پرآوازهترین جاذبههای گردشگری جهان در ایران!

اگرباورنمیکنیدمناطقدیدنیدرکشورمانهستکهشباهتزیادیبامعروفترینجاذبههایگردشگریجهاندارند،اینپروندهرابخوانید

شنبه
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احتماالباخواندناینجملهکهبعضیازشگفتانگیزترینجاذبههایگردشگری
پرونده
دنیا،بغلگوشخودمانودرکشورماناست،تعجبکنیدوشایدلبخندملیحی
هم بزنید ! با وجود این ،باور کنید نمونههای مشابه برترین جاذبههای دیدنی
جهانبامیلیونهانفربازدیدکنندهدرسال،درکشورمانوجوددارندکهشایدفقطبهدلیلتبلیغات
کمتر ،شناخته شده نیستند .این شباهتها در بعضی موارد آنقدر شدت گرفته که حتی در تصاویر،
تشخیص بین آن دو کار سختی است .به طور کلی ،ایران دارای جاذبههای بسیار ی است که هر کدام برای
خودمیتوانندبهعنوانیکقطبگردشگریسببجذبگردشگرانداخلیوخارجیباشند.دیدناین
نمونهها و خواندن پرونده امروز زندگی سالم ،نشان میدهد که چقدر در صنعت گردشگری ضعیف عمل
کردیموچقدرظرفیتداریمکهازآنهاغافلهستیم.
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جادوگرضدآدرنالینشنها
قهرمانی «فاطمه عبادی» ،دختر بیریا و متعهد بندر ماهشهری
در«عصرجدید»پیامهایمهمیبرایجامعهداشت

کوههایرنگینکمانی
درزنجانیاچین؟!

دره «خزینه» لرستان و «گرند کانیون» آمریکا!

کوههاوجنگلها،همیشهتاریخبرایآدمهاجذاببودهانداما
فکرشرابکنیداینکوههاازنظرظاهرینیزتفاوتهایشگرفیبادیگر
کوههاییکهتابهحالدیدهاید،داشتهباشند.کوههاییکهمثلادویههزاررنگ
بهنظرمیرسندوهرتکهازآنهابهیکرنگاست!اینپدیدهعجیبوخارقالعاده
کهبهکوههایرنگینکمانشهرهاست،درزبانآذری«آالداغالر»نامیدهمیشود.
مرتفعتریننقطهکوههایرنگینکمانی«آالداغالر»درزنجان،کوهبلقیساستکه
 ۳۳۰۰مترباالترازسطحدریاقرارگرفتهووسعتآنچیزیدرحدود ۷۰کیلومتر
باینکهنمونهایکامالمشابهبهاینکوههایرنگینکمانی
مربعاست.عجی 
درژانگیدانکسیایچین(عکسسمتچپ)وجودداردبااینتفاوتکه
گردشگراندنیا،آنجارابهدلیلتبلیغاتوسیعچینیهابهعنوانیکی
ازعجایبطبیعیجهانمیشناسندامااسمکوههاییشبیهبهآب
نباترنگیراکهباالیههاییبهرنگآبینیلگون،بنفش
زنده،زردوپرتقالیپوشیدهشدهودرزنجاناست
نشنیدهاند!

سواحل بی نظیر شبتابی در چابهار و مالدیو!

یکی از استانهای کشورمان که چندین و چند منظره طبیعی بکر و دهها گنجینه تاریخی را در خود جای
داده ،استان کوهستانی لرستان است .یکی از درههای زیبای لرستان که دارای بلندترین پل معلق خاورمیانه است،
دره خزینه پل دختر نام دارد .ایستادن روی این پل ،حس ایستادن بر بام بلندترین آسمان خراش دنیا را دارد ،جایی که
در زیر پایتان دره است و صدای آبی که از میان آن
گرندکانیون می گذرد با وجود آن همه ارتفاع ،باز هم در لحظاتی
کامالمشهودوقابلشنیدناست.ایندرهحیرتآور
بر اثر فرسایش ،آن هم طی سالیان طوالنی به وجود
آمده است و شباهت عجیب و بسیار زیادی به دره
دیدنی گرند کانیون آمریکا دارد که یکی از نقاط
جذاب گردشگری در آمریکاست .این شباهت در
قسمتی از دره آن قدر شدت گرفته که حتی ممکن
است در تصاویر تشخیص بین این دو ،سخت باشد،
همین موضوع باعث جلب توجه همگان شده است.

خزینه

تالقی کویر و دریا در چابهار و آفریقا!

یکی از شگفت انگیزترین جاذبههای گردشگری ایران تنها چند ماه از سال در چابهار قابل دیدن است،
پدیدهای به نام شب تابهای دریایی که در آن موجوداتی همانند شبرنگ آبی روی موجها سوار میشوند و به ساحل
چابهار در رفت و آمدند .نام علمی این شب تابهای دریایی ،فیتوپالنکتوناست .کافی است در برخی از شبهای
پاییز و زمستان به سواحل چابهار رفت و در
مالدیو
تاریکی شب همان موقع که یکی دو ساعتی
از تاریکی آسمان میگذرد ،در کنار ساحل
ماند .تعداد زیادی از آنها در خاک ماسهای
ساحل میمانند و تعداد زیاد دیگری دوباره به
آب برمیگردند .نمونه مشابه این سواحل در
وادهــوی مالدیو است .جالب این که زیبایی
ساحل چابهار ،همانطور که در عکس هم
میبینید،چندینبرابرساحلمالدیواستاما
چابهار
ساحلمالدیودردنیاشناختهشدهتراست!

تنگه شیرز لرستان و دره پادشاهان استرالیا

منطقهساحلیودریاییتَنگدرجنوبسیستانوبلوچستانیکیازبکرترین
مناطقساحلیدریاییایراناستکههرچنددردوردستتریننقطهایران
قرارگرفتهامابهدلیلتالقیکویرودریادراینمنطقه،جلوهبینظیریرابه
این روستا بخشیده است .با وجود این در کنار این قابلیت شگرف ،امکانات
رفاهیبسیارکمیبرایجذبگردشگردراینمنطقهدیدهمیشود.مردم
این روستا ،منبع اصلی درآمدشان ماهی گیری است که از این طریق امرار
معاشمیکنند.زمانیکهبهاینروستامیرسیدمتوجهماهیگیرانمحلی
زیادیمیشویدکهساعتهادرحالماهیگیریهستندوبههمینمنظور
اسکلهایدراینبندرساختهشدهاستتاماهیگیراندرآنمحدودهحضور
بیابند و تماشاچیها هم بتوانند غرق در تماشای آنان شوند .شباهت این
منطقهباسواحلنامیبیادرجنوبآفریقاشگفتانگیزاست.تالقیتلهای
شنی روان نامیبیا با اقیانوس اطلس مناظر زیبایی را پدید آورده است .این
منطقه ساحلی وسیع ،دهکدههای گردشگری دارد که به شدت هم مورد
استقبالمردمازدیگرکشورهایدنیاقرارگرفتهاست.

آفریقا

چابهار

سیدمصطفی صابری | روزنامهنگار

استرالیا

لرستان
یکی از بکرترین و شگفتانگیزترین مکانهای دیدنی کشورمان ،تنگه
یا تنگههایی است که میلیونها سال از عمرشان میگذرد و فرسایش و
تغییرات زمینشناسی آنها را به وجود آورده است ،درست مثل تنگه
شیرز .این مکان دیدنی در بین استانهای کرمانشاه ،ایالم و لرستان
قرار گرفته است و  ۵۰کیلومتر با شمال شرق کوهدشت فاصله دارد .در
طول مسیری که برای رسیدن به این تنگه طی خواهید کرد ،گلهای
رنگارنگی را خواهید دید که روحتان را نوازش می دهد وشما را به وجد
خواهد آورد 2 .کیلومتر انتهایی این مسیر ،یک جاد ه خاکی است و
با عبور از دیواره ای سنگی و بلند ،مسیر پیادهروی به سمت تنگه آغاز
خواهد شد .نکته جالب اینکه نمونه مشابه این تنگه در کشور استرالیا
هم یافت میشود که نام آن دره پادشاهان است .در های باستانی و
تاریخی که به عنوان قبرستان پادشاهان مورد استفاده قرار می گرفته
است و این روزها یکی از پربازدیدترین وجالب ترین مناطق گردشگری
کشور استرالیاست.

دودکش جن ،از زنجان تا یوتا!
در نزدیکی شهرستان ماهنشان استان زنجان ،بنایی زیبا و عجیب وجود
دارد که وقتی به آن نگاه میکنید گویا ردی از جن و دیو بر چهرهاش قرار
دارد .بومیها ساخت اش را کار جنیان میدانند و به همین دلیل است
که به آن «دودکش جن» میگویند .در اصطالح زمینشناسی به پدیده
طبیعی دود کش جن «هودو» میگویند .هودو در واقع سنگی شبیه قارچ
است که در اثر فرسایش ،شکلی شبیه مناره بلند و نازک پیدا کرده و سنگ
دیگری روی آن قرار گرفته است .مشابه این مورد را میتوانیم در ایالت
یوتای آمریکا بیابیم .کوههای برایس کانیون در یوتای آمریکا آرایهای
خوشنما از برجهای سنگی تهنشستی (رسوبی) باستانی هستند که
به همین نام «هودو» شناخته میشوند .هودوها حاصل فرسایش ماسه
سنگ ها در دوره ژوراسیک است ،زمانی که این منطقه در کنار یک دریای
باستانی قرار داشت .این اشکال عجیب و غریب به این علت پدید آمده اند
که سنگها از انواع مختلف سنگهای رسوبی با درجه سختی متفاوت
تشکیل و به صورت متفاوتی ساییده شده اند.

آمریکا

زنجان

منابع این پرونده :الی گشت  ،مهر،تابناک،کجارو

قطعهای از مریخ در چابهار ایران و شیلی

دریاچه صورتی در چابهار و استرالیا

چابهار ،شهری آرام در همسایگی دریای عمان است که حال و هوای خاص خودش را دارد .اگر حدود  40کیلومتر
از شهر چابهار دور شویم به کوههایی مشهور به «کوه های مریخی» یا «مینیاتوری» میرسیم که گویا سیارهای دیگر
است .این کوهها رنگی میان توسی و سفید دارند و با تغییر نور روز ،رنگ های متفاوتی به خود می گیرند .این مکان
یکی از بهترین مکانها برای گردشگری ،عکاسی و همچنین تماشای آسمان شب به شمار میرود .نمونه مشابه
کوههای مریخی چابهار ،در بیابان آتاکامای شیلی قرار داردکه
شیلی
خشکترین بیابان غیر قطبی جهان است.
سال  ۲۰۰۳یک تیم از محققان آمریکایی گزارشی را منتشر
کردند و براساس آن خــاک بیابان آتاکاما را شبیه به مریخ
دانستند .جالب اســت بدانید ناسا اغلب از ایــن محل برای
آزمایش مریخنوردهای خود استفاده میکند .آتاکاما امروزه
به عنوان یکی از سه مقصد گردشگری محبوب در شیلی به
چابهار
حساب میآید.

یکی دیگر از زیباترین مناظر آبی کشور دریاچه لیپار چابهار است که به رنگ منحصر به فرد خودش شناخته
میشود .این دریاچه رنگ صورتی دارد فیتوپالنگتونها (پالنگتونهای گیاهی) در آب شیرین حاصل
بارندگی ساالنه از طریق رودخانهها به این تاالبها سرازیر وباعث مریض شدن این آب می شوند و رنگ آب
به صورتی تغییر میکند .این تاالب در مسیر جاده ساحلی چابهار به گواتر در ساحل دریای عمان قرار دارد
اما دریاچه لیپار یک همزاد استرالیایی هم دارد.
استرالیا دریاچه«گیبسون»یادریاچه«هیلیر»استرالیاهم
مانندلیپاردارایپالنگتونهایبسیاریاستکه
وجود آن ها باعث تغییر رنگ دریاچه شده است.
ایندریاچهدرسال 1802توسطنیرویدریایی
انگلیس کشف شد .شنا و آشامیدن آب دریاچه
هیلیر هم مانند لیپار چابهار ممنوع است زیرا
چابهار
آبایندریاچهبسیارشوراست.

باالخره قهرمان فصل اول «عصر جدید» اولین برنامه استعدادیابی
تلویزیون کشورمان مشخص شد« :فاطمه عبادی ،بانویی  30ساله
از بندرماهشهر» .کسی که اگر «عصر جدید» نبود ،شاید هرگز با او و
هنرشآشنانمیشدیمامابارایمردم،درمیان بیشازهزاراستعداد
ایرانی انتخاب شد .یک زن که با هنرش حرف میزند .برنامههای
استعدادیابی دیگر کشورها یا همان تلنتشوها به طور معمول
آدرنالینخالصهستند،آدمهاییکهباارهبرقیرویصحنهمیآیند
تا یک نفر را به دو نیم و دوباره به هم وصل کنند ،شعبدهبازهایی که
محیرالعقولترین تردستیها را انجام میدهند ،البته هنرمندانی
از جنس «فاطمه عبادی» هم در این برنامهها حضور دارند اما خیلی
جدی گرفته نمیشوند چون مخاطب از چنین برنامههایی بیشتر
انتظارهیجانمحضدارد.اگردنیایبرنامههایاستعدادیابیرارصد
کنیم ،میبینیم حتی در حوزه هنر هم اجراهای مربوط به موسیقی
و  ...باید درصدی از هیجان و ریتم را داشته باشد تا مخاطب داخل
سالن و پشت گیرنده همه درگیرش شوند .اما قهرمان ما دختری
است که لباس ساده میپوشد ،ساده ،راحت و از همه مهمتر واقعی
حرفمیزند،چهرهاشراهنگامکارخیلیکموبیشتردستهایش
رامیبینیموقصهایکهدرحالروایتاست.بااینهمهبیشازشش
ونیممیلیوننفراوراانتخابکردنددرحالیکهنهخودشاهلهیاهو
بود،نههمشهریانشرایمهندسیشدهبهاودادندوانتخابشفقطو
فقطبابتحرفهاودغدغههاییبودکهبااجرامطرحکرد؛بدونشعار
واغراق.پسنبایدراحتازکناراینانتخابگذشتچون:
برای خیلی از ما هنرمند شدن خودمان یا فرزندانمان برابر
استباسرمایهگذاریزیادازکودکی،کالس،مربی،هزینهو...
اما ملکه آرام شنها فقط با چپه شدن نمک پاشش روی میز
فهمید در این زمینه استعداد دارد و از این بستر میتواند برای گفتن
حرفهای مهم استفاده کند .نه دنبال استاد بود ،نه جرقهای را که
برایشزدهشددستکمگرفت.
فاطمهعبادیبرایهنرشیکمسئولیتاجتماعیمهمتعریف
کرده است؛ او هنر را عاری از تعهد و محتوا نمیداند .وابسته به
فرمنیستودغدغههایشاولویتبیشترینسبتبهزیباییکار
برایش دارد .در اجراهایش سمت ثبت قابهای عجیب نرفت و
تمرکزشرارویباریکهبردوشخودشوهنرشبود،گذاشت.
عبادی در صحبتهای پایانی هر برنامه برای جمع کردن رای
دستوپانزد.خیلیهابودندکهازهمشهریوهماستانیوهم
قومیهایشانمیخواستندکهبهآنهارایدهند،رایفاطمه
عبادی یعنی اینکه مردم حرفهای مهم را ترجیح میدهند به
همزبان بودن و همشهری بودن .بیاعتنایی او به رای بیشتر حتی
برایمردممقبولتروقشنگترهمبودوباعثمحبوبیتاششد.
در سینما و شبکه نمایش خانگی و گاهی تلویزیون ،سرگرمی
برابر شده است با ابتذال و کپی کردن از کارهای خارجی یا
شوخیهای تلگرامی اما فاطمه عبادی ثابت کرد میتوان
مخاطبراسرگرمکردومبتذلنبود،ازآنطرفشعاریهم
نبود.عبادیباهنرشچنانحرفهایشرامیزدکه
نیازی نمیدید بخواهد در صحبتهایش دوبــاره
چیزی را تاکید کند .رای به عبادی نشان داد ،شاید
سلیقه ما در موسیقی و سینما کمی مسیر بدی طی
کرده باشد اما میتوان با کار خوب توجهات را
جلبکرد.
فاطمه عبادی قهرمان شد اما ژست
خیلی از هنرمندان عصا قورت داده
را نگرفت .کسانی که فکر میکنند
اگر عینک گرد و ریش عجیب یا مانتوی
خاص نداشته باشند ،شبیه مردم هستند
و هنرمند محسوب نمیشوند .عبادی بعد
از قهرمانی هم مدام خدا را شکر کرد و از
مردم گفت و قول داد هنرش را در همین
مسیری که بود ادامه دهد و امیدواریم
همینطور هم باشد .هنر ،زبانی جهانی
دارد و با فطرت انسانها ارتباط برقرار
میکند لذا باید از درون مــردم الهام
بگیرد و برای مردم باشد.
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