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درباره ما
«ســفر» ماهنامه نفیس گــردش و تحلیل بازار ســفر در
ایران اســت که در هر شماره تازهترین رویدادهای صنعت
ســفر و مســافرت در ایران و جهان را بررســی و تحلیل
میکند .هر شــماره از این نشــریه ،راهنمایی ســودمند
برای مســافران و عالقهمندان به سفرهای گردشگری و
اوقات فراغت ،تجارت و ســامت به شــمار میرود .سفر از
همراهی روزنامهنگاران و سفرنامهنویســان خبره و تصویرگران حرفهای بهرهمند است.
کیفیــت مرغوب و هنرمندانه صفحهآرایی و چاپ در کنار کادر پرتجربه روزنامهنگاری
و اختصاصی بودن گزارشها و ســفرنامهها ،موجب شــده تا خوانندگان ،این نشریه را
به عنوان مرجع ســفر تلقی کنند .نوع مطالب به گونهای تهیه و منتشــر میشود که
همواره ویژگی مرجع بودن را حفظ کند و محتوای اطالعرســانی آن از ماندگاری الزم
برخوردار باشد.
ماهنامه ســفر با تمرکــز بر علوم ارتباطات اجتماعی ،نشــریه نوآورانهای اســت که
تحلیلهای جامعهشناســی ،مردمشناســی و ارتباطات بهتر انســانها بــا یکدیگر و
تعاملشــان با محیط زیســت را در چارچوب انواع ســفرها ارائه میدهد .موضوعات
ماهنامه ســفر با تمامی اقشــار جامعه به ویژه مدیران و صاحبان کسب و کار و فکر و
اندیشه ارتباط نزدیک و تنگاتنگ دارد.

دستاوردهای ماهنامه سفر
مقام اول ایده های نو (بنیادین) در روز جهانی جهانگردی ،مهر 93

ماهنامه سفر ،در جشنواره مشارکت ملی گردشگری همزمان با روز جهانی جهانگردی
(پنــج مهرماه  )93موفق بــه دریافت جایزه مقام اول ایدههای نو (بنیادین) شــد .در
این مراسم مقام نخســت ایدههای بنیادین به همایون ذرقانی ،سردبیر و مدیرمسئول
ماهنامه ســفر تعلق گرفت .این ایده سرمقاله چهل و چهارمین شماره نشریه بود که به
جایگاه کلیدی “مشاوره سفر در برنامهریزیهای گردشگری” اشاره داشت.

رتبه دوم وبالگ نویسی ،مهر 93

سایت ماهنامه سفر به نشانی  www.safar.meرتبه دوم در محتوای وبالگ نویسی
را در جشنواره مشارکت ملی گردشگری کسب نمود و تندیس جشنواره را دریافت کرد.

جایزه بین المللی گردشگری کیناری 2013

ماهنامه ســفر در خردادماه ســال  1392موفق به دریافت جایــزه بینالمللی کیناری
از کشــور تایلند شد .این نخســتین بار است که یک نشــریه ایرانی موفق به دریافت
جایزه بینالمللی گردشــگری میشــود .این جایزه به سبب نقش و سهم ماهنامه سفر
در شکســتن پوسته سنتی ســفر به تایلند و معرفی این کشور به عنوان مقصدی برای

سفرهای خانوادگی به همایون ذرقانی مدیرمسئول و سردبیر نشریه اهدا شده است.

نشریه برگزیده گردشگری 1384تا 1388

گزارشهای تحقیقی ،ســرمقاله و یادداشــتهای ماهنامه ســفر چهار سال پیاپی در
جشــنواره رســانهای میراث فرهنگی که در آن اساتید برجســته روزنامهنگاری چون
حسین قندی و علیاکبر قاضیزاده داوری نموده اند رتبه نخست را کسب کرد .همایون
ذرقانی ،محمد قائد و مهدی فریور در این دوره رتبه برتر سرمقاله ،یادداشت و گزارش
را کسب نمودهاند.

سرفصلهای هفتگانه ماهنامه سفر
 .1گردشگری و بومگردی .سفرنامههای اختصاصی نویسندگان ماهنامه سفر همراه
با تصاویر اختصاصی و نفیس از مقاصد گوناگون گردشگری ایران و جهان و جاذبههای
طبیعی ،مردمشناســی و حیاتوحش را شامل میشود که مطالب آن متناسب با هرماه
و یا هر فصل تعیین و منتشر میشود.
 .2هتل و پذیرایی .آگاهی از خدمات مراکز اقامتی یکی از مهمترین شــاخصها برای
برنامهریزی مسافران به شمار میرود .در این بخش خوانندگان با تازهترین ظرفیتهای
هتلها ،امکانات رفاهی و پذیرایی در داخل و خارج از کشــور آشنا میشوند .چالشها
و ظرفیتهای پیش روی صنعت هتلداری و دیدگاههای مدیران این بخش نیز همواره
مورد بررســی قرار میگیرد و فرصت ارزشمندی را برای آشنایی عالقهمندان به صنعت
هتداری و تجهیزات پیشرو میگذارد .مشارکت تبلیغاتی هتلهای معتبر ،شرکتهای
معماری و دکوراســیون داخلی ،تجهیزات هتلداری و ســاختمانی در ماهنامه سفر در
توسعه بازار فروش کارگزاران این بخش تاثیرگذار خواهد بود.
 .3فناوریهای ســفر .سفر در دنیای پرشتاب امروز با در اختیار داشتن فناوریهای
جدید امری لذتبخش و راحت اســت .گوشیهای هوشــمند و مجهز به جیپیاس و
نقشــههای دیجیتالی ،و انواع اپلیکیشنها ســفر را لذت بخش میکند .در این بخش
خوانندگان با تازههای فناوری در سفر آشنا میشود .گروه کارشناسان ماهنامه خدمات
نوین مبتنی بر فناوریهای نوین در ســفر و مســافرت را مورد تحلیل و بررســی قرار
میدهد.
 .4ســفر درمانی .گردشــگری درمانی  Health Tourismیکــی از ظرفیتهای
پرشتاب صنعت گردشگری جهان اســت که هماکنون در ایران موقعیت ویژهای دارد.
بســیاری از ســفرها با موضوع درمان بیماریها و بازیابی آرامش Recreationهمراه
است که در این بخش مراکز درمانی و اسپا ،خدمات حرفهای درمانی و بازیابی آرامش
را در ماهنامه سفر معرفی می نمایند.

 .5ســبک زندگی .صنعت گردشگری با مد و پوشــاک ،پیوندی پایدار دارد .معرفی
تازهترین برندهای تجاری در عرصه مد و پوشاک ،راهنمایی ویژه برای کسانی خواهد بود
که به خرید بهعنوان شاخص مهم در سفر مینگرند .در ماهنامه سفر امکان برندسازی
واحدتجاری در موضوعات گوناگون مدو پوشــاک فراهم است و عالقه مندان میتوانند
کارکرد انواع محصوالت مجلل مانند ساعتها ،جواهرات ،پوشاک و عینکهای آفتابی و
ده ها ملزومات سفر را در این نشریه جستوجو کنند .در این سرفصل همچنین سبک
زندگی  Lifestyleدر مقولههــای مختلف اجتماعی و فرهنگی با بهرهگیری از نمادها و
قابلیتهای سنتی ایرانی و مدرن مورد بررسی کارشناسی قرار میگیرد.
 .6ســفر و حمل و نقل .سفر چه با خودروی شخص ،وســایل نقلیه همگانی ،قطار،
کشتی و یا هواپیما باشد نیازمند آشــنایی با زیرساختها و توانمندیها و برنامههایی
است که در عرصه حمل و نقل مجال بروز دارد .در ماهنامه سفر با ظرفیتهای حمل و
ونقل گردشگری آشنا میشوید.
نقل ،ایرالینها و مؤسسات معتبر حمل ِ
.7هنــر و ادبیات .ظرفیتهای تاریخی ،میراث فرهنگــی و جاذبههای هنری در این
ســرفصل نمودی ویژه دارد .در گفتوگو با هنرمندان شــاخص و معرفی دستاوردهای
هنری ،گالریها و آثاری بصری عکاسان و هنرمندان ،خوانندگان با تازهترین رویدادهای
هنری در ســفر آشنا میشــوند .ادبیات نیز چهره غالبی در سفرها دارد و نویسندگان
برجســته دنیا همواره موضوعات سفر را دستمایه خلق آثار ارزشمندشان قرار میدهند
که در ماهنامه سفر این موارد را به بحث می گذاریم.
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بنر اول در بیلبورد وب سایت:
 ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (۶ماه)

بنر دوم در صفحه اول ،بخش اخبار و
مقاالت۳۵/۰۰۰/۰۰۰ :ریال (6ماه)
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شرایط عمومی سفارش
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صفحه ماقبل آخر

3۸/000/000
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تمام صفحه داخلی

23/000/000

نیم صفحه

۱۱/۰00/000

 1/4صفحه

5/000/000

طراحی یک صفحه رنگی

2/500/000

 -1سفارشاتی که توسط ماهنامه سفر تهیه میشود فقط در انتشارات ماهنامه سفر چاپ خواهد شد و کلیه مطالب،
شعارها و ایدههای تبلیغاتی تهیه شده در ماهنامه محفوظ است.
 -2سفارش دهنده ملزم است هر نوع مشخصاتی را که بایستی رعایت شود ،در فرم سفارش انجام کار قید کند.
 -3تعیین محل آگهی در صفحات داخلی با ماهنامه است مگر اینکه در برگ سفارش مکان خاصی ذکر شود.
 -4آگهی دهنده طرح ســفارش را قبل از چاپ مشــاهده مینماید و ماهنامه اصالحات آن را در حد متعارف اعمال
میکند.
 -5درخواست انجام سفارش به منزله تأیید تمامی اظهارات و شکل و محتوای سفارش از سوی سفارشدهنده است.
 -6سفارشدهنده تعهد میکند کلیه هزینههای مربوط به چاپ آگهی را پیش از چاپ و یا در قبال چک بپردازد.
 -7چنانچه آگهی دهنده پس از ســفارش انجام کار ،تغییری در آگهی مد نظر داشــته باشــد ،الزم است تا پانزدهم
هر ماه تغییر یا عدم چاپ یا قطع ســفارش را به طور کتبی از ماهنامه درخواســت کند .پرداخت هزینههای اضافی
مربوط به ایجاد تغییرات در ســفارش و یا هزینههای ناشــی از چاپ یا قطع سفارش یا اجرای نیمه کاره سفارش با
سفارشدهنده خواهد بود.
 -8تاریخ چاپ سفارش تابع تاریخ انتشار ماهنامه است چنانچه در شماره تعیین شده برای ماهنامه امکانپذیر نباشد
سفارش در شماره دیگر چاپ خواهد شد .مگر اینکه سفارشدهنده در برگ سفارش دستور صریحی در این زمینه
داده باشد.
 -9پرداخت هرگونه مالیات و حقوق دولتی در رابطه با این قرارداد ،تحت ویژه قانونی از سوی امور مالی ماهنامه به
طور مستقیم و آییننامهای عمل میشود ،بنابراین آگهیدهنده به پرداخت کامل هریک از صورتحسابها برابر قرارداد
منعقده است و هیچگونه کسوری تحت عناوین فوق مورد پذیرش ماهنامه سفر نخواهد بود.

فرم اشتراک ماهنامه سفر
مشترک گرامی
ماهنامه ســفر نشــریه نفیس بازار و تحیل ســفر و
مقاصد گردشــگری ایران و جهان اســت .سفرنامهها،
مصــور و انعکاس تازهترین
گزارشهای اختصاصی و ّ
رویدادها و یافتههای جدید در عرصه مســافرت ،این
نشــریه را به عنوان مرجع برای عالقه مندان ســفر و
گردشــگری مطرح نموده است .ماهنامه سفر میتواند
در مدیریت سبد هزینههای سفر شما نقشی ارزنده و
ممتاز داشته باشد.
با اشتراک ســاالنه ( ۱۲شــماره) و تکمیل این فرم
و پرداخت هزینه اشــتراک ماهنامه ســفر با پســت
سفارشی برایتان ارسال میگردد.

مزایای اشتراک ماهنامه سفر:
 کلیه انتشــارات جانبی اعم از سالنامه و کتاب سالسفر و ضمیمههای نشریه مشــمول افزایش بها برای
مشترکان نمیگردد.
 مشــترکان از افزایش بهای ســاالنه نشــریه معافهستند.
اشتراک ماهنامه به دو طریق امکانپذیر است:
 -1ســفارش آنالین از طریق فروشــگاه ماهنامه سفر
به نشانی:

store.safar.me
 -2تکمیل فرم پیوست و ارسال آن
همراه با فیش واریزی

فرم اشتراک

نام ..................:نام خانوادگی................................... :
نشانی و تلفن......................................................... :
............................................................................
کدپستی ................................ :ایمیل......................:
سایت ...... .........:تلفن همراه......................:
تهران با پست سفارشی ۱۲۴ :هزار تومان
شهرستان با پست سفارشی 130 :هزار تومان

پس از تکمیل فرم هزینه اشتراک را به حساب -835529 -۱
 820 -۲۰و یا شماره کارت 6219861018688852بانک
سامان به نام آقای همایون ذرقانی مدیرمسئول ماهنامه سفر
واریز و به نمابر  ۸۸۱۹۷۸۴۰داخلی ۴
و یا ایمیل  safarjournal@gmail.comارسال نمایید.
نشانی دفتر مرکزی :تهران ،خیابان آفریقا ،جنب ظفر غربی ،برج
اداری پم ،طبقه  ،۵واحد ۵

روابط عمومی و تبلیغات22668655    :

صفحات راهنما

بانک اطالعات کارگزاران حرفهای و تخصصی ســفر روشی کارآمد برای توسعه بازار فروش کارگزاران
سفر است .شما میتوانید در این صفحات امکان دسترسی آسان برای توسعه بازار فروش در اختیار
داشته باشید .حضور در این صفحات برای گروههای زیر مناسب است:
دفاتر خدمات مسافرتی و کارگزاران حرفه ای مقاصد خاص
مراکز پذیرایی ،اقامتی ،رفاهی و هتل های  3و  4ستاره
فروشگاههای معتبر صنایعدستی

سفارش آگهی:

فروشندگان لوازم و تجهیزات سفر

22668655

راهنمایان حرفهای و باسابقه تور

هزینه حضور در بانک اطالعات ماهنامه سفر
برمبنای حداقل  12نوبت محاسبه میگردد.

 1کادر 3×6 /سانتیمتر

 45هزار تومان

 2کادر 6×9/5 /سانتیمتر

 130هزار تومان

 5کادر 6×12 /سانتیمتر

 180هزار تومان

 4کادر 18×3 /سانتیمتر

 160هزار تومان
 6کادر
 6×18سانتیمتر

 260هزار تومان

 3کادر
 6×6سانتیمتر

 90هزار تومان

شبکه توزیع ماهنامه سفر
توزیع عمومی و اختصاصی
عرضه در شبکه کیوسکهای مطبوعاتی سراسر کشور
مدیران ارشد صنعت گردشگری ،مراکز اقامتی و پذیرایی
صاحبان صنایع ،مدیران تولیدی ،هلدینگهای معتبر حمل و نقل و گردشگری
اتاقهــای بازرگانــی و صنایع معــادن (معرفی ظرفیتهای نمایشــگاهی و تجاری و
توصیههای الزم برای برنامهریزی سفرهای تجاری)
مدیران و کارشناســان بانکها ،موسســههای مالی و اعتباری و شــرکتهای بیمه و
هلدینگهای سرمایهگذاری در معماری و گردشگری
وابستههای فرهنگی و بازرگانی سفارتخانههای خارجی در ایران
توراپراتورهای حرفهای گشتهای مسافرتی و تورگردانها در میان مسافران
توزیع خاص (در برخی هتلهای ایران)
گروه مشترکان
مشــترکان ساالنه این نشــریه را گروههای کثیری از عالقهمندان سفر و گردشگری،
طبیعتگــردان ،راهنمایان تور ،کوهنوردان ،عالقهمندان بــه ماهیگیری و اوقاتفراغت،
گردشگری ورزشی ،گردشگری ســامت ،پزشکان؛ بازنشستگان؛ مدیران مراکز اقامتی و
پذیرایی ،دفاتر خدمات مسافرتی ،مهندسان مشاور و معماری و عالقهمندان عمومی سفر
و گردشگری و مدیران دولتی و بخش خصوصی صنعت گردشگری در استان های کشور
را شامل می شوند.

Since: 1991

T h e U l t i m a t e To u r i s t ` s G u i d e
SAFAR (Tour & Travel Monthly) is published by Tarabar Publication
Institute, an Iranian privately owned and independent media corporation. The magazine is a Persian language travel journal which covers
the latest news and reports, with articles focusing on tourism infrastructures, providing essential information for travelers who are looking for
business and leisure prospects.
SAFAR provides unbiased news and analysis with
the aim of introducing potentials of tourism industry in Iran and neighbouring countries. The magazine is circulated widely both via Newsstands
throughout Iran, and subscription. The target
market of the monthly is very diverse, and ranging from nature-lovers and travel enthusiasts to
executives in different fields of tourism industry.

DISTRIBUTION in Iran: Newsstands, Tour & Travel agencies, Tour
operators,CIPatTehranInternationalairport,Hoteliers,AirlineDirectors, Eco-tourists, Adventurers, Financial Directors and Bankers.
Safar monthly takes pride in its exclusive reports and photos dedicated
to tourist destinations in Iran and around the globe, prepared by its professional team.
Contents of SAFAR Magazine
There are 7 main chapters in Safar which would provide essential information for both Iranian and foreign travelers. Chapters are as follows:
1. Sightseeing and Heritage: This section covers historical places and
world heritage sites both in Iran and elsewhere. We provide essential
information for Iranian and foreign tourists.
2. Overseas destinations: This chapter is about destinations outside
Iran and covers information in Persian language, which is useful for
Iranian travelers. Safar has seen many instances of tour and travel agencies working together with the editorial team as we put together exclusive coverage of tourist attractions in their respective countries.The
monthly is prepared to dispatch its special reporters and professional
photographers to such destinations.
International tourism is booming in Iran and this is a good venue for
tour operators as well as accommodations providers to promote their
services to such audiences as Iranians who wish to visit abroad.

3. Health tourism: traveling both for recreation and medical treatment
purposes is widespread within Iran as well as in international medical
destinations. SAFAR magazine is a major medium providing essential
information for specialized medical tour operators as well as recreation
centers both in Iran and overseas destinations.
4. Nature-lovers: In this chapter, nature enthusiasts and adventurers are
informed about natural landscapes, route and access guidance on how
to visit hard to reach places. In this chapter we aim to introduce environmental investment opportunities as well.
5. Accommodation: Some of SAFAR magazine readers look for hotels
and accommodations in our inside pages. There are pages dedicated to
information about state of the art facilities provided by luxury hotels.
6. Transportation: latest events and development plans of foreign and
domestic airlines, passenger transport companies, railways and cruise
industry activists to be published in each issue of SAFAR magazine.
7. Lifestyle: Travel industry is closely related to the fashion industry,
as well as the general retail sector. In this regard, SAFAR magazine and
its web portal (www.safar.me) has been one of the main references for
sales events and shopping centers to introduce their events, especially
in tourism hotspots such as Kish, as well as overseas destinations including Thailand.

T R AV E L B O O K
A Publication of SAFAR Magazine
Including most outstanding destinations
both in Iran and overseas

T h e U lt i m ate Tou r i s t ` s Gu i d e
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