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 5مقصد عزاداری ویژه
هزینهها و چگونگی سفر به  ۵شهری
که در ایام محرم عزاداریهای متفاوتی دارند

تیترها
t i t l e s

2

 ۵تجربه جهاین
حمایت از مستاجران

اقتصادهایبازارآزادچگونهدر
بازاراجارهبهامداخلهمیکنند؟
6

 ۱۱ابزیکن اتزه نفس
برای نیم فصل دوم

نگاهیبهمهمترینخودروهای
در دست تولید داخلی که تا پایان
سال 98به بازار میآیند
4

دو روی سکه جراحی
ابزار اپیه فرابورس

مروریبربازدهیهایعجیب
شرکت های بازار پایه در سال98
5

جست و جوی سالمیت
واقعی در دنیای
مجازی

کسبوکارهایآنالینیکهقصد
دارندبهشماسالمتیهدیهدهند
3

ساویز  ،دیرینه
مرغوب و متنوع

معرفیمحصوالتوطنیدر
حوزه بهداشت پوست و مو
8

رمز و راز خشکبار
فرویش موفق

یادداشت

صفر تا صد راه اندازی فروشگاه
خشکبار

n o t e

فرصت عزاداری محرم برای صنعت گردشگری
هـر سـال بـا فرارسـیدن دهـه نخسـت
مهدی حسنزاده
محـرم ،شـور حسـینی کشـور را فـرا
روزنامهنگار
میگیـرد و خیـل عظیم عزاداران سـید و
سـاالر شـهیدان امام حسـین علیه السالم
در گوشـه گوشـه ایـن سـرزمین بـه اقامـه عزای حسـینی می پردازنـد .قرن
هاسـت کـه عـزاداری با فرهنگ مـردم و خرده فرهنگ هـای محلی آمیخته
شـده اسـت .بـه گونـه ای کـه در مناطـق مختلف کشـور ،شـکل و شـمایل
متفاوتـی از عـزاداری مـی بینیـم کـه هر یک با حـال و هوایی خـاص ارادت

مـردم را بـه اهـل بیـت پیامبـر (ص) می رسـاند.
این تفاوت اگرچه گاه موجب مناقشـه هایی شـده و برخی اشـکال عزاداری
را نمـی تـوان موید فلسـفه عاشـورا دانسـت ،امـا بخش عمده عـزاداری های
محلـی مـورد پذیـرش علما و مـورد توجه عموم مردم اسـت .ایـن گوناگونی
فرصت بسـیار خوبی برای صنعت گردشـگری اسـت .تصور بسـیاری از ما از
مفهوم گردشـگری ،گشـت و گذاری همراه با شـادی و تفریح اسـت .طبیعی
اسـت کـه ایـن رویکـرد بـا فضای حاکـم بر دهه نخسـت محرم کاملا مغایر
اسـت .بـا ایـن حـال توجه به یـک گونه خاص گردشـگری در ایـن باره مهم

اسـت .گردشـگری مذهبی که نمونه آن در حضور گسـترده زائران در اماکن
مذهبـی و در ایـام خـاص جلـوه گـر اسـت .حضور بیـش از  30میلیـون زائر
طی یک سـال در حرم مطهر رضوی در مشـهد و حضور میلیونی اقیانوسـی
از عاشـقان حسـینی در کربلا طـی روزهـای منتهـی به اربعیـن نمونه های
شـاخصی اسـت کـه نشـان می دهـد ،اماکن و زمـان های خـاص چگونه در
جذب گردشـگر مهم اسـت .بسـیاری از مناطق کشـور نیز به خاطر حال و
هـوای متفـاوت عـزاداری مـی توانـد مقصد گردشـگری در این روزها باشـد.
بسـیاری از ما عزاداری پرشـور مردم زنجان در این ایام را دیده ایم .بوشـهر،

یـزد و اردبیـل نیـز با مراسـم محلـی خاص خـود در زمینه عـزاداری متمایز
از دیگر نقاط کشـور هسـتند .این ایام فرصت مناسـبی اسـت تا با سـفر به
شـهرهای دیگـر و حضـور در مراسـم عـزاداری متفـاوت ایـن نقاط بـا وجوه
دیگـری از شـور و شـعور حسـینی رو بـه رو شـویم و البتـه فرصتی اسـت تا
متولیـان مناطـق مختلـف از ایـن مزیـت بـرای رونق صنعت گردشـگری در
منطقـه خـود اسـتفاده کننـد .پرونـده صفحه گردشـگری دخـل و خرج این
هفتـه بـه چنـد مقصـد گردشـگری در زمینـه عـزاداری پرداختـه اسـت که
مطالعـه آن خالی از لطف نیسـت.

