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شوراي عالي ميراث فرهنگي احيا  مي شود
ــوراي  ــه دنبال احياي ش ــرده ،  ب ــالم ك ــي نجفي اع محمدعل
ــورايي كه  اگرچه  ــت، ش ــگري اس عالي ميراث فرهنگي و گردش
ــه ــكيل جلس ــال هاي اخير تش ــتوانه قانوني دارد اما   طي س  پش

نداده است.
 به گفته نجفي شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري به جاي 
كارگروه گردشگري فعال مي شود. محمود احمدي نژاد رئيس  دولت 
دهم با تصويب كارگروه گردشگري، «اختيارات تام» خود و هيات 
وزيران را براي توسعه گردشگري به اين كارگروه داد اما با روي كار 
ــد و اكنون رئيس  آمدن دولت يازدهم، اين مصوبه از رده خارج ش
ــازمان ميراث فرهنگي به جاي آن، در پي احياي «شوراي عالي  س

ميراث فرهنگي و گردشگري» است. /  شهر 

پاي  ژاپني ها به درياچه اروميه باز مي شود 
با وجود اين كه افت سطح آب درياچه اروميه به عنوان دومين 
ــور از  ــور جهان و دومين درياچه بزرگ كش درياچه بزرگ آب ش
ــده  ، اما اعالم شرايط بحراني و زنگ خطر حذف  دهه 70 آغاز ش
ــال اخير به صدا  ــه ايران، تنها در يكي دو س ــن درياچه از نقش اي
ــال هيات وزيران دولت تدبير و اميد 19  ــت.  مهر امس درآمده اس
ــب و براي اجرا به  ــات درياچه اروميه را تصوي ــكار فوري نج راه
ــرو ابالغ كرد. حاال پس از 38 روز، چيت چيان وزير نيرو  ــر ني وزي
ــي ژاپني به منظور همكاري  مي گويد، بزودي يك تيم كارشناس
ــت محيطي اين درياچه به  ــري از بروز فاجعه زيس ــراي جلوگي ب

ايران خواهد آمد. /  مهر 

دالرهاي عربي، رونق گردشگري انگليس
 با حذف نياز به ويزا براي سفر گردشگران چهار كشور عرب به انگليس، 

ــان پيش بيني مي كنند سيل گردشگران عرب در ماه هاي  كارشناس
آينده به انگليس سرازير شود.

ــال آينده ميالدي،  ــرد جديد دولت انگليس از س ــب راهب  در قال
گردشگران چهار كشور عربي امارات، كويت ، عمان و قطر براي سفر 
ــگري به انگليس كه تا شش ماه قابل تمديد است،  ــه ماهه گردش س
ــاعت قبل از  ــتند 48 س نيازي به اخذ ويزا ندارند و تنها موظف هس
ــفارتخانه هاي انگليس در كشورهايشان  ــفر، اسامي خود را به س س
ــد چشمگير  ــال 2014 رش ــرايطي از س اعالم كنند. انگليس در ش
ــايت  ــاس آمار س ــه مي كند كه براس ــش را تجرب ــگران عرب گردش

ــغ را در انگليس ــترين مبال ــگران عرب بيش ــن»، گردش ــت بريتي  «ويزي
هزينه مي كنند. /  عرب نيوز 

گردشگري «جنوب»  ايران
 زير « پونز    نقشه»

ميثم اسماعيلي  � 
ــت؛ آخرين ماه از پاييز.  ــده اس آذر ماه آغاز ش
ــال همواره كمتر مورد استقبال  دو فصل پاياني س
ــفر است؛ البته به دليل مشكالت سفر در  اهالي س
اين ماه و اين كه هوا رو به سردي مي رود و امكان 
ــا در اين فصل ها،  ــوارتر، اما اتفاق ــپ زدن دش كم
ــفر،  چمدان خود را مي بندند  عالقه مندان ويژه س
ــبت به دو  ــم روزهاي خلوت تري (نس ــرا كه ه چ
ــال) در سفر پيش رو دارند و هم  فصل ابتدايي س
اين كه طبيعت در اين فصل ها جلوه گري بيشتري 
ــتان  ــت كه فصل پاييز و زمس مي كند. همين اس
ــا نكته اي كه  ــت  ام ــاق طبيعت گرد اس فصل عش
ــت، تغيير  ــفر در اين دو فصل مطرح اس درباره س
ــافران سعي  ــت. اين بار مس ــفر اس مقصدهاي س
ــمال راهي جنوب  ــه جاي طبيعت ش ــد ب مي كنن
ــوند تا حداقل از سرماي طاقت فرساي زمستان  ش
شمال ايران خالصي داشته باشند. هر چند اين مورد 
مدت هاست  ميان اهالي سفر مهجور مانده  چرا كه 
زيرساخت هاي گردشگري در جنوب بسيار كمتر 
ــت (و اين بديهي است چرا كه  ــمال ايران اس از ش
ــفرهاي ايرانيان استان هاي شمالي  مقصد اول س
ــياري از جاذبه هاي جنوب  ــت) دوم اين كه بس اس
ناشناخته و بكر مانده اند و خوب معرفي نشده اند.  
به عنوان مثال اگر از خانواده اي درباره جاده اسالم 
به خلخال بپرسيد شايد با ذكر جزئيات درباره اين 
ــته باشد اما اگر از جاده رويايي  جاده توضيح داش
ــتگيرتان  ــيد، چيزي دس ــار به بريس بپرس چابه

نشود. 
اما محدوديت هايي كه گردشگري جنوب با آن 
روبه روست از اين فراتر است و مهم تر از اين عوامل 
مي توان به محدوديت منابع و امكانات در دسترس 

براي گردشگران  اشاره كرد.
ــن  ــون مهم تري ــم اكن ــال ه ــوان مث ــه عن ب
ــه در منطقه جنوب  ــرمايه گذاري   صورت گرفت س
ــت در جزيره كيش و پس  ــران در مرحله نخس اي
ــت و  ــاحل چابهار اس ــم و س از آن در جزيره قش
ــترده اي كه بر چرخه  ــي محدوديت  گس اين يعن
ــوب موجود مي افزايد، در حالي كه باتوجه به  معي
ــت  پراكندگي تنوع طبيعي در اين منطقه نياز اس

اين امكانات در ساير مناطق نيز مهيا شود.
در كنار اين عوامل، دوري از مناطق پرجمعيت 
و شمال كشور نيز مزيد بر علت شده است. به عنوان 
ــهر يا حتي  مثال، فاصله تهران تا بندرعباس، بوش
ــافران را با مشكالت زيادي  ــت و مس اهواز زياد اس
ــه رو مي كند. در كنار اين محدوديت ها، ضعف  روب
امكانات مانند نبود دسترسي   گسترده به قطار نيز 

از ديگر مشكالت است.
ــن تهرانـ   ــق خط آه ــا از طري ــون تنه هم اكن
ــفر  ــاس مي توان به منطقه خليج فارس س بندرعب
كرد كه حتي اگر گردشگري بخواهد از بندرعباس 
تا جزيره كيش به صورت دريايي سفر كند، تقريبا 

ناممكن است.
ــفر هوايي نيز به دليل هزينه  ــوي ديگر س از س
بسيار باال، براي برخي خانواده ها اقتصادي نيست 
ــفر به  و به همين دليل خانواده ها كمتر گزينه س
جنوب را در سبد سفر خانوار خود وارد مي كنند.

ــتردگي مشكالت به حدي است كه  اما آيا گس
ــد و جنوب را به يكي از  ــوان بر آن چيره ش نمي ت
ــيرهاي گردشگري تبديل كرد؟  تا  اصلي ترين مس
ــت  ــيده ايد  چه زيباس ــه حال به اين نكته انديش ب
ــار دور جزيره  ــر  ايراني حداقل يك ب ــه ه روزي ك
ــه ركاب بزند يا با پاي  ــز را با دوچرخ ــاي هرم زيب
ــه نظاره  ــاي آن را ب ــان خاك ه ــاده رنگين كم پي

بنشيند؟!

يادداشت

ايستاده اى
روبه روى بادها
روبه روى قله ها و ابرها
رنگ ريخته اى
روى بام خانه ها.
بام ها، كوه ها، بادها و ابرها
از تو حرف مى زنند
از تو...
عكس : باشگاه خبرنگاران

كمي هم به فكر «جنوب» باشيد
ــتان را همواره همراه با اخبار ناگوار  ــتان و بلوچس نام سيس
ــنيده ايم. ناامني، بيكاري، در دسترس بودن مواد مخدر و...  ش
با نام اين استان در رسانه هاي ايران همراه بوده است. شايد به 
ــگران بدون هيچ اطالعي، نام اين استان را  همين دليل گردش
همرديف مي كنند با اين اخبار. هميشه يكي از اولين نكته هايي 
ــگران خارجي در ايران به آن اشاره مي كنند، امنيت  كه گردش
ــتر آنها تبليغات اشتباه  ــت و بيش ــگران اس ايران براي گردش
رسانه هاي غربي را دليل ايجاد چنين ذهنيتي از ايران مي دانند 
ــانه هاي ايران درباره  ــوء را رس در حالي كه همين تبليغات س
استان سيستان و بلوچستان دارند و جالب تر اين كه كافي است 
ميان مردم نازنين اين استان قدم بزنيد و همسخن شويد با آنها 
ــان در وجودتان بنشيند. كافي است  تا صداقت و خونگرمي ش
راهي جاده هاي زيباي اين استان شويد، چشم بدوزيد به شهر 
سوخته و دانش كهن  پيشينيانش  و به تماشاي ساحل چابهار 

برويد تا متوجه شويد درياي پاك و زالل يعني چه! 
ــتان بخشي از سرزمين كهن و باستاني  سيستان و بلوچس
ايران است كه مجموعه اي بي نظير از تاريخ و فرهنگ اين مرز و 
بوم را در خود به يادگار دارد. اقليم چهار فصل اين استان پهناور 
ــت كه دريا، دشت، كوير، آتش فشان، نخلستان  به گونه اي اس
ــت. درياچه هامون،  و جنگل را مي توان يك جا به نظاره نشس
ــهر سوخته از جمله اماكن ديدني  رود هيرمند، چاه نيمه و ش
ــتان و درياي عمان، گل فشان ها  ــتاني در شمال اس و آثار باس
و چشمه هاي گوگردي، كوه هاي مينياتوري، جنگل هاي حرا، 
ــتان هاي خرما از ديگر نقاط ديدني در  رودهاي پر آب و نخلس

جنوب استان است.
ــاي قالي بافي،  ــه بلند ايران، كارگاه ه ــان چهارمين قل تفت
ــهرهاي خاش،  ــفال كلپورگان در ش ــوزن دوزي و كارگاه س س
ــتان و  ــر جاذبه هاي جنوب سيس ــراوان از ديگ ــهر و س ايرانش
ــت. با وجود اين، اين استان  ــهرت جهاني اس ــتان با ش بلوچس

هميشه از نگاه ملي مسئوالن محروم مانده است.
ــد كه ظرفيت  ــويد،مي بيني ــتان ش ــتان سيس اگر وارد اس
ــته  ــكل جدي به بار ننشس ــگري در آن هيچ گاه به ش گردش
ــت. نبود زيرساخت هاي الزم همچون فرودگاه بين المللي،  اس
شبكه ترانزيت فعال و تاسيس نشدن نهادهاي فرهنگي سبب 
ــتان هرگز گام مثبتي براي  ــده است كه سيستان وبلوچس ش
ــال آن كه مناطقي همچون چابهارمي  ــگري بر ندارد   ح گردش
ــد و شكوفايي گردشگري را   به ارمغان بياورد.  تواند زمينه رش

كاش به جاي شمال كمي به جنوب فكر كنيم.

بازاريابى گردشگرى
اين كتاب به شناسايى و اولويت بندى بازارهاى هدف 
گردشگرى ايران مى پردازد. «بازاريابى گردشگرى» به قلم 
ــا عناوين «فرآيند  ــش فصل ب دكتر على رحيم پور از ش
ــف و مفاهيم  ــوب و مفاهيم»،  «تعاري ــش، چارچ پژوه
ــگرى»، «بازاريابى مبتنى بر  ــى بازاريابى گردش عمليات
ــايى بازارهاى هدف  ــاى هدف»، «عمليات شناس بازاره

ــالمى ايران»، «مطالعات موردى بازارهاى هدف» و  ــگرى جمهورى اس گردش
«راهكارها و اصول بنيادى در تدوين و اجراى برنامه جامع بازاريابى گردشگرى 
در جمهورى اسالمى ايران» تشكيل شده است. چاپ نخست كتاب «بازاريابى 

گردشگرى»  سال 92 منتشر شد.

گردشگري جنگ در جهان
ــگري جنگ، حدود يكصد سال است  تورهاي گردش
ــود و در كتاب  ــان برگزار مي ش ــورهاي جه ــه در كش ك
«گردشگري جنگ در جهان»به معرفي موزه هاي جنگ 

در دنيا و تورهاي مرتبط با آن پرداخته شده است.
ــال 89 چاپ شده، تحقيقى است   اين كتاب كه در س
ــخصى  نويسنده و متمركز  برآمده از عالئق و تجربيات ش

شده است بر بررسى گردشگرى جنگ در هفت كشور، و به تاثيرات گردشگرى 
جنگ و آثار فرهنگى و اقتصادى آن پرداخته و موزه ها و يادمان هاى برپاشده را 
معرفى مى كند و در نهايت به معرفى تورهاى حرفه اى فعال در اين زمينه، مراكز 

تحقيقاتى و گالرى هاى تصاوير مرتبط با آن مى پردازد. 

 پيشخوان
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آذر كماني � 
ــتاهاي هدف گردشگري، نامي آشناست كه  روس
ــياري محافل علمي،  ــال گذشته در بس طي چند س
ــخنراني ها به آن  ــانه هاي جمعي و س تبليغاتي، رس
اشاره مي شد. هدف از انتخاب تعدادي از روستاهاي 
كشور و نامگذاري آنها به  هدف يا نمونه گردشگري 
ــگري در  ــن نبود كه گردش ــا هدف اي ــه بود؟ آي چ
ــي، تاريخي  ــع طبيع ــه داراي مناب ــتاهايي ك روس
ــود تا عالوه بر  ــعه داده ش ــتند، توس و فرهنگي هس
ــودهاي اقتصادي، از  ــي و افزايش درآمد و س آبادان
ــتاييان به شهرها كاسته  ميزان باالي مهاجرت روس
ــرفته و با امكانات مناسب  ــود و روستاهايي پيش ش
ــوال اين است كه روستاهاي نمونه در  پديد آيد؟  س
ــگري كشور، طي ده سال گذشته، چه ميزان  گردش
ــرفت و توسعه داشته اند و تا چه حد توانسته اند  پيش
ــگران داخلي و خارجي موفق عمل  در جذب گردش
ــگري ورودي به  ــد و آيا تغييري در آمار گردش كنن
اين روستاها به وجود آمده است؟ واقعيت اين است 
ــتاهاي گردشگري در طول اين سال ها تنها  كه روس
ــگري را يدك مي كشند و همچون  نام نمونه گردش
ــور، در كتاب ها،  ــياري از منابع گردشگري كش بس
ــوان جاذبه هاي  ــا از آنها به عن ــالت و روزنامه ه مج
ــا كاركرد  ــود و تنه ــاد مي ش ــور ي ــگري كش گردش

رسانه اي پيدا كرده اند.
پيشينه روستاهاي هدف گردشگري

سال 85 كميته راهبردي گردشگري روستايي و 
عشايري با هدف توسعه فعاليت هاي گردشگري در 
روستاها و تقويت زيرساخت هاي عمومي در سازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تشكيل 
ــد؛ تا با استفاده از قابليت هاي فراوان گردشگري  ش
ــور، به رفاه اجتماعي و  ــتاهاي مختلف كش در روس
ــعه فعاليت هاي اقتصادي و خدماتي در مناطق  توس
مختلف كمك كند. زمستان همين سال، مسئوالن 
ــگري از بازنگري  ــازمان ميراث فرهنگي و گردش س
طرح جامع گردشگري ايران خبر دادند؛ طرحي كه 
ــرانجام پس از بازنگري ها و بررسي هاي بسيار به  س
تصويب رسيد تا در هر استاني از كشور، روستاهايي 
ــگري معرفي كنند. روستاها  را با عنوان هدف گردش
ــناخته شدن آنها  ــاخص هايي مانند ش ــاس ش براس
ــگري، وجود  ــي از مقصدهاي گردش ــه عنوان يك ب
ــده در فهرست  جاذبه هاي طبيعي و تاريخي ثبت ش
ــور، ميزان مسافت روستا تا قطب هاي  آثار ملي كش
جمعيتي، ميزان گردشگرپذيري در فصول مختلف 
و وجود خدمات عمومي و رفاهي انتخاب شدند. طي 
ــتاي هدف مشخص  ــش ماه نزديك به 300 روس ش
ــازمان ميراث  ــرمايه گذاري س ــت س ــد و معاون ش
ــركت  ــگري با انتخاب تعدادي ش فرهنگي و گردش
مهندسي مشاور، كار مطالعه تخصصي اين روستاها 
ــه اين پژوهش ها نيز از  ــه آنها واگذار كرد. هزين را ب
محل اعتبارات ملي پرداخت شد. در طول اين چند 
سال، تعداد روستاهايي كه عنوان هدف گردشگري 
ــانه ها و  ــد و در رس ــتر  ش ــت آوردند، بيش را به دس
خبرگزاري ها، چشم انداز رسيدن تعداد اين روستاها 
به عدد هزار مطرح گرديد. متاسفانه به جاي اين كه 
ــرفت روستاهايي كه با هزينه هاي گزاف  ميزان پيش
ــد ده ميليون توماني مورد مطالعه قرار گرفتند،  چن
ــيدن به عددي آماري قابل  ــود، تنها رس بررسي ش

اهميت شد.
روستاييان بي نصيب، مشاوران بهره مند

بسياري از روستاهاي هدف گردشگري بر مبناي 
ــاختاري و با هدف  ــرديـ  س ــرح مطالعات راهب ط
ــگري روستايي كشور،  ــعه كمي و كيفي گردش توس

ــاي راهبرديـ   ــه قرار گرفتند. طرح ه مورد مطالع
ــاختاري بيش از 60 سال است كه در كشورهاي  س
ــتفاده قرار گرفته اند.  ــرفته مورد استقبال و اس پيش
ــبت به طرح هاي  اين طرح ها كه ابعاد كامل تري نس
ــتا و كلي هستندـ  دارند  جامعـ  كه طرح هايي ايس
ــيار  ــعه منطقه اي و محلي بس ــته اند در توس توانس
ــاختاريـ  راهبردي  موفق عمل كنند. طرح هاي س
ــاختار  ــائل و عواملي تاكيد دارند كه از نظر س بر مس
ــكن  ــتند؛ مانند نوع مس ــه داراي اهميت هس منطق
ــي و فرهنگي حاكم. از  ــي و خصوصيات طبيع محل
ــظ ويژگي هاي  ــن طرح ها  از نظر حف ــن لحاظ، اي اي
منطقه به توسعه دست مي زنند، اما خروجي حاصل 
از اين مطالعات اثربخشي نداشت و حتي در بسياري 
ــوي يك شركت مشاور،  ــتاهايي كه از س موارد روس
ــان  ــرار گرفتند، داراي نتايج يكس ــورد پژوهش ق م
ــه مطالعه و هزينه هاي كالن  ــد. نتيجه اين هم بودن
ــدن اين مشاوران بود كه  مطالعاتي، تنها ثروتمند ش
ــگري متخصص نبودند. اگر  ــب در زمينه گردش اغل
ــرف هر يك از اين  ــن هزينه هاي مطالعاتي ص همي
ــتاهاي هدف گردشگري مي شد، شايد حداقل  روس
ــي اندكي  ــا اقامتگاه هاي محل ــا ي ــي از جاذبه ه يك
ــن ضربه اي  ــفانه بزرگ تري ــود مي يافت. متاس بهب
ــگري وارد آمده، در  ــتاهاي هدف گردش كه به روس
ــت. اگر  ــات بنيادين بوده اس ــن بخش مطالع همي
ــت،  ــگري اس طرح هايي كه مرتبط با صنعت گردش
ــالن حوزه  ــران و فارغ التحصي ــوي صاحب نظ از س
ــد  ــزي، مطالعه و اجرا مي ش ــگري برنامه ري گردش
ــتايي،  ــهري، روس ــزي ش ــان برنامه ري و كارشناس
ــه عنوان مديران  ــت محيطي، نه ب منطقه اي و زيس
ــاوران همكار با متخصصان  ــروژه كه به عنوان مش پ

برنامه ريزي توريسم همكاري مي كردند، نتايج بهتر 
و اجرايي تري حاصل مي شد.

راهكار چه مي تواند باشد
ــايد يكي از  ــه كيفيت به جاي كميت ش ــه ب توج
مهم ترين راهكارهاي موجود باشد. مهم نيست ما در 
ــتاي هدف گردشگري داشته باشيم  ايران هزار روس
ــا فقط پنجاه يا حتي پنج تا. به قول قديمي ها يك  ي
ــت. داشتن اعداد و  ــهر ويران اس ده آباد به از صد ش
ــاي صدتايي و هزارتايي به چه كاري مي آيد و  رقم ه
ــخنراني ها و رسانه ها، چطور مي تواند براي  جز در س
گردشگري كشور سودمند باشد. زماني كه روستايي 
به عنوان هدف گردشگري تبليغ مي شود، گردشگر 
با ورود به آن و ديدن روستايي نيمه آباد، بدون هيچ 

ــهيالت اقامتي و تفريحي و گاه حتي بدون  راه و تس
ــراي جاذبه هاي طبيعي  ــي يك تابلوي راهنما ب حت
ــذران اوقات فراغتش  ــي، آيا به ماندن و گ ــا تاريخ ي
ــفر  ــد و آيا دوباره به اين مقصد س ترغيب خواهد ش
ــاده است. انتخاب  ــن و س ــخ روش خواهد كرد؟ پاس
تعداد زيادي از روستاها به عنوان هدف گردشگري، 
ــات زيربنايي و  ــهيالت و امكان ــدون اختصاص تس ب
ــگري  ــي الزم، نه تنها كمكي به رونق گردش خدمات
نمي كند، بلكه روستاييان را نيز نسبت به اين صنعت 

ناشناخته در كشور بدبين مي كند. 
ــگري در كشور نيازمند  ــتاهاي هدف گردش روس
بازبيني اساسي و دوباره هستند. چه بسا بهتر است 
اين بازبيني از ابتدا صورت گيرد و حتي روستاهايي 
ــده اند نيز دوباره بررسي شود  كه از پيش انتخاب ش
ــدن  ــت كافي براي انتخاب ش ــا داراي قابلي ــه آي ك
ــور تنها پنج روستا  ــتان كش ــتند. اگر در هر اس هس
ــود؛ تمامي  ــگري انتخاب ش به عنوان هدف گردش
ــارات و هزينه هاي مطالعاتي و اجرايي به آن ها  اعتب
اختصاص پيدا كند؛ در توسعه گردشگري روستايي 
از كارشناسان برنامه ريزي توريسم در كنار مشاركت 
دادن مردم بومي استفاده شود، نتيجه بهتري حاصل 

مي شود.
ــته و كوچكي  ــتايي، محيط هاي بس مناطق روس
ــريع  ــعه س ــتند كه تغييرات بزرگي چون توس هس
گردشگري در آنها مي تواند پيامدهاي منفي بسياري 
ــته باشد. انتخاب تعداد محدودي از روستاها در  داش
ــتان مي تواند به عنوان نمونه و آزمايشي براي  هر اس
ــابه محسوب شود. ورود گردشگران  روستاهاي مش
ــز بايد با نظارت صورت  ــتايي ني به محيط هاي روس
ــد در قالب آموزش به  ــرد. اين نظارت ها مي توان گي
ــتا، كنترل تعداد  ــگران پيش از ورود به روس گردش
ــگران ورودي به هر روستا در هر دوره زماني،  گردش
ــتفاده از مردم بومي به عنوان ناظران محيط هاي  اس
ــيب  طبيعي و تاريخي براي وارد آمدن كم ترين آس
ــي، تعيين  ــر اقامتگاه هاي بوم ــي، نظارت ب احتمال
ــوي  ــده از س ــات ارائه ش ــا و خدم ــاي كااله نرخ ه
ــي ارائه آنها اعمال  ــتاييان و نظارت بر چگونگ روس
شود. مهم نيست كه در طول تعطيالت مهمي چون 
نوروز آمار گردشگران ورودي به منطقه اي، باال رفته 
باشد؛ باال رفتن آمار هرگز نمي تواند دليلي بر رشد و 
ــعه گردشگري در يك مقصد خاصه مقصدهاي  توس
كوچك روستايي باشد. پايدار ماندن منابع طبيعي، 
ــي و از همه مهم تر فرهنگي در هر نقطه اي از  تاريخ
كشور، در كنار رضايت گردشگران از مقصدي كه به 

آن سفر مي كنند، بسيار ارزشمندتر است.

ناكجاآبادي به نام روستاهاي هدف گردشگري
طرح «روستاهاي هدف گردشگري» همچنان سرگردان است
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گردشگري غذا ـ برياني 

ــت. براي تهيه برياني  ــهورترين خوراك اصفهاني اس برياني يا به زبان اصفهاني ها بريوني، مش
ابتدا گوشت بره را در ديگ هاي بزرگ بخوبي مي پزند. سپس گوشت را چرخ مي كنند تا حسابي 
ــكل كه مخصوص برياني است مي گذارند  ــود. در مرحله بعد آن را روي كفگيرهاي بيضي ش له ش

و با ادويه روي آتش سرخ مي كنند. 
در آخر كمي آب گوشت روي آن مي ريزند. برياني خوراكي بسيار سنگين و چرب است؛ اما با 
ــگران اين منطقه دارد. گز، معروف ترين شيريني  ــماري در ميان گردش وجود اين طرفداران بي ش
ــيريني از گز انگبين كه ماده اصلي گز است  ــوب مي شود. اين ش ــوغات اصلي اصفهان محس و س
ــتاني به نام تبه (درخت گز) كه در ارتفاعات كوه هاي  ــود. گز انگبين از گياهي كوهس تهيه مي ش

بختياري و خوانسار مي رويد، به دست مي آيد.

گردشگري مذهبي ـ  مسجد جامع اصفهان
ــي از مهم ترين و  ــان يك ــجد جامع اصفه مس
ــوب  ــاي مذهبي ايران محس ــن بناه قديمي تري
ــجد يكي از مكان هاي نيايشي  ــود.   اين مس مي ش
ــالم محسوب مي شده   و گمان مي رود  پيش از اس
ــكده در  كه پيش از ورود اعراب به ايران، يك آتش
ــجد وجود داشته است. كشف يك  محل فعلي مس
ــانيان، در منطقه  ــتون، با تزئينات دوره ساس پا س
ــمالي مسجد، وجود بنايي قبل از اسالم را تاييد  ش
مي كند. ساخت مسجد جامع به قرون اوليه هجري 
ــوب است. حتي در قرن  ــيان منس و به دوره عباس
ــب و جهت قبله  ــراب آن تخري ــوم هجري مح س
ــده  است. به طوركلي سبك معماري  آن اصالح ش

مسجدجامع اصفهان سبك رازي است.
ــخ مرمت و  ــي دوره هاي تاري ــجد  ط ــن مس  اي
ــازي و تغييراتي در آن صورت پذيرفته است.  بازس
ــجدجامع  ــده در مس ــازي انجام ش آخرين بازس
ــده بر اثر  ــازي بخش هاي تخريب ش اصفهان بازس
ــت. اين بنا  ــاران هواپيماهاي عراقي بوده  اس  بمب
15 دي 1310 به شماره 95 در فهرست آثار ملي 

به ثبت رسيده است.

ــتي  ــاخته هاي دس اصفهان را مي توان به جرات بزرگ ترين مركز توليد انواع مختلف س
ايران دانست. در اصفهان انواع مختلفي از صنايع دستي توليد مي شود، اما مهم ترين آنها 
ــازي و ميناكاري است. ميناكاري صنعتي است كه نخستين بار در  ــازي، قلمكارس  خاتم س
ــاير نقاط راه يافت. اما تا به امروز اصفهان همچنان به عنوان مركز  ايران پديد آمد و به س
اين هنر دستي شناخته مي شود. اين هنر حاصل مجموع  فعل و انفعاالت پيچيده اي است 
كه با هم در ارتباط هستند.  ميناكاري همانند بسياري از هنرهاي دستي ديگر، در عصر 
ــتفاده  ــرفت هاي فراوانى  كرد. در قديم رنگ هايي كه در صنعت ميناكاري اس صفوي پيش
ــود . اما امروزه تركيبات  ــتر طبيعي و از رنگ هاي قلمكار گياهي يا معدني ب ــد بيش مي ش
ــده است. ميناكاران براي تهيه رنگ قرمز از طال، رنگ سبز از  ــيميايي جايگزين آنها ش ش
ــتفاده مي كنند. ميناكاري در ساخت اشيايي چون انواع  ــي اس مس و رنگ زرد از گل ماش
ــتفاده قرار  ــقاب ها  مورد اس زيورآالت، جعبه هاي كوچك و بزرگ، جام ها، گلدان ها و بش

مي گيرد و در ميان صنايع دستي  قيمت بااليي دارد.

گردشگري صنايع دستي ـ ميناكاري

روستاي مهيار در 52 كيلومتري جنوب اصفهان قرار گرفته است. روستاي مهيار در دوره 
صفوي يكي از آبادي هاي مهم محسوب مي شده  تا جايي كه حتي چند گردشگر خارجي در 
آن دوره از اين روستا بازديد  و شرحي از آن را نيز ثبت كرده اند. مهم ترين جاذبه گردشگري 
ــراهاي معروف عصر صفوي است.  ــت كه يكي از كاروانس ــراي مهيار اس ــتا كاروانس اين روس
كاروانسراي مهيار در دوره شاه اسماعيل ساخته شد، اما بر اثر بالياي طبيعي قسمتي از آن 
ويران گشت. سپس در زمان سلطنت شاه سليمان صفوي مرمت و بخش هايي به آن افزوده 
شد. ساختمان اين كاروانسرا مستطيل شكل و چهار ايواني است. مصالح به كار رفته در ساخت 
مهيار، سنگ و آجر است. در كاروانسراي مهيار 30 اتاق يكسان پنج  درچهار متري دورتادور 
حياط ساخته شده كه هريك داراي ايواني مجزاست. چهار اصطبل سراسري در چهار گوشه  
كاروانسرا قرار دارد. از مهم ترين ويژگي هاي كاروانسراي مهيار داشتن جلوخان است كه به 
بازار، قهوه خانه، مسجد و نانوايي متصل مي شده است. جلوخان ها كاربرد اجتماعي داشته اند 
و مكاني تجمع و برگزاري مراسم بوده اند. از ديگر امكانات اين كاروانسرا مي توان به آب انبار، 

آسياب و حمام اشاره كرد.

گردشگري روستايي ـ روستاي مهيار

آيسا اسدي �
اصفهان يكي از مقاصد مهم سفر در صنعت گردشگري ايران است؛ شهري 

كه توانسته در طول چند صد سال گذشته نظر سياحان و گردشگران 
بسياري را از داخل و خارج كشور به خود جلب كند. اصفهان از ديرباز جزو 
شهرهاي آباد ايران محسوب مي شد، اما در دوره صفوي شكوه و عظمتي 

خاص يافت كه تاكنون پابرجاست. 
كمتر گردشگر بين المللي را مي توان يافت كه به ايران سفر كند و به 

اصفهان نرود. اين شهر با  بناهاي تاريخي ارزشمند و جاذبه هاي فرهنگي و 
هنري بسيار، توانسته است نماينده بخشي از تاريخ و فرهنگ ايران زمين، 

در صنعت گردشگري كشور باشد. يكم آذر را روز اصفهان نامگذاري 
كرده اند،  هر چند خيلي مهم نيست كه چه روزي به نام اين شهر باشد. 

مهم اصفهان است و جاذبه هاي تاريخي و فرهنگي بي نظيرش كه هوش از 
سر هر گردشگري مي برد.

سياحت در ن
نگاهي به چند جاذبه  گردشگري شه
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گردشگري تاريخي ـ عمارت عالي قاپو
ــه منحصر به فرد و  ــارت عالي قاپو، نمون عم
ــي از عجايب معماري كاخ هاي عهد صفوي  يك
ــتور  ــل قرن يازدهم ه.ق به دس ــت كه  اواي اس
ــاه عباس اول ساخته شد. نام اين بنا   معاني  ش
ــه معني دروازه  ــي عمدتا ب ــه دارد، ول چندگان
عالي به مجموعه كاخ ها بوده است. اين قصر كه 
در عهد صفوي به نام هاي «خانه مباركه نقش 
ــد،  جهان» و «قصر دولت خانه» خوانده مي ش
ــوان ورودي مخصوص  ــه عن ــه اول ب در درج
ــار و در مراحل بعد  ــه دولت خانه و درب ــاه ب ش
ــتراحت  ــفرا، اس براي پذيرايي از مهمانان و س
ــيقي، تماشاي مراسم  ــنيدن موس و تفريح، ش

مختلف مذهبي و ملي، خاصه بازي چوگان از ايوان ستون دار آن، مورد استفاده قرار مي گرفته است. 
عالي قاپو داراي پنج طبقه است كه هر طبقه   تزئينات ويژه اي دارد. مهم ترين تزئينات اين بناي تاريخي، 

مينياتورهاي رضا عباسي، نقاش معروف عهد شاه عباس است.

آرامستان گردي ـ آرامگاه صائب تبريزي
ــراي  ــزي غزل س صائب تبري
ــن  ــم و بزرگ تري ــرن يازده ق
ــوب  ــاعر عصر صفوي محس ش
ــال 1081  ــود. صائب س مي ش
ــت و  ــان درگذش ه.ق در اصفه
ــخصي خود به خاك  ــاغ ش در ب
ــاري بناي  ــد. معم ــپرده ش س
ــه از دوران  ــگاه الهام گرفت آرام
صفوي است. اين آرامگاه داراي 
ايواني بسيار زيباست كه دو متر 
ــطح باغ باالتر ساخته شده  از س
است. قوس هاي جناغي شكل به 
همراه آيينه كاري هايي با طرح 
شطرنجي زيباترين تزئينات بنا 
ــده  ــاخته ش ــكيل داده اند. در مقابل ايوان آرامگاه، حوض و آبنماى بزرگى س را تش
ــتون دارد.  باالى قبر صائب، دو قبر  ــباهت فراواني به حوض عمارت چهل س   كه ش
 ديگر نيز هست؛ كه يكى متعلق به فرزند صائب و ديگري متعلق به يكي از نوادگان

اوست.

ترين  اصفهان

ــياري است كه  ــهر داراي پل هاي بس به دليل عبور زاينده رود از ميان اصفهان، اين ش
دو طرف اين رودخانه را به يكديگر متصل مي كند. هر چند امروز از آب و آباداني زاينده 
رود اثر چنداني باقي نمانده  ، اما پل هاي تاريخي آن كه برخي جزو شاهكارهاي معماري 

ايران است ، همچنان به اميد روزهايي پررونق استوار ايستاده اند. 
ــرق اصفهان واقع شده  و  ــتان، در ناحيه جي قديم و در چهار كيلومتري ش پل شهرس
ــت. پل شهرستان  ــده اس آن را قديمي ترين پلي مي دانند كه روي زاينده رود احداث ش
ــان اساس و  ــاس نظر باستان شناس ــت. براس از نظر معماري، فوق العاده جالب توجه اس
ــاختمان هاي روي آن از معماري دوره  ــد اما س ــانيان مي رس بنياد اين پل به دوره ساس

اسالمي متاثر شده  است.

نصف جهان 
شهر اصفهان به مناسبت روز اصفهان

موزه گردي ـ باغ موزه پروانه ها

پروانه ها  از زيباترين و ظريف ترين جانداران  طبيعت هستند. 
ــت، به  ــت هزار اس ــرات كه حدود بيس تنوع گونه هاي اين حش
همراه گوناگوني رنگ، شكل و اندازه، جهاني از زيبايي و ظرافت 

را به اين موجودات بخشيده است. 
باغ موزه پروانه ها در محدوده پارك طبيعي ناژوان  قرار دارد. 
براي دسترسي به اين پارك مي توان پس از پل وحيد و گذر از 

ميدان سهروردي، وارد جاده الفت  و سپس وارد پارك شد. 
ــيه رودخانه اين باغ، با بدنه سازي هاي  ــه نقطه از حاش در س
ــامل 2200 پروانه زيبا و  ــاب ش ــده تعداد 48 عدد ق ــام ش انج

رنگارنگ به نمايش گذاشته شده است.
ــاژوان  ــي ن ــارك جنگل ــي در پ ــات تفريح ــر امكان  از ديگ
ــكه هاي  ــي و كالس ــي خانوادگ ــار تفريح ــه  قط ــوان ب مي ت
ــواري،  ــت دوچرخه س ــازي،  پيس ــاي ب ــگري، زمين ه گردش
ــباب بازي، جاده  ــاالن، زمين اس ــارك بادي كودكان و بزرگس پ
ــاورزي ــاژوان و  بازار محصوالت كش ــاغ گل هاي ن ــالمت، ب  س

 اشاره كرد.
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ميثم اسماعيلي � 
ــم، اين دانش محاط  ــگري را علم بداني اگر گردش
ــت.  اين روزها  ــتي اس ــر دانش هاي جهان هس برديگ
ــخاص از آنها درباره  ــنجش فرهيختگي اش ــراي س ب
ــند، بلكه مي پرسند چقدر  ميزان مطالعه اش نمي پرس
سفر رفته است. گردشگري پيوندي تنگاتنگ با ديگر 
ــازيـ  حتي در  ــهري هم دارد، فرهنگس حوزه هاي ش
سطح چگونگي رانندگي  مردمـ  سبك زندگي، حقوق 
ــهروندي و... از اين دست موضوعات است. بسياري  ش
ــطه تبصره و قانون و  ــازي ها نه به واس از اين فرهنگس

اليحه كه به دليل وجود نهادهاي مردمي است.
ــازمان هاي  نهادهايي كه اتفاقا بيش از نهادها و س
ــت چرا كه اعتماد مردم  ــي مورد اقبال مردم اس دولت
ــت.  ــتر اس ــكلي طبيعي بيش به اين گونه نهادها به ش
ــا مردمي يا همان  ــه نهادهاي دولتي ي ــب اين ك جال
ــت  ــگري و محيط زيس ــا در حوزه گردش NGOه
بسيار فراوان است. فعاليت اين نهادها خارج از چرخه 
تصميم گيري دولت ها تاثير بيشتري بر مردم داشته و 
بنابراين راه رسيدن به اهداف تعيين شده اين نهادها 

را تسريع مي كند. 
ــا از لحاظ مالي  ــه اغلب اين نهاده ــر اين ك جالب ت
ــه را نه مديون دولت ها كه  ــتند و اين نكت تامين هس

به واسطه همت اعضاي خود دارند. 
ــت به قدري  ــته اس حاال يكي از اين گروه ها توانس

ــتان كشور شعبه  مورد اقبال قرار بگيرد كه در 31 اس
ــدازي اش فقط  ــروه كه از راه ان ــد. اين گ ــته باش داش
ــت» نام دارد و  ــذرد «رفتگران طبيع ــال مي گ يك س
ــدن در آن نياز به هيچ مدرك و سندي  براي عضو ش

نيست و فقط بايد طبيعت را از زباله ها پاك كرد. 
زباله داني طبيعت 

ــزان زباله در طبيعت  ــب زدن درباره مي براي نهي
ــت، حتي نياز  ــار و ارقامي نيس ــچ آم ــه هي ــازي ب ني
ــاي مازندران  ــتان زيب ــم طبيعت اس ــت بگويي نيس

ــازي از زباله ها نياز به يك قرن مجاهدت  براي پاكس
ــيه رودخانه هاي  ــا بوي تعفن جنگل ها و حاش دارد ي
ــت يك روز  ــالن را يادآوري كنيم، تنها كافي اس گي
ــفر كنيم تا ميزان زباله هاي رهاشده  به اين مناطق س
ــفر  ــم ببينيم يا اگر حوصله س در طبيعت را به چش
نداريد يك جستجوي ساده اينترنتي شما را به تلخي 
ــاند. اگر از سازمان هاي دولتي درباره  موضوع مي رس
ــازي طبيعت  ــده براي پاكس ميزان بودجه تعيين ش
ــتتان را نمي گيرد؛ چرا كه  ــيد هيچ رقمي دس بپرس
ــود ندارد، بنابراين  ــچ بودجه اي براي اين كار وج هي
ــت زباله ها  ــاك ماندن طبيعت از دس ــراي پ دو راه ب
ــازي كنيم تا طبيعت  ــد؛ اول اين كه فرهنگس مي مان
به دست گردشگران آلوده نشود يا دست به كار شويم 

و خودمان طبيعت ناپاك را پاكسازي كنيم. 
فيلمسازي براي فرهنگسازي 

فرهنگسازي مقدم است بر قانونگذاري. مثال اين 
ــت، اما شايد دم دست ترينشان  ــيار زياد اس گزاره بس
ــم رانندگي با باال بردن  ــد. ميزان جراي رانندگي باش
ــدان تغييري  ــي چن ــاي تنبيه ــا و قانون ه جريمه ه

نمي كند و فقط خالقيت رانندگان متخلف را در دور 
زدن قانون باالتر مي برد، اما فرهنگسازي در اين مورد 
ــاند. اين  ــادگي قانونگذار را به هدف خود مي رس به س
ــت. اين كه به  ــال به موضوع بحث قابل تعميم اس مث
ــدن طبيعت، به جاي  ــاي گاليه و فغان از آلوده ش ج
دست به دامن شدن دولت ها براي اجراي قانون هاي 
ــل هاي آينده   تنبيهي در آلوده كردن پيرامونمان نس
ــيله زباله ها آگاه كنيم.  ــت به وس ــب طبيع را از تخري
ــينما و  ــانه هاي موثري همچون س ــا رس ــوان ب مي ت

ــون ورزش و البته فوتبال  ــات فراگيري همچ تفريح
ــتفاده كرد و توده مردم را از اين فاجعه آگاه كرد.  اس
ــون «نارنجي پوش» فارغ از تمام  ــر فيلمي همچ تاثي
نقدها و تشويق هاي سينمايي اش بدون شك بيشتر از 
تصويب هر اليحه اي است. يا نگاه كنيد به تاثيري كه 
در شناخت يوز ايراني به واسطه فوتبال شده است. 

جمع آوري زباله دور باطل است؟
ــت به كارشدن است. اين كه در كنار  راه ديگر دس
فرهنگسازي، خودمان زباله هاي رها شده در طبيعت 

ــم. برخي معتقدند اگر عده اي اين  را جمع آوري كني
ــت را آلوده  ــه را انجام دهند و طبيع ــل نابخردان عم
ــهروندان به جمع آوري  ــي ديگر از ش ــد و گروه كنن
ــه بپردازند دور باطلي خواهد بود؛ چرخه معيوبي  زبال

كه نتيجه مطلوبي نخواهد داشت. 
بايد اين تالش ها همراه با برانگيختن حس مسووليت 
ــهروندان و جوامع محلي باشد تا مردم با  و آموزش ش
نقش خود در جهت توسعه پايدار وحفاظت از محيط 
ــود مگر  ــوند. اين امر محقق نمي ش ــنا ش ــت آش زيس
ــورت تخصصي و طبق  ــه نهادهاي مدني به ص اين ك
ــنامه ها و مرامنامه ها عمل كنند. بتازگي برخي  اساس
ــل با ديگر نهادها  ــند در تعام نهادهاي مدني درتالش
ــاهد اين  ــوي آموزش محوري حركت كنند تا ش به س
ــند و بر اين اميدند شهروندان به  چرخه معيوب نباش
جايگاهي برسند تا زباله كمتر توليد كنند و زباله اي در 
زمين ريخته نشود تاعده اي آن را جمع آوري كنند. 

رفتگران طبيعت 
ــوآوري راه اندازي اين گروه، حاصل تالش كاظم  ن
ــود. او پيش از راه اندازي اين گروه، به طور  نجاريون ب
ــا خانواده  ــردي همراه ب ــگام طبيعت گ ــخصي هن ش
ــت از زباله ــازي طبيع ــه پاكس ــدام ب ــتان اق  و دوس

مي كرد.  تا اين كه 28 خرداد 91 در بازديد از درياچه 
ــتان مازندران) هنگام پاكسازي زباله هاي  چورت (اس
آن منطقه با گوشي تلفن همراه خود از زباله ها عكس 
گرفت و در صفحه شخصي خود در فيسبوك منتشر 
ــبوك  ــتقبال كاربران فيس كرد. وي پس از ديدن اس
ــا، صفحه اي به نام «رفتگران طبيعت  از اين عكس ه
ــاعت  ــاد كرد. در چند س ــبوك ايج ــران» در فيس اي
نخست بيش از هزار كاربر اين صفحه را پسنديدند و 
ــته اوليه اين گروه شكل گرفت. اين صفحه  عمال هس

هم اكنون نزديك به ده هزار كاربر دارد.
ــازي اين گروه در بوستان  ــتين برنامه پاكس نخس
سوهانك (شرق تهران) انجام شد كه 70 داوطلب در 
ــپس پيرو درخواست  هاي زياد  آن شركت كردند. س
داوطلبان از شهرهاي ديگر براي هر استان يك گروه 
ــازماندهي برنامه هاي پاكسازي  ــد و س راه اندازي ش
محيط زيست آن  استان به گروه مربوط به آن استان 

واگذار شد. 
ــتان ايران اين گروه را دارند و در  هم اكنون 31 اس
ــازي انجام  ــت كم يك برنامه پاكس هر يك از آنها دس
شده است. جالب اين كه برخي چهره هاي مشهور هم 
ــته اند تا ديگران را ترغيب به انجام  به اين گروه پيوس
ــي كنند. يكي از تازه ترين اين چهره ها  چنين فعاليت
ــت، او از تازه ترين اعضاي اين گروه  ــي كريمي اس عل

است. 

نام استانرديف
تعداد مناطق 
پاكسازى شده

15تهران1
10گيالن2
9همدان3
8چهارمحال وبختيارى4
6خراسان رضوى5
6خوزستان6
5اردبيل7
5فارس8

5كردستان9
5آذربايجان غربى10
4مازندران11
4قزوين12
4يزد13
4البرز14
3اصفهان15
3كرمانشاه16
2قم17
2آذربايجان شرقى18
2لرستان19
2كرمان20
2سمنان21
2هرمزگان22

رفتگران طبيعت در كمتر از
 پنج ماه موفق به پاكسازي بيش از
 صد منطقه در 22 استان شده اند

طبيعت زيبا
طراوت 

گردشگرى
طبيعت زمانى مى تواند جاذبه 

گردشگرى شود كه پاكيزه باشد
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يك فنجان چاي با آندرس هوگارد، سفير دانمارك، درباره ديدني هاي ايران 

جاى گردشگرى ايران در اينترنت خالى است
 � عماد عزتي

نام دانمارك چه چيزي را به ذهنتان مي آورد؟ دوستداران فوتبال 
ــهور اين  ــت هاي مش ــتي را رديف كنند از فوتباليس مي توانند فهرس
ــش در يورو 92 و البته  ــور،  برادران الدروپ، قهرماني دراماتيك كش

پيتر اشمايكل. 
ــي و البته خوراكي  ــر دانمارك ــم احتماال ياد پني ــردم عادي ه م
ــي مي افتند، اما فكر  ــيريني دانمارك ــرش ميان ايرانيان ش معروف ت
ــران به ياد چيزي مي افتند؟  ــنيدن نام اي مي كنيد دانماركي ها با ش
ــگري ايران را مي شناسند؟ چه چيزي از ايران  كدام جذابيت گردش
ــور مشهور شده است؟ اينها بخشي از سواالتي  است كه با  در آن كش

سفير اين كشور در ايران مطرح كرديم.
ــورهاي  ــوگارد كه پيش از ايران در كش ــتين ه آندرس كريس
عربستان سعودي و روسيه و پاكستان فعاليت ديپلماتيك داشته 
ــغول به انجام  ــت در تهران مش ــال اس حاال نزديك به چهار س
ــت. همين زمان نسبتا زياد است كه توانسته  ماموريت خود اس
ــرزمين  ــاي اين س بخوبي ايرانيان را درك كند و فرصت تماش

كهن را داشته باشد.
ــت بايد بدون عجله و با فكر درباره   خودش هم معتقد اس
ــانه ها مي آيد، برخورد كرد و نبايد مقهور  اخباري كه در رس
رسانه هاي غرب شد. حرف از سياست نبود،  با او در باغ سفارت 
ــديم به چاي و قهوه اش و حرف هايش  قدم زديم، مهمان ش
ــگري ايران و مردمانش. با وجودي  درباره جاذبه هاي گردش
ــال است  در ايران فعاليت مي كند، كمتر كلمه  كه چهار س

فارسي است كه او بتواند براحتي ادا كند.
براي ايران حوصله كنيم 

هوگارد مي گويد: ايران كشوري است كه بايد با حوصله 
ــرد و نمي توان صرفا با  ــك درك ك ــت آن را از نزدي واقعي
ــانه ها درباره آن قضاوت كرد. نه صرفا  توجه به اخبار رس
درباره ايران كه درباره فرهنگ و مردمان هر كشوري در 

هر جغرافيايي اين نكته صدق مي كند. 
ــت كه مي تواند  ــگري يكي از آن چيزهايي اس گردش
ــگري در  ــانه ها را از ميان بردارد. گردش ــوء رس اثرات س
واقع نوعي ارتباط بين فرهنگ ها است. از طرفي فرهنگ 

 كهن ايرانيان مي تواند بهترين انگيزه براي ارتباط دو كشور 
باشد.

ــته و  ــنايي داش  هرچند  هموطنان من با فرهنگ ايران آش
ــلمان مثل ايران اطالعات زيادي دارند، اما  ــورهاي مس درباره كش

ــگري دو تمدن را به  ــتفاده از جاذبه هاي گردش بازهم مي توان با اس
يكديگر بيشتر نزديك كرد وزمينه ساز گسترش فرهنگ ها شد.

اينترنت به كمك گردشگري نيامده است
ــنايي هموطنانش از ايران و تمدن آن  ــفير دانمارك درباره آش س
ــفر  مي گويد: حدود دو قرن پيش جهانگردي از دانمارك به ايران س
كرده و خاطرات سفرش را به صورت يك سفرنامه منتشر كرده است 
ــور دانمارك محبوبيت بسيار زيادي دارد؛  ــفرنامه در كش كه اين س
ــگري و البته كتابخواني درباره  ــتر عالقه مندان گردش بنابراين بيش

كشور ايران بسيار مطالعه كرده اند. 
هر ساله به مناسبت سالگرد سفر اين جهانگرد، سفارت دانمارك 
ــنايي  ــاز آش ــمي فرهنگي برگزار مي كند كه زمينه س در ايران مراس
ــاد و خاطره اين  ــتن ي ــتر دو ملت و البته زنده نگهداش ــه بيش هرچ

ماجراجوي قديمي باشد.
ــت: ثبت خاطرات توسط گردشگران مي تواند   هوگارد معتقد اس
به عنوان راهكاري براي جلب نظر ديگران به نقطه اي خاص از جهان 
ــفانه در مورد ايران ضعف هاي بسياري در اين زمينه  ــد كه متاس باش
ــود دارد و در دنياي مجازي خاطرات زيادي درباره ايران به ثبت  وج
ــتر گردشگران دانماركي كه از  ــيده است هر چند  خاطرات بيش نرس
ايران ديدن كرده اند، ابتدا با اشاره به مهمان نوازي مردم ايران شروع 
مي شود و بعد از آن تازه نوبت به جاذبه هاي تاريخي و طبيعي كشور 
ــود و جالب اينجاست كه وقتي خاطرات گردشگران دانماركي  مي ش
ــوان اولين تجربه در اوايل  ــه مي كنيد همين موضوع به عن را مطالع

سفرشان از ايران قيد شده است.
 هم اكنون اينترنت به عنوان ابزاري براي تعيين مقصد گردشگري 
ــگران و ماجراجويان قرار گرفته حال آن كه  جهان در اختيار گردش

هنوز در اين دنياي مجازي خبري از واقعيت بي نظير ايران نيست 
ــراف ايران از فرصت  ــورهايي اط ــده  كش و همين موضوع باعث ش

استفاده كنند و نظر گردشگران را به خود جلب كنند.
سرمايه گذاري روي تمدن باستاني 

ــران مي افزايد:  ــاره به جاذبه هاي اي ــام دانماركي   با اش ــن مق  اي
ــگران جهان مشهور است، اما  ــتر گردش هر چند ايران در ذهن بيش
صنعت گردشگري ايران بايد توانايي هاي خود را بخوبي درك كرده 

و سپس براي توسعه برنامه ريزي كند.
ــذاب براي  ــواحل ج ــوري با س ــوان كش ــران را نمي ت ــال اي  مث
ــواحلي منحصربه فرد  ــي اگر س ــت حت ــگران خارجي دانس گردش
ــراي جلب نظر  ــور ايران ب ــد چون قوانين جاري كش ــته باش داش
ــگران اروپايي كه به دنبال استفاده از سواحل ديگر كشورها  گردش
ــي كه بدون  ــت در حال ــي ايجاد كرده اس ــتند محدوديت هاي هس
ــواحل ايران وارد اين  ــتفاده از س ــگري براي اس ترديد هيچ گردش
ــالع دارد بنابراين  ــن كامال اط ــد چون از قواني ــور نخواهد ش كش
ــگران  ــواحل براي جلب نظر گردش ــگري ايران در س هرچه گردش
ــاز نيست. در صورتي  ــرمايه گذاري كند به عقيده من زياد كارس س
كه مسئوالن گردشگري ايران مي توانند روي طبيعت و چهارفصل 
ــرمايه گذاري ــتاني آن بخوبي س ــران و البته تمدن باس ــودن اي  ب

كنند.
غذا، خاطرات شيرين ايران 

يكي از بهترين خاطرات اقامت من در ايران مربوط به مزه كردن 
خوراكي هاي ايراني است. هرچند برخي از خوراكي ها و البته مواد 
اوليه استفاده شده در مواد غذايي توليد كشور دانمارك طرفداران 
بسياري در ديگر نقاط جهان دارد، اما مزه غذاهاي ايراني واقعا خوب 
 است و مي تواند به عنوان جاذبه اي در گردشگري از آنها استفاده

كرد.
ــت و پس از آن  ــنجان اس بهترين غذاي ايراني براي من فس
ــت، هر چند هنوز رستوران هايي  كباب هاي ايراني بي نظير  اس
ــگران  ــه غذاهاي فرنگي در ايران ارائه مي دهند براي گردش ك
ــگران عالقه مند هستند  ــت چون بسياري از گردش كافي نيس
گاهي در مقصد سفر خودشان، طعم غذاهاي ديگر سرزمين ها 
ــران بايد به اين موضوع  ــگري اي ــز تجربه كنند كه گردش را ني
ــگران عالقه مند به خوردن كباب و  توجه كند چون همه گردش

غذاهاي ايراني براي تمام مدت اقامت خود نيستند.
ــهرهاي كرمان، شيراز، اصفهان، كاشان، زنجان،  هوگارد به ش
ــگري بين  ــاره مي كند كه در صنعت گردش ــهد و قم اش زابل و مش
ــطه جاذبه هاي تاريخي آنها بسيار  ــگران بين المللي به واس گردش
ــگري ايران  ــتند، اما بايد براي ديگر جاذبه هاي گردش معروف هس
ــگران آنها را نيز بشناسند و به  نيز تبليغاتي صورت بگيرد تا گردش

آنجا سفر كنند.
جاده هاي خوب، رانندگان بد

ــتاندارد بوده و داراي كيفيت بسيار مناسبي  جاده هاي ايران اس
ــگران است، اما درباره رانندگي در ايران بايد نظر  براي تردد گردش
ــاوت از آنچه من تاكنون ديده بودم،  ــي داد چون كامال متف متفاوت

است.
ــته كننده است و از سوي ديگر  ــهر تهران بسيار خس ترافيك ش
رانندگان ايراني با شرايط موجود خودشان را وفق داده اند و با اين 
شرايط هيچ مشكلي ندارند، اما اگر افرادي مثل من در خيابان هاي 
ايران رانندگي كنند قطعا هم براي خود دردسر درست مي كنند و 
هم براي ديگران چون به طور كلي نحوه رانندگي در ايران منحصر 

به خود ايراني هاست.
ديپلمات سرخپوش

ــاي فوتبال ايران را دنبال مي كنم و يكي  ــار مربوط به تيم ه اخب
ــتم و مي دانم  افراد بسياري  ــپوليس هس از عالقه مندان به تيم پرس
ــوط به بازي هاي فوتبال را  ــطح جهان همانند من اخبار مرب در س
ــاب باز كرد و  دنبال مي كنند بنابراين مي توان روي اين عالقه حس
ــابقات داخلي و بين المللي سفر ده ها هزار گردشگر  با برگزاري مس

را چه داخلي و چه خارجي برنامه ريزي كرد.
ــاكنان اين كره خاكي با واقعيت تمدن  ــياري از س هم اكنون بس
ايران آشنا نيستند كه مي توان با استفاده صنعت گردشگري و البته 

جاذبه هاي ايران شرايط اين آشنايي را فراهم كرد.
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ــزان به  من  در لوي
ــالگي  دنيا آمدم و تا ده س
ــدم. بعدها  ــم در اين منطقه بزرگ ش ه
ــاكن  ــه اكباتان رفتيم و اكنون هم س ب

سعادت آباد هستم.
ــتم و بايد  ــفر هس من خيلي اهل س
بگويم تقريبا همه شهرهاي ايران 
ــده ام. بي اغراق بيش از 90  را دي
درصد از قسمت هاي مختلف 
ــده ام و معتقدم  ايران را دي
ــهرهاي ايران  بعضي از ش
ــد ديده  ــان كه باي آن چن
ــل همدان.  ــده اند ، مث نش
همه ما مي دانيم همدان با 
ــگاه بوعلي و باباطاهر و  آرام
غار عليصدر و... شهري ديدني 
است و قابليت بااليي براي جلب 
توريست دارد، ولي عجيب است كه 
ــهر مي آيند و  فقط تعداد كمي  به اين ش
ــيراز و اصفهان، كمتر گردشگر  برخالف ش
ــود. در حالي كه  خارجي در همدان ديده مي ش
ــگر هاي خارجي اين شهر زيبا  ــت، گردش حيف اس

ــاله اينجاست كه حتي ايراني ها نيز  را نبينند. مس
زياد به اين شهر سفر نمي كنند و معموال كساني 
مسافر همدان هستند كه به نحوي اين شهر را 

مي شناسند. 
ــران طبيعت زيبايي  ــهرهاي اي بعضي از ش
دارد، مثل شمال كشور كه جنگل ها و درياي 
ــهرهاي ايران آثار  ــي دارد، بعضي از ش زيباي
ــيراز  ــي ديدني دارد مثل اصفهان و ش تاريخ
ــتند، مثل كيش.  و بعضي ديگر تفريحي هس
ــفرهايم   به حرف دلم گوش  من در انتخاب س

مي كنم و به آن شهر سفر مي كنم. 
راستش اگر بخواهم بگويم كدام شهر را بيشتر 
براي سفر انتخاب مي كنم، در وهله اول شمال كشور 

است و بعد كيش و شيراز.
ــت قرار دادم،  ــمال را در اولوي ــل اين كه ش  دلي
ــادي دارم، آن  ــه طبيعت عالقه زي ــت كه ب اين اس
ــبزه و دريا. البته،  هم طبيعتي از جنس درخت و س
ــت كه كويرگردي را رد  صحبتم به اين معني نيس
ــت  ــفر بايد ببيند دوس كنم. به نظرم هر كس در س
دارد به كجا برود و دلش كجا آرام مي گيرد. ممكن 
ــي ده روز با تور به كوير برود و اين اتفاقا  ــت كس اس

زيباترين سفر او باشد.
ــتان را هم به  ــار عالقه به طبيعت، كوهس در كن
ــيار دوست دارم. در مناطق  خاطر زيبايي هايش بس
ــور ما مثل سنندج، مريوان، كردستان و...  غرب كش
ــتان و طبيعت با هم آميخته شده  و زيبايي  كوهس

متفاوتي ايجاد كرده  است . 
ــن جذابيت دارد كه  ــتان در نظر م آنقدر كوهس
ــبالن و... حتي به ديدن  ــالوه بر ديدن دماوند، س ع
ــه ام و آنقدر ديدن  ــته كوه هاي هيماليا هم رفت رش
درياي شمال و درياي جنوب برايم جذاب است كه 
حتي به ديدن درياي مديترانه، سياه، اقيانوس آرام 

و...  هم رفته ام.   
ــفرهايم به دنبال  ــتم كه در س من اهل اين نيس
ــاص و بكر  ــق خيلي خ ــتاها يا مناط ــف  روس كش
ــم. البته چنين جاهايي را هم ديده ام. موقعيت  باش
ــته  ــفرهاي زيادي داش كاري من ايجاب مي كند س
ــفرها به مناطق متفاوت و  ــم و اتفاقا در اين س باش
ــايد خودم  ــه ام، مناطقي كه ش ــاص زيادي رفت خ
ــم. مثال در زابل به  ــچ گاه به ديدن آنها نمي رفت هي

ــيار عجيب  ــتايي بس ــتاي قلعه نو رفتم. روس روس
ــال پيش باز  ــاوت كه قدمت آن به 7000س و متف
ــتايي مي روي  ــردد. همين كه بداني به روس مي گ
ــت كه پابرجاست، حتما برايت  ــال اس كه 7000س
ــود. اين روستاي مرزي شرايط  هيجان انگيز مي ش
سوق الجيشي دارد و بافت بلوچي بر آن حاكم است. 
روستاي قلعه نو مردمان مهمان دوستي دارد. البته 
ــتايي ها مردمان خونگرم و مهمان نوازي  اصوال روس
ــتند به همين دليل مسافران احساس غريبي   هس
ــيله سفرهايم، خودم را به  نمي كنند. در انتخاب وس
هواپيما محدود نمي كنم. شمال و شهرهاي نزديك 
ــخصي ام   و جنوب كشور را معموال  را با خودروي ش

با هواپيما مي روم. خيلي هم فرقي نمي كند.
ــفرم را در هر صورت  ــفر هستم و س  من اهل س
مي روم. چه خارجي، چه داخلي و چه نزديك و چه 
ــته باشم و چه پول نداشته باشم،  دور، چه پول داش
ــم و چه در چادر  چه از قبل جايي را مهيا كرده باش
بخوابم. مهم اين است كه بروم و ببينم و دقيقا همين 
ــفارش مي كنم. شما هم به سفر  را به هموطنانم س
برويد، تحت هر شرايطي كه شده ،  زيرا تجربه هاي 

ارزشمندي به دست مي آوريد.
ــي كه در  ــي از دقيق ترين جمالت ــدم يك معتق
ــفر شنيده ام، اين است كه  طول زندگي ام درباره س
مي گويند: بسيار سفر بايد، تا پخته شود خامي. من 
ــفر مثل يك دانشگاه كامل است كه به  باور دارم س
فرد درس ها و تجربه هاي زيادي را آموزش مي دهد 
ــيب  ــر چيز به خود ما آس ــش از ه و دوري   از آن بي
ــاند. زيرا خودمان را از يك موقعيت پرفايده  مي رس
ــت مثل پول  ــرده   و به  داليل ريز و درش ــروم ك مح
ــات و... تجربه هاي بزرگي را از  ــختي راه، امكان و س

دست داده ايم.

سه شنبه 5   آذر  92   شماره   125 سرزدن به خانه پدري

سفر يك دانشگاه است
مهدي امين خواه، بازيگر
براي كسب تجربه تحت هر شرايطي به سفر مي رود

نظر و پيشنهاد خود را به نشاني: 
تهران، بلوار ميرداماد،  جنب مسجد الغدير  

 روزنامه جام جم يا پست الكترونيكي  
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هستى يزدان پناه �
  اگر به خارج از كشور سفر مي كنيد قبل از عزيمت سالمت 
عمومي مقصد را بررسـي كنيد و چنانچه واكسـن هاي خاصي 
براي آنجا الزم است،   بزنيد. با توجه به مقصد سفر و مدت زمان 
اقامت در آن، مصونيت داشـتن درخصوص موارد زير پيشنهاد 
مي شود (اگرچه برخي از آنها نمي تواند براي نوزادان و كودكان 
مورد استفاده قرار بگيرد): واكسن هپاتيت A   و  B، واكسن تب 

زرد، واكسن حصبه (تيفوئيد)  و واكسن هاري. 
يكـي از بيماري هـاي كشـنده اي كه هر سـال جـان صدها 
كودك را مي گيرد ماالرياست. سعي كنيد تا حد امكان از سفر 
به مناطقي كه احتمال ابتال به آن وجود دارد، به همراه فرزندانتان 

خودداري كنيد.
بيشـتر مشـكالت سـالمتي كه تا به حال در خصوص كودكان 
در حين سـفر گزارش شـده، مربوط به اسـهال، ماالريا، تصادف   
با وسـايل نقليه و حوادث آبي بوده اسـت. اسـهال و بيماري هاي 

گوارشي بيشتر از بيماري هاي ديگر هنگام سفر، كودكان را گرفتار 
مي كند؛ چراكه بچه ها دست خود را بيشتر در دهانشان مي گذارند 
و بدنشـان نسـبت به خيلي غذاها و آشاميدني ها حساس است و 
بدن آنها بيشتر از زماني كه بزرگساالن دچار اسهال مي شوند، آب 
بدن خود را از دست مي دهند. مرتبا مواظب حفظ آب بدن كودك 
خود باشـيد و اين كار را با خوراندن مايعات كافي و سـالم انجام 
دهيد. سـعي كنيد از بطري هاي آب كارخانه اي و يا آب جوشيده 
استفاده كنيد. در نوزادان، تغذيه با شير مادر، بهترين راه كاهش 

بيماري هايي است كه منشأ آب و غذايي دارد.
حيوانات براي بچه ها بسيار جذاب هستند و بچه ها همواره به 
سمت آنها گرايش پيدا مي كنند، به همين دليل احتمال اين كه 
توسط آنها گزيده شوند، نوك بخورند  يا نيش زده شوند، بسيار 
زياد است. گاز گرفتن حيوانات ممكن است سبب انتقال بيماري  
هاري شـود. پس تا آنجا كه امكان دارد كودكان را از حيوانات 

دور نگه داريد.

اگر در طول سـفر   به اسـتخر، دريا، پارك هاي آبي  يا هر نوع 
منطقه آبخيزي مي رويد، قانون نخسـت آن اسـت كه هرگز به 
بچه ها اجازه ندهيد تا به تنهايي وارد آب شوند، حتي اگر كامال 
به شنا   مسلط هستند   بايد تمام مدت جليقه نجات به تن داشته 
باشند. همچنين مهم است كه بدانيد آبي كه كودكان بدان وارد 
مي شوند، داراي مواد شيميايي مضر  يا ستاره دريايي هست يا 
نه. آبهاي خيلي سرد، آبهاي روان (مانند رودخانه ها) و افتادن 

ناگهاني در آب براي بچه ها شديدا منع مي شود.
برداشـتن برخـي داروها چون آنتي هيسـتامين ، مسـكن  ، 
داروهـاي ضداسـهال و مـواردي از ايـن قبيل الزم اسـت؛ اما 
 توجه داشـته باشـيد كه شماره يكي از پزشـكان معالج خود  
 يـا كودكتان را به همراه داشـته باشـيد تا در صـورت بروز هر 
مشكلي ابتدا با وي مشورت كرده و سپس از اين داروها استفاده 

كنيد.
هميشـه يـك كاله با لبه پهـن و كرم ضدآفتـاب با حداقل 
SPF30 برداريد تا پوست كودك را از اشعه هاي مضر خورشيد 
محفوظ داريد. آفتاب سوختگي مي تواند لذت هر سفري را تلخ 
كند و از بين ببرد. اسـتفاده از عينك هاي آفتابي مناسـب نيز 

براي كودكان به اندازه بزرگساالن نياز است.

سياحت از روي كالسكه
الزم است در سفر توجه خواستي به نيازهاي كودكان شود


