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گردشگری سالمت با هر تپش خونی تازه 
در رگ های گردشگری جاری می کند

گردشگرى که امروزه جزو پنج صنعت بزرگ جهان به شمار مى رود تأثیر بسزایى بر درآمدهاى ارزى 
کشورها دارد و به طورحتم در آینده اى نزدیک به صنعت اول جهان تبدیل خواهد شد. با گذر زمان و 
پیشرفت این صنعت، گردشگرى از حالت عام خارج شــده و به شاخه هاى تخصصى نظیر گردشگرى 
فرهنگى، گردشگرى ورزشى، گردشگرى ماجراجویانه، گردشگرى مذهبى، گردشگرى سالمت و غیره 
تقسیم شده است. آنچه مبناى این تقسیم بندى قرار مى گیرد نیت یا قصد اصلى گردشگر از گردشگرى 
اســت؛ بنابراین، افرادى که به منظور برخوردارى از خدمات سالمت (پیشــگیرى و درمان) به کشور 
دیگرى سفر مى کنند، در زمره گردشگران ســالمت قرار مى گیرند. گردشگري درمانى چیز جدیدي 

نیست و قرن هاست که مردم به خارج از کشور براي درمان سفر مى کنند.
این شاخه از گردشگرى موضوع جذابى در صنعت توریسم و صنعت خدمات پزشکى و زیبایى است که 
هرساله باعث سفر میلیون ها نفر در سراسر دنیا براى دریافت خدمات باکیفیت تر و ارزان تر درمانى به 

کشورهاى دیگر مى شود.
اقتصاددانان معتقدند که به طور متوســط درآمد حاصل از توریســم درمانى حدود سه برابر توریسم 
معمولى اســت. در این میان ایران عزیزمان به دالیل متعددى همچون قیمت مناسب، کیفیت باال، 
پزشکان برجسته و خوش نام، پیشرفت هاى علمى، موقعیت جغرافیایى و جاذبه هاى طبیعى گردشگرى 
همچون سواحل آفتابى، گنبدهاى نمکى، چشــمه هاى آبگرم و آب هاى معدنى، مزیت هاى رقابتى و 
پتانسیل باالیى درزمینه  جذب گردشــگر درمانى دارد که در صورت اختصاص بودجه دولتى کافى و 
به هنگام، جذب سرمایه گذار خصوصى، برنامه ریزى دقیق و مناسب توسط نهادها و مسئولین امر در 
این مقوله، مى توان شاهد تبدیل شدن ایران به سرآمد توسعه گردشگري سالمت در منطقه بود و هر 

آن خونى تازه در رگ هاى گردشگرى جارى کرد.
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صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و رئیس شوراى 
سیاست گذارى: 
دکتر رضا محزونیه

سردبیر: 
مرضیه ربیعى

جانشین سردبیر:
 مهندس محمدحسین محزونیه

  تحریریه   
دبیراجرایى : بهاره بستام رخ 

همکاران این شماره:  کوروش وکیلى، عاطفه باغبانى، مرضیه 
فرزانه، فهیمه عبدى نیان،ســمیرا یزدانى، مسیب اقرلو، مرضیه 
باغبانى، فریده مکارى، علــى فتحى، رژینا خدارحمى روزبهانى،  
فرزانه شفیعى، پریسا یگانه،  على یارمهدى، رضا درخشان،پریسا 
معتمدى، زهرا اصغرى پوده، رضا حسینى ، سارا حسین پور، امید 

چپریان، هاجر امین الرعایا

سرویس ترجمه:  على فتحى
ویراستارى : عذرا دیانى

 بخش  هنرى :
مدیر هنرى : سیدمهدى رضوى

صفحه آرا : سیدمهدى رضوى، پگاه گودرزى، پژواك بهرامى
عکس روى جلد:  مجید حجتى

عکس ها از: محمد شریف ، مجید حجتى

امور بازرگانى: موسسه تبلیغاتى خورشید    32274516 - 031
گروه بازرگانى : على صدرایى، زهره کاظمى

زهرا قضاوى ، زهره پورحیدرى،  مریم مقضى، زهرا اسدى
 

 دفتر: 
تهران،  بزرگراه جالل آل احمد، بین خیابان کارگر و اتوبان 

چمران،  کوى پروانه، پالك 2،  واحد 1     
 تلفن: 88019129 - 021
فکس: 88353297- 021

دفتر اصفهان : 
میدان احمدآباد، ابتداى خیابان مفتح، ساختمان امام رضا(ع)  

تلفن : 031-32274397
امور مشترکین :  32274508  -031
روابط عمومى :    32274759 -031

لیتوگرافى و چاپ: چاپ 110   - 34464569

sepahantourism@gmail.com
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پای صحبت های آفرینش گری که عمرش را بی وقفه رصف ه� کرده است:

سارا حسین پورزمان به من بدهکار است!

ر  د

ابتدا باید بپرسم که چند سال است به این هنر مى پردازید؟
حدود پانزده سال است که به این هنر مشغولم؛ ولى تنها دو سال 
است که آن را به مردم معرفى کرده و آثارم را در معرض دید عموم 

قرار داده ام.
اصالً چه شد که به فکر ابداع چنین هنرى افتادید؟ آن هم با 

استخوان شتر!؟

من این سبک را نه از کســى یاد گرفتم، نه شاگرد کسى بودم و نه 
شاگردى داشتم؛ درحقیقت این سبک به نوعى به من الهام شد. در 
یک اتفاق خیلى کوچک، این تداعى براى من پیش آمد که مى توانم 
چنین کارى انجام بدهم و دادم و موفق شدم. این کار چیزى نبود که 
این طرف و آن طرف را نگاه کنم و یاد بگیرم یا کار کسى را دنبال کنم. 
من با این سبک هرچیزى را مى توانم به وجود بیاورم و این سبک 

هیچ محدودیتى ندارد.

در آفرینش این آثار هنرى از چه مواد یا متریالى استفاده 
مى کنید؟

استخوان شتر و براى استحکام کار از چوب گردو استفاده مى کنم؛ 
چون استخوان شتر آسیب پذیر است؛ البته در فرایند ساخت مجبور 
به تهیه ورقه هاى استخوانى هستم و این کار به سختى و با استفاده 
از مواد خاصى انجام مى شود. گاهى در برخى آثار که بیشتر حالت 
تزئینى دارد، از دّر نجفى یا ســنگ عقیق براى جلوه بیشــتر کار 

استفاده کرده ام.
آن مواد چه هستند؟

مواد اولیه خاص این آثار، برگ برنده من هســتند و فقط خودم از 
آن ها اطالع دارم. من اســتخوان هاى شــتر را طى فرایند خاصى 
به صورت ورقه هاى بســیار نازك درآورده و روى آن ها کار معرق را 

انجام مى دهم.
آیا در ایجاد و پرورش این هنر، حامى خاصى داشته اید؟

درواقع باید بگویم این هنر نیز مانند خیلى از کارهاى جدید و نوظهور، 
نه تنها حامى نداشت، بلکه با مخالفت هایى از جانب اطرافیان روبه رو 
بود؛ ولى االن اوضاع فرق کرده اســت و آنان بــه اهمیت هنر من 
پى برده اند و از این بابت خوشحالم. مى دانستم چه مى خواهم و دارم 
چه کارى انجام مى دهم؛ براى همیــن به کارى که انجام مى دادم، 

ایمان داشتم.
اگر یک بخش خصوصى مایل باشد از شما حمایت کند از آن 

استقبال مى کنید؟
بخش دولتى ازلحاظ مالى به بخش خصوصى نمى رسد؛ ولى امنیت 
بیشترى دارد. درحال حاضر کار و هنر من تحت حمایت سازمان 
فرهنگى تفریحى شهردارى قرار دارد و بابت آن بسیار سپاسگزار 

جوانى 38ساله متولد شــیراز و بزرگ شده 
اصفهان که به گفته خودش از سه سالگى نقاشى 
مى کرده و حاال حدود پانزده ســال است که با 
تلفیق هنرهایى که از پیش آموخته و آنچه به 
او الهام شده، دست به آفرینشى نو در عرصه 
صنایع دستى زده است. استاد فرزاد عزیزى نیا، 
نقاش، خطاط، طراح و فعال در زمینه هنرهاى 
تزئینى و صاحب سبک در «معرق حجم استخوان 
شتر» است.«هنر معرق حجم استخوان شتر»، 
هنرى است که به گفته کارشناسان هنرى در 
سبک وسیاق هیچ رشــته هنرى نمى گنجد و 
مى توان پدید آورنده آن را یکى از نوآوران هنر 
در جهان دانست؛ کمااینکه آثار او یک به یک 
پس از پرده بردارى توســط مسئوالن ارشد 
صنایع دستى، استاندار، شهردار و... در موزه هاى 
اصفهان، شیراز، تبریز و... جا خوش کرده اند و 
این درخشش کم نظیر همچنان ادامه دارد. با ما 
در گپ وگفتى صمیمانه با این هنرمند برجسته 

همراه باشید.
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هستم؛ ضمن اینکه قرار است هنر من به ثبت جهانى برسد.
 اگر فرد یا سازمانى به شما بگوید که حاضرم روى کار شما 

سرمایه گذارى کنم و آثار شما را بخرم، آیا قبول مى کنید؟
بله. چراکه نه!؟ به عنوان مثال، متخصصان صنایع دســتى به من 
گفتند که کارهاى شــما جزو آثار فاخر و ابداعى صنایع دســتى 
محسوب مى شود؛ زیرا درحال حاضر حدود 400 رشته شناخته شده 
در صنایع دســتى داریم که بیش از یک صد مورد از این رشته ها به 
اصفهان تعلق دارد، ولى آثار شما در قالب هیچ کدام از این رشته ها قرار 
نمى گیرد و به نوعى منحصربه فرد است. این آثار چون با صرف زمان 
زیاد و به صورت محدود ساخته مى شوند، ارزش خاص خود را دارند 

و به طبع مشترى خاص خود را مى طلبند.
پس یکى از دالیل شاگردنداشتن شما به همین خاطر بوده 
اســت؟ چون خیلى از هنرمندان صاحب سبک ترجیح 
مى دهند  هنر خود را به حداقل تعداد محدودى از هنرجویان 

یاد بدهند تا بعد از آنان، هنرشان زنده و پویا بماند.
بله. باید این هنر کمى پر وبال بگیرد. شاید بعد از ده سال یا بیشتر 
تعدادى شاگرد بگیرم؛ ولى در حال حاضر تصمیمى براى یاد دادن 
ســبک و شــیوه کار خودم ندارم. شــک نکنید که این هنر جزء 
استثناهاى هنرهاى دستى است و در هنرهاى صنایع دستى یک 

انقالب در پیش است.
درحال حاضر براى بازدید از این آثار باید به کجا مراجعه کرد؟

 آخرین کارم را به موزه هنرهاى معاصر اهدا کردم. متأسفانه تعداد 
موزه هاى اصفهان بسیار کم است و دست من براى اهداى کارهایم 
زیاد باز نیست. استاندار و شهردار و مدیرکل سازمان صنایع دستى 
به صورت انفرادى از این اثر رونمایى کردند و بسیار مورد استقبال 

ایشان قرار گرفت.

در رابطه با صادرات آثارتان تاکنون با شما مذاکره اى انجام 
شده است؟

بله. گفتند باید یک سرى آثار کوچک تر و کاربردى تر و قابل انتقال 
تولید شوند و در قاب هاى شیشه اى قرار بگیرند تا براى نقل وانتقال 

امن باشند.
چرا آثارتان را به گالرى ها نمى سپارید؟

به طبع اعتبار موزه ها خیلى بیشتر است. خیلى ها ممکن است آثار 
بسیارى در گالرى ها داشته باشند، ولى حتى یک اثرشان هم در موزه 

نباشد؛ ولى من تمام آثارم در موزه ها قرار دارند.
براى آفرینش کدام اثرتان بیشترین زمان را صرف کرده اید؟
تابلویى دارم به نام «انسجام» که البته در اخبار از آن به عنوان تابلوى 
«پروانه ها» نام برده شد. در این اثر که خلق آن پنج سال طول کشید، 
حدود 22 هزار پروانه از استخوان ســاخته و روى آن ها نگارگرى 

انجام شد.
با توجه به اینکه شما دراین سال ها تمام وقت خود را صرف 
هنر کردید و به طبع خرید و تهیه مواد اولیه نیازمند منابع 

مالى است، ازنظر مالى چگونه تأمین مى شدید؟
من با هزینه شــخصى خود بــه این هنــر پرداختــم؛ ولى این 
سرمایه گذارى جواب مى دهد. به کارم کامًال ایمان داشته و دارم و 
با وجود تمام مخالفت ها مى دانســتم این عمر، انرژى و سرمایه اى 
که براى این هنر صرف مى کنم، روزى به ثمر مى نشیند. همیشه به 
خداوند، الهامات او و توانایى هاى خودم اعتماد کامل داشتم و همین 

بزرگ ترین انگیزه من براى ادامه راه و طى این مسیر بود.
درباره طراحى خاص آثارتان توضیح دهید. آیا کار طراحى 

هم با خودتان است؟
بله. تمام طراحى ها را خودم انجام مى دهم. طرح هایم را بدون کشیدن 

بر کاغذ، به طورمستقیم روى اثر پیاده مى کنم؛ حتى اثر خودم را پیش 
از خلق در یک موزه مى بینم و مى فهمم براى رسیدن به آن مرحله 

باید چه کار کنم.
آیا اتفاق افتاده که اثرى بعد از ساخت به دلتان ننشسته باشد؟

هیچ وقت!  ســاخت اثر هیچ دشــوارى ندارد، یک زمانى را به خود 
اختصاص مى دهد. اصل آن طرحى است که باید پیش بینى کنم. ممکن 
است هفته ها بیکار در جایى بنشینم و یک اثر را در ذهنم طراحى و اجرا 
و نقایص آن را برطرف کنم تا به آن تصویر ایده آل خود برسم؛ آن وقت 

است که دست به کار مى شوم.
در رابطه با هنرتان، تحصیالت دانشگاهى هم دارید؟

خیر و از بابت آن بسیار خوشحالم؛ چون اگر وقت خود را صرف دانشگاه 
کرده بودم، شاید به این نقطه نمى رســیدم. همان طور که گفتم از 
سه سالگى نقاشى مى کردم و بعد از گرفتن دیپلم یک نقاش حرفه اى 
در سبک رئال شدم و هم زمان خط  هم کار مى کردم و از این رشته در 
آثار خودم بهره بردم. نوشتن خط شکسته نستعلیق روى چوب با جوهر 
پوست گردو به خاطر خشک شدن سریع این نوع جوهر، کار بسیار 
سختى است؛ اما من با تجربیات قبلى ام به راحتى این کار را روى برخى 

آثارم انجام مى دهم.
هنوز هم به نقاشى مى پردازید؟

سه اثر نقاشى خط پدید آورده ام که در موزه قرار دارند. پیش از آن هم 
نقاش حرفه اى بودم و آثارم را به فروش مى رســاندم؛ ولى در جواب 
شما باید بگویم که دیگر به آن نمى پردازم؛ چون وقت، بسیار اندك 
و گران بهاست و باید آن را به هنرى اختصاص بدهم که فقط مى توانم 
انجامش بدهم. به جاى اینکه بخواهم یک نقاشى رئال روى بوم بکشم 
که منحصربه فرد نیست و هنرمندان بسیارى به آن مى پردازند، یک اثر 

جهانى و ماندگار خلق مى کنم.
در روز چه مقدار از وقت خود را به هنرتان اختصاص مى دهید؟

از صبح زود تا حدود دو نیمه شب مشغول به این هنر هستم. نه مهمانى، 
نه تفریح و نه گردش، هیچ! حتى ورزش را که روزى به طور حرفه اى به 
آن مى پرداختم به خاطر هنرم کنار گذاشتم. زمان یک جورهایى به 

من بدهکار است!
اگر بخواهید نام شخص خاصى را ببرید که در معرفى آثار شما 

سهم مهمى داشته، آن شخص چه کسى است؟
آقاى دلیلى، مدیر اسبق موزه هنرهاى معاصر اصفهان که خیلى از من 
و هنرم حمایت کردند؛ همچنین آقاى عیدى، مدیر امور هنرى سازمان 
فرهنگى تفریحى شــهردارى که درحال حاضر از هنر من حمایت 
مى کنند. جا دارد از ایشان و دیگر مسئوالن که در دیده شدن هنر من 

نقش داشتند، صمیمانه سپاسگزارى کنم.
برخى آثار استاد فرزاد عزیزى نیا به شرح زیر است:

1. اثر انسجام، رونمایى با حضور مسئوالن استانى، مدت زمان ساخت: 
پنج سال.

2. اثر گلدان گل هاى نرگس، رونمایى در موزه هنرهاى معاصر اصفهان 
با حضور مسئوالن اســتانى و جمعى از استادان، مدت زمان ساخت: 

دو سال.
3. اثر سیمرغ، اهدایى به موزه هنرهاى معاصر اصفهان، مدت زمان 

ساخت: یک سال.
4. اثر شیفتگى، اهدایى به موزه هنرهاى معاصر اصفهان.

5. اثر کتیبه آسمانى، اولین تابلو معرق خط سه بعدى در دنیا از جنس 
استخوان شتر، رونمایى شده در موزه عمارت تبریز، مدت زمان ساخت: 

دو سال.
6. اثر نقاشى خط توحید، اهدایى به موزه شاه چراغ شیراز.

7. اثر مدح محمد (صلى اله علیه وآله)، اولین نقاشــى خط سه بعدى 
از جنس استخوان شــتر، اهدایى به موزه هنرهاى معاصر اصفهان، 

مدت زمان ساخت: دو سال.
8. اثر گلدان شمس، رونمایى شده در موزه چهل ستون اصفهان توسط 

استاندار و شهردار و واگذارى به موزه هنرهاى معاصر اصفهان.    
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ار رخه س رد دو ان ی با ج را انه دو رو  به ب

ه  ر با دوچر
ر و  ر  م 

نویسنده و عکاس :
امید چپریان
کارشناس گردشگرى

سفر به اشکال مختلفى انجام مى شود و سفر با دوچرخه یکى از جذاب ترین و درعین حال سخت ترین 
انواع آن است. این نوع سفر در ایران محبوبیت چندانى نداشته و متأسفانه برخى آن را مخصوص افراد 
کم بضاعت یا قناعت گر مى دانند. شاید کم هزینه بودن سفر با دوچرخه دلیل عمدة  این افراد باشد؛ اما 
اگر دقیق تر به ماهیت و چرایى این موضوع بنگریم و خود را در قالب جهانگرد دوچرخه سوار ببینیم، 
بیشتر به فواید این نوع سفر پى مى بریم. فواید دوچرخه سوارى محدود به سوزاندن کالرى و تقویت 
عضالت پا نمى شود. پژوهشگران دریافته اند دوچرخه سوارى عالوه بر تأثیرات مثبتى که بر کاهش 
بیمارى هاى قلبى و عروقى دارد، عملکرد مغز را بهبود مى دهد، باعث افزایش حافظه مى شود و در 
کاهش استرس نقش بسزایى دارد. فارغ از تمام این ها سفر با دوچرخه باعث مى شود درك جامع ترى 
درباره محیط پیرامون خود داشته باشید، تمام صداها را بشنوید، تمام صحنه ها را از نزدیک مشاهده 
کنید، در هرلحظه از طبیعت لذت ببرید و از همه مهم تر ارتباط با مردم و درك تفاوت هاى فرهنگى 
هر منطقه به سادگى میسر است. به این دالیل اســت که عده اى تمام خطرهاى ممکن را به جان 
مى خرند تا تجربه اى متفاوت کسب کنند. اکنون براى آگاهى بیشتر از این نوع سفرها و چالش هایى 
که رکاب زنان با آن مواجه هستند با من همراه شوید تا خاطرات سفرم با یک توریست آلمانى را بیان 
کنم. همسفر من یک مرد 52 ساله  آلمانى به نام «tom» بود. فردى بسیار صبور و منظم که کوله بارى از تجربه را به همراه داشت. او بیست سال پیش با دوچرخه ازآلمان تا آفریقاى جنوبى 
رکاب زده است، سفرى که سه سال به طول انجامیده و دید او را نسبت به زندگى تغییر داده است. براى من که اولین سفرم با دوچرخه را تجربه مى کردم همراهى با tom افتخار بزرگى بود. 
زمان ما محدود بود و به همین دلیل تصمیم گرفتیم از اصفهان تا چادگان رکاب بزنیم. دوچرخه ها را مجهز کردیم و پس از بررسى نقشه آمادة سفر شدیم.tom همه چیز را منظم و دقیق 
سر جاى خود قرار مى داد و هیچ وسیلۀ اضافى به همراه نداشتیم و این مهرى بود بر تائید منظم بودن آلمانى ها. قبل از طلوع آفتاب سفر خود را آغاز کردیم و براى اینکه از صداى ماشین ها 
و آلودگى آن ها دورباشیم، مسیر دنبال رودخانه را براى خروج از اصفهان انتخاب کردیم. مانند تمام ما دیدن بستر خشک زاینده رود براى tom هم تأسف بار بود. زیبایى پل هاى تاریخى 
رودخانه او را شگفت زده کرده بود و بااینکه براى چندمین بار آن ها را مى دید، بازهم از توقف کردن و عکس گرفتن دریغ نمى کرد. سرانجام از اصفهان خارج شدیم و مجبور بودیم تا تیران 
در جادة اصلى رکاب بزنیم که عالوه بر آلودگى ماشین ها بسیار هم خطرناك بود.tom مى گفت در بسیارى از کشورهاى اروپایى تردد دوچرخه در بزرگراه هاى بین شهرى ممنوع است 
و جریمۀ سنگینى دارد. در فاصلۀ اصفهان تا نجف آباد با چند جایگاه روبه رو شدیم که به مناسبت محرم و شهادت امام حسین(ع)، چایى و شیرینى خیرات کرده و با عطر گالب و اسفند 

حال وهوایى خاص ایجاد کرده بودند. 12
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استقبال گرم مردم و دیدن این صحنه ها براى tom غیرمعمول بود و او باور نمى کرد 
که مردم داوطلبانه و با درآمد خود این کار را انجام مى دهند. سرانجام پس از 60 کیلومتر 
رکاب زدن به سمت غرب که با وزش باد مخالف همراه و سرعت ما را به شدت کاهش 
داده بود، به تیران رسیدیم. پس از صرف ناهار مدتى استراحت کردیم تا از شدت تابش 
نور خورشید هم کاسته شود؛ سپس مســیر خود را از جادة اصلى به سمت روستاى 
آبپونه و رودخانه زاینده رود تغییر دادیم تا از شر ماشین ها خالص شویم، از طبیعت 
لذت بیشترى ببریم و همچنین ارتباط بیشترى با مردم روستاها داشته باشیم. حدود 
پانزده کیلومتر به سمت رودخانۀ زاینده رود رکاب زدیم که به روستاى حسن آباد آبریزه 
رسیدیم. پسوند آبریزه به خاطر فراوانى آب و تعداد زیاد قنات هاى این روستا در گذشته 
بوده که متأسفانه درحال حاضر بیشتر آن ها خشک شده است. مردم این روستا بسیار 
خونگرم و مهمان نواز بودند و از ما خواستند شب در حســن آباد اقامت کنیم. چون 
نزدیک غروب بود و ما فرصت چندانى براى ادامه دادن نداشتیم، پیشنهاد آن ها را قبول 
کردیم. درواقع این یک توفیق اجبارى بود تا بیشتر با حسن آباد و مردم آن آشنا شویم. 
عجیب ترین صحنه اى که tom در این سفر با آن روبه رو شد اینجا بود: جوالن دادن 
پسربچه هاى هفت ساله با موتورسیکلت! او مى گفت براى اینکه فردى بتواند در آلمان 

با این موتورسیکلت هاى بزرگ رانندگى کند حداقل باید 21 سال سن داشته باشد.
صبح زود آماده ادامۀ حرکت شدیم و حســن آباد و مردم فوق العادة آن را با خاطراتى 
خوش ترك کردیم.tom به خوبى مى دانست که به دلیل شیب زیاد مسیر روز سختى 
در پیش داریم. او از همان اول صبح انرژى خود را ذخیره مى کرد و آرام رکاب مى زد.

من که بسیار عجول بودم و مى خواستم زودتر به چادگان برسیم از او خواستم سریع تر 
رکاب بزند که با پاسخى قانع کننده مواجه شدم و فهمیدم مقصد همین جاست و باید 
با آرامش رکاب زد و در هرلحظه از مســیر لذت برد. نکتۀ قابل توجه در مسیر بازهم 
مهمان نوازى مردم بود که به ما صمیمانه خوش آمد مى گفتند، پذیرایى مى کردند و 
آرزوى سفرى خوب داشتند؛ به عنوان مثال، ماشــینى ما را وادار به توقف و با میوه از 
ما پذیرایى کرد! درك این روابط براى tom سخت بود. او با خوشحالى مى گفت این 
همان چیزى است که ایران را متمایز مى کند و در اروپا وجود ندارد. پس از 25 کیلومتر 
رکاب زدن در مسیر کوهستانى سرانجام به زاینده رود رسیدیم و تصمیم گرفتیم مدت 
کوتاهى کنار آن استراحت کنیم. صحنۀ زشتى که در کنار تمام زیبایى هاى زاینده رود 
دیدیم و ما را به شدت ناراحت کرد، افرادى بودند که ماشین هاى خود را براى شست وشو 
داخل رودخانه برده بودند و باعث آلودگى آب مى شدند. از مارکده تا چادگان حدود 
42 کیلومتر مسیر ســرباال و پرپیچ وخم داشتیم که سخت ترین و زیباترین قسمت 
مسیر بود و با شکیبایى و تالش باید آن را به پایان مى رساندیم. در این مسیر پلیس 
چندین بار ما را متوقف و اقدام به کنترل مدارك کرد. برخورد آنان بســیار دوستانه 
بود و حتى در یک مورد، پلیس تعدادى گردوى تازه به ما داد. ســرانجام پس از 148 
کیلومتر دوچرخه سوارى به چادگان و سد زاینده رود رسیدیم. بااینکه قبالً چندین بار 
این مسیر را با ماشین طى کرده بودم، انگار اولین دفعه بود که پا به این مسیر گذاشته 
بودم.درواقع این دوچرخه بود که باعث شد بتوانم از زاویه جدیدى به اطرافم نگاه کنم. 
کافى است یک بار فاصلۀ خانه تا محل کارتان را با دوچرخه بپیمایید تا به این حقیقت 

پى ببرید.
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شــواهد و آثار فراوانى از اهمیت آب هاى معدنى و گرم نزد ایرانیان از زمان 
باستان وجود دارد؛ به ویژه دســته بندى هاى بوعلى سینا که این مناطق را به 
آسایشگاه هاى معنوى، چشمه هاى درمانى و آب هاى گرم تقسیم کرده و نحوه 
استفاده از هر دسته را موردبررسى قرار داده، نشان از اهمیت علمى این گونه 
مناطق نزد ایرانیان است. چشمه هاى معدنى مناطق مختلف ایران داراى بیش 
از 30 عنصر معدنى از قبیل منیزیم، پتاسیم، سولفور، کلسیم و غیره هستند 
و برخى از آن ها خواص رادیواکتیویته دارند.در ســال 2015، سران دولت ها با 
تصویب دستور کار 2030، رویکردى نوین را درزمینهٴ توسعه و محیط زیست 

براى جامعه جهانى ترسیم کردند.

 گردشگری سالمت؛ گامی
 در جهت توسعه پایدار

الف) حذف فقر                                                                                           ب) توسعه پایدار
گسترش صنعت گردشگرى عالوه بر نقش و تأثیر آن در ابراز هویت 
ملى، موجب ارتقاى ابعاد وسیع اقتصادى ازجمله ایجاد فرصت هاى 
شغلى، درآمدزایى، کاهش فقر و گسترش عدالت اجتماعى و رفاه در 
جامعه مى شود. در میان حوزه هاى مختلف گردشگرى، گردشگرى 
سالمت به دلیل قابلیت و مزیت هاى رقابتی از توجه زیادى برخوردار 

شده است.
(WHO) گزارش سازمان بهداشت جهانى

 افســردگى به طور فزاینده اى جامعــه را ازنظر اقتصادى، 
اجتماعى و سالمت متحمل فشار مى کند و تا سال 2030 بزرگ ترین 
بار بهداشتى را بر جامعه تحمیل خواهد کرد؛ بااین وجود آمارهاى این 
سازمان نشان مى دهد که کشورهاى درحال توسعه کمتر از 2 درصد 

بودجه خود را به سالمت روان اختصاص مى دهند.
(UN-WTO) تعریف سازمان جهانى گردشگرى

گردشگرى شامل کلیه فعالیت هایى است که افراد خارج از 
محیط معمول زندگى خود، براى مدت زمان حداکثر یک سال باهدف 

تفرج، کسب وکار، سالمت و سایر اهداف انجام مى دهند.
(WHO) دیدگاه سازمان جهانى بهداشت

 ســالمتى یک حالت آسودگى کامل جســمى، ذهنى و 
اجتماعى است و تنها به نبود بیمارى یا ناتوانى اطالق نمى شود.

بدین ترتیب با تعریف جامع (UN-WTO) به مسافرت افراد از محل 

کوروش وکیلى
رئیس گروه توسعه گردشگرى و بازاریابى 
اداره کل میراث فرهنگى استان اصفهان
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دائمى زندگى خود به منظور حفظ، بهبود یا حصول مجدد سالمت جسمى 
و ذهنى فرد به مدتى بیشــتر از 24 ساعت و کمتر از یک سال گردشگرى 

سالمت گفته مى شود.
گردشگرى سالمت (Health Tourism) دو زیرشاخه اصلى دارد:

گردشــگرى پزشــکى (Medical Tourism)؛ گردشــگرى تندرســتى 
(Wellness Tourism)

1.گردشگرى پزشکى: ما معتقدیم این گردشگرى سالمت حساس ترین 
نوع گردشگرى است؛ چراکه به طورمستقیم با جان، روان و سالمت گردشگر 
در ارتباط است و درواقع مسافرت به منظور درمان بیمارى هاى جسمى یا 
انجام نوعى از عمل هاى جراحى یا چک آپ ســالمت فردى تحت نظارت 

پزشکان در بیمارستان ها و مراکز پزشکى است.
2.گردشگرى تندرستى: رابطه میان «سالمت» و «گردشگرى» را از 
جهات متعدد مى توان بررسى کرد. حفظ سالمت گردشگر یکى از نقاط مهم 
پیوند این دو مفهوم تلقى مى شود. تا قبل از دهه 1990 ارتباط مفهوم سالمت 

با گردشگرى عمدتاً از زاویه بیمارى گردشگر موردمطالعه قرارگرفته است.
به طورمعمول گردشگران تندرستى بیمارى هاى جسمى مشخصى ندارند و 
سفر آنان به منظور آرامش،  رهایى از تنش هاى زندگى روزمره شهرى، رهایى 
از مدرنیته، تجدیدقوا،   بهره مندى از طبیعت شفابخش و همچنین به منظور 
بهبود بیماران پوستى، تنفسى، روماتولوژى، عضالنى  یا گذراندن دوره نقاهت 

و بازتوانى انجام مى شود.

صورت گردشگرى سالمت در ایران
گردشگرى سالمت در ایران باوجود کیفیت باالى خدمات درمانى و 
قیمت ارزان، به علت عدم بازاریابى و تبلیغات مناسب، عدم سهولت در فرایند 
مجوز فعالیت هاى این بخش و همچنین عدم هم افزایى بخش هاى ذى ربط، هنوز 

جایگاه خود را در بازار نیافته است و گام هاى نخست را طى مى کند.
در این میان ایران رقباى مهمى نیز در منطقه دارد. ازجمله رقباى مهم ایران در 
خاورمیانه کشور ترکیه و در حوزه خلیج فارس مى توان اردن و دبى را نام برد. دبى 
از چند سال پیش شهرك هاى سالمت را راه اندازى کرده و با برخى از دانشگاه هاى 

معتبر دنیا براى توسعه این مراکز قرارداد بسته است.
ایران با وجود بیش از هزار چشمه آب درمانى، نمک درمانى، لجن درمانى، هتل ها 
و ویالهاى جنگلى، کویرى، ساحلى و کوهستانى و همچنین محیط زیست زیبا، 
پاك و آرام مى تواند بستر خوبى براى گردشگرى تندرستى در محیط زیست 

پاك فراهم کند.
امروزه متأسفانه با شیوع افسردگى به خصوص از سنین جوانى و کاهش سطح 
رضایت افراد، دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که مى بایست بیشتر روى 
سطح آرامش، شادى و رضایت افراد ســرمایه گذارى کنند تا افراد با سالمت 
جسمى، روانى و روحى بهینه با اشتیاق و کنجکاوى روشنفکرانه، مصمم به 
ارتباط صمیمانه و موفقیت هاى حرفه اى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى باشند.  
بر طبق آمار سازمان بهداشت جهانى (WHO) درصد جمعیت پیرى جهان 
با شتاب زیادى رو به افزایش است و به عبارتى گروه سنى 60 سال به باال تا سال 
2050 به بیش از دو برابر و تا سال 2100 به بیش از سه برابر مقدار فعلى افزایش 
خواهد یافت و بیشترین سهم در افزایش سن جهانى به کشورهاى منطقه آسیا 

تعلق دارد.
در کشورهاى درحال توسعه سطح رفاه موجب گرایش هرچه بیشتر افراد به 
مسافرت و سبک زندگى مدرن تندرستى و رویکردهاى پیشگیرانه مى شود؛ 
بنابراین بیش از 50 درصد سفرهاى گردشگرى تندرستى در طول سال 2017 

متعلق به آسیا، آمریکاى التین، خاورمیانه و آفریقاى شمالى خواهد بود.
ازآنجایى که گردشگرى تندرســتى به عنوان یک بخش سریعاً در حال رشد 
در صنعت جهانى گردشگرى است و با توجه به وجوه مشترك بسیار با سایر 
بخش هاى گردشــگرى، با نوآورى و خالقیت در برنامه ریزى براى بسته هاى 
گردشگرى تندرستى مى توان میزان ارزآورى حاصل از آن را به چندین برابر 
رساند و ازآنجایى که کشور ایران تمام سرمایه هاى گردشگرى را همراه با عالیق 
خاص دارا ست، مى تواند بهترین رقیب با کشورهاى مقصد توریسم سالمت در 

آینده نزدیک باشد.
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گردشگرى درمانى و سفرهاى سالمت جزو قدیمى ترین شاخه هاى گردشگرى در جهان هستند 
که مخاطبان بسیار را نیز در بر دارند. ازآنجاکه وجود چشمه هاى آبگرم بیشتر در کوه هاى پیر 
دیده مى شوند، بنابراین آسیا و ایران یکى از مهم ترین نقاط داراى پتانسیل هاى آبگرم درمانى 
در جهان است. در ایران از سال 1382 توریسم درمانى موردتوجه وزارت بهداشت قرار گرفت و 
در سال 83 به طور مجزا و با تائید معاونت گردشگرى سازمان میراث براى آن برنامه ریزى انجام 
شد. سرعین در استان اردبیل به عنوان پایتخت آبگرم ایران شناخته مى شود و در کنار آن استان 

مازندران نیز در حاشیه البرز مرکزى از مهم ترین نقاط آبگرم درمانى است.
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اما در اصفهان نیز حضور چهار چشمه آبگرم  ازجمله چشمه آبگرم 
ورتون و زفره در منطقه سگزى (شرق اصفهان) یعنى کیلومتر 35 
جاده نایین، چشمه آبگرم کویر در فاصله هشت کیلومترى ورتون 
که اولین بار توسط گروه گردشگرى کویر معرفى شده، چشمه 
آبگرم روستاى احمدرضا در مســیر چادگان از تیران،  چشمه 
آبگرم روستاى آبگرم خور و بیابانک نشان دهنده وجود پتانسیل 

آب درمانى از شاخه گردشگرى سالمت در منطقه است.
مردم نصف جهان براى رسیدن به آرامش و به گمان سالمت به 
دل کوه هاى منطقه اى کم آشنا به نام ورتون سفر مى کنند، جایى 
که کاروانیان مسیر مشهد مقدس در اینجا تنى به آب مى زدند 
و از گرماى شفابخش آب هاى ســفرکرده از دوردست هاى دل 
زمین به کیف جان مى رســیدند. جالب است شاه عباس اول که 
مى توان او را بانى زیرساخت هاى سفرى در مسیر ابریشم و دیگر 
مسیرهاى سفرى ایران نامید در این مکان نیز یادگارى از خود به جا 
گذاشته است، بنایى مسقف بر روى حوضچه اى به سبک معمارى 
چهارطاقى که خود بازمانده از دوران پر اقتدار ساسانى است. این اثر 
در تاریخ هفتم  خرداد 1387 با شماره ثبت 22935 به عنوان یکى 
از آثار ملى ایران به ثبت رسیده است. چشمه آب معدنى و آبگرم 
ورتون شامل چشمه هاى آبگرم معدنى، حمام ها و حوضچه هاى 
آبگرم و ساختمان سنگى تاریخى معروف به حوض مراد و بقعه 
متبرك آن (معروف به امام زاده آبگرمى) است. استفاده از گل والى 
آب این چشمه ها، در درمان برخى بیمارى ها مانند درد مفاصل، 
عرق الّنسا (سیاتیک)، نقرس، کوفتگى ماهیچه ها و بیمارى هاى 
پوستى از اهمیت ویژه اى برخوردار است و درحقیقت مى توان گفت 
آب هاى گرم معدنى، به عنوان داروهاى شفابخش طبیعى همواره 
موردتوجه و توصیه پزشکان متخصص، در درمان بیمارى هاى 
مختلف، قرارگرفته است. آب گرم چشمه هاى این منطقه، معدنى و 
از دسته آب هاى کلروره بى کربناته و سولفاته گرم است که از آن در 
درمان بیمارى هایى همچون دردهاى عصبى و رماتیسمى استفاده 
مى شود و درجه حرارت آن به 41 تا 43 درجه سانتى گراد مى رسد.
براى استفاده از آبگرم درمانى ورتون، تورهایى در قالب تورهاى 
گروهى یا خانوادگى یا برنامه هاى تدوین شده آموزش وپرورش 
براى دانش آموزان طراحى و اجرا مى شــود که البته از قبل رزرو 
و هماهنگى الزم به عمل مى آید. ما قصد داریم شــما را به یک 
دنیاى آرامش همراه با آسایش، به یک نقطه دور اما نزدیک و به 
جهان بازمانده از یادگارهاى شاه عباس ببریم. با خواندن این متن 
یک مقصد خوب به مقاصد دیگر گردشگرى شما اضافه مى شود 
و قطعاً زمانــى را براى رفتن به این جاذبه طبیعى گردشــگرى 
اختصاص مى دهید. نکته موردتوجه: در این منطقه حمام هایى 
به سبک دوره صفویه وجود دارد که بیشتر آن ها مخروبه اند ولى 
برخى از آن ها ســالم بوده و مورداستفاده مراجعه کنندگان قرار 
مى گیرند. این مجموعه شامل چشمه هاى آبگرم معدنى، حمام ها 

و حوضچه هاى آبگرم و ساختمان سنگى تاریخى معروف به حوض 
مراد و بقعه متبرك آن (معروف به امام زاده آبگرمى) و اتاق هایى زیبا  
با معمارى سنتى براى اقامت است. معمارى این بناها در نوع خود، 
منحصربه فرد و تاالر سنگى و حوض مراد از نمونه هاى این شاهکار 
هنرى است. عالوه بر آبگرم ورتون قرارگیرى این چشمه در تپه هاى 
مشرف به دشــت ورتون تا زفره از دیگر جاذبه هاى این منطقه 

است. عالوه بر آن در شب داراى آسمانى زیبا و خیره کننده بوده 
و مانند آسمان کویر پرستاره است که دوستداران رصد ستاره ها 
در شب هایى که تاریخ هاى 13 ،14، 15 و 16 ماه قمرى نباشد و 
آسمان هم ابرى نباشد مى توانند از دیدن اعجاز آسمانى که گویى 
میلیون ها جواهر را به سقف سرمه اى آن چسبانده اند بهره مند 

شوند و شبى رؤیایى را در هتلى با میلیون ها ستاره سپرى کنند.
امکانات محل: اگر قصد اقامت در این مجتمع گردشــگرى 
توریستى را دارید، مى توانید از آالچیق هایى که به سبک چادرهاى 

دوره صفویه برگرفته شده و امکانات برق و گرمایش و خواب را نیز 
دارد بهره ببرید و در ضمن پیشنهاد ما به شما لذت خوردن یک 

وعده غذاى خوشمزه «الخولى» است.
مسیر دسترسى: دسترسى گردشــگران در وضع موجود به 
چشمه آبگرم ورتون از سه طریق امکان پذیر است. در نظر داشته 
باشید تا دهکده گل سرخ و چشمه هاى آبگرم از اصفهان حدود 62 
کیلومتر راه خواهید داشت که 35 کیلومتر تا ایستگاه پلیس راه 
سیستان و 25 کیلومتر تا روستاى ورتون و حدود هفت کیلومتر 
هم مسیر خاکى خواهید داشت که در مسیر نوشته هاى راهنماى 

مسیر وجود دارد.
مســیر اول: اصفهان، خوراســگان، ســگزى، ورتون، چشمه

 آبگرم ورتون؛
مسیر دوم: اصفهان، زینبیه، حبیب آباد، پروانه ، على آباد،  ورتون، 

چشمه آبگرم ورتون؛
مسیر سوم: جاده نائین به اصفهان، سگزى ، ورتون، چشمه آبگرم 

ورتون .
تجهیزات موردنیاز: داشتن تجهیزات و وسایل کامل مى تواند 
تأثیر بسیار بهترى در خاطر شما از سفرتان بر جاى بگذارد؛ بنابراین 
داشتن چک لیست مناسب براى هر سفر متناسب با هدف برنامه 
مى تواند اســترس و ناهماهنگى را به حداقل برساند و خاطرات 

خوشى را برایتان به ارمغان بیاورد. شــما براى این برنامه نیاز به 
وسایل زیر خواهید داشت: حوله، دمپایى، لباس گرم (براى فصل 
سرد)، زیرانداز، فالسک چاى، آب معدنى، دفترچه بیمه، کبریت 
یا فندك (اتمى بهتر است؛ چراکه مقاومت بیشترى در برابر باد 
دارد)، تنقالت، کتاب اطلس راه ها، دوربین براى ثبت خاطرات، 
کیسه زباله، ظروف غیر یک بارمصرف و ظروفى که شکستنى نباشد، 

لباس اضافى، عینک و کاله، کرم ضد آفتاب، کرم دست و صورت.
نکات مهم سفر به ورتون:

الف) چنانچه قصد سفر دارید حتماً قبل از تاریکى هوا در محل 
حضور داشته باشید چراکه مسیر نهایى بعد از روستا بدون چراغ 
روشنایى و خاکى و بیراهه است و ازنظر امنیت در آن زمان مناسب 

نیست.
ب) بهتر است با تعداد بیشتر و با دو ماشین سفر کنید.

پ) آب و خوراکى با خود همراه داشته باشید اما در محل رستوران 
و کافى شاپ هم هست.

ت) مدارك شناسایى به همراه داشته باشید بخصوص اگر قصد 
اقامت شبانه داشته باشید.

ج) بلیت ورودى آبگرم 25000 تومان است که به گروه ها تخفیف 
داده مى شود.

چ) چنانچه تعدادتان به گروه هاى باالى 8 نفر مى رسید حتماً از 
قبل رزرو و هماهنگى کنید.
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ها  م ا هر 
ری رد مت و  ه   فرزانه شفیعىق

کارشناس ارشد گردشگرى

شهرك سالمت اصفهان با مدیریت مجریان اصفهان سیتى 
سنتر و با بهره گیرى از منابع مشترك سرمایه گذارى داخلى 
و خارجى در بزرگراه آقابابایى در حال اجراست. این پروژه که 
در اردیبهشت 1391 عملیات اجرایى آن آغاز شد به همراه 
پروژه اصفهان سیتى سنتر در راستاى اهداف کالن توسعه 
کشور و سند چشم انداز ایران 1400 در حال اجراست. گسترة 
خدمات شهرك سالمت، ملى و منطقه اى خواهد بود. گرچه 
این پروژه به دلیل موقعیت مرکزى و جذاب براى توریسم در 
اصفهان اجرا مى شود و به طبع مردم اصفهان سهولت بیشترى 
در دریافت خدمات خواهند داشت، اما کاربرى هاى ملى و 

منطقه اى آن درخور توجه خواهد بود.
این شهرك بزرگ که 45000 مترمربع مساحت دارد، شامل 
36 کلینیک تخصصى و 25 واحد پاراکلینیکى اســت که 
ضامن 3500 شغل مستقیم است. این میزان از اشتغال زایى 

دقیقاً همان چیزى است که گردشگرى براى رشد و توسعه 
خود به آن نیازمند است.

شهرك ســالمت اصفهان عزم آن دارد که به یک مجتمع 
پزشکى شناخته شــده بین المللى منتخب براى خدمات 
بهداشــتى درمانى با کیفیت برتر و به یک مجتمع عالى، 
براى خدمات بالینى و سالمتى، آموزش پزشکى و خدمات 
ویژه تبدیل شود. مأموریت شهرك سالمت اصفهان ایجاد 
یک پایگاه نمونه براى ارائه مراقبت هاى بهداشتى، خدمات 

آموزشى و پژوهشى در چهارچوب مقررات کشور است.
این شهرك شامل چهار فاز اصلى است: فاز نخست که چندى 
پیش در شهریور 96 با حضور وزیر بهداشت، دکتر قاضى زاده 
به بهره بردارى رسید، شامل کلینیک هاى تخصصى، مطب ها، 
فروشگاه هاى طبى و رستوران ارگانیک است. فاز دوم مرکز 

جامع پرتوپزشکى است که شــامل امکانات تشخیصى و 
درمانى ماننــد ام آر آى، سى تى اســکن، رادیولوژى تمام 
دیجیتال، پت اسکن و... مى شود. فاز سوم جنرال بیمارستان 
سالمت را در بردارد که خود متشکل از چندین بیمارستان 
تخصصى با قریب یک هزار تخت اســت و نهایتاً فاز چهارم 
شامل هتل چهارستاره در دوازده طبقه با زیربنایى معادل 

12500 مترمربع است.
به گفتــه دکتر قاضى زاده، گردشــگرى ســالمت در دنیا 
با 150 میلیــارد دالر گردش مالى مواجه اســت و یکى از 

سرمایه گذارى هاى خوب در ایران به شمار مى رود.
آنچه در شهرك ســالمت به طور نهفته به چشم مى خورد، 
توسعه همه جانبه گردشگرى اســت، چیزى که این روزها 
نه تنها اصفهان بلکه ایران را شدیداً به خود محتاج کرده است.

طبق گفته سید عبدالوهاب سهل آبادى، رئیس اتاق بازرگانى 

اصفهان، شهرك ســالمت امتیاز ویژه اى براى کالن شهر 
اصفهان به شــمار مى رود و کشــورهاى عربى و اســالمى 

مى توانند هدف گردشگرى سالمت در اصفهان باشند.
شهرك سالمت در مجاورت حلقه ســوم ترافیک شهرى 
در حــال احداث اســت؛ لذا عــالوه بر امکان دسترســى 
شهروندان، مردم شــهرهاى مجاور نیز مى توانند به راحتى 
از امکانات پزشــکى این مرکــز بهره مند شــوند. در این 
خصوص باید دغدغه هاى جامعه پزشــکى در این شهرك 
در نظر گرفته شــود تا به اهدافى نظیر کاهش مطب هاى 
پزشکان در خیابان هاى شــمس آبادى و آمادگاه و به دنبال 
آن کاهش حجم ترافیک رسید.شــهرك سالمت طرحى 
منحصربه فرد در کشور اســت که از اهداف اصلى ساخت 
آن،  ارائه خدمات ملى و منطقه اى به گردشــگران سالمت 

و کاهش بار ترافیکى و ســفرهاى شــهرى اصفهان است.
 دکتر مهدى جمالى نژاد، شــهردار سابق اصفهان نیز یکى 
از مهم ترین اهداف ساخت این شهرك را پذیرش بیماران 
کشــورهاى همســایه و دیگر شــهرهاى ایران، در قالب 
گردشگرى سالمت دانسته و در این خصوص معتقد است 
که این طرح با دریافت نشان اســتانداردهاى بین المللى و 
با استفاده از مجرب ترین پزشــکان داخلى و خارجى مانند 
پروفسور سمیعى، جراح بزرگ مغز و اعصاب دنیا به بیماران 

خدمات رسانى مى کند.
گردشگرى سالمت که این روزها با عنوان صادرات نامرئى 
مطرح شده، صنعتى است که بدون خروج کاال از کشور، ارز 
وارد کشور مى کند که بر اساس بررسى ها این نوع گردشگرى 
در مقایسه با انواع دیگر گردشگرى ارزآورى سه برابرى براى 

کشور دارد.

ازآنجایى کــه اصفهان با شــهرهاى زیــادى در دنیا عقد 
خواهرخواندگــى دارد این مهم مى تواند باوجود شــهرك 
سالمت به رشــد این صنعت کمک کند تا گردشگرانى از 
کشورهاى حوزه خلیج فارس، خاورمیانه و شرق آسیا آوازه 
تبحر پزشــکان ایرانى به خصوص اصفهانــى را در جهان 

منعکس کنند.
با این حساب شهرك سالمت اصفهان، شاهد تعداد کثیرى از 
گردشگران داخلى و خارجى خواهد بود که در حوزه سالمت 
و درمان در پى رفع نیازهاى خویش اند، نیازهایى که باعث 
مى شود قلب ناراحت گردشگرى اصفهان آرام گیرد و با هر 
تپش، خون تازه اى در رگ هاى اقتصاد گردشگرى جریان 

یابد.
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باداب سورت؛ 
شاهکار طبیعت

سمیرا یزدانى
کارشناس گردشگرى
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چشمه هایى با رنگ، بو و مزة متفاوت که لقب چشمه هاى قصر طالیى را به خود اختصاص 
داده است! باداب ســورت پدیدة زیبا و دیدنى از شگفت انگیزترین شاهکارهاى طبیعت 
اســت که به عنوان زیباترین چشــمه جهان و همچنین دومین اثر طبیعى ملى ایران 
پس از قله دماوند در ســال 1387 به ثبت رسیده اســت و پس از پاموك  کالۀ ترکیه، 
به عنوان دومین چشــمه آب شور جهان به ثبت رســیده است. چشمه باداب ســورت در جنوب شرق 
شهر ســارى، در ارتفاع 1841 مترى از سطح دریا و در اســتان مازندران، جنوب شهرستان سارى، بخش 
چهاردانگه، دهستان پشت کوه، روستاى ســورت، حدفاصل روستاهاى اروســت و مال خواست قرار 
دارد. روستاى تاریخى و زیباى اروســت از چندین محله قدیمى تشکیل شــده که سورت نیز یکى از 
آن هاست. این چشمه ها از شمال به ارتفاعات و تپه هاى پوشــیده از جنگل هایى با درختان سوزنى برگ 
مى رسد و از جنوب مشرف به دره هاى پایین دست و از شــرق در مجاورت ارتفاعات پوشیده از گیاهان

 بوته اى و درختچه هاست.
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بهترین زمان براى بازدید:
گردشگرى  نمونه  منطقه 
باداب سورت آب و هوایى 
چهارفصل دارد؛ به طورى که 
هر فصل سال زیبایى هاى 
خاص خودش را داراست؛ 
بااین وجود بهترین زمان 
بازدید، فصل بهار و تابستان 
است؛ چراکه طبیعت بسیار 
سرسبز خواهد بود و لذت 
آب تنى در این حوضچه هاى 
زیبــا و سرشــار از مواد 
معدنى را تجربه خواهید 
نگیزتریــن  کرد.خیال ا
صحنه هــاى منطقــه به 
هنگام طلــوع و غروب 
خورشید است که تأللو نور 
خورشــید در حوضچه ها 
جلوه هاى تحسین برانگیز 
از موهبت خداوندى را به 
نمایش مى گــذارد و این 
چشم اندازهاى چشم نواز 
هیــچ گاه از روح و ذهن 
فراموش نمى شود و بارها و 
بارها طبیعت دوستان را به 

تماشاى خود فرامى خواند.

Sepahan tourism
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و اما مفهوم باداب سورت: باداب به معنى آب گازدار و سورت به معنى 
شدت اثر است. چشمه هاى اسرارآمیز ســورت شامل دو چشمه با 
آب هاى کامالً متفاوت ازلحاظ رنگ، بو و مزه است. یکى از این چشمه ها 
داراى آبى بسیار شور و دریاچه اى کوچک است که عمدتاً در تابستان 
براى شنا و آب تنى استفاده مى شود و جهت درمان دردهاى کمر و پا، 
امراض پوستى، روماتیسم و به خصوص سردرد میگرنى سودمند است. 
یون هاى کلر و سدیم موجود در آب چشمه سبب ایجاد مزه شور آن 
مى شود و به خاطر همین شورى در فصل زمستان یخ نمى زند. چشمه 
دیگر که در مجاورت این چشمه قرار دارد داراى آبى به رنگ نارنجى 
است و عنصر گوگرد موجود در آن سبب ایجاد مزه تلخ و کمى ترش 
شده است. آب هاى رســوبى این دو چشمه در مســیر جریان خود 
از باالى کوه به پایین طى هزاران ســال مانند آبشارى پلکانى ده ها 
حوضچه کوچک بسیار زیبا در رنگ هاى نارنجى، زرد، قرمز و طالیى 
در اندازه هاى مختلف ایجاد کرده و اســرارى از دنیاى مستور در دل 
طبیعت بکر را به نمایش گذاشته است. چشمه هاى کوچک دیگرى در 
قسمت جنوبى وجود دارد که آب آن از چند چشمه کوچک و به مقدار 
کم مى جوشد و در شریان هاى کوچکى به آرامى و رو به پایین درحرکت 
است و به حوضچه هاى کم عرضى سرازیر مى شود. در این حوضچه ها 
آب براى دقایقى آرام مى گیرد، جانى تازه مى کند و دوباره به حوضچه 

پایین تر راهى مى شود.
در حاشیه جنوبى، حوضچه هاى خالى و خشک شده را مى بینید که 
در انتظار قطره اى آب سال هاست دست به دامان کوهستان هستند و 
تشنگى امانشان را بریده است. اینان روزگارى سرحال و سرزنده بودند؛ 
ولى کاهش آب چشمه باعث شده امروز فقط مایه عبرتى براى بشر 

باشند که قدر این چند پله و حوضچه باقى مانده را بدانند.
هزاران سال طول کشیده اســت تا چنین منظره اى آفریده شود که 
چشم ها را این گونه بنوازد. این چشــمه و حوضچه هاى آن همچون 
موجود زنده اى است که با هر قدم شــما آهى از نهادش برمى خیزد 
و اگرچه از خوشحالى شــما شاد اســت، ولى از فردایش مى ترسد. 
مبادا مانند دیگر همسایگانش تشنگى امانش ندهد. کمى بیشتر به 

داشته هایمان توجه کنیم.
بایدها و نبایدهاى بازدید به گزارش ســایت منطقه نمونه 

گردشگرى باداب سورت:
1. ساعات بازدید از شش صبح تا نه شــب است و بازدید خارج از این 

ساعات به علت عدم وجود روشنایى کافى ممنوع است.
2. از راه رفتن و دویدن بر پلکان ها اکیداً خوددارى فرمایید؛ همچنین 
ورود به محوطه باداب ســورت با کفش و پوتین آجدار ممنوع است؛ 
لذا از گردشــگران عزیز تقاضا داریم کفش یا دمپایى مناسب همراه 

داشته باشند.
3. از حفر گودال روي حوضچه ها به منظور استفاده از آب و انداختن 

سنگ هاى داغ در آن و تبدیل آن به جکوزى، جدا خوددارى کنید.
4. اقامت شــبانه در چادر،کنار چشــمه ها به علت مسائل امنیتى و 

ازبین  رفتن محیط زیست مطلقاً ممنوع است.
5. شناکردن در دریاچه باداب ســورت اروست به علت عمق زیاد در 

برخى نقاط، براى افرادى که به فن شنا آشنا نیستند، ممنوع است.
6. آفتاب منطقه سوزان است؛ لذا به گردشگران توصیه مى شود کرم 

ضدآفتاب، کاله و عینک آفتابى همراه داشته باشند.
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فهیمه عبدى نیان
کارشناس ارشد گردشگرى

طب درما 
را در ا
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گردشگرى سالمت یا توریسم درمانى یکى از بخش هاى مهم و جذاب صنعت توریسم و صنعت 
خدمات پزشکى اســت. هرســاله میلیون ها نفر براى دریافت خدمات باکیفیت تر و ارزان تر 
پزشکى و درمانى به کشورهاى دیگر سفر مى کنند. کشورهایى چون تایلند، مکزیک، هند، 
ترکیه و امارات جزء مقاصد جذاب گردشگر سالمت دنیا محسوب مى شوند. در این میان ایران 
به دالیل متعدد مزیت هاى رقابتى و پتانسیل باالیى در زمینه جذب گردشگردرمانى دارد که 
متأسفانه چندان به آن ها اهمیت داده نمى شــود؛ ازجمله مزیت هاى توریسم درمانى ایران 
مى توان به قیمت مناسب، موقعیت جغرافیایى، کیفیت باال، پزشکان برجسته و خوش نام و 
پیشرفت هاى علمى اشاره کرد. عالوه بر این موارد مى توان به جاذبه هاى گردشگرى طبیعى 

که عالوه بر جذابیت براى گردشگران خواص درمانى و پزشکى نیز دارند، اشاره کرد.
 ســفر درمانى به مراکز داراى منابع و خدمات درمانى طبیعى تحت نظارت پزشــک را 
گردشگرى طبیعت درمانى مى گویند. این منابع و خدمات طبیعى شامل چشمه هاى آب 
گرم، دریاچه نمک، آفتاب درخشــان، لجن طبى، ماساژ طبى، حمام گیاهى و همچنین 
محیط زیســت زیبا، پاك و آرام به منظور بهبود بیماران پوستى، تنفسى، روماتولوژى، 
عضالنى یا گذراندن دوران نقاهت بعد از درمان و عمل هاى جراحى صورت مى گیرد. به 
لطف خدا، طبیعت متنوع ایران انواع و اقسام منابع طبیعت درمانى را در اختیار انسان ها 

گذاشته است. در اینجا قصد داریم شما را با برخى از این مکان هاى جذاب آشنا کنیم.
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شهر سیاحتى سرعین 

سرعین در25کیلومتري شهر اردبیل یکى از مهم ترین مراکز استقرار چشمه هاى 
آب گرم در کشــور به شمار مى رود که از چشــمه هاى آب گرم این شهر مى توان 

به گاومیش گلى، قهوه ســویى، ساري سو، قره سو، پهنلى ســو، آب گرم چشم و 
مجتمع هاى آب درمانى سبالن، بش باجیالر و حمام طبیعى شفا اشاره کرد؛ همچنین 

دو استخر آب سرد هم در فاصله پنج کیلومتري سرعین در دره هاى با چشم انداز زیبا موسوم 
به ویال دره وجود دارد که آب آن ها مانند نوشابه گازدار بوده و گردشگران ضمن نوشیدن آب 

آن ها در استخر آب گرم نیز آب تنى مى کنند.

آتش فشان نیمه فعال تفتان 
این آتش فشان با قله 4043 متري همراه با چشــمه هاى آب معدنى به دلیل ویژگى و زیبایى هاى خاص خود از همه کوه هاى ایران 
متفاوت و متمایزاست و در این راستا تمامى کوه نوردانى که به قله سرفراز آن صعود کرده اند، از شکوه و زیبایى آن بسیار سخن رانده و 
مناظر دیدنى آن را مسحورکننده خوانده اند.چشمه هاى معدنى بستان آباد در ده اسک کندي در 60 کیلومتري جنوب شرقى تبریز 
واقع شده اند. مظهر اصلى آب گرم بستان آباد در داخل دره که خود از نوع گسلى است قرار دارد. آب آن از نوع کلروسولفاته، گازدار و 
گرم است. در اطراف چشمه رسوب سیاه رنگ دیده مى شود و به نظر مى رسد که فعالیت چشمه با گسل هایى ارتباط دارد که بخشى 

از گسل تبریز محسوب مى شوند و درعین حال وابسته به فعالیت آتش فشانى سهند است.

کیلومتري شهر اردبیل یکى از مهم ترین مراکز استقرار چشمه هاى 
آب گرم در کشــور به شمار مى رود که از چشــمه هاى آب گرم این شهر مى توان 

به گاومیش گلى، قهوه ســویى، ساري سو، قره سو، پهنلى ســو، آب گرم چشم و 
مجتمع هاى آب درمانى سبالن، بش باجیالر و حمام طبیعى شفا اشاره کرد؛ همچنین 

دو استخر آب سرد هم در فاصله پنج کیلومتري سرعین در دره هاى با چشم انداز زیبا موسوم 
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آتش فشان نیمه فعال تفتان 
این آتش فشان با قله 

متفاوت و متمایزاست و در این راستا تمامى کوه نوردانى که به قله سرفراز آن صعود کرده اند، از شکوه و زیبایى آن بسیار سخن رانده و 
مناظر دیدنى آن را مسحورکننده خوانده اند.چشمه هاى معدنى بستان آباد در ده اسک کندي در 

واقع شده اند. مظهر اصلى آب گرم بستان آباد در داخل دره که خود از نوع گسلى است قرار دارد. آب آن از نوع کلروسولفاته، گازدار و 
گرم است. در اطراف چشمه رسوب سیاه رنگ دیده مى شود و به نظر مى رسد که فعالیت چشمه با گسل هایى ارتباط دارد که بخشى 

از گسل تبریز محسوب مى شوند و درعین حال وابسته به فعالیت آتش فشانى سهند است.

02
TOP
News

چشمه هاى آب گرم خلخال 

این چشمه ها در 22 کیلومتري شمال غرب هروآباد واقع است. آب آن ها از انواع معدنى بى کربنات سدیم، گازدار و بسیار گرم است. 
این چشمه ها در دامنه دره اى قرار دارند که به وسیله گسل، الیه هاى آهکى رسوبى از سنگ هاى آندزیتى جدا مى شود. در جنوب 
غرب هروآباد نیز در دهکده گرمخانه، چندین چشمه آب گرم وجود دارد که دماي آن ها 30 تا 50 درجه سانتى گراد است. با توجه 
به فعالیت آتش فشــانى که در ضلع جنوبى حدود هجده کیلومتري جنوب هروآباد دیده مى شود، به نظر مى رسد چشمه هاى آب گرم 
خلخال به این قبیل فعالیت آتش فشانى وابسته باشد. تنها شش مجتمع آب درمانى نیمه مدرن در کنار این آب گرم قراردارد و این به خوبى 

نشان دهنده کارهاي پایه و اساسى در این قسمت است.

گنبدهاى نمکى

این گنبدها و غارهاى نمکى نقش به سزایى در درمان بیمارى هایى چون انواع آلرژي، برونشیت، 
کم کارى غده تیروئید، بیمارى هاى قلبى، فشارخون، امراض پوستى، بیمارى هاى عصبى و استرس 
دارد و در برخى از کشــورها مانند جمهوري چک، آلمان، ایتالیا، مجارستان، ارمنستان، لهستان، 
اتریش، رومانى، اوکراین و... به رغم آنکه به طور طبیعى فاقد گنبدها و غارهاي نمکى اند، با واردکردن 
مقادیر فراوان نمک، اقدام به ساخت اتاقک ها و غارهاي مصنوعى نمکى کرده و از این طریق با رونق 
صنعت گردشگري و توریسم درمانى، منافع فراوانى به دست مى آورند؛ درحالى که کشور ایران با 
دارابودن غارهاي نمکى طبیعى و زیبا در استان هاى سمنان، قم، کرمان، یزد و آذربایجان و به طور 
ویژه غارهاى نمکى خلیج فارس، از این هدیه الهى هیچ استفاده اى نمى کند.

سواحل زیباي دریاچه ارومیه
 این ســواحل زیبا در محل تالقــى دو محیط 

متفاوت طبیعى خشــک و دریــا همراه با 
هواي لطیف و نسیم دریا و آفتاب درخشان 

و آب کبود و بنفش پهناور، منظره خوش رنگ 
دیده نــوازي را به آن مى دهنــد؛ همچنین لجن 
مخصوص سواحل به خاطر گرماي موضعى ثابت 
و تأثیر رادیو اکتیویته دریاچه، ازنظر لجن درمانى 
حائز اهمیت فراوان است. دریاچه ارومیه با توجه 
به ویژگى هاى لجن درمانى در آن، مى تواند جاذبه 
گردشگري سالمت باشد. وجود امالح و مواد معدنى 
در لجن هاى سواحل دریاچه ارومیه، قابلیت درمانى 
باالیى را پدید آورده است.

چشمه هاى آب گرم خلخال 

این چشمه ها در 
این چشمه ها در دامنه دره اى قرار دارند که به وسیله گسل، الیه هاى آهکى رسوبى از سنگ هاى آندزیتى جدا مى شود. در جنوب 

غرب هروآباد نیز در دهکده گرمخانه، چندین چشمه آب گرم وجود دارد که دماي آن ها 
به فعالیت آتش فشــانى که در ضلع جنوبى حدود هجده کیلومتري جنوب هروآباد دیده مى شود، به نظر مى رسد چشمه هاى آب گرم 
خلخال به این قبیل فعالیت آتش فشانى وابسته باشد. تنها شش مجتمع آب درمانى نیمه مدرن در کنار این آب گرم قراردارد و این به خوبى 
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سواحل زیباي دریاچه ارومیه
 این ســواحل زیبا در محل تالقــى دو محیط 

متفاوت طبیعى خشــک و دریــا همراه با 
هواي لطیف و نسیم دریا و آفتاب درخشان 

و آب کبود و بنفش پهناور، منظره خوش رنگ 
دیده نــوازي را به آن مى دهنــد؛ همچنین لجن 
مخصوص سواحل به خاطر گرماي موضعى ثابت 
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گنبدهاى نمکى

این گنبدها و غارهاى نمکى نقش به سزایى در درمان بیمارى هایى چون انواع آلرژي، برونشیت، 
کم کارى غده تیروئید، بیمارى هاى قلبى، فشارخون، امراض پوستى، بیمارى هاى عصبى و استرس 
دارد و در برخى از کشــورها مانند جمهوري چک، آلمان، ایتالیا، مجارستان، ارمنستان، لهستان، 
اتریش، رومانى، اوکراین و... به رغم آنکه به طور طبیعى فاقد گنبدها و غارهاي نمکى اند، با واردکردن 
مقادیر فراوان نمک، اقدام به ساخت اتاقک ها و غارهاي مصنوعى نمکى کرده و از این طریق با رونق 
صنعت گردشگري و توریسم درمانى، منافع فراوانى به دست مى آورند؛ درحالى که کشور ایران با 
دارابودن غارهاي نمکى طبیعى و زیبا در استان هاى سمنان، قم، کرمان، یزد و آذربایجان و به طور 
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مناطـق سـاحلى (ناحیه سـاحلى محـل پیوند آب و خشـکى 
در فصـل مشـترك دو اکوسیسـتم بـا اختصاص هـاى مجـزا 
از یکدیگـر اسـت) عمدتـاً موردعالقـه گردشـگران تفریحـى 
واقـع مى شـوند. مفهـوم گردشـگرى سـاحلى طیـف کاملى از 
گردشـگرى، فراغـت و فعالیت هـاى تفریحـى را در برمى گیرد 
کـه در نواحـى سـاحلى و آب هـاى نزدیـک سـاحل روى مى دهد. با توجـه به تغییرات 
سـال هاى اخیـر اعـم از افزایـش درآمـد، اختصـاص روزهایى بـه تعطیـالت و افزایش 
شهرنشـینى و... تمایل به گردشـگرى، خاصه گردشـگرى سـاحلى افزایش یافته است.
امـروزه مردم بیشـتر بـه درمان هاى سـنتى روى آورده اند و تا حد امـکان از درمان هاى 
شـیمیایى بیزارى مى جویند. احسـاس آرامش از اینکه دکتر و درمانى در دل طبیعت 
داشـتن بسـیار لذت بخـش اسـت. یکـى از مدهـاى درمانى! که بسـیار مورد اسـتقبال 
جوانـان قـرار مى گیـرد، آفتاب گیرى در سـواحل و ماسـه درمانى اسـت؛ ازاین رو حفظ 
ایـن مناطـق در اولویـت اصلـى مـردم بومـى و مسـئوالن قرارگرفتـه اسـت. در حوزه 
گردشـگرى سـالمت حفظ سواحل بسیار حائز اهمیت اسـت؛ بنابراین باید آسیب هاى 
احتمالى و آلودگى هاى زیسـت محیطى خاکى، سـاحلى و آبى را نیز ازنظر دور نداشـت 
و طرح هـاى مشـخص بـراى جلوگیـرى از آلودگى هـا یـا برطرف کردنشـان داشـته 
باشـند؛ چراکه اکوسیسـتم هاى سـاحلى ازجمله اکوسیسـتم هاى شـکننده و حساس 
و نیازمنـد توجه هرچه بیشـتر هسـتند. به طورکلى ایـن  مناطق همان طور کـه داراى 
ظرفیت باال ازنظر پذیرش صنعت اکوتوریسـم و توسـعۀ پایدار (توسـعۀ پایدار آن گونه 
توسـعه اى اسـت کـه نیازهـاى زمان حـال را بـدون اینکه توانایـى نسـل هاى آینده در 
تأمیـن نیازهایشـان را بـه مخاطـره انـدازد، فراهـم مى کند) هسـتند به همـان میزان 
نیازمنـد توجـه و حفاظـت هسـتند؛ چراکـه  مناطـق سـواحل جنوبى کشـور از تنوع 
زیسـتى باالیـى برخوردارنـد کـه بایـد مدنظر قـرار گیرند و بـراى حفاظـت و مدیریت 
آن هـا برنامه ریزى هـاى مجدانـه اى صـورت گیـرد. در این مقالـه به اختصار به بررسـى 
تعـداد محـدودى از آلودگى هـا و عوامـل تهدیدکننده  این اکوسیسـتم هاى حسـاس و 

شـکننده مى پردازیم.

Se
pa

ha
n 

to
ur

ism
 m

ag
az

in
e

زهرا اصغرى پوده| دانشجوى کارشناسى ارشد 
محیط زیست ارزیابى و آمایش سرزمین

مدهاى 
درمانى!

در سـال هاى اخیـر رفتـن بـه سـاحل دریـا و خودروسـوارى در کرانـه، بـه یکى از ژسـت هاى 
گردشـگران تبدیل شـده اسـت. در خط سـاحلى موجوداتى به نام گامارو زیر شـن هاى ساحل 
زندگـى مى کننـد کـه ایـن رفتـار با کوبیـدن شـن ها موجـب ازبین رفتـن منافذ زیسـت این 

 گونـه مى شـود و درنهایـت مرگ آن هـا را به دنبـال دارد.
پالسـتیک و بطرى هاى پالسـتیکى، قاتالن خاموش حیات وحش هسـتند. اگر در سـال هاى 
گذشـته بـه سـاحل دریاهـا رفتـه باشـید، بطرى هـاى آب را دیده اید که بر سـطح آب شـناور 
هسـتند. همین زباله ها که شـاید از نگاه بسـیارى از ما گردشـگران ناچیز باشند، ساالنه باعث 
مـرگ و خفگـى هـزاران آبـزى مى شـوند. الك پشـت هاى پـوزه عقابـى در جنوب کشـور که 
از جلبک هـا تغذیـه مى کننـد، بـا نزدیک شـدن بـه سـواحل به دنبال غذا هسـتند کـه گاهى 
اشـتباهاً بـا خوردن این پالسـتیک هاى رهاشـده دچار خفگـى و درنهایت مرگ مى شـوند. از 
دیگـر عواملـى که باعث تخریب زیسـتگاه این  گونـۀ در حال انقراض در جهان شـده، تخریب 
زیسـتگاه و برداشـت ماسـه از سـواحلى اسـت کـه آشیانه سـازي و تخم گذارى الك پشـت ها 
در آنجـا صـورت مى گیـرد؛ همچنیـن گیرافتـادن در تورهـاي ماهیگیـري رهاشـده توسـط 
ماهى گیران و خفگى آن ها در این تورها، آلودگى دریاها توسـط انسـان و شـکار الك پشـت ها 

ر  ردش ار،  ا سع   ا ت  
ا ی س د و آ
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و برداشـت تخـم آن هـا ازجمله مهم تریـن عوامل به 
شـمار مى آید.

اگـر بـه غواصـى عالقه منـد هسـتید و در سـفر بـه 
جنـوب، یکـى از خواسـته هاى شـما رفتـن به عمق 
آب هـا و تماشـاى زیبایى هاى زیرآب اسـت، حتماً به 
ایـن موضـوع توجه داشـته باشـید که غواصـى تنها 
بـراى دیـدن زیبایى هاى زیر آب اسـت، نه شکسـتن 
مرجان هـا و یادگاربرداشـتن از عمق آب هاى کشـور. 
مرجان هـا موجـودات زنـده  بـا اسـکلتى از جنـس 
کربنات کلسـیم و داراى اکوسیسـتم کاملى هستند 
و آسیب رسـاندن به این اکوسیسـتم موجب تخریب 
کل اکوسیسـتم اعم از آبزیان، جلبک هاى هم زیست 
مرجان هـا و خـود مرجان هـا مى شـود. خـوب اسـت 
بدانیـد کـه کندن هـر کیلوگـرم مرجـان 200 هزار 
تومـان جریمـه دارد و مهم تـر آنکه، شکسـتن آن ها 

تخریـب جـدى محیط زیسـت کشـور را بـه دنبـال 
تأسـف بار آمـار  یـک  اسـاس  بـر  داشـت.  خواهـد 
90درصـد مرجان هـاى شـاخه اى و شـاخ گوزنـى 
آبـى کشـور کـه یکـى از مهم ترین اکوسیسـتم هاى 
دریایـى محسـوب مى شـوند، به دلیـل لنگرانـدازى 
و شکسته شـدن در غواصـى ازبیـن رفته انـد. اگـر به 
عرصه هـاى تاالبى کشـور وارد  شـوید چـون تاالب ها 
وضعیت شـان  دارنـد،  قـرار  شـهرها  نزدیکـى  در 
و  تاالب هـا  کنـار  در  اقامـت  اسـت.  بحرانى تـر 
آلوده کـردن ایـن بخـش از میـراث آبى کشـور یکى 

از عوامـل تهدیـد تاالب هاسـت.
دریایـى  جانـوران  موردعالقـه   گونه هـاى  از  یکـى 
نیـز عـروس دریایـى یـا همـان ژلـه ماهى اسـت که 
فریبشـان  به راحتـى  پالسـتیک  آبـى  بطرى هـاى 
مى دهـد و آن هـا در تصـور اینکـه یـک ژلـه ماهـى 

مـا  کـه  را  آب  بطرى هـاى  دیده انـد، 
انداخته ایـم،  دریـا  آب  بـه  گردشـگران 
بارهـا  مى شـوند؛  تلـف  و  مى بلعنـد 
جسـد ماهیـان بـزرگ نیـز کـه همیـن 
به جـاى  را  پالسـتیکى  بطرى هـاى 
ژله ماهى بلعیده اند، در سـاحل مشـاهده  
شـده اسـت؛ بنابرایـن بایـد بطرى هـاى 
پالسـتیکى آب را همـراه خـود به عنوان 

پسـماند بـه شـهرها بازگردانیـم.
مراقـب تپه هاى شـنى سـاحلى دورتر از 
خـط سـاحل باشـید کـه به طورمعمول 
اسـت.  روییـده  آن هـا  روى  گیاهانـى 
ایـن تپه هـا بیشـتر در سـواحل خـزر 
تخریـب  و  له کـردن  و  مشاهده شـده 
آن هـا  در  موجـود  گیاهـى  گونه هـاى 
منجـر بـه ایجـاد گردوغبـار مى شـود.

در سـواحل جنـوب کشـور پهنه هـاى 
جزرومـدى وجـود دارنـد کـه بـا پاییـن 
رفتـن آب به راحتـى مى تـوان بـه داخل 
ایـن پهنه هـا رفـت؛ غافـل از اینکـه در 
آب  جـزر  براثـر  کـه  پهنه هـا  همیـن 
ایجاد شـده اند، گونه هاى متعـدد آبزیان 
همچـون خرچنـگ و انـواع حلزون هـا 
زیسـت مى کننـد کـه خـوراك ماهى ها 
هسـتند و بـا رفتـن بـه داخـل آن هـا 
اکوسیسـتم پهنه هـا و چرخـه زیسـت 
گونه هـاى آبـزى بـر هـم مى ریـزد؛ پس 
ورودنکـردن بـه پهنه هـا یـک پیشـنهاد 

جـدى اسـت.
زیـادى  حساسـیت  خـزر  سـاحل  در 
بـراى شـنا در آب وجـود نـدارد؛ امـا در 
جنـوب کشـور اینکـه در چـه منطقه اى 
مى تـوان شـنا کـرد از موضوعاتى اسـت 
کـه هنـوز مشـخص نشـده و بـه همین 
دلیـل گردشـگران هرکجـا کـه برسـند 
مى خواهنـد تنـى بـه آب بزننـد و با این 
رفتـار، گذشـته از انتقـال باکترى هـا و 
میکروب ها، اکوسیسـتم حسـاس دریاى 
جنـوب نیـز بـا تهدیـد مواجه مى شـود.
ناشـى  صـوت  آلودگـى  اثـر  موضـوع 
روي  بـر  انسـانى  فعالیت هـاى  از 
جانـوران  و  دریایـى  محیط زیسـت 
موردتوجـه  مسـائل  از  یکـى  آبـزي، 
محققان در دو دهــه اخیـر شـده است. 
میزبـان طیـف  دریایـى  محیط زیسـت 
گسـترده اى از صـدا (ناشـى از برخـورد 
امـواج، بـاد، فعالیت هـاى زیسـتى و...) 
اسـت کـه مى توانـد ارتبــاط صــوتى و 
ســایر عملکرد جانوران دریایى را مختل 
جمعیـت  بدانیـد  اسـت  جالـب  کنـد. 
ستاسـه آهـا (نهنگ هـا و دلفین هـا) در 

مى یابنـد. کاهـش  مناطقـى  چنیـن 
در جهـان امـروز بـا توجـه بـه افزایـش 
گردشـگر و الـزام بـراى فراهـم کـردن 
در  به خصـوص  آنـان  رفاهـى  امکانـات 
نواحـى  ازجملـه  نواحـى سـاحلى کـه 
موردعالقـه و توجه  گردشـگران اسـت، 

شـاهد آشـفتگى محیط زیسـت ساحلى 
ارائـه  بـا  اسـت  الزم  پـس  هسـتیم؛ 
از  بعـد  کـه  علمـى  دسـتورالعمل هاى 
بررسـى هاى زیسـت محیطى انجام شده 
رابطـه انسـان با محیـط و خاصه محیط 
سـاحلى به صـورت قانونمنـد درآیـد و از 
نابودى این مواهـب خدادادى جلوگیرى 

بـه عمـل آید.
یکـى از اصلى تریـن راهکارها در توسـعه 
پایـدار مناطق سـاحلى تدویـن مقررات 
به منظـور  زیسـت محیطى  محلـى 
گردشـگرى  فعالیت هـاى  بـر  کنتـرل 
گردشـگرى  فعـاالن  اقدامـات  و  اسـت 
در چهارچـوب مقررات زیسـت محیطى 
صورت گرفتـه، لذا از صدمـات احتمالى 
بـه محیط زیسـت سـواحل جلوگیـرى 
مى شـود؛ پـس مقـررات را مى تـوان بـا 
اولویت قرار دادن مؤلفه هاى گردشـگرى 
سـبز (اکوتوریسـم) همراه سـاخت. این 

از: عبارت انـد  مؤلفه هـا 
یکپارچه سـازى برنامه ریـزى منطقـه اى، 
حفاظـت  دسـتورالعمل هاى  توسـعه 
محیط زیسـت بـراى بخـش خصوصـى، 
جهـت  گردشـگران  جریـان  هدایـت 
در  جمعیـت  از  ناشـى  فشـار  کاهـش 
سـواحل، مشـارکت بومیـان در فراینـد 
برنامه ریزى و تصمیم گیـرى، راهکارهاى 
مناسـب جهت مقابله با شـرایط موجود، 
ساخت وسـاز  بـر  نظـارت  و  کنتـرل 
اسـکله هاى تجارى-تفریحى، جلوگیرى 
در  عمرانـى  فعالیت هـاى  پیشـروى  از 
سـواحل و کرانه هـاى آن، عقب نشـینى 
ساخت وسـازهاى غیراصولى در سواحل، 
مجهزشـدن جزیـره بـه شـبکه فاضالب 
و  فاضـالب  تصفیـه  جهـت  شـهرى 
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 حال و روز گردشگری کشور 
نیازمند تزریق گردشگری 

سالمت!
عاطفه باغبانى
کارشناس ارشد جهانگردى

گردشگرى سالمت شاخه اى از گردشگرى است که در سال هاى اخیر رشد چشمگیرى داشته است. این شاخه شامل 
دو زیرشاخه گردشگرى پزشکى و تندرستى است. آمار و ارقام جهانى حاکى از تأثیرهاى ژرف این نوع گردشگرى 
بر اقتصاد کشورها به خصوص کشورهاى درحال توسعه است. ترویج گردشگرى سالمت به دلیل عدم نیاز به خروج 
نیروهاى تخصصى از کشور و ایجاد اشتغال غیرمستقیم در سایر بخش ها، توسط بسیارى از صاحب نظران براى کشورهاى 
درحال توسعه که داراى مزیت هاى منطقه اى و فرهنگى، زیرساخت هاى کافى و منابع طبیعى و انسانى مناسب هستند، 

توصیه مى شود. 
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اصفهان منSepahan tourism magazineرسزمین محبوب
Sepahan tourism magazine

کشــور ما در زمینه امکانات و زیرســاخت هاى پزشکى 
و وجود متخصصان، در شــرایط خوبى قــرار دارد و باید 
از این فرصت استفاده کند. توســعۀ صنعت گردشگري 
براي کشورهاي درحال توسعه که با معضالتی چون نرخ 
بیکاري باال، محدودیت منابع ارزي و اقتصاد تک محصولى 
مواجه اند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این میان 
گردشگرى سالمت به دلیل ظرفیت باالى آن براى ایجاد 
درآمدهاى ارزى و اشتغال زایى از طریق صادرات خدمات 
درمانى و سالمت و کمک به کشــور براى تعامل سازنده 
با منطقه، جهان بین المللــى و ترویج همگرایى داخلى از 
اهمیت اســتراتژیک باالیى براى اقتصاد و جامعۀ کشور 
برخوردار است. ایران بنا بر دالیل مختلف استعداد و ظرفیت 
تبدیل شدن به یک مقصد پیشــرو در حوزة گردشگرى 

سالمت به ویژه در سطح منطقه خاورمیانه و جهان را دارد.
 موقعیت ویژة جغرافیایى سیاســى کشــور در منطقه  
خاورمیانه و مجاورت با پانزده کشور درحال توسعه  که داراى 
ضعف هاى اساسى درزمینۀ  زیرساخت ها و کیفیت خدمات 
پزشکى و ظرفیت هاى گردشگرى سالمت هستند یکى 
از دالیل مستعد بودن ایران در حوزة گردشگرى سالمت 

است.
 از طرفى پایین بودن هزینه  تمام شدة خدمات پزشکى و 
سالمت در ایران از دیگر مزیت هاى رقابتى کشور در حوزة 

گردشگرى سالمت است.
از دیگر دالیل این رشد برخوردارى ایران از پزشکان داراى 

نام و داراى توانمندى هاى باال در حوزه هاى درمان و کادر 
پزشکى ماهر و آموزش دیده در بخش درمانى نسبت به سایر 
کشورهاى منطقۀ  خاورمیانه است؛ به طورى که ایران پیشرو 

در حوزة توسعه علم سالمت در منطقه است.
همچنین ایران به دلیل برخوردارى از حدود 300 چشمه  
معدنى با خاصیت درمانى  و قابلیت سرمایه گذارى و توسعه 
در بیشتر نقاط کشــور از دیگر ظرفیت هاى باالى کشور 
براى توسعۀ گردشگرى سالمت است. اقلیم و آب وهواى 
متنوع و مطبوع تر و منابع گردشگرى غنى نسبت به سایر 
کشورهاى مجاور منطقه و تشابه ها و ارتباطات فرهنگى 
براى بیشتر کشورهاى همسایه از دیگر دالیل باالبودن این 

نرخ رشد است.
   درواقع فرصت هاى موجود در سطح بین المللى و تقاضاى 
رو به رشــد براى این نوع از گردشگرى و پتانسیل بسیار 
باالى این صنعت براى کمک به رشد و توسعۀ اقتصادى 
و اشتغال زایى و توسعۀ  این صنعت مى تواند گامى اساسى 
براى دستیابى به اهداف مندرج در چشم انداز بیست ساله 

توسعه و برنامه هاى بهبود و توسعۀ  اقتصادى کشور باشد.
گردشــگرى ســالمت به عنــوان یکــى از مهم ترین و 
استراتژیک ترین انواع گردشگرى مى تواند ابزارى مهم براى 
رشد و پویایى اقتصادى کشور موردتوجه قرار گیرد. در این 
میان یکى از موضوعات کلیدى براى توسعۀ موفقیت آمیز 
و رقابتى گردشگرى سالمت جذب، بسترسازى و حمایت 
از کارآفرینى و بسترســازى براى جذب سرمایه گذارى 

بخش خصوصى، اعم از داخلى و خارجى است؛ همچنان 
که در ســند اقتصاد مقاومتى رهبرى تأکیــد ویژه اى بر 
آن شده اســت. جاى هیچ تردیدى نیست که استفاده از 
منابع ســرمایه گذارى بخش خصوصى و سرمایه گذاران 
داخلى و خارجى یکى از اصلى ترین راهکارهاى توســعۀ 
اقتصادى با استفاده از ابزار توســعۀ  گردشگرى سالمت 
است و اتکا به راهکارهاى سنتى و کالسیک تأمین منابع و 
اتکا بر درآمدهاى نفتى دولت براى توسعۀ  زیرساخت هاى 
گردشگرى منسوخ شده اســت؛ همچنین برخوردارى از 
یک برنامه استراتژیک منســجم، آموزش و توسعۀ  منابع 
انسانى، بازاریابى و برندینگ گردشگرى سالمت و تسهیل 
روادید و ورود و خروج بیماران بین المللى از بازارهاى هدف 
گردشگرى سالمت در افق چشم انداز توسعۀ این صنعت 
از مهم ترین عوامل کلیدى موفقیت در این صنعت پویا و 
رو به رشد است؛ به همین منظور حدود دو سالى است که 
شورایى با عنوان شوراى راهبرى گردشگرى سالمت کشور 
با هدف ساماندهى و سیاست گذارى و هم افزایى بیشتر بین 
دستگاه هاى دخیل در توسعۀ  گردشگرى سالمت شکل

 گرفته است.
http://internationalhta.com

http://fa.journals.sid.ir
http://www.ilna.ir
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 بهشتی در دل جنگل هفت رنگ
نویسنده و عکاس :
على فتحى، راهنماى تور

در مسیر رسیدن به دریاچه، جنگل بکرى وجود دارد که چشم 
هر بیننده اى را محو خود مى کند. جاده اى است بسیار بکر که 
خوشبختانه همچنان سالم و دست نخورده باقى مانده است. 
این دریاچه در چهارفصل سال تماشــایى و زیباست. در بهار 
شکوفه درختان و هواى مطبوع هر گردشگرى را در خود غرق 
مى کند. در تابستان هواى خنک و دریاچه اى آبى میان جنگل 
سبز و آرام هر گردشگرى را به لذت بردن از این منظره رؤیایى 
و آرام وسوسه مى کند. در پاییز جنگل هفت رنگ و انعکاس آن 
در دریاچه هر بیننده اى را تا آسمان باال مى برد. و اما زمستان 
سطح یخ زدة زیباى دریاچه تداعى کننده  منظره اى است که 
فقط در عکس ها و انیمیشن ها مى توان دنبال آن گشت؛ البته 
دیدنى ترین منظره این دریاچه در فصل سرد زمستان است. این 
دریاچه در منطقه جنگلى پله الندان قرار دارد و نام این دریاچه 
هم از نام این منطقه گرفته شده اســت. این دریاچه در فصل 
سرد زمستان محل زندگى اردك هاى وحشى است و به تازگى 
هم ماهى در این دریاچه رهاشــده و به کاربردهاى آن افزوده 
است. در طرف دیگر این دریاچه نیز رودخانه اى وجود دارد و 
آب بسیار تمیز و گوارایى براى نوشیدن دارد و به علت اینکه از 
سرچشمه این رودخانه تا محل رسیدن آن به اطراف دریاچه 
هیچ گونه خانه  یا روستایى وجود ندارد که آب آن را آلوده کند، 
آب آن بسیار تمیز است. آب این دریاچه منبع اصلى تأمین 
آب شالیزارى روستاهاى ازنى، مازارستاق، لسفرم، کنتا، دیدو 
و زلم اســت.  اطراف آبندان در اوایل فصل بهار محل رویش 
گل بنفشه، الزى (پیازچه وحشى) و انواع سبزى هاى معطر و 
دارویى است و درخت هاى راش، ممرز، بلوط، ملچ و نمدار که 
پیرامون این دریاچه را فراگرفته اند، زیبایى دوچندانى به این 

دریاچه افزوده اند.

در فصل دل انگیِز رنگارنِگ رؤیایى شــاعرانه 
سال، فصلى پر از دلدادگى و آرامش، وفادارترین 
فصل سال...عروس فصل ها...پاییز...قدم زدن 
در دل طبیعت هفت رنگ...جایى دل چسب و 
ِدنج... و شــنیدن صداى دل نشین و گوش نواز 
ِخش ِخش برگ هاى خــزان در خلوت خود یا 
همگام و شانه به شانه عزیزترین هایمان مى تواند 
بسیار رؤیایى و پرخاطره باشد... جایى که براى 
عشاق آفریده شده باشد. در سرزمیِن بیکران 
زیباى ایران، جایى در دل جنگل هاى هیرکانى 
شمال، جاده اى بکر در دل جنگل وجود دارد که 
کمتر کسى گمان مى برد که چنین جایى روى 
این کره خاکى وجود داشته باشد.زیبایى هاى ایران زمین پایانى ندارند و در هر فصل جاى جاى این سرزمین زیباست و 
دیدنى. در دل جنگل هاى شمال و خصوصاً استان مازندران دریاچه هاى بسیارى با زیبایى هاى چشمگیر وجود دارند. یکى 
از این دریاچه ها، دریاچۀ زیباى اَلَندان در 70 کیلومترى شهر سارى است. دریاچه اَلَندان در نزدیکى ازنى از توابع بخش 
چهاردانگه شهرستان سارى و در منطقه جنگلى پله الندان قرار دارد و نامش نیز برگرفته از نام همین روستاست. آب این 
دریاچه از رودخانه یا چشمه هایى تأمین نمى شود؛ آب آن حاصِل بارش باران، سیالب و آب شدن برف است. وسعت آن 
به هفده هکتار و در فصول بارش حتى به 30 هکتار نیز مى رسد. دریاچه الندان در سال 1394 خورشیدى در فهرست آثار 

طبیعى ملى ثبت شد.
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و اما جاده عشق...
آن سوى دریاچه و دور آن جاده اى بســیار زیبا تا خود روستا وجود دارد. 
این جاده که اطراف آن پوشیده از درختان راش، ممرز، بلوط، ملچ و نمدار 
زیباست، به جاده عشق موسوم است، جاده اى که در دو فصل از سال نجواى 
آن عاشق ترین عاشق ها را مى خواند تا بیایند و این همه زیبایى را ببینند و 
به وجد آیند. فصل بهار پوشیده از غنچه و گل هاى رنگارنگ و عطِر گل هاى 
خوشبوست که هر رهگذرى را سرمست مى کند. باید دید تا بتوان این همه 
زیبایى را درك کرد. فصل دیگر، فصل زیباى برگ ریزان، فصل پاییز است. 
در این فصل برگ درختان که هرکدام رنگى دارند، به هر رهگذرى درس 

افتادگى مى آموزند. هنگامى که گام در این راه مى گذارى اصالً فکرش 
را هم نمى کنى که چنین جایى واقعاً وجود داشته باشد. راهى زیبا و پر 
از رنگ هاى دل نشین، راهى که چه خودت در آن گام بردارى و چه با 
عزیزترین هایت، گام به گامش زیباست. در هر طرف و حتى باالى سر 
یا زیر پایت را که نگاه کنى برگ هاى رنگارنگ چشم نوازى مى کنند. 
هر گامى که برمى دارى زیبایى هاى بیشتر نمایان مى شوند و دلبرى 
مى کنند. به راستى که برگ هاى پاییزى، بى شک در تداوم بخشیدن 
به مفهوِم درخت و مفهوم بخشــیدن به تداوِم درخت و حتى زندگى 

سهمى از یاد نرفتنى دارند.
آن دم که به دوراز هیاهوى شهر و جایى در دل جنگل هفت رنگ گام 
برمى دارى، جایى که نظیرش در دنیا اندك و منصوب به عشاق است و 
کمتر کسى از آن خبر دارد، اندیشه ات از دغدغه هاى زندگى شهرى تهى 
و پر مى شود از زیبایى...آن دم است که با ذره ذره وجود درك مى کنى که 
در راهِ پرمخاطرة پرخاطره زندگى مى توان جایى  را جست و ناب ترین 

خاطره ها را و دل چسب ترین لحظه هاى شاعرانه را ساخت.
دریاچه الندان مکانى شناخته شده براى عاشقان سفر است؛ اما متأسفانه 
یا شاید هم خوشبختانه اندك اند افرادى که از وجود چنین جاده اى در 
این مکان زیبا آگاهى داشته باشند. بیایید این زیبایى ها را حفظ کنیم و 
هر هنگام در هرکجاى طبیعت سرزمین بیکران زیباى مان رفتیم، به جز 

عکس چیزى نیندازیم و به طبیعت احترام بگذاریم...
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 استفاده از پتانسیل های تاریخی 
فرهنگی سیستان در جهت رونق 

گردشگری سالمت
هاجر امین الرعایا
کارشناس ارشد باستان شناسى

گردشــگرى ســالمت با رویکردهاى متنوعــى در خدمت 
سالمت روح و جســم جامعه اســت. یکى از این رویکردها 
اســتفاده از بیمارســتان هاى مجهز و کادر پزشکى مجرب 
به صورت تخصصى است؛ به طورمثال، مى توان به بیمارستان 
بوعلى سیناى شیراز اشــاره کرد که به پدر پیوند کبد ایران 
معروف و مجهزترین مرکز پیوند اعضا در خاورمیانه است یا 
مرکز بارورى و نابارورى اصفهان، با تجهیزات و کادر درمانى 
بسیار قابل اطمینان به طورى که مراجعین این مرکز نه تنها از 
اطراف ایران، بلکه کشورهاى عربى و حتى اروپایى هستند، 
بیمارســتان بین المللى کیش نیز با پزشکان فوق تخصص 
در بخش هاى مختلف درمانى، نه تنها کیشوندان بیمار بلکه 
عموم بیماران را از اطراف ایران و حاشیه خلیج فارس به سمت 
منطقه آزاد مى کشاند. مراکز نامبرده و نظایر آن ها به نوبه خود 
در توسعه گردشــگرى درمانى در یک شهر یا منطقه خاص 
تأثیر بسزایى دارند که البته مادامى که نیاز جامعه مهمان به 
امکانات گردشگرى ازجمله اقامتگاه و مراکز خرید، محل بازى 
کودکان و مراکز تفریحى، فرودگاه و حمل ونقل آسان، به مرور 
زیاد مى شــود، کم کم این گونه مراکــز در اطراف محل هاى 
درمانى شکل مى گیرند و در این صورت به روش بازارمحور، 
شهر به اجبار جاذبه هاى توریستى خود را نمایان مى کند. در 
اصفهان احداث شهرك ســالمت به عنوان نخستین شهرك 
سالمت خاورمیانه باهدف توریسم درمانى و با برنامه ریزى هاى 
اصولى براى جواب دهى به تک تک نیازهاى گردشگران یکى از 

عظیم ترین پروژه ها از این حیث است.
تمامى پروژه هایى که تاکنون در کشــور اجراشده و در حال 
اجراست در شــهرهایى با آمار گردشــگر باال ایجادشده اند. 
حال ما براى بهره گیرى از تعادل پایدار گردشــگرى در همه 
جاى ایران نیازمند برنامه ریزى هاى حساب شــده و متنوع 
هستیم که از میان آن ها ایجاد مراکز گردشگرى سالمت در 
استان سیستان و بلوچستان پیشنهادى بسیار جذاب است. 
این استان ازنظر گردشــگرى فرهنگى-تاریخى نقش بسیار 
مهمى در ایران و منطقه دارد. تاریخ پنج هزارساله شهر سوخته 
سیستان که به تمدن اولین ها معروف (اولین تخته نرد، اولین 
خط کش، اولین انیمیشــن و... و اولین جراحى مغز و اولین 
چشــم مصنوعى) و در نوع خود بى نظیر است دلیلى شد بر 

اینکه دنیا سیستان را بهشت باستان شناسان نامد.
این قطب فرهنگى کشور تاکنون به دلیل رعب و وحشت مردم 
از عدم امنیت نتوانســت جایگاه خود را در گردشگرى ایران 
آن چنان که بایسته است، پیدا کند و متأسفانه بعد از برقرارى 
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امنیت کامل نیز در این منطقه همچنان دیدگاه گردشــگران 
از این حیث در ســطح ملى و بین المللى تغییر زیادى نکرد و 
این موضوع به طبع پیامدهاى ناگوارى چون عدم اســتفاده و 
رسیدگى و احیاى پتانسیل هاى گردشگرى، تخریب آثار، از بین 
رفتن امید به زندگى در نیروى کار جوان و درنهایت مهاجرت به 

شهرهاى بزرگ را در پى داشته و دارد.
با توجه به جایگاه استراتژیک سیستان و بلوچستان به دلیل 
نزدیکى به همسایه هاى شــرقى ایران و همچنین نزدیکى به 
خلیج فارس و دریاى عمان و سهولت دسترسى به حمل ونقل 
آبى، این اســتان موقعیت بسیار مناســبى براى فعالیت هاى 
گردشــگرى و درنهایت ارزآورى مثبت را دارد. ایده اى که از 
دیدگاه بازاریابى بسیار جذاب است، ایجاد شهرك سالمت با 
رویکرد عمل مغز و همچنین ساخت انواع اعضاى مصنوعى و 
پروتز در سطحى وسیع است. زیبایى این کار در این است که 
مردم سیستان باافتخار به اینکه در شهرى زندگى مى کنند که 
اولین جراحى مغز دنیا روى جمجمه دخترى چهارده ساله در 
سیستان انجام شده و همچنان مردم دنیا این شهر را به این نام 
مى شناسند به خودباورى مضاعفى مى رسند و در جهت رونق 

گردشگرى تاریخى- فرهنگى در کنار گردشگرى سالمت تالش 
مى کنند؛ همچنین با باور اینکه ریشه در شهرى با همان مردم 
فرهیخته شهر سوخته دارند که با استفاده از چشم مصنوعى 
ساخته شده از قیر طبیعى و رگه هاى طال، زندگى زنى جوان 
را زیباتر کرده است. تاریخ نشــان مى دهد هرگاه انسان ها به 
خودباورى برسند دیگران نیز آنان را بیش ازپیش باور مى کنند 
و عدم امنیتى که در ذهن مردم نقش بسته است جاى خود را 

به آرامش و اطمینان حاصل از سربلندى و افتخار خواهد داد.
براى تغییر دیدگاه هاى منفى ابتدا باید به روش آموزشــى و 
آگاه سازى مردم از پیشــینه علم پزشکى در این منطقه عمل 

کرد و از علم پزشکى سیستان کهن گفت:
  کارد درمانى: واژه اى که در«اردیبهشــت یشت» اوستا 
آمده و بعد از گیاه درمانى اهمیت واالیى دارد. در«دینکرد» نیز 
از اهمیت کارد درمانى آمده است. براى بریدن زخم ها، غده ها، 
بریدن اندام ها و مفاصل. ازآنجایى که اهالى سیســتان اولین 
قومى بودند که به زرتشت ایمان آوردند، پیروى از آیین زرتشت 

را افتخار مى دانند.
درباره کارد درمانى همین بس که«ســئنه مرغ» که بعدها به 

هیبت سیمرغ حکیم در شاهنامه در آمد جراح رستم و در شهر 
سیستان بود.

  رستم زاد: نخستین عمل زایمان غیرطبیعى در ایران و 
جهان در سیستان انجام شده است و طى آن رستم به دنیا آمد؛ 
بنابراین به این عمل رستم زاد گفتند؛ همچنان که نزدیک به 
هزار سال بعد با این عمل سزار روم متولد شد و نام سزارین به 

خود گرفت.
  بیهوشى: در اوستا از گیاهى نام برده شده به نام بنگهه که 
در زبان پهلوى به صورت منگ درآمده اســت. هرودوت شیوه 

پخت آن را آن طور که نزد سیستانى ها آموخته بیان مى کند.
-وجود بیمارستان زرنگ (پایتخت سیستان) در 345 ه. ق به 

گفته ابوالقاسم احمدبن جیهانى، نویسنده اشکال العالم.
-درمان هاى سنتى مردم سیســتان با استفاده از قسمت هاى 

مختلف گیاهان دارویى منطقه.
آنچه اهمیت دارد این است که همه مردم سیستان بر پیشینه 
پزشــکى و درمانى کهن خود واقف اند؛ ولى افتخار به گذشته 
کافى نیســت؛ باید شرایطى فراهم شــود تا گذشته چراغ راه

 آینده باشد.
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بندر بوشهر یکى از شــهرهاى استان بوشــهر و مرکز اســتان بوشهر از 
استان هاى جنوب غربى ایران است. این شهر از سمت شمال، غرب و جنوب 
به خلیج فارس محدودشــده اســت. عالوه بر زیبایى هاى طبیعى، یکى از 
جاذبه هاى این استان مربوط به حادثه اى اســت که به نوعى با بوشهر مرتبط 
مى شــود و چگونگى ارتباط و جایگاه ایران را در موقعیت هاى جهانى بیان

 مى کند.

رافائل؛ کشتی ایتالیایی متعلق
 به ایران

با مــا همراه باشــید تــا بــا کشــتى ایتالیایــى رافائل 
آشــنا شــوید که زمانــى توســط ایــران خریــدارى 
و در بنــدر بوشــهر پهلــو گرفــت و مانــدگار شــد.
در ســال 1976 دولــت پهلوى دو کشــتى توریســتى 
بــه نام هــاى رافائــل و میکل آنــژ را از ایتالیــا به عنوان 
تصفیــه بدهــى تســهیالتى که ســال ها قبــل دولت 
ایران بــه ایتالیــا پرداخــت کــرده بــود و ایتالیایى ها 
توانایــى بازپرداخــت آن را نداشــتند، دریافــت کــرد.
این کشــتى با 60 متر پهنــا و گنجایش 1800 مســافر، 
یک شــهرك تفریحى تجمالتى بود؛ با شــش اســتخر 
مخصــوص کــودکان و بزرگ ســاالن و 750 کابیــن 
به صورت ســوییت  هاى بزرگ و کوچک که حمام  هایش 
با مرمرهاى گران بهاى ایتالیا پوشــیده شــده بود. رافائل 
بزرگ و باعظمت بود؛ یک کشــتى باشکوه با همه امکانات 
تفریحى که در زمان خود نظیر نداشــت؛ یک کشــتى با 
سالن هاى ســینما و تئاتر، زمین هاى ورزشــى، استخر، 
هتل، تاالرهــاى باشــکوه، رســتوران و... . هیچ کدام از 
کشورهاى پیشــرفته آن زمان چنین کشــتى نداشتند. 
هدف از خرید رافائــل این بود که دریکــى از جزایر ایران 
مستقر شود و جاذبه اى براى جهانگردان خارجى، ازجمله 

رضا درخشان
کارشناس ارشد گردشگرى

ه ش ران  ی ا تی تفر ن ک ر تر ش ب سرن
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ثروتمندان کشــورهاى حاشــیه خلیج فارس باشــد تا 
براى مدتــى از امکانــات تفریحى آن اســتفاده کنند.

رافائــل هجده آسانســور در طبقات مختلف داشــت و 
30 سالن براى برگزارى جشــن ها، میهمانى  ها و اجراى 
نمایش  ها و چند باشــگاه ورزشــى براى پرورش  اندام 
و برگــزارى مســابقات در آن در نظر گرفته شــده بود.

در کشــتى رافائــل 850 خروجى رادیو تلفنى، شــش 
استخر شــنا، 750 کابین، هجده آسانســور، 30 سالن 
اجتماعات، تاالر نمایشــى با 500 صندلى و باشگاه هاى 
ژیمناســتیک و پــرورش انــدام و... ساخته شــده بود.

گفته شده روزى که رافائل از ایتالیا به سوى ایران حرکت 
کرد، مردم ایتالیا آن را با اشــک بدرقه مى کردند؛ چون 
کشورشــان مثل ایران ثروتمند نبــود و مجبور بودند 
کشتى را که خودشان ســاخته بودند به ایران بفروشند.

رافائل در میان اشــک و اندوه، ایتالیا را ترك کرد و زیبا و 
خرامان به ســوى ایران پیش رفت و همه در برابر زیبایى 
و شکوهش شــگفت زده شــده بودند؛ اما این دو خواهر 
زیبــارو و پرجاه وجــالل، هیچ گاه نتوانســتند منفعتى 
براى خطوط دریایى کشــتیرانى ایتالیا به دست آورند؛ 
چراکــه باوجود اســتقبال زیادى که از این دو کشــتى 

مى شــد، هزینه هاى ســنگین نگه دارى آن ها دیگر 
جایى را براى منفعت باقى نمى گذاشت؛ هرچند کسى 
نمى تواند این نکته را نادیده بگیرد که ایتالیا باشهرتى 
که به خاطر ساختن این دو کشتى در دنیا صاحب شده 
بود، تبلیغات خوبى را براى خــودش ایجاد کرده بود.

سرانجام رافائل و میکل آنژ به ایران رسیدند. میکل آنژ 
را به بندرعباس و رافائل را به بوشــهر فرستادند. حاال 
دیگر رافائل مــال ایران بود و خیلى هــا براى دیدنش 
به بوشــهر مى آمدند تا مدتى را هرچند کوتاه در این 
کشــتى بگذرانند. جشــن هاى زیــادى در تاالرهاى 
رافائــل برگزار مى شــد. رافائــل در آن زمــان همتا 
نداشــت؛ البته میکل آنژ هــم همراه رافائــل به ایران 
آمد؛ امــا به هیچ عنوان بــا رافائل قابل قیــاس نبود. 
به نظر مى رســید ایران معامله  خوبى بــا ایتالیایى ها 
کرده است. رافائل در ســال 1965 تا 90 میلیون دالر 
قیمت گذارى شده بود؛ اما ایتالیا از سر ناچارى و اجبار 



و شرایط بحرانى اقتصادى، ده سال بعد رافائل و میکل آنژ 
را که حدود 45 میلیون دالر قیمت واقعى داشتند، هرکدام 
را به مبلغ دو میلیون دالر به ایــران فروخت! بااینکه گفته 
مى شود دالالن ایرانى - ایتالیایى هم در این معامله عجیب 
نقش خود را بــراى ارزان خریدن این کشــتى خوب ایفا 
کردند، اما ایتالیایى ها قول کمک و مساعدت مالى زیادى 
از شــاه ایران براى عبور از بحران مالى گرفتند. هنوز هم 
ایتالیایى ها دولت و مسئوالن آن دوره را به خاطر این معامله  
عجیب مسخره مى کنند. درواقع برنده  واقعى این معامله 
ایرانى ها بودند که این دو جواهر اقیانوس پیما را به بهترین 
قیمت از خطوط بین المللى بیرون کشــیدند و از آن ایران 
کردند. این دو خواهر زیبا در بهار 1356 قدم به آب هاى گرم 
خلیج فارس گذاشتند و به محض ورود از یکدیگر جدا شدند.

در جنگ ایران با عراق رافائل هدف موشــک هاى عراقى 
قرار گرفــت و اگرچه قابــل تعمیر بود، امــا اقدامى براى 
نجاتش انجام نشــد. تمــام تجهیزات و امکانات کشــتى 
در حد امــکان باز شــد؛ به طورى که سیســتم مخابراتى 
داخل کشــتى در پایــگاه دریایى بوشــهر به عنوان یک 
تلفن داخلى مورداســتفاده قرار گرفت (تا ســال 1384 
این سیستم فعال بود و اغلب منازل مســکونى در پایگاه 
با این خــط باهم یا بــا خارج پایــگاه ارتباط داشــتند).

ایــن کشــتى در دوران دفاع مقــدس به عنــوان یکى 
از مناطــق احتمالــى بمبــاران توســط عــراق اعالم 
شــد. به همین دلیل توســط یدك کــش 1000 متر در 
کنار ســاحل جابه جا شــد؛ اما توســط یکى از موشک ها 
مــورد اصابت قــرار گرفــت و بعدهــا به زیــر آب رفت.

رافائل کامًال در اعماق خلیج فارس غرق شــد و آنگاه مورد 
هجوم عده اى از غواصــان محلى قرار گرفــت. عده اى از 
این افراد که از گنجینه هاى درون کشــتى خبر داشتند، 
آثار گران بهــا و هنرى را کــه هنوز در کابین ها و ســالن 
اجتماعات و رستوران هاى کشــتى باقى مانده بود به یغما 
بردند. به این ترتیب کشــتى اقیانوس پیماى رافائل بیشتر 
از هفت ســال نتوانســت در کنار ســواحل جنوبى ایران 
دوام بیاورد و خیلى زود به افســانه اى غریب تبدیل شد.

درحال حاضــر پس از ســال ها، تصمیم به خــارج کردن 
این کشــتى عظیم الجثه از زیر آب گرفته انــد؛ البته براى 
برش زدن بدنــه و فروش آن! کشــتى رافائــل در عمق 
هفت مترى دریــا در فاصله دو کیلومتــرى نیروگاه اتمى

 بوشهر خوابیده است.
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 دالالن؛ کاسبان اصلی در بازار 
گردشگری سالمت

عکس:
محمدشریف

بهاره بستام رخ

گسترش صنعت گردشگرى عالوه بر نقش و تأثیر آن در ابراز هویت ملى، موجب ارتقاى ابعاد وسیع اقتصادى ازجمله ایجاد فرصت هاى 
شغلى، درآمدزایى، کاهش فقر و گسترش عدالت اجتماعى و رفاه در جامعه مى شود. در میان حوزه هاى مختلف گردشگرى، گردشگرى 
سالمت به دلیل قابلیت و مزیت هاى رقابتی از توجه زیادى برخوردار شده است. براى توریسم درمانى که گاهى از آن با عنوان توریسم 
سالمت یا گردشگرى سالمت نام برده مى شود، تعاریف گوناگونى بیان شده است. سازمان جهانى گردشگرى (WTO) به طور خاص، 
گردشگرى سالمت را چنین تعریف مى کند: استفاده از خدماتى که به بهبود یا افزایش سالمتى و افزایش روحیه فرد (با استفاده از آب هاى 
معدنى، آب وهوا یا مداخله هاى پزشکى) منجر مى شود و در مکانى خارج از محل سکونت فرد – که بیش از 24 ساعت است – به طول 
مى انجامد. مقولۀ گردشگرى سالمت فراتر از گردشگرى درمانى است و آب هاى گرم و معدنى و لجن درمانى همراه با امکانات طبیعى نیز 
شامل مقولۀ گردشگرى سالمت است. تایلند، مکزیک و هند جزو مقاصد جذاب گردشگرى سالمت در دنیا هستند. در منطقۀ خاورمیانه 
ترکیه، اردن و امارات برنامه هاى زیادى براى جذب گردشگر سالمت داشته اند و توانسته اند موفقیت هاى چشمگیرى در جذب مسافر داشته باشند. در ایران اما به رغم وجود 
پتانسیل هاى فراوان در این حوزه شاهد توسعه و پیشرفت چشمگیرى نبوده ایم؛ لذا بر آن شدیم تا در میزگردى با حضور آقایان سید مرتضى صفوى عضو هیئت علمى دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان و مدیرعامل شهرك سالمت، حمید امینى معاونت سرمایه گذارى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان، علیرضا پرهام 
مدیرعامل شرکت آهید، على یارمهدى کارشناس ارشد مدیریت اجرایى در گردشگرى، ... حاج مؤمنى مدیرعامل آژانس هماى سعادت نقش جهان، ایمان سعیدى کارشناس 
گیاهان دارویى و طب سنتى و کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزى توسعه گردشگرى و خانم زهرا کاظمى دکترى گردشگرى حول چالش ها و موانع موجود در این حوزه به 

گفت وگو بپردازیم.
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در ابتدا بهتر است به این موضوع بپردازیم که از گردشگری سالمت چه 

می دانیم و تا کجا در مسیرش پیش رفته ایم.

صفوى: در سال هاى گذشته مجموعه فعالیت هایى را درزمینۀ 
گردشگرى سالمت در حاشیه کار شــهرك سالمت به عنوان 
مجموعه اى که مى تواند یار و مددکار گردشگرى سالمت باشد 
دنبال کردیم. در این راه از تجربه و یارى بسیارى از دوستان بهره 
بردیم و با برخى از کشورها ازجمله عراق و عمان و افغانستان در 
این حوزه ارتباط برقرار کرده ایم؛ اما متأسفانه گردشگرى سالمت 
تابه حال فقط در حد حرف بوده و هیچ قدم اساســى از شوراى 
راهبردى که بنده نیز در جلســات آن حضور داشتم تا سطوح 
پایین همچون معاونت درمان و گردشگرى برداشته نشده است. 

به طورکلى در ایران از این فرصت بااین همه پتانسیل به خوبى 
بهره بردارى نشده و اگر دولتمردان یا اقتصاددانان ما در این زمینه 
هوشمندانه عمل مى کردند قطعاً مى شد استفاده ویژه اى از این 
حوزه به خصوص در اصفهان بــرد. به جاى آنکه اقتصاد مبتنى 
بر نفت داشته باشیم باید بر گردشــگرى که در هر شاخه اش 
داشــته هاى فراوانى براى ارائه داریم تمرکز بکنیم. گاهى براثر 
ارسال نامه اى از مقامات به معاونت ها به یک باره جلسه اى گذاشته 
مى شود و ما خوشحال مى شــویم؛ اما وقتى در جلسه حضور 
پیدا مى کنیم، مى بینیم مسئولین یا نیامده اند یا دیر مى آیند یا 
به طورکلى با موضوعات موردبحث مخالف اند و جالب تر زمانى 
است که در جلسه بعدى بسیارى از این نمایندگان عوض شده اند 

و افراد دیگرى را مالقات مى کنیم و دوباره روز از نو و روزى از نو.
کاظمى: ده سالى است که در حوزه آکادمیک گردشگرى سالمت 
وارد شده ام. پروژه کارشناسى ارشدم روى مدیکال توریسم بود 
و پس ازآن پروژه دکترى که در کشــور پرتغال در آن مشغول 
به تحصیل بودم هــم روى Health Tourism با تأکید بر نقش 
حمام هاى ایران بود. در این دوران با شرکت هاى خصوصى فعال 
در این حوزه نیز در ارتباط بودم. در حال حاضر نیز با شرکت سفیر 
کیمیا همکارى دارم که به صورت کامالً کاربردى با شعبه اى که در 

عمان نیز دایر کرده اند در این حوزه فعال اند.
در رابطه با صحبت هــاى جناب صفوى نیــز باید عرض کنم 
من فکر مى کنم این مشــکل در اصفهان حادتر است. چند ماه 
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ســعیدی :    مشکل ما این است که 
مى خواهیــم با یک دســت چند 
هندوانه برداریم. گردشگرى سالمت 
همان طور که از اسمش پیداست از 
پیوند گردشــگرى و سالمت ایجاد 
مى شود؛ اما حلقه رابط بین این دو 

مفقود است.

مومنی:    از راننده تاکسى تا پزشک 

مملکــت همــه مى خواهند به 
گردشــگرى وارد شــوند. همه 
مى خواهند به صورت غیرحرفه اى 
از این سفره ارتزاق کنند و فقط هم 

به فکر منفعت خودشان هستند.

امینی:   در بحث ســرمایه گذارى 

مشکل ما این اســت که ضوابطى 
براى ساخت وساز در شهرك سالمت 
نداریم. تابه حال فقط بر اساس سلیقه 
و بعضاً الگوبردارى از کشورهاى موفق 
فعالیت شده و تا وقتى استانداردى 
براى فعالیت وجود نداشــته باشد 

موفق نخواهیم شد.

یارمهدی :    مشکل بزرگ دیگر 

دالل ها هستند که تحت هیچ 
چارچــوب خاصى نیســتند. 
نمى گویم که آنان نباشند؛ ولى 
اى کاش سازمان دهى شده عمل 
مى کردند و قانون کمى بر کارشان 

نظارت داشت.

کاظمــی:   . ما حتى سایت جامع و 

کاملى در این حوزه نداریم تا اگر 
یک خارجى خواســت ما را در 
فضاى مجازى جست وجو کند 
به سایت معتبرى بتواند اعتماد 
کند و اطالعات موردنیازش را به 

دست بیاورد. 

پرهام:   اى کاش جلساتى مثل این 

جلسه را بارها و بارها تکرار مى کردیم 
تا حداقل خودمان چارچوبى براى 
کار خودمان تهیــه و همدیگر را 
حمایت کنیم. متأســفانه در این 
میان هیچ نهاد یا سازمانى هم متولى 
تشکیل یک سیستم یکپارچه براى 

فعالیت در این حوزه نشده است.

صفــوی:    اگر شرکت هاى متعدد و 

فعال در این حوزه وجود داشته 
باشند براثر رقابت سطوح کیفیت 
افزایش پیدا مى کند؛ اما متأسفانه 
در کشــور تابه حال هیچ گونه 
نگرانى در رابطه با گردشگرى 

سالمت وجود نداشته است.
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به جمله« دوصد گفته چون نیم کردار نیست» نیز اعتقاد داشتم و فردى یا 
نهادى هم به فعالیت ما ایرادى نگرفته بود تا به امروز به همان صورت قبل و 
شبیه آقاى حاج مؤمنى چراغ خاموش به فعالیت خود ادامه دادیم. مى توان 
گفت پزشکان و تیم هاى پزشکى ما ازنظر کیفى پس از تهران رتبه دوم را 
دارند و برخى شهرها مثل شیراز فقط توانسته اند در تخصص هاى خاصى 
همچون چشم پزشکى از اصفهان پیشى بگیرند و توانسته اند برندى براى 
خود به وجود آورند. از طرف دیگر ما همه رقیب هستیم؛ ولى اگر از باال به 
قضیه نگاه کنیم، اگر همه ما دست به دست هم ندهیم نمى توانیم اصفهان 
و ایرانمان را به خوبى معرفى کنیم. متأسفانه در این خصوص هیچ فعالیتى 
به صورت سیستمى در شهرمان اتفاق نیفتاده و همین علت عدم موفقیت 

در این حوزه است.
صفوى: با صحبت شما موافقم؛ ولى اگر شرکت هاى متعدد و فعال در این 
حوزه وجود داشته باشند براثر رقابت سطوح کیفیت افزایش پیدا مى کند؛ اما 
متأسفانه در کشور تابه حال هیچ گونه نگرانى در رابطه با گردشگرى سالمت 

وجود نداشته است.
کاظمى: اما وقتى فعالین از فعالیت هم خبر ندارند و به قول آقاى حاج مؤمنى 
و پرهام چراغ خاموش حرکت مى کنند رقابت چطور مى تواند به وجود بیاید؟

کوتاهى از که بوده است، دولت یا بخش خصوصى؟
امینى: بنده فکر مى کنم گردشگرى سالمت هم مثل خیلى از بخش هاى 
دیگر گردشگرى به صورت جدى به آن توجه نشده و وقتى این طور باشد نه 
آمار دقیقى از آن در دست است و نه برنامه منظمى براى آن ریخته شده. 
همین خود ما، از ابتدا تاکنون فقط روى یک بخش از این حوزه (گردشگرى 
پزشکى) تمرکز کرده ایم؛ درحالى که بخش هاى زیادى وجود دارد که به 
آن ها اشاره اى نمى شود؛ چون فعالیتى هم تابه حال صورت نگرفته است. 
کار از ریشه مشکل دارد و هیچ برنامه توسعه اى وجود ندارد. نقدم به سازمان 
خودم نیست، نقد گردشگرى در کل کشور است. هنوز نمى دانیم که چقدر 
در این حوزه پتانسیل داریم؟ چقدر ظرفیت داریم و چه تعداد مى توانیم 
گردشگر جذب کنیم؟ متأسفانه از اداره کل دستورى مبنى بر مطالعه در 
حوزه گردشگرى سالمت به میراث اصفهان ابالغ نشده و به طبع فعالیتى 

هم صورت نگرفته است.
کاظمى: اما تا جایى که مى دانم سال 92 ابالغیه اى مبنى بر تدوین آئین نامه 
و قوانین سرمایه گذارى در شهرك سالمت به میراث اصفهان ابالغ شد؛ اما 
اینکه کار انجام نشده یا نخواستند  انجام شود بحثى جداست؛ چون خود  بنده 
پروپوزالى در این رابطه ارائه کردم؛ اما گفتند شاید تهران کارى انجام داده 

باشد و دوباره کارى بشود.
امینى: من چون خودم عضو سازمان مرکزى هستم و در اصفهان مأمورم، 
به خوبى خبر دارم که در تهران هم در این رابطه فعالیتى صورت نگرفته است. 
از طرف دیگر در بحث سرمایه گذارى مشکل ما این است که ضوابطى براى 
ساخت وساز در شهرك سالمت نداریم. االن اگر فردى مراجعه کند و بگوید 
مى خواهم در شهرك سالمت فعالیت کنم ما نمى دانیم که این تأسیسات 
چه ابعادى باید داشته باشد؟ چه خدماتى را باید ارائه دهد؟ تأسیسات این 

حوزه شامل چه عناصرى مى شود؟ و... تابه حال فقط بر اساس سلیقه و بعضاً 
الگوبردارى از کشورهاى موفق فعالیت شــده و تا وقتى استانداردى براى 

فعالیت وجود نداشته باشد موفق نخواهیم شد.
پرهام: متأسفانه در کشور ما روال همیشه به صورتى بوده که مردم کارى 
را شروع مى کنند؛ سپس سیستم هاى برنامه ریزى به فکر مى افتند که براى 
آن آئین نامه و مقررات تهیه کنند. همین مطالعاتى  را که من به عنوان یک 
عضو کوچک در شرکتم انجام مى دهم، دولت مى تواند در مقیاس بزرگ 
انجام دهد تا جایگاه خود را در بازار جهانى بشناسد. چند صد هزار نفر از 
مردم عمان به دلیل ضعیف بودن سیستم درمان در کشورشان براى مداوا 
به کشورهاى دیگر مى روند که سهم ایران از این بازار تنها 3درصد است و 
عمده این 3درصد نیز به شیراز مى روند. در مرحله اول باید این طور اندیشید 
که چه کنیم تا این 3درصد افزایش یابند؟ و در مرحله بعد ببینیم چه کار 
بکنیم تا عمده آنان به اصفهان بیایند؟ تابه حال مطالعه اى درباره عالیق 
و سالیق کشورهاى هدف مان انجام داده ایم تا ببینیم از چه راهى بیشتر 
قابل جذب کردن هستند؟ اى کاش جلســاتى مثل این جلسه را بارها و 
بارها تکرار مى کردیم تا حداقل خودمان چارچوبى براى کار خودمان تهیه 
و همدیگر را حمایت کنیم. ما باید اصفهان را به گردشگران سالمت معرفى 
کنیم، نه آهید یا سفیران سالمت یا کیمیاى... اما همین یک ماه پیش شاهد 
بودم که در نمایشگاه عمان، نمایندگان حامى هم که نبودند هیچ، مشترى 
را هم از یکدیگر مى ربودند. متأسفانه در این میان هیچ نهاد یا سازمانى هم 
متولى تشکیل یک سیستم یکپارچه براى فعالیت در این حوزه نشده است.

امینى: در ابتداى سخنم از ضعف سازمان خودم شروع کردم؛ اما بخش 
خصوصى نیز گاهى درست عمل نمى کند؛ به طورمثال، همین جمع و خود 
شما! چرا تازه باید یکدیگر را اینجا ببینید و توسط یک مجله باهم آشنا شوید؟ 

باید همدیگر را پیدا کنیم و با همکارى در مسیر پیشرفت حرکت کنیم.
کاظمى: درست است؛ ولى بخش دولتى هم خیلى کار از دستش برمى آمده 
که کوتاهى کرده است؛ به عنوان مثال، دانشگاه اصفهان در هتل عباسى 
همایش گردشگرى سالمت برگزار مى کند؛ اما حتى یکى از کارشناسان 
یا دانشجویان گردشگرى از این همایش خبر و به طبع حضور هم ندارند. از 
طرف دیگر همایش را دقیقاً هم زمان با نمایشگاه عمان برگزار کردند و تمام 
شرکت هایى که در این حوزه کار اجرایى مى کردند، عمان بودند. نمى شود 

این بى برنامگى ها را گردن بخش خصوصى انداخت.
با تمام این ها به عقیده من اگر بتوانیم به خوبى پکیج هایمان را فقط معرفى 
کنیم موفق خواهیم شد. ما حتى سایت جامع و کاملى در این حوزه نداریم 
تا اگر یک خارجى خواست ما را در فضاى مجازى جست وجو کند به سایت 
معتبرى بتواند اعتماد کند و اطالعات موردنیازش را به دست بیاورد. هر 
شرکت و حتى هر فردى یک وبالگ یا سایت در این زمینه براى خودش 
ساخته است. گردشگرى سالمت که هیچ، گردشگرى به صورت کلى هم در 

سیستم آنالین مشکل دارد و نمى تواند توریستى را جذب کند.
پرهام: البته نباید خیلى هم از دولت انتظار داشت. باید بخش هاى خصوصى 
در اصفهان تحت یک انجمن یا کمیته یا هر اسم دیگرى دورهم جمع شوند 

پیش در نمایشگاه گردشگرى سالمتى که در عمان 
برگزارشده بود حضور پیدا کردم و به عینه شاهد همدلى 
و هماهنگى و انسجام شرکت هاى مختلفى که از یک 
کشور همچون هند یا حتى شهر شیراز خودمان وجود 
داشت، بودم؛ اما اصفهانى ها پراکنده و جزیره اى عمل 
مى کردند؛. لذا شیراز در نظر بازدیدکنندگان تافته اى 
جدا بافته از دیگر شهرهاى ایران محسوب مى شد که 

البته بسیار هم خوب در این حوزه پیشرفت کرده اند.
امینى: بنده نیز در رابطه با حــوزه کارى خودم باید 
خدمت شما عرض کنم بخشــى از کار به تأسیساتى 
باز مى گردد که قرار است به گردشگرانى که مخاطب 
گردشگرى ســالمت محسوب مى شــوند خدمات 
ارائه دهنــد. بخش تخصصى پزشــکى آن با وزارت 
بهداشت و بخش دیگر آن در حوزه کارى ما و شروع این 
فرایند با معاونت سرمایه گذارى است؛ به عنوان مثال، 
دهکده هاى سالمت یا شهرك سالمت از سال 1394 
به عنوان یکى از تأسیســات گردشگرى در آئین نامه 
گنجانده شده و به فراخور آن فعالیت هایى نیز در این 

خصوص صورت گرفته است.
حاج مؤمنى: آژانس ما نیز حدود دو ســال است که 
به صورت مستقیم با گردشگرى سالمت درگیر است 
و تیم مســتقلى هم بر تحقیقات در این حوزه و هم 
به صورت کاربردى براى آن فعال است. حدود یک سال 
است که مجوز فعالیت در حوزه گردشگرى سالمت را 
نیز دریافت کرده ایم؛ ولى تا به امروز سعى کرده ایم کمى 

چراغ خاموش عمل کنیم تا دستمان پرتر شود.
یارمهدى: بنده نیز در طول دوران تحصیلم در کشور 
آذربایجان قریب به 7 ســال به طور خــاص و ویژه بر 
گردشگرى سالمت تمرکز داشــتم وسه سال از این 
مدت را در کشورهاى CIS فعالیت کردم و کریدورى با 

کشورهاى CIS، آذربایجان و ایران تشکیل دادم.
 پرهام: آهید نیز از ســال 92 در مسیرى قرار گرفت 
تا فعالیتى در جهت معرفى ظرفیت ها و فرصت هاى 
اصفهان داشته باشــد؛ لذا گردشــگرى و به دنبال 
آن فعالیت در حوزه گردشــگرى ســالمت به ویژه

 Medical Tourism را در پیش گرفتیم. در این زمینه 
به مطالعه بازار و شناســایى بازار هدف پرداختیم و 
کشورهایى را هدف قرار دادیم؛ اما متأسفانه از یک زمانى 
متوجه شدم که به جاى آنکه به اصل کار بپردازم درگیر 
حواشى آن و فرایند دریافت مجوز براى فعالیتم شده ام؛ 
لذا چون به عقیده خودم فعالیتم در جهت مثبت بود و 
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سعیدى: اما حداقل اداره میراث باید بخشى را با عنوان گردشگرى 
ســالمت به وجود آورد تا کمیته اى تحت آن طى جلسات منظمى 

پیشنهاد و راهکار ارائه دهند.
گردشگری سالمت: شرکت های توسعه ای یا آژانس های مسافرتی؟

پرهام: یکى از مشکالت این است که مى گویند فقط آژانس هایى که 
مجوز بند «ب»  دارند، مى توانند در این حوزه فعال شوند. خب چرا 
منى که شرکت ثبت کرده ام، خودم را تجهیز کرده ام، پزشک دارم، 
توان مالى دارم، ارتباطات بین المللى دارم و... نتوانم فعالیت کنم و یک 
آژانس باآن همه مشغله و درگیرى تنها به خاطر داشتن مجوز بند «ب» 

در این حوزه فعال شود؟
مؤمنى: درست مى فرمایید. آژانس ها درگیرى باالیى دارند و درست 
به همین دلیل موفقیت ما در آژانس به این خاطر است که یک تیم 
مجزا براى این کار تشکیل داده ایم؛ وگرنه یک آژانس هواپیمایى یک 
سر دارد و هزار سودا. البته کارى را که ما انجام داده ایم خیلى از آژانس ها 
مى توانند انجام دهند؛ ولى منتظر مانده اند ببینند ما چه کار مى کنیم، 
بعد آن ها هم وارد عمل شــوند. من به خاطر عالقه شخصى خودم و 
داشتن دوستان پزشک و اینکه جاى خالى اش را در سیستم خودم 
حس مى کردم به این حوزه وارد شدم. از طرف دیگر به جاى اینکه کلى 
هزینه کنم و با رقباى بزرگى که بخشى از کار را فقط در دست هاى خود 
گرفته اند، رقابت کنم دیدم خأل بازار در میان آژانس ها کجاست و سراغ 
همان جا رفتم و البته چراغ خاموش عمل کردم تا بزرگان همین راه را 

هم به روى ما نبندند و کار را خراب نکنند.
آغاز مشکالت مربوط به حلقه های ابتدایی این زنجیره است!

صفوى: متأسفانه ما در ارائه ساده ترین نیازهاى یک گردشگر سالمت 
هم درمانده ایم. گردشگر باید یک دسته پول را در جیبش همه جا با 
خودش حمل کند؛ چون ما کارتى را که گردشگر بتواند با آن خرید 
کند، در ایران پوشش نمى دهیم یا به عنوان مثال، بیمه گردشگر وجود 
ندارد. زیرساخت ها هم که جاى خود را دارند؛ از دستشویى فرودگاه 
گرفته تا پیاده رو خیابان ها تا رفتار فردى که ویزا صادر مى کند. خب در 
این صورت اگر کسى هم بیاید، بعد براى ما یک مبلغ منفى مى شود؛ لذا 
همه باهم باید آستین ها را باال بزنیم و براى بهبود زیرساخت ها کارى 
بکنیم. در هیچ کجاى دنیا افراد دیگر بیشتر از یک کرایه تاکسى در 
جیبشان پول نمى گذارند؛ اما اینجا درست به همین دالیل مى شنویم 
که در کرمان به یک توریست دستبرد زده اند یا اگر یک مریض براى 
درمان به ایران بیاید و فوت کند تازه اول مشکالت براى آن آژانسى است 
که او را به اینجا آورده است؛ چون هیچ گونه بیمه اى در این رابطه وجود 
ندارد و متأسفانه بارها دیده شده که سر  چنین مسائلى سال ها روابط 

بین دو کشور باهم تیره وتار شده است.
سعیدى: مشــکالت از حلقه هاى اولیه این زنجیره وجود دارند. در 
آغاز کار براى کسب اطالعات بیشتر به دانشگاه علوم پزشکى رفتم. 
گفتند به واحد روابط بین الملل مراجعه کنید. به آنجا رفتم و بعد از 
دو سه جلسه صحبت گفتند ما هنوز نمى دانیم که مى خواهیم در این 
حوزه شرکت بکنیم یا نه؛ درصورتى که شوراى راهبردى گردشگرى 
سالمت مسئولیت آموزش را بر عهده دانشگاه علوم پزشکى گذاشته 
است. به هرحال قرار شد فکرهایشــان را بکنند و به ما خبر بدهند؛ 
اما تا به امروز هیچ خبرى نشده است. به میراث رفتم. گفتم مسئول 
گردشگرى ســالمت کیســت؟ و بعد از رفتن پیش تعداد زیادى از 
کارمندان، معاونت گردشگرى فرمودند که گردشگرى سالمت در 
حیطه کارى بنده است. به شوراى شــهر رفتم؛ چون فهمیده بودم 
که آنان هم در این حوزه فعالیت مى کننــد. درنهایت گفتند بروید 
یکان جى او بزنید بیایید آن وقت شــاید بتوانیم کمک تان 
کنیم. به شهردارى رفتم و فهمیدم که آنان هم مدعى اند که در واحد 
سالمت شان بر گردشگرى ســالمت تمرکز دارند. خالصه که همه 
هرجور که دل شان خواسته به این حوزه وارد شده اند و هیچ یک هم 
کارى را از پیش نبرده اند. در شیراز دانشگاه علوم پزشکى کلیه کارهاى 
یک گردشگر سالمت از ورود تا خروج را به عهده گرفته است. نمى گویم 

این کار درست است یا نه؛ اما همین که حداقل نهادى مسئولیت کار را 
به عهده گرفته و به نوعى متولى آن شده، خیلى خوب است. مشکل ما 
این است که مى خواهیم با یک دست چند هندوانه برداریم. گردشگرى 
سالمت همان طور که از اسمش پیداست از پیوند گردشگرى و سالمت 

ایجاد مى شود؛ اما حلقه رابط بین این دو مفقود است.
پرهام: وقتى معاون اول رئیس جمهور در ابالغیه سال 96 که مربوط 
به کسب وکارهاى درآمدزاى حوزه گردشگرى است، هیچ حرفى از 
گردشگرى سالمت نزده اند، بخوانید که کار از کجا مشکل دارد. درست 
است گردشگرى سالمت یک کار بین بخشى است و اگر به هریک از 
بخش ها به تنهایى واگذار شد، موفق نمى شود؛ لذا مرکز یا مجموعه اى 

باید دراین بین شکل بگیرد و نقش واسط و تسهیل کننده را ایفا کند.
در این میان ما فقط باید به این نکته توجه داشــته باشیم که هیچ 
گردشگرى را نمى توانیم صرف انجام درمان به ایران بکشانیم؛ چون اگر 
بخواهد این کار را انجام دهد به ترکیه یا هند که خیلى بهتر هم هستند، 
سفر مى کند؛ لذا باید از جاذبه هاى گردشگرى مان استفاده بکنیم و همه 
این ها را در قالب یک پکیج ارائه دهیم؛ همچنین اگر بتوانیم اصفهان را 
در یکى دو زمینه تخصصى برند کنیم در این حوزه موفق مى شویم و 
این کار هم از حوزه پزشکى و درمان آغاز مى شود؛ به عنوان مثال، شیراز 
در چشم پزشکى یا پیوندها برند شده است، خب چرا ما هم که در زمینۀ 
درمان نابارورى و رویان و ســلول هاى بنیادى بسیار موفق هستیم ، 
برند نباشــیم. به عقیده بنده در ابتدا الزم است تشکیالت دولتى و 
برنامه ریزان، انحصار صدور مجوز فعالیت در گردشگرى سالمت را از 

روى آژانس ها بردارند و به شرکت ها هم اجازه فعالیت بدهند.
مؤمنى: یکى از مشکالت دیگر این است که هنوز به بسیارى از فعالین 
مجوز نداده اند که با ویزاى تى بیماران را به ایران منتقل کنند و اگر 
خدایى نکرده براى بیمار اتفاقى بیفتد مشکالت بسیارى رخ مى دهد 

و هیچ کجا مسئولیتى قبول نمى کند؛ البته این مشکل حل مى شود.
 مشکل دیگر اینکه ما در اصفهان پزشک برند و مطرح زیاد داریم؛ اما 

کدام یک از آنان در کشورهاى اطراف هم شناس هستند؟
بیمارستان هایمان هم مشکل دارند و سه تا چهار تا از بیمارستان هایمان 
فقط آپى دى گرفتند که از میان آن ها هم طبق بررسى هایى که داشتیم 
هرکدام به نحوى مشکل دارند: یا بیمار ندارند یا ازنظر مکانى در جاى 
شلوغ و پر رفت وآمد شهر با خیابان ها و کوچه هاى باریک قرارگرفته اند 

یا بخش هایشان به خوبى تجهیز نشده اند.
پرهام: البته حساب مرغ و تخم مرغ است! بیمارستان ها تا برایشان 
صرفه نداشته باشد بیش از یک حد مشخصى خود را تجهیز نمى کنند.

مؤمنى: مشکل دیگر نبود پروازهاى دایرکت به اصفهان است. باید 
بى تعارف بگویم که عرب ها تنبل اند و حوصله اینکه پروازشان را عوض 
کنند تا به مقصدشان برسند، ندارند؛ البته بر روى عراق، کویت و امارات 
پرواز مستقیم برقرار است، ولى از طرف دیگر به عنوان مثال، اماراتى ها 
به دلیل اینکه تمکن مالى خوبى دارند براى درمان به ایران نمى آیند و 

به کشورهاى آمریکایى و اروپایى سفر مى کنند.
یارمهدى: در پاسخ به صحبت آقاى مؤمنى در رابطه با پرواز مستقیم 
باید بگویم ازآنجایى که مطالعه و فعالیتم در تبریز و کشور آذربایجان 
است و نگاهى به آسیاى میانه و روسیه هم داشته ام، مى دانم که آنجا 
پرواز مستقیم برقرار است و یک بیمارستان خیلى خوب و پنج الى شش 
آژانس هم به خوبى درحال فعالیت اند، پزشکان خوبى هم داریم که اتفاقاً 
با بیماران هم زبان هم هستند؛ لذا مشکل خاصى وجود ندارد؛ ولى چرا 
باز یک بار و دو بار به تبریز مى آیند و بعدازآن خیلى رك مى گویند که 
دیگر به تبریز نمى آییم و اگر نیاز داشتیم به ترکیه مى رویم! از ایشان 
مى پرسم خب دلیل چیست؟ فقط یک جمله مى گوید: نوسان قیمت! 
و در ادامه وقتى از ایشان توضیح مى خواهم مى گوید: فرزند مرا در اتاق 
عمل نگه داشتند و گفتند اگر 1000 دالر دیگر ندهى، همین طور اینجا 
مى ماند. مى گفت فرزندم را براى جراحى کیسه صفرا به تبریز آوردم؛ 
ولى بعد از عمل به من مى گویند در مغزش تومور دارد و باید هزینه اش 
را پرداخت کنم تا فوراً عملش کنند. طى سفرهایى که به ترکیه داشتم 

تمام بیمارستان هاى شرق آن کشور را بررسى کردم. خیلى جالب بود. 
مى گفتند ما مى گوییم فالن عمل 1000 دالر و همان 1000 دالر را 
هم مى گیریم، نه بیشتر و نه کمتر؛ حتى اگر حین یا پس از جراحى 
متوجه شویم که بیمار مشکل دیگرى هم دارد، مجبوریم درمانش 
کنیم. پرسیدم: پس هزینه اضافه را چگونه محاسبه مى کنید و در پاسخ 
شنیدم: بین دیگر هزینه ها سرشکن مى کنیم. لذا عدم اطمینان قیمتى 
در ایران نیز مشکل جدى محسوب مى شود.بیمه مسئولیت نیز یک 
چالش اساسى در این حوزه است که اگر براى بیمار پس از یکى دو ماه 

مشکلى پیش آمد کسى پاسخگوى او باشد.
دالالن؛ کاسبان اصلی این بازار!

مشکل بزرگ دیگر دالل ها هستند که تحت هیچ چارچوب خاصى 
نیستند. نمى گویم که آنان نباشند؛ ولى اى کاش سازمان دهى شده 

عمل مى کردند و قانون کمى بر کارشان نظارت داشت.
کاظمى: سخن از دالل ها شــد. خانمى را مى شناسم که شوهرش 
عرب است و به واسطه ارتباطش پذیراى گردشگران سالمت از عراق 
است. به گفته خودش نه شــرکت داشت، نه مى دانست گردشگرى 
سالمت چیســت؛ ولى مى توانم به جرأت بگویم که بازار عراق را در 

دست گرفته است.
صفوى: درحقیقت فردى که از گردشگرى ســالمت در حال پول 
درآوردن اســت، فردى اســت که در محله زینبیه گردشگر عراقى 
را در منزلــش مى خواباند و فــرداى آن روز در یک کلینیک برایش 
نوبت مى گیرد و پس از سه ساعت معطلى ویزیت مى شود و درمان 
بى کیفیتى را انجام مى دهد. درنهایت هم این فرد در کشور خودش 
مبلغ ما مى شود، فردى که یا محل اقامتش بى کیفیت و گران قیمت یا 

درمانش خوب انجام نشده است.
یارمهدى: دولت آباد تهران مرکز عراقى هاى تهران است. از یکى از 
دوستان عراقى ام شنیدم که مى گفت: دالالنى وجود دارند که قسمتى 
از خانه شــان را به گردشگران ســالمت اختصاص داده اند و پزشک 
مستقر در منزلشان بیماران را همان جا ویزیت و بعضاً جراحى محدود 
مى کنند. متأسفانه همه جا این چنین دالالنى وجود دارند که نمى توان 

حذف شان کرد؛ لذا باید با آنان وارد معامله شد.
تقسیم کار؛ نگرشی اندیشمندانه برای حل مشکالت

پرهام: یکى از مشــکالت دیگر این است که همه ما مى خواهیم بر 
بهترین بازار تمرکز کنیم. خب این کار باعث موازى کارى و خراب کردن 
بازار مى شود. کاش بازار را بین خودمان تقسیم مى کردیم؛ به این ترتیب 
که به عنوان مثال، اگر آقاى مؤمنى روى عراق کار مى کند، من سراغ 
عمان بروم و به همین ترتیب آژانس دیگر سراغ کشور دیگرى. در این 
حالت نه انرژى مان بیهوده هدر مى رود، نه منابع مالى مان و هرکسى 

به طور تخصصى کار خودش را مى کند.
مؤمنى: یکى از مشکالت دیگر این است که از راننده تاکسى تا پزشک 
مملکت همه مى خواهند به گردشگرى وارد شوند. همه سازمان ها 
هم به نوبه خودشان به این حوزه واردشده اند؛ حتى اگر اداره برق هم 
مى توانست بخشى تحت عنوان گردشگرى در اداره راه اندازى مى کرد. 
همه مى خواهند به صورت غیرحرفه اى از این سفره ارتزاق کنند و فقط 
هم به فکر منفعت خودشان هستند.باور کنیم که گردشگرى سالمت 

چیزى بیشتر از گردشگرى پزشکى است.
کاظمى: یکى دیگر از مشکالت این حوزه این است که تمام تمرکزها 
فقط بر مدیکال توریسم است؛ درصورتى که ایران و اصفهان توانایى 
زیادى در حوزه Health و Wellness دارد. باور کنید توریست خارجى 
به چشمه هاى آب گرم ما یا حتى به عطارى هاى ما عالقه مند  است 
و برایش جذابیت دارد. ترکیه را ببینید که چــه درآمد هنگفتى از 
حمام هایش به دست مى آورد، امکانى که ما هم داریم، ولى نتوانسته ایم 

از آن بهره ببریم.
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تاریخچه ح�م در ایران
حمام در فرهنگ ایران زمین 

کاشى هاى معرق، هفت رنگ و کاشی هاي خشتی، با 
تصویر انسانی از ویژگی حمام هاست. از دیگر نکات فنی و هنري 
حمام مى توان از چگونگی شبکه آبرسانی به خزینه، گرم خانه، 
سربینه، حوض ها، حوضچه ها و فواره هاى متعدد آن ها، نحوه 
گرم کردن هواي داخل حمام، چگونگی آب بندي مخازن آب 
و گرم کردن آب، ارتفاع کم و باریــک و طوالنی بودن راهروها، 
هشتى هاى میانی و سردرها، تناسب هاى فضایی ورودي ها و 
خروجی ها، ارتفاع زیاد رختکن، گودبودن حمام، بهره گیري 
از آب قنات، نگه داشــتن حرارت، ضدزلزله بــودن و کاهش 
ارتعاش هاى لرزشــی در اثر قرارگیري درون زمین، که بدون 

آن ها کارکرد حمام ممکن نمى شد، نام برد. 
زمان استفاده از حمام ها در قدیم 

ســابقاً در همه جاي ایران حمام عمومی وجود داشت 
و اهالی محل اقًال هفته اى یک بــار به منظور نظافت به حمام 
مى رفتند با این تفاوت که مردان قبل از طلوع آفتاب تا ساعت 

هشت صبح حمام مى گرفتند. 
مصالح حمام 

ســنگ مرمر: ســتون هاى حمام و کف پوش و لبه 
حوض ها .

کاشی: ازاره ها، حوض ها وسکوها. 
آجر: دیواره حمام و سقف. 

سنگ الشه: پایه هاي حمام. 
تنبوشه: لوله هاى سفالی مخصوص سیستم آبرسانی حمام. 

ساروج: خزینه، تزئینات سقف حمام، پوشش داخلی حوض ها 
(ترکیب ساروج: آهک، خاك رس، خاکستر، لوئی نی مرداب، 

ســفیده تخم مرغ یا شــیر که این دو مــاده پروتئینی باعث 
چسبندگى مى شود).

استاد معمارهاى ایرانى، حمام هاى قدیمى را بیشتر پایین تر از 
سطح زمین مى ساختند. براى این کارشان هم دو دلیل داشتند: 
یکى اینکه گرما و حرارت حمام به راحتى از راه دیوارها منتقل 
نشود و دوم اینکه دسترسى به آب قنات در سطحى پایین تر از 

سطح زمین راحت تر بود. 
یک فضــاى گنبدى شــکل نیمه تاریک پر از بخــار به عالوه 
داستانى که در آن، اولین حمام را جن ها براى حضرت سلیمان 
مى ســازند، زهره خیلى ها را آب مى کرد و خیلى ها بودند که 
از ترس اجنه پا به حمــام نمى گذاشــتند. نمونه اش همین 
مظفرالدین شاه، پنجمین شــاه قدرقدرت قاجار خودمان که 
هروقت هوس حمــام رفتن و آب تنى به ســرش مى زد، امیر 
بهادر، وزیر جنگش را به حمام مى فرســتاد تا آنجا را از وجود 
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شاید کمتر کسى بداند که ایرانى ها بیشتر از سه هزارسال پیش در شهرهایشان حمام 
عمومى داشته اند و احتماالً اولین حمام تاریخ را جمشید، پادشاه پیشدادى ایران ساخته 
است.ناخودآگاه یک مسیر منطقى را طى کنى، بعد از سر در حمام، یک راهرو افراد را به 
فضاى سربینه مى برد که از نظر دما خیلى نزدیک به فضاى بیرون بود. بعد یک راهرو قرار 
داشت که هوایش کمى گرم تر از سربینه بود و در آخر گرم خانه بود که از تمام فضاهاى 
دیگر گرم تر بود. شست وشوى بدن و حمام کردن براى ایرانى ها عالوه بر پاکیزه کردن 
تن و دفع چرك، یک آیین مذهبى هم بوده. در تمام ادیان پیش از اسالم- از مهرپرستان 
گرفته تا زرتشتى ها-غسل کردن یکى از شرط هاى شــرکت در مراسم بوده است؛ 
به همین دلیل نه تنها در یک جایى مثل کاخ شاهى تخت جمشید نشانه هایى از حمام پیدا مى کنند، بلکه باستان شناس ها، 
بعد از کلى جست وجو به این نتیجه رسیدند که ساخت حمام هاى عمومى از عهد هخامنشى در همه شهرهاى ایران رایج بوده 
است. غسل کردن چه به صورت واجب و چه مستحب، به مناسبت هاى مختلف به مسلمانان سفارش شده، به همین خاطر 
بعد از اسالم، شاهان ایرانى و البته آدم هاى خیر، شهرهاى ایرانى را پر کردند از حمام هاى عمومى تا جایى که در شهرى مثل 

اصفهان فقط در عهد صفوى 152 حمام عمومى ساخته شد.
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اجنه پاك کند. 
 این دایره پر از نور و ترنج تزئینى دورش در بیشتر قسمت هاى 
حمام تکرار شده تا روشنایى و نور حمام را تأمین کند. وقتى در 
قرن دهم – یازدهم زندگى کنى و هنوز برق اختراع نشده باشد 
و از طرفى  در یک فضاى مرطوب مثل حمام نتوانى از فانوس 
استفاده کنى، روشنایى بنایت تنها از همین نورگیرها به دست 
مى آید. حمام ها از پیش از اذان باز مى شدند تا دم دم هاى غروب 
که مى شد از روشنایى خورشید استفاده کرد؛ البته نور خورشید 

باعث ضدعفونى کردن فضاى حمام هم مى شده است. 
 این فضاى ترســناك و رمزآلود، نه زندان سلیمان است و نه 
دخمه شــاپور. آن وقت ها که خبرى از استخر نبود، بعضى از 
حمام ها، کنار گرم خانه  شان یک خزینه آب سرد بزرگ و عمیق 
داشتند به اسم «چاله حوض». این چاله حوض ها، مثل همین 
چاله حوض حمام شاهزاده اصفهان، وقتى پر از آب مى شدند، 

جان مى  دادند براى شنا و آب تنى. 
 فضاهاى خوش فرمى که در عکس دورتادور حوض مى بینید، 
یک جور جاکفشى هســتند، جاکفشى هاى زیبایى که موقع 
باال رفتن از ســکوهاى ســربینه، باید کفش هایتان را جفت 
مى کردید و مى گذاشتید آنجا. حوض ها هم مثل همه اجزاى 
حمام، حساب و کتاب داشــتند. حوض حمام باید حداقل به 
اندازه حجم آب کر جا مى گرفت تا آب داخل آن حتماً از نظر 

شرعى پاك باشد. 
 آهکى که با شیره خرما و انگور مخلوط شده به این راحتى ها 

سفت نمى شود. معمار خوش سلیقه حمام سلطان میراحمد 
کاشان این خصوصیت آهک و ســربینه و گرم خانه حمام را 
پر از ســاقه ها، گیاهان مارپیچ و حیوانات آهکى کرده است. 
مالت آهک یا همان ســاروج، بهتریــن و مقاوم ترین مصالح 
براى روکش کردن دیوار ها و سطوح مکان هاى مرطوب مثل 
حمام بود؛  حتى اگر الى آن دو لنگه در چوبى باز بود، باز هم 
نمى توانستید حدس بزنید آن پشت چه خبر است. وقتى سردر 
حمام هاى قدیمى با مجموعه زیباى پشتشان مقایسه مى شوند، 
کوچک و جمع وجور به نظر مى رســند. پشت این سردر یک 
هشتى قرار دارد، از آنجا هم یک راهرو پیچ و خم دار تا سربینه 
راه است. راهروى پیچ و خم دار نمى گذارد داخل حمام از بیرون 

دیده شود و از خارج شدن هواى گرم هم جلوگیرى مى کند.
 اینجا سقف حمام است. این ها همان نورگیرهایى هستند که 
روشنایى حمام را تأمین مى کنند. بعضى از این گنبدهاى پر 
از شیشــه که به آن ها «جام خانه» مى گویند، طورى ساخته 
مى شدند که قابل جابه جاشدن باشند تا وقتى گرماى حمام 
بیش از حد تحمل شد، آن ها را کنار بکشند و با تخلیه بخار و 

گرما، دماى حمام تنظیم شود.
 آن قدیم ها کمتر پیش مى آمد که کسى به خاطر حمام رفتن و 
هوابه هواشدن سرما بخورد؛ فضاى پر از تزئینات سربینه دمایى 
نزدیک به بیرون حمام داشت و باعث مى شد شما هنگام خارج 
شــدن از حمام، با تغییر دماى ناگهانى روبه رو نشوید و سرما 
نخورید. سربینه، محل به نمایش گذاشتن هنر معمار حمام 

بود. آنان زیباترین و پرزحمت ترین تزئینات را در سربینه به کار 
مى بردند. درواقع اینجا یک رختکن مجلل بوده است.

 با همان لنگ دور کمر مى شد از یکى، دو پلۀ سکوهاى سنگى 
باال بروى، یک گوشــه لم بدهى و در حالى که روبه رویت در 
وســط حوض آب، فواره باال مى رود با فالوده، چاى و قلیان از 
خودت پذیرایى کنى. نه اینجا قهوه خانه نیست؛ اینجا سربینه 
حمام است. سربینه یا به عبارتى بینه، مهم ترین قسمت حمام 
و در مســیر ورود، اولین عضو اصلى است که در اصل رختکن 
حمام بوده، اما نمى دانم چرا این آقایان دارند اینجا خودشان را 
مى شویند. اینجا سربینه کوچک حمام سلطان میراحمد است؛ 
اما در یک حمام بزرگ و مفصل چه احتیاجى به حمام کوچک 
بوده؟ این حمام با یک ورودى جدا و مستقل از ورودى اصلى، 
مخصوص استفاده خانم ها بود. بعضى وقت ها هم اقلیت هاى 
مذهبى از این جور جاها اســتفاده مى کردند و بعضى از این 
حمام هاى کوچک، با تزئینات مجلل و در قرق از ما بهتران بود. 
 این کانال هاى باریک زیرزمینى، اسم شان به این خاطر گربه رو 
است که به اندازه یک گربه عرض دارند؛ وگرنه هیچ ربطى به 
گربه یا هر جانور دیگرى ندارند. وقتى آتشــدان حمام روشن 
مى شد گربه روها که از محل گرم کردن آب حمام (تون) شروع 
مى شدند و تمام کف حمام را طى مى کردند، پر از دود و هواى 
گرم مى شــدند. به این روش، حمام گرم مى شــد. از طرفى، 
چون این کانال ها بین کف حمام و زمین فاصله مى انداختند، 

نمى گذاشتند نم به دیوارهاى حمام نفوذ کند.
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حمام علیقلى آقا
حمام علیقلى آقا اصفهان یا همان موزه حمام علیقلى آقا 
که حمامى در اصفهان بوده در دوره حاضر تغییر کاربرى داده و 
تبدیل به موزه مردم شناسى شده اســت. این بنا در منطقه یک، 
خیابان بیدآبادى، محله علیقلى آقا واقع شــده است. مجموعه 
تاریخى علیقلى آقا از آثار هنرى معمارى و شهرســازى دوران 
پرعظمت صفویه اســت که در محله بیدآباد اصفهان واقع شده 
و شامل بازار و چهارسوق، مسجد، مکتب خانه، حمام، زورخانه و 
کاروانسرا و دکاکین کسبه مختلف بوده که متأسفانه به مرور زمان 
قسمت هایى از این مجموعه تخریب و به جاى آن بناهاى جدید 

احداث شده است.
حمام علیقلى آقا اصفهان به وسیله علیقلى آقا از درباریان دو پادشاه 
صفوى، شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوى در مجموعه اى 
که خود، بانى آن بوده، به سال 1125 هجرى قمرى ساخته شده 
اســت. این حمام از نوع معمارى ســبک اصفهان در اواخر عصر 
صفوى است. بناى حمام شامل دو حمام بزرگ و کوچک و فضاى 
چال حوض است. هر یک از این دو حمام از دو بخش اصلى سربینه 
و گرم خانه تشکیل یافته است؛ به طورى که در آن دوره مردان و 

زنان به صورت جداگانه مى توانستند از آن استفاده کنند.
اســتفاده از حمام براى همه مردم آزاد بوده و از سحرگاه تا نیم 
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روز مردها و از ظهــر تا غروب زنان اســتحمام 
مى کردند؛ البته در بعضى دوره هــا مانند دوره 
قاجار، ثروتمندان و افراد با نفوذ ساعاتى گرمابه را 
قرق یا اجاره مى کردند و اجازه ورود را تا زمانى که 
خود مشــغول اســتحمام بودند به مردم عادى 

نمى دادند.
مخزن حمام از سوختن چوب و زغال گرم مى شد 
و حتى دود حاصل از آن را به داخل لوله هایى که 
در کف وجود داشــت، هدایت مى کردند تا براى 
ضدعفونى و گرم کردن سایر قسمت ها نیز مورد 
استفاده قرار بگیرد، بدین ترتیب از کمترین انرژى 

موجود، به بهترین وجه استفاده مى کردند.
در چنــد جــاى حمــام در کنــار حوضچه ها، 
سنگ هاى یک تکه و ســفیدرنگى به اندازه یک 
متر دیده مى شد که ســطح آن ها آجدار و داراى 
برجســتگى هاى مالیم بود. تعجــب نکنید اگر 
بگوییم که از این ســنگ ها براى ماســاژدادن 
استفاده مى کردند. این سنگ ها مانند تکیه گاه 
صندلى و عمود بر حوضچه ها طراحى شده بودند و 
از حفره باالى آن ها آب گرم  بر سطح آجدار جارى 

مى شد ونقش یک ماساژور را بازى مى کردند.
آب بــه خاطر اختالف ســطح میــان مخازن و 
حوضچه ها و فواره ها، به گــردش درمى آمده و 
براى به جریان انداختن آب، لوله ها را شــیب دار 

طراحى کرده اند. یکى از مواردى که هنگام بازدید حمام توجه شما را به 
خود جلب خواهد کرد وجود تعداد زیادى  فواره و جوى هاى آب است که 
تقریباً همه جا دیده مى شوند. این فواره ها باعث مى شوند صداى دلنشین 
آب در فضاى بسته حمام بپیچد و در همه جا به گوش برسد تا کسانى که 
براى شست وشو به گرمابه آمده اند، ســاعتى به آرامش برسند و خاطر از 

دغدغه هاى روزمره بشویند.
یکى از نکات جالب این گرمابه، سیســتم نوردهى آن است. روشنایى از 

روزنه هایى تأمین مى شد که روى سقف گنبدى شکل 
حمام تعبیه شده اســت، دراین روزنه ها شیشه هاى 
محدبى و عدسى شکل وجود دارد. خاصیت محدبى 
این شیشه ها عالوه بر جلوگیرى از اتالف انرژى، باعث 
شکست نور شده و روشنایى را پخش مى کند. درواقع 
مهندسان  و معماران بنا از خاصیت ذره بین، برعکس 
استفاده کرده و به راحتى فضاى داخل حمام را روشن 
کرده اند. ویژگى جالب دیگر اینکه شیشــه ها از یک 
طرف نور را عبور مى دهند و کســى که در پشت بام 

باشد نمى تواند داخل حمام را ببیند.
مشــخصات موزه حمــام علیقلى آقا 

اصفهان:
ورودى حمام بزرگ یک فضاى هشت ضلعى است که 
به هشتى مشهور اســت و پس از عبور از دو راهروى 
عمود بر هم به بینه (رخت کن) متصل مى شود. بینه 
یک هشــت ضلعى کامل بزرگ است. پوشش طاق و 
گنبد آن روى هشت ستون سنگى قرار گرفته است. 
براى تأمین روشنایى بینه نورگیرهاى شیشه دارى به 
نام جام گاه در سقف تعبیه شده است. ازاره هاى بینه 
به فاصله 140 سانتى متر داراى کاشیکارى هفت رنگ 
با نقوش گل و بوته و برگ و اســلیمى بوده و قسمت 
باالیى تزئینات آهک برى سفیدرنگ به زمینه مشکى 
مربوط به دوران صفویه ونقاشى با موضوعات متنوع 
مربوط به دوران قاجار است. سربینه با راهرو موربى 
به گرم خانه متصل مى شود. در ضلع دیگر این راهرو 
لنگ شوى خانه و سرویس بهداشتى قرار گرفته است. 
گرم خانه حمام فضاى تقریباً مستطیل شکلى است که 
روى هشت ستون سنگى و دیوارهاى جانبى قرارگرفته 
و کف گرم خانه با سنگ هاى مرغوب مرمرین پوشیده 
شده اســت و زنبورك هایى در زیرداشته و از طریق 
تون هواى گرم به داخل زنبورك وارد شــده و باعث 
گرم شدن کف مى شده است. دورتا دور دیوار گرم خانه 
تا ارتفاع 146 سانتى متر با تزئینات کاشیکارى با نقوش 
گل و مرغ و اسلیمى مزین شده است. خزینه حمام در 
کنار گرم خانه قرار گرفته و از طریق پله هایى کوتاه به 
آن مى رسند. در طرفین خزینه نیز دو محل استحمام 
اختصاصى طراحى شده که به شاه نشین مشهور است. 
در ضلع جنوبى گرم خانه ساختمان چهارحوض و در 
طرفین آن نیم هشــتى هاى زیبایى (شاه نشین هاى 
غربى و شرقى) قرار دارد. ابعاد تقریبى استخر 5*13 
متر با عمق 1/25 اســت. کف محوطه باسنگ فرش 
شده و ازاره دیوار آن تا ارتفاع 168 سانتى متر داراى 
کاشیکارى هفت رنگ با طرح هایى نظیر درخت سرو و 
شکوفه، ترکیب بندى هایى با نقوش درختان میوه و گل 
و بوته و اسلیمى است. روى یکى از جرزهاى مشرف به 
گرم خانه یک تابلو کاشى تصویر مردى ایستاده با لباس 
و عمامه و عصا به دست مربوط به دوران صفویه را که 
احتماالً تصویر بانى حمام یعنى علیقلى آقا است، نشان 
مى دهد. حمام کوچک ساختار معمارى مشابه حمام 
بزرگ دارد؛ با این تفاوت که در مقیاس کوچک ترى 
اجرا شده است. آب مورد استفاده در حمام از چاه گاو 
تأمین مى شده که به وسیله گاو در فضایى به نام گاورو 
واقع در ضلع غربى بنا بیرون کشیده و به مخزنى واقع 
در پشت بام انتقال داده مى شد و از آنجا با تنبوشه هاى 
سفالین به خزینه ها و آب نماها و چهارحوض هدایت 
مى شــد. از دیگر بخش هاى حمام سیستم گرمایش 
آن شامل تون (آتشدان)، انبار سوخت، تیان (ظرف 
مخصوص گرم کردن آب) و گودال جمع آورى خاکستر 
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است که در ضلع غربى بنا واقع شــده و دودکش ها و کانال هاى انتقال گرما زیر حمام است. سیستم دفع فاضالب به روش گنداب بوده؛ بدین ترتیب که 
فاضالب از طریق کف شوى هاى دو محل گرم خانه و بینه به کانالى هدایت شده و سرانجام در محوطه بزرگى در پشت حمام سرازیر  و در آن محل پس از 

خشک شدن به خارج شهر حمل مى شد.
این بنا با وسعت 983 مترمربع اکنون به عنوان موزه مردم شناسى در معرض دید عموم گردشگران قرار گرفته است.

 گرمابه تاریخى رهنان
گرمابه تاریخى رهنان در منطقه 11 شــهردارى 
اصفهان و در محله اى به همین نام واقع شــده است.این 
بنا توسط یکى از رجال سلسله زندیه به نام حاج آقا محمد 
رنانى ســاخته شده است. به دســتور وى این مجموعه و 
شاهکار بى نظیر، در میان چهار محله قدیمى رهنان و در 

کنار بازارچه و مسجد ذوقبلتین بنا شده است. 
گرمابه رهنان، با 1467 متر مربع مساحت شامل دو حمام 
بزرگ و کوچک براى اســتفاده جداگانه اما هم زمان زنان 
و مردان اســت؛ از این رو به «حمام دو قلو» معروف است. 
برخالف سایر بینه هاى حمام هاى تاریخى که سکوها در 
اطراف آن قــرار دارند، در حمام تاریخى رهنان ســکوى 
تعویض لباس در میانه بینه بزرگ واقع شده و راهروها در 
اطراف هستند و تنها حمام با پالن شبستانى در ایران است. 
بینه بزرگ و زیباى این حمام داراى پوششى گنبدى است 
که شانزده ستون سنگى و آجرى، بار پوشش طاق را تحمل 
مى کنند و به نشانه کثرت یا تکرار تصویر آن ستون ها در 
آب حوض هاى سکوى میانى، به «حمام چهلستون» نیز 
معروف اســت. دورتادور دیوارهاى بینــه حمام بزرگ با 
تزئینات آهک و گچ برى پوشیده شــده است، نقوش آن 
طرح هاى اســلیمى و هندسى اســت که در آن سه رنگ 
سفید، سیاه و قرمز به کار رفته است.گرم ترین نقطه حمام، 
گرم خانه بزرگ آن اســت که در آن دو شاه نشین وجود 

داشته است.
 حمام دردشت

حمام دردشت، معروف به حمام بازارچه 
که ازجمله ســاخته هاى آقا نور است، 
در زمان شــاه عباس وشــاه صفى بنا 
شده اســت. این حمام نیز کاشیکارى 
هفت رنگ یا نقوش گل و بوته و اسلیمى 
دارد.سر بینه آن هشت ضلعى است با 
پوشش طاق وگنبد که در رأس گنبدها 
نورگیرهاى شیشه دار تعبیه شده است. 
این حمام در کنار بازارچه وکاروانسرایى 
به همین نام یک مجموعه تاریخى پدید 
آورده است.آب مصرفى آن از چاه تأمین 
مى شد و کمى پایین تر از سطح زمین 
ســاخته شــده بود و از نظر اکسیژن و 

بهداشت کمبود نداشت.
حمام خسروآغا

حمــام خســروآغا از بناهاي 
ارزشمند دوره شاه سلیمان صفوي است 
که به دست شــخصی به نام خسروآغا 
بنا شد. با استناد به کتیبه سنگاب بینه 
حمام که بــر آن عبــارت «تاریخ غره 
محرم الحرام 1110» حک شده است، 
مى توان پی به تاریخ احــداث بنا برد. 
این حمام از ســمت جنوب به میدان 
چهارحوض، از ســمت شــرق به بازار 
مســگرها و میدان امام (ره) و از سمت 
غرب با تاالر تیموري، کاخ چهلستون 
و درواز ه دولــت ارتبــاط دارد. حمام 
خســروآغا پس از احداث وقف شد و با 
استناد به متون گذشته درآمد حاصل 
از این حمام جهت استنساخ کتاب مقرر 

شده بود.

5
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در جست وجوی کیمیای سالمتی 
در آن سوی مرزها

اگرچه هنوز تعریف جامعى از گردشگرى ســالمت که موردتوافق کامل بین المللى باشد در دست نیست اما مى توان سفر 
سازماندهى شده به خارج از محیط و محل زندگى را که به منظور نگه دارى، ارتقاء یا ترمیم سالمت ذهنى و جسمى یک فرد 
صورت مى گیرد  «گردشگرى سالمت» یا به گفته برخى کارشناسان «گردشگرى پزشکى»تعریف کرد. به عبارتى ساده تر، 
دریافت خدمات درمانى در کشورى دیگر را مى توان گردشگرى پزشکى نامید و فردى که به خارج از کشور سفر مى کند تا 
درمان هاى پزشکى را جست وجو کند، گردشگر سالمت یا پزشکى نامیده مى شود. عوامل بسیارى بر تصمیم گیرى براى پیگیرى 
کردن مراقبت هاى درمانى در خارج از کشور محل زندگى اثر مى گذارند که عبارت اند از: ارزان تر بودن درمان در کشور دیگر، 
بازگشت یک مهاجر به کشور وطن خود براى ادامه دادن درمان در آن مکان و دستیابى به درمانى که در کشور محل زندگى 
فرد وجود نداشته یا ضعیف است یا به عبارتى دستیابى به درمان بهتر و پرهیز از قرارگیرى در لیست هاى انتظار طوالنى. با 
گسترش روزافزون این نوع از گردشگرى که در حال تبدیل شدن به یک صنعت رو به رشد است، تعدادى از کشورهاى اروپا، 
آسیا و آمریکاى جنوبى موفق به ارائه خدمات پزشکى به مردم دیگر کشورها شده اند و تعدادى دیگر از کشورهاى دنیا نیز به دنبال ارائه خدمات بهداشتى با کیفیت 
باال و قیمت مناسب هستند. افزایش این نوع از گردشگرى، شکل گیرى اصطالح بیماران بدون مرز را سبب شده است. حدود هشت میلیون بیمار از سراسر دنیا، 
هرساله به دنبال یافتن درمان در آن سوى مرزها مى گردند. این بیماران بدون مرز در حال تبدیل شدن به صنعتى جهانى هستند که درآمدى بالغ بر 24 تا 40 میلیارد 
دالر براى اقتصاد جهانى به ارمغان مى آورند. آمار نشان مى دهد که شایع ترین عمل ها و روندهایى که مردم در سفرهاى گردشگرى درمانى خود به دنبال آن هستند، 
عبارت اند از: جراحى زیبایى، دندان پزشکى و جراحى قلب. دیگر خدمات درمانى که در مقیاس بزرگ جست وجو مى شوند شامل ارتوپدى، درمان سرطان (اغلب در 

موارد پیشرفته یا مرحله نهایى بیمارى)، بارورى، کاهش وزن، اسکن ها و آزمایش ها هستند.
در ادامه با چند مقصد موفق در عرصه گردشگرى پزشکى و سالمت آشنا خواهیم شد. در این کشورها عالوه بر استفاده از خدمات پیشرفته پزشکى، مى توان بدون 

قربانى کردن کیفیت، هزارها دالر در هزینه هاى درمانى صرفه جویى کرد.

پریسا یگانه
کارشناس ارشد اکوتوریسم

1. مالزى
با بیش از نیم میلیون گردشگر پزشکى که هرساله به کشور مى آیند، مالزى به عنوان 
یکى از بهترین مکان هاى در دسترس براى مراقبت از سالمتى براى کسانى است 
که به دنبال یافتن کمک در خارج از کشور خود هســتند. حتى آمریکایى ها نیز 
مجذوب جمعیت بزرگ انگلیسى زبان و زیرساخت هاى قوى این کشور شده اند. 
مراقبت هاى پزشکى در مالزى در زمره بهترین ها و البته ارزان ترین هاى دنیا قرار دارد 
و متخصصان پزشکى در این کشور هم تراز با آنانى هستند که در اغلب کشورهاى 
غربى مشغول به کار و حتى بهتر از آن ها نیز هســتند و اغلب در ایاالت متحده و 
انگلستان آموزش دیده اند. بیمارستان هاى مالزى به دلیل داشتن نقشى بزرگ در 
زمینه لقاح آزمایشگاهى با قیمت 20درصد کمتر از بسیارى از امکانات غربى دیگر، 
معروف هستند. اقدامات مربوط به موارد جسمانى و خونى که ممکن است در آمریکا 
هزینه اى بیش از هزاران دالر در پى داشته باشــند نیز در مالزى به مراتب ارزان تر 
هستند. بیمارســتان هاى مالزى همچنین جهت درمان هاى پیشرفته خود براى 
قربانیان سوختگى شناخته شده هستند. مرکز پزشکى prince court در کواالالمپور 
به عنوان بیمارستان شماره یک براى «بیماران بدون مرز» توسط اتحادیه کیفیت 
مسافرت پزشکى انتخاب شد. طبق گزارش هاى موجود، بیش از 80 درصد از کل 
گردشگران پزشکى در دنیا در سال 2012 به مالزى، تایلند و سنگاپور سفر کرده اند 
که نقطه آغاز این بسته سفر، کواالالمپور و پنانگ در مالزى بوده اند. در سال 2013 نیز 
گزارش شد که بین 560000 تا 700000 گردشگر درمانى از مالزى دیدن کرده اند.

2. تایلند
تایلند عالوه بر اینکه یک پناهگاه استوایى و کم هزینه بازنشستگى است در حال 
حاضر یکى از مقرون به صرفه ترین مقاصد پزشــکى نیز است و مدت هاست که به 
یک مقصد بین المللى براى گردشگران پزشکى تبدیل شده است؛ زیرا مراقبت هاى 



9
* آذر 1396/ شماره پانزدهم*

Sepahan tourism magazineراهن�ی سفرSepahan tourism magazineراهن�ی سفر

بهداشتى ارزان قیمت و با کیفیت عالى است. در حقیقت 
«سرزمین لبخندها» در میان 50 کشور با بهترین سیستم 
مراقبت هاى بهداشــتى در دنیا توسط سازمان بهداشت 
جهانى قرارگرفته اســت. در بیمارستان هاى خصوصى 
بانکوك و چیانگ ماى، مى توان کیفیتى برابر با استانداردها 
در ایاالت متحده انتظار داشــت. بیمارســتان بومرانگراد 
بانکوك براى بیست سال بیماران خارجى را درمان مى کرده 
است. این بیمارستان بیش از 900 پزشک در 55 تخصص 
دارد و هرروز بیش از 1000 بیمــار بین المللى را درمان 
مى کند، با بسیارى از عمل هایى که 40 تا 60 درصد کمتر از 
درمان مشابه در آمریکا و اروپا هزینه دارد. در بیمارستان هاى 
بزرگ خصوصى این کشور اگرچه اغلب از زبان انگلیسى 
استفاده مى شود اما این بیمارستان ها داراى مترجمینى 
هســتند که به خارجى ها کمک مى کنند با آن دسته از 
متخصصان پزشکى که انگلیسى صحبت نمى کنند، ارتباط 
برقرار کنند. تایلند یکى از کشورهایى است که در زمینه 
جراحى هاى زیبایى شناخته شده است و ازنظر عمل هایى 
چون دندان پزشکى و طب ســنتى تایلندى نیز شهرت 
قابل توجهى کســب کرده اســت. طبق گزارش سازمان 
گردشگرى تایلند، 80 درصد از گردشگران درمانى تایلند، 

از جنوب شرقى آسیا هستند.
3. برزیل

براى مردمى که به دنبال یک گزینــه ارزان براى جراحى 

پالستیک و زیبایى هستند، برزیل یکى از مقاصد شماره یک 
دنیاست. انجام عمل هاى زیبایى در برزیل با صرفه جویى 
بسیارى در هزینه همراه است، با قیمتى حدود 30 تا 50 
درصد پایین تر ازآنچه پزشکان آمریکایى ممکن است براى 
چنین عملى دریافت کنند. برزیل براى مدتى طوالنى براى 
کلینیک Ivo Pitanguy در ریودوژانیرو شناخته مى شده 
که احتماالً بیشتر عمل هاى جراحى زیبایى را بیش از هر 
مکان دیگرى در دنیا انجام داده است. طبق گفته انجمن 
بین المللى زیبایى و جراحى پالســتیک، برزیل در سال 
2014 در جراحى پالستیک و زیبایى آمریکا را تحت الشعاع 
خود  قرار داد. ذکر این نکته خالى از لطف نیست که سواحل 
زیبا، طبیعت رنگارنگ و کارناوال سالیانه ریودوژانیرو نیز در 
کنار امکانات پزشــکى موجود، در جذب این گردشگران 

سالمت تأثیر بسزایى داشته است.
4. ترکیه

زیبایى سرزمین ترکیه، بهداشت و درمان با کالس جهانى، 
آبگرم و سالمتى و حضور پزشکان آموزش دیده در آمریکا 
به ترکیه کمک کرده اند به یکى از مقاصد محبوب بیماران 
آمریکایى و اروپایى تبدیل شود. عالوه بر درمان بیمارى هاى 
قلبى، ســرطان و درمان هاى ارتوپدى؛ این کشور خود را 
به عنوان یکى از مکان هاى پیشرو در دنیا براى درمان هاى 

چشم پزشکى، به ویژه جراحى لیزر مطرح کرده است.
5. آلمان

آلمان با داشــتن تعداد زیادى از مراکز درمانى پیشرفته و 
متخصصان ســرطان، به عنوان یکى از کشورهاى پیشرو 
در زمینه غده شناسى، شــهرت جهانى دارد. بیمارانى از 
تمام نقاط جهان به طورمعمول به دلیل عدم دسترســى 
به مراقبت هاى تخصصى در کشورشــان، بــراى درمان 
سرطان به آلمان ســفر مى کنند. بیمارســتان هایى که 
درمان هاى مربوط به سرطان را ارائه مى دهند در سراسر 
آلمان یافت مى شوند؛ از شهرهاى بزرگ برلین، هامبورگ، 
مونیخ و دورتموند گرفته تا شهرهاى کوچک ترى که براى 
کیفیت درمانشان شناخته شده هستند؛ مانند هایدلبرگ، 

زیگبورگ و ویسبادن.
از دیگر کشــورهاى موفق در زمینه گردشگرى پزشکى 
مى توان به هند، کاستاریکا، کلمبیا، لهستان و مجارستان 

اشاره کرد.
درنهایت مهم ترین نکته در انتخاب مقصد براى گردشگرى 
ســالمت این اســت که آن مکان مورد تائید کمیسیون 
مشــترك بین الملل (JCI) باشــد که بهترین روش ها را 
در کیفیت و امنیت بیماران در سراســر دنیا شناسایى و 
اندازه گیرى کرده و به اشتراك مى گذارد. استانداردهاى 
این کمیته بر اساس استانداردهاى توافق بین المللى است 
و انتظارات قابل دستیابى و یکنواختى را براى ساختارها، 

فرایندها و خروجى هاى بیمارستان ها تعیین مى کند.
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گزارشگر و نگارنده:
 فریده مکارى، کارشناس ارشد گردشگرى

این روزها بحث گردشگرى سالمت و اثرات فزاینده آن بر روح 
و جسم گردشگران در جاى جاى دنیا بر سر زبان است. در این 
زمینه نه تنها جوامع علمى و آکادمیک، بلکه برگزارکنندگان 
تورهاى خاص نیز بیش ازپیش به فعالیت مشــغول هستند. 
ماهیت شکل گیرى فعالیت ها در گردشگرى سالمت به نحوى 
است که برخالف دیگر گونه هاى سفر، درگیرى کمترى با تغییر 
فصل هاى سال دارد و در هر فصلى قادر به جذب مشتاقان خاص 
خود اســت. در ادامه با تعدادى از افرادى که به صورت مداوم 
طبیعت گردى مى کنند گپ وگفت کوتاهى داشتیم. از دالیل 
آنان پرسیدیم و اینکه سفر به دل طبیعت و روستاها تاکنون چه 
کمکى به سالمت روان آنان کرده است. شاید تجربه هاى آنان 
راه گشاى سفرهاى طبیعت گردى بعدى ما باشد و مسیر شیرین 

لذت بردن از طبیعت را براى ما آگاهانه و کاربردى تر سازد:
هادى. ط، حدود 35 ســال دارد و سال هاست طبیعت گردى 
مى کند. از زمانى که متأهل شــده همراه همســر و فرزندان 
خردسالش تقریباً همه جاى ایران را گشته است و اخیراً سفرهاى 
شخصى و برنامه ریزى شده خود را به خارج از مرزهاى ایران و 
گشت و گذار در طبیعت کشورهاى هم جوار نیز گسترش داده 
است. او از طرفداران سرسخت برخورد مسئوالنه با طبیعت است 
و هر بار سفر مى کند، تالش مى کند ردپاهاى انسانى به جامانده 
از خود و همراهانش در طبیعت را به حداقل برساند. از هادى 
مى پرسم چرا همیشه طبیعت گردى اولین گزینه سفر اوست و 
فرضاً چرا به جاى آن به سراغ جاذبه هاى شهرى، مدرن و حتى 

هیچ وقت حرف یکى از دوستان طبیعت گرد را فراموش نمى کنم که مى گفت ما آدم هاى شهرى روزها غرق دودودم 
مى شویم و شب ها با هجوم امواج مضر از هر سمت به خواب مى رویم. واجب است هر هفته یک بار هم که شده 

روحمان را در هواى پاك طبیعت شست وشو دهیم.
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تاریخى نمى رود؟ پاسخ مى دهد چون من در شهر زندگى مى کنم 
و از محیط آن خسته ام،مى خواهم به جایى بروم که غیرتکرارى و 
متفاوت باشد و بیشترین تفاوت را در طبیعت و بعدازآن هم روستاها 
مى یابم. طبیعت انرژى اضافه مــن را تخلیه و گرچه گاهى تنم را 
خسته مى کند، ولى روحم را آرام مى سازد. روستاها شبیه جایى 
هســتند که در کودکى در آن بزرگ شده ام، با همان صمیمیت و 
بوى کاه گل و کوچه هاى سقف دار و صداى زنگوله گوسفندان. به 
جرأت مى توانم بگویم تاکنون نشده است پس از طبیعت گردى 
تأثیر مثبت جسمى حس نکنم. همسرم نیز در این مسیر هم پاى 
من است. او در نوجوانى منزوى و تنها بوده و با کوهنوردى و سفر 
در دل طبیعت توانسته اســت خودش را تغییر بدهد. هادى در 
ادامه از ماجراى دوستش سخن گفت که به تازگى شکست عشقى 
سنگینى خورده و با توصیه او و انجام تمرین هاى کوه پیمایى توانسته 
بود بر آزارهاى روحى ناشى از این ماجرا غلبه کند. هادى تاکنون 
با آدم هاى زیادى هم سفر بوده و معتقد است قبل و بعد از هر سفر 
مى توان آدم ها را مقایسه کرد و به راحتى متوجه تغییرات مثبت آنان 
شد. او مى گوید ارتباطات انسانى و اجتماعى عمیقى که در سفرها 
به خصوص سفرهاى طبیعت گردى شکل مى گیرد تعجب آور و 

تحسین برانگیز است.
هاجر. الف، کارشناس ارشد باستان شناسى و مدرس گردشگرى 
است. او هم هرماه حداقل یک بار به دل طبیعت پناه مى برد و این 
سبک از گردشــگرى بیش از دیگرگونه ها موردعالقه اوست. او 
معتقد است تنوع زیاد در محیط هاى طبیعى سبب مى شود شما 
هر بار گزینه هاى جدید و غیرتکرارى براى تجربه در اختیار داشته 
باشید. ازنظر او خستگى پس از پیمایش در طبیعت لذت بخش 
است و مى افزاید گاهى احســاس مى کنم همان خستگى، جاى 
ورزش هاى انجام نداده در طول هفتــه را برایم پر مى کند. تصور 
هاجر بر این است که تأثیرهاى مثبت طبیعت گردى بر جسم در 
سفرهاى چندروزه پیمایشى که سبب تقویت تدریجى عضالت 
مى شوند بیشتر است. عالوه بر آن او به تأثیر عمیق طبیعت گردى 
بر بهبود سالمت روان ایمان دارد و آن را بارها تجربه کرده است. 
هاجر مى گوید دالیل زیادى در زندگى ما وجود دارد که مى تواند 
از ما انسان هایى گوشه گیر و دور از جمع بسازد. حتماً هرکدام از ما 
تاکنون با این موارد دست وپنجه نرم کرده ایم و لحظات آزاردهنده و 
سختى را گذرانده ایم. شاید اینکه خودمان در لحظه تصمیم بگیریم 
از الك تنهایى خارج و عازم سفر شویم کمى غیرمحتمل باشد، اما 
اگر نیروى محرکى مثل دوستان نزدیک، همسر و دیگر اطرافیان 
تالش کنند ما را به دل طبیعت ببرند تا به اجبار در محیطى جدید 
و بسیار متفاوت از محل روتین زندگى قرار گیریم، کم کم همه چیز 
را فراموش مى کنیم و نیروى محرك و انگیزه بازگشت به زندگى 
طبیعى درون خود ما شکل خواهد گرفت. ازآن پس ما هر بار خود را 
موظف خواهیم دانست بازهم در برنامه هاى طبیعت گردى شرکت 
کنیم و از روح پاك طبیعت انــرژى بگیریم. ما به طبیعت گردى 
همانند دارویى مسکن و اثربخش هرچند وقت یک بار نیاز خواهیم 

داشت و نباید ارتباط مان را با طبیعت قطع کنیم.
سارا. ع، عکاس و اهل ســفر است. گرچه در سال هاى قبل سبک 
ســفرهاى او عمدتاً درقالب گروه هاى طبیعت گردى و پیمایش 
و اتراق در مناطق بکر طبیعى خالصه مى شــده اســت اما اخیراً 
کم جمعیت تر و هر بار تنها همراه یکى دو نفر از دوســتان خود با 
کوله پشتى سفر مى کند. او هدفش از طبیعت گردى را تغییر داده 
است و این روزها رفتن به روستاها و تجربه زیستن درکنارمردم 
محلى را به کمپ و ماندن در جنگل و دشــت و ســاحل ترجیح 
مى دهد. او مى گوید: در روستا از قوانین دست و پاگیر شهرى، عدم 
اطمینان و اعتماد و تکرارى بودن محیط دور مى شویم و مى توانیم 
با مردم خیلى صمیمانه تــر صحبت کنیم. معمارى روســتاها 
دل نشین است و خلوت بودنشان باعث مى شود آرامش بیشترى 
بگیریم.  درضمن روستاها فضایى امن براى من به عنوان دخترى 
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که تنها سفر مى کند، فراهم مى کنند و من ترجیح مى دهم با ارتباط با 
مردم محلى تنهایى سفرم را جبران کنم. گاهى اوقات حین گپ وگفت 
اشتراکاتى که در عواطف، احساســات و تجربیاتم با آنان پیدا مى کنم 
برایم لذت بخش است و این حس را به من مى دهد که به آنان نزدیکم. 
بیشترین تأثیرى که این سبک سفرها بر من داشته اند بهبود سالمت 
روانى و کسب شادى اســت. نمى توانم بگویم سفرهایم تأثیر جسمى 
مستقیمى بر من داشته اند؛ کما اینکه اگر بدون آمادگى الزم اقدام به 
طبیعت گردى و حتى روستاگردى کنید ممکن است عضالت تان دچار 
گرفتگى و درد و درنهایت آسیب شود. طبیعت گردى صرف گرچه جزو 
فعالیت هاى موردعالقه من بوده است اما االن بیشتر به آن به چشم یک 
فعالیت ورزشى یا تفریحى نگاه مى کنم و گشت وگذار در روستاها بیشتر 

نیازهاى روحى من را اقناع مى کنند.
نمونه هاى زیــادى از تأثیر طبیعت درمانى بر ســالمت روانى و حتى 
جسمى افراد وجود دارد. درمان هاى مبتنى بر طبیعت به عنوان یک 
نوع درمان حمایتى یا کاردرمانى همواره به بیمارانى که از مشــکالت 
روانى رنج مى برند توصیه مى شود. پژوهش گروهى از محققان نشان 
داده است اثرات آرام بخش جسمى و روحى جنگل درمانى حدود سه 
تا پنج روز پس از بازگشت در شخص باقى خواهد ماند. تجارب مبتنى 
بر طبیعت در درمان جانبى سرطان به کار گرفته مى شوند. برنامه هاى 
ماجراجویانه در طبیعت منجر به ایجاد احساسات مثبت در کودکان 
و نوجوانان شــده و احســاس تعلق آنان به گروه را افزایش مى دهد.
منظره درمانى نیــز مى تواند اضطراب هاى شــهرى را کاهش دهد و 
سالمت افراد را بهبود بخشد. در برخى دیگر از پژوهش ها بحث ایجاد 
فضاهاى ســبز-آبى شــهرى که براى ارائه خدمات سالمت جسمى، 
تسکین استرس، برقرارى تعامالت اجتماعى با دیگر افراد و... داغ است، 
به مجموعه آن ها «خدمات اکوسیستم فرهنگى» گفته مى شود. الزم 
به ذکر است، کیفیت محیط طبیعى، فاصله آن از محل زندگى شخص، 
وسعت و نوع آن نیز در این زمینه تأثیرگذار است. گرچه در کشور ما به 
طبیعت گردى عمدتاً به چشم تفریحى مفرح در اواخر هفته یا ایام تعطیل 
نگاه مى شود و بسیارى از اثرات آرام بخش و درمانى آن کمتر آگاه هستند، 
بااین حال برخى از افراد نیز اثرات آن را به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه 
احساس کرده اند. جهت دهى درمانى به برنامه هاى گردشگرى طبیعت 
و بوم گردى به ما کمک مى کند اثرات روح بخــش و عمیق ارتباط با 
طبیعت، روستاها و مناطق بکر بدون آلودگى را بیش ازپیش لمس کنیم 
و با آگاهى هرچه بیشتر از نحوه تعامل طبیعت با جسم و روح مان، یک 

تجربه درمانى متفاوت، تسکین بخش و مؤثر داشته باشیم.
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کروستینى در زبان ایتالیایى به معنى تست کوچک و شامل یک ورقه نان تست یا گریل شده 
است. براى تهیه کروستینى اغلب نان چاپاتا به کار مى رود و با روغن زیتون، نمک و فلفل مزه دار 
مى شود. پایه اصلى همان برشته کردن نان در فر است و مواد روى این نان مى تواند به عنوان مثال 
لوبیا، ماست چکیده، پنیر خامه اى یا پنیر بز، ساالد الویه، بورانى اسفناج، بادمجان یا هر ترکیبى از گوشت 

و سبزیجات و حبوباتى باشد که دوست داریم.

کروستینی ایتالیایی
روژینا خدارحمى روزبهانى
پروفسور محمد فضیلتى

ا  ا ر  رفته ا کتا ا بر
ا ار  رابربی ل ع
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مواد الزم
نصف قاشق چاى خورى نمک؛
نصف قاشق چاى خورى فلفل سیاه؛

دو عدد گوجه فرنگى کوچک؛
یک عدد پیاز کوچک.
براى کرم روى نان:

300 گرم سالمون دودى؛
روغن زیتون؛

75 گرم پنیر خامه اى؛
یک قاشق غذاخورى آب لیمو تازه؛

یک قاشق چاى خورى رب گوجه فرنگى؛
یک عدد نان باگت بزرگ؛

یک قاشق غذاخورى کیپر ریز خردشده.
طرز تهیه

گوجه فرنگى و پیاز را ریز خرد و در یک کاســه 
باهم مخلوط مى کنیم و نمک و فلفل مى زنیم و به مدت 
پانزده دقیقه کنار مى گذاریم. پنیر خامه اى، آب لیمو، 
کیپر و رب گوجه فرنگى را مخلــوط مى کنیم. در این 
مرحله کرم روى نان آماده اســت. نــان باگت را برش 
مى زنیم و دو طرف آن را روغن زیتون مى زنیم و به مدت 
چهار دقیقه در یک تابۀ  بزرگ حرارت مى دهیم تا تست 
شود (هر طرف دو دقیقه). شــما مى توانید با استفاده 
از تســتر نان، نان را تســت کنید. روى نان تست شده 
مخلوط کرم مى زنیم و روى آن پیاز و گوجه مى ریزیم. 
سالمون ها را برش مى زنیم و روى هر نان تست چندتکه 

سالمون قرار مى دهیم
سالمون نوعى ماهى روغنى اســت. گوشت آن سفت 
و پرچرب بوده و چربى در تمام قســمت هاى گوشــت 
پراکنده است. چربى این آبزى همچون ماهى تن از نوع 
غیراشباع و حاوى اسیدهاى چرب امگا 3 است. پروتئین 
آن باکیفیت و حاوى اســیدهاى آمینه ضرورى است. 
ریزمغذى هایى چون ید، کلسیم، فسفر، سلنیوم، آهن، 
سدیم، پتاسیم و ویتامین هاى A ،B12 و D در گوشت 
آن به وفور یافت مى شود. گوشت سالمون به دلیل وجود 
برخى رنگ دانه هاى کاروتنوئیدى به این رنگ گرایش 
یافته است. این رنگ دانه ها، آنتى اکسیدان هاى قوى و 
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فعالى هســتند که با ورود به بدن موجب رشد و سالمت 
سلول و بافت هاى بدن شده و با جذب رادیکال هاى آزاد 
مضر که براثر فعل وانفعال هاى شــیمیایى در بدن ایجاد 
مى شــوند از تخریب و تکثیر بیش ازحد ســلول و ایجاد 
تومورهاى ســرطانى جلوگیرى مى کننــد. مصرف این 
ماهى به خصوص براى پیشگیرى از ابتال به سرطان سینه 
توصیه مى شود. سرشار از ماده اى معدنى به نام سلنیوم 
است. سلنیوم این ماهى از ماهى تن و هرینگ باالتر است 
و با تقویت سیستم ایمنى بدن، خطر عفونت ها را کاهش 
مى دهد و به دلیل داشــتن امگا 3 قابل جذب، خاصیت 
ضدالتهابى داشــته و اثر مطلوبى بــر کاهش دردهاى 
مفصلى و روماتیســمى دارد. این اسید چرب ضرورى با 
گشــادکردن عروق خونى و ایجاد تعادل در میزان فشار 
و چربى خون خطر بروزحمله قلبى را کاهش و شــانس 
زنده ماندن بعد از ســکته قلبى را افزایش مى دهد. این 

ماهى یکى از بهترین منابع غیرلبنى ویتامین D اســت. 
میزان ویتامین D آن از دیگر ماهى ها باالتر اســت و به 
جذب کلسیم و رســوب مواد معدنى به داخل سیستم 
اسکلتى کمک مى کند. ویتامین B12 آن کم خونى همراه 
با عوارض عصبى را التیام  مى بخشد و میزان ید آن که از 
میگو، گوشت قرمز و مرغ بیشتر است، براى سنتز (تولید) 

هورمون هاى تیروئیدى نافع است.
نکات کلیدى

برخى از انواع سالمون حاوى ســطوحى از جیوه 
هســتند؛ اما درکل ســطح جیوه در این ماهى پایین یا 
هم سان با ماهى هاى دیگر اســت. به دلیل آنکه سالمون 
یکى از پرچرب ترین انواع ماهى هاســت، براى اشخاصى 
که قصد کاهش وزن دارند، مناسب نیست. میزان سدیم 
این ماهى در مقایسه با آبزیان دیگر درصدى باالتر است و 

بیماران مبتال به پرفشارى خون باید در مصرف آن 
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 OABAB محتاط باشند. مصرف این ماهى براى دارندگان هر چهار گروه خونى
مفید اســت. ِکیپر (caper) یک میوه متداول در غذاهاى مدیترانه اى،  قبرس  و 
ایتالیاســت که در ایران به آن گلک مى گویند. کیپر از گیاهان ســنتى مناطق 
مدیترانه به حساب مى آید که البته در بیشتر نقاط ایران هم پیدا مى شود. کیپر 
یک جزء جدانشدنى از غذاهاى ایتالیایى به خصوص غذاهاى سیسیلى و جنوب 
ایتالیاست. از کیپر به وفور در انواع ساالدها، ساالدهاى پاستا، پیتزا،  خوراك هاى 
گوشتى و انواع سس هاى پاستا استفاده مى شــود. این میوه کاربرد فراوانى در 

انواع ترشى ها نیز دارد.
 خواص درمانى کیپر

 کیپر بر کاهش نفخ تأثیر داشــته و خاصیت ضدرماتیسمى دارد و جهت 
درمان تصلب شرایین و ازبین بردن عفونت کلیه به کار مى رود.

مصارف آن در رفــع آب آوردن (hydropisie)، باال بــردن مقاومت بدن در برابر 
ســرماخوردگى، اثر بر انگل لیشــمانیا، اثر ضدمیکروبى، اثر ضدالتهابى، رفع 
کم خونى و رنگ پریدگى دختران جوان، رفع ضعف عمومى همراه با ضعف اعصاب 
و همچنین در نقرس معمول بوده و مطالعات جدید، اثر مفید آن را در هیسترى 

و حاالت عصبى دیگر تائید کرده است.
 احتیاط

 افرادى که مشکل فشارخون دارند در مصرف کیپر کنسروى احتیاط کنند 
و قبل از مصرف براى یک ســاعت آن را در آب خیس دهند تا کمى از نمک آن 

شسته شود؛ همچنین کیپر مى تواند سرماخوردگى را درمان کند.
**محققان آمریکایى ثابت کرده اند که روغن زیتون صددرصد طبیعى داراى 
خواص ضدالتهابى مشابه ایبوپروفن است. پولیفنول هاى موجود در روغن زیتون 
مانند هورمون هاى واقعى عمل مى کنند؛ براى همین باعث تقویت استخوان ها 
مى شــوند. درواقع در جریان هضم غذا پولیفنول هاى روغن زیتون، کلســیم و 
ویتامین D را جذب مى کنند و ســپس آن ها را به استخوان هاى ما مى رسانند. 
براى همین توصیه مى کنیم زنان باالى 45 ســال که بیشتر در معرض پوکى و 

شکستگى استخوان قرار دارند حتماً از این روغن استفاده کنند.
 اگر مشکل هضم غذا و یبوست دارید به سراغ روغن زیتون بروید. روغن زیتون 

همچنین از تشکیل سنگ کلیه و مثانه جلوگیرى مى کند.
روغن زیتون میزان کلسترول بد خون(LDL) را پایین مى آورد. مى پرسید چرا؟ 
به خاطر اینکه سرشار از اســید اولئیک از خانوادة امگا 9 هاست. امگا 9 نقش 
مهمى در پیشــگیرى از بیمارى هاى قلبى عروقى ایفا مى کند؛ به خاطر اینکه 
باعث افزایش میزان کلسترول مفید (HDL) و کاهش کلسترول بد خون مى شود. 
توصیه مى کنیم روغن زیتون را به همراه روغن کلزا، روغن گردو و روغن انگور 
که سرشار از اسیدهاى چرب امگا 3 هستند، مصرف کنید. در این صورت خواص 

ضدکلسترولى آن بیشتر مى شود.
** کسانی که بیماري قند دارند پیاز خام را در برنامه غذایی خود قرار دهند.

 کسانی که قند خون شــان کمتر از حد طبیعی است از خوردن پیاز خودداري 
کنند.

 براي رفع بوي پیاز بعد از خوردن کمی گردو، دارچین یا جعفرى بجوید.
 کســانی که دچار ورم هاي مفصلی به خصوص ساق پا هســتند از شربت پیاز 

به خصوص خود پیاز استفاده کنند.
 کسانی که دستگاه هاضمه ضعیفی دارند کمتر پیاز استفاده کنند.

 پیاز براي بیماران ریوي و داراى عفونت مفید است.
 کسانی که می خواهند چربی خون شان کم شود روزانه 60 گرم پیاز خام بخورند.

**گوجه فرنگى از دسته سبزیجات سرد است. از خوردن گوجه به صورت نارس 
اجتناب کنید؛ زیرا داراى ماده سوالنین اســت. این سبزى براى تقویت بینایى 
بسیار مفید و مؤثر اســت؛ همچنین به رشد و ترمیم استخوان ها به خصوص در 
کودکان کمک زیادى مى کند. کســانى که دردهاى عصبى دارند، مى توانند با 

مصرف این میوه تا حد زیادى درد خود را تسکین دهند.
 کســانی که بیماري قند دارند روزي یک لیوان یا دو لیــوان آب گوجه فرنگی  

به مدت چهار روز در ماه (هفته اى یک روز) بخورند.
 ســعی کنید با غذاهــاي نشاســته اي گوجه فرنگــی بخورید؛ چــون باعث 
زودهضم شدن آن ها می شــود. افراد چاق براي کم شــدن وزن خود می توانند 

صبحانه از نان جو همراه با گوجه فرنگی خام استفاده کنند.

Se
pa

ha
n 

to
ur

ism
 m

ag
az

in
e

5
* آذر 1396/ شماره پانزدهم *



کوله پالس

ف  ش

Sepahan 
tourism 

magazine

   اینفوگرافیک
  اخبار گردشگرى

 

KOOLEH  Plus



56
* آذر 1396/ شماره پانزدهم *

ر ردش ا  ن ا  را ادداش 

اگر می خواهید سالمت 
Áانید به ایران سفر نکنید!

مرضیه فرزانه
راهنماى تور و کارشناس ارشد گردشگرى

این جمله اى است که یکى از توریست ها به شوخى گفت و دلیل خوبى براى آن داشت.
براى آخرین شب  یک گروه ایتالیایى شام خداحافظى برنامه ریزى کرده ام و غذاهاى مختلف ایرانى روى میز چیده شده است: 

مرغ شکم پر، ماهى، شیشلیک و...
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یکى از خانم ها که پزشــک هم هســت ابتدا با ســاالد بار و 
پیش غذاى محبوب ایرانى، کشک بادمجان شام خود را شروع 
مى کند و کمى بعد عقب مى نشیند. نگاهش همچنان روى میز 
غذاست و روى خوردنى هاى وسوسه انگیز دور مى زند! مى گوید 
خیلى دلم مى خواهد بخورم، ولى نگران وزنم هستم. کمتر از 
یک دقیقه بعد، از ظرف شیشلیک یکى برمى دارد و مى گوید: 
«فقط همین یک تکه!» انفجار خنده بقیه توریست ها خودش 
را هم به خنده مى اندازد! یکى دیگر از خانم ها که سوئیســى 
است ولى با همین گروه براى سفر به ایران همراه شده به من رو 
مى کند و مى گوید: از اولین روز سفر تا حاال کارش همین بوده 
است، اولش مى گوید: «خوردن کافیه، چاق میشم» و کمتر از 
یک دقیقه همین جمله اخیر را تحویل مان مى دهد: «همین یه 

تیکه، همین یه ذره!»
بقیه هم حرفش را تائید مى کنند؛ حتى خود خانم دکتر! که 
دنباله حرف دوســتش را مى گیرد و مى گوید: «آخه غذاهاى 
ایرانى واقعاً خوشمزه هستند! من در این سفر فکر کنم حداقل 

دو کیلو اضافه کرده باشم.»

  النا، تورلیدر ایتالیایى مى گوید: مرضیه ایتالیا بهترین غذاها 
را در دنیا داره و وقتى یک ایتالیایى به تو مى گه غذاهاى ایرانى 
واقعاً خوشمزه هستند تو باید باور کنى! هرچند در حرفى که زد 
خودشیفتگى موج مى زد ولى تعریف ظریفى که از خوردنى هاى 

ایرانى در آن بود باعث شد از حرفش خوشم بیاید.
یک روز دیگر با یک زوج دوست داشــتنى لهستانى که ساکن 
لندن هستند. در رستوران سنتى نشسته ایم و غذا سر سفره 
مى آید. مونیکا که مثل خودم خوش اشتها و غذاباز است، تندتند 
شروع به عکس گرفتن مى کند و با اشتیاق عکس هایى را که 
گرفته به من نشان مى دهد. درحالى که خنده پهناى صورتش را 
پرکرده با هیجان مى گوید مى خواهم این عکس را با این کپشن 
به اشتراك بگذارم: اگر فکر مى کنید غذاهاى خوشمزه خورده اید 
تاکنون به ایران سفر نکرده اید! به نظر من خیلى خالقانه بود، 
به خودش هم همین را گفتم. مونیــکا ادامه داد: «در نگاه اول 
غذاهاى ایرانى خیلى ساده هستند. یه چیزى مثل کباب قبل از 
اینکه بخورى با خودت مى گویى خوب این فقط کبابه؛ ولى وقتى 

از آن مى چشى طعم و مزه آن تو را شیفته  خودش مى کند! »

ازاین دست تعاریف زیاد شنیده ام. یکى از کارهایى که همیشه 
سعى مى کنم در اجراى تورها براى آن  وقت بگذارم رعایت تنوع 
انتخاب کردن انواع غذاهاى ایرانى در رستوران ها و دادن این 
فرصت به توریست هاست که غذاهاى مختلف ایرانى را امتحان 
کنند. به طورمعمول آخرین روز سفر، یکى از خاطرات خوبشان 
از ایران غذاهاى لذیذ ایرانى است. هرچند عنوان این یادداشت 
تنها براى نشان دادن جذابیت هاى خوراك ایرانى است اما شاید 
بد نباشد در زمینه غذاهاى ایرانى و گردشگرى غذا و معرفى آن 
کمى خالق تر عمل کنیم و راه هاى بهترى براى درآمدزایى از 
این راه پیدا کنیم. بعضى گردشگران تمایل زیادى به امتحان 
کردن غذاهاى ما دارند؛ ولى بنا به دالیلى از مصرف مقدار باالى 
کالرى و چربى معذور هستند. رستوران هاى معدودى هستند 
که این مشکل را به گونه اى حل کرده اند؛ ولى اصالً کافى نیست 
و همچنان نیاز به آموزش و سرمایه گذارى در این زمینه احساس 

مى شود.
 آن موقع به جرأت مى توان به گردشــگران گفت: « به ایران 

خوشمزه و سالمت سفر کنید.»
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ممنوعیت کشیدن سیگار در فرودگاه برای جذب 

گردشگر بیشرت
در میـان 50 فـرودگاه شـلوغ دنیـا، در 23 فـرودگاه قوانیـن نکشـیدن 
سـیگار به منظـور جـذب گردشـگر بیشـتر، اعمـال مى شـود. بـا توجـه به 
گـزارش جدیـدى کـه حاکـى از آن اسـت کـه در 23 فـرودگاه سیاسـت 
سـیگار نکشـیدن داخـل فـرودگاه اعمال مى شـود، بایـد گفـت مسـافران و کارمندان 
46درصـد از شـلوغ ترین فرودگاه هـاى دنیـا از قرارگرفتـن در معـرض دود غیرمسـتقیم 
در امـان هسـتند. به جـز ایـن فرودگاه هـا، 27 فـرودگاه شـلوغ دنیـا هـم فقـط در مناطـق 
تعیین شـده خـاص از جملـه اتاق هـاى سـیگار، رسـتوران ها، کافه هـا، کلوب هـاى ایرالین ها 
یـا جاهایـى کـه تهویـه هـوا وجـود دارد اجـازه سـیگار کشـیدن مى دهنـد. مرکـز کنترل و 
پیشـگیرى بیمـارى (CDC) بـراى نخسـتین بـار بـه مطالعـه  سیاسـت هاى ضدسـیگار در 
فرودگاه هـاى جهـان پرداخته اسـت. بیش از 2٫7 میلیارد مسـافر سـاالنه از فرودگاه هایى که 
در ایـن مطالعـه مشـمول شـده بودنـد، عبور مى کننـد. فرودگاه ها تنهـا در صورتـى به عنوان 
مراکز اعمال سیاسـت هاى ضدسـیگار در نظر گرفته شـده اند که کامًال سیگارکشـیدن را در 
تمامـى مکان هـاى داخلـى ممنـوع اعـالم کرده باشـند. این مطالعـه که به مطالعه  سیاسـت 
فرودگاه هـا در سـال 2017 پرداخـت، متوجـه شـد اختالف هـاى چشـمگیرى در وضعیـت 
سیاسـت فرودگاه ها بسـته به منطقـه آن ها وجـود دارد؛ به طورمثـال، 78درصـد (14 از 18) 
فرودگاه هـاى شـلوغ واقـع در منطقـه آمریکاى شـمالى سیاسـت ضدسـیگار دارنـد و این در 
حالـى اسـت کـه در اروپـا ایـن رقـم 44درصـد (4 از 9) اسـت. در آسـیا، 18درصـد (4 از 
22 مـورد) شـلوغ ترین فرودگاه هـا سیاسـت ضدسـیگار دارنـد کـه هـر چهـار فـرودگاه واقع 
در چیـن هسـتند.در مطالعـه اى کـه قبـًال انجـام شـده بـود، CDC اعالم کـرده بود کـه دود 
غیرمسـتقیم مى توانـد در فرودگاه هـا از قسـمت هاى تعیین شـده بـراى سـیگار کشـیدن به 
دیگـر قسـمت هاى سـیگار ممنوع برسـد و به ایـن ترتیب مسـافران و کارمندانى که سـیگار 

نمى کشـند، درمعـرض دود قـرار خواهند داشـت.
«دکتر برایان کینگ»، معاون بخش تحقیق سیگار و سالمت این سازمان، گفته بود:

جـدا کـردن کسـانى کـه سـیگار نمى کشـند از کسـانى کـه مى کشـند، تمیزکـردن هـوا و 
برقرارکـردن سیسـتم هاى تهویـه هـوا در سـاختمان ها نمى توانـد غیرسـیگارى ها را از قـرار 

گرفتـن در معـرض دود غیرمسـتقیم نجـات دهـد.
تخمیـن زده مى شـود هـر سـال در ایاالت متحـده 34 هـزار نفـر از بیمارى هـاى قلبـى و 
7300 نفـر از سـرطان سـینه جـان خـود را از دسـت مى دهند که دلیـل آن مربـوط به دود 

غیرمسـتقیم است.
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رئیس سازمان میراث فرهنگی در دوازدهمین جلسه 

ستاد برنامه ریزی و اجرایی خبر داد:

افتتاح رسمی رویداد «تبریز 

۲۰۱۸» با حضور رئیس جمهوری 

در ایام نوروز
و  صنایع دسـتى  میراث فرهنگـى،  سـازمان  رئیـس 
گردشـگرى گفـت: «مسـیر گردشـگرى بهتریـن مسـیر بـراى 
دسـتیابى به توسـعه اقتصادى اسـت و موجبات توسـعه کشورها 
را فراهـم مى کنـد، این روزها در کشـور ما هـم کمابیش به حوزه 
گردشـگرى پرداختـه مى شـود؛ امـا با توجـه به ظرفیت هـا، آنچه 
امـروز وجـود دارد بـا ظرفیت هـاى موجـود قابل قبـول نیسـت.» 
او تصریـح کـرد: «درحال حاضـر چهارمیلیـون و 900 هـزار نفـر 
گردشـگر ورودى بـه کشـور داریـم کـه بیشـتر این گردشـگران، 
گردشـگران مذهبـى هسـتند. ایـن رقـم بـراى کشـور قابل قبول 
نیسـت و امیدواریـم این حـوزه جایگاه خـودش را پیدا کند؛ البته 
امروز شـاهد هسـتیم کـه توجه همه بـه این بخـش افزایش پیدا 
کـرده اسـت.» معـاون رئیس جمهـورى ادامـه داد: «ایجاد شـغل 
و کسـب درآمـد در حـوزه گردشـگرى بـا منابـع کـم و در زمـان 
کوتـاه ممکـن اسـت، صنعـت گردشـگرى بنا بـر اعالم سـازمان 

جهانى گردشـگرى جایگاه سـوم اقتصـاد جهانـى را دارد و به ازاى 
هـر یـازده شـغل یک شـغل مربوط بـه حوزه گردشـگرى اسـت. 
ایـن صنعـت داراى بعـد اجتماعـى و بعد اقتصادى اسـت و توزیع 
عادالنـه ثـروت را به دنبـال دارد.» او ادامـه داد: «زمـان زیـادى را 
بـراى رویداد «تبریز 2018» از دسـت داده ایـم و االن باید جبران 
کنیـم. نگاه هـا باید اصالح شـود و از این فرصـت بین المللى براى 

معرفـى ظرفیت هـاى کشـور و این اسـتان اسـتفاده کنیم.»
مونسـان گفـت: «افتتاح رسـمى رویـداد «تبریـز 2018» در ایام 
عیـد نـوروز و بـا حضـور رئیس جمهورى صـورت مى گیـرد؛ البته 
برنامه هـا از آغـاز سـال 2018 آغـاز مى شـود و مـا باید تـا آن روز 
تمـام اقدامـات را سـامان دهى کنیـم.» معـاون رئیس جمهـورى 
ادامـه داد: «برندینـگ و مارکتینـگ در همـه حوزه هـا به ویـژه در 
حـوزه گردشـگرى مهـم اسـت. بناهـاى تاریخى مهمـى در تبریز 
وجـود دارد کـه بایـد با سـرعت بـه  فضـاى اقامتى و گردشـگرى 
تبدیل شـود و امیدواریم از ظرفیت مناطق آزاد هم در این راسـتا 
کمـک بگیریـم. برنامه اى بـراى روزهـاى گردشـگرى در معاونت 
گردشـگرى سـازمان میراث فرهنگى، صنایع دسـتى و گردشگرى 
در حـال تدوین اسـت. بخـش خصوصى باید در ایـن حوزه درگیر 
شـود، مـا مسـیرها را بـراى حضور جـدى بخش خصوصـى آماده 

مى کنیـم.»

رئیس سازمان میراث فرهنگی در دوازدهمین جلسه 

ستاد برنامه ریزی و اجرایی خبر داد:

افتتاح رسمی رویداد «تبریز 

۲۰۱۸

در ایام نوروز
و  صنایع دسـتى  میراث فرهنگـى،  سـازمان  رئیـس 
گردشـگرى گفـت: «مسـیر گردشـگرى بهتریـن مسـیر بـراى 
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 (UNWTO) سازمان جهانی گردشگری
برندگان و فینالیست های جوایز 

مسابقه ۲۰۱۸ را اعالم می کند

همراهـى  بـا   UNWTO جوایـز  مراسـم  چهاردهمیـن 
نمایشـگاه بین المللى گردشـگرى (FITUR) در مادرید اسپانیا 
در مـاه ژانویـه سـال 2018 برگـزار خواهـد شد.سـازمان جهانـى 
گردشـگرى، برنده هـاى جایـزه اودیسـه (Ulysses) و جایـزه اخالق 
UNWTO را بـه همـراه چهـارده فینالیسـت چهاردهمیـن مراسـم

UNWTO Awards (مراسـم سـازمان گردشـگرى جهان که جوایزى 

بـه نوآوران در صنعت گردشـگرى اهدا مى کننـد) اعالم مى کند. این 
مراسـم در ژانویـه 2018 (دى مـاه 1396) در شـهر مادریـد هم زمان 
بـا نمایشـگاه بین المللـى گردشـگرى (FITUR) برگزار مى شـود.قبل 
از اهـداى جوایـز، فینالیسـت ها پروژه هـاى خـود را بـراى حاضریـن 
ارائـه خواهنـد داد. جوایـز این مراسـم در جهت قدردانـى از نفرات و 
سـازمان هایى اهدا مى شـود که دسـتاوردهاى نوآورانه اى در راستاى 
پیشـرفت گردشـگرى داشـته اند؛ به نوعـى کـه از محیط زیسـت و 
فرهنـگ بومـى نیـز حفاظـت کنند. برنـدگان ایـن جوایز بر اسـاس 
قوانیـن سـازمان گردشـگرى جهانـى مبتنـى بـر رعایـت اخالقیات 
گردشـگرى و همچنیـن بـا هـدف بـه حداقل رسـاندن آسـیب هاى 
گردشـگرى بـر محیط، تعیین مى شـوند.از بین 128 پـروژه اى که از 
55 کشـور مختلـف بـراى این جایـزه تالش کردنـد، چهـارده پروژه 
بـه عنـوان فینالیسـت هاى نـوآورى در گردشـگرى انتخـاب شـدند. 

برنـدگان طـى مراسـم UNWTO awards اعالم خواهند شـد.

سازمان جهانی گردشگری (
برندگان و فینالیست های جوایز 

جوایـز  مراسـم  چهاردهمیـن 
نمایشـگاه بین المللى گردشـگرى (

در مـاه ژانویـه سـال 
گردشـگرى، برنده هـاى جایـزه اودیسـه (
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عروسک های قجری حفاظت و 

مرمت می شوند
طرح مطالعه، حفاظــت و مرمت تعــدادى از 
عروسک هاى شاخص از مجموعه موزه عروسک 
و اسباب بازى کاشان که از قدیمى ترین آثار موزه 

و متعلق به دوره قاجار است، آغاز شد.
به گزارش خبرگزارى مهر، به نقل از روابط عمومى 
پژوهشگاه میراث فرهنگى و گردشگرى، فاطمه 
على میرزایى، کارشناس بخش بافته پژوهشکده 
حفاظت و مرمت آثار تاریخى- فرهنگى با اعالم 
این خبر گفت: در این فرایند ابتدا عروسک ها از 
نظر ســابقه تاریخى، مواد و روش هاى ساخت با 
کمک روش هاى آنالیز آزمایشگاهى و دستگاهى 
مورد بررسى قرار گرفته و در ادامه با انتخاب روش 
برخورد مناســب و درنظرگرفتن مبانى حفاظت 
خاص این گروه از آثار عملیات حفاظت و مرمت 

آن ها آغاز مى شود.
به گفته این کارشناس،   این طرح به دلیل جنسیت و کیفیت ارزشى متفاوت آثار، از جمله طرح هاى منحصربه فردى است که در پژوهشکده حفاظت و مرمت انجام مى شود. امیر 
سهرابى، مدیر موزه عروسک و اسباب بازى کاشان نیز در این رابطه گفت: عروسک ها از سه مجموعه موزه که نیاز به رسیدگى و حفاظت اضطرارى داشتند انتخاب شده اند. وى 
افزود: یکى از سه مجموعه مورد اشاره  در حال حاضر قدیمى ترین مجموعه عروسک هاى خیمه شب بازى در ایران مربوط به دوره قاجار به حساب مى آید که به نظر مى رسد از 
جنس مواد متداول ساخت عروسک در این دوره مانند خمیر مقوا نیستند. او تصریح کرد: از این رو اقدامات حفاظتى و مرمتى و مطالعات انجام شده توسط پژوهشکده حفاظت و 
مرمت با فراهم کردن شرایط پایدار با قابلیت نمایش مناسب براى این آثار، باب تازه اى در شناسایى فن ساخت و مواد به کار رفته در آن ها   خواهد گشود. این طرح در بخش مطالعات 

پژوهشى با حمایت پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخى- فرهنگى پژوهشگاه میراث فرهنگى و گردشگرى  و در بخش اجرایى با پشتیبانى اداره کل موزه ها انجام مى شود.
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We have all may heard 
many times the name 
of Rudkhan Castle in 

Fuman, Gilan Province, and even 
we may have had trip to Gilan 
Province to visit this castle. In 
this article I am not intended to 
introduce Rudkhan Castle, but I 
am going to write about Markouh 
Castle, located at top of Ramsar, 
and although the beauty and pure 
nature of this castle is as attractive 
as Rudkhan castle, but unfor-
tunately it is less known among 
tourists. 
Markouh Castle located at top 
of Markouh Mountain, Ramsar 
district. It is one of the historical 
castles in Mazandaran Province 
registered in national heritage list 
by 2000. It was a strategic castle 
used for military purposes in 9th, 
12th, and 14th centuries. Dur-
ing Islamic era, it was used as a 
military base against invasion of 
enemies. Name of the castle was 
taken from the mountain it is lo-
cated upon, Markouh Mountain. 
Markouh is a name of a village lo-
cated at foothills of this mountain 
as well. Some believe that name of 
the mountain is due to existence of 
high numbers of various snakes in 
this mountain (in Persian the word 
Mar means “snake”, and the word 
Kouh means “mountain”), and 
by considering local dialect, the 
use of Persian word “Mar” was 
not common in that era. Others 
believe that, people of this region 
were not yet became Muslims 
by 9th century, and they were 
faithful to Mithraism religion. 
Words such as “Mar”, and “Ma-
har” are some forms of the word 
“mother” in this region dialect. 
Regarding many words use in 
this region, many of them have 
rooted to Mithraism, so we can 
argument that the word “Mar” 
(means mother) has also rooted to 
Mithraism represents this moun-

tain a holy place in that era. It is not 
far from mind that at the begin-
ning this castle was a temple or a 

holy place, and then it turned to 
a castle. We have to pass many 
stairs, about 311 stairs, to reach 
the castle at top of the mountain; 
in comparison with Rudkhan Cas-
tle, this one has less stairs. While 
passing stairs, there are types of 
shrubberies, and evangelical, 
oak, and medlar trees, and box 
plants in that nature. The castle 
located in an altitude of 216m 
from sea level. There is no exact 
time about the construction of this 
castle, but referring to historians 
mentioned the existence of this 
castle during 9th century, and also 
the similar architectural style with 
other building of 9th century, for 
example Babak Castle, it would 
be possible to guess the date of its 
construction. In the history book 
of “Zobdeh al-Tavarikh”, written 
by Mohammad Mohsen Mostofi 
in early 18th century, the name 
of this castle is mentioned. In ad-
dition, in history book of “Jami’ 
al-tawarikh”, written by Rashid-
al-Din Hamadani in the beginning 
of the 14th century, events of the 
year 1141 happened in this castle 
and it concurred by   Isma’ilian 
were mention in this book. Mark-
ouh castle has an area of about 600 
square meters and from that huge 
magnificent architecture just 4 

side walls and its watching tow-
ers are remained. Material used 
in construction of this castle are 

mainly stone, mortar, and plaster 
of lime and ashes or sand. Its in-
ternal space is in such a way that 
it could accommodate a hundred 
solders. It has 17/70m length, 
2/50m depth, and height of 6/30m 
in eastern side, and the length of its 
western side wall is about 14/80m. 
Northern side is divided into two 
sides because of a stone lies along 
this part: northwest side with 
14/80m length and northeast side 
with 15m length. The strategic 
position of the castle is in such a 
way that it has 360 degree watch. 
On this castle to the north the sea, 
to the east the city of Tonekabon, 
to the west the city of Ramsar, 
and to the south Alborz mountain 
range are easily visible. Upon this 
castle, you can enjoy watching a 
wide landscape and deeply feel 
the the majesty of creation. There 
is an underground tunnel in this 
castle that reaches to a garden near 
the seashore, Shamshiri Garden, 
and it was used as emergency es-
cape. Many people who recently 
wanted to inter this tunnel were 
failed because of the existence of 
reptiles and some legendry spells. 
Currently, the entrance path of this 
tunnel is blocked in the castle. Of 
course, based on some research 
done recently, it was found out 

that there was no tunnel in this cas-
tle, and above mentioned tunnel 
was just a whole used for supply-

ing water. Unfortunately, many 
structures of this castled had been 
ruined, but seeing remnants of 
the castle with its winding stairs 
and beautifully scenery, make an 
indescribable moment for every-
one, and when reach to the castle, 
you have a painting board of azure 
sky, blue sea, green lands and the 
castle itself in front of your eyes, 
all make you thrill and joyous mo-
ment above there. It is interesting 
to note that, like old times there is 
a male guide guarding the tower 
and provide required information 
for every visitor. 
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Intersection of Health and Tourism, Isfahan 
Healthcare City

Isfahan Healthcare City project 
run by Isfahan City Center ex-
ecutives using common resources 
of domestic and foreign invest-
ments is being implemented in 
Aghababaei Expressway, Isfahan 
Province. Executive operations of 
this project began on April 2012 
along with Isfahan City Center 
project in line with the country’s 
major development purposes and 
the vision of Iran 2021 are in pro-
gress. Service range of Healthcare 
City would be both national and 
regional. Although this project is 
being implemented due to central 
location and tourism attraction 
of Isfahan, and naturally these 
services would be more comfort-
ably accessible to Isfahanians, but 
its national and regional usage is 
considerably important. 
This great city with area of 45,000 
square meters include 36 spe-
cialized clinic and 25 paraclini-
cal units grantee 3500 direct job 
opportunity. This amount of job 
creation is exactly what tourism 
needs for its boost and develop-
ment.
Isfahan Healthcare City is aimed 
to become a widely-known inter-

national medical complex offer-
ing high quality clinical, health, 
and education services. Mission of 
Isfahan Healthcare City is to cre-
ate a high quality base for present-
ing healthcare services, medical 
and health education and research 
within the regulation framework 
of the country. 
This town has four main phase. 
The first phase has been recent-
ly came to operational phase 
by the presence of the Ministry 
of Health-Dr. Ghazizadeh- by 
August 2017, comprised of spe-
cialized clinics, medical offices, 
medical stores, and organic res-
taurants. Second phase is going 
to be a comprehensive radiation 
hub comprised of a conference 
hall and vast laboratory center 
for PET scan, CT scan and MRI 
amongst others. Third phase is go-
ing to be the general hospital of this 
town of healthcare and comprised 
of several specialized hospitals 
with about 1,000 beds. And the 
final phase will be capped by con-
structing a 12-story four-star hotel 
measuring 12,500 square meters 
in area.
Health tourism around the world 

face a turnover of $150 billion and 
it is one of the good investments in 
Iran, according to Dr. Ghazizadeh. 
What is lies in the Healthcare City 
is comprehensive boost in tour-
ism industry, something that not 
only Isfahan, but also the country 
of Iran as a whole, is strongly de-
manded. 
Healthcare City is a special privi-
lege for metropolis of Isfahan, and 
the Arab and Islamic countries can 
be the target of health tourism in 
Isfahan, according to Seyyed Abd 
Al-Vahhab Sahlabadi, the head 
director of Isfahan Chamber of 
Commerce. 
The Healthcare City is going to 
build in the vicinity of the third 
urban traffic ring of Isfahan; 
therefore, in addition to providing 
citizens with access, nearby towns 
can easily benefit from the medi-
cal facilities of this center. In this 
regard, concerns of the medical 
community in this center should 
be considered in order to achieve 
purposes such as reducing doc-
tors’ offices in Shamsabadi and 
Amadegah streets of Isfahan, and 
subsequently reducing traffic 
stream from the city of Isfahan. 

Healthcare City is a unique project 
in the country that the main goal 
of its construction is providing 
national and regional services to 
health tourism and reducing the 
traffic load and urban travels in the 
city of Isfahan. Mayor of Isfahan, 
Dr. Mehdi Jamalinezhad, consid-
ers one the main goals of this cent-
er is to be accepting patients from 
neighboring countries and other 
cities of Iran, in the form of health 
tourism, and in this regard he be-
lieves that this project by receiving 
international standards and have 
the most experienced domes-
tic and foreign physicians such 
as Professor Samii, the world’s 
greatest neurosurgeon surgeon, 
can serve patients excellently. 
Currently known as invisible ex-
port, health tourism is an industry 
that without exporting any goods 
can bring foreign currency to the 
country. According to the surveys, 
compared to other types of tour-
ism, health tourism has a triple 
foreign currency bringing to the 
country. 
Since Isfahan has sisterhood con-
vention with many other cities 
around the world, this along with 
the project of Healthcare City can 
boost tourism industry, and tour-
ists from Persian Gulf States, mid-
dle-east, and east Asia reflect the 
reputation of the skillful Iranian 
physicians, especially Isfahanian 
physicians, aroung the world.
With this account, Isfahan Health-
care City will observe a large num-
ber of domestic and foreign tour-
ists seeking to meet their needs in 
the area of health and treatment. 
Needs that boost tourism in Isfa-
han and bring new perspectives 
toward tourism economy. 
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civilizations around the world (the first 
backgammon, the first ruler, first anima-
tion, etc. and even the first artificial eye 
have found in this historical site) and is 
unique in its kind, is a reason why the 
world call land of Sistan as the paradise 
of archaeologists. 
 So far this cultural pole of the Country 
has failed to find its required place in Iran 
tourism due to the fear of people from 
insecurity used to exist there, and unfor-
tunately, after the establishment of full 
security in this region, tourists’ view of 
the security in this region in national and 
international level have not yet changed 
and this may have consequences such 
as lack of use and even not considering 
to restoration of tourism potentials, de-
structions of monuments, loss of life ex-
pectancy in young workforce and finally 
migration to bigger cities. 
 Considering strategic position of Sistan 
and Baluchestan Province in vicinity 
with Iran’s east neighboring countries, 
and locating in vicinity of Persian Gulf 
and Oman Sea and its easy access to 
water transportation, this province has 
a suitable position for tourism activities 
and finally it has positive profitability in 
foreign exchange.  An interesting idea 
from marketing perspective would be 
establishing a healthcare town with a 
neurosurgery approach and making a 
wide range of prosthetic organs as well. 
The beauty of this action would be that 
people of Sistan proud themselves for 
living in a land that the first neurosurgery 
had happened on a fourteen year old 
girl around five thousand years ago and 
the world would recognize this land for 
this event, and even people by a better 
self-esteem would try to boost historical-
cultural tourism alongside health tourism 
in their home land. Furthermore, they 
will believe that their antecedents were 
civilized people of Burnt City who made 
the life a young woman more beautiful by 
using the artificial eye made of bitumen 
and golden streaks. History showed that 
whenever people become self-confident 
they are more likely to be believed by oth-
ers, and the lack of security that has been 
implicated in the minds of the people will 
place itself in a state of tranquility and as-
surance of pride and honor.
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Using Historical-Cultural Potentials 
of Sistan to Boost Health Tourism
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With various approaches, health tourism 
serves the health of sprit and body. One of 
these approaches is the use of specialized 
well equipped hospitals with experienced 
medical staffs; for example, Abu Ali Sina 
Hospital of Shiraz is important and famous 
for its experience of living donor liver trans-
plantation in Iran, and  The most efficient 
transplant center in the Middle East; and 
Isfahan Fertility Infertility Center with 
highly well equipment and the most trusted 
medical staffs, the visitors of this center 
are not only around Iran, but also Arabian 
and even European countries; Kish Inter-
national Hospital with highly specialized 
physicians in various medical departments, 
not only serves Kishian citizens, but also 

patients around Iran, and Persian Gulf 
Countries. Above mentioned centers and 
many other alike centers in their turn have 
an important role in boosting therapeutic 
tourism in a special region. Of course, 
as long as needs of guest community to 
tourist facilities, such as accommodation, 
shopping centers, children’s playground, 
amusement centers, airport, and easy and 
comfortable transport grows by time, 
gradually such centers being developed 
around medical centers , and then in a 
market-oriented way the town eventually 
shows its tourist attractions. In Isfahan, the 
establishment of Isfahan Healthcare City 
as the first Healthcare City in Middle East 
with aim of therapeutic tourism and the 

principled planning to respond any needs 
of tourists is one of the greatest projects in 
this regard. 
 All projects have been implemented or 
are going to be implemented in country, 
so far have been done on cities with high 
tourist statistics. Now, I order to benefit 
from sustainable equilibrium tourism all 
around Iran, various carefully designed 
planning, among which creating health 
tourism centers in Sistan and Baluchestan 
Province is a good suggestion. This prov-
ince from cultural-historical tourism pros-
pect has an important role in the south-east 
region pf Iran. The five thousand year 
historical Shahr-e Sokhteh (Burnt City) 
civilization, which was of those early 

Using Historical-Cultural Potentials 
of Sistan to Boost Health Tourism
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definitely put a time to travel to this natural 
touristic land. There are bathhouses in style 
of Safavid era in this region, that most of 
which are on ruin but some are still usable 
for visitors. Vartun Spa includes mineral 
hot springs, bathhouses, warm pools, and a 
stone made building known as Morad Pool 
and its holy shrine known as Immamzadeh 
Abgarmi, and beautiful rooms with tradi-
tional architectural style as well for tourist 
accommodation. Furthermore, positioning 
of Vartun hop springs in hills overviewing 
Vartun to Zaefreh plain is another attrac-
tion of this site. In addition, this site has a 
beautiful nights, and like desert sky you can 
enjoy watching millions of jewels clinging 
to the above sky, and spend a dreaming 
night in a five billion star hotel. 
Facilities of the site: if your intend to ac-
commodate in this touristic site, you can 
use alcoves whose designed inspired 
by tents shapes from Safavid era, and 
equipped with facilities such as electricity, 
heating system, and beds. In addition, it 
is highly recommended to enjoy having 
“Lakhuli” meals. 
Access Road: tourists can reach to this tour-
ism site by three roads. Keep in mind that 

Gol-e Sorkh village (Red Rose Village) 
and its hot springs there is about 62km dis-
tance from the city of Isfahan, 35km from 
Sistan Police Station, and 25km to Vartun 
Village, and you have to pass about 7km in 
non-asphalt road, and there are traffic signs 
which guides you to the site. 
1st access road: Isfahan-Khurasgan-Segzi-
Vartun-Vartun Hot Springs Site
2nd access road: Isfahan-Zeinabieh-Habin 
Abbad-Parvaneh-Ali Abbad-Vartun-
Vartun Hot Springs Site
3rd access road: Isfahan-Naein Road- 
Segzi-Vartun-Vartun Hot Springs Site
Required Equipment: having complete re-
quired equipment and stuffs have a positive 
effect on your trip quality and creates a bet-
ter memory of the trip. Therefore, having a 
proper checklist corresponding to each trip 
and aim of the trip can minimize the stress 
and inconsistencies, and even brings you 
sweet memories. Following equipment are 
suggested for a trip to this site:
Towel, slippers, warm clothes (for cold 
seasons), ground cloth, tea flask, mineral 
water, health insurance booklet, match or 
lighter (atomic lighter is a better choice 
because it has more resistance against 

wind blow), nuts or snaks, camera to record 
memories, garbage bag, Non-reusable 
containers and utensils that are not break-
able, extra clothes, sun glasses and sun 
screens, hat, and moisturizer. 
Important Notes to Observe for a Trip to 
Vartun Spa Site:
1) If you are planning a trip, make sure 
you will arrive there before the darkness, 
because the final route after the village is 
without lights and not asphalted and it may 
not be secured at that time.
2) It is recommended to travel with more 
number of people, 8 people in two cars is 
the best
3) Although there is a restaurant and coffee 
shop at the site, but it is better to have food 
and drinking water
4) Have your identification documents, 
especially if you are intended to stay there 
at night
5) Spa ticket is 25000 Tomans, which is 
reduced for groups
6) Reserve and do the required ordinance in 
advance in case of when your group is more 
than 8 people

A Hospital at Heart of the Nature, 
Vartun Hot Springs
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Since hot springs mostly exist in old moun-
tains, so Asia and specially Iran is one of the 
most important spa tourism destination in 
the world. Since 2003, therapeutic tourism 
came to consideration of Ministry of Health 
in Iran, and by 2004 and by approval of 
Tourism Deputy of Tourism and Cultural 
Heritage Organization, some plans were 
separately devised for this kind of tourism. 
Sareyn in Ardabil Province is known as Spa 
Capital of Iran and its neighbor, Mazandaran 
Province, located in central Alborz Moun-
tain Range, is one the most important places 
for warm water therapy. 

Existence of four hot springs in Isfahan 
Province: including Vartun and Zefreh 
hot springs in east of Isfahan City, Segzi 
district, 35km Naein raod; Kavir hot 
spring in 8km distance of Vartun vil-
lage, firstly introduced by Kavir Tourism 
Group; Ahmadreza Village hot springs in 
Chadega-Tiran Road; Khur and Biabanak 
Village Hot Spring; all show the potential 
therapeutic tourism from the branch of 
health tourism in this region. 
 People of half of the world, 
Isfahan City, take a trip to a less known 
mountains in Vartun region to enjoy 
tranquility of the nature and care about 

their health. Where in old times caravans 
heading toward the holy land of Mash-
had came here form long distances and 
drowned in the healing warm waters of 
the flowing springs and pleasured their 
life. It is interesting to know that, Shah 
Abbas I (1571-1629 AD), who was the 
founder of travel substructures in Silk 
Road and other traveling roads of Iran, 
left a memorial here. The roof four vaulted 
structure upon the pool was built by order 
of Shah Abbas I; this architecture style 
itself remained from the glorious Sas-
sanid Era. By May 23, 2008 Vartun Hop 
Springs Site by No. 22935 registered as 
one of the National monuments. Vartune 
Mineral Spring and Hot Spring include 
mineral hot springs, hot baths and pools, 
and an old stone made building known 
as Morad pool and its Shrine (known as 
Abgarmi Immamzadeh). Mud of these 
springs have therapeutic properties and it 
is suitable for treatment of certain diseases 
such as joint pain, sciatica, gout, muscular 
aches and skin diseases. In fact, it can be 
said that mineral water, as natural heal-
ing medicines, is always considered and 
recommended by specialist physicians for 
various disease. Hot springs of this region 
are from mineral bicarbonate chloride 
and sulfate hot water, and it is useful in the 
treatment of diseases such as neuralgia 
and rheumatism, and it has a temperature 
ranges from 41 to 43 degrees Celsius. 
 In order to use Vartun Spa, there 
are tours in form of group recreational 
tours, or family tours, or educational trips 
for students are designed and implement 
that do the reserve and other required 
coordination in advance. We tend to 
take you to a peaceful comfort world, in 
a distant but close place in a world from 
time of Shah Abbas I. by reading this text, 
another suitable destination will be add 
to your tourism destinations and you will 

A Hospital at Heart of the Nature, 
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Therapeutic tourism in centers with natural 
healthcare and treatment services under 
supervision of physicians is called Nature 
Therapy or Ecotherapy. These natural ser-
vices and resources include hot springs, salt 
lakes, shining sun, medical mud, massage 
therapy, herbal bath, and also beautiful, 
clean and tranquil environment in order to 
improve skin, respiratory, rheumatology, 
and muscle diseases or even to undergo re-
covery period after treatments and surgery. 
Thank God, the diverse nature of Iran has 
provided all kinds of natural resources for 
humans. Following some natural tourism 
attractions of Iran are going to be intro-
duced:
Sarein Tourism Town, located in 25km 
from Ardabil, is one the most important 
centers of hot mineral springs and spa in 
the country. Among these hot mineral 
springs, Gavmish Goli Spring, Ghahveh 
Soyie Spring, Sari Sue Spring, Ghareh Sue 
Spring, Pahneli Sue Spring, hydrotherapy 
complexes of Sabalan and Besh Bajila, and 
Natural Bath of Shafa are very famous. 
There are also two cold water pools within 
5km of Sarein in a valley with an eye-catch-
ing landscape, known as Vila valley, whose 
waters are like carbonated beverages and 
tourists drink from their water, and use their 
spa pools as well.
Khalkhal Hot Mineral Springs, located in 
22km north-west of Herowabbad, whose 
water is from sodium bicarbonate, and car-
bonated mineral water with very high de-
gree. These springs located in a foothill that 
sedimentary lime layers are separated from 
andesitic rocks by a fault. In south-east of 
Herowabbad in Garmkhaneh Village, there 
are also some hot springs whose degree 
reaches to 30 to 50 centigrade degrees. 
Considering volcanic activities observable 
in 18km south from Herwabbad, it seems 
that Khalkhal spa springs are depend-
ent to these volcanic activities. There are 
only 6 hydrotherapy somehow modern 
complexes near this spa; and this is clearly 
represents the basic work in this section. 
Ramsar Sulfur Spa Springs: these springs 
are located along Ramsar fault. Zir-e Pol 
Spa Spring in south of Ramsar is more fa-
mous, its water flowing from several point 
from bottom of the spring pool. Crystals of 
pyrite and sulfur are observable at bottom 

of the pool. Inner wall of the pool is black 
and porous calcareous sediments have 
deposited to this wall. In east of Ramsar, 
there is sulfur black water spring whose 
degree is less than other springs. The black 
color is due to existence of organic materi-
als and manganese oxide. Meanwhile, you 
can smell hydrogen sulfur from this spring. 
In east of Ramsar Grand Hotel, there are 
9 sulfur and radium spa springs along the 
straight line parallel to great northwest - 
southeast Alborz fracture. 
Taftan Semi-Active Volcano with a sum-
mit of 4043m from sea level, and spas; due 
to its unique beauty it is distinctive from 
other mountain of Iran, and in this regard 
all climbers who climbed to its summit 
have spoken about its splendor and beauty, 
and consider its spectacular landscape very 
enchanting. 
Bostan Abbad Spas located in Ask Kenedy 
Village in 60km southeast of Tabriz. Main 
stream of Bostan Abbad spa is inside a val-
ley, which is a kind of fault. Its water is chlo-
rosulfate, carbonated and hat. Around the 
spring there are kind of black sedimentary, 
which activities of the spa seems associated 
with faults that are part of Tabriz fault and 
at the same time are dependent to volcanic 
activities of the Mount Sahand. 
Beautiful Shores of Urmia Lake: at the 
intersection of completely two distinct 
dry and sea environment accompanied by 
delicate weather and sea breeze, sunshine, 
blue and purple water, there is a beautiful 
and colorful landscape catches every visi-
tors’ eyes. In addition, due to localized local 
warming and radioactivity effects of the 

lake, special sediment for coastal beaches 
is very important for mud therapy. Regard-
ing mud therapy in Urmia Lake, it can be 
invested for health tourism. Existence of 
salts and mineral materials in its coastal 
mud, provided a high therapeutic capability 
for Urmia Lake. 
Salt Domes: this domes salt caves have an 
important role in treatment of diseases such 
as allergy, bronchitis, hypothyroidism, 
heart disease, hypertension, dermatology, 
neurological diseases, and stress. In some 
countries, such as the Czech Republic, Ger-
many, Italy, Hungary, Armenia, Poland, 
Austria, Romania, Ukraine, etc. despite 
naturally lacking salt domes and caves, they 
have been creating salt caverns and artifi-
cial caves by importing large amounts of 
salt, thus benefiting a boost in their tourism 
industry and especially in health tourism 
field. While, Iran does not use this divine 
blessing gift, there are many natural and 
beautiful saltwater caves in Semnan, Qom, 
Kerman, Yazd and Azerbaijan, and espe-
cially in Persian Gulf salt caves.
Many touristic palaces with therapeutic and 
ecotourism properties spread all around 
Iran, which has a potential of widespread 
use. However, the required infrastructure to 
benefit from these places have not yet been 
developed enough. Although, currently 
spas and mineral springs have a better posi-
tion in tourism industry, both in terms of 
treatment and aesthetics and ecotourism, 
in comparison with other types of tourism, 
but they are mostly considered by domestic 
tourists and the ratio of foreign tourist in 
this area is considerably low. 
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Health tourism or tourism 
therapy is one of the impor-
tant and interesting parts of 

tourism industry and medical services. 
Every year, millions of people travel 
to other countries in order to receive 
high quality and cheaper medical and 
treatment services. Countries such 

as Thailand, Mexico, India, Turkey, 
and United Arab Emirates are among 
health tourism destinations around 
the world. Meanwhile, Iran for many 
reasons has competitive advantages 
and high potential to attract tourism in 
section of health and therapy that un-
fortunately are ignored. Advantages of 

Iranian health tourism are affordable 
price, suitable geographical position of 
the country, high quality services, out-
standing and famous physicians, and 
scientific developments in healthcare 
fields. In addition to health tourism, 
there is nature tourism that has also 
health and medical advantages. 

Nature Therapy In Iran
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- Best Time to Visit:
Tourism site of Badab-e Surt has a four sea-
son climate, so that it has its own beauties 
and wonders in every season of the year. 
However, the best time to visit is spring and 
summer, because of its full green nature and 
the sweet pleasure of swimming in its rich 
mineral pools. The most fascinating scenes 
and landscapes of this place is at the time of 
sunrise and sunset, when glittering sun rays 
reflect in pools reveal the glorious effects 
of God’s blessings, and these eye-catching 
landscapes and scenes never forgotten from 
souls and minds and invite lovers of nature 
over and over again to enjoy such wonder-
ful beauties.  
In concept of “Badab-e Surt “, Badab is 
a Persian compound of Bād “gas” + āb 
“water”, translating to “gassed water”, re-
ferring to the springs’ waters being carbon-
ated mineral waters. “Surt” is an old name 
for the Orost village and a Persian word 
meaning “intensity”. Mysterious Springs 
of Badab-e Surt constitute of two springs 
with completely different color, smell, and 
taste. One of those has very salty water and 
a small pool, often use for swimming dur-
ing hot seasons and it has also therapeutic 
properties and it is suitable for treatments 
of lumbar and feet pains, dermatology, 
rheumatism, and especially for migraine 
headaches. Salty taste of the spring is due 
to the existence of chlorine and sodium 
ions, therefore it is not freeze in winter. The 
other spring located in vicinity of the former 
one, has predominately orange color water 
mainly due to the large iron oxide sedi-
ments at its outlet; it has bitter and slightly 
sort taste. Over the course of thousands of 
years, the sedimentary water of these two 
springs have been flowed from top to the 
foothill formed a number of orange, red, 
and yellow-colored pools shaped as a natu-
rally formed staircase-like cascade display 
mysteries of the world at heart of the nature. 
In south part of the site there are some other 
low flow small springs, slowly flowing 
downhill to narrow pools; water stream 
become relax in a pool for some moment, 
then continues to the lower pool. 
In southern border of the site, dried pools 
are observable, waiting many years at heart 
of the mountain begging for a drop of water. 

Once upon a time, these dried pools were 
full of fresh water, and now they are noth-
ing but a natural lesson for human beings 
to appreciate other saved pools. 
It takes thousands of years to create such 
scene that beautifully catch our eyes. 
Like a live being, these springs and pools 
become threaten by every step of ours, 
thought it seems happy by your happiness. 
Lest, like other neighbors, thirst come to its 
other pools; let’s pay more attention to our 
nature and natural belongings. 
- Dos and Don’ts of visit based on a re-
port by Badab-e Surt Tourism Site:
Visiting time is from 6am to 9 pm and out-
side of these hours due to lack of adequate 
lighting, visit is prohibited.
Do not walk or run on stairs-like pools. 
Also, it is prohibited to enter the area with 
granulated and rough surface shoes and 
boots. Therefore, visitors are required to 

have suitable shows. 
Avoid digging pit on ponds to use water 
and throw hot stones inside and turn it into 
a Jacuzzi.
Camping beside the spring is strictly for-
bidden due to “security issues” and de-
struction of the environment.
Due to “high depth”, swimming inside 
Badab-e Surt Orost Lake is prohibited for 
people who are not familiar with swim-
ming techniques.
In this area, exposing to direct sun light 
cause skin damages, therefore, tourists 
are advised to wear sunscreens, hats and 
sunglasses.
It is hoped that with the observance of the 
above mentioned points and attention to 
preservation of the life of this pure and 
beautiful area, visiting would not be for-
bidden in following years. 
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Masterpiece of Nature,
 Badab-e Surt Springs of Iran
Springs with different color, smell, and even taste that entitled Springs of Golden Palace, Badab-e 

Surt Springs! Badab-e Surt is a beautiful and spectacular phenomenon known as wonders of mas-
terpieces of nature, registered as the most beautiful spring of the world. After Mount Damavand, 

this natural wonder was registered as the second natural phenomenon of Iran by the year of 2006; and 
after Pamukkaleh Spring in Turkey, it is registered as the second salt water spring of world. Badab-e Surt 
Spring located in southwest of the city of Sary, Mozandaran Province in an altitude of 1841m (6040 ft.) 
above sea level. Historical and beautiful village of Orost located in Chahar-Dangeh District, Mazandaran 
Province, constitutes of some historical neighborhoods that Surt neighborhood is one of those. To the 
north, Badab-e Surt Spring reached to highlands and hills covered with forests, to the south has overlook 
toward downhill valleys, and to the east located near heights covered with shrubby and brushwood. 
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(شماره 14)
قلعــۀ پرتغالى ها 
ازجمله جاذبه هاى 
گردشگرى جزیره 
قشم است. این قلعه، در ضلع شمالى جزیره  قشم و 
توسط دریانوردى پرتغالى به نام آلفونسو آلبرکرك، 
در سال 1507 بنا شد. با ساخت چندین قلعه در بنادر 
و جزایر جنوبى ایران، پرتغالى ها، اســتیالى کامل را 
بر جنوب ایران تثبیت کردنــد و از این طریق، بر راه 
بازرگانى دریایى بین هند و اروپا تسلط یافتند و چیرگى 
پرتغالى ها براین آبراه مهم دریایى 110 سال طول کشید. 
قلعه پرتغالى ها در قشم با مساحتى بیش از دو هزار 
مترمربع از سنگ هاى آهکى و گچى، با مالط ساروج 
محلى ساخته شده و طى یک قرن، چندین بار استحکام 

آن افزایش یافته است.
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