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 از مزایـای سـفر بـه نقـاط مختلف 
آن اسـت کـه وعده هـای غذایی با 
خوراک هـای محلـی و سـنتی نیز 
جزو جذابیت های سـفر محسـوب 
می شـود و تنها یک وعـده غذایی 
نیست. چابهار با خوراک های محلی 
و دریایی نیز از این نظر ویژه است...

 مردم شهرسـتان چابهـار اکثراً بلوچ 
و اهل سـنت هسـتند. اقتصاد مردم 
منطقـه اقتصـاد مبتنی بـر صیادی، 
 کشـاورزی و در دهه اخیـر با حضور 
منطقه آزاد چابهار  صنعت بازرگانی و 
خدمات است.  در این منطقه عیدها 

و جشن های عمومی در اعیاد مذهبی...

کجاچیبخوریم؟

قیمت بلیط اتوبوس

قیمت بلیط پرواز

قیمت بلیط قطار
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کجاچیبخریم؟

چابهار، مقصدی به ابهت اقیانوس 

ساتراپی چهاردهم 
هخامنشی
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باستان شناس ایتالیایی: 

سیستان و بلوچستان رویای هر باستان شناسی است
باستان شناس و استاد دانشگاه ایتالیا گفت: حضور 
در سیستان و بلوچس��تان به دلیل قدمت زیاد و قرار 
گرفت��ن آن در موقعیت خ��اص جغرافیایی رویای هر 

باستان شناسی است. 
پروفس��ور ماسیما ویداله روز س��ه شنبه در گفت و 
گو با ایرنا اظهار داشت: سیستان و بلوچستان همانند 
یک چهار راه مهم اس��ت که کش��ورهای پاکس��تان، 
هندوس��تان، افغانستان و کش��ورهای عربی به آن راه 

دارند. 
وی افزود: از طرف میراث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری سیستان و بلوچس��تان برای بازدید از 
تپه های بمپور و منطقه چاه حس��ینی واقع در جنوب 
این استان که نیاز به باستان شناسی دارد، دعوت شدم. 
وی ادام��ه داد: ب��ا جمع آوری اطالع��ات حفاری ها 
گذشته تالش خواهیم کرد قدمت آثار و تمدن منطقه 

را به خوبی معرفی کنیم. 
این باستان ش��ناس ایتالیایی گفت: با توجه به آثار 

به دست آمده از حفاری های تپه باستانی بمپور و چاه 
حس��ینی این مناطق از نظر میراث فرهنگی بی نظیر 

است. 
پروفس��ور ویدال��ه تصریح کرد: پ��س از جمع بندی 
اطالع��ات کاوش های ص��ورت گرفته در م��ورد آثار 
باس��تانی منطقه، در رابطه با تمدن بشر و قدمت آن 

بهتر می توان اظهار نظر کرد. 
بخش بمپور در 25 کیلومتری ایرانش��هر واقع شده 
که دارای تپه های باس��تانی هزاره سوم قبل از میالد 
و قلعه بمپور اس��ت. پروفس��ور ماسیما ویداله، محقق 
دانشگاه پادوا ایتالیا و دکتر فرانسوا دیست، متخصص 
باستان شناسی ایران در حوزه نگارش و محقق دانشگاه 
س��وربن فرانس��ه که از روز ش��نبه به منظور بررسی 
س��ایت های تاریخی جنوب سیستان و بلوچستان به 
این اس��تان س��فر کردند سه ش��نبه بعد از حضور در 
کارگاه آموزش��ی وی��ژه کارشناس��ان و دانش��جویان 

باستان شناسی زاهدان را ترک کردند. 

رئیس بخش گردشگری وزارت امور خارجه فرانسه از 
اعمال تغییراتی در نقش��ه ایران که پیشتر از سوی این 
کش��ور به عنوان نقاط ناامن و هشداردهنده برای سفر 

در آن مشخص شده بود، خبر داد. 
 »میش��ل دوریو« که در رأس هیاتی گردش��گری از 
جان��ب وزیر امور خارجه فرانس��ه به ایران س��فر کرده 
اس��ت، در پاسخ به سؤال ایس��نا، درباره تغییر ذهنیت 
سیاسی مردم فرانسه نسبت به ایران پس از حذف پیام 
هشداردهنده این کش��ور برای سفر اتباعش به ایران و 
میزان مراجعه فرانس��وی ها به این سایت پس از اعمال 
چنی��ن تغییراتی، اظه��ار کرد: تصویری ک��ه ایران در 

فرانسه دارد، بسیار خوب اس��ت. جهانگردان فرانسوی 
ع��زم جدی برای س��فر به ایران دارن��د و مالحظات ما 
گویای آن است که تعداد گردشگران فرانسوی در ایران 

در حال افزایش است. 
او گفت: نقش��ه ای که وزارت خارجه فرانسه از ایران 
در وب س��ایت خود قرار داده و مناطقی را در آن ناامن 
اعالم کرده بود، متحول شده و همچنان در حال تغییر 

و تحول است. 
دوریو افزود: آنچه ما امروز مشاهده می کنیم، مراجعه 
جهانگردان فرانس��وی به ایران است، برای همین ما در 

آرامش می توانیم در این کشور سرمایه گذاری کنیم. 

وزارت خارجه فرانس��ه از سال 2006 پس از کاهش 
روابط اقتصادی دولتش با ایران، نام ایران را در فهرست 
کش��ورهای ناامن قرار داد و به اتباعش پرهیز از س��فر 

غیرضروری به ایران را توصیه کرد. 
س��فر وزی��ر خارج��ه فرانس��ه به ای��ران باعث ش��د 
هش��دارهای قبلی دولت این کش��ور به اتباع خود برای 

پرهیز از سفر به ایران، اصالح شود. 
وزارت خارج��ه فرانس��ه ک��ه قبال ط��ی بیانیه ای در 
وب س��ایت خود س��فر به ایران را توصی��ه نمی کرد، با 
اصالح متن قبلی و واژه »déconseillé«، نوشته است: 
»گردش��گری و فعالیت حرفه ای سفر در بخش هایی از 

ایران، از جمله اردبیل، ش��یراز، پرس��پولیس، اصفهان، 
یزد، کاشان، همدان، تبریز، رشت، گرگان، تهران، کرج 
و مشهد و همچنین در جزایر گردشگری کیش و قشم 
و س��ایت باستان شناس��ی شوش در اس��تان خوزستان 

ممکن است. «
این وزارتخانه با نمایش نقشه ای از ایران، نقاط ناامن 
را برای منع س��فر اتباعش ب��ه آن مناطق با رنگ قرمز 
مشخص کرده و اخطار و هشدار داده است، این مناطق 
بیشتر استان های هم مرز با عراق، افغانستان و پاکستان 
اس��ت. همچنین به مسافران ایران پیشنهاد کرده برای 

دیدن »بم« می توانند از مسیر هوایی استفاده کنند. 

چراغ »قرمز« ایران برای فرانسه سبز شد

مدیرکل برنامه ریزی و حمایت از توس��عه گردشگری 
س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
گفت: حدود یک میلیون اثر به عنوان ظرفیت بالقوه در 
سراسر کش��ور وجود دارد که قابلیت معرفی در عرصه 

بین المللی و ثبت جهانی را دارند. 
 »س��یدمحمد کاظم خلدی نسب« در همایش ملی 
فرهن��گ و گردش��گری مذهب��ی با محوری��ت اردهال 
کاش��ان، برگ��زاری همایش ه��ای آیین��ی را یک��ی از 
وظایف بزرگ س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری ذکر کرد. 
وی با اش��اره به وجود حوزه های مختلف گردشگری 
در سراس��ر کش��ور، افزود: پیش بینی می ش��ود حدود 
یک میلیون اثر به عنوان ظرفیت بالقوه در سراسر کشور 
وج��ود دارد که قابلیت معرف��ی در عرصه بین المللی را 

دارند. 
مدیرکل برنامه ریزی و حمایت از توس��عه گردشگری 
سازمان میراث فرهنگی اضافه کرد: ظرفیت های موجود 
گردش��گری در سراس��ر کش��ور نیازمند فراهم آوردن 
بس��ترها و ایج��اد فعالیت های ش��بکه ای در راس��تای 
ارائه تس��هیالت و فراهم کردن زمینه ه��ای الزم برای 
ورود گردشگران اس��ت و در این رابطه وظیفه سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری برطرف 

ساختن موانع موجود در گردشگری به شمار می آید. 
خلدی نس��ب ب��ا بیان اینک��ه جهانگ��ردی به عنوان 
دیپلماس��ی عمومی از سیاست های دولت تدبیر و امید 
اس��ت، ادامه داد: باید به این پرس��ش پاسخ داده شود 
که نقش هر کدام از ما در توس��عه صنعت گردش��گری 

چیس��ت و اینک��ه نقش ما و مش��ارکت ما در توس��عه 
گردشگری چقدر تأثیرگذار خواهد بود؟ 

وی اف��زود: می ت��وان ب��ا همکاری های مش��ترک و 
شبکه ای و نگاه ویژه به بازار رقابتی عرصه گردشگری در 
بُعد بین المللی، توجهات را به س��مت کشور جذب کرد. 
مدیرکل برنامه ریزی و حمایت از توسعه گردشگری به 
موفقیت های تیم دیپلماس��ی جمهوری اسالمی اشاره 
ک��رد و گفت: تیم مذاکره کننده با موفقیت در مذاکرات 
خود بار س��نگینی را از دوش کشور برداشتند، چرا که 
موجب ش��دند روحیه فرهنگی و تأثیرگذاری از کشور 

ایران در عرصه بین المللی نشان داده شود. 
خلدی نس��ب تأکید کرد: در برنامه شش��م توس��عه، 
ش��ش محور خاص تهیه و تدوین شده که یکی از این 
محورها، گردش��گری اس��ت. توجه به حوزه گردشگری 
می تواند در راس��تای کمک به جامعه برای اشتغال زایی 

و کسب درآمد مفید به فایده محسوب شود. 
وی اظه��ار کرد: تش��ابه ن��ام ای��ران )Iran( و عراق 
)Iraq( موج��ب س��ردگمی گردش��گران خارجی بود 
که در این راس��تا و ب��ا توجه به نگاه مثبت به پرش��یا 
 و تم��دن قدیمی ایرانی درصدد ارائه تبلیغات با ش��عار

راس��تای  در  همچنی��ن  هس��تیم.   Go to Persia
برند سازی گردشگری کشور در عرصه بین المللی، آرم و 
نشان گردشگری ایران با گل زعفران تزیین شده است. 
مدیرکل برنامه ریزی و حمایت از توس��عه گردشگری 
سازمان میراث فرهنگی با اشاره به فعالیت های سازمان 
میراث فرهنگ��ی گف��ت: در ماه ه��ای آینده نمایش��گاه 
بین المللی در تهران و با حضور دس��ت اندرکاران حوزه 

گردشگری کشور برگزار خواهد شد که می تواند فرصت 
مناسبی برای برقراری تعامالت داخلی و خارجی باشد. 
خلدی نسب افزود: تعیین 40 بازار هدف گردشگری  
)40 کش��ور خارجی( در زمینه گردشگری نیز از دیگر 
فعالیت های س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 

گردشگری در حوزه گردشگری به حساب می آید. 
فرماندار کاش��ان گفت: گردش��گری مذهبی یکی از 
ظرفیت های منحصربه فرد ایران و کاش��ان محس��وب 
می ش��ود. همچنی��ن بای��د ب��ه گردش��گری طبیعی، 
گردش��گری تاریخی و گردش��گری س��المت نیز مورد 
توجه بیش��تری ش��ود. حمیدرضا مومنیان در همایش 
ملی فرهنگ و گردش��گری مذهبی با محوریت اردهال 
کاش��ان که به همت میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری کاش��ان برگزار ش��د، به تصویب برجام در 
مجلس ش��ورای اس��المی و ش��ورای نگهبان اش��اره و 
اظهار کرد: امیدواریم نخس��تین نمودهای این نعمت و 

موفقیت در حوزه گردشگری مشاهده شود. 
وی با اش��اره به توجه ویژه به گردش��گری در کشور، 
اف��زود: در این راس��تا درآمدهای حاصل از توریس��ت 
و مباح��ث اقتصادی و توس��عه و پیش��رفت در مس��یر 

گردشگری بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. 
فرماندار کاش��ان، نگاه صرف اقتصادی به گردشگری 
را ظل��م به گردش��گران ذکر کرد و ادام��ه داد: باید در 
حوزه گردشگری برای گردشگران هدف هایی به صورت 
تخصصی ترسیم شود تا گردشگران با هدف مشخص از 

سفرشان لذت ببرند. 
مومنی��ان ب��ا بیان اینکه پایه و اس��اس گردش��گری 

توجه به نیازهای گردش��گر اس��ت، اضاف��ه کرد: وقتی 
گردش��گری وارد یک منطقه جغرافیایی می شود، باید 
نیازهای ابتداییش تأمین ش��ود اما آنچه به گردشگری 
غنا می بخشد، توجه به نیازهای روحی گردشگر است. 

وی با بیان اینکه در س��ند چشم انداز استان اصفهان 
دو مح��ور گردش��گری و صنای��ع دس��تی و صنای��ع 
دانش بنی��ان به عنوان محورهای توس��عه اس��تان قرار 
گرفته است خاطرنش��ان کرد: گردشگر کسی است که 
فرهنگ ها و خرده فرهنگ ه��ا را به هم پیوند می دهد. 
ب��ا وجود ظرفیت های غنی فرهنگ��ی، هنری و تاریخی 
کش��ور می توان از صنعت توریسم و گردشگری به نحو 

احسن استفاده کرد. 
فرماندار کاش��ان با تأکید بر اس��تفاده از ظرفیت های 
گردش��گری برمبن��ای توس��عه فرهنگ��ی ادام��ه داد: 
گردش��گری مذهبی یکی از ظرفیت های منحصربه فرد 
ای��ران و کاش��ان محس��وب می ش��ود. همچنی��ن باید 
گردشگری طبیعی، گردش��گری تاریخی و گردشگری 

سالمت نیز مورد توجه بیشتری قرار گیرد. 
مومنی��ان خاطرنش��ان کرد: یک��ی از حوزه های مهم 
در گردش��گری، موضوع آموزش اس��ت. متأس��فانه در 
نح��وه پذیرایی و برخورد ب��ا میهمانان در مراکز اقامتی 
ب��ا مش��کالتی مواج��ه هس��تیم و در این ح��وزه باید 

آموزش هایی انجام شود. 
وی طبقه بن��دی حوزه ه��ای گردش��گری را به عنوان 
مشکلی در صنعت گردشگری دانست و اظهار کرد: باید 
نیازها و عالیق گردش��گران شناسایی شود و این موارد 

بیشتر مورد توجه قرار گیرد. 

امیدواریم نخستین نمودهای برجام را در گردشگری ببینیم
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 چابهار، در جنوب ش��رق ای��ران، جایی که دریای 
عمان به اقیانوس هند می پیوندد، واقع ش��ده است. 
این همجواری با دریا، نزدیکی به مدار رأس السرطان 
و قرار گرفتن درمسیر بادهای موسمی شبه قاره هند 
و جبهه های اس��توایی موجب شده  است که چابهار 

آب وهوایی گرمسیری معتدل با رطوبت نسبی داشته 
باش��د. این منطقه گرم ترین نقطه کشور در زمستان 
و خنک ترین بندر جنوبی ایران در تابس��تان اس��ت. 
به طورکلی چابهار دارای کمترین تغییرات آب وهوایی 
طی چهار فصل س��ال است و میزان رطوبت تنها در 

دو ماه اردیبهش��ت و خرداد باال می رود. آب و هوای 
همیش��ه بهاری و معتدل سبب ش��د تا آن را چابهار 

بنامند. 
 شهرستان چابهار در ناحیه مکران بلوچستان قرار 
دارد که در زمان هخامنش��ی هنگام��ی که قلمرو تا 

رود سند ادامه می یافته، ساتراپ چهاردهم محسوب 
می ش��ده است. براس��اس ش��واهد موجود، این شهر 
بندری پس از متروکه ش��دن بندر تاریخی تیس نام 
و اعتبار گرفته اس��ت. این ش��هر در زمان های قدیم 
»بندر تیس« نام داشت که در حال حاضر خرابه های 
آن در 9 کیلومتری چابهار امروزی به جا مانده است. 
بندر تیس در آن ایام اهمیت و اعتبار فراوان داش��ت 
و یک��ی از مراکز مهم تجاری کرانه های دریای عمان 
بود. بن��در چابه��ار در گذش��ته های دور در تجارت 
خارج��ی ایران اهمی��ت وافری داش��ت ولی در قرن 
گذشته در اثر کم توجهی از رونق آن کاسته شد. طی 
سال های جنگ مورد توجه قرار گرفت و امروزه بندر 
چابهار اهمیت سوق الجیش��ی ممتازی دارد و یکی از 

مناطق آزاد تجاری کشور محسوب می شود. 
در ای��ن منطق��ه می ت��وان پدیده ه��ای متع��دد 
می توان��د  ک��ه  ک��رد  مش��اهده  را  ژئوتوریس��تی 
اکوتوریس��ت ها را جذب کند. درخصوص جاذبه های 
تاریخ��ی نیز می ت��وان گف��ت، یک��ی از مراکز مهم 
باستان شناس��ی کش��ور نیمه ش��رقی فالت ش��امل 
اس��تان های خراسان، کرمان و سیستان و بلوچستان 
است و آثار بسیاری در چابهار و اطراف وجود دارد. 

 س��اختمان قدیمی تلگراف خان��ه چابهار در بافت 
جنوبی شهر چابهار در حاشیه شرقی خیابان مولوی 
روبه روی مهمان س��رای کش��تیرانی واقع شده است. 

چابهار، مقصدی به ابهت اقیانوس

ساتراپی چهاردهم هخامنشی
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بن��ا در اواخ��ر حکومت قاجاریه توس��ط 
پرتغالی ها احداث ش��ده و دارای مالکیت 
دولتی اس��ت. ای��ن بن��ا از قدیمی ترین 
س��اختمان های س��نگی موجود در شهر 
چابهار اس��ت. با توجه به کتیبه س��نگی 
موج��ود در قس��مت جلوی س��اختمان 
ساخت آن به سال 1869 میالدی برابر با 
1248 شمس��ی بر می گردد. ساختمان با 
هدف تلگراف خانه احداث ش��ده و به این 
نام معروف بوده اس��ت. با گذش��ت زمان 
اداره پس��ت در آن اس��تقرار یافته است. 
ای��ن بنا دارای معم��اری مختص مناطق 
گرمس��یری یعنی وجود رواق های هاللی 
دورتادور است. از ویژگی های بنا استفاده 
از سنگ های رسوبی ماسه ای ساحلی در 

اندازه های مختلف است. 
 قدمگاه خض��ر در جنوب غربی چابهار 
در محلی به نام س��پوزه واقع شده است. 
خواج��ه خضر از مش��ایخ م��ورد احترام 
بلوچ هاس��ت. او مقبره ای ندارد زیرا مردم 
ب��ر این باورن��د که خضر زنده و پاس��دار 
لنج ها و قایق های ش��ان است. در گذشته 
مراس��م خاص��ی در این قدم��گاه برگزار 
می ش��د، مردم قربانی، خرم��ا  یا حلوا به 
مکان مورد نظ��ر می آوردند و میان افراد 

تقسیم می کردند. 
 بندر چابهار دارای دو اس��کله بزرگ با 
ظرفی��ت تخلیه و بارگی��ری 20-15هزار 
تن به نام  اس��کله های ش��هید کالنتری و 
شهید بهشتی است. در چابهار همچنین 
چندین اسکله صیادی وجود دارد که سه 
اس��کل�ه صیادی تیس، رمی��ن و بریس 
از بقیه دیدن�ی تر هس��تند. اس��کله تیس 
در داخ����ل محوط����ه منطق��ه آزاد و 
رمی����ن در 10 کیل�وم�تری و بریس در 
60 کیلومتری چابهار قرار دارد. تماشای 
لنج ها و قایق ه��ای ماهیگیری و صیادان 
دری��ا دل، صیده�ای گون�اگ��ون ماهی و 

شاه میگوها دیدنی و خاطره انگیزند. 
 پوشـش سبز سـاحل صخره ای:در 
کناره ه��ای دری��ای عم��ان صخره ه��ای 
بزرگ��ی در اث��ر پیش��روی آب دری��ا و 
فرسایش سنگ های رسوبی به وجود آمده 
ک��ه چش��م اندازی زیبا را به نام س��احل 
صخره ای خلق کرده اس��ت. این بخش از 
ساحل را به خصوص هنگام غروب می توان 
به عنوان یک��ی از دیدنی ترین س��واحل 
جنوبی ای��ران نام برد زی��را صخره هایی 
ک��ه در برخ��ی نق��اط با خزه ه��ا و دیگر 
رستنی ها سبزرنگ شده و حفره هایی که 
موجودات دریایی را به نمایش می گذارد، 
مانند آکواریمی طبیعی با انواع ماهی های 

رنگین بیننده را شگفت زده می کند. 
خلیج چابه��ار زیباترین جلوه گاه طلوع 
و غ��روب خورش��ید در دریاس��ت. خلیِج 
چابهار بزرگ ترین خلیج ایران در حاشیه 
کرانه های دریای عمان اس��ت. این خلیج 
به شکل حلقه ای است و چابهار در نقطه 

آغاز شرقی آن قرار دارد. 
 تاالب لیپار: در 15 کیلومتری ش��هر 
چابهار بعد از روس��تای رمین و در مسیر 
جاده س��احلی گواتر، تنگه ای مش��رف به 
دره ای زیب��ا ق��رار دارد ک��ه از باالی آن 
روستای لیپار پیداست. در میان دو کوه، 
آب بندی ایجاد ش��ده ک��ه آبگیری به نام 
تاالب لیپار را در خود جای داده اس��ت. 
در این آبگیر که بس��تگی ت��ام به میزان 
بارندگ��ی دارد و ب��ه ت��االب صورتی نیز 
موس��وم اس��ت انواع بوته ها و درختچه ها 

وجود دارد. 
 تپه های گل فش��ان یکی از جاذبه های 
منحص��ر به ف��رد در دنیاس��ت. س��ه تپه 
کوچک گل فش��ان به ارتف��اع 10 تا 20 
مت��ر در ش��مال غربی چابه��ار و در 20 
کیلومتری روس��تای کهیر وجود دارد که 
دو تای آنها از چندین سال پیش خاموش 
شده و سومین آنها فعال است. از این تپه 
گلی سرد و طوسی رنگ بیرون می ریزد. 

 کوه ه��ای مریخ��ی یا مینیات��وری به 
موازات دریا از منطقه کچو تا نزدیکی های 
خلیج گواتر کشیده شده اند. این کوه ها از 
پدیده های ژئومورفولوژی منطقه به شمار 
می رون��د. کوه های مینیاتوری یا کوه های 
مریخی یکی از پدیده های ژئومورفولوژی 
منطقه اس��ت که در هیچ کجای ایران به 
چش��م نمی خورد. فرس��ایش آبی و بادی 
روی الیه های نرم موجب پیدایش اشکال 
و احجام متنوع و زیبایی شده است. جاده 
چابهار ب��ه کهیر و چابهار به بریس محل 
مناسبی برای مشاهده این عوارض است. 
 درختان��ی ب��زرگ از تی��ره کائوچو به 
ن��ام انجیر معابد در نوار س��احلی چابهار 

می روین��د که در تمام اعضای آن ش��یره 
س�فی����د رن��گی جریان دارد. تاج این 
درخت بزرگ و په�ن است و میوه هایش 
نارنجی رن��گ و ب��ه درش��تی فن��دق و 
قابل خ�����وردن اس��ت. عم�وم���ا این 
درخت�ان دارای قدمتی باالی 100س��ال 
هس��تند و در نزدیک��ی زیارتگاه ه��ا قرار 
دارن��د یا قبال زیارتگاه بوده اند. در ح��ال 
حاضر در روستاهای رمین، تیس کوپان، 
ماش��ی، لیپار، کوپان سر از این درخت ها 

وجود دارد. 
 کوه هـای مریخـی: روس��تا و بن��در 
تاریخ��ی تیس با قدمت بی��ش از 2هزار 
س��ال در دهانه خلیج چابه��ار جا گرفته 
اس��ت. این روس��تا در پن��ج کیلومتری 
ش��مال غربی چابهار ق��رار دارد. رودخانه 
الوری از میان روس��تا می گذرد و خلیج 
چابه��ار در غ��رب آن قرار گرفته اس��ت. 
نظی��ر  کوه ه��ای  متع��ددی  ارتفاع��ات 
ش��هبازبند، پیل بن��د و الوری، روس��تای 

تیس را احاطه کرده است. 
 ای��ن بن��در کوچ��ک در دوره تاریخی 
هخامنش��ی و ساس��انی تا دوره اسالمی 

به طور مستمر شاهد وقوع حوادث تاریخی 
بوده اس��ت. در عص��ر صفوی��ه همزمان 
با توس��عه و نف��وذ دریایی کش��ورهایی 
همچ��ون پرتغ��ال، اکثر نوار س��احلی و 
جزایر جنوب کشور در بخش های دریای 
عمان و خلیج فارس به صورت پایگاه های 
نفوذ ای��ن دول��ت اس��تعماری در ایران 
درآمده که قلع��ه پرتغالی های تیس هم 
یکی از آنهاس��ت. این قلعه بر فراز تپه ای 
مرتفع و مش��رف بر روستا و خلیج تیس 
با مصالح تخته سنگ های ماسه ای، آهکی 
و مالط گچ و آهک س��اخته ش��ده است. 
بخش اعظم قس��مت فوقانی قلعه از بین 
رفته اس��ت. در بخش مرکزی ضلع غربی 
فضای داخل��ی قلعه که در دو طبقه اجرا 
شده یک برج دیده بانی به ارتفاع 15 متر 

وجود داشته است. 
 ای��ن من��اره ب��رای دیده بانی به کار 
می رفته اس��ت چون بر همه خلیج دهانه 
تیس اش��راف کاف��ی دارد و در ضم�ن از 
فاصل����ه زیادی در دریا دیده می ش��ود. 
س��بک س��اخت و نوع مصالح به کار رفته 
در مناره و گوشواره به سبک س���لجوقی 

اس��ت. تعمیرات بعدی ک��ه در اتاق ها و 
ایوان ها انجام ش��ده بیشتر سبک صفوی 
و سبک دوران قاجاری�ه است. در قسمت 
سقف قلعه چوب های����ی به کار رفته که 
احتم��اال از نقاط دیگر به این محل آورده 

شده اند. 
 بر ف��راز تپ��ه ای در وس��ط دره تیس 
قلعه پیروزگت مربوط به دوره اش��کانیان 
و ساسانیان واقع اس��ت. آثاری از زراعت 
و آبادان��ی در اط���راف تپ���ه پیروزگت 
دی��ده می ش��ود. راه ورود به تپه س��خت 
و پرخط��ر اس��ت. در قس��مت پایین تپه 
و در اط�����راف آن آث��اری از دیوارهای 
س��نگی بزرگ و قلوه س��نگ و ساروج با 
قدمت خیلی زیاد دیده می ش��ود. عالوه 
بر دیوارهای بزرگ و ضخی�م قلعه اث���ر 
خندق��ی ب�ه ع�رض س��ه مت��ر و عمق 
متفاوت قبل از دیوار اصلی دیده می شود. 
 مسـجد و روسـتای تیـس: قلع��ه 
بلوچ گت بر باالی کوهی مرتفع قرار گرفته 
و آث��ار دیوار قلعه و یک برج دیده ب���انی 
از آن ب����ر ج��ای مانده است. همچنین 
بقایای دو مقبره هرمی ش��کل برجسته از 
ن����وع مق���اب�ر اس��المی که با سنگ و 
ساروج بنا شده اند دیده می شود. در قلعه 
آب انبارهایی از س��نگ و ساروج و گچ در 
درون صخره تعبی��ه ش���ده است. ای��ن 
قلع�����ه دارای موقعی�����ت ممت��ازی 
بوده که آب رس��انی، دید کاف��ی به دریا 
و دور بودن آن از دس��ترس مهاجمان از 

خصوصی����ات آن بوده است. 
مقاب��ر  ی��ا  تاریخ��ی   گورس��تان های 
جنانی گچ در روس��تای تی��س در دامنه 
ک��وه پیل بند در جن��وب دره تیس واقع 
اس��ت و به باور اهالی این محل اقامتگاه 
جن ه��ا بوده اس��ت. مق��اب��ر جنانی گچ 
در یک س�����رازیری مالیم ق��رار دارند 
ای���ن مقابر با مقابر سیراف بوشهر شبیه 
هس��تند. با این تفاوت که تع��داد قبرها 
کمتر و جهت آنها تقریبا ش��مالی جنوبی 
یا ش���مال شرقی، جنوب غربی است. در 
منطقه چن��د قبر ایس��تاده و یک مقبره 
پلکانی با سرپوش صندوقچه ای از سنگ 
و گچ به صورت نیمه س��الم بدون لوحه و 
تزیینات خارجی وج��ود دارد که به نظر 
می رس��د از دوران اس��المی باشد. تقریبا 
حدود 200 قبر کهن در محوطه قدیمی 

آن وجود دارد. 
 گورس��تان قدیمی دشتیاری با حدود 
3ه��زار قب��ر مربوط ب��ه پی��ش از تاریخ 
است که س��ال 1932 کشف شدند. قبور 
شناسایی شده در این منطقه دارای نوعی 
س��فال خش��ن قرمز یا نخ�������ودی با 
روکش س��فید هس��تند که در بعضی از 
آنها آث��اری از قبیل مانده های غذا یا آثار 
سنگی و فلزی دیگر مش��اهده ش����ده 

است. 
 گودانگری��ز ی��ا گ��ودال انگلی��س در 
دامنه کوه فیل بن��د در جنوب دره تیس 
ق��رار دارد. م������ردم بوم�������ی نقل 
می کنند ک��ه در اواخ����ر دوره قاجاریه 
و اوایل دوره پهلوی، انگلیسی ها به کمک 
تعداد کثی��ری از کارگران ب��لوچ در این 
مح�����ل اق�����دام به حف��اری کرده و 
مقادیری سفال، اش��یای برنزی، آهنی و 

سنگی پیدا کرده و غارت کرده اند. 
 پدیـده گل فشـان: در دامن��ه کوه 
ش��هباز و مشرف به روس��تای تیس، یک 
غار طبیعی و دو غار مصنوعی در کنار هم 
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ق��رار دارند، از این مجموع��ه در محل به نام غارهای 
 بان مسیتی یاد می کنند. غار اول طبیعی تا حدودی 
نیم دایره است و با استفاده از روش تراشکاری داخل 
غار و دهانه آن توس��عه پیدا کرده اس��ت. یک مقبره 
کوچ��ک از گچ به ص�������ورت دو س��طح افقی که 
روی یکدیگر قرار دارند و فاقد آثاری از قبیل س��نگ 
نوش��ته، خط و لوحه در عم�����ق یک متر از سطح 
غار دیده می ش��ود که در گرد آن یک فضای کوچک 
وج��ود دارد. بدنه ه��ای اطراف این مکع��ب را با گچ 
به رنگ س��فید در آورده ان��������د. روی دیواره های 
مکع��ب مقبره گچ��کاری و با جوهر قرم��ز و بنفش 
خطوط و عالمت هایی شبیه به خط گجراتی و هندی 

نقش شده است. 
 یک غار مصنوعی س��مت راس��ت غ��ار طبیعی به 
فاصله هفت قدم قرار دارد که آثار تراش به خوبی در 
آن آشکار است. دهانه آن 80 سانتی متر ارتفاع دارد 
و س��قف آن کوتاه است. به فاصله 50 متر در سمت 
چپ غار اصلی، غار س��وم که طول دهانه قوسی آن 
ح����دود 20 م�����تر اس��ت، قرار دارد. ظاهرا این 
غارها جزو یک واحد تأسیس��اتی س��اختمانی بوده و 
ب��ه منزل��ه حج�����ره ه������ا و توقفگاه های معبد 
یا پرستش��گاهی بوده اند. در س��طح زمین تا ورود به 
دهانه غار، پلکانی وج��ود داش��������ته که آثار آن 

باقی است. 

 در حاش��یه ضل��ع ش��رقی خلیج چابه��ار آرامگاه 
س��یدمحمد مش��هور به مقبره سیدغالم رسول قرار 
دارد که همواره زیارتگاه مس��لمانان هند و مردم این 
منطقه بوده و قدمت آن به سال 465 هجری قمری 
می رس��د. با توجه به پالن نما می توان گفت که این 
آرامگاه در عهد سلجوقی بر پا شده و در دوره صفوی 
طرح های نقاش��ی بر دیوارها افزوده ش��ده است. در 
نم��ای خارجی مقبره و چهار گوش��ه زیارتگاه چهار 
مناره کوتاه قرار دارد. گنبد نیز از داخل دارای نواری 
از تزیینات هندس��ی و گیاهی اس��ت که با رنگ های 
زرد، قرم��ز، آب��ی و س��فید به ص��ورت گل و گیاه و 
ستاره دیده می شود. در نمای ضلع شمالی، روبه روی 

مح��راب طاق نماهای��ی ب��ا تزیینات مقرن��س دیده 
می شود که محل نذر و روشن کردن شمع است. 

 در م��ورد ش��رح حال س��یدغالم رس��ول روایات 
متفاوت��ی وج��ود دارد. برخی وی را عارف وارس��ته 
و برخ��ی لوطی مس��لک و گروهی مس��لمانی از هند 
گفته ان��د. نکته مش��ترک در این روای��ات ناکامی و 
مرگ او در ش��ب ازدواج اس��ت. ب��ه همین دلیل در 
گذش��ته هر س��ال در تاریخ 15 ذی القعده چند روز 
مراس��م ش��ادی برپا می کردند. به این ترتیب که دو 
روز نخس��ت، آرامگاه را تمیز کرده و پس از آن زنان 
و مردان لباس پاکیزه می پوش��یدند و با طلوع آفتاب 
ساز و دهل می نواختند. این مراسم به مدت 10 روز 
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در سه نوبت صبح، عصر و شامگاه اجرا می شد. اکنون 
چون پیروان صاحب مزار ش��یعه مذهب هستند در 
ماه محرم مراسم س���وگواری و روضه خوانی در این 

مقبره بر پا می شود. 
 در آرامگاه س��یدغالم رس��ول، م��وزه چابهار دایر 
اس��ت. در ای��ن م��وزه آث��اری متعلق ب��ه آرامگاه و 
اهدایی عالقه من��دان به میراث فرهنگ��ی در زمینه 
مردم شناس��ی مانند پوشاک محلی، وسایل حصیری 
و نیز ظروف س��فالی از پیش��ینه تاریخی منطقه به 

نمایش گذاشته شده است. 
  جنگل هـای مانگرو یا حرا:با نزدیک ش��دن به 
سواحل دریای جنوب، مانند بسیاری از مناطق دیگر 
آنچه نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند نوعی 
ترکیب گیاهان اس��ت که به صورت نیمه شناور بین 
س��احل و دریا کشیده شده اس��ت. این جنگل های 
غرق آبی ب��ا موقعیت ویژه خود ب��ه جنگل های جزر 
و م��دی، جنگل های مانگرو یا حرا معروف هس��تند. 
در هن��گام مد تنها تاج درخت ها باالتر از س��طح آب 

شور دریا دیده می شود و بقیه اندام های درختان در 
زیر آب از دیده پنهان است. جنگل های حرای ایران 
در نوار س��احلی خلیج فارس و دریای عمان آخرین 
حد پراکنش جنگل های مانگرو در جنوب غربی آسیا 
به شمار می روند.  جنگل های حرای استان سیستان 
و بلوچستان در خلیج گواتر با وسعت 200 هکتار در 
منتهی الیه جنوب ش��رق کشور در محدوده سیاسی 
شهرس��تان چابهار و در فاصله 150 کیلومتری شرق 
چابهار قرار دارد. هرچند جنگل های حرا توده خالص 
و یکدس��تی هستند و هیچ گونه تنوع گیاهی در آنها 
مش��اهده نمی ش��ود ولی در مقابل از تنوع جانوری 
بس��یار باالیی برخوردارند. این جنگل حد مش��ترک 
دریا و خش��کی اس��ت و حفاظت از آن در همه دنیا 
به عنوان زیس��تگاه های باارزش و حس��اس به ویژه از 
منظر گردش��گری مورد تأکید قرار گرفته اس��ت. در 
حال ح����اضر این جن�گل یک��ی از زیب�����اترین 
منظ����ره ه����ای موجود در چابهار و منطقه گواتر 
است. رودخانه باهوکالت یکی از پرآب ترین رودهای 

بلوچس��تان و محل زندگی تمساح ایرانی است. این 
تمس��اح دارای ارزش ملی و بین المللی اس��ت. طول 
ب��دن آن تا چهار متر می رس��د. این جان��ور بازمانده 
خزندگانی اس��ت که حدود 265 میلیون سال پیش 
می زیسته اند. منطقه حفاظت شده باهوکالت )گاندو( 
در منتهی الیه گوش��ه جنوب شرقی کشور، مرز ایران 
و پاکس��تان قرار دارد. منطقه مأمن تمس��اح تاالبی 
و منحص��ر به ف��رد ایرانی  اس��ت ک��ه در آبگیرهای 
کم عمق مس��یر رودخانه زندگی می کند. این حیوان 
در مواقع خش��کی تا چند مت��ر در زیر آبگیرها نقب 
زده  و در داخ��ل آنه��ا زندگی می کن��د. اگر اقدامات 
به موق��ع حفاظتی س��ازمان محیط زیس��ت و نظارت 
 بر صید نبود، نس��ل این تمس��اح ها  تاکن��ون از بین 

رفته بود. 
 گاندو - تمسـاح پوزه کوتاه:تمس��اح حیوانی 
بس�����یارخجالتی، محتاط و ترسو است و به سختی 
می توان آن را مش��اهده کرد. در ای��ن حال حیوانی 
باه������وش و زیرک اس��ت و به محض احس��اس 

خط��ر و با حض��ور مزاح��م در آب فرورفته و مخفی 
می ش��ود ولی برای تنفس باید س��ریعاً به سطح آب 
برگردد. غذایش را ماهیان، پرندگان و پس��تانداران 
تش��کیل م���ی دهند و عموماً شب ها شکار می کند. 
در ش��رایط خ��اص این رودخانه  نوع��ی ماهی به نام 
گل خ��ور و در اطراف نیز گیاه��ان و دیگر جانداران 
منطبق با محیط مانند جبیر، س��نجاب نخلی، هوبره 
و برخی پرندگان مخصوص ش��به ق��اره هند زندگی 

می کنند. 
 موجـودات دریایـی:در ح��دود 90 کیلومتری 
شمال شرقی چابهار، در بخش دشتیاری در فاص��له 
2/5 کیلومت�����ری روس��ت���ای بلورمچی در ناحیه 
باه��وکالت محوطه باس��تانی دمب کوه ق��رار گرفته 
اس��ت. در این محوطه باس�����تانی حدود 4500 تا 
5000 تدفین تخمی����ن زده می شود. این قبرها به 
ش��کل اتاقک هایی بنا ش��ده اند.  عالوه بر آنچه گفته 
ش��د، مدرس��ه غواصی، کلوپ دریایی و پالژ ساحلی 
بانوان نیز از مراکز تفریحی چابهار به شمار می رود. 

چی بخریمچطور برویم

چابهار، طوالنی ترین مسیر پروازی کشور

 چابهار جنوبی ترین شهرس��تان سیس��تان و بلوچس��تان 
اس��ت که در فاصله 761 کیلومتری زاهدان ق��رار دارد. این 
شهرس��تان از جانب ش��مال به شهرس��تان های ایرانش��هر و 
نیکش��هر و از جنوب به دریای عمان و از ش��رق به پاکستان 
و از غ��رب به اس��تان های کرمان و هرمزگان محدود اس��ت. 
فاصل��ه هوایی شهرس��تان چابهار تا ته��ران 1456 کیلومتر 
و فاصل��ه زمینی از طریق جاده ایرانش��هر ب��ه کرمان 1961 
کیلومتر اس��ت. این شهرس��تان دارای حدوداً 300 کیلومتر 
مرز آبی در دریای عمان است.  همجواری منطقه آزاد چابهار 
با دریای عم��ان و اقیانوس هند موقعیت ارتباطی مناس��بی 
مابین آبراه های بین المللی کش��ورهای آسیایی مهیا کرده به 
نح��وی که چابهار به عنوان یک راه��رو مهم ارتباطی مطرح 
اس��ت.  فرودگاه چابه��ار، فرودگاهی کوچ��ک در کنارک در 
شهرس��تان چابهار اس��ت که به دلیل فاصل��ه 30 کیلومتری 
ب��ا بندر راهبردی چابهار، رفت و آم��د فراوانی در آن صورت 
می گی��رد. این ف��رودگاه گنجایش و توانایی خدمت رس��انی 
در ای��ن منطقه مهم را ندارد. قرار اس��ت فرودگاه بین المللی 
چابهار در منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار س��اخته شود.  
در ح��ال حاضر روزانه چن��د پرواز از مس��یرهای مختلف به 
چابه��ار صورت می گیرد. پروازه��ای تهران به چابهار با توقف 
در ش��یراز، بندرعب��اس یا زاهدان انجام می ش��ود و در هفته 
فقط دو پرواز به صورت مستقیم به این شهر می رود. الزم به 
ذکر اس��ت چابهار طوالنی ترین مسیر پروازی را در کشور به 
خود اختصاص داده اس��ت. برای آنها که مایل به سفر زمینی 
هس��تند، از زاه��دان، کرمان و بندرعب��اس می توانند خود را 
ب��ه چابهار برس��انند. همچنین می توان با قط��ار به کرمان یا 
بندرعباس رفت و از آنجا س��فر ج��اده ای را پیش گرفت.  با 
وجود آنکه چابهار بندری پرتردد اس��ت، جای سفر دریایی از 
دیگر شهرهای ساحلی مانند بوشهر و بندرعباس به این نقطه 

شهر در گردشگری کشور خالی به نظر می رسد. 

چابهار با طعم های مختلفی از نان و ماهی

 از مزایای س��فر به نقاط مختلف آن اس��ت که وعده ه��ای غذایی با خوراک های 
محلی و سنتی نیز جزو جذابیت های سفر محسوب می شود و تنها یک وعده غذایی 
نیست. چابهار با خوراک های محلی و دریایی نیز از این نظر ویژه است.  این خطه با 
توجه به موقعیت استراتژیک خود در طول تاریخ، پذیرای مردمانی از اقوام مختلف 
ب��وده که هر یک ب��ر فرهنگ و از جمله خوراک منطقه تأثیر گذاش��ته اند. غذاهای 
دریایی که اهمیت خاصی دارند.  غذاهای بومی با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم 
مردم، بیش��تر از مواد غذایی موجود در هر منطقه که در فصول مختلف س��ال در 
دس��ترس هس��تند تهیه می ش��ود. از غذاهای س��نتی منطقه می توان به بتو ماش، 
ش��ودوده، بتو هواری، ماش��ینگ، پاکگین ماهیک، کورک، گلوهک، ناروش، کیش 
و دلگ اش��اره کرد.  همچون سایر نقاط کش��ورمان نان، عمده ترین ماده غذایی در 
سیستان و بلوچستان است. ده ها نوع نان ویژه این استان، به مناسبت های مختلف 
پخته می ش��ود. به عن��وان مثال نوعی نان به نام هل��کاری )halekary( که همان 
چلبک سیستانی است، وجود دارد. جهت پخت آن خمیر درست شده را به صورت 
قرص ه��ای کوچکی، در روغن س��رخ می کنند. این نان مخصوص س��فره صبحانه 
 ،)syserk( سیس��رک ،)gerdeh( اس��ت. انواع دیگری از نان ها مثل لواش، گرده
پن��اری )ponary( و نان های��ی که روی تابه پخته می ش��ود، نیز در بلوچس��تان 
مصرف می ش��ود.  امروزه ب��ا توجه به ارتباط فرهنگ ها و بهبود ش��رایط اقتصادی، 
تغذی��ه هیچ یک از اقوام منحصر به تهیه غذاهای س��نتی نیس��ت، در سیس��تان و 
بلوچس��تان نیز به همین دلیل هم اکنون انواع خورش ها و پلوها و س��ایر طعام های 
ایرانی و حتی خارجی در لیس��ت غذاهای رایج مردم ق��رار دارند.  بلوچ ها همراه با 
نان خورش  هایی مصرف می کنند که به آن عموما واداپ )vadap( گفته می ش��ود. 
در انواع خورش های طبخ ش��ده در بلوچستان، ادویه های تند و پیاز فراوان استفاده 
خاصی دارد و گوشت بز بیشتر از گوشت سایر دام ها مصرف می شود. »تنوری« یکی 
از غذاهایی است که عمدتا جهت مجالس مجلل طبخ می شود و عبارت است از به 
س��یخ کشیدن یک الشه کامل گوش��ت قرمز که در تنور می گذارند.  در بلوچستان 
بنا به اقلیم خاص هر منطقه غذای مخصوص به آن اقلیم طبخ می شود. برای مثال 
ماه��ی مهم ترین غذای مردم��ان چابهار و کنارک اس��ت و انواعی از خوراک ماهی 
توس��ط آنها طبخ می ش��ود. »بت« که مخلوطی است از برنج، ماش  و سایر حبوبات  
همراه  روغن  و ادویه غذای عمده مردم بلوچستان است. خوراک خرما که ترکیبی از 
خرما، نان، برنج و حبوبات است، دیگر غذای مخصوص چابهاری ها است. نان بلوچی 
و »آچار« )نوعی ادویه( در این منطقه بس��یار مصرف می ش��ود.  بیشتر غذاهای در 
دس��ترس گردش��گران غذاهای دریایی و غذاهای معمول است و خیلی از غذاهای 
سنتی ذکرشده در رستورانی یافت نمی شود. رستوران هتل لیپار پیشنهاد مناسبی 

برای صرف وعده  غذایی است. 

چی بخوریم

سوزن دوزی بلوچ، یادگاری از چابهار

 مردم شهرس��تان چابهار اکثراً بلوچ و اهل س��نت هستند. اقتصاد 
م��ردم منطقه اقتصاد مبتنی بر صیادی،  کش��اورزی و در دهه اخیر با 
حض��ور منطقه آزاد چابهار  صنعت بازرگانی و خدمات اس��ت.  در این 
منطقه عیدها و جش��ن های عمومی در اعی��اد مذهبی و ملی خالصه 
می شود. بلوچ ها به اعیاد مذهبی بیشتر از سایر اعیاد اهمیت می دهند. 
آنها به ویژه عید قربان و عید فطر را بس��یار باش��کوه برگزار می کنند و 
به مدت س��ه روز به دید و بازدید هم رفته و در جش��ن و سرور به سر 
می برند.  مردان بلوچ لباسی ساده و بلند به همراه دستاری که عموما 
سفید است برتن دارند. رنگ لباس بلوچ های حوزه مکران و شهرستان 
چابهار نس��بت به بلوچ های منطقه سرحد یا ش��مال استان روشن تر 
اس��ت. پوش��اک زنان و دختران از زیبایی خاصی برخوردار است و در 
دوخ��ت و تزیین لباس های زنانه از هنر منحصربه فرد س��وزن دوزی و 
پریواردوزی بلوچ استفاده می شود که هنر سوزن دوزی روی پیش بند، 
سر آستین، جیب بلند در جلو و همچنین حاشیه پایین لباس و شلوار 
خودنمایی می کند. دس��تار زنان بلوچ روس��ری مستطیل شکلی است 
که توس��ط هنر بلوچی تزیین می شود و آنچه زیبایی البسه زنان بلوچ 
را کامل می کند زیورآالتی از طال و جواهر اس��ت که س��اخت آنها نیز 
یکی از هنرهای س��نتی و اصیل منطقه اس��ت.  در منطقه سیستان و 
بلوچستان موسیقی جایگاه خاصی در زندگی مردم دارد که با سازهای 
مختلفی آفریده می شود. س��رور یا قیچک، رباب از سازهای مضرابی، 
تمبورگ یا س��ه تار، سورنا که در مراسم عروسی همراهی دهل نواخته 
می ش��ود و دهل خود انواع دارد، دهل بزرگ و کوچک، دهلک و دهل 
مگرمان که در قدیم برای خبررس��انی اس��تفاده می شد و نل، سما یا 
دف و بینجو از دیگر س��ازهای منطقه به ش��مار می رود.  در این دیار 
همچنین صنایع دس��تی حرف بسیار دارد که شاید شناخته شده ترین  
آنها سوزن دوزی باشد. س��وزن دوزی، سکه دوزی، حصیربافی، ساخت 
ابزار و آالت موس��یقی و صنایع دستی دریایی از دیگر هنرهای مردم 
اس��ت. یکی از مراکز عمده سوزن دوزی روس��تای تیس است.  عالوه 
بر هنرهای مردمی که نام برده ش��د و پوش��اک منطقه که یادگارهای 
مناسبی از این سفر هستند، در منطقه آزاد چابهار بازارهای متعددی 
از جمله بازار پردیس، صالحیار، صدف، فردوس و تیس نیز وجود دارد 
که کاالهایی از نقاط مختلف را به فروش می رس��انند. به عنوان مثال 

انواع چای را می توان در این بازارها یافت.
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دلهره میان زمین و آسمان
الهام رضازاده:پاراگالیدر، نام یک ورزش تفریحی و رقابتی اسـت 
که رویای دیرینه بشر را تحقق بخشیده است. به طوری که خلبان به 
آرامی از سـطح شیب دار کوه به سـمت پایین می دود و با حالتی به 
شکل سرخوردن در آسمان از کوه جدا می شود و خلبان برای شروع 
پرواز احتیاجی به انجام سقوط آزاد یا پرش از صخره ندارد. نشست 
و برخاسـت با چتربال بـه نرمی و آرامی برابر با تـوان بدنی خلبان 
برای دویدن اسـت و نکتـه اینکه هنگام پرواز بـه هیچ وجه حالت 
ترس از افتادن به انسان دست نخواهد داد. اطالعات اولیه را درباره 
پاراگالیدر سواری از آقای رضایی که مربی آموزشی است می گیریم 
و خالصه اطالعات می شـود اینکه  اگر هوا خوب باشـد، پرنده ها تا 
4500 متر هم صعود دارند. باد یک دست باشد پرنده ها می توانند تا 
35 کیلومتر سرعت داشته باشند. البته بال  در کالس های باال تا 60 
کیلومتر نیز سـرعت دارد. برای یادگیری این ورزش باید سه دوره 

کالس بگذرانـی که هر دوره 500 تا 600هزارتومان هزینه می برد. در 
حین پرواز اگر اتفاقی برای بال بیفتد می توان از یک شـانس به نام 

پاراشوت یا چتر کمکی استفاده کرد. 

مراحل آموزش پروازهای پاراموتور 
 آموزش تئوری و عملی مش��تمل بر 10س��اعت اس��ت. آم��وزش کامل 
سرویس، تعمیرات ساده و نگهداری مناسب پاراموتور، آموزش نحوه صحیح 
مواجه��ه با مش��کالت احتمالی موتور هنگام پرواز، آموزش میدانی ش��امل 
اس��تارت و تمرین بدون بال و س��پس بال کش��ی در زمین هموار و انجام 
سه سورتی پرواز با پاراموتور تحت نظر مربی آموزش، مانورهای هوایی ساده 
ب��ا پاراموتور و س��پس اعطای گواهینامه ویژه خلبان��ی پاراموتور به هنرجو 

پرواز تفریحی صورت می گیرد. 
ام��ا در پاراگالتور ش��ما بدون نی��از به هیچ آموزش��ی می توانید همراه با 

ی��ک خلبان ماهر و با ی��ک پاراگالیدر مخصوص دو نفره که حداقل 140 و 
حداکثر 220 کیلو وزن را تحمل می کند در پهنای آسمان به پرواز درآیند 
و از لذت غیر قابل توصیف آن بهره ببرید. شما هنگام پرواز با پاراگالیدر به 
دلیل نداشتن هیچ کابینی عین یک پرنده واقعی در هوا غوطه ور هستید و 
لذت واقعی پرواز را حس می کنید. در یک پرواز تفریحی حداقل یک ربع و 
حداکثر نیم ساعت و در شرایط مناسب هوایی حتی بیشتر در پرواز هستید. 

مدت زمان پرواز شما دقیقا به شرایط آب و هوای لحظه پرواز ربط دارد. 

پرواز بر فراز تهران؛ تجربه ای شیرین و هیجان انگیز
چتره��ای رنگی در هوا خودنمایی می کنن��د. البته گرد و غبار و آلودگی 
نمی گذارد چترها، رنگ های س��بز فس��فری و آبی و قرم��ز و. . . خود را به 
کمال نمایش دهند و صحنه، زیبایی کاملی داشته باشد. با این حال دیدن 
چترهایی که هرلحظه دورتر می ش��وند و ِس��یر کردن مس��یر حرکت شان 
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لذت بخش اس��ت. لذت بخش تر اما زمانی اس��ت که با دو سه قدم دویدن 
پایت از زمین جدا می ش��ود و روی صندلی جاگیر می ش��وی. خلبان برک 
ی��ا فرمان را در دس��ت گرفته و بال را هدایت می کن��د. باد می افتد زیر بال 
و باال می روی. حرکت به نرمی انجام می ش��ود و وجودت را سراس��ر آرامش 
می کن��د. تماش��ای تهران از ب��اال، فاصله گرفتن از زمین و کوچک ش��دن 
اتفاقات روی زمین بیشتر از آنکه هیجان زده ات کند، آرامشی عمیق تزریق 
و ذهن را از هر فکری خالی می کند. یک تمدد اعصاب واقعی! زمین چمن 
و بازیکنان قرمز و آبی  پوش آن از باال ش��بیه به یک فوتبال دس��تی کوچک 
هس��تند و البته ساختمان ها و ماشین هایی که کج وکوله پارک شدند شبیه 
ماکت های کثیفی اس��ت که برخی دانش��جویان ترم اول معماری می سازند 

و نمره نمی گیرند. 

ایران شرایط خوبی برای پیشرفت پاراگالیدر دارد
از آق��ای علوی مربی پاراگالیدر می خواهیم کمی از گروه آس��مان آبی و 
فعالیت هایش بگوید و او توضیح می دهد: »از س��ال 75 فعالیت ورزش های 
هوای��ی را انجام می دهی��م؛ پاراگالیدر و پاراموتور و س��قوط آزاد. پاراموتور 
همان پاراگالیدر اس��ت با ای��ن تفاوت که موت��ور دارد و از روی زمین هم 
می توان پرید. در پاراگالیدر خلبان در مس��یرهای مختلفی که تسلط دارد، 
پرواز می کند و در نهایت در محل لند فرود می آید. چتر پاراگالیدر در یک 
پکیج جمع و در صندوق عقب یک 206 نیز جا می ش��ود. هزینه خرید یک 
پکیج کامل 4.5 میلیون تومان است. پروازهای تفریحی هم به صورت تندم 
و با پرداخت 60هزار تومان هزینه انجام می ش��ود.«وی انجام این ورزش را 
بیشتر خودجوش می داند و درباره متولیان آن می گوید: »بیشترین حمایت 
از س��وی ش��هرداری صورت می گیرد. در پارک والیت نیز تپه پاراگالیدر را 
برای پرش های کوتاه راه اندازی کرده اند. اگر تمرین افراد در پرش های کوتاه 
موفقیت آمیزباش��د،  فرد بدون مشکل و اس��ترس می تواند در سایتی مانند 
جنت آباد پرواز کند. پارک والیت زمینه خوبی را برای تمرین فراهم کرده 

و به دلیل خاکی بودن نیز ایمنی بیشتری دارد.«
این خلبان و مربی پاراگالیدر تصریح می کند: »ما نس��بت به کش��ورهای 
دیگر در منطقه رش��د خوب��ی در این ورزش نداش��تیم. درحالی که وقتی 
پاراگالیدر وارد ایران ش��د ترکیه اصال نمی دانس��ت پاراگالیدر چیست. اما 
حمایت های ترکیه از این ورزش باعث شد درحال حاضر یکی از قطب های 
پاراگالیدر در دنیا و انواع جشنواره ها باشد و مسابقات مختلف در آن کشور 

برگزار شود.«
با استاد اردوخانی که مربی آقایان علوی و رضایی بوده، صحبت می کنیم. 
اس��تاد اردوخانی فردی نظامی اس��ت که اس��تارت ورود ای��ن ورزش را به 

بخش خصوص��ی زده. او می گوید: »س��ال 69 پاراگالیدر از طریق س��ازمان 
هوایی برای نیروهای مس��لح وارد ایران شد. س��ال 72پاراموتور وارد شد و 
کمی بعد توس��ط نظامی ها در بخش خصوصی اشاعه پیدا کرد. کم کم افراد 
به س��رمایه گذاری عالقه مند ش��دند و ورزش به نقاط دیگر ایران نیز رفت. 
این ورزش اگر قانونمند شود و متولی معینی داشته باشد با امنیت بیشتری 

انجام می شود.«

پارا گالیدر 
 نخس��تین پاراگالیدرفقط توانایی نگه داش��تن کودکان را داش��ت و بعد 
توانایی بزرگساالن را نیز پیدا کرد. دیوید باریش آمریکایی ودومینا جالبرت 
کانادایی را می توان به عنوان پدران پاراگالیدر دانست. پاراگالیدرهای امروزه 
مس��احتی حدود 20الی 30 مترمربع دارند. س��لول هایی در لبه های حمله 
آنها قرار داردکه باعث ش��ده ه��وا بین الیه رویین و الیه زیرین چتر حبس 

شود و چتر شکل پروازی به خود گیرد، اصطالحا ایر فویل شود. 
پاراگالیدر توس��ط بندهای هدایت به راست و چپ فرماندهی می شود و 
قابلیت کم و زیاد کردن سرعت خود را توسط این بندها دارد. نسبت سرش 
پاراگالیدره��ای امروزه حدودا یک به هش��ت و س��رعت آن به50 الی 60 
کیلومتر در ساعت می رسد. طی کردن مسافت های 40، 50 کیلومتری جزو 
کارهای روزمره خلبانان پاراگالیدر به ش��مار می رود. در حال حاضر، رکورد 
مسافت قانونی ثبت شده پرواز با پاراگالیدر 423کیلومتر ثبت شده. حدودا 
این ورزش از س��ال1993 در ایران  شروع به فعالیت کرد. امروزه، تقریبا در 
اکثر نقاط ایران پرواز با پاراگالیدر انجام می ش��ود. پاراگالیدر جزو امن ترین 
وسایل ورزش هوایی به شمار می رود. پرواز خالصانه و لذت بخش پاراگالیدر 
باید توام با علم و مقدار زیادی دیس��یپلین باشد. آموزش صحیح و استفاده 
از تجهیزات پروازی خیلی مهم اس��ت. بزرگ ترین ریس��ک پاراگالیدر، چتر 
پاراگالیدر نیس��ت بلکه خود خلبان اس��ت. اوس��ت که توانایی خود را باید 
بداند. اوس��ت که از هوایی که در آن می خواهد پرواز کند باید مطلع باشد. 
اوس��ت که باید وسیله پروازی خود را صحیح انتخاب کند و اوست که باید 
بداند در ش��رایط خطرناک نباید پرواز کرد. پاراگالی��در را فقط می توان از 
یک مربی کارآزموده و تایید ش��ده از مراجع قانونی کشور آموخت. شرایط 
جسمانی پیچیده ای برای آموختن پاراگالیدر نیاز نیست. به اصطالح هر که 
از بدنی س��الم برخوردار اس��ت می تواند پرواز کند. پرواز پاراگالیدر نیازمند 
گواهینامه خلبانی اس��ت. مراتب گواهینامه ها ش��امل مقدماتی، مبتدی یا 
مس��تقل، متوسطه، پیشرفته، پرواز دو نفره و مربیگری است. برای آموزش 
پاراگالیدر ش��هامت و جرات فوق العاده زیاد نیاز نیس��ت. بهترین خلبانان، 
خلبانانی هستند که نه به صورت افراطی شجاع و نه به صورت افراطی ترسو 

هستد. فرد منطقی مناسب ترین فرد برای پاراگالیدر است. آموزش در ابتدا 
از زمین صاف، کالس های تئوری و بعد شیب آموزشی انجام می شود و پس 
ازآن ک��ه هنرجو مراحل اولیه را با موفقیت طی کرد می تواند به مراحل بعد 
راه پیدا کند. جوانان از س��ن 14 س��ال قادر به شروع این ورزش هستند و 

برای افراد مسن محدودیت سنی وجود ندارد. 

سـایـت پـرواز پاراگالیدر لواسان
س���ای�ت پ�رواز پاراگالیدر لواسان کوچک یکی از سایت های شهر تهران 
برای عالقه مندان به پرش و پرواز با پاراگالیدر و مبتدیان این رشته ورزشی 
اس��ت که در آن ارتفاعاتی ح��دود 200 متر برای پ��رش مدنظر قرار داده 

شده است. 
نش��انی: اتوبان شهید بابایی به س��مت دماوند، تقاطع تلو شهید بابایی به 

سمت لواسانات. 

سـایـت پـرواز پاراگالیدر آبـسـرد 
س���ای�ت پ�رواز پاراگالیدر آب�س���رد با طبیعت زیبایی که دارد س��ایت 
بس��یار مناس��بی برای عالقه مندان به پرش با پاراگالیدر هستند اما دوری 
آن از ش��هر تهران باعث ش��ده تا مراجعان کمتری داشته باشد در زمستان 
نیز یخبندان این س��ایت امکان دسترس��ی به آن سخت و تقریبا غیر ممکن 

می شود
نشانی: تهران، آبعلی، آبسرد

سـایـت پـرواز پاراگالیدر امـامـزاده هـاشـم
س���ای�ت پ�رواز پاراگالیدر ام�ام�زاده ه�اش�م یکی از سایت های معروف 
در نزدیکی ش��هر تهران است که بس��یاری از عالقه مندان به رشته ورزشی 
پاراگالیدر آن را به عنوان نخس��تین س��ایت های خود برای پ��رواز انتخاب 

می کنند. 
نشانی: تهران جاده آبعلی، امامزاده هاشم، 65 کیلومتری جاده هراز، بعد 

از تونل، پشت مهمانسرا

سـایـت پـرواز پاراگالیدر شـهــران
و  معروف تری��ن  از  یک��ی  ش���ه��ران  پاراگالی��در  پ���رواز  س���ای�ت 
شناخته شده ترین س��ایت های پرواز برای ورزش پاراگالیدر است که تعداد 
بسیار زیادی از مربیان و افراد آماتور و همچنین تعداد زیادی از عالقه مندان 

به این رشته ورزشی به این مکان مراجعه می کنند. 
نشانی: بزرگراه آبشناسان - شهران - شرکت نفت
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مونا شاه آبادی:درست به فاصله 32کیلومتری از مرکز پاریس 
شـهری وجود دارد که خانه صد ها شخصیت کارتونی محبوب 

کمپانی والت دیزنی است. 
دیزنی لندکـه در اصل در کالیفرنیا راه اندازی شـده و در حال 
حاضـر دومیـن شـعبه آن در اروپا شـهر پاریس اسـت. این 
پـارک از مهم ترین مراکز تفریحی اروپا به شـمار می رود. این 
شـهر بزرگ دو پـارک و بیش از 50 نـوع جذابیت دارد که در 
سـال حدود 12 میلیون بازدید کننـده را به خودش اختصاص 
داده اسـت. در فصل تابستان و با شـروع تعطیالت مدارس و 
همچنین آخر هفته ها این شهر مملو از گردشگر است که البته 
هر چقدر در صف های طوالنی بایستید ارزش دیدن دارد. این 
شـهر رویایی مخصوص بچه ها نیسـت، بلکه بزرگ ترها قطعا 
بیشـتر لذت خواهند برد و در واقع به دو دنیای متفاوت سفر 
می کنند – به دنیای دیزنی لند و به دنیای بچگی شان - سفر 

ما از مرکزی ترین نقطه پاریس شروع می شود. 

صبح ش��ده، به سختی دارم چش��مامو باز می کنم. زنگ ساعت گوشی 
چند دقیقه ای هس��ت که داره خودش��و می زنه که بابا بلند شید. پنجره 
اتاق نیمه بازه و نسیم مالیمی پرده تور سفید را به آرومی تکون می ده. 

صدای هیاهو تو کوچه هتل می ش��نوم. انگاری خیلی ش��لوغه. صداهای 
عجی��ب و غریب، خیلی غریبه برام فقط حسش��ون می کنم حتی صدای 
آژیری که داره میاد برام تازگی داره معلوم نیس��ت آمبوالنس��ه یا آتش 
نشانی. دارم کر می شم انگار بوقش تو سر منه. فکر کنم محله رم رد کرد 
ولی صداش تازه داره کم می ش��ه. صدای آژیر آنقدر بلند بود که صدای 
زنگ س��اعت موبایلم به کلی محو شده. قطعش می کنم و از شارژ درش 
میارم دیگه باید بلند شیم بدنم خستس. بعد یه سفر طوالنی با هواپیما 
خواب صبح خیلی می چس��به. مهدی داره کش و قوس به بدنش می ده 
تا بلند ش��ه. باید یه چیزی بدم بخوره تا چشماشو باز کنه. از تو یخچال 
اتاق یه پاکت آبمیوه برمی دارم، تو کش��و نی داش��تیم درشو باز می کنم، 
پر از ش��کالت و کیک، آدامس و آبنبات، نس��کافه و چای کیسه ای. آخه 
هتالی اینجا خیلی گرونن و منوی صبحانه ندارن مخصوصا تو تابستون، 
به قول خودش��ون های س��یزن. چهار ش��ب اقامت رو نزدیک به پونصد 
ی��ورو کرای��ه دادیم تازه می دون��م ما فقط برای خواب از هتل اس��تفاده 
می کنی��م. به خاطر همین برای زمانایی که میایم هتل خوراکی خریدیم، 
ولی نمی دونم چرا نی رو پیدا نمی کنم ش��اید تو کیفم باش��ه بذار ببینم 
تو این زیپ که نیس��ت اینجا هم که نبود آهان پیداش کردم. چشماش 
بستس یواش یواش داره می خوره چندتا قلپ که بخوره قندش میره باال 

بیدار می شه و شارژه شارژ. 
داریم آماده می ش��یم. برنامه اینه بری��م زیر برج ایفل صبحانه بخوریم 
بعدش با مترو بریم دیزنی لند. امروز تا ش��ب فقط می خواییم تو ش��هر 

کارتونا باش��یم یه س��فر رویایی که توش کنار قصر زیب��ای خفته ناهار 
می خوریم و با قطار میکی موس می ریم تو دل کارتونای هالیوودی. 

س��وار آسانس��ور هتل می ش��یم. چه جال��ب رو در به التین نوش��ته 
آسانسور. نمی دونس��تم این یه کلمه فرانسویه. در آسانسور باز شد. بوفه 
هتل روبه روی آسانس��وره و توریستا نشس��تن و صبحانه می خورن. چه 
بوی قهوه و ش��یرینی می آد. دلم خواس��ت ولی به ذائقه ما ایرانیا قهوه و 
شیرینی اول صبح نمی خوره. هر کی سر میزش نشسته و نگاتم نمی کنه. 
یه میز زن و مرد جوون نشس��تن معلومه ماه عس��ل اومدن، یکی دیگه 
ب��ه نظر س��فر کاری اوم��ده و داره روزنامه می خونه، یک��ی دیگه داره با 
موبایلش حرف می زنه با لهجه فرانس��وی غلیظ که من فقط دارم حرف 
- ق- می شنوم. ما کنارپذیرش وایستادیم و مهدی داره اسم ایستگاهای 
مترو تا دیزنی رو می پرس��ه. مس��ئول پذیرش هم هندیه، داره رو کاغذ 

اسمارو می نویسه. 
کاغذ رو از دس��تش می گیریم و تش��کر می کنی��م و میریم از در هتل 
بیرون. می گه تا اونجا چند س��اعتی راه داری��م نمی تونیم زیر برج ایفل 

صبحانه بخوریم.
بای��د دو تا مترو عوض کنیم. دیزنی لن��د از مرکز پاریس 32کیلومتر 
راهه. اگه بخوایم به موقع برسیم باید عجله کنیم. ساعت 10 صبح شروع 
می ش��ه. ساعتشو نگاه می کنه و دست تو موهاش می کشه وقتی استرس 
داره این جوری می ش��ه. با این حال که دوس��ت ندارم برنامه عوض بشه 

ولی چاره ای نیست فردا هم می تونیم بریم شاید هم شب. 

دیزنی لند پاریس

هیجان انگیز ترین شهر بازی دنیا 
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از ت��و محل داریم به س��مت مترو حرکت می کنی��م. همه جا برامون 
تازگی داره. 

کافه هایی که کنار خیابون میز و صندلی گذاش��تن و مردم زیر آفتاب 
صبحانه می خورن، س��یاه پوستایی که کنار خیابون بیکار وایستادن و با 
هم حرف می زن��ن. آدمای جدید، مغازه ها، دکه های روزنامه فروش��ی با 
کلی چیزای تزیینی برای س��وغاتی، ماشینای در حال گذر، حتی چراغ 

راهنمایی رانندگی که کلی عابر وایستاده تا سبز بشه. 
ایستگاه مترو رو با هم می بینیم. یه بیلبورد بزرگ باالی پله هاش نصبه 
که تبلیغ کنس��رت یکی از خواننده هاشونه. پله های بیرون زیاد نیستن. 
داری��م می ریم داخل ولی به نظر خیلی قدیمی می آد انگار 100 س��الی 
 Chateau d”Eau هست که مترو دارن. ایستگاه محل ما اسمش اینه
)الین چهار(، همه دارن می دون. یکی با بچه یکی با س��اک دستی یکی 
با کفش پاش��نه بلند و کلی سروصدا. یه خانوم شیک پوشی کیفش بهم 
میخوره برگش��ته نگام می کنه با لبخند می گه پاقدوم )ببخش��ید( منم 
می خندم دستمو به حالت رضایت تکون می دم. رسیدیم به سالن اصلی 
مترو برای خرید بلیت. چهار تا دس��تگاه خرید بلیت داره با چند نفر که 
پشت هر ایستگاه وایستادن. گیج شدیم. استرس داریم. زبان فرانسه هم 
بلد نیستیم. این طرف اون طرف کردیم تا شاید از رو دست کسی ببینیم 
چکار می کنه. ولی نمی ش��ه همه چسبیدن به دس��تگاه. به مهدی نگاه 
می کنم با اس��ترس نمی ش��ه کاری کرد دلو به دریا میزنم میرم تو نوبت 
خیلی معمولی انگار که اتفاقی نیفتاده. یواشکی چشمک می زنم که بیاد 
کنارم وایسته. جلویی کارش تموم شد حاال نوبت ماست. دستگاه قدیمیه 

ولی تو نگاه اول رنگی و جالبه. با چشمم یه دور صفحه مانیتورشو میزنم 
آهان خودش��ه زیر صفحه چندتا عکس پرچمه. اینم پرچم انگلس��تان. 
زبان به انگلیسی تغییر می کنه. می گم نوشته بلیت یکطرفه یا دو طرفه، 
می گ��ه دو طرفه بگیر. استرس��ش رفته. انگار رنگ ت��و صورتش دویده. 
 حاال تعداد می خواد که اگه 10 تایی بگیریم قیمتش مناس��ب تره. میگه 
10 تایی که مجبور نباش��یم هر روز تو صف وایس��تیم. 20 تا می گیرم 
برای جفتمون که میش��ه 30 یورو باید پول تو دستگاه بذارم کلی سکه 
داریم که یکی یکی می ش��مره و می ندازه. خداروش��کر که درست بود و 
دس��تگاه بلیتارو داره چاپ می کنه. منم یکم کن��ار می رم تا اونارو از تو 
مخزن مخصوصش برداره. دیگه می تونیم با خیال راحت بریم به س��مت 
در ورودی. بلیتا تو دس��تگاه می زنیم و از پله های مربوط به تونل پایین 
میریم. خوشحالیم و داریم با هم می خندیم که موفق شدیم بدون کمک 
کس��ی بلیت بخریم. شاید اگه مهدی نبود هیچ وقت همچین اعتماد به 
نفسی نداشتم. وایستادیم تا مترو بیاد. یه دستگاه پشت سرمونه که اگه 
س��که توش بندازیم بهمون خوراکی م��ی ده بذار ببینم آب داره، آبمیوه 
داره کیک و بیس��کویت و ش��کالت. بهش نگاه می کن��م داره می خنده 
انگار اونم گش��نس. دستورش��و می خونم راحته. اول س��که رو می ذاری 
تو دس��تگاه هلش می دی داخل بعدش ش��ماره چیزی رو که می خوای 
انتخ��اب می کنی بعدش اوکی می کنی خودش بس��ته رو می ندازه تو یه 
مخ��زن که بتونی برش داری. ص��دای بوق مترو داره می آد. برمی گردیم 
به س��مت جایگاه. مترو وایستاد. اول مسافرایی که می خوان پیاده بشن 
دارن می��ان بیرون همه با احترام عقب وایس��تادن تا اونا برن حاال نوبت 

ماس که س��وار بشیم. خدارو ش��کر جا برای نشستن زیاده. می شینیم و 
کی��ک و آبمیوه می خوریم. می گه رس��یدیم ی��ه صبحانه توپ تو دیزنی 

مهمون منی بعدش کل آبمیوه شو یه جا سر می کشه. 
 Cha - ههه ربعی گذشته که براساس گفته پذیرش هتل باید ایستگا

elete les Halles پیاده بش��یم. اسم ایستگاه از بلندگو شنیده می شه 
و ما هم آماده پیاده ش��دنیم. حاال به س��مت باجه میریم و یه بلیت دو 
طرفه با قطار سریع الس��یر که اسمش  RER A از متصدیش می خریم 
که رفت و برگش��تش 30 یورو ش��د و این طور که رو نقش��ه نوشته باید 
ایس��تگاهMarne La Vallee Chessy  پیاده بشیم و دیگه نمیدونم 
چ��ه جوری ب��ه دیزن��ی راه داره. به هر حال داریم می ریم س��مت تونل 
قطارها که عجب دنیائیه واس��ه خودش. یه تابل��و اعالنات داره که پر از 
اس��م خط های مترو هستش. ولی هر قطاری که رد می شه چراغ خطش 
روی تابلو روشن می ش��ه. حاال دیدم خط دیزنی آخرین اسم روی تابلو 

هستش که هر وقت روشن بشه یعنی باید سوار بشیم. 
دیگه قطار داره از شهر خارج می شه و دو طرف جاده کلی فضای سبز 
داره. نیم س��اعتی هس��ت که تو راهیم و این ایس��تگاه باید پیاده بشیم. 
انگار فقط ما نیس��تیم که داریم می ریم دیزنی. با ما کلی خونواده دارن 

پیاده می شن. 
 خ��ب اونطور که فکر می کردم دور نیس��ت االن��م دارم تابلوی دیزنی 
لند را می بینم خیلی خوش��حالم نمی دونم شاید اگه پونزده ساله بودم و 

می اومدم اینجا انقدر که االن با همیم ذوق زده ام نبودم. 
االن س��اعت 11 صبح��ه و ما مقاب��ل در ورودی دیزن��ی لند پاریس 
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هستیم. جمعیت زیادی داره می ره داخل. خیلی ها هم با چمدون اومدن 
که چند روزی تو هتل بمونن. آخه شنیده بودم که دیزنی هفت تا هتل 
از چهار ستاره تا دو ستاره داره که یکی از اونا خیلی معروفه. خب دیگه 
باید ذوق زدگیمونو کنترل کنیم و به سمت باجه های خرید بلیت بریم. 
البته صف زیادی نیس��ت چون ما یک س��اعت تاخیر داشتیم و پارک از 
س��اعت 10 شروع به کار می کنه. نوبتمونه، یه دختر خوش صدایی پشت 
میز نشس��ته و بهمون خوش آمد می گه. نقشه پارک رو داده دستمون و 
داره برامون توضیح می ده. خب مثل اینکه این ش��هر رویایی دو تا پارک 
داره. یکی به نام والت دیزنی استودیو تا ساعت 6 بعداظهر و دیگه پارک 
دیزنی لند که خونه تمام شخصیت های داستانیه از ساعت 6 تا 11 شب 
و یه س��ورپرایز ویژه ب��رای مهمونای دیزنی از طرف کمپانی آخر ش��ب 
روب��ه روی قصر زیبای خفته. قیمت یه پ��ارک برای یه روز 67یورو و دو 
پارک برای یه روز82 یورو هس��تش. من می گم یکیشو بریم ولی مهدی 
میگه دوتاش با این قیمت بهتره بعدنم دلمون نمی سوزه که کاشکی اون 
یکی رو هم می دیدیم. دارم فکر می کنم می بینم راست می گه اون طوری 
دیگه پش��یمونی سودی نداره. مهدی داره حس��اب می کنه و منم دیگه 

طاقت ندارم وایستم. 
بلیتا دس��تمونه و داریم از در ورودی داخل می ش��یم البته چند نفری 
محافظ دارن کیفای دس��تی رو می گردن که چ��ون من کیفم کوچیکه 

زیاد طول نمی کشه. 
نخس��تین چیزی که می بینیم یک س��الن بزرگ پر از رس��توران های 
کارتونی و اس��باب بازی فروشی هستش که پر از بچه های قد و نیم قده 
و بعد از اون داریم می رس��یم به یک میدون نسبتا کوچیک که پر از گل 
هستش و مجسمه آقای دیزنی و میکی موس دست در دست درکنار هم 

قرار داره و همه در ابتدای ورود با اون عکس می گیرن. 
البته ما هم داریم عکس سلفی می گیریم. 

پشت سرمون یک خیابون طوالنی قرار داره که اسمش بلوار هالیووده 
و مغازه های آمریکایی دهه 30 در اون وجود داره مثل چتر فروش��ی که 
یه نمونه چتر هم بیرونش گذاش��ته که هر وقت زیرش وایس��تی آب از 
باال مثل بارون می ریزه رو س��رت و می تونی باهاش عکس بگیری. یا یه 
بوتیک لباس های قدیمی با کاله های آمریکایی، یه دکه بس��تنی فروشی 
و یک هتل قدیمی و ترس��ناک به اس��م هتل هالیوود. چون هتل خیلی 
بزرگه و جلب توجه می کنه داریم می ریم داخلش. یک حیاط س��بز داره 
ویک صف طوالنی ورود که داریم کم کم به سالن اصلی می رسیم. داخل 
س��الن مثل هتل های قدیمی و متروکه اش. پراز اش��یای عتیقه عنکبوت 
گرفته و یک پیش��خوان پذیرش که یک کاله و بارونی و چمدان چرمی 
و چتر خاک گرفته روش هس��ت. داریم با جمعی��ت داخل یک راهرو و 
بعد داخل یک اتاق می ش��یم. این اتاق ی��ک کتابخونه متروکه اش کنار 
الب��ی هتل. چراغ های اتاق داره کم نور می ش��ه و داره تو یک تلویزیون 
قدیمی برفک دار ماجرا رو ش��رح می ده. زیر نویس انگلیسی داره می گه 

درسال 1939 برای خانواده ای در این هتل بر اثر صاعقه اتفاقاتی افتاده 
و روح آنها در آسانسورهای این هتل سرگردان مانده. حاال دوباره چراغ ها 
روش��ن شد و در باز ش��ده و ما رو به موتورخونه ساختگی هتل می برند. 
از پله ها باال می ریم و یک در آسانس��ور باز می ش��ه و ما روی ردیف های 
صندلی می ش��ینیم و کمربند می بندیم. مسئول آسانسور هم داره نکات 
ایمنی رو می گه و با نیشخندی با ما خداحافظی کرد. در آسانسور بسته 
ش��ده و همه جا تاریکه و داریم آروم به س��مت باال حرکت می کنیم. در 
نخس��تین طبقه متوقف می شیم و درها باز ش��ده و یک راهروی تاریک 
متروکه با درخت هایی عجیب جلومون ظاهر شده رعد و برق وحشتناکی 
می زنه و روح متحرک مس��افران گمشده هتل ظاهر شده که دارن از ما 
دور می ش��ن حاال درها بسته ش��ده  و پخش یک صدا که شما مسافران 
عجیب ترین آسانس��ور هستید و یک س��قوط آزاد به ته ناکجا... بعد یک 
تکون محکم دوباره وایس��تادیم. این بار در ها باز شده و عکس روح ها در 
کنار ما روی صندلی هس��تش حاال از ما می خواد که باهاشون توی آینه 
دس��ت تکون بدیم و دوباره همه جا س��یاه شده و س��قوط آزاد. صدای 

جیغ همه توی گوش��مه. قلب��م داره تند تند می زنه. ص��دای جیغ ما با 
هم قاطی ش��ده به قدری س��ریع سقوط می کنه که از روی صندلی بلند 
میش��م به خاطر همین کمربند گذاشتن. حاال داریم به سمت باال حرکت 
می کنیم خدا رحم کنه این دفه سقوط نکنه همه غش کردن. حاال داره 
با س��رعت نور می ره باالی باال. در آسانس��ور باز شد وای خدای من کل 
دیزنی لند رو از فاصله 60متری داریم می بینیم و وای دوباره سقوط آزاد 

تا پایین ترین طبقه هتل. 
هم��ه بهت زده و خندون دارن از هت��ل می رن بیرون. من هنوز طپش 
قلب دارم ولی هیجان بازی رو خیلی دوست داشتم. ما هم داریم می ریم 
به سمت استادیو والت دیزنی. انگاری باید قطار سوار بشیم و یه چرخی 
بزنیم. عالیه چون عاش��ق قطار س��واری ام. البته نمی دونیم جریان چیه 
فقط س��وار می ش��یم. جالبه بازی های اینجا اینه که تا سوارش��ون نشی 
نمیدونی قراره چه بالیی س��رت بیاد. یه تلویزیون هم گذاشته که ماجرا 
رو داره تعری��ف می کنه. اون چیزی که می فهمم داره به جایی می رس��ه 
که پش��ت صحنه های کمپانی رو نشون می ده. تو یک مسیر سرسبزیم و 
داریم از کنار ردیف ماشین هایی که تو انواع فیلم ها دیدیم و اتوبوس های 
دو طبقه قدیم امریکایی و هواپیماهای جنگی رد می شیم. حاال وایستاد. 
یک طرف پالن و دوربین و وسایل فیلمبرداریه و طرف چپمون کوهستان 
س��اختگیه با چندتا کامیون و وانت حمل بار و گازوییل. چه جالب االن 
کامیون ها دارن یواش حرکت می کنن به س��مت پایین، دارن می افتن نه 
نه دارن آتیش می گیرن. اونم چه آتیش بزرگی وای داره بارون میاد چه 
رعد و برقی به صخره ها می خوره. همه دارن دس��ت می زنن و می خندن 
فکر کنم داره تموم می شه ولی نه وای خدا مگه می شه داره سیل می آد 
اونم از باالی س��ر مون از روی س��قف قطار داره کلی آب می ریزه بدون 
اینکه یک قطره روی ما بریزه خیلی هیجان انگیزه حتی از اون س��مت 
داره صدای کارگردان س��اختگی که عملی��ات رو هدایت می کنه و کات 
می ده ش��نیده می ش��ه. همه دارن لذت می برن دس��ت می زنن و جیغ 
می کشن منم دارم فیلم می گیرم و از چیزایی که تا حاال به عمرم ندیدم 

یادگاری جمع می کنم. 
- اینجا مثل یه محله هستش که چند طرفش ساختمونه و یک حوض 
داره با چند تا فواره. روبه روش هم یه دونه رستورانه که تابلوش خیلی آشنا 
می زنه. ما عاش��ق کارتونشیم. عکس کارکنانشم بزرگ روی دیوار ورودی 
زدن داریم می ریم داخل یه سالن بزرگ و تاریک که همه با نظم تو صف 
هستن و کنار در اصلی یک عالمه عینک برای دیدن فیلم های سه بعدی 
گذاشتن. پس معلومه می خوایم فیلم سه بعدی ببینیم. سوار صندلی های 
بزرگی مثل موش می ش��یم و دسته ش��و می خوابونیم. عینکامونم زدیم. 
داره حرکت می کنه. تو یک راهرو تاریک داره می ره. پش��ت سری هامون 
دارن جیغ می کشن و دست می زنن نمی دونم چی شده وای حاال دیدیم 
موش سر آشپز داره کنار ما می دود حاال صحنه زمین آشپز خونه گوستیو 
جلومونه و ما هم که انگار موشیم داریم این ور اون ور می پریم و رفتیم تو 
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دل کارتون راتاتولی. آنقدر هیجان زده ایم که گرسنگی یادمون رفته االن 
که از تو س��الن در اومدیم کنار در اصلی یه رستوران هست که شبیه ساز 
رستوران گوستیو هستش ذوق کردیم می ریم بشینیم. من هوس استیک 
کردم. البته قیمت غذاها گرونه ولی نمای داخلش رو دیگه تو هیچ جای 
دنیا پیدا نمی کنیم. دکورش بش��قاب های س��ایز فیله با قاشق چنگاالی 
اندازه قد یه والیبالیست با کتاب آشپزی معروف سر آشپز در اندازه خیلی 

بزرگ. قیمت غذاهاشم از 20 یورو شروع می شه. 
 غدای لذیذ موش عزیز رو خوردیم حاال می خواییم یه چرخی تو شهر 
بچه ها بزنیم. ش��هر عروسک ها که س��ردر اصلیش وودی و جسی و آدم 
فضایی هس��تش در س��ایز بزرگ. دیدن بچه های کوچولو که با مامان و 
باباشون بازی می کنن خیلی حس خوبی رو القا می کنه. این قسمت یک 

عالمه دستگاه های بازی مخصوص بچه های زیر 10 سال داره. 
 س��اعتمو نگاه می کنم نزدیک چهار شده و فقط یه بازی دیگه بیشتر 
نمی تونیم بریم چون س��اعت قانونی پارک اس��تودیو داره تموم می شه. 
داریم اس��تودیو نم��و رو می بینیم که کلی صف داره البت��ه می تونیم از 
سیس��تمfast past  اس��تفاده کنی��م یعنی تو یه پ��ارک بدون صف از 
بازی اس��تفاده کنیم ولی ترجیح می دیم تو صف کنار نوجوونا وایس��تیم 
و خودمونو به جوونی بزنیم. داخل س��الن اصلی تاریکه و فضای کارتون 
نمو وقتی با اون الک پش��ت گنده ها تو اقیانوس آش��نا می شه رو تداعی 
می کنه. االن داریم سوار صندلی هایی شبیه الک الک پشت ها می شیم. 
مامور س��الن داره دس��تی های صندلی ه��ا رو چک می کن��ه که محکم 
باش��ن. داریم حرکت می کنی��م. به داخل یک تون��ل تاریک می ریم که 
دو طرف ماهی های کوچول��و دارن بازی می کنن. می ریم باال تر تا جایی 
که کلی عروس دریایی از باالی س��رمون شناورن عین کارتون نمو ولی 
داره می چرخه اونم 360درجه با س��رعت زیاد. وای چه چرخش��ی سر و 
گردنمم داره می چرخه اینجا مثل یه سینمای تاریک و خیلی بزرگه که 

واقعا دارم میترس��م. همه دارن جیغ می کش��ن ولی من صدام در نمیاد. 
اصال نمیدونم این خارجیا چه خالقیتی دارن و چه چیزایی می سازن. ما 
تو اقیانوس هستیم جایی که نمو سوار الک پشت پیر شده بود و می رفت 
دنبال پدرش. با همون س��رعت باور نکردنی. تصمیم داریم برای جبران 
انرژی از دست رفته بریم چای یا عصرونه بخوریم. داریم می ریم به سمت 
بلوار هالیوود که پر از رس��توران هستش. من پیشنهاد میدم که تو خود 
رس��توران میکی موس بریم. االن تو رستورانCafé Mickey   هستیم 
و اگه بدونین کی پیشم نشسته به وجد میاین. میکی موس، البته حرف 
نمی زنه فقط داره می خنده ما هم داریم از خنده غش می کنیم. اینجا پر 

از شخصیت های کارتونیه که کنار همه بچه ها نشستن. 
 داریم از کافه می آییم بیرون خیلی جالبه که داریم صدای جیغ بچه ها 
رو از فاصله نزدیکی می شنویم. اینجا پشت سالن ورودی پارک کارخونه 
هیوالهاس که دس��تگاهی که اونا برای ترسوندن آدما استفاده می کردن 
تا ببینن چند درجه آدما رو می تونن بترس��ونن گذاشتن. بچه ها سرشونو 
می ذارن تو دس��تگاه و جیغ می زنن بعدش می بینن چند تا چراغ روشن 
ش��ده. حتی مجسمه شخصیت هاشم درست کردن و با هر کدوم می شه 
عکس یادگاری گرفت. یه سلفی کنار غول آبی خال خال و هیوالی سبز 

کوچولوی یک چشم مهربون. 
نیم س��اعتی وق��ت داریم که گش��تی بزنیم. پیش��نهاد دادم که توی 
فروش��گاهاش بریم و س��وغاتی برای بچه ها و ی��ادگاری برای خودمون 
بخری��م. بیش از 30 تا فروش��گاه در این پارک وج��ود داره که تا دلتون 
بخواد پر از اسباب بازی هستش. از لیوان و کاسه و قمقمه بگیر تا لباس 
شخصیت ها، تل سر گوشی میکی، کیف و کاله و لوازم تحریر، ماشین و 

کشتی و عروسک های تمام شخصیت های داستانی. 
البته با قیمت های نجومی ولی به هر حال یادگاری می شه که هر وقت 

نگاهش کنیم خاطرات شیرین دیزنی جلوی چشممون مرور می شن. 

اطالعات کلی 

هتل ها: 
Disney Land Hotel )چهار ستاره( از 900 یورو

Hotel New York )چهار ستاره( از 680 یورو

Disney"s Newport Bay Club )سه ستاره( 550 یورو

Disney"s Hotel Cheyenne )دو ستاره( 450 یورو

قیمت هتل ها شامل اقامت یک شب برای یک خانواده3نفره به همراه 
صبحانه و بلیت دیزنی لند است

رستوران ها: 
 Manhattan Restaurant California Grill :در استودیو والت دیزنی

 Restaurant Des Stars

Cafe Mickey  

بوتیک ها: 
World Of Disney

Boutique Planet Hollywood

Ratatouille Boutique

Disney store

قیمت اجناس: 
عروسک: از 20 یورو، لباس: از 30 یورو،کیف: از 12 یورو،جا سوییچی: از 5 
یورو، ماشین: از 20 یورو، لیوان: از 7 یورو، تل سر: از 18 یورو، آب نبات: از 5 

یورو، آلبوم: از 10 یورو
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قیمت )تومان(مقصد مبد اعنوان

18.000تبریزهمد انهمد ان-تبریز)نوع اول(

20.500تبریزهمد انهمد ان-تبریز)نوع د وم(

26.000تبریزهمد انهمد ان-تبریز)نوع سوم(

30.000تبریزهمد انهمد ان-تبریز)نوع چهارم(

27.360اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع اول(

34.800اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع د وم(

35.000اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع سوم(

36.000اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع چهارم(

41.800اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع پنجم(

42.000اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع ششم(

32.000ارومیههمد انهمد ان-ارومیه)نوع اول(

16.000اصفهانهمد انهمد ان-اصفهان)نوع اول(

23.000اصفهانهمد انهمد ان-اصفهان)نوع د وم(

26.500اصفهانهمد انهمد ان-اصفهان)نوع سوم(

11.500کرجهمد انهمد ان-کرج)نوع اول(

18.000کرجهمد انهمد ان-کرج )نوع د وم(

19.400تهرانتبریزتبریز-تهران)نوع اول(

25.900تهرانتبریزتبریز-تهران)نوع د وم(

36.500اهوازتبریزتبریز-اهواز)نوع اول(

51.500اهوازتبریزتبریز-اهواز)نوع د وم(

10.000زنجانهمد انهمد ان-زنجان)نوع اول(

9.500زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع اول(

13.000زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع د وم(

16.000زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع سوم(

22.000زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع چهارم(

26.000شیرازهمد انهمد ان-شیراز)فارس()نوع اول(

36.000شیرازهمد انهمد ان-شیراز)فارس()نوع د وم(

46.000شیرازهمد انهمد ان-شیراز)فارس()نوع سوم(

16.500رشتهمد انهمد ان-رشت)نوع اول(

28.500رشتهمد انهمد ان-رشت)نوع د وم(

37.200شیرازتبریزتبریز-شیراز)نوع اول(

50.000شیرازتبریزتبریز-شیراز)نوع د وم(

50.400شیرازتبریزتبریز-شیراز)نوع سوم(

60.000شیرازتبریزتبریز-شیراز)نوع چهارم(

48.000بند رعباسهمد انهمد ان-بند رعباس)نوع اول(

27.500یزد همد انهمد ان-یزد )نوع اول(

24.000قمتبریزتبریز-قم)نوع اول(

33.000قمتبریزتبریز-قم)نوع د وم(

20.000سنند جتبریزتبریز-سنند ج)نوع اول(

20.200سنند جتبریزتبریز-سنند ج)نوع د وم(

28.000سنند جتبریزتبریز-سنند ج)نوع سوم(

قیمت بلیط اتوبوس قیمت بلیط قطارقیمت بلیط پرواز

قیمت )ریال(واگنمقصد مبد ا

575.000پرد یسمشهد تهران

308.000صبا )تند رو-اتوبوسی(مشهد تهران

186.000د رجه 2 اتوبوسیمشهد تهران

6437.500تخته لوکس مهتابمشهد تهران

209.000معمولی صند لیمشهد تهران

276.500کوپه ای مبله سفیرمشهد تهران

236.500اتوبوسی د رجه یک سفیرمشهد تهران

198.000اتوبوسیمشهد تهران

429.000د رجه یک مارالمشهد تهران

500.000لوکس 4 نفری نگینمشهد تهران

500.000لوکس4نفره اکسپرسمشهد تهران

550.000سبزمشهد تهران

550.000سیمرغمشهد تهران

407.000شش تخته کویرمشهد تهران

590.000غزال بنیاد مشهد تهران

721.000غزال بنیاد  *)V.I.P(مشهد تهران

640.000نورمشهد تهران

590.000غزال وانیاریلمشهد تهران

62.000د و اتوبوسیاراکتهران
6163.500تخته لوکس مهتاباراکتهران

102.000معمولی صند لیازناتهران

79.500د و اتوبوسیازناتهران

6202.000تخته لوکس مهتابازناتهران

24.000معمولی صند لیاسالمشهرتهران

245.000شش تخته لوکساصفهانتهران

6304.000تخته لوکس مهتاباقلید تهران

165.000اتوبوسی تهویه د اراند یمشکتهران

6298.500تخته لوکس مهتاباند یمشکتهران

405.500پلور سبزاند یمشکتهران

169.000د و اتوبوسیاهوازتهران

6356.500تخته لوکس مهتاباهوازتهران

495.000پلور سبزاهوازتهران

356.500لوکس 6 نفریاهوازتهران

220.000اتوبوسی تهویه د اراهوازتهران

211.000معمولی صند لیاهوازتهران

277.000لوکس شش نفریبافقتهران

382.500غزال وانیاریلبافقتهران

382.500غزال بنیاد بافقتهران

330.000لوکس 6 نفرهبجستانتهران

389.500لوکس 6 نفریبمتهران

716.000غزال بنیاد بند ر عباستهران

471.000لوکس شش نفریبند ر عباستهران

قیمت نوزاد  قیمت خرد سال قیمت بزرگسال مقصد مبد ا

139.70072.3500بند رعباسآباد ان

119.40000تهرانآباد ان

96.20050.6000شیرازآباد ان

193.70099.3500مشهد آباد ان

97.30000تهرانارد بیل

164.00084.5000مشهد ارد بیل

111.00058.0000تهرانارومیه

195.80000مشهد ارومیه

95.10000آباد اناصفهان

97.30051.1500اهوازاصفهان

137.50000بند رعباساصفهان

95.10000بند رماهشهراصفهان

96.20050.6000بوشهراصفهان

129.10000تبریزاصفهان

95.10050.05014.010تهراناصفهان

96.20050.60014.120جماصفهان

146.00075.5000زاهد اناصفهان

97.30051.1500شیرازاصفهان

129.10067.0500رشتاهواز
134.40069.7000ساریاهواز

96.20050.6000شیرازاهواز

130.10067.55017.510عسلویهاهواز

183.10094.0500مشهد اهواز

136.50070.7500کیشاهواز

139.70072.3500آباد انبند ر عباس

137.50071.2500اصفهانبند ر عباس

141.80073.40018.680اهوازبند ر عباس

221.300113.1500تبریزبند ر عباس

178.90091.9500تهرانبند ر عباس

93.00049.0000چابهاربند ر عباس

188.40096.7000رشتبند ر عباس

207.500106.2500ساریبند ر عباس

97.30051.15014.230شیرازبند ر عباس

170.40000مشهد بند ر عباس

95.10050.0500کیشبند ر عباس

103.60000یزد بند ر عباس

96.20050.6000اصفهانبوشهر

137.50000تهرانبوشهر

96.20050.6000شیرازبوشهر

179.90092.45022.490مشهد بوشهر

000اصفهانتبریز

146.00075.50019.100اهوازتبریز
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