�و�سردیس�هخامنشی�
به�نماینده�ایران�در�ســازمان�ملل�تحویل�شد���ارسال�این�اثر�بدلیل�مشکالت�
بیمه�ای�و�نبود�پرواز�مســتقیم�موضوعی�بود�کــه�با�وزارت�امورخارجه�در�میان�
گذاشته�شد�که�با�نزدیکی�سفر�ریاست�جمهور�به�نیویورک�و�اخذ�مجوز�از�ایشان�

این�اقدام�صورت�گرفت������������������

مروری کوتاه بر ۸۲ سال، نقل و انتقال نقش برجسته سرباز هخامنشی مسروقه از تاالر شورا در تخت جمشید
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اهمیــت�فضــای�گورســتان�در�تاریــخ�تمــدن�بشــر�بســیار�پراهمیــت�اســت�و�در�
ــژه�ای�دارد،� ــگاه�وی ــلمانان�جای ــت�مس ــژه�اکثری ــان،�به�وی ــی�ایرانی ــگ�اجتماع فرهن
به�گونــه�ای�کــه�ایــن�فضــا�بــا�هیــچ�فضــا�و�کاربــری�دیگــری�در�شــهر�قابــل�قیــاس�
ــده�ای�در� ــا�نقــش�تعیین�کنن ــگاه�امامزاده�ه و�دســته�بندی�نیســت��گورســتان�و�آرام

شــکل�گیــری�و�تکامــل�شــهرهای�قدیــم�ایــران�داشــته�انــد�
گورســتان�»دارالســالم«�از�همیــن�ناشــناخته�ها،�پیشــینه�تاریخــی�کهنــی�دارد��
گورســتان�دارالســالم�یــا�صفــه�تربــت�از�قدیمی�تریــن�قبرســتان�های�ایــران�در�دوره�
اســالمی�اســت�و�برخــی�قدمــت�ایــن�گورســتان�را�بــه�قبــل�از�دوران�اســالم�منتســب�
می�کننــد��نخســتین�قبــری�کــه�در�ایــن�گورســتان�پیــدا�شــده�مربــوط�بــه�ســال��۲۴
هجــری�در�زمــان�حیــات�پیامبــر�اکــرم�)ص(��اســت�و�بــا�ایــن�پیشــینه��می�تــوان�این�
گورســتان�را�یکــی�از�قدیمی�تریــن�قبرســتان�های�ایــران�بــه�شــمار�آورد،�قبرســتانی�

کهــن�کــه�تاریــخ�در�آن�منجمــد�شــده�اســت�
ــی� ــم،�نوع ــته�بندی�کنی ــراث�تاریخــی�دس ــره�می ــد�در�زم ــتان�را�بای ــن�گورس ای
ــک� ــژه،�ی ــد�یــک�ســنت�وی ــی�می�توان ــن�دارای ــی�کــه�ارزش�فرهنگــی�دارد��ای دارای
نهــاد�تاثیر�گــذار�یــا�یــک�بنــای�مانــدگار�باشــد�کــه�همگــی�یگانــه�و�بــدون�جایگزیــن�
هســتند�و�از�ســتایش�بیــن�نســل�ها�بهــره�خــاص�می�برنــد�و�از�همیــن�نــگاه�اســت�

کــه�نگهــداری�و�ترویــج�ایــن�ارثیــه�ارزشــمند�اســت�
گورســتان�دارالســالم�بــا�موقعیــت�کنونــی�خــود�در�شــهر�و�همیــن�طــور�در�بــر�

داشــتن�قبرهــای�علمــا،�شــاعران،�فرهیختــگان�و�مشــایخ�علمی�و�مذهبی�و�سیاســی،�
جایــگاه�ویــژه�ای�در�میــراث�تاریخــی�اســتان�فــارس�و�شــهر�شــیراز�دارد��در�زمــان�
ــدند،� ــا�می�ش ــهرها�بن ــه�در�ورودی�ش ــتان�ها�ک ــر�گورس ــد�اکث ــه�مانن ــداث�آن�ب اح
ایــن�گورســتان�نیــز�در�ورودی�شــهر�و�در�کنــار�یکــی�از�دروازه�هــای�شــهر�شــیراز�
بــه�نــام�شــاه�داعــی�اهلل�بنــا�شــد��دارالســالم�هویــت�خــاص�تاریخــی�بــه�شــهر�شــیراز�
داده�اســت��بــا�جاگیــری�قبرهــا�و�ســنگ�قبر�هــای�خــاص،�چونــان�ُمهــری،�تاریــخ�را�
این�گونــه�در�خــود�حفــظ�کــرده�اســت؛�تاریخــی�هــزاران�ســاله�از�ســکونت�و�زندگــی�

در�شــهر����
ــدن� ــراب�ش ــت�و�خ ــدن�ظرفی ــر�ش ــل�پ ــه�دلی ــد،�ب ــه�بع ــه��۶۰ب ــر�ده از�اواخ
ســاختمان�غســالخانه،�در�فضــای�ایــن�آرامســتان�هشــت�هکتــاری،�تدفینــی�صــورت�
نگرفــت��در�ایــن�گورســتان�عــالوه�بــر�مشــاهیر،�مردمــان�عــادی�نیــز�دفــن�شــده�اند�
و�بــا�وجــودی�کــه�دیگــر�خاکســپاری�در�آن�صــورت�نمی�گیــرد،�هنــوز�هــم�روزهــای�
پنجشــنبه�و�جمعــه�مراســم�فاتحه�خوانــی�بــر�ســر�قبرهــا�جریــان�دارد��ســنگ�های�
قبــر�این�جــا�از�نظــر�معمــاری،�هنر�هــای�تجســمی�و�زیباشناســی�منحصــر�بــه�فــرد�
اســت�و�نقــوش�روی�آن�هــا�چهــار�نمــاد�اصلــی�بــه�شــکل�درخــت�ســرو،�بــه�شــکل�
ــن� ــده�و�همی ــه�شــکل�نمــاد�پرن ــع�شــکل،�ب ــا�مرب ــی�مســتطیل�ی ــا�قاب محــراب�ب
طــور�نمادهایــی�از�تصاویــر�گرافیکــی�هســتند�کــه�همگــی�بــر�روی�ســنگ�قبرهــا�
ــاع،� ــی،�رق ــه�ماننــد�خطــوط�کوف ــر�ب ــاز�و�کم�نظی ــا�خطــوط�ممت ــا�نوشــته�هایی�ب ب

بنایــی،�ثلــث،�نســخ�و�نســتعلیق�کنــده�کاری�شــده�نقــش�بســته��اســت�
ــوان� ــد�می�ت ــتان�افزوده�ان ــن�قبرس ــت�تاریخــی�ای ــر�اهمی ــه�ب از�دفن�شــدگانی�ک
بــه�برخــی�از�علمــا�و�شــهدای�قیــام��۱۶خــرداد��۱۳۴۲شــیراز�اشــاره�کــرد�و�همیــن�
ــا� ــه�نسبت�شــان�ب ــگاه�شــاه�داعــی�اهلل�و�پســرش،�از�ســادات�حســینی�ک طــور�آرام
�۱۹پشــت�بــه�زیــد�بــن�علــی�بــن�حســین�)ع(�می�رســد،�آرامــگاه�محمــود�دهــدار�

ریاضیــدان�اوایــل�قــرن�نهــم�هجــری،�آرامــگاه�ابوســائب،�مشــهور�بــه�شــهرهالنبی�و�
مقبــره�مشــیر�از�وزرای�فــارس�در�اوایــل�قاجاریــه�و�همیــن�طــور�بســیاری�از�ائمــه�
جمعــه�شــیراز�از�زمــان�زندیــه�تــا�قاجاریــه�نــام�بــرد��گفتــه�می�شــود�شــخصیت�هایی�
ماننــد�عبدالغفــار�خــوی�شبســتری�و�نیــز�شــیخ�ابوصاحــب�کــه�از�یــاران�حضــرت�
رســول�)ص(�اســت�نیــز�در�ایــن�قبرســتان�دفــن�هســتند�و�همــان�طــور�کــه�گفتــه�
ــای� ــمندان�قرنه ــا�و�دانش ــا،�ادب ــال،�عرف ــزار�فض ــنگ�م ــود�س ــر�وج ــالوه�ب ــد،�ع ش
پیشــین،�نقش�هــای�منقــور�و�خوشنویســی�ممتــاز�و�تــراش�مرغــوب�ســنگ�قبرها،�

ــد� ــز�می�کن ــتان�ها�متمای ــر�گورس ــتان�را�از�دیگ ــن�گورس ای
چندی�اســت�زمزمه�تغییر�و�تبدیل�گورســتان�های�تاریخی�به�فضاهای�باز�شــهری�
نظیــر�پارک�هــا،�بوســتان�ها�و�نظایــر�آن�مطــرح�اســت��ایــن�ایــده�ابتــدا�در�کشــورهای�
�اروپایــی�رشــد�یافتــه�و�پــس�از�چندیــن�دهــه�به�ایران�رســید��محمد�هاشــم�قدوســی
کارشــناس�مرمــت�و�احیــا�بناهــا�و�بافت�هــای�تاریخــی�در�ایــن�بــاره�می�گویــد:�«ایــن�
ایــده�ماننــد�ســایر�تجــارب�و�طراحی�هایــی�کــه�بــه�ایــران�وارد�می�شــود،�در�جلــب�
نظــر�مدیــران�شــهری�نســبت�بــه�حفــظ�و�تقویــت�فضاهــای�بــاز�عمومــی�موثــر�بوده�
ــه�رو�شــده� ــردم�شــهرها�روب ــی�از�طــرف�م ــا�مخالفت�های اســت�اگرچــه�همیشــه�ب
اســت���در�شــهر�شــیراز�نیــز�در�حوالــی�دهــه�چهــل�شمســی�بــه�بهانــه�گســترش�و�
توســعه�شــهر�بــا�خیابان�کشــی�های�جدیــد،�اولیــن�اقــدام�شهرســازی�بــا�تعــرض�بــه�

حریــم�بخشــی�از�ایــن�گورســتان�آغــاز�شــد�»
بــه�گفتــه�ایــن�کارشــناس�از�بیســت�ســال�گذشــته�تاکنــون�بخش�هــای�دیگــری�
ــه� ــون�پایان ــهری�همچ ــات�ش ــای�خدم ــه�فضاه ــل�ب ــتان،�تبدی ــای�گورس از�فض
ــه� ــی�ک ــت�و�راه�حل�های ــده�اس ــهرداری�ش ــه�ش ــت�زبال ــز�بازیاف ــی�و�مرک اتوبوس�ران
ــی� ــور�مقطع ــه�ط ــهری�ب ــت�اندرکاران�ش ــران�و�دس ــر،�مدی ــه�اخی ــی�دو�ده در�یک
ــع� ــت�رف ــا�نی ــه�ب ــد�)گرچ ــه�کرده�ان ــی�ارای ــن�مجموعه�های ــرای�چنی ــوردی�ب و�م
ــن� ــوده�اســت(�خــود�ای ــه�روزآوری�ب ــودن�فضــا�و�ب ــروک�ب مشــکالت�ناشــی�از�مت

گورســتان�و�فضــای�آن�را�دچــار�مشــکالت�بیشــتری�کــرده�اســت��طــی�ســال�های�
اخیــر�و�پــس�از�یــک�دوره�فراموشــی�نســبی�گورســتان�دارالســالم،�طــرح�به�ســازی�

ــت� ــرار�گرف آن�در�دســتور�کار�نهادهــا�و�مقامــات�شــهری�ق
قدوســی�راه�حل�هــای�مقطعــی�را�موجــب�دامــن�زدن�بــه�برخــی�از�مشــکالت�در�
ایــن�منطقــه�می�دانــد�و�می�افزایــد:��«اقدامــات�ضربتــی�نظیــر�پاکســازی�محیــط�از�
ــم� ــه�زع ــد�و�ب ــادان�را�فراهــم�می�کن ــای�معت ــکان�اختف ــه�ام ــی�ک ــای�فضای مولفه�ه
مســووالن�و�مدیــران�شــهری�حــذف�آن�هــا�مــی�توانــد�فرســودگی�را�نیــز�از�چهــره�
ــی� ــه�همگ ــی�ک ــن�اقدامات ــه�از�چنی ــا�نتیجــه�حاصل ــد؛�ام ــاک�نمای ــن�پ ــن�اماک ای
ناشــی�از�عــدم�شــناخت�صحیــح�چالــش�و�فقــدان�نگرشــی�تخصصــی�در�پاســخ�بــه�
معضــالت�پدیــد�آمــده�اســت،�موجــب�شــده�بــدون�مطالعــه،�شــناخت�و�ارزیابــی�کل�
مجموعــه،�در�نظــام�فضایــی�آن�مداخلــه�صــورت�گرفتــه�و�بدیــن�ترتیــب�هرآنچه�که�
در�مرحلــه�طراحــی�مــی�توانســته�بعضــا�در�زمــره�میــراث�فرهنگــی�و�منظــر�فرهنگی�
بــه�حســاب�آیــد�یــا�در�شــخصیت�بخشــی�فضایــی�مجموعــه�موثــر�باشــد�نیــز،�مورد�
تخریــب�قــرار�گیــرد��بــه�عنــوان�مثــال�تخریــب�غســال�خانه�گورســتان�دارالســالم�
کــه�اکنــون�تبدیــل�بــه�مرکــز�بازیافــت�شــهرداری�شــیراز�شــده�اســت��جمــع�آوری�
ــروز� ــر�روی�برخــی�از�ســنگ�قبرهــا�کــه�ان نرده�هــای�فلــزی�بعضــا�مســقفی�کــه�ب

تعــداد�بســیار�اندکــی�از�آنهــا�باقــی�مانــده�انــد�»
می�تــوان�بــا�بهره�گیــری�از�کارشناســان�خبــره��باستان�شناســی�و�مرمــت�نســبت�
بــه�بازســازی�ســنگ�قبرهــا�و�جاگــذاری�مناســب�آن�هــا�وهم�چنیــن�تزییــن�محــل�
بــا�گل�و�گیــاه�مناســب،��ایــن�مــکان�را�بــه�پارکــی�دو�منظــوره�تبدیــل�کــرد�تــا�هــم�
ــن� ــادان�و�کارت ــه�جمــع�معت ــرآورده�شــده�و�نســبت�ب اهــداف�شــهرداری�شــیراز�ب
ــا�حفــظ�ســنگ�قبرهــای� خواب�هــا�از�ســطح�ایــن�گورســتان�اقــدام�شــود�و�هــم�ب
ارزشــمند�بــه�صــورت�مــوزه�ســنگ�های�حجــاری�شــده،�نظــر�کارشناســان�و�مــردم�

منطقــه�و�همیــن�طــور�بازمانــدگان�نیــز�جلــب�شــود�

دارالسالم گورستانی رهامانده که هویت تاریخی شهر شیراز را بازگو می کند

دارالسالم  گورستانی که تاریخ 
درآن منجمد است

ی رو ن ر و ع  



�»اینجانبــان�ملتــزم�و�متهعــد�گردیدیــم�کــه�تــا�قــوه�و�قــدرت�داریــم�بــر�
ضــد�انگلیســیان�کــه�دشــمن�وطــن�و�دیــن�و�ناموســمان�اســت�اقــدام�نمــوده�
ــوده� ــد�ب ــر�موح ــا�یکدیگ ــیان�ب ــگال�انگلیس ــران�از�چن ــتخالص�ای ــرای�اس ب
همیشــه�بــا�رای�و�رضــای�یکدیگــر�کار�نمــوده�ودر�همــه�کار�ممــد�و�متحــد�بــا�
یکدیگــر�باشــیم�و�خــواه�در�جنــگ�و�خــواه�در�صلــح�خــون�و�جــان�و�مالمــان�
ــی� ــان�را�خوش ــی�یکیم ــود�و�خوش ــه�خ ــی�را�صدم ــه�یک ــوده�و�صدم ــی�ب یک
همدیگــر�بدانیــم�و�اگــر�خــدای�نخواســته�از�مــا�کســی�بــر�خــالف�ایــن�مــواد�

رفتــار�کنــد�بــه�لعنــت�خــدا�و�رســول�گرفتــار�باشــد�«�

نخســتین�بــار،�ماننــد�بســیاری�دیگــر�از�ایــران،�از�طریــق�ســریال�بــه�یــاد�
ــا�تاریــخ�مبــارزان�ایــن�بخــش�از�خطــه�جنــوب� ماندنــی�دلیــران�تنگســتان�ب
ایــران�آشــنا�شــدم��روســتایی�کوچــک�در�نزدیکــی�بنــدر�بوشــهر�کــه�دالوران�
تنگســیرش�بــا�نثــار�جــان�خویــش،�دیــن�خــود�را�بــه�مــام�میهــن�ادا�کردنــد��

نقطــه�اوج�ایــن�مبــارزه،�نبردهایــی�بــا�رهبــری�رئیســعلی�دلــواری�بــود��
ــا�اشــغالگران� ــارزه�علنــی�ب ــوار،�پیــش�از�آغــاز�مب رئیســعلی،�کدخــدای�دل
ــر�علیــه�اســتبداد� جنــوب�ایــران،�از�مبــارزان�مشــروطه�خواه�بــود�و�در�نبــرد�ب
صغیــر�شــرکت�داشــت��در��۱۷مــرداد�مــاه��۱۲۹۴در�گرماگــرم�نخســتین�جنگ�
جهانــی،�انگلیــس�بــه�بهانــه�حضــور�آلمــان،�بنــدر�بوشــهر�را�اشــغال�کــرد�کــه�
اعتــراض�ایــران�را�در�پــی�داشــت�و�نبــرد�دلیــران�تنگســتان�بــه�طــور�علنــی�
آغــاز�شــد��کنســول�آلمــان�در�بوشــهر�بــه�نــام�ویلهلــم�واســموس�بــه�جرگــه�
یــاران�رئیســعلی�درآمــد�و�تــا�پایــان�زندگــی�بــه�ایشــان�وفــادار�مانــد��پــس�از�

ر ر  ع ر و ع  

دالوران دلوار

چندیــن�نبــرد�کــه�بــا�پیــروزی�ایرانیــان�بــه�پایــان�رســید�رئیســعلی�دلــواری�
در�تاریــخ�دوازده�شــهریور�۱۲۹۴،�بــا�اصابــت�تیــری�از�پشــت�ســر،�کشــته�شــد��
البتــه�ایــن�نخســتین�بــار�نبــود�کــه�انگلیســی�ها،�بوشــهر�را�اشــغال�
می�کردنــد��بــار�نخســت�در�زمــان�ناصرالدیــن�شــاه�قاجــار�بــه�بهانــه�موضــوع�

ــدند�� ــرو�ش ــتانی�روب ــان�تنگس ــای�احمدخ ــا�دالوری�ه ــه�ب ــود�ک ــرات�ب ه
خبر�آمد�که�تنگستان�بهار�است
زمین�از�خون�احمد�الله�زار�است

موزه رئیسعلی دلواری ½
ــا�مســاحت�حــدود� ــا�پیشــینه��۱۱۰ســاله�و�ب ــواری�ب ــه�رئیســعلی�دل �خان
ــواری،� ــعلی�دل ــوزه�رئیس ــام�م ــه�ن ــروزه�ب ــوار،�ام ــر�در�ورودی�دل �۳۷۵۰مت
ــلط�و� ــز�تس ــه�هرگ ــت�ک ــان�آزاده�ایس ــتگی�ایرانی ــان�گذش ــادآوری�از�ج ی

ــد�� ــن�را�نپذیرفتن ــام�وط ــر�م ــمن�ب ــی�دش چیرگ
ریشه�نام�تنگستان�و�دلوار

ایــن�منطقــه�بــه�دلیــل�وجــود�تَْنگه�هایــی�ســخت�گذر�در�بخــش�ســاحلی�
آن�تنگســتان�نامیــده�شــده�اســت��همچنیــن�زمین�هــای�کشــاورزی�و�مناطــق�
ــه� ــد��ب ــرار�دارن ــا�ق ــوه�و�دری ــان�ک ــِگ�می ــم�و�تن ــای�ک ــکونی�آن�در�فض مس
افــرادی�کــه�در�ایــن�منطقــه�در�کنــاره�ســاحل�نیلگــون�خلیــج�فــارس�زندگــی�
می�کننــد�»تنگســیر«�می�گوینــد��تنگســیر�ها�در�طــول�تاریــخ�همــواره�

افــرادی�دالور�و�میهن�دوســت�بوده�انــد��
خلیج�فارس�گفتی�کز�مغاکی

به�دوزخ�رخنه�کرد�و�ریخت�آنجا
ز�هر�سو�موج�ها�انگیخت�چون�کوه

که�شد�کوه�از�نهیبش�زیر�و�باال
�)ملک�الشعرای�بهار(�

ــز� ــی�»مرک ــه�معن ــب�دل�+�وار�ب ــوار،�ترکی ــی�واژه�دل ــردم�محل ــه�م ــه�گفت ب
جنــگ«�اســت��گویــا�این�کنــاره�در�دوران�هخامنشــیان،�اشــکانیان�و�ساســانیان�
ــده� ــران�بوده�اســت��بازمان ــی�ای لنگــرگاه�گروهــی�از�کشــتی�های�نیــروی�دریای

دژی�باســتانی�در�بلنــدی�معــروف�بــه�قلعــه�دختــر،�گــواه�ایــن�مدعاســت��
مکان�هــای�معــروف�بــه�قلعــه�دختــر،�پل�دختــر،�قزقلعــه،�بیدخــت�
در� کــه� بوده�انــد� آب�هــا� بانــوی� ایــزد� آناهیتــا� نیایشــگاه�های� و����

پــس�ســالیان�دراز�بــا�ترکیبــی�از�نــام�دختــر�بــه�امــروز�رســیده�اند��
ــده� ــای�بازمان ــن�نمونه�ه ــگاور�بهتری ــاپور�و�کن ــا�در�بیش ــگاه�های�آناهیت �نیایش

از�این�دست�هستند��
همچنیــن�گروهــی�دیگــر�از�مــردم�هــم�نــام�کهــن�دلــوار�را�دلــواز�بــه�معنــی�
ــن� ــردم�ای ــد�م ــوازی�کم�مانن ــل�مهمان�ن ــه�دلی ــنده،�ب ــت�ودل�باز�و�بخش دس

ــد� ــه�می�دانن منطق
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شــعر�و�شــاعری�و�تاریــخ�کهــن�تنهــا�تحفــه�شــیراز�و�اســتان�فــارس�نیســت�بلکه�
غذاهــای�خوشــمزه�شــیرازی�هــم�حســابی�دلبــری�می�کنــد�

�آشــپزی�ایرانــی�هم�چــون�فــرش�ایرانــی�آمیختــه�بــا�هنــر�اســت��در�خانه�هــای�
ســاده�بــه�دســت�مــادران�و�دختــران�در�روســتاهای�ایــن�ســرزمین�پرورانــده�شــده�
ــودن�کشــاورزی�و� ــان�نب ــت�آس ــه�عل ــه�ب ــن�اســت�ک ــری�آن�ای ــه��هن اســت��جنب
ــد�چه�طــور�مقــدار�کمــی�از�مــواد�کمیــاب� ــه�بودن ــی�آموخت ــوان�ایران دامــداری�بان
ــج� ــار�و�برن ــبزی�و�تره�ب ــی�س ــه�همراه ــی�ب ــرغ�و�ماه ــد�گوشــت�و�م ــران�مانن و�گ
ــا�همیــن�صــد�ســال�پیــش�کــه�نفــت� ــواده�را�رنگیــن�کننــد��ت ــان�ســفره�خان و�ن
ــای�یکنواخــت� ــود�و�گرم ــا�ب ــی�اجاق�ه ــان�ســوخت�اصل ــن�چارپای ــود،�پِِه و�گاز�نب
ــو�و�خــورش�و�آبگوشــت�و� ــو�و�پل ــا�چل ــی�موجــب�می�شــد�ت ــن�ســوخت�طبیع ای
بســیاری�از�غذاهــای�دیگــر�بــه�اصطــالح�آشــپزها�دم�بکشــند�و�جــا�بیافتــد�و�این�دم�
کشــیدن�بــه�بــاور�نجــف�دریابنــدری�در�کتــاب�"آشــپزی�از�ســیر�تــا�پیــاز"�مفاهیــم�
ــه�آن�هســتند�کــه�آن�را�از�ســایر� ــی�و�مکتب�هــای�وابســته�ب خــاص�آشــپزی�ایران
ــدر� ــن�ق ــروز�ای ــدرن�ام ــد�زندگــی�م ــد��هرچن ــز�می�کن آشــپزی�های�جهــان�متمای
ــی� ــوان�ایران ــوش�بان ــا�ذوق�و��ه ــد�ام ــپزی�را�برنمی�تاب ــرای�آش ــتن�ب ــان�گذاش زم

هنــوز��ایــن�ســبک�آشــپزی�را�زنــده�نــگاه�داشــته�اســت��تنــوع�غــذا�در�اقلیــم�فارس�
ــه�گوشــه�ای�از�آن�اشــاره�می�کنیــم�� بســیار�باالســت�کــه�ب

بــه�شهرســتان�آبــاده�کــه�رفتیــد�ســراغ�پلــو�اســفندی�را�بگیریــد�کــه�بــرای�تهیه��
آن��از�چندیــن�نــوع�غــالت�اســتفاده�می�کننــد�

ــه�قــول�امروز�ی�هــا�فســت�فود�فــارس�اســت� ــو�)ســیب�زمینی(�کــه�ب دوپیــازه�آل
ــی،� ــازداغ،�گوجه�فرنگ ــیب�زمینی،�پی ــتفاده�از�س ــا�اس ــی�ب ــان�کوتاه ــدت�زم در�م

ــد� ــخ�می�کنن ــه�و�روغــن،�طب نمــک،�ادوی
پلــو�شــیرازی�همان�طــور�کــه�از�اســمش�مشــخص�اســت،�مختــص�شــهر�شــیراز�
بــوده�و�طرفــداران�زیــادی�هــم�دارد��مــردم�شــیراز�بــرای�تهیــه��پلــوی�مخصــوص�
خــود�از�برنــج،�مــرغ،�زعفــران،�روغــن،�کــره،�ماســت�بــدون�آب،�بادمجــان،�زرشــک،�
ــت،� ــا�ماس ــرده�و�آن�را�ب ــتفاده�ک ــه�اس ــل�و�زردچوب ــک،�فلف ــره،�نم ــرغ،�زی تخم�م

ــد� ــرف�می�کنن ــیرازی�مص ــاالد�ش ــبزی�خوردن�و�س س
ــری،� ــم��قم ــتفاده�از�کل ــا�اس ــت�و�ب ــزی�اس ــیار�مغ ــم�بس ــیرازی�ه ــو�ش کلم��پل
ــره،�ترخــان�و� ــج،�آرد�نخودچــی�و�ســبزی�)شــوید،�ت پیــاز،�گوشــت�چرخ�کــرده،�برن
ریحــان(�تهیــه�می�شــود��مصــرف�ایــن�غــذای�اصیــل�و�خوشــمزه�همــراه�بــا�ماســت�

ــد� ــر�می�رس ــه�نظ ــوع�ب ــی�و�مطب ــیار�عال ــبزی�خوردن�بس و�س
پاچه�پلــو�نیــز�بــا�مــوادی�ماننــد�برنــج،�لپــه،�کشــمش،�گوشــت�چرخ�کــرده�)دم�

ســینه(،�ســرکه�شــیره،�نمــک�و�فلفــل�تهیــه�می�شــود�
ــد�� ــمار�می�آی ــه�ش ــی�ب ــای�محل ــارزی�از�خوراکی�ه ــه��ب ــیرازی�نمون ــکر�پلو�ش ش

ســفره شیرازی

ــه� ــک�مجموع ــوان�ی ــتوران�هفت�خ رس
ــودی�از� ــه�نم ــت،�بلک ــاده�نیس ــی�س پذیرای

ــک�اندیشــه�اســت��تحقــق� ــه�ی ــاور�ب عشــق�و�ب
ــه� ــر�مجموع ــا�مدی ــد�ت ــبب�ش ــده�ای�س ــن��ای چنی

ــن� ــوان�کارآفری ــار�به�عن ــن�ب ــرای�چهارمی ــوان�ب هفت�خ
برتــر�کشــوری�و�اســتانی�انتخــاب�شــود�و�شــش�

ــت�از� ــی�حمای ــوح�طالی ــس�و�ل ــی�تندی ــال�پیاپ س
مصرف�کننــده�را�دریافــت�کنــد�

آقــای�حســن�پور�یــادآوری�می�کنــد�کــه�
ایــن�مجموعــه�بــزرگ��در�آن�واحــد�قــادر�اســت�
ــروی� ــداد�نی ــد�و�تع ــی�کن ــر�پذیرای از��۲۵۰۰نف
ــتند�� ــر�هس ــده�در�آن��۲۸۵نف ــه�ش ــاغل�بیم ش
ــد:� ــوان�می�گوی ــه�هفت�خ ــل�مجموع ــر�عام مدی
ــرج� ــه�خ ــت�ب ــه�خساس ــن�مجموع ــاخت�ای در�س

نداده�ایــم��این�گونــه�نبــوده�اســت�کــه�تجاری�ســازی�
ــد� ــیراز�باش ــدگاری�در�ش ــتیم�اثرمان ــم،�می�خواس کنی
ــه�اضافــه�ایــن�کــه�مــردم�غــذای�خــوب�هــم�تجربــه� ب
ــی� ــچ�کس ــت�و�هی ــات�اس ــتوران،�خدم ــد��کار�رس کنن
بــه�هیــچ�عنوانــی�مشــتری�اینجــا�نیســت�همــه�مهمــان�
مــا�هســتند��از�مدیرعامــل�هفت�خــوان�تــا�کوچکتریــن��
ــن� ــتند؛�ای ــان�هس ــه�میزب ــه،�هم ــن�مجموع ــو�ای عض
ــت�� ــوان�اس ــی�هفت�خ ــط�مش ــی�و�خ ــور�اخالق منش
عــالوه�بــر�آن،�حجــم�غــذا�را�اضافــه�گرفتیــم�و��تــا�یــک�
مقــدار��حــال�آدم�هــا�را�بــا�بــزرگ�دیــدن�خــوب�کنیــم،�
بهترین�هــا�حــق�مــردم�اســت،�بــزرگ�دیــدن�حق�شــان�
ــم� ــودن�حق�شــان�اســت�و�ســعی�داری ــزرگ�ب اســت،�ب

ایــن�فکــر�را�ترویــج�بدهیــم��
حســن�پــور�می�گویــد:�«تالش�مــان�را�کرده�ایــم�
کــه�امــروز�مــردم�فــارس�و�شــیراز،�هفت�خــوان�را�مــال�
ــم� ــا�مه ــرای�م ــازی�ب ــن�فرهنگ�س ــد،�ای ــود�بدانن خ
بــوده�و�روی�آن�خیلــی�کار�کردیــم��اگــر�شــما�مهمــان�

ــه�شــما�می�گویــد�امــروز� یــک�شــیرازی�باشــد�قطعــاً�ب
ببرمــت�»هفت�خوان«مــون����ایــن�نــوع�حــس�مالکیــت�
شــهروندان�شــیرازی�نســبت�بــه�ایــن�مجموعــه�پذیرایی�

بــرای�مــا�بســیار�ارزشــمند�بــوده�اســت�»
ــه� ــد��در�زمین ــه�بای ــه�اینک ــا�اشــاره�ب ــور�ب حســن�پ
عــدم�اســراف�غــذا��فرهنگ�ســازی��کنیــم�یــادآور�شــد:�
برنامــه�ای�را�در�بوفــه�هفت�خــوان�اجــرا�کردیــم�بــه�ایــن�
ترتیــب�کــه�اگــر�بعــد�از�اســتفاده�از�بوفــه�و�در��هنــگام�
رفتــن،�غــذای�اضافــی�در�بشــقاب�نمانــد،��مهمــان�ســی�
هــزار�تومــان�بــا�افتخــار�از�مجموعــه�هفــت�خــوان�هدیه�
ــر� ــتوران�های�دیگ ــن�در�رس ــد��همچنی ــت�می�کن دریاف

مجموعــه��تالشــمان�ایــن�اســت�مهمانان��
ــا� ــد�ت ــان�ببرن ــذا�را�همراهش ــده�غ باقی�مان
اســراف�نشــود���وی�می�گویــد:�«در�همــه�
جــای�دنیــا��اولیــن�مقصــد�گردشــگری�غذاســت،�
گردشــگر�اگــر�شــکمش�ســیر�باشــد�می�توانــد�از�بازدیــد�
ــن� ــل�از�ای ــرد��قب ــادی�بب ــذت�زی ــی�ل ــای�دیدن مکان�ه
ــگر� ــوان�گردش ــه�عن ــا�ب ــیم�خارجی�ه ــر�باش ــه�منتظ ک
بیاینــد،��خودمــان�بایــد�در�ســرزمین�مان�فرهنــگ�ســفر�
ــن� ــتیم�در�بی ــر�توانس ــم��اگ ــر�کنی ــردش�را�فراگی و�گ
ــان�را� ــال�خودم ــان�ح ــم�خودم ــد�ک ــا�درآم ــان�ب خودم
خــوب�کنیــم�ایــن�فرهنــگ�صحیــح�ســفر�و�گردشــگری�
اســت�»���بنیان�گــذار�هفــت�خــوان�در�پایــان�یــادآوری�
می�کنــد�بــه�جــای�آن�کــه�بــا�بخــل�و�غــرض�ورزی�نــگاه�
ــه�فکــر�بهتــر�شــدن�باشــیم��هیــچ�کســی�در� کنیــم�ب
ــر�از�مــادر�نیســت�� ــه�مهربان�ت دنیــا�و�هیــچ�دولتــی�دای
مــردم�بــا�کارهــای�خوبشــان�بــرای�خودشــان�سرنوشــت�

ــد�» ــم�می�زنن ــبی�را�رق مناس

اســتفاده�از�مــواد�اولیــه��متنــوع�در�کنــار�یکدیگــر�از�جملــه�نکاتــی�اســت�کــه�در�ایــن�
غــذای�ســنتی�اســتان�فــارس�بــه�چشــم�می�خــورد�

آشــپزهای�اســتان�فــارس�بــا�ترکیــب�مــوادی�ماننــد�برنــج،�خــالل�بــادام،�روغــن،�
زعفــران،�شــکر�و�برش�هــای�باریکــی�از�نارنگــی�شــکرپلوی�مخصــوص�خــود�را�طبــخ�
می�کننــد��مــردم�اســتان�فــارس،�ایــن�غــذا�را�بــا�خــورش�قیمــه�میــل�می�کننــد�

لوبیــا�پلــوی�شــیرازی�غذایــی�ســنتی�و�مخصــوص�شــیراز�اســت��بــا�توجــه�بــه�
ــیرازی� ــوی�ش ــا�پل ــی�لوبی ــی�ارزش�غذای ــات�مصرف ــن�حبوب خــواص�موجــود�در�ای

ــدن،� ــالمت�ب ــرای�س ــرف�آن�ب ــه�مص ــد�ک ــر�می�رس ــه�نظ ــه�ب ــل�توج قاب

مفیــد�خواهــد�بــود��بــا�اســتفاده�از�برنــج،�لوبیــا�چشــم�بلبلی،�شــوید،�زعفــران،�پــودر�
ــد� ــخ�می�کنن ــی�را�طب ــی�و�محل ــذای�بوم ــن�غ ــن،�ای ــن،�نمــک�و�روغ دارچی

مصــرف�هویــج،��ایــن�خوراکــی�خوش�طعــم،�از�جملــه�مــواد�اولیــه��پیشــنهادی�
کارشناســان�تغذیــه�و�ســالمتی�اســت�زیــرا�ارزش�غذایــی�بســیار�باالیــی�داشــته�و�
برخــی�از�ویتامین�هــای�ضــروری�بــدن�را�تامیــن�می�کنــد�و�البتــه�ایــن�ســیاهه�ســر�
دراز�دارد�و�از�حوصلــه�ایــن�نوشــتار�خــارج�اســت��در�هــر�صــورت�حیــف�اســت�کــه�
ــدوزی�اســت� ــا�غذاهــای�محلــی�را�کــه�عصــاره�قرن�هــا�تجربه�ان در�ایــن�خطــه�زیب

نادیــده�بگیریــد�

بــه�شــیراز�کــه�می�رســی�و�دروازه�قــرآن�را�کــه�پشــت�
ســر�می�گــذاری�نبــش�کوچــه�ای�ســنگفرش،�مجموعــه�
رســتوران��هفت�خــوان�بــا�ســازه�منحصــر�به�فــرد�
خــود�قــد�برافراشــته،�ســاختمانی�کــه�ســبک�معمــاری�
متفــاوت�و�ترکیــب�فرهنــگ�و�هنــر�مــدرن�و�ســنتی�اش�
چشــم�نواز�اســت��»خــوان«�در�متــون�ادبــی�فارســی�بــه�
معنــای�ســفره�و�طبــق�خوردنــی�اســت�و�چــه�دلپذیــر�
ــن� ــه�خوراک�هــای�ناز�پخــت�شــیرازی�در�ای اســت�تجرب
ــد� ــه�شــیراز�می�آی ــه�ب هفــت�خــوان�شــیراز����کســی�ک
ــا�از� ــید،�حتم ــا�تخــت�جمش ــی�رود،�ی ــه�م ــر�حافظی اگ

»هفت�خــوان«�هــم�می�گــذرد�
از� و� مدیرعامــل� حســن پور� محمدحســین� �
ــا� ــوان�ب ــتوران�های�هفت�خ ــه�رس ــذاران�مجموع بنیان�گ
همــان�مهمان�نــوازی�و�خوش�کالمــی�خــاص�شــیرازی�ها�
ــا�ماهنامــه�ســفر�از�ســال�ها�فعالیــت�اش� در�گفت�وگــو�ب
ــی�را�در��۲۰ســالگی� ــن�کار�صادرات برایمــان�گفــت:�اولی
انجــام�دادم�و�نزدیــک�بــه�بیســت�و�چهــار�ســال�همــراه�با�
بــرادرم�صادر�کننــده�خشــکبار،�شــیرینی�جات�و�زعفــران�
بــودم؛�او�کــه�چندیــن�ســال�صادرکننــده�برتــر�ملــی�و�
ــدازی�هفت�خــوان� ــوده،�در�مــورد�انگیــزه�راه�ان اســتانی�ب
می�گویــد:�«از�خــارج�خیلــی�مهمــان�داشــتیم�و�وقتــی�
می�آمدنــد�شــیراز�بــه�مــا�فخــر�می�فروختنــد�کــه�

شــما�چــه�داریــد�و�چــه�نداریــد����از�ایــن�چــه�داریــد�و�
چــه�نداریدهــا�شــدکه�درصــدد�برآمدیــم�کاری�بکنیــم�و�
ــده�از�عشــق� ــزه�ای�برآم ــا�انگی تشــکیالت�هفت�خــوان�ب

ــا�گرفــت�«� پ
ــا�روی� ــه�م ــودن�هم ــت�ب ــد�اس ــور�معتق ــن�پ حس
ــد� ــد�بگوی ــس�نمی�توان ــچ�ک ــالتی�دارد�و�هی ــن�رس زمی
مــن�همیــن�طــور�آمــدم�و�همیــن�طــور�هــم�می�خواهــم�

ــودن�بایــد�ارزشــمند�باشــد�� ــروم،�ایــن�ب ب
�وی�می�گویــد:�«متأســفانه�در�ایــران�تــا�کســی�
ــرار� ــر�او�ق ــه�در�براب ــد�هم ــام�بده ــد�کاری�انج می�خواه
ــل��۵ ــک�هت ــن�ی ــهر�م ــر�در�ش ــاً�اگ ــد!�قطع می�گیرن
ســتاره�مجلــل�ســاخته�شــود،�بــا�افتخــار�خواهــم�گفــت�
شــهر�مــن�اســت،�ایــران�مــن�اســت،�کشــور�مــن�اســت��

ــردم�نیســت�» ــه�م ــن�ب ــزی�جــز�ادای�دی مقصــد�چی
آن�چیــزی�کــه�در�نظــر�اول�معمــاری�داخلــی�
بــر� عــالوه� می�کنــد� برجســته� را� هفت�خــوان�
زیبایی�هــای�هنــری�کــه�از�در�و�دیــوار�آن�مــوج�می�زنــد،�
تشــکیالت�مهندســی�محاســبه�شــده�لجســتیک�و�
تدارکاتــی�در�پشــت�صحنــه�اســت�کــه�ایــن�مجموعــه�
ــات� ــر�خدم ــه��۲۵۰۰نف ــان�ب ــد�هم�زم ــادر�می�کن را�ق
پذیرایــی�ارایــه�بدهــد��در�نظــام�مدیریــت�آشــپزخانه�ای�
ــی� ــی�طراح ــرکت�آمریکای ــک�ش ــکاری�ی ــا�هم ــه�ب ک

ــک�بخــش�آماده�ســازی�گوشــت�و�ســبزیجات� شــده،�ی
اســت�کــه�بــرای�همــه�طبقــات�خدمــات�مــی�دهــد�بــا�
ــن�وجــود�همــه�طبقــات،�آشــپزخانه�مدیریــت�جــدا� ای
ــه�ممکــن� ــف�شــده�ک ــر�اســاس�موضــوع�تعری دارد�و�ب
اســت�طبــخ�غــذای�ســنتی�باشــد�و�یــا�فرنگــی،�خدمــات�

ــد� ــه�می�ده ــب�را�ارای متناس
ــه�های� ــا�نقش ــه�ب ــد�دارد�ک ــن�پور�تاکی ــای�حس آق
ــی� ــتوران�طراح ــرای�رس ــدا�ب ــوان�از�ابت ــی،�هفت�خ فن
شــده�یعنــی�ســازه�ای�نبــوده�کــه�بعــد�بخواهنــد�آن�را�
بــه�مجتمــع�پذیرایــی�تبدیــل�کننــد��در�ســال��۸۲کــه�
ــف� ــدون�متوق ــال�ب ــت�س ــد،�هف ــاز�ش ــاخت�آن�آغ س
شــدن�کار،�زمــان�ســپری�شــد�تــا�بــا�وســواس�و�دقــت�و�
ــه� ــتوران�ها،�آن�را�ب ــای�رس ــام�بخش�ه ــی�در�تم مهندس

بهره�بــرداری�برســانند��

تجربه ناب نازپخت های شیرازی تنها زمانی که از »هفت خوان« می گذری!



»روس�هــا�مغــرور�و�کله�شــق�هســتن،�مــردم�مســکو�بیــن�روس�هــا�از�بقیــه�
مغرورترنــد��و�اهالــی�شــهرهای�دیگــر�رو�زیــاد�تحویــل�نمی�گیــرن��امــا�جالبــه�
ــن!� ــل�نمی�دون ــم�قاب ــا�مســکویی�ها�را�ه ــه�ســنت�پطرزبورگی�ها�حت ــد�ک بدونی
ــن� ــر�می�دون ــر�و�اصیل�ت ــیه�بافرهنگ�ت ــردم�روس ــه�م ــان�را�از�هم ــا�خودش آنه
و�دالیــل�زیــادی�بــرای�ایــن�رفتارشــون�دارن،�کاخ�هــای�تابســتانی�و�زمســتانی�

ــه�،�دانشــگاه�ها�و�البتــه�مــوزه�ارمیتــاژ�����« تزارهــا،�ســالن�های�تاتــر�و�بال
هم�کالســی�های� از� کیــف،� در� تحصیلــم� دوران� در� را� جمله�هــا� ایــن�
ــه�در�آن� ــم�ک ــراف�کن ــد�اعت ــنیدم�و�بای ــیه�ش ــوص�روس ــی�ام�در�خص اوکراین
زمــان،�هنــوز�بــه�اهمیــت�موزه�هــا�در�حفــظ�و�نگهــداری�از�فرهنــگ�و�تاریــخ�
یــک�کشــور�پــی�نبــرده�بــودم�و�برایــم�عجیــب�بــود�کــه�چــرا�یــک�مــوزه�تــا�
ــد�در�تغییــر�روحیــه�مــردم�یــک�شــهر�تاثیرگــذار�باشــد�� ــدازه�می�توان ایــن�ان
االن��۱۵ســال�از�آن�زمــان�می�گــذرد��و�تحصیــل�علــم�و�تجربــه�باعــث�شــده�
کــه�دیــدگاه�مــن�بــه�کلــی�در�ایــن�مــورد�تغییــر�کنــد،�بــا�این�حــال�زمانــی�که�
کمیتــه�گردشــگری�ســنت�پطرزبورگ�از�مــن�و�گروهــی�از�فعــاالن�گردشــگری�
ایــران�بــرای�بازدیــد�از�ایــن�شــهر�و�جاذبه�هــای�گردشــگری�اش�دعــوت�کــرد،�
ایــن�اولیــن�جملــه�ای�بــود�کــه�بــه�ذهــن�مــن�رســید�و�البتــه�باعــث�شــد�در�

ایــن�ســفر�هــدف�ویــژه�ای�هــم��داشــته�باشــم،�بازدیــد�از�مــوزه�ارمیتــاژ�����
ــان� ــاری�روســیه،�از�زب ــادی�از�اصطالحــات�درب ــداد�زی ــد�تع ــاژ�همانن ارمیت
ــن� ــرن��۱۸ای ــل�ق ــگاه«�اســت��اوای ــه�معنــی�»خلوت فرانســه�گرفتــه�شــده�و�ب

محــل�بــه�دســتور�کاتریــن�کبیــر،�نماینــدگان�روســیه�در�خــارج�از�کشــور،�آثــار�
ــتادند�� ــت�می�فرس ــه�پایتخ ــرده�و�ب ــداری�ک ــا�را�خری ــزرگ�اروپ ــدان�ب هنرمن
جهــت�نمایــش�آثــار�هنــری�و�اشــیای�منحصــر�بــه�فــرد�تاریخــی،�مکانــی�در�
کاخ�زمســتانه�ســاحلی�و�در�ســاختمان�»خلوتــگاه�کنــاری«�در�نظــر�گرفته�شــد�
کــه�امــروزه�بــه�نــام�ارمیتــاژ�کوچــک�شــناخته�می�شــود��و�تــا�ســال�های�ســال،�
تنهــا�بــرای�بازدیــد�درباریــان�و�مهمانــان�امپراطــوری�تــزاری�بــوده�اســت،�بــه�
طــوری�کــه�حتــی�الکســاندر�پوشــکین�)شــاعر�و�نویســنده�شــهیر�روس(�کــه�از�
ــد�از�درخواســت�های� ــا�بع ــراد�آن�عصــر�شــمره�می�شــده،�تنه مشــهورترین�اف
مکــرر�ژوکوســکی�)از�نزدیــکان�تــزار�و�معلــم�ولیعهــد(�اجــازه�بازدیــد�از�ایــن�

مجموعــه�را�بــه�دســت�مــی�آورد��
در�اواســط�قــرن��۱۹و�همزمــان�بــا�افزایــش�ســطح�ســواد�طبقــه�متوســط�
جامعــه�و�ایجــاد�دیــدگاه�آزاداندیشــی�و�برابــری�اجتماعــی،�ســاختمان�ارمیتــاژ�
جدیــد�ســاخته�شــد�و�اشــیای�مــوزه�بــه�ایــن�محــل�انتقــال�یافتــه�و�در�معرض�
دیــد�عمــوم�قــرار�گرفــت��بــا�انقــالب�بلشــویکی�روســیه،�ایــن�مــوزه�گســترش�
پیــدا�کــرده�و�ســاختمان�کاخ�زمســتانه�تــزار�نیــز�بــه�آن�اضافــه�شــد��امــروزه�
ــه� ــن�مجموع ــه�ای ــز�ب ــاژ�نی ــه�گاراژ�ارمیت ــتری�از�جمل ــاختمان�های�بیش س
ــا�یکــی�از�پنــج�مــوزه�برتــر�دنیــا�را�تشــکیل�دهــد��مــوزه�ارمیتــاژ� پیوســته�ت
امــروزه�دارای�پنــج�ســاختمان�اصلــی�شــامل:�کاخ�زمســتانی،�ارمیتــاژ�کوچــک،�
ارمیتــاژ�بــزرگ�)ارمیتــاژ�قدیمــی(،�ارمیتــاژ�جدیــد�و�تاتــر�ارمیتــاژ�اســت�کــه�

ــه�اســت�� ــرار�گرفت در�مرکــز�شــهر�ســنت�پطرزبورگ�ق
اگــر�می�خواهیــد�از�کل�مــوزه�بازدیــد�داشــته�باشــید،�بایــد�دســتکم�یــک�
روز�کامــل�وقــت�بگذاریــد!�ایــن�مــوزه�دارای�ســاختمان�های�متعــددی�اســت�
ــیم�بندی� ــی�تقس ــای�تاریخ ــی�و�دوران�ه ــدوده�جغرافیای ــاس�مح ــر�اس ــه�ب ک
ــای� ــه�بخش�ه ــود،�ب ــه�خ ــه�نوب ــاختمان�ها�ب ــن�س ــک�از�ای ــر�ی ــده�و�ه ش
ــای� ــی�تمدن�ه ــیای�تاریخ ــا�اش ــری�و�ی ــار�هن ــش�آث ــه�بخ ــی�از�جمل مختلف
مختلــف�تقســیم�می�شــود��ایــن�نــوع�طبقه�بنــدی�اطالعــات�مربــوط�بــه�هــر�
ســاختمان�کــه�بــه�صــورت�کامــال�مــدون�و�بــه�صــورت�بروشــور�یــا�درگاه�هــای�
دیجیتالــی،�بــرای�بازدیدکننــدگان�در�نظــر�گرفتــه�شــده�و�ایــن�امــکان�را�بــه�
گردشــگران�می�دهــد�کــه�بــر�اســاس�ســلیقه�شــخصی،�بهتریــن�مســیر�بازدیــد�

را�انتخــاب�کننــد��
ــی�شــد،�هیجــان� ــه�ســنت�پطرزبورگ�قطع ــه�ســفرم�ب ــه�برنام ــی�ک از�زمان
زیــادی�بــرای�دیــدن�مــوزه�ارمیتــاژ�داشــتم�و�بــه�همیــن�دلیــل،�فهرســتی�از�
ــا� ــاخص�ترین�آن�ه ــه�ش ــردم�ک ــه�ک ــدم�تهی ــد�می�دی ــا�بای ــه�حتم ــاری�ک آث
فــرش�پازیریــک�)قدیمی�تریــن�فــرش�ایرانــی�کشــف�شــده(،�بخــش�خاورمیانــه�
و�تابلوهــای�جنگ�هــای�ایــران�و�روســیه�)ازجملــه�نقاشــی�شــمایل�ناصرالدیــن�
شــاه(،�تابلوهــای�نقاشــی�داوینچــی�و�رامبرانــد�و�البتــه�بخــش�قــرون�وســطی�
ــرای�ســاعت�دو�بعــد�از� ــود��برنامــه��بازدیــد�مــا�از�مــوزه�ب و�عصــر�شــوالیه�ها�ب
ظهــر�و�بــه�مــدت��۳ســاعت�تعییــن�شــده�بــود�کــه�بــا�توجــه�بــه�اهمیــت�موزه�

ارمــیــتــاژ 
درخــشـش 
گنجینه های 
بـکرونــاب
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»فرش پازیریک« در موزه 
ارمیتاژ  قدمت آن به ۵ قرن 
قبل از میالد مسیح بازمی گردد، 
قدیمی ترین فرش ایرانی 
کشف شده است که به دلیل 
سرمای زیاد منطقه، به صورت 
شگفت آوری سالم مانده است

مومیایی فرمانروایی 
که فرش پازیریک 
در مقبره او توسط 
سرگئی رودنکو 
کشف شد
عکس: شهرزاد آثم



آثــار� بی�شــمار� تعــداد� همین�طــور� و�
ــان� ــت،�زم ــرار�داش ــه�در�آن�ق ــری�ک فاخ
بســیار�محــدودی�بــه�نظــر�می�رســید��ایــن�
شــد�کــه�مــن�و�تعــدادی�از�همراهــان،�بعــد�
ــان،�تصمیــم�گرفتیــم� ــا�میزب از�هماهنگــی�ب
از�شــرکت�در�مراســم�شــام�صرفنظــر�کنیــم�
و�بعــد�از�پایــان�بازدیــد�گروهــی،�بــه�صــورت�
انفــرادی�بــه�دیــدن�بقیــه�مــوزه�بپردازیــم��

شــدیم� مــوزه� داخــل� اصلــی� ورودی� از�
و�پــس�از�آشــنایی�بــا�مســؤول�مــوزه�کــه�
ــالن� ــد،�از�س ــاب�می�آم ــه�حس ــا�ب ــای�م راهنم
ــار� ــه�دوران�پارینــه�ســنگی�آث اول�کــه�مربــوط�ب
ــه�انســان�های�اولیــه،�از�هموارگاســترها� ــوط�ب مرب
تــا�نئاندرتال�هــا�بــود�شــروع�کردیــم��ســپس�بــرای�
دیــدن�گنجینــه�طــال�و�جواهــرات�باســتانی�مــوزه�
ــای� ــن�مجوزه ــه�گرفت ــوط�ب ــد�از�آن�من ــه�بازدی ک
خــاص�و�بــه�صــورت�بســیار�محــدود�اســت،�
رفتیــم��ایــن�گنجینــه�شــامل�تعــداد�زیــادی�طــال�
ــه� و�جواهــرات�اســت�کــه�قدمــت�برخــی�از�آنهــا�ب
ــال� ــروف�ط ــکه�ها،�ظ ــید��س ــال�می�رس ــزار�س �۳ه
و�جواهرنشــان،�انــواع�زینــت�آالت�و�ســالح�های�
ســاخته�شــده�از�فلــزات�گرانبهــا�در�ایــن�مجموعــه�
وجــود�دارد��از�ســرزمین�ایــران�هــم�تعــدادی�ســکه��
ــه� ــوط�ب ــالی�مرب ــروف�ط ــی،�ظ ــالی�هخامنش ط
دوره�صفــوی�و�قاجاریــه�در�ایــن�گنجینــه�نگهــداری�
می�شــود��محــل�بعــدی،�ســالنی�بــود�کــه�یکــی�از�
ــار�مــوزه�در�آن�نگهــداری�می�شــد� شــاخص�ترین�آث
کــه�در�اکتشــافات�ســال��۱۹۴۹در�منطقــه�آلتــای�
ــره�یکــی� روســیه�توســط�ســرگی�رودنکــو،�در�مقب
ــود���� ــده�ب ــه�دســت�آم ــل�اســکیف�ب از�ســران�قبای
ــت�آن� ــه�قدم ــرش�ک ــن�ف ــک«!�ای ــرش�پازیری »ف
ــردد،� ــیح�بازمی�گ ــالد�مس ــل�از�می ــرن�قب ــه��۵ق ب
ــت� ــده�اس ــف�ش ــی�کش ــرش�ایران ــن�ف قدیمی�تری
کــه�بــه�دلیــل�ســرمای�زیــاد�منطقــه،�بــه�صــورت�
ــن�ســالن،� ــده�اســت��در�ای شــگفت�آوری�ســالم�مان
ــه� ــره�ب ــن�مقب ــده�در�ای ــف�ش ــار�کش ــی�آث تمام
ــوان� ــا�می�ت ــه�آن�ه ــه�از�جمل ــده�ک ــش�درآم نمای

ــه� ــرد�ک ــاره�ک ــالح�ها�اش ــه�و�س ــوت،�البس ــرش،�تاب ــب�ف ــی�صاح ــه�مومیای ب
همگــی�در�وضعیــت�بســیار�خوبــی�ســالم�مانــده�و�قابــل�مشــاهده�اســت��محــل�
بعــدی،�ســالن�خاورمیانــه�در�عصــر�اســالم�بــود�کــه�آثــار�زیــادی�را�از�تمــدن�
اســالمی�بــه�نمایــش�گذاشــته�بــود��بــه�گفتــه�راهنمــا،�ایــن�آثــار�در�اکتشــافات�
ــه� ــه�ب ــزاری�در�خاورمیان ــت�ت ــای�حکوم ــی�جنگ�ه ــا�ط ــیه�ی ــان�روس محقق

دســت�آمــد��جالــب�توجه�تریــن�آثــار�آن�خصوصــا�
بــرای�مــا�ایرانیــان،�آثــار�مربــوط�بــه�جنگ�هــای�
ــم� ــه�علی�رغ ــود�ک ــاز�ب ــیه�در�قفق ــران�و�روس ای
ــر� ــت،�ه ــی�داش ــد�تاریخ ــه�از�بع ــی�ک جذابیت
ــد؛� ــر�می�کن ــتی�را�آزرده�خاط ــی�وطن�پرس ایران
تابلوهــای�نقاشــی�کــه�جزییــات�ایــن�نبردهــا�
هنرمنــدان� توســط� و� می�دهــد� نشــان� را�
ایرانــی�و�روس�بــه�تصویــر�کشــیده�شــده�
ــودن� ــر�ب ــه�در�آن�نابراب ــود،�نقاشــی�هایی�ک ب
جنــگ،�کامــال�مشــهود�بــود��بازدیــد�گروهی�
مــا�در�ایــن�ســالن�بــه�پایــان�رســید�و�مــن�
بــه�همــراه�یکــی�از�دوســتان�و�بــا�اســتفاده�
از�بروشــورهای�راهنمــا�بــرای�دیــدن�بقیــه�
ــدان� ــری�هنرمن ــار�هن ــالن�آث ــه�س ــار�ب آث
ــم�� ــد�رفتی ــا�و�ســپس�فرانســه�و�هلن ایتالی
البتــه�مســیر�را�بــه�شــکلی�انتخــاب�کــرده�
ــن�بخــش،� ــه�ای ــا�رســیدن�ب ــه�ت ــم�ک بودی
پادشــاهی�ســزار،� تخــت� از�ســالن�های�
ــم�� ــدن�کنی ــم�دی ــوالیه�ها�ه ــا�و�ش ژنرال�ه
ــدان،�راه� ــه�بخــش�هنرمن ــرای�رســیدن�ب ب
ــر� ــه�در�ه ــم�و�البت ــی�کردی ــادی�را�ط زی
ــاخص� ــا�و�ش ــار�زیب ــیر،�آث ــمتی�از�مس قس
و�دیدنــی�هســت�کــه�گاهــی�بــرای�دیــدن�
آن�هــا�بایــد�از�مســیر�در�نظــر�گرفتــه�
ــدون�این�کــه�متوجــه�گــذر�زمــان� شــده،�ب
بخــش� در� می�شــدیم�� خــارج� باشــیم�
میانــه،� ســده�های� اروپایــی� هنرمنــدان�
نقاشــان� آثــار� از� بی�نظیــری� مجموعــه�
در� اروپایــی� بــزرگ� مجسمه�ســازان� و�
ســالن�های�مختلــف�قابــل�مشــاهده�اســت��
ــار�شــاخصی� ــا�کــه�آث ــژه�ســالن�ایتالی به�وی
ــه� ــین�و�بقی ــه،�تیس ــی،�جورجون از�داوینچ
هنرمنــدان�ایــن�کشــور�را�بــه�نمایــش�

ــته�اســت�� گذاش
ــاد� ــه�ی ــار�ب ــن�آث ــد�از�ای ــال�بازدی در�ح
ــه� ــاره�ب ــا�اش ــالن�ب ــوی�س ــی،�بلندگ ماندن
ــدگان� ــد،�از�بازدیدکنن ــان�بازدی ــام�زم اتم
خواســت�کــه�مــوزه�را�تــرک�کننــد��ســاعت��۹شــب�بــود�و�بازدیــد�مــا�از�ایــن�
ــمت�های� ــوز�قس ــه�هن ــید�ک ــام�می�رس ــه�اتم ــی�ب ــاده�در�حال ــوزه�فوق�الع م
ــا�ایــن�فکــر�کــه�بــرای�ســفر�بعــدی�بــه�ایــن� زیــادی�را�ندیــده�بودیــم��امــا�ب
شــهر�زیبــا�و�مــوزه�جــذاب،�جاهــای�دیگــری�را�بــرای�دیــدن�داریــم،�یکــی�از�

ــم����� ــرک�کردی ــان�را�ت ــای�جه ــن�موزه�ه زیباتری

پرتره بدون نام اثر لیوناردو داوینچی )باال( 
و کوزه متعلق به دوران اسالمی
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����جامــو�و�کشــمیر�در�شــمال�هنــد�یکــی�از�زیباتریــن�ایــاالت�شــبه�قــاره�هنــد�
اســت��پیــش�از�ورود�مغــوالن�و�ایرانیــان،�این�جــا�کامــال�هندونشــین�بــود��هندوهــا�
بــر�طبــق�ســنت�کهــن�خویــش�باغ�هــای�اندکــی�در�این�جــا�ســاختند�کــه�در�آن�
نــه�تنهــا�گل�هــا�و�درختــان�تزیینــی�بلکــه�گیاهــان�دارویــی�نیــز�کاشــته�می�شــد�و�
بــه�آن�در�زبــان�سانســکریت�واتیــکا���Vatikaگفتــه�می�شــد��یکــی�از�مثال�هــای�
ــاغ��اســت��در� ــه�قــول�هندی�هــا�تــوت�ب ــا�ب ــاغ�تــوت�ی ــام��ب ــه�ن ــارز�آن�باغــی�ب ب
قــرن��۱۴م�اســالم�وارد�دره�کشــمیر�شــد�و�حکومــت�سلســله�شــاه�میــری�بــر�آن�
غالــب�گشــت�در�ایــن�هنــگام�ایرانیــان�بســیاری�راه�کشــمیر�را�در�پیــش�گرفتــه�
ــی،� ــاک،�راه�و�روش�زندگ ــپزی،�پوش ــا،�آش ــیاری�از��هنره ــان�بس ــا�ورود��آن و�ب
صنعــت�پارچــه�بافــی�و�شــال�بافــی�و�در�نهایــت�زبــان�فارســی�را�بــا�خــود�بــرای�
کشــمیریان�بــه�ارمغــان�آوردنــد��ایرانیــان�بــرای�قرن�هــای�متمــادی�بــر�فرهنــگ�
و�مــردم�ایــن�ناحیــه�نفــوذ�فــراوان�داشــتند�و�هندیــان�نــام�ایــن�منطقــه�را�ایــران�

صغیــر�گذاشــتند�
ــمیری�� ــان�کش ــه�او�در�زب ــه�ب ــن�ک ــن�العابدی ــلطان�زی ــت�س در�دوران�حکوم
ــت� ــود�در�پایتخ ــی-��داده�ب ــان�فارس ــه�زب ــاه��ب ــان�پادش ــاه(�-��هم ــب�)بودش لق
ــوت� ــام�اندورک ــه�ن ــا�ب ــی�بســیار�زیب ــام�نوشــهر،�باغ ــه�ن ــش�ب ــازه�ســاخت�خوی ت
ــز�در� ــک�نی ــاه�چ ــن�ش ــمیر�حس ــاهان�کش ــر�پادش ــاخت��از�دیگ �Andurkotس
منطقــه�نوهاتــا���Nauhattaنزدیــک�لچماکــول���Lachma�Kulباغــی�بــزرگ�و�
زیبــا�بــرای�خویــش�بنــا�نهاد�بــر�طبــق�گزارشــات�تاریخــی�تمــام�باغ�هــای�کشــمیر�
ــا�فواره�هــای� ــاغ�ایرانــی�کــه�در�آن�حــوض�ب ــر�اســاس�نقشــه�برداری�از�ســبک��ب ب
ــاغ� ــر�ب ــه�سرتاس ــده�و�آب�را�ب ــل�ش ــر�متص ــه�یکدیگ ــه�ب ــی�ک ــراوان،�آبراه�های ف
ــا�و� ــداد�آن�گل�ه ــه�در�امت ــی�ک ــای�پهن ــا�و�پله�ه ــن�تراس�ه ــانند�و�هم�چنی می�رس

ــود�دارد� ــی�در�آن�وج ــان�متنوع درخت
ــا�سلســله�گورکانیــان�وارد�هنــد�شــده�و�در�کشــمیر� در�قــرن��۱۶م�مغــوالن�ی
ســاخت�باغ�هــای�متعــدد�متعلــق�بــه�خانــدان�شــاهی�بــه�ســبک�ایرانــی�را�شــروع�
ــورد� ــد�م ــوب��هن ــرم�و�مرط ــرا��تابســتان�های�به�شــدت�گ ــد،�زی و�گســترش�دادن
پســند�و�دلپذیرگورکانیــان�نبــود�و�ایشــان�بــرای�رهایــی�از�گرمــای�طاقــت�فرســای�

آن�بــه�کشــمیر�زیبــا�و�فرح�بخــش��روی�آورده�و�در�آن�بــرای�خویــش�نــه�تنهــا�بــاغ�
هــا�بلکــه�قصرهــای�زیبــا�و�مســاجد�متعــدد�بنــا�نهادنــد�روش�و�ســبکی�کــه�ایشــان�
ــرد�یکــی� ــروی�می�ک ــدل�پی ــد�م ــد�از�چن ــای�کشــمیر�به�وجــود�آوردن ــرای�باغ�ه ب
کاشــت�درختــان�متعــدد�چنــار،�دومــی�ســاخت�آبــراه�هایــی�کــه�از�کــوه�آب�را�بــه�
ایــن�بــاغ�هــا�برســاند��ســوم�ســاخت�قصــری�بــا�داالن�هــای�زیبــا�و��بــدون�در�کــه�
ــن� ــاالی��ای ــر�ب ــه�ب ــه�می�شــد�ک ــا�دوازده�در�گفت ــارا�دری���Baradariی ــه�آن�ب ب
آبراه�هــا�مشــرف�بــود،�چهــارم�حوضــی�بــزرگ�بــا�فــواره�هــای�بســیار�کــه�عــالوه�
بــر�زیبایــی�تجســم�بهشــت�در�نــوع�خــود�اســت�و�پنجــم�بــرج�کــه�بــرای�پاســداری�

از�باغ�هــای�شــاهی�در�هــر�گوشــه�بنــا�شــده�بــود�
روی� بــه� عصــر� �۷ تــا� صبــح� �۹ ســاعت� از� کشــمیر� باغ�هــای� تمامــی�
بازدید�کننــدگان�گشــوده�اســت��قیمــت�بلیــت�بــرای�هــر�بــاغ��۱۰روپیــه�اســت�و�
ــت� ــرداد�اس ــا�م ــن�ت ــات�فروردی ــن�باغ ــد��از�ای ــرای�بازدی ــول�ب ــن�فص بهتری

زیباترین�باغ�های�تاریخی���کشمیر�عبارتند�از:
نســیم بــاغ Naseem Bagh: ایــن�بــاغ�در�شــهر�ســری�نگر�نزدیــک�بخــش�
غربــی�دریاچــه�دال���Dalدر�شــهر�ســری�نگر�واقــع�شــده�و�یکــی�از�قدیمی�تریــن�
ــان� ــله�گورکانی ــاه�از�سلس ــن�پادش ــان�پنجمی ــاه�جه ــت��ش ــمیر�اس ــای�کش باغ�ه
ــا��۱۲هــزار�اصلــه�چنــار�بنــا�نهــاد��اکنــون� ــاغ�را�ب هنــد�در�ســال��۱۶۳۵م�ایــن�ب
ایــن�بــاغ�زیبــا�در�محوطــه�دانشــگاه�ســری�نگر�واقــع�شــده�اســت��در�زمــان�بخشــی�
غــالم�محمــد�کــه�از�سیاســتمداران�و�هــم�چنیــن�وزیــر�ایالــت�جامــو�و�کشــمیر�در�
بیــن�ســال�های��۱۹۴۷تــا��۱۹۵۳م�بــود،�خانــواده�ســلطنتی�دوگــرا�����Dograکــه�
ــی� ــوده�و�در�کشــمیر�قدرت ــت�راجســتان�ب ــدوی�ایال ــای�هن ــدان�راجپوت�ه از�خان
داشــتند�در�ســال��۱۹۵۰م�از�ایــن�بــاغ�بــه�عنــوان�محل�کارهــای�اداری�دانشــگاهی�

ــد� ــتفاده�می�کردن اس
شــالیمار بــاغShalimar Bagh : ســاخت�اولیــه�ایــن�بــاغ�بــه�قــرن��۶م�بــاز�
ــد�کــه�پادشــاه�وقــت�منطقــه�یعنــی� ــر�ایــن�باورن می�گــردد�و�محققــان�هنــدی�ب
ــدس� ــی�مق ــوان�باغ ــود�به�عن ــرای��خ ــینا�دوم���Parvarassenaآن�را�ب پرورس
ــام�شــالیمار�از�دهــی�در�نزدیــک�آن�گرفتــه�شــده�اســت�در�قــرن��۱۶ ســاخت�و�ن

ــرای� ــی�ب ــرده�و�در�آن�آبراه�های ــا�ک ــاره�احی ــاغ�را�دوب ــن�ب ــن�ای ــن�العابدی ــلطان�زی م�س
ــاه� ــن�پادش ــر�چهارمی ــال��۱۶۲۰م�جهانگی ــاخت��در�س ــاره�آب�س ــان�دوب ــراری�جری برق
از�سلســله�گورکانیــان�هنــد�در�درون�خــود�بــاغ،�بــاغ�کوچکــی�بــه�نــام��فــرح�بخــش�را�
ایجــاد�کــرد��شــاه�جهــان�پســر�او�نیــز�پــس�از�پــدر�بــه�ســاخت�و�ســاز�در�ایــن�بــاغ�همــت�
گماشــت�و�بخــش�دیگــر�بــاغ�یعنــی�فیــض�بخــش�را�بــرآن�افــزوده�و�هــم�چنیــن�قســمت�
زنانــه�یــا�حرمســرای�شــاهی�را�نیــز�در�بــاغ�فــرح�بخــش�بنــا�نهــاد��پــس�از�او�حاکــم�وقــت�
ــاص�و� ــوان�خ ــک�دی ــیاه�در�نزدی ــر�س ــی�از�مرم ــان�دو�قصــر�یک ــی�ظفرخ کشــمیر�یعن
بخــش�زنانــه�بــرای�زنــان�حــرم�شــاهی�و�دیگــری�قصــر�صورتــی�در�نزدیکــی�دیــوان�عــام�
ســاخت��ســبک�اصلــی�ایــن�بــاغ�ماننــد�دیگــر�بــاغ�هــا�در�هنــد�از�ســبک�ایرانــی�چهــار�
بــاغ�پیــروی�می�کنــد��دو�بخــش�بــه�نــام�هــای�دیــوان�عــام�یــا�محــل�مالقــات�پادشــاه�
بــا�مــردم�و�دیــوان�خــاص�محــل�مالقــات�شــاه�بــا�درباریــان��نیــز�بــر�آن�افــزوده�گشــت�
چشــمه شــاهیChashm-i-Shahi:�ایــن�بــاغ�را�علــی�مــردان�خــان�حاکــم�وقت�
کشــمیر��بــه�دســتور�شــاه�جهــان�چهارمیــن�پادشــاه�از�سلســله�گورکانیــان�هنــد�در�ســال�
ــه�ای�از� ــع�هدی ــاخت�و�درواق ــراوان��Zabarwanس ــای�زب ــوه�ه ــه�ک �۱۶۳۲م��در�دامن
طــرف�شــاه�جهــان�بــه�پســر�بزرگــش�شــاهزاده�دارا�شــکوه�بــود��ایــن�بــاغ�دارای�چشــمه�
ــن� ــن�و�زیباتری ــه�در�آن��بهتری ــده�ک ــا�ش ــکلی�بن ــه�ش ــت�و�ب ــی�اس ــی�طبیع آب�معدن
عصرهــا�و�غــروب�هــا�را�می�تــوان�مشــاهده�کــرد،�هــم�چنیــن�ایــن�بــاغ�نیــز�ماننــد�دیگــر�
بــاغ�هــای�ســاخته�در�عصــر�گورکانیــان�هنــد�بــه�ســبک�چهــار�بــاغ�ایرانــی�ایجــاد�شــده�

اســت�
نشــاط بــاغ Nishat Bagh :�ایــن�بــاغ�را�میــرزا�عبــدل�حســن�بــه�دســتور�آصــف�
ــله� ــاه�از�سلس ــن�پادش ــر�چهارمی ــر�جهانگی ــان�همس ــه�نورجه ــزرگ�ملک ــرادر�ب ــان�ب خ
ــای� ــبک�باغ�ه ــق�س ــر�طب ــال��۱۶۳۴م�ب ــی�در�س ــرن��۱۷م�یعن ــد�در�ق ــان�هن گورکانی

ــاره�بخــش�شــرقی� ــاغ�درســت�در�کن ــاغ�ســاخت��نشــاط�ب ــار�ب ــی�چه ایران
ــهر� ــروان���Zabarwanدر�ش ــوه�زب ــه�ک ــن�دامن ــه�دال���Dalو�پایی دریاچ
ــی� ــرار�دارد�و�یک ــمیر�ق ــو�و�کش ــت�جام ــز�ایال ــری�نگر���Sri�Nagarمرک س
ــع�نشــاط�باغ� ــه�کشــمیر�اســت��درواق ــن�باغ�هــای�تاریخــی�منطق از�بزرگتری
یکــی�از�بهتریــن�نمونه�هــای�چهــار�بــاغ�ایرانــی�در�جهــان�اســالم�اســت�در�
بــاالی�هــر�تــراس�بخشــی�بــه�نــام�زنانــا�)زنانــه(�یــا�حرمســرا�قــرار�داشــته�
کــه�درواقــع�بخشــی�خصوصــی�بــرای�زنــان�حــرم�شــاهی�بــوده�اســت��مقبره�
زهــره�بیگــم�دختــر�پادشــاه�عالمگیــر�دوم�و�نــوه�جهانگیــر�نیــز�در�ایــن�بــاغ�

اســت�
پــری محــل Pari Mahal:�ایــن�بــاغ�در�بخــش�غربــی�شــهر�ســری�نگر��
در�نزدیــک�بــاغ�چشــمه�شــاهی�و�در�دامنــه�کوه�هــای�زبــراوان�واقــع�شــده�
اســت��شــاهزاده�دارا�شــکوه�پســر�بــزرگ�شــاه�جهــان�پنجمیــن�پادشــاه�از�
سلســله�گورکانیــان�هنــد�در�ســال��۱۶۵۰م�اقــدام�بــه�ســاخت�ایــن�بــاغ�کــرد�
ــری� ــرد��پ ــتفاده�می�ک ــش�اس ــخصی�خوی ــه�ش ــوان�کتابخان ــه�عن و�از�آن�ب
ــه� ــی�و�مدرس ــه�بودای ــک�صومع ــتانی�ی ــای�باس ــک�ویرانه�ه ــل�در�نزدی مح
ــراد�دارا�شــکوه� ــر�و�م ــه�مالشــاه�بدخشــی�پی ــان�ب ــه�در�آن�زم ــا�ک صوفی�ه
تعلــق�داشــت�بنــا�نهــاده�شــد��داراشــکوه�ایــن�بــاغ�را�بــه�نــام�همســر�خویش�
ــن� ــر�چهارمی ــاه�جهانگی ــر�پادش ــز�پس ــاهزاده�پروی ــر�ش ــم�دخت ــادره�بیگ ن
پادشــاه�از�سلســله�گورکانیــان�هنــد�کــه�مشــهور�بــه�پــری�بیگــم�بــود��پــری�
محــل�نامید�درواقــع�ایــن�بــاغ�بــه�عنــوان�رصــد�خانــه�و�هــم�چنیــن�بررســی�
هــای�ســتاره�شناســی�و�پیشــگویی�مــورد�اســتفاده�قــرار�مــی�گرفت�ایــن�باغ�

دارای�قصــری�بــارا�دری�و�حمــام�شــاهی�نیــز�مــی�باشــد�
ــاغ�کوچــک�در�شــهر�آچــا� ــن�ب ــاغ Achabal Bagh:�ای ــال ب ــا ب آچ
بــال�در�منطقــه�آتانانــگ�دره�کشــمیر�واقــع�شــده�و�پیــش�از�ورود�مغــوالن�به�
کشــمیر�نیــز�وجــود�داشــته�و�در�متــون�کهــن�هنــدو�از�چشــمه�آب�معدنــی�
بــه�نــام�آچــا�بــال�نــاگ����Achabal�Nagنــام�بــرده�شــده��اســت��در��قــرن�
ــت� ــی�نخس ــاغ�فعل ــا�کرد�ب ــد�بن ــمیر�آن�را�تجدی ــت�کش ــلطان�وق �۱۵م�س
در�ســال��۱۶۲۰م�بــه�نــام�ملکــه�هنــد�یعنــی�نورجهــان�همســر�و�ســوگلی�
جهانگیــر،�بــاغ�بیگــم�آبــاد�نامیــده�شــد،�زیــرا�کلمــه�بیگــم�بــه�معنــی�ملکــه�
در�زبــان�ترکــی�اســت،�ســپس�آن�را�بخاطــر�جهانگیــر�چهارمیــن�پادشــاه�از�

سلســله�گورکانیــان�هنــد�بــه�شــاه�آبــاد��تغییــر�نــام�دادنــد��ایــن�بــاغ�نیــز�به�ســبک�چهار�
ــار� ــان�چن ــاد�و�درخت ــراوان��ایج ــای�ف ــوی�ه ــا�و�ج ــاخته�و�در�آن�نهره ــی�س ــاغ�ایران ب
متعــدد�کاشــته��شــد،�هــم�چنیــن�مکانــی�بــه�نــام�)نشــیمن(�مشــرف�بــه�ایــن�نهرهــا�و�
جوی�هــا�و�قصــر�بــارا�دری�نیــز�بنــا�نهــاده�شــد��شــاهزاده�جهــان�آرا�بیگــم�دختــر�بــزرگ�
شــاه�جهــان�پنجمیــن�پادشــاه�از�سلســله�گورکانیــان�هنــد�در�قــرن��۱۷م�حمامــی�زیبــا�

نیــز�در�ایــن�بــاغ�احــداث�کــرد�
ویــری نــاگ بــاغ Verinag Bagh: ایــن�بــاغ�هشــت�ضلعــی�کــه�دارای�چشــمه�
آب�معدنــی�طبیعــی�اســت�و�بــه�ســبک�بــاغ��ایرانــی�–چهــار�بــاغ��بنــا�نهــاده�شــده�را�
میــرزا�حیــدر�مهنــدس�دربــار�جهانگیــر�چهارمیــن�پادشــاه�از�سلســله�گورکانیــان�هنــد�
ــن� ــان�پنجمی ــاه�جه ــتور�ش ــال��۱۶۲۶م�به�دس ــرد��در�س ــاد�ک ــال��۱۶۱۹م�ایج در�س
ــام� ــر�آن�ن ــزوده�شــد�و�ب ــاغ�اف ــن�ب ــر�وســعت�ای ــد�ب ــان�هن پادشــاه�از�سلســله�گورکانی
شــاه�آبــاد�نهادنــد��شــاه�جهــان�در�واقــع�عاشــق�ایــن�بــاغ�بــود�و�شــماری�از�آرزوهــای�
ــاغ�دارای� ــاغ�دفــن�شــود��ویــری�نــاگ�ب او�در�طــول�زندگیــش�ایــن�بــود�کــه�در�ایــن�ب
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ظرفیت های بکر صنعت گردشگری ایران امروزه گرفتار 
تبلیغات نامناسبی است که پیرامون کشورمان  جریان دارد. 

این موضوع عاملی است که می تواند انتخاب ایران را به 
عنوان یک مقصد نهایی گردشگری برای گردشگران خارجی 
با چالش روبرو کند. پیش از ورود گردشگر به ایران، ذهن او 

درگیر انواع پیش داوری ها و تبلیغات رسانه ای است. عموما با 
تصویری غیرواقعی به ایران سفر می کنند، منتهی هنگامی که 

بازمی گردند نگاهی متفاوت دارند و برداشتی واقع بینانه از سفر 
به  ایران به دست می آورند. نکته ای که دکتر ولی اهلل تیموری 

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری ایران در گفت وگوی اختصاصی با ماهنامه سفر بر آن 

تاکید کرده است. 
دکتر ولی اهلل تیموری پیش از این مدیرکل نظارت و ارزیابی 
خدمات گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری و معاون دفتر برنامه ریزی و حمایت از توسعه 

گردشگری بود. او در گفت وگوی اختصاصی با ماهنامه سفر 
تازه ترین رویکردها و برنامه های این سازمان را در شرایط کنونی 

اقتصاد تشریح می کند. این گفت وگو را می خوانید:

z  نوسانات نرخ ارز امسال چالشی کم سابقه برای فعاالن صنف گردشگری
به ویژه دفاتر خدمات مسافرتی  ایجاد کرد. چنین اتفاقی، دفاتر مسافرتی را 

به چه وضعیتی دچار کرده است؟
�وضعیــت�اقتصــادی�نامناســبی�پیــش�آمــد�کــه�بــه�مشــکالتی�در�ســطح�جامعــه�
ــا�مشــکالتی� ــان�ب ــه�خصــوص�در�بعــد�گردشــگری�خروجــی،�هموطن دامــن�زد��ب
مواجــه�شــدند��بــا�پاییــن�آمــدن�ارزش�ریــال،�نــرخ�ســفرهای�خارجــی�بــاال�رفــت��
در�نتیجــه�میــزان�تمایــالت�مــردم�بــه�ســفرهای�خــارج�از�ایــران�کاهــش�یافــت��در�
مقابــل،�مزیتهایــی�هــم�البتــه�داشــت�کــه�از�آن�جملــه�می�تــوان�بــه�رویکــرد�بیشــتر�

گردشــگران�ایرانــی�بــه�مقاصــد�داخلــی�اشــاره�کــرد�
چالــش�اصلــی�در�کســب�و�کار�دفاتــر�مســافرتی�بخــش�خصوصــی،�عــدم�
ــفرهای� ــوزه�س ــور�در�ح ــافرتی�کش ــر�مس ــد�دفات ــت���۹۵درص ــوازن�اس ت
ــده� ــی�نادی ــای�داخل ــه�حوزه�ه ــی�ک ــد��در�حال ــت�می�کنن ــی�فعالی خروج
گرفتــه�می�شــود��دفاتــر�مســافرتی�می�بایســت�در�کنــار�حوزه�هــای�
ــل،� ــند��در�مقاب ــته�باش ــه�داش ــز�توج ــی�نی ــای�داخل ــه�حوزه�ه ــی�ب خروج
ســفرهای�خروجــی�البتــه�از�نظــر�ســازمان�میــراث�فرهنگــی�نادیــده�گرفتــه�
ــد�و� ــی�ایجــاد�می�کن ــز�کســب�و�کار�فراوان ــن�بخــش�نی ــرا�ای نمی�شــود�زی

ــود� ــن�می�ش ــق�تامی ــن�طری ــم�از�ای ــت�ه ــارج�دول ــی�از�مخ بخش
در�بحــث�فناوری�هــای�نویــن،�طبــق�نشســت�های�مختلــف�مــا�بــا�دفاتــر�
مســافرتی�بــر�ضــرورت�کســب�وکارها�بــا�فناوری�هــای�نویــن�تاکیــد�شــد�و�

ــن� ــد��هم�چنی ــر�خــود�محــدود�نکنن ــه�فضــای�دفات ــا�را�ب ــه�فعالیت�ه این�ک
ــد��در�نتیجــه�ایــن� ــاال�ببرن ــه�ظرفیت�هــای�داخلــی�نیــز�ب توجــه�خــود�را�ب
ــند�� ــته�باش ــود�داش ــای�خ ــی�در�فعالیت�ه ــاد�تغییرات ــعی�در�ایج ــر�س دفات
ــود�را� ــای�خ ــت�و�کمک�ه ــیر�حمای ــن�مس ــز�در�ای ــت�نی ــور�دول همین�ط

دریــغ�نکنــد�
لــذا�از�دفاتــر�مســافرتی�درخواســت�شــد�کــه�بســته�های�جــذاب�و�متنــوع�
ــاده� ــور�آم ــطح�کش ــی�در�س ــز�اقامت ــا�و�مراک ــکاری�هتل�ه ــا�هم ــفر�را�ب س

� کنند
ــرای� ــا�ب ــدیم�ت ــره�ش ــا�وارد�مذاک ــی�از�بانک�ه ــا�برخ ــر،�ب ــرف�دیگ از�ط
حمایــت�از�بــازار�ســفر،�کارت�هــای�ســفر��را�در�بســته�های�مســافرتی�
ــردن� ــته�ها،�باالب ــن�بس ــازی�ای ــرای�آماده�س ــان�ب ــد��مقصودم ــی�کنن طراح
ســطح�حرفــه�ای�فعالیت�هاســت��خوش�بختانــه��۵۰درصــد�جمعیــت�
کشــور�ســالی�یکبــار�ســفرهای�داخلــی�را�در�برنامه�هــای�خــود�دارنــد�ولــی�
ــوند��در� ــزی�نمی�ش ــه�ای�برنامه�ری ــفرها�حرف ــه�س ــت�ک ــن�اس ــکل�ای مش
واقــع�تاسیســات�گردشــگری�را�درگیــر�نمی�کنــد��بنابرایــن�هــدف�مــا�ایــن�
اســت�کــه�تقاضــای�ســفرهای�انفــرادی�را�بــه�ســمت�ســفرهای�برنامه�ریــزی�
آن از گردشــگری خدمــات زنجیــره کل تــا دهیــم ســوق حرفــهای و شــده
ســود�ببرنــد��ایــن�قضیــه�بســتگی�بــه�همــکاری�بخــش�خصوصــی�دارد�کــه�
ــا� ــاورد�ت ــن�بی ــن�حــوزه�پایی ــه�ســود�خــود�را�در�ای ــد�دامن ــور�بتوانن چه�ط
بســته�های�پیشــنهادی�بــرای�مســافران�جذاب�تــر�شــود��همچنیــن�بــا�صــدا�
و�ســیما�نیــز�هماهنگی�هــای�الزم�را�انجــام�دادیــم�کــه�ایــن�موضــوع�بــدون�

هیــچ�هزینــه�ای،�بازتــاب�ملــی�داشــته�باشــد�
در�فصــل�زمســتان�کاهــش�ســفرهای�خارجــی�را�پیــش�رو�داریــم�کــه�در�
ــن� ــازیم��ای ــا�س ــی�را�مهی ــفرهای�داخل ــای�س ــم�ظرفیت�ه ــل�می�توانی مقاب
ــتان� ــافرتی�را�در�زمس ــر�مس ــای�دفات ــی�از�هزینه�ه ــد�بخش ــأله�می�توان مس

پوشــش�دهــد�

z  آیا تعطیلی برخی از دفاتر مسافرتی به دلیل شرایط ناگوار و تالطمات نرخ
ارز  صحت دارد؟

خیــر�صحــت�نــدارد��خاصیــت�صنعــت�گردشــگری�بــه�ایــن�گونــه�اســت�
ــن� ــل�از�ای ــی�کام ــا�آگاه ــراد�ب ــن�اف ــد��بنابرای ــیب�باش ــراز�و�نش ــه�در�ف ک

ــوند� ــه�می�ش ــن�حرف ــوع�وارد�ای موض

z  یکی از نیازهای ضروری بــرای برنامه ریزی بهتر، در اختیار داشــتن
حســاب های اقماری اســت. آمار مشــخص، جامع و فراگیری در اختیار 
تحلیل گران نیســت. چه دالیلی وجود دارد که این آمارها به طور شفاف در 

اختیار پژوهشگران و تحلیل گران قرار نمی گیرد؟
یکــی�از�نقــاط�آســیب�صنعــت�گردشــگری�عــدم�اســتفاده�از�یــک�جامعــه�

آماری�مشــخص�اســت�
ــل� ــه�دلی ــا�ب ــد��ام ــام�ش ــه�انج ــن�زمین ــات�در�ای ــال��۸۰مطالع در�س
فرابخشــی�بــودن�آن�محقــق�نشــد��زیــرا�هــر�ســازمان�بــه�تنهایــی�ابزارهــای�

ــت� ــن�کار�را�دارا�نیس ای
�امــا�ســه�نهــاد�بــرای�مدیریــت�ایــن�موضــوع�تعییــن�شــده�اند:�مرکــز�ملی�
آمــار�ایــران،�بانــک�مرکــزی�جمهــوری�اســالمی�ایــران�و�ســازمان�میــراث�
ــاری� ــه�اطالعــات�آم ــوان�ب ــن�مســیر�می�ت فرهنگــی�وگردشــگری�کــه�از�ای

دقیــق�دســت�پیــدا�کــرد�
متاســفانه�هنــوز�ایــن�هماهنگــی�و�تعامــل�بیــن�ایــن�دســتگاه�ها�شــکل�
نگرفتــه�اســت��ایــن�مــورد�در�دســتور�کار�و�اولویت�هــای�معاونت�گردشــگری�
قــرار�دارد��افــرادی�کــه�تجربــه�علمــی�و�مرتبــط�در�زمینــه�اقتصــاد�را�دارنــد�
شناســایی�کــرده�و�تیمــی�را�تشــکیل�داده�ایــم�تــا�بتوانیــم�ایــن�هماهنگــی�

را�در�ســه�نهــاد�بــرای�دســتیابی�بــه�حســاب�های�اقمــاری�فراهــم�کنیــم�
در�ســفر�دبیــرکل�ســازمان�گردشــگری�بــه�همــدان�ایــن�موضــوع�را�بــه�

ــا�آن�ســازمان�مطــرح�کردیــم�و�قــرار�شــد�از� عنــوان�پیشــنهاد�همــکاری�ب
کمک�هــا�و�راهنمایی�هــای�ایــن�نهــاد�بین�المللــی�در�مدیریــت�بهینــه�

ــویم� ــد�ش ــاری�بهره�من ــام�آم نظ

z  چــد مدت زمان و بودجه ای می بایســت تعریف شــود تا  براســاس
چارچوب های بین المللی حساب های اقماری قابلیت استخراج داشته باشند؟
بلــه�می�بایســت�ایــن�مســأله�انجــام�شــود��لــذا�گــروه�اولیــه�شــکل�گرفتــه�
و�در�حــال�زمان�بنــدی�وضــع�موجــود�اســت��هــدف�ایــن�تیــم،�رســیدگی�
ــه�ســنجش�کمی�هــا�و�کاســتی�های� ــه�وضعیــت�موجــود�اســت��در�مرحل ب
هســتیم�و�هــر�جــا�کــه�نیــاز�بــه�بازبینــی�بــود،�مــورد�مطالعــه�قــرار�می�گیرد��

z  اگر به موضوع فروش آنالین که این روزها همه جا را در برگرفته اســت
بازگردیم. به نظر می رســد شاهد پدیده ای باشــیم که برخی فروشندگان 
خدمات سفر خود را مجاز می دانند که زیر نرخ  بازار قیمت بدهند. این رویه 
هرچند چندان فراگیر نیســت اما در آینده ممکن است دغدغه جدی برای 
رقابت در بازار نوپای شبکه های فروش اینترنتی گردشگری کشور باشد. آن 
چه که از آن به عنوان دامپینگ یاد می کنیم البته در جوامع توســعه یافته 
مجازات های سختی دارد و در ایران به دلیل نبود چنین قوانینی گروه هایی 
ممکن است این نرخ ها را در بحث فروش بلیت هواپیما و هتل مطرح کنند. آیا 

این روند کسب وکار از نظر شما امری پذیرفتنی است؟
در�مفاهیــم�بازاریابــی،�راهبردهــای�متنوعــی�وجــود�دارد��یکــی�از�همیــن�
ــرای�از�میــان� ــا�ب ــن�موضــوع،�رقب ــازار�اســت��طبــق�ای راهبردهــا،�بقــا�در�ب
ــازار،� ــهمی�از�ب ــت�آوردن�س ــور�به�دس ــه�منظ ــر�و�ب ــردن�همدیگ ــه�در�ک ب
ــواردی� ــا�در�م ــد��آن�ه ــروز�می�دهن ــی�ب ــرخ�اصل ــر�از�ن ــی�پایین�ت نرخ�های
ترجیــح�می�دهنــد�کــه�معمــوال�ســود�خــود�را�کاهــش�دهنــد�و�یــا�حتــی�

بــه�طــور�مقطعــی�هــم�ضــرر�کننــد�
ایــن�مســأله�در�همــه��کشــور�های�دنیــا�وجــود�دارد��تمامــی�ایــن�رویه�هــا�
در�اختیــار�بخــش�خصوصــی�اســت��مــا�خواســتاریم�کــه�دولــت�از�تمامــی�
ایــن�موضوعــات�کناره�گیــری�کنــد�و�بــه�ســمت�تــوازن�در�عرضــه�و�تقاضــا�
حرکــت�کنیــم��تمامــی�مــوارد�ذکــر�شــده�را��بــه�بخــش�خصوصــی�واگــذار�
ــذا�در�بحــث� ــود��ل ــه�نفــع�مصرف�کننــده�خواهــد�ب ــد�کــه�نتیجــه�آن�ب کن
ــن� ــد��ای ــی�باش ــی�و�منطق ــه�ای،�اخالق ــا�حرف ــی،�می�بایســت�رقابت�ه رقابت
موضــوع�می�توانــد�مــا�را�بــه�ســمت�هــدف�ســوق�دهــد��همان�طــور�

تالطم های اقتصادی
مبنای کدام فرصت تازه؟
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کــه�آگاهیــد�در�موضــوع�صنعــت�گردشــگری�بــه�دنبــال�قوانیــن�ســفت�و�
بازدارنــده�و�حقوقــی�نیســتند�و�بیشــتر�مبنــای�فعالیــت�بــر�اســاس�کدهــا�و�
توصیه�هــای�اخالقــی�اســت���اگــر�همــکاران�مــا�اخــالق�حرفــه�ای�را�رعایــت�
ــب� ــای�مناس ــه�فرصت�ه ــد�ب ــا�می�توان ــده�ای�از�چالش�ه ــش�عم ــد�بخ کنن

تبدیــل�شــود�

z  موضوع دیگر، بحث شــرکت در نمایشگاه های بین المللی است. نهادی 
داریم با عنوان مرکز توســعه صادرات که ردیف بودجه دارد و برای برگزاری 
نمایشــگاه ها برنامه ریزی می کند. چه دالیلی هست که چنین مرکزی در 
موضوع نمایشــگاه های گردشگری خارج از ایران نقشــی ندارد و معموال 
مجریان متعددی برای این نمایشگاه ها برنامه ریزی می کنند؟ به تعبیر دیگر، 
سیاست و راهبردهای معاونت گردشــگری برای حضور در نمایشگاه های 

خارجی چه تعریفی دارد؟
ــد�و� ــه�تایی ــم�ب ــی�ه ــات�مقررات�زدای ــی�در�هی ــه�تازگ ــه�ب ــم�ک ــه�ای�داری مصوب
تصویــب�مجــدد�رســید،�در�جاهایــی�کــه�موضوعــات�تخصصــی�اســت،�دســتگاه�های�
تخصصــی�ورود�می�کننــد��نحــوه�حضــور�در�نمایشــگاه،�مخاطب�شناســی،�بازاریابــی�
و�بــازارداری�فعالیتــی�علمــی�اســت�و�الزم�اســت�در�اختیــار�فعــاالن�ایــن�صنعــت�
باشــد�و�قانــون�هــم�ایــن�را�تاییــد�می�کنــد��بنابرایــن�از�ایــن�زاویــه�کــه�بخواهیــم�
بنگریــم،�نمایشــگاه��یکــی�از�ابزارهــای�فعــاالن�صنعــت�گردشــگری�اســت�امــا�تمــام�
ماجــرا�ایــن�نیســت��نمایشــگاه�فرصــت�مناســبی�در�اختیــار�فعــاالن�صنعــت�قــرار�
ــات� ــد�تبلیغ ــد��نبای ــام�دهن ــان�را�انج ــی�از�تبلیغات�ش ــد�بخش ــا�بتوانن ــد�ت می�ده
ــه� ــیم�ک ــته�باش ــار�داش ــد�و�انتظ ــدود�باش ــی�مح ــگاه�های�خارج ــه�نمایش ــا�ب تنه

ــان�داشــته�باشــد� فعالیت�هایمــان�فقــط�از�ایــن�طریــق�جری
ســازمان�میــراث�فرهنگــی،�صنایــع�دســتی�و�گردشــگری�در�پــی�تحقــق�
روش�حرفــه�ای�اســت�کــه�در�دنیــا�اجــرا�می�شــود�و�پاســخ�مناســب�داشــته�

ست�� ا
�Tourism�Informationهنــوز�مراکــز�اطالع�رســانی�گردشــگری�
Center،�در�نظــام�بازاریابــی�کشــور�دایــر�نشــده�اســت��ایــن�مراکــز�هــم�
در�داخــل�و�هــم�در�بازارهــای�هــدف،�در�مبــادی�ورودی�بین�المللــی،�مراکــز�
شــهرها�و�بازارهــای�هــدف�وظایفــی�دارد�کــه�یکــی�از�ایــن�وظایــف،�برگزاری�

نمایشگاه�هاســت��
ایــن�مراکــز�هــم�نماینــده�دولتــی�و�هــم�نماینــده�بخــش�خصوصــی�
هســتند�و�وحــدت�رویــه�ای�را�فراهــم�می�کنــد��بــه�ایــن�ترتیــب�
ــای� ــر�اطالع�رســانی�در�بازاره ــا�دفات ــن�باشــیم�ت ــی�ای الزم�اســت�در�پ
ــن�مراکــز�را� هــدف�شــکل�بگیــرد�و�قاعده�منــد�شــود��اگــر�بتوانیــم�ای
ــن� ــرکت�در�ای ــرای�ش ــه�ای�ب ــی�یکپارچ ــام�مدیریت ــم�نظ راه�بی�اندازی

ــد�� ــد�آم ــم�خواه ــگاه�ها�فراه نمایش

z  در بحث گردشگری سالمت، در مقاطعی به این تقاضاها به درستی پاسخ
داده نمی شود و گزارش شــده که بیماران به شکل نامتعارفی به ایران سفر 
می کنند و گرفتار دالالن می شوند. توراپراتورهای حرفه ای نیز نقش کم رنگی 

در این بازار دارند. 
گردشــگری�ســالمت�ایــران�یکــی�از�ظرفیت�هــای�مغفول�کشــور�ما�اســت�
کــه�هماهنگــی�بــرای�اجــرای�صحیــح�آن�وظیفــه�ای�اســت�بیــن�بخشــی��در�
گذشــته،�شــورای�راهبــری�گردشــگری�ســالمت�مرکــب�از�وزارت�بهداشــت�
و�درمــان�و�آمــوزش�پزشــکی،�ســازمان�نظــام�پزشــکی،�وزارت�امورخارجــه،�
اتــاق�بازرگانــی،�ســازمان�میــراث�فرهنگــی�ایجــاد�شــد��براســاس�توافقنامــه،�
دبیرخانــه�شــورا�در�معاونــت�گردشــگری�اســت�و�مدتــی�ایــن�فعالیــت�راکــد�
ــی� ــک�اعضــا�برگــزار�شــد��مصوبه�های ــک�ت ــا�ت ــاره�نشســت�ها�ب ــد�و�دوب مان
تدویــن�شــد،�ســند�بخشــی�توســعه�و�نقشــه�راه�در�دســتور�کار�تدویــن�قــرار�
گرفــت�و�رویکــرد�ایــن�اســت�کــه�بــا�تعامــل�فرابخشــی�گردشــگری�پزشــکی�
در�کشــور�ســامان�بگیــرد��الزم�اســت�از�ظرفیــت�وزارت�خارجــه�بــرای�صدور�

روادیــد�درمــان�بــه�خوبــی�اســتفاده�کنیــم�

z  چه فرصت هایی برای سرمایه گذاری در صنعت گردشگری برای مخاطبان
خارجی وجود دارد؟

و� بکــر� گردشــگری� حــوزه� در� ســرمایه�گذاری� ظرفیت�هــای�
ــان� ــا�از�زب ــا�و�باره ــناس،�باره ــوان�کارش ــه�عن ــتند��ب ــه�هس ــل�توج قاب
ــاز� ــه�نی ــنیده�ام�ک ــی�ش ــرکت�های�بین�الملل ــاوران�و�ش ــته�ترین�مش برجس
ــران� ــت�ای ــر�جمعی ــون�نف ــرای��۸۵میلی ــد�ب ــرمایه�گذار�ی�های�جدی ــه�س ب
ــراوان�اقتصــادی�دارد��چنیــن�فرآینــدی�در�همــه�حوزه�هــا� جذابیت�هــای�ف
مــد�نظــر�بــوده�اســت��یکــی�همــان�گردشــگری�ســالمت�اســت�کــه�نیــاز�به�
ــن�باشــیم�کــه�زیرســاخت�ها�را�بیشــتر� ــه�فکــر�ای توســعه�هدفمنــد�دارد��ب
ــان� ــا�ضمــن�جــذب�گردشــگری�خارجــی�در�حــوزه�درم ــم�ت توســعه�دهی

ــز�پاســخگو�باشــیم� ــی�نی داخل
خانه�هــای� در� بهره�بــرداری� بــرای� می�تواننــد� خارجــی� گروه�هــای�
ــری� ــر�کارب ــرای�تغیی ــن�مشــخصی�ب ــد��قوانی تاریخــی�ســرمایه�گذاری�کنن
ابنیــه�تاریخــی�وجــود�دارد�کــه�بســترهای�الزم�بــرای�جــذب�ســرمایه�ها�را�
فراهــم�کــرده�اســت��ایــن�ابنیــه�و�مکان�هــای�تاریخــی�بســیار�زیــاد�هســتند�

ــع�شــده�اند�� ــی�واق ــا�در�مســیر�کاروانســراهای�قدیم و�برخــی�از�آن�ّه
ــای��۵و��۳ ــی،�هتل�ه ــی،�پذیرای ــز�اقامت ــازی�مراک ــعه،�بهس ــرای�توس ب
ــذب� ــرای�ج ــادی�ب ــای�زی ــردی�فرصت�ه ــای�بوم�گ ــتاره�و�اقامت�گاه�ه س
ــالیان� ــبی�در�س ــن�مناس ــررات�و�قوانی ــده�و�مق ــاد�ش ــرمایه�گذاری�ایج س
گذشــته�بــر�اســاس�قانــون�ســرمایه�گذاری�خارجــی�شــکل�گرفتــه�و�دولــت�
تســهیالت�و�مشــوق�هایی�بــرای�صنعــت�گردشــگری�در�نظــر�گرفتــه�اســت�
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صنعــت� در� سال�هاســت� ســیادتان� بــزرگ� خانــواده� �
ــید�حســین� ــد��س ــت�دارن ــداری�فعالی ــه�داری��و�هتل مهمانخان
ــرش�در� ــروش�ف ــیادتان�در��ف ــدان�س ــزرگ�خان ــیادتان،�ب س
بــازار�وکیــل�شــیراز�صاحــب�شــهرت�بــود��به�واســطه�صــادرات�
فــرش،�مهمانــان�زیــادی�را�می�پذیرفــت�و�مشــکالت�پذیرایــی�
ــه� ــواده،�جرق ــای�خان ــن�اعض ــه�و�بی ــط�خان ــان�در�محی مهمان
ــرد�� ــاد�ک ــان�ایج ــن�ایش ــه�را�در�ذه ــاخت�مهمانخان ــی�س اصل
در�ســال�۱۳۱۳مهمانخانــه�ایــران�را�کــه��۵تــا��۷اتــاق�داشــت،�
ــان� ــت�مهمان ــت�اقام ــه�ای�باب ــدا،�هزین ــرد��او�در�ابت ــاح�ک افتت
ــا�قالــی�و�بیمــاری�در�پــی� دریافــت�نمی��کــرد��مشــکالت�کار�ب
آن،�موجــب�شــد�حســین�ســیادتان��به�ســمت�مهمانخانــه�داری�
روی�بیــاورد�و�در�زمــان�حیــات�خــود��مهمانخانه�هــای�پــاالس،�
ــد�کــه�در�حــال�حاضــر� ــه�زن ــا�و�مهمانخان ــظ،�آری کنــت،�حاف
هتــل�ارم�در�جایــگاه�آن�ســاخته�شــده�اســت�را�بنیان�گذاشــت�
ــیادتان�اداره� ــیراز�را�حســن�س ــپولیس�ش ــل�پرس ــاال�هت ح

ــه� ــه�گفت ــرداری�رســید�و�ب ــه�بهره�ب ــی�کــه�در�طــی�مــدت��۳ســال�ســاخته�و�در�ســال��۸۴ب ــد��هتل می�کن
ــاق��۴ســالن�چندمنظــوره�و�همچنیــن�مجموعه�هــای� ــن�هتــل��۱۱۰ات ــود��ای ــروژه�ســال�ب ــن�پ او�موفق�تری

ــی�و�ســالن�بیلیــارد�دارد� ورزشــی،�ســونا�و�جکــوزی،�اســتخر،�ســالن�پذیرایــی،�حمــام�ایران
حســن�ســیادتان�کــه�رئیــس�جامعــه�هتلــداران�اســتان�فــارس�اســت،�بحــث�ســرمایه�گذاری�در�قطــب�
گردشــگری�ایــران�یعنــی�اســتان�فــارس�را�دارای�پیچیدگی�هــای�اداری�و�دیوان�ســاالری�طاقت�فرســا�
ــا� ــود���او�عمیق ــام�کار�می�ش ــه�انج ــرمایه�گذار�از�ادام ــردن�س ــر�ک ــه�نظ ــب�صرف ــی�موج ــه�گاه ــد�ک می�دان
معتقــد�اســت�کــه�دولــت�از�ســرمایه�گذاری�کــه�انــرژی�و�تــوان�خــود�را�بــا�ایــن�نظــام�اداری�پیونــد�می�زنــد،�
بــه�طــور�جــدی�حمایــت�کنــد��در�حــال�حاضــر���۸۴هتــل�در�اســتان�فــارس�وجــود�دارد�کــه��۱۹مــورد�آن�

ــرداری�نرســیده�اســت� ــه�بهره�ب ــوز�ب هن
رئیــس�جامعــه�هتلــداران�اســتان�فــارس�تاکیــد�دارد�کــه�هرچنــد�همــه�می�داننــد�هتلــداری�و�هتل�ســازی�
ــام� ــای�غیرتخصصــی�انج ــواردی�کاره ــردان�در�م ــا�دولت�م ــد�ام ــاد�می�کن ــی�ایج ــیار�مهم ــتغال�زایی�بس اش

می�دهنــد�کــه�در�فعالیــت�هتلــداران�اختــالل�ایجــاد�می�کنــد�
ســیادتان�بــه�یــک�نمونــه�فعالیــت�خانه�هــای�بوم�گــردی�خــارج�از�حیطــه�مشــخص�شــده�اشــاره�دارد�و�
ــه� ــه�همــان�شــکل�خــود�باشــد�و�مســافران�ب ــه�معنــای�واقعــی�می�بایســت�ب ــه�بوم�گــردی�ب می�افزایــد:�خان

صورتــی�کــه�افــراد�آن�منطقــه�یــا�روســتا�زندگــی�می�کننــد�در�آن�محــل�اقامــت�داشــته�باشــند�
خزانــه�دار�و�عضــو��هیــات�مدیــره�جامعــه�هتلــداران�ایــران�ضــرورت�واگــذاری�برخــی�مــوارد�بــه�بخــش�
خصوصــی�را�تاکیــد�کــرد�و�گفــت:�متاســفانه�بیشــتر��تصمیم�گیری�هــا�در�هتلــداری�چــه�از�نظــر�نرخ�گــذاری�
ــه�الزم� ــت�ک ــت�اس ــت�دول ــه�دس ــا��ب ــی��قانون�گذاری�ه ــرداری�و�حت ــه�بهره�ب ــب�پروان ــه�کس ــا�و��چ اتاق�ه

اســت�در�ایــن�مــورد�تجدیــد�نظــر�شــود�
وی�ادامــه�داد:�در�شــأن�خانــواده�ایرانــی�نیســت�کــه�تشــویق�شــود�در�کنــار�خودرو�شــخصی�چادر�مســافرتی�
بزنــد�و�در�خیابــان�اســکان��کنــد��اســتفاده�از�چــادر�مســافرتی�شــرایط�خــاص�خــود�را�می�طلبــد��چنــدی�اســت�
ــد�و�میلیاردهــا�هزینــه�صــرف�شــد�کــه�مــردم�در�مکان�هــای�مخصــوص�چــادر� ــاب�کرده�ان ــن�موضــوع�را�ب ای
بزننــد�و�اقــدام�بــه�زدن�چــادر�در�اماکــن�مهــم�شــهر�نکننــد��در�صورتــی�کــه�برنامــه�راهبــردی�صحیح�آن�اســت�

کــه�ایــن�افــراد�تشــویق�شــوند�و�کمک�هزینــه�دریافــت�کننــد�تــا�در�هتل�هــا�اقامــت�داشــته�باشــند�
ــه�ای�شــده�اســت�کــه�هــر� ــا�شــرایط�به�گون ــه�داد:�از�ســوی�دیگــر،��در�بحــث�مهمانخانه�ه ســیادتان�ادام
ارگان�بــرای�خــودش�اقــدام�بــه�تاســیس�یــک�مهمانســرا�کــرده�اســت��بــر�اســاس�آمــار،�تعــداد�مهمانســراها�
ــن� ــوی�فعالیــت�ای ــر�رفتــه�اســت��سال�هاســت�معتــرض�هســتیم�کــه�جل ــز�فرات ــا�نی حتــی�از�هتل�هــای�م
واحد�هــای�اقامتــی�گرفتــه�شــود�و�امیدواریــم�در�دوره�آقــای�تیمــوری�و�آقــای�مونســان�بتوانیــم�اقداماتــی�در�

ایــن�بــاره�انجــام�بدهیــم�
ســیادتان�بــا�اشــاره�بــه�شــرایط�اقتصــادی�و�ارزی��بــه�وجــود�آمــده�گفــت:��نــه�می�توانیــم�ارز�بیاوریــم�و�نــه�
مســتر�کارت�داشــته�باشــیم�در�صورتــی�کــه�دیگــر�در�دنیــا�کســی�بــا�خــودش�پــول�بــه�همــراه�نمی�بــرد�و�بــا�
�اســتفاده�از�کارت�بانکــی�کارهایــش�را�انجــام�می�دهــد��ایــن�مشــکلی�اســت�کــه�بــر�صنعــت�گردشــگری�مــا�

لطمه�زده�است�

صنعت هتلداری فارس کورسو می زند!
جایی که قطب گردشگری ایران است
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دهمیــن�نمایشــگاه�گردشــگری�پــارس�در�آذرمــاه�
ــود�و� ــی�ب ــی�و�مل ــداد�محل ــک�روی ــاری�ی ــال�ج س
توانســت��۱۰۵شــرکت�کننده�را�در�قالــب��۳۲۶غرفــه�
ــرد� ــگاهی�گ ــای�نمایش ــع�فض ــر�مرب ــزار�مت در��۱۷ه
هــم�آورد��امــا�بــرای�ایــن�کــه�بتوانــد�ســکوی�موثــری�
ــد� ــی�باش ــش�خصوص ــب�وکار�بخ ــعه�کس ــرای�توس ب

ــش�دارد��� ــوز�راه�درازی�در�پی هن
گردشــگران� ســفرهای� مزیت�هــای� این�روزهــا�
خارجــی�بــه�ایــران�بیــش�از�هــر�زمانــی�بــارور�شــده�
ــا�و� ــا�آن�رفتاره ــب�ب ــه�متناس ــی�رود�ک ــار�م و�انتظ
نــوع�نــگاه�کارگــزاران�نمایشــگاهی�از�رویکــرد�صــرف�
ــه�ســکویی� نمایشــی�خــارج�شــده�و�نمایشــگاه�ها�را�ب
کســب�وکارهای� و� اســتارت�آپ�ها� توســعه� بــرای�

ــد�� ــرار�دهن ــف�ق ــن�صن ــاالن�ای فع
مــروری�داشــته�باشــیم�بــر�نحــوه�برگــزاری�
مادریــد،� در� فیتــور� گردشــگری� نمایشــگاه�های�
دبلیوتــی�ام�در�لنــدن�و�آی�تی�بــی�در�برلیــن��بــه�خوبــی�
ــای� ــاس�الگوه ــی�براس ــه�همگ ــویم�ک ــه�می�ش متوج
ــن� ــتر�آن�الی ــد���بس ــابهی�کار�می�کنن ــش�مش کمابی
چــه�در�زمینــه�فــروش�بــه�مشــارکت�کنندگان�و�
ــد�� ــر�را�می�زن ــرف�اول�و�آخ ــدگان�ح ــه�بازدیدکنن چ
مرتبــط،� اپلیکیشــن�های� و� ســایت� طریــق� از�
عالقه�منــدان�بــه�توســعه�کســب�وکار�ســفر�در�جریــان�
همایش�هــا،� ســخنرانان،� برنامه�هــای� تازه�تریــن�
ــد� ــرگاه�بخواهی ــد��شــما�ه ــرار�می�گیرن جشــنواره�ها�ق
ــرار� ــره�ای�ق ــل�زنجی ــک�هت ــه�ای�ی ــر�منطق ــا�مدی ب
مالقــات�بگیریــد،��کافــی�اســت�در�ایــن�ســایت�ها�
ــم� ــان�تنظی ــخص�برایت ــان�مش ــد�و�زم ــا�بدهی تقاض

شــود���در�بــازه�زمانــی�مشــخصی�تــا�برپایی�نمایشــگاه،�
هنگامــی�کــه�ایمیلتــان�را�در�یــک�ســایت�بین�المللــی�
ــا�انبوهــی�از�تقاضاهــای� نمایشــگاه�ثبــت�می�کنیــد،�ب
ــه� ــوت�ب ــه�شــما�را�دع ــرو�می�شــوید�ک تخصصــی�روب
ــما�را� ــدی�ش ــد�و�عالقه�من ــا�می�کن ــد�از�غرفه�ه بازدی

ــد� ــگری�برمی�انگیزان ــد�گردش ــه�مقاص ب
وزرای� حضــور� زمــان� از� ترتیــب� همیــن� بــه�
ــه� ــروف�ک گردشــگری�کشــورها�و�شــخصیت�های�مع
ــی�مراحــل�حضــور�در� ــد�و�حت ــه�نمایشــگاه�می�آین ب
ــژه� ــای�وی ــد�و�تخفیف�ه ــرایط�روادی ــگاه�و�ش نمایش
ــن� ــبت�ای ــه�مناس ــا�ب ــل�و�هتل�ه ــل�و�نق ــبکه�حم ش
ــه�هیجــان� ــی�اســت�ک نمایشــگاه�ها�همگــی�در�جهت
بــازار�ســفر�در�ایــن�ایــام�را�دوچنــدان�می�کنــد��
ــی�دسترســی�بســیار� ــوم�نمایشــگاه�های�بین�الملل عم
ــی� ــل�عموم ــل�و�نق ــرو�و�حم ــبکه�مت ــه�ش ــان�ب آس
ــر� ــان�و�دو�روز�آخ ــه�متخصص ــه�روز�اول�ب ــد��س دارن
ــن� ــد�و�ضم ــاص�می�یاب ــوم�اختص ــد�عم ــرای�بازدی ب
و� بــرای�مشــارکت�کنندگان� مناســبی� آن�فضــای�
ــا�بــه�دور�از�هیاهوهــای� غرفــه�داران�فراهــم�می�آیــد�ت
ــان�را� ــده�مذاکرات�ش ــروصداهای�آزاردهن ــاالزم�و�س ن

ــانند�� ــه�نتیجــه�برس ب
ایــن�الگوهــای�حرفــه�ای�تــا�چــه�انــدازه�در�برپایــی�
اجــرا� کشــورمان� در� گردشــگری� نمایشــگاه�های�
ــگاه�� ــی�نمایش ــر�اجرای ــد�مدی ــا�دژب ــود؟�علیرض می�ش
تاکیــد�دارد�کــه�نمایشــگاه�بــزرگ�گردشــگری�پــارس�
ــن� ــد�ای ــه�بای ــرا�ک ــت�چ ــی�نیس ــدادی�بین�الملل روی
درخواســت�از�قبــل�بــه�ســازمان�جهانــی�جهانگــردی�
داده�و�مســتنداتی�ارائــه�شــود��بــه�گفتــه�وی�در�

ــی� ــن�نمایشــگاه�ثبــت�ســازمان�جهان ســال��۱۳۸۶ای
جهانگــردی�شــده�بــود�امــا�متاســفانه�چــون��۶ســال�
ــی�را� ــوان�بین�الملل ــاد،�عن ــه�افت ــزاری�آن�وقف در�برگ
ــت� ــی�اس ــال�پیاپ ــن�س ــال�دومی ــت�داد���امس از�دس
ــی�شــود�و� ــزار�م ــن�نمایشــگاه�در�شــیراز�برگ ــه�ای ک
ســازمان�همیــاری�شــهرداری�های�اســتان�فــارس�
ــارس� ــگاه�های�ف ــرکت�نمایش ــا�ش ــال�ب ــرارداد��۵س ق
ــگاه� ــن�نمایش ــزاری�ای ــری�برگ ــرده�و�مج ــد�ک منعق

اســت�
ــز� ــگاه�نی ــی�نمایش ــر�اجرای ــد�مدی ــا�دژب �علیرض
حوزه�هــای� در� � را� شــرکت�کنندگان� مشــارکت�
ــزات� ــل،�تجهی ــتی،�هت ــع�دس ــرمایه�گذاری،�صنای س
هتــل،�دفاتــر�خدمــات�مســافرت�هوایــی،�دانشــگاه�ها�
ــد�� ــته�بندی�می�کن ــگری�دس ــگاه�های�گردش و�آموزش
بیمارســتان�ها�و�مراکــز�درمانــی،�دفاتــر�خدمــات�
اقامتگاه�هــای� و� هتل�هــا� ایرالین�هــا،� مســافرتی،�
ــور،� ــر�کش ــی�از�سراس ــای�بازرگان ــردی،�اتاق�ه بومگ
ــه،� ــور�ترکی ــش�کش ــی�از�ش ــرکت�ها�و�نمایندگان ش
ســنگاپور،� و� هنــد� اندونــزی،� امــارات،� عمــان،�
ــان،� ــدگان�اســتان�های�خراســان�رضــوی،�اصفه نماین
همــدان،�مرکــزی،�تهــران،�آذربایجــان�غربی�و�شــرقی،�
ســمنان�و�منطقــه�آزاد�تجــاری�چابهــار��و�شــرکت�ها�
ــن� ــال�در�حــوزه�گردشــگری�در�ای و�موسســه�های�فع

ــد��� ــرکت�کردن ــگاه�ش نمایش
مصیــب�امیــری�مدیــرکل�میــراث�فرهنگــی،�
صنایــع�دســتی�و�گردشــگری�اســتان�فــارس�در�
مراســم�افتتاحیــه�نمایشــگاه�بــزرگ�گردشــگری�
پــارس،�ایــن�رویــداد�را�یکــی�از��۴۰۰رویــداد�بــزرگ�
ــا� ــال�ب ــه�امس ــارس�می�داندک ــتان�ف ــگری�اس گردش
ــی� ــی�تخصص ــالمت�و�معرف ــگری�س ــرد�گردش رویک
محــور�جهانــی�ساســانی�فــارس�و�شــهر�جهانــی�

ــد��� ــزار�ش ــیراز�برگ ــاده�در�ش ــت�آب منب
ایــن�دوره�نمایشــگاه�گردشــگری�پــارس�بــا�حمایت�
هلدینــگ�ســیمرغ�بــه�عنــوان�اپراتــور�شــبکه�علمــی�
ــاخت� ــبکه�زیرس ــن�ش ــوان�اصلی�تری ــه�عن ــور�ب کش
بــرای�ارتبــاط�دانشــگاه�های�ایــران،�برگــزار�شــد��
ــس� ــیمرغ�و�رئی ــروه�س ــل�گ ــی�مدیرعام ــارینا�آبای س
ــور�شــبکه�علمــی�کشــور�گفــت:� ــره�اپرات هیــات�مدی
آشــنایی�فعــاالن�حــوزه�گردشــگری�ســالمت�بــا�
ظ�رفیت�هــای�مراکــز�درمانــی�کشــور،�فراهــم�کــردن�
فضایــی�بــرای�آشــنایی�دســت�انــدرکاران�ایــن�بخــش�
از�صنعــت�گردشــگری�و�افزایــش�ارزآوری�در�ایــن�
ــن�نمایشــگاه�اســت�� ــداف�ای ــن�اه ــوزه�از�مهم�تری ح
شــرکت� مدیرعامــل� موســوی� ســیدمحمد�
ــرد:� ــد�ک ــم�تاکی ــارس�ه ــی�ف نمایشــگاه�های�بین�الملل
افزایــش��۸درصــدی�بازدیدکنندگان�داخلــی�و�خارجی�
ــدی� ــد��۶۶درص ــی،�رش ــی�و�مذهب ــن�تاریخ از�اماک
ــه� ــبت�ب ــگری�نس ــات�گردش ــرداری�از�تأسیس بهره�ب
ــی�محــور�ساســانی�ثبــت� ســال�گذشــته،�ثبــت�جهان
شــهر�آبــاده�بــر�فهرســت�میــراث�جهانــی�یونســکو�بــه�
ــن� ــذاری�مهم�تری ــت،�واگ ــی�منب ــهر�جهان ــوان�ش عن
پروژه�هــای�اســتان�بــه�بخــش�خصوصــی��ماننــد�بــاغ�

مــوزه�مشــاهیر�و�مرکــزی�سعدی�شناســی�و�مجموعــه�ای�
ــب� ــیراز،�تصوی ــم�ش ــت�قدی ــی�در�باف ــای�تاریخ از�بناه
بیــش�از���۱۶۰۰طــرح�در�حــوزه�اشــتغال�فراگیــر�و�
ــت�اشــتغال�زایی�مســتقیم�بیــش�از� ــا�ظرفی روســتایی�ب
ــرد� ــا�و�عملک ــه�ای�از�تالش�ه ــر،��گوش ــزار�نف ــار�ه چه

ــوزه�اســت�� ــن�ح ــدرکاران�ای دســت�ان
�مســؤولیت�اجرایــی�دهمیــن�نمایشــگاه�بــزرگ�
گردشــگری�پــارس�را�ســازمان�همیــاری�شــهرداری�های�
فــارس�عهــده�دار��بــود��صالــح�مشــتاقی�الری�مدیرعامــل�
ســازمان�همیــاری�شــهرداری�های�فــارس�برپایــی�ایــن�
نمایشــگاه�را�در�معرفــی�توانمندی�هــای�گردشــگری�
اســتان�را�موثــر�دانســت�بــه�طــوری�کــه�صنایــع�دســتی�
از�اســتان�ها�و�مناطــق�مختلــف�موجــب�شــد�مــردم�بــا�
هنرمنــدان�اســتان�های�مختلــف�آشــنا�شــوند�مدیرعامل�
فــارس� اســتان� شــهرداری�های� همیــاری� ســازمان�
ابــراز�امیــدواری�کــرد�کــه�نمایشــگاه�پــارس�در�تقویــم��
بین�المللــی�ســازمان�جهانــی�جهانگــردی�جــای�بگیــرد�
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ــد� ــد�بدانی ــفر�کردی ــه�س ــارس�ک ــتان�ف ــه�اس �ب
فضــای�بزرگــی�بــرای�تفریحــات�زمســتانی�و�اســکی�
سال�هاســت�کــه�بــرای�مســافران�خاطره�انگیــز�
ــف� ــی�پوالدک ــگری�تفریح ــه�گردش ــت��مجموع اس
در��۹۰کیلومتــری�شــهر�شــیراز�را�مهنــدس�اصغــر��
ــف�کار�ســرمایه�گذار�گــروه�صنعتــی�پوالدکــف� ظری
ــام�ایــن� ــه�ایــن�ترتیــب�ن بنیــان�گذاشــته�اســت��ب
ــد� ــگری�پیون ــت�گردش ــا�صنع ــی�ب ــد�صنعت واح
قابــل� ظرفیت�هــای� از� یکــی� حــاال� و� خــورد�
توجــه�اســتان�فــارس�بــه�شــمار�مــی�رود���پیســت�
ــول� ــر�ط ــف��۳/۵کیلومت ــی�پوالدک اســکی�بین�المل
ــوان� ــه�عن ــه�ب ــه�دارد�ک ــا��۳۵درج ــیب�های�ت و�ش
بین�المللــی� و� بــزرگ� اســکی� دومیــن�پیســت�
ایــران�بعــد�از�پیســت�اســکی�دیزیــن�بــا�اســتقبال�
عالقمنــدان�بــه��اســکی�در�روزهــای�زمســتان�
نیــز� خارجی�هــا� بــرای� اینجــا� اســت�� روبــرو�
ــرا� ــکی�دارد�زی ــرای�اس ــدان�ب ــای�دوچن جذابیت�ه
ــه� ــت��به�گفت ــی�اس ــای�آن�آفتاب ــد�روزه �۹۰درص
ــط� ــه�فق ــی�ن ــگران�اروپای ــف�کار،�گردش ــای�ظری آق
بــه�دلیــل�هزینــه،�بلکــه�بــه�دلیــل�کیفیــت�خــوب�
ــکی� ــت�های�اس ــا�پیس ــه�ب ــت�در�مقایس ــن�پیس ای

اروپایــی�بــه�این�جــا�می�آینــد�
ــار� ــیر�آبش ــن�در�مس ــرار�گرفت ــه�ق ــه�ب ــا�توج �ب
زیبــای�مارگــون�و�نزدیکــی�بــه�دریاچــه�زیبــای�برم�
ــرای�یکــی�روز�هــم� فیــروز�ارزش�آن�را�دارد�کــه��ب

مقصــد�گردشــگری�باشــد��

�آمــوزش�اســکی�هــم�بــه�عالقه�منــدان�در�محــل�
پیســت�ارایــه�می�شــود��ایــن�پیســت�امکانــات�
بــرای� را� توجهــی� قابــل� خانوادگــی� فضــای� و�

ــت� ــرده�اس ــا�ک ــز�مهی ــا�نی خانواده�ه
آقــای�ظریــف�کار�حجــم�ســرمایه�گذاری�در�ایــن�
مجموعــه�تفریحــی�را�تــا�به�امــروز�بیش�از�دویســت�
میلیــارد�تومــان�عنــوان�می�کنــد��مجموعــه�ای�کــه�
در�فضــای�پروســعت��۵۰۰هکتــاری�بزرگتریــن�
ســرمایه�گذاری�در�ورزش�هــای�زمســتانی�کشــور�را�
بــه�خــود�دیــده�اســت�بــه�طــوری�کــه�اولیــن�تلــه�
کابیــن�بعــد�از�انقــالب�در�پوالدکــف�نصــب�شــد��

ــر�و��۷۰ ــول��۲۲۰۰مت ــه�ط ــن�ب ــه�کابی ــن�تل ای
کابیــن�چهارنفــره،�یکــی�از�طوالنی�تریــن�تلــه�
ــتگاه� ــت����۲دس ــران�اس ــه�ای ــک�تک ــای�ی کابین�ه
ــه�طول�هــای��۶۰۰ ــژه�اســکیبازان�ب ــه�اســکی�وی تل
ــداد� ــنوموبیل،�تع ــتگاه�اس ــر�و��۱۰دس و��۱۰۰۰مت
زیــادی�مینــی�بــوب��و�����بخشــی�از�امکانــات�
تفریحــی�زمســتانی�ایــن�مجموعه�اســت���همچنین�
وجــود�امکانــات�اقامتــی�و�تفریحی�مناســب�و�متنوع�
باعــث�شــده�ایــن�پیســت�در�ســایر�فصول�هــم�قابل�
اســتفاده�باشــد��تلــه�کابیــن�آن�در�تمــام�ایــام�ســال�
ــار�ســتاره،� ــل�چه ــر�آن،�هت ــالوه�ب ــال�اســت��ع فع
ــاپ،� ــی�ش ــود�و�کاف ــت�ف ــتوران،�فس ــن�رس چندی
بزرگتریــن�دریاچــه��مصنوعــی�اســتان�فــارس،�
ــو،�زیــپ�الیــن،�پیســت�کارتینــگ،�دوچرخــه،� پدال
اســب�ســواری،�دریفــت�ترایــک�و�شــهربازی�در�ایــن�

ــود�دارد�� ــه�وج مجموع
ــف� ــه�پوالدک ــذار�مجموع ــرمایه�گذار�و�بنیان�گ س
تاثیــر�ایــن�مجموعــه�تفریحــی�را�بــر�جامعــه�بومــی�
می�گویــد:� و� می�دانــد� مثبــت� اشــتغال�زایی� و�
ــا�همــه�ظرفیت�هــای�طبیعــی،� منطقــه�ســپیدان�ب
متاســفانه�قبــال�چنــدان�شــناخته�شــده�نبــود�امــا�
ــواره�ای،� ــات�ماه ــف�و�تبلیغ ــدازی�پوالدک ــا�راه�ان ب
ســپیدان�در�ســطح�جهان�مطرح�شــد��مســافرانی�از�
آمریــکا�و�اروپــا�داریــم�کــه�از�طریــق�ایــن�تبلیغــات�
ــا� ــل�ی ــد�و�در�هت ــه�آشــنا�شــده�و�می�آین ــا�منطق ب

ــد�� ــت�می�کنن ــا�اقام ــایری�م ــای�عش اردو�ه
بــه�گفتــه�آقــای�ظریــف�کار،�مجموعــه�پوالدکــف�
بچه�هــای� بــرای� توجهــی� قابــل� اشــتغال�زایی�
بومــی�فراهــم�کــرده�اســت�کــه�هرکــدام�متخصــص�
ــان� ــد�خودش ــده�می�توانن ــتند�و�در�آین ــری�هس ام
کســب�و�کار�راه�بیندازنــد��همچنیــن�کســبه�آن�جــا�
از�جملــه�نانوایــی،�تره�بــار�فروشــی،�قصابــی�و�
پــرورش�ماهــی�و�آب�معدنــی،��مــواد�غذایــی�مــورد�
ــه�طــوری� ــد�ب ــن�می�کنن ــف�را�تامی ــوالد�ک ــاز�پ نی
کــه��ایــن�مجموعــه��یــک�مصــرف��کننــده�صــرف�
بــرای��شــهر�اردکان�و�شهرســتان�ســپیدان�اســت�و�
ــا� ــا�و�خانه�ه ــاره�باغ�ه ــگران،�اج ــد�گردش ــر�خری اگ
ــا� ــت�ب ــوان�گف ــم�می�ت ــه�کنی ــه�آن�اضاف ــم�ب را�ه
وجــود�ایــن�مجموعــه،�اقتصــاد�کل�منطقــه�متحــول�

شــده�اســت�
شــب�های� درمــورد� ظریــف�کار� مهنــدس� از�

ــن� ــد:�ای ــیدیم��او�می�گوی ــف�پرس ــتاره�پوالدک پرس
ــدارد� ــوری�ن ــی�ن ــه�آلودگ ــل�این�ک ــه�دلی ــه�ب منطق
ــتارگان� ــد�س ــرای�رص ــی�ب ــب�و�خاص ــکان�مناس م
اســت��ســایت�های��آســمان�نگری�در�شــب�های�
بــارش�شــهابی،�از�ویژگیهــای�یگانــه�مجموعــه�
ســاخت� پــروژه� هم�چنیــن� اســت�� پوالدکــف�
رصدخانــه�از�برنامه�هایــی�اســت�کــه�متاســفانه�بــه�
دلیــل�مشــکالت�اقتصــادی�در�حــال�حاضــر�آن�را�

کرده�ایــم� متوقــف�
�علــی�فرزامــی�بهره�بــردار�و�مدیــر�واحــد�اقامتــی�
ــتاره� ــل�چهارس ــورد�هت ــف�در�م ــه�پوالدک مجموع
پوالدکــف�توضیــح�می�دهــد:�ایــن�هتــل�دارای�
ــوئیت� ــدد�س ــت،��۴ع ــا��۲۳۰تخ ــاق�ب ــدد�ات �۵۶ع
و��۱۰عــدد�چــادر�مجارســتانی�اســت��ایــن�چادرهــا�
ــه� ــت�ک ــران�اس ــچ�ای ــول�فرنی ــای�ف ــن�چادره اولی
بــا�همــکاری�شــرکت�دامــوس�مجارســتان�ســاخته�
شــده�اســت��ســالن�اجتماعــات،�رســتوران،�کافــی�
ــت،� ــی�ن ــایری،�کاف ــنتی�عش ــه�س ــاپ،�چایخان ش
اتــاق�بازی�هــای�کامپیوتــری،�ســالن�بیلیــارد�و�
فروشــگاه�دارد��فرزامــی�یکــی�از�جذابیت�هــای�ایــن�
ــا�افتخــار� ــد�و�ب ــی�می�دان ــه�را�گیاهــان�داروی منطق
بــه�ارگانیــک�بــودن�مــواد�غذایی�مــورد�اســتفاده�در�

ــد�� ــاره�می�کن ــف�اش ــه�پوالدک مجموع
گل�هــای� جشــنواره� وعــده� همچنیــن� وی�
ــن� ــال�ای ــد:�امس ــد�و�می�گوی ــردان�را�می�ده آفتابگ
ــرای� جشــنواره�را�در�مزرعــه�آفتابگــردان�منطقــه�ب

گردشــگران�ها�برگــزار�خواهیــم�کــرد���
�بهره�بــردار�مجموعــه�پوالدکــف�در�مــورد�ســطح�
ــه�منطقــه�و�وضعیــت�جاده�هــا�اظهــار� دسترســی�ب
ــت�و�اداره�راه� ــوب�اس ــا�خ ــت�راه�ه ــد:�وضعی می�کن
منطقــه�بــرای�بهبــود�راه�هــا�به�صــورت�شــبانه�روزی��
فعالیــت�می�کنــد���مــا�بــا�فــرودگاه�یاســوج�حــدود�
�۴۵کیلومتــر،�بــا�فــرودگاه�شــیراز�حــدود��۱۲۰
ــا�ایســتگاه�راه�آهــن�مرکــزی�شــیراز�� ــر�و�ت کیلومت
�۸۵کیلومتــر�فاصلــه�داریــم�کــه�یکــی�از�امن�تریــن�

مســیرهای�راه�آهــن�اســت�
�دریاچــه��مصنوعــی�مجموعــه�پوالدکــف�با�وســعت�
بیســت�هــزار�متــر،�یکــی�دیگــر�از�جاذبه�هــای�
مجموعــه�پوالدکــف�اســت�کــه�در�اوایــل�پاییــز�مأمــن�

پرنده�هــای�مهاجــر�می�شــود���
اقامتــی�مجموعــه� واحــد� مدیــر� و� بهره�بــردار�
پوالدکــف�در�مــورد�گســترش�مجموعه�هــای�اقامتــی�
ــک� ــی�ی ــته�حت ــد:�درگذش ــار�می�کن ــه�اظه در�منطق
مســافرخانه�هــم�در�آنجــا�نبــود�امــا�در�حــال�حاضــر�
چنــد�هتــل�و�هتــل�آپارتمــان�ســاخته�شــده�اســت��
ــک� ــای�پی ــت�و�در�زمان�ه ــدود�اس ــا�مح ــت�م ظرفی
ســفر�و�تعطیــالت�چنــد�روزه�پــر�می�شــود�و�ســرریز��

مســافر�در�ایــن�هتل�هــا�اقامــت�می�کننــد���
ــام� ــات�انج ــی�و�اقدام ــه�بازاریاب ــی�در�زمین �فرزام
ــروع�کار� ــد:�ش ــار�می�کن ــه�اظه ــن�زمین ــده�در�ای ش
ــا�تــور�اپراتورهــا�بــود�و�یکــی�از�هدف�هــا� مــا�قطعــاً�ب
کار،� کــه� بــود� ایــن� � مــا� سیاســت�گذاری�های� و�

ــا� ــور�را�آنه ــش�ت ــی�بخ ــود�یعن ــام�ش ــه�ای�انج حرف
انجــام�بدهنــد�و�بخــش�هندلینــگ�و�ســرویس�هتل�را�
مــا�بــر�عهــده�بگیریــم��امیــدوارم�ایــن�رونــد�حرفــه�ای�
را�رعایــت�کننــد�و�شــرایط�را�داشــته�باشــیم�و�بتوانیــم�

جلــو�برویــم�
وی�در�رابطــه�بــا�اســتقبال�گردشــگران�عــرب�
می�گویــد:�مــا�در�ایــن�جهــت�اولیــن�فــم�تــور�کشــور�
عمــان�را�برگــزار�کردیــم�و��هفــده�آژانــس�مســافرتی�
فعــال�در�بخــش�گردشــگری�را،�نــه�بــه�دیــد�ســالمت�
بلکــه�بــا�دیــد�تفریح�و�گردشــگری�دعــوت�کردیــم���با�
نماینــده�کنســولگری�عمــان�و�مجموعــه��ســالم�ایــر،��
مشــترکاً�ایــن�کار�را�انجــام�دادیــم�و�تورهــای�ترکیبــی��
شــیراز�-�پوالدکــف�را�برگــزار�کردیــم��متأســفانه�بــه�
واســطه�مشــکالت�روابــط�سیاســی�بــا�امــارات�در�آن�
منطقــه�فعالیتــی�نداریــم��اما��گردشــگر�از�کشــورهای�
اروپایــی�فرانســه،�هلنــد،�آلمــان�و�هم�چنیــن�ایرلنــد،�

فیلپیــن�و�روس�داشــتیم�

رصد ستارگان در پوالدکف حال و هوای دیگری دارد.

تفرجگاه زمستانی فارس
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در�دامنــه�کوه�هــای�غــرب�دریــای�خــزر�یکــی�از�کهن�تریــن�شــهرهای�
ــای� ــتوار�و�پابرج ــران،�اس ــهرهای�ای ــرفرازترین�ش ــی�از�س ــان،�و�یک جه
ایســتاده�اســت��در�نخســتین�دوره�شــکوفایی�آریاییــان،�اورارتورهــا،�
شــهری�مهــم�و�ارجمنــد�بــود��پندارهــای�نیــک�زرتشــت�پیامبــر�در�ایــن�
شــهر�گســترش�یافــت��از�ایــن�رو�شــهر�مقــدس�آرتاویــال�نامیــده�شــد���
ــاتراپی� ــهر�س ــن�ش ــکانیان،�مهم�تری ــپس�اش ــیان�و�س در�دوران�هخامنش

ــود��� ــادگان�ب ــا�آتورپ ــادگان�ی آذرآب
نیــای� )خورشــیدکاله(� زرین�تــاج� فیروزشــاه� بــزرگ،� صوفــی�
ــرد��در� ــرت�ک ــل�مهاج ــه�اردبی ــتان�ب ــوی�از�کردس ــدان�صف ــزرگ�خان ب
ایلخانیــان،�نــواده�او�شــیخ�صفی�الدین�اردبیلی�و�نــواده�شــیخ،� دوران�
خواجه�علی�ســیاهپوش�)ســیاووش(�بودنــد�کــه�آن�جــا�را�دارالعرفــان،�
داراالمــان�و�داراالرشــاد�نمودنــد��اوج�شــکوفایی�و�بالندگــی�آن�در�دوران�
ــی�در�دوران� ــس�از�اشــغال�آن�توســط�متجــاوزان�عثمان ــود��پ ــوی�ب صف
ضعــف�صفویــه،�ایــن�شمشــیر�بــران�نادرشــاه�افشــار�بــود�کــه�آن�را�بــه�
ــم�مشــروطه�خواهی� ــز�مه ــل�یکــی�از�مراک ــد��اردبی ــن�بازگردان ــام�میه م
ــوی� ــژه�از�س ــه�وی ــی�ب ــیب�فراوان ــن�رو�آس ــی�رود��از�ای ــمار�م ــم�به�ش ه

ــید� ــه�آن�رس ــا�ب روس�ه
اردبیــل�امــروزی�بــا�ایــن�پیشــینه�غنــی�کــه�بــه�طــور�مختصــر�اشــاره�

ــرای�جــذب�گردشــگری� ــژه�ای�ب شــد،�در�حــال�حاضــر�ظرفیت�هــای�وی
ــاده� ــژه�در�فصــل�زمســتان�پیــش�رو�گذاشــته�اســت���اردبیــل�آم ــه�وی ب
برگــزاری�جشــنواره�»چارســوق«�زمســتانی�از�هفــت�دی�تا��۱۷اســفندماه��
اســت�تــا�ظرفیت�هــای�فرهنگــی�و�تاریخــی�ایــن�خطــه�از�ســرزمین�مان�

بیــش�از�هــر�زمانــی�در�کانــون�توجــه�قــرار�بگیــرد��
ــتان� ــن�اس ــه�ای ــفر�ب ــرای�س ــتان�ب ــالک�طبیعت�دوس ــه�م ��چنانچ
طبیعــتِ�دلفریــب�آن�باشــد،�جنــگل��فندقلــو�در�ارتفاعــات�اســتان�اردبیل�
ــا� ــگل،�ب ــن�جن ــد��در�ای ــم�نمی�اندازن ــن�را�از�قل ــهر�یمی ــی�ش در�نزدیک
ــوند� ــی�رو�در�رو�می�ش ــدق�وحش ــوه�و�فن ــان�می ــت�های�گل�و�درخت دش

و�چشــمه�های�آب�گــرم�را�تجربــه�می�کننــد��
ــر�طبیعــی�در�»فندقلــو«�در�شــهر�نمیــن� ــار��۲۲اث ــرای�نخســتین�ب ب
ــا�رویکــرد� ــو�ب تعریــف�شــده�و�مطالعــه�و�ســاماندهی�جنگل�هــای�فندقل

گردشــگری�توســط�مشــاوران�رو�بــه�انجــام�اســت�
ــرکل�میــراث�فرهنگــی�اســتان�اردبیــل،�مطالعــه�هفــت� به�گفتــه�مدی
ســایت�گردشــگری�در�دســتور�کار�قــرار�گرفتــه�کــه�یکــی�از�مهم�تریــن�
ــار�از� ــن�آث ــش�ای ــه�پراکن ــوری�ک ــه�ط ــت�ب ــو�اس ــگل�فندقل ــا�جن آن�ه
ــا� ــج�ت ــرق�در�پن ــا�ش ــرب�ت ــر�و�از�غ ــوب�در��۲۴کیلومت ــا�جن ــمال�ت ش
ــر�اســت��طبــق�مطالعــات�مشــاور،�مســیر�اردبیــل-�نمیــن-� �۱۰کیلومت

ــران� ــه�ک ــو�-�نن ــی�بیگل ــیر�آب ــی�و�مس ــیر�اصل ــوان�مس ــه�عن ــتارا�ب آس
ــف�شــده�اســت� مســیر�دوم�تعری

ــر� ــه�صف ــن�در�نقط ــتان�نمی ــع�شهرس ــا�از�تواب ــران�علی ــتای�عنب روس
ــا� ــن�روزه ــه�ای ــل�اســت�ک ــای�شــاخص�اســتان�اردبی ــرزی�از�جاذبه�ه م
ــد�� ــذب�می�کن ــود�ج ــه�خ ــگران�را�ب ــده�و�گردش ــردی�ش ــگاه��بوم�گ اقامت
در�بخــش�عنبــران�از�توابــع�شهرســتان�نمیــن��۳۵۰خانــوار�بــا�جمعیتــی�

ــد� ــی�می�کنن ــد�زندگ ــای�بلن ــر�در�دل�کوه�ه ــه��۹۵۰نف ــک�ب نزدی
ایــن�روســتای�ناشــناخته�نــه�تنهــا�از�آثــار�تاریخــی�متعددی�برخــوردار�
اســت،�بلکــه�معمــاری�پلکانــی�آن�موجــب�شــده�تــا�بــه�مــرور�زمــان�توجه�
ــای� ــال�ه ــود��در�س ــب�ش ــتا�جل ــن�روس ــه�ای ــافران�ب ــگران�و�مس گردش
ــه� ــر�شــده�به�طوری�ک ــتا�دای ــن�روس ــددی�در�ای ــای�متع ــر�اقامتگاه�ه اخی
ــوص�از� ــن�خص ــن�در�ای ــتان�نمی ــی�شهرس ــراث�فرهنگ ــت�می سرپرس

ــر�می�دهــد� ــن�روســتا�خب ــوم�گــردی�در�ای ــگاه�ب ــدازی��۱۰اقامت راه�ان
ــه� ــو«�ک ــه�»چانگل ــی�از�جمل ــا�غذاهــای�محل ــن�روســتا�ب ــان�ای مهمان
ــی� ــای�محل ــرغ�و�آش�ه ــن�و�تخم�م ــیر،�روغ ــج،�ش ــی�از�آرد،�برن ترکیب

ــوند� ــی�می�ش ــت�پذیرای اس
ــی�کشــور� ــار�مل ــر�تاریخــی�در�فهرســت�آث ــن�ســه�اث شهرســتان�نمی
دارد�کــه�شــامل�تپــه�ســه�گاله�)قرمــز�قلعــه(،�تپــه�قلعــه�رغ�و�محوطــه�
ــل�از� ــزاره�اول�قب ــه�ه ــک�ب ــی�نزدی ــه�قدمت ــر�س ــه�ه ــت�ک ــدی�اس بلی

ــد� ــالد�مســیح�دارن می

اردبیل پایلوت گردشگری زمستانی ½
ــکاران� ــذب�ورزش ــرای�ج ــی�ب ــل�توجه ــای�قاب ــا�ویژگی�ه ــل�ام اردبی
دارد�و�ایــن�موضوعــی�اســت�کــه�از�نــگاه�مشــاوران�توســعه�ایــن�
اســتان�پنهــان�نمانــده�اســت��پنــج�پهنــه�گردشــگری�وزرشــی،�اقامتــی�
ــن� ــی�در�ای ــی�و�خدمات ــتانی�و�آموزش ــای�زمس ــردی،�ورزش�ه طبیعت�گ

ــر�هســتند�� ــل�ذک ــان�قاب می

ــان� ــترین�زم ــا�بیش ــیر�ب ــم�سردس ــل�اقلی ــه�دلی ــل�ب ــتان�اردبی اس
مانــدگاری�بــرف�و�ســرما�از�آب�و�هــوای�کــم�نظیــر�کوهســتانی�در�کشــور�
برخــوردار�اســت�و�بــی�شــک�انتخــاب�ایــن�اســتان�بــه�عنــوان�پایلــوت�
طــرح�هــای�گردشــگری�مطابــق�بــا�توانمندی�هایــی�اســت�کــه�ذکــر�آن�

رفــت�
ــه� ــران�ب ــه�ک ــراف�نن ــی،�اط ــه�ورزش ــوان�پهن ــه�عن ــمالی�ب ــع�ش ضل
عنــوان�پهنــه�اقامتــی�بــه�ســبک�زندگــی�عشــایر�و�مــردم�محلــی،�اطــراف�
آبــی�بیگلــو�بــه�عنــوان�پهنــه�تفریحــی،�آموزشــی�و�تــاالب�ســد�ســوها�و�
ــه�عنــوان�فضــای�ورزش�هــای�آبــی�و�همچنیــن� حــد�فاصــل�ســقزچی�ب
اطــراف�کوه�ســنگر�بــه�عنــوان�پهنــه�ورزش�هــای�زمســتانی�تعریــف�شــده�

اســت�
پیســت�اســکی�آلــوارس�در�ایــن�میــان�بــه�لحــاظ�وســعت�بزرگ�تریــن�
ــگر�و� ــزاران�گردش ــاله�ه ــه�س ــه�هم ــت�ک ــور�اس ــکی�کش ــت�اس پیس
ــه� ــن�منطق ــه�ای ــتانی�ب ــابقه�و�ورزش�زمس ــازی،�مس ــت�ب ــکار�جه ورزش
مراجعــه�می�کننــد��ایــن�پیســت�در��۳۰کیلومتــری�شــهر�ســرعین�و�در�
دامنــه�کــوه�ســبالن�واقــع�شــده�کــه�بــه�باالبــر�و�تلــه�ســیژ�مجهــز�اســت�
در�ایــن�پهنه�هــا،�بــا�در�نظــر�گرفتــن�مشــارکت�بخــش�خصوصــی�در�
ارائــه�خدمــات�حمــل�و�نقــل،�موتورکــراس�و�ماشــین�بــرف�پیمــا�بــرای�
کوهنســگر،�اســب�ســواری،�گاری�و�تراکتــور�بــرای�نیــارق-�آبــی�بیگلــو�و�
خودروهــای�آفــرود�بــرای�حیــران-�آبــی�بیگلــو�می�تــوان�اشــتغال�قابــل�

ــد� ــا�باش ــن�جاذبه�ه ــدی�از�ای ــی�در�بهره�من توجه
ــتان� ــگری�اس ــتی�و�گردش ــع�دس ــی،�صنای ــراث�فرهنگ ــرکل�می مدی
اردبیــل�تاکیــد�دارد�کــه�بــا�ســرمایه�گــذاری��۵۰۹میلیــارد�تومانــی�بــرای�
ــرای� ــه�صــورت�مســتقیم�شــغل�ایجــاد�شــده�و�ب دو�هــزار�و��۵۰۰نفــر�ب

هــزار�و��۸۰۰نفــر�نیــز�شــغل�روســتایی�فراهــم�خواهــد�شــد�
شهرســتان� می�کنیــم� زمســتانی�صحبــت� گردشــگری� از� وقتــی�
خلخــال�تمامــی�امکانــات�خــود�را�جهــت�میزبانــی�از�رویدادهــای�ورزشــی�

 اردبیل
زمستان کشف کنید در  کنیدرا 

مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلجنگل فندوقلو

شیروان دره  سی  دامنه کوه  سبالن جهنم دره، دامنه کوه سبالن



معلــق� پــل� طوالنی�تریــن� مهندســی� ســازه�
خاورمیانــه�بــه�ارتفــاع��۸۰متــر�از�کــف�دره�خیاوچایــی�
)رود�زیبایــی�کــه�از�وســط�پــارک�جنگلــی�ایــن�
ــداد� ــه�تع ــر�ب ــول��۳۶۵مت ــذرد(�ط ــتان�می�گ شهرس
روزهــای�ســال�و�عــرض��۲متــر،�بــه�عنــوان�یــک�پدیده�
ــم� ــت�توریس ــه�صنع ــو�در�عرص ــر�و�ن ــه،�مبتک خالقان
کشــور�تاثیــر�شــگرفی�در�تبلیغــات�قابلیت�هــای�
گردشــگری�مشکین�شــهر�و�اســتان�اردبیــل�در�ســطح�

ــت� ــته�اس ــی�داش ــی�و�فرامل مل
اولیــن�پــل�معلــق�در�ایــران�بــا�ســازه�فلــزی�توســط�
مهندســان�بومــی�و�بــر�روی�زیبایی�هــای�طبیعــی�
پــارک�جنگلــی�مشکین�شــهر�و�قــرار�گرفتــن�در�
دامنــه�سرســبز�و�بکــر�کــوه�ســبالن�و�نیــز�همجــواری�
ــه� ــدن�مجموع ــل�ش ــرم�و�تبدی ــمه�های�آبگ ــا�چش ب
گردشــگری�پــل�معلــق�بــه�عنــوان�برنــد�گردشــگری�
منطقــه�شــمالغرب�کشــور�تاثیــر�به�ســزایی�در�توســعه�
صنعــت�توریســم�در�ایــن�منطقــه�داشــته�اســت�چراکه�
همیشــه�اولیــن�ســازه�ها�بــه�ســبب�نبــود�نمونه�هایــی�
از�آن�مــورد�توجــه�قــرار�می�گیرنــد�کــه�در�ایــن�راســتا�
مدیــران�پــل�معلــق�درصــدد�احــداث�پروژه�هایــی�بــی�
نظیــر�و�کــم�نظیــر�در�ایــن�مجموعــه�شــدند�تــا�رونــد�

جلــب�گردشــگر�همچنــان�رو�بــه�رشــد�باشــد�
طبــق�آخریــن�تحقیقــات�پژوهشــی�در�زمینــه�
عشــایر،� روســتاها،� گردشــگری� نوآوری�هــای�
و� محلــی� جشــنواره�های� و� بومــی� اقامتگاه�هــای�
منطقــه�ای�حوزه�هایــی�هســتند�کــه�می�تــوان�بــا�
ایجــاد�خالقیــت�در�آنهــا�ســبب�نوآوری�هــای�خالقانــه�
ــی�و�خارجــی�شــد� ــه�جــذب�گردشــگر�داخل در�زمین
ــاظ� ــه�لح ــهر�ب ــتان�مشکین�ش ــبختانه�شهرس و�خوش

داشــتن�ایــن�پتانســیل�ها�بســیار�غنــی�اســت�
شهرســتان�مشکین�شــهر�بــا�قــرار�گیــری�در�ارتفــاع�
�۱۴۰۰متــری�از�ســطح�دریــا�و�در��۲۵کیلومتــری�
کــوه�زیبــای�ســبالن�بــا�ارتفــاع��۴۸۱۱متــری�همــواره�
از�طبیعتــی�زیبــا�و�دلنشــین�و�آب�و�هوایــی�مطلــوب�
ــول� ــتان�در�فص ــن�شهرس ــوای�ای ــت��ه ــوردار�اس برخ
گــرم�ســال،�بســیار�خنــک�و�دلپذیــر�اســت�و�در�فصــل�
ــرم� ــا�برخــورداری�از�چشــمه�های�آبگ ــم�ب زمســتان�ه
ــت� ــی�از�جذابی ــت�برف ــیده�و�طبیع ــدرن�و�سرپوش م
ــد� ــوردار�می�باش ــگر�برخ ــذب�گردش ــرای�ج ــی�ب باالی
ــه� ــتان�را�تک ــن�شهرس ــوان�ای ــک�می�ت ــی�ش ــه�ب ک

کوچکــی�از�بهشــت�نامیــد�
شــمالغرب� گردشــگری� برنــد� از� بهره�منــدی�
ــه�عنــوان�اولیــن�ســازه�صنعتــی� کشــور)پل�معلــق(�ب
ــات� ــانه�ای�آن�در�مطبوع ــد�رس ــت�و�بول در�دل�طبیع
ــتان� ــی�شهرس ــت�جغرافیای ــی�و�خارجــی�موقعی داخل
مشکین�شــهر�و�برخــورداری�از�زیبایی�هــای�طبیعــی�و�
نیــز�حاکمیــت�فضــای�ســنتی�بــر�ایــن�شــهر،�تولیدات�
دامــی،�باغــی�و�کشــاورزی�ارگانیــک،�صنایــع�دســتی�
ــرای� ــر�ب ــم�نظی ــه�ای�ک ــم�مجموع ــار�ه ــر�در�کن فاخ
ــن� ــه�در�ای ــد�ک ــم�کرده�ان ــگران�فراه ــرش�گردش پذی
ــز� ــری�نی ــکاری�دیگ ــی�و�ابت ــای�هیجان ــتا�پروژه�ه راس
ــه�یکــی�از� ــا�مشکین�شــهر�ب ــدام�اســت�ت در�دســت�اق

ــل�شــود� ــی�تورســیم�در�کشــور�تبدی مقاصــد�اصل

افزایش ۵۰ درصدی آمار گردشگران در  ½
مشکین شهر

�منطقــه�نمونــه�گردشــگری�خیــاو�تــا�گردولــی�پــل�
ــگری� ــه�گردش ــه�نمون ــک�منطق ــوان�ی ــه�عن ــق�ب معل

ــای� ــزاری�برنامه�ه ــا�برگ ــم�ب ــه�توریس ــال�در�زمین فع
فرهنگــی�و�جشــنواره�های�متعــدد�بومــی�و�محلــی�در�
ســطح�اســتانی�و�ملــی�ســبب�تبلیغــات�گســترده�در�
رســانه�های�دیــداری،�شــنیداری،�مطبوعــات�داخلــی�و�
خارجــی�و�اینترنتــی�شــده�بــه�طوری�کــه��بــا�توجــه�به�
آمارهــای�مســتند�و�خبرهــای�منتشــر�شــده�از�ســوی�
فرمانــداری�و�میــراث�فرهنگــی�ایــن�شهرســتان،�آمــار�
گردشــگران�از�زمــان�افتتــاح�ایــن�پــل�رشــد�داشــته�و�
در�حــال�حاضــر�تــا��۵۰درصــد�افزایــش�داشــته�اســت�
ــا�برخــورداری� ــق�ب ــل�معل مجموعــه�گردشــگری�پ
ــگران�در� ــرای�گردش ــی�ب ــی�و�اقامت ــات�رفاه از�امکان
ــگ،� ــل،�پارکین ــاالر�و�مت ــل�ت ــه�از�قبی داخــل�مجموع
ــق،�آالچیق�هــای� ــل�معل مجتمــع�فرهنگــی�ســینما�پ
ــرای�خانواده�هــا�و�گردشــگران� مخصــوص�اســتراحت�ب
مکانــی�امــن�و�آرام�مشــرف�بــه�چشــم�انداز�زیبــای�دره�

ــرای�گردشــگران�مهیــا�کــرده�اســت� خیاوچایــی�ب

راه اندازی منحصربه فردترین زیپ الین کشور ½
راه�انــدازی� بــا� همچنیــن� مجموعــه� ایــن�
ــر� ــور�ب ــه�کش ــه�الین ــن�س ــن�زیپ�الی منحصربفردتری
ــخره� ــپ،�س ــگ�جام ــاح�بی ــق�و�افتت ــل�معل ــراز�پ ف
نوردی،�ســایت�پــرواز�پاراگالیدر،�تیراندازی�و�شــهربازی�
ــی�در� ــج�گردشــگری�هیجان ــل�پکی کــودکان�در�تکمی
ــا� ــهر�ب ــه�مشکین�ش ــد�چراک ــه�می�کوش ــن�مجموع ای
برخــورداری�از�بســتر�مناســب�و�قرارگرفتــن�در�نزدیکی�
کــوه�ســبالن�بــه�عنــوان�یکــی�از�مقاصــد�گردشــگری�
ورزش�هــای�هیجانــی�در�ســطح�کشــور�اســت�و�ســاالنه�
ــن� ــه�ای بیــش�از��۱۰۰هــزار�نفــر�گردشــگر�ورزشــی�ب

ــد� ــتان�مســافرت�می�کنن شهرس

پل معلق مشکین شهر
نوآوری درصنعت گردشگری اردبیل
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ــرده�اســت� ــاده�ک زمســتانی�آم
مقامــات�ایــن�شهرســتان�در�ســتاد�جشــنواره�گردشــگری�زمســتانی�در�
نظــر�دارنــد�تــا�بــا�تندیس�هــای�یخــی،�مســابقه�عکــس�زمســتانی،�ورزش�
ــی�از� ــه�آق�داغ،�برنامه�های ــود�ب ــکی�و�صع ــه�اس ــتانی�از�جمل ــای�زمس ه

ایــن�دســت�به�شــمار�مــی�رود�
بــرای�جــذب�و�مانــدگاری�گردشــگران،�تاسیســات�گردشــگری�
ــود�و�احــداث�پیســت�اســکی�در� ــت�می�ش ــز�تقوی زمســتانی�خلخــال�نی

ــت� ــده�اس ــزی�ش ــاو�برنامه�ری ــگری�ازن ــه�گردش ــه�نمون منطق

رشد ۴۵ درصدی سفر اتباع آذری به اردبیل ½
ــی� ــای�آب�درمان ــد�قابلیت�ه ــان�می�آی ــه�می ــل�ســخن�ب ــی�از�اردبی وقت
و�فرصت�هــای�تمــدد�اعصــاب�پیونــدی�دیرینــه�بــا�اقتصــاد�مردمــان�ایــن�
ــرعین�قطــب� ــتان�س ــرعین�دارد��شهرس ــتان�س ــژه�شهرس ــه�وی ــه�ب خط
گردشــگری�آبدرمانــی�اســت�و�امکانــات�مســاعدی�بدیــن�منظــور�فراهــم�
ــا� ــا�ب ــا�عموم ــن�روزه ــر�شــهروندان�آذری�ای ــده�اســت��از�شــوی�دیگ آم
ــرای�توســعه� ــه�اردبیــل�ســفر�می�کننــد�کــه�فرصتــی�ب هــدف�درمــان�ب

ــی�رود� ــمار�م ــالمت�به�ش ــگری�س گردش
ــل� ــه�اردبی ــاع�آذری�ب ــردد�اتب ــد��۴۵درصــدی�ت ــی�از�رش ــادر�فالح ن
ــد�و� ــل�ســفر�می�کنن ــه�اردبی ــه�ســوار�ب ــرز�بیل ــه��از�م ــد�ک ــر�می�ده خب
هــدف�آن�هــا�بهره�منــدی�از�امکانــات�درمانــی�اســت��بــه�ویــژه�بــه�دلیــل�
امنیــت�داخــل�مرزهــای�ایــران�و�بــا�نوســانات�نــرخ�ارز،�ســفرها�بــه�ایــران�
بــا�افزایــش�همــراه�بــوده�کــه�بایــد�بــا�تعریــف�بســته�های�خدمــت�ســفر�

اتبــاع�آذری�ســاماندهی�شــود�
فالحــی�معتقــد�اســت�ایــن�ســاماندهی�بایــد�از�خــود�کشــور�جمهــوری�
ــی� ــو�و�معرف ــای�اینف ــف�توره ــا�تعری ــده�و�ب ــزی�ش ــان�برنامه�ری آذربایج
جاذبه�هــا�بــه�آژانس�هــای�گردشــگری�فعــال�در�کشــور�جمهــوری�

ــود� ــی�ش ــتان�معرف ــگری�اس ــای�گردش ــان،�ظرفیت�ه آذربایج

همدمی با عشایر شاهسون ½

ســفر�بــه��اســتان�اردبیــل�گردشــگران�را�بــا�یکــی�از�ناب�تریــن�ســبک�های�
زندگــی�یعنــی�ایــل�شاهســون�آشــنا�می�ســازد�

ــی� ــه�زندگ ــه�ب ــت�ک ــور�اس ــزرگ�کش ــل�ب ــل�ای ــون�اردبی ــایر�شاهس عش
ســنتی�ایلــی�پایبنــد�هســتند�و�قشــالق�آنهــا�دشــت�زیبــای�مغــان�و�ییــالق�
ــوه�ساواالن)ســبالن(�در�مشــکین�شــهر�اســت��شــغل� ــای�ک ــه�ه ــا�دامن آنه
اصلــی�ایــن�ایــل�دامپــرورری�بــوده�و�یکــی�از�بهتریــن�نــژاد�گوســفند�موجــود�
در�کشــور�بــه�نــام�نــژاد�مغانــی�و�زیســتگاه�اصلــی�شــتر�دوکوهانــه�را�در�خــود�
جــای�داده�اســت��ایــن�ایــل�دارای�فرهنــگ�ســنتی�و�غنــی�بــوده�و�صنایــع�
دســتی�آنهــا�مثــل�ورنــی�از�شــهرت�جهانــی�برخــوردار�اســت��ایــل�شاهســون�
ــام� ــاس�صفــوی�از�ادغ ــان�شــاه�عب ــف�اســت�کــه�در�زم ــه�طوای ــک�اتحادی ی

تعــدادی�از�طایفــه�هــای�مغــان�ایجــاد�شــد��
آنهــا�قبــل�از�اینکــه�بــه�محــل�تابســتانی�خــود�برونــد،�در�اوایــل�خــرداد�
ــا� ــگاه�بهــاری�در�دامنه�هــای�کــوه�ســبالن�آالچیــق�برپ ــه�عنــوان�جای ــاه�ب م
ــد�و� ــبالن�می�رون ــوه�س ــاالی�ک ــه�ب ــرداد�ب ــر�و�م ــای�تی ــد�و�در�ماه�ه می�کنن
در�شــهریور�مــاه�دوبــاره�بــه�محــل�بهــاری�دامنه�هــای�کــوه�ســبالن�مراجعــه�
کــرده�و�در�اوایــل�آبــان�مــاه�در�نزدیکی�هــای�مغــان�چــون�ارشــق،�تــازه�کنــد�
و����دوبــاره�آالچیــق�برپــا�می�کننــد�و�چنــد�روزی�آنجــا�کــه�محــل�پاییزشــان�
ــان� ــی�مغ ــه�محــل�زمســتانی�خــود�یعن ــد�و�ســپس�ب ــراق�می�کنن اســت،�ات
نقــل�مــکان�کــرده�و�تــا�اواخــر�فروردیــن�مــاه�آنجــا�بــه�ســربرده�و�نیمه�هــای�

اردیبهشــت�مــاه�از�محــل�زمســتانی�کــوچ�می�کننــد��
شاهســونی�ها�از�فرآورده�هــای�دامــی�از�جملــه�پشــم�بــرای�صنایــع�
ــر،� ــه�حاصــل�هن ــی�ک ــه�به�صــورت�دلبافته�های ــد�ک دســتی�اســتفاده�می�کنن
ــط� ــت�و�محی ــه�از�طبیع ــخ�و�برداشــت�هایی�ک ــرات�تاری ذوق،�اندیشــه،�خاط
ــر�روی� ــه�صــورت�نقــش�ب اطــراف�داشــته�اند�در�قالــب�هنرهــای�تجســمی�ب
ــر� ــت�گردونه�مه ــل�عالم ــا�مث ــی�از�نقش�ه ــد��برخ ــاد�می�کنن ــتبافته�ایج دس
نشــانگر�چهــار�عنصــر�جهــان�اســت�و�برخــی�دیگــر�برداشــت�از�طبیعــت�وگل�

و�گیاهــی�اســت�کــه�بــه�صــورت�اشــکال�هندســی�درآمــده�اســت�



یاردانگ می خواهد از دل تاریخ جا باز کند!

درجست وجوی 
مسیرهای کاروان رو

ــد  ــگر چن ــکاس و پژوهش ــی ع ــروش نفیس   س
ســالی اســت که مســیرهای کاروان رو را مــی کاود. 
گــروه »یاردانــگ« حاصــل تــالش اوســت کــه بــا 
همــکاری مجیــد خاتمــی تجهیــزات و خــودروی 
مناســب را گــردآوری کــرده و بــا عالقــه شــخصی 
یافته هــای سفرنامه نویســان و مستشــرقان را 
پــی می گیــرد. ســبک و ســیاق چنیــن کاوش هــا 
دنبــال می شــود، موضــوع  اهدافــی کــه  و 
ــا ســروش نفیســی  گفت وگــوی ماهنامــه ســفر ب

اســت.

z  از تجربیــات و یافته های خــود در عرصه 
پیمایش مسیرهای نامتعارف بگویید؟

بــا�تشــکیل�گروهــی�بــه�سرپرســتی�آقــای�مجیــد�
ــای�دو� ــب�و�خودرو�ه ــزات�مناس ــا�تجهی ــی�و�ب خاتم
ــیر�ها� ــال�مس ــه�دنب ــوت�ب ــان�ل ــیل،�در�بیاب دیفرانس
بوده�ایــم�� دور� زمان�هــای� در� کاروانیــان� راه�هــای� و�
ســفرنامه�های� در� جــز� دیگــر� کــه� مســیرهایی�
ایرانــی� سفرنامه�نویســان� و� فرنگــی� شرق�شناســان�
قدیــم�رد�دیگــری�از�آن�هــا�پیــدا�نمی�شــود��یاردانــگ�
ــع� ــا�جســت�وجو�در�مناب ــن�گــروه�اســت�کــه�ب ــام�ای ن
قدیمــی�و�کتاب�هــای�موجــود�برخــی�از�ایــن�مســیرها�
را�از�نزدیــک�تجربــه�کردیــم�و�درصــدد�احیــای�آن�هــا�

هســتیم��از�ایــن�مســیرها�بیشــتر�در�ســفرنامه�ها�
ــامی� ــا�اس ــذرا�ب ــورت�گ ــه�ص ــی�ب ــای�قدیم و�کتاب�ه
ــورت� ــه�ص ــیرهایی�ب ــا�مس ی ــن�راه�و ــای�بی عارضه�ه
کلــی�اشــاره�شــده�اســت��بــا�جمع�بنــدی�مســتندات�و�
بــا�دقــت�بــاال�توانســته�ایم�آنهــا�را�بــر�روی�نقشــه�های�
بیابــان�لــوت�پیاده�ســازی�کنیــم��مســیرهای�مارکوپولو�
جهانگــرد�و�بــازرگان�ایتالیایــی،�ســون�هــدن�کاوشــگر�
ســوئدی�و�آلفونــس�گابریــل�کاوشــگر�اتریشــی�و�
همیــن�طــور�دکتــر�احمــد�مســتوفی�کــه�بــه�خوبــی�
مســیرهای�بیابــان�لــوت�را�شــناخته�و�پیمــوده�اســت��
بــا�دقــت� ایــن�کاوشــگران�در�سفرنامه�های�شــان�
ــف�راه�و� ــه�توصی ــی�ب ــس�و�نقاش ــراه�عک ــه�هم ــاال�ب ب

ــد� ــه��بودن ــان�خــود�پرداخت همراه
و� نشــانه�ها� حدســیات،� پیاده�ســازی� از� پــس�
ــم� ــان،�تی ــای�کاروانی ــیر�راه�ه ــن�مس ــوارض�و�تعیی ع
ــوت� ــان�ل ــه�کاوش�در�بیاب ــی�ب ــات�میدان ــا�در�عملی م
پرداختــه�و�مســیرهایی�کــه�دیگــر�بــه�فراموشــی�

ــت�� ــرده�اس ــا�ک ــده�را�احی ــپرده�ش س

z  مسیر پیمایش شده از سوی آلفونس گابریل  
و سون هدن در بیابان لوت چه ویژگی هایی داشته 
است؟ چرا تاکنون این مسیر پیموده نشده است؟
ایــن�دو�جســتجوگر�هرکــدام�بــه�دالیــل�متفاوتــی��

وارد�بیابــان�لــوت�شــده�بودنــد��می�تــوان�گفــت�
نقشــه�کاملــی�از�بیابــان�لــوت�را�بــا�دقــت�بــاال�و�شــرح�
ــه�جــا�گذاشــته�اند�� جزییــات�در�ســفرنامه�های�خــود�ب
آلفونــس�گابریــل�پزشــک�اتریشــی�بــود�کــه�ســه�بــار�
بــه�ایــران�ســفر�کــرد�و�در�ســفرهای�خــود�بــا�همراهی�
ــران� ــای�ای ــه�بیابان�ه ــه�ب ــه�ای�ک ــا�عالق همســرش�و�ب
داشــت،�بــه�خوبــی�نســبت�بــه�یافتــن�مســیر�از�میــان�
ــفرنامه� ــت��او�در�س ــته�اس ــت�داش ــوت،�هم ــان�ل بیاب
خــود�بــه�تفصیــل�در�مــورد�بیابــان�لــوت�نوشــته�کــه�
حاصــل�آن�بررســی�علمــی،�جغرافیایــی،�گیاه�شناســی،�

ــت�� ــی�اس ــی�و�جانورشناس زمین�شناس
ــا�هــدف�کامــال� ســون�هــدن�کــه�ســوئدی�بــوده�ب
نظامــی�و�سیاســی�از�طــرف�ســفارت�فرانســه�ماموریت�
پیــدا�کــرد�تــا�بــه�ایــران�بیایــد��بــه�نظــر�می�رســد�بــه�
دنبــال�راه�هایــی�بــرای�عبــور�ارتــش�از�میــان�ســرزمین�
ــه�صــورت�کامــل،�در�نوشــته�هایش�از� ــوده�و�ب ایــران�ب
عبــور�خــود�و�همراهــان�از�بیابــان�لــوت�گــزارش�تهیــه�

کــرده�اســت�
بــه�دلیــل�ناشــناخته�بــودن�مســیرهای�طــی�شــده�
ــردن�راه� ــدا�ک ــفین،�پی ــردان�و�مکتش ــط�جهانگ توس
درســت�بســیار�دشــوار�اســت،�در�ضمــن�ایــن�مســیرها�
بــه�دلیــل�ســخت�گــذر�بــودن�و�خطــرات�ذاتــی�بیابــان�
لــوت�کــه�بــا�اقلیم�هــای�مشــابه�متفــاوت�اســت،�کمتــر�

ــای�پیشــرفته� ــزات�و�خودروه ــا�تجهی ــی�ب کســی�حت
توانســته�رد�پــای�آن�هــا�را�بــه�دقــت�پیــدا�کنــد�

z  شما این مسیرها را به چه منظور پیمودید و  
چه تجربیاتی به دست آوردید؟

��ایــن�مســیرها�و�مســیرهای�دیگــر�کاروانیــان�را�بــا�
ــی� ــای�قدیم ــفرنامه�ها�و�کتاب�ه ــه�در�س ــواهدی�ک ش
ــم�� ــده�از�گذشــته�در�دســت�داری ــه�جــا�مان و�اســناد�ب
ــری�و� ــای�ناوب ــک�ابزاره ــا�کم ــم��ب ــازی�کردی پیاده�س
ــا�تیــم�پیموده�ایــم�� تهیــه�مســیرهای�معیــن�همــراه�ب
ــرای� ــن�مســیرها�ب ــای�ای ــه�احی توانســته�ایم�نســبت�ب
ــا� ــگران�کوش ــته�های�کاوش ــود�آن�در�نوش ــات�وج اثب
ــرای� ــگ�ب ــروه�یاردان ــات�گ ــا�و�تجربی ــیم��یافته�ه باش
ــای� ــه�کتاب�ه ــود�ک ــد�ب ــذاب�خواه ــگرانی�ج گردش
ــد�� ــوت�را�خوانده�ان ــان�ل ــه�بیاب ــوط�ب ــفرنامه�ای�مرب س
ــترده� ــم�گس ــت�و�اقلی ــا�طبیع ــا�ب ــن�پیمایش�ه در�ای
ــفر�را�در� ــرایط�س ــتیم�ش ــدیم�و�توانس ــنا�ش ــوت�آش ل
زمان�هــای�دور�بررســی�و�ارزیابــی�کنیــم��بــا�وجــودی�
کــه�بــرای�پیــدا�کــردن�ایــن�مســیرها�متاســفانه�کمتــر�
ســفرنامه�و�کتابــی�از�نویســنده�های�ایرانــی�از�گذشــته�
داریــم�بــه�ناچــار�بایــد�از�طریــق�ســفرنامه�های�
ــم� ــم�و�بتوانی ــرون�آوری ــیرها�را�بی ــن�مس ــی�ای خارج
ــا�احیــای�مســیر،�از�طریــق�پیــدا�کــردن�نشــانه�ها�و� ب
اســامی�کــه�در�ســفرنامه�ها�نگاشــته�شــده��بــه�تدریــج�

ــق� ــو�رفتــه�و�پــس�از�یافتــن�آن�هــا�در�جهــت�رون جل
صنعــت�گردشــگری�در�ایــن�منطقــه�بــزرگ�از�ایــران��

ــه�منطقــه�کوشــا�باشــیم� ــرای�جــذب�گردشــگر�ب ب

z  این مسیر برای ماجراجویان و گردشگری آن
از چه جذابیتی برخوردار است؟

گردشــگران�و�ماجراجویانــی�کــه�بــا�خوانــدن�
کتاب�هــا�و�ســفرنامه�ها�خــود�را�در�عالــم�خیــال�
همــراه�بــا�نویســنده�تصــور�می�کننــد�می�تواننــد�
ــی�از� ــه�درک�کامل ــا�ب ــم�م ــا�تی ــدن�ب ــراه�ش ــا�هم ب
ــه� ــال�ب ــان�ح ــود�را�در�زم ــند�و�خ ــوت�برس ــان�ل بیاب
گذشــته�های�دور�بــرده�و�از�جذابیت�هــای�فراوانــی�کــه�
در�ایــن�اقلیــم�گســترده�وجــود�دارد�بهــره�الزم�را�ببرند��
ضمنــا�در�مســیرهای�مشــخص�شــده�ای�کــه�تیــم�مــا�
ــار� ــب�ها�در�کن ــد�ش ــی�می�کنن ــگران�را�همراه گردش
ــا�آب�انبار�هــای�مســیر�کــه�از�گذشــته� کاروانســراها�ی
ــر� ــب�را�در�زی ــرده�و�ش ــراق�ک ــده،�ات ــا�مان ــه�ج دور�ب
نــور�ســتارگان�و�در�بیابــان�وســیع�لــوت�اردو�می�زنیــم�
ــم� ــر�خواهی ــتارگان�را�نظاره�گ و�آســمانی�روشــن�از�س
بــود��کــه�چنانچــه�اهــل�نجــوم�باشــید�آســمانی�بهتــر�

ــرد� ــد�ک ــدا�نخواهی ــوت�پی ــای�ل از�بیابان�ه

z  تقاضای سفر برای سفر به بیابان لوت از سوی 
گردشگران ایرانی و خارجی چگونه است؟

گردشــگرانی�کــه�بــه�ایــران�می�آینــد�یکــی�از�
ــران�اســت� ــای�ای ــدن�بیابان�ه اهداف�شــان�معمــوال�دی
ــناخت� ــا�ش ــه�ب ــرادی�ک ــتند�اف ــان�هس ــن�می و�در�ای
ــه� ــا�ب ــفرنامه�ها�و�تنه ــا�و�س ــدن�کتاب�ه ــل�و�خوان کام
قصــد�راهــی�شــدن�در�راه�کاروانیــان�و�پــا�در�راه�مســیر�
ــون� ــو�و�س ــده�از�مارکوپول ــا�مان ــه�ج ــفرنامه�های�ب س
ــته� ــل�گذاش ــس�گابری ــور�آلفون ــن�ط ــن�و�همی هدی
ــه� ــا�تیــم�مجهــز�مــا�ایــن�تجرب ــران�آمــده�و�ب ــه�ای و�ب
ــی� ــگفتی�های�ب ــد��ش ــود�می�کنن ــر�را�از�آن�خ بی�نظی
نظیــر�اقلیــم�لــوت�بــه�جــز�راهــی�شــدن�در�عمــق�ایــن�
بیابــان�میســر�نیســت�کــه�ایــن�مهــم�توســط�همراهــی�
ــه� ــی�ب ــی�و�خارج ــگران�ایران ــرای�گردش ــا�ب ــم�م تی

ــی�انجــام�مــی�شــود� خوب

z  راه ارتباط  با مجموعه شــما به چه ترتیب  
است؟

دی� آی� بــا� اینســتاگرام� شــبکه� روی� بــر�
نیــز� اینترنــت� بســتر� روی� بــر� و� �yardang.ir
داریــم�� فعالیــت� �www.yardang.ir ســایت�
مــا�� پشــتیبانی� تمــاس� و�همیــن�طــور�شــماره�
ــا�ایمیــل ��۰۹۲۰۷۲۰۲۳۵۱می�باشــد���عــالوه�بــر�آن�ب
دوســتداران� پاســخگوی� نیــز� �info@yardang.ir

ــتیم�� ــوت�هس ــان�ل بیاب
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z  بخش گردشگری سالمت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی چه
وظایفی را برعهده دارد؟

فعالیت�های�این�بخش�را�می�توان�شامل�سه�محور�عمده�دانست:
ـ�آموزش�و�حمایت�از�طرح�های�پژوهشی�در�حوزه�گردشگری�سالمت

-�اعطــای�مجــوز�بــه�مراکــز�درمانــی�واجــد�شــرایط�و�نظــارت�بــر�مراکــز�درمانــی�
و�ســایر�عناصــر�حاضــر�در�گردشــگری�ســالمت

تهیــه� و� تدویــن� در�حــوزه�گردشــگری�ســالمت،� -�سیاســت�گذاری�
ــان� ــایر�نقش�آفرین ــی�و�س ــز�درمان ــه�مراک ــوط�ب ــن�مرب ــا�و�قوانی آیین�نامه�ه

ــی ــاران�خارج ــه�ورود�بیم چرخ

z  آیا بیمارستان های کشور اعم از تخصصی و فوق تخصصی می توانند
بیماران خارجــی را پذیرش کنند یا الزم اســت مجوزهای پذیرش 

بیماران خارجی را اخذ کنند؟
ــتند�� ــی�نیس ــاران�خارج ــرش�بیم ــه�پذی ــاز�ب ــتان�ها�مج ــه�بیمارس ــر��هم خی
ــرش� ــوز�پذی ــه�مج ــام�آیین�نام ــه�ن ــه�ای�ب ــال��۹۳آیین�نام ــت�در�س وزارت�بهداش
بیمــاران�خارجــی�IPD را�در�مراکــز�درمانــی�تهیــه�کــرد��برمبنــای�ایــن�آیین�نامــه،�
دســتورالعمل�و�شــاخص�هایی�تهیــه�شــد�کــه�ضمــن�آن�تمــام�فرایند�هــا�ی�زنجیــره�
ــورد�بررســی� ــی�را�م ــز�درمان ــات�گردشــگری�ســالمت�در�مراک ــه�خدم ــن�ارائ تامی

ــد� ــرار�می�ده ق

z  چه تعداد بیمارســتان در سراسر کشــور مجوز پذیرش جذب بیماران
خارجی را دارند؟

ــتان،��۱۶۶ ــوع��۹۶۰بیمارس ــه،�از�مجم ــم�آیین�نام ــس�ازتنظی ــال��۹۳و�پ در�س
ــد�و�مجــوز�پذیــرش�بیمــاران�خارجــی�را� بیمارســتان�شــرایط�الزم�را�کســب�کردن
ــورت�دوره�ای� ــه�ص ــتا�ن�ها�ب ــه،�بیمارس ــن�نام ــن�آیی ــاس�ای ــد��براس ــت�کردن دریاف

ــد� ــرار�می�گیرن ــی�ق ــورد�بازبین م
هم�اکنــون�نیــز�از�مجمــوع��۵۰مرکــز�درمانــي�کــه�مــورد�بازبینــی�مجــدد�قــرار�
گرفته�انــد،��۲۰بیمارســتان�و�مرکــز�جراحی�هــای�محــدود�موفــق�بــه�تمدیــد�ایــن�
گواهی�نامــه�شــده�اند��بــه�مابقــی�بیمارســتان�ها�مهلــت�داده�شــده�اســت�تــا�
اشــکاالت�خــود�را�برطــرف�کننــد�و�صالحیــت�کســب�مجــدد�آیین�نامــه�را�احــراز�

نماینــد�

z  عالوه بر مراکز درمانی، آیا این اداره بر کلینیک�های زیبایی که برای جذب
بیماران خارجی فعالیت دارند نیز نظارت می کند؟

ــر�کلیــه�کلینیک�هــا،�حتــی�مطب�هــا،�تمامــی�مراکــز�در�حــوزه� بلــه��نظــارت�ب
پزشــکی�نیــز�برعهــده�ایــن�وزارتخانــه�اســت��در�ســال��۹۳تنهــا�چک�لیســت�نظارت�
ــت�های� ــال��۹۶چک�لیس ــان�س ــی�از�پای ــود�ول ــده�ب ــه�ش ــتان�ها�تهی ــر�بیمارس ب
ــه�و� ــز�تهی ــا�نی ــور�کلینیک�ه ــای�محــدود�و�همین�ط ــز�جراحی�ه ــر�مراک ــارت�ب نظ

ــد� ــرار�گرفته�ان ــورد�اســتفاده�ق م

z  بر اساس آمارهایی که در اختیار دارید، چه تعداد بیمار �خارجی به کشور
وارد شــده، تقاضای درمانی این بیماران در چــه بخش هایی بوده و از چه 

کشورهایی برای درمان به ایران آمده اند؟
درخصــوص�آمــار،�مشــکالتی�وجــود�دارد�کــه�علــت�اصلــی�آن�عــدم�اســتفاده�از�

یــک�نظــام�جامــع�و�یکپارچــه�آمــاری�اســت��بــه�عبــارت�دیگــر�هــر�ســازمانی�روش�
و�ابــزار�جمعــآوری�آمــاری�مخصــوص�بــه�خــود�را�دارد�

بــا�کمــک�معاونــت�فنــآوری�وزارت�بهداشــت�و�همــکاری�بخــش�خصوصی�بســتر�
ــن� ــتفاده�از�ای ــا�اس ــه�زودی�ب ــده�اســت�و�ب ــم�ش ــع�فراه ــامانه�جام ــک�س ــاد�ی ایج
ســامانه،�آمــاری�قابــل�اطمینــان�جهــت�اســتفاده�در�برنامه�ریزی�هــای�ایــن�حــوزه�

ارایــه�خواهــد�شــد�
امــا�به�طــور�کلــی�مــواردی�همچــون�صــدور�روادیــد�درمانــی�بــرای�تمــام�افــراد�
خانــواده�و�تفــاوت�در�تعریــف�گردشــگر�ســالمت�در�کشــورهای�مختلف�باعــث�ایجاد�
ــه�در�بســیاری�از�کشــورهای� ــن�قضی ــار�می�شــود���ای اشــکاالتی�در�جمــع�آوری�آم

دیگــر�هــم�وجــود�دارد�و�تنهــا�ایــران�بــا�ناموزونــی�نظــام�آمــاری�مواجــه�نیســت�
بــا�ایــن�حــال،�تخمیــن�زده�می�شــود�کــه�در�ســال�گذشــته�حــدود��۳۰۰هــزار�
ــدود��۳۰ ــداد�ح ــن�تع ــه�از�ای ــند�ک ــده�باش ــان�وارد�کشــور�ش ــه�قصــد�درم ــر�ب نف
ــد��بیشــترین�علــت�مراجعــه�شــامل� هــزار�نفــر�خدمــات�بســتری�دریافــت�کرده�ان
بیماری�هــای�قلبــی�عروقــی،�زنــان�و�زایمــان�و�درمــان�نابــاروری،�جراحــی�بینــی�و�

جراحــی�چشــم�بــوده�اســت�

z  آیا ممکن است بیمارستان�های دولتی پیوند اعضای بیماران خارجی را
که توان به مراتب باالتری از نظر پرداخت دارند در اولویت درمان قرار دهند؟
ایــران�ممنــوع�اســت�مگــر� بیمــاران�خارجــی�در� بــرای� پیونــد�عضــو�
البتــه�بــا�شــرط�وجــود�ظرفیــت�خالــی�در� در�بیمارســتان�های�دولتــی�و�
بیمارســتان�های�دولتــی�و�بــا�رعایــت�قوانیــن��ایــن�موضــوع�در�بیمارســتان�ها�مــورد�
تاکیــد�اســت�و�تحــت�هیــچ�شــرایطی�نوبــت�هیچیــک�از�بیمــاران�ایرانــی�بــه�بیمــار�
خارجــی�داده�نمی�شــود��البتــه�پیونــد�بافــت�ماننــد�پیونــد�مغــز�اســتخوان�و�قرنیــه�

ــت� ــاز�اس ــی�مج ــتان�های�خصوص در�بیمارس

z  در گذشته به تعدادی محدود از مراکز تورآور و گردشگری، مجوز خاص
برای گردشگری سالمت ارایه شده بود، این مجوزها چرا اعطا شد و آیا وزارت 

بهداشت هم بر این دفاتر نظارتی دارد؟
در�واقــع�نظــارت�دفاتــر�مســافرتی�برعهــده�ســازمان�میــراث�فرهنگــی�و��
گردشــگری�اســت،�امــا�بــه�نظــرم�چنیــن�تعریفــی�بــرای�چنیــن�دفاتــر�کار�درســتی�
نبــوده�اســت��در�حــال�حاضــر�شــواهد�نشــان�می�دهنــد�کــه�ایــن�دفاتــر�بــا�بخشــی�
از�وظایــف�خــود�در�ایــن�حــوزه�آگاه�نیســتند��عــدم�معرفــی�بیمارســتان�های�فعــال�
ــه� ــای�الزم�نســبت�ب ــدم�پیگیری�ه ــز�ع ــدف�و�نی ــوزه�در�کشــورهای�ه ــن�ح در�ای
بیمــاران�درمــان�شــده�بخشــی�از�ایــن�وظایــف�فرامــوش�شــده�اســت��لــذا�ناآگاهــی�
ایــن�دفاتــر�مســافرتی�و�مراکــز،�آســیب�های�جــدی�بــه�بخــش�گردشــگری�ســالمت�
وارد�کــرده�اســت��معتقــدم�کــه�وجــود�معضلــی�بــه�نــام�دالل�کــه�امــروزه�گریبــان�
صنعــت�گردشــگری�ســالمت�را�گرفتــه�تــا�حــد�زیــادی�ناشــی�از�نبــود�شــرکت�های�
توانمنــد�اســت���بنابرایــن�تصمیــم�گرفتــه�شــد�تــا�بــا�همــکاری�ســازمان�میــراث�
ــاد� ــرکت�ها�ایج ــن�ش ــیس�ای ــه�تاس ــری�در�آیین�نام ــگری�تغیی ــی�و��گردش فرهنگ

شــود��ایــن�تغییــرات�بــه�زودی�ابــالغ�مــی�شــود��

z  طبق گفته های جنابعالی، اینجا ممکن اســت تضادی در عملکرد
مفهومی دفاتر مسافرتی مطرح باشــد. دفاتر مسافرتی طبق قانون و 
مجوز بند ب که در اختیار دارنــد، می توانند در هر بخش از تورآوری 
فعالیت کنند از جمله گردشگری سالمت. این آیین نامه ها تا چه اندازه 
این تضاد مفهومی در عملکرد این دفاتر را شــفاف خواهد کرد؟ برای 
مثال شــرکت های قدیمی و صاحب نام در عرصه تورآوری در ایران 
وجود دارند که هر کدام زیرساخت های قوی برای جذب مسافر ایجاد 
کرده و ده ها نفر را در استخدام دارند، منتهی می بینیم به شرکت های 
گمنامی مجوز چنین تخصصی در عرصه تورآوری داده می شــود که 

تناسبی با فعالیت آنان در این بازار ندارد.
همان�گونــه�کــه�اشــاره�کــردم�معتقــدم�ورود�بیمــار�خارجــی�یــک�مقولــه�کامــال�

تخصصــی�اســت�و�تــورآوری�تنهــا�بخشــی�از�نیازهــای�بیمــاران�را�در�برمیگیــرد��اخذ�
روادیــد،�تهیــه�بلیــت�هواپیمــا�و�رزرو�محــل�اقامــت�از�وظایــف�یــک�دفتــر�مســافرتی�
اســت،�امــا�یــک�بیمــار�خارجــي�بــه�خدمــات�دیگــري�نیــز�نیــاز�دارد�کــه�اساســا�
ربطــی�بــه�دفاتــر�مســافرتی�نــدارد��بهعبــارت�دیگــر،�ایــن�دفاتــر�نتوانســتند�شــکاف�
اطالعاتــي�بیــن�بیمــار�و�مراکــز�درمانــي�را�پــر�کننــد�و�بــه�همین�علــت،�ایــن�کار�در�
حــال�حاضــر�عمدتــا�توســط�داللهــا�در�حــال�انجــام�اســت��یکــي�از�فرصتهاي�بســیار�
مهــم�در�ایــن�بخــش،�قابلیتهــاي�فضــاي�مجــازي�و�شــبکههاي�اجتماعــي�تقریبــا�به�

کلــي�فرامــوش�شــده�اســت�
بایــد�در�نظــر�داشــته�باشــیم�کــه�گردشــگر�درمانــی�در�درجــه�اول�بیمــار�اســت�
ــن�ســفر،�اتفــاق� ــه�ای ــت�بیمــاری�اســت�وگرن ــه�عل ــن�شــخص�ب و�دلیــل�ســفر�ای
نمیافتــد��دریافــت�خدمــات�مناســب�درمانــي�بــا�ســالمتی�و�حیــات�ایــن�بیمــار�و�

البتــه�بــا�آبــرو�و�اعتبــار�پزشــکی�کشــور�مرتبــط�خواهــد�بــود�

z  اگر برای بیماران خارجــی در حین فرآیند درمان اتفاقی بیفتد و منجر
به فوت فرد بیمار شود، خدمات بیمه� درمان در کشور مقصد و مبداء چگونه 

خواهد بود؟
یکــی�از�مهمتریــن�ارکان�صنعــت�گردشــگری�پزشــکی،�بیمــه�اســت��جــواب�این�
پرســش�بــه�نــوع�تفاهم�نامــه�بیــن�دو�شــرکت�بیمــه�در�کشــور�مبــداء�و�مقصــد�و�

ــاي� ــر�از�راه�ه ــي�دیگ ــار�در�کشــورخودش�بســتگی�دارد��یک ــه�ای�بیم پوشــش�بیم
محــدود�کــردن�فعالیــت�دالل�هــا،�ورود�بازیگــران�جدیــد�در�زنجیــره�تامیــن�صنعــت�

گردشــگری�پزشــکی�بــه�ویــژه�فعــاالن�صنعــت�بیمــه�اســت��

z آیا بیمارستان�ها همچون هتل�ها می�تواند درجه�بندی شوند و ستاره بگیرند؟
بــه�عقیــده�بنــده�خیــر��نمیتــوان�درجه�بنــدی�بیمارســتان�ها�را�بــا�درجه�بنــدی�
ــات�ظاهــری،� ــه�خصوصی ــا�معمــوال�نســبت�ب ــرا�هتل�ه ــرد��زی ــا�مقایســه�ک هتل�ه
ــری،� ــات�ظاه ــر�خصوصی ــالوه�ب ــتان�ها�ع ــا�در�بیمارس ــد�ام ــتاره�می�گیرن ــد�س چن
مســاله�مهــم�بررســی�فرآیند�هــا�و�اســتاندارد�هایی�اســت�کــه�هنــگام�ارائــه�خدمــت�

ــد� ــرار�می�گیرن مــورد�اســتفاده�ق

z  طبق ارزیابی های صورت گرفته ایران از نظر قیمت و کیفیت درمان
چه میزان نســبت به کشــورهای رقیب مانند ترکیه وهنددر جذب 

بیماران عربی مزیت دارد؟
در�ارتبــاط�بــا�قیمــت�و�کیفیــت،�بی�تردیــد�خدمــات�مــا�قابــل�رقابــت�اســت��
همچنیــن�پیشــینه�پزشــکی�ایــران�بــه�دلیــل�دارا�بــودن�بهتریــن�پزشــکان�برای�
ــا� کشــور�های�همســایه�بســیار�روشــن�اســت�و�ایــن�مســاله�از�زمان�هــای�دور�ب
ــار�در� ــک�افتخ ــوان�ی ــه�عن ــواره�ب ــینا،�رازی�هم ــنایی�چــون�ابن�س ــای�آش نام�ه
تاریــخ�کشــور�مــورد�توجــه�بــوده�اســت��همچنیــن�از�ســال�های�اخیــر�تاکنــون�
ــض� ــر�تعوی ــده،�نظی ــیار�پیچی ــای�بس ــا�جراحی�ه ــا�ت ــاده�ترین�جراحی�ه از�س
دریچــه�قلــب،�تصحیــح�ناهنجاری�هــای�قلــب�و�جراحــی�پیونــد�اعضــا�در�ایــران�

قابــل�انجــام�اســت�

دکتر هاشم زاده در گفت وگو با ماهنامه سفر: 
صنعت بیمه می تواند تسهیل گر بسیاری از 

نگرانی ها در گردشگری پزشکی باشد

گردشــگری پزشــکی در ایــران از 
ظرفیت هــای قابــل توجهــی بــرای 
ــان  ــژه متقاضی ــه وی ــاران ب ــذب بیم ج
همســایه  کشــورهای  از  درمــان 
ــت در  ــرای موفقی ــت. ب ــوردار اس برخ
ــش  ــوز راه درازی در پی ــوزه، هن ــن ح ای
ــن  ــاالن ای ــش فع ــدان دان ــت. فق اس
حــوزه چــه در زمینــه تــورآوری و چــه 
ــر در  ــات و حضــور موث ــه تبلیغ در زمین
فضاهــای بین المللــی باعــث شــده کــه 
فــرد بیمــار بــدون اطالعــات قبلــی وارد 
کشــور شــود و از دالالن تقاضــای کمــک کنــد. ایــن پدیــده می تواندتبعــات 
منفــی فراوانــی داشــته باشــد. بــرای مدیریــت بهتــر تقاضــای درمان از ســوی 
بیمــاران خارجــی، بــا دکتر ســعید هاشــم زاده رییــس اداره گردشــگری وزارت 

ــتیم.  ــو نشس ــه گفت وگ ــکی ب ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش
دکتــر ســعید هاشــم زاده، دانش آموختــه رشــته  پزشــکی عمومــی اســت 
کــه از اوایــل ســال ۸۷ فعالیــت خــود را در زمینــه گردشــگری ســالمت دنبال 
ــاران  ــان بیم ــن دپارتم ــیس اولی ــان تاس ــت ایش ــتین فعالی ــد. نخس می کن
ــود. او در گفت وگــو  خارجــی در یکــی از بیمارســتان های خراســان رضــوی ب
ــش را  ــن بخ ــای ای ــا و ظرفیت ه ــن رویکرده ــفر، تازه تری ــه س ــا ماهنام ب

ــد. ــریح می کن تش

رضورت حضور 
بازیگران جدید 

در چرخه گردشگری پزشکی
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z  در مورد کادر پزشــکي و قابلیت هاي اعمال
در  اردي بهشت شیراز  بیمارســتان  در  جراحي 
زمینه اي کــه بتواند براي متقاضیــان درمان از 
کشــور هاي خارجي جذاب باشــد توضیحاتي 

بفرمایید:
ــام� ــت�انج ــتان�اردي�بهش ــا�در�بیمارس ــرد�م رویک
اعمــال�فوق�تخصصــي�بــا�کیفیتــي�بــاال�و�قابــل�رقابــت�
ــه� ــت�ارای ــت�و�کیفی ــوده�اس ــي�ب ــطح�بین�الملل ــا�س ب
ــت�آن� ــر�کمی ــواره�ب ــي�هم ــال�جراح ــات�و�اعم خدم
ارجعیــت�داشــته�اســت�به�طوري�کــه�بیمارســتان�
ــتاز� ــواره�پیش ــیراز�هم فوق�تخصصــي�اردي�بهشــت�ش
روش�هــاي�نویــن�و�خــاص�جراحــي�در�جنــوب�ایــران�

ــوده�اســت� ب
فوق�تخصصــي� بیمارســتان� � ارتوپــدي� بخــش�
اردي�بهشــت�شــیراز�بــراي�اولیــن�بــار�بــا�عمــل�
فــوق�تخصصــي�آرتروســکوپي�زانــو�توســط�اینجانــب��
راه�انــدازي�گردیــد،�امــروزه�انــواع�اعمــال�خــاص�
تعویــض�مفصــل��شــانه�،�لگــن�،�زانــو�و�دســت،�
آرتروســکوپي� فوق�تخصصــي� اعمــال� هم�چنیــن�
مفاصــل�انــدام�فوقانــي�و�تحتانــي،�افزایــش�طــول�قــد�
در�ایــن�مرکــز�انجــام�مي�پذیــرد��در�ایــن�بیمارســتان�
ــتخوان�از� ــدون�و�اس ــاي�منیســک�و�تان ــک�بافت�ه بان
بافت�هــاي�افــراد�مبتــال�بــه�مــرگ�مغــزي�وجــود�دارد�
ــد�� ــرار�مي�گیرن ــورد�اســتفاده�ق ــاز�م ــوارد�نی کــه�در�م
شــایان�ذکــر�اســت�اولیــن�پیونــد�منیســک�در�کشــور�
توســط�روش�آرتروســکوپي�توســط�اینجانــب�در�ایــن�

ــت��� ــه�اس ــام�پذیرفت ــز�انج مرک
بخــش�چشــم�ایــن�بیمارســتان�از�نظــر�تجهیــزات�

ــود� ــا�وج ــي�دارد��ب ــیار�باالی ــتاندارد�بس ــکي�اس پزش
پزشــکان�فــوق�تخصــص�نظیــر�جنــاب�آقایــان�
ــن� ــرف�در�ای ــین�اش ــي�و�حس ــن�صلوت ــر�رامی دکت
بخــش�و�دســتگاه�هــاي�بســیار�پیشــرفته�نظیــر�
دســتگاه����SMILEکــه�در�جنــوب�کشــور�فقــط�در�
ــوق� ــتان�ف ــت،�بیمارس ــود�اس ــتان�موج ــن�بیمارس ای
ــوب� ــراق�در�جن ــیراز�بي�اغ تخصصــي�اردي�بهشــت�ش

ــت�� ــرد�اس ــه�ف ــر�ب ــور�منحص کش
در�بخــش��آنژیوگرافــي�مغــز،��اعمــال�کــم�
ــاب� ــط�جن ــز�توس ــاي�مغ ــراي�تومور�ه ــي�ب تهاجم
آقــاي�دکتــر�رحمانیــان�انجــام�مي�شــود�کــه�از�نظــر�
ــن� ــي�از�پیشــرفته�ترین�و�جدید�تری ــک��یک تکنولوژی
ایــن�رشــته�در�ســطح� در� روش�هــاي�درمانــي�

بین�المللــي�اســت�
ــر� ــاي�دکت ــاب�آق ــب�جن ــي�قل در�بخــش�انژیوگراف
و� تجربــه� بــا� پزشــکان� از� اســتوان� � محمد�علــي�
ــروق� ــي�ع ــي�کم�تهاجم ــال�جراح ــام،�اعم ــب�ن صاح
ــن� ــت�و�هم�چنی ــه�از�راه�پوس ــض�دریچ ــب،�تعوی قل
درمــان�اشــکاالت�آئــورت�شــکمي�بــه�روش�هــاي�کــم�
ــه�تبحــر�ایشــان��در� ــد�ک تهاجمــي�را�انجــام�مي�دهن

خاور�میانــه�کم�نظیــر�اســت��
ــد�عــروق�قلبــي� ــاز�قلــب�و�پیون اعمــال�جراحــي�ب
ــد� ــر�محم ــاي�دکت ــاب�آق ــز�توســط�جن ــن�مرک در�ای
حســن�نعمتــي�انجــام�مي�پذیــرد�کــه�رکــورد�دار�
پیونــد�عــروق�قلــب�در�خاورمیانــه�هســتند�و�در�ایــن�
اعمــال�از�روش�هــاي�اندوســکوپیک�و�کم�تهاجمــي�
ــد� ــت�پیون ــا�جه ــت�و�پ ــروق�دس ــت�ع ــراي�برداش ب
ــي�در� ــه�حت ــود�ک ــتفاده�مي�ش ــي�اس ــروق�قلب ــه�ع ب

بیمارســتان�هاي�پایتخــت�نیــز�ایــن�روش�هــا�بــه�
ــورد� ــیراز�م ــت�ش ــتان�اردي�بهش ــتردگي�بیمارس گس

اســتفاده�قــرار�نمي�گیــرد��
در�بخــش�پیونــد�انــدام�رکــورد�پیونــد�دســت�و�پاي�
ــن�بیمارســتان�ثبــت�شــده�اســت�� قطــع�شــده�در�ای
بالــغ�بــر��۲۵بیمــار�قطــع�کامــل��بــاالي�مــچ�تــا�بــازو��
و��۳۰۰بیمــار�قطــع�انگشــتان�در�ایــن�مرکــز�توســط�
جنــاب�آقــاي�دکتــر�امیــد�لیاقــت�تحــت�پیونــد�موفــق�
ــد� ــار�پیون ــن�ترین�بیم ــورد�کم�س ــد��رک ــرار�گرفته�ان ق
بــازو�در�دنیــا�کــه�مربــوط�بــه�کــودک��۱۳ماهــه�بــوده�
اســت�در�ایــن�بیمارســتان�بــه�ثمــر�نشســته�اســت��

در�بخــش�درمــان�بیمــاري�هــاي�متابولیــک�و�
ــال� ــام�اعم ــه�انج ــم�ک ــي�داری ــت�آپ�کامل ــی،�س چاق
ــده�و� ــلیو�مع ــل�اس ــوق�تخصصــي�الپاراســکوپی�مث ف
ــم�و�در�حــال�حاضــر� ــس�روده�را�انجــام�مي�دهی بای�پ
ــه� ــارج�از�کشــور�ب ــي�از�خ ــل�توجه ــاران�قاب ــز�بیم نی
ــا�توجــه�بــه�کار�آزمودگــي� مــا�مراجعــه�مي�کننــد�و�ب
ــون� ــرفته�،�تا�کن ــتگاه�هاي�پیش ــود�دس ــان�و�وج جراح
بیمــاران� ایــن� در� جــدي� عارضــه�ي� هیچ�گونــه�

نداشــته�ایم��
اعمــال�جراحــي� زایمــان�،� و� زنــان� بخــش� در�
ــه� ــته�از�جمل ــن�رش ــاتید�ای ــط�اس ــکوپی�توس الپاراس
ســرکار�خانــم�دکتــر�کازرونــی�و�جنــاب�آقــاي�
دکتــر�کســاییان�انجــام�مي�پذیــرد�کــه�ایشــان�یکــي�
از�موسســین�ایــن�مجموعــه�نیــز�هســتند��انــواع�
ــن� ــي�ای ــات�بخــش�مامای ــدون�درد�،�از�امکان زایمــان�ب

ــت�� ــتان�اس بیمارس
در�بخــش�جراحــی�عمومــی�،�اعمــال�جراحــی�

ــی� ــال�جراح ــا�،�اعم ــرطان�و�توموره فوق�تخصصــی�س
ــرفته� ــی�پیش ــال�جراح ــکم�،�اعم ــینه�و�ش ــی�س داخل
الپاراســکوپیک�و�اعمــال�جراحــی�زیبایــی�و�ترمیمــی�
ــز� ــن�مرک ــا�در�ای ــکم�و�اندام�ه ــینه�،�ش ــورت�،�س ص
ــا�پیشــرفته�ترین�متودهــا� ــام�و�ب توســط�جراحــان�به�ن
و�بهره�گیــری�از�بهتریــن�دســتگاه�های�موجــود�در�

ــرد� ــام�می�گی ــا�انج دنی
کلیــوي�،�� بیماري�هــاي� و� اورولــوژي� بخــش� در�
پزشــکان�فــوق�تخصصــي�مــا�قــادر�بــه�خــارج�
ــن� ــه�جدیدتری ــزرگ�ب ــیار�ب ــنگ�هاي�بس ــاختن�س س
روش�هــاي�اندوســکوپیک�شــاک�ویــو�هســتند�کــه�از�

اســت�� دنیــا� روز� فناوری�هــاي� پیشــرفته�ترین�
ایــن� هوش�بــري� تخصصــي� فــوق� گــروه�
بیمارســتان،�بــا�برخــورداري�از�دانــش�و�مهــارت�
ــا� ــتگاه�هاي�روز�دنی ــتفاده�از�دس ــاال�و�اس ــاده�ب فوق�الع
در�رشــته�هاي�فــوق�تخصصــي�بیهوشــي�قلــب�،�پیونــد�
و�بیهوشــي�جراحي�هــاي�اعصــاب�،�انجــام�اعمــال�فــوق�
تخصصــي�و�پرخطــر�جراحــي�را�بــا�کمتریــن�عــوارض�

مي�کنــد� امکان�پذیــر�
ــور� ــاي�مذک ــر�بخش�ه ــالوه�ب ــتان�ع ــن�بیمارس ای
ــي� ــو�جراح ــي�ی ــوزادان�،�آي�س ــو�ن ــي�ی داراي�آي�س
ــو� ــي�ی ــي�س ــي�و�س ــو�جراح ــي�ی ــاز�،�آي�س ــب�ب قل

ــت�� اس
ــراي� ــالش�ب ــواره�در�ت ــتان�هم ــت�بیمارس مدیری
انجــام�اعمــال�نوآورانه�اســت��مثــال�در�این�بیمارســتان�
ــه� ــود�دارد�ک ــواب�وج ــالالت�خ ــي�اخت ــز�بررس مرک
ــم� ــر�شــرفخانه�و�ســرکار�خان ــاي�دکت تحــت�نظــر�آق
دکتــر�توالیــي�بــه�دســت�آوردهــاي�قابــل�توجهــي�در�

ــد� ــت�یافته�ان ــتان�دس ــن�بیمارس ای
�
z  چه IPD گواهي نامه پذیرش بیماران خارجي

فرصت هایي را براي بیمارستان اردیبهشت فراهم 
کرده تا بتواند بیماران خارجي را به این بیمارستان 
جذب کند و بیشتر متقاضیان درمان خارجي در 

چه بخش هایي صورت مي گیرد؟
مــا�گواهینامــه��IPDرا�ســال�قبــل�هــم�داشــتیم�و�
تعــدادي�از�بیمارســتان�هاي�شــیراز�هم�ایــن�گواهینامه�
ــا�بیمارســتان�اردي�بهشــت�تنهــا� ــد���ام را�گرفتــه�بودن

ــه�را�در�ســال� ــن�گواهینام ــه�ای بیمارســتاني�اســت�ک
جدیــد�تمدیــد�کــرده�اســت��بــه�دلیــل�تصمیــم�وعــزم�
جــزم�مــا�بــا�نــگاه�بــه�صنعــت�گردشــگري�ســالمت�و�
ــران�،�تنهــا� ــراي�جــذب�بیمــار�از�خــارج�از�ای تــالش�ب
بیمارســتاني�در�ایــران�هســتیم�کــه�در�نمایشــگاه�
گردشــگري�عمــان�هــم�غرفــه�داشــتیم���هم�چنیــن�در�
نمایشــگاه�اصفهــان�و�نمایشــگاه�گردشــگري�شــیراز�به�

صــورت�فعــال�حضــور�داشــتیم��
�IPDباعــث�شــد�اســتانداردهایمان�را�باالتــر�
ببریــم،�تــالش�کنیــم�ســایت�مان�را�ارتقــا�بخشــیم�و�
بستر�ســازي�بهتــري�را�انجــام�بدهیــم�و�ایــن�خــود�
یــک�نــوع�اعتبار�بخشــي�بــود��ولــي�بخــش�دیگــر�آن�
مربــوط�مي�شــود�بــه�سیاســت�هاي�وزارت�بهداشــت�
ــازي� و�انجمــن�گردشــگري�ســالمت�کــه�چــه�امتی
ــتان�هایي� ــم�و�بیمارس ــه��IPDداری ــا�ک ــراي�م را�ب
ــه� ــحالیم�ک ــوند��خوش ــل�ش ــد�قائ ــه��IPDندارن ک
ــه�روز� ــتان�را�ب ــه�،�بیمارس ــن�بهان ــه�ای ــتیم�ب توانس
ــار� ــري�را�در�اختی ــرایط�بهت ــات�و�ش ــم�و�امکان کنی

بیمــاران�قــرار�بدهیــم�
بیمــار�خارجــي� در�ســال��۲۰۱۸حــدود��۷۰۰
ــز�چشــم� ــه�مرک ــا�ب ــه�م داشــتیم�و�بیشــترین�مراجع
پزشــکي�و�بعــد�از�آن�بخــش�ارتوپــدي�و�جراحي�هــاي�

ــوق�تخصصــی�هســت�� ف

z  به نظر شــما در گردشــگري پزشکي ، چه
عامل  هایی مي تواند براي بیماران خارجي جذاب 

باشد؟ قیمت یا کیفیت درمان؟
معتقــد�هســتم�کیفیــت�عمل�هــاي�جراحــي�
حــرف�اول�را�مي�زنــد��شــعار�مــا�ارجحیــت�کیفیــت�
بــر�کمیــت�اســت���در�بیمارســتان�اردي�بهشــت�
امکانــات�و�ســامانه�هاي�بــروز�جهانــي�داریــم��اولیــن�
ســامانه�اندویــژن�و�آتروســکوپي��4kآرترکــس�را�مــا�
ــن� ــا�ای ــده�م ــم���ای ــدازي�کردی ــران�راه�ن این�جــا�در�ای
اســت�کــه�آن�کارهایــي�کــه�انجــام�دادیــم�و�در�آن�
موفــق�بوده�ایــم�را�بهتــر�کنیــم�نــه�این�کــه�بــه�
هــر�کاري�دســت�بزنیــم��نــه�مي�خواهیــم�ارزان�کاري�
کنیــم�نــه�اجحــاف��رقابــت�منفــي�نداریــم�و�در�مورد�

ــم� ــت�مي�کین ــت�رقاب کیفی

z  در حوزه گردشگري سالمت ، روادید ، اقامت و
هتل، ترانسفر و خدمات درماني همه باید یکدیگر 
را پشتیباني کنند تا گردشگري سالمت دستاورد 
موفقي داشته باشد. شــما این حلقه هاي زنجیر 
ارزیابي مي کنید ؟ در شیراز بیشترین  را چه طور 
نواقصي که مي تواند بازدارنده باشــد را در چه 

مي بینید؟
کالن� در� کــه� هســتند� مشــکالتي� این�هــا�
ــات� ــد�،�اقدام ــورد�روادی ــد��در�م ــود�دارن ــت�وج مملک
حــال� در� اســت�� شــده� انجــام� تســهیل�کننده�اي�
حاضــر�روادیــد�درمــان�صــادر�مي�شــود�ولــي�در�
ــود� ــوز�مشــکالتي�وج ــیراز�هن ــه�ش ــا�ب ــث�پروازه بح
ــه� ــتقیم�ب ــرواز�مس ــراق�،�پ ــر�از�ع ــال�حاض دارد��در�ح
شــیراز�نداریــم���ایــن�یــک�نقــص�اســت��دوم�این�کــه�
آگاه�نشــدیم�کــه�دولــت�تــا�چــه�انــدازه�در�ســاماندهي�
بیمــاران�موفــق�بــوده�اســت؟�الزم�اســت�بــراي�توســعه�
ــي� ــد��گاه ــفاف�باش ــز�ش ــگر�،�همه�چی ــذب�گردش ج
پیــش�مي�آیــد�بیمــار�از�خــارج�از�کشــور�مي�آیــد�
ــن� ــي�ای ــود�ول ــه�مي�ش ــي�از�او�گرفت ــه�هنگفت و�هزین
ــد��از� ــي�نمي�رس ــتم�درمان ــه�سیس ــال�ب ــا�اص بودجه�ه
طرفــي�،�رفت�و�آمــد�گردشــگر�و�این�کــه�چه�طــور�
ــه�در� ــا�مشــکالت�جامع ــار�برخــورد�شــود�و�ی ــا�بیم ب
بحــث�گردشــگري�،�در�حــوزه�گردشــگري�ســالمت�نیز�
وجــود�د�ارد�و�الزم�اســت�مــورد�توجــه�و�بازبینــي�قــرار�

ــرد�� گی

z  در مورد پیوند ارگان براي بیماران خارجي ، آیا
محدودیت و ممنوعیت وجود دارد؟

مــا�در�بیمارســتان�اردي�بهشــت�،�پیونــد�ارگان�انجام�
ــد� ــما�فرمودی ــه�ش ــت�ک ــن�محدودی ــم��ای نمي�دهی
ــود�دارد� ــه�و�����وج ــد�و�کلی ــب�،�کب ــد�قل ــاره�پیون درب
کــه�در�حیطــه�کار�مــا�نیســت��یکــي�از�افتخــارات�مــا�
در�ایــران�ایــن�اســت�کــه�ســامانه�و�فنــاوري�پیشــرفته�
اي�داریــم�کــه�میتوانیــم�بافــت�هایــي�ماننــد�تانــدون�
،�مینیســک�،�اســتخوان�و�����را�فــرآوري�کنیــم��در�
بیمارســتان�اردیبهشــت�عمــل�پیونــد�بافــت�بــا�
همــکاري�شــرکت�همانندســازي�کیــش�دســتاورد�هاي�

ــه�همــراه�داشــته�اســت�� شــگفتي�ب

بیمارستان فوق تخصصی اردی بهشت شیراز
 ۷۰۰ بیمار خارجی را در سال ۲۰۱۸ پذیرش کرده است. 

حدنصاب های تازه 
در گردشگری پزشکی

ــش  ــم نق ــاد مي کنی ــران ی ــالمت در ای ــگري س ــب گردش ــوان قط ــه عن ــیراز ب ــه از ش ــي ک هنگام
بیمارســتان فــوق تخصصــي اردي بهشــت شــیراز در ایــن میــان بســیار پــر رنــگ و چشــم گیــر اســت. 
ــه  ــون ب ــاح تاکن ــدو افتت ــت، از ب ــیده اس ــرداري رس ــره ب ــه به ــال ۱۳۸۲ ب ــه از س ــتان ک ــن بیمارس ای
ــر کشــور در  ــار بخشــي شــده و جــزء بیســت بیمارســتان برت ــک اعتب ــوان بیمارســتان درجــه ی عن
ــال  ــي و از س ــتاندارد جهان ــب اس ــه کس ــق ب ــال ۲۰۰۸ موف ــت.  از س ــالمت اس ــگری س ــه گردش زمین
ــد و  ــک جــراح ارتوپ ــر ســیدکاظم چاب ــاي دکت ــي )IPD( اســت. آق ۲۰۱۶ داراي مجــوز توریســم درمان
متخصــص جراحــي زانــو، آرتروســکوپي و آســیب هاي ورزشــي، رئیــس و مدیرعامــل ایــن بیمارســتان 
ــاره دارد.  ــتان اش ــن بیمارس ــژه ای ــاي وی ــه ظرفیت ه ــفر ب ــه س ــا ماهنام ــي ب ــوي اختصاص در گفت وگ
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ــرای  ــر ب ــد بک ــک مقص ــتی ی ــه راس ــاس ب ــری بندرعب ــز در ۸ کیلومت ــکل ُهرُم ــره ی بیضی ش جزی
ــت  ــت. موقعی ــی اس ــان بوم ــا مردم ــینی ب ــت و هم نش ــراق در طبیع ــردی و ات ــه ایرانگ ــدان ب عالقه من
ــود  ــن وج ــا ای ــرد، ب ــوردار ک ــی برخ ــت خاص ــه را از اهمی ــن منطق ــخ ای ــول تاری ــردی آن در ط راهب
زیبایی هــای ایــن جزیــره بــه ویــژه خــاک رنگــی آن فراتــر از تصــور اســت. بایــد رفــت و از نزدیــک 
ــد.  ــذاب باش ــفر دو روزه ج ــک س ــرای ی ــد ب ــدازه می توان ــه ان ــا چ ــر ت ــت کم نظی ــن موقعی ــه ای ــد ک دی
ــد و در  ــا می آفرینن ــره نقش ه ــی جزی ــا و  رنگ ــاک زیب ــه از خ ــور هنرمندان ــه ط ــه ب ــان منطق بومی

ــد.  ــه می کنن ــگران عرض ــه گردش ــه ها ب شیش
همــه می دانیــم کــه  بهتــر اســت ایــن خــاک از جزیــره  خــارج نشــود و گردشــگران آن را بــه ســوغات 

نبرنــد بــا ایــن وجــود همیــن جذابیــت، کســب و کاری بــرای بومیــان منطقه شــده اســت.

جزیره هرمز جذابیت هایی فراتر از تصور دارد
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ــه� ــی�اش�را�از�دســت�داد،�چراک ــق�قبل ــز�رون ــا�هرم ــد�ام ــا�درآم تصــرف�پرتغالی�ه
شــاه�عبــاس�دســتور�داد�شــهرهای�هرمــز�و�گمبــرون�را�تخریــب�کننــد�و�

ــد� ــتوار�نماین ــای�آن�اس ــر�خرابه�ه ــروزی�را�ب ــاس�ام بندرعب
پــس�از�قــدم�زدن�در�ایــن�قلعــه�گــرد�گرفتــه�از�گــذر�زمــان،�اگــر�بــرای�صــرف�
غــذا�بــه�خانه�هــای�مــردم�محلــی�بــروی�حتمــا�آن�جــا�کســی�هســت�کــه�حافظــه�
تاریخــی�نیاکانــش�را�از�بــر�اســت�و�همان�طــور�کــه�در�حــال�نــوش�جــان�کــردن�
غــذای�خانگــی�بــی�نظیــر�هســتی،��برایــت�ســاعت�ها�از�هرمــز�بگویــد،�از�تاریــخ�و�

زبــان�و�رســوم�و�باورهایــی�کــه�تــو�را�بــه�وجــد�خواهــد�آورد�
ــد� ــارت�خواه ــری�را�در�اختی ــم�نظی ــاوت�و�ک ــه�متف ــز�تجرب ــه�هرم ــفر�ب س
گذاشــت��برخــالف�نــام�جزیــره،�شــما�تنهــا�بــه�دیــدن�صخــره�و��دریــا�نمــی�روی�
ــفید،� ــز،�س ــای�قرم ــکل�از�رنگ�ه ــان�متش ــای�رنگین�کم ــدن�کوه�ه ــه�دی ــما�ب ش
ــا� ــی�دری ــار�آب ــه�کن ــرخی�ک ــاک�س ــدن�خ ــه�دی ــی�روی،�ب ــروزه�ای�م زرد�و�فی
همچــون�جنــگ�میــان�شــب�و�روز�در�ســتیز�اســت��تــا�خــود�را�آن�طــور�کــه�بایــد�

ــه�نمایــش�بگــذارد� ب
�در�ســفر�چنــد�روزه��،��دیــدن�جنگل�هــای�حــرا�و�روزنــه�دریــا�را�از�دســت�نــده�و�
ســواری�بــا�موتورهــای�ســه�چــرخ�را�حتمــاً�تجربــه�کــن؛�بــا�آن�هــا�بــه�دیــدن�الهــه�
ــدن�دره�مجســمه�ها� ــه�دی ــر��ب ــگ�را�بگی ــرو�و�ســراغ�کوه�هــای�هفــت�رن نمــک�ب
بــرو�و�بعــد�از�گذشــتن�از�داالن�هــای�باریــک�ســنگی�از�پرتگاهــی�کــه�همــان�تنگــه�
هرمــز�معــروف�اســت،�کشــتی�ها�را�کــه�همچــون�نقاطــی�در�میــان�دریــا�هســتند�

تماشــا�کــن�تــا�در�در�ذهــن�و�روانــت�ایــن�همــه�زیبایــی�حــک�شــود!
اگــر�اهــل�ارود�زدن�هســتی،�ســاحل�مفنــق�می�توانــد�پیشــنهاد�خوبــی�بــرای�
برپایــی�چــادر�باشــد�فقــط�دقــت�کــن�بــا�فاصلــه�مناســب�از�دریــا�چــادر�بزنــی��
ــورت� ــت�در�ص ــن�اس ــد�و�ممک ــاال�می�آی ــب�ها�ب ــد�ش ــزر�و�م ــل�ج ــه�دلی آب�ب
ــبی� ــود���ش ــوب�ش ــس�و�مرط ــز�خی ــه�چی ــه�مناســب�هم ــردن�فاصل ــت�نک رعای
ــروزه�ای� ــش�فی ــی�درخش ــا�بتوان ــن�ت ــا�ک ــادر�را�برپ ــت�چ ــل�اس ــاه�کام ــه�م ک
ــد� ــود�می�توان ــن�خ ــی،�ای ــا�کن ــاه�تماش ــور�م ــر�ن ــا�را�زی ــگ�فیتوپالنگتون�ه رن

ــود� ــفرت�ش ــش�س ــگفت�انگیزترین�بخ ش
ــای� ــت،�کوه�ه ــی�آن�اس ــای�خوراک ــای�هرمز،کوه�ه ــر�از�جذابیت�ه ــی�دیگ �یک
ــان� ــی�و�ن ــه�ماه ــوان�ادوی ــه�عن ــش�ب ــه�از�خاک ــردم�منطق ــه�م ــی�ک ــز�رنگ قرم
اســتفاده�می�کننــد��پــس�حتمــاً�ســراغ��نــان�تموشــی�یــا�باالتابــه�را�بگیریــد�و�از�

طعــم�بکــر�طبیعــت�لــذت�ببریــد��
ســوغات�هرمــز�همیــن�ادویــه�خــاص�خــاک�ســرخ�اســت�و�خاک�هــای�رنگیــن�
ــا�ذوق��جزیــره�در�شیشــه�های�تزئینــی�همچــون� کمانــی�کــه�بــه�دســت�زنــان�ب

ــگاه�مســافران� ــد�از�ن ــار�هــم�نشســته�اند�و�دل�می�برن نقاشــی�کن
بهتریــن�فصــل�بــرای�ســفر�بــه�جزیــره�هرمــز�پاییــز�و�زمســتان�اســت��در�ایــن�
فصــول،�مناطــق�جنــوب�کمتــر�تحــت�تاثیــر�آب�و�هــوای�گــرم�و�شــرجی�قــرار�

ــود� ــاً�ســفر�دلنشــین�تر�خواهــد�ب دارد�و�قطع
دلنشین�و�زیبا�بمان�رنگین�کمان�بی�بدیل�ایران���

نامــش�را�می�تــوان�جزیــره�رنگیــن�کمــان�گذاشــت��چــون��از�بــدو�ورود�رنــگ�
خواهــی�دیــد�و�در�پــس�آن،�جزیــره�ای�از�جنــس�ِمهــر����جزیــره�هرمــز�را�می�گویــم؛�
نگیــن�بی�مثــال�خلیــج�فــارس�کــه�در�فاصلــه��۸کیلومتــری�بندرعبــاس�

می�درخشــد�
�بــرای�آن�کــه�ســفری�آســوده�و�دلنــواز�را�تجربــه�کنــی�بهتــر�اســت�ســوار�قطــار�
ــار� ــک�ب ــه�ی ــر��۱۵دقیق ــناورهایی�ه ــا�ش ــاس�برســی؛�این�ج ــه�بندرعب شــوی�و�ب
بــه�ســمت�هرمــز�حرکــت�می�کننــد��بــه�جزیــره�کــه�پــا�گذاشــتی�اولیــن�چیــزی�
ــان� ــاص�زن ــای�خ ــی�و�برقع�ه ــی�رنگ ــای�محل ــد�لباس�ه ــمت�را�می�ربای ــه�چش ک
ــرد�� ــاب�خواهــد�ک ــی�روح�شــهر�پرت ــو�را�از�فضــای�ب ــال�ت ــه�کام ــه�اســت�ک منطق
ــا�صــدای� ــا�اردو�زد�و�چنــد�روزی�را�در�دل�طبیعــت�ب ــوان�کنــار�دری این�جــا�می�ت
دریــا�گذرانــد،�اگــر�هــم�فصــل،�مناســب�اردو�نباشــد�مردمــان�خوش�قلــب�هرمــز�
ــد�روزی� ــد�و�چن ــارت�بگذارن ــت�در�اختی ــود�را�دربس ــای�خ ــا�خانه�ه ــد�ت آماده�ان

پذیــرای�تــو�باشــند�

 هرمز را باید با جان دید...   ½
روز�اول�را�بــا�دیــدن�قلعــه�پرتغالی�هــا�آغــاز�کــن!�چــون�هــم�درون�شــهر�اســت�
ــز� ــد�هرم ــرد���می�گوین ــد�ک ــر�خواه ــی�نیمــی�از�روز�را�پ ــه�تنهای ــش�ب ــم�دیدن ه
ــم� ــم�ک ــی�هرچــه�بگویی ــن�یعن ــون�ســال�دارد�و�ای ــی�در�حــدود��۶۰۰میلی قدمت
ــارس� ــام�تنگــه�ای�در�مصــب�رود�مینــاب�و�خلیــج�ف ــم��هرمــز��در�اصــل�ن گفته�ای

بــوده�و�آن�طــور�کــه�در�تاریــخ�آمــده،�بازرگانــی�پررونقــی�داشــته�و�تنگــه�ای�بــوده�
ــدادی�از� ــالدی،�تع ــا�در�ســال��۶۷۳می ــدن�مغول�ه ــا�آم ــی؛�ب ــل�و�مثال�زدن بی�بدی
مــردم�هرمــز�بــه�قشــم�و�عــده�ای�بــه�زرون�کــوچ�کردنــد�و�شــهری�را�بــه�نــام�هرمز��
ــا�رونــق� ــد��هرمــز،�جــان�گرفــت�و�ب ــاد�هرمــز�قدیــم�خودشــان�بنــا�کردن ــه�ی و�ب
ــه�سرپرســتی�ناخــدا�آلبوکــرک� بازرگانــی،�در�ســال��۱۵۰۶میــالدی�پرتغالی�هــا�ب
وارد�خــاک�خلیــج�فــارس�شــدند�و�جزیــره�هرمــز،�قشــم�و�گمبــرون�را�بــه�تصــرف�
ــه�کل�خلیــج� ــد،�قلعه�هــای�نظامــی�در�آن�جــا�ســاختند�و�کم�کــم�ب خــود�درآوردن

فــارس�مســلط�شــدند�
طراحــی�قلعــه�پرتغالی�هــا�در�هرمــز�برگرفتــه�از�ســبک�معمــاری�اواخــر�ســده�
ــران� ــی�ای ــای�تاریخ ــه�از�قلعه�ه ــدودی�وام�گرفت ــا�ح ــرقی�و�ت ــای�ش ــی�اروپ میان
اســت��ایــن�قلعــه�چــون�مقــر�فرماندهــی�بــود،�تاالرهــای�جشــن�و��ســخنرانی�ها،�
ــا،� ــی،�کلیس ــای�دریای ــربازان�و�نیروه ــرای�س ــه�ب ــزرگ،�نوش�خان ــای�ب آب�انباره
انبارهــای�مهمــات،�زنــدان�و�ســربازخانه�در�آن�ســاخته�شــده��و�ســاخت��آن�حــدود�
ــه�دلیــل�وجــود�کــوه�و�خــاک�مناســب� ــه�طــول�انجامیــده�اســت��ب ســه�دهــه�ب
ــا�و� ــرای�ســاخت�دیواره ــه�ب ــاروج��ک ــان�و�س ــره�و�مصالحــی�همچــون�مرج جزی
ــا� ــی�ب ــر�رویاروی ــده�در�براب ــج�س ــدود�پن ــته�ح ــد،�توانس ــتفاده�کرده�ان ــقف�اس س

ــد� ــا�برجــا�بمان ــا�دوام�آورده�و�همچنــان�پ امــوج�دری
ــرانجام�در� ــا�س ــد�ت ــام�کردن ــا�قی ــغال،�باره ــال�های�اش ــی�س ــز�ط ــردم�هرم �م
ــره�از� ــی�جزی ــردار�ایران ــان�س ــی�خ ــام�قل ــوی�توســط�ام ــاس�صف ــاه�عب دوران�ش
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ــی� ــاده�ای�جهان ــک�ج ــر�ترافی ــرگ�و�می ــمار�م ش
ــم��۱,۳۵ ــه�رق ــه�و�ب ــش�یافت ــتمر�افزای ــور�مس به�ط
ــی� ــت�ول ــیده�اس ــال��۲۰۱۶رس ــر�در�س ــون�نف میلی
ــت� ــزان�جمعی ــه�می ــبت�ب ــر�نس ــرگ�و�می ــرخ�م ن
ــر� ــن�ام ــر�ای ــت��اگ ــده�اس ــی�مان ــت�باق ــی�ثاب جهان
بــا�افزایــش�جمعیــت�جهانــی�و�نــرخ�بــاالی�افزایــش�
خــودرو�در�همیــن�دوره�مقایســه�شــود�می�تــوان�
ــاده�ای� ــی�ج ــای�ایمن ــه�تالش�ه ــت�ک ــه�گرف نتیج
دســتکم�از�بدتــر�شــدن�وضعیــت�جلوگیــری�کــرده�
اســت��ولــی�در�مقایســه�بــا�اهــداف�دهــه�اقــدام�کــه�
ــرگ�و� ــدود�۵۰%�م ــال��۲۰۲۰ح ــا�س ــود�ت ــرار�ب ق
میــر�ترافیــک�جــاده�ای�را�کاهــش�دهــد�فاصلــه�

ــیاری�دارد� بس
ــزان� ــه�می ــان�ب ــات�همچن ــورمان�تصادف در�کش
ــزارش� ــرد��گ ــی�می�گی ــت�و�قربان ــه�ای�باالس ناباوران
حاضــر�بــه�بررســی�ایــن�وضعیــت�ایمنــی�در�کشــور�

�� می�پــردازد�
ــازمان� ــه�از�س ــاری�ک ــن�آم ــزارش�تازه�تری ــه�گ ب
جهانــی�بهداشــت�در�ســال��۲۰۱۸پیرامــون�وضعیــت�
ایمنــی�جــاده�ای�منشــتر�شــده�اســت،�تــالش�برخــی�
از�کشــورها�در�ســال�های�اخیــر�نشــان�از�موفقیــت�در�
ــر�ناشــی�از�جراحــات� کاهــش�ســوانح�و�مــرگ�و�می
ــرفت� ــن�پیش ــی�ای ــته�اند�ول ــاده�ای�داش ــک�ج ترافی
ــان� ــق�و�کشــورهای�جه ــن�مناط ــادی�بی ــاوت�زی تف
دارد��یــک�رابطــه�قــوی�کمــاکان�بیــن�ریســک�مــرگ�

ــر�ترافیــک�جــاده�ای�و�ســطح�درامــد�کشــورها� و�می
ــا�نــرخ��۲۷,۵کشــته� وجــود�دارد��به�طــور�متوســط�ب
بــه�ازای�یکصدهــزار�جمعیــت،�ریســک�مــرگ�و�میــر�
ترافیــک�جــاده�ای�بیــش�از�ســه�برابــر�کشــورهای�بــا�
ــاال� ــا�درآمــد�ب ــه�کشــورهای�ب درآمــد�کــم�نســبت�ب
اســت�کــه�متوســط�نــرخ�مــرگ�و�میــر�آنــان�حــدود�
�۸,۳در�یکصــد�هزارنفــر�جمعیــت�اســت��عــالوه�
ــرخ� ــود�ن ــه�می�ش ــه�مالحظ ــه�ک ــن�همان�گون ــر�ای ب
ــن� ــر�ترافیکــی�به�طــور�غیرمتناســبی�بی ــرگ�و�می م
ــا� ــا�درامــد�کــم�و�متوســط�در�رابطــه�ب کشــورهای�ب
ــزان�خودروهــای�در�اســتفاده� ــزان�جمعیــت�و�می می

وجــود�دارد��
در�ســال��۱۳۹۰عامــل�تصــادف�رتبــه�نهــم�مــرگ�
ــی� ــی�پیش�بین ــاص�داد�ول ــود�اختص ــه�خ ــر�را�ب و�می
می�شــود�در�ســال��۲۰۲۰عامــل�ســوم�مــرگ�و�میــر�
ــده�کشــورهای�در�حــال� باشــد�و�طــی��۱۰ســال�آین
توســعه��۸۳درصــد�در�تلفــات�رانندگــی�رشــد�داشــته�
باشــند��بنابرایــن�می�تــوان�گفــت�ایــن�موضــوع�بــرای�
ســازمان�راهــداری�و�حمــل ونقــل�جــاده�ای�بــه�عنوان�
یکــی�از�متولیــان�اصلــی�مدیریــت�ایمنــی�در�مدیریت�
ســفر�دغدغــه�جــدی�اســت�و�بــه�برنامه�ریــزی�ویژه�ای�
ــد،� ــل�متح ــازمان�مل ــال��۲۰۱۰س ــاز�دارد��در�س نی
گردهمایــی�در�مســکو�برگــزار�کــرد�کــه�دهــه�اخیــر�
ــا�ســال��۲۰۲۰را�دهــه�ایمنــی�در�رانندگــی� �یعنــی�ت
ــه� ــرر�شــد�ک ــی�مق ــرد��در�آن�گردهمای ــذاری�ک نام�گ

کشــورها��۵۰درصــد�تلفــات�خــود�را�کاهــش�دهنــد�
فرهــاد�صالحیــان�مدیــرکل�دفتــر�آمــار،�ایمنــی�و�
ترافیــک�ســازمان�راهــداری�و�حمــل�و�نقــل�جــاده�ای�
ــات� ــی�تصادف ــرای�ارزیاب ــی�ب ــه�شــاخص�های�فراوان ب
اشــاره�دارد�از�جملــه�انســان�،�وســیله�نقلیــه�،�محیــط�
ــه� ــه�ک ــعه�یافت ــور�های�توس ــب�کش ــاده��در�اغل و�ج
ــل� ــان�را�عام ــت،�انس ــرده�اس ــدا�ک ــا�پی ــی�ارتق ایمن
اصلــی�تصادفــات�می�داننــد�زیــرا�معتقدنــد�کــه�
انســان�بــا�برنامه�ریزی�هــای�اولیــه�بایــد�بتوانــد�
و�کنتــرل�وســایل� بــا�شــرایط�محیــط،�جــاده�
ــش� ــی�در�بخ ــا�تقاضاهای ــد����ام ــه�کن ــه�مقابل نقلی
ــه� ــه�ب حمل�ونقــل�جــاده�ای�انباشــته�شــده�اســت�ک
ــوب� ــر�نامطل ــت�تاثی ــی�را�تح ــخص�ایمن ــور�مش ط
ــر�ایــن� ــرار�می�دهــد��کارشناســان�حمــل�و�نقــل�ب ق
باورنــد�اگــر�ســهم�حمــل�و�نقــل�یــک�میلیــون�تــن�
ــم�در� ــذار�کنی ــی�واگ ــل�ریل ــل�و�نق ــه�حم کاال�را�ب
واقــع���۳۳میلیــارد�تومــان�صرفــه�جویــی�در�مصــرف�

ــود�� ــق�می�ش ــوخت�محق س
ــه� ــل�ب ــای�حمــل�ونق ــری�از�روش�ه ــن�تغیی چنی
ــهم� ــا�س ــده�ت ــب�ش ــاد�و�موج ــاق�می�افت ــدرت�اتف ن
حمــل�و�نقــل�جــاده�ای�بــه�دلیــل�کــم�بــودن�
ــد�� ــاال�باش ــان�ب ــه�آن�همچن ــوط�ب ــای�مرب هزینه�ه
ــل� ــل�و�نق ــرای�حم ــا�ب ــش�تقاض ــا�افزای ــان�ب همزم
ــم� ــه�ه ــت�وســیله�نقلی ــش�مالکی ــا�افزای جــاده�ای�ب
ــه� ــد�جاب ــه��۹۰درص ــوری�ک ــه�ط ــتیم�ب ــرو�هس روب
جایــی�کاال�و�مســافر�بــردوش�حمــل�و�نقــل�جــاده�ای�
اســت�و�طبیعــی�اســت�کــه�ایمنــی�در�ایــن�بخــش�

ــرو�باشــد� ــش�جــدی�روب ــا�چال ب

مقایســه ایمنــی در ایران با ســایر  ½
کشورهای جهان 

ایمنــی�در�تمامــی�کشــورها�بــا�دو�شــاخص�
ــد��در�شــاخص� ــی�می�کنن مالکیــت�و�ســالمت�ارزیاب
ســالمت�تعــداد�کشــته�بــه��۱۰۰هــزار�نفــر�جمعیــت�

ــه��۱۰هــزار�وســیله� و�شــاخص�مالکیــت�تعــداد�کشــته�ب
ــا� ــی�ب ــر�بین�الملل ــورها�از�نظ ــی�کش ــت�تمام ــه�اس نقلی
اســتفاده�از�ایــن�دو�شــاخص،�وضعیــت�ایمنــی�کشــور�را�

ارزیابــی�می�کننــد�
ــام�راهــداری�وضعیــت�ایمنــی�حمــل�و�نقــل� ــن�مق ای
ــر� ــور�پ ــد:���۱۵۰مح ــح�می�ده ــن�توضی ــران�را�چنی در�ای
ــده� ــایی�ش ــات�شناس ــوع�تصادف ــاعات�وق ــک�و��س ریس
ــس� ــت�های�پلی ــات�گش ــش�تصادف ــرای�کاه ــت��و�ب اس
ــران� ــرای�کارب ــده�آند��ب ــاد��ش ــم�زی ــاده�ای�ه ــطح�ج س
آســیب�پذیر�و�مــدارس�حاشــیه�راه�هــا�کــه�بالــغ�بــر��
�۷۰۰۰نفــر�هســتند�الزم�اســت�شــرایط�ایمــن�مهیا�باشــد�
و�بــا�عالئــم�هشــداری�عمــودی�و�افقــی�و��ســرعت�گیرها�
از� برخــی� در� � یابــد�� کاهــش� راننــده� دیــد� زمــان�
اســتان�های�ایــران،�بیــش�از��۳۰درصــد�مرگ�ومیرهــا�
ــور� ــی�موت ــرح�آموزش ــت��ط ــه�موتورسوارهاس ــوط�ب مرب
ــل� ــد�یکــی�از�عوام ــی�می�توان ــه�کاله�ایمن ســوارها�و�هدی

ــد� ــدف�باش ــه�ه ــه�جامع ــی�ب ــر�آگاهی�بخش ــر�ب موث
ــط� ــی�برخ ــت�ایمن ــای�مدیری ــر�از�روش�ه ــی�دیگ یک
ــال��۶ ــر��۱۰س ــاوگان�زی ــت��ن ــی�اس ــه�فن ــازی�معاین س
ــار�الزم� ــک�ب ــاه�ی ــال��۳م ــاالی��۱۰س ــار�و�ب ــک�ب ــاه�ی م
اســت�معاینــه�فنــی�شــوند��اتومبیلــی�کــه�بــرای�معاینــه�
ــد�معاینــه� ــه�مراکــز�مراجعــه�می�کنــد،��اگــر�نتوان فنــی�ب
ــح� ــامانه�صحی ــک�س ــط�ی ــت�توس ــرد،�الزم�اس ــی�بگی فن
ــود�و� ــارج�ش ــهری�خ ــردد�ش ــه�ت ــانی�از�چرخ اطالع�رس
قانــون�تعییــن�کــرده�کــه�متخلفیــن�بایــد�بــه�دادگســتری�

ــوند�� ــل�داده�ش تحوی

استان های پرخطر را بشناسیم ½
صالحیــان�تاکیــد�دارد�کــه����۱۲اســتان��کشــور�
ــت� ــت�در�مدیری ــرخ�مثب ــتان��ن ــی�و���۱۸اس ــرخ�منف ن
تصادفــات�دارنــد��از�پرخطرتریــن�و�پرتصادف�تریــن�
ــرد� ــاره�ک ــل�اش ــتان�اردبی ــه�اس ــوان�ب ــتان�ها�می�ت اس
کــه�بیشــترین�آمــار�را�داشــته�امــا�در�واقــع�ایــن�
میــزان�ثابــت�نیســت�و�متغیــر�اســت���طــی�تحقیقاتــی�
ــایی� ــه�شناس ــتان�های�پرحادث ــت�اس ــه�صــورت�گرف ک
شــده�اند��بــه�عنــوان�نمونــه�اســتان�کرمــان�و�اصفهــان�
ــیله� ــی�وس ــر�واژگون ــده،�و�خط ــزارش�ش ــه�گ پرحادث
ــده� ــه�ش ــن�ناحی ــات�ای ــن�تصادف ــث�باالرفت ــه�باع نقلی
ــتان� ــتان�گلس ــتان�ها،�اس ــن�اس ــت���کم�تصادف�تری اس
ــه�در� ــه�اول�و�اســتان�خراســان�شــمالی�ک ــه�در�رتب ک
رتبــه�دوم�قــرار�دارد��در�محورهــای�دوخطــه،�بیشــترین�
ــوده� ــاز�ب ــرعت�های�غیرمج ــی،�س ــدگان�ایران ــی�رانن تخط
اســت��حــدود��۱۳۵۲دوربیــن�کــددار�تاکنــون��۴میلیــون�و�
�۱۵۰هــزار�تخلــف�ســرعت�لحظــه�ای��و��۹۲۵هــزار�تخلــف�

ســرعت�متوســط�ثبــت�شــده�اســت��
طبــق�تحقیقــات�ســازمان�راهــداری�و�حمــل�و�نقــل�
ــات� ــه��۹۳درصــد�تصادف ــی�ک ــت�اصل جــاده�ای،���۵عل
ــاوز� ــتند:�تج ــواردی�هس ــن�م ــود�چنی ــامل�می�ش را�ش
و�انحــراف�بــه�چــپ،�عــدم�توجــه�بــه�جلــو،�تخطــی�از�
ســرعت�مطمئنــه،�عــدم�توانایــی�کنتــرل�وســیله�نقلیــه�

و�عــدم�رعایــت�حــق�تقــدم�اســت��

آیــا�مســافران�رغبــت�دارنــد�تــا�اتوبــوس�را�جایگزیــن�خــودروی�شــخصی�کنند؟�آیــا�خدمــات�
ســفر�آن�قــدر�لذت�بخــش،�راحــت�و�ایمــن�هســت�کــه�مســافران�ایــن�گزینــه�را�انتخــاب�کننــد؟�
نیمــا�شــهرزاد�معــاون�دفتــر�مســافربری�ســازمان�راهــداری�و�حمــل�و�نقــل�جــاده�ای��سیاســت�
ــه� ــد�ک ــد�و�می�افزای ــل�مســافران�می�دان ــت�کام ــفر�و�امنی ــازمان�را�تســهیل�در�س ــن�س ــی�ای کل

ــروز� ــه�ام ــا�ب ــش�ت ــال�پی از��۲۰س
فعالیت�هــا��بــه�گونــه�ای�بــوده�تــا�
مســافران�رغبــت�کننــد�بــا�حمل�و�

نقــل�عمومــی�ســفر�کننــد��
براســاس�آمــاری�کــه�ایــن�مقــام�
ــه�ســفر� ــار�ماهنام دولتــی�در�اختی
ــتگاه� ــداد��۱۴۶۸۰دس ــرار�داد�تع ق
اتوبــوس�بــا�عمــر��۱۰ســال�در�

ــت��۱۵ ــر�دول ــه�اخی ــق�بخش�نام ــم�طب ــوس�ه ــودگی�اتوب ــن�فرس ــد��س ــردد�می�کنن ــور�ت کش
ســال�اســت��حــدود��۲۰۰۰دســتگاه�اتوبــوس�فرســوده�در�حــال�حاضــر�تــردد�دارنــد��همین�طــور�
�۲۱۴۰۰دســتگاه�مینــی�بــوس�بــا�عمــر�متوســط��۲۳/۷۸ســال�و�ســن�فرســودگی��۱۰ســال�کــه�
ــردد� ــاوگان�ت ــا�در�ن ــود�ام ــوده�الزم�اســت�اوراق�ش ــوس��فرس ــی�ب ــتگاه�مین ــداد��۱۶۵۰۰دس تع
می�کننــد��در�بحــث�ســواری�کرایــه�نیــز��۲۶۳۵۴بــا�عمــر�متوســط��۹/۳۱ســال�و�ســن�فرســودگی�
�۱۰ســال�وجــود�دارد�کــه�از�ایــن�تعــداد��۱۳۲۵۰دســتگاه�بــاالی�ســن�فرســودگی�در�حــال�حاضــر�

ــد� ــردد�می�کن ــور�ت در�کش
کمــی�بــه�عقــب�برگردیــم،�در�ســال��۱۳۸۰بهتریــن�وســیله�نقلیــه،�ایــران�پیمــا�بــود�و�ســپس�
ــد�و� ــه�ش ــال�۸۶-�۸۷نهادین ــد�و�در�س ــه�روی�کار�ام ــا�ب ــک�صندلی�ه ــث�ت ــال�۸۲-�۸۳بح از�س
ــفرهای� ــته�س ــات�برجس ــیاری�از�خدم ــد��بس ــترش�دادن ــان�را�گس ــدری�خدمات�ش ــا�ق اتوبوس�ه
عمومــی�البتــه�بــه�نوســازی�نــاوگان�هــم�مرتبــط�اســت�و�یــا�ســالن�های�انتظــاری�کــه�خدمــات�
ویــژه�بــه�مســافران�ارایــه�می�دهــد��شــهرزاد�می�گویــد:��۱۰۰درصــد�اتوبوس�هــا�را�خودروســازان�
ــن� ــه�شــرکت�های�فعــال�در�ای ــال�از�جمل ــرای�مث ــد��ب ــا�ژ�می�کنن ــی�در�داخــل�کشــور�مونت داخل

زمینــه،�عقــاب�افشــان�و�یــاوران�خــودرو�شــرق�را�مــی�تــوان�نــام�بــرد�
ــت��� ــی�اس ــف�دولت ــای�مختل ــوس�نهاده ــش�و�ق ــان�در�ک ــافری�همچن ــاوگان�مس ــازی�ن نوس
هماهنگی�هــای�بیــن�ســازمانی�نیازمنــد�مشــارکت�قــوی�وزارت�صنعــت�معــدن�تجــارت�در�بحــث�
تولیــدات�ماشــین�اســت�و�موضــع�پراهمیــت�دیگــر�روش�هــای�بهینــه�تامیــن�منابــع�مالــی�اســت�
تــا�بانک�هــا�بتواننــد�تضمیــن�کننــد�و�تســهیالتی�را�بــا�تضامیــن�آســوده�در�اختیــار�قــرار�دهنــد�
�در�ســال��۹۴ســازمان�راهــداری�و�حمل�ونقــل�جــاده�ای�بــا�توجــه�بــه�کمبــود�منابــع�داخلــی�و�
محدودیــت�هــای�مالــی،�تســهیالتی�را�بــه�نوســازی�مینــی�بــوس�هــا�و�ســواری�کرایــه�هــا�ارایــه�

کــرد��
براســاس�آمــار�ارایــه�شــده�از�ســوی�آقــای�شــهرزاد،��۵۰۰دســتگاه�اتوبــوس�و��۵۰۰دســتگاه�
مینــی�بــوس�از�ســال��۹۵تــا�اوایــل�امســال�نوســازی�شــد��از�جملــه�مشــکالتی�کــه�در�ایــن�راســتا�
ــا�گــردش�حســابی�کــه�اکثــر� ــود�کــه�بانــک�هــا�می-خواســتند�و�ی وجــود�داشــت،�تضامینــی�ب

راننــده�هــا�نداشــتند��

اتوبوس های بین شهری 
در بـرزخ نوســـازی

فرهاد صالحیان مدیر کل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای : 
ناوگان زیر ۱۰ سال 6 ماه یک بار و باالی ۱۰ سال 3 ماه یک بار الزم است معاینه فنی شوند

غفلت از ایمنی: 
مرگ خاموش در کمین جامعه ایرانی 
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ــی�را�� ــز�و�آب ــبز،�قرم ــک�س ــای�کوچ ــاد�پرچم�ه ب
ــکان� ــت�ت ــزان�اس ــه�ها�آوی ــه�ریس ــه�ب ــدان�ک در�می
ــخصی�بــرای� ــوار�های�ش ــی�ها�و�س می�دهــد��تاکس
گذاشــته�اند�� مســابقه� مســافران� کــردن� ســوار�
ــتگاه� ــه�ورودی�ایس ــود�را�ب ــه�خ ــا�عجل ــافران�ب مس
نماننــد�� قطــار�جــا� از� تــا� راه�آهــن�می�رســانند�
ــگ� ــای�تن ــدن�در�راهروه ــس�دوی ــفر،�ح ــوق�س ش
ــف� ــم�ص ــه�در�ذهن ــه�و�هم ــی،�هم ــای�قدیم قطاره
ــار� ــکارم�را�کن ــرده�اف ــی�پ ــان�صدای کشــیده�اند���ناگه
ــتگاه� ــروی�ایس ــرقی�مت ــع�ش ــا�ضل ــرار�م ــد��ق می�زن
راه�آهــن�تهــران�اســت�تــا�نیــم�روزی�را�در�ایســتگاه�
ــدای�آن�را� ــای�ناپی ــم�و�زوای ــران�بگردی ــن�ته راه�آه

کاوش�کنیــم�
�راه�آهــن�بافــت�ســنتی�اش�را�کمابیــش�حفــظ�
درهــای� روی� قدیمــی� نوشــته�های� و� کــرده�
ــود��در�گوشــه� شیشــه�ای�هنــوز�همــان�اســت�کــه�ب
غربــی�ایســتگاه�راه�آهــن�ســاختمانی�قــرار�دارد�کــه�
نشــان�راه�آهــن�تهــران�نیــز�بــر�بــاالی�آن�خودنمایــی�
می�کنــد��ایــن��اثــری�از�فردریــک�تالبــرت�هنرمنــدت�
ســوئدی�اســت��ایــن�هنرمنــد�بعدهــا�بــه�ایــران�آمــد�
و�نمک�گیــر�ایرانی�هــا�شــد�و�تابعیــت�کشــورمان�

ــت� را�گرف
تاریــخ� باستان�شــناس،� محســنیان� �محمــد�
راه�آهــن�تهــران�را�خــوب�می�دانــد،�او�این�روزهــا�

ــد�� ــب�می�ده ــن�را�ترتی گشــت�های�تخصصــی�راه�آه
خبرنگارانــی�را�جمــع�کــرده�تــا�ثمــره�تــالش�
ــل�و� ــت�حم ــود�را�در�صنع ــش�خ ــال�پژوه چهارس
نقــل�ریلــی�کشــور��شــرح�دهــد�و�ایــن�کــه�داســتان�
راه�آهــن�را�الزم�اســت�از��۹۰ســال�گذشــته�مطالعــه�

ــرد� ک
ــی،� ــای�ریل ــش�در�عرصه�ه ــه�پژوه ــرای�ورود�ب ب
بایــد�بدانــی�کــه�ایــن�غول�آهنــی�چــه�فــراز�و�
نشــیب�هایی�را�در�طــول�تاریــخ�ایــن�ســرزمین�طــی�
ــه�هــم�متصــل�کــرده� ــی�را�ب کــرده�و�چــه�قطب�های
اســت��همیــن�ایســتگاه�راه�آهــن�کنونــی،��خاطره�هــا�
ــن� ــر�ای ــرای�درک�بهت ــنیان�ب ــینه�دارد��محس در�س
ایــده�بیــان�می�کنــد�کــه�۹۰ســال�پیــش�بــه�
ــران-�� ــران�-�مشــهد،�ته ــه�مســیرهای�ته ــرادی�ک اف
تبریــز�و�تهــران-�بوشــهر�را��۱۴�،۱۳و�حتــی��۲۹
را�می�دادنــد�کــه� امیــد� ایــن� روزه�می�پیمودنــد�
ــت،� ــد�رف ــک�روزه�خواهن ــیرها�را�ی ــن�مس روزی�ای
امیــدی�کــه�بــرای�پیشــینیان�مــا�بیشــتر�بــه�معجــزه�

می�مانســت��
ــای� ــد،�قطاره ــی�باش ــن�قیاس ــالک�چنی ــر�م اگ
پرســرعت�شینکانســن�ژاپــن�کــه�نزدیــک�بــه�
ــه�آب�در� ــن�ک ــدون�ای ــاعت�ب ــر�در�س �۴۰۰کیلومت
ــرای�مــا� دلتــان�تــکان�بخــورد،�حرکــت�می�کننــد،�ب

ایرانی�هــا�بایــد�رویــای�اینده هــای دور باشــد��

ســاختمان�ایســتگاه�راه�آهــن�بنایــی�مربــوط�
ــن� ــدان�راه�آه ــوب�می ــوی�اول،�در�جن ــه�دوره�پهل ب
ــر�در���۲۰ ــن�اث ــت��ای ــده�اس ــاخته�ش ــران�س در�ته
اســفند��۱۳۷۹بــا�شــماره�ثبــت��۳۶۳۹به�عنــوان�

ــید�� ــت�رس ــه�ثب ــران�ب ــی�ای ــار�مل ــی�از�آث یک
ســکویی� بــه� می�زنیــم�� قــدم� را� ســاختمان�
ــدادی�خطــوط� ــه�تع ــر�طــرف�ب ــه�از�ه می�رســیم�ک
ریلــی��مــوازی�منتهــی�می�شــود��ایســتگاه�راه�آهــن�
ــدای� ــی�دارد،�در�ابت ــه�حــاال��۱۲خــط�ریل ــران�ک ته
ــه� ــی�داشــت�و�امــروزه�ب ــدازی�چهــار�خــط�ریل راه�ان
ــک� ــا�ی ــوط�ب ــه�خط ــاوت�از�بقی ــال�متف ــکلی�کام ش

ــده��اســت� ــی�مســقف�ش ــازه�قدیم س
در�میــان�ســتون�های�خــط�ریلــی�شــماره�۲،�
می�کنــد�� جلــب� را� نظرمــان� متفــاوت� ســتونی�
ســتونی�بــا�پوشــش�مرمــر�مزیــن�بــه�نوارهــای�مســی��
بــا�نــام�ســتون�»کیلومتــر�صفــر«��کــه�خــود�قصــه�ای�
جــدا�دارد��بــا�شــروع�جنــگ�جهانــی�دوم،�بــا�فاصلــه�
زمانــی�زیــادی،�در�ســال��۱۳۲۶و�در�بیســتمین�
ــرت� ــران�تالب ــن�ته ــتگاه�راه�آه ــاح�ایس ــالگرد�افتت س

معمــاری�آن�را�تکمیــل�می�کنــد�
ــداث� ــگ�اح ــال��۱۳۰۶کلن ــاه�س ــر�م ��در��۲۳مه
ــت�در� ــوی�درس ــاه�پهل ــور�رضاش ــا�حض ــن�ب راه�آه
ایــن�نقطــه�بــه�زمیــن�می�نشــیند��در�همــان�تاریــخ�
ــه� ــی�در�دو�نقط ــم�کلنگ�زن ــان�مراس ــور�هم�زم به�ط

ــود� ــز�زده�می�ش ــواز�نی ــز�و�اه ــدر�گ ــر،�بن دیگ
وســعت�ایســتگاه�راه�آهــن�تهــران�به�طــور�تقریبــی��۱۷۴هکتــار�اســت�و�هنــوز�
ــن� ــد��ای ــه�دوش�می�کش ــی�را�ب ــهروندان�تهران ــهری�ش ــرون�ش ــفرهای�ب ــار�س ب
ــار� ــارج�از�حص ــت�خ ــهر�و��درس ــارج�از�ش ــی�در�خ ــز�زمان ــتگاه�خاطره�انگی ایس
ناصــری�در��۹۰ســال�گذشــته�بــود�و�حــاال�بخشــی�از�بافــت�شــهری�شــده�اســت���
والدیســالویچ�معمــار�اوکراینــی�طراحــی�آن�را�برعهــده�داشــت�شــخصی�کــه�در�
ســال�۱۹۲۰بــه�قصــد�ســاخت�راه�آهــن�بــه�ایــران�آمــد،�گویــا�بعدهــا�نتوانســت�از�
ایــن�ســرزمین�دل�بکنــد�و�در�ســال��۱۹۳۰کــه�درگذشــت،�در�گورســتان�ارامنــه�

تهــران�آرام�گرفــت�
��از�ســاختمان�اصلــی�کــه�چشــم�برداریــم،�نگاه�مــان�بــه�ســاختمانی�در�ضلــع�
غربــی�پیونــد�می�خــورد��نمونــه�مشــابهی�از�ســاختمان�اصلــی�راه�اهــن�کــه�بــرای�
امــور�اداری�مــورد�اســتفاده�قــرار�می�گیــرد��در�ضلــع�شــرقی،�ســاختمان�اصلــی�
قرینــه�ای�نــدارد،�ایــن�جــا�فضایــی�اســت�کــه�رضاشــاه�پهلــوی�آن�را�بــه�باغــی�

بــزرگ�و�ســالن�تشــریفات�بــرای�خانــواده�ســلطنتی�تبدیــل�کــرد�
ــگ� ــوه�ای�پررن ــز�جل ــی�نی ــاران�ایران ــر�معم ــا�هن ــا،�ام ــاری�زیب ــن�معم ��در�ای
ــا� ــود�ت ــته�ب ــرده�خواس ــای�تحصیل�ک ــال��۱۳۰۵از�ایرانی�ه ــان�در�س دارد��رضاخ
بــرای�تکمیــل�و�مدیریــت�راه�آهــن�ایــران�بــه�تهــران�بازگردنــد��طاهــرزاده�بهــزاد�
ــی� ــرادر�اســتاد�بهــزاد�مینیاتوریســت�مشــهور�ایران ــزی�و�ب مشــروطه�خــواه�تبری
ــه�اســتانبول�و� ــدا�ب ــدن�دوره�معمــاری��و�دریافــت�مــدرک�،�ابت ــرای�گذران کــه�ب
ســپس�بــه�برلیــن�رفتــه�بــود�در�نهایــت�بــه�تهــران�آمــد�تــا�زیبایــی�ایــن�بنــا�را�
بــا�ذوق�ایرانــی�تکمیــل�کنــد��وی�در�ســال��۱۳۱۶مســؤولیت�ایســتگاه�راه�آهــن�

تهــران�را�برعهــده�گرفــت������������������������������������������������������������������������
ــع� ــزار�مترمرب ــدود��۳۰ه ــاحتی�در�ح ــران�مس ــتگاه�ته ــاحت�ایس �از�کل�مس
ــار�و��۵ســکوی� ــالن�انتظ ــامل�س ــه�ش ــه�ایســتگاه�مســافری�اختصــاص�دارد�ک ب

ــت�� ــافری�اس مس
��بعــد�از�عبــور��از�ســتون�کیلومتــر�صفــر،��فضــای�سربســته�ایســتگاه�بــه�پایــان�
ــه�مســافرین� ــن�می�شــویم�ک ــد�از�ایســتگاه�راه�آه ــی�جدی می�رســد�و�وارد�فضای
اجــازه�ورود�بــه�ایــن�بخــش�را�ندارنــد��عمــده�فعالیت�هــای�نگهــداری�و�تعمیــرات�

در�ایــن�محوطــه�وســیع�صــورت�می�گیــرد��
ــواده� ــران�خان ــن�ته ــالن�تشــریفات�ایســتگاه�راه�آه ــکوه�س ــی�باش درب�طالی
ســلطنتی�را�مســتقیم�بــه�واگن�هــای�قطــار�مرتبــط�می�کــرد�و�ایــن�فضــا�
ــه� ــرف�ب ــه�مش ــود�ک ــتفاده�می�ش ــم�اس ــخاص�مه ــتفاده�اش ــرای�اس ــان�ب هم�چن

ــماره��۲اســت� ــی�ش خــط�ریل
ــد�� حــال�در�مســیري�قــدم�گذاشــتیم�کــه�ســکوهای�ریلــی�مســافر�می�پذیرن
ــه�در� ــد�ک ــاره�می�کن ــن�اش ــوران�راه�آه ــول�مام ــی�از�ق ــه�اصطالح ــنیان�ب محس

ایســتگاه�بایــد�ماننــد�کالغ�بــود�!��کالغ�هــا�بــا�دقــت�پــرواز�می�کننــد�و�هیــج�وقــت�
بــا�جایــی�برخــورد�نمی�کننــد���چراکــه�ایــن�خطــوط�ریلــی�هنــوز�زنــده�هســتند�

و�بعضــا�حتــي�نیروهــای�راه�آهــن�نیــز�در�ایــن�فضــا�دچــار�صدمــه�مي�شــوند�
تاریــخ��۹۰ســاله�راه�آهــن�سرشــار�از�اتفاقاتــی�اســت�کــه�مامــوران�ایســتگاه�آن�
ــد��ســهل�انگاری�اشــخاص�کــه�منجــر� ــاد�دارن ــه�ی را�در�ســابقه�تاریخــی�خــود�ب

ــه�قطــع�عضــو�می�شــود��� ب
�بــا�دقــت�قــدم�در�مســیري�می�گذاریــم�کــه�مــا�را�بــه�تنهــا�لکوموتیــو�بخــار�

ــده�از�گذشــته�مي�رســاند�� جــا�مان
ــار�در�گوشــه�ای�ایســتاده�اســت��محســنیان� ــا�وق ــو�معــروف��۵۱۰۳ب لکوموتی
دربــاره�عــدد��۵۱۰۳حــک�شــده�بــر�بــاالی�ایــن�لکوموتیــو�توضیــح�می�دهــد�کــه�
ایــن�عــدد�یــک�سیســتم�شــماره�گذاری�اســت�کــه�بــا�ایــن�مفهــوم�کــه��۵تعــداد�
چرخ�هــای�متحــرک�اســت�کــه�نیــروي�محــرک�را�تولیــد�مي�کنــد�و�یــک�چــرخ�
حمــال�آزاد�در�جلــوي�آن�بــه�صــورت�مســتقل�قــرار�گرفتــه�اســت���عــدد��۳نیــز�

شــماره�ســریال�ایــن�لکوموتیــو�اســت�
��راه�آهــن�ایــران�بــه�هنــگام�افتتــاح���۶۷لکوموتیــو�داشــت�امــا�چــون�بالفاصلــه�
جنــگ�جهانــی�دوم�آغــاز�شــد�تعــداد�زیــادی�لکوموتیــو�تحویــل�راه�آهــن�ایــران�

ــه�روس�هــا�تســریع�شــود� ــا�بدین�ترتیــب�کار�کمک�رســانی�ب شــد�ت
ــران�وارد�و�راهآهــن� ــی�ای ــه�خــط�ریل ــو�بخــار�ب ــان��۲۰۰لکوموتی ــن�زم در�ای
نــو�ایــران�در�مــدت�زمانــی�انــدک�بــه�خــط�ریلــی�فرســوده�تبدیــل�شــد��پــس�
از�پایــان�جنــگ،��اشــغال�گران�لکوموتیوهــای�خــوب�را�بــا�خــود�بردنــد�و�
ــران� ــم�از�ای ــش�را�ه ــتند�و�پول ــا�گذاش ــران�ج ــوده�را�در�ای ــای�فرس لکوموتیوه

ــد� گرفتن
ــش� ــه�دان ــود�ک ــی�نب ــال�کس ــت��اص ــوران�نداش ــان�لکوموتی ــران�آن�زم �ای
لکوموتیورانــی�بدانــد�و�بــه�همیــن�دلیــل�بیشــتر�لکوموتیوران�هــای�ایــران�عراقــی�
ــران� ــای�ای ــر�ریل�ه ــی�ب ــز��زمان ــی�نی ــدی�و�اروپای ــای�هن ــد��لکوموتیوران�ه بودن

رانده�انــد�
�محســنیان�در�مــورد�لکوموتیوهــای�بخــار�هــم�توضیــح�داد�و�گفــت:�زمانــی�
کــه�کــه�خــط�تهــران-�شــاه�عبدالعظیــم�راه�انــدازی�شــد�قشــرها�مختلــف�بــرای�
ــگام� ــه�هن ــه�ب ــوار�ک ــش�خ ــول�آت ــا�غ ــگفتانگیز�ی ــده�ش ــن�پدی ــاهده�ای مش
ــت�آن� ــن�جه ــه�همی ــظ�برمی�خواســت�و�ب ــاش�بخــاری�غلی ــت�از�تنوره حرک
را�ماشــین�دودی�لقــب�داده�بودنــد�جمــع�مــی�شــدند�ولــی�کســی�حاضــر�بــه�
ســوار�شــدن�بــر�آن�نبــود��همچنیــن�نقــل�اســت�کــه�ناصرالدیــن�شــاه�قاجــار�
ــد:� ــد�و�می�گوی ــش�می�کن ــه�اطرافیان ــار�رو�ب ــا�قط ــفرش�ب ــن�س ــس�از�اولی پ
»ســوار�شــدن�بــر�ماشــین�دودی�اوقــات�مــا�را�خــوش�کــرد�«�همراهــان�هــم�
جملــه�شــاه�را�تصدیــق�کــرده�و�هیــوالی�آهنــی�را�از�آن�پــس�»ماشــین�دودی«�

صــدا�کردنــد�
بــه�دنبــال�ایــن�مســافرت،�تــرس�مــردم�ریخــت�و�ســیل�مســافران�بــه�طــرف�
ــرای�آنکــه� ــی�بلژیکــی�ب ــر�کمپان ــد�همچنیــن�مدی ماشــین�دودی�ســرازیر�گردی
ــه� ــا�تعبی ــز�مخصــوص�علم ــد�قســمتی�نی ــب�کن ــز�جل ــا�را�نی نظــر�مســاعد�علم

کــرده�بــود�
�لوکوموتیــو�بخــار�یــا�همــان�ماشــین�دودی�دارای�چنــد�بخــش�بــود:�لوکومتیــو�

یــا�آتــش�خانــه�کــه�در�آن�لوکوموتیــوران�مشــغول�هدایــت�قطــار�بــود�
واگــن�شــاهی�بــه�طــول��۱۰متــر�و�عــرض��۵/۱متــر�کــه�از�ســه�بخش�تشــکیل�
می�گردیــد:�بخــش�اول،�آبدارخانــه�شــاهی�بــود�بــه�طــول��۲متــر�کــه�مســافران�
موجــود�در�واگــن�شــاهی�بــه�وســیله�چــای�و�قلیــان�پذیرایــی�می�شــدند��بخــش�
دوم،�کــه�طــول��۵متــر�کــه�مخصــوص�رجــال�تــراز�اول�و�صدراعظــم�وقــت�بــود��

بخــش�ســوم�بــه�طــول�ســه�متــر�کــه�مخصــوص�شــاهان�قاجــار�بــود���
�در�حــال�حاضــر�از�تعــداد�شــش�ماشــین�دودی�وارد�شــده�بــه�ایــران،�تنهــا�
ــر�جــای�مانــده�اســت��یکــی�از�ایــن�ماشــین�دودی�هــا�در� ســه�ماشــین�دودی�ب
ایســتگاه�متــرو�شــاه�عبدالعظیــم�قــرار�دارد�دیگــری�در�پــارک�کوثــر�میــدان�قیــام�
ــع�شــده�و�از� ــت�واق ــارک�مل ــدارد�در�پ و�لوکوموتیــوی�کــه�وضعیــت�مناســبی�ن

دیگــر�ماشــین�دودیهــا�اطالعاتــی�در�دســت�نیســت��

سفری نیم روزه بر تاریخ و معماری ایستگاه راه آهن تهران

ایستگاه راه آهن تهران: 
روایت یک قرن خاطره

هانیه عزالدین نژاد-  یاسمن خادمی
عکس ها: سروش شولی
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دهــه��۱۳۴۰یکــی�از�مهم�تریــن��دوره�هــای�تاریــخ�ایــران�از�لحاظ��چرخشــی�
بزرگــی�بــه�حســاب�می�آیــد�کــه�جامعــه�ایرانــی�بــا�تجربــه�ای�ناخــودآگاه،�امــا�
ــه� ــی�ک ــای�نفت ــش�درآمده ــد��افزای ــر�می�گذران ــای�ســخت�از�س ــا�پی�آمده ب
از�ابتــدای�دهــه��پیشــین�آغــاز�شــده�اند،�در�ایــن�دهــه��و�آغــاز�دهــه�بعــدی�
ــرداد�در� ــای��۲۸م ــا�کودت ــه�ب ــی�ای�ک ــم�سیاس ــد�و�رژی ــود�می�رس ــه�اوج�خ ب
اوایــل�دهــه��۱۳۳۰بــار�دیگــر�محمد�رضــا�پهلــوی�را�بــر�ســر�کار�آورده�اســت،�
ــا�در� ــی��بســیار�ســنت�گرا�ام ــور�نظام ــک�دیکتات ــر�از�ده�ســال�از�او�ی در�کمت
ــه�»جهانــی�شــدن«� ــا�توهمــات�خــود�بزرگ�بینــی�و�متمایــل�ب عیــن�حــال�ب
ــالش� ــت�ت ــال�شکس ــه�دنب ــه��۱۳۴۰و�ب ــه�در�ده ــه�ای�ک ــه�گون ــازد؛�ب می�س
بــرای�یــک�دموکراتیزاســیون�کمرنــگ،�از�یــک�ســو�شــاهد�اوج�گرفتــن�یــک�
ــتیم�و� ــنت�گرایی�هس ــکال�س ــن�اش ــر��بدتری ــی�ب ــی�مبتن ــوری�نظام دیکتات
ــی�و� ــه�مدن ــد�جامع ــی�رش ــاهد��نوع ــا�آن�ش ــان�ب ــم�زم ــر�و�ه ــوی�دیگ از�س
ــنفکرانه�� ــای�روش ــات�و�در�مقاومت�ه ــر�و�ادبی ــالت�آوانگاردیســتی�در�هن تمای
ایــن�مقاومت�هــا�به�رغــم�آن�کــه�از�منابعــی�بســیار�متفــاوت�و�حتــی�متضــاد�
بــا�یکدیگــر�انجــام�می�گیرنــد�در�یــک��امــر�بــا�یکدیگــر�شــریک�هســتند�و�آن�
پندارهــای�بســیار�آشــنا�در��ذهنیــت�جوامــع�انســانی�کــه�خــود�را�تــا�انــدازه�ای�
ــد��امــا�از�آن� ــان�میرچیــا�الیــاده�در��اســطوره�»بازگشــت�ابــدی«�می�یاب در�زب
آشــناتر�می�تــوان،�همیــن�اســطوره�را�در�تصویــر�»گذشــته�طالیــی�از�دســت�
رفتــه«�در�مفهــوم�روســویی�آن��بازیافــت:�معصومیتــی�از�دســت�رفته�و�همــزاد�
ــوغ� ــه�دوران�بل ــذاری�ب ــز�و�گ ــا�و�رویاانگی ــه�و�زیب ــی�بیگناهان ــا�دوران�کودک ب
ــه�نابــودی� ــه�اش�کــه�کودکــی�و�نوجوانــی�را�ب ــا�تمــام�زشــتی�های�واقعگرایان ب
ــان� ــن�اســطوره�در�هم ــد��ای ــات�ســودجویانه�می�کن ــدای�الزام می�کشــاند�و�ف

دوران�بــه�اشــکال�مختلــف�و�از�زبان�هــای�گوناگــون�مطــرح�بــود��
حــال�اگــر�خــود�را�در�حــوزه�روشــنفکری�و�هنــر�محــدود�کنیــم�و�در�ایــن�
حــوزه�نیــز�صرفــا�بــه�چنــد�مثــال�بســنده�کنیــم،�شــاید�بتوانیــم�شــروع�ایــن�
ــه�در��۱۳۴۱ ــم�ک ــد�بدانی ــی«�آل�احم ــاب�»غرب�زدگ ــده�را�در�انتشــار�کت پدی
ــد�)۱۳۴۸-۱۳۰۲(�در� ــد��آل�احم ــر�ش ــد�منتش ــال�بع ــی�دو�س ــته�و�یک نوش
ــه�ای�مبارزاتــی�و�گــذار�از�اتوپیایــی�چــپ�را� ــود،�تجرب ایــن�زمــان��۳۹ســاله�ب
پشــت�ســر�خــود�داشــت�کــه�وی�را�در�نهایــت�و�شــاید�از�ســر�اســتیصال،�بــه�
»بازگشــت�بــه�خویشــتن«�ی�رســاند�کــه�در�آن�بــا�یکــی�از�نخســتین�اشــکال�
بیگانــه�ترســی)xenophobia(�ایــن�دهــه�روبــرو�می�شــویم:�»بلوری�هــا«ی�
ــا� ــض�از�آن�ه ــه��جــز�شــناختی�ســطحی�و�متناق ــان«ی�هســتند�ک او،�»غربی
نــدارد:�از�یــک�طــرف�چنــان�شــیفته�غــرب�اســت�کــه�بیگانــه�کامــو�)۱۳۲۸(،�
دســت�های�آلــوده�ســارتر�)۱۳۳۱(�و�مائده�هــای�زمینــی�ژیــد�)۱۳۴۳(�را�
ــر�در� ــوی�دیگ ــا�از�س ــد��ام ــکا«�را�می�نویس ــفر�آمری ــد�و�»س ــه�می�کن ترجم
ــوان� ــا�عن ــتش�ب ــس�از�در�گذش ــه�پ ــی«�)�آن�چ ــفر�روس«�و�»غرب�زدگ »س
ــی� ــا�نوعــی�پیمان »در�خدمــت�و�خیانــت�روشــنفکران««�منتشــر�می�شــود(�ب
ــگان«� ــه�اش�را�در�»بیگان ــود�و�جامع ــمن«�خ ــته�اش،�»دش ــه�گذش ــبت�ب نس
ــود�را�در� ــد�و�خ ــش�آمده�ان ــگ«�زادبوم ــرقت�»فرهن ــه�س ــه�ب ــد�ک ی�می�بین

قالــب�»روشــنفکران�غربــزده«�نشــان�می�دهنــد��تجربــه�چندیــن�کار�میدانــی�
ــرا)۱۳۳۷(�و� ــوک�زه ــینان�بل ــات�نش ــج�)۱۳۳۲(،�ت ــم�خلی ــه��در�یتی از�جمل
اورازان)۱۳۳۳(�نیــز�او�را�در�حقانیتــش�در�نگون�بختــی�مردمــان�ایــن�ســرزمین�

ــد�� ــر�می�کن ــگان��متقاعدت ــن�بیگان ــورش�ای ــه�دلیــل�ی ب
بــاز�هــم�در�اوایــل�همیــن�دهــه�)۱۳۴۳(اســت�کــه�»حســینیه�ارشــاد«�بــه�
مثابــه�یــک�مرکــز�جدیــد�تبلیغــات�دینــی�در�چارچوبــی�»مــدرن«�تاســیس�
می�شــود�و��از�اواخــر�همیــن�دهــه�ســخنرانی�های�جــوان�روشــنفکری،�متاثــر�
ــه�فرهنــگ��بومــی�و� از��اندیشــه�غربــی�و�در�عیــن�حــال�وابســته�و�پایبنــد�ب
ــی�شــریعتی� ــی�عل ــگ�برگشــته�یعن ــازه�از�فرن ــی�ت اســالمی�کشــورش،�جوان
ــه�ســخنرانی�های� ــی�ک ــز،�هنگام ــاز�می�شــود��شــریعتی�)۱۳۱۲-۱۳۵۶(�نی آغ
ــالم� ــک�اس ــر�ی ــد�ب ــا�تاکی ــم�ب ــام�حاک ــه�نظ ــود�را�علی ــدید�خ ــادی�و�ش انتق
ــته�و��۳۶ ــس�بازگش ــه�از�پاری ــود�ک ــش�نب ــالی�بی ــرد��۶�،�۵س ــاز�ک ــارز�آغ مب
ســاله�بــود��او�در�فرانســه�در�آن��واحــد�از�چــپ�فرانســه�و�از�نهضــت�مقاومــت�
ــی� ــالت�ادب ــه�و��تحصی ــر�پذیرفت ــاه�تاثی ــم�ش ــارزان�ضــد�رژی ــر�و�از�مب الجزای
خــود�را�بــه�طــور�کامــل�در�اختیــار�ســاختن�نظریــه�ای�اتوپیایــی-�سیاســی��و�
ادبــی��از�اســالم�کــرد�کــه�پیــش�از�آنکــه�بتوانــد�آن�را�بــه�پختگــی�برســاند،�در�
گذشــت��ســخنرانی�های�شــریعتی��چنــد�ســالی�بیشــتر�بــه�طــول�نکشــید�و�
بــا�واکنــش�شــدید�رژیــم�روبــرو�شــد�کــه�او�را�بــه�زندگــی�مخفــی��و�ســرانجام�
تبعیــد�واداشــته�و�در�همیــن�تبعیــد�بــود�کــه�وی�بــدون�آنکــه�شــاهد�پیآمــد�

اندیشــههایش�در�انقــالب�اســالمی�باشــد،�جهــان�را�تــرک�کــرد�
ــه� ــی�ک ــان�ایام ــال�۱۳۴۳،�در�هم ــن�س ــه�در�همی ــود�ک ــی�ب ــن�در�حال ای
دانشــگاه�های�آمریکایــی�یکــی�پــس�از�دیگــری�بــه�محمــد�رضــا�شــاه�دکتــرای�
افتخــاری�می�دادنــد�و�در�ایــران�الگویــی�از�یــک�کشــور�مــدرن�آتــی�را�
ــود� ــر�شــده�ب ــا�درگی ــردم�و�ســنت�های�آنه ــا�م ــه�شــدت�ب ــاه�ب ــد،�ش میدیدن
ــا�رژیــم،�تبعیــد� و�امــام�خمینــی�در�همیــن�زمــان،�پــس�از�ســال�ها�مبــارزه�ب

شــد�
ــد�۱۳۱۸(� ــی�)متول ــوش�مهرجوی ــه�داری ــود،�ک ــه��۱۳۴۰ب ــم�در�ده ــاز�ه ب
پــس�از�تحصیــالت�در�رشــته�فلســفه�از�آمریــکا�بــه�ایــران�بازگشــت�)۱۳۴۴(�و�
بعــد�از�ســاختن�یــک�فیلــم�تجــاری،�فیلــم�»گاو«�را�در��۱۳۴۸هنگامــی�که��۳۰
ســال�بیشــتر�نداشــت؛�ســاخت��فیلــم�بــر�اســاس�داســتانی�از�کتــاب�عــزاداران�
ــل�نوشــته�غالمحســین�ســاعدی�)۱۳۱۴-۱۳۶۴(�ســاخته�می�شــود�کــه��۵ بی
ــن� ــگام�نوشــتن�ای ــود��ســاعدی�خــود�هن ســال�پیــش�از�آن�منتشــر�شــده�ب
ــا��مشــکالت�و�بیمارگونگــی� ــه�آشــنایی�اش�ب ــود�و�تجرب داســتان��۲۹ســاله�ب
ــکی�اش�� ــص�روان�پزش ــون�تخص ــا�مدی ــه�تنه ــه�را�ن ــن�جامع ــیزوفرنی�ای و�ش
بلکــه�بــه�دلیــل��کار�میدانــی�مردم�نگارنــه�ای�کــه�در�آثــاری�چــون�ایلخچــی�
ــود� ــه�دســت�آورده�ب ــاو)۱۳۴۳(�و�اهــل�هــوا)۱۳۴۵(�داشــت�،�ب )۱۳۴۲(،�خی
ــه� ــلحانه�علی ــازمان�های�مس ــکل�گیری�س ــن�دوره��ش ــه��۱۳۴۰همچنی ده
رژیــم�شــاه�نیــز�بــود�کــه�از�درون�جنبــش�دانشــجویی�بیــرون�آمــده�بودنــد�و�
ــه�مثابــه�مدرنیتــی�کــه�علیــه�تناقــض�یــک�رژیــم�مدرن�نمــا�امــا�ســنت�گرا� ب
ــی�و�جــدی�شــدند�و� ــارزه�عمل ــد�وارد�مب ــدای�دهــه�بع عمــل�می�کــرد،�از�ابت
ــلحانه� ــای�مس ــم�و�مبارزه�جویی�ه ــری�رژی ــان�نظامی�گ ــه�می ــی�ک چرخه�های
ــود� ــد،�خ ــود�آم ــه�وج ــته�ب ــم�گذش ــر�رژی ــال�های�آخ ــا�در�س ــن�گروه�ه ای
ــتراتژی�ها�و� ــه��۱۳۴۰در�اس ــم�در�ده ــاز�ه ــه�ب ــود�ک ــی�ب ــای��چرخش گوی

ــود�� ــده�ب ــد�آم ــی�پدی ــای�مبارزات تاکتیک�ه
در�چنیــن�شــرایطی�بــود�کــه�»گاو«�ســاخته�شــد��فیلمــی�که�توانســت،�یک�
انقــالب�اجتماعــی�را�پشــت�ســر�بگــذارد�بــدون�آن�کــه�نــه�پیــش�از�آن�و�نــه�
پــس�از�آن�ضربــه�ای�بــه�کارگــردان�خــود�یــا�بــه�خــود��وارد�کنــد��گویــی�اتوپیــا�
و�پیامــی�کــه�ایــن�فیلــم�حمــل�می�کــرد�می�توانســت�چــه�پیــش�و�چــه�پــس�
از�انقــالب��اتوپیایــی��قابــل�پذیــرش�و�حتــی�مــورد�اســتناد�باشــد؛�رونــدی�کــه�
در�مــورد�فیلــم�و�ســبک�دیگــری�کــه��همــان�ســال�در�فیلــم�دیگــری�یعنــی�
قیصــر�اثــر�مســعود�کیمیایــی�)۱۳۴۸(�نتوانســت�تکــرار�شــود��و�شــاید�حتــی�
ــل� ــس�از�انقــالب�،�الگــوی�»قیصــر«�قاب ــه�پ ــه�پیــش�و�ن درســت�برعکــس�ن

«بلوری ها» ی  ما، 
چـهل سـال بعــد...

هی ر  ر نا

اســتناد�نبــود��
ایــن�پدیــده�از�ابعــادی�بی�شــمار�
قابــل�تامــل�اســت،�امــا�دســتکم�
یکــی�از�ایــن�ابعــاد�همــان�ایدئولــوژی�
ــی�اســت:� ــته«�طالی ــی�»گذش اتوپیای
روســتا،� یــک� ســنتی،� جامعــه�ای�
مردمانــی�معصــوم،�و�در�میــان�آن�هــا�
ــد� ــر،�مش ــم�معصوم�ت ــاز�ه ــردی�ب م
و� نمــاد� کــه� »گاو«ی� و� حســن،�
نشــانه�ای�روشــن�از�زایــش�و�بــاروری�
ــاردار� ــم�ب ــه�در�فیل ــت،�گاوی�ک اس
ــر� ــدان�ب ــن�دو�چن ــز�هســت�و�ای نی
گاو،� می�افزایــد�� راه� در� تــراژدی�
نمــاد�جامعــه�ای�بــود�کــه�در�تصــور�
روشــنفکران�دهــه��۱۳۴۰در�حــال�
ــک� ــر�ی ــود�و�ه ــن�ب ــت�رفت از�دس

ــری� ــودی�اش�جلوگی ــه�ای�از�ناب ــه�گون ــاید�ب ــد�ش ــالش�می�کردن ــی�ت ــه�نوع ب
کننــد��بــه�همیــن�دلیــل�نیــز�بــود�کــه�اگــر�مهرجویــی�از�آمریــکا�بازگشــته،�
اصالــت�و�خلوصــی�عمیــق�در�ایــن�جامعــه�می�دیــد،�چــه�در�ســینما�و�چــه�در�
ــرار� ــن�اســطوره�را�تک ــری�همی ــای�بی�شــمار�دیگ ــز،�نمونه�ه ــا�نی ــایر�هنره س
می�کردنــد�کــه�تنهــا�یــک�مثــال�از�آن�را�می�تــوان�در�هنــر�تجســمی�موســوم�

ــرد�� ــاهده�ک ــقاخانه�ای«�مش ــه��»س ب
»گاو«،�امــا�تاثیــری�شــگفت�انگیز�بــر�جــای�گذاشــت،�زیــرا�ابــزار�ســینما�در�
حــال�رشــد�و�شــکوفایی�حیرت�انگیــزی�بــود�کــه�بــه�هیــچ�رو�بــا�تاثیــر�ادبــی�
کتــاب�قابــل�مقایســه�نبــود��گذشــته�از�دســت�رفته�،�معصومیــت�نابودشــده�که�
شــک�نســبت�بــه�دســت�داشــتن��»بلوری«هــای�»بی�دیــن�و�ایمــان«ی�کــه�از�
چنــد�گوســفند�یــک�روســتایی�فقیــر�دیگــر�هــم�نگذشــته�بودنــد،�را�هم�چــون�
ســایه�ای�تهدیدانگیــز�بــر�خــود�حــس�می�کــرد��صحنــه�زیبــای�گــردش�مشــد�
حســن�در�صحــرا،�آب�خــوردن�آن�هــا�از�برکــه�و�شست�وشــوی�گاو،�بــا�تصویــر�
دور�دســت�»دشــمنان«�تهدیدکننــده،�یــا�همــان�بلوری�هــا�قطــع�می�شــود��و�
تصاویــر�شــب�هراس�انگیــز�روســتا،��بــا�روزی�کــه�»بــه�ظاهــر«�هیــچ�خطــری�
را�در�خــود�نــدارد،�امــا�بــا�»مــرگ�بی�دلیــل«�گاو�»بــاردار«�و�مصیبــت�و�»بالیی�
ــان�روســتا،�سیاه�پوشــان� ــرد��زن ــان�می�گی ــرده�اســت«�پای ــازل�ک ــه�خــدا�ن ک
علم�هــا�را�بر�پــا�کــرده�و�همچــون�دســته�های�قــرون�وســطایی�فیلــم�برگمــن�
ــرور«� ــوان�ش ــه�»ج ــی�ک ــد،�در�حال ــه�راه�می�افتن ــان�ب ــم(�در�بیاب ــر�هفت )مه
ــد«،� ــا�می�کن ــه�پ ــش�ب ــتا�آت ــم�در�روس ــته�و�دائ ــهر�برگش ــه�از�ش ــتا�»ک روس
ــا� ــی�ب ــون�زوج ــم�هم�چ ــدای�فیل ــه�از�ابت ــکنی«�ک ــوان�»هنجارش ــان�ج هم
ــای�حرکــت�جنون�آمیــزی�هســتند� ــد�می�خــورد،�گوی ــه«�روســتا�،�پیون »دیوان
ــه�»از� ــی�ک ــه«�بی�رحم ــای�»مدرنیت ــنتی�را�در�پ ــه�س ــت�جامع ــه�معصومی ک
ــود� ــا�گاو�او�و�خ ــراه�ب ــاد�آن�را�هم ــاروری�و�نم ــش�و�ب ــد�و�زای ــهر«��می�آی ش
ــش� ــقوط«�از�پی ــد:�»س ــرو�می�اندازن ــه�دره�ف ــاه�و�ت ــه�چ ــه�ت مشــد�حســن�ب

روشــن�اســت�و�حتــی�اعــالم�شــده�
ــالب� ــه�انق ــت�و�ب ــه��۵۰گذش ــه�در�ده ــه�۴۰،�و�آن�چ ــال�های�ده ــّو�س ج
ــه�تنهــا�در�ایــن�فیلــم�بلکــه�در� انجامیــد،�جــّوی�اســت�کــه�بدیــن�ترتیــب�ن
ــوان� ــه«�می�ت ــت�»معصومیــت�از�دســت�رفت ــا�محوری ــا�ب ــه�ای�از�باوره مجموع
ــه�چــه�در� ــرس«�ک ــر،�جــوی�»بیگانه�ت ــر�حاد�ت ــن�ام ــا�از�ای ــود�،�ام شــاهدش�ب
داســتان�ســاعدی�و�چــه�در�فیلــم�مهرجویــی،�خــود�را�بــاز�می�نمایــد�و�بیشــتر�
از�آن�کــه�متعلــق�بــه�آنهــا�باشــد،�متعلــق�بــه�جامعــه�ای�اســت،�بــا�چشــم�اندازی�
ــد،� ــل�کرده�ان ــرب«�تحصی ــه�در�»غ ــی�ک ــه�دیگران ــه�ای�ک ــی،�جامع از�فروپاش
ــران،� ــران�نگ ــش�از�دیگ ــد،�بی ــر�پذیرفته�ان ــش�تاثی ــا�از�آن�و�ایدئولوژی�های ی
ــان�خواهــد�داد� ــه�معصومیــت�آن�پای فروپاشــی�اش�در�ســرابی�هســتند�کــه�ب

ــار�آورد� ــه�ب ــش�ب ــی�برای ــه�ارمغان بی�آنک

پارانویــای�جامعــه�ایرانــی�از�آن�روز�تــا�امــروز�کــه�بیــش�از�چهــل�ســال�از�
ســاختن�فیلــم�می�گــذرد،�ادامــه�دارد،�بســیاری�از�مــا،�و�بســیار�گفتمان�هــای�
ــه� ــر�تپ ــر�س ــا�را�ب ــوز�»بلوری«ه ــا،�هن ــه�م ــد�در�جامع ــارف�و�هنجارمن متع
می�بیننــد،�بــه�قــول�مشــد�حســن�»همــان�ســه�نفــر�همیشــگی«�کــه�کمیــن�
ــان،� ــوز�می�ترســیم،�از�آن�کــه�»گاو«م ــا�هن ــد��م ــا�کنن ــا�را�فن ــا�م ــد�ت کرده�ان
کــه�شــاید�امــروز�بیشــتر�از�هرچیــز�در�فرهنگ�مــان��تبلــور�یابــد،�از�دســتمان�
بــه�در�بــرود،�ســقط�شــود،�از�زایــش�بیافتــد�و��نــازاده�جهــان�را�تــرک�بگویــد��
ــره�ای�کــه� ــوز�زنجی ــق�هســتیم،�و�هن ــده�معل ــان�گذشــته�و�آین ــوز�می ــا�هن م
ــه� ــت:�دیوان ــون«�اس ــس�»جن ــد�از�جن ــر�وصــل�می�کن ــه�یکدیگ ــن�دو�را�ب ای
ــون�مشــد� ــی�و�ســرانجام�جن ــی�اهال ــون�جمع ــرس�و�واهمــه�و�جن روســتا،�ت
ــاه�و�دره� ــقوط�در�چ ــر�س ــا�خط ــا�را�ب ــا،�م ــن�پارانوی ــم�ای ــوز�ه حســن،�و�هن

ــد�� ــد�می�کن تهدی
ــه�ای� ــر�مرثی ــی�ب ــش�درآمدهای ــاعدی،�پی ــاب�س ــی�و�کت ــم�مهرجوی فیل
ــی� ــن�رو�آسیب�شناس ــد��و�از�ای ــود�می�خوان ــرای�خ ــه�ای�ب ــه�جامع هســتند�ک
ایــن�جامعــه�را�بــرای�مــا�هنــوز�بعــد�از�چهــل�ســال�ســاده�تر�می�کننــد:�چــرا�
ایــن�پارانویــا�وجــود�دارد؟�چــرا�ایــن�توّهــم�نســبت�بــه�گذشــته�طالیــی؟�و�چرا�
ایــن�نگرانــی�نســبت�بــه�آینــده؟�چــرا�ایــن�همــه�هــراس�از�»بلوری«هایــی�کــه�
هــر�کــس�می�توانــد�بــه�ظــّن�خــود�آن�هــا�را�تعریــف�کنــد�و�چــرا�ایــن�همــه�
ــتا:� ــزرگان�روس ــی�از�ب ــول�یک ــه�ق ــد�و�ب ــه�نمی�زای ــارداری�ک ــا�گاو�ب ــه�ب فاصل
ــتند�و� ــان�هس ــش�ها�بی�پای ــرد«؟�پرس ــرا�نمی�ب ــه�صح ــاردار�را�ک »آدم�گاو�ب
فیلــم�سرشــار�از�نمادشناســی�ها�و�نشــانه�ایی�بی�پایــان�کــه�می�تــوان�از�خــالل�
آن�هــا�دســت�بــه�تفســیر�جامعــه�ایرانــی�الاقــل�در�طــول�نیــم�قــرن�اخیــر�زد��
»گاو«�در�ســینمای�ایــران،�نقطــه�عطفــی�بــود،�همان�گونــه�کــه�»غربزدگی«�
ــم�از� ــی�ه ــود:�نگاه ــی�ب ــا�نقطــه�عطف ــی«�م ــد�در�»اندیشــه�اجتماع آل�احم
ســر�مهــر�،�هــم�از�ســر�نفــرت،�بــه�گذشــته�ای�کــه�دوســت�داشــتیم�و�دوســت�
داریــم�»طالیــی«�بپنداریمــش�امــا�همــواره�تــا�حــدی�پنهانــش�می�کردیــم�و�
ــه� ــده�ای�ک ــه�آین ــی�نســبت�ب ــم،��و�نگاهــی�از�ســر�اضطــراب��و�نگران می�کنی
ــن� ــن�و�گاوش�«�ممک ــد�حس ــدون�»مش ــیم�آن�را�ب ــا�می�ترس ــم�ی نمی�توانی
بپنداریــم�و�یــا�دوســت�داریــم�جایــی�بــه�گرمــی�و�آســودگی�»طویلــه«�آن�را�

درونــش�حفــظ�کنیــم����
�

ــار�در� ــرای�انتش ــتان��۱۳۸۹ب ــه�اش�در�زمس ــکل�اولی ــب�در�ش ــن�مطل -�ای
کتابــی�بــه�مناســبت�چهــل�ســالگی�فیلــم�»گاو«�نوشــته�شــد،�کتابــی�کــه�از�

ــا�عــدم�انتشــار�آن�اطالعــی�نداریــم�� انتشــار�ی
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 تخصص ماست
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 تخصص ماست

www.ordibeheshthospital.ir
ordibehesht.hospital@yahoo.com
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Medical Services:
 Orthopaedics
 Obstetrics and Gynecology
 Nephrology and Urology
 Cardiac Surgery
 Cosmetic and Plastic Surgery
 Ocular Surgery
 Otorhinolaryngology
 Spine Surgery
 Radiology
 Maxillofacial Surgery
 Sleep Disorders
 Internal Medicine
 Angiography & Angioplasty
 General Surgery
 Embolisation of Brain Tumor




