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كيفيت سفر را  با جمع آوري اطالعات باال ببريم
عرفان فكري: برنامه ريزي سفر موضوع بااهميتي است. ما قاعده اي در برنامه ريزي سفر داريم به نام قاعده 80 – 20، كه يكي از اصول مهم در گردشگري است. متاسفانه بسياري از كساني كه براي سفر برنامه ريزي مي كنند 
نه از اين قاعده خبر دارند و نه آن را رعايت مي كنند. اين قاعده مي گويد 80 درصد وقت و زمان و انرژي را بايد قبل از سفر صرف كرد. با افرادي كه به مقصد مورد نظر سفر كرده اند مشورت كرد و اطالعات كسب كرد و حتي با 
محلي ها تماس گرفت و اطالعات دقيق تري به دست آورد. يكي از مهم ترين منابع براي پيدا كردن جاذبه هاي خاص و ديدني و بكر، مردم محلي هستند.
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اي�ران، دنيايي اس�ت ك�ه تنها 
بخش كوچكي از آن مورد توجه 
س�اكنانش قرار گرفت�ه و بخش عم�ده آن در 
مهجوريت مانده و توجهي به آن نمي شود. سفر 
براي بسياري از ايرانيان مساوي شده با ديدن 
چندين باره جاذبه هاي طبيعي شمال كشور و 
جاذبه هاي تاريخي شهرهاي بزرگ يا مذهبي، 
اما در اين ميان بسياري از نقاط و جاذبه هاي بكر 
و ديدني اين دنياي وسيع و عميق ناشناخته باقي 
مانده است؛ جاذبه هايي كه هر كدام به تنهايي 
مي توانند نوروزي متفاوت براي مسافراني كه به 
دنبال تجربه متفاوتند داشته باشند. »اعتماد« 
در اين گزارش تع�دادي از اي�ن جاذبه ها را در 
قالب برنامه اي پيش�نهادي براي سفر معرفي 

كرده است. 

به دنبال ردپاي عيالميان
روز اول: سفر از تهران به سوي جنوب غربي ترين 
نقطه كشور با پرواز به شهر آبادان شروع مي شود؛ 
شهري كه به دليل ساخت پااليش��گاه نفت آن از 
سوي انگليسي ها و راه اندازي شركت نفتي ايران و 
انگليس كه بعدها به BP تغيير نام داد شهره است؛ 
شهري كه به خونگرمي مردمانش و فضاي متفاوت 
زندگي ش��هري اش مي ن��ازد. محله هاي قديمي 
كارگران شركت نفت كه به نام »بريم« و »بوارده« 
شناخته مي شوند و در زمان حضور انگليسي ها در 
آبادان ساخته ش��ده اند، يكي از جاذبه هاي آبادان 
هستند. مس��جد زنگوني ها كه معماري هندي و 
ايراني دارد هم يكي ديگر از جاذبه هاس��ت كه در 

نزديكي ساحل  اروند قرار دارد. بعد از آن مي توان 
به كليساي ارامنه آبادان رفت و ناهار را در رستوران 
مش��هور پاكس��تاني ها در ابتداي بازار ته لنجي ها 
صرف كرد. پيش��نهاد ما براي ظهر حتما خوردن 
قليه ماهي يا خوردن انواع ماهي هاي محلي با پخت 
عالي است. در نخلستان ها مي توان با مراحل كاشت 
و برداشت خرما آشنا ش��د. مقصد بعدي مي تواند 
كرانه رودخانه بهمنش��ير در شهر خرمشهر باشد. 
بازديد از موزه جنگ و گش��ت در حاشيه رودخانه 
و قايق س��واري مي تواند برنامه عصر روز اول سفر 
باش��د و روز را با خوردن فالفل هاي خوش��مزه از 
دست فروشان به پايان رس��اند و شب هم گشتي 
در شلوغ ترين محله آبادان يعني ته لنجي مي تواند 

حسن ختام يك روز خوب باشد. 
روز دوم: مقصد روز دوم شهر شادگان خواهد بود 
و بازديد از تاالب زيباي ش��ادگان كه در فهرست 
تاالب ه��اي بين المللي به ثبت رس��يده اس��ت. با 
قايق هاي محلي مي توان گش��تي در اين تاالب زد 
و به تماشاي پرندگان و حركت گاوميشان در آب 
نشست. ناهار را مي توان در خانه محلي در نزديكي 
تاالب صرف كرد و بعد به سمت شهر اهواز حركت 
كرد. بازار محلي، بافت تاريخي و خانه هاي تاريخي 
هم هدف هاي ديگري هس��تند كه مي توان از آنها 
بازديد كرد و شب را در كنار رودخانه كارون گذراند. 
روز س�وم: صبح روز س��وم در كن��ار رود كارون 
مي توان از نزديك با آيين و نيايش منداييان آشنا 
شد؛ آييني كه قدمتي چند هزار ساله دارد و ريشه 
آن به عبادت حضرت يحي نبي باز مي گردد. بعد از 
صرف ناهار در اهواز، شوشتر مقصد بعدي است تا 
از آبشار و آسياب آبي اين شهر كه شهرتي جهاني 
دارد و در فهرست ميراث جهاني يونسكو به عنوان 

يك يادمان جهاني به ثبت رسيده است، بازديد كرد. 
غروب كارون يكي ديگر از جاذبه هاي شهر است كه 
مي تواند لحظات لذت بخشي را در سفر رقم بزند. 

روز چهارم: ش��هر مسجد س��ليمان و شهر ايذه 
مقاصد بعدي هس��تند. بازديد از چاه شماره يك؛ 
نخس��تين چاه نفتي كه از سوي انگليسي ها براي 
اكتش��اف نفت در اي��ران و خاورميانه زده ش��د، 
قصه هاي فراواني براي گفتن دارد. مقصد بعدي ايذه 
است؛ شهري باستاني مربوط به دوران عيالمي ها. 
در ايذه مي توان از محوطه طبيعي- تاريخي اشكفت 
سلمان و نقش برجسته هاي آن بازديد كرد و راهي 
محوطه باستاني كول فرح شد و نقش برجسته هاي 
عيالمي آن را هم به تماشا نشست. بعد از آن جزيره 
زيبايي كه داخل سدعباس��پور قرار دارد مي تواند 
قصد بعدي باشد. مجتمع اقامتي شهيد عباسپور 
مكان��ي تفريحي و طبيع��ي با منظ��ره اي زيبا به 
سمت كوه هاي اطراف، س��د و درياچه آن. در اين 
 مجتمع امكانات ورزشي براي دوچرخه سواري و 

قايق سواري هم مهيا است. 
روز پنجم: ش��هر تاريخي شوش مقصد پنجمين 
روز س��فر است. يكي از مهم ترين بناهاي اين شهر 
تاريخي زيگورات چغازنبيل اس��ت. زيگوراتي به 
جاي مانده از دوران حكومت عيالميان اس��ت كه 
قدمتي بي��ش از چهار هزار س��ال دارد و به عنوان 
يكي از بزرگ تري��ن زيگورات ه��اي باقيمانده در 
جهان شناخته مي شود و در فهرست ميراث جهاني 
يونس��كو به ثبت رسيده است. مزارع نيشكر هفت 
تپه در نزديكي چغارنبي��ل مي تواند مقصد بعدي 
باشد و همچنين محوطه باس��تاني هفت تپه كه 
مقبره اي به ج��اي مانده از پنج هزار س��ال پيش 
مربوط به پادشاه عيالمي اس��ت. كاخ آپادانا، قصر 

تابستاني هخامنش��يان، موزه شوش، قلعه شهر و 
زيارت آرامگاه دانيال نب��ي و ديدن معماري ويژه 
اين بنا از جاذبه هاي شوش هستند و بعد از آن هم 

مي توان راهي شهر دزفول شد. 
روز ششم: درياچه س��د دز ديگر جذابيتي است 
كه در اي��ن منطقه مي تواند خاطره س��از ش��ود. 
بافت تاريخي و خانه زيباي قلمبر در ش��هر هم از 
جاذبه هاي ديگر شهر است. بازديد از مقبره يعقوب 
ليث صفاري، پل تاريخي مربوط به دوران ساساني و 
مسجد جامع دزفول هم پيشنهادهاي ديگر ما براي 

پايان اين سفر است. 
پيشنهاد ويژه:

در ايام نوروز بس��ياري از مس��افراني كه به سمت 
خوزستان مي روند مقصد سفرشان مناطق جنگي 
است پيشنهاد مي كنيم ش��ما هم براي بازديد از 
خاطره هاي مناطق 8 سال جنگ تحميلي از اين 
فرصت اس��تفاده كنيد و حتما سري به شلمچه، 

دوكوه، دهالويه و.. بزنيد. 
به سوي بزرگ ترين شهرهاي خشتي جهان

روز اول: س��فر ب��ه دل بناهاي خش��تي از طريق 
جاده تهران- قم- كاش��ان- نايين شروع مي شود. 
مسجد جامع نايين نگين تاريخي اين شهر و يكي از 
بي نظيرترين مساجد جامع ايران است و مي تواند 
نخستين جاذبه اي باشد كه در اين سفر از آن بازديد 
مي كنيد. بعد به س��مت شهر ميبد با بيش از 700 
سال سابقه تاريخي ادامه مسير دهيد. مي توانيد در 
يكي از هتل هاي سنتي اين شهر مستقر شويد و بعد 
براي گشت شبانه و تماشاي برنامه ويژه نمايش به 

قلعه تاريخي نارين قلعه ميبد برويد. 
روز دوم: بع��د ازصرف صبحانه به س��وي »چك 
چك« يكي از عبادتگاه هاي زرتشتيان كشور كه در 
دل كوه جاي گرفته و منظره اي كم نظير دارد برويد 
و بعد از آن در ش��هر ميبد مي توانيد از كارگاه هاي 
بافت زيلو )يك ن��وع زير انداز( بازديد كنيد. در اين 
كارگاه ها امكان خري��د زيلو براي عالقه مندان هم 
وجود دارد. بعد از آن مي توانيد بافت تاريخي ميبد را 
ببينيد و در كوچه پس كوچه ها، خانه هاي تاريخي، 
گذره ها، بازار و كاروانسراي شاه عباسي شهر قدم 
بزنيد. در ميبد مي توانيد از كارخانه ساخت سفال 
و س��راميك هم با هماهنگي قبل��ي بازديد كنيد، 
صنعتي كه يكي ديگر از نش��انه هاي ش��هر ميبد 
محسوب مي شود. در اين بازديد با مراحل مختلف 
توليد سفال و س��راميك آشنا خواهيد شد. پس از 
اين بازديد از طريق جاده ميبد مي توانيد به ش��هر 

تاريخي يزد برويد. 
روز س�وم: ش��هر تاريخي يزد بزرگ ترين شهر 
خشتي جهان و شهري با پيشينه تاريخي بيش از 
سه هزار سال است. از سوي ديگر اين شهر مهم ترين 
مركز سكونت اقليت مذهبي زرتشتي در ايران به 
عن��وان قديمي ترين دين و آيين س��رزمين ايران 
محس��وب مي ش��ود. در يزد مي توانيد به آتشكده 
زرتشتيان يزد كه پيشينه آتش روشن آن به 2500 
س��ال پيش باز مي گردد، برويد. بعد از آش��نايي با 
آيين و دين زرتش��ت به بافت تاريخي يزد رفته و 
از محله فهادان ب��ه عنوان نگين اين بافت تاريخي 
بازديد كنيد و سري هم به بناي ميدان اميرچخماق 
و مسجد جامع يزد بزنيد. باغ دولت آباد هم مي تواند 
مقصد بعدي شما در شهر يزد باشد. باغي ايراني كه 
در فهرست ميراث جهاني يونسكو هم به ثبت رسيده 
است. گور دخمه هاي زرتشتيان يزد شما را با آيين 
تدفين مردگان ايران در هزارهاي قبل آشنا مي كند. 

در يزد از باقلوا، قطاب، پشمك و... غافل نشويد. 
روز چه�ارم: صب��ح روز چهارم ي��زد را به مقصد 
روستاي تاريخي ميمند در شهرستان شهر بابك 
ترك كني��د. حوالي ظه��ر به ميمند مي رس��يد. 
روستاي دست كند با تاريخي بيش از 2500 سال 
كه خانه هاي آن در دل صخره هاي آتش فشاني كوه 
كنده شده است. اين روستا هم در فهرست جهاني 
يونسكو به ثبت رسيده است. در ميمند مي توانيد 
در يكي از اين خانه هاي تاريخي اقامت كنيد و غذاي 

محلي ميل كنيد. 
روز پنجم: بعد از خوردن صبحانه اي كامال محلي 
از روس��تاي تاريخي ميمند به سمت شهر كرمان 
حركت كنيد. در مس��ير خ��ود از نزديكي معدن 
مس سرچش��مه يكي از بزرگ ترين معادن مس 
جهان عبور خواهيد كرد. وقتي به كرمان رسيديد 
به مجموع��ه بازار و حمام گنجعلي خ��ان برويد از 
مجموعه گنجعلي خان )مسجد و موزه سكه( بازديد 
كنيد. گنبد جبليه و قلعه تاريخي شهر كرمان هم از 

ديگر جاذبه هاي كرمان است. 
روز ششم: ارگ باستاني بم با شهرت جهاني اش 
مي تواند مقصد روز شش��م سفر باشد. ارگ راين 
و محوطه هاي باس��تاني جيرفت هم جاذبه هايي 
اس��ت كه مي توانيد در روز شش��م از آنها بازديد 
كنيد. ارگ راين حدود 23 هزار متر مربع وسعت 
دارد و بع��د از ارگ بم بزرگ ترين ارگ خش��تي 
جهان محس��وب مي ش��ود. پس از بازديد از اين 
بناها به س��مت شهر باس��تاني جيرفت حركت 
كنيد. شهري كه در گذشته در مسير راه ابريشم 
جاي داشته و دو مجموعه محوطه باستاني بسيار 
مهم ش��امل محوطه هاي باستاني پيش از تاريخ 
و شهر دوران اس��المي دقيانوس را در خود جاي 
داده اس��ت. كاوش هاي باستان شناسي در يك 
دهه گذش��ته در جيرفت نگاه بسياري از باستان 
شناس��ان جهان را به اين نقط��ه از دنيا معطوف 
كرده و بسياري در انتظار كشف عجايب بسيار در 
اين منطقه هس��تند. بعد از جيرفت مي توانيد به 
سوي بم حركت كنيد. ش��هري كه در زلزله 6/2 
ريشتري سال 1385 آس��يب بسيار ديد و نگين 
تاريخي آن يعني ارگ بم كه به عنوان بزرگ ترين 
بناي خشتي جهان در فهرس��ت ميراث جهاني 
يونسكو به ثبت رسيده بود، به شدت آسيب ديد. 
در بم از ارگ تاريخي شهر بازديد خواهيد كرد. 

روز هفت�م: روز با حركت از بم به س��مت كرمان 
ش��روع مي ش��ود. در جاده چند ش��هر تاريخي و 
فضاهاي طبيعي خيره كننده از جمله كلوت هاي 
شهداد را خواهيد ديد. در مسير بازگشت به كرمان 
مي توانيد به ماهان برويد. باغ ش��هري كوچك در 
دل كوير؛ به آرامگاه ش��اه نعم��ت اهلل ولي برويد و 
پس از آن از باغ ش��اهزاده بازدي��د كنيد و در كنار 
بازدي��د از اي��ن مجموعه كه در فهرس��ت ميراث 
جهاني يونسكو به ثبت رس��يده به قصد بازديد از 
كوير شهداد و كلوت هاي زيباي آن ماهان را ترك 
كنيد. البته مي توانيد به شهر سيرچ هم سري بزنيد 
و درخت س��رو بيش از سه هزار ساله آن را ببينيد. 
پياده روي در كلوت هاي شهداد و تماشاي غروب 
در اين طبيعت بي نظير تجربه اي فوق العاده است. 
كمپ كويري شهداد امكان اقامت شبانه را به شما 

مي دهد. 
روز هشتم: روز آخر به بازار برويد و سوغات كرمان 
يعني زيره، فرش و گليم، ظروف فلزي و پته دوزي 

را از دست ندهيد. 

در دل جنگل هاي هيركاني ايران
روز اول: از تهران از طريق جاده فيروزكوه به سمت 
گرگان حرك��ت كنيد. مي توانيد ناهار را در يكي از 
رستوران هاي بين راهي در پل سفيد كنيد و مسير 
خود را به س��مت روس��تاي آالش��ت ادامه دهيد. 
روستايي كه در ميان ابرها و مه جاي گرفته و محل 
تولد رضا شاه نخستين پادشاه سلسله پهلوي است 
و خانه پ��دري او نيز در آن قرار دارد. در روس��تاي 
آالشت، عالوه بر تماشاي روستا مي توانيد در يكي 
از خانه ه��اي محلي هم اقامت كنيد و با گوش��ت 

گوسفندي تازه در كنار آتش كباب تهيه كنيد. 
روز دوم: ل��ذت خوردن صبحانه محلي و ش��ير و 
پنير تازه را در خانه روستايي تجربه خواهيد كرد و 
پس از آن از طريق جاده قائم شهر به ساري برويد. 
پس از آن مي توانيد به دش��ت ن��از رفته و از گوزن 
زرد ايران��ي كه گون��ه اي در حال انقراض اس��ت، 
ديدن كنيد. كته ماهي هاي اين منطقه را از دست 
ندهيد. بعد به س��مت شهر بهشهر و جنگل زيباي 
عباس آباد ادامه مسير دهيد و از مجموعه تاريخي و 
طبيعي عباس آباد بهشهر بازديد كنيد. مجموعه اي 
كه درياچ��ه زيبايي در خود جاي داده اس��ت، در 
بين درياچه كوش��كي باقي مانده از دوران صفويه 

وجود دارد. 
روز سوم: بندر اميرآباد مي تواند مقصد روز سوم 
باش��د. در بندر امير آباد مي توانيد با قايق به سمت 
شبه جزيره ميانكاله، بهشت پرنده نگري ايران برويد 
و به تماشاي گونه هاي مختلف پرندگان بنشينيد. 
پس از آن با قايق به س��مت جزيره آشوراده برويد. 
منطقه اي كه در ابتداي خلي��ج گرگان قرار دارد و 
يكي از بهتري��ن مناطق صيد ماهي هاي خاوياري 
است. پيشنهاد اصلي ما براي ناهار ماهي ازون برون 
يكي از مشهور ترين ماهي هاي خاوياري اين منطقه 
است. بعد براي ديدن بازارهاي محلي و آشنايي با 
فرهن��گ تركمن ها به بندر تركم��ن و بازار محلي 

آن برويد. 
روز چه�ارم: براي تماش��اي جنگل گلس��تان 
بزرگ ترين منطقه جنگلي ايران كه به جاي مانده 
از دوران ژوراسيك اس��ت و به عنوان جنگل هاي 
هيركاني ش��ناخته مي ش��ود به منطقه جنگلي 
ناهار خوران برويد و در آن يك دل سير پياده روي 
كنيد. بعد به روستاي زيارت رفته و گشتي در اين 
روستاي پلكاني زيبا بزنيد. فروشگاه صنايع دستي 
منطقه به ش��ما پارچه ها و صنايع دستي تركمن 

ارايه مي كند. 
روز پنجم: از گرگان به س��مت شهر گنبدقابوس 
حركت كنيد. ش��هري با تاريخ چند هزار ساله كه 
در دوران اس��المي در اوج شكوفايي به سر مي برد 
و در اصل هس��ته ابتدايي منطقه گ��رگان در اين 
ش��هر كه جرجان نام داشته است شكل گرفته. در 
شهر گنبد قابوس مي توانيد به ديدن بازمانده هاي 
ش��هر تاريخي جرجان برويد و از برج گنبدقابوس 
بلندترين برج آجري جهان با بيش از 70 متر ارتفاع 
ديدن كنيد و در پارك كنار اين برج كه در فهرست 
ميراث جهاني به ثبت رسيده با پوشيدن لباس هاي 
س��نتي تركمن ها عكس يادگاري بگيريد. در اين 
منطقه مي توانيد به كورس اس��ب سواري برويد و 
تجربه ديدن مسابقات اسب سواري و شرط بندي 
در اين مسابقات را به تجارب سفرتان اضافه كنيد. 
معموال مسابقات اسب سواري در ماه هاي فروردين 
و ارديبهش��ت روزهاي جمعه در يكي از شهرهاي 

گنبد، بندرتركمن يا آق  قال برگزار مي شود. 

سه برنامه پيشنهادي »اعتماد« براي سفر

از ساحل تا كوير، از كوير تا جنگل

اجتماعي

بعد از جنگ 
تا چندين 

سال خبري 
از ساخت 
مضيف ها 
در منطقه 
خوزستان 

نبود و به طور 
كلي زندگي 
هورنشيني 
از بين رفت 

و تمام تاالب 
منطقه نظامي 

شد و در اختيار 
ارتش بود. 
اما در چند 

سال اخير با 
كمك بعضي از 

فعاالن حوزه 
گردشگري 

توانستيم 
پرونده ثبت 

مضيف را آماده 
و آنها را ثبت 

ملي كنيم

توصيه هاي يك جهانگرد براي بهتر سفر كردن 

بسياري از مردم عادت دارند تا نام 
مسافرت و سفر مي آيد، ذهن شان 
به س��مت شهرهاي شمالي كش��ور مي رود. اين 
در صورتي اس��ت كه ما در كشورمان نقاط بكر و 
جذابي داريم كه اگر ش��ناخته شوند، مي توانند 
تجربه هاي جديدي را براي مسافران خلق كنند. 
به طور مثال اگر بخواهيم جايي را به عنوان يك 
مقصد جديد معرفي كنيم، كه در ايام نوروز هم آب 
و هواي مناسبي براي سفر دارد استان سيستان 
و بلوچستان است، كه اتفاقا امسال را هم به عنوان 
سال رونق گردش��گري اين اس��تان نام گذاري 
كرده ان��د. اين اس��تان يكي از ناش��ناخته ترين 
استان هاي ايران است. و پتانسيل فوق العاده اي 
هم براي جذب گردشگر دارد. اگر بخواهيم چند 
جاذبه منحصر به فرد استان را نام ببريم، يكي از 
آنها تپه هاي ِگل فِشان است. اين تپه ها يك پديده 
بسيار خاص و نادر طبيعي هستند كه به واسطه 
خروج گازهاي زير زميني يك عارضه طبيعي در 
منطقه ايجاد مي ش��ود، اين گازها وقتي از زمين 
خارج مي ش��وند با خودشان گل بيرون مي آورند 
و به مرور مخروطي ش��بيه آتش فشان تشكيل 
مي دهند. جاذبه ديگري كه مي توان در اين استان 
معرفي كرد ساحل رمين است، تنها نقطه اي كه 
در ساحل درياي عمان و خليج فارس مي شود در 
آن موج سواري كرد ساحل رمين در چابهار است. 
هيچ كدام از كشورهاي عربي اين امكان را ندارند، 
به دليل اينكه براي موج سواري، موج بايد به نوعي 
كنترل شده باشد، اما اين امكان در ساحل رمين 
وجود دارد. و جاذبه هاي بس��يار ديگري كه هنوز 
بكر هستند و بسياري از مردم از آنها خبر ندارند. 
ارتقاي كيفيت سفر با رعايت قاعده 80 -20 

برنامه ريزي س��فر موضوع بااهميتي اس��ت. ما 
قاعده اي در برنامه ريزي سفر داريم به نام قاعده 
80 – 20، كه يكي از اصول مهم در گردش��گري 
است. متاسفانه بسياري از كساني كه براي سفر 
برنامه ريزي مي كنند ن��ه از اين قاعده خبر دارند 
و نه آن را رعايت مي كنن��د. اين قاعده مي گويد 
80 درص��د وقت و زم��ان و ان��رژي را بايد قبل از 
سفر صرف كرد. با افرادي كه به مقصد مورد نظر 
س��فر كرده اند مش��ورت كرد و اطالعات كسب 
ك��رد و حتي با محلي ها تماس گرفت و اطالعات 
دقيق تري به دست آورد. يكي از مهم ترين منابع 
براي پيدا ك��ردن جاذبه هاي خ��اص و ديدني و 

بكر، مردم محلي هس��تند و يك��ي از مهم ترين 
خصوصياتي ك��ه مردم محلي اي��ران دارند، اين 
اس��ت كه مهمان نوازند. خيلي راحت مي توان از 
مردم محلي در مورد اماكن ديدني و جذاب محل 
زندگي ش��ان پرس��يد. از اين خصوصيت خوب 
ايراني ها يعني مهمان نوازي مي ش��ود بهترين و 
بيشترين اس��تفاده را برد. مردم محلي در بيشتر 
اوقات جاهايي را به شما معرفي مي كنند كه هيچ 
منبعي اطالعاتي در مورد آن به شما نمي دهد، نه 
اينترنت و نه اطالعاتي كه سازمان ميراث فرهنگي 
به گردشگران مي دهد، اطالعاتي را كه مي توانيد 
از مردم بگيريد را به شما نمي دهند. ما اگر تحقيق 
كنيم و در مورد مقصد سفرمان پرس و جو كنيم، 
كيفيت س��فرمان باالتر مي رود. من اين روش را 
سال ها براي سفرهايم استفاده كرده ام و هنوز هم 
وقتي مي خواهم به منطقه اي سفر كنم يا مصاحبه 
تلويزيون��ي دارم با محلي ه��اي منطقه صحبت 
مي كنم و به اطالعات آنها استناد مي كنم. آشنايي 
با آداب و رسوم محلي هم يكي از مواردي است كه 
در گردشگري مغفول مانده است. مثال براي سفر 
به استان سيستان و بلوچستان كه استان وسيعي 
است و فاصله مقاصد و جاذبه ها از هم زياد است، 
بايد مس��ير طراحي كرد و مدت زماني كه براي 
ديدن اين منطقه نياز است را تخمين زد. به اين 
ترتيب مي توان از جاذبه هاي مسير هم استفاده 
كرد. به طور مثال مس��ير اس��تان خوزس��تان تا 
سيستان و بلوچستان جذابيت هاي خاص خود را 
دارد، و مي تواند يك مسير نوروزي بي نظير باشد، 
به دليل اينكه در يك خط جغرافيايي و كنار يك 
س��احل حركت مي كنيد، اما ه��زاران فرهنگ و 

آداب و رسوم مختلف را مشاهده مي كنيد. 
غذاهاي محلي، مردم محلي و پوش��ش و شغل 

اين مردم هر كدام جاذبه جداگانه اي است كه در 
س��فر بايد به آن پرداخت. يكي از ضعف هايي كه 
در فرهنگ سفر ما در ايران وجود دارد اين است 
كه ابعاد مختلف سفر شناخته شده نيست، ميراث 
معنوي شناخته شده نيست. يكي از بزرگ ترين 
جاذبه هايي كه در گردشگري وجود دارد، ارتباط 
با محلي هاس��ت. تمام جهانگرده��اي حرفه اي 
آنق��در در هتل ه��اي مختلف اقامت داش��ته اند 
كه ديگر خسته ش��ده اند و دنبال اين هستند كه 
تجربه زندگي با مردم محلي را داشته باشند. اما 
در ايران مسووالن همه به فكر ساختن هتل ها و 
رستوران هاي شيك هستند. يكي از بزرگ ترين 
معضالتي كه ما با آن سر و كار داريم اين است كه 
حتي افرادي كه در روستاها اقامتگاه مي سازند، 
المان هاي محلي آن روستا را ناديده مي گيرند و 
به جاي آن از المان هاي لوكسي استفاده مي كنند 
كه هيچ همخواني با فضاي آن روستا ندارد. مثال 
اقامتگاهي كه در روس��تايي ساخته مي شود كه 
تمام فضاي آن كاهگل و خاك اس��ت را با كاشي 
و س��راميك تزيين مي كنند، اين اصال استاندارد 
جهاني ندارد. در دنيا تم��ام اقامتگاه هاي محلي 
تمام تالش ش��ان را مي كنند ك��ه زمينه تجربه 

زندگي محلي را براي گردشگران فراهم كنند. 
در كش��ور ما متاس��فانه دولت حمايت كافي از 
اقامتگاه هاي بوم گردي ندارد، براي اين اقامتگاه ها 
بايد فرهنگ س��ازي صورت بگيرد تا مردم با اين 
فضاها آشنا ش��وند. گردشگري ما در حال حاضر 
به نقطه اي رسيده اس��ت كه اهل سفر به دنبال 
مقصد جديد و تجربه جديد هستند. يكي ديگر 
از نكات اين است كه اقامتگاه هاي بوم گردي يكي 
از بهترين راه حل هاست براي اينكه گردشگري 
عمومي تر شود، به دليل اينكه در اين اقامتگاه ها 

هزينه اقامت پايين مي آيد. بيش��ترين هزينه اي 
كه براي س��فر در نظ��ر گرفته مي ش��ود هزينه 
اقامت اس��ت، بعد از ان هزينه حمل و نقل است 
و بعد هزين��ه خورد و خ��وراك، اين س��ه مورد 
عمده ترين هزينه هاي سفر را به خود اختصاص 
مي دهند. خوشبختانه چند سالي است كه تعداد 
اقامتگاه هاي بوم گردي در حال افزايش اس��ت و 
همين موضوع نشان از يك رشد فكري ميان مردم 

براي گردشگري حرفه اي تر دارد. 
يكي از مهم ترين نكات��ي كه در حال حاضر براي 
همه افرادي كه مي خواهند در صنعت گردشگري 
مشغول به كار شوند استفاده از قابليت هاي دنياي 
مجازي است. براي جذب گردشگر به يك منطقه 
هر كس��ي به هر نوعي در حال ارايه سرويسي به 
گردش��گران اس��ت از يك بقالي در يك روستا تا 
راهنماي گردشگري محلي و مدير يك رستوران تا 
كسي كه صنايع دستي توليد مي كند بايد با توجه 
به بستر فوق العاده اي كه در دنياي مجازي وجود 
دارد خدمات ش��ان را معرفي كنند. اما متاسفانه 
دنياي مجازي براي ما صرفا محلي اس��ت براي 
س��رگرمي، در حالي كه در دنيا از اين بستر براي 
بيزينس هاي كالن حرفه اي اس��تفاده مي كنند. 
گوش��ي هاي تلفن همراه ما مثل يك هواپيماي 
جت هستند كه ما به عنوان كالسكه به استفاده 
س��طحي از آن اكتفا مي كنيم. كافيس��ت مردم 
محلي با دوربين گوش��ي هوشمند از منطقه اي 
ك��ه در آن زندگي مي كنن��د جاذبه هاي معنوي 
و طبيع��ي و تاريخي و فرهنگ��ي را در قالب يك 
كليپ در اينترنت منتشر كنند، همين مي تواند 
افراد بسياري را جذب كند، نبايد هميشه منتظر 
اقدام دولت بود. افراد محلي هم مي توانند اقدامات 

موثري انجام دهند. 

عرفان فكري 
جهانگرد و فعال گردشگري

اقامتگاه 
بوم گردي بايد 

داراي المان هاي 
محلي با شد

از بزرگ تري�ن معضالتي 
ك�ه م�ا ب�ا آن س�ر و كار 
داريم اين اس�ت كه حتي 
اف�رادي كه در روس�تاها 
مي س�ازند،  اقامت�گاه 
آن  محل�ي  المان ه�اي 
روستا را ناديده مي گيرند 
و به ج�اي آن از المان هاي 
لوكسي استفاده مي كنند 
ك�ه هي�چ همخوان�ي ب�ا 
فض�اي آن روس�تا ندارد. 
مث�ال اقامتگاه�ي كه در 
روستايي ساخته مي شود 
كه تمام فضاي آن كاهگل 
و خاك اس�ت را با كاشي و 
سراميك تزيين مي كنند، 
اي�ن اص�ال اس�تاندارد 
جهاني ندارد. در دنيا تمام 
اقامتگاه هاي محلي تمام 
تالش ش�ان را مي كنن�د 
كه زمينه تجرب�ه زندگي 
محلي را براي گردشگران 

فراهم كنند. 

آداب و رسوم 
و فرهنگ مردم 

محلي مغفول 
واقع شده

آش�نايي با آداب و رسوم 
محلي هم يكي از مواردي 
اس�ت كه در گردشگري 
مغفول مانده اس�ت. مثال 
ب�راي س�فر ب�ه اس�تان 
سيس�تان و بلوچس�تان 
كه استان وسيعي است و 
فاصله مقاصد و جاذبه ها از 
هم زياد است، بايد مسير 
طراحي كرد و مدت زماني 
كه براي ديدن اين منطقه 
نياز اس�ت را تخمين زد. 
به اي�ن ترتي�ب مي توان 
از جاذبه هاي مس�ير هم 

استفاده كرد.

مضي��ف، يك��ي از محل هايي 
اس��ت كه مردم هور نشين كه 
در حاش��يه تاالب ها زندگي مي كنند، از آن 
استفاده مي كنند. قدمت مضيف ها به حدود 
7 هزار س��ال مي رس��د و نخس��تين كساني 
كه مضيف را س��اختند، س��ومري ها بودند. 
مضيف ه��ا تا پي��ش از جنگ اي��ران و عراق 
همچنان يك��ي از المان ه��اي زندگي مردم 
هورنش��ين ب��ود و در دو ط��رف هورالعظيم 
ساخته مي ش��د. بعد از جنگ كم كم ساخت 
مضيف ها در حال منس��وخ ش��دن بود. بعد 
از جنگ تا چندين س��ال خبري از س��اخت 
مضيف ها در منطقه خوزستان نبود و به طور 
كلي زندگي هورنش��يني از بين رفت و تمام 
تاالب منطقه نظامي ش��د و در اختيار ارتش 
بود. اما در چند س��ال اخير با كمك بعضي از 
فعاالن حوزه گردش��گري توانستيم پرونده 
ثبت مضيف را آماده و آنها را ثبت ملي كنيم. 
از پيرمردهاي��ي كه تجربه س��اخت مضيف 
داش��تند كمك گرفتي��م و اطالعات مان را 
م��دون كرديم و همزم��ان از جوان هايي كه 
عالقه من��د بودن��د، دعوت كرديم تا ش��يوه 
س��اخت مضيف را از اي��ن پيرمردها آموزش 
ببينند. مضيف س��ازه اي اس��ت كه كامال از 
ني س��اخته مي شود و هيچ وس��يله ديگري 
براي ساخت آن اس��تفاده نمي شود و سبك 
معماري خاص��ي دارد. مضيف در درجه اول 

به عنوان مهمانخانه اس��ت و ات��اق پذيرايي 
اس��تفاده مي ش��ود، اما در فرهنگ عمومي 
مردم محلي است كه در آن مردم منطقه در 
گذشته جلسات حل اختالفات شان را هم در 
آن برگ��زار مي كردن��د و در همين مضيف ها 
دور هم جمع مي ش��دند. ام��ا در حال حاضر 
اين مضيف ها به عنوان اقامتگاه بومگردي هم 
مورد استفاده است و گردشگران مي توانند در 

آنها اقامت داشته باشند. 
ما به دنبال توسعه مضيف ها در استان هستيم 
به دليل اينكه استقبال بس��يار خوبي از آنها 
شده است و گردش��گراني كه با گردشگري 
بومي آش��نا هس��تند، وقتي وارد خوزستان 
مي شوند سراغ مضيف ها را مي گيرند. حتي 
مردم محلي هم عالقه مند به ساختن مضيف 
شده اند. چون درآمد خوبي هم براي شان دارد 
و باعث رونق منطقه زندگي ش��ان مي شود. 
قيمت اقامت در مضيف از قبل تعريف نشده 

و توافقي است. 
ما در پروژه اي كه در استان تعريف كرده ايم، 
س��عي كرديم مضيف ه��ا را در مس��ير هاي 
توريس��تي اح��داث كنيم و در ح��ال حاضر 
گردش��گران زيادي به مضيف ه��ا مي آيند و 
با آداب و رس��وم و موسيقي و غذاهاي محلي 
مردم خوزس��تان آش��نا مي ش��وند. در حال 
حاضر چند پروژه را در سطح استان راه اندازي 
كرديم. در حال حاضر در محدوده زيگورات 
چغازنبي��ل 3 مضي��ف داريم. در ش��ادگان 
3 مضي��ف و در جزيره مينو يك و در مس��ير 

سوسنگرد به بستان هم يك مضيف داريم.

مضيف ها زمينه ساز رونق گردشگري خوزستان

باسم حمادي 
مدير مضيف) مهمانخانه هايي از جنس ني(


