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سالمت
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اجتماعی

سفری به غارهای شگفت انگیز ایران

سنت دیرینه مردم در آذربایجان غربی؛

«شاخسی ،واخسی»

با آغاز ماه محرم و ایام شــهادت ساالرشهیدان امام حسین(ع) و یاران باوفایش
شــهرهای آذربایجان غربی رنگ و بوی عزا به خود گرفته و در جای جای شهرها
مراسمهای عزا برپا شده است.
مردم این منطقه با سیاه پوش کردن سردر منازل ،مغازهها ،معابر اصلی شهر و
خیابانها و نیز بر تن کردن جامههای ســیاه به رسم هر سال همزمان با آغاز ماه
محرم اقدام به عزاداری کرده و عشق و ارادت خود را به امام حسین (ع) و یاران
باوفایش ابراز میکنند.
اســتقبال از ماه محرم در این دیار اعم از شیعه و سنی و حتی اقلیتهای دینی
آداب و رســوم خاصی دارد مراســم اعالن عزا ،آیین طشــت گذاری ،زنجیرزنی،
دستجات عزاداری ،دادن نذری ،توسل به دستجات عزاداری بخشی از آداب مردم
این منطقه در ماه محرم است.
در این راســتا امسال نیز همزمان با فرارســیدن ماه محرم شهرهای آذربایجان
غربی رســم خــاص «طشــت گذاری» و دســتههای «شاخســی ،واخســی»
(شــاه حســین ،وای حســین) از دهه آخر ماه ذیحجه ،فعالیت خود را شــروع
کردهاند.
استقبال از ماه رمضان با برگزاری آیین طشت گذاری
به این شــکل که دستههای عزاداری شاخسی ،واخســی ،از چند روز مانده به
ماه محرم ،شــبها در حسینیهها و مساجد تشکیل شده و با حضور عزاداران ،در
صفهایی طویل و زنجیروار ،راهی کوچه و خیابان شده و مرثیهها و اشعار مذهبی
در رثای ساالر شهیدان و یارانش سرمیدهند.
اوج این مراســم درظهر عاشــورا و پس از اتمام عزاداری ظهر عاشوراســت که
عزاداران ،با ذکر «شاخســی ،واخسی» ،پس از طی کردن مسیری طوالنی نهایتا
خود را به خیمههای به آتش کشــیده شــده (نماد خیمههای امام حسین(ع) و
یارانش در کربال) رسانده و به سوگ واقعه مینشینند.
رسم دیگر« ،طشت گذاری» یا «طشت گردانی» است که منسوب به اردبیل ،به
طور خاص و مردم آذربایجان به طور عام است ،در این آیین ،طشت ،نماد مشک
سقای کربال ،نماد آب رود فراتی است که به روی حسین(ع) و یارانش بسته شد
و نشان از جایگاه واالی آب در فرهنگ شیعیان و بخصوص ایرانیان است.
مراسم اعالن عزای حسینی در ارومیه
یــک روز مانده به ماه محرم مراســم اعالن عزای حســینی در میادین اصلی
شــهرهای آذربایجان غربی با حضور مردم ،مسئوالن ،هئیتهای مذهبی برگزار
میشود که امسال مراسم اعالن عزا در میدان انقالب ارومیه برگزار و پرچم عزای
حسینی در این میدان برافراشته شد.
یکی از آیینهای دیرینه در ماه محرم زنجیر زنی و تشــکیل دستجات عزاداری
اســت و عموما زنجیر در میان عزاداران به شــیوه یک دســت برشانهها نواخته
میشود .دستههای زنجیر زنی شهر ارومیه نیز به عنوان یکی از کانونهای بزرگ
عزاداری در دهه اول ماه محرم از همان روزهای اول و دوم به راه میافتند.
این دستهها مجموعهای از مردان ،جوانان و کودکانی هستند که معموال در دو
ردیف یا دسته عزاداری سازمان مییابند که برای نشانه عزادار بودن پیراهن سیاه
معمولی یا کمی بلند پوشــیده و برخی نیز دستمال سیاهی به نام (باش قرهسی)
بر سر میبندند.
عزاداری در ســطح استان طی روز نهم ماه محرم (تاسوعا) به اوج میرسد و از
اوایل صبح و بعد از بر آمدن آفتاب شروع میشود ،ابتدا برای لحظاتی در مساجد
و پس از آن اوایل صبح در خیابانها و کوچههای شــهر و محدوده روستاها انجام
میپذیرد و نوحههای این روز بــه ذکرهای مربوط به جانبازیها و فداکاریهای
حضرت ابوالفضل عباس اختصاص دارد.
تعزیهخوانی و شــبیهخوانی ،برپایی ســفرههای نذری ،قربانی گوســفند پای
دســتجات عزاداری ،برگزاری مجالس عزا با ســخنرانی ســخنرانان در خصوص
فلسفه قیام حســینی از دیگر آیینهایی که مردم این دیار همه ساله همزمان با
ماه محرم به خصوص دهه اول برگزار میکنند.
دستههای عزاداری زنجیرزنی پس از آرایش و تشکیل دستهها و قبل از حرکت
به ســوی خیابانهای اصلی شــهر در کوچههای محالت و مقابل مســجد محله
زنجیر زنی میکنند .در روســتاها هم ،عزاداران با توجه به کوچک بودن مکان و
بافت روســتایی در کوچهها به عــزاداری میپردازند .خانوادهها و افرادی که طی
این ایام نذر و حاجتشــان قبول شــده باشد ،صبح روز تاســوعا برای دستههای
زنجیــر زنــی صبحانه میدهند ،که اغلب شــامل نــان و پنیر یا کره و عســل
است.
برخی از خانوادهها ممکن است گوسفندی را پیش پای عزاداران قربانی کند و یا
برای ادای نذر و نذورات خود مانند غذای آماده ،به خیابانها و کوچههای محالت
دیگر بروند و آنها را در بین عزاداران احسان کنند.
تاسوعا و عاشورای حسینی اوج عزاداری آذریها
از جمله مراســم ظهر روز تاسوعا و عاشورا ،تعزیه خوانی و شبیهخوانی است که
نمایش گونهای ،از واقعه کربال اســت یکی از کانونهای مهم این مراسم در شهر
ارومیه مقابل مسجد مهدی القدم اســت که مردم محله و سایر دوستداران اهل
بیت شاهد برگزاری شبیه خوانی اباعبداهلل الحسین هستند.
روزعاشــورا روز تجلی میثاق مردم با امام حســین(ع) و قیام خونین وی بوده
و مردم عادی به طرق مختلف از جمله نذر و قربانی ،احســان چایی ،شــربت و
آشهای محلی ،ســاری شیله (شله زرد که در ســالهای اخیر معمول شده) در
خدمت عزاداران حسینی هستند.
در روزهای تاسوعا و عاشورا در مناطقی از شهر ارومیه که جمعیتی از اقلیتهای
دینی نیز در آن ســکونت دارند مســیحیان زیادی را میتوان یافت که همراه با
دیگر مردم در مســیر عبور دستهها قرار گرفته و برای امام حسین(ع) و شهدای
کربال اشک میریزند.
در عزاداریهای مردم آذربایجان غربی به مانند برخی مناطق کشور از نمادهایی
مانند علم ،کتل و اســب به عنوان مظهــر ذوالجناح و گهواره به یاد حضرت علی
اصغر (ع) طفل شیرخوار کربال استفاده میشود که این سمبلها در ایجاد فضای
حزن و اندوه به عزاداریها نقش موثری ایفا میکند.
شبیه خوانی رسمی که در گذر زمان کمرنگ شده است
به اعتقاد مردم منطقه دادن نذری به گهواره علی اصغر موجب شــفای کودکان
بیمار میشود و دادن نذر به ذوالجناح نیز موجب گشایش در کارها خواهد شد.
شــبیه خوانی نیز از جمله آیینهایی است که معموال در روز عاشورا در برخی
از روســتاهای شــهرهای ارومیه ،خوی ،ســلماس و ماکو انجام میگیرد که این
شــبیه خوانیها به نوعی بازســازی صحنههای روز عاشورا در صحرای کربالست
و چگونگی به شهادت رسیدن یاران امام حسین (ع) و خود آن حضرت است.
پخش نذورات از جمله نان فتیر ،شــربت ،شیر داغ و حلوا در امامزادهها مرسوم
اســت و حتی در برخی از امامزادهها مردم گوسفند قربانی کرده و گوشت آن را
در بین دستهها پخش میکنند.
در ســحرگاه روز سوم که در ارومیه به آن اهل قبیله گفته میشود در برخی از
مناطق تعدادی از جوانان در حالی که لباسهای عربی به تن کردهاند از مســاجد
خارج شــده و اشعاری را به مضمون زیر میخوانند ای اهل قبیله برویم جسم بی
سر و بی کفن امام حسین (ع) را دفن کنیم .
مراسم شام غریبان از جمله مراسم حزنانگیز و اندوه باری است که در مساجد
شــهر و روستاهای و حومه برگزار میشود .دستههای زنجیر زنی پس از برگزاری
مراسم عزاداری در کوچهها ،وارد مسجد شده و به زنجیر زنی میپردازند.
روضهخوانی توسط مداحان و ذکر مصیبتهای حضرت اباعبداهلل از ویژگیهای
این مراسم بوده و برای این منظور و طبق سنتهای گذشته پس از اندکی زنجیر
زنی در مساجد چراغها را خاموش کرده و شمع در سینی روشن میکنند و گرد
افراد میگردانند.

عملیات اجرایی مرمت کاخ شهرستانک استان البرز با حضور کارشناس فنی صندوق احیاء ،توسط سرمایه گذار بخش خصوصی این بنا آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی صندوق احیای آثار تاریخی ،بابک سیدی کارشناس فنی صندوق احیاء در جریان بازدید ادواری از کاخ شهرستانک بنای واگذار شده این صندوق ،از آغاز عملیات اجرایی مرمت بنای یاد شده خبر داد و اعالم
داشت که تجیهز کارگاه و استقرار نیروهای مرمت گر این بنا هم اکنون آغاز شده است .پیش از این آغاز عملیات اجرایی مرمت این بنای تاریخی توسط معاونت فنی صندوق احیاء به سرمایه گذار بخش خصوصی ابالغ شده بود.
کاخ شهرستانک در سال  ۱۲۹۵هجری قمری به دستور ناصرالدین شاه در دره گل کیله شهرستانک یکی از روستاهای توابع شهرستان کرج در جاده چالوس بنا شد و تنها راه ارتباطی آن جاده چالوس ــ کرج است .
این بنا که در فهرست آثار ملی قرار داره ،دارای  ۱۹اتاق در دو جبهه شمالی و شرقی است که در گذشته عملکرد خدماتی داشته .این مجموعه دو حمام داره که یکی مورد استفاده همراهان شاه بوده و دیگری به شاه اختصاص
داشته است.

شهال منصوریه  -روزنامهنگار

ایران کشوری چهار فصل اســت و موقیت جغرافیایی
و رشــته کوههای آن باعث شــده تا تمامی مناظر طبیعی
در آن دیده شــود .بــا توجه به موضــوع «روز غار پاک»
که از  ۷ســال پیش برای روز دوم مهر مطرح شــد بر آن
شــدیم تا به این مناسبت به معرفی غارهای شگفت انگیز
و زیبــای ایــران بپردازیم .غارهای طبیعــی و زیبایی که
در کشــورمان کم نیســتند و در دل آنها رازهایی نهفته
اســت که برای کشــف کردن آنها باید دل به دریا زد و
وارد غارهای شگفت انگیز شــد .البته ناگفته نماند که در
میان این همه غار شــاید اکثر ایرانیان تنها غار علیصدر در
همدان را بشناســند .در میان غارهــای ایرانی برخی حتی
به عنوان شــگفتیهای جهانی نیز شناخته میشوند اما در
داخل کشور خیلی نامی از آنها برده نمیشود.
زیبایی بعضی از این غارها توجه هر بینندهای را به خود
جلب میکند .تعدادی از آنها به قدری اســرارآمیز هستند
که دوســت دارید قدم به قدم جلوتر بروید تا گوشــههای
بیشــتری از این غارها را کشف کنید اما غارهای مخوف و
تاریکی هم وجود دارندکه حتی حاضر نمیشــوید نزدیک
دهانه آنها بشوید چه رسد به اینکه بخواهید در این غارها
روزی مهیج را پشت سر بگذارید.

غار یخ مراد
برای تعطیالت خیلیها ترجیح میدهند به شــهرهای
شــمالی بروند به همین خاطر ممکن است از جاده چالوس
برای رفتن به شهرهای شمالی عبور کنید اما شاید بد نباشد
در میانه راه ســری هم به غار یخ مراد بزنید ،غاری که در
کناره جاده چالوس و در آبادی گچســر استان البرز ،واقع
شده اســت .این غار یکی از زیباترین و نادرترین غارهای
کشور به حســاب میآید ،کارشناسان احتمال میدهند که
در گذشــته یخ مراد زیر آب بوده است« .این را میشود از
وضع طبیعی غار و بقایای وجود فسیل «کاردینا» بر روی
تخته سنگهای غار فهمید .جنس این غار از نوع نرمتنان
دریایی اســت و به دوره ســوم زمین شناسی باز میگردد
یعنی عمر آنها بالغ بر  50میلیون سال است».
غار قوری قلعه
اگر میخواهید با یک تیر دو نشــان را هدف بگیرید و
هم غارنوردی کنید و هم کنار رودخانه باشید ،ما بزرگترین
غار آبی خاورمیانه را به شــما معرفی میکنیم .غار قوری
قلعه که در اســتان کرمانشاه واقع شده و پیشینه آن به 65
میلیون سال پیش بازمیگردد.
درازی ایــن غار  12کیلومتر و ژرفــای آن  3140متر
اســت و به عنوان یکی از هفت اثر طبیعی ملی ایران ،به
ثبت رسیده است .ژرفای حوضچههای این غار به  14متر
میرســد و دمای آن چیزی در حــدود هفت تا  11درجه

سانتیگراد است.
غار کرفتو
غــار حیرت انگیزی که به دســت ایرانیان باســتان و
بدون اســتفاده از ابزار برقی و تنها با وسایل دستی ساخته
شده اســت .در واقع این غار مجموعهای از تالش انسان
باستان برای داشــتن زندگی بهتر و ایمن بوده است .این
اثر باستانی و تاریخی در صخره مرتفعی در  70کیلومتری
شــمال غرب شهر دیوان دره اســتان کردستان واقع شده
است .غار کرفتو از نوع غارهای آهکی و طبیعی به حساب
میآیــد و به احتمال زیاد در دوران ســوم زمین شناســی
شکل گرفته است.
ارتفاع دهانه ورودی غار از ســر تپه حدود  20الی 25
متر است ،ســاختمان غار به دوره اشــکانی و حدود قرن
سوم پیش از میالد بازمیگردد .وقتی وارد کرفتو میشوید
اولین چیزی که توجه شما را به خود جلب میکند معماری
زیبــا و خاص در کنــار نقوش حکاکی شــده روی تخته
سنگهاست.
این حکاکیهای ظریف ،نقوش حیوانات و انســانها را
به تصویر میکشد اما متاســفانه به علت تخریب قسمتی
از غار ،تعداد اتاقهــا و راهروهای موجود در کلیه طبقات
در حال حاضر مشخص نیست و به نظر میرسد مجموعه
معماری صخره ای و دســت ساز غار بســیار گسترده تر
از وضعیــت فعلــی آن بوده .روی ســردر ورودی یکی از
اتاقهای طبقه ســوم کتیبهای یونانی وجود دارد که تا حد
زیــادی صدمه دیده ،دراین کتیبــه در مورد الهه هراکلس
نوشــته شده و به همین دلیل بسیاری این غار را معبد الهه
یونانی نامیدهاند.
غار خفاشها
این غار مربوط میشود به افراد ماجراجو ،یعنی کسانی
که قصد دارند با خفاشهای آویزان در نقطهای تاریک رو
در رو شــوند ،اگر پایه این ماجراجویی دلهره آور هســتید
باید تا نزدیکی شــهر زنجان ســفر کنید ،آن هم در غاری
تاریک و مخوف که نفس را در سینه هر ماجراجویی حبس
میکند و وحشت را به جانش میاندازد.
نام اصلی این غار گلجیک اســت اما مردم این غار را با
نام غار خفاشها میشناسند ،محلی تاریک که چشم چشم
را نمیبینــد و تنها چیزی که توجه شــما را به خود جلب
میکند برق چشــمهای صدها خفاشــی است که به شما
خیره شــدهاند .باید دل نترسی داشته باشــیدکه پا به غار
خفاشهــا بگذارید ،جایی که در بدو ورودتان خفاشها در
حرکتی دسته جمعی به اســتقبالتان میآیند و کمی جلوتر
اسکلت و جمجمههای حیوانات و حتی انسان مو به تنتان
سیخ میکند.
این غــار نه تنهــا قدیمیترین غار اســت ،بلکه جزو
ترسناکترین غارهای ایران به حســاب میآید ،اما یادتان
نرود برای رفتن به این غار باید آدابی را رعایت کنید تا به
زندگی این خفاشها آسیبی نزنید .خفاشها زندگی آرامی
را تجربه میکنند پس بهتر اســت با آرامش و سکوت وارد

غار شوید و از آنها دیدن کنید.
غار کتلهخور
نوری که از میان ســنگهای کف و سقف این غار به
اطراف تابیده میشــود انسان را مجذوب خود میکند .این
نور ،زیبایی شگفت انگیزی را در این غار ایجاد کرده و به
همین دلیل این غار عنوان زیباترین غار جهان را به دوش
میکشــد .برای رفتن به این غــار باید خودتان را به 165
کیلومتری جنوب استان زنجان برسانید تا از نزدیک شاهد
زیباییهای آن باشید.
کتلهخور معانی مختلفی مثل تپه خورشــید ،روســتای
بدون خورشــید و .. .را میدهد اما مناســبترین معنی به
دســت آمده از این کلمه ،یک کاربرد ترکی اســت .کتله
بــه معنی پســتی و بلندی و ناهمواریهــای داخل غار و
خور به معنی راحتی و آســانی که در نهایت معنی پستی و
بلندیهای راحت و دنج را میدهد.
غار کتلهخور در دل کوه ســاقیزلو واقع شده و به اعتقاد
کارشناسان این تپه در حدود  30میلیون سال قدمت دارد.
زمان کشــف این غار توسط انســانها معلوم نیست ولی
مردم شهرستان گرماب داستانهای زیادی درباره این غار
دارند ،مثال برخی از اهالی بر این باورند که تعدادی از افراد
به داخل این غار رفتهاند اما هنگام بازگشت موفق نشدهاند
راه را پیدا کنند.
در ایــن غــار اصال حوصلهتــان ســرنمیرود چرا که
میتوانیــد از نزدیــک قندیلهایی را تماشــا کنید که به
شــکلهای مختلف مثل گل کلمی ،شــیر خوابیده ،پنجه
شیر ،پای فیل ،لباس عروس ،سگ شکاری ،نخل سوخته
و .. .هســتند اما شــگفت انگیزترین موضوع درباره این
غار اســت که در هر گوشــه از این غار هوای متفاوتی را
احساس خواهید کرد .مثال در ورودی غار هوا خنک است
امــا هر چه که جلوتــر برویم هوا گرمتر شــده و رطوبت
بیشتر میشود.
غار سم
صبر کنید! قبل از خواندن این مطلب باید بدانید که اگر
غارنورد حرفهای نیســتید حتی فکر سفر کردن به این غار
را به سرتان راه ندهید ،از غار «سم» حرف میزنیم ،جایی
که در ارتفاعات  1700متری کوه خواجه قنبر در اســتان
گلستان قرار دارد و دو سال پیش کشف شد.
غاری بــا دهلیزها و طاقهای زیبا که وجود آب در آن
جلوه خاصی به غار بخشیده است .این غار  375متر عمق
داشــته و درون آن  21چاه وجود دارد ،در هنگام ورود به
این غار با مســیر تنگ و باریکی مواجه میشــویم که به
مســیر «خرچنگ رو» معروف است ولی برخالف خرچنگ
روهای غارهای دیگر کشورمان ،تنگناهای این غار تمامی
ندارد و اغلب مســیر را باید به یک ســمت حرکت کرد و
حتی امکان برگرداندن سر وجود ندارد.
مشکل دیگری که در مسیر این غار بر سر راه غارنوردان
وجود دارد کاهش دماست .به همین خاطر داشتن امکانات
غارنوردی در این غار و حرفهای بودن الزامی اســت .این
غار هر چه جلوتر میروید ســرد و سردتر میشود .در واقع
از چاه  19به بعد ،دمای هوای درون غار کاهش مییابد و
به  6درجه سانتیگراد میرسد و باید برای گرم کردن بدن
برنامه ریزی کرد ،در غیر این صورت غارنوردان نمیتوانند
به مسیر خود ادامه بدهند.
غار چال نخجیر
غار چــال نخجیر با قدمت  70میلیون ســاله در جاده
دلیجان به نراق ،در حدود هفت کیلومتری شهر نراق قرار
دارد .مســیر پرپیچ و خم ،کریستالها و اسفنجهای بلورین
کلســیت ،زیباییهای ســقف و دیوارهای غار و ارتفاع و
شــکافهای آن ،باغهــای مرجانی ،داآلنهــا ،دهلیزها،
حوضچههــای متعــدد ،قندیلهای مخروطــی ،بلورهای
شیشــهای ،تودههای به شــکل گلکلمی ،ســوزنی ،شاخ

نباتی ،پردهای ،جرقهای ،فندقی ،اســفنجی ،نقل بادامی از
جمله مهمترین ویژگیهای این غار بینظیر اســت که به
شما پیشــنهاد میکنیم در ایام تعطیالت بازدید از آن را از
دست ندهید.
غار بی شاپور
در انتهاي تنگ چوگان در سينه كوه و در ارتفاع حدود

 800متري از ســطح زمين غار بزرگي وجود دارد كه قطر
دهانه آن حدود  30متر ميباشــد و به واسطه قرار گرفتن
مجسمه شــاپور بر دهانه آن به غار شــاپور معروف شده
اســت .مجسمه شــاپور بر دهانه اين غار ،شــاهكار پيكر
تراشــي ايران باستان اســت كه بعد از حدود  1700سال
هنوز با وجود وارد شــدن آســيبهاي جدي به آن ،باقي
مانده است .اين مجســمه تنها مجسمه سنگي بازمانده از
دوران باستان اســت كه حدود  6متر ارتفاع دارد .بسیاری
از باســتان شناســان دنیا بر این فرضیه پافشاری میکنند
که مقبره شــاپور ساسانی در این غار جود دارد که البته تا
کنون پیدا نشده است.
غار رود افشان
غار رودافشــان در اســتان تهــران ،بــه فاصله 103
کیلومتری شــهر تهران اســت و برای دسترســی به این
غار بهترین راه گذشــتن از جاده فیروزکوه اســت که بعد
از گذر از دو راهی دماوند در محلی بنام ســیدآباد به جاده
فرعی آســفالتهای برخواهید خورد کــه پس از طی حدود
نیم ســاعت رانندگی یا دو ســاعت پیادهروی ،به روستای
رودافشان میرســید .از این روستا پس از حدود  15تا 20
دقیقه کوهپیمایی ســاده در طول مسیر غار که البته دارای
شــیب زیادی هم هســت ،به دهانه غار خواهید رسید که
درون قیــف بزرگی به قطر  100متر جا خوش کرده و تنها
از لبه همین قیف دهانه غار دیده خواهد شد.
غار خون فوشه
ایــن غار در ارتفاع  930متری رشــته کــوه تالش در
جنوب غربی روستای فوشه قلعه رودخان قرار گرفته است
و از طرف جنوب به ارتفاعات برنا و الســه پشت و تیکاو
و از طرف شــرق بــه ارتفاعات مته خوانــی و از غرب به
ارتفاعات دزدبن منتهی میشود .این غار به دلیل اینکه در
منطقه جنگلی به نام خون (محل جاری شــدن چشمه به
زبان تالشــی) قرار گرفته غار خون توسط نگارنده در سال
 1372پس از کشــف نامگذاری شــده است .دهانه غار به
سمت شرق میباشــد که ارتفاع دهانه  2متر و  20سانت
و عرض آن  2متر و  80ســانت میباشد جهت غار شرقی
غربی اســت و در ابتدا ی ورودی غار یک شیب مالیم به
سمت داخل غار وجود دارد که در این مسیر آثار هوازدگی
فیزیکی و شیمیایی شــامل خرد شدن سنگها به صورت
واریــزه یا تالوس و رنگ خــاک قرمز رنگ به خوبی دیده
میشــود و بعد از  10متر یک ســنگ تخریبی در مدخل
ورودی قرار گرفته که بایســتی تا طول یک متر بصورت
سینه خیز وارد غار شد .غار از نوع ریزشی است.

همدان میزبان اجالس جهانی گردشگری  ۲۰۱۸شد
مدیرعامل شــرکت ســیاحتی علیصدر همدان گفت:
ایران برای میزبانی اجالس جهانی گردشــگری ۲۰۱۸
انتخاب شــد و این اجالس آبان ســال  97به میزبانی
همدان برگزار میشود.
حمیدرضا یاری افزود :ســازمان جهانی گردشگری با
عضویت  500شرکت خصوصی وابسته از  130کشور در
حوزه گردشگری بینالمللی فعالیت میکند و  9شرکت
خصوصی ایرانی عضو این ســازمان هستند که شرکت
ســیاحتی علیصدر همدان یکی از این  9عضو امسال به
عنوان عضو هیات رئیسه این سازمان نیز انتخاب شد.
وی ادامه داد :از ســال گذشته مکاتبات برای میزبانی
اجالس  2018آغاز شــد و با توجه به ظرفیتهای ویژه
همــدان در حوزه گردشــگری و جاذبههــای تاریخی
و طبیعــی متعدد این اســتان از جمله تپــه هگمتانه،
آرامگاه بوعلی سینا و غار علیصدر این میزبانی به ایران
اختصاص یافت.
یاری اضافه کرد :این برای اولین بار است که اجالس
جهانی گردشــگری در ایران برگزار میشود و میزبانی
همدان در این دوره از برگزاری اجالس ،افتخاری برای
این استان محسوب میشود.
وی اظهــار کرد :نام اســتان همــدان در این رویداد
بینالمللی در ســایتهای جهانی و در سطح بینالمللی
مطرح میشــود و با برگزاری شایســته و مطلوب این
اجــاس میتوان به ارتقای ســطح همه تاسیســات و
واحدهای گردشگری استان کمک کرد.

مدیر عامل شــرکت ســیاحتی علیصدر بیان کرد :در
این اجالس اعضای وابســته به عالی ترین مرجع حوزه
گردشگری بینالمللی به همدان میآید و با این ظرفیت
ایجاد شده نام همدان دوباره در صنعت گردشگری احیا
میشود.
یاری بــا تاکید بر اینکه اجالس جهانی گردشــگری
 ۲۰۱۸یک رویداد ملی اســت بیان کرد:مردم اســتان
همدان باید برای برگزاری مطلوب این مراســم متعهد
باشند تا سطح میزبانی استان ارتقا و تعداد گردشگران
خارجی آن افزایش یابد.
وی با بیان اینکه این اجالس به مدت ســه روز برگزار
میشــود گفت :برای این رویداد بینالمللی پیش تور و
پس تور نیز در نظر گرفته شده است.
یــاری با بیان اینکــه زیر ســاختهای همدان برای
میزبانی ایــن رویــداد بینالمللی مهیا اســت تصریح
کرد :اســتان همدان با ظرفیت یــک هزارو  500تخت
هتلی زیرســاختهای الزم برای برگــزاری این رویداد
بینالمللــی را دارد و پیشبینی میشــود حدود 400
شرکت خصوصی عضو این اجالس به ایران سفر کنند.
وی اظهار کرد :پیشنهاد ایران برای محوریت اجالس
جهانی گردشگری  ،۲۰۱۸توسعه دیپلماسی گردشگری
است و اگر چه انتخاب موضوع محوری اجالس جهانی
گردشگری بر عهده هیات رئیسه آن است اما با پذیرش
موضوع پیشــنهادی ایــران ،آمار گردشــگران خارجی
افزایش چشمگیری خواهد داشت.

یــاری تصریــح کرد:تبلیغات گردشــگری و معرفی
جاذبههای توریستی از مهمترین اهداف همدان در این
میزبانی است.
به گزارش ایرنا ،ســازمان جهانی گردشــگری مستقر
در شــهر مادرید اســپانیا ،از نمایندگیهای ســازمان
ملل در بخش گردشــگری اســت که در رابطه با امور
جهانگردی سیاستگذاری میکند و امروزه پیشتازترین
و شناخته شده ترین سازمان بینالمللی مرتبط با سفر
و گردشگری در جهان است.
اعضای هیات رئیسه این سازمان متشکل از  12عضو
اســت که در اوایل مردادماه سال جاری برای نخستین
بار شرکت ســیاحتی علیصدر همدان به عنوان یکی از
اعضای هیات رئیسه این سازمان انتخاب شد.
شرکت سیاحتی علیصدر که از سال  1370با همکاری

ســازمان ایرانگــردی و جهانگردی ،ســازمان همیاری
شــهرداریهای استان و شــهرداری همدان و با هدف
ایجاد بسترهای مناســب برای ارائه خدمات بهتر برای
جذب گردشــگران داخلی و خارجی در منطقه علیصدر
ایجاد شد اکنون یک کرسی از  12کرسی هیات رئیسه
ســازمان جهانی توریســم را به خــود اختصاص داده
است.
اســتان همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران
زمین دارای بیــش از یک هــزار و  800اثر تاریخی و
توریستی شناسایی شــده است که یک هزار اثر استان
همدان ثبت ملی شده اند.
این استان به واسطه وجود شمار زیادی آثار تاریخی،
تفریحی و توریســتی به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن
ایران زمین معرفی شده است.
آرامگاه بوعلی ســینا ،آرامــگاه باباطاهر ،تپه هگمتانه
و گنبــد علویان ،حمام حــاج آقا تــراب نهاوند ،خانه
لطفعلیان مالیر ،خانه مسعودی ،آرامگاه میررضی الدین
آرتیمانــی و بقعه حیقــوق نبــی (ع) از مهمترین آثار
تاریخی و باســتانی این استان است که همه ساله مورد
بازدید گردشگران نوروزی قرار میگیرد.
ســنگ نوشــتههای گنج نامه ،کلیســاهای آنجلی و
گریگوری ،حمام قلعه ،کاروانسرای صفوی ،آب انبارها،
خانههــای قدیمی و باغ نظــری در همدان از دیگر آثار
تاریخی مورد توجه گردشــگران نوروزی استان همدان
است.

