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 وبیوتیکانال  کانال تلگرام تریتو

 

توانست یت درست  میریدر صورت مد یران دارد  ،صنعت گردشگریکه ا یژه ایت ویل موقعیبه دل

ن امر  یسازد ، البته ااز ین یر بید ناپذیاز فروش منابع تجد یکشور را از  هر گونه منبع درآمد

چون راهها و  ییر ساختهایز زیکشور و ن یاسیس یبا روابط و خط مش یریاجتناب ناپذ یوابستگ

و مفهوم خود را  ید معنیبزرگ که خارج شو یشهر ها یکه از محدوده  یمخابرات دارد . مخابرات

ن یز در ایار مهم نیبس یرهنگدهد .   اما به نظر من سه عامل فینترنت  از دست میا ینه یژه در زمیبو

 ت عبارتند از :یب اهمیامر دخالت دارد  که به ترت

 فرهنگ رفت و آمد : -1

خود  ، دو برابر زمان جنگ تلفات  ین شهریب یرفت و آمد و سفرها یکه مردمانش برا یکشور 

ود که نخواهد ب یم جامبو جت در هفته !! ( کشوریعظ یمایدهند !! ) تعداد مسافران دو هواپیم

ک یهرمز  یره ین سفر کوتاه من به جزیبه سفر به آن را داشته باشند .  در هم یلیجهانگردان تما

 کرد  کشته شده بود !یکه با سرعت عبور م یجهانگرد در اثر برخورد با  موتور سه چرخه ا

ا  یو  ییا مودبانه تر ، دستویتوالت !  و  یعنیانسان بعد از غذا    یاز عمومین نیبزرگتر -2

 : یبهداشت یس هایسرو

م چه رسد به خارج از شهرها . در یمان هم با آنها مشکل داریکه متاسفانه در مراکز شهر ها 

رسد و شجاعت  سفر به یکه مردمانش دستشان به دهانشان م ییمعدود کشورها یکه اهالیصورت

 ین محل هایو لوکس ترن یزتریشان از تمیها ییران را هم دارند   در خانه و شهرشان ، دستشویا

در مطب  یم  وقتیخودمان که بگذر یو محل یعموم یباشد . از نظافت توالتهایا شهرشان میخانه 

اغلب  یبرا  یتوالت فرنگ یکیپالست یک صندلیدر تهران هم   یپزشک متخصص ارتو پد

ن یان از مراکز ببتویم یستند وجود ندارد چه انتظارین یرانیمارانش که قادر به استفاده از توالت ایب
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ل یوجود دارند که اگرچه به دل یاریکوچک و روستا ها داشت . هنوز افراد بس یا شهر های یراه

خودشان رخ داده  متوجه شده اند  که  یکه موقتا برا یا حوادثیا سالمندان و یماران و یبرخورد با ب

ر  و یورت اجتناب ناپذک ضریست  بلکه یگناه ن یا  حتیک امر زشت ، مکروه و ی یتوالت فرنگ

 ستند ! یاز آن را هم بلد ن یحفظ سالمت است ، اما استفاده  یبرا یضرور یحت

 ان ! :  یرانیما ا  یکش یو خود یب گزیفرهنگ غر -3

م و یکنیخود حساب م یظاهر مشتر یا خدماتمان را بر مبنایمت کاالها و یان قیرانیمتاسفانه ما ا

ش با ما فرق یا رنگ چشم و مویبش دالر داشته باشد و یر جتومان د یهم به جا یاگر مشتر یوا

نس ، ده تا درآمد یزیاهل بازار و به قول همزبانان  فرنگ زده ، اهل ب یها  یکند . حال آنکه خارج

دانند ، آنها اطالعات مربوط به جنسشان را یم یک عدد درآمد ده تومانیرا بهتر از  یک تومانی

را  یند که  هر جنسیگویدار میبنجل فروش به خر یها ینین چیهم یدهند ) حتیم یدرست به مشتر

دار  بنجل یان خریرانیل دهند  که البته ما ایتوانند به او تحوینش مین نوع تا مرغوب تریاز بنجل تر

دهند و ما هنرمان یخود م یآنها اطالعات درست اجناسشان را به مشتر یم ! (  آرینشان هستیتر

م !   و بر خالف تصورمان همه یفروشیفولکس م یم و به جایکنیا رنگ من است که قورباغه ریا

 یست  . اگر در حال و هوایان خودمان نیسر باالست که حاصلش  جز به ز یینها آب دهان هایا ی

ر فرهنگ مردمشان بوده است که حال و یین تغیم که اینیبیم میشرفته دقت کنیپ یمعدود کشورها

م که اگر به صورت یدانیم یهم وطن  به خوب یرانیا  یمن و شما روزشان را عوض کرده است .

دهد !  یمت میکند و قیم یافه مان نگاهیم  به قیداشته باش یاز فروشنده ا یید کاالیقصد خر  یاتفاق

م  پس از چند بار  یاش شده باش یم و به قول معروف مشترید کرده باشیخر ین بار از کسیاگر چند

کند که جبران یها را چنان داغمان م یمت معقولش به ما فروخت ،بعدیه قکه جنسش را دست کم ب

م ! یکنیمان را بلند نمیم و صدایگر آشنا شده ایالطاف گذشته اش را بکند  چون حاال د یهمه 

م  به خاطر یشو یبا راننده اش گرم صحبت  خودمان یه اینقل یله یدرست همانطور که  اگر در وس

نها را یا یها همه  یدهد !  و خارجیپولمان را البته با خنده  پس نم یه یشدن بق ین  خودمانیهم

 شود .یت متوجه خود ما مین رفتار  در نهایا یدانند و ضرر همه یخوب م
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