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آیا بلیت های نوروزی گران تر می شود؟
هرسـاله بـا نزدیـک شـدن بـه تعطیلات سـال جدید ،تمام کسـانی کـه تصمیم
گرفتـه انـد ،ایـن ایـام را در سـفر بگذراننـد  ،هـر روز سـایت های مربـوط به رزرو
اینترنتـی بلیـت های سـفر را چک مـی کنند .اگر مقصد مورد نظرشـان هم جزء
شـهر هـای مسـافرپذیر باشـد کـه ایـن حساسـیت چند برابـر خواهد شـد .یکی
دیگر از دغدغه های مسـافران نوروزی قیمت بلیت وسـایل نقلیه اسـت .قیمتی
کـه گاهـی بـه دلیـل گـران تـر شـدن هزینـه های سـوخت قبـل از آمدن سـال
جدید ،به روز رسـانی می شـد و حسـابی مسـافر را نقره داغ می کرد .اما امسـال
بـا توجـه بـه افزایـش نرخ تقریبـا همه چیز در ایران ،برای این دسـته از دوسـتان

گردشـگر گـران تـر شـدن بلیـت های سـفرهای نـوروزی زیـاد هـم دور از تصور
نبـود .خبرهـای مربـوط بـه افزایـش قیمت تقریبـا در نیمه دوم دی ماه هر سـال
اعلام مـی شـود .امـا امسـال برخلاف روند صعـودی قیمت هـا در بـازار ،رئیس
دفاتـر خدمـات مسـافرتی خراسـان رضوی اعالم کـرد  :در زمینه بلیت های قطار
و بلیـت هـای هواپیمـا بـرای ما هیچ دسـتور العملـی نیامده اسـت .بنابراین هیچ
افزایـش قیمتـی بـرای ایـام نوروز سـال  1398نداریـم و قاعدتا نخواهیم داشـت.
وی همچنیـن افـزود :مـردم مـی تواننـد برای ایام نـوروز پیش خریـد بلیت های
شـان را در زمـان هـای اعلام شـده با خیال آسـوده انجـام دهند.
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سفر به رسزمین دریا و اتریخ

راهنمای سفر به مناطق دیدنی بوشهر

یکـی از نـکات مهـم در مـورد گردشـگری ،انتخـاب مقصـد گردشـگری مناسـب بـا توجـه به فصـل اسـت .در این روزها که شـرایط جوی بیشـتر مناطـق ایران
سمیه محمدنیا حنایی
ناپایـدار و گاه همـراه بـا بـارش نـزوالت آسـمانی همـراه اسـت ،انتخاب جای مناسـب برای گشـت و گذار بسـیار ضروری به نظر می رسـد .به ویـژه اگر در میان
روزنامهنگار
همراهانتـان کـودکان و کهنسـاالن وجـود داشـته باشـند .چـرا کـه طبیعـت سـفر در این اسـت که شـما زمـان زیـادی را در منزل و یـا اقامتگاه خود سـپری نمی
کنیـد و بیشـتر اوقـات در خـارج از آنجـا بـه بازدیـد از مقاصد گردشـگری سـرگرم هسـتید .اهمیت ایـن موضوع درباره گردشـگری های طبیعت محور صـد چندان می شـود و گاه اتفاق می
افتـد کـه بـا آن کـه افـراد پـول و زمـان زیـادی را صـرف مسـافرت می کنند چیـزی جز کز کردن در اتاق هتل نصیب شـان نمی شـود! بنابراین بهتر اسـت قبـل از برنامه ریـزی زمانی برای
سـفر بـه ویـژه در ایـن فصـلِ سـال بـا یـک نـت گردی سـاده از مسـاعد بودن شـرایط جوی مقصد مـورد نظرتان اطمینان کسـب کنید و با خیال آسـوده کوله بـار خود را ببندیـد .البته گاهی
ممکـن اسـت بـا آن کـه نقشـه هـای آب و هوایـی خبـر از جـو آرام و حتـی گاه برفـی و سـرد مـی دهـد ،هوا بـه یکباره تغییر کند کـه نتیجه ای جز تلخ شـدن کام مسـافران را در پـی ندارد.
بـه همیـن دلیـل بـه نظـر مـی رسـد بـرای انتخـاب مقصد گردشـگری در این فصل سـال بهترین کار این باشـد کـه گزینه های کم ریسـک تـری را برای ایـن منظور انتخاب کنیـد .مقاصد
گردشـگری در جنوب ایران می توانند جزء بهترین گزینه های انتخابی شـما باشـند .مقصد گردشـگری امروز ما شـهر بندری و شـاد بوشـهر واقع در اسـتان بوشـهر اسـت.

هشرستان بوهشر

شـاید سـفر جاده ای از مشـهد تا بوشـهر تنها  1684کیلومتر باشـد
امـا انـگار آدم در ایـن مسـیر طی زمان می کنـد و یکی دو فصل جلو
یـا عقـب تـر مـی رود .آب و هـوا در بوشـهر در همین روزهای سـرد
دی ماهـی ماننـد بهـار اسـت و اصلا آدم نمی تواند بـاور کند که در
میانـه زمسـتان قـرار دارد .روزهـای بهاری و شـب هـای کمی خنک
در کنار سـاحل خلیج فارس صفای دیگری دارد .اسـتان بوشـهر به
عنوان یکی از مناطق اسـتراتژیک و اقتصادی ایران سـال های سـال
مورد توجه حکومت مرکزی بوده اسـت .بوشـهر در کنار «ریشـهر»
باسـتانی حتـی از دوران عیالمـی هـا یعنـی چیزی حدود سـه هزار
سـال قبـل از میلاد مسـیح رونـق چشـم گیـری داشـته اسـت .به
همیـن دلیـل در جـای جـای این شـهر مـی تـوان بقایای آثـاری با
قدمـت بسـیار بـاال را مشـاهده کـرد .هـر چند کـه آب و هـوای گرم
و شـرجی جنـوب بلای جـان آثار باسـتانی بـا قدمت بیـش از چند
قـرن شـده اسـت ،اما دیدن اکتشـافات اخیر و همچنیـن بقایای این
آثـار خالـی از لطـف نیسـت .در کنـار ایـن آثـار بـا قدمـت ،بازدید از
خانـه هـای خـاص ،مـوزه و عمارت هـای متنوع که بیشـتر از دوران
زندیـان و قاجـار بـه یـادگار مانـده اسـت نیـز در شـیرین تـر و لذت
بخـش تـر شـدن سـفرتان بسـیار موثـر اسـت .در ادامه بـه بعضی از
جاهـای دیدنی این شـهر خواهیـم پرداخت.

ابفت اتریخی بوهشر

قبـل از هرچیـز بایـد بگویـم ،ممکن شـما هم بـا اولیـن دیدارتان از
بوشـهر تـا حـد زیـادی حیـرت زده شـوید مخصوصا اگـر اینکه فکر
کنید این اسـتان و شـهر یکی از مناطق محروم و کم توسـعه یافته
ایران اسـت .اما واقعیت این اسـت که بوشـهر شـهری توسـعه یافته
و بـا امکانـات خوب رفاهی اسـت .در این شـهر روحیه پرانرژی حکم
فرماسـت کـه هـر گردشـگری را جـذب خود می کنـد .اخالق خوب
و خونگـرم اهالـی در کنـار لبـاس هـای رنگیـن و موسـیقی کوچه و
خیابانـی کـه غـروب هـا بـه عابران هدیـه داده می شـود ،این شـهر
را بیشـتر از آنچه تصورش را بکنید دوسـت داشـتنی کرده اسـت.
بوشـهر دارای  4بافت تاریخی اسـت که بیشـترین آثار تاریخی شـهر
را در خـود جـای داده انـد .دهدشـتی ،کوتـی ،بهبانی و شـنبدی نام
ایـن محلـه هاسـت .قدمت ایـن محله ها بـه دوران حکومـت نادری
بازمـی گـردد .در آن زمـان نادرشـاه به اهمیت بوشـهر پی برد و بندر
ایـن شـهر را بـا عنـوان خور نادری یا خور سـلطانی احـداث کرد و از
آن زمـان ایـن شـهر رونـق خویش را حفظ کرده اسـت.
در هـر یـک از ایـن محلـه هـا ،طایفـه ی خاصـی زندگـی می کنند
بنابرایـن فرهنـگ و آداب خاصـی نیـز در میـان کوچـه و پس کوچه
هایـش رواج دارد .حـرف از کوچـه هـای بافـت قدیمـی بوشـهر بـه
میـان آمـد .کوچـه های محله ها بسـیار باریک اسـت و شـاید شـما
را یـاد کوچـه هـای قهـر و آشـتی شـیراز بینـدازد .اگر در میـان این
کوچـه هـا قـدم برداریـد حتمـا چنـد نکته توجـه شـما را جلب می

کنـد .نخسـت اینکـه دیوار خانه هـا که خیلی بلندتـر از حد معمول
هسـتند ،همه یک دسـت سـفید شـده اند .این کار عالوه بر افزایش
زیبایـی کوچـه هـا ،باعث بازتابـش نور خورشـید و در نتیجه کاهش
نفـوذ گرمـای خورشـید به داخل خانه ها می شـود .دیـوار های بلند
خانـه هـا نیـز خیلی به چشـم مـی آید .محلـی ها مـی گویند دلیل
ایـن بلندپـروازی در سـقف ،کاهـش اثرات گرمایی خورشـید اسـت،
همچنیـن از آن جایـی کـه این شـهر دارای جنبه های اسـتراتژیک
بـوده گاهـی مـورد هجـوم یاغیـان قـرار می گرفتـه اسـت .اهالی در
قدیـم از فـراز ایـن دیوارهـای بلنـد از غارتگران با تشـت هـای ذغال
افروختـه و سـنگ پذیرایـی مـی کردنـد .از دیگر عجایـب این کوچه
هـا ،نسـیم فـرح بخشـی اسـت که هـر از گاهی تمـام کوچـه را می
پیماید و ناگهان در پیچ کوچه ای گم می شـود .نوع سـاخت «ماز»
ماننـد کوچـه هـا به گونه ای اسـت که نسـیم دریا در آن سـرگردان
مـی شـود و بـرای یافتـن مسـیر فرار کوچـه ها را مـی پیماید.
هـر کـدام از ایـن چهـار محله برای خـودش مسـجد دارد که قدمت
آن محلـه را نیـز بـه رخ مـی کشـد .یکـی از قدیمی ترین مسـاجد،
«مسـجد شـیخ سـعدون» واقـع در محلـه کوتـی هاسـت کـه نمـاز
گـزاران پـر و پـا قرصـی دارد .آن چنـان کـه گفتیـم هر کـدام از این
محلـه هـا دارای قومیتـی خاص هسـتند .مثال سـابقا در محله کوتی
هـا ارامنـه ،یهویـان ،زردتشـتی هـا و مندبی(صبـی) هـا زندگی می
کردنـد .در محلـه دهدشـتی هـا افـرادی کـه از دهدشـت کهکلویـه
و بویـر احمـد آمـده انـد سـکنی گزیـده انـد .در محلـه شـنبدی ها
بحرینـی هـای مقیـم ایـران زندگی مـی کنند.
علاوه بـر بافـت با قدمت ایـن محله ها ،خلق و خوی گـرم و مهربان
مردمـان محلـی نیـز در دلپذیـر کـردن بازدید شـما از ایـن محله ها
مـی افزایـد .اهالـی در حـد باورنکردنـی خـوش برخـورد و خونگـرم
هسـتند .در میـدان گاهـی ایـن محلـه ها بیشـتر قهوه خانه سـنتی
وجـود دارد کـه پاتـوق مردان کهنسـال محله اسـت .اگـر از کنار آن
هـا بـا مکـث حرکـت کنید مطمئن باشـید کـه به یک چـای غلیظ
قنـد پهلـو به صـورت رایـگان دعوت خواهید شـد.

سایر دیدین های بوهشر

خانـه هـا و اماکـن دولتی بوشـهر نیـز با توجه بـه قدمت و همچنین
معمـاری جالـب شـان ،نیـز از جملـه مـکان هـای دیدنی این شـهر
اسـت .در ایـن میـان مـی تـوان بـه موزه مردم شناسـی ،سـاختمان
بنیاد بوشـهر شناسـی ،عمارت دهدشـتی ,عمارت امیریه و ...اشـاره
داشـت .هرکـدام از این عمارت ها داسـتانی برای خـود دارد .مثال در
عمارت امیریه که در واقع سـاختمان شـهرداری بوشـهر بوده اسـت
بعـد از جدایـی بحریـن از ایـران به دسـتور حاکم وقت مجسـمه ای
از محمدرضـا پهلـوی سـاخته مـی شـود کـه بابنجاقی در دسـت به
بحریـن اشـاره مـی کـرده اسـت .جنس مصالح بـه کار رفتـه در این
عمـارت ها از نوعی سـنگ متخلل دریایی اسـت کـه مقاومت خوبی
در برابـر گرمـا و رطوبـت از خـود نشـان می دهد.

عمـارت دهدشـتی هـا :بـه عنـوان یکـی از دو عمـارت  4طبقـه
بوشـهر بسـیار زیبا و با ظرافت سـاخته شـده اسـت .دو طبقه از این
سـاختمان بـه مـوزه پزشـکی تعلق گرفتـه اسـت .شـما در بازدیداز
ایـن مـوزه مـی توانید تمام ابزار آالت پزشـکی مربوط به  200سـال
قبـل تـا بـه امـروز را ببنیـد .ایـن عمـارت مربـوط بـه خانـواده تاجر
روغـن بـوده اسـت کـه توسـط میـراث فرهنگـی خریـداری و ثبـت
ملی شـده اسـت.
عمـارت ملـک :داسـتان زیبـای این عمـارت از آن جا آغاز می شـود
که حکمران بوشـهر سـفری به فرانسـه می کند و در آن جا عاشـق
سـبک معماری آن ها می شـود .بنابراین او یک معماری فرانسـوی
بـا خـود به بوشـهر مـی آورد .معمـار در کمال هنرمنـدی عمارتی با
تلفیقی از معماری فرانسـوی و بوشـهری با مصالح بومی می سـازد
که تـا به امروز پابرجاسـت.

کشیت رافائل یا اتیتانیک ایراین!

مـی گوینـد در دوران پهلـوی ،دو کشـتی بـه نام هـای «میکل آنژ»
و «رافائـل» خریداری شـده اسـت .کشـتی میکل آنژ بـه بندرعباس
مـی رود و رافائـل بـرای ادامـه خدمـت رسـانی در بنـد بوشـهر پهلو
مـی گیـرد .ایـن کشـتی در زمـان جنگ مـورد اصابت موشـک قرار
مـی گیـرد و متاسـفانه غرق می شـود .اما این پایـان کار رافائل نبود.
رافائـل در اعمـاق دریـا تبدیـل بـه یک هتـل  4سـتاره دریایی برای
آبزیـان شـده اسـت .اگـر اهل غواصی هسـتید می توانید بـا غواصی
در آنجـا نمونـه هـای کـم نظیری از ماهـی ها و گیاهـان دریای گرم
را ببینید.

یک تیر و دو نشان ابزدید از موزه دلواری

دلـوار حـدود  20کیلومتـر با بوشـهر فاصله دارد .این شـهر که یادآور
دلیـر مـرد میـدان مبـارزه با اسـتبداد داخلـی ،رئیس علـی دالوری
اسـت دارای مـوزه ای بـا همیـن نام اسـت .اما چیز دیگـری در دلوار
نیـز وجـود دارد که ممکن اسـت اشـتیاق شـما را بـرای رفتن به آن
جـا دوبرابـر کنـد و آن عبـارت از وجـود چندیـن مرکـز خرید حرفه
ای اسـت .دلـواری هـا مـی گوینـد که آن هـا رقیب جـدی بازارهای
بنـدر گنـاوه هسـتند و حتـی بیشـتر از آن هـا بـا مشـتری کنار می
آینـد و تخفیـف بهتری مـی دهند.

ساحل بوهشر

همیـن کـه وارد شـهر مـی شـوید اولیـن چیـزی کـه احسـاس می
کنیـد بـوی دریاسـت که بـه لطافت محیـط می افزایـد .آنقدر نقش
دریـا در شـادابی و رونـق بوشـهر مهـم اسـت کـه مـی تـوان حتـی
خلیـج فـارس را مـادر بوشـهر نامیـد .بوشـهری هـا هـم انصافا حق
خلیـج فـارس را خـوب بـه جـا آورده اند .فارغ از ایـن که فاصله مجاز
سـاختمان سـازی در حریم سـاحل و دریا را به خوبی رعایت کرده
اند سـاحل شـان هم جزو زیباترین و تمیزترین سـاحل های جنوبی

دو نوع اقامتگاه
دیگر دراین دهکده
ساحلی وجود دارد
که توصیه می کنم
هرطور شده یکی
از آن ها را تجربه
کنید .نخست اقامت
در کلبه های لوله
ای شکل به نام
«ویوال» که در کنار
ساحل قرار دارد و
دیگری اقامت در
کلبه های شناور بر
روی دریاست .که
مطمئنا شبی خاطر
انگیز را برای تان
فراهم می آورد

اسـت .سـاحل بوشـهر از محدود سـواحل خلیج فارس اسـت که به
دلیـل ماسـه ای بـودن امـکان شـنا و آبتنـی بـرای غیر حرفـه ای ها
را هـم فراهـم آورده اسـت .چیـز دیگـری که در سـاحل بسـیار عالی
بـه نظـر مـی رسـد و زمان هـای فوق العاده خوشـی را بـرای اهالی و
گردشـگران ایجاد می کند ،برگزاری موسـیقی های بومی و خیابانی
دم دریاسـت .تقریبـا هـر روز بـه جز ایام عـزا ،دم دمای غروب که می
شـود صدای سـاز و دهل بوشـهری ها فضای سـاحل را طرب انگیز
می کند .سـاحل بوشـهر جای خوبی برای شـب نشـینی های شبانه
اسـت .هـوای خـوب و رو به سـردی کـه در روز خبری از آن نیسـت.
اگـر عاشـق جمـع کـردن صـدف های زیبـا و بزرگ هسـتید توصیه
صبـح خـروس خـوان به سـاحل بروید تا سـوغاتی
مـی کنـم حتمـا
ِ
هایی که دریا در پیشـروی اش در خشـکی به جا گذاشـته اسـت را
جمـع کنیـد .دریـای جنـوب به دلیل داشـتن امالح معدنی بیشـتر،
صـدف هـای بزرگ تر و سـفید تـری دارد.

اپزارگاد ،دهکده ساحیل گردشگری

در سـاحل جنوبـی بوشـهر و در نزدیکـی عسـلویه دهکـده سـاحلی
راه انـدازی شـده اسـت کـه کام بسـیاری از گردشـگران را شـیرین
تـر کـرده اسـت .ایـن دهکـده در زمینی بـه مسـاحت  20هکتار در
منطقـه زمیـن هـای شـیرینو احداث شـده اسـت .هدف ایجـاد این
دهکـده خوشـگذرانی همراه با خیال آسـوده از بابـت خوراک و جای
خـواب اسـت .در ایـن دهکده سـاحلی امکان انجام بسـیاری از بازی
هـای آبـی و خاکـی وجـود دارد .از دوچرخه سـواری بگیریـد تا بازی
هـای یارانـه ای  ،ورزش هـای کلوپـی و تفریحـات آبـی ،همه و همه
در این دهکده یافت می شـود .البته با قیمتی مناسـب تر از آن چه
کـه در کیـش و قشـم وجـود دارد .تفریحـات آبی چون ،جت اسـکی
سـواری ،انواع شـاتل ،غواصی و تراکتور آبی از جمله چیزهایی اسـت
کـه آدرنالیـن خـون تان را حسـابی باال مـی برد.

اقامت در بوهشر

بـرای اقامـت در بوشـهر اصال نگران نباشـید ،شـما انواعـی از انتخاب
هـا را بـرای گزینـش جای خواب پیـش رو دارید و تنها عامل محدود
کننـده شـما میـزان مبلغـی اسـت کـه در جیب تـان تشـریف دارد!
در بوشـهر انـواع هتـل هـا از یـک سـتاره تا چهار سـتاره وجـود دارد
کـه قیمـت یـک شـب مانـدن در هتـل بـا توجـه بـه سـتاره هایش
چیـزی حـدود  160هـزار تـا  380هـزار تومـان هزینـه برمـی دارد.
اقامتـگاه هـای بومگـردی یکـی دیگـر از انتخاب های شماسـت .این
اقامتـگاه هـای نوظهـور بیشـتر در همان عمـارت های زیبـا و بزرگ
قدیمـی بـه ارائـه خدمـات مـی پردازند .قیمـت یک شـب ماندن در
آن بـا توجـه بـه قدمـت بنـا و امکانات رفاهـی آن متغیـر و در حدود
 195هـزار تومـان تـا  300هـزار تومان اسـت .اما در جـای دیگری از
بوشـهر مجموعـه ای از انـواع اقامتگاه ها وجـود دارد که تجربه گران
بهایـش بـرای یـک شـب مـی ازرد .در پـازارگاد که وصفـش را گفتم
امـکان انواعـی از اقامت وجود دارد .اقامت هتلی در هتل «شـیرینو»،
اقامـت در «کلبه های اسـکیمویی» ،اقامـت در «کلبه های جنگلی»
و آالچیـق هـا تنها اقامتـگاه های معمولی این مجموعه هسـتند .دو
نـوع اقامتـگاه دیگـر درایـن دهکده سـاحلی وجـود دارد کـه توصیه
مـی کنـم هرطور شـده یکـی از آن ها را تجربه کنید .نخسـت اقامت
در کلبـه هـای لولـه ای شـکل بـه نـام «ویـوال» کـه در کنار سـاحل
قـرار دارد و دیگـری اقامـت در کلبـه هـای شـناور بر روی دریاسـت.
کـه مطمئنـا شـبی خاطـر انگیز را برای تـان فراهم مـی آورد .اقامت
در ویوالهـا نسـبت بـه کلبـه های شـناور ارزانتر اسـت اما متاسـفانه
بـا تمـام پیگیـری هایـی که کردیـم نتوانسـتیم قیمت اجـاره آن ها
را پیـدا کنیم.

