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شهر  هزاران  بهار را ببينيم
نگاهى به جاذبه هاى گردشگرى چابهار كه هنوز براي مسافران ايرانى ناشناخته مانده است
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جايزه براي محيط زيست كلمبيا
ــي كلمبيا، جايزه  ــگري در مناطق جنگل ــك مجتمع گردش ي
ــت گردشگري حافظ محيط  زيست جهان را به خود  مقصد نخس
اختصاص داد. اين مجتمع گردشگري كه «چسپيك بي» نام دارد 
ــت، با در نظر گرفتن ــده اس  و در مناطق جنگلي كلمبيا واقع ش

ــوي سازمان بين المللي «دوست گردشگري سبز»  11 عامل از س
جايزه مقصد نخست گردشگري حافظ محيط  زيست يا سبز جهان 
ــنواره هاي  ــاله ميزبان جش را به خود اختصاص داد.  كلمبيا    هر س
ــگر را جذب اين كشور مي كند. بر  ــت كه هزاران گردش زيادي اس
ــگري، كلمبيا در  ــازمان بين المللي گردش ــاس گزارش هاي س اس
سال هاي اخير از نظر جذب گردشگر يكي از پنج كشور برتر منطقه 

آمريكاي جنوبي بوده است./ خبرگزاري فرانسه

فقط 1025 هتل در ايران داريم
ــزار و  419 تخت، همه   ظرفيت  اقامتى هتل هاى يك تا   215ه
پنج ستاره، هتل آپارتمان ها و مهمان پذيرهاى كشور بدون شمارش 
ــازمان  ــت كه در س ــت، البته اين آمارى اس متل ها و پانسيون هاس
ميراث فرهنگى و گردشگرى وجود دارد و اندكى هم با آمار جامعه  

هتلداران ايران در تناقض است.   
جامعه   هتلداران ايران، آمار يك هزار و 87 هتل در سراسر كشور 
ــر گرفتن هتل هاى مناطق آزاد ثبت كرده، در حالى  كه  ــا در نظ را ب
در سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى آمار يك هزار و 25 هتل از 

يك تا پنج ستاره موجود است.  / ايسنا 

چهارمحال ميزبان «شهر برفي»  مي شود
ــنواره  «شهر برفي» همزمان با دهه  فجر در شهر توريستي  هفتمين جش

كوهرنگ برگزار مي شود. اين خبري است كه معاون گردشگري اداره 
ــگري چهارمحال و بختياري مي گويد.    كل ميراث فرهنگي و گردش
به گفته حيدر صادقي، همزمان با آغاز مسابقات ورزش هاي زمستاني، 
جشنواره  شهر برفي در اين شهرستان برگزار مي شود .  در اين جشنواره، 
ــه روز رقابت  ــته 35 گروه پنج نفره به مدت س ــال هاي گذش مانند س
ــوم ، صنايع دستي و فرهنگ مردم  مي كنند  ضمن اين كه آداب و رس
ــابقه قرار بگيرد.  اداره كل گردشگري  نيز مي تواند جزو محورهاي مس
ــل پاييز را براي  ــتاگردي در فص ــال و بختياري، برنامه  روس چهارمح
گردشگران و مردم اين استان برگزار كرد و براي فصل زمستان نيز اين 

اداره كل در كنار برگزاري جشنواره  شهر برفي پرداختن به ستاد تسهيالت 
سفرهاي زمستاني و نوروز را در دستور كار دارد./ ايسنا

حضور در نمايشگاه هاي جهاني
ــازمان  ــگري ايران،  س ــعه گردش ــراي توس ب
ــگري هم بايد در دنيا حضوري فعال داشته  گردش
ــد؛ از جمله در نمايشگاه هاي مختلف جهاني  باش
ــد تا ذهنيت نادرست  ــته باش حضوري مثبت داش

جهانيان را نسبت به ايران تغيير دهد.
ــگري  ــگاه گردش ــه نمايش ــال س ــا پايان س ت
ــود، اما هنوز نحوه حضور  بين المللي برگزار مي ش
ــه مرجع رايزني هاي  ــگاه ها ك ايران در اين نمايش
ــگر  ــرده فعاالن اين صنعت براي جذب گردش فش

بيشتر است، مشخص نيست.
ــالن (Bit) و  ــپانيا (fitur)، بيت مي ــور اس فيت
ــگاه مهم و  ــه نمايش ــن (ITB) س ــي برلي آي تي ب
ــگري در عرصه بين المللي است  تاثيرگذار گردش
ــال آينده ميالدي، يعني  كه در ماه هاي ابتدايي س
ــت در سه ماه پاياني سال جاري خورشيدي  درس

برگزار مي شود.
ــگاه، فيتور اسپانياست كه از  ــتين نمايش نخس
ــگري در بازار  ــگاه هاي گردش ــن نمايش بزرگ تري
ــپانيا و پرتغال و يك نمايشگاه  آمريكاي التين، اس
ــان، تور اپراتورها  ــگري براي بازارياب مرجع گردش
ــگري جهان  ــوع فعاالن صنعت گردش و در مجم
ــه از فراخوان كانون  ــمار مي رود.  آن گونه ك به ش
ــد، ايران قرار  ــردي برمي آي ــي و جهانگ اتومبيلران

است در اين نمايشگاه شركت كند و در قالب يك 
فراخوان از آژانس ها و شركت هاي فعال در زمينه 
ــگر خواسته است در صورت تمايل با  جذب گردش

كانون همكاري كنند.
ــگاه بين المللي  ــالن» ايتاليا نمايش ــت مي «بي
ــيزدهم تا پانزدهم  ــه  روزهاي س ــت ك ديگري اس
ــود  ــهر برپا مي ش فوريه 2014 ميالدي در اين ش
ــنتي يكي از نمايشگاه هاي مورد عالقه  و به طور س

ايران براي جذب گردشگران اروپايي بوده است.
نمايشگاه «آي تي بي برلين» سومين نمايشگاه 
بين المللي باقيمانده تا پايان سال جاري است كه 
ــارس 2014 ميالدي در  ــاي پنجم تا نهم م  روزه
ــود و از نمايشگاه هاي اثرگذار در  آلمان برپا مي ش

صنعت گردشگري جهان به شمار مي رود.
ــور در اين  ــي براي حض ــوز فراخوان ــه هن البت
ــه بخش دولتي  ــته ب ــگاه از نهادهاي وابس نمايش
ــركت هاي بخش خصوصي  ــگري براي ش گردش
ــت، اما آن گونه كه علي حاجي  ــر نشده اس منتش
شيزري، مديركل دفتر گردشگري خارجي سازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گفته، 
ــت ايران حضور پررنگي در اين  تصميم بر اين اس

نمايشگاه داشته باشد.
ــركت در  ــا تدوين آيين نامه ش ــال ب ايران امس
ــگري، 11 نمايشگاه  ــگاه بين المللي گردش نمايش
ــت دار براي حضور و  ــوان بازارهاي اولوي ــه عن را ب
معرفي جاذبه هاي گردشگري ايران انتخاب كرد، 
ــاص نيافتن  ــيزري، اختص ــا به گفته حاجي ش ام
ــور ايران در اين  ــب مانع  حض بودجه ارزي مناس

نمايشگاه ها شد.

يادداشت

لنگه كفش ها چقدر مهربان
چقدر همزبان يكديگرند
يكي كه پير مي شود
 ديگري زمينگير مي شود
لنگه كفش ها بدون هم سفر نمي روند
لنگه كفش ها باهم اند

از سپيده تا شب سياه 
لنگه كفش ها، آه لنگه كفش ها

گردش به دور جنايت
ــت، هرچند اين  ــگري نيس درآمدزايي تنها هدف گردش
هدف جزو پايه هاي كاري طرفداران سفر است، اما اين دليلي 
نمي شود تا براي هر اتفاقي «تور» راه انداخت و عده اي را به 
ديدن و گردش برد. بسياري از گونه هاي گردشگري مديون 
ــت. اين كه برنامه ريزان در  ــازي و به روز بودن اس معاصرس
ــان را  ــافر خود خدماتش ــن عرصه منتظرند تا با ذائقه مس اي

تغيير دهند.
ــگري ايران مغفول  ــن نكته مثبت، در عرصه گردش  همي
ــت كه هيچ گونه خالقيتي در جهت تعيين مقصد  مانده اس
سفر به خرج نمي دهد و مسافران ايراني هنوز كه هنوز است 

سفر را معادل رفتن به شمال مي دانند.
اما اين معاصرسازي ها   دارد به جاهاي خطرناكي مي رسد، 
اين كه حاال طرفداران گروه هاي خطرناكي همچون القاعده 
ــبك و شيوه خود  ــده اند، هر چند به س هم وارد اين عرصه ش
ــگري  ــو اندك) از بازار گردش ــهمي (ول ــايد بتوانند س تا ش
ــند. مقامات امنيتي بريتانيا بتازگي خبر  ــته باش جهان داش
ــكل گيري نوع تازه اي از گردشگري در اين كشور دادند  از ش
كه سوريه را مبدل به مقصد گردشگري براي تروريست هاي 
حامي القاعده در بريتانيا كرده است. باور مي كنيد؟ برگزاري 

تور براي ديدن جنايت هاي سوريه!
اندرو پارك، مديركل MI5 در كميته امنيت ملي مجلس 
نمايندگان بريتانيا گفته است در حال حاضر سوريه به مقصد 
ــت كه با هدف  همكاري با  ــده اس ــاني تبديل ش جذاب  كس
ــت هاي اين  القاعده و در حمايت و همدردي با پيام تروريس

گروه به اين كشور سفر مي كنند.
به هر حال، براي حاميان تروريسم در دنيا اين روزها جايي 
ــوريه پيدا نمي شود، چراكه قصد آنها از سفر ديدن  بهتر از س

خونريزي و آشوب و ويرانه هاست.

الگوهاي رفتاري در  گردشگري
ــوري نمي تواند خود  ــان امروز هيچ فرد يا كش در جه
ــان، افرادي كه در  ــران بداند. در اين مي ــاز از ديگ را بي ني
ــفير فرهنگي  ــردي فعاليت مي كنند و س ــه جهانگ عرص
ــوند، در ارتباط مستقيم با مردم ديگر  كشور تلقي مي ش
كشورها هستند. از اين نظر، آشنايي شاغالن اين صنعت 
ــاري» بويژه مطابق با  ــرت و الگوهاي رفت با «آداب معاش

ــت. كتاب آداب  ــيار ضروري اس ــب موفقيت بس معيارهاي بين المللي براي كس
معاشرت و الگوهاي رفتاري در صنعت گردشگري از بخش هاي متنوعي تشكيل 
ــت جهانگردي مفيد ــاغل در بخش هاي مختلف صنع ــه براي افراد ش ــده ك  ش

خواهد بود.اين كتاب را انتشارات مهكامه سال 1391 به چاپ رسانده است.

گردشگري فرهنگي
ــيني براي  ــه عنوان جانش ــدت   مديدي ب ــا م موزه ه
ــگري انبوه خدمت كرده اند.  ــفر بويژه پيش از گردش س
ــترك دكتر  ــگري فرهنگي» تاليف مش ــاب «گردش كت
ــوي و علي باقري كشكولي در فصل هايي  ميرنجف موس
ــگري  ــم انداز و گردش همچون «فرهنگ، اكولوژي، چش
ــگري  ــيقي و تئاتر در گردش ــش موس ــي»، «نق فرهنگ

ــي»، «موزه ها و  ــگري فرهنگ ــنواره ها و رويدادها در گردش ــي»، «جش فرهنگ
ــتي و گردشگري فرهنگي» تدوين شده  ــگري فرهنگي» و «صنايع دس گردش
ــارات آراد در ــگري فرهنگي از سوي انتش ــت كتاب گردش ــت. چاپ نخس  اس

323 صفحه و با شمارگان هزار نسخه  سال 1391 منتشر شده است.
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 � علي محزون
ــنويم بي فاصله منتظر  ــر زمان نام بيمه را مي ش ه
ــل ماهيت بيمه  ــتيم. اين ذهنيت به دلي ــه  هس حادث
است؛ تضميني كه قرار است خيال آدمي را از حوادث 
ــوده كند، اما اين اتفاق فقط  ــنگينش آس و تبعات س
محدود به وسايل نقليه، تصادفات، آتش سوزي، دزدي 
يا از كارافتادگي نمي شود. سفر هم سرشار از حوادثي 
است كه مي تواند بهترين خاطرات را به سياه ترينشان 

تبديل كند. 
ــگري در جهان  ــا گردش ــت بيمه ب ــگاه صنع جاي
ــن دو با همكاري  ــت و اي ــده اس جايگاهي تثبيت ش
ــته اند تعداد بيشتري از مسافران  تنگاتنگشان توانس
ــفر كنند. همكاري ميان  ــوده راهي س را با خيالي آس
مراكز اقامتي و رستوران ها، خطوط هواپيمايي و مراكز 
ــي، از  ــگران در جوامع ورزش تفريحي، حضور گردش
موارد ارتباط صنعت گردشگري و صنايع زيرمجموعه 
ــت كه  ــتر نيس ــت، اما تقريبا يكي دو دهه بيش آن اس
ــگري توانسته به صورت جدي صنعت بيمه را  گردش
نيز با خود همراه كند و قوانين بيمه اي را براي رشد و 
گسترش حضور گردشگران به نفع خود تغيير دهد و 
از سوي ديگر دست اندركاران بيمه را به حضوري فعال 

در صنعت  گردشگري تشويق كند.
ــگري  ــل اين همكاري، بيمه در صنعت گردش اواي
ــگران  ــايل حمل و نقل و لوازم همراه گردش صرفا وس
ــگران در  ــش مي داد، اما پس از حضور گردش را پوش
ــافران بودند كه  ــاي ماجراجويانه اين خود مس توره
ــايد لوازم همراهشان چندان  نيازمند بيمه بودند و ش
نيازي به بيمه نداشت.  در اين زمان همكاري موسسات 
ــده  ــگري وارد مرحله تازه اي ش بيمه و صنعت گردش
است. اين همكاري مي تواند به عنوان كليدي طاليي 
ــگري برخي  ــراي موفقيت يا ناكامي صنعت گردش ب

كشورها شناخته شود.
ــورها كه محل برگزاري اين گونه  ــياري از كش بس
ــياري از تورهاي  ــه يا حتي بس ــاي ماجراجويان توره
ــورهايي كه در  ــتند و از همه مهم تر، كش دريايي هس
ــرمايه گذاري عمده اي  ــالمت خود س گردشگري س
ــركت هاي بيمه  انجام دادند امروز با اتكا به حضور ش
ــفر به كشورشان مي پردازند،  به جذب عالقه مندان س
به گونه اي كه امتيازات گردشگري مقصد آنها، محل 

برگزاري يا توانمندي  تخصصي اين تورها 
ــم  ــترده به چش در ميان تبليغات گس
ــركت ها  نمي خورد، بلكه اين گونه ش

پوشش گسترده بيمه هاي خود را 
ــفر مورد نظرشان براي  طي س

گردشگران معرفي مي كنند.
گردشگري ايران چه مي كند 
از  ــياري  بس ــاور  ب ــه  ب
ــگري،  ــان گردش كارشناس
ــورمان  ــه كش ــت بيم صنع
ــه خدمات  ــا ارائ ــد ب مي توان
ــه كامل خود به  نوين و البت
گردشگران ورودي تضميني 
ــا در داخل  براي حضور آنه
ــرط آن  ــد، به ش ــور باش كش
ــور صنعت  ــرايط حض  كه ش

ــگري كشورمان  بيمه در گردش
از سوي مسئوالن مربوط تسهيل 

ــود و امكانات الزم در اختيارشان  ش
ــن گروه،  ــده اي ــرد.  به عقي ــرار گي ق

سفارتخانه هاي ايران مي توانند دريافت 
بيمه هاي ايراني را به عنوان يكي از شروط 

دريافت رواديد ورود به كشور براي گردشگران در نظر 
بگيرند تا با اين كار هم توانمندي صنعت بيمه ايراني 
ــگران بين المللي معرفي كنند و هم باعث  را به گردش
ــورمان  ــان در كش ــان خاطر آنها طي اقامتش اطمين
ــند و البته از همه مهم تر مانع كارشكني ديگران  باش

در صنعت گردشگري ايران شوند.
تورها چه مي كنند؟

ــافرتي موظفند مسافران خود را  تمام تورهاي مس
ــفر نيز ذكر  ــه كنند كه اين موضوع در قرارداد س بيم
ــداده، طرفين به  ــي تا وقتي حادثه رخ ن ــود، ول مي ش
ــش توجهي نمي كنند. از  ــقف پوش مفاد قرارداد و س
ــان، بيمه اماكن و  ــد متولي طرف ديگر به نظر مي رس
ــگري مانند غار يا قايق را مورد توجه  ــايل گردش وس
ــام  ــگر در دنيا انواع و اقس قرار نمي دهند.  بيمه گردش
ــت  ــتراك همه آنها اين اس متفاوتي دارد، اما وجه اش
ــتند. يك نوع از اين بيمه ها مربوط به  كه اجباري هس
مكان هاي عمومي مانند تله كابين است و نوعي ديگر 
مربوط به سفرهاي گروهي. ممكن است در وهله اول 
هزينه بيمه غيرضروري به نظر برسد و دفاتر از كمترين 
ــش استفاده كنند ولي هنگامي كه حادثه  مقدار پوش
رخ داد مشخص مي شود كه چه جزئيات و نكاتي بايد 
ــود و از همه مهم تر مفاد قرارداد بايد  در نظر گرفته ش

بدقت مدنظر قرار گيرد.
ــئوليت  بيمه در تورهاي طبيعت گردي، بيمه مس
ــتفاده كنندگان  ــدگان در قبال اس ــي برگزاركنن مدن
ــته به نوع بيمه اعم از حادثه يا مسئوليت  ــت. بس اس
سقف پوشش براي موارد  پزشكي و غرامت نقص عضو،  
تفاوت دارد. بيمه اي كه براي بيشتر مسافران ايراني در 

نظر گرفته مي شود، پوشش حداقل دو ميليون تومان 
دارد و شامل ديه روز مي شود.

البته بايد بدانيد كه بيمه داخل شهر و خارج از شهر 
ــهر  ــم تفاوت دارد و از طرف ديگر در خارج از ش ــا ه ب
هم مقدار بيمه بستگي به درجه سختي منطقه دارد. 
مجري تور بايد مناطق مختلف را كه مقصد سفرند يا  
طي مسير هستند به شركت بيمه اعالم كند؛ به عنوان 
ــتان گيالن  ــيدن به مازندران از اس مثال اگر براي رس
مي گذرند بايد قيد شود تا اگر حادثه اي در اين استان 
اتفاق افتاد،  مشمول بيمه شود يا بايد مشخص كنند 

كه كوهستان،  جنگل يا رودخانه خواهد بود.
در صورتي كه خداي ناكرده اتفاقي بيفتد كه شامل 
بيمه شود، مسئول تور كارهاي مسافر را انجام مي دهد 
ــارت  ــت مي كند و در نهايت خس ــه را پرداخ و هزين
دريافت مي كند. در خيلي از موارد نياز نيست مسافر 
درگير شود چون اگر اتفاقي بيفتد در 99 درصد موارد 
ــئوليت با آژانس است و حتي ممكن است ماجرا  مس
به دادگاه كشيده شود، مگر در موارد خاص. به عنوان 
مثال اگر مسافر از گروه جدا شده و انفرادي عمل كرده 

باشد، مقصر خواهد بود.
بيمه اي كه جدي گرفته نمي شود

ــاالنه هزاران نفر در داخل و خارج از كشور سفر  س
ــا حوادثي همراه  ــفرهايي كه مي تواند ب مي كنند؛ س
ــد، اما چون در تورهاي طبيعت گردي همه گروه  باش
ــتند  ــاني نيس ــي و تجربه يكس ــي، آگاه داراي تواناي
احتمال بروز اتفاقات بسيار باالست. ايمني سفر بسته 
به انواع سفر متفاوت است. گم شدن در كوير، سقوط 
ــتگي دست يا پا، زخمي شدن و افتادن  در دره، شكس

ــت كه ممكن است براي  در آب، جزئي از حوادثي اس
هر گردشگري رخ دهد، اما به دليل نبود اطالع رساني 
صحيح و مناسب به مسافران، پوشش هاي بيمه اي آن 

گونه كه بايد و شايد اجرا نمي شود.
ــوص بيمه  ــه ايران درخص ــده حقوقي بيم نماين
ــافرتي اعم  ــد: تمام تورهاي مس ــگري مي گوي گردش
ــه بيمه كردن  ــي ملزم ب ــي و خارج ــاي داخل از توره
ــتند، اما تنها تورهاي ورودي به  ــافران خود هس مس
ــه مي كنند و تورهاي  ــگران خود را بيم ــران گردش اي
داخلي به شكل كامل و جامع گردشگران خود را بيمه 
ــان اين كه بيمه در  ــد.  مجتبي صادقي با بي نمي كنن
ــتراك همه  دنيا انواع مختلفي دارد مي گويد: وجه اش
بيمه ها، اجباري بودن آن است ولي تا وقتي حادثه اي 
ــقف پوشش آن  رخ ندهد طرفين به مفاد قرارداد و س

توجهي نمي كنند.
ــازمان ميراث فرهنگي و  ــه س ــان اين ك ــا بي وي ب
ــگران است،  ــئول بيمه كردن گردش گردشگري مس
مي گويد: سال گذشته بين شركت بيمه ايران با جامعه 
ــردي و جهانگردي و با نظارت دفتر  راهنمايان ايرانگ
امور مراكز خدمات گردشگري سازمان ميراث فرهنگي 
و گردشگري قراردادي به امضا رسيد كه براساس آن، 
ــدگان، تمام  ــذار، جامعه  راهنمايان و بيمه ش بيمه گ
ــر مجوز گرفته اند،  ــگري كه از اين دفت فعاالن گردش
ــافرتي  ــه مديران و كاركنان دفاتر خدمات مس ازجمل
ــا و مراكز  ــان، كاركنان هتل ه ــراه خانواده هايش هم
ــتوران ها و مراكز گردشگري و راهنمايان  اقامتي، رس

تور مشمول اين بيمه مي شدند.
به باور صادقي با توجه به اينكه تعداد بيمه شدگان 
ــكوت  ــيد اين قرارداد همچنان مس به حد نصاب نرس
ــي، يكي از داليل  ــه اين نماينده حقوق ــد.  به گفت مان
مسكوت ماندن اين بيمه نامه، تغيير و تحوالتي است 
كه در سازمان رخ داده، اما زماني كه اين طرح را مطرح 
ــگري سازمان  كرديم، منوچهر جهانيان معاون گردش

بود. البته همچنان ديدگاه ها و نظرات همان است.
ــگر در دنيا كامال تعريف شده و  امروزه بيمه گردش
كمتر آژانس يا دفتر خدمات مسافرتي ديده مي شود 
ــگران داخلي و خارجي خود را بيمه نكند.  كه گردش
ــت در وهله نخست ضرورت بيمه چندان  ممكن اس
ــخص  مهم به نظر نيايد، اما عمق فاجعه زماني مش
ــد، آن زمان  ــود كه حادثه اي رخ ده مي ش
است كه دفاتر خدمات مسافرتي و به تبع 
آن گردشگران از مقدار پوشش استفاده 
شده در قرارداد به نكات ريز و درشت 

آن پي مي برند.
ــئوليت مدني»  «بيمه مس
ــت كه  ــي از بيمه هايي اس يك
ــردي  ــاي طبيعت گ در توره
ــود و با توجه به  ــتفاده مي ش اس
ــته به نوع بيمه  نوع قرارداد و بس
ــد يا خير  ــن كه حادثه اي باش اي
سقف پوشش هم متفاوت است. 
ــته هاي نوع  به گفته صادقي بس
ــئوليت،  بيمه اعم از حادثه يا مس
سقف پوشش براي موارد پزشكي 
و غرامت نقص تفاوت دارد. سقف 
پوشش بيمه براي ديه و نقص عضو 
ــخص در كشور 152 ميليون  يك ش
ــت، اما هزينه هاي پزشكي با  تومان اس
ــان از پنج ميليون  توجه به نظر كارشناس
تومان تا ده ميليون تومان بسته به نوع قرارداد 

متفاوت است.
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بيمه گردشگري در سبد سفر نيست
آيا تورها ملزم به بيمه كردن گردشگران هستند؟
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گردشگرى ورزشى ـ موج سوارى

موج سوارى (سرفينگ) از ورزش هاى روى آب است. اين ورزش در دسته ورزش هاى مهيج و 
ــته مستقل اعالم شد، هر  ــال 1950 ميالدى كه به عنوان يك رش خطرناك جاى مى گيرد و از س
ــود. موج سوارى در ايران در آب هاى شمالى و جنوبى به  ــاله بر تعداد طرفدارانش افزوده مى ش س
صورت محدود انجام مى شود. بهترين موج هاى آب هاى ايران متعلق به درياى عمان و در محدوده 
چابهار است. كيفيت اين موج ها به قدرى مطلوب اين رشته ورزشى است كه گاهى موج سواران 
حرفه اى را از ساير نقاط جهان به خود جذب مى كند. فوتبال ساحلى، دو، واليبال ساحلى، فوت 
وال (واليبال با پا)، تنيس ساحلى، كبدى ساحلى و هندبال ساحلى از ديگر ورزش هايى است كه 

با سفر به چابهار مى توان آنها را ديد يا بازي كرد.

موزه گردى ـ موزه محلى چابهار
«موزه محلى» در زمينى به مساحت 2900 مترمربع 
و با زيربناى 860 مترمربع ساخته شده است. اين موزه 
ــتى، مردم شناسى،  بخش هاى مختلفى نظير صنايع دس
ــه ها و ظروف سفالى  ــامل كاس ــتانى ش ــيا باس آثار و اش
ــت. يكى از  ــتان مركزى اس دارد كه عمده آنها از بلوچس
زيبايى هاى موزه محلى چابهار، فسيل ها و استخوان هاى 
ــت كه برخى  به جاى مانده از حيوانات ماقبل تاريخ اس
ــتخوان ها بسيار بزرگ و عظيم الجثه است، اما  از اين اس
ــار را بايد بخش  ــوزه محلى چابه ــن بخش م جذاب تري
مردم شناسى آن دانست. در بخش مردم شناسى مى توان 
ــى، فعاليت هاى  ــيوه زندگ ــا انواع لباس هاى محلى، ش ب
روزانه مردم بلوچ و صنايع دستى اين منطقه آشنا شد.

آرامستان گردى ـ مقابر جنانى كچ
ــا در بخش  ــن گوره اي
ــزى چابهار، در دامنه  مرك
ــل بند و در جنوب  كوه پي
دره تيس قرار دارد. در باور 
مردم محلى «جنانى كچ» 
محل سكونت جن ها بوده 
ــت و بر اين اساس اين  اس
ــرارآميز  مكان را محلى اس
ــد. گورهاي  تلقى مى كنن
ــك  ي در  ــچ  ك ــى  جنان
ــرازيرى ماليم قرار دارد  س
ــبيه گورهاي سيراف  و ش

بوشهر  است.
به طور كلى حدود 200 
ــن در محوطه اين  قبر كه
ديده  تاريخى  ــتان  گورس
ــن  ــان اي ــود. در مي مى ش

ــتاده نيز  ــتند، چند قبر ايس ــالمى و حتى پيش از آن هس ــد از دوران اوليه اس گور كه به نظر مى رس
ــز در ميان اين قبرها  ــرپوش صندوقچه اى ني ــود. ضمن اين كه يك مقبره پلكانى با س ــده مي ش  دي

وجود دارد.

ــان بر محصوالت  ــيوه معيشتى ش خوراك هاى محلى چابهارى ها با توجه به اقليم و ش
ــى خاصه ماهى و همچنين خرما تكيه دارد. خوراك خرما از مهم ترين خوراك هاى  درياي
چابهار و تركيبى از خرما، نان، برنج و حبوبات است. كنك نيز نوعى حلواست كه از خرما، 

كنجد، بادام و پونه تشكيل شده است. 
از ديگر غذاهاى سنتى اين منطقه مى توان به بتو ماش، شودوده، بتو هوارى، ماشينگ، 
ــفانه تمام  ــاره كرد. متاس ــورك، گلوهك، ناروش، كيش و دلگ اش ــك، ك ــن ماهي پاكگي
خوراك هاى محلى در رستوران ها يافت نمى شود و اگر شانس مهمان شدن در خانه هاى 
ــان لذت ببريد. جدا از خوراك هاى محلى،  ــت آوريد، مى توانيد از خوردنش محلى را به دس
يكى از غذاهايى كه در چابهار به آسانى مى توان در رستوران ها يافت كباب كوبيده است. 
ــيار لذيذ و خوش  ــت دام هاى اين منطقه به دليل تغذيه و آب و هواى خاصش بس گوش
ــاى كوبيده ايران را در  ــاس از باكيفيت ترين و لذيذترين كباب ه ــت. بر اين اس ــم اس طع

چابهار امتحان كنيد.

گردشگري غذا ـ خوراك هاى محلى 

ــناخته  ــه تيس كه به قلعه پرتغالى ها نيز ش قلع
ــود، در پنج كيلومترى شمال غربى چابهار،  مى ش
در روستاى تيس قرار دارد. اين قلعه در زمان شاه 
ــليمان صفوى و به سبك سلجوقى ساخته شده  س
ــبيه كاروانسراى شاه عباسى  و نوع معمارى آن ش
بيستون است. ابعاد اين قلعه 54X 26 متر و مصالح 
ــت. قلعه  ــنگ و گچ اس به كار رفته در آن آجر، س
ــش و نيم مترى دارد كه  تيس داراى يك مناره ش
ــت. اين قلعه  ــه كار مى رفته اس ــراى ديده بانى ب ب
ــراف كامل دارد و  ــج دهانه تيس اش ــه تمام خلي ب
همچنين از فاصله زيادى در دريا قابل رويت است. 
ــماره 555 در فهرست آثار ملى به  قلعه تيس به ش

ثبت رسيده است.

گردشگرى تاريخى ـ قلعه تيس

آيسا اسدي �
بندر چابهار از مناطق مهم و استراتژيك جنوب ايران است هر چند 

خيلى به اين عنوان شناخته نمى شود و جاذبه هاى شگفت و البته هواى 
بى نظيرش در زمستان بهترين مقصد گردشگرى براى ايرانيان است. 
چراكه هواى سرد پاييز و زمستان از اين شهر «هميشه بهار» مقصدى 

ايده آل ساخته است. 
چابهار مجموعه اى غنى و پربار از جاذبه ها و منابع بكر طبيعى را در خود 

دارد. جاذبه هايى كه برخى از آنها در ايران و حتى جهان يگانه است. 
موقعيت جغرافيايى اين منطقه، باعث رونق زندگى در آن از گذشته هاى 

دور شده است. اين قدمت تاريخى همچنين پديدآورنده آثار تاريخى 
ارزشمندى در چابهار شده است. چابهار جزو مناطقى است كه آن گونه 

كه بايد مورد توجه گردشگران قرار ندارد. در اينجا نگاهى داريم به برخى 
از جاذبه هاى گردشگرى منطقه چابهار.

ب شهر  هزاران
نگاهى به جاذبه هاى گردشگرى چابهار كه هنو



5 ايران سه شنبه 12   آذر  92   شماره   126

گردشگرى فرهنگى ـ تماشاى اسكله هاي ماهيگيري
ــار به دليل موقعيت جغرافيايى اش  چابه
ــكله ماهيگيرى دارد. در ميان اين  چند اس
ــكله تيس، رمين و بريس  ــكله ها سه اس اس
بسيار ديدنى و جالب است. صيد و صيادى 
از جاذبه هاى مهم فرهنگى در چابهار است 
ــردم محلى پيوند  ــا زندگى روزمره م كه ب
ديرينه دارد. در اسكله هاى چابهار مى توان 
ــى كه براي صيد به دريا مى روند   ماهيگيران
ــت پر باز مى گردند را تماشا كرد و  يا با دس
ــد. بازار  ــان عازم دريا ش گاهى به همراهش
ــكله ها بسيار  ــان نيز در اين اس ماهى فروش
ــا حضور در  ــگران ب ــت. گردش پررونق اس
ــنايى با  ــار، عالوه بر آش ــكله هاى چابه اس

فرهنگ ماهيگيرى مردم محلى، اين امكان را دارند تا از محصوالت دريايى منحصربه فرد اين منطقه 
نيز خريدارى كنند.

گردشگري صنايع دستى: سوزن دوزي
ــوزن دوزى و  ــش روى پارچه با نوارهاى طاليى، س ــت طرح، زيبا و منق ــت دوخ صنع
گالبتون دوزى نام دارد. روش كار به اين صورت است كه ابتدا نقش را روى پارچه انداخته 
و پارچه را روى دايره اى چوبى به نام كم مى اندازند و با كش محكم كرده و با استفاده از 

نخ هاى رنگى، گالبتون دوزى مى كنند.
ــمار مى رود كه با  ــا و كاربردى در منطقه چابهار به ش ــاى زيب ــوزن دوزى از هنره  س

ــنتى ساير  دوخت هاى س
ــاوت  ــران متف ــاط اي نق
ــا به آن  ــت و اصطالح اس
ــى دوزى مي گويند.  بلوچ
از  ــوچ  بل ــر  دخت ــر  ه
ــه آموختن اين  كودكى ب
ــردازد. بر اين  ــر مى پ هن
ــان بلوچ  ــاس تمام زن اس
ــوزن دوزي اشتغال  به س
ــته و لباس هاى خود  داش
را تزئين مى كنند. از ديگر 
ــتى چابهار  هنرهاى دس
مى توان به معرق صدف، 
حصيربافى، سكه دوزى، 
ــى، چاربافى و  ــم باف گلي

طالسازى اشاره كرد.

گردشگرى تفريحى ـ جاده ساحلى چابهار به  بريس
جاده ساحلى چابهار به بريس 
ــر و منحصربه فرد   از مناطق بك
ــور است.  ــواحل جنوبى كش س
ــن جاده دريا و  در يك طرف اي
ــمت ديگر چشم اندازهاى  در س
زيبايى از كوه ها و اشكال زمين 
ــت.  ــل رويت اس ــاختى قاب س
ــه در امتداد اين  صخره هايى ك
جاده قرار دارد، بر اثر فرسايش 
آبى به اشكال مختلفى درآمده 

است.
ــن جاده  ــاى اي از جذابيت ه
پديده موج فشان هاى درياست 
ــد. كوه هاى بَدلند يا  ــمى به 20 متر نيز مى رس كه ارتفاع آنها در فصل بادهاى موس
مريخى از ديگر جذابيت هاى جاده ساحلى چابهار به بريس است كه به موازات ساحل 
از منطقه كچو تا نزديك خليج گواتر كشيده شده است. تماشاى چشم اندازهايى از 
ــاى دريايى حرا، درختان انجير معابد و تاالب ليپار از ديگر زيبايى هاى اين  جنگل ه

جاده محسوب مى شود.

نادرترين جاندار حيات وحش ايران

كروكوديل ها خزندگان ارزشمندى هستند كه نقش مهمى در تعادل محيط زيست 
بازى مى كنند. تنها يك گونه از اين خزندگان به نام تمساح پوزه كوتاه ايرانى در جنوب 

شرقى ايران، در منطقه چابهار زندگى مى كند.
ــناخته مى شود. به همين دليل  ــاح تاالبى بين مردم بومى با نام «گاندو» ش اين تمس
ــازمان حفاظت محيط زيست، محل زندگى يگانه تمساح ايرانى را «منطقه حفاظت  س
ــده گاندو» نامگذارى كرده و مديريت مى كند. وسعت اين منطقه حدود 465 هكتار  ش

است.
جالب است بدانيد گاندوها تنها خزنده ايرانى است كه از تخم ها و سپس نوزادان 
ــم و زنده ماندن كمك  ــت را مي كند و به آنها در خروج از تخ ــترين مراقب ــود بيش خ
مى رسانند. براى مشاهده گاندو، بهتر است با هماهنگى اداره حفاظت محيط زيست 
ــا در آنجا حفاظت  ــه اين خزنده زيب ــان به مراكزى ك ــور محيط بان ــارت و حض و نظ

مى شوند، برويد.

  بهار را ببينيم
وز براي مسافران ايرانى ناشناخته مانده است

طبيعت گردى ـ تماشاى ِگل فشان ها

ــان ها از منحصر به فردترين و عجيب ترين پديده هاى  گل فش
ــتى در چابهار است. «گل فشان» پديده اى طبيعى و  ژئوتوريس
ــت و به جاى  ــان به صورت تپه اى مخروطى اس همانند آتشفش
ــود. اين عارضه  گدازه، از دهانه آن گاز همراه با ِگل خارج مى ش
ــرف بر دريا ديده مى شود و  ــت ها و جلگه هاى مش عمدتا در دش
بيشتر آنها در فاصله كمى از دريا (حداكثر 15 تا 20 كيلومتر) 

استقرار يافته است. 
در بين دشت كهير و تنگ و در 20 كيلومترى روستاى كهير، 
در مسير جاده تنگ به گالك، سه تپه كوچك گل فشان به فاصله 

چند كيلومتر از هم قرار دارند.
ــرى دارند كه دو تاى آنها  ــا ارتفاعى 10 تا 20 مت ــن تپه ه  اي
ــومين تپه همچنان  ــده، اما س ــال پيش غيرفعال ش از چند س
ــرد طوسى  ــت و از دهانه آن گل س ــانى فعال اس مانند آتشفش
رنگى تراوش مى شود. گردشگرانى كه به چابهار سفر مى كنند، 
ــن تجربيات خود  ــان ها را از هيجان انگيزتري ــاى گل فش تماش

به شمار مى آورند.
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ميثم اسماعيلي  � 
ــت، مثل همه  ــال ميالدي اس روزهاي پاياني س
ــفر براي اين  ــا بهترين زمان س ــع و فرهنگ ه جوام
ــال نو است.  ــورها همين روزهاي تعطيالت س  كش
ــه تاريخ  ــورهايي ك ــن ويژگي براي كش ــد اي هر  چن
ــبت به  ــتر و بهتري نس ــالدي دارند جايگاه بيش مي
ــمي اين  ــان دارد چرا كه تعداد تعطيالت رس ايراني
ــيار كمتر از روزهاي قرمز شده تقويم  ــورها بس كش
ــت. آژانس هاي مسافرتي و تورها دست  ايرانيان اس
ــاله بهترين و  ــوند تا از اين بازار هر س ــه كار مي ش ب
ــب كنند، اما جالب اين كه  ــترين منفعت را كس بيش
ــز در تعطيالتي كه به  ــفرهاي ايرانيان ني ــداد س تع
ــمس» معروف شده است، شدت  تعطيالت «كريس

مي گيرد. 
مقصد سفر ايراني ها كجاست ؟

ــال مقصد اول سفرهاي خارجي  تا سال هاي س
ــت.  ــوريه بوده اس ــورهاي عراق و س ــان كش ايراني
ــفر ايراني ها  ــاله عراق هم از ميزان س ناآرامي ده  س
ــت تا جايي كه ناامني  ــور كم نكرده اس به اين كش
اين كشور براي زائران شيعه آن قدر شد كه مراجع 
رسمي ايران هم مسافران به اين كشور را نهيب زد 
كه عواقب سفر پاي خودشان است. همين موضوع 

ــابه  ــت، مش ــفر ايراني ها به عراق كاس از ميزان س
همين قضيه را با ناآرام شدن اوضاع داخلي سوريه 
ــاهد بوديم. به شكلي كه اكنون نه به طور رسمي  ش
ــمي اين كشور شاهد گردشگران  و نه حتي غيررس
ــت. اما هميشه جايگزين اين دو كشور  ايراني نيس
ــفرهاي خارجي ايرانيان كشورهاي امارات و  در س
ــت. حتي با وجود آرام بودن اوضاع  تركيه بوده  اس
ــفرهاي خارجي ايرانيان به  خاورميانه نيز تعداد س
ــيار باال بوده است.  ــورهاي تركيه و امارات بس كش
ــياري از بازار هاي كشورهاي  ــت كه بس همين اس
همسايه نيز با وجود ظرفيت سفرهاي خارجي مردم 
ايران دست به كار شدند و خواسته هاي گردشگران 

ايراني را در بازار هاي خود تدارك ديدند. 
تركيه، اولين مقصد ايرانيان

ــذلـ   ــوال مبت ــريال هايـ  معم ــاالي س ــب ب ت
ــارغ از نهيبي كه مي تواند  ــان ايراني ها ف تركي مي
ــد،  ــته باش ــانه و فرهنگ ايران داش براي اهالي رس
ــان از اقبال ايراني ها به فرهنگ همسايه شمال  نش
غربي خود است. تركيه از ديرباز به دليل تشابهات 
ــفر خارجي  ــي فراوان جزو اولين مقاصد س فرهنگ
ــگري ايران براي  ــت. بازار گردش ايراني ها بوده اس
ــاز بوده و هست كه  تركيه آن قدر مهم و البته پولس

بسياري از عوامل درگير با صنعت گردشگري تركيه 
در پي خواسته هاي گردشگران ايراني سياست هاي 

خود را تغيير دهند.
ــتند كه  ــومين مردمي هس ــان اكنون س ايراني
ــته و دارند و در  ــفر را به تركيه داش ــترين س بيش
ــور،  ــيه و پس از اين كش اين بين مقام اول را روس
ــهروندان آلماني از حيث ميزان سفر به تركيه را  ش
در اختيار دارند. شركت هاي توريستي تركيه اعالم 
ــگران ايراني به اين كشور  كرده اند آمار ورود گردش
مرتب در حال افزايش است، به طوري كه در سال 
ــهر آنتاليا  2010 حدود 69 هزار ايراني فقط به ش

سفر كرده اند. 
تب ارمنستان داغ شد 

در ميان كشورهاي همسايه كسي به افغانستان 
ــال هاي اخير تب  ــتان فكر نمي كند. در س و پاكس
ــتان هم ميان ايرانيان باال  ــور ارمنس ــفر به كش س
ــفر به اين كشور  ــهيالت ويزا و ارزاني س گرفت. تس
ــيله  ــفر با وس به اضافه مزاياي ديگري همچون س
ــخصي باعث شد در تعطيالت نوروز تعداد  نقليه ش
ــتان چشمگير باشد. از  ايراني ها در بازارهاي ارمنس
طرف ديگر، تعداد باالي ارمني ها در ايران و به تبع 
آن نزديكي اين دو فرهنگ دليل ديگري بود بر سفر 

ايراني ها به اين كشور جدا شده از شوروي سابق. اما 
اين تب هم خيلي زود فرونشست تا همچنان تركيه 
ــفر خارجي  ــه عنوان يكي از مهم ترين مقاصد س ب

ايراني ها باقي بماند. 
هند در سال هاي دور 

ــرزمين هزار فرهنگ هنوز هم كه هنوز است  س
ــه اندازه يك  ــت، اما نه ب ــراي ايراني ها جذاب اس ب
ــتاران تماشاي اين كشور بخشي  دهه پيش. خواس
ــران بودند كه بيش  ــه اجتماعي در اي ــك طبق از ي
ــدرن و مغازه هاي نوين،  ــاژهاي م ــاي پاس از تماش
ــاي فرهنگ و چگونگي زندگي مردم  خواهان تماش
ــور بودند. هند نه تنها براي ايراني ها كه  در اين كش
ــورهاي پرجاذبه براي تمام گردشگران  يكي از كش
ــت. همين نكته ميزان سفر ايراني ها را به  جهان اس
اين كشور در اندازه معقول و ميانه نگه داشته است 
ــگران ايراني به اين  ــكلي كه نه هجوم گردش به ش
كشور را شاهد بوديم و نه هيچ گاه گردشگران ايران 
با اين كشور قهر كرده اند. اما نكته ديگري كه باعث 
ــور  ــد تعداد زيادي از ايرانيان راهي اين كش مي ش
 شوند، تعداد باالي دانشجوهاي ايراني در اين كشور

بوده و هست.
ــهر پونا در هند ميزبان تعداد باالي   هنوز هم ش
ــور را  ــراي تحصيل اين كش ــت كه ب ــي اس ايرانيان
انتخاب كرده اند. اقبال به اين كشور آن قدر بود كه 
ــال هاي ميانه دهه70 يكي از پرطرفدارترين  در س
سريال هاي تلويزيون هم به نام «مسافري از هند» 

بسيار مورد توجه قرار داشت. 
دبي، همچنان جذاب براي ايراني ها 

دبي مدت ها جذاب ترين مقصد مسافران ايراني 
ــرمايه گذاري.  ــوده؛ هم براي تفريح و هم براي س ب
ــر روز تعطيل ديگر پيدا كردن  ــدن ه با مصادف ش
ــت دشوار و اگر تعطيلي مثل روزهاي  جا كاري اس
ــراي رزرو جا بايد از هفته ها  ــد،  ب تعطيل نوروز باش

قبل اقدام كرد. 
ــفر به خارج  ــياري هم س ــفر به دبي براي بس س
ــك به 25 درصد  ــت. دبي با نزدي ــت و هم نيس اس
ــت. دبي امروز به  ــهري خودي اس ايراني تقريبا ش
ــرمايه در جهان  يكي از بزرگ ترين مراكز جذب س
تبديل شده است. اين شيخ نشين كه حدود استان 
ــعت (73467 كيلومترمربع) و نزديك به  ــزد وس ي
استان آذربايجان غربي (5 /2 ميليون نفر) جمعيت 
دارد، يكي از اميرنشين هاي تشكيل دهنده  امارات 
متحده  عربي است. وجود تفريحگاه هاي مختلف و 
پاساژها و نمايشگاه هاي بسيار اين شهر را به يكي از 

مقاصد اصلي سفر ايراني ها تبديل كرده است.  
گرجستان، مد سال ايراني ها 

ــواحل خزر براي  ــه روز آرامش در كنار س دو س
ــزار تومان آب  ــدود 600 تا 800 ه ــك ايراني ح ي
مي خورد. حال همين استراحت چندروزه در برخي 
كشورهاي همسايه كمتر از اين عدد تمام مي شود. 
ــت كه برنامه  ــت مقاصد اس ــتان از اين دس گرجس
ويژه اي براي جذب گردشگران ايراني تدارك ديده 

است.
ــرايطي كه واحدهاي خدماتي گردشگري  در ش
ــران ميلي به رقابت با هم ندارند كه در نهايت  در اي
ــت خدمات  ــش كيفي ــت و افزاي ــش قيم ــه كاه ب
ــمال غربي  ــايگان غربي و ش ــود؛ همس منجر مي ش
ــگران ايراني  ــذب گردش ــراي ج ــت ب ــا، در رقاب م
ــر روز مقاصدي  ــبقت از هم ربوده اند و ه ــوي س گ
ــي ارزان تر ارائه ــتر و قيمت ــد با امكاناتي بيش  جدي

ــت جديدي كه در  ــد ارزان قيم ــد. از مقاص مي كنن
ــگران ايراني وارد  ــه رقابت براي جذب گردش عرص
ــده، كشور گرجستان در همسايگي ارمنستان و  ش
ــافران ايراني نيز كه  ــت. مقصد عمده مس تركيه اس
ــوند بندر باتومي در جنوب  ــتان مي ش عازم گرجس

غربي گرجستان و هم مرز با تركيه است.
ــدود 140 هزار نفر  ــتن ح ــدر باتومي با داش بن
ــرار دارد و مركز  ــياه ق ــت در كنار درياي س جمعي

خودمختاري آجاريا در گرجستان است.

سفر داخلي به خارج
مقصد سفرهاي خارجي ايراني ها كجاست؟
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آيسا اسدي � 
ارتباط ناتوانان و سـالمندان با صنعت گردشگري 
و صنايـع وابسـته به آن چه به عنوان بـازار هدف و 
چه به عنوان شاغل و دست اندركار، در ايران چگونه 

است؟ 
ــالمندان عالقه  برخالف تصور عموم، معلوالن و س
ــياري به سفر و گردشگري دارند. بسياري از افراد  بس
جامعه معلوالن و همچنين سالمندان داراي زمان آزاد 
و كافي و همچنين وضع اقتصادي مطلوب هستند و از 
ــن حيث مي توانند به عنوان يكي از مخاطبان مهم  اي

هدف گردشگري مورد توجه قرار گيرند.
ــگري امروزه يكي از صنايع مهمي است كه  گردش
ــي در اشتغالزايي دارد. معلوالن و ناتوانان  نقش اساس
ــياري از اين صنعت كه به فعاليت  در بخش هاي بس
ــد، مي توانند به كار گرفته  ــخت نياز ندارن فيزيكي س
ــگري در  ــاغلي چون پذيرش ــوند. براي مثال مش ش

ــئول  ــدي آژانس هاي هواپيمايي، مس هتل ها، متص
ــياري  باجه هاي فروش بليت در اماكن تفريحي و بس
ــتخدام معلوالن را دارند.  ــغل هاي ديگر قابليت اس ش
ــه معلوالن در  ــئوليت هايي ك ــي از مهم ترين مس يك
ــگري مي توانند به عهده گيرند، حضور  بخش گردش
ــه منظور ايجاد  ــي و نظارتي ب ــاي تحقيق در طرح ه
ــهيالت مختلف براي قشر خودشان است. درست  تس
است كه هر كاري تخصص خود را مي طلبد، اما حضور 
ــول در تصميم گيري ها و برنامه ريزي ها  يك فرد معل
ــر و بهينه سازي  ــكالت اين قش جهت درك بهتر مش
ــيار تعيين كننده است، چراكه  خدمات و امكانات بس
اين افراد به صورت مستقيم در اين مشكالت دخيل 
هستند و قطعا بهتر از يك فرد عادي مي توانند حقايق 

را درك كرده و راهكار ارائه كنند.
به واژه پاراتور اشـاره كرديد. لطفا كمي درباره آن 

توضيح دهيد.
ــت كه براي  ــافرتي اس ــور از پاراتور، تور مس منظ
ــود. به  ــالمندان برگزار مي ش ــوالن، ناتوانان و س معل
ــل مخاطبان ويژه اي كه اين تورها دارند، خدمات  دلي
ــب حال اين افراد همچون خدمات  و امكاناتي مناس
ــي و امكانات  ــكي و توانبخش درماني، تجهيزات پزش
كمك درماني ارائه مي شود. با توجه به اين كه جامعه 
ما به سمت سالمندي در حركت است، پاراتورها تنها 
مختص به معلوالن نمي شود، بلكه افراد مسني كه به 
توجه بيشتر و خدمات درماني مختلف در طول سفر 

نياز دارند نيز مي توانند از پاراتورها بهره ببرند.
در حال حاضر چه تسهيالتي در حوزه گردشگري 
و صنايع مرتبط براي اسـتفاده ناتوانان و سالمندان 
وجـود دارد و اين تسـهيالت تا چه حد راضي كننده 

است؟
ــهيل  ــرايط براي تس كارهايي در جهت بهبود ش
ــفر معلوالن صورت گرفته كه بسيار اميدواركننده  س
ــازمان هواپيمايي كشوري براي  است. براي مثال س
نخستين بار دستورالعملي مبتني بر چگونگي برخورد 
با مسافران معلول تدوين كرده است كه به رفاه حال 
ــامانه حمل و نقل  ــگران معلول مي انجامد. س گردش
عمومي نيز در جهت تسهيل تردد مسافران معلول به 

وارد كردن اتوبوس هاي مناسب سازي شده در سامانه 
ــهيالت  ــت. تس ــل و نقل عمومي اقدام كرده اس حم
ــري چون نيم بها بودن وروديه ها نيز وجود دارد،  ديگ
ــيع تر و راهبردي تر  ــت اين تسهيالت وس اما نياز اس
ــگري ايران براي رسيدن به حد  شود. صنعت گردش
ــگري معلوالن همچنان راه درازي در  مطلوب گردش

پيش دارد.
آيا در ايران برگزاركننده تور ويژه سـفر ناتوانان 

داريم؟ 
ــورت محدود در اين حوزه فعاليت  تورهايي به ص
مي كنند كه بيشتر به برگزاري تورهاي زيارتي داخلي 
و خارجي مي پردازند، اما به دليل مشكالت فراواني كه 
ــتر اماكن تفريحي و اقامتي وجود دارد، عمال  در بيش

توسعه كار براي معلوالن محدود مي شود.
مهم ترين مشـكالت ناتوانـان در حال حاضر در 

حوزه گردشگري چيست؟
ــود در حوزه  ــكالت موج ــه مش ــاره ب ــل از اش قب
ــاد دارم. چرا به معلوالن و  ــگري، من يك انتق گردش
ــار آن هم در روز  ــالي يكب ــان جامعه ما تنها س ناتوان
جهاني معلوالن پرداخته مي شود؟ چرا نبايد به جامعه 
ــه در حوزه هاي  ــكالتي ك ــوالن و ناتوانان و مش معل
مختلف، مثال همين حوزه گردشگري برايشان وجود 
ــته باشد.  ــگي وجود داش دارد نگاه عميق تر و هميش
ــي از جامعه بايد  ــور نيز به عنوان بخش معلوالن كش
ــكلي  ــفر و گذران اوقات فراغت به ش ــق س داراي ح
ــند، اما همه ما را فراموش كرده اند و اگر  مطلوب باش
ــود، متاسفانه ديد ترحمي وجود  توجهي به ما مي ش
دارد. اين از نظر ما پذيرفته نيست. جامعه معلوالن و 
ــور مي خواهد به عنوان يكي از گروه هاي  ناتوانان كش
ــد و  ــهروندي برخوردار باش ــوق ش ــي از حق اجتماع
ــاير شهروندان يك زندگي عادي را تجربه  همچون س
ــت. ما  ــگري هم همين طور اس كند. در حوزه گردش
ــهروند عادي  مي خواهيم همان طور كه مثال يك ش
ــگري و اماكن تفريحي  به بازديد از جاذبه هاي گردش
مي رود، معلوالن و حتي سالمندان هم بتوانند از اين 
ــتفاده كنند، اما  ــات و گذران اوقات فراغت اس تفريح
ــفانه بيشتر جاذبه هاي گردشگري و اقامتگاه ها  متاس

ــازي نشده اند.  ــالمندان مناسب س براي معلوالن و س
ــنگالخي، پله هاي  ــب، پارك هاي س ــر نامناس معاب
ــاي كافي براي چرخش  ــراوان، عدم اختصاص فض ف
ــرويس هاي بهداشتي نامناسب و بسياري  ويلچر، س
ــبب خانه نشين شدن اين  ــكالت ديگر همگي س مش
ــر از جامعه ما شده است. در حال حاضر بسياري  قش
ــبي  ــن مالي مناس ــالمندان از تمك ــوالن و س از معل
ــفر دارند،  ــتند و زمان آزاد هم براي س برخوردار هس
ــكالت موجود مانع سفرشان شده است. حتي  اما مش
ــهد كه عالقه بسياري براي  ــهرهايي چون مش در ش
سفر به آن وجود دارد نيز آن طور كه بايد تسهيالت 

فراهم نشده است.
همكاري و هماهنگي چه ارگان ها و بخش هايي در 

اين زمينه الزم است؟
ــي ميان  ــي و هماهنگ ــكاري مل ــك هم ــا ي قطع
بخش هاي مختلفي كه در اين زمينه دست اندركار و 
مسئول هستند، نياز است. سازمان ميراث فرهنگي، 
ــازمان هاي حمل و نقل، بهزيستي و  شهرداري ها، س
ساير بخش هاي مرتبط با همكاري يكديگر مي توانند 
گام هاي موثري در اين زمينه بردارند، اما در اين ميان 
ــي را در نظر  ــش انجمن ها و بخش خصوص ــد نق نباي
ــياري از موارد، انجمن هاي خصوصي  نگرفت. در بس

مي توانند بسيار راهگشا و كمك كننده باشند.
آيـا تاكنـون يـك طـرح مطالعاتي يا پژوهشـي 
مدون كه به طور اختصاصي به گردشـگري معلوالن 
و مناسب سـازي اماكن تفريحـي و اقامتي بپردازد، 

شكل گرفته است؟ 
ــفانه خير. تاكنون  تا جايي كه من خبر دارم متاس
چنين طرحي تدوين نشده است. نبود يك طرح ملي 
ــازي اماكن تفريحي و اقامتي سبب بروز  ــب س مناس
مشكالت بدتري هم شده است. براي مثال در خيلي از 
معابر و وروديه ها شاهد وجود رمپ براي عبور معلوالن 
ــتاندار مشخص سبب شده  ــتيم، اما نبود يك اس هس
ــيب اين رمپ ها در خيلي از جاها بسيار زياد باشد  ش
كه نه تنها براي معلوالن كمك كننده نيست، بلكه در 
برخي موارد سبب تشديد معلوليت و آسيب رساندن 

بيشتر شده است. 

سفر براي معلوالن هم هست
توسعه گردشگري براي ناتوانان همچنان در حاشيه است 

معلـوالن و ناتوانـان گروهي مهم در جوامع 
هسـتند كـه بايـد همتراز با سـاير اقشـار 
جامعـه، از امكانـات و تسـهيالت در هـر 
حـوزه اي بهره منـد شـوند، اما متاسـفانه 
جامعه معلوالن در ايران همچنان از بيشـتر 
بخش هـا بي بهره مانده اند. شـايد برخي به 
توسـعه گردشگري معلوالن اين نقد را وارد 
كننـد كه صنعت گردشـگري هنوز خود در 
ايران آنچنان كه شايسته اش است، توسعه 
نيافته و نه تنها معلوالن بلكه بسياري ديگر 
از اقشـار جامعـه از سـفر و گـذران اوقات 
فراغـت بهينه محروم هسـتند، اما در دفاع 
از لزوم توسـعه گردشـگري معلـوالن بايد 
گفت اكنون كه كشـور به تب و تاب توسـعه 
گردشـگري و همگانـي كردن سـفر افتاده 
اسـت، بايد همه افراد جامعه را يكسان نگاه 
كند. مهم ترين راهكاري كه در اين خصوص 
وجود دارد، تدوين يك طرح مطالعاتي ملي 
اسـت كه به مناسب سـازي اماكن تفريحي 
و اقامتـي بپـردازد. وجود چنيـن طرحي با 
پشتوانه اجرايي مي تواند همچون يك سند 
اجرايي در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد 
تا عالوه بر بهبـود امكانات و مراكز موجود، 
مراكز جديدي كه ساخته و توسعه مي يابند 
براسـاس اين اسـتانداردها ايجاد شوند. به 
بهانـه دوازدهـم آذر، روز جهانـي معلوالن 
با محمد اسـماعيل شـيخ قرائي، كارشناس 
حوزه گردشگري معلوالن گفت وگو كرده ايم 

كه خواندنش خالي از لطف نيست.
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ــت، روستايي  ــم فعلي زادگاه من زيادآباد اس اس
ــبيده به ميمه در نزديكي اصفهان. اسم قديمي  چس
اين ده كه هنوز هم در زبان محلي رايج است، «وي 
يو» بوده. وي يو تلفظ محلي «بي آب» است و بي آب 
ــرا اين ده پيش از  ــم به معناي حريم بيابان. ظاه ه
احداث، «بي آب» شهر ميمه بوده يعني حريم بيابان 
ــت . اينجا  ــه بوده  و اين نام بر آن باقي مانده اس ميم
ــال ها  اسمش وي يو بوده و بعدها شخصي به نام  س
زياد، قلعه اي در اين ده ساخته و قناتي حفر كرده و 
اين روستا پا گرفته و اسم آن به زيادآباد تغيير يافته 
ــت  ــت. اين قلعه يكي از ديدني هاي اين روستاس اس
ــازمان ميراث  ــال پيش س ــه س ــه حدود دو يا س ك
فرهنگي،دستي به سر و روي آن كشيده است. قلعه 
چهار برجه شايد آخرين قلعه كالسيك ايران باشد. 
البته خندقي كه حتي تا زمان كودكي ما دور تا دور 
ــت، اكنون پر و به پارك تبديل  اين قلعه وجود داش

شده است. 
در ميمه نيز، مسجد ميمه يكي از مساجد پر قصه 
ــجد،  ــت. مقابل اين مس و با تاريخچه اي طوالني اس
ــام قديمي ميمه با معماري خاصي قرار دارد كه  حم
از حدود يك سال و نيم گذشته آن را به موزه تبديل 
ــيء اين موزه از نظر من، َدر  كرده اند. جالب ترين ش
قديمي منبت كاري شده و موريانه زده مسجد ميمه 

است كه بسيار ديدني است. 
زيارتگاهي نيز در جنوب غربي اين منطقه، درست 
ــت، قرار  ــه ده همجوار زيادآباد اس ــن ده اذان ك پايي
دارد. اين زيارتگاه سيدصالحه خاتون نام دارد. گنبد 
ــكل است و شبيه گنبد مشهد  اين زيارتگاه هرمي ش
ــكل در ايران بسيار  قالي. تعداد گنبدهاي هرمي ش
كم است. پايين تر از ميمه، يعني حدود 20 كيلومتر 
مانده به ميمه، يك كاروانسراي قديمي بسيار زيبا و 

البته مخروبه  قرار دارد.
ــيار بيشتر  ديدني هاي تاريخي در اين منطقه بس
ــراي عالقه مندان   ــت كه گفتم و ب ــزي اس از آن چي
ــي نيز جذابيت خواهد داشت؛ مانند:  باستان شناس
ــت آن به زمان  ــام مزدآباد كه قدم ــات ميمه با ن قن

ساسانيان مي رسد و هنوز هم آب خوبي دارد.
ــن روزي روزگاري از عشق من به همين  لوكيش
ــكل گرفت، جايي كه بهشت  طبيعت و زيبايي ها ش
ــت.  ــالي  بوده اس ــن در كودكي و بزرگس ــوت م خل
ــريال همراهم آمده بودند،  بچه هايي كه براي اين س
مي گفتند: اين بيابان خشك چه چيزي براي ديدن 
ــه همه مجذوب آن  ــيد ك ــا زياد طول نكش دارد؟ ام
ــافري كه دنبال  ــم معتقدم هر مس ــدند. هنوز ه ش
ــيار زيباي طبيعت،  ــوت، بي انتهايي، مناظر بس خل
ــاده زيبا   ــاي فوق الع ــري با كوه ه ــر نيمه كوي مناظ

مي گردد، بايد به اينجا بيايد.
من حدود دو سال فيلمبردار مركز خوزستان در 
ــادان بودم و به نظرم اينجا نيازي به معرفي ندارد  آب
خصوصا به دليل سال هاي جنگ. من شيفته جزيره 
ــتان هاي  ــتم. نخلس ــنگرد هس مينو و اطراف سوس
ــتان هاي  ــراف جزيره مينو... هر بار كه اين نخلس اط
سوخته را نشان مي دهند،  واقعا احساساتي مي شوم 
ــكل از  ــوزد كه آن همه زيبايي به اين ش و دلم مي س
بين رفت.   بهبهان و جزيره خارك هم بسيار ديدني 
ــتند.  توصيه مي كنم اگر كسي به گرماي زياد و  هس
ــتان به  ــرجي عادت ندارد، در پاييز و زمس هواي ش
اينجا سفر كند. اگر مسافران شانس داشته باشند و 
باران هاي خوزستان را هم ببينند، فرصت بزرگي به 
ــتان را در هيچ  ــد. باران هاي خوزس ــت آورده ان دس
ــود ديد و صفت سيل آسا براي  جاي ديگري نمي ش
ــت. اگر هنگام بارش در جاي  ــب اس آن كامال مناس
خطرناكي باشيد، شايد كمي  ترسناك باشد ولي اگر 
پشت پنجره بايستيد، مي بينيد كه گويي آبشارهاي 
كوچكي از آسمان در كنار هم به سمت زمين جاري 
ــوند. در دو دقيقه همه جا را آب پر مي كند و  مي ش

رودخانه هاي كوچك زيادي روان مي شود.
ــر، آذربايجان غربي مرا  ــش از همه جاي ديگ  بي
ــت. من در گوش نقشه گربه شكل  جذب كرده اس
ايران بيش از ده سال زندگي كردم و واقعا نمي دانم 
اين سرزمين را چطور توصيف كنم، وجب به وجب 

اين خاك ديدني است... .
ــيري بكر را به مسافران پيشنهاد   مي خواهم مس

بدهم. تاكنون بجز ارمني ها كه براي مراسم قره كليسا 
ــاالنه خود را به اينجا مي رسانند، كس ديگري را  س
نديده ام كه از اين راه در شمال غرب ايران سفر كرده 
باشد. از قره ضياءالدين و بعد به طرف قره كليسا و بعد 
ــدران (محل همان جنگ تاريخي كه وصفش را  چال
زياد شنيده ايم و هنوز تعدادي گور سربازان و نيمچه 
قبري كه براي وزير شاه اسماعيل ساخته اند، در اينجا 
ــه دور بزنيد به  ــت) برويد. چالدران را ك ــود اس موج
ــيد كه در زبان محلي به آن «دره  منطقه اي مي رس
دوزخي» مي گويند. سر راهتان ايليات را ببينيد كه 
ــپري كردن ييالق خود هستند. در اينجا  در حال س
ــم نواز را مي بينيد كه  طبيعتي فوق العاده زيبا و چش

آميزه اي از همت آسمان و انسان است.
ــاده دور و دراز كمربندي در دل طبيعت  ــن ج اي
ــود به آنجا رفت و به  ــت كه با هر خودرويي مي ش اس
ــه ماموريتي در اين  ــكلي هم برنخورد. هر بار ك مش
منطقه به من مي رسيد، حتما مي پذيرفتم ولي  طي 
ــودم را در  ــافري جز خ ــال هيچ گاه مس آن چند س
 جاده نديدم مگر رفت و آمد افراد محلي براي گذران

 امور روزمره. 
مسيرها و مناطق ديگري هم در آذربايجان غربي 
به نظرم بسيار ديدني است؛ مثل مسيري كه از ماكو 
ــد ارس مي  رود  يا خوي و  ــت (ُشط) و س به طرف ُش
ــلماس. البته به اين شرط كه مسافران خودشان  س
ــهر محدود نكنند. گرچه  را به ديدني هاي داخل ش
ــمند است مثل برجي كه از  ديدني هاي اينجا ارزش
ــاخته شده . البته  ــكلت سر شكارها و شاخ ها س اس

نبايد در شهر متوقف شد. بايد از شهر بيرون زد. مردم 
خوي بسيار صميمي و مهمان نواز هستند. 

اگر كسي در منطقه آذربايجان با قصد ديدن زيبايي ها 
ــفر كند، حتما سفر خاطره انگيز و خوشي  خواهد  س
ــت، خصوصا مسافراني كه به دنبال جاهاي بكر  داش

هستند.
ــاي ايران برايتان بگويم،  اگر بخواهم از زيبايي ه
بسيار طوالني مي شود و حتي انتخابش سخت است. 
مثال در غرب كشور در كردستان و اورامانات  طبيعت 
بكري وجود دارد با مردماني بسيار مهمان نواز كه هر 
نيازي داشته باشي رفع مي كنند، و ديدن رقص هاي 
ــوار كه به صورت گروهي در آن طبيعت  محلي دش
ــتان خراسان و  ــود... يا در اس بي نظير تمرين مي ش
سمت شمال شرق كشور كه خوب است مردم پس 
از زيارت به ديدن مناطق مرزي بروند و لذت ببرند، 
ــمت شمال كشور كه بايد به دل جنگل و جاده  يا س

زد تا زيبايي هاي صدچندان را ديد.
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هستي يزدان پناه � 
ــتوران گردي و تجربه كردن خوراك ها و نوشيدني هاي ملل  رس
مختلف بخشي از هر سفري به شمار مي رود، اما رفتن به رستوران هاي 
ــتاره -كه مطابق باالترين استانداردهاي جهاني  به اصطالح پنج س
كار مي كنند-  آدابي دارد كه دانستن شان الزامي است. اطالع داشتن 
از نحوه سرو غذاها و چگونگي استفاده از  ملزومات مرتبط با هر يك، 
ــي برخورد در اين  ــي از آداب خدمات دهي و چگونگ ــار آگاه در كن
رستوران ها بسيار مهم است. پس براي آن كه در انواع رستوران هاي 
ــكل نشويد و بتوانيد از اوقاتتان نهايت لذت را  بين المللي دچار مش

ببريد، پيشنهاد مي شود به توصيه هاي زير عمل كنيد.
ــت مهمان پذيري و  ــك قانون مهم در صنع احتـرام دو طرفه:ي
ــتوران داري وجود دارد و آن احترام به مشتري و مهمان تحت  رس

ــت، اما بهتر  ــرايطي و به حق بودن او در تمام موقعيت ها اس هر ش
ــت اين احترام و رعايت ادب از جانب مهمانان نيز رعايت شود.  اس
ــخدمت براي خوش آمدگويي و گرفتن سفارش به  زماني كه پيش
ــت صحبت با ديگران را قطع كرده، تلفن  نزدتان مي آيد، بهتر اس
همراهتان را كنار بگذاريد و به پيشخدمتي كه براي خدمات دهي 

به شما سرميزتان آمده، توجه نشان دهيد و او را  معطل نكنيد. 
ــتوران در هر نقطه اي  ــه هر رس ــما ب ــت ش دانش منو:قرار نيس
ــيدني هاي  ــويد، به تمام خوراكي ها و نوش از جهان كه وارد مي ش
ــيد.  ــت كرده باش ــته يا آنها را قبال تس موجود در منو آگاهي داش
ــكيل  ــتن از مواد تش ــودن با يك نوع غذا و آگاهي نداش ــنا ب ناآش
دهنده آن اصال باعث شرمساري نيست. پس اگر در حين سفارش 
ــديد يا نياز به راهنمايي داشتيد، با خيال  ــردرگمي ش غذا دچار س

ــخدمتان سوال كنيد. يكي از مهم ترين مهارت هايي  راحت از پيش
كه پيشخدمت  رستوران هاي ويژه بايد داشته باشد، آگاهي از مواد 
ــت. اين مهارت ها  ــكيل دهنده هر غذا و چگونگي پخت آن اس تش
ــراي آن كه از  ــوند. پس ب ــك به مهمانان آموخته مي ش ــراي كم ب
ــيد و از غذايتان لذت ببريد، از راهنمايي و  انتخاب خود راضي باش

مشاوره پيشخدمت ها بهره ببريد.
در انعام دادن سخاوتمند باشيد:تعريف انعام در مراكز بين المللي 
كه به ارائه خدمات مي پردازند، با آنچه در ايران جا افتاده است، اندكي 
تفاوت دارد. انعام در بين ما ايراني ها در برخي موارد محدود پرداخت 
مي شود. اين در حالي است كه انعام دادن يك نوع آداب معاشرت در 
ساير نقاط دنيا محسوب مي شود و شما قبل از ترك ميزتان بايد آن را 
به نشانه رضايت پرداخت كنيد. مهم نيست كه رستوران پرهزينه اي 
ــرويس پرداخت كرده ايد؛ پرداخت انعام يك قانون  رفته ايد يا حق س

نانوشته است كه ادب شما را نشان مي دهد.

آداب  رستوران هاي بين المللي

همه جاي ايران زيباست
امراهللا احمدجو، كارگردان  سريال به يادماندني روزي روزگاري، ده سال گردشگر جاده هاي بكر آذربايجان بوده است


