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آخر هفته در زندان
صفحه 5
نگاهي به زندان هايي كه جاذبه گردشگري شده اند
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به جاي ماهي دادن
ميثم اسماعيلي  � 

ــفر، يك فرهنگ است. يك سنجه براي  يك: س
ــات و آداب مردمان دنيا، براي  ــردن به روحي پي ب
رسيدن به شيوه و سبك زندگي شان. همين است 
ــگران و مسافران هر كشوري به نكته اي  كه گردش
مشهور شده اند، به عنوان مثال مي گويند گردشگران 
آلماني خسيس اند! يا گردشگران چيني بي ادبند يا 
صفت هاي مثبت تري همچون اين كه گردشگران 
ــتند. اين  ــگران دنيا هس كره اي تميزترين گردش
ــفر به نوعي  ــت كه س ــه اين مفهوم اس ــا ب نكته ه
ــت از فرهنگ زندگي ما در كشورمان.  ويتريني اس
چاقويي دو لبه كه مي تواند در برداشت جهانيان از 
ــوم ايراني موثر باشد. مسافران ايراني  فرهنگ و رس
هر كدام رسانه اي مهم تلقي مي شوند از بازتاب اين 

فرهنگ در چشم جهانيان.
ــفر عادت هاي جالبي دارند.  دو: ايراني ها در س

ــفرهاي خارجي شايد اغراق نباشد كه  در س
ــافر ترجيح  ــه ايراني هاي مس بگوييم هم
مي دهند در هتل هاي چند ستاره اقامت 
ــيك غذا  ــتوران هاي ش ــد، در رس كنن
ــاي درجه يك رزرو  ــد و بليت ه بخورن
ــگران  ــا با نگاهي به گردش ــد. ام كنن
ــران مي توان دريافت  خارجي در اي
ــت نقطه مقابل اينچنين  آنها درس

طرز فكري در سفر هستند. 
ــان معموال  ــا در سفرهايش آنه

و  ــا  متل ه ــتل ها،  هاس ــال  به دنب
مسافرخانه هاي ارزان قيمت هستند، 
ــتوران هاي  ــح مي دهند در رس ترجي
ــي آن منطقه را  ــذاي بوم ــي غ محل
ــيوه هاي  ــا اتوبوس و ش ــد و ب بخورن

ــفر كنند. براي آنها خانه  ارزان ديگر س
ــان  ــت، آشپزخانه ش ــون يك هتل اس همچ
ــوارد تازه  ــراي همين به دنبال م ــتوران! ب رس
ــتان  ــتند. اين داس ــاي بكرتري هس و طعم ه
ــراي ايراني ها هم صدق مي كند، آنها هم در  ب
ــي مي كنند و غذاهاي  ــاي خود زندگ خانه ه
ــفر  ــان مي خورند اما در س خوبي در خانه ش

ــرايط را تكرار  ــد باز هم همان ش ــح مي دهن ترجي
ــگذاري خاصي در اين نوع  كنند. بدون هيچ ارزش
ــت همين موارد  ــيوه محبوب ايراني بايد گف و ش

فرهنگ سفر را تشكيل مي دهد. 
ــم دارد به اين  ــوي ديگري ه اما اين موضوع س
مفهوم كه «فرهنگ سفر» فراگيرتر از آن است كه 
محدود به رفتار ايراني ها در سفر شود. يكي ديگر از 
اين تفاوت هاي فرهنگيـ  سفري اين است كه سفر 
ــبد خانواده هاي غيرايراني ها هست در حالي  در س
كه ايراني ها به هر دليلي سفر را از سبد خانوار خود 
خارج كرده اند. اتفاقي كه مسووالن سازمان ميراث 

را بر آن داشته تا سفر را به اين سبد بازگرداند. 
سه: مرتضي رحماني موحد معاونت گردشگري 
هفته گذشته البه الي برنامه هاي اين معاونت براي 
ــفر گفته است: «تالش مي كنيم سفر را توزيع و  س
ــازي كنيم و مقاصدي در  ــراي آن بايد فرهنگ س ب
ــته  ــر بگيريم، يعني توزيع مكاني و زماني داش نظ
باشيم و از طرف ديگر مراكز اقتصادي كه در عرضه 
ــفر نقش دارند مثل بانك ها و بانك گردشگري و  س
موسسات مالي را ترغيب كنيم تا با ارائه تسهيالتي 

ما را ياري دهند.»
ــي دادن» (مثل مديريت  ــه به جاي «ماه اين ك
ــازمان) بايد به مردم «ماهيگيري» ياد  ــين س پيش
ــي شده  داد تا بتوان در يك فاصله زماني كارشناس
فرهنگ سفر ايرانيان را تغيير داد و سفر را به سفره 

آنها بازگرداند. 

كورس اسب دوانى در گنبد كاوس  يكى 
از مسابقاتى است كه بسيارى را به هواى 
ديدنش مسافر اين شهر مى كند

«خسته نباشيد» به سفر 
سينما همواره يكي از اهرم هاي مهم براي رونق صنعت گردشگري بوده است. جذابيت هنر هفتم براي مردم آن قدر بوده كه فيلم 
روي پرده را بهانه كنند براي ديدن محلي كه در فيلم وجود داشته. اين دم دست ترين تاثيري  است كه مي توانسته هنر هفتم روي 
ــته باشد. هر چند رابطه گردشگري و سينما به اين مورد ختم نشده و بسيار  ــگري داش گردش
بسيار برنامه هايي نوشته شده كه فقط با كمك اين دو صنعت به يكديگر اجرايي مي شود. 
در دنيا، هم سينما پا به پاي صنعت گردشگري آمده و هم اين صنعت توانسته از غافله 

رسانه اي فراگير به نام سينما عقب نماند. 
اين روزها فيلم «خسته نباشيد» ساخته افشين هاشمي در سينماهاي ايران اكران 
شده است. در بدترين فصل اكران اما اين فيلم مورد توجه مردم قرار گرفته است. 
ــتان زوج كانادايي است كه به ايران سفر مي كنند.  ــته نباشيد» داس فيلم «خس
ــت، بسيار سفر كرده و از  ــپانيايي و فنالندي اس ــناس دورگه اس رومن زمين ش
ديدن زيبايي ها شگفت زده مي شود. همسرش ماريا داستان ايرانياني است كه 
سرزمين شان را به خوبي نمي شناسند و در نتيجه قدر مواهب را نمي دانند. ماريا 
پنج ساله بوده كه از ايران رفته و اينك پس از 50 سال به ايران سفر كرده و 

به سختي فارسي صحبت مي كند.
رومن خيلي دوست دارد تا منطقه كلوت را ببيند اما آژانس مسافرتي اين 
امر را به دليل هواي گرم (مرداد) در برنامه نمي گنجاند. يكي از كاركنان هتل 
به نام مرتضي كه خود كلوت ها را تا به حال نديده، نقشه مي كشد و اين دو را 
براي ديدن كلوت ها مي برد. در راه با توجه به اختالف ميان رومن و ماريا و ناشي بودن 
مرتضي و راننده و همچنين  خودروي نامناسب، مسائلي رخ مي دهد كه داستان اصلي 
ــكل مي دهد. البته از نام فيلم نيز نبايد غفلت كرد كه به اصطالحات خاص  فيلم را ش
ايراني اشاره مي كند كه خارجيان در طول سفر مي شنوند و به كار مي برند. فيلم كه از باغ 
شاهزاده ماهان آغاز شده و با نشان دادن روستا و قلعه شفيع آباد و نبكاها ادامه مي يابد، 
ــفر باقي مي گذارد. براي اين  در منطقه كلوت ها پايان مي يابد و مخاطب را با آرزوي س
فيلم كه در جشنواره سال گذشته هم مورد توجه قرار گرفته بود از سوي سازمان ميراث 
فرهنگي و گردشگري در بخش «تجلي اراده ملي» به دليل نمايش جاذبه هاي كوير ، روستا 

و قنات هاي ايران جايزه اي در نظر گرفته شد.

نكته هفته

تلويزيوني براي اهالي سفر 
ــود. اما اين بار انگار دارد رنگ واقعيت مي گيرد. تلويزيوني براي اهالي سفر. افتتاح و  ــنيده مى ش ــگرى ش ــت خبر راه افتادن تلويزيون گردش مدت هاس
راه اندازي شبكه هاي تخصصي در سازمان صدا و سيما نتيجه بسيار خوبي در ميان مردم داشته است، آن قدر كه مسئوالن اين سازمان در پي راه اندازي 

بر سر شبكه هاي تخصصي بيشتري هستند، شبكه هايي با محوريت موسيقي و البته گردشگري. افتتاح شبكه گردشگري مدت هاست  كه 
ــازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است  ــيما فقط با توافق س ــازمان صدا و س زبان ها افتاده و به گفته عزت اهللا ضرغامي رئيس س

ــبكه  ــود اما اين اتفاق در دولت قبلي نيفتاد. حتي در مقطعي خبر «راه اندازي ش ــته اين مهم محقق ش كه مي توانس
ــما» كه قرار بود شبكه  ــبكه  «ش ــت تا ش ــد، اما در نهايت اين خبر به تحقق نپيوس ــگري از عيد فطر» اعالم ش گردش
ــود همچنان همان شبكه  پخش كننده  توليدات منتخب مراكز استان ها باقي بماند.  مسووالن شبكه   ــگري ش گردش
«شما» هم در مقاطعي با افزايش توليد و پخش برنامه هايي با موضوع گردشگري و معرفي ايران و همچنين به كار 
بردن شعار «شبكه گردشگري شبكه شما» در سايت خود تالش كردند به اين تعريف نزديك شوند اما با گذشت 
ــته به كار خود ادامه داد و به پخش برنامه هاي  ــبكه طبق روال گذش زماني طوالني از موعد قول و قرارها، اين ش
معمولش بازگشت. اما حاال با نشست مديران دو سازمان در هفته هاي گذشته و اظهارنظرهاي مثبت و موافق هر 
دو سازمان به نظر مي رسد شبكه گردشگري در آينده اي نزديك قابل دسترس دوستداران سفر و گردشگري در 

ايران باشد. 

فته
ه ه

چهر

 پيشخوان
جامعه شناسي گردشگري شهري

اين كتاب تاليف مشترك مهرداد نوابخش و سميه صفي در چهار فصل تنظيم شده و سعي كرده است مفاهيم و اصطالحات، 
ديدگاه هاي موجود درباره گردشگري و مختصري از جشن هاي ايران پيش و پس از اسالم را بررسي كند. 

ــگري مانند  ــردي را بيان مي كند. در فصل دوم «مفاهيم بنيادي» صنعت گردش ــت، تاريخچه اي از جهانگ ــل نخس ــاب در فص كت
تاسيسات جهانگردي،  بازاريابي جهانگردي، زنجيره گردشگري و اكوتوريسم بيان مي شود، زيرساختار فرهنگي- اجتماعي گسترش 
صنعت توريسم عنوان فصل بعدي كتاب است. در اين فصل به اعياد و جشن هاي ايران باستان مانند جشن آتش افروز، جشن آبريزگان،  
جشن آبپاشان،  جشن سده، جشن گاوگيل، جشن سيرسور و جشن خرم روز اشاره اي گذرا مي شود. و در نهايت در آخرين فصل كتاب 

رويكرد نظري جامعه شناسي گردشگري بررسي مي شود. اين كتاب در سال 92 توسط انتشارات بهمن برنا منتشر شده است.
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روايت:  باغ شاهزاده آيين:  آيين چمر 

بكر و زيبا: تاالب سلكه
نشستن به تماشاي پرندگان مهاجر

ــال ها چندان حال و روز خوبي ندارند، همچون درياچه هاي اين مرز و بوم  تاالب هاي ايران اين س
كه خشكسالي و گرما امانشان را بريده و هرچند وقت يكبار خبر خشكي شان دوستداران طبيعت و 
سفر در ايران را بهت زده مي كند، اما تاالب هاي فراواني هستند كه هنوز سرحال و قبراق اند و   خبري 
از خشكسالي شان نيست تا مسافران راهي آن منطقه شوند و بر سر بالينشان سوگواري كنند! يكي 
ــت و فرصتي است براي  ــت كه اين روزها محل اتراق پرندگان زيباس ــلكه گيالن اس از آنها، تاالب س

دوستداران پرنده نگري تا راهي اين منطقه شوند و اين تاالب را ببينند.
ــزار و مرتع بوده كه از  ــي ديگر آن به صورت چمن ــن منطقه به صورت تاالبي و بخش ــي از اي بخش
نظر زيستگاه انواع غازها فوق العاده حائزاهميت بوده كه در طول ساليان متمادي بر اثر پايين رفتن 
سطح آب درياي خزر و در نتيجه پايين رفتن سطح آب تاالب انزلي منطقه سلكه نيز با خطر نابودي 
مواجه شد كه سال 1354 مطالعاتي در زمينه جلوگيري از نابودي اين منطقه باارزش انجام گرفت. 
سرانجام جهت احياي اين منطقه يك سد خاكي در ضلع شمالي منطقه حدفاصل رودخانه هند خاله 
و ترابخاله احداث شد تا در طول فصل مهاجرت پرندگان به اين تاالب نزوالت جوي را در خود ذخيره 

و محيط زندگي پرندگان در آن حفظ شود.
ــته پناهگاه پرنده نگري منطقه حيات وحش تاالب  سلكه  به دليل بازديد  ــال گذش بهتر اين كه از س
ــت. هندخاله، خومه سر، نرگستان،  ــاخته شده اس ــتان گذر تاالبي س ــافران از كوچ پرندگان زمس مس
ــيه تاالب سلكه صومعه سرا  ــتاهاي زيبا در حاش ــه ازجمله روس ــان، باقالكش و سياه كيش سياه درويش
محسوب مي شوند كه مي توان از آن ديدن كرد. در اين ميان تماشاي روستاي سياه درويشان را از دست 

ندهيد. الله هاي تاالبي جذاب ترين بخش توريستي سياه درويشان براي مسافران بازديدكننده است.

سوگواري به سبك شاهنامه
ــده است. هرچند در  ــتان و ايالم محدود ش ــوگ چمر  اكنون به بخش هاي كوچكي از لرس آيين س
گذشته گستره  بيشتري داشت. اين مراسم به اين شكل است كه ميت را پس از شستن و كفن كردن 
در بين شاخه هاي سبز بيد مي پيچند و آن را به همين صورت كنار گورش كه معموال گورستاني در 
ــت، مي گذارند. سپس اسب سياهي را كه يالش به پهلو شانه شده است از دور به  ــمه اس نزديكي چش
گور و ميت نزديك مي كنند. در اين هنگام مردان و بويژه زنان به شيون و زاري مي پردازند. هنگامي 

كه اسب را آرام آرام مي برند شيون و زاري شدت مي گيرد. چمر شعر ويژه خود را نيز دارد.
آيين   چمر   يكي از باستاني ترين آيين هاي بر جا مانده در ايران و به احتمال بسيار زياد برآمده از تمدن   
ــان، آيين پژوهان و... نتوانسته اند درباره آن به يك نظر  ــت كه تاكنون مورخان، اسطوره شناس عيالم   اس
جمعي و علمي قابل قبول و مشترك دست پيدا كنند و هنوز معناي اين واژه باستاني بر همگان پوشيده 
مانده است.  در مناطق روستايى و عشيره اى استان ايالم چمر نواى غمبارى است كه در سوگ عزيزان 
از دست رفته نواخته مى شود، اين مراسم در سه هنگام برگزار مى شود: هنگام نزع، تدفين و سوگواري. 
ــوگوارى زنان فقط پرسه مى گيرند. چمر با  ــت. براى س ــم خاص مردان و خانواده هاى مرفه اس اين مراس
صف بستن زنان مويه خوان، نوازندگان ساز و دهل و شاعران محل شروع مى شود. با باال آمدن آفتاب و 
به نوا درآمدن سرنا و دهل ، نواى چمرى آغاز مى شود. بعد از صف بستن و قرار گرفتن علم و كتل ها در 

قسمت هاى مختلف صف،  بويش  ها و   راوكر  ها يا همسرايان مرثيه خوانى با نوائى مانند هق هق آغاز 
ــته و با رسيدن به پايان صف به آرامى  ــرايان با اين نوا از جلوى صف گذش ــود. همس مى ش

بازمى گردند و اين كار تكرار مى شود. اين مراسم تا نيمروز ادامه مى يابد. بعد از صرف 
ــم يك تا سه روز  ــدن هوا ادامه مى يابد. اين مراس ــم تا تاريك ش ناهار و چاي، مراس

ــم چند روز ادامه يابد، غروب ها مهمانان به  به طور مى انجامد. چنانچه مراس
خانه هاى خود بازمى گردند.

بافتن به رنگ طال
«زري يعني پارچه  ساخته شده از زر (طال). 
ــت. زري يا  پارچه اي كه پودهاي آن از طالس
ــيار گرانبهاست  زربفت پارچه اي ظريف و بس
ــت و  ــم خالص اس ــه چله يا تار آن از ابريش ك
ــم رنگي و يكي از پودها، نخ  پودهاي آن ابريش
ــيمين  ــت كه مي تواند زرين يا س گالبتون اس
ــي در جلد دوم  ــن تعريف زري باف ــد.» اي باش
ــغلي كه بيشتر  ــت. ش فرهنگ دكتر معين اس
ــت  هنرمندان مهمش را در طول زمان از دس
داده و معدود استادكارهايش را هنوز مي توان 
در شهرهاي يزد، اصفهان، كاشان و هرمزگان يافت. هنري كه سال هاي سال قدمت دارد و زيبايي اش 

چشمنواز است .
درباره زري بافي ايران نيز مانند قالي از دوران خيلي قديم اطالع زياد در دست نيست، ولي شواهد 
ــت. درباره تاريخچه زري بافي بايد گفت  بافت  پارچه هايي  كه  درمتن  و نقوش  آنها،  زيادي موجود اس

نخ هاي  گالبتون  به  كار گرفته  شده  بنا به  روايات  تاريخي  به  2000 سال  پيش  مي رسد.
ــت .  ــه  كار مي رف ــان  ب ــزرگان و درباري ــران، ب ــاهان، وزي ــوش  پادش ــراي  تن  پ ــا  ب ــن  پارچه  ه اي
ــاهان بيگانه  ــاهان ايران براي هديه دادن به ش ــمند در دربار ش ــه عنوان هديه اي ارزش ــن ب  همچني

به حساب مي آمد.
ايران قرن ها توليدكننده اصلي پارچه هاي زري براي دربارها و كليساهاي جهان از لندن تا توكيو 
بوده است. پارچه هاي زربفت ايراني در موزه هاي بزرگ جهان جاي دارد و مي طلبد توجه خاصي به 
ــتري براي آن قائل شويم، چراكه بي توجه بودن به اين امر مهم  ــيم و ارزش بيش ــته باش اين هنر داش
به نابودي محض اين رشته منجر مي شود. هنر زري بافي در حال حاضر در ايران در بدترين شرايط 
خود در طول تاريخ 2000 ساله آن است. اگر فقط بخواهيم تعداد دستگاه هاي بافت پارچه هاي زري 
ــويم.  ــف بار مي ش ــه كنيم، متوجه اين فرق فاحش و تأس را با دوره هاي قبل مثال دوره صفويه مقايس
اكنون نه تنها قدر و منزلت اين هنر را كسي نمي داند، بلكه بي توجهي ما به نابودي اين هنر با ارزش 
ــته هم پايه  ــده، ولي در دوره هاي گذش دامن مي زند. اين هنر پرارزش اكنون مهجور و مظلوم واقع ش
ــده است. اكنون كمتر كسي  ــفال و... صاحب ارزش بوده و به آن پرداخته مي ش نگارگري، قلم زني، س
پيدا مي شود كه سختي هاي اين كار را براي آموزش به جان بخرد. آكادميك نبودن، نبود دسترسي 
به مواد اوليه مرغوب، منتقل نشدن هنر استادان، حجيم بودن دستگاه نساجي و نبود حمايت دولت 

همگي دست به دست هم داده اند براي فراموشي اين هنر كهن.

3 كاشي خالي 
ــا  ي ــاهزاده  ش ــاغ  ب
ــي از  ــازده يك ــاغ ش ب
ــاي  باغ ه ــن  زيباتري
تاريخي ايران محسوب 
ــود. آنقدر كه دل  مي ش
ــگران خارجي و  گردش
ــي را برده و  همراه  داخل
ــه باغ ايراني ديگر در  س
فهرست جهاني يونسكو 
ــيده  ــه ثبت رس ــم ب ه
ــت. اين باغ درست  اس
ــگاه  آرام ــي  نزديك  در 
ــي در  ــاه نعمت اهللا ول ش
ــرار  ــان ق ــان كرم ماه
ــت. باغي كه  گرفته اس
چون معجزه اي در قلب 
كوير ساخته شده تا بهت و حيرت هر مسافري را برانگيزد و در زير سايه درختان كهنسال آن و نجواي 
ــد كه 11 سال وقت، صرف  ــاهزاده اي بينديش ــتگي دركند و به ش ــت، خس نهري كه در آن جاري اس
ــد تا به دليل  ــرانجام بدون اين كه از آن بهره اي ببرد به تهران فراخوانده ش ــاختن اين باغ كرد تا س س
ــال 1357 مرمت شد، ولي در زلزله  ــود. اين باغ س ــاه مهمان ش بدگويي اطرافيان در ضيافت مرگ ش
سال 1360 آسيب هايي ديد كه سرانجام بعد از خريداري از سوي اداره فرهنگ و هنر در فهرست آثار 
ــازي و ترميم قرار گرفت. سردر اين باغ به صورت حجمي شفاف، فضاي  ــده و مورد بازس ملي ثبت ش
ــم انداز زيبايي  ــت به طوري كه وقتي  زير طاق آن قرار مي گيري، با چش داخلي باغ را قاب گرفته اس

مواجه مي شوي كه باغ، كوشك اصلي و حوض ها و فواره هاي باغ تشكيل دهنده آن هستند.
ــه قطعه كاشي خالي است. مي گويند وقتي خبر  ــده باغ شاهزاده جاي س ــيكاري ش روي طاق كاش
ــر در باغ بوده است. وقتي كاشيكار  ــاختن س ــد معمار بنا در حال س ــاهزاده به ماهان مي رس مرگ ش
ــي مانده بوده تا كاشيكاري سردر  ــته اند فقط سه قطعه كاش ــاهزاده را در تهران كش ــنود كه ش مي ش
ــه قطعه  ــحالي كارش را رها مي كند و مي رود و از آن زمان تاكنون جاي آن س ــود. او از خوش تمام ش

كاشي هنوز خالي مانده است.

مشاغل: زري بافي
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سايه نيكانلو � 
بارها شده خواب ديده ايم از مكاني بلند 

ــويم، اصال يكي از معمول ترين داليل از  پرت مي ش
ــدن از بلندي  ــدن همين كابوس پرت ش خواب پري
ــياري «رويا»ست.  ــت، اما اين كابوس براي بس اس
ــت در جهان تعبير  ــي كه اتفاقا نيم قرني اس روياي
ــده و يك دهه اي مي شود پايش به ايران هم باز  ش

شده است. 
 اين كه در كمال صحت و سالمت و البته بيداري 
ــكل  با طنابي به پا بدون هيچ محافظ ديگري به ش
ــم. اين تفريحي  ــقوط كني ــه اي از بلندي س آگاهان
ــت كه نامش را «بانجي جامپينگ» گذاشته اند  اس
و هواداران بسياري هم پيدا كرده است،  هواداراني 
ــان را تغيير دادند تا در محل  ــه مقصد سفرهايش ك
ــهر مقصدشان بتوانند «كابوس» خواب  را تعبير  ش

به «رويا»ي بيداري كنند.

نيم قرن هيجان 
ــت هيجاني كه  ــي اس ــي جامپينگ ورزش بانج
ــن خونتان را تا  ــح آدرنالي ــري از ثانيه ترش در كس
ــطه  ــما به واس ــدازه زيادي باال مي برد چراكه ش ان
ــاع 40 تا 80 متري به پايين  ــان را از ارتف آن خودت
پرت مي كنيد. اين كار حدود نيم قرن پيش توسط 
جوانان ماجراجو با امكاناتي بسيار كم در شهرهاي 
انگليس انجام مي شد. استقبال فراوان جوانان از اين 
كار و البته اتفاق هاي ناگواري كه پيش آمد، دولت 
ــت آنها،  ــرد به جاي برخورد و بازداش ــور ك را مجب
ــن ورزش را با رعايت اصول ايمني همگاني كند.  اي
پس از رسمي شدن، اين تفريح به سرعت در تمام 

دنيا شايع شد تا حاال 
كه يكي از محبوب ترين 

تفريح هاي افراد ماجراجو 
محسوب مي شود.

اول معاينه، بعد پرش
ــامل دو اصل مهم مي شود.  بانجي جامپينگ ش
ــت. به اين مفهوم كه تا  ــن آن وجود ارتفاع اس اولي
ــد،  ــته باش اختالف فاصله بين دو نقطه وجود نداش
ــي جامپينگ هم وجود ندارد و دومي  طبيعتا بانج
ــت.  ــي و خطرپذيري اس ــي ماجراجوي هيجان طلب
ــدان رغبتي به  ــو، درونگرا و منفعل چن ــراد ترس اف
ــراد متقاضي هم پس  ــد. البته اف ــن ورزش ندارن اي
ــوز انجام اين  ــكي مج ــام معاينات الزم پزش از انج
ورزش را مي گيرند و با مچ بند، ساق بند و كش هاي 
ــقوط آزاد كنند. از آنجا كه  ــتحكم مي توانند س مس
ــيدن به  اين طناب حالت ارتجاعي دارد، پس از رس
ــاره باال مي رود. اين  ــطح زمين دوب نزديكي هاي س
ــا در نهايت طناب به  ــود ت حالت آنقدر تكرار مي ش
حالت سكون نزديك مي شود. اينجا آخر خط است 
ــك هيجان بي حد و مرز و  ــما پس از تجربه ي تا ش
ــا تخليه همه  ــدني و ب ــار از انرژي وصف ناش سرش

استرس هاي بيهوده روي زمين باز گرديد.

اولين سقوط آزاد در ايران 
ــاله در  ــابقه اي پنجاه س ــد اين تفريح س هرچن
ــگاه بانجي جامپينگ ايران  دنيا دارد، اما اولين باش

ــد و اولين فعاليت  ــال افتتاح ش ــال 86 در توچ س
ــال بعد از آن آغاز كرد، اما اولين  ــمي اش را س رس
ــگاه پريد نامي  ــكوي اين باش ــردي كه از روي س ف
ــي نبود جز پيمان ابدي، بدلكار  ــت. او كس آشناس
ــريال  ــا نقش آفريني در س ــه ب ــي ك ــهور ايران مش
تلويزيوني «هشدار براي كبري 11» به اوج شهرت 
ــت 88  ــيد. پيمان ابدي، ارديبهش و محبوبيت رس
هنگامي كه   براي تله فيلم «چشم هاي نامحسوس» 

 بدلكاري مي كرد در سانحه اي جان خود را
از دست داد.

سقوط آزاد از توچال 
ــگاه بانجي جامپينگ تهران  باش
ــتگاه يك توچال قرار دارد. اين  در ايس
ــت ساختمان  دكل فلزي بلندقامت پش
تله كابين قرار گرفته و عالوه بر سكوي پرش، 
يك پيست اسكيت و كافي شاپ هم دارد. اين باشگاه 
ــتم ايربگ (همان كيسه هوا براي محافظت  به سيس
در برابر ضربه) مجهز است و تيم پزشكي و جمعيت 
ــيب هاي  ــالل احمر براي حوادث غيرمترقبه و آس ه
ــي در حوالي آن حضور دارند. همچنين يك  احتمال
ــتاده اند و از  ــكاس، پايين دكل ايس ــردار و ع فيلمب
صحنه سقوط و حركات افراد عكس و فيلم مي گيرند. 
ــتگاه بانجي جامپينگ توچال به طور متوسط در  ايس
ــاي آزاد ــطح آب ه ــر باالتر از س ــاع 2000 مت  ارتف

 قرار دارد.

پريدن همراه با خشايارشا
ــه مجهز به اين  ــت ك ــال، اما تنها جايي نيس توچ
امكانات است. در شهر همدان و در مجموعه ديدني 
ــا پرش آزاد  گنجنامه هم مي توان همراه با خشايارش
ــج كيلومتري  ــاي گنجنامه در پن ــت! كتيبه ه داش
ــاي دره عباس آباد قرار دارد.  ــرب همدان و در انته غ
يادگارهايي از دوران داريوش و خشايارشا هخامنشي 
كه بر دل يكي از صخره هاي كوه الوند حكاكي شده  و 
پايتخت تابستاني هخامنشيان را نام و نشان دار كرده  
است. اما شما با سفر به گنجنامه، فقط با يادگارهاي 
ــي ديدار نمي كنيد. در نزديكي گنجنامه،  هخامنش
چشم انداز زيبايي از آبشار گنجنامه و دره هاي سرسبز 

ــود  ــتان ديده مي ش عباس آباد، تاريك دره و كيوارس
كه مي تواند گزينه خوبي براي طبيعت دوستان باشد. 
تله كابين گنجنامه هم در ميدان گنجنامه و در پنج 
ــهر همدان قرار دارد. جايي درست در  كيلومتري ش
مجاورت كتيبه هاي كهن اين شهر و آبشار گنجنامه 
كه هر سال مسافران زيادي را به اين منطقه مي كشاند. 
ــكوي پرش  ــي س ــن مجتمع تفريحيـ  ورزش در اي

بانجي جامپينگ، 
ــرواز تيرول،  كابل پ

ــنگ نوردي،  ديواره س
ــال، تعادل  ــت تري پيس

ــالن  س (رنجر)،  ــي  هواي
ــكي،  ــت اس بولينگ، پيس

پيست سورتمه سواري و... هم 
تدارك داده شده و عالوه بر آن، 

شهربازي سرپوشيده، باغ گياهان، 
ــيده  پاركينگ هاي روباز و سرپوش

ــافر امكاناتي  ــه خانواده هاي مس و... ب
مي دهند.

بانجي درماني 
ــاع مربوط به  ــزه پريدن از ارتف ــا انگي تنه

ــود و  ــري نمي ش ــي و هيجان پذي ماجراجوي
بسياري آن را تنها به اين دليل انجام مي دهند تا 

ــان را تخليه كنند.  انرژي هاي منفي و اضطراب هايش
به عنوان مثال، بسياري از ورزشكاراني كه در آستانه 
رقابت هاي حساسي هستند با انجام اين ورزش تمام 
ــترس هاي پيش از بازي را از خود دور مي كنند و  اس
بعد از آن براحتي مي توانند در رقابت هاي اصلي خود 
شركت كنند. پس اگر قصد داريد در حرفه تخصصي 
ــويد، اگر مي خواهيد تصميمات بزرگ  خود موفق ش
ــن بردن تنش ها  ــر مي خواهيد با از بي ــد يا اگ بگيري
روحيه اي شاد و سالم داشته باشيد، بانجي جامپينگ 

پيشنهاد ما به شماست.

پل ويكتوريا فالز
ــن و زيباترين مناطق  ــي از بهتري ــن پل يك اي
ــدود 111 متر براي  ــت كه ارتفاعي ح جهان اس
ــقوط آزاد فراهم مي كند. اين  ــدان به س عالقه من
ــب هفتگانه  ــي از عجاي ــه به عنوان يك ــكان ك م
ــارها و  ــده، با آبش ــروف ش ــن مع ــي زمي طبيع
ــايي احاطه شده كه  جنگل هاي فوق العاده تماش
ــقوط كنندگان، بلكه براي ناظران  نه تنها براي س

عادي هم نفسگير و جذاب است.

پل رودخانه بلوكرانس
ــرقي و غربي شهر كيپ تاون  اين پل در مرز ش
ــرار گرفته كه نه تنها منظره دلفريبي دارد، بلكه  ق
ــتقرار سومين مقصد برتر ورزش بانجي  محل اس
ــطح  ــت. اين پل 216 متر با س جامپينگ دنياس
ــال 1984 ساخته شده  رودخانه فاصله دارد و س

است.

معلق  در  جهان
بهترين مكان هاي مناسب بانجي جامپينگ كجاست؟

برج ماكائو
اين برج مسيري 233 متري براي عالقه مندان 
ــش ثانيه  به اين ورزش فراهم كرده كه حدود ش
ــه عنوان  ــاب گينس ب ــد و در كت ــول مي كش ط
مرتفع ترين مكان براي اين پرش ثبت شده است. 
ــتم كابلي كنترل شده،  ــتفاده از يك سيس با اس
قبل از اين كه به آرامي روي يك كيسه هوا فرود 
بياييد چند بار در هوا باال و پايين خواهيد رفت.

سد ورزاسكا
ــردم آن را از فيلم  ــتر م ــه بيش ــد ك ــن س  اي
ــر دارند، 220 متر ارتفاع دارد  جيمز باند به خاط
ــت كه بانجي  ــن مكان هايي اس ــه برتري و ازجمل

جامپرها جذب آن مي شوند.

اين ورزش حاال يكي از بهانه هاي اصلي گردشگران است. گردشگراني كه هدفشان از سفر 

ماجراجويي و هيجان است. اين مكان ها بهترين مقاصد سفر براي اين افراد است. مكان هايي كه مي توان 

يك سقوط هيجان انگيز را تجربه كرد.

شيرجه در آسمان
بانجي جامپينگ ورزشي است هيجاني 

كه در كسري از ثانيه ترشح آدرنالين خونتان را 
تا اندازه زيادي باال مي برد



5 ايران سه شنبه   8   بهمن  92   شماره  133

على محزون  � 

ــن ندامتگاه هاي  ــدان قصر يكي از معروف تري زن
ــال گذشته  ــت كه در روزهاي آخر آبان س ايران اس
ــد:  ــره با تغيير كاربري كه داده بود نامش ش باالخ

 باغ موزه قصر.
ــاه  ــت رضاش ــدان قصر آذرماه 1308 به دس زن
ــت كه  ــد. ابتدا اين زندان 192 اطاق داش افتتاح ش
800 زنداني را در خود جاي مي داد. بعدها و تا دهه 
چهل شمسي و زمان ساخت زندان اوين، اين زندان 
ــدان پايتخت بود. در اين دوران زندان قصر  تنها زن

توسعه زيادي پيدا كرد.
ــهرداري  ــال 1383 اين زندان تعطيل و ش در س
ــدان كرد كه با  ــروع به تخريب بخش هايي از زن ش
ــي قبل از انقالب با  ــري كانون زندانيان سياس پيگي
ــازمان ميراث  ــت زندان به عنوان آثار ملي در س ثب
ــري و پس از آن به  ــي از تخريب آن جلوگي فرهنگ

وسيله شهرداري به باغ موزه تبديل شد.
اولين زنداني زندان قصر، سازنده آن يعني سرتيپ 
درگاهي بود. او تنها دو روز پس از همراهي رضاشاه 
ــدان، در همان زندان محبوس  ــم افتتاح زن در مراس
ــد. تا پيش از انقالب اسالمي ايران، بزرگ ترين و  ش
معروف ترين مورد فرار از زندان قصر، در زمان رضاشاه 
مربوط به سيد فرهاد نامي از مخالفان رضاشاه بوده 
 است و در زمان محمدرضاشاه نيز معروف ترين فرار 
مربوط به اشرف دهقان از مبارزان مسلح است. كمي 
ــالمي ايران، درهاي زندان  پيش از وقوع انقالب اس
ــد.  ــط زندانيان تخريب ش ــر باز و ديوار آن توس قص
زندان قصر كه اكنون باغي 12 هكتاري است، در دو فاز 
سبك هاي سنتي و كالسيك به مجموعه اي فرهنگي و 

گردشگري تبديل شده است و به گواه وبسايت رسمي 
اين باغ موزه ساعات بازديد از آن همه روزه از ساعت 9 
تا 13 براي بازديد گروهي و سازماني و از ساعت 14 تا 

20 براي بازديد عموم است.

مخوف ترين شكنجه گاه تاريخ 
ــر  ــه تغيي ــران ك ــاي اي ــر از زندان ه ــي ديگ يك
ــته يا  كاربري داد كميته ضدخرابكارى رژيم گذش

ــت  ــال اس ــت كه حاال ده س «ندامتگاه توحيد» اس
ــام مي برند. تاريخ  ــه عنوان «موزه عبرت» ن از آن ب
ساخت بناي اين زندان به زمان فتحعلي شاه قاجار 
ــدن اين زندان به  ــهور ش بر مي گردد اما دوران مش
ــياه  ــاه ربطي ندارد و دوره س ــاه و رضاش فتحعلي ش
ــال  ــوي اين زندان را معروف كرد. چند س دوم پهل
ــكيل سازمان امنيت، كميته اي مشترك  پس از تش
ــاواك، اطالعات ارتش شاهنشاهي و شهرباني  از س

تشكيل شد و نام «كميته مشترك ضد خرابكاري» 
ــازمان يكي از  ــاب كرد. اين س ــود انتخ ــراي خ را ب
ــي و امنيتي در تاريخ  ــكيالت نظام منفورترين تش
ــتگاهي  ايران لقب گرفت. اين كميته داراي بازداش
ــابق  ــي ميدان توپخانه س ــود كه در حوال ــت ب موق
ــتگاه موقت مكاني بود كه  ــت. اين بازداش قرار داش
دستگيرشدگان در مرحله اول به آن وارد مي شدند 
ــكنجه هاي جسمي و روحي  و تحت شديدترين ش

قرار مي گرفتند.
ــران بود كه  ــدان مدرن اي ــتين زن ــن بنا نخس اي
ــال 1311توسط مهندسان  ــاه س در دوران رضاش
ــتين زندان  ــد و به عنوان نخس ــي تكميل ش آلمان
ــا  ــرد. بعده ــه كار ك ــروع ب ــران ش ــدرن در اي م
ــم در اين محل  ــي زنان ه ــدان اختصاص ــن زن  اولي
تاسيس شد. در دوران محمدرضا پهلوي اين زندان 
ــازمان هاي مختلف امنيتي و انتظامي  ــوي س از س
ــترك ضدخرابكاري  ــاواك و كميته مش خصوصا س
ــكنجه زندانيان سياسي مورد  ــت و ش براي بازداش
ــقف،  ــرار مي گرفت. آويزان كردن از س ــتفاده ق اس
ــوك  ــزان كردن صليبي، ش ــي، آوي ــتبند قپان دس
ــاس بدن  ــوزاندن نقاط حس ــي، آپولو، س الكتريك
ــردار، صندلي  ــمع، قفس هيت ــعله ش با فندك و ش
ــل برقي از  ــالق با كاب ــي و ش ــوم برق ــردار، بات هيت
 متداول ترين شكنجه هاي ماموران شكنجه كميته

 بودند.
ــكنجه گاه تاريخ  اين زندان كه به مخوف ترين ش
ــال 1381  ــرانجام در س ــهره بود س ــران هم ش اي
ــوزه عبرت  ــد  تبديل به م ــال بع ــل و يك س تعطي
ــد تا گوشه اي از شكنجه ها، شكنجه گران و  ايران ش

شكنجه شوندگان زمان پهلوي را بازسازي كند. 

داگشاي: زنداني در سرزمين هزار رنگ
يكي از بزرگ ترين 
نيز  هند  ــاي  زندان ه
ــه موزه  ــن روزها ب اي
ــت.  ــده اس تبديل ش
ــاي كه  ــدان داگش زن
در سال 1849 افتتاح 
ــه عنوان  ــده بود ب ش
يكي از ترسناك ترين 
ــد  هن ــاي  زندان ه

شناخته مي شود.
ــت كه تنها راه  ــيار تنگ بوده اس ــلول بس  اين زندان داراي 54 س

رسيدن هوا به آنها سوراخ هاي ريز كف سلول بوده است.
ــال خدمت  ــال 2011 بعد از بيش از 150 س ــدان در س ــن زن  اي

بازنشسته شد و به يك موزه تبديل شد.

آلكاتراز: بازگشت به زندان 
و  ــن  مخوف تري از  ــي  يك
ــاي دنيا  ــن زندان ه معروف تري
ــك آلكاتراز است. اين  بدون ش
ــك جزيره اي  ــه در ي ــدان ك زن
ــرار دارد از  ــوس ق ــان اقيان مي
ــاي آمريكا به  ــق كاليفرني مناط

شمار مي رود. 
ــال 1850 به   آلكاتراز در س
عنوان تاسيسات نظامي بنا شد 
ــدان نظامي كاربري  ــال 1933 به عنوان يك زن ــا س ــس از آن ت و پ
داشت. درآگوست 1934 به زندان فدرال تبديل شد و 29 سال مقر 
ــال 1963، به دستور  ــمار مي رفت بود. س جنايتكاران حرفه اي به ش
ــرت اف كندي، اين تبعيدگاه كه حدود 250 زنداني در آن اقامت  راب

داشتند براي هميشه تعطيل شد. 

كلينك:  روايت تاريخ در زندان 
انگليسي ها زندان معروفشان 
را در منطقه سوسوارك به موزه 
ــن زندان  ــد. اي ــل كرده ان تبدي
ــي آن قدر  ــه تنهاي ــا خود ب ام
ــا جاذبه اي براي  ــت دارد ت قدم
ــرا اين  ــد. زي ــگران باش گردش
ــق به قرن دوازدهم  زندان متعل
ــال 1780 از آن  ــت كه تا س اس
استفاده مي شده است اما بعد از 
آن براي مدت طوالني به صورت متروك درآمد. اين زندان به نوعي 
قديمي ترين زندان مردان و زنان در كل انگلستان است. كلينك، در 
ــوزي شد و پس از آن نيز هيچگاه ساخته  ــال 1780 دچار آتش س س
ــده است  ــد. اين روزها اين زندان به موزه اي براي عموم تبديل ش نش

و بسياري از مردم روزانه از آن ديدن مي كنند.

زندان ها همواره براي افراد جذاب بوده اند، نه گرفتار 
شدن در آن كه تماشاي روزگار زندانيان و گذران زندگي در 
سلول هايشان، شيوه هاي برخورد با مجرمان و البته بي گناهاني 
كه گرفتار ظلم شده اند. همين عطش دانستن روزگار زندان 
و زندانيان، دليلي بوده تا سينما از آن استفاده كند و آنقدر در 
اين باره فيلم روي پرده رفته است كه تبديل به يك «ژانر» 
شده است. ادبيات هم استفاده خوبي از اين وسوسه دانستن 
كرده است. حاال نوبت گردشگري است. اين بار نه با تخيل 
نويسنده ها و جلوه هاي بصري سينما كه با واقعيتي به نام 
زندان. مكان هاي اصلي زندان هايي كه مسئوالن گردشگري را 
بر آن داشته درهاي آن را رو به گردشگران باز كنند تا هم اين 
صنعت از آن سود ببرد و هم گردشگراني كه دوستدار بازديد از اين 
ندامتگاه ها هستند به مراد دلشان برسند.

آخر هفته در زندان
نگاهي به زندان هايي كه 
جاذبه گردشگري شده اند

ــه، تلويزيون،  ــگاه كنيد، رايان ــه اطراف خود ن ب
ــين لباسشويي، خودرو، يخچال و ده ها وسيله  ماش
ــانه هايي است از زندگي مدرن  ديگر. اينها همه نش
ــت و يكمي ما. اما آيا مي دانيد  و صنعتي قرن بيس
اين وسايل چگونه و از چه موادي ساخته شده اند؟ 
ــد مراحل  ــا مي توانن ــماري از م ــداد انگشت ش تع
ــاخت يكي از اين وسايل را توضيح دهند  كامل س
ــازنده آنها  ــتي از كارخانه س يا اين كه تعريف درس
داشته باشند. بنابراين عالقه مندان بسياري حاضر 
هستند براي دانستن چگونگي توليد آنها هزينه و 
ــوع اولين جرقه تولد  ــت صرف كنند. اين موض وق

جاذبه اي نوين در صنعت گردشگري بود.
ــور و اشتياق به دانستن باعث شده در  همين ش
ــادي اقتصادي برخي از فعاالن صنعت  دوران كس
ــت به ابتكاري بسيار جالب بزنند  ــگري دس گردش
ــگري  ــازه اي را به صنعت گردش ــه ت و زيرمجموع
ــه اصلي آن همين  ــان معرفي كنند كه پاي در جه
كنجكاوي بشر و عالقه او به دانستن مراحل ساخت 

لوازم و ابزار زندگي است.

ــورهاي صنعتي و صاحبان صنايع آنها چه  كش
خصوصي و چه دولتي سال ها بود كه براي حفاظت 
ــان كارخانه هاي خود را پشت  از راز و رمز توليدش
ديوارهاي بلندي مي ساختند و كسي جز كاركنان 
ــت. اما امروزه با  ــا از داخل كارخانه خبر نداش آنه
توجه به اين زيرمجموعه جديد گردشگري و منافع 
ــر دو طرف، يعني صاحبان  ــيار زياد آن براي ه بس
ــران صنايع در  ــگري؛ مدي صنايع و صنعت گردش
ــگران داخلي و  ــاي خود را روي گردش كارخانه ه
ــت هاي تجاري و مسائل  خارجي با توجه به سياس
امنيتي و حفاظتي كارخانه گشوده اند و معامله اي 
ــگران از  بردبرد را تدارك ديده اند چون هم گردش
ــد روزانه خود از اين كارخانه ها لذت مي برند  بازدي
ــيار  ــگري درآمدي بس ــم فعاالن عرصه گردش و ه
ــاي ارزان قيمت كه كمترين  ــب از اين توره مناس
هزينه را برايشان ايجاد مي كند به دست مي آورند 
و از همه مهم تر اين كارخانه هاي هستند كه بدون 
صرف هزينه اي هنگفت و صرفا با پذيرايي از گروهي 

گردشگر، تبليغ محصوالت خود را كرده اند.

سفر به كارخانه 



ايران  گردي6

آذر كماني � 
ــر شده نشان مي دهد  60 درصد  تازه ترين آمارهاي منتش

ــتفاده مي كنند و استان هاي تهران و  ايراني ها از اينترنت اس
ــت قرار دارند. گرچه با نگاهي به  مازندران در صدر اين فهرس
ــتفاده  از اينترنت مي توان پي برد كه فعاليت چندان  نوع اس
ــود اما باز هم اين تعداد  مفيدي در اين محيط انجام نمي ش

ــايد كاربردي ترين فعاليت  ــت. ش ــم بااليي براي ايران اس رق
ــارژ تلفن  اينترنتي براي اهالي ايران پرداخت قبوض و خريد ش
همراه باشد اما اين محيط در سراسر دنيا براي گردشگري نقش 
مهمي بازي مي كند  به طوري كه در آمريكا 66 درصد از خريد هاي 
آنالين را خريد هاي سفري تشكيل مي دهد. اين تعداد، رتبه يك 

ــوب در خريد آنالين آمريكا را به خود اختصاص  ــول محب ده محص
ــت. اين درصد شايد با توجه به تعداد باالي كاربران ايراني  داده اس

با خوشبينانه ترين حالت به ده درصد   نرسد. 

ايران در گوگل
 ،(travel to iran) ،هنگام جستجو درخصوص گردشگري ايران
ــش درمي آيد درباره اخطار  ــايت هايي كه در گوگل به نماي ــن س اولي
ــت. سپس عطف هايي از سال 1388 به  ــفر به ايران اس در خصوص س
ــايت مرجعي كه معرف جاذبه هاي  ــم مي خورد. در اين ميان س چش
گردشگري ايران باشد وجود ندارد و اگر هم بتوان چنين سايتي پيدا 
كرد بسيار ضعيف است. فارغ از برداشت غيرايراني ها نسبت به اتفاقات 
داخلي بايد اذعان كرد كه حضور كم دراين فضا سپردن ميدان بازي 
ــياه نمايي اوضاع داخلي ايران  دارند و  ــاني است كه سعي در س  به كس

در اين ميان، گردشگري قرباني اول  ماجرا خواهد بود. 
ــئوالن  ــاندن مس گام اول براي فعاليت مفيد در اين فضا به باور رس
در اهميت موضوع اينترنت در گردشگري است. آنها اگر بدانند تاثير 
يك عكس خوب براي تشويق به سفر بسيار بيشتر از مجلدات فراوان، 
ــت درباره جاذبه هاي ايران است به طور حتم براي  ــته و يادداش نوش
ــكل مي توان  حضور  فعال در اين فضا برنامه ريزي مي كنند. به اين ش
اميد داشت با توسعه گردشگري الكترونيك جاذبه هاي ديدني مناطق 
ــگران معرفي   در كمترين زمان با كمترين امكانات و هزينه به گردش

شود.

ما كجا، دنيا كجا 
ــايت هاي قوي  ــبكه هاي مختلف مجازي، ايجاد وبس  حضور در ش
(چه از لحاظ مفهومي و چه از نظر نرم افزاري) يكي از روش هاي حضور 
بهتر در اين فضاست، اما بسياري از وبسايت هايي كه فعاليت  خدماتي 
ــكالت زيادي روبه رو هستند. به عنوان مثال  هم انجام مي دهند با مش
ــفر به مقصد   اگر بخواهيد به صورت آنالين از آژانس هايي كه براي س
شما تور دارند اطالع پيدا كنيد، آن را به شكل درست و صحيح پيدا 
ــما محدود به چند دفتر  ــا اگر هم پيدا كنيد اطالعات ش ــد ي نمي كني
ــود كه از قضا به فكر ايجاد وبسايت افتاده اند. با اين  هواپيمايي مي ش
شرايط ، رزرو آنالين هتل و چك كردن ساعت آغاز سفر و چگونگي 

آنها پيشكش! 
اينها را بگذاريد كنار صحبت هاي «راب تورس» رئيس بخش سفر 
شركت گوگل. او در كنفرانسي كه آبان گذشته در مالزي داشت گفت: 
ــت  «ما اكنون روي دو زمينه متمركزيم؛ يكي تهيه اطالعات بهتر اس
ــترياني كه هنگام سفر بر دو موضوع مهم، يعني جستجوي  براي مش
پرواز و هتل تمركز دارند. محصولي كه در زمينه پرواز داريم به شما 
اجازه مي دهد هنگام جست و جو در گوگل بدانيد براي مقصد مورد 
نظرتان كدام پرواز در دسترس است و با چه قيمتي. محصول ديگري 

ــتجوهاي اينترنتي با گوگل اين  نيز در زمينه هتل داريم كه در جس
ــا چه قيمتي، چه  ــه بدانيد كدام هتل، ب ــم مي كند ك ــكان را فراه ام

درجه بندي و در چه تاريخي در دسترس است.» 

از كجا شروع كنيم 
ــراردادن مخاطبان، يا هدف قرار دادن ظرفيت هاي  ــراي هدف ق   ب
سفر به مقصد مورد نظر، بايد يك استراتژي ديجيتالي داشته باشيم. 
ــايت است و البته اطمينان از اين كه  ــاده ترين راه، ايجاد يك وب س س
ــما را مي يابند. امروزه مردم اولين كاري كه انجام مي دهند  مردم ش
جستجوي اينترنتي است و اگر نتوانند شما را پيدا كنند، شانس خود 
ــت مي دهيم. بنابراين بايد در جستجوها  ــف شدن ازدس را براي كش

يافته شويم. 
ــه  نيازي به توليد  ــت. البته هميش مورد مهم ديگر ايجاد محتواس
ــت و مي توان محصوالتي را كه در دنياي مجازي موجود  محتوا نيس
است  جمع آوري كرد. مثال مي توان در يوتيوب نام ايران يا هر مقصد 
ــت از  ــتجو   و هزاران هزار ويدئو پيدا كرد كه كافي اس ديگري را جس
ــان آنها بهترين  ها را انتخاب و به عنوان محصوالت بازاريابي براي  مي

مقصدي كه در نظر است مورد استفاده قرار داد. 

معضل اينترنت براي گردشگري 
مهم ترين مشكل گردشگري مجازي در ايران را به كيفيت اينترنت 
ــي اينترنت يا فراتر از  ــركت هاي خدمات ــبت مي دهند، اين كه ش نس
ــرعت پايين تحويل  آن وزارت ارتباطات، اينترنتي با كيفيت بد و س
ــود به گردشگري  ــتريانش مي دهد و با اين اوصاف چندان نمي ش مش
ــات در دولت يازدهم  ــه وزارت ارتباط ــت. گرچ ــن فضا دل بس در اي
ــرعت اينترنت داده  اما هنوز  ــي مبني بر چند برابر كردن س وعده هاي
ــت. با اين اوصاف تنها كاري كه مي توان  ــده اس اين وعده ها عملي نش
در اين خصوص انجام داد اين است كه با تقويت زيرساخت هاي اين 
ــئوالن و متوليان را به اين بخش حساس كنيم تا بتوانيم  صنعت مس

از تسهيالتي در اين حوزه برخوردار شويم.

سفر به مقصد   مردم
از  ــي  يك ــر»  «فليك ــايت  س
ــايت هاي  وب س ــن  بزرگ تري
ــت و  ــتراك گذاري عكس اس اش
ــه به تعداد عكس هاي تگ  باتوج
ــگري  ــده از مقصدهاي گردش ش
جهان از سوي كاربران، به عنوان 
ــري  اندازه گي ــراي  ب ــاري  معي
محبوبيت مقصدهاي گردشگري 
ــه محققان را به خود  جهان توج

جلب كرده است.
ــان آمريكايي، تصاويري  ــرس، به نقل از  محقق ــه گزارش يونايتدپ ب
ــي در دوران تعطيالت خود  ــگران از مراكز تفريحي و طبيع ــه گردش ك
ــال مي كنند،  ــايت فليكر ارس ــتراك گذاري به س ــه و با هدف اش گرفت
مي تواند به عنوان منبعي براي ارزيابي ميزان محبوبيت نواحي طبيعي 
ــگري جهان در اختيار موسسات و  ــم اندازهاي تفريحي و گردش و چش

محققان  حوزه گردشگري جهاني قرار گيرد. 
ــا يادآور  ــتنفورد كاليفرني ــگاه اس ــمندان  دانش ــن گروه از دانش اي
ــده اند  اطالعات جمع آوري شده از اين سايت مي تواند كمك خوبي  ش
ــگري و  ــنجش محبوبيت و توجه جهاني به يك مكان گردش ــراي س ب
ــق عايد مردم ــد كه اين مناط ــي منافع مالي و معنوي باش ــز ارزياب  ني

خود مي كنند.

«سياره تنها» در خدمت گردشگران 
ــه  ب  Lonely Planet  
ــارات  ــياره تنها، انتش معناي س
ــاي راهنماي  مخصوص كتاب ه
ــت. اين شركت را  ــافرت اس مس
مي توان يكي از مطرح ترين هاي 
ــاي  راهنم ــاي  كتاب ه ــه  عرص
مسافرت دانست. كتاب هاي اين 
مجموعه بخصوص بين مسافران 
كوله پشتي به دوش و دوستداران 
ــت و تا سال 2004 بيش از 650 عنوان در  ــفرهاي ارزان محبوب اس س
ــش ميليون جلد كتاب  ــر كرده   و سالي بيش از ش ــور منتش 118 كش
مي فروشد، يعني حدود يك چهارم بازار كتاب هاي راهنماي مسافرت به 
ــي در جهان. دفتر اصلي لونلي پالنت در فوتسكري، حومه  زبان انگليس
ــايت اين شركت تمام مختصات  ــهر ملبورن در استرالياست. وب س ش
كتاب هايش را دارد و يكي از مرجع هاي مهم و اصلي گردشگران جهان 

محسوب مي شود. 

تصميم دولت براي گردشگري الكترونيك 
ــن  ــراي اي ــم ب ــت يازده دول
ــگري  گردش در  ــم  مه ــرم  اه
ــا  عليرض  . دارد  ــي  برنامه هاي
ــز فناوري  ــي ، رئيس مرك ترحم
ــول  ــات و تح ــات، ارتباط اطالع
ــازمان ميراث فرهنگي  اداري س
ــئوليت  ــد: واگذاري مس مي گوي
ــش خصوصي  ــه بخ ــي ب اجراي
ــيدن در  ــور سرعت بخش به منظ
ــت. ايجاد مركز داده در راستاي  انجام خدمات ازجمله اين برنامه ها اس
ــگري و متوليان  ــردن اطالعات حوزه گردش ــه ك ــردآوري و يكپارچ گ
ــات و تاسيسات  مرتبط، ارائه مكانيزم هاي ارتباطي بين دولت و موسس
ــگري به منظور ارسال اطالعات مربوطه مطابق با استانداردهاي  گردش
ــگري در صدا و سيما به منظور معرفي  ــبكه گردش بين المللي، ايجاد ش
ــي  از جمله اين برنامه ها  ــگري در عرصه جهان  آثار و جاذبه هاي گردش

به شمار مي رود.
ــخص  ــي فعاليت ها مش ــي و نظارت ــاي حاكميت در گام اول حوزه ه
ــت با ايجاد بستر قانوني براي اجراي آن بتوان زمينه  ــده كه اميد اس ش
ــرد و در گام دوم نيز بايد  ــم ك ــن بخش را فراه ــعه اي ــراي توس الزم ب
ــي و بخش هاي  ــش خصوصي و دولت ــي بين بخ ــاختارهاي ارتباط س
ــن خصوص  ــود؛ در اي ــخص ش ــن عرصه مش ــال در اي ــي فع خصوص
ــال جاري اين طرح  ــده تا پايان س  مقدمات آن فراهم و   برنامه ريزي  ش

تكميل  شود.

فيلترنت
گردشگري! 

جايگاه ايران در گردشگري
الكترونيك كجاست؟
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آيسا اسدي � 
ــد در پروژه هاي طراحي و  ــاوران ارش ــان وندرمروه» يكي از مش «راي
توسعه نرم افزار است كه تاكنون در كشورهاي آفريقاي جنوبي، استراليا 
ــت كند. وندرمروه، حدود  ــته پروژه هاي موفقي را مديري ــكا توانس و آمري
پنج ماه پيش سفري كاري با هدف مشاوره فناوري پيشرفته و سخنراني 
درباره طراحي و توسعه محصوالت ديجيتال در يك همايش تخصصي به 
ايران داشت. او اين سفر را بسيار مثبت دانسته و خاطرات سفرش به ايران 
ــت. آنچه در اينجا مي خوانيد،  ــايت شخصي اش منتشر كرده اس را در س

گزيده اي از خاطرات رايان وندرمروه از سفر به ايران است:
ــراي مديريت محصول، آموزش و  ــفر به ايران كه ب ــن به تازگي از س م
مشاوره بود، بازگشتم. هنوز در حال پردازش آنچه در ايران يافتم، هستم 
اما بايد بگويم سفرم به ايران يكي از نكات برجسته زندگي حرفه اي من 
محسوب مي شود. آنچه من در اين كشور تجربه كردم خيلي متفاوت تر از 
چيزي بود كه انتظارش را داشتم. براي همين پيش از آن كه بخش هايي 
از آن را به جهت مشغله زياد فراموش كنم، تصميم گرفتم خاطرات سفرم 
را بنويسم. اين خاطرات، هم تجربه هاي كاري و حرفه اي با ايراني هاست و 
هم تجربه هاي فرهنگي من را شامل مي شود. فكر مي كنم بهترين روش 

براي ثبت تمام اين تجربه ها نوشتن 
ــتان ها و وقايع  روز به روز همه داس
است. هرچند ممكن است طوالني 
به نظر برسد، اما اين خاطرات آنقدر 
مهم است كه ارزشش را دارد. چراكه 
ــما نيز همچون من  ممكن است ش
ــور  ــتباهي از كش تصورات كامال اش
ــته باشيد. اين  ايران و مردمش داش
ــته شايد بتواند  شما را به سفر  نوش

به ايران ترغيب كند.

روز اول
ــامل ــن ش ــي م  كالس آموزش

16 نفر مي شد. تمام شركت كنندگان، 
ــدت در  ــي بودند كه بش كارآفرينان
ــغله داشتند.  ــب و كارشان مش كس
ــغله اي  ــه چنين افراد پرمش اين ك
چهار روز تمام خود را جهت شركت 
ــي خالي كرده  در اين كارگاه آموزش
ــيار ارزشمند بود. ما  بودند برايم بس
دو روز اول را صرف آموزش مديريت 
ــث در مورد جزئيات  محصول و بح
ــول و اجراي آن  ــزي محص برنامه ري
ــن روز اول كامال نگران  ــم. م كردي
ــه رفتم. فكر مي كردم  ــر جلس به س
ــا با من ارتباط برقرار نكنند  ايراني ه

يا به خاطر زبان با هم دچار مشكل شويم، اما اين گونه نشد. تنها مشكلم 
ــركت كنندگان تا كامال هر بحث را متوجه نمي شدند،  اين بود كه تمام ش

اجازه نمي دادند من وارد مبحث جديد شوم.
تجربه روز اولم باعث شد متوجه شوم ايران با آنچه من فكر مي كردم 
تفاوت بسيار دارد. من متوجه شدم تهران داراي يك جامعه كوچك، اما 
پيشرو است كه مصمم است در حوزه وب رو به جلو حركت كند و ايران 
را در اين زمينه پيشرفته كند. جالب بود برخي از آنها آنقدر حرفه اي بودند 
ــيدند. پس از پايان روز نخست،  ــان من را به چالش مي كش كه با سواالتش
ــن و سال من و در دهه  ــركت كنندگان كه هم س ــام را با چند نفر از ش ش
30 زندگي بودند، گذراندم. شنيدن ديدگاه هايشان نسبت به زندگي من 
را شگفت زده كرد. تعدادي از آنها در كشورهاي انگليس، آمريكا و كانادا 
ــقي كه به ايران  زندگي و تحصيل كرده بودند، اما مي گفتند به دليل عش
دارند به كشورشان برگشته اند تا به رشد و پيشرفت آن كمك كنند. جالب 
است هيچ كدام از زنان ايراني كه من درخصوص زندگي در تهران از آنها 
سوال كردم، احساس مظلوم يا قرباني بودن نداشتند! حتي رفتارشان هم 

ــت؛ زماني كه مردان عليه آنها تبعيض قائل مي شدند، آنها  قابل توجه اس
ــان  ــخصي نمي كردند. بلكه آن را با خنده رد كرده و رفتارش موضوع را ش
ــوادي موروث نسل هاي قديمي قلمداد مي كردند. اين زنان  را نوعي بي س
بسيار ماهر و تحصيلكرده بودند و به نظر من در حوزه كاري تبعيضي كه 
بين آنها با مردان بود بسيار كمتر از آنچه در مشاغل مشاركتي در لندن 
يا ساير كشورها وجود دارد، است. اين نسل بشدت از ديدگاه هاي منفي 
جهاني كه نسبت به ايران وجود دارد، نااميد و ناراحت است. اين جوانان 
مصمم به تغيير اين ديدگاه هستند و حتي حاضرند اين كار را نفر به نفر 
ــد. كاري كه با من كردند و ديدگاهم را از زماني كه از هواپيما  ــام دهن انج

پياده شدم، تا آخرين روز سفرم به كلي دگرگون ساختند.

اين سفر چه معنايي برايم داشت
باز شدن يك فضاي جديد فكري، مهم ترين تجربه كاري بود كه از سفر 
به ايران به دست آوردم. من در طول اين يك هفته محصول جديدي را 
توليد نكردم و در فضاي رقابتي هميشگي ام نبودم كه مدام خود را با بقيه 
ــتياق براي پيروزي و موفقيت  ــه كنم، اما به جايش دريافتم كه اش مقايس
ــتر محصوالت در فضاي مجازي  ــول جديد يا ترابري بيش ــه محص در ارائ
محدود نمي شود. آموختن تجربياتم 
ــنه يادگيري و  ــه تش ــه گروهي ك ب
ــد و راه انداختن آنها در  آموزش بودن
ــير پيشرفت و موفقيت نيز بسيار  مس

ارزشمند و افتخارآميز است.
ــالش مي كنم آنچه  ــوز دارم ت هن
ــران دريافتم را تجزيه و تحليل  در اي
ــم و فكر مي كنم اين كار مدتي به  كن
ــرا كه تهران محل  طول بينجامد. چ
تناقضات بسيار است. زيرساخت ها به 
حد زيادي ضعيف هستند، اما جالب 
است كه تهران عناصر مدرن بسياري 
ــب هاي  را در خود دارد. در يكي از ش
ــيرهاي بسيار  اقامتم در تهران در مس
ــخت رانندگي كرديم و به ناگاه به  س
ــيك لبناني  ــتوران بسيار ش يك رس
ــا صرف  ــام را در آنج ــيديم و ش رس
ــياري از خيابان بندي ها  ــم. بس كردي
ــتند و فضاي كافي براي  قديمي هس
جمعيت تهران ندارند، ساختمان هاي 
متروكه در آن زياد است، اما در ميان 
ــاختمان هاي  ــا مي توان س تمام آنه
مجلل، سينما، رستوران، مجتمع هاي 
ــي ويالهاي  ــي لوكس و حت آپارتمان
بزرگ ديد. تمامي اين چشم اندازها در 

كنار يكديگر بسيار عجيب هستند.
ــت كردم كه فكر  ــه اندازه اي با مردم صحب ــول يك هفته ب ــن در ط م
ــان كمي بنويسم. برخي كه از وضع  مي كنم مي توانم درباره ديدگاه هايش
ــان در ايران راضي نبوده اند، از ايران مهاجرت كرده اند، اما بقيه  زندگيش
ــرايط زندگيشان تالش مي كنند.  همچنان باقي مانده اند و براي بهبود ش
مردم بسياري با مشكالت اقتصادي درگير هستند، اما بسياري كه من با 
آنها مالقات كردم، با يك چشم انداز مثبت و قوي بر اين باورند كه قدرت 
ــاغل  ــع زندگي خود را دارند و حتي با كارآفريني و ايجاد مش ــر وض تغيي
ــند. آنها به ميراث  ــازه مي توانند زندگي مردم عادي را نيز بهبود ببخش ت
ــد و مي گويند تا آخرين نفس براي  ــيار افتخار مي كنن فرهنگي خود بس
حفظ اين ميراث ارزشمند تالش مي كنند. گروهي كه من در تهران با آنها 
ــور و شوق يادگيري و پيشرفت بودند و به من  ــار از ش كار مي كردم، سرش
انرژي مضاعف مي دادند و من از اين بابت از آنها سپاسگذارم. براي همين 
ــي مي گويم:  ــه آنها و همچنين به ميزبانم در تهران به زبان فارس ــه هم ب

مرسي، خداحافظ و من دوباره به ايران برمي گردم.
www.elezea.com :منبع

آي ويل بي بك تو ايران!

كباب معروف ترين غذاى ايرانى اسـت براى رسـيدن به اين  غذا 
 از خيابان هاى بسـيار شـلوغ گذشـتيم به ناگاه به يك رسـتوران 

بسيار شيك لبناني رسيديم و شام را در آنجا صرف كرديم

تهران محل تناقضات بسيار است. زيرساخت ها ضعيف است، اما   
تهران عناصر مدرن بسـياري را در خود دارد. در يكي از شـب هاي 
اقامتـم  در مسـيرهاي بسـيار سـخت رانندگـي كرديـم چراكه 
خيابان بندي ها قديمي و فضاي كافي براي اين همه جمعيت ندارد

بسـياري كه من با آنها مالقات كردم، با يك چشـم انداز مثبت و 
قـوي بـر ايـن باورند كه قدرت تغيير وضـع زندگي خود را دارند و 
حتي با كارآفريني و ايجاد مشـاغل تازه مي توانند زندگي مردم 

عادي را نيز بهبود ببخشند

هيـچ كـدام از زنـان ايراني كه من درخصـوص زندگي در تهران از 
آنها سـوال كردم، احسـاس مظلوم يا قرباني بودن نداشتند! حتي 
رفتارشان هم قابل توجه است؛ زماني كه مردان عليه آنها تبعيض 

قائل مي شدند، آنها موضوع را شخصي نمي كردند.

نگاه خارجيان نسـبت به زندگي و جاذبه هاي ايران هميشـه جذاب بوده اسـت. چند شـماره اي است كه در اين صفحه   نگاهي داشته ايم به 
برخي از اين سفرنامه ها. شما مي توانيد نظرتان درباره سفرنامه رايان وندرمروه در چمدان را به شماره 300011223 پيامك كنيد.

ايراني هاي كاري
ــتند تا كسي كاري  برخالف تصورم از ايراني ها، آنها منتظر نيس
برايشان بكند، در بهترين شغل استخدامشان كند، موقعيت خوب 
ــادي انجام  ــان كار و تالش زي ــم آورد. آنها خودش ــان فراه برايش
ــل ايراني هايي كه من با آنها كار  ــد. البته بايد بگويم حداق مي دادن
ــان بسيار قوي است.  مي كردم اين گونه بودند. روحيه كارآفريني ش
آنها به دنبال راه هاي جديد براي كسب و كار و ايجاد شغل هستند. 
ــان دعوت كرده اند،  اصال همين كه من را براي آموزش به كشورش
خود گواه اين انگيزه قوي براي پيشرفت و بهزيستي است. همايش 
ــيار خوب برگزار شد و من براي 300 ايراني  تجربه كاربري نيز بس
ــخنراني  ــوص طراحي و هدايت بازارهاي در حال ظهور س درخص
ــوال هاي شركت كنندگان در همايش، همانطور  كردم. برخي از س

كه انتظار داشتم چالش انگيز و قوي بود.

روايت «رايان وندرمروه» از سفر يك هفته اى اش به ايران
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من در تهران به دنيا آمده ام. از ديدني هاي تهران 
به پيست اسكي شمشك عالقه زيادي دارم خصوصا 
ــي خاصي دارد و مي تواند  ــن روزها كه زيباي در همي
اوقات خوبي را براي مهمانانش فراهم كند. البته شايد 
ــت و به  ــر كنند كه اينجا خيلي گران اس ــي فك بعض
ــك صرف نظر كنند.  همين دليل از آمدن به شمش
ولي الزم است كه بدانيد، اكنون ورودي پيست براي 
اسكي بازان، 40 هزار تومان است و اگر كسي نخواهد 
از پيست و امكانات اسكي استفاده كند مي تواند بدون 
ــهر  ــت هزينه، از زيبايي هاي اين منطقه از ش پرداخ
لذت ببرد، از برف،  از هواي تميز، از هيجان هايي كه 

اينجا هست و خيلي چيزهاي ديگر.
ــتم. گرچه نمي توانم بگويم  ــفر هس من اهل س
ــه تمام ايران را ديده ام ولي حداقل نيمي از ايران  ك
ــوال در دو حالت صورت  ــفرهايم معم را ديده ام. س
مي گيرد، يا تنها هستم و بدون همراهي همسرم كه 
ــامل سفرهاي كاري ام مي شود. در اين سفرهاي  ش
كاري اگر فرصتي پيش بيايد، سراغ مناطق ديدني 
ــفر مي روم  ــرم به س هم مي روم. يا اين كه با همس
ــيار خوش مي  گذرد و براي مقصد سفرمان  كه بس

انتخاب هاي خيلي خاص و پيچيده اي نداريم. بلكه 
ــت داريم، هر نقطه اي از ايران را كه نديده ام،  دوس
ــراغ  ــفرهاي دو نفري مان، س ــم. در اين س ببيني
ــا نمي رويم. و ترجيح مي دهيم با اتومبيل  هواپيم
ــا اتومبيل  ــفر ب ــفر كنيم. زيرا س ــخصي مان س ش
ــادگي  ــخصي اين امكان را به ما مي دهد كه بس ش
ــر دغدغه  ــذار كنيم و ديگ ــت و گ ــهرها گش در ش
ــته باشيم. خوبي سفر  اتومبيل و حمل و نقل نداش
ــه اگر جايي يك  ــت ك با خودرو اين اس
ــاوت ديديم، يا اگر از  تابلوي متف
دور نماي متفاوتي از يك روستا 
ــي ديديم،  ــر تاريخ ــا يك اث ي
براحتي مسير را به سمت آن 
كج كنيم و با ديدني هاي زيبا 
يا حتي عجيب و غريب در 

كشورمان مواجه شويم. 
ــران  ــوز اي ــه هن البت
مناطق بكر زيادي دارد 
كه من فرصت ديدن 
آنها را نداشته ام و دلم 
ــد در اولين  مي خواه
فرصت آنها را در اولويت 
سفرهايم قرار دهم. مثل 
ــادي درباره آن  ــه تعريف هاي زي ــل كندوان ك هت
ــنيده ام و افراد زيادي من را به ديدن آن تشويق  ش
ــوق من را همواره بيشتر كرده اند. اگر  كرده ام، و ش
برايم پيش بيايد، حتما به سراغ كويرهاي ايران نيز 

مي روم و از طبيعت بكر آن استفاده مي كنم.
ــفرهايم  ــت دارم س ــور كه گفتم دوس همان ط
ــده ام و مايلم  ــد كه كمتر آنها را دي ــه نقاطي باش ب
ــفر در ايران،  ــفارش كنم كه س ــه ديگران نيز س ب
ــود. ما  ــور محدود نمي ش ــمال كش ــه منطقه ش ب
مي توانيم با هزينه هاي بسيار كمتر، به مناطق بكر 
ــفر كنيم.  ــورمان س و خوش آب و هواي ديگر كش
ــمال ايران منطقه اي  ــا از اين جهت كه ش خصوص
ــه هزينه ها در  ــد ك ــاب مي آي ــه حس ــتي ب توريس
ــق مورد نظر براي  ــوال بيش از ديگر مناط  آن معم

سفر است. 
همچنين بايد يادمان باشد كه زيبايي هاي ايران 
ــتن  ــد براي داش ــت كه نيازي نباش آنقدر زياد هس
ــه اي كه به ذهنمان  ــفرهاي متفاوت، اولين گزين س
برسد، شمال كشور باشد. كوتاهي از سوي رسانه ها 
ــئوالن گردشگري بوده كه ايران به درستي به  و مس
ــده و شاهد سفرهاي گرانقيمت به  مردم معرفي نش
خارج از كشور هستيم در حالي كه چنين مسافراني 

هنوز نقاط زيادي از ايران را نديده اند.

پرسه در مناطق بكر ايران
حديث فوالدوند، بازيگر سينما و تلويزيون معتقد است 

كه ايران ديدني هايي زيباتر از ديگر كشورها دارد

آنالين هتل رزرو كنيم 
هستي يزدان پناه � 

ــب، از مهم ترين نكات  انتخاب يك اقامتگاه مناس
برنامه ريزي سفر است. هر گردشگري با توجه به نوع 
ــرايط اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي،  سفرش به ش
ــفرش  محلي را به عنوان اقامتگاه خود در مقصد س
انتخاب مي كند. غير از آنهايي كه معموال در سفرهاي 
داخلي و خارجي منزل اقوام و دوستانشان را به عنوان 
اقامتگاه در نظر مي گيرند، براي ديگران راحت ترين 
ــه آژانس هاي  ــاب اقامتگاه ب ــه واگذاري انتخ گزين
مسافرتي است. موضوع ما خوب يا بد بودن اين كار 
نيست اما تنها انتقادي كه مي توان به اين شيوه وارد 
ــت. معموال  ــدن انتخاب هاي شماس كرد، محدود ش
ــافرتي در مقاصد داخلي و خارجي  ــاي مس آژانس ه
ــراردادي دو طرفه  ــدودي از هتل ها ق ــا تعداد مح ب
ــامل كميسيون ها و تخفيفات  منعقد مي كنند كه ش

في مابين مي شود. 
توجه  ــا  ب

اين كه  ــه  ب
ــروزه در  ام

ــت  صنع
ــگري،  گردش

مراكز اقامتي ديگر 
فقط جنبه خوابيدن و 

ــتراحت ندارند؛ و تنوع و  اس
ــان تا به آنجا گسترش يافته  امكاناتش

كه گاه خود به جاذبه گردشگري بدل 
ــت كمي براي يافتن  شده اند، بهتر اس

ــب وقت صرف كنيد.  يك اقامتگاه مناس
ــد يافتن يك  ــان كنن ــايد برخي گم ش

ــنايي  هتل خوب در مقصدي كه هيچ آش
ــد.  ــخت و زمانبري باش با آن ندارند، كار س
ــت. اين روزها  ــد گفت اين گونه نيس اما باي

فضاي مجازي فرصت هاي گوناگوني را پيش 
ــت و به آنها اين  ــگران قرار داده اس روي گردش

ــاده به هر نوع  ــكان را داده كه باچند كليك س ام
ــت، دسترسي پيدا  ــان اس اطالعاتي كه مد نظرش
ــتجوي سايت هايي كه رزرو  كنند. موتورهاي جس
ــز اقامتي را انجام مي دهند، امكان  اينترنتي مراك
ــي ديگر را بر  ــا هر مركز اقامت ــتجوي هتل ي جس

اساس تاريخ، قيمت، تعداد نفرات، نوع اتاق، خدمات 
ــداز نيز فراهم آورده اند.  ــم ان خاص و حتي نوع چش

ــق لينك هاي  ــد از طري ــن مي تواني ــما همچني ش
ــده و  ــايت هتل مورد نظر خود ش موجود وارد وب س
ــاق و ديگر امكانات موجود ببينيد.  عكس هايي از ات
ــوارد خصوصا در  ــياري از م ــه بايد گفت در بس البت
ــاره هتل هاي داخلي زياد نمي توان به اين عكس ها  ب
اعتماد كرد. شما با عضو شدن در سيستم هاي رزرو 
ــن مراكز اقامتي مي توانيد از تخفيفات فصلي و  آنالي
ــفر  ــنهادهاي ويژه نيز اطالع يافته و ارزان تر س پيش
ــفر  كنيد. بنابراين پيش از آن كه همه برنامه ريزي س
ــه انتخاب آژانس ها بگذرايد چند دقيقه اي را در  را ب
ــهر مقصدتان بگذرانيد، باور  وب سايت هتل هاي ش

كنيد كه ضرري نمي كنيد.

   

آييني ايراني در سرزمين افاغنه
ــت. آييني كه اتفاقا  ــت، يك آيين اس ــه تنها يك ورزش نيس چوخ
توانسته در محل اصلي برگزاري اش يعني اسفراين خراسان خيل عظيم 
ــاند. اين آيينـ  ورزش در استان مازندران هم با  ــا بكش مردم را به تماش
تفاوت هاي اندكي به نام «لوچو» هر ساله برگزار مي شود اما اين عكس 
مسابقه كشتي با چوخه را نشان مي دهد كه در كشور افغانستان برگزار 
مي شود. كشوري كه تشابهات فرهنگي و سبك زندگي اش بديهي است 

كه با ايران زمين بويژه خراسان بزرگ بسيار است./ عكس: فارس

طبيعتي كه از جنگ رها شد
ــت به بمباران شيميايي 26 سال  حلبچه را هنوز هم كه هنوز اس
پيش مي شناسند. هر چند هنوز شهر و مردمانش گرفتار اين جنايت 
ــيانه صدام هستند اما ذهنيت ايرانيان هنوز از حلبچه، شهري  وحش
جنگ زده و ويران است. فارغ از همه مشكالتي كه اهالي اين مناظق 
ــاره  ــه طبيعت بي نظير اين منظقه اش ــتند بايد ب ــا آن روبه رو هس ب
ــد و زيبايي اش را به شما تحميل  كرد. طبيعتي كه فصل نمي شناس

مي كند./عكس: تسنيم

قدم زدن روي آب
ــتان كه مي شود معموال پيشنهاد براي سفر مناطق گرم ايران  زمس
است. گردشگري شهرهاي جنوبي كمي رونق مي گيرد و مقاصد سفر 
ــه هم  ــمت جنوب تغيير مي كند. اما هميش ــمال و اطرافش به س از ش
نمي شود پيشنهاد گرم داد! چرا كه اهالي اراك در هفته هاي گذشته كه 
تاالب ميقان يخ زده بود حسابي سرگرم بودند. آنها روي تاالب يخ زده 
رفتند و از نظقه نگاه پرندگان و آبزيان به كرانه اين تاالب خيره شدند. 
از عكس ها بر مي آيد كه حسابي هم خوش گذرانده اند. / عكس: ايسنا

آلبوم


