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نزدیکتر علیرضا نادیان◄ ₪ گردشگری ₪  نوروز  به  چه  هر 

می شویم همراه با گرمتر شدن هوا در بانه، بازار بانه هم گرمتر می شود 
و کم کم مسافران هم از تعطیلی های چند روزه استفاده می کنند و به بانه 
سفر می کنند تا لوازم و کاالهای مورد نیاز خود را از بازار بانه تهیه کنند.
اما تعطیالت نوروزی چیزی جدا از دیگر روزهای سال است.چند سال 
است که بانه از نظر تعداد مسافر نوروزی با شهر های بزرگ و توریستی 
همانند اصفهان و شیراز و مشهد رقابت می کند.در این میان بازاریان بانه 
هم، اعم از خرده فروش و عمده فروش خود را برای این ایام آماده 
کرده اند.در مورد بازار بانه حرف ها و حدیثهای فراوانی وجود دارد که 
بیشتر باعث سردرگمی خریداران می شود.مسافری که می خواهد به 
بانه سفر کند قبل از سفر حتما در مورد بانه باید اطالعات کافی داشته 
باشد تا بتواند دراسرع وقت کاالی مورد نیازش را پیدا کند.پس با هم 
همه ریز و درشت شهر بانه را در این صفحه مرور می کنیم.| بانه شهر 
چینی هاست|این گفته تا حدودی درست است  اما نه صد درصد. 
قسمت اعظم خرید ورود کاالها در بانه از کشور های چین، امارت 
و مالزی است اما بیتشرین خرید از چین است.مدل ها و مارک های 
معتبری هم از مارک های معتبر دنیا در میان کاالهای بازار بانه موجود 
است که این گفته را نقض می کند.هر چند با توجه به انبوه کاالهای 
موجود در بانه این برندها در اقلیت قرار دارند. کاالهای چینی هم دارای 
برند های مختلفی هستند و اجناس با کیفیتی هم دارند که مسلما این 
مارک ها نسبت به هموطن های دیگر خود قیمت تمام شده باالتری 
دارند.|تفاوت قیمت خرید در بانه نسبت به دیگر شهرها|بستگی به 
فاکتور های زیادی دارد. مثال در کاالهایی که گمرک زیادی می خورند 
تفاوت قیمت باالست در LCD و یخچال فریزر و کولر گازی و...هم 
تفاوت قیمت باالست.اما در بعضی کاالهای دیگر تفاوت قیمت در 
فروش تک فروشی زیاد نیست.بهترین راه این است که قبل از مسافرت 
لیستی از کاالهای مورد نیاز خود را تهیه کنید و در شهر خودتان از 
نمایندگی های معتبر  برند های مختلف، قیمت بگیرید.|گارانتی اجناس 
بانه| تعدادی از کاالهای بانه همانند لپ تاپ، گارانتی دارند اما برای 
کشور امارات شرکتهایی در تهران این کاالها را به شرطی که مدل اصلی  
کاالها  از  دیگری  گارانتی می کنند.تعدادی  دریافت هزینه،  با  باشند 
هم گارانتی دارند که  به همراه کاال کارت گارانتی داخلی را دریافت 
می کنید. تعداد دیگری از کاالهای دیگر گارانتی ندارند اما شرکت هایی 
در داخل با دریافت هزینه ای آنها را گارانتی می کنند و حتی اعالم 
می کنند که خسارت شکستگی و سوختگی بعضی وسایل الکتریکی 
را هم پرداخت می کنند.اما اکثر کاالها گارانتی ندارند و یکی از دالیل 
قیمت پائین این نوع کاال ها نبود گارانتی است.|فصل خرید و مسافرت 
از بانه|برای هدف تفریحی- تجاری فصل بهار را توصیه می کنیم تا از 
طبیعت زیبای مسیر بانه لذت ببرید  و از چشمه های بهاری گردنه خان 

بانه بنوشید.در این فصل چون تقاضا برای کاال باال است اوال مشکالت 
شلوغی مسیر و محل اسکان و... زیادتر است اما در فصل های پائیز و 
زمستان قیمت ها نسبتا پائین تر است وفرصت بیشتری برای سرو کله 
زدن با مغازه دارها پیدا می کنید اما باید برای هوای سرد بانه و سقز 
آماده باشید و همچنین فرصت زدن کمپ در هوای آزاد را هم از دست 
می دهید.|شلوغی مسیر بانه|چند سالی است که از نظر تعداد مسافر 
نوروزی، بانه در میان چند شهر اول کشور قرار دارد.طبق آمار فرمانداری 
بانه، طی یک روز 25 هزار خودرو وارد بانه شده بود که چیزی حدود 
هفتاد هزار نفر مسافر در یک روز می شود.بنابراین اگر قصد دارید با 
ماشین شخصی به بانه مسافرت کنید این را در نظر داشته باشید که جاده 
پر پیچ و خم بانه - سقز ظرفیت این همه وسیله نقلیه را ندارد.فاصله 
بین بانه و سقز 58 کیلومتر است که معموال در شرایط عادی می توان 
آن را در 35 تا 50 دقیقه طی کرد.اما در تعطیالت نوروز، انتظار 4 یا 
5 ساعت معطلی را در این جاده داشته باشید.البته فقط روزهای اولیه 
تعطیالت این گونه خواهد بود.بنابراین برنامه ریزی خود را طوری 
انجام دهید که صبح زود به سقز برسید تا گرفتار ترافیک سنگین آن 
نشوید.|اخبار هواشناسی را دنبال کنید|در صورتی که قصد ماندن در 
هتل یا مسافرخانه را دارید به هیچ عنوان برای تعطیالت نوروز بر روی 
هتل های بانه حساب باز نکنید.در مجموع سه هتل و 4 مسافرخانه 
در بانه وجود دارد.بنابراین احتمال آن که اتاقی گیرتان بیاید بسیار کم 
است.در صورتی که قصد دارید که شب را در بیرون کمپ بزنید حتما 
قبال اخبار هواشناسی را دنبال کنید.ماندن در کمپ، در شب آنهم زیر 
باران زیاد احتماال خیلی خوشایندتان نخواهد بود.|اقامت در بانه|جدا از 
هتل ها و مسافرخانه های بانه، بیشتر ادارات و ارگانها پذیرای مسافران 
نوروزی خواهند بود. آموزش و پرورش، شهرداری و دیگر سازمانهایی 
که دارای مهمانسرا می باشند ستاد اسکان تشکیل می دهند و مکانهای 
در نظر گرفته شده را در اختیار مسافران قرار می دهند.اما بهتر است 
مسافران، چادر مسافرتی و لوازم مربوط به اسکان را، همراه خود داشته 
باشند.کار از محکم کاری عیب نمی کند.اما آنچه در بانه زیاد است 
تعداد بسیار زیاد اتاق و سوئیت های اجاره ای برای مسافران است.
تعدادی از این سوئیت ها زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
اداره می شوند و دارای مجوز هستند و بقیه هم توسط بازاریاب ها 
اجاره داده می شوند.قیمت ها دارای نوسان است و بسته به شلوغی و 
فصل سال متفاوت است.|بانکهای بانه|تعداد بانکها و خود پردازها هم 

در بانه محدود است و مسلما نمی توانند جوابگوی همه باشند.
اما  دارند  یا کارتخوان   )POS(بیشتر فروشگاهها دستگاه

در صورتی که فروشگاهی، کاالی مود نظر شما را 

داشت اما کارتخوان نداشت باید در صف طوالنی دستگاه خود پرداز ها 
مدتی را معطل شوید.بنابراین بهترین کار این است که مقداری پول را 
برای روز اول خریدتان همراه داشته باشید.در صورتی که نمی خواهید 
پول نقد را در مسیر مسافرت حمل کنید می توانید قبل از ورود به بانه 
از شهرهای همسایه بانه که در مسیرتان قرار دارند برای خرید روز اول 
پول برداشت کنید. برای روزهای بعد هم، شب ها، خودپرداز ها خلوت 
ترند و می توانید پول مورد نیاز خود را برداشت کنید.|رستوران های 
بانه|با وجود اینکه تعداد غذا خوری ها و رستورانهای بانه به نسبت 
دیگر امکانات آن، زیاد تر است اما در این مورد هم مطمئنا دچار مشکل 
خواهید شد.یک راه حل ساده این است که زود نهار بخورید و یا 
قبال رستورانها و یا غذاخوری هایی را که در مرکز بانه - مرکز تجمع 
مسافران نوروزی - نیستند شناسایی کنید و قبل از دیگر مسافران جایی را 
برای صرف نهار خود و خانواده تان پیدا کنید.برای شام هم در صورتی 
که برایتان مقدور بود شام ساده ای را می توانید با وسایل خودتان آماده 
کنید.|حمل کاالها از بانه|تا چشم به هم بزنید می بینید که آنقدر خرید 
کرده اید که ماشینتان فقط جا برای حمل کاالهایتان دارد و بس.در ورودی 
بانه و همچنین در مرکز بازار بانه،تعدادی فروشنده باربند را می توانید 
پیدا کنید که باربند مناسب وسیله نقلیه شما را برایتان نصب می کنند 
و می توانید حجم زیادی از وسایلی را که خریده اید بر روی باربند 
قرار دهید. نکته ای که باید به خاطر داشته باشید این است که بر روی 
هوای بهاری آنهم در کردستان نمی توان حساب کرد در صورتی که 
وسیله ای الکتریکی مانند LCD را می خواهید بر روی باربند قرار دهید 
حتما آن را در یک نایلون بپیچید تا در مسیر خیس نشود.|مقدار خرید 
از بانه|یک جواب برای این سوال می تواند این باشد که تا وقتی جیبت 
خالی می شود اما جواب صحیح تر این است که مسئوالن استان کردستان 
و شهرستان بانه، هر سال برای خرید نوروزی مسافران، سقفی تعیین 
می کنند و بیشتر از آن را نمی توانید قانونی از شهر خارج کنید.برای مثال 
یک خانواده نمی تواند دو عدد LCD را از بانه خارج کند. در خروجی 
بانه به سقز یک ایست بازرسی وجود دارد که مانع از خروج کاالهای 
قاچاق و خرید باالتر از سقف مجاز می شود.ترافیک این قسمت هم در 
روز های پایانی تعطیالت نوروزی بسیار زیاد است وگاهی تا یک ساعت 

باید در صف بازرسی ماند.
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