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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.
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 و گردشگری سالمت

۷ ��������������������������������������������� نبض بیماران بین الملل در کدام بازار می تپد 

۱۵ ����������������������������������������������������������������������������������������� تازه های بازار سفر 

مریوان، آن سوی خیال �������������������������������������������������������������������������������� ۱۳
سقالکسار، دریاچه پاکیزه شمال������������������������������������������������������������������� ۱۷
۱۹ ������������������������������������������������������������ اردبیل، قطب گردشگری تندرستی
۲۲ ����������������������������������������������������������������� شهرت جهان شمول قالی اردبیل

نبض بین الملل در کسب وکار پرچالش گردشگری سالمت�������������������� ۲۴
روند جهانی گردشگری سالمت������������������������������������������������������������������� ۳۰
۳۰ ��������������������������������������������������������������������� نیمه تاریک گردشگی پزشکی
۳۲ ��������������������������������������������� شکاف عرضه - تقاضای درمان در حوزه منا
فصل تازه درمان سرطان با روش نوین بیمارستان پارس���������������������� ۳۴
ضرورت واگذاری اختیارات به انجمن خدمات سالمت��������������������������� ۳۶
دوردرمانی�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ۳۶
۳۷ ��������������������� جای خالی پوشش های بیمه ای بین الملل در نظام درمان
هایپک در ایران: عمل جراحی خاص در سرطان پیشرفته�������������������� ۳۸
مهارت های درمان چاقی بیماران بین الملل����������������������������������������������� ۳۹

تو را من چشم در راهم���������������������������������������������������������������������������������� ۴۰
کیفیت جراحی پالستیک در ایران�������������������������������������������������������������� ۴۲

۴۴ ����������������������������������������������������������������������� سیالب های بنیادکن بینوایان
۴۵ ��������������������������������������������������������������������� دریاچه مهارلو به رنگ صورتی
۴۶ ������������������������������������������������������������������������������� سیل  انسان ساخت شیراز

از تهران تا هراره���������������������������������������������������������������������������������������������� ۴۸
رکاب زنی در کوهستان های ترکیه��������������������������������������������������������������� ۵۲
۵۶ ��������������������������������������������������������������������������������� هرکه را طاووس خواهد

وام ۱۴ درصدی هتل ها���������������������������������������������������������������������������������� ۶۰
چالش های دریافت وام ۱۴ درصدی برای گروه هتل های هما��������������� ۶۰
دهکده تفریحی آرامش در کردان���������������������������������������������������������������� ۶۱
تهران رویال  هال جلوه هنر ناب و تئاتر موزیکال������������������������������������� ۶۲

۶۴ �������������������������������������� فرودگاه جدید استانبول کانون ثقل اروپا و آسیا
۶۸ ������������������������������������������� خطوط هوایی داخلی ناگزیر به ادغام هستند

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.





ت
خس

ن ن
سخ

۷

۹۸
اد 

رد
 خ

نبض بیماران بین الملل 
در کدام بازار می تپد؟

هم گرایــی منطقــه ای یکــی از راهبردهــای موثــر در تقویــت تــوان اقتصــادی کشــورها اســت� در جای جــای 
ــاد  ــا اتح ــتند و ب ــر هس ــا یکدیگ ــی ب ــاری و فرهنگ ــل تج ــوار در تعام ــورهای هم ج ــی، کش ــره خاک ــن ک ای
ــفر و  ــدار س ــان پای ــذر، جری ــن رهگ ــه از ای ــانند ک ــر می رس ــه حداکث ــود را ب ــی خ ــع مل ــه ای، مناف منطق

ــود� ــاد می ش ــز ایج ــگری نی گردش
ــذاری  ــه ای را پایه گ ــای منطق ــن اتحاده ــی از قدیمی تری ــه یک ــتان و ترکی ــران، پاکس ــال ۱۳۴۳ ای در س
کردنــد کــه بــه پیمــان آر ســی دی مشــهور بــود� بعدهــا بــا شــکل گیری کشــورهای همســود در آســیای میانــه 
آ ن هــا نیــز بــه ایــن پیمــان پیوســتند و در نهایــت ســازمان همکاری هــای اقتصــادی )اکــو( را شــکل دادنــد کــه 
ایــران و ترکیــه یکــی از نقش افرینــان محــوری آن شــدند� حــاال ۱۰ کشــور منطقــه ای و بــا جمعیتــی حــدود 

ــرد� ــر را در برمی گی ــون نف ۳۰۰ میلی
ــک  ــب ی ــو در قال ــی جــوان آن، اک ــم ترکیــب جمعیت ــو دورنمــای روشــن تجــاری دارد� علی رغ ــه اک منطق
ــا  ــده دارد� ب ــدی فزاین ــی آن رش ــگاه بین الملل ــعه یافته و جای ــه ای توس ــه منطق ــوش آتی ــق و خ ــازمان موف س
وجــود ایــن، کشــورهای عضــو ایــن ســازمان از زیرســاختار و نهادهــای مناســب کــه بتوانــد از منابــع عظیــم 

ــده اســت� ــره مان ــد  کم به ــتفاده کن ــود اس خ
بــا ایــن وجــود در یــک دهــه گذشــته ایــن ســازمان توانســته در زمینه هایــی چــون انــرژی، تجــارت، حمــل 

و نقل،کشــاورزی گردشــگری و کنتــرل مــواد مخــدر بــه دســتاوردهایی برســد�
در خردادمــاه ســال جــاری اردبیــل میزبــان دومیــن کنفرانــس و نمایشــگاه گردشــگری ســالمت کشــورهای 
ــن  ــد� ای ــور دارن ــداد حض ــن روی ــز در  ای ــی نی ــی و آفریقای ــور عرب ــد کش ــی از چن ــت� نمایندگان ــو اکوس عض
رویــداد از آن جهــت مهــم اســت کــه زیرســاخت های درمــان در کشــورمان، جذابیتــی فزاینــده بــرای جــذب 
ــاز بیمارســتان ها در مناطــق مختلــف کشــور، کانــون درمانــی  بیمــاران خارجــی ایجــاد کــرده اســت و از دیرب
انــواع بیماری هــا بــه ویــژه از کشــورهای منطقــه بــوده اســت� بــرای مثــال زیرســاخت های درمــان در کشــور 
ــه خــارج از  ــرای عمل هــای جراحــی ســاده ب ــده و ب ــراوان دی ــی آســیب ف ــه دلیــل جنگ هــای داخل ــراق ب ع
ایــران مراجعــه می کننــد کــه همیــن موضــوع رقابــت فشــرده ای را در ارایــه خدمــات درمانــی میــان کشــورهای 

منطقــه ایجــاد کــرده اســت�
ــد اقتصــاد را متحــول  ــه ویــژه متقاضیــان درمــان می توان در شــرایط کنونــی اقتصــاد، گردشــگری ورودی ب
کنــد � موفقیــت در ایــن امــر بــه توســعه زیرســاخت ها و هماهنگــی کامــل زنجیــره ارزش ایــن نــوع کســب وکار 
اعــم  از مراکــز درمانــی، توراپراتورهــای حرفــه ای و تســهیل گران نیازمنــد اســت� فنــاوری ارتباطــات و اطالعــات 
نیــز نقشــی موثــر در ایــن میــان دارد کــه اســتارت آپ ها در عرصــه گردشــگری پزشــکی و گردشــگری ســالمت 

نقــش آفرینــان مهــم آینــده خواهنــد بــود�

همایون ذرقانی



ــتان  ــری در کاخ گلس ــنگ قج ــهاب س ش
ــد.  ــش درآم ــه نمای ــن” ب ــوان “ورامی ــا عن ب
ــران در  ــنگ ای ــهاب س ــن ش ــن بزرگ تری ای
۱۳۸ ســال پیــش اســت کــه هنــگام ســقوط 
و برخــورد بــا چشــم رصــد شــد. در آن زمــان 
ایــن ســنگ اســتثنایی بــه دربــار ناصرالدیــن 
ــهاب  ــال ها ش ــس از س ــد و پ ــرده ش ــاه ب ش
ــه نمایــش  ســنگ قجــری در کاخ گلســتان ب

درآمــد.

مدیــر  نصرتــی،  مســعود  گفتــه  بــه 
مجموعــه میــراث جهانــی کاخ گلســتان، 
شــهاب ســنگ ورامیــن در بزرگتریــن و 
تخصصــی شــهاب  نمایشــگاه  نخســتین 
بــه  لــوت  بیابــان  و  ایــران  ســنگ های 
ــی  ــراث جهان ــگاه می ــد. پای ــش درآم نمای
ــورد دار  ــی، رک ــت کمال ــوت و حج ــان ل بیاب
ــن  ــران، در ای ــنگ در ای ــهاب س ــف ش کش
ــال  ــتند. از  ۱۳۸ س ــارکت داش ــداد مش روی

امســال،  بهــار  بارندگی هــای  پــی  در 
پروانه هــا در تهــران و ســایر نقــاط ایــران  
به پــرواز درآمدنــد کــه فضــای فرح بخشــی 
ــه  ــره ای ک ــد� منظ ــهری داده ان ــی ش ــه زندگ ب
نســل جــوان مــا در ایــن حجــم گســترده 

مشــاهده نکــرده  اســت�
هــر چنــد ســال کــه افزایــش بارندگــی رخ 
ــوند،  ــر می ش ــتان ها معتدل ت ــد و زمس می ده
ــام  ــا ن ــه ب ــه ک ــن پروان ــان ای ــان میزب گیاه
علمــی Vanessa cardui شــناخته می شــود 
ــه  ــن گون بخــش وســیع تری را می پوشــانند� ای
بــه ســرعت بــا تخم گــذاری روی ایــن گیاهــان 
پروانه هــای  و  شــده  دگردیســی  دوران  وارد 

بالــغ در کمتــر از ســه هفتــه ظاهــر می شــوند� 
ــد  ــذاری می کنن ــا مجــدداً تخم گ ــن پروانه ه ای
ــا  ــد ت ــرار می کنن ــاره تک ــه را دوب ــن چرخ و ای
جایــی کــه هنــوز پوشــش گیاهــی و رطوبــت و 

دما مناسب باشد�
علیرضــا  گفتــه  بــه 
کارشــناس  نــادری، 
ــناس  ــرات و پروانه ش حش
محیــط  معاونــت  در 
ســازمان  طبیعــی 
محیــط  حفاظــت 
زیســت، تنهــا دلیــل 
ــا،  ــن پروانه ه ــور ای ظه
افزایــش بارندگــی و بــه 

تبــع آن افزایــش گیاهــان 
اســت�

 این پروانه ها امسال

 تخــم گــذاری می کننــد و اگــر ســال 
مشــابه  بارندگی هــا  و  هــوا  و  آب  بعــد 
امســال بــود و دشــت ها و کوه هــا مملــو از 
گیاهــان مختلــف شــد مــا دوبــاره شــاهد ایــن 
ــی  ــر بارندگ ــا اگ ــود ام ــم ب ــا خواهی پروانه ه
ــال در  ــدازه امس ــه ان ــان ب ــد و گیاه ــم باش ک
ــند،  ــا نباش ــت ها و کوه ه ــطح دش س
ایــن پروانه هــا بــه دلیــل نبــود غــذا 
چنیــن ظهــوری نخواهنــد داشــت� 
ــن  ــات ای ــی حی ــه طبیع ــن چرخ ای
و  اســت  پروانه هــا 
از طــی ۳۰ ســال 
بــار  پنــج  اخیــر 
ــور  ــوج حض ــن م ای
اتفــاق  پروانه هــا 

ــت� ــاده اس افت

ایربــاس بــه عالقه منــدان صنعــت هواپیمایــی ایــن امــکان را داده تــا مبلمــان خانه هایشــان را بــا 
قطعــات قدیمــی و از کار افتــاده هواپیمــا تزییــن کننــد�

قطعاتــی کــه قــرار نیســت بــه چرخــه بازیافــت ســپرده شــود، حــاال در قالــب اشــیایی هنــری و 
مجلــل زینت بخــش خانه هــا می  شــود�

مــاه گذشــته در مرکــز دانشــگاهی تولــوس فرانســه از طــرح ابتــکاری  »یــک قطعــه در آســمان« 
رونمایــی شــد�

ضایعاتــی کــه تــا پیــش از ایــن توجــه کســی را جلــب نمی کــرد 
ــده  ــاس ش ــوی ایرب ــرکتی از س ــدازی ش ــتمایه راه ان ــاال دس ح
ــند�  ــا باش ــل خانه ه ــان مجل ــاخت مبلم ــه س ــواد اولی ــا م ت
آغــاز  را  آنالیــن  ســفارش های  پیــش  هــم  خریــداران 
تحویــل  انتظــار  در صــف  تــا ســال ۲۰۲۰  و  کرده انــد 

ایســتاده اند�
ــاس در  ــه ایرب ــد ک ــرح می گوی ــن ط ــران ای ــی از مبتک یک
نظــر دارد تــا ۲۰۰۰ محصــول از ایــن ضایعــات را بــه بــازار عرضــه 

ــس می رســد�  ــم جن ــه ۴۰۰۰ قل ــده ب ــال آین ــرای س ــد و ب کن
ــه  ــده ای را ب ــاس طراحــان زب ــن منظــور شــرکت ایرب به همی
ــق  ــری خل ــار هن ــات، آث ــن ضایع ــا از ای ــه ت ــت گرفت خدم

کننــد�
عالقه  منــدان بــه ایــن دســت مبلمان هــا می تواننــد اقالمــی ماننــد یــک میــز ناهارخــوری،  قــاب پنجــره  

و یــا آینــه ای کــه از کابیــن A۳۲۰ ســاخته شــده اســت را بــا قیمــت حداقــل ۸۲۰ یــورو خریــداری کننــد� 

رنگین بانوی بارانی

 ضایعات ایـرباس در مبلمـان خـانه
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شهاب سنگ قجری 

درکـاخ گـلسـتان
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سفر انتظار تلخ  اورست

کوهنــوردی در اورســت در بهــار امســال 
دشــوار  و  زمانــی خطرنــاک  هــر  از  بیــش 
ــال  ــار امس ــورد در به ــتکم ده کوهن ــود� دس ب
ــه حدنصــاب  ــد ک جــان خــود را ازدســت دادن
به شــمار  اورســت  حــوادث  در  بی ســابقه ای 
مــی رود� هــر زمــان هــوا نامســاعد باشــد، 
 کوهنــوردان مجبورنــد در ارتفــاع ۷۲۰۰ متــری 

Base Camp در انتظار بمانند�
در ایــن زمــان تعــداد روزهــای مناســب 
ــا  ــده و تقاض ــر ش ــوردی  محدودت ــرای کوهن ب
ــر  ــه متراکم ت ــه ســمت قل ــوردی ب ــرای کوهن ب

می شــود�
امســال تصویــر بــاال در فضــای مجــازی 
ــرای  ــه دســت شــد� ۳۲۰ کوهنــورد ب دســت ب
ــد کــه  ــه در صــف انتظــار بودن ــه قل رســیدن ب
حتــی بــرای کوهنــوردان بســیار حرفــه ای نیــز 

ــود�  ــن ب ــاک و مرگ آفری ــاری خطرن انتظ

عارضه های ارتفاع ½
ــه  ــا س ــیژن ت ــم اکس ــت حج ــه اورس در قل
برابــر رقیق تــر از ســطح دریاســت و بــدون 
ــار  ــوردان دچ ــی، کوهن ــیژن کاف ــتن اکس داش
عارضــه ارتفــاع می شــوند� آن هــا مجبورنــد 
ــل  ــود حم ــا خ ــول ب ــیژن الزم را در کپس اکس

ــد�  کنن
ســردرد، خســتگی زیــاد و در نهایــت مــرگ 
ارتفــاع  ایــن  در  کوهنــوردی  عارضه هــای 

مــی رود� به شــمار 
آمریکایــی  کوهنــورد  نورتــن  جیــک  
اکســیژن  کمبــود  مشــکل  کــه  می گویــد 
بــرای کوهنــوردان در صــف مانــده بــه مراتــب 
حادتــر می شــود� آن هــا مجبــور می شــوند 
ــای  ــه ریه ه ــر ب ــیژن، کمت ــره اکس ــرای ذخی ب
خــود بدمنــد و کارکــرد بــدن بــه میــزان قابــل 

توجهــی کاهــش پیــدا می کنــد� 

ــی  ــدن   ســردتر شــده، مغــز کارای ــال ب متقاب
ــد� ــم خــود را از دســت می ده ــدرت تصمی و ق
مجــوز  صدهــا  امســال  نپالــی  مقامــات 
ــه اورســت  ــه قل ــود ب ــرای صع ــوردی را ب کوهن
ــیاری  ــارت بس ــو،  مه ــد و از آن س ــادر کردن ص
از کوهنــوردان را بــرای صعــود بــه بــام جهــان 

نکردنــد�  بررســی  به درســتی 
ــی  ــا بحران ــاال ب ــت ح ــوردی در اورس کوهن
ــر  ــگاه کاســبکارانه دولتــی ب ــازه روبروســت� ن ت
ــخص  ــتورالعمل های مش ــد و دس ــت قواع رعای
ــرده  ــدا ک ــری پی ــت برت ــه اورس ــه قل ــود ب صع
ــوردی  ــرای کوهن ــد ب ــس می توان ــن پ و از ای

حرفــه ای مرگ افریــن باشــد� 
هزینــه صعــود بــه اورســت بــرای هــر 
ــون  ــای گوناگ ــه جبهه ه ــا توجــه ب ــورد ب کوهن
صعــود، تجهیــزات و راهنمــا از ۳۵۰۰۰ تــا 

اســت� متغیــر  ۶۰۰۰۰ دالر 

پیــش تاکنــون در ایــران ۲99 شــهاب ســنگ  
ــنگ  ــهاب س ــت. ش ــیده اس ــت رس ــه ثب ب
قجــری  نزدیــک بــه ۵۴ کیلوگــرم جــرم دارد 
و قســمت اصلــی آن در کاخ گلســتان، ســالم 

ــت. ــده اس ــی مان باق
ســایر قطعــات آن هــم در مــوزه هــای تاریــخ 
ــیکاگو،  ــنگتن، فیلدش ــورک، واش ــی نیوی طبیع
ــلو،  ــاروارد اس ــگاه های ه ــا، دانش ــن و بریتانی وی
ــه  ــکان و موسس ــا، واتی ــبورگ و آریزون استراس
ژئوفیزیــک تهــران و تعــداد دیگــری از موزه هــای 

ــان  ــرح جه ــگاه های مط ــی و دانش ــوم طبیع عل
نگهــداری می شــود. بــه گفتــه نصرتی،ایــن یکی 
ــان و  ــیدریتی جه ــنگ مزوس ــهاب س از ۱۴۵ ش
ــنگی  ــای س ــنگ ه ــهاب س ــی از ش ــوع خاص ن
آهنــی هســتند.  بزرگتریــن مجموعــه شــهاب 
ســنگ ایران نیــز بــا بیــش از ۷۰۰ قطعــه  متعلق 
ــی اســت کــه در بولتــن بیــن  ــه حجــت کمال ب
المللــی بــه ثبــت رســیده اســت. ایــن مجموعه 
دار بــا کشــف بیــش از یــک هــزار و ۲۰۰ قطعــه، 
رکــورد دار کشــف شــهاب ســنگ در ایران اســت.
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بیست و ششم فروردین ۱۳9۸، خبر این بود: ½

ــا  ــود ام ــاه ب ــر کوت ــوخت.« خب ــش س ــردام در آت ــی نت ــای تاریخ »کلیس
عمیــق، کوتــاه بــود امــا فرانســویان را در بهــت و حیــرت فــرو بــرد و جهــان 

را شــوکه کــرد�
ــا«،  ــوِی م ــای »بان ــه معن ــس اســت، ب ــردام کلیســای جامــع شــهر پاری نت
ــس جــای دارد، در  ــب پاری ــدس� در قل ــم مق ــه مری ــی پیشــکش شــده ب یعن
ــش  ــال پی ــزاران س ــتش را از ه ــه قداس ــّدس ک ــی مق ــن� مکان ــه رود ِس میان
ــی  ــد روم ــوده و گاهــی معب ــان ب ــد کاهن حفــظ کــرده اســت، گاهــی از معاب
متعلــق بــه خــدای ژوپیتــر و گاهــی دیگــر کلیســاِی کوچــک مســیحی و حــاال 
ــن  ــی ۸۵۰ ســاله دارد� روزگاری بزرگ تری ــه قدمت ــردام ک ــع نت کلیســای جام
ــا  ــه حســاب می آمــد� ســبک معمــاری اش گوتیــک اســت ب ــا ب کلیســای اروپ
ــاهکاِر  ــن ش ــاخت ای ــدت س ــیار دار� م ــقف های ش ــز و س ــای نوک تی طاق ه
ــا ۱۳۴۵  ــال های ۱۱۶۳ ت ــی از س ــیده یعن ــول کش ــرن ط ــر دو ق ــت بش دس

ــا هشــتم هجــری قمــری�  میــالدی� فاصلــه بیــن قــرن ششــم ت
ــا مجســمه های  ــزرگ و تاریخــی، ب ــای ب ــا ناقوس ه ــایی ب ــردام: کلیس نت
ــا  ــد ت ــای بلن ــان، دیواره ــای نگهب ــمیرها و گارگویل ه ــدار، ش ــاخدار و بال ش
ــای  ــم و عیســی، دره ــمایل حضــرت مری ــا ش ــدا، ب ــود ِخ ــا خ دِل آســمان ت
ــر را از  ــزاران نف ــه ه ــه روزان ــغ ک ــه م ــری از س ــم و تصاوی ــت و جهن بهش
سراســر جهــان بــه خــود می خوانــد� کلیســایی کــه اســقف ها، پاپ هــا، 
سیاســتمداران و هنرمنــدان زیــادی بــه خــود دیــده اســت� جشــن ها و 
عروســی ها و تاجگذاری هــای زیــادی داشــته اســت� امــا همیشــه روزگار 
ــِی  ــر رونق ــی و شــیکی و پ ــی و زیبای ــن آبادان ــدار نمی چرخــد، ای ــک م ــر ی ب
ــم دارد،  ــخ ه ــتی تل ــارش سرگذش ــت، در کن ــوده اس ــگی نب ــا همیش کلیس
گاهــی تخریــب شــد، گاهــی متروکــه، گاهــی هــم انبــار غــذا، گاهــی مــورد 
حملــه انقالبیــون واقــع شــد و گاهــی دیگــر بــا هرچــه دستشــان بــود خــرد و 
خمیــر کردنــد تمــام مجســمه ها و شیشــه های رنگــِی زیبایــش،  امــا در کنــار 
همــه ی ایــن تلخی هــا وارثــان خوبــی داشــته، وارثانــی از جنــس ناپلئــون کــه 
ــا  ــو ب ــردام، آن را  رونقــی دیگــر بخشــید� ویکتورهوگ ــا تاجگــذاری اش در نت ب
نوشــتن گوژپشــت نتــردام، کلیســای مــرده و بی حیــات را زنــده کــرد؛ در عیــن 
حــال بارهــا بازســازی و مرمــت شــد، یــک بــار زمــان لویــی چهاردهــم،� یکبــار 
بعــد از انقــالب فرانســه بــه ســال ۱۸۴۵، یکبــار دیگــر در طــول جنــگ جهانــی 
ــی  ــت جهان ــه در یونســکو ثب ــالی ک ــان س ــی هم ــال ۱۹۹۱ یعن دوم�  و از س
شــد، بــه طــور مــداوم امــا نم نــم بــه بازســازی اش مشــغولند، در حیــن همیــن 
ــن  ــل ۲۰۱۹ )۲۸ فروردی ــی  ۱۵ آوری ــود - یعن ــم ب ــم ن ــداوم و ن ــازی م بازس
ــش ســوخت و  ــن کلیســای تاریخــی در آت ــرق ای ــال ب ــر اتّص ــر اث ۱۳۹۸(-  ب
تمــام مــردم فرانســه و بخــش بزرگــی از مــردم دنیــا را در اندوهــی بــزرگ فــرو 

ــش بخواهــد بســوزاند، می ســوزاند  ــد؛ آت ــد، می افت ــاق بخواهــد بیفت ــرد� اتف ب
حتــی اگــر کنــارت رودی مثــل ِســن باشــد، حتــی اگــر آتش نشــانی یکــی از 
بهترین هــا باشــد، حتــی اگــر کشــورت چندیــن هلی کوپتــر آب پــاش داشــته 
ــا در  ــت� ام ــرد و رف ــوکه ک ــد و ش ــرد� آم ــوخت و ب ــد و س ــاق آم ــد، اتف باش
ــی شــدن ها، در  ــا  و باران ــن شــوکه شــدن ها، بغــض کردن ه ــار همــه ی ای کن
کنــار همــه ی پشــت دســت گزیدن هــا و افســوس خوردن هــا بودنــد افــرادی، 
نهادهایــی، کمپانی هایی،شــرکت و موسســاتی کــه بــرای زنــده کــردن و 
برپایــی دوبــاره ی آن همــه تاریــخ و زیبایــی و هنــر، آن همــه امیــد و خاطــره 
ابــراز آمادگــی کردنــد، شــرکت هایی چــون یوبــی ســافت، انــرژی توتــال، اپــل، 
باشــگاه پــاری ســن ژرمن، کمپانــی دیزنــی کــه انیمیشــن گوژپشــت نتــردام 
را ســاخته بــود، و کمــک یــک میلیــون دالری مــردم فرانســه، این هــا یعنــی 
داشــتِن یــک حــال خــوب، خواســتن یــک کار خــوب، یعنــی حفــظ و زنــده 
کــردن یــک  میــراث مشــترک فرهنگــی و تاریخــی� یعنــی آگاهــی اجتماعــی 

بــاال�

هجدهم اردیبهشت ۱۳9۸؛ خبر این بود: ½
ــق  ــا عمی ــود ام ــاه ب ــر کوت ــز« خب ــزرگ تبری ــازار ب ــوزی در ب ــش س »آت
ــان  ــرد و جه ــرو نب ــرت ف ــت و حی ــان را در به ــا ایرانی ــود ام ــاه ب ــود، کوت نب
را شــوکه نکــرد، فقــط جامعــه فرهنگــی و گردشــگری ایــران را اندوهگیــن و 

ــی کــرد� باران
شــهری مثــِل تبریــز وقتــی بــر ســر راه تجــاری ابریشــم واقــع شــود - راهــی 
کــه ابریشــم را از چیــن تــا دریــای مدیترانــه و اروپــا ببــرد-  می شــود شــهری 
بــزرگ، بــا صناعــت پیشــرفته، بــا کاال و امتعــه فــراوان، بــا بازرگانــی و بازرگانان 
ــان و  ــزرگان و موّرخ ــه ب ــم گیر� چنان ک ــادی چش ــادالت اقتص ــزرگ و مب ب
ــاده  ــا پی ــد ی ــدن کردن ــن شــهر دی ســّیاحانی کــه در قرن هــای گذشــته از ای
و ســوار از آن گذشــتند و یــا چنــد صباحــی در آن بودنــد از بزرگــی و فراوانــی 
نعمــت و پیشــرفت صنعــت بســیار نوشــتند، مقدســی در قــرن چهــارم، یاقــوت 
حمــوی در قــرن هفتــم، مارکوپولــو در قــرن هفتــم، اودریک روحانــی کاتولیک 
ــتم و  ــرن هش ــتوفی در ق ــداهلل مس ــتم ، حم ــرن هش ــون در ق ــی پوردن از اهال
������  کــه از تبریــز دیــدن کردنــد از آبادانــی، وفــور نعمــت، کاال هــای متنــوع، 
نوشــته هایی  گفته انــد،  ســخن ها  ســود آور  ســوداگری های  و  بازرگانــی 
از ایــن دســت کــه در آن از حجــم بــاالی مبــادالت و بازرگانــی ســخن 
می گویــد، بــازاری می طلبــد بــزرگ بــا دکان هــا و راســته ها و کاروانســراهایی؛ 
ــرن  ــه در ق ــی ک ــّیاح مراکش ــه س ــه ابن بطوط ــود چنانک ــاخته می ش پس س
ــازان  ــازار غ ــام ب ــه ن ــزرگ ب ــازاری ب ــد از ب ــدن می کن ــز دی ــتم از تبری هش
ســخن بــه میــان مــی آورد، کالویخــو فرســتاده پادشــاه اســپانیا در قــرن نهــم 
از دکان هــا و بازارهــا و کاروانســراهای تبریــز ســخن می گویــد و ایــن همیــن 
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بــازار بــزرگ تبریــز اســت، همیــن بــازاِر یــک کیلومتــری کــه دارای راســته، 
تیمچــه، کاروانســراها، ســراها، داالن هــا، مســاجد و حمــام و مدرســه بــوده کــه 
هر کــدام کارکــرد خــودش را دارد، زیبایی هــای خــودش را دارد، شــگفتی های 
ــا بعــد  ــن را قرن ه ــن ســبک و ســیاق، کــه ای ــا ای ــه ب ــا ن خــودش را دارد� ام
ســاختند� تیمچــه: مســّقف اســت بــا دری محکــم از ســه طبقه کــه انبــار  دارد 
و حجــره دارد و محــل اســتراحت� راســته: بی هیــچ دری محــِل رفــت و آمــد 
ــرای عبــور و مــرور  ــا پنــج متــر عــرض دارد و فقــط ب عمومــی اســت، ســه ت
مــردم اســت، ســرا و کاروانســراها در حاشــیه ســاخته شــده اند بــا دو ســه در 
خروجــی بــه بدنــه اصلــی بــازار و حاشــیه بــازار بــرای ورود کاال و چارپایــان�

ــش  ــای زیبای ــری و نورگیره ــقف آج ــا و س ــن حجره ه ــا، همی  همین ه
ــران،  ــازار سرپوشــیده ای همیــن معمــاری شــگفتش آن را کــرده بزرگتریــن ب
بزرگتریــن ســازه آجــری مســّقف جهــان کــه از بخــت اش بــر ســر راه ابریشــم 
ــا  ــود، نگاه ه ــی ش ــدان م ــت آن دو چن ــس اهمی ــت، پ ــه اس ــرار گرفت ــم ق ه
ــان دارد  ــار و پــودش جری ــه ســویش بیشــتر اســت، زندگــی و پویایــی در ت ب

کــه باعــث می شــود هــر آدم کــه از دیربــاز تــا همیــن 
حــاال تنهــا یــک بــار تبریــز را دیــده اســت از بــازارش 
بگویــد، از روح زندگــی کــه در تک تــک آجرهــای 
قدیمــی اش  دیــده می شــود، امــا در کنــار ایــن همــه 
ــی  ــودن گاه ــا ب ــده و پوی ــور نعمــت، زن ــا، وف آبادانی ه
ــی  ــال ۱۱۵۸ شمس ــه در س ــردد چنان ک ورق برمی گ
ــز را  ــن ســال تبری ــه ای ســهمگین در ای برگشــت� زلزل
ــود  ــی ب ــه مکان های ــازار از جمل ــرد� ب ــون ک ــن فیک ک
ــی  ــرای کم ــد ب ــر آم ــتی ب ــد� دس ــب ش ــه تخری ک
تیمــارداری اش، نجــف قلــی خــان ُدنَبلــی حاکــم تبریز� 
ــی  ــا م ــده و پوی ــان زن ــز همچن ــازار تبری ــد از آن ب بع

ــرک  ــت و تَ ــت و ریخ ــه ای شکس ــم گوش ــر ه ــد، اگ ــان می ده ــد و ن چرخ
برداشــت دیگــر دســتی نجنبیــد بــرای مداوایــش، بــرای کمــی نوازشــش فقــط 

ــه ثبــت یونســکو رســید�  ــا کمــک دوســتدارانش ب در ســال ۱۳۸۹ ب
»مگــر نــه ایــن کــه بــازار  ســتون فقــرات شــهر اســت، نبــض اقتصــادی آن؛ 
ــرای وقــوع خاطــرات جمعــی؛ کاســِب  ــرای عرضــه کاالهــا، جایــی ب جایــی ب
بــازار حبیــب خداســت، کســبه بــازار فقــط داد و ســتد نمی کننــد، نگاهشــان 
ــان  ــای بازاری ــا و خرج ه ــرا، عزاداری ه ــرای فق ــزان ب ــم دارد، گلری ــرّوت ه م

گویــای همیــن مفاهیــم در هــم تنیــده بــازار اســت�«
 پــس احتیــاج بــه تیمــار داری بیشــتری دارد، مثــال شــبیه کلیســای نتــردام  
از زمــان ثبتــش در یونســکو نم نــم امــا مــداوم تعمیــر و بــاز ســازی اش کننــد، 
ــازار را در  ــِب ب ــِل کاس ــش دخ ــای آت ــِی زبانه ه ــی معمول ــک اتصال ــا ی ــا  ب ت
ــاق  ــم اتف ــد می دانی ــاورد، هر چن ــار نی ــه ب ــاردی ب ــارت میلی ــا خس ــاورد، ت نی

ــا آن همــه مراقبــت،  بخواهــد بیفتــد می افتــد چــه کلیســای نتــردام باشــد ب
ــر روزی  ــر، اگ ــا دل اســت دیگ ــت، ام ــچ مراقب ــز باشــد بی هی ــازار تبری چــه ب

روزگاری بــه وجدانــش ســری زد، کمــی آرام گیــرد�
ــازار  ــن ب ــود ای ــاختن ب ــال س ــردام در ح ــه کلیســای نت ــی ک طــی دو قرن
وجــود داشــت، شــاهدش دیــدار ســّیاحان غربــی و شــرقی از ایــن بنــا بــود و 
نوشته هایشــان کــه ســندی اســت مکتــوب در دســترس� نتــردام ســال ها بعــد 
ــرار گرفــت،  ــوازش سیاســتمداران و هنرمنــدان ق از ســاختش، بارهــا مــورد ن
چندیــن بــار بازســازی شــد، جشــن ها برگــزار شــد، برو بیاهایــی راه انداختنــد 
تــا فرامــوش نشــود و فرامــوش نشــد، امــا بــازار تبریــز  بــا همــه ی هــم ِســن و 
ســال بــودن بــا کلیســای نتــردام، بــا همــه بــزرگ بودنــش نــه سیاســتمداری 
بــه خــود دیــد، نــه هنرمنــدی، نــه یــادی و نــوری و نوایی؛ بــازار تبریــز چندین 
ده ســال اســتوار و پابرجــا بی هیــچ عصایــی راه خــودش را مــی رود، چرخــش 
مــدام می چرخــد بــرای اقتصــاد شــهرش، مردمــش، بــرای ســرزمینش، 
ــاف  ــتیک هایش ص ــر الس ــا دیگ ــی، ام ــچ درنگ ــتراحتی، بی هی ــچ اس بی هی
ــه  ــر ب ــا س ــزی ب ــش ترم ــا نی ــه ب ــده اند ک ش

ــورد�  ــه خ ــورد ک ــن می خ زمی
ــن  ــر ای ــت ۱۳۹۸، خب ــم اردیبهش هجده
ــازار تبریــز در  ــه عمیــق: »ب ــاه امــا ن ــود کوت ب
ــرات  ــازار ســتون فق ــش ســوخت«  آخــر ب آت
ــهر�  ــک ش ــنامه ی ــت، شناس ــهر اس ــک ش ی
ســتون  بســوزد،  اگــر  کســی  شناســنامه 
ــه درد  ــدا ک ــه خ ــرد، ب ــش بگی ــش آت فقرات
دارد، دل  آه  دارد،  اشــک  دارد،  بغــض  دارد، 
ــض  ــوخت، بغ ــّده ای س ــوختن دارد��� دِل ع س
عــّده ای شکســت، اشــک عــّده ای در آمــد، 
ــدی؛  ــه امی ــود و ن ــی ب ــه دلگرم ــد، ن ــی تپی ــه دل ــد، ن ــه دســتی جنبی ــا ن ام
همــه  می دانیــم ایــن گربــه ی  ســر در گریبــان، تحریــم اســت، منــزوی اســت، 
ــده  ــه امیــد زن ــازار ب ــده اســت، ب ــه امیــد زن ــدارد، امــا آدم ب ــای ایســتادن ن ن
اســت، ایــران بــه امیــد زنــده اســت، کاش نهــادی بــود، شــرکتی، موسســه ای، 
مردمــی، کاش دســتی از آســتین در می آمــد تنهــا بــرای کمــی خاطره بــازی، 
بــرای کمــی دلــداری، کمــی تســالی خاطــر امــا اصــال انــگار میراثــی نبــوده و 

ــد�  ــه خوابن ــگار هم نیســت، اصــال ان
» امانوئــل مکــرون« رئیــس جمهــور فرانســه دســتور داده کلیســای نوتــردام 
پاریــس در طــول مــدت پنــج ســال بــه صــورت کامــل بازســازی و مرمت شــود 

و از ایــن آتش ســوزی بــه عنــوان یــک فرصــت اســتفاده شــود�
این جا ایران است، نه کسی قولی می دهد

نه کسی روی قولش می ماند�

 بازار تبریز  با همه ی هم ِسن و سال بودن 
با کلیسای نتردام، با همه بزرگ بودنش نه 
سیاستمداری به خود دید، نه هنرمندی، نه 

یادی و نوری و نوایی؛ بازار تبریز چندین 
ده سال استوار و پابرجا بی هیچ عصایی راه 

خودش را می رود
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ــت� از  ــار اس ــل به ــم در فص ــوان آن ه ــت مری ــراق در  طبیع ــفر، ات ــد س قص
تهــران و ســایر نقــاط کشــور در خانــه معلــم مریــوان ســاعت ۹:۳۰ گــروه بــه هــم 
رســید� از این جــا، قصــد دیــدار از روســتای اورامــان تخــت ) هــه ورامــان( یکــی 
از روســتاهای تاریخــی ایــران در شهرســتان ســروآباد را داریم� روســتاهای ســرپیر، 
کالــه، رودبــر، بلبــر، ژیــوار، نــاو، نویــن و لهــون مجموعــا اورامان تخــت را تشــکیل 
می دهنــد� پیشــینه زندگــی انســان در اورامــان بــه دوران پارینــه ســنگی و هــزاران 
ســال پیــش بــاز می گــردد کــه قدمــت روســتاها و فرهنــگ مردمــان ایــن دیــار 

خــود نمایانگــر ایــن موضــوع اســت� 
در مســیر، از روســتای دربنــد دزلــی بــا صخره هــای بلنــد و دره هــای پوشــیده 
از جنگل هــای بلــوط و جاده هــای پــر پیــچ و خــم گذشــتیم تــا بــه  منطقــه ژاالنه 
رســیدیم� مکانــی در  صفــر مــرزی ایــران و عــراق� جایــی کــه نــگاه  بــه زندگــی 

رنــگ و بــوی دیگــری دارد� 
ــای کردســتان مشــاهده می شــود� طرحــی  ــار طــرح انســداد مرزه ــوز آث هن
کــه از پائیــز ســال ۱۳۸۷ و هم زمــان بــا دیگــر مرزهــای غربــی و شــرقی کشــور 
مــراودات مــرزی را به شــدت می پایــد� این جــا معــاش مرزنشــینان بــرای مــراوده 

کاال بــا طــرف عراقــی از طریــق کولبــری اســت� 
مــردم محلــی مناطــق کردنشــین بــه افــرادی کــه بــه حمــل جنــس بــردوش 

ــد�  ــر می گوین ــد، کولب ــادرت می ورزن ــرزی مب ــط م ــرف خ ــن دو ط ــود بی خ
ــاه و  ــتان، کرمانش ــی، کردس ــان غرب ــتان های آذربایج ــتر در اس ــران بیش کولب
سیســتان و بلوچســتان مشــغول بــه کار هســتند� شــغلی طاقت فرســا کــه از روی 

ــان دارد� ــز جری ــال دســتمزدی ناچی ناچــاری و در قب
ــا  ــران ی ــت کولب ــر روی پش ــوارض و ب ــت ع ــدون پرداخ ــر ب ــورد نظ کاالی م
ــه داخــل  ــرزی ب ــوان بارکــش از مناطــق ســخت گذر م ــا حی ــق حمــل ب از طری

ــود� ــل می ش ــرزی منتق ــتاهای م ــهرها و روس ش
در ادامــه مســیر، کــوره راه هــای عبــور کولبــران در نقطــه صفــر مــرزی کامــال 
نمایــان اســت� پیــچ جــاده را کــه پشــت ســر گذاشــتیم، بــه روســتای اورامــان 
ــه  ــی ک ــای آب ــا پنجره ه ــی ب ــی آن و خانه های ــاری پلکان ــیم� معم تخــت می رس
در شــیب ســاخته شــده اند، اصلی تریــن مشــخصه ایــن اقلیــم بــه شــمار مــی رود، 
مشــخصه ای کــه در چنــد ســال اخیــر و بعــد از تبدیــل ایــن روســتا بــه شــهر، در 
حــال گســترش بــه ســمت مســیر جــاده و تغییــر معمــاری از عمــودی  به ســمت 

خطــی و افقــی اســت� 
ــا  ــتا ب ــعه روس ــبک توس ــن س ــد ای ــر نمی رس ــه نظ ــی ب ــاهده اجمال در مش
اســتانداردهای فرهنگــی منطبــق باشــد� به گفته ســاکنان محلــی، از گذشــته های 
ــه  ــا ک ــط برخــی خانه ه ــه و فق ــه کار می رفت ــا ب ــرای پنجره ه ــی ب ــگ آب دور، رن

اتراق در طبیعت ناب کردستان

مریــوان 
آن سوی خیال

   ساناز رشیدزاده
عکس: سروش نفیسی
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درباره این برنامه
برای چندمین سال پیاپی اداره کل میراث فرهنگی،  
صنایع دستی و گردشگری استان کردستان با هماهنگی 
سیدمحسن علوی مدیرکل این سازمان و حمید 
اسکندری معاون گردشگری چهارمین تور آشناسازی 
طبیعت گردی کردستان را برای روزنامه نگاران 
و برنامه ریزان تورهای گردشگری در هفته دوم 
اردیبهشت ماه در منطقه مریوان و بخشی از اورامان 
برگزار کرد.

این برنامه به سرپرستی آوات مکاری و با همکاری 
آژانس خدمات گردشگری و مسافرتی ساناپرواز 
مریوان برای معرفی جاذبه های گردشگری و طبیعی 
شهرستان های مریوان و سروآباد برگزار شد.

 نسرین ایرانی مدیر آژانس ساناپرواز، دانا حیدری مدیر 
اجرایی و راهنمای فم تور مریوان و سروآباد و گروه 
همکارانشان با پوشش های رنگارنگ کردی از همان 
لحظه نخست نوید سفری لذت بخش را به ما می داد .
 همراهی حرفه ای آوات مکاری رییس توسعه گردشگری  
و همکارانشان در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان در تمام لحظات تور، روحیه 
همدلی و اتحاد را در این گروه بازتاب می داد.

دی
نگر

یرا
و ا

فر 
س

 روستای اورامانات   
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متعلــق بــه ســادات اســت بــا رنــگ ســبز رنگ آمیــزی می شــد�  امــا ایــن ســنت 
ــیاری از  ــداد بس ــت و تع ــی رف ــه فراموش ــر ب ــال های اخی ــز در س ــی نی اورامان

ــوند�  ــده می ش ــی دی ــای رنگ ــا پنجره ه ــاز ب ــای نوس خانه ه

اورامان تخت و آیین کومسای پیرشالیار ½
در ایــن روســتا از آرامــگاه و چله خانــه  پیــر شــالیار، از بــزرگان و مبلغــان دیــن 
ــاه در هــر  ــل از نیمــه اردیبهشــت م ــه قب ــن جمع ــم� آخری ــدن کردی اســالم دی
ســال اورامــان میزبــان گردشــگران زیــادی اســت کــه بــرای دیــدن مراســم چنــد 
ــا  ــد  و ب ــدان دف می نوازن ــد� مری ــه می آین ــن منطق ــه ای ــای ب ــاله کومس هزارس
غــذای مخصــوص محلــی پذیرایــی می شــوند� آییــن ذکــر شــده از ســالروز پیونــد 
پیــر شــالیار بــا دختــر حاکــم بخــارا بــه یــادگار مانــده اســت� در پایــان مراســم 
ــد  ــا ســال بع ــه، ســنگ ت ــن منطق ــردم ای ــاور م ــه به ب ســنگی را می شــکنند ک

ــدون شکســتگی می شــود�   ــاره ســالم و ب دوب
نهــار، نــان خوشــمزه محلــی کالنــه همــراه بــا کبــاب و آش دوغ در رســتورانی 
کنــار آبشــار دوقلــوی  بِلِبــر بــه نــام بِلِچمــه ســرحالمان آورد، ایــن دو آبشــار بــه 
ــور روســتای هجیــج  ــد� در ادامــه ســفر بعــد از عب ــه ســیروان می پیوندن رودخان
ــدار از  ــلین می رســیم� دی ــه روســتای ِس ــاو، ب ــن - no iin - و ن و روســتاهای نوی
چشــمه پــر آب بـِـل و قایق ســواری بــر روی رودخانــه ســیروان، برنامــه ای بســیار 
ــا طبیعــت زیبــا و خــاص منطقــه، از دیدنی هــای جــذاب  ــود کــه ب پرهیجــان ب

بــرای گردشــگران اســت�   
ــان را  ــور توجه م ــای گرگ ــا قفس ه ــری ب ــرد ماهیگی ــت، م ــیر برگش  در مس
جلــب می کنــد� مثــل جنوبی هــا، ماهی گیــری در ایــن منطقــه بــا گرگــور انجــام 
می شــود� گرگــور یــا ِخیــه، قفســی اســت کــه معمــوال در بنــادر حاشــیه خلیــج 
فــارس قبــال بــا تــور و االن بــا ســیم های ظریــف و در کردســتان از چــوب بافتــه 
می شــود و ماهــی از دهانــه تنــگ آن وارد شــده و راه خــود را گــم کــرده و در دام 

ــد�    ــاد می افت صی

اتراق در سلین ½
 شــب را در ِســلین اتــراق کردیــم� روســتایی در کنــار دریاچــه، پدیــد آمــده از 

احــداث ســد داریــان� عصرانــه در رســتوران قلــواز، بــا ماســت و کلوچــه ای بــه نــام 
کولیــره ناوســاجی و نــان برســاق پذیرایــی شــدیم کــه عطــر مســت کننده و طعــم 

مانــدگار آن بــه یــاد ماندنــی اســت�
پــس از آن، مســابقه طناب کشــی و رقــص محلــی شــاد برگــزار شــد تا بــا آداب 
و رســوم منطقــه آشــنایی بیشــتری پیــدا کنیــم� کلمــه »هه لپه رکــی« کــه بــه 
همــان رقــص کــردی گفتــه می شــود بــه معنــای حــرکات مــوزون  و جنبــش بــا 
نمــادی از حــرکات جنگــی اســت� ایــن حرکات ریشــه در آییــن، مذهب و مســایل 
دینــی و اجتماعــی آریایی هــا و ســنت های زرتشــتی دارد� گرفتــن دســت ها نشــانه 
اعتمــاد، دســتمال گرفتــن نفــر اول نشــانه برابــری، وجــود زنــان در رقــص نشــانه 
اهمیــت نقــش زنــان در اجتمــاع و کوبیــدن پــا بــر زمیــن نشــانه اهمیت بــه زمین 

و وطــن وصــدای دســته جمعــی نشــانه ای برای ترســاندن دشــمن اســت�
صبــح روز بعــد و پــس از صــرف صبحانــه بــه روســتای چــور می رویــم� ایــن 
روســتا رو بــه روی ســه راهــی جــاده اورامانــات بــه مریــوان قــرار دارد� در چــور، 
کــودکان بــا لباس هــای رنگارنــگ و خوانــدن شــعرهای کــردی و رقــص کــردی 
ــردی  ــرای اردو و طبیعت گ ــتا ب ــن روس ــدند� ای ــان ش ــروه نمای ــش روی گ پی
ــام قلعــه ســنگی، هــر  ــه ن ــه ای ب ــه قل ــه دلیــل نزدیکــی ب فوق العــاده اســت و ب
ــه تولیــد  ــه این جــا می آینــد� روســتای چــور ب ســاله تعــداد زیــادی کوهنــورد ب
ــداری مشــهور اســت  ــورداری و دام ــن زنب ــی و هم چنی ــات گیاه ــا و عرقی داروه
و مراســم برافروختــن آتــش همــراه بــا رقــص و پایکوبــی ایــن روســتا در نــوروز 

بســیار دیدنــی اســت�
ــورد  ــی درم ــن روســتا  نکات ــه ای ای ــاری، شکســته بند حرف ــداهلل غف ســید عب
تشــخیص شکســتگی و روش درمــان را بــا گویــش زیبای کــردی برایمــان توضیح 

داد�  
  در ادامــه ســفر بعــد از عبــور از روســتای برقلعــه بــه اقامتــگاه بنــار نشــینگه 
رســیدیم کــه در ضلــع غربــی دریاچــه زریبــار قــرار دارد� بعــد از صــرف نهــار و 
کمــی اســتراحت، بــرای دیــدن شــهر لک لک هــا در روســتای دره تفــی بی تــاب 
بودیــم� روســتایی آرام کــه ایــن پرنــدگان مهاجــر در کوچه هــای آن و بــر بــاالی 

ــه  ســاخته اند�  ــوط الن ــان بل ــرق و درخت ــای ب تیرک ه
ــده، در  ــتان و ج ــیر در عربس ــق گرمس ــه مناط ــوچ ب ــیر ک ــا در مس لک لک ه

شهر لک لک ها در روستای دره تفی   دریاچه سد گاران در مسیر جاده مریوان به سقز منطقه سرشیو     عکس: رامین حشمتی  
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دره تفــی توقــف می کننــد و رفتــار تــوام بــا مهربانــی مــردم روســتا آن هــا را بــه 
مانــدن ترغیــب کــرده اســت� به همیــن خاطــر مردمــان ایــن دیــار بــه ایــن پرنــده 

ــد�   ــق می گوین ــردی، حاجــی لق ل ــش ک ــه گوی ــا ب ــک ی مهاجــر حاجــی لک ل
ــا تالش هــای   مقصــد بعــدی مــا روســتای ینگیجــه اســت، روســتایی کــه ب
آقــای آزادی دهیــار روســتا و اقدامــات ارزنــده ایشــان در بحــث آمــوزش و درس 
ــن  ــری و انجم ــایت پرنده نگ ــیس س ــه، تاس ــاخت کتابخان ــان، س ــدن جوان خوان
ــگری در  ــه گردش ــتای نمون ــوان روس ــه عن ــوان ب ــای مری زیســت محیطــی چی

منطقــه انتخــاب شــده اســت�
ــار ( و قایق ســواری  ــوار )زریب ــدن غــروب دریاچــه زری ــا شــوق دی  در ادامــه ب
بــر روی ایــن دریاچــه زیبــا راهــی بخــش تفریحــی ایــن دریاچــه شــدیم� دریاچــه 
زریبــار بزرگتریــن دریاچــه آب شــیرین کشــور اســت کــه  آب آن از چشــمه های 
ــه  ــود� ۳۱ گون ــن می ش ــاران تامی ــرف و ب ــارش ب ــه و ب ــف دریاچ ــوش ک خودج
پرنــدگان مهاجــر و  آبزیــان و پوشــش گیاهــی متنــوع ایــن دریاچــه بســیار جذاب 
و دیدنــی اســت� جزیره هــای متحــرک کــه از ریشــه های بــه هــم پیوســته نــی و 
گیاهــان حاشــیه دریاچــه تشــکیل شــده و بــا جریــان آب و بــاد حرکــت می کنند، 

چشــم هــر بیننــده ای را بــه خــود جلــب می کننــد� 
بعــد از قایــق ســواری و دیــدن غــروب بســیار زیبــای زریبــار راهــی اقامتــگاه 
شــدیم و پــس از خــوردن شــام و رقــص زیبــای کــردی توســط گــروه هنرمنــدان 
ــار  ــار دریاچــه زریب ــی اقامتــگاه بوم گــردی کــه در کن کــرد، در اتاق هــای کاهگل
بــود اتــراق کردیــم تــا خاطــره یــک روز بــه یــاد ماندنــی دیگــر در کردســتان زیبــا 

را مــرور کنیــم�
ــقز  ــمت س ــه س ــوان ب ــیر مری ــه در مس ــی گاران ک ــل تاریخ ــوم، از پ  روز س
ــده و در دوره  ــا ش ــانیان بن ــل گاران در دوره ساس ــم� پ ــدن کردی ــرار دارد دی ق
صفویــه مرمــت شــده اســت� بازدیــد از ســد و ســایت جــت اســکی گاران، آبشــار 
گویلــه  gavileh بــا ارتفــاع بیــش از ۵۰ متــر،  صــرف نهــار در طبیعــت و آفــرود از 
برنامه هــای جــذاب ایــن تــور گــردش بــود کــه مــا را هماننــد روزهــای گذشــته در 

جاذبه هــای ایــن اســتان بکــر و سرســبز غــرق کــرد�  
بــه گفتــه آقــای جالــب ســخن کارشــناس جنگل هــا و مراتــع ســازمان محیــط 
زیســت، در کل ایــران ۱۲ میلیــون هکتــار جنــگل داریــم کــه ۳۲۰ هــزار هکتار در 

اســتان کردســتان قرار دارد�  
بیشــتر شهرســتان های اســتان کردســتان طبیعتــی بــا مراتــع گســترده دارد و 
مریــوان بــا بیــش از۹۰ هــزار هکتــار ســطح جنــگل و ســروآباد بــا بیــش از۵۰ هزار 

هکتــار بیشــترین جنگل هــا را دارا هســتند� 
ــه  ــد ک ــرار دارن ــرس ق ــای زاگ ــوزه جنگل ه ــق در ح ــن مناط ــای ای جنگل ه
ــی-  ــه اصلــی بلــوط ) ایران ــا پوشــش ســه گون ــوط ب ــه صــورت جنگل هــای بل ب
ــت از  ــوان حفاظ ــه عن ــه ب ــن منطق ــای ای ــت � به جنگل ه ــِول ( اس ــازودار- وی م
آب و خــاک نــگاه می شــود و از نظــر اقتصــادی مــورد توجــه نیســت و در حــدود 
۴۰ درصــد آب  شــرب ســدهای ایــران از جنگل هــای زاگــرس تامیــن می شــود� 
ــه دخــل و تصــرف و  ــان ب ــدام از ایرانی ــه هر ک ــد ک ــن را می طلب ــر، ای ــن ام همی
ــد، حساســیت نشــان  آتش ســوزی هایی کــه در جنگل هــای غــرب پیــش می آی
ــه  ــک و بَن ــادام، زالزال ــی، ب ــرا  و درختچه هــای گالب ــَون و  اَف ــان َگ ــد� درخت دهن
کــه بــه زبــان محلــی کــردی قســقوان گفتــه می شــود نیــز از گونه هــای گیاهــی 
منطقــه هســتند� از شــیره ای کــه از درختــان بنــه گرفتــه می شــود در بیــش از 
۱۸۰ نــوع مــاده مهــم آرایشــی، بهداشــتی و خوراکــی اســتفاده می شــود و چــون 
متاســفانه در ایــران  امکانــات فــرآوری ایــن مــاده وجــود نــدارد، بــه صــورت خــام 

ــه کشــورهای دیگــر صــادر می شــود �        ب
در روز پایانــی ســفر بــه مریــوان از هتــل زریبــاز، مــوزه کــردواری و بــازار مریوان 
دیــدن کردیــم و دوخــت کالش کــه نوعــی پاپــوش دســتباف اســت را از نزدیــک 
دیدیــم و بــا هنــر مردمــان هورامــان آشــنا شــدیم� تولیــد گیــوه در روســتاهای 
ــام گیــوه  ــه ن ــه نــوع خاصــی از گیــوه مربــوط می شــود کــه ب منطقــه بیشــتر ب
ــز  ــان از مراک ــج در هورام ــتای هجی ــهرت دارد� روس ــا »کالش« ش ــره ای« ی »زی
قدیمــی و مهــم تولیــد ایــن نــوع گیــوه بــوده اســت�  امــروزه صدهــا نفــر از زنــان 

منطقــه هورامــان و مریــوان  بــه کار گیوه بافــی مشــغول هســتند� 
ــا  ــید و ب ــان رس ــه پای ــات ب ــه اورامان ــوان و منطق ــه مری ــفر ب ــار روز س چه
ــای  ــوازی کرده ــای مهمان ن ــمند و گرم ــیرین و ارزش ــرات ش ــاری از خاط کوله ب
ــن  ــات و مشــاهدات مان از ای ــا  تجربی ــان راهــی شــهرهای خــود شــدیم ت مهرب
اســتان غنــی از فرهنــگ را بــه دیگــر هموطنــان انتقــال دهیــم و شــاهد رونــق 

ــا باشــیم�      ــن اســتان زیب صنعــت گردشــگری در ای

چشمه بل و بازدیدکنندگان بر روی  رودخانه پشت سد داریان   روستای بلبر   



َسقالَکـسار
دریاچه ی 

پاکیزه شامل
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»َسقالَکسار« همانند نامش، عجیب است و مرموز، نمی دانم؛ شاید به همین 
دلیل شهرام مکری فیلم »ماهی و گربه«  را به این مکان آورد و در چرخشی 
دایره وار تصویر زیبا و مبهم دریاچه را به رخ کشید. بعد از دیدن این فیلم، 

حتما برایتان جالب خواهد بود تا بدانید این دریاچه رویایی و این مکان 
بی مانند کجاست.

 این جا طبیعت به معنای واقعی کلمه برایتان نغمه خوانی خواهد کرد و آدمی 
را به اصل خویش نزدیک.  

 ۱۵ کیلومتر که از رشت به سمت بقعه آقا سید شریف دور شوید در نزدیکی 
شهرستان شفت روستایی به نام سقالکسار و دریاچه ای با همین نام 

چشم نوازی می کند.
 این دریاچه یکی از بزرگترین دریاچه های منطقه آقا سید شریف در 

دهستان الکان است که در قدیم برای پرندگانی چون لک  و سار محل 
آب خوری بوده و بر همین اساس سقالکسار نام گرفته است.

 این جا می توانید زیبایی های طبیعت را ببینید و بشنوید و این زیباترین 
نغمه ای است که برای فرار از شلوغی و پیچیدگی شهر می توانید انتخاب 

کنید و از انتخاب تان سرمست شوید.
 سال ها پیش به علت کاهش بارندگی و کمبود آب، با ورود به منطقه، تنه 
درختان سر از آب بیرون آورده دیده می شد که صحنه بی نظیر و جذابی 

بود تا آدمی را ببرد به داستانی خیالی و ژرف و دور کند از این همهمه پوچ 
روزمره . کمی جلوتر نیز کلبه ای نارنجی رنگ میان دریاچه بود که روح 

را می برد به جهان نقاشی های امپرسیونیسم؛ خانه ای که توسط  محلی ها 
ساخته شد تا در زمان پرآبی زیر آب پنهان شود و با پایین آمدن سطح آب 

خودنمایی کند و صحه ای شود بر رمز و راز دریاچه.

 بارندگی های اخیر سطح آب دریاچه سقالکسار را به میزان قابل توجهی 
افزایش داده است و عالوه بر پنهان کردن کلبه و تنه درختان قدیمی زیر 

آب، درختان سر به فلک کشیده کنار آب را نیز تا نیمه از نظرها پنهان کرده 
است که البته جذابیتی دوچندان به منطقه داده است. عالوه برآن، درختان 

جنگلی دور تا دور دریاچه را فرا گرفته اند و محلی شده اند برای اقامت 
یک روزه در دل طبیعت و حیواناتی  مانند گاوهای اهلی که همیشه در چرا 

هستند متفاوت می کنند پیک نیک جذاب یک روزه تان را.
 این دریاچه بسیار پاکیزه است. در بدو ورود پول ناچیزی از مهمانان گرفته 

می شود و پالستیک زباله ای تحویل شان داده می شود و هنگام خروج اگر 
پالستیک زباله با زباله هایش تحویل داده شود پول گرفته شده بازگردانده 

می شود. همین سیاست به نظر کوچک، خردی را پشتوانه دارد که باعث شده 
طبیعت دریاچه بکر و پاکیزه بماند.

اگر اهل کمپینگ هستید کوله سفرتان را به دوش بیندازید و سفر را آغاز 
کنید. این جا برای برپا کردن چادر امن است و جذاب . اگر هم اقامت در چادر 

را نمی پسندید، اطراف سقالکسار اقامتگاه های بوم گردی کم نیستند.
درست است که سفر در بهار و تابستان به این منطقه راحت تر و جذاب تر 
است اما شاید شلوغی اطراف دریاچه در این فصول کمی آزرده خاطرتان 

کند پس سعی کنید پاییز و زمستان سقالکسار را از دست ندهید. انعکاس 
نارنجی درختان در پاییز هم کم از سبزیشان در بهار ندارند.  

از هرچه بگذریم، از کافه دریاچه و چای شمال نمی توان گذشت، تماشای 
دریاچه از طبقه دوم کافه همراه با طعم گس چای شمالی خود جزو 

جذابیت های این منطقه است تا ورودتان را به رویا باور کنید.

۱۷

۹۸
اد 

رد
 خ



۱۸

۷۷
ره 

ما
 ش

  

اردبـیـل
قطـب گردشگری 
تندرستی 

طبیعت ارتفاعات فندوقلو   
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اســتان اردبیــل در شــمال غربــی ایــران حــدود ۱/۰۹ درصــد مســاحت کل 
ــه جاذبه هــای طبیعــی اش شــهرت دارد� کشــور را تشــکیل می دهــد و ب

 از شــمال بــا جمهــوری آذربایجــان، از جنــوب بــا اســتان زنجــان، از غــرب 
بــا اســتان آذربایجــان شــرقی و از شــرق بــا اســتان گیــالن همســایه اســت� ۵  
شهرســتان ایــن اســتان حــدود ۳۶۹  کیلومتــر بــا کشــور جمهــوری آذربایجان 
ــاد، مغــان  ــارس آب ــه نام هــای پ مــرز مشــترک دارد و دارای ۱۰ شهرســتان ب
ــرعین  ــر و س ــال، کوث ــر، خلخ ــن، نی ــهر، نمی ــوار، مشکین ش ــی(، بیله س )گرم

بــوده و مرکــز آن شهرســتان اردبیــل اســت�
ــد�  ــه دارن ــدی دیرین ــم پیون ــا ه ــی ب ــگری طبیع ــل و گردش ــتان اردبی اس
ــاع،  ــر ارتف ــا ۴۸۱۱ مت ــبالن ب ــتانی س ــوده کوهس ــم ت ــت بدانی ــی اس � کاف
۱۱۰چشــمه معدنــی دارد کــه ۷۵ چشــمه آن آب گــرم و ۳۵ چشــمه آن آب 
ــت�  ــی اس ــگری درمان ــب گردش ــا قط ــل این ج ــن دلی ــه همی ــت� ب ــرد اس س
۱۶مجتمــع آب درمانــی، ۳۷ منطقــه نمونــه گردشــگری، ۱۲ روســتای هــدف 
گردشــگری، ۵۲ روســتای دارای قابلیــت طبیعــی و تاریخــی، ۷۵ هــزار نفــر 
ــر  ــی و ۳۹ دفت ــز اقامت ــه و ۲۱۷ واحــد مرک ــا ۴۳ طایف ــت عشــایری ب جمعی

ــی بیــن راهــی اســت � ــات مســافرتی و۲۳ واحــد مرکــز پذیرای خدم

ــی هــم به عنــوان یکــی از ۲۱  ــن اردبیل ــی شــیخ صفی الدی مجموعــه جهان
اثــر تاریخــی ثبــت شــده در یونســکو در اســتان اردبیــل قــرار دارد و حــدود 

۹۲۰  اثــر ثبــت شــده ملــی در کشــور،۱۲۰ امامــزاده و ۱۱ مــوزه دارد � 
موقعیــت خــاص جغرافیائــي اســتان اردبیــل ســبب شــده اســت کــه ایــن 
اســتان در فصل هــاي ســرد ســال تحــت تاثیر تــوده هواهــاي مهاجر از شــمال، 
شــمال غــرب و غــرب قــرار گیــرد� در فصــل تابســتان نیــز گاهــي ســامانه هاي 
ــن  ــتانه را در ای ــاي تابس ــذارد و بارندگي ه ــر می گ ــي تاثی ــار باران زائ ــم فش ک
مناطــق باعــث مي شــود� بخش هائــي از اردبیــل همــواره تحــت تاثیــر اقلیــم 
خــزري اســت� دریــاي خــزر در شــرق اردبیــل بــر شــرایط دمائــي و رطوبتي آن 
تاثیــر می گــذارد و موجــب تعدیــل آب و هــوا در ایــن مناطــق مي شــود� اســتان 
ــع  ــدل تشــکیل شــده و به تب از دو بخــش کوهســتاني ســرد و جلگــه اي معت

عوامــل طبیعــي و جغرافیائــي، داراي تنوعــات اقلیمــي قابــل توجــه اســت�
تنــوع تولیــد صنایــع دســتی، اســتان اردبیــل را در زمــره اســتان های مهــم 

و فعــال تولید کننــده محصــوالت صنایــع دســتی کشــور قــرارداده اســت�

 بیــش از ۵۰ نــوع محصــول صنایع دســتی در مناطــق روســتایی ، عشــایری 
ــارج از کشــور  ــای داخــل و خ ــه بازاره ــد و ب ــل تولی ــتان اردبی و شــهری اس
ــوالت  ــواع محص ــم ، ان ــند ، جاجی ــم ، مس ــی، گلی ــی ، ورن ــود� قال ــه می ش عرض
چرمــی و �����از جملــه تولیــدات مهــم صادراتــی بــه خــارج از کشــور بــه شــمار 

مــی آیــد�
ــدان طبعیــت  ــراي عالقه من ــل ب ــی بســیاری از مناطــق طبیعــی اردبی حت
ــل  ــه قاب ــتاي آلیل ــای روس ــان قابلیت ه ــن می ــت� در ای ــده اس ــناخته مان ناش

توجــه اســت�
روســتاي آلیلــه در ۱۰ کیلومتــري شــرق شهرســتان گرمــي بــه ســمت مرز 

ایــران و جمهــوري آذربایجــان قابلیت هــای منحصــر به فــرد دارد�
ــافران  ــه مس ــوط ب ــاالً مرب ــه احتم ــزرگ و تاریخــي ک ــتان ب ــود گورس وج
ــاعد و  ــي مس ــرایط آب وهوای ــز ش ــت و نی ــو« اس ــم »اپیک یول ــاده ابریش ج
ــا مناطــق دیگــر، وجــود غــار و یخچــال طبیعــي ، نظــام طبیعــي  متفــاوت ب
ــتاي  ــمال روس ــات ش ــه، ارتفاع ــن منطق ــود درای ــاي موج ــم و جنگل ه حاک
آلیلــه کــه از نظــر توپوگرافیکــي بــراي فعالیت هــاي اســکي روي چمــن بســیار 

ــه نقــاط قــوت گردشــگری ایــن منطقــه اســت�  مناســب اســت از جمل

آثــار جــاده ابریشــم در خط الــراس ارتفاعــات مشــرف بــر ایــن ناحیــه آثــار و 
بقایــاي ســنگرهاي باقــي مانــده از جنــگ قشــون ایــران وروســیه و خــط مرزي 
در شــرق ســایت و نیــز منظــره چشــم نواز جنگلــي جمهــوري آذربایجــان در 
مجمــوع ارزش گردشــگری و تفرجگاهــي روســتاي آلیلــه را تقویــت مي کنــد� 

سرعین، نگین گردشگري آذربایجان ½
ــه  ــدد ک ــرم متع ــاي گ ــود آب ه ــل وج ــرعین به دلی ــتي س ــهر توریس  ش
اکثریــت آن هــا داراي خــواص درمانــي اســت هم چنیــن برخــورداري از 
شــرایط ممتــاز آب و هوایــي ییالقــي باعــث شــده تــا در فصــل تابســتان مــورد 
ــرار گیــرد به طوري کــه متوســط مراجعــات گردشــگران  توجــه گردشــگران ق
در روزهــاي تابســتان ۳۰ هــزار نفــر و حتــي در روزهــاي تعطیــل و شــرایط 

ــه ۱۰۰ هــزار نفــر هــم برســد�  مســاعد آب و هوایــي حتــي ب
ــه از ایــن تعــداد مســافر داخلــي و خارجــي  پذیرایــي مناســب و آبرومندان
ــت  ــهر از اهمی ــي ش ــایي هاي زیربنای ــاختاري و نارس ــکالت س ــه برمش و غلب

مجتمع تله کابین حیران    ساواالن بالی )عسل سبالن(    
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خاصــي برخــوردار اســت� 
افزایــش امکانــات موجــود در جهــت خدمات رســانی مناســب به گردشــگران 
متناســب بــا افزایــش جــذب گردشــگر بــه منطقــه و افزایــش تعــداد روزهــاي 

اقامــت گردشــگران بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد� 
ــد  ــه مانن ــي منطق ــاي تاریخ ــن جاذبه ه ــر گرفت ــا در نظ ــن ب ــالوه برای ع
روســتاي تاریخــي کنــزق در ۲ کیلومتــري شــهر و افزایــش امکانــات زیربنایــي 
د رآن باالخــص جــاده ارتباطــي آن، تقویــت اردوگاه هــاي تفریحــي درنزدیکــي 
ــل و  ــود در اردبی ــتي موج ــاي توریس ــن از جاذبه ه ــک گرفت ــا کم ــهر، ب ش
ــه اهــداف توســعه گردشــگری درمانــی در  شهرســتان هاي اطــراف مي تــوان ب

ســرعین� دســت یافــت�
برگــزاري همایش هــا، ســمپوزیوم ها، ســمینار هاي اســتاني و کشــوري 
در ســرعین عــالوه بــر رونــق اقتصــادي و غنــاي فرهنگــي نقــش موثــري در 
ــت  ــد داش ــق خواه ــایر مناط ــه س ــاي آن ب ــا وجاذبه ه ــاندن قابلیت ه شناس
هماننــد ســایر کشــورهاي خارجــي بــا شــرکت در ســمینارها و نمایشــگاه هاي 
بین المللــي و بــا ایجــاد ســایت هاي تبلیغاتــي اینترنتــي مي تــوان بــه معرفــي 
ــدون  ــه ب ــن برنام ــراي ای ــت اج ــه پرداخ ــتعدادهاي منطق ــا و اس قابلیت ه

ــود�  ــر نخواهــد ب مشــارکت بخــش خصوصــي امــکان پذی

گردنه ای که آدمی حیران می ماند ½
در بخــش غربــي گردنــه حیــران ، آن جــا کــه قبــل از ورود بــه تونــل مــرز 
ــیعي دارد  ــبت وس ــود دره به نس ــروع مي ش ــالن ش ــل و گی ــتان هاي اردبی اس
ــدور گردشــگری در مدخــل اســتان  ــا کری ــوان آن را دروازه ورودي ی ــه مي ت ک
اردبیــل بــه شــمار آورد� ایــن کریــدور گردشــگری از ابتــداي تونــل شــروع وتــا 
ــرف دره  ــد� در دو ط ــه مي یاب ــل ادام ــن و اردبی ــمت نمی ــه س ــر ب ۷ کیلومت
ــي  ــا پوشش ــاز ب ــه از دیرب ــه ک ــرار گرفت ــیبي ق ــبز و کم ش ــاي سرس دامنه ه
ــه شــمار  ــي اســتان ب ــن مناطــق طبیع ــي از زیباتری ــي یک ــان جنگل از درخت
مي رفــت� از بیــن رفتــن قســمت عمــده ایــن جنگل هــا و تبدیــل اراضــي آن 

ــه کشــت زارهایي باعــث افــت کیفــي منظــر طبیعــي آن شــده اســت�  ب

گردشگری ییالقی در جنگل های فندقلو  ½
جنــگل فندقلــو در ۳۰ کیلومتــري شــهر اردبیــل و در ۱۰ کیلومتــري جنوب 
شــهر نمیــن قــرار گرفتــه اســت � ایــن منطقــه به خاطــر داشــتن جاذبه هــاي 
منحصــر به فــرد جنگلــي- مرتعــي و گردنــه زیبــاي حیــران بــا جذابیت هــاي 
طبیعــي متنــوع ، قابلیتــي بســیار ممتــاز بــراي توســعه در صنعــت اکوتوریســم 
را دارد�  عرصــه جنگلــي فندقلــو بخشــي از جنگل هــاي شــرق اســتان اردبیــل 
بــه شــمار مــي رود� ایــن جنــگل در ســطحي بــه طــول ۲۵ کیلومتــر پراکنــده 

مجتمع آبدرمانی در سرعین      دریاچه نئور   

مجتمع تفریحی 
شورابیل   
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ــه ۱۱۰۸/۴ آن  ــت ک ــار اس ــو ۴۰۶۲/۲ هکت ــه فندقل ــاحت منطق ــت و مس اس
ــه  ــن نقط ــت� بلندتری ــع اس ــه مرتف ــي و بقی ــه جنگل ــش عرص ــت پوش تح
ــي(  ــاي مخابرات ــات و دکل ه ــل تاسیس ــنگر )مح ــه کوه س ــوط ب ــي مرب ارتفاع
ــه  ــو ۱۹ گون ــگل فندقل ــت�  در جن ــطح دریاس ــر از س ــاع ۲۱۲۰ مت ــه ارتف ب
ــره ، و ۱۷ جنــس شناســایي شــده اســت � در بیــن  ــه ۸ تی ــق ب ــي متعل جنگل
ــوط  ــرز، راش، بل ــدق ، م ــر فن ــادري نظی ــاي ن ــده گونه ه ــائي ش ــواع شناس ان
ــر  ــي نظی ــو حیوانات ــه فندقل ــود دارد در منطق ــک وج ــازو( و بیدمش )بلند م
ــاه، گــرگ ، خــرس قهــوه اي، ســمور و پرندگانــي چــون قرقــاول، کبــک و  روب
ــراي  ــردي ب ــر به ف ــه منحص ــو منطق ــود�  فندقل ــت مي ش ــي یاف ــاب طالئ عق

گردشــگری ییالقــي و تفریحــي اســت � 
 
دریاچه شورابیل، مستعد برای قایقرانی روئینگ ½

 شــورابیل بــه مســاحت ۱۲۰ هکتــار و در دو کیلومتــري جنــوب اردبیل واقع 
ــن به خاطــر شــوري و لجــن طبــي خــود مشــهور  ــر ای شــده اســت � ســابق ب
بــود�  مهم تریــن ویژگــي کاربــردي دریاچــه شــورابیل اختصــاص بــه ظرفیــت 
ــه الزم اســت از ساخت و ســازهاي  ــل اســت ک ــي اردبی ــراي اهال ــي آن ب فراغت
ــه  ــن دریاچ ــي ای ــرد فراغت ــا عملک ــت ت ــه کاس ــیه دریاچ ــتاب زده در حاش ش
همچنــام حفــظ شــود�  ایــن دریاچــه مســتعد پیســت قایقرانــي روئینگ اســت 

ــه  ــن پیســت، دریاچــه اي اســت ک ــراي احــداث ای ــن شــرط ب ــه اولی چــرا ک
دســتکم ۲ کیلومتــر مســیر مســتقیم داشــته باشــد و ایــن شــرایط در دریاچــه 

شــورابیل وجــود دارد� 
 
نئور،  دریاچه ای که زمستان ها می توان پاتیناژ کرد ½

 دریاچــه نئــور در ۴۸ کیلومتــري جنــوب شــرقي اردبیل و در ارتفــاع ۲۷۰۰ 
متــري از ســطح دریــا قرارگرفتــه اســت � وســعت دریاچــه بیــش از ۲۲۰ هکتــار 
ــار (  ــزرگ )۱۸۰ هکت ــار( و ب ــک )۴۰ هکت ــه کوچ ــر دو دریاچ ــتمل ب و مش
اســت کــه در فصــل پرآبــي )بهــار( بــه هــم مــي پیوندنــد ودریاچــه واحــدي را 
تشــکیل مي دهنــد بیشــترین عمــق دریاچــه ۵/۵ متــر و میانگیــن ژرفــاي آن 
ســه متــر اســت� ماهــي قــزل آالي ایــن دریاچــه شــهرت جهانــي دارد � دریاچــه 

نئــور داراي جاذبــه هــاي بســیار مســاعد گردشــگری اســت� 
مهمترین قابلیت هاي اکوتوریستي دریاچه نئور عبارتنداز :

  قابلیت صیدگاهي ماهي قزل آال در اواخر تابستان و اوایل پاییز
  قابلیت قایقراني ورزشي با استفاده از قایق هاي غیرموتوري 

  قابلیت پاتنیاژ و قایقراني بادباني در فصل زمستان 
  قابلیت احداث پیست اسب سواري در امتداد ساحل دریاچه 

  قابلیت احداث پیست دوچرخه سواري در اطراف دریاچه 

 شیروان دره سی دامنه کوه سبالن

 بوالغالر
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فــرش اردبیــل )شــیخ صفــي(، یکــي از نفیس تریــن فرش هــاي موجــود در 
جهــان اســت� تــار و پــود آن ابریشــمي و پــرز آن پشــمي اســت� ۱۱/۵۲ متــر 
طــول و ۵۳۴ متــر عــرض دارد� در ســال ۹۴۶ه� ق بافتــه شــده و داراي تاریــخ 
و امضــاء اســت�  ایــن قالــي در زمــان صفــوي بــراي مقبــره شــیخ صفي الدین 
اردبیلــي جــد خانــدان صفویــه بافتــه شــد� ایــن قالــي مشــهور از آن جهــت 
قالــي اردبیــل نامیــده مي شــود کــه از مســجدي واقــع در مصلـّـي اردبیــل کــه 

ــام  شــاه اســماعیل و جــد او شــیخ صفــي الدیــن )کــه سلســله صفویــه ن
ــت  ــده اند، به دس ــون ش ــه( مدف ــود را از او گرفت خ

آمــده اســت� ایــن قالــي بنابــه توصیــة 
“ویلیــام موریــس” از شــرکت “ونیســت 

رابینســون” خریــداري شــد کــه شــرکت 
مزبــور آن را از شــرکت “زیگلــر” واقــع در 

ــود�  ــده ب ــز خری تبری
ــي  ــت یک ــرح و باف ــر ط ــل از نظ ــي اردبی قال
ــان  ــن و مشــهورترین قالي هــاي جه از نفیس تری

ــدرک  ــند و م ــز س ــي نی ــاظ تاریخ ــت� از لح اس
ــخ و  ــرا داراي تاری ــود زی ــوب مي ش ــي محس مهم
ــروه  ــزي گ ــن رو هســتة مرک امضــاء اســت، و از ای

ــه  ــت ک ــابه اس ــبک مش ــا س ــدان ی ــاي ترنج قالي ه
ــد�  ــرن شــانزدهم می دانن ــه اواســط ق ــق ب آن را متعل
ــي  ــالدي )۹۴۶ه� ق� ( یعن ــال ۱۵۳۹ می ــي در س قال

در ســیزدهمین ســال ســلطنت پنجــاه و دوســاله شــاه 
طهماســب بافتــه شــد� قالــي اردبیــل برخــالف بســیاري 
دیگــر از قالي هــاي مشــهور آن زمــان طرحــي آرام دارد و 

فاقــد تصاویــر حیــوان و انســان اســت، چــه هــدف از بافــت 

ــوده اســت�  ــي مقــدس ب ــي اســتفاده از آن در مکان قال
ــد� در  ــه ش ــب بافت ــاه طهماس ــلطنتي ش ــز و در کارگاه  س ــي در تبری قال
هــر مترمربــع آن ۵۱۷۰۰۰ گــره از نــوع فارســي بــه کار رفتــه اســت� بافــت 
آن ۳/۵ ســال طــول کشــید، طــرح آن بســیار زیباســت� در وســط آن ترنــج 
زیبایــي بــه رنــگ زردطالیــي قــرار گرفته اســت کــه شــانزده کاللــه دور آن را 
احاطــه کــرده اســت� زمینــه فــرش آبي ســیر اســت و تمامــي آن بــا گل هــاي 
بســیار ظریــف تزئیــن شــده اســت و حاشــیه توســط کتیبه هــا و دایره هــاي 

کوچــک بــه صــورت یــک در میــان تزئیــن شــده اســت�
ــول در  ــن محص ــت ای ــت رواج باف ــه عل ــاره ب ــکل کن ــه ش ــي ب ــت قال باف
ــن  ــرض و همچنی ــم ع ــي ک ــاي قال ــا داره ــاور آن ب ــهرهاي مج ــل و ش اردبی
عــدم آشــنایي بافنــدگان در بافــت قالي هــاي بــزرگ بــود� حتــي امــروزه نیــز 
بافنــدگان روســتایي و عشــایري اســتان اردبیــل و حتــي از آذربایجــان شــرقي 
بــه بافــت قالــي اشــتغال دارنــد کــه ابعــاد کناره هــا را دارنــد و حتــي نقــوش 
ــهرت  ــان ش ــد باخ ــي و جل ــم قلم ــي، نی ــرح قلم ــه ط ــه ب ــا ک ــن کناره ه ای
ــال هاي ۱۳۰۳ ه�  ــدود س ــه در ح ــت ک ــه اي اس ــان نقش ــد هم دارن
ــته ار آن  ــد � گذش ــه مي ش ــراب بافت ــل و س ــق اردبی ش در مناط
بــه علــت روابــط فرهنگــي و تبــادالت تجــاري و تــردد عشــیرهاي 
ــن  ــن ای ــان بی ــوص در دوره صفوی ــته به خص ــاي گذش از زما ن ه
ــادي در  ــرات زی ــان تاثی ــوري آذربایج ــران و جمه ــه از ای منطق
بافــت فرش هــا و زیراندازهــاي دو منطقــه بــه وجــود آمده اســت 
کــه بعضــي اقتبــاس از طــرح قالي هــاي منطقــه قفقــاز را بــه 

ــتیم�  ــاهد هس ــتان ش ــاي اس ــور در قالي ه وف
اردبیــل یکــي از مراکــز قالي بافــي از نــوع بافــت متقــارن 
)ترکــي بافــت( اســت� شــهرها، روســتاها و قصبــات و عشــایر 
ــاي  ــه و کناره ــي و قالیچ ــه قال ــت وتهی ــون در باف ائلس
ــا  ــي در دنی ــي و ســنتي محل ــوش هندســي و زینت ــا نق ب
مشــهور و صاحــب عنــوان اســت� در دوره صفویــان 
قالي بافــي در منطقــه اردبیــل بــا حمایــت شــاهان 
صفــوي رشــد چشــمگیري داشــته اســت� معروف تریــن 
نقشــه بافتــه شــده طــرح شــیخ صفي الدیــن اردبیلــي 
اســت کــه هــم اکنــون در مــوزه ویکتوریــا در آلبــرت 

ــود�  ــداري مي ش ــتان نگه انگلس

شهرت جهان شمول 
قالی اردبــیل

 فرش معروف اردبیل در موزه ویکتوریا 
آلبرت انگلستان نگهداری می کشود
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 تازه تریــن آمــار ســال ۱۳۹۷ کــه از واحــد 
گردشــگری ســالمت وزارت بهداشــت، درمــان 
اســت،  شــده  منتشــر  پزشــکی  آمــوزش  و 
ــران  ــه ای ــان ب ــان خارجــی درم بیشــترین متقاضی
را از کشــورهای افغانســتان، عــراق، پاکســتان، 
کــه  می دهــد  نشــان  عمــان  و  آذربایجــان 
بــه بیمارســتان ها و مراکــز جراحــی محــدود 
مراجعــه کرده انــد� در همیــن زمــان بیشــترین 
ــان،  ــای زن ــب بیماری ه ــه ترتی ــه ب ــت مراجع عل
بیماری هــای قلبــی، جراحــی بینــی، جراحــی 
چشــم و ســایر جراحی هــای عمومــی بــوده اســت� 
ــه و  ــواز، ارومی ــم، مشــهد، اه ــران، ق ــهرهای ته ش
ــه را  ــداد مراجع ــترین تع ــب بیش ــه ترتی ــیراز ب ش

داشــته اند� 
ــه  ــالی اســت ک ــد س ــران چن ــی ای نظــام درمان
ــی را  ــاران خارج ــا بیم ــد ت ــاده می کن ــود را آم خ
بــه طــور نظام منــد و در چارچــوب اســتانداردهای 

ــد�  ــرش کن ــه ای پذی حرف
در پیشــینه تاریخــی، مکاتــب پزشــکی ســنتی 
ایــران زبانــزد بــوده و هم اینــک نیــز مراکــز 
درمانــی و پزشــکی باکیفیــت و تیــم پرســنلی 
باتجربــه و آمــوزش دیــده از شــهرت و اعتبــار 
باالیــی در ســطح منطقــه برخــوردار هســتند� 
ــه  ــان ب ــوزه ی درم ــتان در ح ــدود ۱۹۰ بیمارس ح
ــد،  ــه می دهن ــات ارای ــل خدم ــان بین المل متقاضی
بــا ایــن وجــود وزارت بهداشــت حساســیت هایی را 
در ارایــه مجــوز بــرای پذیــرش بیمــاران بین الملــل 
ــام  در نظــر گرفتــه اســت�  ایــن مجــوز کــه IPD ن
ــد  ــتان تمدی ــرای ۲۳ بیمارس ــال ۹۷ ب دارد، در س

شــده اســت�
بــر اســاس آمــار منتشــر شــده از ســوی 
ســازمان نظــام پزشــکی ایــران حــدود ۲۰۰ هــزار 
ــه  ــود دارد ک ــال پزشــک در کشــور وج عضــو فع
دوره هــای فشــرده و طوالنــی مــدت آمــوزش 

پزشــکی را گذرانــده و به عنــوان پزشــک فعالیــت 
 � می کننــد

ــوار نظیــر  از ســوی دیگــر کشــورهای هم ج
عــراق و ســوریه کــه بــه ســبب جنگ هــای 
زیرســاخت های درمــان  آســیب دیده  داخلــی 
ــوزه  ــی ح ــورهای عرب ــا کش ــد و ی ــی دارن و ناکاف
ــان و  ــرای درم ــا ب ــمال آفریق ــارس و ش ــج ف خلی
جراحی هــا بــه کشــورهایی چــون ایــران و ترکیــه 

ســفر می کننــد� 
از طرفــی رشــد ســریع مراقبــت هــای بهداشــتی 
در منطقــه »منــا« و دیگــر بازارهــای در حــال 
ــکای  ــته تر در آمری ــادی آهس ــد اقتص ــور رش ظه
شــمالی و اروپــای غربــی را جبــران می کنــد، حــاال 
ــش  ــه بی ــن منطق ــرمایه گذاری در ای ــت س جذابی
ــکاف  ــا ش ــت ت ــده اس ــان ش ــی نمای ــر زمان از ه
ــر  ــه را پ ــن منطق ــان در ای عرضــه و تقاضــای درم
کنــد و کیفیــت مراقبــت و دسترســی بیمــاران بــه 

ــد�  ــود ببخش ــب را بهب ــای مناس کیفیت ه
فــارس   خلیــج  عربــی حاشــیه  کشــورهای 
ــرده   ــان را درک ک ــازار درم ــاالی ب ــای ب ظرفیت ه
بــرای  توجهــی  قابــل  ســرمایه گذاری های  و 
ــز و  ــتان های مجه ــالمت، بیمارس ــای س دهکده ه
ــا  ــش ب ــا پی ــر را از مدت ه ــکان معتب ــذب پزش ج
ــد�  فناوری هــای اروپایــی و آمریکایــی آغــاز کرده ان
رشــد تقاضــا بــرای ســرمایه گذاری درمــان 
به ویــژه در سرتاســر کشــورهای حــوزه خلیــج 
ــث  ــت، عرب هل ــوده اس ــریع ب ــیار س ــارس  بس ف
ــاله  ــه س ــی هم ــه در دوب ــت ک ــگاهی اس نمایش
ــه  ــراب ب ــرای اع ــان را ب ــد درم ــای جدی قابلیت ه
ایــن  از  نمونه هایــی  از  و   می گــذارد  نمایــش 

می شــود�  رونمایــی  ســرمایه گذاری ها 
ــی  ــروه تحقیقات ــای گ ــاس پیش بینی ه ــر اس ب
Medgaget  بــازار گردشــگری ســالمت کشــورهای 

خاورمیانــه و شــمال آفریقــا )منــا( تــا ســال 
۲۰۲۱ میــالدی ارزشــی معــادل ۹۲�۲ میلیــارد 
ــال ۲۰۱۶  ــازار از س ــن ب ــت� ای ــد داش دالر خواه
ــا ۲۰۲۱ هــه ســاله  ۱۷�۸ درصــد رشــد داشــته  ت

ــت� اس
در حــال حاضــر کشــور ترکیــه در جــذب 
بیمــاران منطقــه ای ســرآمد اســت و بــه تنهایــی در 
ســال ۲۰۱۷، توانســت ۷۶۵هــزار بیمــار را از ۱۴۴ 
کشــور جهــان بــرای درمــان جــذب کنــد� )منبــع: 

ــه( ــی ترکی شــورای ســفرهای درمان
ــن  ــرای ای ــه ب ــهر ترکی ــد ۱۵ ش ــه نمان ناگفت
ــروژه   ــرای پ ــازوی اج ــده و ب ــاب ش ــور انتخ منظ
ــش  ــی ترکی ــل، هواپیمای ــاران بین المل ــذب بیم ج
بــوده اســت کــه بــا ارایــه تخفیف هــای ویــژه بــرای 
متقاضیــان درمــان، ســفر بــه ایــن کشــور را بیــش 
از پیــش جــذاب و آســان کــرده اســت�  ضمــن این 
کــه هزینه هــای درمــان در ایــن کشــور بــه نســبت 
ایــاالت متحــد آمریــکا ۶۰ تــا ۶۵ درصــد ارزان تــر 

ــود� ــام می ش تم

نبـض بیـامران بین املـل درکسـب وکـار 

 پرچالش گرشگری پزشکی 
 گروه گزارش
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  گردشگری پزشکی ایران، ½
آهسته و پیوسته در مسیر توسعه

در ســطح منطقــه ای، نظــام درمانــی ایــران بــه 
ــی خــود را  ــای رقابت ــا و مزیت ه ــج ظرفیت ه تدری

ــد�  ــکار می کن آش
بــه گفتــه دکتــر ســعید هاشــم زاده رییــس اداره 
ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــگری وزارت بهداش گردش
پزشــکی  در ســال ۹۶ حــدود ۳۰۰ هــزار نفــر بــه 
ــن  ــه از ای ــده اند ک ــور ش ــان وارد کش ــد درم قص
ــتری  ــات بس ــر خدم ــزار نف ــدود ۳۰ ه ــداد ح تع
بیشــترین علــت مراجعــه  دریافــت کرده انــد� 
و  زنــان  عروقــی،  قلبــی  بیماری هــای  شــامل 
زایمــان و درمــان نابــاروری، جراحــی بینــی و 

ــت� ــوده اس ــم ب ــی چش جراح
از کشــورهای مجــاور بیمارانــی بــا هــدف انجــام 
 ،IVF ،اقدامــات پزشــکی و درمان هایــی چــون
پیوندهــا،  زیبایــی،  عمل هــای  دندان پزشــکی، 
قلــب  داخلــی،  بیماری هــای  چشم پزشــکی، 
و عــروق )حتــی عمــل جراحــی قلــب بــاز(، 
آنکولــوژی، ســتون فقــرات و عصــب شناســی، 
ــا  ــل و�� ب ــز و اعصــاب، چــک آپ کام جراحــی مغ
هزینــه ای بســیار پایین تــر نســبت بــه کشورشــان 

ــد� ــفر می کنن ــران س ــه ای ب
اقلیمــی  تنــوع  ایــن موضوعــات،  در کنــار 
)کشــور معــروف بــه ســرزمین چهــار فصــل( 
تنــوع جاذبه هــای طبیعــی، تنــوع آثــار تاریخــی و 
فرهنگــی، تنــوع قومیت هــا و اجتماعــات مختلــف 
و ســرزمینی بــا وســعت بــاالی جغرافیایــی کــه در 
آن واحــد در ایــن کشــور مــی تــوان چهــار فصــل 
ســال را تجربــه کــرد� گردشــگری پزشــکی و 
ــرده اســت� ــر ک ــران را توجیه پذی تندرســتی در ای

 
چالش های گردشگری سالمت   ½

ــق در  ــرای توفی ــا، ب ــن مزیت ه ــود ای ــا وج ب
ــش  ــوز راه درازی در پی گردشــگری پزشــکی هن
ــددی  ــای متع ــا چالش ه ــش ب ــن بخ ــم� ای داری

ــد� ــرم می کن ــه ن ــت و پنج دس
روش هــای  غلبــه  مــوارد  ایــن  از  یکــی 
ــی در  ــا حقوق ــی ی ــراد حقیق ــب اف ــی در قال دالل
زمینــه  ی گردشــگری ســالمت اســت� ایــن افــراد 
ــرای  ــت الزم ب ــص و صالحی ــا از تخص ــه لزوم ک
فعالیــت در ایــن زمینــه برخــوردار نیســتند، بــه 
ــاس  ــر اس ــنامه ب ــدون شناس ــات ب ــه خدم ارائ
ــد�  ــدام می کنن ــی  اق ــه  ی غیرطبیع ــک چرخ ی
ــار  ــه ب ــی را ب ایــن موضــوع تبعــات منفــی فراوان
مــی آورد و آوازه نظــام پزشــکی و گردشــگری 

ــد� ــرار ده ــوب ق ــر نامطل ــت تاثی ــران را تح ای
ــطح  ــی س ــز درمان ــی مراک ــن دالالن در پ ای
پاییــن هســتند و از ناآگاهــی و نیــاز شــدید 
ــد� دالالن  ــتفاده می کنن ــاران سواس ــی بیم درمان
ــد  ــا مانن ــادی ورودی، مقصده ــژه در مب ــه وی ب
و  فرودگاه هــا  مرزهــا،  قطــار،  ایســتگاه های 

ــاران خارجــی  ــه بیم ــی ب ــا اســتفاده از ترفندهای ب
نزدیــک شــده و خــود را در بیشــتر مــوارد مشــاور 

درمانــی معرفــی می کننــد �
ــران  ــالمت ای ــل س ــات بین المل ــن خدم انجم
را  بیمــاران  دالالن،  کــه  اســت  داده  گــزارش 
ــد  ــراد فاق ــاز و اف ــای غیرمج ــمت مکان ه ــه س ب
ســوق  خــاص  تخصــص  یــک  در  صالحیــت 
می دهنــد� هزینــه ای را هــم کــه از بیمــار دریافــت 
می کننــد رقمــی بــه مراتــب باالتــر از قیمــت 
تمام شــده ی واقعــی پزشــکی ایــن بیمــاران اســت�

پوشــش های  در  نارســایی  دیگــر  موضــوع 
بیمــه ای اســت� تقریبــا می تــوان گفــت کــه 
ــا  ــران ب ــی ای ــتان های خصوص ــک از بیمارس هیچ ی
شــرکت های بین المللــی بیمــه ای قــرارداد ندارنــد�

از ســوی دیگــر ایــران بــه دلیــل دســت و پنجــه 
ــای  ــی از تحریم ه ــکالت ناش ــا مش ــردن ب ــرم ک ن
پردا خت هــای  نظــر  از  متحــده،  ایالــت 
ــا  ــاری ب ــای اعتب ــی و اســتفاده از کارت ه بین الملل
ــاران  ــت� بیم ــه اس ــی مواج ــکالت و تنگناهای مش
و خانواده هایشــان مجبورنــد پــول نقــد کافــی 
ــود  ــان خ ــته ی درم ــات بس ــه جزئی ــه ب ــا توج ب
بــه همــراه داشــته  باشــند  کــه معمــوال بــه 

می زنــد� دامــن  نگرانی هایــی 

برآورد هزینه ی خدمات  ½
گردشگری در ایران

ــهیل گر و  ــرکت های تس ــه ش ــی ک    در صورت
ــگری  ــئولیت پذیر در گردش ــت و مس دارای صالحی
شــناختی  و  کــرده  ســرمایه گذاری  ســالمت 
ــالمت  ــگری س ــات گردش ــره خدم ــی از زنجی کاف
و ذینفعــان آن داشــته باشــند، آن گاه می تــوان 
ــذاری  ــران را پایه گ ــح ســالمت در ای چرخــه صحی
بازشــناخت�   را  آن  پرســود  و جنبه هــای  کــرد 

هزینه هــای درمــان در ایــران تنهــا یــک حلقــه از 
زنجیــره ســفر بیمــاران خارجــی بــه ایــران اســت�

ــده ی  ــام ش ــه ی تم ــق هزین ــن دقی ــرای تعیی ب
گردشــگری پزشــکی بایــد ســایر هزینه هــای 
ــدا  ــور مب ــرواز از کش ــد، پ ــل روادی ــی از قبی جانب
ــران، محــل اقامــت، هزینه هــای پیش بینــی  ــه ای ب
ــت و  ــه ی رف ــم، هزین ــای مترج ــده، هزینه ه نش
آمــد در مقصــد و حتــی خدمــات بعــد از درمــان 

ــود�  ــبه ش محاس
ــا  ــوال ب ــاران معم ــن بیم ــه ای ــن ک ــن ای ضم
ــه ایــران ســفر می کننــد و مــدت  همراهان شــان ب

ــد�  ــی دارن ــت طوالن اقام
ــای  ــدرت هزینه ه ــه ن ــران ب ــتان های ای بیمارس
ــران  ــا در ای ــد� ام ــالم می کنن ــود را اع ــی خ درمان
ــط  ــکی توس ــات پزش ــان و اقدام ــای درم هزینه ه
دولــت در قالــب کتــاب ارزش هــای نســبی اقدامات 
پزشــکی بــه صــورت ثابــت تعییــن  شــده اســت� 

اتفاقــی کــه از ابتــدای ســال ۹۷ بــر ســر 
ــه  ــورمان ب ــول کش ــد و ارزش پ ــی آم ــاد مل اقتص
میــزان قابــل توجهــی نــزول کــرد، شــرایط جــذاب 
و خاصــی را  بــرای بیمــاران بیــن الملــل به همــراه 

داشــت�
ــرای  ــران ب ــات پزشــکی در ای هزینه هــای اقدام
بیمــاران بین الملــل حداکثــر دو برابــر بیشــتر 
ــت،  ــده اس ــن ش ــده تعیی ــت ش ــه ی تثبی از هزین
ــبت  ــده نس ــن ش ــه ی تعیی ــود، هزین ــن وج ــا ای ب
ــب  ــه مرات ــدف ب ــای ه ــا و بازاره ــایر رقب ــه س ب

پایین تــر اســت�
  بــه گــزارش انجمــن خدمــات بین الملــل 
ــران در  ــان در ای ــه  ی درم ــران، هزین ــالمت ای س
ــر  ــنهادی در نظ ــر پیش ــه دو براب ــم ک ــی ه صورت
ــای  ــا کشــورهای اروپ ــه شــود در مقایســه ب گرفت
ــده  ــاالت متح ــه ای ــبت ب ــد، نس ــی۴۰ درص غرب



۲۶

۷۷
ره 

ما
 ش

  

۶۵ درصــد و نســبت بــه کشــورهای مجــاور ایــران 
ماننــد عــراق، آذربایجــان، عمــان و افغانســتان بیــن 
۲۰ تــا ۳۰ درصــد پایین تــر از نمونــه هــای مشــابه 

ــت� ــورها اس ــی در آن کش درمان
ریــال  ارزش  بــه دلیــل کاهــش  از طرفــی 
ــران  ــی در ای ــواد خوراک ــد م ــفر و خری ــران س ای
ــه شــده  ــه صرف ــرای گردشــگران بســیار مقرون ب ب
اســت� اگــر بخواهیــم وارد جزئیــات بســته ی ســفر 
ــت خــاص  ــک خدم ــرای ی گردشــگری ســالمت ب
ــرای  ماننــد یــک عمــل زیبایــی بینــی در ایــران ب
کشــوری ماننــد انگلســتان شــویم متوجــه تفــاوت 
ــد: ــم ش ــده خواهی ــام ش ــای تم ــش هزینه ه فاح

یک عمل بینی برای یک فرد  ½
انگلیسی چه قدر تمام می شود؟

هزینــه عمــل بینــی در مقصــد تهــران بــا فــرض 
۲ برابــر شــدن بیــن ۷۰۰ تــا ۱۱۰۰ دالر بســته بــه 

بیمارســتان و پزشــک معالــج اســت�
در ایــران هزینه هــای اقامــت در یــک هتــل 
ــل و  ــت، حم ــا ۳۵ دالر اس ــبی ۳۰ ت ــتاره ش ۴ س
نقــل هوایــی یــا پــرواز رفــت و برگشــت اکونومــی 
ــه طــور متوســط ۴۱۰ دالر اســت،  تهران-لنــدن ب

ــزا، ــه ی وی ــا ۷۰ دالر هزین ــن ۵۰ ت بی
مترجــم شــخصی بــه طــور متوســط بــرای یــک 
بســته ســفر ۴ روزه ۲۵۰ تــا ۴۰۰ دالر، ترجمــه ی 
ــرای  ــا ۱۰ دالر ب ــن ۵ ت ــکی بی ــای پزش گزارش ه
هــر صفحــه، صــرف یــک وعــده در یــک رســتوران 

لوکــس در تهــران ۱۶ دالر اســت�

ــی  ــه جای تاکســی به طــور متوســط در هــر جاب
بــه عنــوان مثــال ترانســفر از فــرودگاه بیــن المللــی 
تهــران تــا بیمارســتان خصوصــی عرفــان ۲/۷ دالر 
ــک بســته ی  ــرای ی اســت، یعنــی اگــر شــخصی ب
ــد  ــه مقص ــدن ب ــهر لن ــی از ش ــی بین ــل زیبای عم
تهــران ســفر کنــد، بــرای یــک تــور ۴ روزه در یکی 
از بیمارســتان های خصوصــی چیــزی بیــن ۱۸۵۰ 
ــه  ــبت ب ــه نس ــد ک ــه می کن ــا ۲۲۰۰ دالر هزین ت
ــد و خــود کشــور  ــه و هن کشــورهایی چــون ترکی
انگلســتان بســیار پایین تــر تمــام می  شــود� عــالوه 
ــتان ها دارای  ــرب و بیمارس ــکان مج ــن پزش ــر ای ب
ــرای  ــژه ب ــت و وی ــا کیفی ــات ب ــات و خدم امکان

ــتند� ــل هس ــاران بین المل بیم

 درمانی که هم فال است ½
 و هم تماشا

ــی  ــاران خارج ــرای بیم ــان ب ــزی درم برنامه ری
بــه  دارد�  هــم  فراوانــی  گردشــی  مزیت هــای 
عبارتــی هــم درمــان می شــوند و هــم از ســفر بــه 
ایــران لــذت می برنــد� شــاخص اقلیــم گردشــگری 
ایــران دارای تنــوع زیــادی در طــی فصــول مختلف 
ســال اســت� در ماه هــای فصــل زمســتان، مناطــق 
ــواز  از  ــش، شــیراز، اه ــد  کی ــی کشــور مانن جنوب
برخــوردار  عالــی  گردشــگری  اقلیــم  شــرایط 
ــار، نیمــه شــمالی  ــای فصــل به هســتند� در ماه ه
ــوب گردشــگری برخــوردار  کشــور از شــرایط مطل

می شــوند� 
مناطــق شــمال غربی  تابســتان  ماه هــای  در 

ــفر  ــرای س ــی ب ــت مطلوب ــرقی از وضعی و شمال ش
برخــوردار هســتند� در ماه هــای فصــل پاییــز، 
ــمت  ــه س ــب ب ــگری مناس ــم گردش ــرایط اقلی ش
ــی ســوق پیــدا می کنــد هرچنــد کــه  نیمــه جنوب
ــن فصــل، ســواحل شــمالی کشــور از  ــل ای در اوای

ــتند� ــوردار هس ــی برخ ــت مطلوب وضعی

جایگاه ممتاز بیمارستان های  ½
خصوصی در گردشگری پزشکی

ایــران  خصوصــی  بیمارســتان های  کیفیــت 
در ســطح باالیــی قــرار دارد اغلــب آنهــا کــه 
 INTERNATIONAL PATIENT یــا   IPD مجــوز 
DEPARTEMENT دارنــد، از اســتانداردهای کیفــی 

ــاران  ــه بیم ــانی ب ــت رس ــرای خدم ــی الزم ب جهان
بهره منــد هســتند� نکتــه ی مهــم و متمایــز در 
مــورد بیمارســتان های خصوصــی ایــران ایــن 
ــان  ــب دپارتم ــتان ها اغل ــن بیمارس ــه ای ــت ک اس
مجزایــی بــرای خدمــت رســانی بــه بیمــاران 

نــد� ر ا لملل د بین ا
ان هــا بــه بیمــاران خارجــی به عنــوان میهمــان 
به شــیوه ای ویــژه و در اتاق هــای مجهــز بــا اســتفاده 
ــت  ــه، دارای صالحی ــان باتجرب ــنل و کارکن از پرس
ــنا  ــده، آش ــوزش دی ــی، آم ــن فرهنگ ــات بی ارتباط
ــی و  ــی و روس ــب عرب ــی و اغل ــان انگلیس ــه زب ب
دارای گواهینامه هــای معتبــر، خدمــت درمانــی 
بین الملــل  بیمــاران  جــذب  می دهنــد�  ارایــه 
ــت�  ــکی اس ــگری پزش ــازار گردش ــی ب ــته اصل هس
ــرای  ــای مشــخصی ب ــن منظــور راهبرده ــرای ای ب

جدول -۱ نگاهی اجمالی به  راهبرد توسعه بازار در گردشگری پزشکی و گردشگری سالمت 

منبع: انجمن خدمات بین الملل سالمت ایران
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ــای  ــی از محرک ه ــود دارد�  یک ــی وج بازاریاب
مســافرت پزشــکی کیفیــت خدمــات مراقبتــی 
اســت� بــا بیشــتر شــدن رقابــت در بــازار 
مســافرت پزشــکی، نقش آفرینــان ایــن صنعت 
بــرای افزایــش ارزش و کیفیــت خدمــات خــود 
و بــه منظــور تمیــز دادن آن ها از رقبایشــان به 

ــوند� ــل می ش ــرد متوس ــد راهب چن
از  عبارتنــد  راهبردهــا  ایــن  از  برخــی 
دســترس پذیری زیرســاخت روزآمــد پزشــکی، 
مهارتــی،  و  آموزشــی  دوره هــای  افزایــش 
ــوی  ــارکت های ق ــا و مش ــراری همکاری ه برق
نهادهــای  و  پیشــگام  بیمارســتان های  بــا 
مراقبتــی و ســرمایه گذاری در زمینــه فنــاوری 

ــق� ــکی دقی و پزش
ــوی  ــی از س ــات درمان ــنجی خدم اعتبارس
موسســات معتبــر، راهــکار دیگــری اســت کــه 
در توســعه گردشــگری پزشــکی موثــر اســت� 
اســتانداردهای  کــه  بیمارســتان هایی 
اعتباردهنــدگان بین المللــی نظیــر کمیســیون 
ســازمان های  اعتباربخشــی  مشــترک 
مراقبــت ســالمت )JCI( را رعایــت می کننــد، 
متقاضیــان  توجــه  کانــون  در  بی تردیــد 
درمــان بین الملــل قــرار خواهنــد گرفــت�

مراقبــت  خدمــات  اعتباردهنــدگان، 
ــت و شایســتگی متخصصــان  ســالمت، کیفی
ــرده و آن را  ــیابی ک ــز  ارزش ــوزه رانی ــن ح ای
ــا اســتانداردهای عملکــرد از پیــش تثبیــت  ب

شــده مقایســه می کننــد�
ــه بیمــار در ســفر پزشــکی   اهمیــت تجرب
ــودن  ــی ب ــی و رقابت ــر بازاریاب ــر آن ب و تأثی
ــه مهمــی اســت�   ــز نکت ــی نی محصــول درمان
تنهــا هــدف بیمــار از ســفر بــه کشــور 
خارجــی درمــان اســت و در سرتاســر زنجیــره 
خدمــات گردشــگری پزشــکی از خریــدار 
ارزش  همگــی  تأمین کننــده،  تــا  گرفتــه 
خدمــات پزشــکی را تشــخیص می دهنــد�  
بنابرایــن امــکان ارزیابــی آن در موضــوع 
اعتبارســنجی مراکــز درمانــی کامــال مشــهود 
اســت و می تــوان بــه واســطه موسســات 
مرکــز  یــک  اعتبــار  نظرســنجی  معتبــر 

درمانــی را ســنجید�
کــه  اســت  کــرده  آشــکار  مطالعاتــی 
کشــورها و بیمارســتان هایی کــه خدمــات 
بــا  را  بهداشــتی  مراقبــت  باکیفیــت 
قیمت هــای رقابتــی و مقــرون بــه صرفــه 
ارائــه می کننــد، ســهم باالتــری در ایــن بــازار 

می آورنــد� به دســت 
بــرای نمونــه، تــا ســال ۲۰۱۶ هزینــه 
جایگزینــی لگــن کــه یکــی از عمل هــای 
ارتوپــدی رایــج اســت در ایــاالت متحــده 
ــزارش شــده  ــزار و ۳۶۴ دالر گ ــکا ۴۰ ه آمری
اســت؛ درحالــی کــه بیمــاران در کشــورهایی 

ــد همیــن عمــل را  ــد می توانن ــد و هن ــر تایلن نظی
بــا همــان کیفیــت بــه ترتیــب بــا قیمــت ۱۷ هــزار 

ــد� ــام دهن ــزار دالر انج و ۷ ه
ــان  ــت درم ــا و کیفی ــاوت در قیمت ه ــن تف ای
بیمــاران را بــه ویــژه از آمریــکای شــمالی و اروپــا 
تشــویق کــرده اســت تــا بــرای دریافــت درمان های 
پزشــکی و بــا صرفه جویــی حداکثــری و در همــان 
حــال، حفــظ کیفیــت مطلــوب موردنظرشــان بــه 

ایــن کشــورها ســفر کننــد�
حمایــت دولتــی نیــز می توانــد در ایجــاد انگیزه 
ــل باشــد�  ــرای رشــد گردشــگری پزشــکی دخی ب
ــی  ــوط هوای ــد خط ــاره ش ــه اش ــور ک ــان ط هم
ترکیــه بــرای پروازهــای مســافرانی کــه بــا هــدف 
ــتند  ــور هس ــن کش ــای ای ــازم مقصده ــی ع درمان

تخفیف هایــی در نظــر می گیــرد�
نکتــه بعــدی موضــوع تجهیزات پزشــکی اســت 
ــای  ــا حدنصاب ه ــور م ــبختانه در کش ــه خوش ک
قابــل توجهــی در ســاخت تجهیــزات پزشــکی بــا 

کیفیــت ثبــت شــده اســت� 
حمایــت دولت از تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
می توانــد  پزشــکی  تجهیــزات  کیفیــت  بــا 
ــوالت  ــه از محص ــد ک ــب کن ــتان ها را ترغی بیمارس
ــا کیفیــت و ارزان داخلــی اســتفاده کننــد کــه در  ب
ــاران  ــرای بیم ــان ب ــده درم ــت تمام ش ــت قیم نهای
ــی جــذاب می کنــد ــل را بیــش از هــر زمان بین المل

تجربــه ای کــه دولــت مالــزی در تشــویق 
ســرمایه گذاران بــرای توســعه تجهیــزات پزشــکی 
داشــته  قابــل توجــه اســت� ایــن کشــور در ســال 
۲۰۱۶ حــدود ۱۰ درصــد از بودجــه ســاالنه خــود 
را )۵/۲ میلیــارد دالر( در زمینــه خدمــات مراقبتــی 
دســتاوردهای  از  یکــی  کــرد�  ســرمایه گذاری 
واردات  از  کشــور  ایــن  گــذار  مالــزی  بــزرگ 
دســتگاه ها و تجهیــزات پزشــکی از کشــورهای 
خارجــی بــه تأســیس یــک شــرکت ســازنده 
تجهیــزات روزآمــد پزشــکی در پنانــگ اســت کــه 
ــب  ــوان قط ــه عن ــزی را ب ــت مال ــت ظرفی در نهای

ــت� ــرده اس ــاال ب ــکی ب ــگری پزش گردش
ــی  ــر، بازاریاب ــتان های برت ــر بیمارس ــرد دیگ راهب
حرفــه ای در فضــای آنالیــن اســت� بیمارســتان های 
معتبــر معمــوال بــه جراحــان و کادر متخصــص 
خــود افتخــار می کننــد و چــه بهتــر کــه روزمــه و 
تخصــص ایــن پزشــکان در وب ســایت بیمارســتان 

ــد� ــته باش ــاب داش ــف بازت ــای مختل ــه زبان ه ب
ــه  ــکی ب ــگران پزش ــه گردش ــت این ک در نهای
ــا  ــه تنه ــه ن ــد ک ــافرت می کنن ــورهایی مس کش
عرضــه  مقرون به صرفــه  و  باکیفیــت  خدمــات 
می کننــد بلکــه تجربــه ای همــراه بــا راحتــی 
می دهنــد�  هدیــه  بیمــار  بــه  را  آســایش  و 
در  بازاریابــی  راهبردهــای  بایــد  بیمارســتان ها 
گردشــگری پزشــکی را به  گونــه ای طراحــی کننــد 
کــه مشــخص باشــد ســفر آن هــا تجربــه ای عــاری 

ــود� ــد ب ــار خواه ــرای بیم ــترس ب از اس

 گردشــگری ســالمت بــا ســهمی در 
ــی  ــای بین الملل ــوم درآمد ه ــک س ــدود ی ح
ــای  ــی از بخش ه ــگری یک ــل از گردش حاص
ــه شــدت رقابتــی صنعــت  بســیار مهــم و ب

ــت ــگری اس گردش

ــار  ــون بیم ــدود ۱۱ میلی ــاله ح ــر س  ه
ــز  ــه مراک ــه ب ــد مراجع ــه قص ــی ب بین الملل
درمانــی  و  پزشــکی  کلینیک هــای  و 
کشــورهای دیگــر از مرزهــای کشــور خــود 

می شــوند. خــارج 

 ۱۰ از  یکــی  ســالمت  گردشــگری   
ــگری  ــر گردش ــال حاض ــادار ح ــد معن رون
بــه  می آیــد.  بــه حســاب  بین المللــی 
طــوری کــه مــردم جهــان بیشــتر و بیشــتر 
ــی و  ــات درمان ــت خدم ــال دریاف ــه دنب ب
ــه  ــه صرف ــرون ب ــت و مق ــا کیفی ــالمت ب س

ــتند. هس

 مهمتریــن منطقه ی گردشــگری پزشــکی 
در جهــان منطقــه ی آســیا اســت که ســاالنه 
ــکی  ــگری پزش ــون گردش ــرای ۱.۳ میلی پذی
اســت. هنــد بــا ســاالنه ۱.۳ میلیــارد پونــد از 
ایــن نظــر پیشــتاز اســت کــه مقصــد اصلــی 
ــای  ــورهای اروپ ــکی کش ــگری پزش گردش

غربــی اســت

ــل  ــزارش ” تحلی ــن گ ــق آخری ــر طب  ب
گردشــگری پزشــکی ” )۲۰۰۸-۲۰۱۲(، صنعت 
گردشــگری پزشــکی در آســیا بــا یــک نــرخ 

رشــد ۲ رقمــی در حــال رشــد اســت
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ــد�  ــه می کن ــریعی را تجرب ــی س ــول و دگرگون ــکی تح ــگری پزش گردش
مراقبت هــای بهداشــتی بیشــتر بیمارمحــور شــده  اســت� فنــاوری بالک چیــن، 
بــه عنــوان مفهومــی جدیــد، تغییــر پارادایــم قابــل توجهــی را در مفهــوم ارائــه 
خدمــات بهداشــتی ایجــاد می کنــد� ســرمایه گذاران زیــادی در ایــن فنــاوری 

ــد� ــوه خــود ورود کرده ان ــوان بالق ــه ت ــرای دســت یابی ب ــه ب نوآوران
Blockchain مجوز دیجیتالی غیرمتمرکز و نوع جدید و خاصی از شبکه 

اینترنتی است که در آن اطالعات مختلف به صورت بلوک های هم شکل 
طبقه بندی می شوند�

 به عبارتــی یــک پایــگاه توزیــع داده مبتنــی بــر اجتمــاع میلیون هــا 
ــه صــورت هــم زمــان داده هایــی در آن ثبــت و  نقطــه اشــتراک اســت کــه ب
ــاز، آزاد و در  ــن پلتفــرم ب ــا بهره گیــری از ای ــوان ب اصــالح می شــود کــه می ت
عیــن حــال پیچیــده، بــه تبــادالت مالــی، علمــی و اطالعاتــی پرداخــت کــه از 
ــال  ــای دیجیت ــن ارزه ــرم بالک چی ــر پلتف ــی ب ــای مبتن ــن فناوری ه مهم تری

رمزنــگاری شــده همچــون بیــت کویــن اســت�

ــار،  ــن اعتب ــز آن، و همچنی ــرل متمرک ــتم کنت ــن، سیس ــای بالک چی مزای
صحــت، شــفافیت و امنیــت آن اســت� پرونده هــا و معامــالت در یــک نظــام 
ــر  ــر کارب ــده اند و ه ــذاری ش ــگاری رمزگ ــای رمزن ــا کلیده ــی ب ــالک چین ب

ــه خــود را دارد� کلیــد اشــتراکی و یــک کلیــد خصوصــی مختــص ب

چگونه بالک چین به کمک گردشگری پزشکی آمده  ½
است؟

فنــاوری بالک چیــن بــه ســرعت در حــال پیشــرفت در مراقبت هــای 
ــنتی  ــع س ــرای موان ــه ای ب ــع و نوآوران ــای بدی ــت و راه حل ه ــتی اس بهداش
ــته  ــش رو گذاش ــل پی ــاران بین المل ــداوای بیم ــتی م ــای بهداش ــت ه مراقب
ــن  ــاری بی ــات بیم ــه اطالع ــفر، مبادل ــش از س ــدارکات پی ــد ت ــت� مانن اس
ــد  ــک مقص ــان در ی ــایر ذینفع ــکان و س ــان، پزش ــهیل گر درم ــای تس گروه ه

ــود� ــه می ش ــاوری ارائ ــن فن ــتر ای ــی در بس خارج
چنیــن موانعــی تــا پیــش از ایــن، اغلــب منجــر بــه اتــالف پــول و خطــرات 
بالقــوه بهداشــتی بــرای بیمــار بــود و ممکــن بــود از جذابیــت مقصــد درمــان  

نــزد بیمــار بکاهــد�

 درمان متحرک  و قابلیت همکاری  ½
     سیستم های متنوع درمانی

ــوان  ــه عن ــروزه، ب ــد� ام ــی دارن ــتانداردهای جهان ــان اس ــت و درم بهداش
ــرای  مثــال، بیمارانــي کــه در ایــاالت متحــده زندگــی می کننــد می تواننــد ب
ــاد  ــل ایج ــن عام ــد� مهم تری ــفر کنن ــنگاپور س ــه س ــی  ب ــای زیبای جراحی ه
ــه  ــان ب ــی آس ــان دسترس ــنگاپور هم ــه س ــفری ب ــن س ــرای چنی ــزه ب انگی

ــار اســت� ــات ســالمت بیم اطالع
فقــدان دسترســی بــه پرونــده ســالمتی بیمــار می توانــد رونــد مراقبــت را 
ــود، و در  ــتی ش ــای بهداش ــای مراقبت ه ــه نگرانی ه ــر ب ــد، منج ــش ده کاه
ــا  نهایــت، از شــهرت و جذابیــت یــک بیمارســتان در مقصــد ســفر بکاهــد� ب
فنــاوری بالک چیــن، اطالعــات بهداشــتی بیمــار در اختیــار ارائه دهنــدگان )و 

هــر کســی کــه بیمــار تشــخیص بدهــد( قــرار می گیــرد� 
موانــع جغرافیایــی یــک محدودیــت عمــده در ســفرهای پزشــکی 
ــه  ــه ب ــا توج ــوند� ب ــان می ش ــی درم ــع از نتیجه بخش ــب مان ــتند و اغل هس

ــه  ــده ســالمت بیمــار ب قابلیت هــای برخــط عمل هــای جراحــی ســابقه پرون
راحتــی دردســترس اســت و متقابــال یــک متقاضــی درمــان در بســتر چنیــن 
ــی مطمئــن می شــود و قراردادهــای درمــان  ــاوری از شــهرت مرکــز درمان فن

ــد� ــد می کن ــد منعق ــه باش ــا ک ــای دنی ــر کج ــمندانه ای را در ه هوش

تأیید اعتبار تحقیقات پزشکی ½
ــل اصلــی گردشــگری پزشــکی  کیفیــت خدمــات بهداشــتی یکــی از دالی
ــای  ــکی و آزمایش ه ــات پزش ــت تحقیق ــم و کیفی ــا حج ــب ب ــه اغل ــت ک اس
ــه  ــد ب ــن می توان ــاوری بالک چی ــاط دارد� فن ــد ارتب ــور مقص ــی در کش بالین
کاهــش میــزان اشــتباهات در پروند ه هــای بالینــی کمــک کنــد و بــه توســعه 
ــته اند  ــز داش ــی موفقیت آمی ــای جراح ــه عمل ه ــی ک ــز درمان ــا مراک و ارتق

یــاری برســاند�
ــه  ــج نشــان داد ک ــان دانشــگاه کمبری ــر توســط محقق ــه اخی ــک مطالع ی
داده هــای ناقــص درمان هــای بالینــی بــا اســتفاده از یــک کــد منحصــر بــه فرد 
ــای  ــرای تحلیل ه ــایی و ب ــن شناس ــتم بالک چی ــط سیس ــده توس ــد ش تولی

ــوند� ــت می ش ــدی ثب ب

بالکـ چـین 
فنـاوری نوظـهور
گردشگری پزشکی



چنــدی پیــش پلیــس پاکســتان بــه یــک آپارتمــان در اســالم آبــاد یــورش بــرد و ۲۴ زن و مــرد را کــه برخــالف میــل خــود در آن جــا نگــه داشــته  
بودنــد، آزاد کــرد� ایــن افــراد قــرار بــود بــا تهدیــد و اغفــال بــه کلینیک هایــی برونــد تــا یکــی از کلیه هایشــان بــرای پیونــد خــارج شــود�

این پدیده شوم در جهان امروزی  به تدریج در حال رشد است� 
تبدیل شدن به آن چه که نیمه پنهان و تیره و تار حرفه پزشکی است�

طبــق اعــالم ســازمان بهداشــت جهانــی )WHO(، ســاالنه حــدود ۱۰۰۸۰۰ پیونــد عضــو 
انجــام مــی شــود، کــه بیشــتر آن هــا پیونــد کبــد و کلیــه اســت� 

حــدود ۳۰ درصــد از ایــن روش هــای پیونــد در ایــاالت متحــده 
ــع  ــک منب ــوان ی ــه عن ــاال ب ــن کشــور ح ــود و ای ــام می ش انج

اصلــی بــرای کمــک بــه افــرادی درآمــده کــه نیــاز بــه اهــدای 
عضــو دارنــد�

ــن  ــو قوانی ــد عض ــرای پیون ــکا ب ــور آمری ــال، کش ــن ح ــا ای ب
ــانس  ــاری، ش ــت بیم ــدت و ماهی ــاس ش ــختگیرانه دارد؛ براس س

ــی از  ــود� برخ ــه می ش ــر گرفت ــی در نظ ــار اولویت های ــای بیم بق
ــرای یــک مــدت طوالنــی، گاهــی اوقــات  بیمــاران ممکــن اســت ب

ــد� ــار بمانن ــد در انتظ ــرای پیون ــال، ب ــا ۷ س ت
ــزون  ــای روزاف ــر از تقاض ــب کم ت ــه به مرات ــن کشــورها عرض در ای
اســت و حتــی هنــگام اهــدای عضــو، برخــی حساســیت های جــدی 

ــد می شــود� ــع  از پیون ــی، اجتماعــی و فرهنگــی مان قانون
ایــن مانع هــای مختلــف راه را بــرای ســفر بیمارانــی از آمریــکا بــرای 
پیونــد اعضــا بــه کشــورهایی چــون چیــن، هنــد، فیلیپیــن و پاکســتان 

تجارت غیرقانونی پیوند عضو در یک دهه اخیر در جهان گسرتش داشته است

نیمه تاریک گردشگری پزشکی

۵رویکردفناوری محور
 درگردشگری پزشکی 

با فراگیر شدن بیماری های مزمن و افزایش سن جمعیت، صنعت درمان 
و بهداشت با بحران جهانی روبروست. زندگی طوالنی تر با شرایط 

بهداشتی پیچیده تر، هزینه مراقبت های پزشکی را باال برده و بر منابع 
محدود فشار آورده است. مدیریت این منابع، کاستن از هزینه های 
درمان و مهار بیماری های مزمن حاال نگرانی جدی برای دولت ها و 

مقامات بهداشتی در سراسر جهان است.
شیوع بیماری های مزمن در خاورمیانه جدی تر است. بنا بر آمار  

فدراسیون بین المللی دیابت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی 
به ترتیب رتبه ۱۰ و ۱۲ جایگاه دیابت جهان در سال ۲۰۱۸ را داشته اند.

یادداشت زیر نگاهی به فناوری ها  در عرصه بهداشت و درمان دارد.

 ۱( هوش مصنوعی در افزایش گردش کارهای بهداشتی ½
      و تصمیم گیری

ــق،  ــی در کاوش و تحقی ــوش مصنوع ــر ه ــی ب ــای مبتن ــش فناوری ه نق
ــرداری و  ــای تصویرب ــی و قابلیت ه ــح بالین ــری صحی ــتیبانی، تصمیم گی پش
تشــخیص پزشــکی اثبــات شــده اســت� هــوش مصنوعــی می توانــد روش هــای 

ــاالزم  ــای ن ــد و از هزینه ه ــری خــارج کن غیرضــروری را از چرخــه تصمیم گی
بکاهــد� از دیگــر دســتاوردهای آن، مراقبــت در بیمارســتان و مدیریــت 
ــت ریســک  ــل مدیری ــه و تحلی ــل داده هــای بیمــار و تجزی بیمارســتان؛ تحلی
ــش از ۸۰ درصــد از  ــی حــاال بی و بهینه ســازی فرایندهاســت� هــوش مصنوع

ــار دارد� ــان را در اختی ــازار  درم ســهم ب

۲( تغییر در سیاست عمومی ½
ــمت  ــه س ــت ب ــت نف ــی سیاس ــد عرب ــارات متح ــعودی و ام ــتان س عربس
خدمــات را پیــش می برنــد� ایــن دولت هــا از بیشــترین مزایــای هــوش 
ــر  ــکا ب ــا ات ــرای رشــد خدمــات ســالمت ب مصنوعــی برخــوردار می شــوند و ب

قابلیت هــای فنــاوری حســاب ویــژه ای بــاز کرده انــد�
ــه  ــکا ب ــا ات ــود را ب ــتی خ ــتاورد بهداش ــن دس ــی اولی ــارات متحــده عرب ام
ــا  ــه ت ــدف ک ــن ه ــا ای ــرد� ب ــی ک ــر ۲۰۱۷ رونمای ــی در اکتب ــوش مصنوع ه
ســال ۲۰۳۱، ناباروری هــا و ســایر بیماری هــای خطرنــاک را مهــار کنــد� ایــن 
کشــور اعــالم کــرده کــه تــا ســال ۲۰۳۱ مرکــز هــوش مصنوعــی در جهــان 
باشــد� به همیــن منظــور یــک وزارتخانــه صرفــا بــا تمرکــز بــر فراگیــری هــوش 
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ــا  ــریع تر و ب ــو را س ــد عض ــد پیون ــا می توانن ــه آن ه ــی ک ــد، جای ــاز می کن ب
قیمــت مناســب انجــام دهنــد� بــا ایــن حــال، یــک نقطــه تاریــک بــرای ایــن 

تقاضــا همــواره وجــود دارد�
قاچــاق غیرقانونــی اعضــای بــدن در یــک دهــه گذشــته گســترش یافتــه 
اســت�  چــه به صــورت انفــرادی و چــه گروهــی در ایــن بــازار شــوم تجــارت 

می کننــد�
یک  مورد مطالعاتی در چین را مرور می کنید:

 تحقیقــی کــه در ژانویــه ۲۰۱۹  در مجلــه پزشــکی بریتانیا )BMJ( منتشــر 
شــد بــه ۴۰۰ مقالــه پژوهشــی در مــورد بیــش از ۸۵،۰۰۰ پیونــد عضــو در 
چیــن اشــاره دارد کــه ابهاماتــی را در ایــن موضــوع کــه ممکــن اســت اهــدای 
عضــو داوطلبانــه نباشــد مطــرح می کنــد� در ایــن مقالــه تاکیــد می شــود کــه 
نشــانه هایی چــون روش هــای غیراخالقــی و اجبارگونــه و حتــی اهــدای عضــو  

زندانیــان مطــرح می شــود�
ــدی  ــر ون ــری دکت ــه رهب ــترالیایی ب ــان اس ــط محقق ــه توس ــن مطالع ای
 Macquarie اســتاد اخــالق بالینــی در دانشــگاه ,Wendy Rodgers راجــرز
ــزارش  ــد گ ــه در ۹۰ درص ــد ک ــخص می کن ــده، مش ــام ش ــترالیا انج اس
پیوندهــای عضــو مشــخص نکرده انــد کــه اعضــای پیونــد خــورده چگونــه 

ــده اند� ــه ش تهی
در حالــی کــه مقامــات چینــی اعــالم کرده انــد کــه اندام هــای 
ــدام  ــن اع ــا محکومی ــب ی ــدگان داوطل ــیله اهداکنن ــه وس ــدی ب پیون
بــوده  بــا ایــن وجــود شــواهد جدیــد، خــالف ایــن مطلــب را تصدیــق 
ــش از  ــالف بی ــی اخت ــن الملل ــز بی ــر از مراک ــای دیگ ــد� آماره می کن
ــرده  ــت ک ــد ثب ــی گفته ان ــات چین ــا آنچــه مقام ــد را ب ۷۰،۰۰۰ پیون

اســت�

ــد و  ــه خری ــه ب ــتند ک ــم هس ــهیل گری ه ــرکت های تس ــازمان ها و ش س
فــروش غیرقانونــی بــرای پیونــد  اعضــا کمــک مــی کننــد� 

در بعضــی مــوارد، اهــدا کننــدگان عضــو را از کشــورهای خــود بــه کشــور 
ــدا  ــده و اه ــر دو دریافت کنن ــا   ه ــد و ی ــل می کنن ــده منتق ــت کنن دریاف
ــعه  ــال توس ــورهای در ح ــوال  از کش ــه معم ــث ک ــوری ثال ــه کش ــده ب کنن

ــوند� ــل می ش ــتند منتق هس
ــی بیــن  ــه در آفریقــای جنوب ــد کلی ــی پیون بیــش از ۱۰۰ عمــل غیرقانون
ــدگان  ــترین دریافت کنن ــه بیش ــده ک ــزارش ش ــال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ گ س
ــات  ــد� تحقیق ــای شــرقی بوده ان ــل و اروپ ــدگان از برزی از اســرائیل و اهداکنن
ــاق  ــندیکای قاچ ــک س ــه ی ــان داد ک ــا نش ــن پیونده ــورد ای ــس در م پلی

ــت�  ــوده اس ــا ب ــن پیونده ــتر ای ــهیل گر بیش ــی تس بین الملل

راه خروج ½
ــرای  ــورها ب ــان کش ــگیرانه می ــه و پیش ــن یکپارچ ــررات و قوانی ــود مق نب
مبــارزه بــا ایــن پدیــده یکــی از دالیــل شــیوع ایــن تجــارت در جهــان اســت�  
ــتورالعمل های  ــا سیاســت های مناســب و دس ــد ب ــی بای ــری جهان ــن نابراب ای
اخالقــی کــه احتــرام و حمایــت از کرامــت انســانی را حفــظ می کننــد، مهــار 

شــود�
ــکل های  ــدار و تش ــازمان های اخالق م ــز از س ــد نی ــی پیون ــن جهان انجم
ــا گزارش هــا و رســاله های پزشــکی نامرتبــط را  مردم نهــاد خواســته اســت ت
رصــد کننــد  و از پزشــکان خواســته اســت تــا نســبت بــه آمــوزش بیمــاران و 
شــهروندان در مــورد خطــرات پیونــد غیرقانونــی عضــو بــدن حســاس باشــند�
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مصنوعــی ایــن مهــم را برعهــده دارد� اداره بهداشــت دبــی )DHA( نیــز در مــاه 
نوامبــر ســال ۲۰۱۸ پــروژه مراقبــت از خانه هــای هوشــمند را معرفــی کــرد کــه 
شــامل نظــارت بــر بیمــار بــه عنــوان بخشــی از راهبــرد ایــن وزارت خانــه بیــن 
ــاران  ــه بیم ــد ک ــن می کن ــه تضمی ــن برنام ســال های ۲۰۱۶-۲۰۲۱ اســت� ای
بســتری در خانــه می تواننــد بــه طــور موثــر و کارآمــد از خانه هایشــان نظــارت 
ــا از طریــق  ــد ت ــه کار می رون شــوند� هــوش مصنوعــی در اســتخراج داده هــا ب

تجزیــه و تحلیــل رفتارهــا تصمیمــات صحیــح گرفتــه شــود�

۳( تشخیص با کاربرد چندفناوری ½
ــادی را جلــب  در بخــش مراقبت هــای بهداشــتی، آن دســته کــه توجــه زی
ــتند�   ــار هس ــا بیم ــاوره ب ــخیص از راه دور و مش ــای تش ــد، فناوری ه کرده ان
اســتارت آپ ها، فناوری هــای مبتنــی بــر روباتیــک، و همچنیــن واقعیــت 
ــه بعدی  ــخیص س ــد تش ــی مانن ــا گزینه های ــازی را ب ــت مج ــزوده و واقعی اف

تلفیــق می کننــد�
ــت  ــش دق ــای پزشــکی، افزای ــن کاســتن از هزینه ه ــی ضم ــوش مصنوع ه
ــای  ــن روش ه ــد و جایگزی ــر می کن ــن  را امکان پذی ــاری مزم در تشــخیص بیم
ســنتی درمــان اســت� ضمــن این کــه نظــارت مــداوم بــر بیمــار در هــر لحظــه 
و در هــر مــکان وجــود دارد� ایــن اساســا کیفیــت مراقبت هایــی را کــه بیمــار 
مــی توانــد دریافــت کنــد، بهبــود می بخشــد و منجــر بــه نتایــج بهتــر ســالمت 

ــه زندگــی می شــود� و افزایــش امیــد ب
ــوژی  ــر رادیول ــی ب ــای مبتن ــر فناوری ه ــتارت آپ ها ب ــر اس ــی، اکث ــه تازگ ب
ــی  ــای مختلف ــوآور، الگوریتم ه ــرکت های ن ــته از ش ــد� این دس ــز کرده ان تمرک
ــرای تفســیر تصاویــر پزشــکی  ــد کــه از دانشــی عمیــق ب را طراحــی کــرده ان
اســتفاده می کننــد و بــه طــوری دقیــق بیماری هایــی ماننــد ســرطان پســتان 
ــه  ــن اســت ک ــی ای ــاع جهان ــد� اجم ــی را تشــخیص می دهن و ســل رادیوگراف

ــوده و مســتعد خطــا  ــه دارای دقــت بیــش از ۹۸ درصــد ب راه حل هــای فناوران
ــه  ــد دقیق ــرض چن ــا در ع ــاری تنه ــن، تشــخیص بیم ــر ای ــالوه ب نیســتند� ع
ــن  ــازی نیســت� ای ــر نی ــال فیزیکــی تصاوی ــه انتق ــر ب ــر اســت� دیگ امکان پذی
ــود  ــه کمب ــه ک ــه یافت ــر توس ــورهای کمت ــی از کش ــرای مناطق ــات ب خدم

ــی اســت� ــر خوب ــد، خب رادیولوژیســت دارن
۴( فناوری های پوشیدنی ½

ــه طــور  ــا و دســتگاه های پوشــیدنی ب بیوسنســورهای موجــود در فناوری ه
مــداوم بــر پیشــرفت درمــان بیمــار نظــارت مــی کننــد، در همیــن حــال، پایگاه 
ــه  ــد ب ــه می توان ــد ک ــاد می کنن ــزرگ ایج ــای ب ــق داده ه ــی را از طری اطالعات
روش هــای مختلــف تجزیــه و تحلیــل شــود و منجــر بــه درک بهتــر ســالمت 

جمعیــت و مدیریــت بهتــر بیمــاران شــود�
بــا اســتفاده از فناوری هــای پوشــیدنی حــاال شــهروندان عربســتان ســعودی 
ــل توجــه اســت،  ــت در آن قاب ــزان بیمــاری دیاب ــوان کشــوری کــه می ــه عن ب
قــادر خواهنــد بــود تــا از رشــد بیمــاری جلوگیــری کننــد و از راه دور نظــارت 

شــوند�

۵( تمرکز بر آینده ½
موسســه MedLab در اســپانیا پــروژه ای را تحــت عنــوان MedsBla را کلیــد 
ــد�  ــر کن ــا سفارشی ســازی هــوش مصنوعــی را در پزشــکی فراگی زده اســت ت
ــرای متخصصــان  برنامــه MedsBla یــک پلــت فــرم ارتباطــی رمــزدار شــده ب
ــح  ــری صحی ــا تصمیم گی ــت ت ــی اس ــوش مصنوع ــتفاده از ه ــا اس ــکی ب پزش
ــدازی آن در اواخــر ســال ۲۰۱۸ بیــش از ۱۰۰  ــان راه ان داشــته باشــند� از زم
هــزار کاربــر در سراســر جهــان را جــذب کــرده و بــه نظــر می رســد  در آینــده 
ــه  ــازار درمــان کشــورهای  خاورمیان نه چنــدان دور همــکاری پرســودی را در ب

ایجــاد کنــد�
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خاورمیانــه،  در  درمــان  بــاالی  تقاضــای 
 MENA )ــا ــی و شــمال آفریقــا )من کشــورهای عرب
بــازار پررقابتــی را پیــش رو گذاشــته اســت� 

عرضــه  میــزان  میــان  معنــاداری  شــکاف 
و تقاضــای درمــان بــرای تخــت بیمارســتان، 
ــای  ــود دارد� بیماری ه ــتاران وج ــکان و پرس پزش
ــق  ــن مناط ــن ای ــت مس ــان جمعی ــن در می مزم
باالســت از طرفــی ســطح درآمــد خانواده هــا 
ــای  ــت� هزینه ه ــته اس ــش گذاش ــه  افزای ــز رو ب نی
ــا  ــر ب ــال های اخی ــتی در س ــای بهداش مراقبت ه
ــال های  ــن س ــد بی ــالیانه ۱۱ درص ــد س ــرخ رش ن

ــکاری  ــورای هم ــورهای ش ۲۰۱۰ - ۲۰۱۴ در کش
ــت� ــه اس ــش یافت ــارس افزای ــج ف خلی

دولت هــای عضــو شــورای همــکاری خلیــج 
فــارس بــه طــور فزاینــده ای حضــور بخــش 
ایــن  در  ســرمایه گذاری  بــرای  را  خصوصــی 
افزایــش  بــه  تــا  شــده اند  خواســتار  حــوزه 
تقاضــای خدمــات بهداشــتی پاســخ دهنــد� آن هــا 
بهداشــتی  مراقبت هــای  بودجــه  می خواهنــد 
ــای حاصــل  ــه یارانه ه ــر متکــی ب شــهروندان کمت

از  نفــت وگاز باشــد�
بــرای حمایــت از ایــن تغییــر بــه ســوی 

از کشــورهای خلیــج  برخــی  خصوصی ســازی، 
ــد�  ــاری را اجــرا می کنن ــان اجب ــارس بیمــه درم ف
بیشــتر  ســرمایه گذاری  توانســته  اقــدام  ایــن 
بخــش خصوصــی را در زیرســاخت های درمــان 
ــعه  ــی توس ــد� به تازگ ــذب کن ــورها ج ــن کش ای
خصوصی ســازی بخش هایــی از نظــام درمانــی 
عربســتان ســعودی، ایــن رویکــرد کلــی را آشــکار 

� می کنــد
در نتیجــه، طــی پنــج تــا ده ســال آینــده، 
بخــش  ســوی  از  کالنــی  ســرمایه گذاری های 
درمــان  دهکده هــای  و  شــهرها  در  خصوصــی 
در کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس بــه اجــرا 

درخواهــد آمــد�
بنگاه هــای  بیــن  ادغــام  روش  ایــن   
)SMEs( بــه  کــه  متوســط  و   کوچــک 
Small and medium-sized enterprises  شــهرت 

ــزرگ اســت کــه حــوزه  ــا بیمارســتان های ب دارد ب
منــا را بــه کانــون درمــان  پزشــکی تبدیــل خواهــد 

� د کر
ــر روی  ــان، ب ــرمایه گذاری در درم ــای س مدل ه
بیماری هایــی چــون ســکته مغــزی، دیابــت و 
ســرطان، اســت کــه بــه دلیــل دگرگونــی الگوهــای 

ســبک زندگــی فراگیــر شــده اســت�
همچنیــن روش هــای پیشــگیری و درمــان، 
ســایر  و  خانه محــور  بهداشــتی  مراقبت هــای 
ــتان ها  ــارج از بیمارس ــخصی در خ ــای ش محیط ه
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شکاف عرضه-تقاضای 
 درمان درحوزه »منا«

سرمایه گذاران غربی در بخش مراقبت های پزشکی کشورهای 
حوزه »منا«  به دنبال سرمایه گذاری های های تک هستند

 TVM این مقاله دیدگاه دکتر هلمت شوستلر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری درمان
را درباره آینده سرمایه گذاری در بخش سالمت کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا  -منا 

بازتاب می دهد. براساس یافته های او، شکاف عرضه و تقاضا در مراقبت های پزشکی در 
این منطقه  برای سرمایه گذاران غربی جذابیت فراوان دارد. موضوعی که آشکار می کند 

رقابت در حوزه گردشگری پزشکی حاال بازیگران متعددی پیدا کرده است. حضور در بازار 
پروسعت درمان برای کشورهایی چون ایران در آینده با رقابتی فشرده همراه خواهد بود. 

مقاله دکتر شوستلر در پورتال عرب هلث  منتشر شده است.
The Middle East and North Africa- ،کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا یا منا

MENA   منطقه وسیعی  از مراکش تا ایران حدود ۲۲ کشور را در برمی گیرد. این منطقه 

حدود ۶ درصد از جمعیت جهان، ۶۰ درصد ذخایر نفتی و ۴۵ درصد ذخایر گاز طبیعی 
جهان را تشکیل می دهد. با توجه به ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور، کشورهای حوزه منا 

نقش مهمی در ثبات اقتصاد جهانی دارد.

کشورهای حوزه منا 
منطقه وسیعی  از مراکش 
تا ایران حدود ۲۲ کشور 

را در برمی گیرد. این  
     منطقه حدود ۶ درصد 
        از جمعیت جهان را 

            در اختیار دارد



ــود� ــه می ش ــا« تجرب ــوزه »من ــرمایه گذاری های ح در س
داروهــای  بــرای  تقاضــا  افزایــش  همچنیــن  مــا 
بــود�  را شــاهد خواهیــم  پیشــرفته  و  فناوری محــور 
بنگاه هــای خصوصــی ســرمایه گذار در حــوزه »منــا«، 
حضــوری قابــل توجــه از فنــاوری پزشــکی را بــه نمایــش 
ــنتی  ــای س ــا در بازاره ــیاری از آن ه ــه بس ــد ک می گذارن
ــی  ــرکت های خصوص ــتند� ش ــترس نیس ــان در دس درم
مراقبــت درمــان، از فنــاوری ارتباطــات و اطالعــات بــرای 
واکنش هــای اضطــراری و فضاهــای بهداشــتی بهــره 
می برنــد و تعامــل حداکثــری بــا ابزارهــای ارتباطــی مانند 
تلفــن همــراه خواهنــد داشــت� بــه طوری کــه دسترســی 
ــن شــکل  ــان و مشــاوره در بهره ورتری ــات درم ــه اطالع ب

ــود� ــد ب ــر خواه ــن امکان پذی ممک
به کارگیــری تجهیــزات گــران و مــدرن درمانــی در ایــن 
ــا مدل هــای  ــه ایــن معنــی اســت کــه تقاضــا ب منطقــه ب

حرفــه ای و کارآمــد کســب وکار ســازگار شــده اســت�
ــی و  ــه مقررات ــه یکپارچ ــاد روی ــال، ایج ــن ح در عی
قانونــی در سراســر کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس  در 
حــوزه درمــان آزادی عمــل ســرمایه گذاران را تحقــق 
می بخشــد� بــا ایــن وجــود، خطــرات ذاتــی بــرای 
وجــود  دســت  ایــن  از  نوآوارنــه  ســرمایه گذاری های 
دارد و نســخه واحــدی را نمی تــوان به اجــرا گذاشــت� 
ــای  ــا نیازه ــق ب ــوال مطاب ــب و کار معم ــای کس مدل ه
محلــی و محیــط قانونــی هــر کشــور طراحــی می شــود�  
در  بایــد  نوظهــور  بازارهــای  در  ســرمایه گذاران 
ــند و  ــن باش ــیار واقع بی ــرای کار بس ــرعت اج ــورد س م
ــد در  ــبه کنن ــل و محاس ــی را تحلی ــای محیط چالش ه
ــن  ــان تامی ــورد نظرش ــزوده م ــورت ارزش اف غیراین ص

نمی شــود�
ایــن بــدان معنــی اســت کــه الزم اســت اغلــب 
کــه  شــود  پرداخــت  متختصصانــی  بــه  هزینه هــا 
تجربــه  بــازاری  چنیــن  عمیــق  بخش هــای  در 
ــی  ــد� آن هــا ضمــن تحقــق کارایــی و حکمران اندوخته ان
ــش  ــن بخ ــش در ای ــش و پژوه ــعه دان ــوب، از توس خ
ــان ارزش  ــن هم ــد� ای ــازه می آفرینن ــب وکارهای ت کس

ــت� ــث ماس ــورد بح ــزوده م اف

 مرکز پزشکی کمربیج در امارت ½
مدل کارآمد در گردشگری پزشکی

یــک نمونــه کارآمــد از یــک مــدل جامــع بــرای 
ــارت  ــان در ام ــای درم ــه -تقاض ــکاف عرض ــردن ش پرک
ــج  ــی کمبری ــکی و توانبخش ــز پزش ــی، مرک ــد عرب متح
اســت؛ یــک مرکــز مراقبــت ویــژه در زمینــه توانبخشــی 
کــه بــرای کمــک بــه افــراد مبتــال بــه آســیب های جــدی 
یــا بیماری هــای شــدید ایجــاد شــده اســت� ایــن مرکــز 
ــت  ــود کیفی ــازه ای در بهب ــای ت ــد نصاب ه ــته ح توانس
ــخصی  ــای ش ــی در محیط ه ــق توانبخش ــی از طری زندگ

ایجــاد کنــد�
ــی  ــده عرب ــارات متح ــج در ام ــکی کمبری ــز پزش مرک
در ســال ۲۰۱۴ بــرای پاســخگویی بــه یــک نیــاز جــدی 
ــیاری  ــدت و غیرهوش ــای طوالنی م ــه مراقبت ه در زمین
بــرای بزرگســاالن و کــودکان در نتیجــه افزایــش شــیوع 

ــادرزادی در  ــص م ــق و نقای ــل تزری ــای غیرقاب بیماری ه
ــدازی شــد� کــودکان راه ان

 قبــل از راه انــدازي ایــن مرکــز، بیمارانــي کــه نیــاز بــه 
ــه اي جــز اتاق هــاي  ــژه داشــتند، هیــچ گزین مراقبــت وی
بــه  ســفر  یــا  پرجمعیــت  بیمارســتان هاي  در   ICU

ــان  ــتند� از زم ــزاف نداش ــه گ ــا هزین ــور ب ــارج از کش خ
ــا ۳۵  ــا تقریب ــرده ت ــک ک ــز کم ــن مرک ــدازی، ای راه ان
درصــد از تخت هــای ICU کــه بیمــاران نیــاز بــه مراقبــت 

طوالنی مــدت دارنــد را آزاد کننــد�
ــکی  ــای پزش ــن فناوری ه ــکی آخری ــز پزش ــن مرک ای
را همــراه بــا پزشــکان مجــرب، فیزیوتراپیســت ها و 
ــی  ــان درمان ــار و زب ــان گفت ــت ها و متخصص پاتولوژیس
بــه  بلندمــدت   و  کوتاه مــدت  مراقبت هــای  بــرای 

ــت� ــه اس ــت گرفت خدم
ــد،  ــدود بازدی ــاعت های نامح ــا س ــاز ب ــای دلب ویاله
کــرده  بازســازی  را  خانــه  آرامش بخــش  محیــط 
ــر مراقبــت شــبانه روزی هــر بیمــار هــر  اســت� عــالوه ب
روز دســتکم دو ســاعت دوره توانبخشــی را دریافــت 
شــلوغ  بیمارســتان های  در  آن هــا  اگــر  می کنــد، 
ــت  ــه فرص ــاعت در هفت ــک س ــا ی ــد تنه ــتری بودن بس

توانبخشــی را داشــتند�

مرکز توانبخشی کمبریج در امارات متحد عربی مدلی کارآمد در گردشگری پزشکی برای پاسخ به تقاضای درمان است

آیا می دانید؟

گردشگری پزشکی هزاران سال 
است که پیشینه تاریخی دارد. 

در واقع، شواهد باستان شناسی 
از هزاره سوم پیش از میالد نشان 

می دهد که مردم در بین النهرین 
باستانی به معبد الهه شفادهنده در

Tell Brak Syriato می رفتند تا 

اختالالت چشم را درمان  کنند. 
صدها سال بعد یونانی ها و رومی ها 

با پای پیاده یا قایق، خود را به 
چشمه های آب معدنی و آبگرم های 

مدیترانه می رساندند و با قابلیت های 
درمانی این مکان ها  به خوبی آگاه 

بودند. 
معبد Asclepia، که الهه سالمت 
نامیده می شد از اولین مراکز درمان 

در جهان بود. زائران به این مکان 
می آمدند و چند شب در آن جا اقامت 
  Asclepius می کردند با این امید که

یا همان الهه سالمت که در اساطیر 
یونان پسر آپولو نامیده می شود در 

رویاهایشان ظاهر شده و راه عالجی 
برای شفای بیماری تجویز کند.

۳۳

ــتان  ــوزه باس ــس Asclepius در م تندی
ــان ــی Epidaurus  در یون شناس
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بیمارســتان پــارس دســتگاه پرتودرمانــی پیشــرفته توموتراپــی را کــه دقــت 
باالیــی در درمــان درمــان تومورهــای ســرطانی دارد، راه انــدازی می کنــد� ایــن 
دســتگاه پیشــرفته کــه در مراحــل پایانــی نصــب و را ه انــدازی قــرار دارد، تحــت 
برنــد RADIXACT ســاخت شــرکت آمریکایــی Accuray اســت و از روش هــای 
نویــن رادیوتراپــی اســت کــه در ایــران منحصــر به فــرد بــوده و همتایــی نــدارد� 
ــرداری را  ــد تکنیک هــای مختلــف رادیوتراپــی و تصویرب ایــن دســتگاه می توان
ــرطان  ــر س ــان بهت ــازه ای در درم ــای ت ــد و حدنصاب ه ــام ده ــان انج هم زم

برجــای بگــذارد�
ــال  ــرآوازه کشــورمان در س ــی پ ــز درمان ــی از  مراک ــارس یک ــتان پ بیمارس
ــابقه، از  ــال س ــش از ۵۰ س ــا بی ــتان ب ــن بیمارس ــد� ای ــاده ش ــا نه ۱۳۳۸ بن
پیش گامــان طــب خصوصــی اســت و به عنــوان مرکــز ارائــه دهنــده خدمــات 
ــن  ــا مجهزتری ــی ب ــی و فوق تخصص ــطح تخصص ــی در س ــخیصی درمان تش

ــود� ــناخته می ش ــا ش واحده
دکتــر بهــرام معظمــی مدیرعامــل بیمارســتان پــارس در توســعه و 
دســتاوردهای  ایــن بیمارســتان  نقش موثری داشــته اســت� ایشــا ن متخصص 
زنــان و زایمــان اســت بــه تازگــی یــک عمــل جراحــی منحصربه فــرد را انجــام 
داده و آن خــارج کــردن تومــوری بــه وزن ۳۸ کیلوگــرم از شــکم خانمــی ۵۹ 

ســاله بــود کــه در ایــران ســابقه نداشــته اســت�
ــل  ــن عم ــاره ای ــابقه درب ــان س ــتیم و ایش ــی هس ــر معظم ــر دکت در دفت
ــل  ــی موبای ــی از گوش ــد � فیلم ــح می ده ــان توضی ــب برایم ــی عجی جراح
خــود   نشــان مان می دهــد کــه پزشــکان در حــال خــارج کــردن ایــن تومــور 
ــن  ــی از ای ــای جراح ــدی از عمل ه ــاب جدی ــه حدنص ــتند ک ــنگین هس س

ــی رود� ــمار م ــت به ش دس
در طــول فعالیــت ایــن بیمارســتان همــواره دکتــر معظمــی در به کارگیــری 
ــوده اســت� سال هاســت  ــی در زمــان خــود پیشــگام ب تجهیــزات نویــن درمان
بیمارســتان پــارس بــه عنــوان بهتریــن مرکــز تشــخیص بیماری هــای زنــان و 
زایمــان بــا نــرخ صفــر درصــد مــرگ مــادران، بهتریــن مرکــز مغــز و اعصــاب 
ــای  ــزاری کنگره ه ــگام در برگ ــک و پیش ــرات و ارتوپدی ــتون فق ــداوای س و م

ــوده اســت� ــده مطــرح ب ــای زن ــی جراحی ه بین الملل

دستگاهی منحصربه فرد  توموتراپی ½
 دکتــر بهــرام معظمــی مدیرعامــل بیمارســتان پــارس به کارگیــری دســتگاه 
توموتراپــی در ایــن بیمارســتان را منحصــر بــه فــرد می دانــد و می گویــد: ایــن 
دســتگاه بســیار پیشــرفته  پرتودرمانــی فصــل تــازه ای را در درمــان ســرطان در 

فصل تازه درمان رسطان       
با  روش نوین پرتودرمانی

بیامرستان پــارس

بیمارستان پارس یکی از مجهزترین تجهیزات آزمایشگاهی را در اختیار دارد
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کشــورمان ایجــاد خواهــد کــرد� همچنیــن از لحــاظ قیمتــی 
بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی کــه در مملکــت مــا حاکــم 
اســت، هزینه هــای درمــان بــرای بیمــاران بین الملــل 
جذابیــت فــراوان دارد و دســتگاه توموتراپــی می توانــد بــرای 
ــورد  ــز م ــان بیمــاران ســرطانی در خــارج از کشــور نی درم

اســتفاده قــرار بگیــرد� 
ــه در  ــه بلک ــا در منطق ــه تنه ــران ن ــان ســرطان، ای ــام مراحــل درم در تم
دنیــا ارزان تریــن مقصــد درمــان بــرای متقاضیان درمــان از کشــورهای خارجی 
ــورهای  ــتان و کش ــان، افغانس ــراق، آذربایج ــاران از ع ــیاری از بیم ــت� بس اس
ــاب  ــان انتخ ــرای درم ــران را ب ــودن، ای ــن ارزان ب ــل همی ــه دلی ــه، ب منطق

می کننــد� 
دکتــر ســهیل وجدانــی متخصــص رادیوتراپــی بیمارســتان پــارس 
دربــاره ویژگی هــای ایــن دســتگاه می گویــد: بیمــار در  روز اول ســی تی 
اســکن می شــود و  اطالعــات ســه بعدی تهیــه می شــود� ســپس تومــور 
ــول  ــود� در ط ــه بندی می ش ــی نقش ــرای پرتودرمان ــف ب ــای مختل از جهت ه
درمــان کــه گاهــی ۳۰ تــا ۴۰ جلســه به طــول میانجامــد، تومــور تغییــر انــدازه 
می دهــد، حتــی ممکــن اســت تــکان بخــورد و چنــد ســانتیمتر حرکــت کنــد� 
تفــاوت ایــن دســتگاه پیشــرفته بــا دســتگاه هایی کــه در ایــران رایج اســت این 
اســت کــه در طــول درمــان اطالعــات بســیار دقیــق از موقعیت هــای تومــور 
ســرطانی در حــد میلیمتــر  به دســت می دهــد� بــا دســتگاه توموتراپــی بیمــار 
هــر روز ســی تی اســکن می شــود و هــر لحظــه موقعیــت تومــور ســرطانی و 
جانمایــی آن تحلیــل می شــود� روشــی کــه در دســتگاه های قدیمــی بــه ایــن 

ــت�     ــر نیس ــت امکان پذی دق
یکــی از قابلیت هــای دیگــر ایــن دســتگاه ایــن اســت کــه اشــعه دقیقــا بــه 
تومــور تابانــده می شــود و دوز اشــعه در محــدوده تومــور متمرکــز می شــود و 

بــه ایــن ترتیــب اشــعه بــه بافت هــای عــادی آســیب نمی رســاند�  
این کــه چــه انــدازه دوز اشــعه بایــد اســتفاده شــود، پــس از پاتولــوژی 

و تشــخیص نــوع تومــور، توســط دســتگاه توموتراپــی بــه صــورت 
بــرای  درمــان  روش  ایــن  می شــود�  محاســبه  خــودکار 
باشــد  کارآمــد  می توانــد  ســرطانی  غده هــای  درمــان 

ــه  ــرار گرفت ــان ق ــون ده ــی چ ــق حساس ــه در مناط ک
اســت و به دقــت باالیــی بــرای پرتودرمانــی نیــاز 
دارد� بــه ایــن ترتیــب دســتگاه تعییــن می کنــد 
کــه از چــه جهــت، از کجــا و بــا چــه شــدتی 

 دوز اشــعه بــه بافت هــای ســرطانی تابانــده شــود�

عوارض استفاده از دستگاه توموتراپی 
دکتــر وجدانــی دربــاره عــوارض جانبــی روش نویــن پرتودرمانــی می گویــد: 
از زمــان پیدایــش دســتگاه های رادیوتراپــی تــا بــه امــروز، ســیر حرکــت بــه 
ایــن ســمت بــوده کــه عــوارض کاهــش پیــدا کنــد و اثــر درمــان بــاال بــرود� 
عــوارض دســتگاه توموتراپــی بســیار کمتــر  از بقیــه دســتگاه های رادیوتراپــی 
ــه محــل قــرار گرفتــن تومــور دارد�   اســت کــه البتــه همیــن نیــز بســتگی ب
ــرای  مثــال اگــر ســر و گــردن تحــت درمــان باشــد کــه یکــی از معضــالت ب
انکولوژیســت ها اســت، بــا دســتگاه هایی کــه در حــال حاضــر اســتفاده 
می شــود، خشــکی دهــان شــایع ترین عارضــه اســت� بیمــاری کــه رادیوتراپــی 
می شــود متاســفانه بایــد تــا آخــر عمــر بــا ایــن عارضــه دســت و پنجــه نــرم 
ــتگاه  ــتفاده از دس ــود� اس ــر می ش ــن عارضــه کمت ــتگاه ای ــن دس ــا ای ــد� ب کن
ــد  ــی مانن ــای حیات ــار ارگان ه ــور در کن ــه توم ــی ک ــی در زمان های توموتراپ
قلــب، ریــه، نخــاع، چشــم، غــدد بزاقــی قــرار دارد، بســیار حائــز اهمیت اســت�

دکتر بهرام معظمی، 
مدیرعامل بیمارستان پارس 
در گفت وگو با سردبیر 
ماهنامه سفر

بیماران مبتال به انواع سرطان در بیمارستان 
پارس به واسطه دستگاه پیشرفته توموتراپی سبک 
تازه ای از پرتودرمانی را تجربه خواهند کرد
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تلــه مدیســین یــا »دور درمانی« در 
تعریــف ســاده عبــارت اســت از ویزیت 
و پایــش بیمــاران از یــک فاصلــه دور 
ــی  ــای صوت ــتفاده از فناوری ه ــا اس ب
و تصویــری درقالــب یــک پکیــج 
ــده  ــی ش ــش طراح ــگ از پی هماهن
ــزار  ــخت اف ــزار و س ــرم اف ــم از ن اع
پزشــکی  تجهیــزات  همچنیــن  و 

ــه آن� ــل ب ــه متص مربوط

تلــه مدیســین در دهــه ۱۹۷۰ 
میــالدی توســط فــردی بــه نــام 
Bird Thomas معرفــی شــد� ولــی 

ــا  ــه ب ــن کلم ــف بســیاری از ای تعاری
ــرح  ــرد آن مط ــوع کارب ــه ن ــه ب توج
در  ارتباطــی  فناوری هــای  اســت� 
ــرن  حــوزه پزشــکی بیــش از نیــم ق
ــه در کشــورهای پیشــرفته  اســت ک
بــه اشــکال مختلــف مــورد اســتفاده 
قــرار می گیــرد و سال هاســت کــه از 
ارایــه خدمــات در جنگ هــا و مواقــع 
بحرانــی عبــور کــرده و هم اکنــون در 
بســیاری از کشــورهای توســعه یافته، 

پایــش  تمامــی خدمــات  تقریبــا 
ســالمتی و ویزیــت بیمــاران و حتــی 
ــی  ــی و پاراکلینیک ــات کلینیک خدم
ارایــه  قابــل  اینترنــت  بســتر  در 
اســت و عــالوه بــر نرم افزارهــای 
گوناگــون تعاملــی بیــن پزشــک 
ــر روی  ــی ب ــه راحت ــه ب ــار ک و بیم
تلفن هــای هوشــمند در دســترس 
ــی  ــخت افزارهای اختصاص ــت، س اس
ــه  ــاخته و عرض ــز س ــخیصی نی تش

ــت� ــده اس ش
و  مشــاوره  آن جایی کــه  از 
دریافــت اطالعــات اولیــه قبــل از 
ــد  ــور مقص ــه کش ــار ب ــت بیم عزیم
ــر  ــم درمان گ ــو و ه ــرای درمان ج ب
لــذا  اســت  اهمیــت  بســیارحائز 
ایــن  از  اســتفاده  و  راه انــدازی 
هــدف  بازار هــای  در  فنــاوری 
مزایــای ذیــل را به دنبــال خواهــد 

داشــت :
 سهولت و راحتی

ــه ای و  ــاوره حرف  مش
ــی تخصص

 ارزش افــزوده و 
افزایــش  نتیجــه  در 

ســودآوری
 مزیــت رقابتــی 
نســبت بــه عملکــرد رقبا

 اطمینــان بیشــتر درمــان جــو 
ــره گردشــگری ســالمت از  ــه زنجی ب

مبــداء تــا مقصــد
ــرای  ــر ب ــق ت ــزی دقی  برنامه ری

درمــان قبــل از عزیمــت
ــطه های  ــی از واس ــذف برخ  ح
ســر  موجــب  کــه  غیر حرفــه ای 

می شــوند درمان جــو  درگمــی 
از  درمان جــو  اطمینــان   
ــداوم  ــاط م ــش وارتب ــت و پای مراقب

از درمــان پــس 
ســامانه  ایــن  آن جایی کــه  از   
ــن  ــویه را بی ــاط دو س ــد ارتب می توان
ــز  ــک مرک ــص ی ــکان متخص پزشــ
ــز  ــک مرک ــداء و ی ــی در مب تخصص
درمانــی یــا حتــی یــک 
خصوصــی  مطــب 
ــه بیمار  درمقصــد ک
جهــت  بتوانــد 
ویزیــت  و  مشــاوره 
اولیــه بــه آن جــا مراجعــه 
ــذا  ــد ل ــرار کن ــد، برق نمای
نقــش مهــم و بســزایی در 
ــن  ــی ای ــاء ســطح کیف ارتق
ــت� ــد داش ــت خواه خدم

بابک یوسفیان

دوردرمـانـی)تله مديسني( 
در گردشگری سالمت

ضـرورت واگـذاری اختیارات
 به انجمن خدمـات بیـن امللـل سالمــت ایران

ــه  ــوده ک ــی ب ــار آفت های ــون گرفت ــالمت تاکن ــگری س ــت گردش مدیری
مزیت هــای فــراوان نظــام درمــان و صنعــت گردشــگری را بــه حاشــیه رانــده 

و از توســعه مناســب بازداشــته اســت�
ــاال  ــی از ب ــگاه دســتوری و حاکمیت ــه ســبب ن ــا ب ــن آفت ه ای

ــح  در گردشــگری ســالمت  ــدم نظــارت صحی ــن و ع ــه پایی ب
ــده اســت� ریشــه دوان

دکتــر محمــد جهانگیــری رییــس انجمــن خدمــات 
ــفر  ــه س ــا ماهنام ــو ب ــران در گفت وگ ــالمت ای ــل س بین المل
ــی  ــل تفکــر حاکمیت ــر طب ــه ب ــی ک ــا زمان ــد اســت� ت معتق

ــار  ــم گرفت ــن بکوبی ــه پایی ــاال ب ــتوری از ب و دس
ــود� ــم ب ــوزه خواهی ــن ح ــازار در ای ــفته ب آش
ایــن تفکــر در دنیــا منســوخ اســت و 
توفیــق در عرصــه ایــن نــوع خدمــات درمانــی 
و  بخــش خصوصــی  پررنــگ  نقــش  بــه 
اختیــارات کافــی تشــکل ها بســتگی دارد�

 تفویض اختیار به تشکل ها  ½
ضرورت توسعه گردشگری سالمت

رییــس انجمــن خدمــات بین الملــل ســالمت ایــران تاکیــد دارد کــه دولــت 
ــوان  ــا بت ــد جامعیــت داشــته باشــد ت ــدا تشــکل بای ــه ابت ــد ک گمــان می کن
اختیــارات را واگــذار کــرد، در حالــی کــه معتقدیــم تــا اختیــارات را بــه مــا 

ــرد� واگــذار نکننــد جامعیــت شــکل نمی گی
ــه تشــکل ها واگــذار شــود و آن هــا کلیــه امــور  ایــن اختیــارات بایــد ب
ــال  ــکل ها اعم ــر تش ــا ب ــت تنه ــارت دول ــد و نظ ــده بگیرن ــا را برعه اعض
ــه  ــران تشــکلی اســت ک ــی ســالمت ای ــات بین الملل شــود� انجمــن خدم
در اتــاق بازرگانــی و صنایــع، معــادن و کشــاورزی شــکل گرفتــه 
اســت و بــازوی عملیاتــی شــورای راهبــردی گردشــگری 
ــه  ــو دارد ک ــن ۱۰۰ عض ــن انجم ــت� ای ــران اس ــالمت ای س
اغلــب بیمارســتان هایی کــه واحــد پذیــرش بیمــاران 
بین المــل فعــال دارنــد،  اســتارت آپ ها، مراکــز آموزشــی و 

ــن حــوزه هســتند� ــال در ای ــر مســافرتی فع ــا دفات ی
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ــه  ــالمت ب ــگری س ــات گردش ــره خدم در زنجی
بیمــاران بین الملــل، پوشــش های مناســب بیمــه ای 
منطبــق بــا خدمــات بین المللــی ضرورتــی اساســی 
دارد� در حــال حاضــر خدمــات بیمــه ای در ایــران بــا 

خدمــات معتبــر بیمــه ای جهــان مرتبــط نیســتند�
ــره  ــت مدی ــوروش شــمیمی عضــو هیئ ــر ک دکت
ــران  ــتان ته ــل بیمارس ــان و مدیرعام ــه جراح جامع
بــا ماهنامــه ســفر  در گفت وگــوی اختصاصــی 
ــای  ــا بیمه ه ــت: تقریب ــب گف ــن مطل ــالم ای ــا اع ب
ــت  ــتند و الزم اس ــی هس ــی و فرمایش ــران دولت ای
ــه در  ــه ک ــه ای و آن چ ــل بیم ــات بین المل ــا خدم ت
کشــورهای پیشــرفته جریــان دارد در کشــورمان 
توســعه  در  بی تردیــد  کــه  شــود  پیاده ســازی 
گردشــگری ســالمت نقشــی بســزا خواهــد داشــت�
ظرفیت هــای  درخصــوص  شــمیمی  دکتــر 
گردشــگری ســالمت در جــذب بیمــاران بین الملــل 
بــه کشــور نیــز افــزود: گردشــگری ســالمت موضــوع 
ــه آن  ــر ب ــال اخی ــد س ــه در چن ــت ک ــدی اس جدی

کرده ایــم� ورود 
انجمــن خدمــات بین المللــی ســالمت ایــران 

ــامان داد� ــه س ــن زمین ــی را در ای ــات خوب اقدام
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی نیــز 
 IPD بــا راه انــدازی بخــش پذیــرش بیمــاران خارجــی
ــدادی  ــت و تع ــیر برداش ــن مس ــری در ای گام موث
ــوز  ــن مج ــت ای ــه دریاف ــق ب ــتان ها موف از بیمارس

شــدند�
ــی،  ــر اجرای ــرد: از نظ ــد ک ــمیمی تاکی ــر ش دکت
ــت  ــورم و وضعی ــا ت ــد ب ــا مصــادف ش ــن برنامه ه ای
اقتصــادی جامعــه کــه بســیاری از کشــور های 
ــی  ــرایط مال ــتان ش ــراق و افغانس ــل ع ــراف مث اط
بســیار مطلوبــی را بــرای گذرانــدن دوره درمــان در 
ــراد واســطه هــم وارد  ــد� البتــه اف ــران پیــدا کردن ای

ــدند� ــن عرصــه ش ای
ــزود:  ــپس اف ــران س ــتان ته ــل بیمارس مدیرعام
بــا تغییــر سیاســت ها و ایجــاد همبســتگی بیشــتر، 
ــا  ــران ب ــالمت ای ــی س ــات بین الملل ــن خدم انجم
ــهرک های   ــگری، ش ــهیل گر گردش ــرکت های تس ش
ــج  ــه نتای ــالمت ب ــدگان س ــالمت و تدارک  دهن س
خوبــی رســیده اســت امــا کمــاکان راهــی طوالنــی 
در ایــن حــوزه پیــش رو داریــم و تاکنــون بازخــورد 

ــم� ــاهد نبوده ای ــی را ش ــدان مطلوب چن
دکتــر شــمیمی توفیــق در گردشــگری پزشــکی 
ــم از  ــره ای اع ــای زنجی ــه حلقه ه ــدی کلی را کارآم
اشــخاص و شــرکت های تســهیلگر کــه بیمــار را بــه 
ــات  ــل، خدم ــا، حمل ونق ــد، بیمه ه ــور می آورن کش
ــوری و غیــره برشــمرد کــه در ایــن عرصــه  توراپرات

فعــال هســتند��
 
 ظرفیت درمان برای هموطنان  ½

     و متقاضیان بین الملل
ــا  ــش آی ــن پرس ــخ به ای ــمیمی در پاس ــر ش دکت
جــذب بیمــار بین الملــل خللــی در ظرفیــت درمانــی 
ــر  ــا خی ــد ی ــان ایجــاد می کن ــرای هموطن داخــل ب
گفــت: تــا االن بــا مشــکلی در ایــن زمینــه مواجــه 
نبوده ایــم� از طرفــی نیروهــای درمانــی هــم از نظــر 

ــانی  ــت خدمت رس ــزات ظرفی ــم تجهی ــش و ه دان
قابــل توجهــی دارنــد�

ــل  ــار بین المل ــش بیم ــا افزای ــه ب ــور ک ــن تص ای
ــان محــروم می شــوند،  ــردم کشــور از حــوزه درم م
رخ نخواهــد داد و چــون دولــت در اعطای تســهیالت 
اقتصــادی محدودیــت دارد، می توانیــم ایــن نقــص را 

بــا جــذب بیمــاران بین الملــل رفــع کنیــم�
ــرد  ــد ک ــال تاکی ــن ح ــمیمی در عی ــر ش دکت
کــه ایــن راهــی اســت کــه بایــد بــا دقــت پیمــوده 
شــود چراکــه درصــورت وجــود مشــکل و یــا نقــص، 
می توانــد بازخوردهــای منفــی تبلیغاتــی نیــز بــرای 

ــه همــراه داشــته باشــد� کشــور ب
 
 جامعه پزشکی همراه مردم  ½

     در شرایط دشوار اقتصادی
بــا وضــع بحرانــی حاکــم بــر اقتصــاد جامعــه 
در تمــام رشــته ها، شــاهد تــورم و عــدم رضایــت 
ــکایتی  ــان ش ــردم از درم ــوز م ــا هن ــتیم، ام هس
از  یکــی  به عنــوان  شــمیمی  دکتــر  ندارنــد� 
اعضــای هیئــت مدیــره جامعــه جراحــان و عضــو 
ــران  ــکی ته ــام پزش ــازمان نظ ــره س ــات مدی هی
خاطرنشــان کــرد: تنهــا قشــر پزشــکان اند کــه 
ــاع  ــردم دف ــال م ــان در قب ــان از مسئولیت ش همچن
ــه  ــود را ب ــی خ ــئولیت اجرای ــار مس ــد و ب می کنن
ــی  ــران مال ــا بح ــتان ها ب ــند� بیمارس دوش می کش
ــورت  ــه درص ــتند به طوریک ــه هس ــنگینی مواج س
ــا امــکان  ــن شــرایط ی ــی یــک دســتگاه، در ای خراب
تهیــه مجــدد آن نیســت و یــا این کــه هزینــه 
ــه آن  ــه تهی ــادر ب ــال ق ــه عم ــت ک ــدری باالس به ق
ــئولیت ها و  ــا، از مس ــام این ه ــا تم ــا ب ــتند� ام نیس
ــده  ــته نش ــکان کاس ــانی پزش ــدات خدمت رس تعه
ــال  ــش از ۳۵ س ــران بی ــان ای ــه جراح اســت� جامع
ــر  ــره آن ه ــت مدی ــرار اســت و هیئ ــه برق اســت ک
ســه ســال از بیــن تمــام جراحــان کشــور انتخــاب 
می شــوند و هــر ســاله کنگره هــا و کارهــای علمــی 
متعــددی توســط ایــن نهــاد علمی در ســطح کشــور 
انجــام می شــود� ســازمان نظــام پزشــکی نیــز گرفتار 
مســائل مختلفــی اســت� ما کــه نماینده  پزشــکان در 
ایــن ســازمان هســتیم بــا قوانیــن وضــع شــده عمــال 
جلــوی فعالیــت مــا بــه ویــژه در بخــش خصوصــی 
ــرو هســتیم�  ــادی روب ــع زی ــا موان گرفتــه شــده  و ب
ســازمان،  شــدن  نیمه دولتــی  بــا  هم اکنــون 
بســیاری از اختیــارات هیئــت مدیــره  نظــام پزشــکی 

ســلب شــده  اســت�

 درباره دکتر کوروش شمیمی:
 جراح عمومی، استاد بازنشسته ی

 دانشگاه علوم پزشکی تهران،
 مدیرعامل بیمارستان تهران، 

 عضو هیئت مدیره جامعه جراحان ایران،
 عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ

 رئیس انجمن  کارفرمایی بیمارستان های خصوصی

جای خالی
 پوشش های
 بیمه ای بین امللل 
درنظام د رمانی 

بیمارستان تهران نقطه ی پیدایش مراکز معتبر درمانی ½
ــتان در  ــن بیمارس ــینه  ای ــاره پیش ــران درب ــتان ته ــل بیمارس مدیرعام
پایتخــت گفــت: ایــن مرکــز ۱۰۰ تخت خوابــی ابتــدا در ســال ۱۳۴۵ به عنــوان 

ــت. ــرار گرف ــرداری ق ــورد بهره ب ــگاه م ــک زایش ی
مســئولین وقــت آن زمــان چــون دکتــر پارســا و دکتــر طالقانــی در ایــن 
ــن  ــان در ای ــت آن زم ــزرگان وق ــیاری ب ــد و بس ــه کار بودن ــغول ب ــز مش مرک
ــز  ــای مراک ــنگ بن ــوت س ــکان پیشکس ــن پزش ــرانجام ای ــد. س ــز بودن مرک
ــم را  ــتان ج ــک و بیمارس ــران کلینی ــر، ته ــتان مه ــون بیمارس ــی چ درمان
ــت  ــوان گف ــد و می ت ــام دادن ــرمایه گذاری انج ــا س ــذاری و در آن ه پایه گ

ــر تهــران همیــن بیمارســتان تهــران  ریشــه  بســیاری بیمارســتان های معتب
ــوده اســت. ب

وی افــزود: بســیاری از فعالیت هــای تخصصــی پزشــکی و درمانــی از قبیــل 
اعمــال تخصصــی جراحــی دســت، زانــو، جراحــی عمومــی، مغــز و اعصــاب، 

چاقــی و ... توســط متخصصیــن مــا در ایــن مرکــز انجــام می شــود.
بیمارســتان تهــران دارای چندیــن اتــاق عمــل مجهز،کلینیــک  بــا 
ــم  ــون خان ــکانی چ ــن پزش ــگاه و همچنی ــدد و آزمایش ــای متع تخصص ه
دکتــر مینــو محــرز، دکتــر شــاهرخی و بســیاری دیگــر از اســاتید مجــرب و 

ــتد. ــغول به کارهس ــز مش ــن مرک ــه در ای ــت ک ــی اس ــت قدیم زبردس
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هایپک چیست؟ ½
ــال ۱۹۹۰  ــر از س ــوگر بیک ــور ش ــط پرفس توس
ــام داد� در  ــی را انج ــنگتن مطالعات ــالدی در واش می
ــزار  ــال ۱۹۹۸ برگ ــه در س ــره ای ک ــن کنگ در اولی
شــد تنهــا ۵ نفــر شــرکت کردنــد امــا بــا اشکارشــدن 
اثربخشــی ایــن ســبک از جراحــی، حضــور پزشــکان 
ــال  ــره ی س ــود در کنگ ــکار ب ــش آش ــش از پی بی
ــر از  ــد ۷۵۰ نف ــزار ش ــس برگ ــه در پاری ــته ک گذش

ــد� ــا شــرکت کردن سراســر دنی
ــه  ــب ب ــن مطل ــه ای ــاره ب ــا اش ــی ب ــر بهلول دکت
ــک  ــرد: در هایپ ــاره ک ــک اش ــی هایپ ــبک درمان س
بیمــار تحــت عمــل جراحــی ۸ الــی ۱۰ ســاعت قــرار 
می گیــرد� در ایــن روش ابتــدا تمــام تومورهــای 
ــا  ــد ب ــز می شــوند و بع ســرطانی داخــل شــکم تمی
ــای  ــا گرم ــی ب ــک کموتراپ دســتگاه های هایپــک، ی
ــه مــدت ۹۰ دقیقــه انجــام  ۴۳ درجــه ســانتیگراد ب
می شــود� ایــن فرآینــد ســبب از بیــن رفتــن کامــل 

ســلول های ســرطانی باقی مانــده می شــود� 

ایــن کار  بهلولــی می افزایــد ســختی  دکتــر 

 به قــدری زیــاد اســت کــه ۱۲ نفــر به طــور مســتقیم 
ــی  ــد درمان ــتقیم در رون ــور غیرمس ــر به ط و ۳۵ نف
نقــش دارنــد و البتــه عــوارض بســیار ســنگینی هــم 

ــار دارد� ــرای بیم ب
بنیان گــذار  نــزد  را  درمــان  ایــن  دوره ی  او 
هایپــک، پرفســور شــوگر بیکــر گذرانــده اســت� وی 
در ایــن بــاره می گویــد: بــرای یادگیــری ایــن درمــان 
ــان  ــر زم ــردم� ه ــل ک ــادی را تحم ــختی های زی س
ــد  ــام می ش ــه انج ــک در ترکی ــی هایپ ــل جراح عم
بــه آن جــا می رفتــم� حــدود ۳۰ بــار ســفرهای یــک 
روزه بــه ترکیــه بــرای مشــاهده و گاهــی شــرکت در 

عمــل جراحــی هایپــک داشــته ام�

آمار عمل جراحی هایپک ½
ــک  ــه هایپ ــز ب ــز مجه ــا ۹۵ مرک ــر دنی در سراس
وجــود دارد کــه تنهــا ۹ مرکــز پــس از بازدیــد 
انجمــن جهانــی و بررســی ها در ســایت رســمی 

هایپــک قــرار می گیرنــد�
ــی  ــران یعن ــال در ای ــز فع ــبختانه دو مرک  خوش
بیمارســتان فقیهــی شــیراز و بیمارســتان جــم هــر 

ــد� ــرار دارن ــن فهرســت ق دو در ای
بهلولــی همچنیــن ادامــه داد: طبق محاســبات 
انجــام شــده مــا بــه ۲۰ مرکــز هایپــک در کشــور 
نیــاز داریــم کــه اکنــون فقــط در تهــران و شــیراز 
موجــود اســت� باتوجــه بــه این کــه در تمــام 
دنیــا هــر مرکــز فقــط مجهــز بــه یــک دســتگاه 
ــه در  ــت ک ــاال اس ــان ب ــا آن چن ــا تقاض ــت ام اس
ــک  ــتگاه هایپ ــان ۴ دس ــم هم زم ــتان ج بیمارس
فعــال اســت کــه حدنصــاب قابــل توجهــی 

به شــمار مــی رود�
ــه  ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــراح در پاس ــن ج ای
نتایــج و ضریــب موفقیــت عمــل هایپــک چــه قــدر 
اســت، افــزود: طــی ســه ســال و نیــم گذشــته کــه 
ــه ۳۳۰  ــک ب ــم نزدی ــروع کرده ای ــان را ش ــن درم ای
ــر  ــه ۲۸۰ نف ــان شــده اند ک ــن روش درم ــا ای ــر ب نف

ــد� ــد حیات ان ــوز در قی ــا هن آن ه
 ایــن درحالی ســت کــه بــرای تمــام ایــن بیمــاران 
ــی  ــه پیش بین ــر ۴ ماه ــا حداکث ــر ۳ ی ــول عم ط
می شــد� می تــوان گفــت ۴۰ تــا ۵۰ درصــد بیمــاران 
کامــال بهبــود می یابنــد و آن درصــد باقی مانــده 

ــد� ــدا می کن ــش پی ــز طــول عمرشــان افزای نی
بهلولــی درخصــوص ظرفیــت ایــران در ایــن 
ــل  ــاران بین المل ــذب بیم ــرای ج ــی ب ــوزه درمان ح
نیــز افــزود: عمــل جراحــی هایپــک در ایــران بســیار 

ــت�  ــه اس ــرون به صرف مق
هزینــه ی هایپــک در آمریــکا ۵۰۰ هــزار دالر، در 
ــورو و  ــزار ی ــه ۵۰ ه ــزار دالر، در ترکی ــا ۱۲۰ ه اروپ
ــر ۹۰ میلیــون تومــان اســت� در حــال  ــران زی در ای
حاضــر ۱۲ بیمــار خارجــی در کشــور بــه ایــن روش 

ــده اند� ــان ش درم

هایپک در ایران:  
عمل جراحی خاص دررسطان های پیرشفته

دکتر مهرداد بهلولی جراح و عضو هیئت مدیره بیمارستان جم تهران در درمان سرطان پیشرفته 
که دیگر امیدی به زندگی بیمار نیست، طرحی نو درانداخته است. عمل جراحی »هایپک« برای 

آن دسته از بیماران سرطانی است که روش های شیمی درمانی دیگر پاسخگو نیست و بیمار 
عمری ۴ تا ۵ ماه پیش رو دارد. با این روش می توان عمر بیمار را تا چند سال افزایش دهند.  
دکتر بهلولی درباره این نوع عمل جراحی توضیح می دهد: نوع خاصی از سرطان که در داخل 

حفره ی شکم مانند معده، تخمدان، روده ی بزرگ و آپاندیس ایجاد می شود که روش های قدیمی 
درمان مثل جراحی و شیمی درمانی موثر نیست و نهایت طول عمر بیمار ۳ یا ۴ ماه است و 

پزشکان از این گونه بیماران قطع امید می کردند که تا رسیدن زمان مرگ تنها به آن ها مسکن 
می دادیم. به واسطه عمل جراحی هایپک عمری دوباره به این بیمارها بخشیده می شود.
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    مهارت های 
درمان چاقی 

    بیامران 
      بین امللل

جراحی چاقی یکی از راه های درمان بسیار موثر 
در چاقی مفرط و بیمارگونه است. در این میان 
تجارب و مهارت جراحان زبردست کشورمان 

می تواند مراکز درمانی تخصصی چاقی در ایران 
را به یکی از مقاصد جذاب و البته مطمئن برای 

بیماران بین الملل تبدیل کند. این که درمان 
بیماری چاقی تا چه اندازه برای جذب بیماران 

خارجی مزیت دارد موضوع گفت وگوی ماهنامه 
سفر با دکتر علیرضا خلج فوق تخصص جراحی 

چاقی و متابولیک در بیمارستان شهید مصطفی 
خمینی است. 

z  با توجه به تخصص جنابعالی در حوزه جراحی
چاقی، چه زمان فرد مبتال برای درمان چاقی الزم 

است به جراحی اقدام کند؟
چاقــی بیمــاری قــرن اســت متاســفانه چاقــی مفرط 
و عــوارض ناشــی از چاقــی شــامل دیابــت، فشــار خــون 
ــه روز در  ــدی و ��� روز ب ــی و کب ــای قلب ــاال، بیماری ه ب

جهــان در حــال افزایــش اســت�
در پاســخ بــه ایــن کــه چاقــی چــه زمــان نیــاز بــه 
عمــل دارد بایــد بگویــم در مرحلــه اول بیمــار بایــد تــا 
قبــل از ایــن مرحلــه اقدامــات اولیــه و اساســی شــامل 
ورزش، رعایــت رژیــم عذایی و ســعی در تغییر در شــیوه 
زندگــی را انجــام داده باشــد و زمانــی کــه هیچ کــدام از 
ــد  ــذار نبودن ــات تاثیرگ ــن اقدام ای
فــرد بایــد پــس از بررســی های 

تخصصــی الزم اقــدام بــه جراحــی نمایــد�
معیــار اســتاندارد جهانــی بــرای شناســایی یــک فــرد 
چــاق BMI  یــا نمایــه تــوده بــدن اســت کــه از حاصــل 
ــد�  ــت می آی ــوان ۲( به دس ــه ت ــد ب ــر ق ــیم ب )وزن تقس
ــد  ــرد نیازمن ــد ف ــتر باش ــم از ۴۰بیش ــن رق ــی ای وقت
ــردی  ــر ف ــال اگ ــوان مث ــه عن ــی اســت� ب جراحــی چاق
۱۰۰ کیلوگــرم وزن داشــته باشــد و قــد ۱۵۰ســانتی متر 

ــت� ــدود ۴۵ اس BMI وی ح

ــی  ــه جراح ــاز ب ــل نی ــای ذی ــی گروه ه ــور کل به ط
ــد: ــی دارن چاق

ــچ  ــتن هی ــدون داش ــاالی ۴۰ ب ــا BMI ب ــراد ب  اف
ــراه ــاری هم ــا بیم ــه ی عارض

ــوارض  ــی از ع ــه یک ــاالی ۳۵ ک ــا BMI ب ــراد ب  اف
ــند� ــته باش ــروز داش ــل آرت ــی را مث چاق

 افــراد بــا BMI بــاالی ۳۵-۳۰ کــه دچــار دیابــت یــا 
ســندرم متابولیک باشــند�

ــی و  ــای قلب ــا بیماری ه ــرادی ب ــد اف ــه نمان ناگفت
ریــوی و بیمارانــی کــه از نظــر روحــی آمادگــی الزم را 
نداشــته باشــند بــرای عمــل جراحــی کاندیــدای خوبــی 

نیســتند�

z  روش ها و فناوری های درمان جراحی چاقی در
دنیا تا چه اندازه در کشورمان قابلیت اجرایی دارد ؟

ســابقه جراحــی چاقــی در جهــان بــه حــدود 
ــال  ــن اعم ــدا ای ــه ابت ــد ک ــل می رس ــه قب ــار ده چه
به صــورت جراحــی بــاز انجــام می شــود و ســپس 

ــروزه شــاهد انجــام آن در  ــه روش الپاروســکوپی و ام ب
جهــان به صــورت رباتیــک نیــز هــم هســتیم� به تازگــی 
هــم بعضــی از روش هــا به صــورت آندوســکوبی انجــام 
می گیــرد بــه ایــن صــورت  کــه از راه دهــان وارد معــده 
ــده به منظــور کوچــک  ــن مع ــه دوخت ــدام ب شــده و اق
کــردن می کننــد� ایــن روش هــم به عنــوان یــک روش 

ــن درحــال رشــد اســت� نوی
به طــور کلــی در حــال حاضــر کلیــه اعمــال جراحــی 
ــر  ــران ب ــه روش الپاروســکوپی در ای ــا ب ــتاندارد دنی اس
ــی  ــیون جهان ــتورالعمل های )IFSO( فدراس اســاس دس

چاقــی قابــل انجــام اســت�
ســاالنه  و  دوره ای  به صــورت  فدراســیون  ایــن 
برگــزار  جهــان  ســطح  در  متعــددی  کنگره هــای 
می کنــد و درصــد انجــام عمل هــای جراحــی، عــوارض 
و تمــام مباحــث پیرامــون آن را مــورد بحــث و تبــادل 
از جراحــان  نظــر قــرار می دهــد� تعــداد زیــادی 
کشــورمان نیــز عضــو ایــن فدراســیون جهانــی هســتند�
ــواع جراحی هــای چاقــی  ــرای ان ــات ب ــران امکان در ای
ــل  ــه عم ــاران ب ــود دارد، حــدود ۲۰ درصــد  از بیم وج
ــه  ــا ب ــن عمل ه ــه ای ــد ک ــدا می کنن ــاز پی ــدد نی مج

ــاز دارد� ــری نی ــه مهــارت باالت ــب ب مرات
امــروزه در ایــران تعــداد عمل هــای جراحــی 
ــر اســت  ــه  بســیاری کشــورها باالت چاقــی نســبت ب
و همیــن مــورد باعــث تجربه انــدوزی و مهــارت 
ــای  ــت عمل ه ــش کیفی ــی آن افزای ــان و در پ جراح

ــت� ــده  اس ــی ش جراح

 واحد پذیرش بیماران  بین الملل ½
 در بیمارستان  مصطفی خمینی

در  درمانــی  فعــال  مراکــز  از  یکــی 
جراحی هــای مربــوط بــه چاقــی، بیمارســتان 
شــهید مصطفــی خمینــی اســت.  بــه گفته 
دکتــر لیــال قدیانی سرپرســت و کارشــناس 
بخــش پذیــرش بیمــاران خارجــی  IPD،  این 
مجموعــه شــامل 9 اتــاق یــک تختــه و یــک 

ــرش  ســوئیت )در مجمــوع ۱۰ تخــت( جهــت بســتری بیمــاران دارد و کادر پذی
بیمــاران خارجــی بــه زبــان عربــی و انگلیســی مســلط هســتند.

ــا  ــاعت ب ــی ۷۲ س ــد ط ــش موظف ان ــن بخ ــان ای ــنل و کارشناس پرس
ــه  ــرارداد نتیج ــرف ق ــرکت های ط ــه ش ــاران ب ــال بیم ــرح ح ــی ش بررس
ــه، بیمــار از  ــن مرحل پذیــرش بیمارســتان  را اعــالم کننــد. پــس از طــی ای
طریــق ایمیــل، تلگــرام و ارتباطــات تلفنــی بــا مجموعــه در ارتبــاط خواهــد 
ــیدگی های  ــش رس ــکان  بخ ــکل پزش ــه مش ــروز هرگون ــورت ب ــود و در ص ب

ــد داد.  ــام  خواهن الزم را انج
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z  ظرفیت های چشــم پزشــکی ایران در
خصــوص جذب بیماران خارجــی را چگونه 
ارزیابی می نمایید؟ از نظــر کیفیت و قیمت 
درمان و جراحی های چشم پزشکی در ایران 
چه مزیت هایی را به نسبت کشورهای رقیب 

چون ترکیه و هندوستان دارد؟
 در حــال حاضــر تمــام امکانــات عمــل جراحــی 
چشــم پزشــکی کــه در ایــران داریــم  بــه روز اســت� 
ــرای  ــی  ب ــار ایران ــچ بیم ــت هی ــاز نیس ــا نی تقریب
جراحــی بــه خــارج از کشــور  بــرود � البتــه اوضــاع 
اقتصــادی تغییــر کــرده و ممکــن اســت کــه از ایــن 
ــته  ــتگاه های جدیــد نتوانیــم داش بــه بعــد دس
ــتگاه ها  ــن دس ــوز به روزتری ــال هن ــی فع ــیم ول باش
ــم�   ــار داری ــی در اختی ــا  اســتانداردهای جهان را ب

ــت  ــن اس ــران ای ــا در ای ــه م ــی ک ــکل کل  مش

ــاد بیمــاران، پزشــک زمــان  کــه به دلیــل تعــداد زی
کمتــری بــرای ارتبــاط بــا بیمــار خواهــد داشــت در 
صورتــی کــه خــارج از ایــران ایــن ارتبــاط دو طرفــه 
ــا  بیمــار  و  بیــن بیمــار و پزشــک بیشــتر اســت ب
عمــل  قــرار  و  می شــود  صحبــت  خانــواده اش 
ــاد  ــداد زی ــه تع ــود�   البت ــته می  ش ــی گذاش جراح
بیمــاران در ایــران ایــن مزیــت را دارد کــه جراحــان 
ــیار  ــردی بس ــای عملک ــر قابلیت ه ــه و از نظ باتجرب
ــات و  ــی از معلوم ــطح باالی ــتند و از س ــوب هس خ

ــی و پزشــکی  برخــوردار هســتند�     ــش فن دان
ــات بعــد از عمــل در   هم چنیــن کیفیــت خدم
ایــران بســیار خــوب اســت مثــاًل احتمــال عفونــت 
ــک در  ــل از حــدود ی ــد از عم شــدید چشــمی بع
ــا   ده هــزار اســت و به خصــوص در بیمارســتان بین

ایــن عــدد خیلــی کمتــر اســت�    

z  ایران زنجیره خدمات گردشگری سالمت 
با چه چالش هایی روبروست؟ راهکارهایی که 
می تواند این بخش را در مســیر صحیح قرار 
دهد چه از نظر تســهیالت و یا قوانین در چه 

زمینه هایی است؟
بــه  وابســته  به نوعــی  درمــان  اقتصــاد    
ــی وابســته  ــه نوع ــی کشــور اســت و ب اقتصــاد مل
بــه سیاســت گذاری ها اســت � مثالــی کــه مــن 
خدمت تــان زدم در مــورد مثــال عمــل آب مرواریــد 
ــد  ــما می توانی ــال را ش ــن مث ــن همی ــم عی چش
بــرای یــک کارگــر یــا مهنــدس ایرانــی هــم بزنیــد � 
وقتــی  حداقــل حقــوق مثال یــک کارگــر ایرانــی در 
ایــران بــا مزایــا حــدود۲ میلیــون تومــان می شــود 
کــه معــادل دالری آن ۱۵۰دالر اســت ایــن تفکــر 
ــه اش را در  ــل کارخان ــه چــرا اَپِ ایجــاد می شــود ک

تـو  را مـن  َچشـم  در راهم...

دکتر مهران نیک خو فوق 
تخصص قرنیه و مدیرعامل 
بیمارستان چشم پزشکی بینا 
در گفت وگو با ماهنامه سفر از 
ظرفیت های درمانی چشم پزشکی 
در ایران می گوید.

ــی  ــاز یک ــران از دیرب ــکی در ای ــان چشم پزش ــای درم ظرفیت ه
ــه  ــورد توج ــه م ــت ک ــکی اس ــای پزش ــن بخش ه از پیش روتری

ــرار گرفتــه اســت.  ــارس ق بیمــاران کشــورهای حــوزه خلیــج ف
ــد.  ــرآمد بوده ان ــکی س ــواره در چشم پزش ــی هم ــکان ایران پزش
ــن  ــت. قدیمی تری ــترس اس ــه در دس ــن زمین ــادی در ای ــواهد زی ش
ــتا  ــاب اوس ــه کت ــران ب ــکی ای ــاره چشم پزش ــود درب ــته موج نوش
ــاب  ــش دوم کت ــای رازی بخ ــد زکری ــا محم ــد و ی ــبت می دهن نس
ــه بیماری هــای چشــم اختصــاص داد کــه ایــن کتــاب  الحــاوی را ب
بــه التیــن ترجمــه و در دانشــگاه هــای معتبــر جهــان تدریس شــد.

ــم در  ــان چش ــرفته درم ــای پیش ــدازه از ظرفیت ه ــه ان ــا چ ت
ــن  ــود. ای ــتفاده می ش ــل اس ــاران بین المل ــذب بیم ــرای ج ــران ب ای
موضوعــی اســت کــه بــا دکتــر مهــران نیک خــو متخصــص چشــم 

و فــوق تخصــص قرنیــه در میــان گذاشــتیم.
ــکی،  ــم پزش ــت در چش ــابقه فعالی ــال س ــا ۱۷ س ــان ب   ایش
مدیرعامــل و  عضــو هیــأت مؤســس بیمارســتان تخصصــی چشــم 

ــت. ــا«  س ــکی »بین پزش
بیمارســتان بینــا،  از مراکــز درمانــی پیشــرو در جــذب بیمــاران 

ــت. ــران اس ــل در ای بین المل



۴۱

۹۸
اد 

رد
 خ

ــران به تنهایــی کافــی نیســت و  ــودن هزینه هــا در ای ــد؟  ارزان ب ــران نمی زن ای
باعــث نمی شــود کــه شــرکت های بین المللــی جــذب شــوند� همیــن موضــوع 
در بحــث پزشــکی هــم مطــرح اســت و موجــب می شــود مــا  جــذب گردشــگر 
خارجــی بــه تعــداد کافــی نداشــته باشــیم، چرا کــه وقتــی گردشــگر خارجــی  
بــه ایــران می آیــد اولیــن مشــکالتی کــه بــا آن برخــورد خواهــد کــرد مســأله 
کارت هــای پرداخــت بین المللــی اســت و هیــچ راهــی بــرای تغییــر و تبدیــل 
پــول نــدارد جــز این کــه بــه صرافــی مراجعــه کنــد � سیســتم های راهنمایــی 
و تابلوهــا درخیابــان هــم الزامــاً انگلیســی نیســت � در کل، سیســتم در ایــران 
بــرای گردشــگر طراحــی نشــده اســت � در اصــل  چالش هــای مــا چالش هایــی 

ــرد� ــاًت می گی ــی نش ــت گذاری کل ــت و سیاس ــت مملک ــه از سیاس ــت ک اس
البتــه در بخــش پزشــکی، کشــورهای همســایه مثــل عــراق ، افغانســتان و 
ــک  ــه نوعــی ی ــه  ب ــارس ک ــج ف ــوب خلی ــا حــدی کشــورهای حاشــیه جن ت
ــی را  ــی پزشــکان ایران ــد  و از طرف ــران دارن ــا ای ــی ب وابســتگی  مذهبــی- مل

ــذاب اســت�   ــران برایشــان ج ــه ای ــفر ب ــند س می شناس

z   وضعیت درمانی ایران در مقایســه با  کشــورهای همسایه مانند
ترکیه و هندوستان که در  جذب گردشگری خارجی فعالیت دارند  به 

چه ترتیب است؟
ــل  ــه عم ــال هزین ــور مث ــیم به ط ــته باش ــه ای داش ــم مقایس ــر بخواهی  اگ
ــن  ــران ای ــت� در ای ــورو اس ــا ۲۰۰۰ ی ــدود  ۱۲۰۰ ت ــه ح ــت در ترکی کاتاراک
ــای  ــا تعرفه ه ــود ب ــل می ش ــران عم ــه در ای ــی ک ــار ایران ــرای  بیم ــه ب هزین
وزارت بهداشــت در حــدود ۴ میلیــون تومــان و بــرای بیمــاران خارجــی ایــن 
تعرفــه حــدود ســه برابــر می شــود یعنــی کمتــر از ۶۰۰ یــورو� ایــن اختــالف 

ــرای ایــران اســت� هزینــه مزیــت بســیار مهمــی ب

z  بیمارســتان فوق تخصصی چشم پزشــکی بینا از چه پیشینه ای
برخوردار اســت؟ این بیمارســتان چه حدنصاب هایی را در درمان 

بیماری های مرتبط داشته است؟
بیمارســتان فــوق تخصصــی چشــم پزشــکی بینــا حــدود ۱۱ ســال اســت 
تاســیس شــده و اولیــن بیمارســتانی اســت کــه در زمینــه گردشــگری ســالمت 
ــان  ــت� از هم ــوده اس ــت نم ــی دریاف ــه بین الملل ــرده و گواهینام ــت ک فعالی
ــه  ــه بیمارســتان مراجع ــان ب ــرای درم ــاران خارجــی ب ــدای تاســیس، بیم ابت
می کردنــد البتــه گردشــگری ســالمت در آن دوران خیلــی مــد نظــر نبــود امــا 
تجربــه بیمــار خارجــی را  داشــتیم و بــه طــرق مختلــف، بــه اصطــالح درگیــر 

بیمــاران خارجــی بودیــم�
ــان  ــد خودم ــن اســت بای ــک مشــکل در بحــث گردشــگری ســالمت ای  ی
را بــه جــای بیمــار خارجــی بگذاریــم� در  ایــران  بــا اســتانداردهای خودمــان 
ــد  ــی نمی دان ــار خارج ــک بیم ــا ی ــم ام ــه کرده ای ــم و آن را تجرب کار می کنی
ــی اهمیــت دارد�  ــم خیل ــب کنی کــه خــوب اســت و این کــه اعتمــاد او را جل
ــود کــه بیمارســتان تصمیــم گرفــت در زمینــه دریافــت  ــه همیــن دلیــل ب ب
گواهینامــه بین المللــی اقــدام کنــد� اســتانداردهای کشــوری بــا اســتانداردهای 
ــنجی  ــی، اعتبارس ــه بین الملل ــت تاییدی ــرای دریاف ــرق دارد� ب ــی ف بین الملل
ــب  ــاس آن، در مرات ــر اس ــده و ب ــام ش ــی انج ــازمان های بین المل ــط س توس
ــوم   ــن مرس ــا ای ــای دنی ــود� همه ج ــام می ش ــطح  انج ــن س ــی تعیی بین الملل
ــش را  ــتان، انتخاب ــی بیمارس ــی بین الملل ــاس گواه ــر اس ــار ب ــت و بیم اس
انجــام می دهــد� آن دوران کــه بیمارســتان بینــا آغــاز بــه کار کــرد هنــوز نــه 

اســتانداردهای ملــی داشــتیم و نــه اســتانداردهای بین المللــی و بیمارســتان ها 
تحــت نظــارت وزارت بهداشــت بازرســی می شــدند� مــا بــا مؤسســه ACI کانــادا 
قــرارداد بســتیم  و ایــن موسســه بیمارســتان ها را در سراســر جهــان بــر اســاس 
ــال  ــد و هرس ــطح می کن ــن س ــی و تعیی ــی بررس ــتورالعمل های بین الملل دس
نیــز ایــن ســطح را  بررســی  می نمایــد و خط مشــی ارایــه می دهــد� مراحــل 
ــادی هــم داشــت  و مــا موفــق  ایــن کار دو ســال طــول کشــید و هزینــه زی
 ACI شــدیم اولیــن بیمارســتانی در  ایــران باشــیم کــه گواهینامــه بین المللــی

کانــادا را بــا رتبــه برتــر  کســب کنیــم�
بیمارســتان های دیگــر بــه تدریــج فعالیــت در ایــن زمینــه را آغــاز کردنــد 
ــر  ــال حاض ــرد� در ح ــن ک ــی را تدوی ــتاندارد مل ــم اس ــت ه و وزارت بهداش
اســتاندارد ملــی حتــی ســخت گیرانه تر از اســتاندارد بین المللــی شــده اســت�    

z  عملکرد بیمارستان در جذب بیماران خارجی و برنامه های توسعه
بازار را تشریح بفرمایید.

 تــا االن عملکــرد بیمارســتان در جــذب بیمــار خارجــی خــوب بــوده اســت� 
ــان اســت کــه بیمــاران خارجــی می تواننــد  ــه چهــار زب ســایت بیمارســتان ب

تمــاس  بگیرنــد و آنالیــن بــا بیمارســتان در ارتبــاط باشــند�
ــا  االن جــذب بیمــاران خارجــی به صــورت آشــنایی مســتقیم   از طرفــی ت
ــا پزشــک بــوده اســت � یعنــی  یک ســری افــرادی بــه طــور مثــال از عــراق  ب
یــا کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس بــه عنــوان رابــط بیــن پزشــک و بیمــار 
ــران آشــنا هســتند،  ــه قابلیت هــای پزشــکی در ای ــراد کــه ب ــن اف ــد � ای بوده ان
مریــض را می آوردنــد� حــال از شــرایط و حساســیت های جانبــی آن آگاه 
ــه  ــا چ ــه ب ــدارد، این ک ــا ن ــل دارد ی ــه عم ــاز ب ــار نی ــه بیم ــد� این ک نبودن
ــرده  ــاد می ک ــکالتی را ایج ــوده و مش ــول نب ــل قب ــده  قاب ــتمی می آم سیس
اســت� متاســفانه بعضــی بیمــاران خدمــات خوبــی نگرفتنــد، عمل هایــی انجــام 
شــد کــه شــاید نیــاز نبــوده کــه انجــام شــود� هزینه هــا ی اضافــی بــرای بیمــار 

ایجــاد شــد�
ایــن اشــتباهات  باعــث رکــود در جــذب بیمــار بــه کشــورمان شــد و بــه 
ــن کار را از  ــا ای ــا تــالش کــرد  ت ــل، بیمارســتان چشم پزشــکی بین ــن دالی ای

ــد�  ــام بده ــر انج ــق شــرکت های معتب طری
ــه  ــن زمین ــی در ای ــرکت های خوب ــر ش ــال اخی ــی دو س ــبختانه ط خوش
ــه طــور منظــم انجــام می شــود�  شــرایط بیمــار  ــا ب ــد و کاره ــت دارن فعالی
ــر  ــود و اگ ــه  می ش ــا او مصاحب ــود و ب ــی می ش ــن بررس ــورت آنالی ــه ص ب
تشــخیص بــرای عمــل جراحــی محرزشــد، آن گاه بــرای ســفر بیمــار 
ــرکت  ــر ش ــت نظ ــه تح ــت هم ــفر و اقام ــن ترانس ــردد� هم چنی ــدام می گ اق
انجــام می شــود و در نهایــت هــم بعــد از عمــل پیگیــری شــرایط او انجــام 
ــت  ــد و دول ــرانجام برس ــه س ــی  ب ــه خوب ــیر ب ــن مس ــر ای ــود�  اگ می ش
ــت  ــرکت ها حمای ــن ش ــد ، از ای ــام بده ــی انج ــه خوب ــودش را ب ــه خ وظیف
ــطح بندی  ــه س ــد از جمل ــعار می ده ــه ش ــه وزارت خان ــی ک ــود و کارهای ش
ــاران  ــه بیم ــات ب ــه خدم ــه ا رای ــاز ب ــه مج ــی ک ــتان ها و کلینیک های بیمارس
ــه  ــد ک ــار خارجــی می دان ــد، بیم ــی  کن خارجــی هســتند را در عمــل  اجرای
ــه  ــد ب ــت و می توان ــت او اس ــه پش ــوان وزارت خان ــؤول به عن ــک ارگان مس ی
ــا  ــی ب ــن کم ــن بی ــه در ای ــفانه وزارتخان ــد � متاس ــیدگی کن ــکایتش رس ش

ــد � ــورد می کن ــات برخ مباش

دکتر نیک خو: تمام امکانات عمل جراحی چشم پزشکی 
در ایران  به روز است. تقریبا نیاز نیست هیچ بیمار ایرانی  

برای جراحی به خارج از کشور  برود . متقابال متقاضیان 
درمان برای عمل چشم پزشکی به ایران مراجعه می کنند
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z  جراحی های کیفی  ســطح 
چگونه  ایــران  در  را  زیبایــی 

ارزیابی می کنید؟
جراحی هــای  خوشــبختانه 
پالســتیک و زیبایــی در ایــران توســط 
رشــته  ایــن  فوق تخصص هــای 
بــا ســطح کیفــی مطلــوب انجــام 

می پذیــرد�
 کشــور مــا از نقــاط شناخته شــده  
دنیــا در انجــام جراحی هــای زیبایــی 
ــف  ــای مختل ــت و در آمارگیری ه اس
در  غالبــا  متفــاوت  ســال های  در 
ــی  ــت جراح ــاالی کیفی ــای ب رتبه ه
ــب  ــت� غال ــه اس ــرار گرفت ــی ق زیبای
ــک  ــل نزدی ــده در تعام ــکاران بن هم
بــا بزرگتریــن مراکــز جراحــی زیبایی 
دنیــا و نهادهــای معتبــر جراحی هــای 
خوشــبختانه  هســتند�  زیبایــی 
درصــورت انتخــاب مناســب پزشــک 
و مرکــز درمانــی و انجــام درســت 
ــد  ــل و بع ــا و دســتورات قب مراقبت ه
بــا  این گونــه جراحی هــا  از عمــل 
ــم و  ــرات ک ــز و مخاط ــوارض ناچی ع
ــاران  ــرای بیم ــج رضایت بخــش ب نتای

ــت� ــام اس ــل انج قاب
ــایر  ــه از س ــی ک ــون بیماران  تاکن

جراحی هــای  جهــت  دنیــا  نقــاط 
زیبایــی بــه کشــور مــا آمده انــد 
در  مناســبی  بســیار  بازخوردهــای 
فضــای مجــازی انتشــار داده انــد�

امیــدوارم ایــن ســطح کیفــی کــه 
ــش  ــود و پاالی ــه بهب ــه روز رو ب روزب
و  شــده  حفــظ  همچنــان  اســت 
خوشــنامی کشــور مــا در ایــن مــورد 

ــد� ــا بمان پابرج

z  جراحــی زیبایی به طور کلی
برای چــه افرادی قابــل انجام 

است؟
جراحــی زیبایــی در شــرایط فعلــی 
ــال  ــورد اقب ــا م ــاط دنی ــام نق در تم
ــن مســاله  ــرار گرفتــه و ای عمومــی ق
صــرف نظــر از شــرایط اقتصــادی، 
فرهنگــی، مذهبــی، جغرافیایــی و 
غیــره در تمــام کشــورها صــادق 

ــت� اس
طیــف گســترده ای از افــراد جامعــه 
ــع  ــی نف ــای زیبای ــام جراحی ه از انج
ــرای  ــه ب ــت ک ــلم اس ــد، مس می برن
وجــود  جراحی هــا  ایــن  انجــام 
ســالمت نســبی جســمی و بدنــی 
ــن در  ــت� بنابرای ــی اس ــرد الزام در ف

یــا  وخیــم  بیماری هــای  شــرایط 
نیازمنــد مداخلــه درمانــی جــدی 
ــه ی  ــور در درج ــی ام ــه ی زیبای جنب

ــرد� ــرار می گی ــت ق ــدی اهمی بع
ــاران  ــه بیم ــالوه الزم اســت ک به ع
عزیــز توقــع و خواســته ی واقع گرایانــه 
ــته  ــی داش ــی زیبای ــال جراح از اعم
ســنی  گــروه  در  به ویــژه  باشــند� 
نوجوانــان و جوانــان مراجعــات مکــرر 
ــه  ــری ب ــره ی ظاه ــل چه ــرای تبدی ب
ــام  ــا انج ــتاره ها ی ــی از س ــکل یک ش
تــراش  در  غیرعــادی  مداخله هــای 
بــدن و غیــره وجــود دارد کــه در ایــن 
ــی  ــتیک و زیبای ــراح پالس ــرایط ج ش
بیمــار را راهنمایــی نمــوده و توضیــح 
ــال از  ــن اعم ــام ای ــه انج ــد ک می ده
ــق  ــا و مصادی ــی و معیاره ــر علم نظ
ــت� ــت اس ــی نادرس ــی و اجتماع عرف

از  بیمارانــی  کلــی  به طــور   
ــد   ــنود خواهن ــی خش ــی زیبای جراح
ــدار و  ــی پای ــت روح ــه وضعی ــود ک ب
ــه نتیجــه  ــه نســبت ب دیــد واقع گرایان

جراحــی زیبایــی داشــته باشــند�

z  انجــام مناســب  ســن 
جراحی های زیبایی کدام است؟

ــی  ــول زندگ ــنی درط ــر دوره س ه
و  متناســب  جراحی هــای  انســان 
ــت�  ــد داش ــود را خواه ــا خ ــوط ب مرب
نقایــص خلقتــی  از  بعضــی  مثــال 
و  طفولیــت  ســنین  در  مــادرزادی 
ــه  ــه مدرس ــودک ب ــن ک ــل از رفت قب
در  کــودک  تــا  می شــوند  اصــالح 
ــود  ــان خ ــتان و همکالس ــار دوس کن
احســاس ناخشــنودی نداشــته باشــد� 
ــای  ــف جراحی ه ــن طی ــل ای در مقاب
جوانســازی صــورت ماننــد مجموعه ی 
فیس لیفت هــا یــا اعمــال مشــابه غالبــا 

ــد و  ــام می پذیرن ــاال انج ــنین ب در س
نوعــا انجــام یــک مداخله جوانســازی 
نوجــوان  یــا  جــوان  فــرد  در 
پذیرفته شــده نیســت� بنابرایــن در 
هــر دوره ســنی عمــل جراحــی و 
ــا  ــب ب ــی متناس ــای زیبای مداخله ه
آن ســن بایــد انجــام پذیــرد� گاهــی 
ــه  ــا مراجع ــه م ــی ب ــات بیماران اوق
می کننــد کــه درخواســت عمــل 
ــود  ــنی خ ــارج از دوره س ــی خ زیبای
ــی  ــران نوجوان ــد دخت ــد مانن را دارن
ــا مــوارد  ــرو ی کــه تقاضــای لیفــت اب
ــرایط  ــن ش ــد� در ای ــابه می نماین مش
جراحــان پالســتیک آموزش دیــده 
را  الزم  راهنمایی هــای  بیمــار  بــه 
ــی  ــام جراح ــد و از انج ــه می کنن ارائ
ــد� ــودداری می نماین ــروری خ غیرض

z  پرطرفــدار تکنیک هــای 
جراحی زیبایی کدام هستند؟

بــه  باتوجــه  حاضــر  درحــال 
تغییــرات فرهنگــی و نزدیــک شــدن 
نقــاط  در  اجتماعــی  الیه هــای 
مختلــف جغرافیایــی و همین طــور 
ــال  ــازی اعم ــای مج ــود فض ــا وج ب
مــورد تقاضــای بیمــاران در تمــام دنیا 
ــد  ــم روبه رش ــه ه ــبیه ب ــورت ش بص
جراحی هــای  مثــال   هســتند 
بادی کانتورینــگ  یــا  پیکرتراشــی 
ــام  ــدار در تم ــای پرطرف از جراحی ه
ــی  ــی زیبای ــال جراح ــت� اعم دنیاس
زیبایــی  جراحــی  ماننــد  صــورت 
ــژه  ــه به وی ــتی ک ــا رینوپالس ــی ی بین
در کشــور مــا بــه طــور حرفــه ای 
صــدر  در  نیــز  می پذیــرد  انجــام 
جراحی هــای زیبایــی قــرار دارنــد 
نواحــی  در  زیبایــی  مداخله هــای 
ــی  ــژه در بانوان ــینه به وی ــکم و س ش
ــال  ــد از اعم ــته ان ــارداری داش ــه ب ک
ــود  ــوده و ســبب بهب بســیار شــایع ب
ــدن  ــازی ب ــی و زیباس ــت زندگ کیفی
ــار  ــد� در کن ــد ش ــار خواه ــرای بیم ب
ــر  ــه هــای غی ــن جراحی هــا مداخل ای
جراحــی ماننــد اســتفاده از بوتاکــس 
ــواع لیزرهــا و غیــره  ــا ان ــا فیلرهــا ی ی
بــرای زیباســازی نواحــی مختلــف 
بــدن بســیار پرطرفــدار هســتند� ایــن 
نــوع مداخله هــا بــرای بیمــار ناتوانــی 
ــی  ــان کوتاه ــرده و در زم ــاد نک ایج
قابــل انجــام هســتند و معموال ســبب 
می شــوند� بیمــار  رضایت منــدی 

کیفیت جراحی پالستیک در ایران

نایب رئیس انجمن جراحان پالستیک ایران تکنیک های این نوع جراحی را 
منطبق با استانداردهای بزرگترین مراکز جراحی زیبایی جهان ارزیابی می کند.

متقاضیــان خارجــی جراحــی پالســتیک از ســطح کیفــی عمل های 
جراحــی رضایــت قابــل قبولــی را اعــالم کرده انــد. بــا دکتــر حامــد 
ــام  ــی انج ــتیک گفت وگوی ــی پالس ــی جراح ــوق تخصص ــی ف باطن
ــازار عمــل جراحــی  ــب گوناگــون، حساســیت ها و ب ــا جوان ــم ت دادی
ــود.  ــریح ش ــران تش ــالمت ای ــگری س ــوب  گردش ــی در چارچ زیبای
دکتــر باطنــی نایــب رئیــس انجمــن جراحــان پالســتیک و زیبایــی 
ایــران، عضــو انجمــن جراحــان پالســتیک زیبایــی آمریــکا و عضــو 

ــت. ــی اس ــتیک و زیبای ــی پالس ــی جراح ــن بین الملل انجم
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ــا  ــور، ت ــال ۱۳9۸ در کش ــار س ــای به ــن روزه ــیل در آغازی س
ــی  ــی گواه ــای طبیع ــده ی بدآمده ــت ش ــخ ثب ــه تاری ــا ک آنج
ــس  ــا ۴۵ روز پ ــیل ت ــن س ــت. ای ــوده اس ــابقه ب ــد، بی س می ده

از آغــاز، کــه چنــد بــار هــم در نقــاط مختلــف کشــور تکــرار شــد، 
ــرار داد. ۱۰ میلیــون نفــر را در ۲۲ اســتان تحــت تأثیــر ق

ــن  ــادی در ای ــگر اقتص ــا، پژوهش ــرز رییس دان ــر فریب   از دکت
ــه  ــل مقال ــت حمل ونق ــه صنع ــرداد ماهنام ــماره خ ــوص در ش خص
ــای آن ر ا  ــده ای از یافته ه ــه گزی ــت ک ــده اس ــر ش ــی منتش تحقیق

می خوانیــد:
ــی  ــتان های اصل ــا اس ــدند ام ــه رو ش ــیل رو ب ــا س ــتان ها ب ــه ی اس  هم
ــارس، خوزســتان، کردســتان،  ــد از: گلســتان، ف ــده خســارت بودن آســیب دی
کرمانشــاه، ایــالم، سیســتان و بلوچســتان و خراســان شــمالی� در مجمــوع ۲ 
ــا  ــورد مــرگ ت ــه ۱۰۰ م ــک ب ــد� نزدی ــه شــدت آســیب دیدن ــر ب ــون نف میلی
ــر  ــر اث ــدگان ب ــودان و کشته ش ــا مفق ــد� ام ــزارش ش ــس از آن گ ۴۵ روز پ
آســیب های جســمی و بیمــاری پــس از مرحلــه ی نجــات نیــز بایــد بــر ایــن 
رقــم افــزوده شــود� در حــدود ۲۰ هــزار نفــر بــه شــکل هــای مختلــف مجــروح 
شــدند و صدمــه دیدنــد� در حــدود ۵۰ هــزار نفــر کــه نیمــی از آنــان کــودک 
بودنــد، بی خانمــان شــدند� بــه گــزارش یونیســف نیــازی ضــروری بــه میــزان 

ــه وجــود آمــد�  ــرای نجــات و امــداد کــودکان ب بیــش از ۹ میلیــون دالر ب
ــم  ــر از غ ــان پ ــه دلش ــی ک ــدگان مردم ــک از دی ــان اش ــیل چن ــن س ای

ــت:  ــه گف ــاخت ک ــاری س ــود ج ــان ب بی نوای

پاک کن چهره ی حافظ به سر زلف ز اشک
ور نه این سیل دمادم ببرد بنیادم

در ایــن بدآمــد ۱۵۰ هــزار واحــد مســکونی آســیب دیدنــد کــه در حــدود 
۴۵ درصــد آن هــا قطعــاً تخریــب شــدند یــا خطرنــاک و تخریبــی بــه حســاب 
ــد  ــا ۵۰ درص ــن ۳۵ ت ــا بی ــن واحده ــد از ای ــدود ۳۰ درص ــد، در ح می آین
خســارت و ۲۵ درصــد نیــز خســارت های کمتــر یــا نســبتاً جزیی تــر 
دیده انــد� بیــن ۱۴ تــا ۱۵ هــزار کیلومتــر راه اصلــی و فرعــی )بــه جــز راه هــای 
کوچــک روســتایی( خســارت دیدنــد� در ایــن مــورد نیــز در حــدود یــک ســوم 
از ایــن مقــدار در واقــع بــه نابــودی راه منجــر شــد و مابقــی بیــن ۱۰ تــا ۶۵ 
درصــد خســارت دیــده بــه مرمــت و بازســازی نیــاز دارنــد� ایــن راه هــا شــامل 
ــل  ــدود ۴۰۰ مترپ ــون در ح ــود )تاکن ــز می ش ــک نی ــزرگ و کوچ ــای ب پل ه
موقــت احــداث شــده یــا در دســت احــداث اســت( فقــط در اســتان لرســتان 
ــد و بیشــترین  ــراه خســارت دیده ان ــی و بزرگ ــر راه اصل ــل، ۲۵۰ کیلومت ۵۷ پ
ــد �  ــرار دارن ــده نیــز در همیــن اســتان ق تعــداد پل هــا و راه هــای آســیب دی

در کنــار ایــن راه هــا، تأسیســات مخابــرات و ســایر زیرســاخت هــا نیــز بــه 
زیــر آب رفتنــد یــا آســیب دیدنــد� هــم چنین چیــزی در حــدود ۳۵۰ مدرســه 
خســارت دیده انــد کــه بایــد کامــاًل نوســازی شــوند� بــه ایــن ارقــام بایــد شــمار 

ســاختمان های عمومــی و دولتــی آســیب دیــده را نیــز افــزود�

     
چیــزی نزدیــک بــه یــک میلیــون هکتــار اراضــی 

کشــاورزی تحــت تأثیــر قــرار گرفته انــد کــه خســارت در حــدود ۳۰ درصــد آن 
شــامل ۱۰۰ درصــد اراضــی می شــود� مابقــی بیــن ۱۰ تــا ۱۵ درصــد آســیب 
دیده انــد� به جــز آن ۱۱۰ هــزار هکتــار از باغــات نیــز از ســیل زیــان دیده انــد 
ــود در  ــه می ش ــود دارد� گفت ــبت ها وج ــن نس ــاً همی ــز تقریب ــه در آن نی ک
ــل  ــی را تحم ــارت های جزی ــز خس ــار نی ــزار هکت ــا ۴۰۰ ه ــدود ۳۵۰ ت ح
کرده انــد� بــه گفتــه ی معاونــت برنامه ریــزی وزارت جهــاد کشــاورزی در 
حــدود ۲۵ هــزار رأس دام ســبک، ۱۱۰۰ رأس دام ســنگین، ۹ میلیــون قطعــه 
طیــور، ۵۱ هــزار کلنــی عســل، ۱۱۰۰ واحــد آب زی پــروری تلــف شــده از بین 
رفته انــد� بــه ۲۵ واحــد کارخانــه ی صنایــع تبدیــل خســارت عمــده وارد آمــده 
اســت� بنــا بــه همیــن گــزارش ۱۱۵۰ حلقــه چــاه، ۱۸۶ حلقــه قنــات، ۱۹۰ 
ــد  ــادی دهنه هــای برداشــت آب خســارت دیده ان ــر زی ــاژ، مقادی ایســتگاه پمپ
ــتان های  ــد� اس ــاب می آین ــه حس ــده ب ــب ش ــاًل تخری ــی از آن کام ــه بخش ک
خوزســتان و گلســتان از اســتان های اســتراتژیک تولیــدات کشــاورزی اســتان 
لرســتان نیــز از اســتان های مهــم تولیــد غلــه بــه شــمار می آینــد� در فــارس 
خســارت کشــاورزی نســبتاً کــم امــا تلفــات جانــی و مالــی )بــه ویــژه در مــورد 
ــه گــزارش رئیــس مرکــز امــور اصنــاف و  ــوده اســت� بنــا ب ــاال ب خودروهــا( ب
ــی در  ــدن و تجــارت شــمار ۸۸۷۸ واحــد صنف ــت، مع ــان وزارت صنع بازرگان
ــد� بخــش عمــده ایــن خســارت هــا  هفــت اســتان کشــور خســارت دیــده ان
نیــز متوجــه واحدهــای صنفــی کــم درآمــد در روســتاها و شــهرهای کوچــک 
بــوده انــد ) و تقریبــاً فقــط ۳۰ تــا ۳۵ درصــد آن در رده ی واحدهــای صنفــی 
متوســط جــای داشــته انــد� نکتــه قابــل توجــه ایــن کــه بجــز بحــث آســیب 
بــه امــوال عمومــی )راه هــا و بناهــا( آنچــه کــه بــر ســر مــردم آمــده اســت از 
حیــث ارزش در حــد ۹۵ درصــد بــه خانوارهــای فقیــر و عمدتــاً پائیــن تــر از 
دهــک پنجــم تعلــق داشــته اســت� ۷۰ درصــد از خســارت دیــدگان، بــه ویــژه 
در لرســتان، کامــاًل زیــر خــط فقــر مطلــق و مابقــی در حوالــی آن بــوده انــد� 
در حــدود ۵ تــا ۱۰ درصــد باالتــر از خــط فقــر مطلــق ولــی بیشترشــان پائیــن 
تــر از خــط فقــر نســبی بــوده انــد� وضعیــت در روســتاها و شــهرهای کوچــک 
اســتان لرســتان )بــه ویــژه پــل دختــر و معمــوالن( کامــاًل فاجعــه بــار بــود امــا 
در آق قــال از اســتان کردســتان و بخشــی از اطــراف شــهر اهــواز ایــن چنیــن 
نبــود� خــط فقــر را بــرای ســال ۱۳۹۸ بــرای خانــوار ۳/۵ نفــری معــادل ماهانــه 
ــدی نیســت کــه مــردم مصیبــت  ــرآورد کــرده ام� تردی ۴/۷ میلیــون تومــان ب
ــا آن ســطح نــازل درآمــد و  پــس انــداز صفــر یــا نزدیــک بــه صفــر  دیــده ب
ندارنــد� را  هــا  خســارت  جبــران  و  مرمــت  بازســازی،  تــوان 

بارندگی های نامتعارف ½
ــد  ــری چن ــط گی ــا متوس ــران )ب ــاالنه ی ای ــط س ــی متوس ــزان بارندگ می

سـیالب های بنـیادکن 
بینوایان

دکتر فریبرز رئیس دانا



ســاله( ۲۵۰ میلیمتــر اســت کــه حــدود یــک ســوم 
متوســط جهانــی اســت� امــا از اول مهــر ۹۷ تــا ۱۳ 
فروردیــن ۹۸ بیــش از ۲۷۹ میلیمتــر بــاران باریــد 
ــل ۴۰  ــال قب ــابه س ــه دوره ی مش ــبت ب ــه نس ک
درصــد افزایــش داشــت� فقــط در ۱۲ روز اول ســال 
۹۸ بــه طــور متوســط در کل کشــور ۵۵ میلــی متــر 
بــاران باریــد� ســهم حــوزه ی آبریــز خلیــج فــارس و 
ــر و  ــم ســال ۴۲۴ میلیمت ــن نی ــان در ای ــای عم دری
ــه  ــه ب ــود ک ــر ب ــزر ۴۸۳ میلیمت ــوزه ی خ ــهم ح س
ترتیــب در حــدود ۱/۸ و ۲/۹ برابــر دوره هــای مشــابه 

ســال پیــش بــود� 
 ۱۲ و  فروردیــن  مــاه  دوم  نیمــه  در  بارش هــا 
ــه  ــبت ب ــت و نس ــه یاف ــت ادام ــت اردیبهش روز نخس
دوره هــای مشــابه ســال پیــش از آن بــه طــور متوســط 
بــه بیــش از ۲ برابــر رســید� اســتان لرســتان در نیمــه ی 
اول ســال آبــی )اول مهــر ۹۷ تــا اول فروردیــن ۹۸( 
۱۰۶۰ میلیمتــر بــارش را شــاهد بــوده اســت� اســتان های 
کهگیلویــه بویراحمــد و چهارمحــال بختیــاری به ترتیــب ۹۹۹ و ۸۷۹ 
ــه  ــت ب ــده ی آن در نهای ــه بخــش عم ــارش داشــته اند ک ــر ب میلیمت
اســتان خوزســتان جــاری می شــود� ســرریز شــدن ســدهای اســتان 
خوزســتان بــه ویــژه ســدهای کرخــه و تقریبــاً بی ســابقه بــوده اســت� 
ــته ایم  ــارش داش ــر ب ــتان ۱۵۸ میلیمت ــتان گلس ــن دوره در اس در ای
در حالــی کــه در ســال بیــش از آن رقــم ۱۲ میلیمتــر بــود� در ایــن 
ــر  ــا ۹۸/۱/۶ معــادل ۳۸ میلیمت اســتان در یــک هفتــه ۹۷/۱۲/۲۴ ت

ــوده اســت� بارندگــی ب
   بــا ایــن اوصــاف امــا نمی تــوان نقــش تخریــب محیــط 
ــول  ــه ق ــه ب ــت، ک ــن مصیب ــی ای ــدید و ضربه زن ــی را در تش طبیع
صاحب نظــران مختلــف مســئولیت ۳۵ تــا ۶۰ درصــد خســارت هــا را 
بــر عهــده داشــته اســت، نادیــده گرفــت� ایــن تخریــب هــا اساســاً بــر 
مبنــای ســودجویی و دخــل و تصــرف و تغییــر کاربــری محیط هــای 
ــوی  ــز آن از س ــع و ج ــا، مرات ــیل ها، جنگل ه ــد مس ــی مانن طبیع
کســانی صــورت گرفتــه اســت کــه هــم قــدرت سیاســی و اقتصــادی 
ــه  ــم ب ــل می توانی ــت ناپاســخگویی را داشــته اند� در مث و هــم موقعی
ــا  ــمالی ده ه ــتان ش ــالن اس ــه در ف ــم ک ــاره کنی ــی اش خانواده های
تولیــد و  و  تغییــر شــکل  بهره بــرداری،  واحــد ســرمایه گذاری، 
واحدهــای سودســاز فــوق عــادی و انحصــاری را در اختیــار چنــد نفــر 
از »خودی«هــا داشــته اند� ایــن رونــد فاجعــه  تملــک اراضــی طبیعی، 
ــش در  ــا پی ــز آن از مدته ــا و ج ــم راه ه ــا، حرای ــیه رودخانه ه حاش
کشــور ادامــه و در میــان مطبوعــات و کارشناســانی کــه انــدک تــوان 

ــوده اســت�  ــد مطــرح ب و تمایــل حــرف زدن داشــته ان
    از نمونه هــای دخــل و تصــرف غیرقانونــی و گاه عدوانــی 
می تــوان بــه اراضــی اطــراف آزاد راه تهــران ـ شــمال، اراضــی اطــراف 
ــه ی دره هــای درکــه و فرحــزاد،  ــم رودخان رودخانه هــای کــن، حرای
اراضــی گســترده جنگل هــای گلســتان، مازنــدران و گیــالن، اراضــی 
ــی، اراضــی کوهســتانی  ــن اســتان ها و اســتان های جنوب ســاحلی ای
در مناطــق سرســبز و خــوش آب و هــوای تهــران )بــه ویــژه لواســان 
و اوشــان و فشــم و ���(، مشــهد، شــیراز و چنــد شــهر دیگــر، اراضــی 
ــود  ــای )ناب ــاغ ه ــران، ب ــرد حی ــه ف ــا و منحصــر ب ــای زیب ــه ه گردن
ــتیان  ــان، آش ــزی )فراه ــتان مرک ــای اس ــاغ ه ــمیران، ب ــده( ش ش
ــل،  ــای آذربایجــان و اردبی ــتان ه ــرش( اراضــی کوهســتانی اس و تف
برخــی از اراضــی در مناطــق زیبــای لرســتان و جــز آن اشــاره کــرد�

در ستایش بارندگی های حیات بخش بهار

دریاچه مهارلودوبـاره
 به رنگ صورتـی  درآمد

بارش هــای اخیــر هرچنــد مشــکالت عدیــده ای را بــرای هموطنان مــان پدیــد آورد، 
امــا تاالب هــا و دریاچه هــای فصلــی و دایمــی را حســابی پــرآب کــرد� 

ــاص دارد و  ــیار خ ــی بس ــه اقلیم ــت ک ــن دریاچه هاس ــی از ای ــو یک ــه مهارل دریاچ
بــه شهرســتان شــیراز نیــز بســیار نزدیــک اســت� دریاچــه مهارلــو بــا نام هــای مهلــو، 
مهلویــه، ماهلویــه و نــام قدیــم خــود جنــگال نیــز شــناخته می شــود کــه دریاچــه ای 
نمکــی بــا غلظــت فــراوان نمــک اســت� از نظــر تقســیمات جغرافیایــی در شهرســتان 

سروســتان و نزدیکــی روســتای مهارلــو واقــع شــده اســت�
ایــن دریاچــه بــا وســعت ۲۵ هــزار هکتــار در جنــوب شــرقی شهرســتان شــیراز آب 
بســیار شــور دارد و در فصل هــای خشــک ســال بــه یکــی از کانســارهای بــزرگ نمکــی 
ــک در  ــتحصال نم ــای اس ــط مجتمع ه ــک توس ــرآوری نم ــود، ف ــل می ش ــران تبدی ای
حاشــیه آن بــه ویــژه مجتمــع اســتحصال نمــک پتروشــیمی شــیراز صــورت می پذیــرد�

ــه طوری کــه در ســال  ــه فــرد دارد ب ــو امــا اقلیــم بســیار منحصــر ب دریاچــه مهارل
۱۳۸۵ بــه عنــوان یکــی از ۷ منطقــه نمونــه گردشــگری ایــران برگزیــده شــدکه از دو 

ــه می شــود� ــاد و خشــک شــیراز تغذی ــه فصلــی  آب رودخان
پوشــش گیاهــی ایــن تــاالب را درمنــه، گــون، شــیرین بیــان، انجیــر، بلــوط، بیــد و 
بــادام و پوشــش جانــوری آن را خزندگانــی چــون مار، مارمولک، سوســمار و الک پشــت 
ــی، آبچلیــک، چــوکا، آنقــوت و  ــی همچــون تنجــه، اردک ســر ســبز، مرغاب و پرندگان
همیــن طــور فالمینگــو دربرگرفتــه و درون دریاچــه ایــن تــاالب نوعــی میگــوی خــاص 

بــا نــام آرتمیــا وجــود دارد کــه در چرخــه تغذیــه پرنــدگان قــرار دارد�
ــه فســا اســت و عمــق آن در  ــو در ۵۷ کیلومتــری مســیر جــاده ای شــیراز ب مهارل
ــر  ــای پ ــزوالت فصل ه ــای ن ــه بارش ه ــا ب ــوده و بن ــاوت ب ــف متف ــای مختل بخش ه
بــاران بیــن ۱ تــا ۳ متــر متغیــر اســت و از نکاتــی کــه ایــن دریاچــه را متفاوت تــر از 
بقیــه دریاچه هــای ایــران کــرده، رنــگ صورتــی آن اســت کــه بــه دلیــل شــوری بســیار 

زیــاد آب و رشــد و تکثیــر نوعــی جلبــک بــه نــام دونالیــال اســت�
وجــود ایــن دریاچــه خــاص آن هــم در نزدیکــی شهرســتان شــیراز و محــل قــرار 
گرفتــن آن در کنــار جــاده کــه دسترســی بــه آن را بســیار آســان کــرده اســت، یــک 

ــده اســت�  ــه گردشــگری اســت کــه هنــوز از مدیریــت صحیــح بی بهــره مان جاذب

گزارش و عکس: سروش نفیسی
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ــع جنــوب شــرقی تنــگ  ــاه از ضل ــن م ــور ســیل آب در پنجــم فروردی عب
اهلل اکبــر کــه دروازه قــرآن در جبهــه شــمال غــرب آن قــرار دارد و تــا ســه دهــه 
پیــش دره مســیل عریــض و عمیقــی بــود، جــان ۲۱ نفــر از هــم وطنان مــان 
ــه  ــد ، ب ــیل آباد می گفتن ــه س ــن نقط ــه ای ــیراز ب ــم ش ــردم قدی ــت� م را گرف
ایــن معنــا کــه دره مســیل موجــود کــه تــا ســال شــصت و هشــت بــه حــال 
خــود باقــی و توســط شــهرداری شــیراز پــر نشــده بــود را صرفــا روان آب هــای 
ــی  ــی و آب زمین شناس ــون توپوگراف ــاس قان ــمانی براس ــزوالت آس ــر از ن متاث
ــای  ــع جغرافی ــیل آباد در واق ــد� دره س ــود آورده بودن )Hydrogeology( به وج
تاریخــی عبــور روان آب و ســیل های ســهمگینی بــود کــه گاهــا از ارتفاعــات 
پــارک ملــی بمــو بــه ســوی جلگــه شــیراز از بســتر رودخانــه خشــک پیــش 

مــی رفتنــد �
ــوابق  ــاس س ــودش را براس ــن کار خ ــم فروردی ــت در پنج ــرانجام طبیع س
ــگ  ــیالب تن ــی س ِ ــترین دب ــرد و بیش ــی ک ــتی جانمای ــه درس ــه اش ب دیرین
ــع  ــرد و در واق ــت ک ــیل آباد حرک ــیل س ــل دره مس ــت از مح ــر درس  اهلل اکب
ــای بخشــی  ــش ، روان آب ه ــزاران ســال پی ــه از ه ــت ک ــش رف از مســیری پی
ــوی  ــه س ــیراز را ب ــرق ش ــمال ش ــت ش ــاال دس ــی ب ــو و اراض ــات بم از ارتفاع
رودخانــه خشــک و نهایتــا دریاچــه مهارلــو هدایــت می کــرد� در واقــع 
»ســیالب طبیعــی« تنــگ اهلل اکبــر تــا بــه حــال هیچ گونــه تجــاوزی بــه حریــم 
شــهر شــیراز نکــرده و هیچ گونــه خســارتی بــه کســی وارد ننمــوده اســت � امــا 
تنهــا آســیبی کــه در ایــن ناحیــه بــه مــردم و شــهر شــیراز وارد شــد توســط 
ــه  ــر اثــر بی توجهــی  مدیریــت شــهری ب »ســیالب انسان ســاخت« بــود کــه ب
ــت  ــاخت های محیط زیس ــاظ زیر س ــدم لح ــن ع ــت و هم چنی ــن طبیع قوانی
ــا نگاهــی گــذرا بــه آمــار  ــذا ب در چیدمــان مبلمــان شــهری به وجــود آمــد � ل
زیــر کــه توســط کارشناســان ارزیابــی شــده اســت ، بــه ســهل انگاری مدیــران 
شــهری بــا در نظــر نگرفتــن ســالمت و امنیــت شــیراز و مــردم مهربانــش پــی 

مــی بریــم �
ــاه  ــن م ــم فروردی ــیل آب پنج ــه در س ــم ک ــی می بری ــم پ ــن مه ــه ای  ب
طبیعــت کار خــودش را خــوب انجــام داد و ســیل آب در ضلــع جنــوب 
ــط  ــه توس ــودش ک ــی خ ــکان قدیم ــا در م ــر و دقیق ــگ اهلل اکب ــرق تن ش
ــور نمــود�  ــود عب ــان عریضــی شــده ب ــه خیاب ــل ب  شــهرداری مســدود و تبدی
بارندگــی  میــزان  ســیل  وقــوع  زمــان  تــا  بــاران  شــروع  ابتــدای  از 
و  اســت  بــوده  دقیقــه   ۲۰ حــدود  مــدت  در  میلیمتــر   ۱۴ حــدود 
طبعــا بــارش در ارتفاعــات بمــو بــا شــدت بیشــتری جریــان داشــته 
باشــد �  مذکــور  ســیل  اصلــی  علــت  کــه  آن چنــان  نــه  امــا   اســت� 
بنابرایــن نبایــد بــا ایــن میــزان بارندگــی بــا چنیــن تلفــات ســهمگینی مواجــه 

یم � شو
 مســاحت حوضــه آبریــز دروازه قــرآن بالــغ بــر ۵۴۰۰هکتــار اســت و کلیــه 
ــاد واقــع در  روان آب هــای آن از ارتفاعــات کــوه بمــو و مناطــق مرتفــع اکبر آب
اراضــی مرتفــع شــمال شــرق شــیراز سرچشــمه می گیــرد و پــس از گــذر از 
ــیراز -  ــان ش ــوب شــرق اتوب ــرب و جن ــع در شــمال غ ــده واق دو مســیل عم
مرودشــت از طریــق دره مســیل ســیل آباد واقــع در ضلــع جنوب شــرق تنــگ 

اهلل اکبــر وارد جلگــه شــیراز می گــردد و پــس از ورود بــه رودخانــه خشــک بــه 
ــزد � ــو می ری حوضــه دریاچــه مهارل

بســیاری از اراضــی شــیب دار پــارک ملــی بمــو پــس از انقــالب تبدیــل بــه 
اراضــی و مســتحدثات نظامــی شــد و آتش ســوزی های مکــرر در ایــن ناحیــه ، 
پوشــش گیاهــی آن منطقــه را کــه نقــش بازدارنــده در شــدت جریــان ریــزش 
بــاران داشــت را از بیــن بــرد ، بــا ایــن وجــود صیقلی شــدن بخشــی از اراضــی 
مذکــور بــه واســطه اتوبــان جدید االحــداث شــمال شــرق شــیراز ، مهیــا شــدن 
ــه  ــان روان آب هــا ب ــه شــدت یافتــن جری ــود کــه ب بســتر صیقلــی دیگــری ب

ســوی دروازه قــرآن کمــک می کــرد �
ــا دوره بازگشــت ۱۰۰  حداکثــر دبــی لحظــه ی روان آب هــا بــه روش scs ب
ســاله ۱۳۱ متــر مکعــب بــر ثانیــه و حجــم ســیالب بــا دوره بازگشــت ۱۰۰ 
ســاله ۳۰۷۰۳۰۱ متــر مکعــب اســت� طــول آبراهــه اصلــی آن ۲/۱۷ کیلومتــر 
و شــیب آبراهــه ۰۴/۳ درصــد و حداکثــر ارتفــاع حــوزه ۲۶۶۵ متــر و حداقــل 
ارتفــاع ۱۸۰۵ متــر و شــیب متوســط حــوزه تنــگ قــرآن ۲۶ درصــد اســت� 
شــکل حوضــه آبریــز از ارتفاعــات اکبــر آبــاد تــا بلندی هــای َکل میــان واقــع 
در پــارک ملــی بمــو تــا تنــگ قــرآن بــه نســبت مخروطــی و نشــان دهنــده 
ــای  ــوزه در زمان ه ــن ح ــه ای ــوده و این ک ــه ب ــک منطق ــی پی ــودن دب ــاال ب ب
ــه  ــا توجــه ب ــر از ۶ ســاعت( ب ــم )کمت ــدت ک ــاد و م ــا شــدت زی بارندگــی ب
ــد  ــی را تولی ــدرت باالی ــا ق ــتری ب ــیالب بیش ــم س ــز حج ــوزه آبری ــیب ح ش

می کنــد �
بــا توجــه به مــوارد مذکور وجود موانع متعدد انســانی در مســیل های مناطق 
آبریــز و عمدتــا مســیل های باال دســت دروازه قرآن و انباشــته شــدن روان آب ها 
 در پشــت موانــع ، علــت عمــده وقــوع حادثــه ســیل دلخــراش شــیراز اســت� 
بنابرایــن دخالــت در قوانیــن طبیعــت توســط مســئوالن و نهادهــای متعــدد 
ــت�  ــرح اس ــن ش ــه بدی ــت ک ــده اس ــیراز ش ــیل ش ــه س ــروز فاجع ــب ب موج

سیل انسان ساخت شیراز 

بهمن  ایزدی
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ســد خاکــی کــه ارتفــاع تــاج آن حــدود بیســت متــر اســت در مســیل تنــگ 
ــرد ســاخت  ــارک ملــی بمــو کــه کارب َکِل ســنگ چیــن واقــع در محــدوده پ
ــه  ــاد حوضچ ــیل آب و ایج ــتایی س ــع ایس ــن مان ــت اولی ــخص نیس آن مش

ــات اســت �  درارتفاع
وجــود خاک ریزهــای متعــدد بــا ارتفــاع حــدود ۲۵۰ ســانتیمتر در میــدان 
مشــق تیرانــدازی ارتــش کــه بیــن دو مســیل پــر شــیب واقــع شــده اســت ، 
دومیــن مانــع عبــور طبیعــی ســیالب و انباشــت آب در پشــت خــاک ریزهــا 

اســت� 
ســومین مانــع عبــور طبیعــی ســیالب کــه نقــش بســیار موثــری در بــروز 
حادثــه ســیالب شــیراز داشــته، دهانــه تنــگ پــل روســتای آب زنگــی اســت 
ــه واســطه  کــه از گذشــته در هــر دو طــرف مســیر ورود و خــروج ســیالب ب
انباشــت انــواع زباله هــا بــه ویــژه زباله هــای ســاختمانی تقریبــا نیمــه بــاز بــوده 
اســت � امــا چهارمیــن مانــع ومشــکل اصلــی ، پــر نمــودن و تبدیــل کــردن دره 
ــر اســاس طــرح  ــض و تفرجــگاه ب ــوار عری ــه جــاده و بول مســیل ســیل آباد ب
ــت  ــهردار وق ــال ۱۳۶۸ توســط ش ــرآن در س ــوزه دروازه ق ــع ســیالب ح جام

بــوده اســت� 
شــهرداری بــا بی توجهــی بــه قوانیــن طبیعــت و شــرایط آب زمین شناســی ، 
بر اســاس طــرح مذکــور دره ســیل آباد را طــی ماه هــا بــا ضایعــات ســاختمانی 
و مخلــوط پــر می کنــد و بــه جــای آن لولــه ای بــه قطــر ۱۴۰ در ۱۲۰ 

ــد �    ــذاری می کن ــانتیمتر کارگ س
ــز  ــاک ری ــت خ ــده در پش ــته ش ــی آب انباش ــدن آن ــا ش ــا ره ــن ب بنابر ای
مســیل دره کل ســنگ چیــن ) اولیــن خاکریــز و مانــع در ارتفاعــات کوهپایــه 
ــای  ــده در خاک ریزه ــته ش ــای انباش ــه آب ه ــردد ک ــب می گ ــو( ، موج ای بم
ــی  ــیب منف ــت ش ــازد و در جه ــراه س ــود هم ــا خ ــش را ب ــدان مشــق ارت می
منطقــه ســوق دهــد و حجــم زیــاد و پــر شــتاب ســیل آب را در مســیل اصلــی 

بــه پاییــن دســت انتقــال دهــد� 
ــه محــض رســیدن  ــاد و شــتابناک ســیل آب ب ــه حجــم بســیار زی در ادام
ــه پــل نیمــه مســدود روســتای آب زنگــی موجــب می شــود کــه در شــیب  ب
مثبــت ایــن پــل حوضچــه ای بــزرگ ایجــاد گــردد بــه طــوری کــه ارتفــاع آب 
ــر از  ــر فرات ــا دومت ــر می شــود و ب ــش از چهارمت ــن حوضچــه وســیع بی در ای
ســطح جــاده موجــود بــر روی پــل آب زنگــی بــه ســوی پاییــن دســت حرکــت 
ــادی از  ــا ســرعت زی ــان آب ب می کنــد و پــس از مــدت کوتاهــی شــدت جری
ــت  ــانتیمتر اس ــدود ۲۲۰ در ۲۲۰ س ــدام ح ــر ک ــه ه ــل ک ــن پ ــه ای دو دهان
عبــور مــی نمایــد و آب حوضچــه اول را بــه حوضچــه دومــی کــه در جلــو لولــه 

ــد �  ــد منتقــل می کن ــه نمــوده بودن ــرآن تعبی انتقــال آب دروازه ق
عــدم کشــش لولــه ۱۴۰ در ۱۲۰ ســانتیمتری دروازه قــرآن موجــب 
ــر فشــاری در ســاعت  ــان پ ــا شــدت جری ــه ســیالب خروشــان ب می شــود ک
۱۲/۱۲ دقیقــه از دیــواره هــای کوتــاه اطــراف حوضچــه دوم بــه ســمت ضلــع 
ــذر  ــاه گ ــدت کوت ــود و در م ــرازیر ش ــرآن س ــوار دروازه ق ــرقی بول ــوب ش جن
ســیالب ، حــدود ده دقیقــه ، انبــوه خودروهــا را بــا خــود بــه ســوی بولــوار هفت 
تــن می بــرد و بــا ایــراد لطمــات فــراوان مالــی ، جــان ۲۱ نفــر از هــم میهنــان 

می گیــرد �  را  شــریف مان 
بنابرایــن بــا انــدک دقــت بــه کارهــای غیر اصولــی و غیر کارشناســی کــه در 
حــوزه باالدســت دروازه قــرآن توســط ارگان هــای مختلــف بــه ایــن مهــم پــی 

می بریــم  کــه چنانچــه متولیــان امــر بــا در نظــر گرفتــن مالحظــات زیســت 
ــق و  ــه عم ــی ب ــدک دقت ــهروندان ، ان ــب ســالمت ش ــاء ضری محیطــی و ارتق
عــرض دره مســیل ســیل آبــاد و قطــر نــا چیــز لولــه تعبیــه شــده می کردنــد 

متوجــه خطایشــان می شــدند�
ــروز ســیل  ــد کــه ب ــرای گمــراه کــردن اذهــان عمومــی مدعی ان  برخــی ب
شــیراز ناشــی از شــدت بــارش در ارتفاعــات بَمــو بــوده اســت� لــذا مدعیــان 
چنیــن نظریــه ای بایســتی بــه ایــن ســئوال پاســخ دهند ، این چه ســیلی اســت 
کــه در دقایــق اولیــه بــارش بــه مــدت حــدود ده دقیقــه جریــان می یابــد و در 
ســه روز متوالــی کــه شــیراز و ارتفاعــات بمــو بــا بارش هــای شــدید و مســتمر 
ــد ؟   ــرآن رخ نمی ده ــوزه دروازه ق ــی در ح ــن اتفاق ــر چنی ــوده ، دیگ ــه ب  مواج
 چنانچــه حوزه هــای آبریــز در مناطــق مرتفــع کوهپایه هــای بمــو و مناطــق 
مرتفــع اکبر آبــاد و وضعیــت لولــه مکــش دروازه قــرآن توســط نهادهــا 
و ارگان هــای ذیربــط و مدیریــت شــهری مــورد بررســی مســتمر قــرار 
ــور و  ــه مذک ــی لول ــبکه مفتول ــو ش ــا را از جل ــت زباله ه ــت و انباش می گرف
ــد ، هم اکنــون شــیراز و مــردم  ــه موقــع جمــع آوری می کردن پــل آب زنگــی ب
ــد�  ــش نبودن ــارِ حیات بخش ــان به ــار میهمان ــزادار و شرمس ــش ع ــا محبت  ب
ــاد  ــل معالی آب ــی پ ــه خشــک در حوال ــان مســیل رودخان ــه در می ــر آن ک بدت
ــران  ــوار چم ــت� بول ــوده اس ــم نم ــر اعظ ــگاه نه ــاخت تفرج ــه س ــدام ب اق
ــود  ــک ب ــه رود خش ــم و کران ــزء حری ــش ج ــال پی ــی س ــا س ــه ت ــز ک نی
ــوار  ــه بول ــل ب ــرف و تبدی ــیراز، تص ــت ش ــران وق ــط مدی ــی غل ــا جانمای ب
ــت و ــای نادرس ــه جانمایی ه ــز از جمل ــرخ نی ــگ س ــد تن ــداث س ــد� اح  ش

فاحــش شــهرداری شــیراز اســت کــه در صــورت اتمــام ، تهدیــدی جــدی برای 
تمامــی مــردم ســاکن در جلگه شــیراز اســت� 

بنابرایــن ســیل جانگــداز پنجــم فروردیــن حاصــل تفکــر ســازه ای و 
غیرعلمــی بــود کــه چنانچــه در مناطــق باالدســت دروازه قــرآن بــه شــرحی 
کــه داده شــد در مســیر روان آب هــا موانــع متعــدد ایجــاد نمی شــد و 
ــه  ــل ب ــهیل و تبدی ــیل آباد تس ــیل س ــودی دره مس ــهرداری ناب ــط ش توس
ــود�   ــون شــیراز ســیاه پوش نب ــن تفرجگاهــی نمی شــد هم اکن ــان و اماک  خیاب

در تصاویر قدیمی دروازه قرآن شیراز به وضوح قابل مشاهده 
است که برای عبور امن آب های خروشان تمهیدات کافی 
اندیشیده بودند. این تصویر را با وضعیت کنونی مقایسه کنید    
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تهــران را ســاعت هفــت و نیــم عصــر بیســت و هشــتم تیرمــاه به قصد ســفر 
بــه هــراره پایتخــت زیمبــاوه بــا پــرواز قشــم ایــر تــرک می کنــم� توقفــی دو 
روزه در اســتانبول بــرای دیــدار بــا دوســتم »یاســمین« را دارم� فرصتــی اســت 
ــه ی  ــره و تنگ ــای مرم ــای دری ــاده در کرانه ه ــه پی ــرف صبحان ــد از ص ــا بع ت
بوســفر قــدم بزنیــم و در کافــه ی ســاحلی در مــورد ســفر و زبان هــای مختلــف 

گــپ و گفتــی داشــته باشــیم�
زمــان کوتــاه بــود تــا راهــی فــرودگاه آتاتــورک و ســپس بــا پــرواز ترکیــش 

راهــی آفریقــا شــوم�
 بعــد از دریافــت کارت پــرواز و دو ســاعت انتظــار، ســوار هواپیمــا می شــوم 

بــا دو نفــر کــه اهــل زامبیــا بودنــد آشــنا شــدم�
ســاعت یــازده و چهــل و پنــج دقیقــه وارد آدیســآبابا، خــاک اتیوپــی شــدم� 
زامیبیایی هــا کارت پــرواز دوم را نداشــتند، بعــد از تهیــه کارت پــرواز بــا هــم 
ــوب  ــدان خ ــرودگاه نه چن ــتراحت در ف ــاعت اس ــت س ــرای هش ــی را ب جای
ــالف  ــود� برخ ــن ب ــی ایرالی ــا اتیوپ ــرواز دوم ب ــم� پ ــدا کردی ــا پی آدیس آباب
ــت  ــرای ترانزی ــی ب ــی خوب ــت جغرافیای ــی از موقعی ــرودگاه اتیوپ ــورم، ف تص

ــرده اســت� ــره ب ــی به ــا دیگــر کشــورهای آفریقای ــاط ب ــروازی و ارتب پ
ــی هــم داشــت،  ــی خوب ــی به نســبت مناســب و پذیرای ــی اتیوپ خــط هوای
ــراز  ــه از ف ــرد ک ــالم ک ــرواز اع ــان پ ــا شــدم، کاپیت ــه ســوار هواپیم ــی ک زمان
آســمان کشــورهای مختلــف می گذریــم کــه یکــی از این کشــورها تانزانیاســت� 
آمــاده باشــیم کــه قلــه ی کلیمانجــارو، بــام آفریقــا از آن بــاال تماشــایی اســت� 
مــن بــی قــرار از اینکــه تماشــای کلیمانجــارو را از دســت ندهــم بــه مهمانــدار 
ســپردم کــه حتمــا وقتــی بــه قلــه نزدیــک شــدیم، آگاهــم کنــد� یــک ســاعت 
و نیــم بعــد از پــرواز بــود کــه جــای صندلــی را تغییــر دادم و تــا دقایقــی دیگــر 
کلیمانجــارو خاطره انگیــز نمایــان شــد� واقعــا حــس خوبــی داشــتم� خاطــرات 

ــار  ــگار کلیمانجــارو ب ــم تداعــی می شــد، ان ــود ســه ســال پیــش در ذهن صع
ــا را خوش آمــد می گفــت� دو ســاعت بعــد وارد هــراره  ــه آفریق دیگــر ورودم ب
ــا  پایتخــت زیمبــاوه شــدم و فــرم درخواســت روادیــد فرودگاهــی را همــراه ب

ــل دادم� ــکا تحوی ــی وپنج دالرآمری س
میزبانــم بــه اســتقبالم آمــد، طبــق معمــول بــه او گفتــم بایــد بــه صرافــی 
ــم!  ــل کن ــول را تبدی ــت پ ــاز نیس ــکا نی ــا دالر آمری ــد ب ــادآور ش ــروم� او ی ب
ــزار درصــدی  ــورم ه ــاوه در ســال۲۰۰۳ و ت ــی شــدن اقتصــاد زیمب ــا بحران ب
مــردم از دالر آمریــکا یــا کوپن هایــی کــه ارزشــی معــادل دالر داشــت، بــرای 

ــد� ــتفاده می کردن ــتد اس دادوس
ــه برخــالف  ــود ک ــل درک آن ب ــه ی قاب ــاوه، نکت ــه زیمب ــورد ســفر ب  در م

ــی اســت�  ــا کشــور امن ــی واقع دیگــر کشــورهای آفریقای
 مــردم زیمبــاوه بــه شــانزده زبــان دنیــا صحبــت می کننــد، امــا انگلیســی، 
شــونا و ســیندبله زبان هــای رســمی آن هاســت� بنابرایــن اکثــر مــردم زیمبــاوه 

می تواننــد انگلیســی صحبــت کننــد�
زیمبــاوه ســال ها درگیــر جنــگ و کشــمکش های قبیلــه ای بــود تــا 
ــد و  ــته ش ــا برداش ــی از آفریق ــتعمارگران اروپای ــت اس ــرانجام دس ــه س این ک
مکانــی را در هفــت کیلومتــری شــمال هــراره بــرای یادبــود قهرمان هــای ایــن 

ــاخته اند� ــرو س ــنال هی ــام نش ــه ن ــگ ب جن
ــه چشــم انداز  ــکان ک ــن م ــرم از ای ــان و خونگ ــای مهرب ــراه راهنم ــه هم  ب
ــه  ــد از این ک ــردم� بع ــدن ک ــراف دی ــگل اط ــت و جن ــراره داش ــی از ه زیبای
بــه مرکــز شــهر برگشــتم، حیــن پرســیدن نشــانی بــا ســه خانــم آشــنا شــدم 
ــوه  ــی، می ــوالت محل ــد� محص ــی ام کردن ــتفروش ها همراه ــازار دس ــا ب ــه ت ک
ــن جــا  ــی در ای ــوز، آووکادو و ������( و حتــی غذاهــای خیابان )ســیب، پرتقال،م
فروختــه می شــود� این جــا مکانــی اســت کــه تــا حــدودی بــا فرهنــگ و نحــوه 

 غذای ملی زیمباوه

 بازار روز هراره )راست( 
خیار شیطان Devil Cucamber در جنگل های زیمباوه

مراسم مذهبی 
روزهای یکشنبه به جای 
کلیسا در زیر درخت 
برگزار می شود 
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زندگــی مــردم آشــنا می شــویم�  تیــر و مــرداد فصــل خشــک و از ســردترین 
ماهــای زیمبــاوه هســت، از آن جایــی کــه زیمبــاوه در نیم کــره جنوبــی واقــع 
ــردم،  ــپری می ک ــاوه را س ــی فصــل زمســتان در زیمب ــه عبارت ــده اســت ب ش
امــا دمــای هــوا در طــول روز )حداکثــر دمــا ۲۱ + درجــه ســانتیگراد ( کامــال 
ــانتیگراد ( ــه س ــا ۶/۵+ درج ــل دم ــب ها )حداق ــود و ش ــاری ب ــوع و به مطب

ــردم� ــرما می ک ــاس س احس
ــدری در  ــه ی پ ــه خان ــوم ب ــم، مدی ــراه میزبان ــه هم ــح ب ــنبه صب روز یکش
ــال  ــک در ح ــه ی کوچ ــم، خان ــراره، رفتی ــری ه ــج کیلومت ــتایی در پن روس
ســاخت و باغچــه ای کــه ذرت، نخودفرنگــی و درخت هــای میــوه ی مثــل انبــه، 
ــتاهای  ــه روس ــویم ک ــه می ش ــگاه اول، متوج ــت� در ن ــو داش ــات و هل مرکب
اطــراف هــراره در مقایســه بــا روســتاهای ایــران از امکانــات خوبــی برخــوردار 
ــر  ــه اکث ــد� البت ــی می کنن ــخت زندگ ــرایط س ــا در ش ــردم واقع ــتند و م نیس
شهرنشــینان زیمبــاوه هــم مثــل دیگــر کشــورهای آفریقایــی در فقــر زندگــی 
می کننــد، از آن جایــی کــه ایــن کشــورها منابــع نفتــی نــدارد، مــردم بیشــتر 
ــم در  ــا میزبانان ــه ب ــه ای را ک ــد هفت ــد،  چن ــتفاده می کنن ــرق اس ــرژی ب از ان
ــد  ــرم، بای ــرم بگی ــک دوش آبگ ــتم ی ــی نتوانس ــردم حت ــپری ک ــاوه س زیمب
ــردم و دوش  ــرم می ک ــک آب گ ــرف کوچ ــک ظ ــی در ی ــای برق ــا هیتر ه ب

می گرفتــم !
ــاوا )Domboshawa( در  ــی دومبوش ــه گرانیت ــد از تپ ــدی، بازدی ــه بع برنام
ــنگی  ــای س ــار و صخره ه ــه غ ــراره ک ــمال ه ــری ش ــت کیلومت ــت و هف بیس
متعــدد در اثــر فرســایش شــکل گرفتــه و اشــکال عجیــب و غریــب بــه وجــود 

آورده اســت، تــا می تــوان چشــم انداز ۳۶۰ درجــه ای در بــاالی ایــن تپه هــای 
ــا گلســنگ های رنگــی  ــی کــه ب رنگــی از روســتاهای اطــراف داشــت� تپه های
قرمــز، زرد و خاکســتری پوشــانده شــده اســت� از دیگــر جاهــای دیدنــی ایــن 
ــرا گرفتــه اســت  ــی ف منطقــه غــاری هســت کــه اطرافــش را پوشــش جنگل
ــار  ــه غ ــن ب ــن رفت ــد� حی ــوان دی ــی را می ت ــی های ــار نقاش ــه غ و در دهان
ــزاری  ــغول برگ ــت مش ــر درخ ــه زی ــتان را ک ــی از سفیدپوس ــا گروه دومبوش
مراســم یکشــنبه بودنــد دیدیــم، مــن را بــه مراســم دعــوت کردنــد و اجــازه 

ــم� ــی کن ــان عکاس ــا از مراسم ش ــد ت دادن
بــاغ گیاه شناســی )بوتانیــکال( زیمبــاوه هــم عــالوه بــر اهــداف تحقیقاتــی 
ــت،  ــرد آورده اس ــی را گ ــی و غیربوم ــان بوم ــای از گیاه ــی، مجموعه و علم
ــود و  ــراره نب ــی ه ــاغ گیاه شناس ــی در ب ــای متنوع ــورم گونه ه ــالف تص برخ
ــادی در آن جــا  بیشــتر جنبــه ی تحقیقاتــی داشــت امــا درختــان تنومنــد زی

ــد� ــوش کرده ان جاخ
ــن  ــاوه از پرطرفدارتری ــا حیــات وحــش، ٌگل سرســبد دیدنی هــای زیمب  ام
 ۲۶۵  Mukuvisi woodland   جاهــای دیدنــی آن محســوب می شــود� منطقــه
ــای  ــده گونه ه ــت ش ــه حفاظ ــراره، منطق ــری ه ــت کیلومت ــاری در هف هکت
گیاهــی و جانــوری اســت� در آن جــا ســکوهایی تعبیــه شــده کــه چشــم انداز 
ــد، از دیگــر  ــه می کن ــه تماشــاگران هدی ــات وحــش آن جــا را ب ــی از حی خوب

مزایــای ایــن منطقــه تــور ســوارکاری و ســافاری اســت� 
ــه  ــود، ب ــب ب ــم جال ــان برای ــت فروش ــازار دس ــدن ب ــه دی ــی ک از آن جای
  Mbara Musika ــزرگ هــراره،  یعنــی ــم یکــی از بازارهــای ب پیشــنهاد میزبان

روستای چیوشه    غار چینویی     

 تپه گرانیتی دومبوشاوا 
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ــازار سرپوشــیده اســت  ــن ب در حومــه شــهر را می بینیــم� قســمت عمــده ای
ــا و  ــه آفریقایی ه ــود� توج ــی محــدود نمی ش ــواد غذای ــروش م ــه ف ــط ب و فق
بچه هایشــان بــه مــن  کــه از یــک نــژاد و رنــگ دیگــری بــودم جلــب شــده 

ــد� ــن عکــس می گرفتن ــا م ــدام ب ــود و م ب
ــنگهای  ــراره از س ــی ه ــمال غرب ــی )Chinhoyi caves( در ش ــار چینوی غ
آهکــی و غارهــای دولومیتــی تشــکیل شــده، کــه در ســال ۱۹۵۵ به عنــوان 
پــارک ملــی ثبــت شــد، حضــور دریاچــه ای بــه رنــگ خــاص در میــان غــار، 

ــد�   ــدان می کن ــه را دوچن ــن مجموع ــی ای زیبای
ــز  ــه ای در مرک ــد طبق ــاری چن ــز تج ــیتی ) Joina City( مرک ــا س جوین
ــاس  ــیم کارت و لب ــود� ) از س ــدا می ش ــا پی ــز در آنج ــه چی ــه هم ــهر، ک ش
ــوق  ــن مرکــز تجــاری پات ــواع و اقســام رســتوران ها( اطــراف ای ــا ان ــه ت گرفت
دستفروش هاســت و ایســتگاه ون هایــی کــه بــه اطــراف شــهر مســافر 
ــر از  ــدم و عص ــهر می آم ــز ش ــه مرک ــح ب ــر روز صب ــن ه ــد، بنابرای می برن

این جــا بــه خانــه میزبانــم برمی گشــتم�
ــدن  ــن دی ــه شــهر نقاشــی های صخــره ای معــروف اســت، بنابرای هــراره ب
ــرار دارد و  ــراره ق ــای ه ــارک زیب ــه در پ ــری( ک ــنال گال ــی )نش ــری مل گال
مجســمه های ســنگی عظیــم دســت ســاخت بشــر خالــی از لطــف نیســت� از 
مــردم خونگــرم و مهمان نــواز هــراره زمانــی کــه نشــانی می پرســیدم مــرا تــا 
مقصــد همراهــی می کردنــد یکــی از راه هــای ارتبــاط برقــرار کــردن نشــانی 
پرســیدن اســت، اگرچــه امــروزه از گــوگل می تــوان همــه جــا اســتفاده کــرد 
امــا بایــد بهانــه ای بــرای همدمــی بــا مــردم منطقــه باشــد� امــروز هــم کــه 
ــراره  ــگاه های ه ــی آرایش ــه یک ــی ب ــوی آفریقای ــت م ــرای باف ــتم ب می خواس

بــروم بــا مــن همــراه و هــم صحبــت شــدند� 
و امــا بافــت مــوی آفریقایــی چیســت؟ ابتــدا چهــار برابــر موهــای خــودم 
مــو خریــدم )اکستنشــن( و ســه نفــر، ســه ســاعت موهایــم را می کشــیدند 
و در دورنــگ می بافتنــد، بعــد از بافــت متوجــه شــدم چــه اشــتباهی کــردم! 
انــگار حجــم و وزن ســرت دوبرابــر شــده و دردی کــه در اثــر کشــیدن موهایت 
ایجــاد می شــود خــواب آســوده و راحــت را از چشــمانت می زدایــد، هرچنــد 
تجربــه خوبــی بــود، مخصوصــا محیــط داخــل آرایشــگاه کــه فروشــنده های 
ــورآالت( را  ــا زی ــه ت ــذا گرفت ــوه و غ ــز )از می ــد و همــه چی ــرد می آمدن دورگ
می فروختنــد� بعــد از بافــت موهایــم بــه یکــی از رســتوران های جوینوســیتی 
رفتــم تــا معروفتریــن غــذای ســنتی هــراره را تجربــه کنــم� ســادزا، از ترکیــب 
آرد ذرت و آب پختــه می شــود، در حقیقــت مثــل برنــج بــوده و بــا ســبزیجات 
ــه مــن  ــی کــه ب و خورش هــای مختلــف ســرو می شــود� یکــی از خورش های
ــم گوســفند داخــل رب گوجــه  ــد، اســتخوان پختــه شــده قل پیشــنهاد دادن
ــمزه  ــا خوش ــم واقع ــراره ه ــای ه ــه پیتزاه ــد ک ــه نمان ــود! ناگفت ــی ب فرنگ

� هستند
ــدادی  ــم� تع ــی رفت ــت قدیم ــا باف ــه ب ــتای چیوش ــه روس ــری، ب روز دیگ
مســواک بــه عنــوان کادو بــرای بچه هــای آفریقایــی آورده بــودم� راننــده ون 
ــه  ــن در چیوش ــواده ی م ــت: خان ــرد گف ــه می ب ــتا چیوش ــه روس ــرا ب ــه م ک
ــه  ــن ب ــد، بنابرای ــی می کن ــتا راهنمای ــذار در روس ــرای گشــت و گ ــما را ب ش
همــراه همســر و خواهــر راننــده تمــام روســتا را گشــتیم� ســازه هایی گنبــدی 
شــکل و اتاق هــای مجــزا کــه بــا فاصلــه قــرار داشــتند� مثــال هــر خانــه چهــار 
ســازه  گنبــدی شــکل )آشــپزخانه، اتــاق خواب، نشــیمن و �����(  داشــت� پســر 
بچــه ۶-۷ ماهــه ای را کــه بــا دیدنــم غــرق تعجــب بــود در آغــوش گرفتــم، 
ــه  ــگ پوســتت مثــل بقی ــه مــن می گفــت کــه چــرا رن ــا نگاهــش ب ــگار ب ان
آدم هــای اینجــا نیســت! مدرســه ای در مجــاورت روســتای چیوشــه بــود کــه 
ــرای  ــد و حتــی ب ــات تحصیــل برخــوردار بودن دانش آمــوزان از حداقــل امکان
ــم  ــا و ه ــدن کالس ه ــد از دی ــد� بع ــد از چــاه آب می گرفتن نوشــیدن آب بای
ــه هــراره  ــا معلم هــا و دانش آمــوزان و اهــدای مســواک ها ب صحبــت شــدن ب

برگشــتم و راهــی شــهر آبشــار ویکتوریــا شــدم�                )ادامــه دارد���(

پاره ای از سفرنامه ی دوِر دنیا با دوچرخه  )ترکیه - بخش دوم(

رکـاب زنـی 
درکوهستان های 

ترکیه   
       

  گزارش و عکس:  عباس رزاقی

قســمت نخســت ایــن گــزارش ســفر در شــماره ۷۵ )بهمــن ۱۳۹۷( منتشــر 
� شد

ــام شــهری کــه در آن حضــور داشــتم فکــر می  کــردم؛  صبــح روز بعــد، به ن
رفاهیــه ! نــام ایــن شــهر تداعی گــر آســایش و آســودگی اســت اّمــا از آســایش 
و راحتــی نشــانی نبــود� مــن همچنــان در مناطــق کوهســتانی ترکیــه حضــور 

داشــتم� بــرای مثــال� گردنــة ســخت » قیزیــل داغ«  پیــش رویــم بــود !
ایــن بــرای چندمیــن بــار بــود کــه قیزیــل داغ )به معنــی کــوة طالیــی( را 
ــا گــذر از چنــد  رکاب مــی  زدم؟! طبــق معمــول جــاده آســفالِت ســرد بــود� ب
ــه واقــع  دهکــده به روســتای » شــائیپ«  رســیدم کــه در آغــاز فرازهــای گردن
اســت� بعــد� جــاده هــزار وصلــه شــد� فرازهــا ادامــه داشــت� از چنــد دهکــدة 
ــام داشــت گذشــتم و در فــراز هــای  دیگــر کــه بزرگتریــن آن هــا » ســالور«  ن
جــاده� بعــد از چنــد پیــچ و خــم طوالنــی�   به ســر گردنــة قیزیــل دا غ رســیدم� 
ــک زوج  ــد� ی ــارس کردن ــن پ ــور م ــا حض ــری ب ــگاه ژاندارم ــای پاس ــگ ه س
ــة راه را  ــک نقش ــه� ی ــاختمان راهدارخان ــوی س ــرد� جل ــوار جهانگ ــور س موت
مطالعــه و بــا هــم مشــورت می  کردنــد� آن هــا بــا دیــدن مــن� شســِت دســت 
خــود را به عالمــت پیــروزی نشــان دادنــد� تابلــوی ســِر گردنــه ارتفــاع مــکان 

ــرد� ــالم می  ک ــر اع را ۲۱۹۰ مت
هنــوز بخشــی از ســنگ فــرش جــادة قدیمــی� بــر ســطح زمیــن باقــی بــود 

ــب نظــر می  کــرد� و جل
بــرای مــن همیشــه رکابزنــان به ســِر گردنــه رســیدن� رقابــت بــا خــود بــوده 
اســت� اینکــه از خــودم ســبقت بگیــرم و خــودم را پُشــت ِ ســر بگــذارم� ایــن 
ــة کــوه�  ــی ماننــد رســیدن به قل ــّذت داشــت� لّذت پیشــی گرفتــن از  خــود� ل
مثــل هــر مرتبــه ای کــه بــا کــوه پیمایــی رفتــم به قلــة کــوة دماونــد رســیدم�

 کنــار جــاده� عســل فــروِش بومــِی  محــل� مشــغول چیــدن شیشــه هــای 
عســل روی میــز پیشــخوان بســاطش بــود� بــر بدنــة میــز� تابلویــی نصب شــده 

بــود ؛ » عســِل ُگل هــای قیزیــل داغ موجــود اســت« �
از دوچرخــه و تابلــوی ســِرگردنه عکاســی کــردم� بعــد� ســوار بــر دوچرخــه�

ســرازیری هــای جــاده را پــی گرفتــم� مســیر کــه همــوار شــد� به روســتای » که 
ــاالب عریــض و عمیــق » قیزیــل  ِونلــی«  رســیدم� در ســمت راســت جــاده� ت
ــب  ــت جل ــه اس ــبیه دریاچ ــداد دارد و ش ــرب امت ــوی غ ــه به س ــاک«  ک ایرم

ــرد� ــر می  ک نظ
ــود بعــد  ــی توقــف نداشــتم� گذشــتم� جــاده نشــیب ب  در شــهرک ایمرانل
ــه  ــا این ک ــت ت ــه داش ــان ادام ــیر هم چن ــیب های مس ــراز و نش ــد� ف ــراز ش ف
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به شــهرک » زارا«  رســیدم� 
ــی  ــاِن چگونگ ــه� بی ــی ترکی ــة آناتول ــه در  منطق ــا دوچرخ ــفر ب ــرح س ش
رکابزنــی و پیشــروی در راه هــای پـُـر فــراز و نشــیب� دارای پیــچ و خــم هــای 
کوهســتانی اســت و بــس� بعــد از شــهرک » حافیــک«  پســتی و بلنــدی هــای 
مســیر ادامــه داشــت تــا اینکــه در نشــیب هــای گردنــة ســیفه بِلــی� به شــهر 

ســیواس رســیدم�
 منطقــه ســیواس� مــکان مشــخصی از جغرافیــای ترکیــه در بیــان خاطــرة 
جمعــی ایرانیانــی اســت کــه در ســال هــای دهــه ۱۹۷۰ میــالدی بــا اتومبیــل 
هــای شــیک و مــدرن� از اروپــا و از طریــق جــاده هــای ترکیــه به ایــران بــاز 

می  گشــتند ؛
 جــوان هــای شــرور منطقــه بــا قلــوه ســنگ هایــی کــه در دســت داشــتند� 
ــول  ــد و پ ــد می  کردن ــافران ّس ــر مس ــتادند و راه را ب ــاده می  ایس ــط ج وس
ــرد�  ــدارا نمی  ک ــا م ــا آن ه ــی  داد و ب ــی نم ــده ای پول ــر رانن ــتند� اگ می  خواس

ــد� ــرد می  ش ــش ُخ ــه های اتومبیل شیش
ــد و  ــوری ثروتمن ــروز کش ــروز� ام ــت زدة دی ــر و مصیب ــة فقی ــه ترکی  البت

ــت !  ــکوفا اس ش
در ســیواس کاری نداشــتم و وارد شــهر نشــدم� از همــان کمربنــدی جــادة 
ترانزیــت را پــی گرفتــم� مســیر کــه در فــراز قــرار می  گرفــت� در کناره هــای 
ــرد�  ــه می  ک ــب توج ــرف جل ــاع ب ــنجش ارتف ــای س ــاده� میله ه ــمت ج دو س
ــر ۱۰۰  ــه ه ــود و به فاصل ــر ب ــش از دومت ــن  بی ــا از ســطح زمی ــاع میله ه ارتف

متــر از یکدیگــر قــرار داشــتند� 
ــی کــه حضــور داشــتند و  در مســیری کــه رکاب مــی  زدم� عمــده پرندگان
بــر فــراز جــاده پــر و بــال می  زدنــد� زاغچــة ُدم دراز بــود و چــکاوِک تــاج دار� 
ــک  ــی ت ــی عقاب ــد� گاه ــب بودن ــم جال ــداد گنجشــکان ه ــر تع دســته های پُ
ــال «  ــار کم ــی  زد� »یاش ــت م ــود و گش ــه ب ــمان� اوج گرفت ــترة آس در گس
نویســنده شــهیر ترکیــه کــه از همیــن منطقــة آناتولــی برخاســت و در ادبیــات 
ــد�  ــته هایش می  گوی ــی از نوش ــید� در جای ــی رس ــهرتی جهان ــتایی به ش روس
ــی  ــر تعــداد و ب ــوده کــه عقــاب هــای پُ ــی اش شــاهد ب در ســال های نوجوان
ــان  ــا آدمی ــاندند و ب ــان را می  پوش ــة ش ــل خان ــای مقاب ــره ه ــماری� صخ ش

زندگــی مســالمت آمیــزی داشــتند�
ــی و آغ داغ  ــز اِل ــهر ییلدی ــن دو ش ــا بی ــتاهای م ــا و روس ــده ه ــا دهک  اّم

ــد از ؛ ــارت بودن ــی عب معدن
ــو و  ــهیرلی،  داُودل ــّدی ش ــک،  یِ ــک،  پازارجی ــه جی ــا،  اک کاواک،  کارا کای

ــی� ملیکل
جنــس جــاده مــا بیــن ایــن دو شــهر� بیشــتر آســفالِت ســرد بــود� جــاده 
ــة  ــت و گردن ــش می  رف ــیب پی ــراز و نش ــر ف ــی و پُ ــه ای جنگل در دِل منطق

ــود�  ــه هــای مســیر واقــع ب ــی«  در میان ــاراش بِل » ی
بــا پشــت ســر گذاشــتن شــهر آغ داغ معدنــی� دو ســمت جــاده� جنگلــی 

بــود� مســیر همچنــان فــراز بــود و نشــیب�

 بعــد از ســرازیری هــای نزدیــِک شــهرک ســرای َکنــت� در گــذر از مقابــل 
یــک کارخانــة آرد کــه در ســمت چــپ جــاده واقــع بــود� اتفاقــی افتــاد کــه 
فکــر آن� تــا ســاعت هــا ماننــد بختــک بــر ذهنــم ســایه انداختــه بــود و آزارم 

مــی  داد ؛
ــی  ــوا به ُخنک ــود� ه ــده ب ــه باری ــُبکی ک ــاران س ــطة ب ــر به واس  آن روز عص
ــد� به محــض  ــی می  پلکیدن ــوی نگهبان ــه کــه جل مــی  زد� ســگ های آن کارخان

ــد� ــد و به ســمت جــاده آمدن ــارس کردن حضــور مــن پ
ــر  ــراق� جلوت ــال و قب ــر ح ــود و س ــازی ب ــژاد ت ــگ� از ن ــی از آن دو س یک
ــازی  ــگ ت ــم� س ــرار گرفت ــه ق ــل کارخان ــه مقاب ــرد� هنگامی  ک ــت می  ک حرک
کــه پوســتی ســیاه و ســفید داشــت� از آن طــرف جــاده به ســویم حملــه کــرد� 
ــِد  ــدای بلن ــت� ص ــرار گرف ــاده ق ــط ج ــگ در وس ــه آن س ــاً هنگامی  ک دقیق
بــوق کامیونــی کــه از مقابــل بــا ســرعت در جــاده پیــش می  آمــد� حیــوان را 

آورد؛ به خــود 
 آن ســگ در وســط جــاده بــا نگاهــی مســحور به کامیــون� کــه بــا ســرعت 
بــه او نزدیــک و نزدیکتــر می  شــد خیــره مانــده بــود� دیگــر دیــر شــده بــود؛ 
ــا  ــوان در فض ــة حی ــدای نال ــد� ص ــگ و بع ــون به س ــورد کامی ــدای برخ ص
ــد و در  ــن غلتی ــر روی زمی ــر آن طرفت ــد ده مت ــگ چن ــش آن س ــد� نع پیچی

ــد�  کنــار جــاده مان
ســگ دوم کــه بــزرگ و قوی بُنیــه بــود و پوســتی زرد رنــگ داشــت� 
ــرد و  ــگاه می  ک ــد ن ــر می  ش ــه دور و دورت ــون ک ــران� به کامی ــب و حی متعج

ســرش را به آســمان بلنــد می  کــرد و آســمان را بــو می  کشــید���
ــه در نزدیکــی  ــة شــکر آن  اســت ک شــهرت شــهرک ســورگون� به کارخان
ــب  ــرخ عق ــه� چ ــن کارخان ــل ای ــذر از مقاب ــت� در گ ــع اس ــهرک واق ــن ش ای

دوچرخــه پنچــر شــد�
ــاز کــردم و پاییــن آوردم�  ــار جــاده� ســازو برگــم را از روی دوچرخــه ب کن
ــب را  ــرِخ عق ــر چ ــوِب پنچ ــدم� تی ــان برگردان ــن و فرم ــه را روی زی دوچرخ
درآوردم و به جایــش تیــوِب ســالم انداختــم� بعــد� دوچرخــه را روی چــرخ هــا 
برگردانــدم و ســازو برگــم را رویــش بســتم� ایــن اولیــن پنچــرِی دوچرخــه در 

ایــن برنامــه بــود� 
ــه کــه از آن ســوی جــاده ناظــِر پنچــری گرفتــن  ــان ورودی کارخان نگهبان
ــودم� آن دعــوت مناســب را  ــد� خســته ب ــد، به صــرف چــای دعوتــم کردن بودن

ــان به صــرف چــای و گــپ و گفــت نشســتم� ــا نگهبان ــم و ب پذیرفت
 ادامــه رکابزنــی هایــم در مســیری کــه دو ســمت اش جنــگل بــود صــورت 
گرفت�گردنــة » موســلوبِلِن«  را به خوبــی رکاب زدم و در نشــیب بعــد از گردنــه� 

به شــهر یــوزگات رســیدم�
ــود�  ــی کــه روســتایی در کنــار جــادة ترانزیــت ب ــق قلعــه زمان شــهر قیری
ــهر  ــن ش ــان ای ــبی میهم ــم ش ــن مرتبه ه ــت� ای ــوده اس ــم ب ــبی میزبان ش
ــود� شــهر اِلمــا داغ  ــر ب ــا نفــس گی ــچ اِلمــا داغ اّم ــة پیــچ در پی شــدم� گردن
ــروز  ــود� ام ــروف ب ــش مع ــدان دور به ســیب های ــه چن ــه در گذشــته های ن ک

   تابلوی فراز گردنة قیزیل داغ  
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ــت ! ــروف اس ــیمان اش مع ــة س به کارخان
ــان به پایتخــت  ــکارا� رکاب زن ــِر طــاق دروازة ورودی شــهر آن ــا عبــور از زی ب
ــیب  ــراز و نش ــر ف ــای پُ ــروی در جاده ه ــی و پیش ــیدم� رکاب زن ــه رس ترکی
ترکیــه و رســیدن بــه  آنــکارا� یــک موفقّیــت محســوب می  شــود� ایــن پیــروزی 
ــم� ــرم و صــرف شامی  مناســب� جشــن گرفت ــک دوش آب گ ــن ی ــا گرفت را ب

آنــکارا شــهری اســت کــه بــر روی تپــه ماهورهــا احــداث گردیــده� 
ــام  ــگ ب ــی رن ــفالیِن نارنج ــیروانی های س ــهر ش ــن ش ــی ای ــن ویژگ جالب تری
خانه هــا و ســاختمان هــای آن اســت� ایــن ویژگــی  بیانگــر بــارش بــاران فــراوان 

ــن شــهر اســت� در ای
ــای  ــده و در کوچه ه ــع ش ــه ای واق ــه روی تپ ــکارا ک ــة آن ــن قلع در پایی
ــی  ــی دورة عثمان ــای چوب ــوز خانه ه ــو«  هن ــة » هامامون ــک محل ــگ و باری تن
را می  تــوان مشــاهده کــرد� اّمــا آنــکارا بیشــتر از آن کــه شــهری بــا نمادهــای 
ــا ســاختمان های اداری و بلوارهــای عریــض  قدیمــی   باشــد� شــهری مــدرن  ب
اســت� بلــوار اصلــی شــهر » کیزیــل آی«  نــام دارد کــه به معنــی هــالل احمــر 

اســت� 
ــت در  ــا جمعّی ــت ؛ صبح ه ــان داش ــی جری ــالش و زندگ ــم ت ــکارا ه در آن
تکاپــو و آمــد و شــد بــرای حضــور در محــل کار و کســِب رزق و روزی بودنــد و 
در پایــان روزهــا  همــان جماعــت بــا شــانه های افتــاده و خســته  آهســته و آرام 

ــد� ــود می  رفتن ــانة خ ــا و کاش ــوی خانه ه به س
طــی توقفــی کــه در شــهر آنــکارا داشــتم� دســتی بــر ســر و روی دوچرخــه 
کشــیدم و آن را بــرای ادامــة راه آمــاده کــردم� هم چنیــن لباس هایــم را 

شســتم و ســر و وضعــم را تمیــز و مرتــب کــردم� 
ــه را پشــت ســر  ــان خیابان هــای پایتخــت ترکی در یــک صبــح زود  رکابزن

گذاشــتم وعــازم ســمت و ســوی شــهر اســتانبول شــدم� 
ــد از  ــر بع ــاه کیلومت ــه پنج ــام دارد ک ــکارا  کازان ن ــد از آن ــهر بع ــن ش اولی
ــای  ــزه ه ــت� خربُ ــروف اس ــش مع ــهر کازان به خربُزه های ــت� ش ــت اس پایتخ
کشــتزارهای اطــراف ایــن شــهر  شــیرین،  نــرم و آبدارنــد اّمــا پوســتی ُکلفــت 
و چــروک به رنــگ ســبز و یــا ســبز و زرد )قاطــی( دارنــد� در ابتــدا و انتهــای 
ایــن شــهر  بســاط فروشــندگان محلــی ایــن میــوة لطیــف  در کنــار جــاده جلب 

ــرد�  ــر می  ک نظ
ــر   ــش از ۵ کیلومت ــول بی ــازی به ط ــورت بُغ ــّد ک ــام  س ــه حم در راه قزلج

ــه اســت�  ــر گرفت ــاده را در ب ســمت راســت ج
ــِت  ــا مدیری ــا ب ــه تُرک ه ــر اینک ــت و مهم ت ــر آب اس ــرزمینی پُ ــه س ترکی
خــوب و موفــق  آب هــای خــود را مهــار و به طــور بهینــه از ایــن نعمــت گــران 

ــد�  ــتفاده می  کنن ــاء اس به
در صبــح روزی دیگــر  فراز هــای مالیــم اّمــا طوالنــی گردنــة » کارغــا 
ِســکِمز«  را رکاب زنــان طــی کــردم و بعــد  در نشــیب هــای تنــد و پیــچ در پیــچ 

ــیدم� ــام رس ــه حم ــهر قزلج ــاده� به ش ج
بعــد از قزلجــه حمــام  جــاده در میــان جنــگل درختــان ســوزنی بــرگ پیش 
ــة » آغ یارمــا«  آغــاز شــد�  ــا گــذر از روســتای بــوالک  فراز هــای گردن رفــت� ب
رکاب زنــی در جــاده ای رو به فــراز کــه دو ســمتش جنــگل بــود لــذت داشــت� 
مســیر کــه همــوار شــد به چشــمة آب معــروف و آشــنای » اُویســی کارانــی « 

کــه در ســمت چــپ جــاده واقــع اســت رســیدم�
چشــمة اُویســی کارانــی یکــی از هــزاران چشــمة آبــی اســت که در گســترة 
ســرزمین پُــر آب ترکیــه وجــود دارد� محلی هــای قدیــم  سرچشــمه را به یــک 
ــیِر آب  ــک ش ــوارای آن  از ی ــد و آب ســرد و گ ــت کرده ان نقطــة نشــیب هدای
خــارج می  شــود� در محــل چشــمه  روستانشــینان حوالــی و مســافران گــذری  
بــا گالـُـن هــای کوچــک و بــزرگ در صــف آِب چشــمه ایســتاده بودنــد� به یــاد 

ایــن بیــت شــعر عبدالرحمــن جامی  افتــادم ؛ 
هر دم آنجا گذار می  کردم

آب از آن چشمه سار می  خوردم
ــه ام را از آب  ــرای راه قمقم ــن ب ــنگی و همچنی ــع تش ــمه رف ــا آب چش ب

ــردم� ــر ک آن پُ
در ابتــدای شــهر ِگــرِده  جــادة ترانزیــت ُمشــرف بــر ورزشــگاة بــزرگ شــهر 
شــد � روی زمیــن چمــن ورزشــگاه  اعضــای دو تیــم فوتبــال در حــال رقابــت بــا 
هــم بودنــد � جایــگاة تماشــاگران مملــو از عالقــه منــدان و دوســتداران ورزش 
ــازی را  ــد و ب ــود� عــده ای هــم در باریکــة جــاده جمــع شــده بودن ــال ب فوتب

ــد �  ــا می  کردن تماش
در خصــوص فوتبــال ؛ بعضی هــا عقیــده دارنــد فوتبــال ورزشــی اســتعماری 

اســت� تجــارت اســت  مافیائــی اســت  ترویــِج ملـّـی گرایــی افراطــی اســت و���
اّمــا عــده ای دیگــر بــر ایــن باورنــد کــه فوتبــال باعــث اتحــاد جهانــی شــده 
اســت� حماســی اســت و به دنیــای امــروز مــا  هویـّـت جدیــدی بخشــیده اســت � 
بعــد از شــهر ِگــرِده  جــاده در میــان جنــگل درختــان کهــن ســال پیــش 
ــا پشــت ســر گذاشــتن فــرازی مالیــم� جــاده ســرازیر شــد و بــدون  رفــت� ب
اینکــه رکاب بزنــم پیشــروی هایــم اینقــدر ادامــه یافــت  تــا اینکــه به شــهرک 

ــیدم � ــا«  رس » ینی چاق
تــاالب معــروف ینــی چاقــا کــه شــمال شــهرک را در برگرفتــه زیــر تابــش 
خورشــید روزگار می  گذرانــد� در مــورد ایــن تــاالب  افســانه هایی مــردم 
ســاخت وجــود دارد� طــی توقفــی کــه بــرای اســتراحت داشــتم� همین طــور 
کــه تــاالب را تماشــا می  کــردم  دو مــرد ُکهــن ســال  قدم زنــان از راه رســیدند 
و بــا پرســیدن اینکــه از کــدام مملکــت هســتم  ســِر صحبــت را بــاز کردنــد� در 
ــن  ــای ای ــی� در اعمــاق آب ه ــچ می  دان ــن  یکــی از آن دو گفــت ؛ » هی ــن بی ای

ــک مســجد پُر شــکوه وجــود دارد ؟«  !  ــده ای دارای ی ــاالب� دهک ت
ــه در  ــرد ک ــف می  ک ــدرم تعری ــوم پ ــه� مرح ــه داد ؛ » بل ــری ادام و آن دیگ
گودتریــن نقطــة ایــن تــاالب  مســجدی وجــود دارد کــه بــا ســنگ هــای قرمــز 
رنــگ عقیــق ســاخته شــده اســت«  ! از آن دو پیرمــرد کــه جــدا شــدم  به ایــن 
ــش  ــه افسانه ســرایی ها بیانگــر عالقمنــدی و گرای فکــر می  کــردم کــه این گون

ــت� ــّنت اس ــن و س ــردم بومی  به دی م
ــو  ــود دارد » بول ــه در خ ــه ای ک ــن گردن ــتانبول  آخری ــای راة اس ــا درازن  اّم
ــو  جــاده از میــان جنگل هــای انبــوه  داغــی«  اســت� قبــل و بعــد از شــهر بول
ــی از روســتای  ــو داغ ــة بول ــای گردن ــرگ گذشــت� فراز ه ــان ســوزنی ب درخت
ــاده  ــردم� ج ــان پیشــروی می  ک ــه رکاب زن ــد� همچنان ک ــاز ش ــک«  آغ » اِلمالی
آهســته آهســته درون ابرهــا رفــت و ِمــه همــه جــا را فــرا گرفــت� چراغ هــای 
ــه شــکِن دوســمت جــاده� هم زمــان روشــن و خامــوش می  شــدند  ــی ِم متوال

 دوچرخه و مسجدی در شب، شهر آداپازاری ) ساکاریا (  مجسمة خربُزه در میدان اصلی شهر کازان  
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و مســیر را مشــخص می  کردنــد� از مجموعــة » خانــة پلیــس«  کــه در ســمت 
چــپ مســیر واقــع اســت گذشــتم� به فــراز گردنــه کــه رســیدم هــوا آفتابــی 

شــد�
در ســرازیری هــا  رســتوران ها و فروشــگاه های عرضه کننــدة صنایــع 
ــا  ــا ب ــتوران ه ــد� رس ــر بودن ــاده  نظر گی ــمت ج ــی دو س ــتی و بومی  محل دس
تابلوهــای متعــدد و پــی در پــی کــه به نــام صاحبانشــان بــود  تبلیــغ و معرفــی 
شــده بودنــد ؛ جــای اســماعیل، جــای مختــار، جــای مصطفــی ، جــای یاشــار 

و���
بــرای اســتراحت� در پــارک مســطح کنار جــاده توقف کــردم� در اعمــاق درة 
ســر ســبز ســمت راســت جــاده خودروهــا و و ســایل نقلیــة ســبک و ســنگین 
در حــال رفــت و آمــد در بزرگــراة آنــکارا،  اســتانبول بودنــد� بزرگــراه در جایــی� 
ــداث  ــی عظیمی  اح ــی در پ ــتون های پ ــر س ــه ب ــی ک ــع طویل ــل مرتف روی پُ
ــد و پیــچ در پیــچ  ــت� در پیگیــری مســیر  نشــیِب جــاده تن ــه یاف شــده  ادام
بــود و پیشــروی بــا دوچرخــه دقــت و توجــة تمــام را می  طلبیــد� ســرازیری ها 
ــلی  ــهرک کایناش ــت  در ش ــود و در نهای ــه دار ب ــاده  دامن ــای ج و پیچ و خم ه

ــید�  ــان رس به پای
ــاالب  ــن شــهر  ت ــام دیگــرش ســاکاریا اســت� بعــد از ای ــازاری ن شــهر آداپ

ــه اســت�  ــر گرفت » ســاپانجا«  ســمت چــپ مســیر را در ب
به فاصلــة کمی  بعــد از ایــن تــاالب، دریــای مرمــره آغــاز می  شــود� دریــای 
مرمــره مثــل همیشــه  زیــر نــور تابــش خورشــید  ســاکت و آرام بــود� هــر وقت 
به ایــن دریــا رســیده ام، به یــاد کالس درس جغرافیــا در ســال هــای تحصیــل 
افتــاده ام؛ در ســال های اول دبیرســتان، یکــی از درس هــای کتــاب جغرافــی  

همیــن دریــای مرمــره بــود� هنــوز مضمــون آن درس را به خاطــر دارم�
آب دریــای مرمــره صــاف و زالل اســت به حــّدی کــه کمی  دورتــر از ســاحل 
ایــن دریــا، می  تــوان کــف دریــا را دیــد و رقــص و بــازی ماهــی هــا را تماشــا 
ــده  ــان به خــود ندی ــچ گاه طوف ــره هی ــای مرم ــه دری ــروف اســت ک ــرد� مع ک
ــرب  ــد می  خــوَرد و در غ ــای ســیاه پیون ــا دری ــا ب ــن دری اســت� سرنوشــت ای
یکــی می  شــود ؛ دریــای ســیاه در پیشــروی هایــش  خــود را به مرمــره 

می  رســاند و در شــهر اســتانبول به هــم می  پیوندنــد�
یــک دوچرخــه ســوار ژاپنــی در اواخــر شــرح ســفرش )کتــاب رکابزنــی از 
ــا غــرب قــارة آســیا( کــه در ســال های اواخــر دهــه ۱۹۵۰ میــالدی  شــرق ت
انجــام داد  آنجــا کــه به اســتانبول نزدیــک می  شــود� نوشــته ؛ » ریاضــت هــای 
ــة  ــاال، رایح ــت� ح ــان اس ــه رو به پای ــنگالخ ترکی ــای س ــروی در جاده ه پیش
ــه   ــیدم�   به قســطنطنیه� ب ــتانتینوپُل رس ــن به ُکنس ــد� م ــام می  رس ــا به مش دری
اســتانبول« � اّمــا دقیقــاً و درســت نیــم قــرن بعــد از ســفر آن دوچرخــه ســوار 

ژاپنــی ایــن حــس در مــن وجــود نداشــت�
ــه اگــزوز ماشــین هایــی بــود کــه  آن چــه کــه به مشــام می  رســید� دود لول
بــی محابــا از کنــارم می  گذشــتند� ماشــین  حاکــم بالمنــازِع راة دراِز اســتانبول 
ــرعت  ــتاب و به س ــا ش ــگ  ب ــه ای درن ــچ لحظ ــی هی ــه ب ــی ک ــود� رانندگان ب
می  راندنــد� مینــی بوس هــای مســافرکش کــه َدم بــه َدم بــرای ســوار و پیــاده 
ــاده  ــه ســمت راســت ج ــد و در منتهی الی ــم می  پیچیدن ــردن مســافر  جلوی ک

ــر��� ــس گی ــی و نف ــی در پ ــای پ ــا و خروجی ه ــد و ورودی ه ــف می  کردن توق

اســتانبول  تنهــا شــهر جهــان اســت کــه میــان دو قــاره واقــع شــده� در ایــن 
شــهر، آب هــای تنگــة بُســفر حــد فاصــل دو قــارة آســیا و اروپــا اســت�

ــة اُســکودار به اتفــاق دیگــر مســافران ســوار قایــق بزرگــی  در اســکلة محل
ــد، در قســمت  ــع بع ــک رب ــود و ی ــفر را می  پیم ــة بُس ــرض تنگ ــه ع شــدم ک

اروپایــی شــهر پیــاده شــدم�
ملــی  به محــل کمیتــة  به اســتانبول رســیدم، یک راســت  روزی کــه 
المپیــک ترکیــه واقــع در منطقــة آتاکــوی ایــن شــهر رفتــم و بــا خانم » نشــئه 
گوندوغــان«  دبیــرکّل ایــن کمیتــه دیــدار کــردم� ایــن دّومیــن دیــدار مــن بــا 

ــد� ــم ش ــود و به گرمی  پذیرای ــان ب ــم گوندوغ خان
ــور  ــه و بروش ــور ترکی ــوط به کش ــح«  مرب ــة » صل ــدار، نام ــن دی ــی ای ط
ــورم در  ــر حض ــد خب ــرار ش ــان  ق ــردم و در پای ــه ک ــان ارائ ــه ام را به ایش برنام
ــی  ــة مل ــئولین کمیت ــالع مس ــه ای  به اط ــال نام ــا ارس ــه را ب ــل آن کمیت مح

ــانند�  ــران برس ــک در ته المپی
ــتانبول،  ــه در اس ــور ترکی ــوط به کش ــای مرب ــاندن کاره ــان رس ــا به پای ب
حــاال طبــق مســیر برنامــه کــه در تهــران تعییــن شــده بــود� بایــد بــا پــرواز 
ــارة  ــش ِ ق ــای بخ ــا رکاب زنی ه ــم ت ــپانیا( می  رفت ــِت اس ــد )پایتخ به مادری

ــم�  ــاز کن ــة ســفرم را از آن شــهر آغ ــای برنام اروپ
بــا تهیــة بلیــط پــرواز اســتانبول،  مادریــد از دفتــر خطــوط هوایــی ترکیــه 
ــدم� در  ــپانیا ش ــور اس ــت به کش ــادة عزیم ــت  آم ــت داش ــه ۴۹۲ دالر قیم ک
ــی  ــو� فروشــندگان ســاندویچ ماهــی  داخــل قایق های ــاده رو ســاحلی امینون پی
کــه روی آب پاییــن و بــاال می  رفتنــد  ماهــی را ســرخ می  کردنــد و ســاندویچ 

آن را به دســت مشــتری ها در پیــاده رو می  دادنــد� 
ــو  ــوط ب ــان ســالی بل ــی صــدف خوراکــی می  فروخــت� مــرد می مــرد جوان
ــا فــروش بلیــط بخــت  ــه ب ــی عاقل داده در اختیــار مشــتری می  گذاشــت و زن
ــِل عابریــن  مثــل همیشــه عــده ای قــالب  ــد� روی پُ آزمایــی  روزگار می  گذران
بــه آب انداختــه و به امیــد صیــد ماهــی انتظــار می  کشــیدند� صبــح روزی کــه 

پــرواز داشــتم  از صــدای آوای بلنــد مرغــان دریایــی از خــواب بیــدار شــدم� 
بعــد از صــرف صبحانــه، هزینــه ســه شــب اقامــت کــه معــادل ۷۵ دالر شــد 
را به مســئول پذیــرش مســافرخانة محــل ســکونتم پرداختــم و  گذرنامــه ام را 
پــس گرفتــم� دوچرخــه را برداشــتم و خیابــان تـِـرزی خانــه )میــدان ســلطان 

احمــد( را تــرک کــردم و رکاب زنــان عــازم فــرودگاه آتــا تـُـرک شــدم� 
ــه ام را  ــه  دوچرخ ــِن دوچرخ ــد کارت ــا خری ــرک ب ــرودگاه آتاتُ ــالن ف در س
ــرواز دادم� وزن  ــری پ ــل مســئولین بارگی ــی بســته بندی کــردم و تحوی به خوب
بســتة دوچرخــه ۲۲ کیلوگــرم بــود� یعنــی ۲ کیلوگــرم بیشــتر از حــد ُمجــاز 
وزن بــار هــر مســافر کــه آن را پذیرفتنــد� اّمــا ســاز و برگــم را کــه در همــان 

حــدود وزن داشــت قــرار شــد بــا خــودم داخــل هواپیمــا ببــرم�
نیــم ســاعت به زمــان پــرواز مانــده� به اتفــاق دیگــر مســافرانی کــه 
ــت شــدیم�  ــه هدای ــی ترکی ــای خطــوط هوای ــد به هواپیم ــپانیا بودن ــازم اس ع
هنگامی  کــه وارد هواپیمــا می  شــدم همــة ســاز و برگــم را بــر دوش و بغــل و 
دســتانم حمــل می  کــردم� میهمانــداران بــا لبخنــد وضعیتــم را پذیرفتنــد و در 

ــد�  ــکاری کردن ــی ام� هم ــاالی صندل ــای ب ــم در قفســه ه ــادادِن بارهای ج
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ــه در  ــناترین جمل ــل آش ــرب المث ــن ض ــان، ای ــا ایرانی ــرای م ــان ب بی گم
ارتبــاط بــا ســفر بــه هنــد اســت� هرکــه را طــاووس خواهــد، جــور هندوســتان 
ــه  کشــد��� امــا در هنــد و در اولیــن روز متوجــه می شــوید کــه همــه چیــز ب
شــکل اغراق آمیــزی زیــاد اســت، از انســان گرفتــه تــا خــدا، زیبایــی و پلیــدی، 
ــا  ــی این ه ــر� تمام ــز دیگ ــا چی ــت و صده ــاری و طبیع ــروت، معم ــر و ث فق
وقتــی بــا بوهــای تنــد و صداهــای مختلــف و بــوق ممتــد در خیابان هــا ادغــام 
می شــوند، اولیــن تصویــر واقعــی ایــن فرهنــگ را در ذهــن ثبــت می کننــد� بــا 
ایــن حــال اگــر کمــی کــم توقع تــر باشــید، در میــان ســر و صــدا و آلودگــی 
ــن  ــی ای ــه تمام ــد ک ــی را ببینی ــی از زندگ ــال متفاوت ــبک کام ــد س می توانی
ــره  ــم گ ــا ه ــری ب ــازگاری بی نظی ــی و س ــا، در هماهنگ ــی و تضاده گوناگون

خورده انــد! 
طبــق آمــار هنــد حــدودا یــک میلیــارد و چهارصــد میلیــون نفــر جمعیــت 

دارد، در حالــی کــه تمامــی مــردم هنــد معتقدنــد کــه ایــن آمــار بســیار کمتــر 
از جمعیــت واقعــی اســت� وقتــی ایــن حقیقــت را در نظــر بگیریــد کــه وســعت 
هنــد تنهــا ۲ برابــر ایــران هســت، در حالــی جمعیــت آن بیشــتر از ۱۷ برابــر، 
تراکــم جمعیــت بیشــتر قابــل درک می شــود، امــا ایــن تنهــا جمعیــت انســانی 
هنــد اســت� ایــن ســرزمین محــل زندگــی حیوانــات زیــادی هــم هســت کــه 
ــه  ــد ک ــی می کنن ــده زندگ ــی مان ــده باق ــاط محافظــت ش ــا در محــدود نق ی
شــاید مشــهورترین آن هــا ببــر بنــگال اســت و یــا این کــه بــا زندگــی انســانی 

ســازگار شــده و جزیــی از آن شــده اند، ماننــد میمــون و طــاووس و فیــل�
ــد خــوراک ایــن خیــل عظیــم  ــن وســعت می توان ــا ای چه طــور کشــوری ب
ــد شــما را  ــه هن ــد؟! این جاســت ک ــه کن ــوری را تهی ــت انســانی و جان جمعی
شــگفت زده می کنــد! بلندتریــن دیــوار طبیعــی در کــره زمیــن یعنــی رشــته 
کوه هــای هیمالیــا مانــع حرکــت ابرهــای تشــکیل شــده روی اقیانــوس هنــد 

هر که را طاووس 
خواهد..

گزارش و عکس: عباس شعبانی

هندوستان از منظری متفاوت

تاج محل  
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بــه قســمت های شــمالی تر شــده و بــارش ایــن ابرهــا، رودخانه هــای عظیمــی 
ــه  ــا رودخان ــراه ده ــه هم ــه ب ــد ک ــکیل می دهن ــگ را تش ــند و گن ــد س مانن
ــا،  ــی کوه ه ــواد معدن ــا شســتن م ــه خــود ب ــه نوب ــزرگ و کوچــک دیگــر، ب ب
ــن  ــا جنوبی تری ــمال ت ــز از ش ــرزمینی حاصل خی ــدن س ــود آم ــث به وج باع
ــق  ــی مناط ــی در برخ ــه معمول ــاع علوف ــه ارتف ــود ک ــور می ش ــواحل کش س
ــوع  ــدن تن ــود آم ــث به وج ــب باع ــاب مناس ــد� آفت ــر می رس ــه دو مت آن ب
گســترده ای از حیــات گیاهــی و جانــوری شــده کــه ایــن کشــور را بــه یکــی 
ــراوان در  ــات ف ــن نعم ــد� ای ــل می کن ــان تبدی ــورهای جه ــن کش از غنی تری
ــا جمعیــت انســانی، صنعتــی و علی الخصــوص تکامل هــای فرهنگــی  ادغــام ب
جامعــه انســانی هنــد در همزیســتی بــا طبیعــت کــه نمونــه بــارز آن احتــرام 
ــات و خصوصــا گاو هســت باعــث شــده کــه هندوســتان علی رغــم  ــه حیوان ب
ــن  ــی از بزرگتری ــی، یک ــراوان داخل ــاز ف ــود و نی ــاد خ ــیار زی ــت بس جمعی
ــان  ــن نش ــد و ای ــان باش ــی جه ــوالت لبن ــیر گاو و محص ــدگان ش صادرکنن
می دهــد کــه ایــن کشــور از عهــده تغذیــه ایــن جمعیــت بــزرگ بــر مــی آیــد� 
ــود و در  ــان ب ــری در جری ــات نخســت وزی ــن، انتخاب ــا ســفر م ــان ب هم زم
ــدار  ــرا طرف ــل و رســتوران ها، بحث هــای سیاســی داغ و اکث بســیاری از محاف
ــود�  ــنام ب ــت مداران خوش ــه از سیاس ــد ک ــودی بودن ــام م ــه ن ــی ب کاندیدای
ــه و کارهــای  ــار ســال مرخصــی نرفت ــه مــدت چه ــه ب ــد ک ــده ای می گفتن ع
موفقیت آمیــزی بــرای رشــد هنــد داشــته اســت� این جــا انتخابــات به صــورت 
کامــال الکترونیکــی و بــه شــیوه حزبــی برگــزار می شــود، امــا نــه بــه طریــق 
معمــول کــه رای دهنــدگان مســتقیما بــه حــزب رای بدهنــد، بلکــه حزب هــا 
می بایســت در هــر منطقــه یــک کاندیــدا را بــا کلیــه ســوابق و حزبــی معرفــی 
ــک  ــه از نزدی ــی ک ــراد محل ــه اف ــط ب ــدگان فق ــه رای دهن ــد، در نتیج کنن
ــی  ــد، روش ــت هن ــر جمعی ــه پ ــرای جامع ــه ب ــد ک ــند رای می دهن می شناس

ــه نظــر می رســد� ــت ب ــه عدال ــر ب مناســب و نزدیکت
ســفر مــن بــرای یــک هفتــه و بازدیــد از شــهر آگــرا بــود، در ســفری کــه 
ــه گردشــگری کــم شــتاب مشــهور اســت و در  از نظــر ســبک گردشــگری ب
ــگر  ــه گردش ــود ک ــه می ش ــفر گفت ــیوه ای از س ــه ش ــگری ب ــت گردش صنع
بیشــتر وقــت خــود را بــه دیــدن یــک منطقــه اختصــاص می دهــد و در ایــن 
ــا  ــا ب ــد ت ــالش می کن ــگری، ت ــای گردش ــه ه ــدن جاذب ــر دی ــالوه ب ــدت ع م
دیــدن گوشــه کنارهــای بیشــتری از منطقــه، ارتبــاط بهتــری بــا آن فرهنــگ 
ــرکت  ــد، ش ــامیدنی های جدی ــا و آش ــردن خوراکی ه ــه ک ــد� تجرب ــرار کن برق
در مراســم محلــی و پیــاده روی طوالنــی در کوچه پس کوچه هــای شــهر 
ــن انتخــاب باشــد�   ــن شــیوه گردشــگری بهتری ــرای ای ــد ب و روســتا می توانن
 صبــح بهتریــن زمــان بــرای دیــدن خیابان هــا و کوچه هــای شــهر اســت، 
قبــل از این کــه بیــش از حــد شــلوغ شــوند� زیــر نــور صبح گاهــی خورشــید، 
تــا یکــی دو ســاعت همــه چیــز آرام بــه نظــر می رســد، امــا ایــن آرامــش قبــل 
ــد،  ــاز می کنن ــر مغازه هــای خــود را ب ــان اســت� هندی هــا معمــوال دی از طوف
خصوصــا در بازارهــای آگــرا، از حــدود ســاعت نــه صبــح شــهر چهــره واقعــی 
ــوان  ــه عن ــی ب ــا وقت ــود، این ج ــاز می ش ــو آغ ــرد و هیاه ــود می گی ــه خ ب
ــه  ــوت ب ــو را دع ــا ت ــر مغازه داره ــوی، اکث ــی رد می ش ــگر از محل ــک گردش ی
بازدیــد از مغازهــا و دکان هــا می کننــد و تقریبــا همــه راننــدگان ریکشــا )ســه 
چرخه هــای معــروف هنــد( واســطه تجــاری هســتند و در مســیر چنــد مغــازه 
را می شناســند کــه تــو را بــرای خریــد بــه آن جــا دعــوت می کننــد� هرچنــد 
کــه بــه مجــرد این کــه ببیننــد بــه ایــن مســایل عالقــه نداریــد، ســریعا شــما را 
بــه مقصــد می رســانند تــا شــاید مســافر بعــدی، درآمــد بیشــتری نسیب شــان 

  � کند
بــرای پیــاده روی و جســت وجوی شــهر، بازارهــای محلــی، مکانــی ایــده ال 
ــردم  ــود و م ــده می ش ــدرت دی ــه ن ــی ب ــگر خارج ــا گردش ــتند� در این ج هس
ــن  ــه مشــغولند و خالصــه ای ــاج روزان ــد مایحت ــه داد و ســتد و خری ــی ب محل
ــی  ــردم محل ــگ م ــای خــوراک و فرهن ــای بســیاری از ناگفته ه ــا گوی مکان ه
ــاد اســت، چرا کــه اغلــب  ــی در کشــور همیشــه زی ــه زن می شــوند� جــای چان

بــا دیــدن گردشــگر خارجــی قیمت هــای خــود را دو تــا ســه برابــر می کننــد� 
البتــه جیب بــری هــم رو بازارهــای بــزرگ رونــق دارد کــه اگــر قصــد بازدیــد 
ــایل و  ــب وس ــل مراق ــتر قب ــر و بیش ــا بهت ــد، حتم ــا را داری ــن مکان ه از ای

ــید� ــان باش پولهای ت
ــد  ــاد هســتند هرچن ــه زی ــل و ادوی ــب دارای فلف ــی اغل ــای محل خوراک ه
ــری  ــه کمت ــد کــه ادوی ــد درخواســت کنی ــر رســتوران ها می توانی کــه در اکث
بــرای خــوراک اســتفاده شــود، لیکــن بــاز هــم در بیشــتر مواقــع از ایــن تنــدی 
ــل  ــی مث ــت� خوراک های ــر اس ــی فرات ــج ایران ــای رای ــتاندارد خوراک ه از اس
چیکــن تنــدوری و چیکــن بریانــی و اگ-کاری انتخاب هــای مــورد عالقــه مــن 
بودنــد، امــا اگــر غذاهــای پــر ادویــه شــما را ناراحــت می کنــد، انتخاب هــای 
ــی در دســترس اســت  بی نظیــری از میوه جــات مختلــف تقریبــا در هــر مکان
و همین طــور دکان هــای آبمیــوه فروشــی کــه در هــر منطقــه فــراوان اســت�

ــک اســت، درب  ــیار نزدی ــران بس ــد ای ــا مانن ــتایی در این ج ــگ روس فرهن
خانه هــا معمــوال بــاز اســت و همگــی دایمــا بــا همدیگــر رفــت و آمــد دارنــد� 
اگــر مهمــان خانــه یکــی باشــید، همــه همســایگان نزدیــک بــرای دیــد بازدید 
اســت  ســاده  بســیار  خانه هــا  می رونــد�  و  می ینــد  خوش آمد گویــی  و 
خانواده هــای متمول تــر کــف خانــه را مرمــر می کننــد، در غیــر ایــن صــورت 
ــا  ــود� تنه ــتفاده می ش ــدرت اس ــرش به ن ــت و از ف ــیمانی اس ــرا س ــف، اکث ک

وســایل خانه هــای روســتایی اجاق هــای گلــی و در خانه هــای کمــی پــر زرق 
ــاده  ــا س ــات خانه ه ــعله اســت� تزیین ــه ش ــای دو و س ــاق گازه ــر، اج و برق ت
ــگاه،  ــوان عبادت ــه عن ــا گوشــه ای را ب ــه، طاقچــه ی ــر خان و در گوشــه ای از ه
ــرای پرســتش  ــاکنان ب ــه س ــورد عالق ــان م ــای خدای ــا مســجمه و عکس ه ب
قــرار گرفته انــد� خانه هــا دارای چنــد اتــاق هســتند کــه پســران خانــواده بــه 
همــراه همسرانشــان در ان جــا زندگــی می کننــد و خانــه معمــوال پــس از فــوت 
پــدر، بــرای پســران بــه ارث می رســد، دخترهــا هــم پــس از ازدواج بــه خانــه 
ــدری همسرشــان اســت  ــه پ همسرشــان کــه آن هــم معمــوال اتاقــی در خان
ــواده بســیار مشــهود و قابــل ســتایش  ــه بزرگترهــای خان ــد� احتــرام ب می رون

اســت�   
آگــرا پایتخــت قدیمــی هندوســتان محســوب می شــود و مکان هــای 
تاریخــی بســیاری در ایــن شــهر وجــود دارد کــه مشــهورترین آن کــه 
ــت�  ــل اس ــاج مح ــد ت ــاب می آی ــه حس ــز ب ــد نی ــه هن ــن جاذب محبوب تری
ــرای همســر ایرانــی خــود نورجهــان ســاخت و  بنایــی کــه شــاه جهانگیــر، ب
ــت،  ــگاه جــای گرف ــوب در آن آرام ــار همســر محب ــز در کن ــدا خــود او نی بع
ــی از  ــط یک ــن فق ــا ای ــفید� ام ــر س ــا از مرم ــزرگ و تمام ــا و ب ــی زیب بنای
ــن  ــروف ای ــای مع ــر بناه ــد� اکث ــه حســاب می آی ــرا ب ــی آگ ــای دیدن جاذبه ه
شــهر از دوران امپراطــوری مغول هــا )گورکانیــان( بــه جــا مانــده، کــه بیشــتر 

تماشای تصاویر یک عروسی در خانه یک دوست در آگرا  

با یک خانواده روستایی در آگرا  
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آن هــا بــر اســاس معمــاری چهاربــاغ ایرانی 
اســت� ایــن معمــاری زیــر نظــر اســتادان و هنرمندانــی ایرانــی ســاخته شــد 
کــه همایــون شــاه گورکانــی در مــدت اقامــت پانــزده ســاله خــود در ایــران )او 
مهمــان دربــار شــاه طهماســب بــود و هنــوز تصــوری از بــزم شــاه طهماســب 
بــا همایون شــاه در چهلســتون اصفهــان قابــل مشــاهده اســت( تعــداد زیــادی 

ــد آورد�  ــار خــود در هن ــه درب ــا را ب از آن ه
ــر در  ــره اکبرشــاه کبی ــه )Baby Taj(، مقب ــاغ اعتمادالدول ــی ماننــد ب بناهای
ــه مکان هاســت� در گوشه گوشــه  ــن گون ــاب محــل از ای ــاغ مهت ســیکاندرا و ب
ایــن شــهر، معابــد و مســاجد زیــادی وجــود دارد امــا ورود بــا کفــش بــه تمامی 
ــد پابرهنــه وارد ایــن مکان هــا شــد�  مکان هــای مذهبــی ممنــوع اســت و بای
بازارهــای معــروف شــهر ســردار بــازار و کینــاری بــازار هســتند کــه دومــی 
ــر  ــد� اگ ــا می رون ــه آن ج ــر ب ــت ها کمت ــت و توریس ــر اس ــب جالب ت ــه مرات ب
بــه آن جــا ســر زدیــد، حتمــا از مســجد آگــرا هــم بازدیــد کنیــد، منبــر ایــن 
ــه  ــر آن نقــش بســته ک ــر اســت و نمــای از مســجد ب مســجد از ســنگ مرم
دیدنــی اســت� در نزدیکــی آن هــم کارگاه هــای مسجمه ســازی فــراوان اســت 

کــه دیــدن آن خالــی از لطــف نیســت� 
ــود  ــه کشــورهای شــرقی ب ــن از ســفر ب ــه م ــن تجرب ــرا، اولی ــه آگ ســفر ب
ــا  ــا، ب ــهری زیب ــرا ش ــود� آگ ــد ب ــن نخواه ــا آخری ــد، قطع ــری باش ــر عم و اگ

ــتنی  ــرم و دوست داش ــی خونگ مردم
در  را  زیــادی  چیزهایــی  اســت، 
دلیل هــای  و  آموختــم  این جــا 
ــاره پیــدا  ــرای بازدیــد دوب بیشــتری ب
کــردم� ایــن ســرزمین شــما را جــادو 
می کنــد و همیشــه چیــزی بــرای 

شــگفت زده کــردن دارد� 
مقبــره اعتمادالدولــه، وزیــر 
اعظــم و پــدر زن ایرانــی همایون شــاه 
کــه توســط دختــرش نورجهــان برای 
والدینــش ســاخته شــد� معمــاری 
ــال  ــروف اســت، کام ــاج کوچــک مع ــه ت ــه ب ــا ک ــن بن ــی در ای ــاغ ایران چهارب
مشــهود اســت� زیبایــی، ظرافــت و دقــت بــه جزییــات در ایــن بنــا بــه مراتــب 
ــاج محــل اســت� نقاشــی های روی مقرنس کاری هــای داخــل  چشــم نوازتر از ت
مقبــره و ســایه های پشــت پنجره هــای مرمــر گاهــی حضــور ارواح گذشــتگان 

ــود� ــادآور می ش را ی
ــون  ــر همای ــر� پس ــر کبی ــه اکب ــروف ب ــی مع ــاه گورکان ــره اکبرش مقب
شــاه گورکانــی و ســومین پادشــاه ایــن سلســه، ســازنده بناهــای بســیاری در 
هنــد اســت� او قانــون دریافــت جزیــه از غیرمســلمانان را حــذف کــرد و بــرای 
تمامــی مــردم هنــد حقــوق برابــر قایــل شــد� عالقــه شــدید او بــه همســرش  
مریم الزمانــی و همین طــور فضــای زیبــا و بــزرگ مقبــره ایــن دو، باعــث شــده 
کــه ســیکاندرا بــه یکــی از مکان هــای محبــوب بــرای گــردش زوج هــای جــوان 

باشــد�
بــاغ مهتــاب درســت در طــرف مقابــل تــاج محــل و در آن ســوی رودخانه 
قــرار گرفتــه� مشــهور اســت کــه شــالوده موجــود در ایــن بــاغ بــرای ســاختن 
ــرگ  ــد از م ــه بع ــیاه ایجــاد شــده ک ــگ س ــه رن ــاج محــل ب ــد ت ــی مانن بنای
جهانگیرشــاه بــه فراموشــی ســپرده می شــود� در زمــان طلــوع و غــروب، ایــن 

بــاغ پــر از گردشــگران مشــتاق بــه عکاســی از تــاج محــل اســت� 

ادویه هندی در بازار کیناری  مسجد آگرا  

کوزه گر روستایی در آگرا  
نقاشی دیواری در هند برآمده از اعتقادات مردم  



مدیــران هتل هــای ایــران در ســال ۹۸ قــادر خواهنــد بــود تــا بــرای اولیــن 
بــار بــرای عملیــات بازســازی و نوســازی از صنــدوق توســعه ملــی وام بــا بهــره 

۱۴ درصــد دریافــت کننــد�
جمشــید حمــزه  زاده رئیــس جامعــه هتلــداران ایــران در گفت وگــو 
ــادآور شــد: تاکنــون  اســتفاده از  ــا اعــالم ایــن مطلــب ی ــا ماهنامــه ســفر ب ب
تســهیالت صنــدوق توســعه ملــی تنهــا بــرای ســاخت هتــل امکان پذیــر بــود�

ــر،  ــات بهت ــه خدم ــی در ارای ــز اقامت ــازی مراک ــرورت نوس ــه ض ــه ب باتوج
ــا  ــات هتل ه ــت خدم ــی در کیفی ــم تحول ــن تصمی ــود ای ــی  می ش پیش بین

داشته باشد�
ــوی  ــی از س ــتقبال خوب ــا اس ــز ب ــون نی تاکن

متقاضیــان بــرای بازســازی هتل هــا همــراه 
ــت� ــوده اس ب

زیان های مضاعف هتلداران
 از سیل های اخیر

ــال  ــزه زاده، درس ــه حم ــه گفت ب
هتــل  و  هتــل  ۹۷ حــدود ۵۰ 
چرخــه  بــه  جدیــد  آپارتمــان 
اقامتــی کشــور وارد شــد� بــا ایــن 
ــداران  ــال، هتل ــار امس ــود به وج

ــد� ــه نکردن ــی را تجرب ــال خوب س
پیــش  بینــی جامعــه هتلــداران رشــد ۲۵ درصــدی ضریــب اشــغال هتل  هــا 
در بهــار ۹۸ بــود� به دلیــل ســیل های اخیــر، نــه تنهــا بــه ایــن عــدد نرســیدیم 

بلکــه ۲۱درصــد نیــز ضریــب اشــغال کاهــش پیــدا کرد�
درمجمــوع شــاهد کاهــش  ۴۶ درصــدی ضریــب اشــغال هتل  هــا بوده  ایــم� 
ازطرفــی در اکثــر مناطقــی کــه گرفتــار ســیل بودنــد هزینــه لغــو اقامــت بــه 
مســافران اســترداد شــد کــه در مجمــوع هتــل داران ۵۰ میلیــارد تومــان زیــان 

متحمــل شــدند�

گردشگران اروپایی کمر نگ شدند
در  اقامــت  و  خارجــی  گردشــگری  وضعیــت  درخصــوص  حمــزه  زاده 

ایــران نیــز افــزود: هتل هــای 
ــی  ــافران اروپای ــوی مس ــفر از س ــای س ــش تقاض ــا کاه ــته ب ــال گذش س
روبــرو بودیــم� در حــال حاضــر متقاضیــان گردشــگران خارجــی از کشــورهای 

ــتند� ــران هس ــه ای ــراق ب ــان و ع ــل آذربایج ــوار مث هم ج
ــی در  ــه یکــی از معضــالت اصل ــرد ک ــد ک ــداران تاکی ــه هتل رییــس جامع

ــت� ــاره  ای اس ــای اج ــث خانه  ه ــی بح ــافران اروپای ــش مس کاه
اکثــر مســافرین خارجــی اقامــت در آن هــا را جایگزیــن اقامــت در هتل  هــا 

کرده  انــد�
ــران  ــای ای ــت مســافران در هتل ه ــراز خرســندی از رضای ــا اب ــزه  زاده ب حم
ــه  روز  ــران روزب ــات در هتل  هــای ای ــوع کیفیــت خدم گفــت: خوشــبختانه تن
ــه  ــد ک ــان می کنن ــنجی ها بی ــافران در نظرس ــت و مس ــش اس ــال افزای درح
ــال های  ــه س ــبت ب ــران نس ــای ای ــات در هتل  ه ــت خدم ــاخص های کیفی ش

قبــل رو بــه بهبــود اســت�
وی افــزود: اکثــر هتل  هــا بازســازی شــده اند و هتلــداران بــه ســطح 

ــد� ــژه  ای دارن ــه وی ــان توج ــات کارکن معلوم
ــا دارای تجــارب  آن هــا از نیروهــای تحصیل  کــرده در زمینــه هتلــداری و ی

خــود در ایــن زمینــه اســتفاده می  کننــد�

وام ۱۴ درصدی بازسازی هتل ها: 
صندوق توسعه ملی به کمک 

هتل داران می آید

چالش های دریافت وام ۱۴ درصد 
بازسازی برای گروه هتل های هام

ــهیالتی در  ــی تس ــعه مل ــدوق توس ــا از صن ــازی هتل ه ــرای بازس ــت ب دول
ــا  ــان ب ــن تســهیالت همچن ــع ای ــه موق ــت ب ــا دریاف ــه اســت ام نظــر گرفت

ــت�  ــرو اس ــادی روب ــای زی چالش ه
اصغــر خیامیــان مدیرعامــل گــروه هتل هــای همــا 
درخصــوص وام بازســازی هتل هــا از صنــدوق ذخیــره 
ملــی بــه ماهنامــه ســفر گفــت: نکتــه حائــز اهمیــت 
ــد محاســبات  ــان اســت، بای ــا زم در بازســازی هتل ه
بــرای گرفتــن وام طــوری انجــام و برنامه ریــزی شــود 
ــا زمــان اوج ســفرها مصــادف  کــه زمــان بازســازی ب

نشــود� 
ــد:  ــادآور ش ــا ی ــای هم ــروه هتل ه ــل گ مدیرعام

ــن  ــت و ای ــوم اس ــیار نامعل ــن وام بس ــان گرفت زم
ــار  ــادی دچ ــد زی ــا ح ــزی را ت ــوع برنامه ری موض
و  نابه ســامانی ها  همیــن  می کنــد�  اختــالل 

ــازی  ــرای بازس ــه ب ــی را ک ــود زمان ــث می ش ــد دادن وام باع ــا در رون تاخیره
ــن تســهیالت چاره ســاز  ــم از دســت بدهیــم و عمــال ای مشــخص کــرده  بودی

ــود�  ــد ب نخواه
ــم  ــی و نظ ــد بازبین ــور نیازمن ــای وام در کش ــد اعط ــزود: رون ــان اف خیامی

ــود� ــد ش ــداران مفی ــرای هتل ــد ب ــا بتوان خاصــی اســت ت
در ادامــه خیامیــان بــا اشــاره بــه فشــار اقتصــادی حاکــم بــر فعــاالن عرصــه 
ــادی  ــای اقتص ــی واحده ــی، تمام ــرایط بحران ــرد: در ش ــد ک ــداری تاکی هتل
و دولتــی در تالش انــد به نحــوی جــذب درآمــد کننــد و اگــر از صنــف 
هتلــداران حمایتــی صــورت نگیــرد، بی شــک مشــکالت مضاعفــی بــر ســر راه 

ــت� ــداری کشــور قرارخواهــد گرف صنعــت هتل

 عدم حمایت دولت از هتلداران ½
آمار بیکاری را افزایش خواهد داد

خیامیــان در ادامــه گفــت: افزایــش درآمــد نمی توانــد افزایــش 
ــا در حقــوق  ــا را پوشــش دهــد� در حال حاضــر م هزینه ه
و دســتمزد ۴۰ درصــد افزایــش قیمــت داشــته ایم 
و ایــن درحالیســت کــه ۵۰درصــد از هزینه هــای 
ــل را همیــن بخــش حقــوق و دســتمزد تشــکیل  هت
ــا  ــز ب ــه نی ــواد اولی ــه م ــی در تهی ــد� از طرف می ده
افزایــش قیمــت فاحشــی روبــرو بوده ایــم و قــدرت 
ــت  ــات گران قیم ــه خدم ــرای تهی ــردم ب ــد م خری
هتلــی کاهــش یافتــه اســت� یعنــی مــا همزمــان 
ــه   ــه مواج ــش هزین ــد و افزای ــش درآم ــا کاه ب
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دهکده تفریحی آرامش در کردان: 

فرصتی برای متدد اعصاب

دهکــده تفریحــی ایثــار دهکــده آرامــش کــردان-  یکــی از امکانات مناســب 
گردشــگری اســت کــه توســط ســازمان ســیاحتی کوثــر اداره می شــود�

دهکــده آرامــش کردان بــرای گذرانــدن دوران نقاهــت بیمــاران و متقاضیان 
گردشــگری ســالمت و درمــان امکانات ویــژه ای دارد�

ــر، در  ــیاحتی کوث ــازمان س ــل س ــری مدیرعام ــاس کم ــر عب ــه دکت به گفت
ــف  ــای مختل ــار برنامه  ه ــزار هکت ــا وســعت ۲۲۰ ه ــار ب ــده تفریحــی ایث دهک

تفریحــی، فرهنگــی و اقامتــی در نظــر گرفتــه شــده اســت�
ــار  ــا چه ــه ت ــک خواب ــز، از ی ــوئیت مجه ــال و س ــش، ۶۹  وی ــده آرام دهک

ــد� ــرار دارن ــی  ق ــورت اختصاص ــه ص ــات ب ــه  و امکان خواب
امکانــات تفریحــی و ســرگرمی ماننــد پــارک بــازی کــودکان، حیــات وحش، 
بــرای ماهیگیــری، دوچرخه  ســواری، کالسکه  ســواری،  دریاچــه مناســب 
ــن  ــه زمی ــات ورزشــی از جمل ــو و امکان ــق، باربیکی ســکوی پیک  نیــک، آالچی
ــن  ــن چم ــاحلی، زمی ــای س ــیده، زمین  ه ــی سرپوش ــالن ورزش ــال، س فوتب

ــن مجموعــه اســت� ــات ای مصنوعــی و اســتخر از امکان
مدیرعامــل ســازمان مجتمع  هــای فرهنگــی و ســیاحتی 
کوثــر در مــورد ضریــب اشــغال مجموعــه کــردان بــه 

ــت: ــفر گف ــه س ــگار ماهنام خبرن
دو ســال پیــش ضریــب اشــغال بــه دلیــل دوره  هــای 

ــاد  ــاالی هفت آموزشــی کــه آنجــا برگــزار می  شــد ب
ــت  ــتثنایی اس ــش اس ــی ظرفیت ــود ول ــد ب درص
ــالت  ــرای تعطی ــم ب ــی ه ــیل خوب ــون پتانس چ
آخــر هفتــه تهــران و البــرز و هــم بــرای مــدارس 

ــتان دارد� ــل تابس در فص

وی تصریح کرد: 
سعی کرده ایم امکانات 

ورزش هایی مثل تیراندازی، 
اسب  سواری و شنا را فراهم 
کنیم� چنانچه سرمایه گذار 

بخش خصوصی باشد، 
امکان راه اندازی ورزش  هایی 

مانند بالن  سواری، 
کایت  سواری و راه  اندازی 

پیست  های موتورسواری و آفرود وجود دارد�
ــا چــون  ــه تأســیس شــده اســت ام ــن مجموع ــن شــهربازی در ای همچنی
ــرداری نرســیده اســت� ــه بهره  ب ــوز کســب نکــرده ب اســتانداردهای الزم را هن
وی در ادامــه بــه دیگــر مجموعه  هــای گــروه هتل هــای کوثــر اشــاره کــرد 
ــام هتــل ســفیدکنار  ــه ن ــزرگ و ارزشــمند ب و گفــت: دو  مجموعــه بســیار ب
ــز  ــان عزی ــت هموطن ــر در رامســر در خدم ــان کوث ــل آپارتم ــی و هت بندرانزل

اســت�
هتــل کوثــر فضــای اســتثنایی و  ســاحل اختصاصــی در اختیــار هتــل و 

فضــای سرســبز در اختیــار دارد�
دکتــر کمــری همچنیــن اشــاره کــرد کــه ضریــب اشــغال گــروه 
ــا رشــد ۲۱ درصــد بــه  هتل هــای کوثــر در ایــام نــوروز امســال ب

نســبت ســال گذشــته همــراه بــود�

هســتیم� خیامیــان ادامــه داد: انتظــار داشــتیم در زمینــه ارزش افــزوده اتفاقات 
خوبــی رخ دهــد و دولــت بــا معافیــت هتل هــا از مالیــات بــر ارزش افــزوده، بــه 
یــاری هتلــداران بیایــد کــه متاســفانه اینطــور نبــود� از طرفــی درحال حاضــر 
بیشــترین آمــار جــذب نیروی انســانی در بخــش خدمــات در هتل هــا 
متمرکــز اســت و اگــر وضــع به همیــن منــوال ادامــه یابــد و دولــت حمایتــی از 

هتلــداران نکنــد ناچــار بــه کاهــش نیروی انســانی 
هســتیم کــه ایــن موضــوع آمــار بیــکاری را در 

جامعــه افزایــش خواهــد داد�
گروه هتل های هما و سیالب های اخیر

همــا  هتل هــای  گــروه  مدیرعامــل 
ــیالب های  ــا و س ــر بارندگی ه ــوص تاثی درخص
بــرای  مــا  خوشــبختانه  افــزود:  نــوروز۹۸ 
ــکل  ــا مش ــیراز ب ــا در ش ــا تنه ــای هم هتل ه
ــول  ــز پ ــهر نی ــن ش ــه در ای ــم ک ــه بودی مواج
بــه  را  لغــو شــدند  کــه  اتاق هایــی  تمــام 
ــود  ــن وج ــا ای ــا ب ــم� ام ــتریان بازگرداندی مش
درصــد اشــغال گــروه هتل هــای همــا بــه 
ــود� ــتر ب ــیراز بیش ــل در ش ــال قب ــبت س نس

ــازی  ــوص بازس ــن درخص ــان هم چنی خیامی
هتل هــا گفــت: در هرمــزگان دو هتــل مطــرح 
هرمــز و همــای بندرعبــاس را داریــم کــه 
ــا  ــی دارد ام ــیار عال ــی بس ــت جغرافیای موقعی
به دلیــل این کــه بازســازی نشــده اند کمتــر 

مــورد توجــه قــرار می گیــرد� بعــد از بازســازی شــاهد نتایــج خوبــی بودیــم� 
در تهــران نیــز تعــدادی اتــاق را بازســازی کردیــم و ایــن امــر ســبب شــد 

کــه در وضــع موجــود بازارمــان را حفــظ کنیــم� 
ــم  ــه ه ــاد را ک ــل احمدآب ــوده و هت ــکل ب ــن ش ــه همی ــز ب ــهد نی در مش
ــی دارد و هــم بســیار نوســتالژیک اســت را  ــی بســیار عال موقعیــت جغرافیای

ــم� ــازی کردی بازس
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کالن شــهر تهــران پیشــینه فرهنگی و هنــری قابل توجهــی دارد� تماشــاخانه هایی 
چــون ســنگلچ و رودکــی حکایــت از اشــتیاق تماشــای هنــر تئاتــر نــزد ایرانیــان دارد� 
ــی و  ــای آیین ــر نمایش ه ــای فاخ ــاد فضاه ــرای ایج ــرمایه گذاری ب ــت س سال هاس

ســبک های باشــکوه تئاتــر از رونــق افتــاده اســت�
ــری  ــن هن ــبک های نوی ــا س ــنایی ب ــرای آش ــان ب ــز جوان ــی نی ــرایط کنون در ش

بی تابــی می کننــد� البتــه این جــا یــک اســتثنا دارد�
 ســالن چندمنظــوره تهــران رویــال هــال به واســطه ســرمایه گذاری گــروه هتل های 
اســپیناس از یــک ســال گذشــته نــگاه و ذائقــه عمومــی را در عرصــه موســیقی و تئاتر 

متحــول کرده اســت�
ــان و  ــدی جوان ــوق ج ــا پات ــن روزه ــر،  ای ــاری فاخ ــا معم ــکوه ب ــکان باش ــن م ای

ــت� ــکال اس ــای موزی ــری و نمایش ه ــاب هن ــار ن ــه آث ــدان ب عالقه من
ســالن چندمنظــوره تهــران رویال هــال امکانــات ویــژه ای به جهــت نورپــردازی دارد� 
ــوان دکورهــای متنــوع را تعبیــه کــرد و به واســطه سیســتم صوتــی  در این جــا می ت

مناســب آن، ارکســترهای باشــکوه برپا داشــت�
این جــا مکانــی اســت کــه ذوق جوانــان و هنرمنــدان ایرانــی در ایفــای نمایــش آثار 
شــاخص و فاخــر جهــان جلــوه ویــژه ای دارد� هنرمنــدان بــا ارکســتر زنــده همراهــی 
می شــوند و تاکنــون نمایش هــا، بــا اســتقبال فراوانــی از ســوی مخاطبــان همــراه بــوده 
اســت� ســالن تهــران رویــال هــال بــه تدریــج بزنگاهــی بــرای عرضــه جلوه هــای نــاب 
هنــری در ســبک های گوناگــون تئاتــر، موســیقی، کارگردانــی و بازیگــری خواهــد بود�

تهران رویال هال، پاتوق هنری بهرود
ــش  ــدی بخ ــرمایه گذاری های ج ــدود س ــد از مع ــاالس را بای ــپیناس پ ــل اس هت
خصوصــی برشــمرد کــه عــالوه بــر  جلــوه ی آبرومنــدی کــه بــه فضاهــای اقامتگاهــی 
پایتخــت بخشــیده اســت، مدیریــت آن نشــان داده کــه تنهــا بــه درآمــد حاصــل از 
اتــاق اکتفــا نکــرده و از امکانــات جانبــی چــون تاالرهــای مجلــل و نمایــش گالری هــا 
بهره بــرداری می کنــد� این جــا معمــاری درخشــانی هــم دارد و شــب ها بــا نورپــردازی 
ــداد  ــر روی ــزاری ه ــرود ســعادت  آباد می درخشــد� برگ ــای به ــدای تپه ه ــر بلن ــا ب زیب
تجــاری، فرهنگــی و یــا گردشــگری در ایــن هتــل نیــز شــان و اعتبــار ویــژه ای بــه این 

ــز می بخشــد� رویدادهــا نی
جانمایــی بــرای ســاخت هتــل اســپیناس پــاالس حــدود ۲۰ ســال پیــش تعییــن 
شــد� پــس از طــی مراحــل اخــذ مجــوز و پروانه  هــای ســاخت، در مــدت ۳ ســال بــه 
بهره بــرداری رســید و فازهــای مختلــف آن بــه ترتیــب راه انــدازی شــدند� آخریــن فــاز 
ــا گنجایــش  ــود کــه ب ــال هــال” ب ــده همــان ســالن چندمنظوره”تهــران روی باقی  مان

تهـران رویـال هـال 
جــلـوه هنـرنــاب 
وتـئاتـرمـوزیـکـال
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ــرداری رســید� ــه بهر ه ب ۲۵۰۰ نفــر در فروردیــن ۱۳۹۷ ب
ــی و  ــای بین الملل ــا و اجالس  ه ــان همایش  ه ــا میزب ــر این ج ــال اخی در یک س
برنامه  هــای فاخــر هنــری از قبیــل تئاتــر موســیقی موزیکالی چــون بینوایــان، عروس 

مــردگان و پخــش فیلــم بــوده اســت�

پاسداشت جایگاه واالی هنر
ــوی  ــاالس گفت وگ ــپیناس پ ــل اس ــر هت ــری مدی ــام الدین امی ــای حس ــا آق ب
کوتاهــی داریــم� آقــای امیــری بــا اشــاره بــه جایــگاه واالی هنــر تاکیــد دارد� در ایــن 
مجموعــه کمیتــه  ی هنــری از افــراد سرشــناس بــر انتخــاب نمایش هــا نظــارت دارند 
و آن هــا اجــرای هــر نــوع اثــری را نمی  پذیرنــد و آن دســته از آثــار فاخــر و در شــان 

میهمانــان مــورد توجــه قــرار می گیــرد�
آقــای امیــری تاکیــد دارد کــه این جــا بزرگترین ســالن ســینمای ایران هم هســت� 
بــا کیفیــت پخــش صــدا و تصویــر عالــی کــه می  توانــد بــرای اجــرای جشــنواره ها و یا 

اکران  هــای خصوصــی فیلــم مــورد اســتفاده قــرار بگیرد�
مدیرعامــل هتــل اســپیناس پاالس ضمــن اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه ســالن  های 
موجــود در تهــران هریــک به  منظــور پاســخگویی بــه نیــاز خاصــی ســاخته شــده  اند 
ــرای  ــور ب ــاالر وزارت کش ــرا، ت ــه و اپ ــرای بال ــدا ب ــدت از ابت ــاالر وح ــد: ت می افزای
ســخنرانی و ســالن میــالد بــرای اجالس  هــا طراحــی و ســاخته شــدند درحالی کــه 
در تهــران بــا ایــن پیشــینه تاریخــی، فرهنگــی، سیاســی و پایتخــت بــودن آن و نیــز 
جمعیــت بــاال همــواره مجموعــه ای فاخــر و چنــد منظــوره را نیــاز داشــت� مفتخریــم 

کــه تهــران رویــال هــال امــروز هدیــه  ای اســت بــرای پایتخت نشــینان�
هنــر تئاتــر جایــگاه فاخــری نــزد مــردم دارد� بنابرایــن، تاثیرگــذاری ایــن هنــر بــه 

بهتریــن شــکل نیازمنــد تجهیــزات کامــل نــور و صــدا اســت�
ســالن چندمنظــوره تهــران رویــال هال بــه تمامی ایــن امکانــات را در اختیــار دارد� 

کمیتــه و گــروه هنــری متشــکل از افــراد خبــره  کــه بــر اجــرای برنامه  هــا   نظــارت 
ــل  ــه نمایــش درمی آینــد، در ســطح قاب ــاری کــه ب ــد کــه آث می کننــد تاکیــد دارن

ــول جهانی باشــد� قب

نمایش موزیکال عروس مردگان در تهران رویال هتل
آثــار شــاخص و جهانــی هنــری و ادبــی در همــه کشــورهای جهــان طرفــداران 
بســیار دارد� بــرای بســیاری از هموطنــان عالقه منــد بــه ایــن آثــار، پرهزینــه و گــزاف 

خواهــد بــود تــا بــرای دیــدن ایــن آثــار بــه کشــورهای دیگــر ســفر کننــد�
ــی چــون  ــان اجــرای نمایش های ــال از زم ــال ه ــران روی ســالن چندمنظــوره ته
“بینوایــان” و “عــروس مــرده” در یکســال گذشــته توانســت اقبــال عمومــی را بــه نحو 

چشــمگیری بــه ســمت خــود جلــب کنــد�
هتــل اســپیناس پــاالس مزیــت ویــژه ای بــرای مهمانــان خــود در نظــر گرفتــه تــا 
آن دســته کــه در ایــن هتــل اقامــت دارنــد نیــز از بلیت  هــای رایــگان بــرای دیــدن 

ــد شــوند� ــال هــال بهره من ــری تهــران روی برنامه هــای هن
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فرودگاه جدیداستانبـول
کانـون ثقـل اروپـا و آسیـا

 همایون ذرقانی
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۱۷ فروردیــن )۶ اوریــل( نقطــه عطفــی بــرای لجســتیک کشــور ترکیــه در 
ــوان “حرکــت  ــه عن ــن روز ب ــود� از ای ــد اســتانبول ب ــرودگاه جدی ــدازی ف راه ان
بــزرگ” یــاد می کننــد چراکــه فــرودگاه آتاتــورک تنهــا در ۱۲ ســاعت تخلیــه 

شــد�
از تجهیــزات فرودگاهــی و ابزارهــای حســاس تــا جامــه دان  مســافران بــه ۳۵ 
کیلومتــر دورتــر از مرکــز شــهر در فــرودگاه جدیــد اســتانبول فرســتاده شــدند� 

ایــن میــزان بــار حجمــی معــادل ۳۰۰/۴۷ تــن داشــتند�
فرودگاهــی کــه بــه ســبب تک پایانــه بــودن و اتــکای زیــاد بــه فناوری هــای 

نویــن ایــن روزهــا نقــل هر مجلســی اســت�
ترکیــه در راه انــدازی ایــن فــرودگاه اهــداف بلندپروازانــه ای در ســر دارد تــا 

ــازه ای از آن ایــن کشــور شــود� حدنصاب هــای ت
ــه  ــقف پایان ــد، س ــتون های بلن ــراخ و س ــای ف ــیع، راهروه ــای وس تاالره
مرکــزی کــه از ســبک معمــار “ســنان” عثمانــی الگــو گرفتــه در نــگاه اول الزم 
اســت مســافر را مطمئــن  کنــد کــه بــه دروازه تجــارت و مــراودات برتــر منطقه 

گام نهــاده اســت�

این جا به پیشانی کاخ عثمانی می ماند ½
ترکیــه بــا فــرودگاه جدیــد اســتانبول ایــن پیــام را می دهــد کــه در تــدارک 
بازآفرینــی و یــا تقویــت نقــش محــوری و تاریخــی خــود در اقتصــاد، فرهنــگ 

و سیاســت اســت�

جــاده ابریشــم جدیــدی تعریــف شــده و فــرودگاه اســتانبول حــاال 
ــد� ــیا باش ــا و آس ــان اروپ ــفر می ــراودات س ــروازی در م ــون پ ــد کان می خواه
بــه ویــژه هواپیماهــای دوربــردی چــون ایربــاس  ۳۵۰ و بویینــگ ایکــس ۷۷۷ 
ــتانبول  ــرودگاه اس ــف در ف ــک توق ــا ی ــا ب ــد، تنه ــا را می چرخن ــه دور دنی ک
ــی منطقــه رقــم خواهنــد زد� ــازه ای را در حمــل و نقــل هوای ظرفیت هــای ت

فناوری ها در فرودگاه جدید استانبول ½
ــتانبول  ــد اس ــرودگاه جدی ــش ، از ف ــی ترکی ــرکت هواپیمای ــوت ش ــه دع ب
ــرکت  ــی ش ــش بازاریاب ــر بخ ــیدزاده مدی ــژده س ــم م ــم� خان ــد می کن بازدی
ــه  ــرودگاه ارای ــن ف ــزات ای ــاره تجهی ــی درب ــش توضیحات ــی ترکی هواپیمای

می دهــد�
ایــن کــه فــرودگاه اســتانبول از باالتریــن ســطح امنیتــی برخــوردار اســت، 

بــرای اولیــن بــار از ســامانه رادار زمینــی اســتفاده شــد�
ــت در  ــگر حرک ــن حس ــمند و ۸ دوربی ــن هوش ــزار دوربی ــوع ۹ ه در مجم
ــکان  ــد و  ام ــده ای را می پاین ــا هــر جنبن پایانه هــای مســافربری و پارکینگ ه
ســفارش خریــد مســافران از فروشــگاه های آزاد فــرودگاه بــه صــورت آنالیــن 

فراهــم شــده اســت�
مســافران قــادر خواهنــد بــود تــا بــدون نیــاز بــه کارمنــدان فــرودگاه، کارت 
پــرواز بگیرنــد و یــا بارهایشــان را بــه پذیرنــدگان خــودکار تحویــل بدهنــد و 
ــه صــورت آنالیــن ثبــت و  ورود و خــروج مســافران از دروازه هــای گذرنامــه ب
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ــود� ــط می ش ضب
ــا  ــد زد ت ــه خواهن ــا پرس ــه زودی در تاالره ــم ب ــمند ه ــای هوش ربات ه

پاســخگوی پرســش های مســافران باشــند�
بــا اتــکا بــه چنیــن فناوری هایــی، مقامــات فــرودگاه اســتانبول امیدوارنــد 
بیــش از هــر زمانــی اســتانبول نقــش محــوری و پیشــرو را در جــذب مســافران 

ترانزیتــی منطقــه ایفــا کننــد�
ــه پذیــرش ســاالنه ۹۰  ــرداری، ایــن فــرودگاه قــادر ب در مرحلــه اول بهره ب
ــا ۲۰۰  ــدی در ســال ۲۰۲۳ ت ــه بع ــود و در مرحل ــد ب ــون مســافر خواه میلی

میلیــون مســافر را در ســال پذیــرش خواهــد کــرد�
بدیهــی اســت کــه بــار عمــده ایــن جابه جایــی برعهــده شــرکت هواپیمایــی 

مــادر یعنــی هواپیمایــی ترکیــش قــرار گرفته اســت�
ــگ و  ــی از بویین ــا ترکیب ــد هواپیم ــی ۳۳۷ فرون ــرکت هواپیمای ــن ش ای
ایربــاس را در اختیــار دارد کــه بیشــتر نــاوگان هوایــی آن بدنــه باریک هســتند 

ــد� ــرواز درآمده ان ــه پ ــاعت ب ــه س ــر س ــافت های زی ــرای مس و ب
ــه ۱۲۴  شــرکت هواپیمایــی ترکیــش، بیــش از هــر شــرکت هواپیمایــی ب

کشــور جهــان پــرواز برقــرار کــرده اســت�
زمانــی کــه در ســال ۲۰۲۳ فــرودگاه جدیــد اســتانبول بــه ظرفیــت نهایــی 
یعنــی پذیــرش ۲۰۰ میلیــون مســافر برســد، نــاوگان هواپیمایــی ترکیــش بــه 

۵۰۰ فرونــد بالــغ خواهــد شــد�

واقعیت هایی درباره فرودگاه جدید استانبول ½
ــرار  ــی ق ــت هوای ــی کــه در مســیر ترانزی برخــالف بســیاری از فرودگاه های
ــه  ــس ک ــارل دوگل پاری ــا ش ــور و ی ــرودگاه  کواالالمپ ــد ف ــد، مانن گرفته ان

ــت،  ــر اس ــار امکان پذی ــا قط ــا ب ــافری عموم ــای مس ــی ها بین پایانه ه دسترس
در فــرودگاه اســتانبول یــک پایانــه واحــد بــا هفــت دروازه ورودی تعبیــه شــده 

اســت�
دروازه هــای ۱و۲ بــرای مســافران  پروازهــای داخــل ترکیــه، دروازه  ۵ 
مســافران بیزینــس، اعضــای گلداســتار االینــس، مســافران دارای کارت 
corporate club  اعضــای مســافران پرســفر کارت هــای Elit و Elit Plus  و 

ــت� ــی اس ــافران اکونوم ــوص مس ــا مخص ــایر دروازه ه س
در ایــن پایانــه بیــش از ۵۰۰ کانتــر صــدور کارت پــرواز، ۲۲۸ گیــت کنتــرل 
گذرنامــه، ۱۴۳ پــل تلســکوپی بــرای پیــاده و ســوار شــدن مســافران، بیــش از 

۶۰۰ آسانســور و پلــه برقــی و ۲۰ هــزار صندلــی تعبیــه شــده اســت�
ــال  ــی فع ــج اختصاص ــر ۳ الن ــال حاض ــز در ح ــش نی ــی ترکی هواپیمای
ــج  ــار دارد� الن ــرودگاه در اختی ــن ف ــود در ای ــافران خ ــی از مس ــرای پذیرای ب
مســافران Business Class و النــج دوم Miles & Smiles  در قســمت ترانزیــت 
پروازهــای خارجــی و همچنیــن النــج داخلــی در قســمت پروازهــای داخلــی، 
 Arrival Lounge جهــت مســافران ترانزیــت و Exclusive Lounge النــج هــای

جهــت مســافران ورودی در دســت ســاخت هســتند�

نگاه هنرمندانه در سازه ها ½
در ســازه هایی عظیــم ماننــد فــرودگاه اســتانبول طبیعــی اســت کــه انتظــار 
ــرج کنتــرل ترافیــک هوایــی  ــه در معمــاری داشــته باشــیم� ب ــگاه هنرمندان ن
کــه از ایــن بــه بعــد بــر روی کارت پســتال ها نقــش می بنــدد نمــاد گل اللــه 
اســت کــه طــرح آن در ســال ۲۰۱۵ جایــز معمــاری بین المللــی شــیکاگو را از 
آن خــود کــرد� عــالوه بــر آن، مرکــز داده هــا،  سیســتم خنــک کننــده و پایانــه 

نماد گل الله در طراحی برج مراقبت فرودگاه جدید استانبول  
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مســافری نیــز جوایــز طراحــی را دریافــت کــرده اســت�
ــه  ــع دارد ک ــون و ۳۰۰ مترمرب ــک میلی ــدازه ی ــه ان ــاحتی ب ــا مس این ج
ــه فرودگاهــی زیرســقف جهــان اســت و پارکینــگ فــرودگاه  بزرگ تریــن پایان
ظرفیــت ۱۸ هــزار خــودرو را دارد و امــکان رزرو فضــای پارکینــگ بــه صــورت 

آنالیــن از طریــق اپلیکیشــن فراهــم اســت�
ــه شــبکه متــرو  ــد اســتانبول در حــال حاضــر  دسترســی ب فــرودگاه جدی
نــدارد� بــا ایــن وجــود شــبکه اتوبوســرانی از فــرودگاه بــه ۱۸ نقطــه شــهر بــه 

قیمــت ۱۲ تــا ۳۲ لیــر در دســترس اســت�
اتوبوس هــای ارزان تــر کــه بــه “ای دی دی تــی” شــهرت دارد در ســه نقطــه 

کانونی شــهر اســتانبول توقــف دارد�
ســاخت ایــن فــرودگاه کــه از ســال ۲۰۱۵ آغــاز شــد و ظــرف ســه ســال 

ــید� ــرداری رس ــه بهره ب ب

آشپزخانه ای با ویژگی های یگانه ½
ــه  ــزرگ ک ــپزخانه ب ــای آش ــا توانمندی ه ــفرم، ب ــری از س ــش دیگ در بخ

ــدم� ــنا ش ــت آش ــهام دار اس ــش در آن س ــی ترکی ــرکت هواپیمای ش
کیترینــگ دوانکــو یــک گزینــه دســته اول بــرای تامیــن غذاهــای 
ــت� ــر اس ــپز ماه ــی و ۵۰۰ سرآش ــروی خدمات ــا ۱۵۰۰۰ نی ــروازی ب درون پ

ــد کــه منــوی خــاص غذایــی  ایــن سرآشــپزها در پروازهایــی حضــور دارن
نیــاز اســت�

دوانکــو از ســال ۲۰۰۷ وارد بــازار ترکیــه شــد و حــاال ۹ آشــپزخانه بــزرگ 
را در ترکیــه راه انــدازی کــرده اســت�

خانــم bugu مدیــر روابــط عمومــی دوانکــو می گویــد کــه در ایــن مجموعــه 
روزانــه ۲۰۰ هــزار پــرس غــذا حاضــر مــی شــود کــه ۶۰ درصــد ایــن تولیــدات 

متعلــق بــه پروازهــای ترکیش اســت�
او تاکیــد دارد کــه منوهــای غذایــی دست ســاز و مــواد اولیــه تــاره هســتند� 

آماده ســازی آن بــا حساســیت خاصــی همــراه اســت�

شبیه سازهایی که شبیه همه جا و هیچ کجاست! ½
بخــش دیگــر ایــن ســفر بــه بازدیــد از امکانــات آمــوزش هوایــی و 

داشــت� اختصــاص  پــروازی  شبیه ســازهای  مدرن تریــن 
ایــن امکانــات هــم نیــاز آمــوزش کادر پــرواز شــرکت هواپیمایــی ترکیــش و 

هــم ســایر شــرکت های هواپیمایــی را تامیــن می کنــد
در ایــن مجموعــه  ۱۸ شبیه ســاز پــروازی وجــود دارد کــه همــه خلبانــان 

هــر شــش مــاه یکبــار آمــوزش می بیننــد�
ــزار  ــان و ۱۱ ه ــا ۵۰۰۰ خلب ــد ت ــبانه روزی کار می کن ــه ش ــن مجموع ای

ــد� ــوزش ده ــروازی را آم ــه پ خدم
ــه  ــل ب ــرواز، نع ــات پ ــازی امکان ــاز بازس ــای شبیه س ــم کابین ه ــه مه نکت
ــان می تواننــد تازه تریــن دســتورالعمل های  نعــل شــرایط واقعــی اســت� خلبان

پــروازی را در ایــن فضاهــا تجربــه کننــد�
عــالوه بــر شبیه ســازها، مهمانــداران نحــوه رویارویــی بــا خطــرات احتمالــی، 

ســوانح، افتــادن در آب و یــا آتش ســوزی را آمــوزش می بیننــد�
بــه ایــن ترتیــب، مهمانــداران می آموزنــد کــه چه طــور هــم میزبــان، هــم 

ــند� ــی باش ــم آتش نشــان های خوب ــتار و  ه پرس

فناوری های هوشمند در فرودگاه جدید استانبول مسافران را یاری می دهد   در این فرودگاه امکان تحویل بار به طور خودکار توسط مسافران پیش بینی شده است  

 شبیه ساز پروازی 
پیشرفته در مرکز 

آموزش هوایی استانبول 
این روزها روزهای 

پرکاری دارد 
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صنعــت حمــل ونقــل هوایــی در بزنــگاه تحریــم 
ــا خــروج  ــرو شــده اســت� ب ــا چــه وضعیتــی روب ب
خطــوط هوایــی خارجــی از بــازار ایــران، کم رونــق 
شــدن ســفر دفاتــر خدمــات مســافرتی الزم اســت 
چــه رویکــردی بــرای ادامــه حیــات خــود داشــته 
باشــند؟ ایــن پرســش ها را بــا آقــای علیرضــا 
ــم�  ــرح کردی ــوردی مط ــناس هوان ــری کارش منظ
ســال   ۶ مــدت  به مــدت  منظــری  علی رضــا 
نماینــده جمهــوري إســالمي ایــران در ایکائــو  بوده 
و در ســازمان هواپیمایــي کشــوري در ســمت هاي 
معــاون طــرح و برنامــه و معــاون هوانــوردي و 
ــت�  از  ــت داش ــاور فعالی ــل و مش ــن المل ــور بی أم
ســمت های دیگــر منظــری، عضویــت هیــات 
مدیــره شــرکت هلیکوپتــري ایــران، رئیــس هیــات 
مدیــره فــرودگاه بیــن المللــي قشــم، عضــو هیــات 
ــوري،  ــي کش ــت هواپیمای ــکده صنع ــاي دانش امن
عضــو حقوقــدان شــوراي عالي هواپیمایــي کشــوري 
ــم  ــاب رژی ــف کت ــن مول ــان هممچنی ــت� ایش اس
حقوقــي هواپیمــاي کشــوري و کتــاب چهارجلــدی 

ــي اســت�  ــه هوای ــد جانب معاهــدات چن

z  در چندسال اخیر به واسطه ورود خطوط
هوایی خارجی به بازار هوایی ایران، توسعه     ای 
فرودگاهی  و  حمل ونقل  زیرســاخت های  در 
از  این شرکت   ها  با خروج  احساس شــد که 
بازار هوایــی ایران این برنامه ها به یکبار کند 

و سپس تعلیق شــد، در پی این امر کسب و 
به دلیل کمبود در عرضه  کار دفاتر مسافرتی 
نیز دچار  ابهام شده است. تحلیل جنابعالی از 

وضع موجود چیست؟
ســهم حمــل و نقــل هوایــی در کشــور اگرچــه 
در مقایســه بــا حمــل و نقــل زمینــی فاصلــه  
معنــاداری دارد امــا تــا چنــد مــاه اخیــر ۳ تــا ۳/۵ 
درصــد تقاضــای حمــل و نقــل کشــور را بــه خــود 
اختصــاص داده و طبیعــی بــود باتوجــه بــه تقاضای 
ــت  ــه فعالی ــل ب ــه مای ــرمایه گذارانی ک ــود، س موج
ــن بخــش  ــد جــذب ای ــل بودن ــوزه حمل   ونق در ح
شــوند� ایــن رونــد افزایشــی در چند ســال گذشــته 
هوایــی  حمل   ونقــل  شــرکت های  شــد  باعــث 
توســعه یابنــد� ایــن وضعیــت در بخــش فرودگاهــی 
ــی  ــرمایه گذاری های خوب ــت و س ــود داش ــز وج نی
در ایــن زمینــه صــورت گرفــت� همچنیــن در 
بخــش خدمــات فــروش نیــز تحــول عظیمــی رخ 
ــد ســال توســعه  ــن ظــرف چن ــروش آنالی داد و ف

یافتــه اســت�
همــگام بــا ایــن تحــول عظیــم، دفاتر مســافرتی 
از  را  خــود  مدیریتــی  نظــام  می   بایســت  نیــز 
چارچوب هــای ســنتی بــه نظــام مدیریتــی مــدرن 
ــروش  ــد ف ــن رش ــی همی ــد� از طرف ــر دهن تغیی
آنالیــن نقیصــه   ای را تحــت عنــوان چارتــر در ایران 

ــرد� ایجــاد ک
در دنیــا توراپراتورهایــی هســتند کــه بــرای 

فعالیت   هــای گردشــگری خودشــان در زمــان 
ــای  ــب صندلی   ه ــت مناس ــا قیم ــب ب مناس
ــا  ــد ت ــاره می   کنن ــور اج ــرای ت ــا را ب هواپیم
بتواننــد تورهــای ارزان تــدارک ببیننــد و 

ــوند�  ــگر ش ــش گردش ــث افزای باع
در ایــران، افــرادی کــه ســرمایه ی زیــاد و 
ــا  ــا و فناوری ه ــی اســتفاده از نرم افزاره توانای
ــه  ــا نقیص ــدند ت ــطه ای ش ــتند، واس را داش
ــل و  ــرکت های حم ــرای ش ــرمایه ب ــود س نب
نقــل هوایــی را رفــع کننــد و تعــداد زیــادی 
خریــداری  را  هواپیما هــا  صندلی    هــای  از 

ــد� کردن
در نتیجــه آن دســته دفاتــر فروشــی کــه 
ــور  ــد مجب از روش ســنتی اســتفاده می   کردن
بــه خریــد از ایــن افــراد بودنــد� پــس از 
آزادســازی قیمــت بلیــط هواپیمــا باتوجــه 
ــدگان و  ــن چارترکنن ــه بی ــی ک ــه قراردادهای ب
ــذاری  ــام قیمت   گ ــت، نظ ــود داش ــا وج ایرالین   ه

ــت� ــت رف ــز از دس نی
چــون ایــن نــوع چارتــر خــاص در ایــران ایجاد 
شــده    بــود و ایــن عمده   فروش   هــا جایگزیــن 
ایرالین   هــا شــدند کــه  نظــام قیمت   گــذاری 
ــاد  ــه ایج ــی در جامع ــر التهاب   های ــن ام ــود ای خ

کــرد �
امــا ایــن نقــص عــدم ورود بــه نظــام مدیریــت 
ــتم  ــن سیس ــا ای ــب ب ــت متناس ــدرن نتوانس م
جلــو بیایــد� در کنــار ایــن موضــوع، بــا پدیــده   ای 
ــه  ــدیم ک ــم رو در رو ش ــام تحری ــه ن ــادی ب غیرع

ــر گذاشــت�  ــم تقاضــا اث ــر عرضــه و ه ــم ب ه
اثــر  عرضــه  بــر  تحریــم  زمانی کــه  تــا 
ــا  ــم ام ــرو بودی ــکل روب ــا مش ــا ب ــت م می   گذاش
می شــد ایــن امــکان را ایجــاد کــرد کــه نــاوگان را 
حتــی دســت دوم تامیــن کــرد� اگرچــه خــود ایــن 
ــر  ــه تاخی ــتی هایی از جمل ــت  کاس ــکل از فعالی ش
ــتریان را  ــی مش ــی و نارضایت ــکالت فن ــاد، مش زی
درپــی داشــت امــا رونــق نســبی هــم برقــرار بــود�
تــا آن زمــان بــا توجــه بــه رونــد آمارها همــواره 
در ســال ۱۰ تــا ۱۴ درصــد افزایــش مســافر داخلی 
و در بخــش خارجــی تــا ۱۸ درصد رشــد داشــتیم� 
هواپیمایــی  شــرکت های  نســبت  به همیــن 
ــام  ــد از برج ــد و بع ــش می دادن ــات را افزای امکان
ــازار  تعــداد شــرکت   های حمل   ونقــل خارجــی در ب
ــرای جابه   جایــی مســافر بین   المللــی زیــاد  ایــران ب
شــد� حــدود ۱۰ شــرکت خارجــی بــه بــازار ایــران 

آمدنــد�
ایــن رونــد در چنــد مــاه گذشــته کامــال تغییــر 
ــد  ــای جدی ــه تحریم   ه ــه این ک ــه ب ــرد� باتوج ک
بــر بخــش تقاضــا اثرگــذار بــود، رکــود اقتصــادی 
اتفــاق افتــاد و تــوان قشــر متوســط جامعــه از بــازار 
ــی  ــل توجه ــزان قاب ــه می ــی ب ــل هوای حمل ونق
ــدید  ــش ش ــب کاه ــن ترتی ــه ای ــد� ب ــته ش کاس

ــم� ــاهد بوده ای ــا را ش تقاض

علیرضا منظری کارشناس حمل  ونقل هوایی:

خـطوط هـوایی داخلی
ناگزیربه ادغام هـستند
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سف در بخــش عرضــه نیــز بــرای تامیــن نــاوگان 

ــد  ــن چن ــا در ای ــود ام ــاد ب ــه و فشــار زی هزین
ــرایطی  ــع ش ــت   آوردن ارز تاب ــث به دس ــاه بح م
ــت  ــاال رف ــهیل ارز ب ــرخ تس ــد و ن ــخت ش س
و امــکان ســرمایه   گذاری در بخــش عرضــه 
کاهــش پیــدا کــرد� خیلــی از شــرکت   های 
ــای  ــد هزینه   ه ــختی می   توانن ــی به س هواپیمای

ــد� ــش دهن ــود را پوش ــاری خ ج
ــش  ــال کاه ــا در ح ــه تقاض ــرایطی ک در ش
و هزینــه عرضــه در حــال افزایــش اســت، 
ــش الزم  ــی کش ــرکت   های هوای ــرای ش ــازار ب ب
ــد  ــش دهن ــط را افزای ــت بلی ــا قیم ــدارد ت را ن
چــون چنیــن تصمیمــی ســبب می   شــود 
ــر هــم بشــود� قیمــت را درحــدی  تقاضــا کمت

ــد� ــرف کنن ــرمایه مص ــد و از س ــرار دهن ق
ــی  ــان اوج ســفرهای هوای ــاه زم ــن م فروردی
ــل  ــران اســت� امســال در بخــش بین المل در ای
۴۷ درصــد کاهــش مســافر و در بخــش داخلــی 
باقــی  خــاص  مســیرهای  بعضــی  از  غیــر 
مســیرها بیــن ۱۲ تــا ۱۵ درصــد کاهــش 
وضــع  می   آیــد  به   نظــر  داشــته   ایم�  مســافر 

ــت�  ــرو اس ــی روب ــم خاص ــا تالط ــازار ب ب

z  آیا خروج اکثر شــرکت های حمل و نقل
هوایــی تاثیر مثبتــی بر ضریب اشــغال 
شرکت های باقی مانده در بازار ایران را داشته 

است؟
ــاب  ــق انتخ ــدن ح ــر ش ــا کمت ــا ب ــه طبیعت بل
اشــغال  ضریــب  در  افزایشــی  مســافران، 
ــا  ــود� ام ــاهده می   ش ــده مش ــرکت   های باقی   مان ش
بخشــی از مســافرین نیــز جــذب شــرکت   های 

ــدند�  ــی ش ایران
به دلیــل رکــود اقتصــادی آن دســته مســافرانی 
ــارج  ــور خ ــگری از کش ــدف گردش ــا ه ــه ب را ک
می   شــدند از دســت داده   ایــم و اکنــون اغلــب 

ــتند�  ــاری و کاری هس ــفر، تج ــای س تقاض

z  آیا از لحاظ شرایط زمانی و موقعیت فعلی
وقت آن نیست شرکت های حمل و نقل هوایی 

ادغام شوند؟
ــا  ــی ب ــک دوره زمان ــور   ها در ی ــوال در کش معم
ســرمایه گذاری هایی کــه صــورت می   گیــرد تعــداد 
زیــادی ایرالیــن ایجــاد می شــود امــا رفته رفتــه بــه 

علــل مختلفــی حــذف و یــا ادغــام می شــوند�
هم اکنــون در ایــران مناســب   ترین زمــان اســت 
تــا شــرکت   های هواپیمایــی در ســاختار خــود 
ــاری  ــای تج ــن روش   ه ــد و از ای ــر کنن تجدیدنظ
ــن  ــه همی ــع ب ــر وض ــون اگ ــد، چ ــتفاده نماین اس
شــرکت   های  از  تعــدادی  یابــد  ادامــه  شــکل 
ــور  ــر مجب ــاوگان کم ت ــداد ن ــا تع ــا ب ــر ی کوچک ت
خواهنــد بــود از صحنــه خــارج شــوند و یــا راه   های 

ــد� ــرار دهن ــتفاده ق ــورد اس ــد را م ــاری جدی تج

ــاه رمضــان  ــد از م ــن تابســتان بع ــژه در ای به وی
اگــر بــاز بــا کاهــش تقاضــا مواجــه شــویم و 
طبیعتــا  باشــیم  نداشــته  جدیــدی  تقاضــای 
شــرکت های کوچــک بعــد از تابســتان مجبــور بــه 
اتخــاذ چنیــن راهکار هایــی هســتند مگــر این کــه 
اتفاقــات خاصــی بیفتــد و تقاضــا در تابســتان 

ــد� ــش یاب ــال افزای امس
تــا  دارد  وجــود  ادغــام  زمینه هــای  اتفاقــا 
ــع و  ــه مناب ــه ب ــی باتوج ــبه دولت ــرکت های ش ش
نهادهایــی کــه بــه آنهــا وابســته اند بــا شــرکت های 
خصوصــی ادغــام شــوند، بــازار را تقســیم کننــد یــا 
ــاد  ــر ایج ــا یکدیگ ــب ب ــان را در تناس ناوگان هایش

کننــد�
شــاید در زمســتان ســال آینــده شــاهد چنیــن 
شــرکت های  قبیــل  ایــن  باشــیم�  رویکــردی 
ــم  ــه   ای را ه ــات عرض ــی امکان ــی ازطرف هواپیمای
ــه  ــر ب ــوی دیگ ــد� از س ــم بکنن ــد فراه نمی توانن
لحــاظ فنــی زمــان چک   هــای ســنگین هواپیماهــا 

ــت� ــیده اس ــرا رس ــم ف ه
ایــن چک هــا بایــد خــارج از کشــور انجــام شــود 
ــه  ــن ارز مواج ــاله تامی ــا مس ــورت ب ــه در آن ص ک
هســتیم و درنتیجــه شــاهد غیرفعــال شــدن 

ــود� ــم ب ــا خواهی ــیاری از آن ه بس
در نــاوگان هوایــی کشــور در مجمــوع ۳۰۰ 
ــدود  ــه ح ــد ک ــت می کنن ــا فعالی ــد هواپیم فرون
۱۱۰ فرونــد فعــال اســت و بــه تدریــج این هــا هــم 

ــد شــد� ــال خواهن غیرفع
ــک  ــرکت های کوچ ــن ش ــادی از ای ــش زی بخ

ــا  ــه تنه ــه ن ــیده اند ک ــه ای رس ــه مرحل ــروزه ب ام
سرمایه شــان  از  بلکــه  ندارنــد  ســود  حاشــیه 

می کننــد� اســتفاده 

z  به تازگی فــرودگاه جدید اســتانبول با
ظرفیــت پذیرش 9۰ میلیون مســافر  آغاز 
به کار کرد و پیش از آن شــاهد شکل گیری 
فرودگاه های کانون پروازی در دبی و قطر هم 
بوده ایم. به این ترتیب چه مزیتی برای ایران 

در شهر فرودگاهی امام باقی خواهی ماند؟
از  غیــر  واقعیت   هــا  فرودگاهــی  بخــش  در 
نظریه هاســت� ۵۰ ســال پیــش ایــن بحــث کــه مــا 
بــه لحــاظ حمل   ونقــل هوایــی موقعیــت راهبــردی 
داریــم وجــود داشــت� امــا بــه تدریــج فضــا تغییــر 
کــرد و اگــر بخواهیــم بــا واقعیت   هــا صحبــت 
ــی  ــام خمین ــرودگاه ام ــت ف ــر موقعی ــم دیگ کنی

ــت� ــردی نیس راهب
ــرودگاه  ــت ف ــودن موقعی ــردی ب ــوع راهب موض
ــار در ســال ۱۳۴۴ و  ــه نخســتین ب ــام در منطق ام
در برنامــه چهــارم یــا پنجــم توســعه قبــل از انقالب 
مطــرح می شــود� مطالعــات و برنامه ریزی هــای 
اولیــه تــا ســال ۱۳۵۰ انجــام می شــود و کارهــای 
ــد امــا در ایــن  ــا ســال ۵۷ ادامــه می یاب اجرایــی ت
زمــان وقفــه ی ۱۰ ســاله در اجــرا ایجــاد می شــود 
ــل  ــام حمل و نق ــه نظ ــت ک ــن دوره اس و در همی
ــه  ــد ک ــر می افت ــن فک ــه ای ــی ب ــی بین الملل هوای
کانــون دیگــری را بــرای ایــن نقــش انتخــاب کنند� 
دبــی بــرای ایــن قضیــه انتخــاب شــد و بــه ســرعت 
ــن  ــا ای ــد� ام ــل ش ــه تبدی ــش اول منطق ــه نق ب
قضیــه هــم موجــب نشــد کــه مــا بتوانیــم ســرمایه 
گــذاری مناســب را بــا درنظــر گرفتــن نظــام 
مدیریــت مــدرن جهــت بازآفرینــی نقــش فــرودگاه 
امــام ایجــاد کنیــم، مدیریــت ســنتی ادامــه یافت و 
ــی در  ــی و خصوص ــرمایه گذاری خارج ــازه ی س اج
فــرودگاه امــام داده نشــد امــا در ایــن بیــن مســائل 
سیاســی و منطقــه ای نیــز بی تاثیــر نبــوده  اســت�

ــازی راه  ــن ب ــه ای ــز ب ــر نی ــی، قط ــس از دب پ
ــردن  ــال ک ــز و فع ــر ایروی ــاد قط ــا ایج ــت� ب یاف
فــرودگاه قطــر، نقــش جدیــدی در منطقــه ایجــاد 
ــارات در  ــهم ام ــد س ــا ۲۰ درص ــن ۱۰ ت ــد� بی ش
منطقــه را کســب کــرد به طوری کــه بــه فکــر 
احــداث فــرودگاه جدیــد افتــاد کــه دوســال پیــش 
افتتــاح شــد و در منطقــه دو رقیــب پیــدا کردیــم و 

ــد� ــازار آمدن ــه ب اینهــا هــم ب
در ایــن شــرایط مــا نــه تنهــا توانســتیم از نظــام 
مدیریــت مــدرن بهــره بــرده و ســرمایه گذاری 
بــازار  دادن  دســت  از  درحــال  بلکــه  کنیــم 
موجودمــان نیــز هســتیم و در ایــن موقعیــت بایــد 
ــرای  ــال ب ــور مث ــه به ط ــم ک ــذاری بکنی هدف گ
گرفتــن ۱ تــا ۵ درصــد ســهم بــازار ایــن ســه نقطه 
بایــد بیــش از ۳ هــزار یــا ۴ هــزار میلیــارد تومــان 

ــه صــرف زیرســاخت شــود� هزین
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ســایت خبــری تابنــاک: »رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت کــه مســافرت 
خارجــی در ایــران بیــش از حــد معمــول اســت و بایــد متعــادل شــود« 

)۹ اردیبهشت ۱۳۹۷(
واقعّیــت اّول: صنعــت خدمــات گردشــگری در ایــران بــه رغــم جاذبه هــای 
تاریخــی، جغرافیایــی، اقلیمــی، هنــری و فرهنگــی ایــران، آن چنــان کوچــک 
ــور  ــت در کش ــن صنع ــا ای ــه ب ــل مقایس ــا قاب ــه اساس ــت ک ــده اس ــی مان باق

همســایه ترکیــه نیســت� 
در ســال ۲۰۱۶، از ترکیــه، ۵/۳۹ میلیــون نفــر گردشــگر خارجــی، بیشــتر 
بــا مبــداء کشــورهای پیشــرفته صنعتــی بــا درآمــد ســرانه بــاال و از ایــران،  ۲/۵ 
میلیــون نفــر، بیشــتر بــا مبــداء کشــورهای بــا درآمــد ســرانه متوســط و پاییــن 
آســیای میانــه و حاشــیه خلیــج فــارس، بــا اهــداف زیارتــی و درمانــی، بازدیــد 
داشــته اند� نســبت ایــن رقــم در ترکیــه به ایــران ۶/۷ برابر اســت� ایــن در حالی 
اســت کــه اگــر ظرفیــت جــذب گردشــگر خارجــی در ایــران  بیشــتر از ترکیــه 
نباشــد، قطعــا کمتــر نیســت� ترکیــه در حــال حاضــر، از نظر جذب گردشــگری 
ــا، و  ــکا، اســپانیا، چیــن و ایتالی ــی، بعــد از کشــورهای فرانســه، آمری بین الملل
 پیــش از کشــورهایی چــون آلمــان، انگلســتان، روســیه و مکزیــک قــرار دارد� 

واقعّیــت دّوم: تــراز درآمــدی گردشــگری، در ایــران منفــی و مقــدار آن زیــاد 
ــراز  ــن ت ــردن ای ــت ک ــرای مثب ــوان ب ــیر را می ت ــا دو مس ــن ج ــت� در ای اس
دنبــال کــرد� یکــی، مســیر پیشــنهادی بانــک مرکــزی اســت: کنتــرل خروجــی 
گردشــگری از طریــق اعمــال محدودیــت ارزی و عــدم پرداخــت ارز از طریــق 
ــار  ــت مه ــی ارز و در نهای ــای واقع ــت تقاض ــدف مدیری ــا ه ــی، ب ــبکه بانک ش
ــت  ــردن راهی اس ــال ک ــیر دّوم، دنب ــده ارزی� مس ــارهای فزاین ــی از فش بخش
ــش  ــم و بی ــی ک ــی  وتاریخ ــابقه فرهنگ ــا س ــه، ب ــایه ترکی ــور همس ــه کش ک
ــود  ــای موج ــتفاده از فرصت ه ــت: اس ــرده اس ــال ک ــران، دنب ــه ای ــبیه ب ش
ــی  ــه یک ــی ب ــگری بین الملل ــات گردش ــت خدم ــل صنع ــگری و تبدی گردش
ــش  ــا افزای ــن صــورت، ب ــن کشــور� در ای ــای توســعه ای ای ــور محرکه ه از موت
میــزان گردشــگری ورودی تــراز مثبــت می شــود حّتــی اگــر میــزان خروجــی 
ــودن  ــاد ب ــن، زی ــر هــم برســد� بنابرای ــون نف ــرز ســی میلی ــه م گردشــگری ب
خروجــی گردشــگری، بــه دلیــل بســیار کــم بــودن ورود گردشــگری اســت� راه 

کار، نــه در محــدود کــردن خروجــی گردشــگری کــه در بــاز کــردن فضــا بــرای 
ورودی گردشــگری اســت

ــه  ــیف ب ــای س ــون آق ــدی چ ــران ارش ــم مدی ــّوم: می دانی ــت س واقعّی
ــر  ــیر درمان گ ــه اکس ــه مثاب ــل ب ــّدت عاج ــای کوتاه م ــه راه کاره ــال ارائ دنب
فــوری بوده انــد� بــه محــض طــرح پیشــنهاد دّوم، خواهنــد گفت این مســئله ای 
ــارات  ــاره ی آن در حیطــه اختی ســاختاری اســت کــه هــم تصمیم گیــری درب
ــرد آن مســتلزم زمــان بلنــد اســت� ایــن  مقامــات دیگــر اســت و هــم پیش ب
ــن اســتدالل را  ــوان ای ــل، می ت ــا، در مقاب البتــه نکتــه ی قابل تاّملــی اســت� اّم
کــرد کــه بــدون توّجــه بــه ریشــه ی اصلــی مشــکل ارزی کــه مرتبــط بــا ســایر 
مشــکالت مهــم کشــور اســت، اقداماتــی چــون اعمــال محدودیت هــای بیشــتر 
بــر گردشــگری خارجــی نقــش مســّکن خیلــی کوتاه مــّدت را دارد� چــرا کــه 
در کنــار محــدود شــدن درصــدی از تقاضــای واقعــی ارز از ایــن محــل، موجــب 
ــی  ــود� پیام ــی می ش ــرایط کنون ــه ارزی، در ش ــفته بازان ــای س ــدید تقاض تش
ــه دیــگ خــورده  ــه ت ــه بازارهــا می فرســتد ایــن اســت کــه کف گیــر ب کــه ب
ــازار قاچــاق ارز�  ــا ب ــازار مــوازی و غیررســمی ی  اســت� ایــن یعنــی، تشــدید ب

ــی،  ــّرر کنون ــرایط مک ــران،  در ش ــاد ای ــتان اقتص ــارم: داس ــت چه واقعّی
به ماننــد فــردی اســت کــه بیمــار اســت و بــر اثــر خونریــزی، نیــاز بــه تزریــق 
خــون دارد� طبیعــی اســت کــه تزریــق خــون را نمی تــوان بــه آینــده و بعــد 
ــن بیمــار، بعــد  ــه ای ــن اســت ک ــه ای ــا، نکت ــه داد� ام ــان بیمــاری احال از درم
ــزی  ــار و دچــار خونری ــاره بیم ــر اساســی، دوب ــداوای غی ــق خــون و م از تزری
ــس  ــر از اورژان ــود و س ــاری می ش ــار بیم ــی دچ ــه پی در پ ــردی ک ــود� ف می ش
و تزریــق خــون در مــی آورد، نیــاز بــه درمــان اساســی بــه مثابــه نقطــه عطــف  
ــن سیاســت هایی  ــان در حــوزه اقتصــاد و چنی ــن درم ــم تاریخــی دارد� ای مه
ــر  ــت� اگ ــه اس ــان و منطق ــه جه ــگاه ب ــوع ن ــت و ن ــوزه سیاس ــت؛ در ح نیس
ــگری  ــره ی گردش ــل زنجی ــکان تکمی ــال، ام ــرای مث ــد و ب ــر کن ــگاه تغیی ن
ــود  ــی بوج ــی جهان ــای بازاریاب ــه و کانال ه ــکاری ترکی ــا هم ــه ای، ب منطق
ــتفاده  ــی و اس ــگری بین الملل ــن گردش ــامان یافت ــا س ــورت، ب ــد، در این ص آی
ــازار ارز  ــل ب ــن مح ــت و از ای ــگری مثب ــراز گردش ــاری، ت ــای ج از ظرفیت ه

ــت�                                                                                                                                         ــد دریاف ــه ها را بای ــد� ریش ــدا می کن ــری پی ــامان بهت س

چالش کنرتل 

گردشگری خارجی 
با هـدف مــدیریت

  بــازارارز 

دکتر علی دینی ترکمانی

با همکاری ترکیه  کانال های بازاریابی جهانی به وجود می آید. با سامان یافتن گردشگری بین المللی و 
استفاده از ظرفیت های جاری، تراز گردشگری مثبت و از این محل بازار ارز سامان بهتری پیدا می کند                                                                                                                                     




