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شــتها ا د د یا

ــردم در  ــره م ــی روزم ــک زندگ ــزو الینف ــات ج ــروز ارتباط  ام
موقعیتهــای مختلــف جغرافیایــی شــده اســت، ازدهکــده هــا گرفتــه 
تــا کانشــهر هــا، وســایل ارتبــاط جمعــی در بســترهای مختلفــی 
نظیــر امــواج رادیویــی، تلویزیونــی و فیبــر نــوری، فضایــی را فراهــم 
کــرده انــد کــه نظریــات »مارشــال مــک لوهــان« مبنــی بــر ایجــاد 
دهکــده جهانــی را نــه تنهــا بــه اثبــات رســانیده بلکــه هــر روز نیــز 

بــر زوایــا و ابعــاد آن مــی افزایــد.
ایــن دهکده جهانی این روزها تســلط خــود را بر جامعه انســانی گســترانیده و از 

بــزرگ تــا کوچک را تحت تاثیــر ارتباطات رســانه ای قــرار داده اســت.
ــوم اجتماعــی،  ــزرگان عل ــد نظــر ب ــاز م حــوزه ارتباطــات از دیرب
جامعــه شناســی و دیگــر اندیشــمندان قــرار داشــته و طــی ایــن 
ســالها نقــش ارتباطــات در فراگــرد توســعه مــورد تحلیــل، تفســیر و 
تحقیــق قــرار گرفته اســت بــه گونــه ای کــه خیلــی از اندیشــمندان 
در خصــوص »ارتباطــات توســعه« نظریــات جامــع و همــه جانبه ای 
را ارائــه داده انــد چنانچــه »دانیــل لرنــر« بــرای فراگــرد نوســازی و 
توســعه متغیرهــا و فاکتورهــای مختلفــی نظیــر شهرنشــینی، کاربرد 

رســانه و... در نظــر گرفتــه اســت.
ســازمانهای بیــن المللــی نیــز وجــود و فعالیــت رســانه هــا را بــه 
عنــوان یکــی از شــاخصه هــای توســعه یافتگــی در نظــر گرفتــه 
ــن موضــوع خــود بیانگــر نقــش مهــم ارتباطــات در  ــد کــه ای ان

توســعه و نوســازی جوامــع اســت.
ــاختها و  ــعه زیرس ــا توس ــز ب ــا نی ــور م ــذر در کش ــن رهگ در ای
ــی  ــیار مطلوب ــرایط بس ــک، ش ــاط دور و نزدی ــترش آن در نق گس
مهیــا شــده کــه وســائل ارتبــاط جمعــی در اقصــی نقــاط 
ــا  ــرده ت ــود ک ــری خ ــر خب ــدازی دفات ــه راه ان ــادرت ب کشــور مب
ــری  ــای خب ــش داده و نیازه ــور را پوش ــام کش ــای تم رویداده

ــد. ــرف کنن ــود را برط ــترده خ ــوع و گس ــان متن مخاطب
ــده و در  ــگ ش ــر رن ــی پ ــگاران بوم ــش خبرن ــه نق اینجاســت ک
انعــکاس اخبــار و رویدادهــا وظیفــه مهمــی را ایفــا خواهــد کــرد. 
ــه چالشــها، نقــاط ضعــف و  ــگار بومــی از یــک ســو بایــد ب خبرن
موانــع موجــود بــر ســر راه توســعه یافتگــی محیــط پیرامونــی خــود 
ــرای او  ــه ای ب ــی و منطق ــات بوم ــر تعصب ــردازد و از ســوی دیگ بپ
چالــش بــزرگ فراهــم مــی کنــد کــه بایــد از محــل زندگــی خــود 
تصویــری زیبــا و بــا شــاخصه هــای مطلــوب زیســتی پیــش ذهــن 

مخاطــب بیــن المللــی و ملــی خــود ترســیم کنــد.
ایــن امــر چالــش بزرگی بــر ســر راه خبرنــگار بومــی ســازمانهای 
ــر  ــح آن تاثی ــت صحی ــه مدیری ــرار داده ک ــزرگ  ق ــانه ای ب رس

بســیار مهمــی در فعالیــت وی برجــای خواهــد  گذاشــت.
آنچــه در ایــن مابیــن بایــد توســط خبرنــگاران بومــی در فرهنــگ 
حرفــه ای اش  نهادینــه شــود حفــظ تعــادل بیــن ایــن  دو وجــه 
اســت بــه گونــه ای کــه در فعالیتهــا و تولیــدات خبــری خــود 
آنچــه احســاس مــی کننــد کــه مــی توانــد در فراگــرد نوســازی 
ــر قلمــداد شــود  ــی و جامعــه خــود موث و توســعه محیــط پیرامون
بــدون تعصــب  و جانبــداری مــورد توجــه قــرار دهــد  و چنانچــه 
ــدات  ــب تولی ــده شــده در قال ــز دی موانعــی، ضعــف و چالشــی نی

خبــری دیــده شــود.
ــروز  ــه ام ــه آنچ ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــی ت ــت م در نهای
ــواج  ــور ام ــار حض ــیده، در کن ــعت بخش ــی را وس ــده جهان دهک
ــر  ــردم را در سراس ــه م ــوری ک ــای ن ــی و فیبره ــی، رادیوی تلویزون
جهــان و در نقــاط  دور افتــاده بهــم متصــل ســاخته، حضــور 
خبرنــگاران بومــی در فراگــرد نوســازی  و توســعه اســت کــه ایــن 
نقــش بایــد از ســوی آنهــا بــا حفــظ تعــادل بیــن تعصــب جغرافیایی 

ــود. ــا ش ــانه ای ایف ــه ای و رس ــه حرف و وظیف

ــود،  ــی ش ــی م ــت نویس ــت یادداش ــت صحب وق
رســد  مــی  ذهــن  بــه  کــه  ســوالی  اولیــن 
ینکــه دربــاره چــه  موضــوع نوشــته اســت. ا
ــدن  ن ــتن و خوا ــت گذاش ــا ارزش وق ــیم ت بنویس
ــاوی  ــت، ح بی ــر جذا ــاوه ب ــد و ع ــته باش داش
و  بــوده  نیــز  کوچــک  هرچنــد  ای  نکتــه 
ز اهمیــت  محوریــت مناســب داشــته باشــد، ا
ر اســت، بویــژه یادداشــتی کــه  زیــادی برخــوردا
ــتند. ــر هس ــه خب ــاالن عرص ــدگان آن فع نن خوا

ــی را  ــه های ــه حساســی اســت ودغدغ ــر مقول خب
ــاوت  ــای کار را متف ــه فض ــود ک ــی ش ــامل م ش
فعــال  کــه  محیطــی  چنیــن  در  کنــد،  می 
ــمی  ــری و جس ــی، فک ــاظ روح ــه لح ــری ب خب
خــود  یــد  با ســت،  ا ر  کا درگیــر  شــدت  بــه 
فضــای  تلطیــف  بــه  هوشــمندی  بــا   ، فــرد
م  ا ر آ و  دلنشــین  همــکاری  همینطــور  و  ر  کا

کمــک کنــد.
ــذاری  ــی نامگ ــی و همزمان ــال همدل ــال، س امس
چنانچــه  همــه  اعتــراف  بــه  کــه  شــده، 
ــت  ــج مثب ــار و نتای ث ــود، آ ــق ش ــتی محق بدرس

دارد.  کشــور  مختلــف  ســطوح  در  بســیاری 
گــروه  در  و  کوچکتــر  بُعــد  در  تردیــد  بــی   
چنانچــه  نیــز  مهــر  خبرگــزای  اســتانهای 
و  بیشــتر  را  قلبــی  همزبانــی  و  هــا  همدلــی 
عمیــق تــر کنیــم، بــه طــور طبیعــی محبــت 
آن،  مــوازات  بــه  و  یافتــه  فزایــش  ا هــا 
فضــای آرام و پویایــی را شــکل مــی دهیــم 
لبتــه پراکنــده خــود   کــه خانــواده بــزرگ و ا
ز پیــش در راســتای دســتیابی بــه  را بیــش ا

کنیــم. مــی  ای کمــک  اهــداف حرفــه 
ــت  ــی اس ــت و همدل ــت، صمیمی ــایه محب در س
ــکار  ــای آش ــه دور از تنش ه ــم ب نی ــی توا ــه م ک
و پنهــان، بــا دســتیابی بــه تعاملــی مثبــت، 
ــده،  ــد ش ــره من ــم به ــرات ه ــا و نظ ــده ه ی ز ا ا
قــی  تر و  پیشــرفت  یــا مســیر  پو و  ه  ند ز ســر
ــاع  ط ــی ا ل ف عا ــدا ه ــه ا ــم و ب ــی کنی ا ط ر
ر  منظــو بــه  لــی  صو ا و  صحیــح  نی  ســا ر
ر  ر گوشــه و کنــا د د فــع مشــکات موجــو ر

بیــم. یا دســت 
ــا  ــم ب ــی خواهی ــا م ــه م ــه هم ــت ک ــک نیس ش
ــه  ــی، در مجموع ــت قلب ــر و رضای ــش خاط آرام
و  فکــری  لحــاظ  بــه  غنــی  ارزشــی،  ای 
ــگاه  ــه از جای ــد ک ــد، آبرومن ــه ای، کارآم ندیش ا
ر  برخــوردا جامعــه خبــری  میــان  در  باالیــی 

اســت کار کنیــم. 
ــای  ــودن، نیروه ه ب ــرا ــی و هم ــی، یکدل  همدل
ــی  ــرم م ــی ن ــتانها را قدرت ــروه اس ــال در گ فع
ــای شایســته  رتق ــد عامــل ا ن بخشــد کــه مــی توا
و مناســب جایــگاه ایــن گــروه در مجموعــه 

ــد. ــر باش ــری مه خب
ــد  ــی کن ــک م ــت کم ــش محب ی فزا ــی ا ز طرف ا
ــده،  ــر ش ــر دلپذی ــترس کار خب ــط پراس ــه محی ک

ــم. ــل کنی ــود عم ــالتهای خ ــه رس ــش ب در آرام

زمســتان  ینکــه  ا ز  ا تعجــب  اظهــار  شــاید 
ــم  ــرم و ک ــتان گ ــار و تابس ــون به ــال همچ امس
ــی  ــم ول ی ــنیده ا ــیار ش ــود، بس ــارش ب ــرف و ب ب
ــی  ــی را م ــم قدیم ــک فیل ــه ای از ی ــی تک وقت
ــالی  ــی و خشکس ــم آب ــاره ک ــدم و در آن درب دی
ــن موضــوع  ی ــت، ا ــی رف در آن مقطــع ســخن م

ــتم. ــان گذاش ــه خودم ــاب حافظ ــه حس را ب
بــه هــر حــال فــات ایــران در منطقــه کــم آبــی 
ــای  ــری در ج ــه کوی ــن منطق ــرار دارد و چندی ق
کننــده خشــکی  تائیــد  ایــن ســرزمین  جــای 
ــه  ــت ک ــرایط اس ــن ش ــت.حال در ای ــران اس ای
ــه  ــوان ب شــعر معــرف ســهراب ســپهری را مــی ت
ــم. ــه آب را ول نکنی ــد. بل ــر خوان ــه ای دیگ گون
ــه  ــه گفت ــت ک ــم اس ــم مه ــه ه ــن نکت ی ــه ا لبت ا
ــود را دارد.  ــای خ ــس معن ــر ک ــرای ه ــوق ب ف
ــرای  ــی دارد، ب ــک معن ــهروند ی ــن ش ــرای م ب
صنعتگــر  و  دیگــر  معنایــی  کشــاورز  مــن 
ایــن  در  کــس  هــر  خبرنــگار.  ..حتــی  . . . و 
میــان وظیفــه ای دارد و همچنیــن رســالتی. 
ــرایط،  ــا درک ش ــه ب ــت ک ــن باب ی ز ا ــه ا وظیف
ــرف آب  ــش مص ــرای کاه ــر ب ــی موث ــود گام خ
ــن مهــم را  ی ــه ا ــن رو ک ی ز ا ــردارد و رســالت ا ب

ــود. ــر ش ــز متذک ــران نی ــه دیگ ب
ــی از  ــاران کم ــارش ب ــر ب ــای اخی ــه ه ــی هفت ط
حساســیت هــای مــردم و مســئوالن کــم کــرد 
و دیگــر از آن اظهــارات تنــد دربــاره وضعیــت 
بحرانــی آب خبــری نیســت. در اغلــب ارزیابــی 
ــه  ــار ســنجش بارندگــی نســبت ب ــا معی ــه ب ــا هم ه
ســال گذشــته دل قــرص تــر شــدند غافــل از آنکــه 
ــیاری از  ــود و بس ــالی ب ــم خشکس ــته ه ــال گذش س

ــت. ــه گل نشس ــا ب ــد ه ــا و س ــه ه دریاچ
در ســال گذشــته بــود کــه بخــش هــای زیــادی 
تهــران  اصفهــان،  فــارس،  هــای  دشــت  از 
ز  و ســمنان بــه خاطــر برداشــت بــی رویــه ا
ــان  ــت و طوف ــی فرورف ــر زمین ــای زی ــفره ه س
ــه  ــران، ب ــراف ته ــای اط ــت ه ــار دش ــرد و غب گ
ــت.  ــش نشس ــیه های ــت و حاش ــردم پایتخ کام م
ــی  ــوع اتفاقات ــن موض ــر از ای ــخ ت ــر و تل ــا بدت ام
ــی  ــرح م ــرایطی مط ــن ش ــس از چنی ــه پ اســت ک
ــن  ــه آب در ای ــگاران در زمین ــه خبرن ــود. وظیف ش
ــه  ــود دارد و آن مقابل ــران نم ــش از دیگ مقطــع بی
ــالی  ــوع خشکس ــاندن موض ــراف کش ــه انح ــا ب ب

ــت.  ــی اس ــی و حزب ــای سیاس ــرد ه ــا رویک ب
هســتند  آن  بــر  شــرایطی  چنیــن  در  برخــی 
ــی  ــه کس ــاق را ب تف ــخصی ا ــداف ش ــا اه ــا ب ت
ــرو و جهــاد  ــان از وزارت نی ــن می ــد. در ای نســبت دهن
ــط زیســت و هواشناســی  ــا محی ــه ت ــاورزی گرفت کش
همــه متهــم مــی شــوند؛ در حالــی کــه در موضوعاتــی 
ــان  ــی، طوف ــای غرب ــار در اســتان ه ــرد و غب ــل گ مث
های شــن در سیســتان و بلوچســتان، طوفــان هــای 
اتفــاق  آذربایجــان شــرقی و دههــا  در  نمکــی 
مشــابه همــه مــا یــک وظیفــه داریــم و یــک 

رســالت؛ اینکــه آب را ول نکنیــم.
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دبیر استانها
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http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 5 |  شماره 2 |  5 اردیبهشت 94 

شــتها ا د د یا

خراســان شــمالی جــزء معــدود اســتان هــای کشــور 
اســت کــه بــه رغــم داشــتن قابلیــت هــای گوناگون 
اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی همچنــان به جایگاه 
حقیقــی خــود دســت نیافتــه اســت و ایــن اســتان از 
لحــاظ بســیاری از شــاخص هــای توســعه همچنان 
حائــز رتبــه هــای آخــر کشــور اســت و مــردم ایــن 
اســتان بیشــترین آمــار بیــکاری، محرومیــت و پایین 
بــودن ســبد خانــوار را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

ــه  ــتانی ک ــت اس ــوان پذیرف ــی ت ــک نم ــدون ش ب
ســرزمین چشــمه هــا و جلگــه هاســت  و بیشــترین 
قابلیــت کشــاورزی را دارد، ســرزمینی کــه پرشــکوه 
ترین آثــار تاریخــی را در خود جــای داده اســت، خطه 
ــی شــماری را در  ــداری کــه شــهدای ب ــت م والی
طــول انقاب اســامی و هشــت ســال دفــاع مقدس 
تقدیم انقاب کــرده و مردمــش به رنگین کمان اقــوام و 
خراســان شــمالی به باب الرضا)ع( وگنجینــه معرفت ها 
شــهره شــده اســت ایــن گونه مــورد بــی مهــری های 

بــزرگ قــرار گرفته باشــد.
آنچه نیک پیداســت اســتان خراسان شــمالی نیازمند 
وحــدت و همدلی بیشــتری در عرصــه های مختلف 
سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و ... اســت و مســئوالن 
ــف  ــاش مضاع ــدت و ت ــا وح ــد ب ــتان بای ــن اس ای
نســبت بــه رفــع مشــکات و محرومیت هــای این 
اســتان اقــدام کننــد؛ چیــزی کــه اگــر در انجــام آن 
کوتاهــی شــود جفایــی بــزرگ در حــق مــردم ایــن 
ــن قصــور در  ــدرکاران ای ــوده و دســت ان ــتان ب اس
محضــر خداونــد متعــال مســئول و بایــد پاســخگو 

باشــند.
در ســال جدیــد کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری 
بــه عنوان ســال«دولت، ملــت- همدلــی و همزبانی« 
ــان دیگــر  نامگــذاری شــده اســت بیــش از هــر زم
نیازمنــد تحقــق این مهــم در خطه خراســان شــمالی 
هســتیم و مــردم صبــور و انقابی ایــن خطــه از ایران 
اســامی از علمــا و روحانیــون، ائمــه محتــرم جمعه و 
ــؤولین اجرایی، نمایندگان  جماعات، دانشگاهیان، مس
ــد  مجلــس و از رســانه هــا و مطبوعــات انتظــار دارن
ضمــن بیــان نقدهــای منصفانــه از تنــش آفرینــی و 
حاشــیه ســازی هــای بــی مــورد در فضــای اســتان 
پرهیــز  و بــرای رفع عقــب ماندگی هــای تاریخی این اســتان 
تــاش کنند تــا این فرصــت های ارزشــمند بــرای عمــران و 

پیشرفت و بالندگی اســتان به آســانی از دســت نرود.
ــون  ــوام گوناگ ــه اق ــا ک ــوق از آنج ــوارد ف ــار م در کن
سالهاســت برادرانه و مهربانانه در کنار یکدیگــر در این 
خطــه از ایران اســامی زیســته انــد و در غم وشــادی 
هــا در کنــار یکدیگر بــوده انــد ضــرورت دارد تا ضمن 
حفــظ وحــدت، بــر حفــظ داشــته هــای فرهنگــی و 
قومــی خود، بــا وحــدت و یکدلــی راه را بــرای همدلی 
و همزبانی بیشــتر در اســتان فراهم آورند تا اســتان خراسان 
شــمالی با وحــدت بین مــردم و مســؤولین بتواند به ســوی 
رشــد و توســعه با شــتاب بیشــتری پیش رود و آفتــاب امید 
همچنــان در دل این مــردم مهربان و صبــور تابیدن بگیرد.

بدون شــک رســانه های دیداری، شــنیداری و رســانه های 
مکتوب اعــم از خبرگــزاری ها و مطبوعــات و به ویــژه صدا 

وســیما  می توانند بسترســاز این وحدت آفرینی باشــند.

مقــام معظــم رهبــری بــا توجــه بــه شــرایط 
سیاســی و اقتصــادی کشــور و همچنین تهدیــدات و 
فرصت هــای پیــش رو، امســال را بــه عنــوان »دولت 
ــد. ــی« نامگــذاری کردن ــی و همزبان ــت، همدل و مل

ایشــان در پیــام نــوروزی خــود، بــا نــگاه اجمالــی بــه 
مســائل ســال 1394 همکاری هــای گســترده دولت 
و ملــت را ضــروری برشــمردند و تأکیــد کردنــد: برای 
تحقــق شــعار ســال 94 باید دو کفــه این شــعار یعنی، 
ملــت عزیــز،  بــزرگ، شــجاع، بصیــر، دانــا و بــا همت 
ایــران اســامی و همچنیــن دولــت خدمتگــزار بــه 
یکدیگــر اعتمــاد داشــته و صمیمانه با هــم همکاری 

. کنند
ــکل  ــان ش ــران از زم ــامی ای ــوری اس ــام جمه نظ
گیــری، پشــتوانه اصلــی خــود را مــردم قــرارداده و تــا 
بــه امــروز نیــز بــا اتــکا بــه اراده ملــت توانســته موانع 

ــذارد. ــر بگ ــت س ــیاری را پش ــای بس و چالش ه
نظــام ســلطه بــا توجه بــه اهــداف کینــه توزانــه خود، 
همــواره در ایــن ســال ها درصــدد خدشــه وارد کــردن 
به عامــل موفقیــت و پایــداری ایران اســامی اســت.
ــوی  ــاب از س ــس از انق ــه پ ــی ک ــواع تحریم های ان
ــران اعمــال شــده  ــه ای کشــورهای اســتکباری علی
بویــژه تحریم هــای ســال های اخیــر تمــام تمرکــز و 
هــدف آن ایجــاد خلــل در رابطــه بیــن دولــت و نظام 

و ملــت اســت.
آنها پس از پشــت ســر گذاشــتن تجربیات زیــاد، امروز 
بــه خوبــی می داننــد کــه تنهــا از ایــن مســیر اســت 
کــه می تواننــد بــه اهــداف خــود برســند. لــذا تحریم، 
دشــمنی و خیرخواهــی آنهــا همگــی تاشــی بــرای 

نیــل بــه ایــن مقصــد اســت.
در ایــن میان رســانه ها در تحقق منویــات مقام معظم 
رهبــری و خنثی کــردن تاش دشــمنان نقشــی بی 
ــار  ــش بی ــد هــم آت ــد. رســانه ها می توانن ــل دارن بدی
معرکــه و جــاده صــاف کــن اجــرای اهداف دشــمنان 
باشــند و یا صفــوف ملــت و دولــت را تحکیم کــرده و 

توطئه هــای دشــمنان را بــی اثــر کننــد.
در کشــور ایــران شــیوه انتخــاب دولــت بــه گونــه ای 
اســت کــه دولــت برآمــده از همدلــی ملــت بــا یــک 
شــخص و یــک جریــان در کارزار انتخاباتــی اســت.

حفــظ و گســترش ایــن همدلــی الزاماتــی از ســوی 
ــتار  ــن نوش ــه ای ــه در حوصل ــت دارد ک ــت و مل دول
نمی گنجــد ولــی رســانه ها در کشــور مــا کــه عموما 
ــل  ــه جریان هــا، احــزاب و طیف هــای سیاســی متمای ب
هســتند اگر می خواهند به مســئولیت خود در قبــال ملت و 
کشــور متعهد باشــند باید نگاه خود و نقش آفرینی خــود را از 
منافع حزبی و سیاســی بــه منافع ملی و دینی تغییــر دهند.
ــروز  ــف مهــم رســانه ها در شــرایط ام یکــی از وظای
ــت و  ــی مل ــش همزبان ــرای ایجــاد و افزای ــاش ب ت
ــی از  ــود »همدل ــه می ش ــه گفت ــت اســت. گرچ دول
همزبانــی بهتــر اســت« ولــی آنچــه باعــث ایجــاد 
همدلی و تحکیــم آن می شــود هم زبانی اســت. رســانه ها 

باید بکوشــند خللــی در ایــن همزبانی پیــش نیاید.

طــی ســال هــای گذشــته مســئوالن 
را  اعتبــارات  کمبــود  اردبیــل  اســتان 
ــروژه  ــر در پ ــل تاخی ــن دلی ــی تری اساس
هــای عمرانــی ایــن اســتان عنــوان کــرده 
ــه  ــان بهان ــه نقطــه پای ــد. موضوعــی ک ان
ــه  ــوده و ب ــا ب ــانه ه ــردم و رس ــری م گی
ــر هــر مقــام مســئولی  نوعــی وظیفــه را ب

ــت. ــرده اس ــداد ک ــده قلم ــام ش تم
بــا ایــن شــرایط اســتان اردبیــل گام هــای 
ــی  ــت را در حال ــروج از محرومی ــرزان خ ل
ــروژه  طــی مــی کنــد کــه عمــر برخــی پ
هــا متجــاوز از 20 ســال شــده و افزایــش 
ــام  ــروژه در مق ــل پ ــرآورد تکمی ــه ب هزین
ــدی  ــه ح ــه کار آن ب ــاز ب ــا آغ ــه ب مقایس
ــراه  ــه هم ــل توج ــای قاب ــش ه ــا جه ب
اســت کــه دســت مدیــران را بســته و 
مســیر همــوار ابتدایــی یــک پــروژه را بــه 
گردنــه هــای پــر پیــچ و خمــی کــه افــق 
ــه داده اســت. آن نامشــخص اســت خاتم

ســفر رئیــس جمهــور بــه اردبیــل در 
مــرداد مــاه ســال گذشــته فرصتــی 
فراهــم آورد تــا ایــن بهانــه همیشــگی بــه 
ــتانی  ــئوالن اس ــود. مس ــذارده ش ــور گ ش
خواســتار تخصیص کامــل اعتبــارات مصوب 
شــدند و ایــن امــر بــا موافقــت هیئــت دولــت 
موجــب شــد تــا تنهــا بهانــه تاخیــر در اجرای 

پــروژه هــا بــرای همیشــه خاتمــه یابــد.
در ایــن میــان تامیــن اعتبــار برخــی 
ــی  ــورد بررس ــز م ــای کان نی ــروژه ه پ
قــرار گرفت امــا بعد از بازگشــت رئیــس جمهور 
وعــده هــای تامیــن اعتبــار ایــن پــروژه هــا پــا 
در هــوا منتظــر مصوبــات، تصمیمــات و رایزنی 

هــای پشــت درهــای بســته باقــی مانــد.
بــا ایــن وجــود همچنــان مســئوالن وعده 
ــه  ــتان ب ــن اس ــه ای ــد ک ــد دارن ــرا تاکی گ
یــک کارگاه بــزرگ عمرانــی تبدیــل شــده 
ــوان آغــاز  ــه عن و ســفر رئیــس جمهــور ب
گــر جبهــه ســاخت و ســاز و توســعه 
محســوب مــی شــود، چیــزی کــه در 
ــود. ــی ش ــده نم ــانی از آن دی ــل نش عم

ــای  ــده ه ــر وع ــای اخی ــاه ه ــی م در ط
تکــراری تکمیــل و افتتــاح بســیاری از 
ــد قبــل  ــه مانن ــروژه هــای خــواب زده ب پ
پیونــد خــورده اســت. بــار دیگــر تاخیــر در 
ــده  ــی و وع ــای عمران ــروژه ه ــرای پ اج
هــای بــی فرجــام، تعویــق در کلنــگ 
زنــی هــا و افتتــاح هــا کــه اصلــی تریــن آن 
عــدم تحقــق قــول رئیــس جمهــور در افتتاح 
ــروژه اســت،  ــس بیــش از 60 پ ــو کنفران ویدئ

بازگشــتی بــه فضــای رکــود قبلــی بــود. 
هــر چنــد ایــن مهــم از ســوی مدیــران اســتانی 
ــهروندان در  ــوال ش ــا س ــت ام ــه نیس پذیرفت
تاثیرات یک ســاله فعــال ســازی کارگاه عمرانی 

ایــن اســتان همچنــان بــی پاســخ اســت.

 اولیــن چیــزی کــه بــا شــنیدن نــام 
اســتانهای شــمالی بــه ذهــن همــه متبــادر 
ــذت  ــح و گردشــگری و ل ــی شــود، تفری م
ــتانها  ــن اس ــی ای ــب طبیع ــردن از مواه ب
ــتان  ــت. اس ــال اس ــف س ــول مختل در فص
ــه  ــی از س ــوان یک ــه عن ــم ب ــان ه گی
ــه  ــا داشــتن جاذب اســتان شــمالی کشــور ب
ــد  ــواره مقص ــراوان، هم ــی ف ــای طبیع ه
گردشــگران زیــادی در طــول ســال بــوده 
ــه  ــی ک ــار متفاوت ــد آم ــر چن ــت. ه و هس
ــده  ــه ش ــر ارائ ــال اخی ــد س ــول چن در ط
ــه ایــن  ــی گردشــگر ب حاکــی از ورود میلیون
اســتان اســت امــا هیــچ گاه از منظــر امــکان 
ســنجی بــرای ورود ایــن میــزان گردشــگر، 

ــگاه نشــده اســت. ــان ن ــه اســتان گی ب
ــه  ــاظ ک ــن لح ــه از ای ــنجی ن ــکان س ام
اســتان گیــان ظرفیــت بالقــوه بــرای 
پذیــرش ایــن تعــداد گردشــگر را دارد یــا خیــر 
بلکــه از ایــن منظــر کــه ظرفیتهــای بالفعــل 
این اســتان بــرای اســتقبال از گردشــگرانی که 
از اقصــی نقــاط ایــران و جهــان به این اســتان 

ســفر مــی کننــد، بــه چــه انــدازه اســت؟
ــول  ــروع فص ــا ش ــاله و ب ــه هرس ــر چ اگ
گردشــگری آمــار قابــل قبولــی از امکانــات 
توســط  اســتان  ایــن  گردشــگری 
مــی  ارائــه  ذیربــط  هــای  دســتگاه 
ــتان  ــذاری در اس ــت و گ ــا گش ــود ام ش
در  گردشــگری  وضعیــت  مشــاهده  و 
ــه شــده اســت. گیــان ناقــض آمــار ارائ
از  عــدم ســاماندهی بخــش عظیمــی 
امکانــات  از  برخــی  تمرکــز  ســواحل، 
از  مشــخص  نقطــه  چنــد  در  رفاهــی 
اســتان،عدم بهــره گیــری از ظرفیــت 
گردشــگری بومــی، عــدم ســرمایه گــذاری 
پتانســیلهای  از  گیــری  بهــره  بــرای 
گردشــگری طبیعــی و نداشــتن چشــم 
انــداز مشــخص در بحــث گردشــگری 
ضعفهــای  نقطــه  جملــه  از  اســتان، 
ــان  ــتان گی ــگری در اس ــت گردش مدیری
اســت کــه موجــب بهــره گیــری نامناســب 
ــدی  ــتان در ح ــن اس ــای ای ــت ه از ظرفی
ــت. ــده اس ــود ش ــیل موج ــر از پتانس کمت
ــون  ــی همچ ــای تاریخ ــه ه ــود جاذب وج
ــی  ــای طبیع ــه ه ــک، جاذب ــدن مارلی تم
سوســن  انزلــی،  تــاالب  همچــون 
ــری،  ــده نگ ــای پرن ــایت ه ــراغ و س چلچ
گردشــگری اقــوام مختلــف و بیــش از 70 منطقه 
نمونه گردشــگری که گیان را به یکی از پتانسیلهای 
گردشــگری خاورمیانه تبدیل کرده اســت، نیــاز اعمال 
مدیریت صحیح جهت بهــره بــرداری از این ظرفیتها 

ــد. ــی کن ــان م ــش نمای ــش از پی را بی
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سفرهای استانی رئیس جمهور،رئیس مجلس شورای اسالمی و وزرا در اسفند و نیمه اول فروردین ماه

وزرای بهداشت،تعاون و صنعت پیشتازان سفرهای استانی

برخی وزیران در سفرهای استانی فعال تر از بقیه بودند. اسفند و نیمه اول فروردین روزهای پر سفری برای وزاری بهداشت،تعاون و نیرو بود. در این روزها البته رئیس جمهور 

و هیئت همراه نیز طبق روال سفرهای استانی خود را دنبال کردند. اما بودند وزاریی که جایشان در این سفرها یا کمرنگ بود و یا خالی. از این گذشته برخی استان ها هم کمتر 

مورد توجه هیئت دولت بودند. در ادامه مروری داریم به سفرهای استانی رئیس جمهور و وزا . 

دوم اسفنـــد اول اسفنـــد 

وعده وزیر بهداشت در سفر به 
بوشهر:

شعبه نوآوران سالمت در 
جنوب کشور راه اندازی 

خواهد شد 

وزیر تعاون در سفر به پاکدشت 
خبر داد:

هفت هزار میلیارد تومان در 
بیمه سالمت هزینه شده 

وعده وزیر راه در سفر به قزوین:
راه آهن قزوین به رشت سال 

۹۵ افتتاح می شود 

وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی یکــم 
ــروژه  ــه پ ــرد و در افتتاحی ــفر ک ــهر س ــه بوش ــفندماه ب اس
ــن  ــرد. وی در ای ــرکت ک ــئولین ش ــا مس ــت ب ــا و نشس ه
ــور  ــوب کش ــامت در جن ــوآوران س ــعبه ن ــت: ش ــفر گف س
ــه  ــدازی خواهــد شــد کــه اســتان بوشــهر از جمل ــز راه ان نی

اولویت هــای ایــن مرکــز اســت.

ــران،  ــی کارگ ــع ورزش ــاح مجمت ــور افتت ــه منظ ب
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــی وزی ــی ربیع عل
بــه پاکدشــت ســفر کــرد. وزیــر کار، تعــاون و 
ــت: هفــت هــزار  ــن ســفر گف ــاه اجتماعــی در ای رف
ــده  ــه ش ــامت هزین ــه س ــان در بیم ــارد توم میلی
ــه  ــان از دفترچ ــه ایرانی ــروز هم ــه ام ــه نحــوی ک ب

ــتند. ــوردار هس ــی برخ ــه درمان بیم

ــد  ــزار واح ــاح 10 ه ــس از افتت ــدی پ ــاس آخون عب
ــگاران  ــه خبرن ــن ب ــتان قزوی ــر در اس ــکن مه مس
ــاده  ــک ج ــار ترافی ــش ب ــور کاه ــه منظ ــت: ب گف
ــی  ــردد مصمــم هســتیم مســیرهای ریل ــر ت هــای پ
ــم. مســیر راه آهــن  را دو خطــه و چهــار خطــه کنی
ــن  ــه ای ــی شــود ک ــه تهــران دو خطــه م ــن ب قزوی
ــیار  ــیر بس ــن مس ــک ای ــار ترافی ــش ب کار در کاه

ــت. ــر اس موث
ــی  ــروژه مل ــر راه و شهرســازی اظهارداشــت: پ وزی
ــرعت  ــتارا از س ــه آس ــت ب ــن، رش ــن قزوی راه آه
خوبــی برخــوردار اســت و بــا مصوبــه شــورای 
از  خارجــی  مالــی  منابــع  امیدواریــم  اقتصــاد 
ــود. در  ــن ش ــده تامی ــال آین ــس س ــق فاینان طری
ــن  ــم ای ــاری امیدواری ــع اعتب ــن مناب ــورت تامی ص
ــره  ــاده به ــال 95 آم ــان س ــا پای ــی ت ــبکه ریل ش

ــود. ــرداری ش ب

گزارش ویــــژه
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ششم اسفنــد پنجم اسفنــد 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
سفر به زنجان مطرح کرد:

هنوز به فرهنگ و هنردر 
کشور با دید سیاسی نگاه

 می شود

سفر رئیس جمهور و هیئت همراه 
به قم

برای بازدید از مانور سپاه؛
رئیس مجلس به بندرعباس 

سفر کرد

ــه  ــفری ب ــامی در س ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن وزی
زنجــان در پنجــم اســفندماه ســال گذشــته کــه 
بیــش از هــر چیــز بــرای افتتــاح هنرســتان هنرهــای 
ــن  ــت در چندی ــای پســران زنجــان صــورت گرف زیب
نشســت مطالبــی را در حــوزه فرهنــگ و هنــر مطــرح 
کــرد. و در ایــن ســفر گفت:متاســفانه هنــوز بــه فرهنــگ 
و هنــردر کشــور بــا دیــد سیاســی نــگاه مــی شــود. هنــوز 
خیلــی از گــروه هــا و جریانــات و  گاهــی باندهــای سیاســی  
در حــوزه فرهنــگ و هنــر تاثیرگــذار هســتند. در حــال حاضر 
هر روز  شــاهد حاشــیه ســازیها در حــوزه فرهنگ و هنر کشــور 
ــر  ــگ و هن ــوزه فرهن ــزان ح ــه ری ــر برنام ــتم . ام هس
کشــور را از کار اصلــی خــود در  ایــن حــوزه کــه همــان 

ــی دارد. ــاز م ــعه فرهنگــی کشــور اســت ب توس

ــرای  ــح ششــم اســفندماه ب ــی صب ــر حســن روحان حجت االســام دکت
دیــدار بــا مــردم قــم و فضــا و طــاب و مراجــع تقلیــد وارد قــم شــد. 
رئیــس جمهــور در ایــن ســفر بــا اشــاره بــه برنامــه دولــت در قــم 
گفــت: امــروز کلنــگ شــروع عملیــات ســاخت راه آهــن دو خطــه 

برقــی ســریع الســیر قــم بــه اصفهــان زده شــد. 
روحانــی بــا اشــاره بــه افتتــاح صحــن شــرقی حــرم مطهــر نیــز گفــت: 30 
درصــد ایــن طــرح قبــا اجــرا شــده و 70 درصــد در زمــان دولــت یازدهــم 

بــوده و بقیــه هــم در ســال های 94 و 95 بــه اتمــام خواهــد رســید.
ــیر  ــن مس ــت: ای ــز گف ــار نی ــم گرمس ــاح آزادراه ق ــاره افتت وی درب
قبــا اجــرا شــده بــود امــا در ایــن دولــت تبدیــل بــه آزادراه 6 بانــده 

شــد تــا تســهیل بــه زائــران مشــهد را بــه همــراه داشــته باشــد.
ــا  ــری ت ــد کوچ ــاندن آب از س ــا رس ــده داد ت ــفر وع ــن س وی در ای
پایــان فروردیــن ســال آینــده تکمیــل شــود تــا مــردم قــم از لحــاظ 

ــند. ــبی برس ــرایط مناس ــه ش ــداری آب ب ــت و پای کیفی
ــل  ــود اوای ــه آب موج ــه خان ــعه تصفی ــر داد توس ــن وی خب همچنی

ســال 95 بهره بــرداری خواهــد شــد.
وزیــر   ، تجــارت  و  معــدن  وزیــر صنعــت،  ســفر  ایــن  در 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، وزیــر راه و شهرســازی، 
ــس  ــوری و رئی ــس جمه ــاون رئی ــاورزی، مع ــاد کش ــر جه وزی
ــی  ــور را همراه ــس جمه ــز رئی ــی ، نی ــراث فرهنگ ــازمان می س
ــر راه و شهرســازی  ــود کــه وزی ــن ســفر ب ــد. در همی مــی کردن
در افتتــاح مســیر آزاد راه قــم گرمســار  گفــت: بــه زودی 
برقــی کــردن قطــار تهــران بــه مشــهد بــه طــول هــزار 

می شــود. آغــاز  کیلومتــر 

رئیس مجلس شورای اسالمی در 
هرمزگان 

ــزگان  ــه هرم ــه ســفر ب ــس شــورای اســامی در ادام ــس مجل رئی
ــرمایه  ــای س ــت ه ــگاه فرص ــتین نمایش ــاح نخس فتت ــن ا آیی
ــور  ــروژه در کش ــدر پ ــت: آن ق ــرد و گف ــرکت ک ــذاری ش گ
کلنــگ زده شــده و هــم اکنــون نیمــه تمــام اســت کــه 
ــس  ــد و در مجل ــی خواه ــوح م ــر ن ــا عم ــه آنه ــل هم تکمی
ــه  ــام ب ــه تم ــای نیم ــروژه ه ــه پ ــده ک ــن بحــث مطــرح ش ی ا
ــا  ــل آنه ــاهد تکمی ــا ش ــوند ت ــذار ش ــی واگ ــش خصوص بخ
یــن نــگاه را بــه اســتان هــا منتقــل کنیــم  باید ا باشــیم.
ــوند،  ــاد نش ــه اقتص ــان وارد صحن ــه خودش ــی ک ــا زمان ــه ت ک

شــاهد شــکوفایی اقتصــادی نخواهنــد بــود.

ــد  ــرای بازدی ــامی ب ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
اســامی  انقــاب  پاســداران  ســپاه  مانــور  از 
اســفندماه ســال گذشــته  پنجــم  در هرمــزگان 
وارد بندرعبــاس شــد. بررســی وضعیــت اســتان 
هرمــزگان و کمــک بــه ایــن اســتان در بودجــه 
ــود. ــن ســفر ب ــداف ای ــر اه ــز از دیگ ــده نی ســال آین

جــاری  ســال  در  گفــت:  ســفر  ایــن  در  وی 
اقدامــات خوبــی انجــام شــده و و بیــش از 70 
ــم  ــد و 200 فیل ــاخته ش ــال س ــول س ــم درط فیل
ــد در  ــک امی ــت و ی ــه اس ــاخت گرفت ــوز س ــم مج ه
کشــور پیــدا شــده و در ایــن میــان هنرمندان خودشــان 
ــدم  ــاب ق ــوزه کت ــد.در ح ــت کنن ــن را رعای موازی
ســال  و  است  شــده  برداشــته  خوبــی  هــای 
ــاب مجــوز چــاپ  ــد کت ــوان جل گذشــته 66 هــزار عن
ــم 56  ــون ه ــاری تاکن ــال ج ــاز س ــد و از آغ گرفتن
ــد.در کشــور  ــوان مجــوز چــاپ گرفتن ــد عن ــزار جل ه

یــم . مجــوز 6 هــزار و 700 نشــریه را داده ا

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در شیراز
ــارس در  ــه اســتان ف ــا ســفر ب ــر فرهنــگ ارشــاد اســامی ب ــی، وزی ــی جنت عل
ــت از  ــون حمای ــن الیحــه قان ــه تدوی ــاره ب ــا اش ــران ب ــش اقتصــاد هنرای همای

ــرد. ــرکت ک ــری ش ــار هن ــدگان آث پدیدآورن

وزیر بهداشت در مشهد:
تکمیل پروژه های بهداشتی و درمانی کشور ۲۵ سال زمان نیاز دارد

حســن قاضــی زاده هاشــمی، وزیــر بهداشــت و درمــان بــرای بازدیــد از ســیزدهمین نمایشــگاه بیــن المللــی تجهیــزات 
پزشــکی در مشــهد حضــور افــت و در حاشــیه ایــن دیــدار گفــت: بــرای تکمیــل و اتمــام پــروژه هــای در دســت احــداث 

ــت. ــاز اس ــان نی ــال زم ــه 25 س ــن وزارتخان ای

رئیس مجلس شورای اسالمی 
در مازندران 

علــی الریجانــی در مراســم یــادواره شــهدای شهرســتان عبــاس 
آبــاد و محمودآبــاد حضــور پیــدا کــرد.

وزیر تعاون در مازندران:
وعده تورم یک رقمی دور از انتظار نیست

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی نیــز در دهمیــن جلســه شــورای اشــتغال در ســالن شــماره یــک اســتانداری مازنــدران 
شــرکت کــرد و گفــت: وعــده تــورم یــک رقمــی تــا پایــان کار دولــت یازدهــم دور از انتظــار نیســت، نبایــد پول پــر قدرت 

و تســهیات قــزض الحســنه ای آن در جامعــه تزریق شــود.

هفتم اسفنــد 

نهـم اسفنــد 

گزارش ویــــژه
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ابتکار در رامسر
معصومــه ابتــکار، رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشــور در مراســم افتتــاح ســاختمان 
مرکــز منطقــه ای کنوانســیون رامســر شــرکت کــرد و گفــت: حفاظــت از تاالبهــا نیازمنــد همکاری 
ــی اســت و حفاظــت از تاالبهــا،  ــام نشســت امــروز، منطقــه ای و جهان مشــترک اســت گفــت: پی
دارای اهمیــت اجتماعــی، اقتصــادی و صلــح بیــن کشورهاســت. دولــت یازدهــم توجــه ویــژه ای 
بــه حفاظــت از تاالبهــای بیــن المللــی کشــور دارد. او همچنیــن از تخصیص ردیــف اعتبــاری برای 

احیــای تاالبهایــی کــه دچــار آســیب شــدند، خبــر داد.

بازدید وزیر 
و معاون اول رئیس جمهور از گروه صنعتی مپنا

معــاون اول رییــس جمهــور بــه همــراه وزیر نیــرو، وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت و اســتاندار البرز 
از گــروه صنعتــی مپنــا بازدیــد کردند.

در ایــن بازدیــد ســالن و خط تولیــد پره توربیــن بــادی 2 و نیم مگاواتــی، کارگاه پرس صنعتی، تجهیــزات نوین 
پوشــش دهی، لکومتیــو دیــزل الکترونیک ایران ســفر، لکومتیو دیــزل هیدرولیــک و همچنین اولیــن ژنراتور 

25 مــگاوات بــا تکیه بــر دانــش و توانمدنــی داخلی افتتــاح و به بهــره برداری رســید.

وزیر صنعت و معدن در قزوین
محمــد رضــا نعمــت زاده ،وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت در راس هیئتــی بــرای بازدیــد از دو واحــد 

صنعتــی شهرســتان دامغــان و بررســی وضعیــت صنعــت وارد این شهرســتان شــد.
وزیــر بافاصلــه بعــد از ورود بــه دامغــان از شــرکت خــودرو ســازان متیــن کویــر بازدیــد و از نزدیک 
در جریــان رونــد احــداث ایــن پــروژه قــرار گرفــت. وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت همچنیــن از 
ــروژه  ــن پ ــد پیشــرفت احــداث ای ــان رون ــد و در جری ــان بازدی ــر دامغ ــوالد کوی ــم ف ــع عظی مجمت
صنعتــی قــرار گرفــت. وی در ان ســفر گفــت: 50 هــزار طــرح مجــوزدار صنعتــی در کشــور درحــال 

ســاخت اســت

وزیر کشور در مالرد
عبدالرضــا رحمانــی فضلی،وزیــر کشــور بــه همــراه اعضــای ســتاد مبــارزه با مــواد مخدرکشــور طی 
ســفر بــه شهرســتان مــارد بــا حضــور در مرکــز اخــوان صفادشــت، ضمن سرکشــی به بخشــهای 
ــروری و کارگاه هــای  ــی و بازپ ــت، بخشــهای درمان ــن مرکــز اعــم از ســالنهای مراقب ــف ای مختل

مهــارت آمــوزی بــا تعــدادی از مددجویــان ایــن مرکــز گفتگــو کــرد.

وزیر کار و تعاون در خراسان شمالی
علی ربیعی،وزیر کار، تعاون، رفاه و امور اجتماعی با حضور 

در خراســان شــمالی از اجــرای طــرح توســعه مجتمــع فــوالد اســفراین خبــر داد و گفــت: بــا اجــرای 
ایــن طــرح تولیــد ایــن مجتمــع یــک ســوم میــزان فعلــی افزایــش مــی یابــد.

وزیر صنعت در گرمسار
حمدرضــا نعمــت زاده، وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت طــی بازدیــد از شــهرک صنعتی علــی آباد و 
در جلســه ای کــه بــه منظــور رفــع مشــکات صنایــع منطقــه گرمســار و ایوانکــی در همــان مکان 
برگــزار شــد بــا تاکیــد بر رشــد 70 درصــدی صنعــت در کشــور گفــت: متاســفانه کاهــش درآمدهای 

دولــت باعــث شــد بخــش هــای عمــده ای از تصمیمــات مــا در بخــش صنعــت متوقف شــود.

رئیس مجلس شورای اسالمی در قم
دکتــر علــی الریجانــی ،رئیــس مجلــس شــورای اســامی همزمــان بــا روز درختــکاری، درمراســم 
آغــاز عملیــات اجرایــی فــاز اول درختــکاری پــارک بــزرگ ثامــن االئمــه)ع( قــم حضــور یافــت و 
گفــت: بــا تأکیــد بــر اینکــه مســئوالن در زمینــه حــل مشــکات فضــای ســبز قــم توجه بیشــتری 
داشــته باشــند، گفــت: احــداث پــارک بــزرگ ثامــن االئمــه)ع( تأثیــر مثبتــی در تلطیــف شــرایط 

وزیر بهداشت در خراسان شمالی
حسن قاضي زاده هاشمي، وزیر بهداشت، درمان و 

آمــوزش پزشــکی بــرای افتتــاح طــرح توســعه بیمارســتان بنــت الهــدی بجنــورد، بخــش 
بالینــی و کلینیــک ویــژه دانشــکده دندانپزشــکی و همچنیــن مرکــز بهداشــتی و درمانــی 
ــه خراســان شــمالی ســفر کرد.همچنیــن بیمارســتان 48 تختخوابــی  روســتای دراقانلــو ب
آشــخانه بــا حضــور وزیر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در مرکــز شهرســتان مانه و 

ســملقان در غــرب خراســان شــمالی بــه بهــره بــرداری رســید.

وزیر تعاون در خراسان شمالی خبر داد:
پیش بینی ۵۲ هزار میلیارد ریال اعتبار برای 

پرداخت یارانه تولید
علــی ربیعــی ،وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در نشســت شــورای اشــتغال و ســرمایه 
گــذاری خراســان شــمالی، بــا اشــاره بــه سیاســت هــای دولــت تدبیــر و امیــد در این راســتا، 
اظهــار داشــت: پرداخــت یارانــه هــای نقــدی به تمــام افــراد هماننــد دامــی در برابر توســعه 
ــه گام  کشــور عمــل مــی کنــد بــه همیــن دلیــل نیــز دولــت تدبیــر و امیــد حــذف گام ب
یارانــه هــای نقــدی را در دســتور کار خــود دارد. دولــت در راســتای رونــق دهــی بــه کســب 
و کار 52 هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای پرداخــت یارانــه بــه بخــش تولیــد و کشــاورزی 

پیــش بینــی کــرده اســت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در همدان و 
کرمانشاه

علــی جنتــی، وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی کــه بــه منظــور شــرکت در کنگــره ســید 
جمــال الدیــن اســد آبــادی بــه اســتان همــدان ســفر کــرده بــود، در مســیر بازگشــت بــه 
تهــران توقــف کوتاهــی در مجموعــه اســتانداری کرمانشــاه داشــت و در ایــن دیــدار گفــت: 
ــرای  ــاب شــود و مســئولین فرهنگــی اســتان ب ــه پایتخــت کت ــل ب ــد تبدی کرمانشــاه بای

رســیدن بــه ایــن هــدف برنامــه ریــزی کننــد.

وزیر بهداشت در گیالن:
کمبود نیروی انسانی از 

مشکالت حوزه بهداشت و درمان است
ــرای  ــر بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی ب ســید حســن قاضــی زاده هاشــمی ،وزی
شــرکت در مراســم افتتــاح بیمارســتان فــوق تخصصی کــودکان 17 شــهریور و بیمارســتان 
32 تختخوابــی شهرســتان املــش و افتتــاح بیمارســتان الغدیــر شهرســتان ســیاهکل  بــه 
ــکات وزارت  ــانی را از مش ــروی انس ــود نی ــم  کمب ــن مراس ــرد و در ای ــفر ک ــان س گی
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی دانســت و اظهــار داشــت: متاســفانه برنامــه خاصــی 

ــدارد.  ــرای جبــران کمبــود نیــروی انســانی در حــوزه بهداشــت و درمــان وجــود ن ب
وی همچنیــن خبــر داد: در 76 بیمارســتانی کــه طی چند ماه آینده در ســطح کشــور بــه بهره بــرداری می 
رســد بالــغ بر 7 هــزار نیــروی انســانی اســتخدام و جذب بیمارســتان هــای دولتی می شــوند اما مشــکل 

کمبــود نیــروی انســانی در حــوزه بهداشــت و درمــان همچنان بــر قــوت خود باقیســت. 

وزیر تعاون،کار 
و رفاه اجتماعی در یزد

ــش و نمایشــگاه  ــی در همای ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــی ،وزی ــی ربیع عل
جهــت گیــری اقتصــادی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در یــزد شــرکت 
کــرد و گفــت: در صورتــی که افزایش بهــره وری و ســودآوری شــرکتهای معدنی از 
جمله شــرکت ســنگ آهــن مرکــزی بافــق افزایش پیــدا کنــد،   امکانــات رفاهی و 

تفریحــی کارکنــان و کارگــران ایــن شــرکتها نیــز افزایــش خواهــد یافت.

وزیر تعاون در سمنان
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــي از اســتخر درحــال ســاخت »مــوج 
صــددروازه« در مجموعــه ورزشــی کارگــران شهرســتان دامغــان بازدیــد کــرد 

ــت.  ــرار گرف ــروژه ق ــن پ ــرفت ای ــان پیش ــک در جری و از نزدی

یازدهم اسفنــد 

دوازدهم اسفند 

چهاردهم اسفند 

پانزدهم اسفند 

شانزدهم اسفند

هفدهم اسفنـد

نوزدهم اسفنـد

گزارش ویــــژه
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وزیر صنعت، معدن و تجارت در کرمانشاه
وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک سفر دو روزه به استان کرمانشاه از واحدهای صنعتی و بازارچه های مرزی استان بازدید کرد.حضور در جلسه شورای 

هم خانواده در محل سازمان معدن و تجارت کرمانشاه و همچنین دیدار با آیت اهلل علما، امام جمعه کرمانشاه از دیگر برنامه های نعمت زاده در اولین روز سفر به کرمانشاه است.

وزیر جهاد کشاورزی در تبریز
محمــود حجتــی ، وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا ســفر بــه تبریــز در آییــن گشــایش خط تولیــد تراکتــور ســنگین درگــروه صنعتــی تراکتورســازی تبریز شــرکت کــرد با بیــان اینکــه خــاک کشــاورزی ایــران روز بــه روز 

ســفت تــر مــی شــود، گفــت: با ایــن حســاب نیــاز بــه تراکتورهــای ســنگین بیــش از پیش احســاس می شــد کــه بــا همــت گــروه صنعتــی تراکتورســازی تبریــز توانســتیم ایــن محصــول را تولیــد کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سمنان
علــی ربیعــی ،وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــه ســمنان ســفر کــرد و در  آییــن افتتاح ســاختمان ســه منظــوره تأمیــن اجتماعی ســمنان شــرکت کــرد و در این ســفراز ایجــاد یــک هــزار و 500 فرصت 

شــغلی جدیــد بــا ســرمایه  گــذاری ایــن وزارتخانــه در ســمنان خبــر داد و گفــت: ایــن تعــداد فرصت شــغلی تــا ســال 1395 محقق می شــود.

وزیر ارتباطات در آذربایجان
محمود واعظی ،وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات در جریان سفر به آذربایجان شرقی  از افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه آی تی سی خبر داد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی در شهرکرد
مســعود ســلطانی فــر ،معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری بــرای بازدیــد از پــروژه گردشــگری اســتان چهارمحــال و بختــاری از جملــه پــروژه اپانــا 

هفشــجان و حضــور در نشســت برنامــه ریــزی اســتان بــه شــهرکرد ســفر کــرد.وی در ایــن ســفر گفــت: وی در ایــن ســفر گفــت: درآمــد خالــص کشــور در حــوزه گردشــگری حــدود 2 درصــد اســت.

وزیر نفت در عسلویه:
صادرات نفت خام ایران با لغو تحریمها یک میلیون بشکه افزایش می یابد

بیــژن نامــدار زنگنــه وزیــر نفــت بــا حضــور در عســلویه در آئیــن افتتــاح فــاز 12 پــارس جنوبــی حضــور یافــت و گفــت: بــا برداشــته شــدن تحریم هــا اتفاقــات زیــادی رخ خواهــد داد و می توانیــم ظــرف 
چنــد مــاه تولیــد و صــادرات نفــت خــود را یــک میلیــون بشــکه در روز افزایــش دهیــم. وی خبــر داد: پــارس جنوبــی تــا پایــان ســال 96 بــه بهره بــرداری کامــل می رســد.

رئیس سازمان محیط زیست استان درایالم 
معصومه ابتکار با سفر به استان ایام در جیان مسائل زیست محیطی این استان قرار گرفت.

بیست و یکم اسفند

بیست و سوم اسفند

بیست و پنجم اسفند

گزارش ویــــژه
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رئیس جمهور فاز 1۲ پارس جنوبی را افتتاح کرد
رئیس جمهور در آئین افتتاح فاز 12 پارس جنوبی حضور یافت و به صورت نمادین یک قفل را با کلید باز کرد تا سمبلی از باز شدن قفل های مشکات در این منطقه باشد.

وزیر بهداشت در شهر ری خبر داد:
1۰۰۰ آمبوالنس به بخش اورژانس کشور افزوده می شود 

سید حسین قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در آستانه آغاز سفرهای نوروزی مردم، از پایگاه 316 اورژانس مستقر در عوارضی اتوبان تهران - قم بازید به عمل آورد.

بیست وششم اسفند

رئیس سازمان میراث فرهنگی 
در قم

مســعود ســلطانی فــر معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــی بــرای افتتــاح و راه انــدازی فــاز دوم بوســتان و کمپبنــگ مســافران فــدک و آب نمــای 

بــزرگ خیابــان شــهدای هســته ای قــم در ایــن شــهر حضــور یافــت.

معاون رئیس جمهور در شهر ری خبر داد:

توسعه خطوط ریلی 
مورد توجه ویژه رییس جمهور است

اســحاق جهانگیری،معــاون اول رئیــس جمهــور در ســفر بــه شــهرری در مراســم افتتــاح سیســتم 
هوشــمند در مســیر تهران-مشــهد شــرکت کــرد و گفــت: توســعه خطــوط ریلــی مــورد توجــه ویژه 

رییــس جمهــور اســت
عباس آخوندی،وزیر راه و شهرسازی هم جهانگیری را همراهی می کرد.

وزیر کشور در خراسان رضوی
وزیرکشور روند امدادرسانی در محورهای خراسان رضوی را بررسی کرد.

رئیس جمهور در گرمسار
رئیــس جمهــور از پایــگاه امــداد و نجــات جــاده ای آرادان بازدیــد کــرده و در جریــان نحــوه 

خدمــت رســانی بــه مســافران نــوروزی قــرار گرفــت.

وزیر ارتباطات در بوشهر
محمــود واعظــی وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات در آئیــن افتتــاح شــبکه 

دسترســی پرســرعت نقــاط دولتــی اســتان بوشــهر شــرکت کــرد.

بیست و هشتم اسفند

سوم فروردین

اول فروردین 

گزارش ویــــژه
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رئیس جمهور به قشم سفر کرد
ــن  ــد کــرد و همچنی ــرق قشــم بازدی ــان آب و ب ــد همزم ــروژه تولی رییــس جمهــوری از پ
بیمارســتان 160تختخوابــی پیامبــر اعظــم)ص( قشــم افتتــاح شــد. در ایــن بازدیــد محمــد 
نهاوندیــان رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری، عبدالرضــا رحمانــی فضلــی وزیر کشــور، ســید 
حســن قاضــی زاده هاشــمی وزیــر بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی، اکبر تــرکان دبیر 
شــورای عالــی مناطــق آزاد، محمــد فروزنــده و همچنیــن جمعــی دیگــر از مســووالن وی 

را همراهــی کردنــد.

وزر نیرو در مشهد
حمیــد چیــت چیــان وزیــر نیــرو در مراســم بهــره بــرداری از پســت پســت بــرق کامپکــت 

ناظریــه در مشــهد مقــدس حضــور یافــت.

وزیر نفت در بوشهر
بیژن نامدار زنگنه از فازهای پارس جنوبی دیدن کرد.

وزیر بهدات در خرمشهر
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه خرمشــهر ســفر کــرد و از کاروان راهیــان 

نــور و بــاغ مــوزه دفــاع مقــدس خرمشــهربازدید کــرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی در ساری مطرح کرد:

سهم نیم درصدی درآمد ایران از گردشگری 
خارجی

ــا  ســلطانی فــر رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری در نشســت صمیمــی ب
ــت. ــدران حضــور یاف ــذاران حــوزه گردشــگری مازن ســرمایه گ

وزیر علوم در مازندران
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات و وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری از طــرح پرورش 

ماهــی در قفــس در نوشــهر بازدیــد کردند.

ابتکار در کرمانشاه
ــت  ــات زیس ــاه معض ــور، در کرمانش ــت کش ــط زیس ــازمان محی ــس س ــور رئی ــا حض ب
ــرار گرفــت محیطــی و خصوصــا معضــل چندســاله ریزگردهــا مــورد بحــث و بررســی ق

نهم فـروردین

ششم فروردین 

یازدهم فروردین 

دوازدهم فروردین

هفدهم فروردین

گزارش ویــــژه
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دشمن  اسالمی،  انقالب  پیروزی  با 
مختلفی  های  صحنه  در  همواره 
در  انقالب  اوایل  اتفاقات  رصد  با 
کردستان،  های  شلوغی  اهواز، 
انفجار، هشت سال  ترورهای کور، 
تحمیل جنگ، تحریم و اجیر کردن 
ویژه  به  تروریستی  های  گروهک 
و  سیستان  در  بعد  به   ۸۰ دهه  از 
زدن  ضربه  صدد  در  بلوچستان 
امنیتی  گسست  و  ملی  ثبات  به 

است. ایران  اسالمی  جمهوری 

میالد جهان تاب

در گفتگو با کارشناسان 
سیاسی مطرح شد:

جیش العدل؛ پلی 
میان تروریست 
غربی و تفکرات 
افراطی منطقه

 ماه
وردین

ر فر
ش برت

گزار

ــرای هــر کــس عامــت  ــدام هــا ب ــن اق ــی ای چرای
ســوال بزرگــی اســت کــه چگونه ایــن تروریســت ها 
و اشــرار از خــاک پاکســتان بــه راحتــی بــرای ضربــه 

زدن بــه ایــران و ایرانــی اســتفاده مــی کنــد.
ــک  ــود در ی ــور خ ــا ظه ــران ب ــامی ای ــاب اس انق
فضــای دو قطبی نظــم جهانی، بــا برافراشــتن پرچم 
اســتقال، مدعــی بازگشــت بــه یــک وضعیــت 
ــه  ــود ک ــل ب ــن المل ــای بی ــی در فض چندقطب
ایــن مســاله، منافــع دو ابرقــدرت آن روز را بــه 

ــی انداخــت. خطــر م
ــوذ آن در دل  ــران و نف ــاب ای ــرفت انق ــا پیش  ب
منطقه، اصلــی ترین شــعار انقــاب، یعنی صــدور آن 
بــه فضای منطقــه ای در درجــه اول و فضــای بین الملل 
در درجــه دوم، محقــق شــده اســت و  ایــن باعــث شــده 
اســت تا غربــی ها و بطــور خــاص آمریکا بیــش از پیش 

احســاس خطــر کنند.
ــران و  ــکا از اســتقال ای ــن احســاس خطــر آمری  ای
تبدیل شــدن آن بــه قــدرت منطقــه ای، زمانی کامل 
تــر درک مــی شــود کــه نیــم نگاهــی بــه وضعیــت 

ژئوپلیتیکــی دنیــای امــروز بیاندازیم.
 دنیایــی کــه در آن قدرتهــای نوظهــوری )عمدتــا در 
شــرق( همچون چین، روســیه، هنــد، و ایــران در حال 
شــکوفا شــدن هســتند و این قدرتهــا در حــال تبدیل 
خــود بــه وزنه هــای مهمــی در عرصه هــای مختلف 

اعــم از اقتصادی، سیاســی و نظامی هســتند.
در اینجــا مــا مــی بینیــم کــه یــک ائتــاف شــرقی 
علیــه غربی شــکل مــی گیــرد و ایــن ائتــاف از نظر 
آمریکایی هــا و غربی ها بایســتی هرطورکه هســت، 

از هم گسســته شــود.
ــاد  ــاف زی ــن ائت ــای از هــم گسســتن ای  شــیوه ه
اســت  امــا یکی از مهمتریــن راه حل هایی که آنــان در نظر 
گرفته و در حال اجرای آن نیز هســتند، مشــغول کــردن این 

دولتهای نوظهــور به مســائل داخلی خودشــان اســت.

در اینجــا آنچــه در نظــر گرفتــه می شــود، گــروه های 
قومــی و مذهبــی افراطــی و جدایی طلب هســتند که 
بــا اســتفاده از سیاســت هــای هویتی تحریک شــده و 

یــا  شســت و شــوی مغــزی شــده اند.
 لــذا ظهــور گــروه هایــی همچــون جنــداهلل و جیش 
العــدل، درگیــری مــرام و مســلکی در هند، طایفــه ای 
در پاکســتان را در زمــره ایــن سیاســت هــای بازدارنده 
غربــی ها اســت کــه در راســتای اســتراتژی دشــمنان 
عــزت خواهــی ایرانیــان، یعنــی ســرگرم کــردن ایران 
و دیگــر دولتهــای نوظهــور منطقــه ای بــه مســائل 

خودشــان بــه کنشــگری مــی پردازنــد.
دکتــر احمــد نــادری عضــو هیــات علمــی 
ــران در  ــی دانشــگاه ته ــوم اجتماع دانشــکده عل
ــده  ــه ســاختن پدی ــد:  تجرب ــاره مــی گوی ــن ب ای
ــه  ــته ب ــب وابس ــان متعص ــام جهادگرای ای بن
مذهبــی خاصــی، تجربــه ای بــی نظیــر 
ــده  ــاالت متح ــخ ای ــای تاری ــت ه در سیاس
ــا ســاختن آن،  ــه ب ــی مــی شــود، چــرا ک تلق
ــگ  ــاالت متحــده توانســت در فضــای جن ای
ــه  ــا را در منطق ــی دنی ــم دو قطب ــرد، نظ س
ای حســاس حفــظ کــرده و حتــی بــه ســوی 

فروپاشــی رقیــب گام بــردارد.
وی افــزود: یکــی از دالیل فروپاشــی شــوروی، جنگ 
فرسایشــی آن بــا مجاهــدان افغــان و پدیــده ای کــه 
بــه آن »افغانهــای عــرب« مــی گوینــد، بــود و پــس 
از فروپاشــی شــوروی و بوجــود آمــدن نظــم جدیــد، 
ایــن پدیــده که مــی توانســت مانند شمشــیری دولبه 
عمــل کنــد، تــا حــدودی از دســت ایــاالت متحــده 
خــارج شــد و نیــاز بــود تــا کنتــرل بــر ایــن گــروه هــا 

دوبــاره مهیــا شــود.
ــدن  ــده ش ــا پراکن ــزود: ب ــگاه اف ــتاد دانش ــن اس ای
ــان و فعالیــت القاعــده در سرتاســر جهــان  جهادگرای
اســام، از جملــه در دوردســت تریــن مناطــق شــبه 
جزیــره عربســتان و آفریقــا، غــرب و آمریکا احســاس 
کردنــد که یکبــار دیگــر بایســتی آنــان را جمــع کرده 
و تحــت نفــوذ خــود بگیرنــد، لــذا ســوریه میدانــی بود 
ــت  ــال راح ــا خی ــت در آن ب ــی توانس ــرب م ــه غ ک
القاعده و ســازمانهای ســلفی مشــابه آنرا گردهــم آورد 
تــا هــم آنــان را تحــت کنتــرل داشــته باشــد و هــم از 
قــدرت و پتانســیل آنــان بــرای حفظ نظم بیــن الملل 

اســتفاده کنــد.

وی اضافــه کــرد: لــذا ســوریه در اینجــا تبدیــل به خط 
گســل درگیــری هــای بین المللــی شــد، در ایــن نزاع 
مــا دو محــور اصلــی را مشــاهده مــی کنیــم: محــور 
غربی-عربــی )کــه طرفدار حفــظ وضع موجــود نظم 
بیــن الملــل اســت( و محــور مقاومــت )کــه ســعی در 
برهــم زدن نظــم موجــود و حرکــت بــه ســوی نظــم 

دوقطبــی دارد(.

آنچه مسلم است این 
است که در اینجا ایران 

در کشورهای محور 
مقاومت تعریف می شود 

و در راستای تغییر نظم 
بین الملل به پا خواسته 
است و شیوخ عرب در 

کشورهای طرفدار وضع 
موجود بین الملل. طبیعی 

است که کشورهای 
طرفدار وضع موجود، 

بخواهند از پتانسیل های 
قومی و مذهبی درون 

ایران استفاده کنند|

ــا کمکهــای  ــادری گفــت: ســاخت ایــن جریــان ب ن
مالــی بــی دریــغ شــیوخ عــرب در اوایــل دهه هشــتاد 
میــادی بــود و ایــن ارتبــاط میــان شــیوخ و اعضــای 
ســازمانهای تروریســتی ســلفی همچنان حفظ شــده 
اســت، چــرا کــه ایــن شــیوخ بــا همــکاری آمریــکا 
و متحدیــن غربــی خــود بــه ســاخت آنهــا مبــادرت 
ورزیدنــد. لــذا تعجبــی نــدارد کــه هــم اکنــون کــه ما 
می بینیم حتــی در خــود این ســازمانهای تروریســتی 
هــم تکثر بوجــود آمــده اســت و ســرنخ ایــن جریانات 
در دســت کشــورهایی همچــون عربســتان و قطــر و 

برخــی دیگــر از شــیوخ عــرب باشــد.
وی یــاد آور شــد: آنچــه مســلم اســت ایــن اســت که 
در اینجــا ایــران در کشــورهای محــور مقاومت تعریف 
مــی شــود و در راســتای تغییــر نظــم بیــن الملــل بــه 
ــورهای  ــرب در کش ــیوخ ع ــت و ش ــته اس ــا خواس پ

طرفــدار وضــع موجــود بیــن الملــل. طبیعــی اســت 
کــه کشــورهای طرفــدار وضــع موجــود، بخواهنــد از 
پتانســیل های قومــی و مذهبــی درون ایران اســتفاده 
کننــد تــا در راســتای اســتراتژی بازدارندگــی ایــاالت 
متحــده ایــران را بــا مشــکات امنیتــی روبرو ســازند، 
ســاختن گروهکهای تروریســتی و حمایت تمام عیار 
مالی و لجســتیکی و رســانه ای از آنها، کاری اســت که 
شــیوخ عــرب در راســتای ســفارش اربابــان آمریکایی 

خــود انجــام مــی دهنــد.

lتروریســت چنــد الیــه/ جیــش العــدل 
ــه  ــا تفکــرات تجزی ــری ب گروهــی تکفی

طلبانــه همســو بــا غــرب
یــک دکتــر جامعــه شناســی سیاســی در ایــن بــاره 
ــای افراطــی  ــروه  ه ــن گ ــی از ای ــد: تعاریف ــی گوی م
تنــد رو وجــود دارد کــه نــه دســت ســاخته آمریــکا نه 
یــک جریــان گروهکــی اســت، بلکــه یــک جریــان 
ــا یــک پشــتوانه فکــری در  اجتماعــی اســت کــه ب
جامعــه اســامی حضــور دارنــد، ایــن جماعت بــا هر 
گرایش کــه باشــند، مدعی احکام هســتند و بــه آیات 
و روایــات قــرآن و احادیــث نبوی متوســل می  شــوند.
دکتــر احمــد پیشــه ور بیــان کــرد: آن هــا جماعــت 
واحــدی نیســتند، گــروه  هــای زیــادی هســتند کــه 
در شــیوه و برنامــه و برخــی از افــکار بــا هــم اختــاف 
دارنــد، امــا از خشــونت نظامــی اســتفاده مــی  کننــد. 
ــراد و  ــم از اف ــد اع ــی  کنن ــر م ــردم را تکفی ــام م تم

جماعــت  هــا و حــکام.
وی افــزود: آنــان بــر ایــن اعتقادنــد کــه حتــی مــردم 
عــادی، چــون حکومــت کافــر را تکفیــر نمــی کنند، 
آن هــا هــم کافــر هســتند. ســرآغاز کار ایــن جماعت، 
تکفیــر و پایــان آن هــم کشــتن اســت چــرا کــه در 
ایــن نگــرش هــر کــس کافــر شــد، حکمش قتــل و 

خونــش مبــاح اســت.
ــی  ــدان م ــات دانشــگاه آزاد اســامی زاه عضــو هی
گویــد: در ادبیــات سیاســی گروههایــی ماننــد جیش 
العــدل با عنــوان گــروه های تروریســتی شــناخته می 
شــوند، گروه های تروریســتی یکــی از اشــکال اعمال 
خشــونت سیاســی محســوب می شــوند که معموال 
خشــونت را از راه تــرور، بــه صــورت مســلحانه و غیــر 

متعــارف بســط مــی دهند
وی یــاد آور شــد: در اندیشــه  تکفیر ســه اشــکال وجود 

گفتگـــــــــو
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دارد، اشــکال در فهــم جهــاد، اشــکال در فقه شــورش 
بــر ضــد حاکــم و اشــکال بــه تغییــر منکــر با توســل 
بــه زور. ریشــه  نگــرش  هــای تنــد افراطــی ابتــدا در 
شــبه قــاره هنــد ایجاد شــد کــه ایــن نگــرش قدیمی 
 تر بــوده و بیشــتر به تشــکیل پاکســتان برمی گــردد. 
بعــد از آن طالبــان در چارچــوب خاصــی ظهــور کــرد، 
طالبــان بــر پایــه ضدیــت بــا روســیه شــکل گرفــت، 
نســل دوم القاعــده بودنــد کــه بــر پایــه ضدیــت بــا 
آمریکا ایجاد شــدند و نســل ســوم، داعش هســتند که 
ضدیــت با ایــران، ضــد شــیعه  انــد و گرایش بــه فرقه 

گرایــی دارنــد.
پیشــه ور گفــت: گروهــک هــای تروریســتی جنداهلل 
و جیــش العــدل نیــز بخــش از ایــن تفکــرات افراطی 
ــوری  ــه جمه ــه زدن ب ــدد ضرب ــه در ص ــت ک اس

اســامی ایــران و امنیــت ملــی کشــور هســتند.
این اســتاد دانشــگاه گفت: منطقه بلوچستان پاکستان 
ســال هاســت محفلــی بــرای تحــرکات گروههــای 
تنــدروی اســام گــرا در منطقــه شــده اســت، اکنــون 
و پــس از گذشــت چندیــن ســال از متاشــی شــدن 
ــوم  ــر موس ــی دیگ ــداهلل«، گروه ــک »جن گروه
بــه »جیــش العــدل« کــه خــود را ارتــش 
ــد،  ــی می کن ــری« معرف ــت و براب ــری عدال »براب

ــت. ــده اس ــد ش متول
پیشــه ور افــزود: گروههایــی ماننــد جیــش العدل 
معمــوال دو شــیوه یارگیــری شــناخته شــده دارند، 
ــی و  ــوم گرای ــه ق ــا در زمین ــن گروهه ــون ای چ
طــرح مطالبــات قومــی و مذهبــی فعالیــت مــی 
کننــد عمومــا در برخــی نشســتها، ماقــات هــا 
و انجمــن هــای مقطعــی بــه انتخــاب  نیروهــای 
ــه مشــهور  وفــادار خــود دســت مــی زننــد، نمون
ــه گروههــای در ادبیــات سیاســی جهــان  اینگون

نیزباســک هــا هســتند.
وی گفــت: راه دیگــر عضوگیــری بــرای گروههــای 
تروریســتی مانند جیــش العــدل در ادبیات سیاســی 
اســتفاده از بقایــای ســایر ســازمانهای منطقــه ای، 
قومــی و یــا انشــعابات آنهــا و یــا مافیــای قاچــاق 

ــواد مخــدر اســت. م
ایــن دکتــر جامعــه شــناس بیــان کــرد: 
تشــکیل گروههــای زیــر زمینــی ماننــد 
جیــش العــدل را شــبکه هــای کوچکــی 
ــب  ــه در اغل ــد ک ــی کنن ــاذ م ــا اتخ از اعض
مــوارد خــود را در حکــم خانــواده مــی 
بیننــد. در همــه ایــن گروههــای التــزام 
ــده ای  ــازو کار پیچی ــق س ــروه از طری ــه گ ب
ــدن از  ــکان بری ــه ام ــرد ک ــی گی ــورت م ص

ــاند. ــی رس ــل م ــه حداق ــروه را ب گ
وی گفــت: اعضــای گــروه هایــی ماننــد جیــش 
بایــد طبــق ســازو کارهــای  العــدل یــا 
ــال  ــات و اعم ــه جنای ــروه ب ــده گ ــف ش تعری
تروریســتی دســت زننــد یــا در صــورت 
ــناکی  ــت ترس ــا، سرنوش ــاز و کاره ــرک س ت

خواهنــد داشــت.
وی گفــت:  بــر همیــن اســاس معنــای 
جیــش  ماننــد  گروههایــی  در  مســئولیت 
»وفــاداری  اســت  قــرار  ایــن  از  العــدل 
بــه ایدئولــوژی ســازمان و الگــوی عمــل 
ــه   ــر پای ــروه ب ــران گ ــده رهب ــخص ش مش
اعضــای  بــه  وفــاداری  و  ایدئولــوژی 
ــر در  ــه دیگ ــان ک ــا آن ــواده« مخصوص خان
گــروه نیســتند، چــه آنانکــه مــرده انــد و چــه 
آنــان کــه در زنــدان بــه ســر مــی برنــد کــه 
ــور  ــای ک ــدام ه ــئولیت اق ــای مس ــن معن ای

مختلــف را در پــی داشــته اســت.

lجیــش العدل چیســت و چگونــه بوجود 
؟ مد آ

ــدل  ــش الع ــد جب ــی مانن ــری گروه ــکل گی ش
ــح  ــل توضی ــی قاب ــن الملل ــتم بی ــارج از سیس خ
نیســت. بــدون شــک جیــش العــدل مانند ســلف 
ــی و  ــی نظام ــای مال ــا حمایته ــداهلل ب ــود جن خ
ــته  ــه توانس ــرب منطق ــورهای ع ــی کش امنیت
اســت بــه بســیاری از اقدامــات تروریســتی 
جامعــه عمــل بپوشــاند، البتــه نبایــد از حمایتهای 
ــای  ــبکه ه ــایر ش ــو و س ــی نات ــی و مال امنیت

ــید. ــم پوش ــی چش ــن الملل ــی بی جاسوس
جیــش العــدل شــاخه ای از گروهک تروریســتی جند 

الشــیطان به ســرکردگی عبدالمــاک ریگی اســت که 
چنــدی پیــش متاشــی و ســرکرده ایــن گروهک به 

دار مجــازات آویخته شــد.
گفتنی اســت گروهک تروریســتی«جند الشــیطان« 
ــات  ــی، عملی ــک ریگ ــرکردگی عبدالمال به س
ــاک  ــل خ ــددی را داخ ــتی متع ــای تروریس ه
ایــران انجــام داد و صدهــا زن و کــودک 
ــاک  ــه خ ــنی را ب ــیعه و س ــم از ش ــی اع ایران
ــز  ــی نی ــک ریگ ــه گروه ــید. البت ــون کش و خ
ماننــد جیــش العــدل ســابقه در بــه شــهادت 
رســاندن مرزبانــان ایرانــی و حملــه بــه 
داشــته  ایــران  مــرزی  هــای  پایــگاه 
مرزبانــی  هشــت  شــهادت  کــه  اســت 
ــران  ــرقی ای ــوب ش ــای جن ــر در مرزه اخی
ــروه  ــن گ ــری از ای ــه دیگ ــره کری ــز چه نی

داد. نشــان 

سرکرده گروهک 
تروریستی جیش العدل 

همچنین بارها در پیام 
های مختلف مدعی شده 
است که با گروهک های 

معاند و ضد انقالب هم 
سو شده و مدعی می 

شود برای براندازی نظام 
جمهوری اسالمی باید در 
طرحی که او و همپالگی 
هایش در ترور سربازان 

و مردم ایران طراحی 
کرده، کمک کنند تا 

عملی شود|

طبــق اســاس نامــه گروهــک تروریســتی جیش 
ــا  العــدل«، ادعــا شــده اســت: »جیــش العــدل ب
ــی  ــش دفاع ــک جنب ــش« ی ــف« جی ــام مخف ن
ــر  ــه ب ــت ک ــی اس ــی و فرهنگ ــی(، سیاس )نظام
اســاس اصــل دفــاع از دیــن و دنیــای مــردم بنــا 

نهــاده شــده اســت«.

lجیش العدل چگونه حمایت می شود؟
همانگونــه کــه گفته شــد جیش العــدل پــس از متاشــی شــدن جند الشــیطان بوجــود آمــد. گروهک 
جند الشــیطان بــا اهداف اجــرای عملیات هــای تروریســتی و خرابکارانه در منطقه جنوب شــرق کشــور 
تشــکیل شــد و تحت حمایت کشــورهایی نظیر آمریکا، عربســتان و پاکســتان فعالیت های خرابکارانه 

خــود را اجــرا مــی کرد.
بــه نظــر مــی رســد گروهــک جیــش العــدل کــه در مرزهــای پاکســتان آمــد و شــد مــی کنــد از ایــن 

موضــوع بی بهــره نباشــد.
ایــن در حالی اســت که عبدالســتار دوشــوکی مدیر مطالعات بلوچســتان در لنــدن، پــس از انجام عملیات 
تروریســتی اعضــای گروهــک تروریســتی جیــش العــدل مصاحبــه ای را بــا یکــی از حامیــان اصلی و 

تریبــون عبدالمالــک ریگی یعنــی تلویزیــون بی بی ســی فارســی انجــام داد.
بــه ادعــای ایــن فــرد، بعــد از اعــدام عبدالمالــک ریگــی، گروهک جندالشــیطان بــه چند شــاخه تبدیل 
شــد، از جملــه گروهــک انصــار و چنــد گروهک ضــد ایرانــی دیگر، گروهــک تروریســتی انصــار که به 
ســرکردگی«صاح الدیــن فاروقــی  تشــکیل شــده بــود، پــس از مدتــی به جیــش العدل تغییــر یافت.

عبدالســتار دوشــوکی اذعــان می کند بســیاری از کســانی که عضو گروهک تروریســتی جندالشــیطان 
بــوده انــد هــم اکنــون بــا جیش العــدل همــکاری مــی کنند.

جالب اســت کــه ایــن گروهک تروریســتی کــه خود 
را نماینــده اهــل ســنت دانســته و مدعــی اســت برای 
ــات  ــا اقدام ــد ب ــران تــاش مــی کن ســربلندی ای
ــا  ــران، ده ه ــرزی ای ــهرهای م ــتی در ش تروریس
کــودک و شــهروند بــی گنــاه ایرانــی کــه بســیاری 
ــه  ــد را ب ــق دارن ــنت« تعل ــل س ــه« اه ــا ب از آن ه

ــد. شــهادت رســانده ان

ایــن ســازمان کــه صراحتــا هــدف خــود را مبــارزه بــا 
ایــران و نظــام جمهــوری اســامی مــی دانــد معتقــد 
اســت بــرای رســدین بــه هــدف خــود از تمــام طــرق 
ــی و  ــی و فرهنگ ــی، سیاس ــم از نظام ــا اع و روش ه

تبلیغاتــی اســتفاده خواهــد کرد.
جیش العــدل تاکنــون چندین عملیات تروریســتی در 
مناطقی از جملــه« راســک«، » ســرباز«، » ســراوان« 

و« میرجــاوه« و اخیــرا »نگور« داشــته اســت.

lسرکرده جیش العدل کیست؟
ســرکرده گروهــک تروریســتی« جیــش العــدل« 
فــردی اســت بنــام صــاح الدیــن فاروقــی، او نیــز 
ماننــد ریگــی بــه گونــه ای رفتــار مــی کنــد کــه 
ــران یعنــی در  ــا در مناطــق جنــوب شــرقی ای گوی
اســتان سیســتان و بلوچســتان بــه ســر مــی بــرد 
امــا بــه نظــر مــی رســد، بیشــتر وقتــش را در خاک 
پاکســتان، امــا در نزدیکــی مــرز ایــران حضــور دارد.
فاروقــی ماننــد مفتــی هــای وهابــی  همفکــر و 
هــم عقیــده خــود کــه دســتور قتــل کــودکان 
ــی  ــادر م ــوریه را ص ــاه س ــی گن ــردم ب و م
ــد،  ــی دهن ــکاح م ــاد ن ــوای جه ــا فت ــد ی کنن
ــر  ــر منتش ــد فط ــه روز عی ــود ک ــام خ در پی
ــت از تروریســت هــای ســوریه  ــه حمای شــد، ب

گفتگـــــــــو

پرداختــه و از دوســتان خــود مــی خواهــد بــرای 
ــوند. ــاده ش ــوریه آم حضــور در س

ــدل  ــش الع ــتی جی ــک تروریس ــرکرده گروه س
همچنیــن بارهــا در پیــام هــای مختلــف مدعــی 
ــد و  ــای معان ــک ه ــا گروه ــه ب ــت ک ــده اس ش
ضــد انقــاب هــم ســو شــده و مدعــی مــی 
شــود بــرای برانــدازی نظــام جمهــوری 
و  او  کــه  طرحــی  در  بایــد  اســامی 
همپالگــی هایــش در تــرور ســربازان و 
کمــک  کــرده،  طراحــی  ایــران  مــردم 

کننــد تــا عملــی شــود.
تجزیــه طلــب خــود  دوســتان  بــه  وی 
ــا جنــگ را  ــاده اســت ت ــد آم اعــام مــی کن
بــه داخــل ایــران ســوق داده و زمینــه جنــگ 
ــد  ــم کنن ــتان فراه ــتان و  کردس را در بلوچس
ــران  ــه ای ــزرگ علی ــه ای ب ــد جبه ــا بتوانن ت

ــد. ــکیل دهن تش
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گفتگو با استاندار لرستان 
درباره تلخ و شیرین های 

سال۹3

وقتی کسی به 
استاندار عیدی 

نمی دهد

ــتانداری  ــاس اس ــد لب ــنگ بازون ــه هوش از روزی ک
لرســتان را بــه تــن کــرد نزدیــک بــه 18 ماهــی مــی 
گــذرد، 18 ماهــی کــه فــراز و نشــیب هــای زیــادی 
داشــت تــا در ایــن مــدت ســال 93 را بتوان نخســتین 
ســالی دانســت که بازونــد توانســت بخشــی از برنامه 

هــای خــود را اجرایــی کنــد.
ــاه ســال 92  ــم مهرم ــد در شــرایطی در روز هفت بازون
معارفــه شــد کــه نیمــی از ایــن ســال گذشــته بــود و 
عمــا با توجــه بــه بســته شــدن بودجــه و اعتبــارات 
پــروژه هــا می بایســت تــاش خــود را بــرای حرکت 
در مســیر پیــش بینــی شــده و تحقــق برنامــه هــا به 

کار مــی گرفــت.
بــا ایــن تفاســیر ســال 93 و کارنامــه هوشــنگ بازوند 
در ایــن ســال را مــی تــوان نخســتین گام جــدی وی 
در حــوزه مدیریتــی اســتان ارزیابــی کــرد، هــر چنــد 
ــادی در  ــان زی ــدان و موافق ــدت منتق ــن م ــه در ای ک
باب عملکرد اســتاندار لرســتان ســخن گفته انــد ولی 
خــودش ســال 93 را ســالی راضــی کننــده مــی دانــد.
در کنــار رفــت و آمد مســئوالن دولتی، لرســتان محل 
عبــور و مــرور قشــر دیگــری بــود کــه اســتاندار برای 
تغییــر معبــر توســعه مــی خواســت پرچمــداری را 
بــه آنهــا بســپارد و ایــن افــراد کســی جــز ســرمایه 
ــات  ــا اتفاق ــد ت ــی نبودن ــش خصوص ــذاران بخ گ

خوبــی نیــز در ایــن زمینــه رقــم بخــورد.
ــنگ  ــه هوش ــروز از کارنام ــوع ام ــه در مجم آنچ
بازوند اســتاندار لرســتان پیــش روی افــکار عمومی 
ــی  ــرار دارد از یــک ســو مدافعــان فراوان لرســتان ق
ــه از  ــتند ک ــی هس ــر منتقدان ــوی دیگ دارد و از س
برخــی حــوزه هــای کاری وی انتقاداتــی را مطــرح 
مــی کننــد تــا اســتاندار لرســتان بارهــا در صحبــت 
ــف از  ــاط ضع ــی نق ــول برخ ــن قب ــش ضم های
منتقدانــش بخواهــد که منصــف باشــند و گام های 

برداشــته شــده را هــم ببیننــد.

lتحویل سال در دقیقه 90!
ــوروز  ــات ن ــی تعطی ــای پایان ــر روی روزه ــه ه ب
ــا  ــاعته ب ــک س ــی ی ــرای گفتگوی ــود ب ــی ب فرصت
هوشــنگ بازونــد اســتاندار لرســتان کــه حاال بــه قول 
خــودش در هجدهمین ماه مســئولیتش قــرار دارد، 18 

ــش را دارد. ــک روزهای ــک ت ــه شــماره ت ماهــی ک
ــا  ــاه فراهــم شــد ت فضــای پرســش و پاســخی کوت
ضمــن طــرح برخــی ســواالت نــوروزی، از اســتاندار 
بخواهیــم پیرامون تلخ و شــیرین ســال 93 و حواشــی 

آن صحبــت کنــد.

هوشنگ بازوند می گوید 
که بیشتر عیدی می دهد 
و امسال هم از هیچ کسی 

عیدی نگرفته است. 
از عیدی های دوران 

کودکی اش هم خاطره 
خاصی در ذهن ندارد و 
البته می گوید که وقتی 

بچه بوده عیدی زیاد می 
گرفته ولی خیلی خاص 
نبوده اند که بخواهد در 

ذهنش باقی بماند|

به ســبک مصاحبــه هــای نــوروزی حرفهایمــان را با 
هوشــنگ بازونــد از ســال تحویــل شــروع مــی کنیم، 
بازونــد مــی گویــد کــه بــه مراســم ســال تحویــل در 

کنــار خانــواده اش در دقیقــه 90 رســیده اســت.
اســتاندار لرســتان کــه تــا 10 دقیقــه پیــش از آغــاز 
ســال نــو در شــبکه افــاک مهمــان خانــه هــای 
مــردم لرســتان بــوده اســت بــرای ملحق شــدن به 

ســفره هفــت ســین خانــواده تمــام تــاش خــود را 
کــرده اســت تــا در ســه دقیقــه مانــده بــه لحظــه 
ــش  ــر و فرزندان ــع همس ــه جم ــال ب ــل س تحوی

بپیونــدد.

ــود را  ــات خ ــوال: تعطی ــوع س lموض
ــد؟ ــه گذراندی چگون

بــه ســبک انشــاهای دوران دبســتان از اســتاندار 
لرســتان مــی پرســیم کــه تعطیــات خــود را چگونه 
گذرانــده اســت؟ تــا بازونــد بگویــد کــه چهــار روز اول 
ــی از  ــوده، کارهای ــه کار ب ــغول ب ــد را مش ــال جدی س
تشــکیل جلســات ســتاد اجرایــی ســفر، سرکشــی از 
رونــد فعالیت دســتگاههای عضــو ســتاد و رونــد ارائه 

ــوروزی. ــه گردشــگران و مســافران ن ــات ب خدم
ــا هشــتم  ــادآوری اینکــه از روز چهــارم ت ــا ی ــد ب بازون
فروردیــن ماه بــه همــراه خانــواده بــرای زیــارت راهی 
مشــهد مقــدس شــده اند بــا لبخنــدی می گویــد که 
چهــار روزی نایــب الزیــاره مــردم لرســتان در مشــهد 

بــوده انــد و دوبــاره بــه دفتــر کارش برگشــته اســت.
از عیددیدنی های مرســوم می پرســیم، اینکــه اولویت 
ــودش!  ــواده خ ــا خان ــوده ی ــواده همســرش ب ــا خان ب
هوشــنگ بازونــد می گویــد کــه از ابتــدای تعطیات 
هنــوز فرصتــی بــرای دیــد و بازدیــد از اقوام پیدا نشــده 
اســت و بــا کمــی تامــل مــی گویــد کــه تقریبــا هیچ 
جایــی نرفتــه انــد، نــه منــزل اقــوام خودشــان و نــه 

عیددیدنــی خانــواده همســرش.

lوقتی کســی بــه اســتاندار عیــدی نمی 
دهــد!

از اســتاندار لرســتان راجــع بــه مشــارکت در امــور خانه 
مــی پرســیم و اینکــه در خانــه تکانــی چقــدر همــراه 
همســرش بــوده اســت تا بــا ابــراز تاســف بگویــد که 
مطلقــا در ایــن زمینه کمــک نکرده اســت؛ البتــه آخر 

حرفهایــش زیرلب می گوید شــاید هم خوشــبختانه!
هوشــنگ بازونــد مــی گویــد کــه بیشــتر عیــدی 
مــی دهــد و امســال هــم از هیــچ کســی عیــدی 
ــدی هــای دوران کودکــی  ــه اســت. از عی نگرفت
اش هــم خاطــره خاصــی در ذهــن نــدارد و البتــه 
مــی گویــد کــه وقتــی بچــه بــوده عیــدی زیــاد 
مــی گرفتــه ولــی خیلــی خــاص نبــوده انــد کــه 

بخواهــد در ذهنــش باقــی بمانــد|
اولیــن کســی که بــه بازونــد ســال نــو را تبریک گفته 
یکــی از دوســتانش بــوده کــه از تهــران بــه صــورت 
تلفنی ســال را تبریــک گفته اســت و بعد هم خانــواده 

اش کــه ســال را در کنــار آنهــا تحویــل کرده اســت.

ــزی و  ــرمایه گری ــای س ــض ج lتعوی
ــری ــرمایه پذی س

اســتاندار لرســتان از روزهــای ســال 93 هــم مــی 
گویــد، از تلخــی هــا و شــیرینی هــای این ســال، 
معتقــد اســت کــه ســال گذشــته ســال خــوب و 
ــی  ــن ارزیاب ــت ای ــوده و عل ــده ای ب ــی کنن راض
ــده اســتان مــی  ــت هــای خوابی ــای ظرفی را احی
ــد، کلیــد واژه ای کــه طــی یکســال گذشــته  دان
در ادبیــات هوشــنگ بازونــد جــای ثابتــی داشــته 

اســت.
بازونــد یــادآوری مــی کنــد کــه در حــوزه 
ــاهد  ــال 93 ش ــتان س ــذاری لرس ــرمایه گ س
ــا  ــوده ت ــی ب ــای خوب ــت ه ــات و حرک اتفاق
ــب و  ــذاری غری ــرمایه گ ــا س ــه ب ــتانی ک اس
ــرود  ــمتی ب ــه س ــاال ب ــت ح ــوده اس ــه ب بیگان
کــه جــای ســرمایه گریــزی ســالهای قبــل را 

ــرد. ــری بگی ــرمایه پذی س
اســتاندار البتــه تاکید مــی کند که هنــوز روند ســرمایه 
پذیــری در اســتان بــا ســطح مطلــوب فاصله داشــته 
ولــی اطمینــان دارد کــه مســیر درســتی طــی شــده 

صدیقه حسینی 

سال ۹۳ لرستان شاهد سفر نزدیک به ۷۰ مسئول ملی بود، مسئوالنی از رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه گرفته تا معاونان رئیس جمهور، وزرا و معاونان 

وزرا؛ سالی که لرستان به لحاظ رفت و آمد مسئوالن ارشد کشور شاهد رکودزنی خوبی بود تا استاندار لرستان بنای فعالیت هایش را بر استفاده از ظرفیت 

مسئوالن ملی برای گره گشایی از مشکالت استان بگذارد.
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وردین
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و اقدامــات خوبــی انجــام شــده اســت تــا بــا رضایتی 
بگویــد: حداقــل دیگــر لرســتان را در میان اســتانهای 

ســرمایه گریــز نمــی بینم.

lشــیرینی هــای 93 بــه روایت اســتاندار 
لرستان

بازونــد از ظرفیــت هایــی مــی گویــد کــه بــه قــول 
ــدار شــده اســت.  ــوده و حــاال بی ــده ب خــودش خوابی
ــو 10 ســال تمــام  ــدان کی ــار می ــی کــه کن از زمین
تبدیــل بــه زبالــه دانــی شــده و االن بــا 
تومانــی  میلیــارد   403 گــذاری  ســرمایه 
ــبز  ــاهد س ــت ش ــرار اس ــی ق ــش خصوص بخ
شــدن بــرج هــای دوقلــوی شــهر خــرم آبــاد 

ــد. باش
ــه ای  ــوالت گلخان ــتان از محص ــتاندار لرس اس
ــود و  ــل ب ــه هشــت ســال تعطی ــد ک ــی گوی م
ــازار لرســتان شــد  باالخــره ســال 93 راهــی ب
تــا بخشــی از فــارغ التحصیــان بخــش 
ــغول  ــل مش ــن مح ــد در ای ــاورزی بتوانن کش

ــوند. ــه کار ش ب
از بازونــد مــی پرســیم کــه کــدام کار بــر زمین 
مانــده انجــام شــد کــه احســاس کــرده بــاری 
ــت.  ــده اس ــته ش ــتان برداش از روی دوش لرس
اول مــی گویــد از دو کار صــورت گرفتــه خیلی 
ــد  ــی کن ــر م ــی فک ــد کم ــت، بع ــی اس راض
عــدد دو را بــه ســه تغییــر مــی دهــد؛ آخــرش 
هــم در مجمــوع چهــار پــروژه را نــام مــی بــرد 
ــا  ــی شــدن آنه ــول خــودش عملیات ــه ق ــه ب ک

ــوده اســت. ــش شــیرین ب ــی برای خیل
ــا  ــتان از آنه ــتاندار لرس ــه اس ــی ک ــروژه های پ
بــه عنــوان شــیرینی هــای ســال 93 نــام مــی 
ــد از  ــای بازون ــخنرانی ه ــه س ــل هم ــرد مث ب
ــد از 15  ــت بع ــت و صنع ــع کش ــای مجتم احی
ســال تعطیلــی آغــاز مــی شــود، پــروژه ای کــه 
بازونــد معتقــد اســت مــی توانــد منشــا تحــول 

ــی در لرســتان باشــد. خوب

lسال 93، سال خوبی بود...
ــن  ــه کار راه آه ــاز ب ــتان از آغ ــتاندار لرس اس
ــه  ــد و اینک ــی گوی ــی م ــالها تعطیل ــد از س بع
ایــن پــروژه باالخــره از رویــا خــارج و اجرایــی 
شــد، هرچنــد کــه همچنــان بایــد پیگیــر بــود 

ــرانجام برســد. ــه س ــروژه ب ــن پ ــا ای ت
ــه هــای بعــدی شــیرینی هــای  ــد در رتب بازون
ــوی  ــای دوقل ــرج ه ــه ب ــت را ب ــال 93 نوب س
ــاله  ــرودگاه 70 س ــای ف ــد و احی ــی ده ــو م کی
ــچ گاه در  ــت هی ــد اس ــه معتق ــاد ک ــرم آب خ
ــدازه امــروز شــاهد ایــن  ــه ان طــول عمــرش ب
ــه  ــی ک ــت، فرودگاه ــوده اس ــرواز نب ــداد پ تع
امــروز بــرای خــودش یــک هواپیمــای 
لرســتان  اســتاندار  تــا  دارد  اختصاصــی 
ــروازی  ــه ســال 94 خــط پ وعــده بدهــد ک
ــدازی  ــه نجــف و کربــا راه ان ــاد ب خــرم آب

ــد. ــد ش خواه
ــاردی  ــزار میلی ــذاری ه ــرمایه گ ــد از س بازون
دولــت در ســال 93 هــم صحبــت مــی کنــد 
و بــه ریــز جزئیــات ایــن رقــم را مــی گویــد، 
ــدازه  ــه ان ــه ب ــدی ک ــص 90 درص از تخصی
ــوده  ــته ب ــال گذش ــه س ــای س ــص ه تخصی
ــه  ــوادث ک ــوزه ح ــتانی و ح ــارات اس ــا اعتب ت
ــن  ــته ای ــالهای گذش ــی س ــت ط ــد اس معتق

ــوده اســت. ــی ســابقه ب ــام ب ارق
ــی  ــعه مل ــدوق توس ــهیات صن ــت تس دریاف

کــه از رقــم صفــر در ســال 91 و شــش 
بخــش  در  تنهــا   ،92 ســال  در  میلیــارد 
کشــاورزی بــه 87 میلیارد در ســال 93 رســیده، 
از دیگــر اتفاقاتــی اســت کــه ســال 93 را 

ــرده  ــش ک ــد رضایتبخ ــنگ بازون ــرای هوش ب
ــه  ــرور هم ــا م ــتان ب ــتاندار لرس ــا اس ــت ت اس
ــوع  ــه در مجم ــد ک ــال بگوی ــن س ــای ای روزه

»ســال 93، ســال خوبــی بــود...«

l3 گروهــی کــه بازونــد تاش کــرد آنها 
ــع کند! را قان

ــال 93 و  ــات س ــه توفیق ــد در زمین ــای بازون حرفه
شــیرینی هــای ایــن ســال که تمــام می شــود ســراغ 
تلخــی هایش مــی رود، تلخــی هایی کــه اســتاندار با 
مکثی کوتــاه بــرای طرحشــان مقدمــه ای مــی آورد.
وی از شــگرد خــود در بحث توســعه اســتان می گوید 
و اینکــه روال نســبت بــه گذشــته تغییــر کرده اســت 
و دنبــال ایــن اســت کــه توســعه توســط مــردم و بــا 

مشــارکت مــردم صــورت بگیرد.
ــی رود و  ــای همیشــگی اش م ــراغ حرفه ــد س بازون
ــا  از تعریــف معبــر جدیــدی بــرای توســعه اســتان ب
مشــارکت بخــش خصوصــی مــی گویــد و معتقــد 
اســت که معبــر قبلی توســعه لرســتان که متولــی آن 
دولــت بــوده نتیجه بخش نبــوده اســت و حاال بــرای تغییر 

متولی توســعه بایــد ســه گــروه را راضــی و قانــع کند.
ســه گروهــی کــه بازونــد معتقــد اســت کــه بــرای 
تغییر معبر توســعه اســتان بایــد قانــع شــوند اول افکار 
عمومــی اســت و در رتبــه هــای بعــدی نخبــگان و 
سیاســیون و مدیــران و کارمنــدان دولــت قــرار دارنــد.
اســتاندار مــی گویــد اولیــن گروهــی کــه تغییــر معبر 
توســعه لرســتان را پذیرفتــه افــکار عمومــی بــوده که 
البتــه وزن آن نســبت به دو گروه بعدی بیشــتر اســت.

lپاســخ اســتاندار در زمینــه تلــخ تریــن 
وقایــع ســال 93

بازونــد از نخبگان و سیاســیون می گوید کــه به ظاهر 
بــرای تغییــر معبــر توســعه اعــام موافقــت و تمایل 
کــرده انــد ولــی در عمــل برخــی از آنهــا حواشــی نیز 
ایجــاد کــرده انــد. بــه اینجــای حرفهایــش کــه مــی 
رســد مــی گویــد کــه پاســخ ســوال پرســیده شــده 

در مــورد تلــخ تریــن وقایع ســال 93 همین حاشــیه 
هــا اســت.

اســتاندار ایــن حاشــیه ســازی را ناشــی از فقــر مطالبه 
گــری مــی دانــد و مــی گویــد کــه ایــن حواشــی 

ــرای  ــزی ب ــد ترم ــه مانن ــت ک ــی اس ــع تلخ وقای
ــد. توســعه اســتان مــی مان

lدســت اندازهایــی کــه اســتاندار از آنها 
ســخن گفت

بازونــد از حاشــیه ســازی هــا بــا عنــوان »دســت 
انــداز« بــرای حرکــت بــه ســمت توســعه اســتان 
ــه ایــن ســوال کــه  ــاد مــی کنــد و در پاســخ ب ی
آیــا حواشــی وی را عصبانــی کــرده اســت یــا نه؟ 
ــت  ــی خــاق واقعی ــی حرف ــد: آدم وقت مــی گوی
را بشــنود و ببینــد طبیعــی اســت کــه عصبانــی 
شــود ولــی همــه اینهــا هزینــه هایــی اســت کــه 
بایــد بابــت توســعه اســتان پرداخــت شــود، حــاال 
ایــن هزینــه هــا چــه در زمــان مــن داده شــود و 

چــه در زمــان هــر فــرد دیگــری!
ــن »گــذر«  ــد از ای ــد معتقــد اســت کــه بای بازون
عبــور کــرد چــرا کــه عبــور از ایــن مســیر 
ــد:  ــی کن ــه م ــت و اضاف ــر اس ــاب ناپذی اجتن
ــن اســت کــه  ــه گــری ناشــی از ای فقــر مطالب
ــردم  ــع م ــه مناف ــخصی را ب ــع ش ــی مناف برخ
ــرای  ــت ب ــک آف ــن ی ــد و ای ــی دهن ــح م ترجی

توســعه اســتان اســت.
از اســتاندار مــی پرســیم ایــن حاشــیه ســازی یــا 
بــه قــول خــودش »فقــر مطالبــه گــری« تــا بــه 
حــال باعــث خســتگی اش شــده اســت کــه در 
کمــال قاطعیــت و بــدون تامــل کلمــه »نــه« را 
ــا بگویــد کــه حتــی اگــر در  ــراز مــی کنــد ت اب
ــتگی  ــن خس ــده، ای ــته ش ــم خس ــه ای ه بره
بــه معنــی توقــف نبــوده بلکــه فرصتــی بــرای 
ــی  ــت، باکم ــوده اس ــاره ب ــن دوب ــرو گرفت نی
تامــل حرفایــش را مــی بنــدد تــا بگویــد: 

ــی نیســت! ــای نگران ج
lشــایعه رفتــن بازونــد بــه اســتانداری 

مرکــزی چگونــه بســته شــد؟
ســراغ شــایعات مــی رویــم، خبرهایــی از پســت 
هایــی کــه در ســال 93 بــه بازونــد پیشــنهاد شــد 

ــان شــایعه اســتانداری مرکــزی  ــن می کــه در ای
چنــد روزی فضــای رســانه ای و افــکار عمومــی 

اســتان را درگیــر کــرد.
بازونــد مــی گویــد کــه در اســتان مرکــزی 

عملکــرد داشــته و خیلــی ها هــم عاقمنــد بوده 
انــد کــه بــه ایــن اســتان بــرود ولــی در جریــان 
ســفر دوم معــاون اول رئیــس جمهــور بــا تاکیــد 
ــد از لرســتان نمــی  دکتــر جهانگیــری کــه بازون
رود بــه همــه شــایعات در ایــن زمینــه پایــان داده 

شــده اســت.
ــه  ــادآوری اینک ــا ی ــش ب ــه حرفهای وی در ادام
ــرده  ــروع ک ــتان ش ــا را در لرس ــری کاره یکس
ــاند،  ــام برس ــه اتم ــا را ب ــد آنه ــه بای ــت ک اس
ــه مــی بنــدد: رفتــن مــن از  جماتــش را اینگون
لرســتان شــایعه اســت و در اســتان بــرای تمــام 

ــم. ــی مان ــم م ــردن کارهای ک
اســتاندار ایــن بخــش از حرفهایــش را دوســت 
دارد بــا ایــن جمــات تمــام کنــد کــه از 
ــا  ــازی ه ــیه س ــدارد و حاش ــی ن ــی ترس حواش
ــه  ــد ک ــی دان ــداز م ــک دســت ان را در حــد ی
ــه از  ــدون هزین ــز ب ــک ترم ــا ی ــوان ب ــی ت م
ــد  ــدی بگوی ــا لبخن ــا ب ــرد ت ــور ک ــا عب آنه
کــه ایــن حواشــی خیلــی هــم نگــران 

کننــده نیســتند!

ــتان را  ــتاندار لرس ــه اس ــی ک lجمات
ــرد ــرم ک دلگ

ــه  از اســتاندار راجــع بــه جمــات دلگــرم کننــده و ب
ــه  ــی ک ــیم، جمات ــی پرس ــال 93 م ــی س یادماندن
ــه در  ــن مدیریــت ارشــد اســتان ب خســتگی را از ت
کــرده اســت، بــا کمــی تامــل مــی گویــد کــه البته 
ــی  ایــن طــور حرفهــا را خــودش نبایــد بگویــد ول
اصــرار مــی کنیــم تــا چنــد جملــه ای کــه بازونــد 

ــم. ــدا کنی ــت را پی ــر ذوق آورده اس را س
اول حرفهایــش از دلگرمــی هایــی کــه از حــرف های 
مــردم گرفتــه اســت مــی گویــد، لرســتانی هایــی که 
چــه در داخــل اســتان از شــهر و روســتایش گرفتــه و 
چه در خــارج اســتان از بازوند و امیــدواری به کارهایش 
گفتــه انــد. بعــد از آن ســراغ جمــات آیــت اهلل 
آملــی الریجانــی رئیــس قــوه قضائیــه و دکتــر 

گفتگـــــــــو
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ــی  ــور م ــس جمه ــاون اول رئی ــری مع جهانگی
رود کــه از ســخت کوشــی هــای بازونــد 
حــرف بــه میــان آورده انــد تــا بــرای اســتاندار 

ــود. ــی ش دلگرم
ــورد  ــد در م ــه بازون ــی ک lهمــه حرفهای

ــات گفــت انتصاب
و امــا بخــش بعــدی ســواالتمان را بــه موضــوع 
ــتان  ــه در اس ــات صــورت گرفت ــی انتصاب جنجال
اختصــاص مــی دهیــم، موضوعــی کــه همــواره 
ــد  ــت ارش ــه مدیری ــبت ب ــا نس ــی از نقده بخش

اســتان بــه آن مرتبــط بــوده اســت و هــر کســی 
بــه زعــم خــود نقــدی را بــر ایــن حــوزه مطــرح 

مــی کنــد.
اول از بازونــد مــی پرســیم چقــدر انتقــادات 
صــورت گرفتــه از خــودش را در زمینــه انتصابات 
وارد مــی دانــد و اصــا از جابجایــی هــای 
صــورت گرفتــه چقــدر راضــی اســت. کمــی فکر 
ــا همــان اصطــاح  ــد و حرفهایــش را ب مــی کن
ــد. ــی کن ــاز م ــری« آغ ــه گ ــر مطالب ــی »فق قبل
ــال  ــا دنب ــه بعضــی ه ــد اســت ک اســتاندار معتق
ــرای  ــی را ب ــت و مقام ــه پس ــتند ک ــن هس ای
خودشــان بگیرنــد و بعــد از اینکــه بــه هــر دلیلی 
ــک  ــود »ی ــی ش ــا داده نم ــه آنه ــت ب ــن پس ای
ــا  ــد و حاشــیه ه ــی کنن کاغ و چهــل کاغ« م

ــود. ــی ش ــروع م ــا ش ــن ج از همی
ــز  ــه چی ــات هم ــد: در انتصاب ــی گوی ــتاندار م اس
ــتقیم  ــور مس ــه ط ــه ب ــت ک ــا نیس ــت م دس
ــخص را  ــان ش ــه ف ــم ک ــری کنی ــم گی تصمی
ــوع  ــن موض ــم و ای ــرار دهی ــت ق ــان پس در ف
ــه هــا تابــع نظــرات افــراد  ــه ویــژه در وزارتخان ب

ــت. ــی اس مختلف
بازونــد بــا یــادآوری اینکــه دولــت دکتــر روحانی 
ــی را در  ــائل قانون ــه مس ــت ک ــن اس ــال ای دنب
ــه  ــور نیســت ک ــد و اینط ــت کن ــات رعای انتصاب
اگــر کســی شــرایط الزم را نداشــته باشــد پســت 
بگیــرد ادامــه مــی دهــد: در برخــی وزارتخانــه ها 
ــی از  ــود دارد و برخ ــی وج ــت های ــم محدودی ه
ســازمان هــا و وزارتخانــه هــا اعتقــاد دارنــد کــه 
ــی از  ــد نیروهای ــتانی بای ــای اس ــرای پســت ه ب

ــود. ــی ش ــازمان معرف درون س
جملــه جمــع بنــدی حرفهــای بازونــد این اســت 
کــه همیشــه محدودیــت هایــی وجــود دارد کــه 

آدم بــه ایــده آل مــورد نظــر خــودش نرســد!

ــره  ــودش نم ــات خ ــه انتصاب ــد ب lبازون
ــداد ن

اســتاندار البتــه معتقد اســت کــه یکســری از انتصاب 
هــای صــورت گرفتــه خــوب و راضی کننــده بــوده و 
البتــه در برخــی از مــوارد هــم نظــرش تامین نشــده و 

بیشــتر آســیب هــا هــم از همیــن حــوزه ها اســت.
ــه  ــودش در زمین ــه خ ــه ب ــم ک ــی خواه ــد م از بازون
ــات نمــره بدهــد  تغییــرات صــورت گرفتــه و انتصاب
کــه البتــه قاطعانــه بــه درخواســت مــا جــواب منفــی 
مــی دهد و مــی گویــد کــه نمــی خواهــد در ایــن 
زمینــه بــه خــودش نمــره بدهــد تــا جــای نمــره 
بــه عملکــردش را بــرای ارزیابــان منصــف خالی 

ــذارد. بگ
از انتصابــات ســواالت کوتــاه بــا جوابهــای کوتــاه 
مــی پرســیم. مــی پرســیم از چنــد تــا از انتصابات 
ــدون  ــت، ب ــده اس ــیمان ش ــه پش ــورت گرفت ص
ــود  ــی وج ــا مدیران ــه قطع ــد ک ــی گوی ــل م تام
ــی  ــا پشــیمان شــده ول ــه از انتصــاب آنه دارد ک

ــاد نیســت. تعدادشــان زی
بازونــد در ادامــه حرفایــش بــا یــادآوری 
از  کــه  مدیرانــی  تعــداد  البتــه  اینکــه 
ــتند،  ــاد هس ــت زی ــی اس ــا راض ــاب آنه انتص
ــا  ــی از آنه ــازه بعض ــد ت ــی گوی ــده م ــا خن ب
»خیلــی هــم خــوب هســتند! اســتاندار معتقــد 
ــر  ــتر از ه ــش بیش ــاب های ــه در انتص ــت ک اس
ــه  ــتان توج ــعه اس ــازندگی و توس ــه س ــزی ب چی
کــرده و اینکــه ایــن مدیــر چقــدر مــی توانــد در 
ایــن مســیر نقــش داشــته باشــد و البتــه تصریــح 
مــی کنــد کــه بــه طــور قطــع مدیــر مــورد نظــر 
بایــد بــه برنامــه هــای دولــت هــم اعتقاد داشــته 

ــد. باش
ــر مــی شــود  ــات عمیــق ت وقتــی بحــث انتصاب
ــد  ــی کن ــدا م ــخ« پی ــان »بی ــول خودم ــه ق و ب
ســواالت بــدون جواب هــم زیادتــر مــی شــود. 
از بازونــد مــی خواهیــم پرحاشــیه تریــن و 
ــد،  ــش را بگوی ــاب های ــن انتص ــه تری پرهزین
بــا سیاســت از زیــر پاســخگویی بــه ایــن 
ــه  ــد ک ــت بگوی ــا در نهای ــی رود ت ســوال در م
هــم پرحاشــیه تریــن انتصــاب را داریــم و هــم 
ــه ای  ــی عاق ــاب، ول ــازترین انتص ــه س هزین
ــران را مطــرح کنــد. ــام ایــن مدی ــدارد کــه ن ن
از بازونــد مــی پرســیم تــا بــه حــال در جریــان 
ــد از  ــه نتوان ــت ک ــده اس ــش آم ــات، پی انتصاب
ــد و در  ــاع کن ــودش دف ــنهادی خ ــر پیش مدی
ــروز حســرت آن  ــت منصــوب نشــود و ام نهای
ــه ســواالت دارای جــواب  ــل بقی را بخــورد. مث
ــه  ــم قاطعان ــا ه ــد اینج ــه« بازون ــی، »ن منف
اســت چــرا کــه معتقــد اســت همــواره از 
مدیــران پیشــنهادی اش دفــاع نهایــی را 
ــه  ــت وزارتخان ــن اس ــی ممک ــام داده ول انج

ــد. ــرده باش ــول نک قب
ــه مدیــری  ــوط ب ــی جــواب بعــدی مرب ســوال ب
ــل  ــه خاطــرش در مقاب ــد ب مــی شــود کــه بازون
ــی  ــتاندار م ــت. اس ــتاده اس ــدان ایس ــه منتق هم
ــه  ــی ک ــا جای ــوده ت ــن کســی ب ــه چنی ــد ک گوی
بــرای انتصابــش بــه رغــم شــش مــاه مخالفــت 
وزیــر پافشــاری کــرده اســت، ولــی نمــی خواهد 
ــن  ــا ای ــاورد ت ــان بی ــه می ــر را ب ــن مدی ــام ای ن
ــه  ــوالهای »نیم ــه س ــع بقی ــه جم ــم ب ســوال ه

ــدد. ــواب« بپیون ج

lمنتظــر یــک عذرخواهــی در ســال 94 
باشــید!

از بازونــد مــی پرســیم جســارت آن را دارد کــه به 
خاطــر انتصــاب اشــتباهش عذرخواهــی کــرده و 
ــح  ــا صری ــد. کام ــار کن ــف را برکن ــر ضعی مدی
ــن کار را  ــا ای ــه، حتم ــه بل ــد ک ــی ده ــواب م ج
خواهــد کــرد. تــازه خیلــی محرمانــه مــی گویــد 

ــم  ــی ه ــن اتفاق ــن زودی چنی ــه همی ــاید ب ش
ــی  ــه م ــش را اینگون ــده حرفهای ــا خن ــد و ب بیفت
بنــدد: در ســال 94 منتظــر چنیــن اتفاقی باشــید!
ــم  ــف و ک ــران ضعی ــا مدی ــد ب ــورد بازون از برخ
ــه  ــه در گام اول ب ــد ک ــا بگوی ــی پرســیم ت کار م
ــه  ــا ب ــد پ ــا بتوانن ــران فرصــت مــی دهــد ت مدی
پــای تیــم اجرایــی اســتان حرکــت کننــد و اگــر 
ــا شــرایط کاری وفــق  ــد خــود را ب ــری نتوان مدی

ــد| ــر مــی افت ــه فکــر تغیی دهــد آن وقــت ب

ــهم  ــه س ــتان ب ــتاندار لرس ــه« اس l«ن
ــا ــی ه خواه

ــه »ســهم  ــودن ب ــل ب ــه ســوال قائ ــد ب پاســخ بازون
خواهــی« در انتصابــات نیــز یــک »نــه« قاطــع دیگر 
اســت تــا اســتاندار بگوید کــه »اصــا« و »ابــدا« قائل 
بــه چنین ســهمی خواهــی هایــی نبــوده و نیســت و 
اگــر بدانــد مدیــری توانایــی کمک به توســعه اســتان 
ــرای  ــول دارد ب ــت را قب ــه هــای دول را داشــته و برنام

گرفتــن پســت او را معرفــی مــی کنــد.

ــی  ــر تحمیل ــتم مدی ــد: در سیس lبازون
ــدارم ن

اســتاندار در ادامــه ایــن پرســش و پاســخ هــای کوتــاه 
ــردد شــاید 30  ــب برگ ــه عق ــر ب ــه اگ ــد ک ــی گوی م
درصــد انتصابهای صــورت گرفتــه را انجام نمــی داده 
اســت ولــی تاکیــد مــی کنــد کــه در سیســتم مدیــر 
»تحمیلــی« نــدارد و همــه را در نهایت خــودش تایید 
کــرده اســت ولــو اینکــه آنهــا امــروز جــزو ایــن 
30 درصــد باشــند. بازونــد تاکیــد مــی کنــد کــه 
نمــی خواهــد گنــاه برخــی انتصــاب هــا را گردن 

ــدازد. دیگــران بین

بازوند معتقد است که 
باید از این »گذر« عبور 
کرد چرا که عبور از این 

مسیر اجتناب ناپذیر است 
و اضافه می کند: فقر 

مطالبه گری ناشی از این 
است که برخی منافع 

شخصی را به منافع مردم 
ترجیح می دهند و این 
یک آفت برای توسعه 

استان است|

از اســتاندار مــی پرســیم اگــر هیــچ کســی، 
چیــزی و قانونــی او را بــرای انتصــاب مدیرانــش 
محــدود نکنــد تیــم انتخابــی او بــا تیــم کنونــی 
ــتر  ــد بیش ــی خواه ــا م ــه دارد؟ از م ــدر فاصل چق
ــه  ــا بگوئیــم فاصل ســوالمان را توضیــح دهیــم ت
ــدر  ــد چق ــای بازون ــده آل ه ــا ای ــی ب ــم کنون تی

ــی  ــد م ــی کن ــر م ــی فک ــتاندار کم ــت؟ اس اس
گویــد قطعــا فاصلــه قابــل توجهــی دارد چــرا که 
ــت  ــا محدودی ــه ه ــژه در وزارتخان ــه وی گاهــی ب
هــا خیلــی تاثیرگــذار اســت چــرا کــه گروهــی در 

ــد. ــا نقــش دارن انتصــاب ه
ســوال بعــدی راجــع به برخــی نقدهایی اســت کــه در 
آنهــا گاه مطــرح مــی شــود کــه برخــی اعضــای تیم 
مدیریتــی اســتان پــا بــه پــای اســتاندار نمــی تواننــد 
حرکــت کننــد. بازونــد چنــدان ایــن تحلیــل را قبــول 
ــان وی  ــران و معاون ــه مدی ــت ک ــد اس ــدارد و معتق ن
زحمــت زیــادی می کشــند و با تکه کام همیشــگی 
»خــدا وکیلــی« پــای شــب و روز وقــت گذاشــتن آنها 

قســم هــم مــی خــورد.
اســتاندار ادامــه مــی دهــد کــه بــه دور از انصاف اســت 
اگــر بگوئیــم تیــم مدیریتــی اســتان کــم کاری مــی 
کننــد و البته قبــول دارد که کار عنصر توســعه اســت و 
همه بایــد ایــن عنصر را ســر لوحــه فعالیت هایشــان 

ــرار دهند. ق

lکمــک کنیــد توســعه در عمــق اتفــاق 
بیفتد

نکتــه آخــر در بخــش ســواالت مرتبــط بــا انتصابات 
توصیــه و پاســخ بازونــد بــه منتقدانــش در 
ــارات  ــادآوری عب ــا ی ــت، او ب ــوزه اس ــن ح ای
همیشــگی اش کــه توســعه بایــد منافــع مــردم 
را تامیــن کنــد و اگــر نکنــد یــک توســعه 
ســطحی اســت کــه رضایتمنــدی کوتــاه مــدت 
ــد  ــدان بای ــد: منتق ــال دارد، مــی گوی ــه دنب را ب
ــال  ــه دنب ــد ک ــوع بردارن ــن موض ــت از ای دس
ــه  ــرا ک ــند چ ــدت باش ــاه م ــدی کوت رضایتمن
اگــر دنبــال منافــع مــردم هســتند بایــد کمــک 

ــد. ــاق بیفت ــق اتف ــعه در عم ــه توس ــد ک کنن
اســتاندار ادامــه مــی دهــد: اینکــه گاهــی مــی گویند 
اســتان را بــا بیــل و کلنــگ توســعه دهیــم و گروهی 
ــد، اینهــا هــم  ــد را تشــویق مــی کنن ــن رون هــم ای

توســعه هــای زودگــذر و ســطحی اســت.
بازوند معتقد است که توسعه عمیق نیازمند یکسری هزینه ها 
بــوده و می گوید: منتقدان هم بیایند کمک کننــد تا این هزینه 

ها پرداخت شــود و توســعه صورت بگیرد.
وی از منتقــدان مــی خواهــد بــه ایــن ســوال پاســخ 
دهنــد که چــرا طی ســی و چند ســال گذشــته در اســتانی 
با ایــن همه ظرفیــت و مزیت توســعه ای رخ نــداده اســت و 
مــی خواهــد که دنبــال این حلقه مفقــوده بگردنــد که البته 
معتقد اســت که ســرنخ ماجــرا را مــی تــوان در مدیریتی که 

بر سیســتم گذشــته حاکم بــوده پیدا کــرد.
اســتاندار بین منتقــدان منصف و افــرادی کــه به نیت 
تخریب نســبت به طــرح مســائل مختلف اقــدام می 
کننــد نیــز دیــواری مــی کشــد و یــادآور می شــود که 
ایــن افراد گروهی هســتند کــه مــردم و جامعه آنهــا را 
خــوب می شناســند و دنبال منافع و پســت خودشــان 
ــد کــه هیــچ گاه  ــادآوری مــی کن ــه ی هســتند و البت

تســلیم ایــن افــراد نخواهد شــد.

گفتگـــــــــو
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گــزارش ویــژه

بخش جامعه ایران در شماره دوم مزین به نام و یاد شهداست. وقتی جاده کرج - هشتگرد را طی می کنی رمپ خروجی سهیله 
محلی است که می توانی به روستای شهید  پروراغالن تپه بروی. روستایی که در دوران دفاع مقدس بیش از ۲۵ شهید تقدیم 

انقالب اسالمی کرد.در این روستا سراغ 3 خواهری رتیم که 6 شهید تقدیم ایران کردند و به احترامشان تمام قد می ایستیم.
اما در این بخش به سراغ سوژه های محیط زیستی، کم آبی،آلودگی هوا و... نیز رفته ایم. 

l مشکالت کم آبی و قطعی آب مربوط به امروز و این ماه و این سال نیست؛ سال ها است که مشکالت کم آبی و بی آبی وارد 
زندگی مردم شده است و مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند ولی امسال جدی تر شده است.مشکالت کم آبی و قطعی آب 
تنها مربوط به استان بوشهر و حتی استان های جنوبی و یا استان های خشک نیست بلکه خوش آب ترین استان های کشور نیز هم 

اکنون با این مشکالت دست و پنجه نرم می کنند اما در این شماره به سراغ بوشهر رفته ایم
l برای داشتن هوای پاک و شهری توسعه یافته همواره عدم استفاده از وسایل نقلیه شخصی و در مقابل تقویت و نوسازی 
خدمات حمل و نقل عمومی مورد تاکید بوده است.این روزها تبریز و گیالن با معضل جدی در زمینه حمل و نقل عمومی مواجه 

است که در دو گزارش به این معضل پرداختیم.
l اردوگاه تکریت ۱۱ از جمله اردوگاه هایی بود که به دلیل شرایط بسیار سخت و عدم وجود امکانات و همچنین شکنجه های 
روحی و روانی فراوان در بین اسرا از آن به عنوان »اردوگاه وحشت« یاد می شد.بسیاری از رزمندگان اسالم که در این اردوگاه 
اسیر بودند هیچ گاه تا آخرین روز آزاد سازی نامشان در فهرست صلیب سرخ ثبت نشد و خانواده های آنها و جمهوری 
اسالمی ایران تا پایان جنگ از زنده بودن آنها خبری نداشت.در این شماره سری زدیم به اسرای خراسانی تا از اسارت در 

بگویند. تکریت 
l جاد ه تهران - مشهد قربانگاه حیات وحش. این جمله را با این فرض بخوانید که  ۵ درصد جمعیت یوز سمنان تلف شده 

است. ربط این دو گزاره به یکدیگر را در گزارشی با همین عنوان بخوانید.
l اما یکی از جنجالی ترین گزارش های این شماره مربوط به نوجوان ۱3 ساله کرمانی است که این روزها تجربه پدر شدن را 
پشت سر می گذارد. این جوان ۱3 ساله به عنوان کم سن ترین پدر ایران شناخته می شود . پسری ۱3 ساله ای که خود هنوز باید 

شور و شر کودکی را در سر داشته باشد اما زیر بار فشارهای زندگی کمر خم کرده است.
l سراب نیلوفر به عنوان یک اثر ملی در استان کرمانشاه به دلیل خشکسالی های پیاپی و بهره برداری بی رویه کشاورزان به 

یک بستر خشک و نیمه جان تبدیل شده است. گزارش ما را از وضعیت این سراب نیلوفرانه در این شماره می خوانید.
l محیط بانی با دستان خالی درارتفاع ۴هزارمتری شاید یکی از جذاب ترین گزارش های این شماره ما باشد که خواندنش را 

به شما توصیه می کنیم.
l  در این شماره سری هم زدیم به روستای الش و مشکالت دانش آموزان روستای الش از توابع بخش چاروسای شهرستان 

. یه کهگیلو
l  در اخر هم از معضل مهاجرت از روستا به شهر و از شهر به شهر دیگر می گوییم و مبدامان استان یزد است.

جامعـه ایـــران
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وقتــی جــاده کــرج - هشــتگرد را طــی می کنــی رمــپ 
خروجی ســهیله محلی اســت کــه می توانــی به روســتای 
شــهید  پروراغان تپــه بــروی. روســتایی کــه در دوران دفاع 
مقــدس بیــش از 25 شــهید تقدیم انقــاب اســامی کرد.

وقتــی ســراغ مــادر شــهیدان فیــروز فــاح را گرفتم گفتند 
کدامش را می خواهی گفتم مادر دو شــهید گفتند اینها ســه 
خواهرنــد، هر ســه مادر شــهید و هــر کدام دو شــهید تقدیم 
انقــاب اســامی کردنــد. بــاورم نمی شــد ســه خواهر هر 

کدام دو شــهید.

lدیر آمدی......
درب اولیــن منــزل را زدم آقایــی جلــوی درب آمد انگار 
کشــاورز بود و همزمــان بــا ورود من قصد خــروج از منزل 
را داشــت. از او پرســیدم می خواهــم با مادرتان گفتگو کنم؛ 
حــاج خانــم حبیبــه فیــروز فــاح. او چند لحظــه مکث 
کــرد و گفــت دو ســال دیر آمــدی مــادرم به رحمــت خدا 

رفتــه و مزارش کنــار برادران شــهیدم اســت.
راســت می گفــت مــن دیــر آمــدم بافاصلــه ســراغ 
خاله هایــش را گرفتم. او گفت: امروز پنجشــنبه اســت 
می توانــی بــه گلــزار شــهدای روســتا بــروی و آنهــا را 

آنجا ببینــی. خوشــحال شــدم.
زمیــن هــای کشــاورزی اطــراف مــزار شــهدا در واقــع 
ــودم.  ــود کــه هنــگام آمــدن دیــده ب ورودی روســتا ب
بــرای رفتــن بــه آنجــا دیگــر نیــازی بــه پــرس  و جــو 
نبــود، فاصلــه کمــی بــا روســتا داشــت، محوطــه ای 
کوچک کــه مقبــره شــهدا از دور معلــوم بود، تعــدادی 
از مــردم در کنــار قبــور مشــغول قرائــت فاتحــه بودند 
ســراغ خانم ســالخورده ای کــه برای شستشــوی قبور 
ظــرف بــه دســت در کنار شــیرآب منتظــر بــود، رفتم. 
او مــرا صــاف بــرد کنــار شــش مــزار کــه اســامی آنان 

را پیــش از آن در بنیــاد شــهید دیــده بــودم.
جوانــان رشــیدی کــه آن روزهــا در مقابــل دشــمن تا 
دنــدان مســلح رفتنــد و حماســه آفریدنــد و امــروز مــا 

چقــدر در آرامــش هســتیم...

lاز اغــان تپــه تــا جزیــره مینــو و 
و... کردســتان 

راســتی این روســتا کجــا و جزیــره مجنون کجــا. این 
روســتا کجــا و کردســتان کجــا، این روســتا کجــا و ... 
.ایــن کجــا، کجاهــا تــوی فکــر مــن بــود و نگاهــم 
به مــزار شــهدا. شــهید معصوم نیــک رنجبر، شــهید 
ــه  ــش حبیب ــادر مرحوم ــر و م ــک رنجب ــد نی صم
ــدی و  ــرت درآم ــرانجام، از حس ــاح. س ــروز ف فی
کنــار فرزندانــت در بهشــت قــدم می زنــی. خــوش 

بــه ســعادتت. کاش می شــد ازت می پرســیدم چــرا 
ــود را  ــد خ ــدام دو فرزن ــر ک ــر، ه ــه خواه ــما س ش

راهــی جبهــه کردیــد.
هرچــه ســعی کــردم دو خواهر دیگــر را بیابیــم، موفق 
نشــدم و اثــری از آنهــا نبــود. ســئوال های تــو ذهنــم 
انــگار می خواســت بی پاســخ بمانــد. بایــد روزی دیگر 

بیایــم. خبــری از دو مادر شــهید نشــد.
از متولــی مزارســتان پرســیدم »مــادران بزرگــوا  ایــن 
شــهیدان احتمــال دارد ایــن هفتــه بــه کنــار فرزنــد 
شهیدشــان نیاینــد؟« گفــت »محــال اســت خانــم، 
حاجیــه خانــم فیــروز فــاح در بــرف و بــاران، هــوای 
ســرد و یخبنــدان کنــار مــزار پســران شــهیدش آمده 
امــروز هــم می آیــد، نگــران نبــاش شــما خیلــی زود 

ــد.« آمدی

ــا را از  ــاع آن دنی ــد اوض ــی ش lکاش م
ــید ــا پرس ــرخاله ه پس

پیرمــرد آنقــدر مطمئن بــود کــه به من گفــت منتظر 
بــاش آنهــا حتمــا می آینــد. رفتــم ســراغ مــزار چهــار 
شــهید دیگــر کــه بــا هــم پســرخاله بودنــد. راســتی 
کاش می شــد می توانســتیم اوضــاع آن دنیــا را از آنهــا 

بپرســیم، پســرخاله ها چــه می کننــد.....
پســر بــزرگ مرحوم حبیبه فیــروز فــاح بــا خاله هایش 
وارد آرامســتان شــد بــا جعبــه شــیرینی و گل هــای رز به 
دســت. از همان ابتدا از من عذرخواهی کرد و گفت: »خواســتم کارتان 
راه بیفتد نمی دانســتم برای خاله ها میهمان آمــده و امروز ســر وقت 
کنار شهیدان نیامدند. خودم رفتم تا با هم برای فاتحه خوانی بیائیم.«
بعد از احوالپرسی آنها از من خواستند بعد از قرائت فاتحه به منزل برویم 

و در آنجا گفتگو کنیم.
نیم ســاعتی را مــادران شــهدا کنــار فرزندان شهیدشــان 
بــه قرائت فاتحه و قــرآن و زمزمه پرداختنــد و من هــم از آنان 
دور شــدم تــا آنهــا راحــت حرف های خصوصــی خــود را به 
فرزندانشــان بگویند. حاج خانم کبری فیروز فاح مادر شهیدان 
محمد و مســتعلی فیروز فاح اســت و حاج خانــم نازبانو فیروز 

فاح هم مادر شــهیدان ســلیمان و غامعلی خوشه کار.
وقتــی به منزل مــادر شــهیدان فیــروز فاح رفتــم خواهش 
کــردم تــا حاجیــه خانم کبــری فیــروز فــاح هــم حضور 
داشــته باشــند خانه کوچک روســتایی که عکس شهیدان 

مزین بخــش طاقچــه قدیــمی خانه بــود.
ــدوزی  ــا گل ــه ب ــه روی طاقچ ــفیدی ک ــواری س چل
یــک شــمع و گل و پروانــه آدم را مــی بــرد بــه خیلــی 
دوره های گذشــته کــه خبــری از چرخ هــای گل دوزی 
ــد  ــرا دی ــگاه م ــی ن ــم وقت ــه خان ــود.. حاجی ــروز نب ام
کــه دوختــه شــده بــه عکــس شــهیدان، بــه معرفی 

فرزنــدان شــهیدش پرداخــت.. »ســمت راســت 
مســتعلی و کوچیکه محمد که در عملیات آزاد ســازی 

خرمشــهر بــه شــهادت رســید.«

lخبــر شــهادت پســرم که آمــد خانــه را 
آب و جــارو کــردم

ــا  ــرای م ــری از مســتعلی ب ــود خب ــت ب ــی وق »خیل
نمی آمــد هرچــی نامــه می فرســتادیم جوابــی 
را  مــا  نامه هــای  پســت چی ها  نمی آمــد 
برمی گرداننــد، نگــران بــودم دلــم می گفت مســتعلی 
دیگــه نمیــاد، شــب ها خوابــم نمی بــرد و یــک روز که 
بــرای کار کشــاورزی بــه بیــرون رفتــه بودیــم آقایــی 
آمــد ســرِزمین مــا و بــا پــدر محمــد شــروع کــرد بــه 
صحبت کــردن وقتــی بــه طرف پــدر محمــد حرکت 
کــردم آن آقــا رفــت. رنــگ و روی پــدر محمــد فــرق 
کــرده بــود، اشــک هایش را بــه زور گوشــه چشــمش 
ــه را  ــار  مزرع ــوی کن ــدام آب ج ــرد و م ــظ می ک حف
بــه صــورت خــود مــی زد تــا مــن متوجــه نشــوم کــه 
ــه کــه رســیدیم از  ــا خان ــد. ت ــر آوردن از مســتعلی خب
مــن ســئوال کــردن بــود و از او ســکوت... و بغضــش 
در منــزل ترکیــد و خبــر شــهادت مســتعلی را بــه من 
داد. شــروع کــردم منــزل را مرتــب و جــاروب کــردن، 
پســرم محمد از بیــرون که آمد ســئوال کــرد میهمان 
داریــم. گفتــم بلــه پســرم! داداشــت می آیــد، گفــت« 
پــس چــرا گریــه می کنــی، گفتــم او شــهید شــده...«
مــادر ایــن شــهید ادامــه مــی دهــد: »شــهید محمــد 
گوشــه در اتاق نشســت انــگار زانویش شکســت. نای 
بلند شــدن نداشــت. وقتی مســتعلی می خواســت به 
ــرود  ــم می خواســت همراهــش ب ــرود او ه ــه ب جبه
ولــی ســنش اجــازه نمــی داد و بــاز هــم مســتعلی بود 
ــد و هــر روز از  کــه او را وادار کــرد بمــان و محمــد مان
بــرادرش ســئوال می کــرد، تنهــا چیــزی کــه محمــد 
ــت  ــود کــه داداش نمی گــذارم خون ــن ب می گفــت ای
پایمــال شــود. بعــد از مدتــی محمــد هــم بــه جبهــه 

رفــت خیلــی مانــع نشــدم و رفــت و شــهید شــد.«

lفرزندانــم انتخــاب کردند و ســعادتمند 
شــدند

حــاج خانــم نازبانــو فیــروز فاح مادر شــهیدان ســلیمان 
ــدان  ــوم عکــس فرزن ــی خوشــه کار هــم آلب و غامعل

شــهیدش همــه چیــز و همــه خاطراتــش اســت.
ــم و  ــدن خرمشــهر رفت ــرای دی ــی ب ــد: »وقت او می گوی
ســنگرهای بچه هــا را در جبهه هــا دیــدم آنجــا بــود که 
من گریــه کــردم مــن از شــهید شــدن فرزندانــم دلخور 

نیســتم آنها راه خود را انتخاب کردند و ســعادتمند شــدند.
ــده اســت و ایــن معجــزه  ــرای همیشــه زن شــهید ب
ــوره  ــرآن داده در س ــه در ق ــده ای ک ــت. و وع ــدا اس خ
آل عمــران  »و ال تحســبن الذین قتلــوا فی ســبیل اهلل 

امواتــاً، بــل احیانــاً عنــد ربهــم ُیرزقــون.«
ــده اند  ــته ش ــدا کش ــه در راه خ ــانی ک ــد کس مپنداری
مردگاننــد بلکــه زندگانــی هســتند کــه نــزد 
پروردگارشــان روزی می خورند.خــوش بــه حــال آنــان 

که رفتنــد تــا امــروز جامعــه مــا ایمــن بماند.
ولــی جوانان قــدر این امنیت را باید بدانند. باید بدانند که شــهیدان 
بــرای مــا آبــرو آوردنــد و با بی حجابی و بی عفتی ســعی نکنیم  
پــای روی خــون آرمان هــای شــهیدانی بگذاریم که همه چیز 

خود را گذاشــتند تا ایــران و آبــرو بماند.«

lشــهیدم آنقــدر خــوب بــود که شــهید 
شــد...

مادر شــهیدان خوب حــرف می زد ســئوالی بــرای من 
نمانــده بــود وقتــی از هــر دو مــادر که خواهر هســتند 
دربــاره ویژگی هایی فرزندان شهیدشــان پرســیدم، در 
جامعــه در روســتا، اخــاق و رفتارشــان چگونــه بــود؟ 
یــک کلمه گفتنــد: »شــهیدان ما  آنقــدر خــوب بودند 
کــه شــهید شــدند.«و چــه عجیــب اســت زندگــی 

پــس از مــرگ ایــن پســرخاله هــا کنــار هــم.

lیاد این شعر افتادم:
خوشــا آنانکــه جانان می شناســند/ طریــق عشــق و ایمان 
می شناسند بســی گفتیم و گفتند از شــهیدان/ شــهیدان را 

ــهیدان می شناسند. ش
شــهدا اســوه ارزشــها و ایثار نو و خــون تــازه ای در رگهــا و مایه 
حیــات اجتماع  هســتند.  خدایــا! این چــه نوع مردنی اســت 
که بــه زندگانی حیات می بخشــد و موجــب دوام و اســتمرار 
حیــات بشــری اســت و چون نامشــان بــر زبــان رانده شــود 
جانهای مشــتاق به وجد مــی آینــد و روح های مــرده و لجن 
گرفته و زنــگار زده و ظلمانی و مخبث به ســتیز درمی آیند؟!
خدایــا ایــن چه نــوع مردنی اســت که طــراوت و ســرزندگی 
از آن می بــارد؟! در طــول تاریــخ انســانهای بســیاری آمده اند و 
رفته انــد ولــی گردشــان هم  پیدا نیســت.  شــهید و شــاهد 
همچنان ســراج راه ما هســتند که بیهوده نرویم و عمــر را به 
ناچیز دنیا نبازیم. مرد باشــیم همچو شــهید و مستحکم 
چــون بلــوط و اســتوار و ســربلند و آزاد. چون ســرو و رســم 
پاکبــازی و پاکدلی را از شــهید به ارمغــان ببریم و مــادران 
شــهید را نمــاد این ایثــار بدانیم کــه درود خــدا بــر مادرانی 
کــه این چنیــن فرزندانــی تربیــت کرده اند تــا امــروز مایه 

حیــات زندگان شــوند.

رقیه پروینی

قداست معنای مادر یادآور همه ایثار ها و تالش هایی است 
که این موجود برای آنچه در بطن خود پرورانده انجام 
می دهد. اما مادری که امروز می خواهم برای شما بگویم 
ــه  متفاوت با همه نوشته هاست. قصــه مــادران شــهدا؛ ب
ــل  ــا نس ــود ت ــته ش ــه و نگاش ــد گفت ــه بای ــی ک ــوان واقعیت عن

ــد. ــتند آن را درک کن ــون شهداس ــون خ ــه مدی ــروز ک ام
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سعید رضایی

و  آبی  کم  مشکالت 
قطعی آب تنها مربوط 
به استان بوشهر و حتی 
یا  و  جنوبی  استان های 
استان های خشک نیست 
ترین  بلکه خوش آب 
استان های کشور نیز هم اکنون با این مشکالت 
دست و پنجه نرم می کنند و به عنوان یکی از 
دغدغه های اساسی کشور مطرح است.

تب بی آبی به سراغ استان بوشهر می آید

احتمال کم آبی در تابستان

l احتمال کم آبی در تابستان
در حالــی کــه هنــوز در فصــل زمســتان 
آب  تامیــن  منابــع  از  بخشــی  هســتیم، 
اســتان بوشــهر رو بــه خشــکی مــی رود و بــا 
ــن  ــرای ای ــن شــرایط، تابســتانی ســخت ب ای

اســتان تصــور می شــود.
ــوط  ــی آب مرب ــی و قطع ــم آب ــکات ک مش
ــه امــروز و ایــن مــاه و ایــن ســال نیســت؛  ب
ســال ها اســت کــه مشــکات کم آبــی و 
ــردم شــده اســت و  ــی وارد زندگــی م ــی آب ب
ــد  ــرم می کنن ــا آن دســت و پنجــه ن ــردم ب م

ــت. ــده اس ــر ش ــال جدی ت ــی امس ول
در  زیــادی  چشــمه های  و  رودخانه هــا 
سال هــای اخیــر خشــک شــده اند و یــا 
ــی در  ــد نزول ــن رون ــده اند و ای ــم آب ش ک
منابــع آب را هــر ســاله شــاهد هســتیم 
کــه کــم کــم شــیب تندتــری نیــز بــه 

می گیــرد. خــود 
امســال و در حالــی کــه هنــوز در فصــل 
منابــع  از  بخشــی  هســتیم،  زمســتان 
در  واقــع  بوشــهر  اســتان  آب  تامیــن 
ــی رود و  ــکی م ــه خش ــارس رو ب ــتان ف اس
ــرای  ــخت ب ــتانی س ــرایط، تابس ــن ش ــا ای ب

می شــود. تصــور  اســتان  ایــن 

در حالــی کــه هــم اکنــون مــی بایســتی منابــع 
ــه  ــر از آب باشــد و روز ب ــا پ ــر و ســدهای م آبگی
ــر حجــم آنهــا افــزوده شــود، برعکــس  روز ب
شــاهد کاهــش ذخایــر پشــت ســدها هســتیم 
و مشــکاتی کــه پشــت ایــن کم آبی هــا 

پدیــد می آیــد.

lکاهــش منابــع آبی اســتان بوشــهر/ 
شــرایط ســختی پیــش رو داریم

مدیرعامــل آب و فاضاب شــهری اســتان بوشــهر 
اظهــار داشــت: تقریبــا اغلــب آب مــورد نیاز اســتان 
ــود  ــن می ش ــاور تامی ــتان های مج ــهر از اس بوش
و ایــن موضــوع همــواره بــه عنــوان یکــی از 

ــت. ــرح اس ــا مط ــای م دغدغه ه
کیقبــاد یاکیــده اضافــه کــرد: بخشــی از آب اســتان 
بوشــهر از خــط کازرون تامیــن می شــود کــه ایــن 
ــرو  ــدید روب ــا کاهــش ش ــال حاضــر ب ــط در ح خ
شــده اســت و ایــن موضــوع باعــث مــی شــود تــا 
از االن بــه بعــد شــرایط ســختی را داشــته باشــیم.

وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه امســال 
میــزان بارندگی هــا کاهــش یافتــه اســت 
ــا  ــم، تنه ــار داری ــری را در اختی ــی کمت ــع آب و مناب
راهــی کــه می توانیــم از ایــن بحــران عبــور کنیــم، 
همــکاری مــردم در شــیوه مناســب مصرف اســت.
مدیرعامــل آب و فاضــاب شــهری اســتان 
بوشــهر تاکیــد کــرد: توزیــع مناســب آب 
یکــی از راهکارهــای مناســب در مدیریــت آب 
اســت و بایــد تــاش کنیــم تــا آب کمتــری را 
در خطــوط هــدر دهیــم کــه نیــاز بــه بازســازی 
شــبکه ها اســت و ایــن موضــوع نیازمنــد 

ــت. ــی اس ــیار باالی ــارات بس اعتب
وی تاکیــد کــرد: فصــل تابســتان بــا مشــکاتی 
در زمینــه آب روبــرو هســتیم کــه بایــد تــاش 
ــی  ــع آب ــتفاده را از مناب ــن اس ــا بهتری ــود ت ش
داشــته باشــیم و حداکثــر صرفه جویــی در 

ــود. ــام ش ــرف آب انج مص

انشــعاب های  و  بــاال  lهدررفــت 
غیرمجــاز از عوامــل مشــکات آب
ــتایی اســتان  ــل آب و فاضــاب روس ــر عام مدی
ــختی از  ــال س ــت: س ــار داش ــز اظه ــهر نی بوش
نظــر کم آبــی در پیــش داریــم و بــرای اینکــه در 
ســال آینــده چالش هــای کمتــری داشــته باشــیم 
بایــد مدیریــت مصــرف و توزیــع را بــه خوبــی در 

دســتور کار قــرار دهیــم.
روح اهلل طاهریان پــور ایجــاد آبشــیرین کــن 
ــوان  ــه عن ــی را ب ــل دالک ــد مث ــدهای جدی و س
ــم  ــکات ک ــع مش ــای رف ــی از راه حل ه بخش
ــزود: در  ــرد و اف ــوان ک ــهر عن ــتان بوش ــی اس آب
بخــش آب روســتایی شــاهد فرســودگی بــاالی 
خطــوط آبرســانی هســتیم و کیفیــت مطلوبی در 

ــه شــاهد نیســتیم. ــن زمین ای
ــتان  ــدی آب در اس ــت 38 درص ــه هدررف وی ب
بوشــهر اشــاره کــرد و خاطرنشــان ســاخت: 
متاســفانه هدررفت آب در اســتان بوشــهر بســیار 
ــادی در  ــر زی ــوع تاثی ــن موض ــت و ای ــاال اس ب
مشــکات آب دارد و مــا تــاش داریــم تــا ایــن 
ــه  ــال ب ــه امس ــم ک ــش دهی ــت را کاه هدررف

ــت. ــش یاف ــد کاه ــزان دو درص می

ــیرین کن  ــات آب ش ــاد تاسیس lایج
ــن آب ــرای تامی ب

ــتان  ــتایی اس ــاب روس ــل آب و فاض ــر عام مدی
بوشــهر افــزود: یکــی از راهکارهــای تامیــن 
آب بــرای اســتان بوشــهر، ایجــاد تاسیســات 
ــات  ــده عملی ــال آین ــه س ــت ک ــیرین کن اس آبش
ســاخت ســه پرووژه آبشــیرین کــن در روســتاهای 

اســتان بوشــهر آغــاز می شــود.
وی اضافــه کــرد: یکــی دیگــر از چالش هــای آب بــه 
ــه از  ــژه در روســتاها، توســعه خانه باغ هــا اســت ک وی
اب خانگــی برای مصارف کشــاورزی و فضای ســبز و 
کشــت صیفی جــات اســتفاده می کننــد کــه پیگیری 

ویــژه ای بــرای ســاماندهی ایــن موضــوع داریــم.

ــعاب  ــزار انش ــدود دو ه ــه ح ــان اینک ــا بی وی ب
غیرمجــاز در ســطح روســتاهای اســتان بوشــهر 
ــده پلیــس آب در  ــد کــرد: ســال آین ــم، تاکی داری
ــا نســبت  ــدازی می شــود ت ــتان بوشــهر راه ان اس
بــه شناســایی و برخــورد بــا انشــعاب های 

ــد. ــدام کن ــاز اق غیرمج

lخدا به داد تابستانمان برسد
اکنــون در فصــل زمســتان هســتیم و هنــوز 
ــد  ــق دارن ــتان رم ــی اس ــع آب ــمه ها و مناب چش
ولــی انــگار تــب بــی آبــی بــه ســراغ آنهــا آمــده 
اســت و دوری نخواهــد پائیــد کــه ایــن بیمــاری 

ــود. ــهر ش ــتان بوش ــر آب اس گریبانگی
با این شــرایط تابســتانی بســیار ســخت برای اســتان 
بوشــهر پیــش بینــی مــی شــود کــه در ایــن شــرایط 
هیــچ کــس بــه انــدازه خــود مــردم اســتان نمی توانــد 

در عبــور از ایــن بحــران بــه مــردم کمــک کنــد.
ــا  ــد و ب ــم دهن ــه ه ــاری ب ــد دســت ی ــه بای هم
رعایت حــال خــود و دیگــران، اســتفاده مناســبی از 
آب داشــته باشــند و در یــک کام، بایــد قــدر ایــن 
آبــی را کــه داریــم بــه خوبــی بدانیــم و همــه بایــد 
ــا  ــت و ب ــدی اس ــکل آب ج ــه مش ــم ک درک کنی

مصرفــی بهینــه از ایــن شــرایط عبورکنیــم.
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برای داشتن هوای پاک 
و شهری توسعه یافته 
همواره عدم استفاده 
از وسایل نقلیه شخصی 
تقویت  مقابل  در  و 
خدمات  نوسازی  و 
عمومی  نقل  و  حمل 
مورد تاکید بوده است. این روزها تبریز 
با معضل جدی در زمینه حمل و نقل 
عمومی مواجه است به گونه ای که به 
دلیل کافی نبودن وسایل نقلیه عمومی 
و طوالنی شدن افتتاح مترو، مردم شهر 
تبریز شاید رضایت چندانی از وضع حمل و 

نقل عمومی این شهر نداشته باشند.

فائزه زنجانی

روایتی از حمل و نقل در آذربایجان شرقی

مترو تبریز همچنان زمین گیر

lمســئوالن بــه حمــل و نقــل عمومــی 
شــهر رســیدگی کننــد

یکــی از شــهروندان تبریــزی بــا اشــاره بــه وضع 
حمــل و نقــل عمومــی شــهر گفــت: مشــکات 
ــده  ــث ش ــز باع ــی در تبری ــل عموم ــل و نق حم
ــل  ــا اتومبی ــح دهــم ب ــات ترجی ــا بســیاری اوق ت
ــد  ــازم مقص ــاده ع ــای پی ــی پ ــخصی و حت ش

ــوم. ش
ــات  ــی اوق ــه داد: گاه ــان زاده ادام ــین قرب حس
ــه  ــه عمومــی ب ــرای یــک وســیله نقلی انتظــار ب
قــدری طوالنــی مــی شــود کــه افــراد را  نســبت 
ــل  ــل ونق ــی حم ــایل عموم ــتفاده از وس ــه اس ب

ــد. ــی کن ــوس م مای
ــیاری از  ــر بس ــوی دیگ ــزود: از س ــان زاده اف قرب
وســایل حمــل و نقــل عمومــی تبریــز متاســفانه 
فرســوده شــده انــد، صندلــی برخــی اتوبــوس ها 
ــوده  ــا فرس ــوس ه ــا و اتوب ــی ه ــا دود تاکس و ی
بــودن وســایل را بــه خوبــی نشــان مــی دهنــد.
ــا بیــان اینکــه از مســئوالن مــی خواهیــم  وی ب
شــخصا ســوار ایــن وســایل شــده و شــرایط را از 
نزدیــک نظــاره گر باشــند، گفــت: مســئوالن باید 
توجــه ویــژه ای بــه حمــل و نقــل عمومی شــهر 
داشــته باشــند زیــرا بیشــتر مــردم روزانــه بــا ایــن 

وســایل ســروکار دارنــد.

ــال برای  ــارد ری lاختصــاص 600 میلی
بازســازی نــاوگان اتوبوســرانی در 

ــه 94 بودج
ــا  ــز ب ــز نی ــس شــورای اســامی شــهر تبری رئی
اشــاره بــه اهمیــت دادن ویــژه اعضــای شــورای 
ــل  ــاوگان حمــل و نق ــه موضــوع ن شــهر نســبت ب
گفــت: 480 میلیــارد تومــان از بودجه ســال آینــده برای 
پــروژه قطــار شــهری و نوســازی نــاوگان اتوبوســرانی  از 

طــرف شــهرداری تبریز پیشــنهاد شــده اســت.
شــهرام دبیــری ادامــه داد: از ایــن مبلــغ 420 میلیارد 
مربــوط بــه قطــار شــهری و 60 میلیــارد مربــوط به 

نوســازی ناوگان اتوبوســرانی اســت.
ــرای  ــی ب ــرایط خوب ــد ش ــه بای ــان اینک ــا بی وی ب
ــم  ــل فراه ــل و نق ــاوگان حم ــردم از ن ــتفاده م اس
ســازیم، گفــت: تمامــی مــردم روزانــه حداقل یکبــار با 
وســایل حمل و نقل ســروکار دارند و یکــی از مطالبات 
آن هــا توجــه ویــژه بــه این نــاوگان اســت که ایــن امر 
از چشــم اعضــای شــورای تبریــز دور نبــوده و در پــی 
تصویــب اعتبــار مــورد نیاز بــرای این بخش هســتیم.
دبیــری ادامــه داد: بایــد بــه فکــر تجهیــز وســایل 
ــر  ــن ام ــه ای ــیم ک ــی باش ــل عموم ــل و نق حم
ــهر  ــی ش ــل مشــکات ترافیک ــاز ح ــه س زمین

ــی شــود. ــز م نی

ــن  ــز ای ــا تجهی ــزود: ب ــس شــورای شــهر اف رئی
ــاهد  ــوان ش ــی ت ــه م ــر اینک ــاوه ب ــش ع بخ
ــره کــور مشــکات  ــود گ ــردم ب ــدی م رضایتمن

ــد. ــد ش ــاز خواه ــز ب ــهر نی ترافیکــی ش
ــه  ــن بودج ــاص ای ــه اختص ــان اینک ــا بی وی ب
ــود،  ــی ش ــز م ــوا نی ــی ه ــش آلودگ ــبب کاه س
ــاوگان حمــل و نقــل عمومــی  گفــت: توســعه ن
گام مناســبی بــرای کاهــش آلودگــی هــوا اســت 
کــه ایــن امــر اهمیــت نوســازی و بازســازی ایــن 

ــد. ــی کن ــدان م ــاوگان را صدچن ن

lنیــاز بــه نوســازی وســایل نقلیــه بــه 
خوبــی احســاس مــی شــود 

ــامی  ــورای اس ــو ش ــیری آذر، عض ــب ش حبی
شهــر تبریــز نیــز اظهــار داشــت: در طول شــورای 
دوره ســوم و چهــارم در حــوزه حمــل و نقــل تعــداد 
خودروهــا از 350 هــزار بــه هــزار و 758 هــزار 
خــودرو افزایــش یافتــه اســت کــه ایــن امــر تحول 

باالیــی را در ایــن حــوزه نشــان مــی دهــد.
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت نوســازی ایــن 
وســایل نقلیــه گفت: نیــاز بــه نوســازی ایــن خودروها 
ــی احســاس مــی شــود کــه شــورا در ایــن  ــه خوب ب

ــی دارد. ــه های خصــوص برنام
ــا  ــه داد: ب ــات شــهری ادام ــس کمیســیون خدم رئی
تخصیــص اعتبار مــورد نیــاز در بودجــه 94 به نــاوگان 
حمــل و نقــل عمومــی به طــور یقیــن شــاهد تحول 
ایــن وضع خواهیــم بــود و رضایتمندی شــهروندان در 

ایــن خصــوص افزایــش خواهــد یافــت.

ــه  ــوس هــای نوســازی شــده ب lاتوب
ــز وارد مــی  ــاوگان حمــل و نقــل تبری ن

شــوند
ــز و  مدیرعامــل شــرکت واحــد اتوبوســرانی تبری
ــه ورود دومیــن گــروه از  ــا اشــاره ب ــز ب حومــه نی
اتوبــوس هــای نوســازی شــده بــه نــاوگان حمل 
و نقــل عمومــی در آســتانه ســال جدیــد گفــت: در 
ــوده و در  ــت ب ــازی مثب ــد نوس ــر، رون ــال حاض ح
روزهــای پایانــی ســال شــاهد ورود ایــن خودروهــا 

بــه نــاوگان حمــل و نقلــی خواهیــم بــود.
ــدام  ــن اق ــه داد: ای ــان ادام ــمس اهلل فیروزی ش
مصــداق بــارز در اجــرای سیاســت هــای اقتصــاد 
مقاومتــی در حــوزه حمــل و نقــل عمومــی اســت 
ــه  ــه چرخ ــا ب ــوس ه ــن اتوب ــا ورود ای ــه ب ک
خدمــت شــاهد افزایــش اتوبــوس، کاهــش زمان 

انتظــار  مســافر و خــروج اتوبــوس های فرســوده 
ــود. ــم ب خواهی

وی اســتفاده از دانــش و تکنولــوژی تولیــد داخل، 
ــه هــا و جلوگیــری از هــدر رفــت  کاهــش هزین
ــازی  ــروژه نوس ــای پ ــه مزای ــرمایه را از جمل س
ــای  ــرد: ارتق ــح ک ــا دانســت و تصری ــوس ه اتوب
ســطح کمــی و کیفــی نــاوگان، کاهــش آســیب 
پذیــری از رونــد تغییــرات بــازار، اتــکا به ســرمایه 
ــر  ــور مدنظ ــروژه مذک ــی در پ ــای مل و ارزش ه

ــه اســت. قرارگرفت
مدیــر عامــل اتوبوســرانی شــهر افــزود: نوســازی 
اســتانداردهای  بــا  مطابــق  هــا  اتوبــوس 
ــا   ــاق ه ــه و اط ــده و بدن ــرا ش ــازان اج خودروس
ــده و  ــت کار ش ــند پاس ــورت س ــه ص ــا ب کام
رنــگ تمامــی اتوبــوس هــا نیز بــه صــورت کوره 
ای انجــام گرفتــه و در راســتای کاهــش آالینــده 
هــای زیســت محیطــی موتورهــای جدیــد روی 

اتوبــوس هــا نصــب شــده اســت.
وی تســریع در اجــرای پــروژه نوســازی اتوبــوس 
ــن  ــزود: ناظری ــت و اف ــم دانس ــیار مه ــا را بس ه
فنــی مهندســی و نیــروی کار ماهــر حــوزه فنــی 
ــرای  ــیدن ب ــرعت بخش ــت س ــرانی جه اتوبوس
اتمــام مراحــل کار بایــد تــاش خــود را  در حــوزه 

پشــتیبانی افزایــش دهنــد.
فیروزیــان ادامــه داد: ایــن شــرکت بــا توجــه بــه 
ــوان نیــروی کار ماهــر و فنــی توانســته اســت  ت
ــع  ــه از مناب ــتفاده بهین ــظ و اس ــرد حف ــا رویک ب
موجــود در دو ســال گذشــته تعــداد 71 دســتگاه 
اتوبــوس را بازســازی و بــه بهــره بــرداری رســاند.

مــردم  ســاله  چندیــن  lانتظــار 
متــرو افتتــاح  بــرای  تبریــزی 

یکــی دیگــر از وســایل نقلیــه ای کــه مــی توانــد 
ــع  ــه رف ــی ب ــک باالی ــی کم ــرایط کنون در ش
ــی  ــل عموم ــل و نق ــی و حم ــکات ترافیک مش
تبریــز بکنــد، متــرو تبریــز اســت، پــروژه ای کــه 
ســال هــا وعــده افتتــاح آن بــه مــردم داده شــده 

ــاح آن نشــده اســت. ــری از افتت ــا خب ام
ــز در  ــهر تبری ــامی ش ــورای اس ــخنگوی ش س
ــز گفــت: در حــال حاضــر  ــرو تبری خصــوص مت
ــرداری  ــه بهــره ب ــز در مرحل قطــار شــهری تبری
اســت، امــا بهــره بــرداری از متــرو تبریــز نیازمنــد 
ــای  ــن ه ــه واگ ــان ک ــر زم ــت و ه ــن اس واگ
ــار  ــاح قط ــاهد افتت ــود، ش ــن ش ــاز تامی ــورد نی م

ــود. ــم ب ــهری خواهی ش
ــک رام  ــون ی ــه داد: تاکن ســعید حاجــی زاده ادام
از واگــن هــای متــرو وارد تبریــز شــده کــه دارای 
ــاز نخســت  ــاح ف ــرای افتت ــن اســت، ب ســه واگ
ــا ورود  ــه ب ــم ک ــاز داری ــر نی ــه رام دیگ ــرو س مت
ــرو ایــن شــهر در  ــز مت ــه تبری ایــن واگــن هــا ب
فــاز یــک قابــل اســتفاده و بهــره بــرداری خواهد 

ــود. ب
ــل  ــرو از ائ ــاز اول مت ــر اینکــه ف ــد ب ــا تاکی وی ب
گلــی میــدان جانبــازان قابلیــت افتتــاح دارد، امــا 
ــاز  ــورد نی ــای م ــن ه ــود واگ ــی نب مشــکل اصل
اســت گفــت: تامیــن و ورود واگــن هــا در دســت 
دولــت اســت و اگــر دولــت بتوانــد ســه رام باقــی 
مانــده را تامیــن کنــد، شــاهد افتتــاح و راه اندازی 

متــرو در تبریــز خواهیــم بــود.
عضــو شــورای اســامی شــهر تبریــز بــا اشــاره به 
انجــام مذاکــرات در خصــوص وارد کــردن واگن ها 
بــه تبریــز گفــت: زمــان دقیــق افتتــاح متــرو در تبریز 
ــاون اول  ــدوارم وعــده مع ــا امی مشــخص نیســت ام
رئیس جمهــور که پایــان خــرداد را بــرای شــهروندان 

وعــده دادنــد، محقــق و عملیاتــی شــود.
ــت  ــال هش ــه امس ــزود: در بودج ــی زاده اف حاج
هــزار میلیــارد ریــال از محــل فــروش اوراق 
ــره  ــرای به ــهیات ب ــت تس ــارکت و دریاف مش
بــرداری از قطــار شــهری و بافــت های فرســوده 
ــه  ــم ک ــه بودی ــر گرفت ــینی در نظ ــیه نش و حاش
بــر اســاس آمــار ارائــه شــده در 9 ماهــه امســال 
بــاالی 90 درصــد بودجــه بــدون در نظــر گرفتن 
اوراق مشــارکت و وام در نظــر گرفتــه شــده، 
محقــق شــده اســت و 47 درصــد از درآمدهــای 
محقــق شــده از محــل تعرفــه عــوارض و بهــای 
ــت  ــه توســط شــهرداری دریاف ــود ک ــی ب خدمات
شــده و مابقــی مبلــغ بودجــه نیــز از محــل 

ــت. ــر اس ــای دیگ درآمده
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بابک رحیمیان

ایام نوروز و شهر تکریت که این روز ها برای بسیاری 
از مردم عراق شوق رهایی از گروه تروریستی 
داعش را به هم گره زده است برای عده ای از 
آزادگان ایرانی که روزگاری در این شهر در اسارت 
نیروهای بعثی بودند دلشان را با خاطراتی از جنس 

سیم خار به هم دوخته است.

 ماه
وردین

ر فر
ش برت

گزار

اردوگاه تکریــت 11 از جملــه اردوگاه هایــی بــود 
ــدم  ــخت و ع ــیار س ــرایط بس ــل ش ــه دلی ــه ب ک
ــای  ــکنجه ه ــن ش ــات و همچنی ــود امکان وج
ــه  روحــی و روانــی فــراوان در بیــن اســرا از آن ب

ــد. ــی ش ــاد م ــت« ی ــوان »اردوگاه وحش عن
ــن  ــه در ای ــام ک ــدگان اس ــیاری از رزمن بس
ــن روز  ــا آخری ــچ گاه ت ــد هی اردوگاه اســیر بودن
آزاد ســازی نامشــان در فهرســت صلیــب ســرخ 
ثبــت نشــد و خانــواده هــای آنهــا و جمهــوری 
ــده  ــگ از زن ــان جن ــا پای ــران ت ــامی ای اس

ــت. ــری نداش ــا خب ــودن آنه ب
هــر چنــد کــه رژیــم بعثــی در تکریــت 11 ســعی 
ــب  ــت صلی ــی را از فهرس ــرای ایران ــت اس داش
ــا  ــگاه دارد ام ــان ن ــان پنه ــد جهانی ــرخ و دی س
هیچــگاه نتوانســت خاطــرات نــوروز در تکریــت 
ــا  ــی ب ــدگان را حت ــاد رزمن ــد و اتح ــاک کن را پ

ــکند.   ــم بش ــه زور در ه ــل ب توس

lپذیرایی با باتوم
حســن قــادری از جملــه ازادگان و جانبــازان 
ســرافرازی اســت کــه در ســن 21 ســالگی 
ــازم  ــران ع ــه لشــکر 27 از ته ــتن ب ــرای پیوس ب
جبهــه هــای جنــوب شــد و بــه قــول خــودش در 
نخســتین نــوروزی کــه بــه اســارت درامــد از وی 

ــد. ــی کردن ــک پذیرای ــوم و کت ــا بات ب
ــی. چــی زن  ــوان آر. پ ــه عن وی کــه در جبهــه ب
ــای 5 در  ــات کرب ــرد در عملی ــی ک ــت م خدم
ــاره  ــت ترکــش خمپ ــورد اصاب پاتــک دشــمن م

ــد. ــت و مجــروح ش ــرار گرف ق
ــی خاطــرات  ــا بازخوان ــاز 70 درصــد ب ــن جانب ای
اردوگاه  اردوگاه تکریــت گفــت:  نــوروزی در 
ــا  ــه ت ــود ک ــرایی ب ــه اس ــق ب ــت 11 متعل تکری

ــا در  ــک از آنه ــچ ی ــی از هی ــگ نام ــان جن پای
جایــی ثبــت نشــد و بــه معنــای واقعــی مفقــود 

ــد. ــر بودن االث
ــاه ســال 65  ــرد: پنجــم اســفند م ــان ک وی بی
بــود کــه وارد ایــن اردوگاه شــدیم هرچنــد کــه 
هیــچ شــباهتی بــه یــک اردوگاه نداشــت 
ــی از  ــه حت ــود ک ــزرگ ب ــار ب ــک انب ــه ی بلک
ــز  ــام نی ــتی و حم ــرویس بهداش ــتن س داش

ــود. ــروم ب مح
وی افــزود: بــا وجــود اینکــه آمــار اســرا بعدهــا 
بــه 2 هــزار نفــر رســید امــا تنهــا 7 چشــمه 
داشــت  وجــود  اردوگاه  در  دستشــویی 
ــک  ــو و ی ــک پت ــرا ی ــرمایه اس ــا س و تنه

ــود. ــاس زرد ب ــت لب دس

عزاداری، برپایی نماز 
خندیدن،  جماعت، 

حرف زدن و حتی 
ناله کردن از درد 
جراحت جرم بود 

و پاسخ همه این 
باتوم  اتهامات ضربات 

توسط نگبانان بود|

نــوروزی نخســتین ســال  از خاطــرات  وی 
اســارت گفــت و افــزود: هیــچ امکاناتی نداشــتیم. 
نشســتن دور هــم جــرم بــود و لــذا نخســتین 
ــی  ــکل پنهان ــه ش ــم ب ــت آنه ــوروز در تکری ن
ــر  ــه یکدیگ ــد را ب ــه عی ــا مصاحف ــتیم ب توانس

ــم. ــک بگویی تبری
قــادری اذعــان کرد: پــس از گذشــت دو 
ــال 67  ــد در س ــر ش ــت بهت ــه وضعی ــال ک س
ــان  ــای ن ــا خمیره ــوروز را ب ــد ن ــتیم عی توانس

جشــن بگیریــم.
وی افــزود: خمیرهــای میانــه نــان را جمــع مــی 
ــا  ــم و ب ــی کردی ــپس آن را آرد م ــم و س کردی
کمــی شــکر مخلــوط مــی کردیــم تــا بــه ایــن 
ــم. ــه کنی ــوروز تهی ــرای ن ــیرینی ب شکل ش
قــادری ادامــه داد: پذیرایــی از اســرا در 
ــاد و مراســم  تمــام زمــان هــا حتــی در اعی
و  باتــوم  بــا  عــزاداری ضــرب و شــتم 

ــود. ــوب ب چ

lسفره ای از جنس سیم خاردار
ســید محســن حیــدری دیگــر ازاده و جانبــاز 35 
درصــد مشــهدی اســت کــه در واحــد اطاعــات 
ــاع از  ــه دف ــغول ب ــر مش ــکر 5 نص ــات لش عملی
ــال 1365  ــه در س ــود ک ــاب ب ــای انق ارزش ه
در عملیــات کربــای 4 در ســن 15 ســالگی بــه 

اســارت نیروهــای بعثــی درآمــد.

ــای  ــه ه ــه بچ ــان اینک ــا بی ــن ب ــید محس س
ــی  ــه برپای ــی و ب ــا مذهب ــن اردوگاه کام ای
مراســم معنــوی و فرهنگــی اعتقــادی راســخ 
ــای   ــن ه ــی آیی ــرد: برپای ــان ک ــتند بی داش
ــی  ــه برپای ــبت ب ــرا نس ــرای اس ــی ب مذهب

ــت. ــتری داش ــت بیش ــوروز اهمی ــن ن ایی
ــای  ــال ه ــال در س ــن ح ــا ای ــزود: ب وی اف
نخســت بــه دلیــل اینکــه مفقــود االثــر 
ــا  ــودن م ــده ب ــچ شــخصی از زن ــم و هی بودی
اطاعــی نداشــت قــدرت هیــچ کاری در 

نداشــتیم. اردوگاه 
وی ادامــه داد: 3 ســال نخســت اســارت 
ــود و  ــم ب ــر اردوگاه حاک ــختی ب ــرایط س ش
ــی  ــن م ــا په ــرای م ــه ب ــفره ای ک ــا س تنه
ــود. ــا ب ــی ه ــی از طــرف بعث ــه بدن شــد تنبی
ــه کمــی از  ــت: ســال 1369 ک ــدری گف حی
ــرای  ــود ب ــده ب ــته ش ــا کاس ــختگیری ه س
صــورت  بــه  توانســتیم  بــار  نخســتین 
بــرای  ســینی  هفــت  ســفره  مخفیانــه 
ــم  ــه در اردوگاه و دور از چش ــدت 5 دقیق م

عراقــی پهــن کنیــم.
وی گفــت: هفــت ســین در تکریــت بــا همــه 
ــون  ــت چ ــاوت داش ــی تف ــای ایران ــفره ه س

ســین هــای ســفره اردوگاه مــا را ســیم 
ــنگ و  ــی، س ــنجاق قفل ــوزن، س ــاردار، س خ
بــه جــای ســبزه نــوار ســبز رنــگ دور 
ــی از  ــه یک ــی داد و البت ــکیل م ــا تش ــو ه پت
ــکل  ــه ش ــنگ را ب ــه س ــک تک ــا ی ــه ه بچ
ــود کاری  ــوع خ ــه در ن ــراش داد ک ــی ت ماه

ــود. ــری ب هن

ســید محســن افــزود: ایــن ســفره هفــت ســین 
تنهــا 5 دقیقــه و بــا همیــن ســین هــای آهنــی 
ــق  ــر موف ــان آزادی دیگ ــا زم ــد و ت ــا ش ــر پ ب
بــه گســترانیدن ســفره ای بــا ایــن همــه 

ــدیم. ــریفات نش تش

lنمایش صابت از جنس ایرانی
ســید محســن بیــان کــرد: بــرای برپایی مراســم 
عــزاداری و ســوگواری حضــرت زهــرا)س( کــه 
ماننــد امســال بــا نــوروز تقــارن یافتــه بــود اجازه 
ــم  ــذا مراس ــد و ل ــی ش ــرا داده نم ــه اس ای ب
عــزاداری را روز هــا و دور از چشــم عراقــی 
ــک  ــن اش ــا ریخت ــدا و ب ــی ص ــی ب ــا و خیل ه

ــم. ــی کردی ــا م برپ
وی افــزود: بــا اینکــه بایــد همــه اســرا لبــاس زرد 
ــت  ــگام رحل ــد ســال 68 هن ــی کردن ــن م ــه ت ب
امــام در خــرداد مــاه بــا وجــود درجــه دمــای هــوا 
بیــش از 42 درجــه امــا همــه بچــه هــا بــه احترام 
ــک  ــزادار و ی ــره ای ع ــه چه ــرای اینک ــام و ب ام
رنــگ بــه خــود بگیرنــد لبــاس هــای زرد را از تــن 
خــارج کــرده و در آن گرما ژاکت های پشــمی ســبز 
تیــره ای کــه عراقــی هــا بــرای زمســتان بــه بچــه 
هــا داده بــودن بــه تــن کردنــد و بــه بیــرون آمدند.

جامعـه ایـــران
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وی اظهــار کــرد: در طــول 4 ســال اســارت ایــن 
تنهــا زمانــی بــود کــه هیــچ عراقــی از دفتــر 
ــه  ــرا را ب ــه اس ــرات تنبی ــد و ج ــرون نیام بی

ــداد. خــود ن
ــز  ــت: پنجــم شــهریور 69 نی ســید محســن گف
ــا  ــس از 4 ســال اســارت تنه ــه باالخــره پ ک
یــک روز نــام مــا در فهرســت صلیــب ســرخ  
ــرار  ــه ق ــدیم ک ــن ش ــت و مطمئ ــای گرف ج
ــه  ــرای اینک ــم ب ــران بازگردی ــه ای ــت ب اس
ــو هــای اردوگاه  ــم تمــام پت ــت کنی خــود را ثاب
ــتین و  ــم و نخس ــل کردی ــرون منتق ــه بی را ب
ــمان  ــل چش ــت را در مقاب ــاز جماع ــن نم آخری

ــم. ــه کردی ــا اقام ــی ه ــت زده بعث به
حیــدری افــزود: اقامــه نمــاز جماعــت در 
تکریــت 11 ممنــوع بــود ولــی باالخــره 
ــر  ــتند ه ــت را شکس ــن ممنوعی ــا ای ــه ه بچ
چنــد کــه ایــن نمــاز بــا مشــت و لگــد بعثــی 
هــا بــه جــان بچــه هــا بــه پایــان رســید امــا 

ــود. ــیرین ب ــیار ش بس

ــی  ــال بعث ــوب ح ــب القل ــای مقل lدع
ــر داد ــا را تغیی ه

هــادی گفتــی یکــی از رزمنــدگان بســیجی اهل 
ــم  ــنگر عل ــالگی س ــن 16 س ــه در س ــبزوار ک س
ــا  ــال ب ــتافت ح ــه ش ــه جبه ــرد و ب ــا ک را ره
ــا  ــارت ام ــال اس ــازی و 4 س ــد جانب 50 درص
ــرات  ــدان از خاط ــاش و خن ــره ای بش ــا چه ب
ــا  ــتان را ره ــت: دبیرس ــت گف ــوروز در تکری ن
ــاع از ارش  ــرای دف ــام ب ــان ام ــه فرم ــردم و ب ک
ــه جبهــه  ــت از اســام ب هــای اســامی و صیان
ــک  ــوان کم ــه عن ــل ب ــه باط ــق علی ــای ح ه

ــدم. ــزام ش ــی اع تیربارچ
در  و   5 کربــای  عملیــات  در  افــزود:  وی 
ــر  ــک تی ــدا ی ــه ابت ــودم ک ــلمچه ب ــه ش منطق
مســتقیم بــه بینــی ام خــورد و ســپس بــر اثــر 
ــم  ــه چش ــه ناحی ــاره ب ــش خمپ ــت ترک اصاب

ــدم. ــروح ش ــدت مج ــه ش ــتم ب راس
ــات در  ــدت جراح ــل ش ــه دلی ــه داد: ب وی ادام
و  افتــادم  زمیــن  بــر  سراشــیبی ســنگر 
ــت  ــن وضعی ــا همی ــاعت ب ــدت 24 س ــه م ب

ــدم. ــا ش ره
ــی در  ــت اله ــارش رحم ــرد: ب ــان ک ــادی بی ه
ــه  ــلمچه ک ــاک ش ــد و خ ــاز ش ــع آغ آن موق
ــل  ــه داخ ــم ب ــم ک ــود ک ــده ب ــر گل ش دیگ

ــرد. ــدا  ک ــوذ پی ــمم نف ــره چش ــاس و حف لب
وی گفــت: هیــچ حرکتــی نمــی توانســتم انجــام 
بدهــم و لــذا در 24 ســاعتی کــه در آن وضعیــت 
ــا گل  ــمانم ب ــودم چش ــا ب ــود ره ــال خ ــه ح ب

ــی  ــورت طبیع ــه ص ــنگر ب ــرازیر از س ــای س ه
ــد. ــمان ش ــدادادی پانس خ

ــود  ــه خ ــه ب ــی ک ــرد: هنگام ــان ک ــی اذع گفت
آمــدم در اســارت عراقــی هــا قــرار داشــتم، آنهــا 
ــب در  ــک ش ــلمچه و ی ــرا در ش ــب م ــک ش ی
بصــره نــگاه داشــتند و در تمــان ایــن مــدت نــه 
تنهــا مــرا مــداوا نکردنــد بلکــه غــذا یــا آب نیــز 

ــد. ــه مــن ندادن ب

اگر هراز گاهی موفق 
می شدیم که یک باطری 

از عراقی ها بگیریم آن 
را می شکافتیم تا از ذغال 
داخل آن برای نوشتن و 
انتشار کتاب دعا استفاده 

کنیم زیرا این برگه ها 
برای ایام سوگواری 

بسیار مفید بود|

وی افــزود: بــا وجــود گذشــت 6 روز از ایــن ماجرا 
امــا بــاز هــم بــه وضعیــت مــن رســیدگی نشــد 
ــان گل  ــن هم ــمان م ــم و پانس ــا مره و تنه
هایــی بــود کــه از خــاک شــلمچه چشــمانم را 

ــود. ــر کــرده ب پ
هــادی افــزود: خداونــد حافــظ مــن بــود زیــرا تــا 
آخــر جنــگ و در تمــام ســال هــای اســارت بعثی 
هــا اجــازه درمــان بــه مــن ندانــد و حتــی چشــم 
ترکــش خــورده ام را پانســمان نکردنــد از همینرو 
ــدم در  ــل ش ــتخبارات منتق ــه اس ــه ب ــی ک زمان

مقابــل مســئول اســتخبارات بــه ناگهان چشــمم 
تخلیــه شــد و بــه بیــرون پرتــاب شــد.

وی در خصــوص خاطــرات نــوروز در زمــان 
ــن  ــزاداری و آیی ــم ع ــت: مراس ــز گف ــارت نی اس
هــای مذهبــی بــرای بچــه هــای تکریــت 
ــار کــه  حساســیت بیشــتری داشــت امــا یــک ب
ــک  ــوک ی ــود ن ــته ب ــا توانس ــه ه ــی از بچ یک
مــداد بــه دســت بیــاورد دعــای تحویــل ســال را 
ــا  ــر روی یــک تکــه کاغــذ ســیگار نوشــتیم ت ب
ــا  ــی ه ــا عراق ــم ام ــه دســت کنی آن را دســت ب

ــدند. ــه ش متوج
وی افــزود: در آن زمــان یــک نگهبــان عراقــی 
ــد و  ــل اردوگاه آم ــه داخ ــی ب ــام مصطف ــه ن ب
وقتــی دعای مقلــب القلــوب را از دســت مــا گرفت 
حالــش تغییــر کــرد و ســپس گفــت: حــال شــما 
نبایــد تغییــر کنــد و لــذا همــه بچــه هــا را در عیــد 
نــوروز بــه تنبیــه بــا باتــوم و چــوب دعــوت کــرد.

ــر  ــارت ناش ــه در اس ــده ای ک lرزمن
ــد ش

ــه رزمنــده  سیدحســین حســینی رضایــی از جمل
ــارت  ــه در دوران اس ــداری اســت ک ــای پاس ه
ــه ناشــر کتــاب هــای دعــا تغییــر شــغل داد. ب
ــازی اســت  وی کــه دارای 35 درصــد جانب
از خاطــرات خــود در تکریــت 11 گفــت: 
قلــم  ســاخت  مســئول  اردوگاه  در  مــن 

ــودم. ــت ب ــم نوش ــا قل ــه ی فرانس
ــی  ــنجاق قفل ــوزن س ــک س ــا ی ــزود: ب وی اف
ــای  ــی ه ــای قوط ــم ه ــر روی آلومینی ــدر ب آنق

ــم از  ــا بتوان ــی کشــیدم ت شــیر خشــک خــط م
ــازم. ــت بس ــرای نوش ــم ب ــا قل آنه

ســید حســین بیــان کــرد: بــرای درســت کــردن 
ــپزخانه  ــی از اش ــن نبات ــی روغ ــا کم ــاب دع کت
ــا دوده  ــپس آن را ب ــم و س ــی کردی ــت م برداش
ــه  ــر تهی ــا جوه ــم ت ــی کردی ــوط م ــراغ مخل چ
کنیــم و بــر روی کاغــذ هــای پاکــت ســیگار یــا 
مقــوای مــواد شــوینده  دعــا مــی نوشــتیم و بیــن 

بچــه هــا توزیــع مــی کردیــم.
گــر هــراز گاهــی موفــق مــی شــدیم کــه 
یــک باطــری از عراقــی هــا بگیریــم آن را 
ــرای  ــل آن ب ــال داخ ــا از ذغ ــکافتیم ت ــی ش م
ــم  ــا اســتفاده کنی ــاب دع نوشــتن و انتشــار کت
ــوگواری  ــام س ــرای ای ــا ب ــه ه ــن برگ ــرا ای زی

ــود. ــد ب ــیار مفی بس

ــع  ــارت جم ــت اس ــر نعم ــفره پ lس
ــد ش

ــات  ــات عملی ــواص اطاع ــی غ محســن میرزای

لشکــر 5 نصــر و ســاکن مشــهد مقــدس نیــز 
کــه در عملیــات کربــای 5 بــه اســارت بعثــی 
ــود در  ــرات خ ــی خاط ــد در بازخوان ــا در ام ه
ــوان  ــه عن ــت ب ــه در تکری ــادی ک ــی اعی تمام
شــخصیتی مفقــود روز گار گذرانــد ابــراز کــرد: 
ــا دســتگیر شــدم   ــی ه ــه توســط بعث ــی ک وقت
ــن  ــد م ــی کردن ــر م ــا فک ــه آنه ــا ک از آنج
ژاپنــی هســتند باعــث رقــص و پایکوبــی 

ــدم. ــا ش آنه

وقتی بچه ها مجبور 
بودند یک ظرف غذا را 

بین 1۲ نفر تقسیم کنند یا 
سه عدد هندوانه را باید 
بین 1۸۰ نفر تقسیم می 
کردند آنوقت می شد 

گذشت و ایثار را به معنای 
واقعی و مناعت طبع بچه 

ها را مشاهده کرد|

مــی  آنهــا  ز  ا ای  عــده  افــزود:  وی 
پنــی اســت امــا  گفتنــد ایــن اســیر ژا
عــده ای مــرا چینــی و کــره ای مــی 
ــد  ــی گفتن ــی م ــان عرب ــه زب ــد و ب نامیدن

اســت. بانــی«  »یا
ــتگیری  ــا دس ــا ب ــی ه ــرد: عراق ــان ک وی بی
کردنــد  مــی  فکــر  کــه  آنجــا  از  مــن 
ــراز  ــی اب ــتم خیل ــی هس ــیر خارج ــن اس م
همیــن  امــا  کردنــد  مــی  خوشــحالی 
ــتم  ــی هس ــن ایران ــدند م ــه ش ــه متوج ک
ــوب  ــا چ ــل ی ــا کاب ــه ب ــگام تنبی ــرا هن م

»مغــول« خطــاب مــی کردنــد.
ــه  ــود اینک ــا وج ــرد: ب ــوان ک ــی عن میرزای
مــی  خوشــحال  همــه  آزادی  از  پــس 
ــه  ــه دل مــا ب ــاور کنیــد کــه ت شــوند امــا ب
ــام  ــه ن ــی ب ــل جمــع شــدن ســفره نعمت دلی

ــود. ــه ب ــرا گرفت ــم ف اســارت غ
ــد  ــور بودن ــا مجب ــه ه ــی بچ ــزود: وقت وی اف
ــیم  ــر تقس ــن 12 نف ــذا را بی ــرف غ ــک ظ ی
ــن  ــد بی ــه را بای ــدد هندوان ــه ع ــا س ــد ی کنن
ــی  ــت م ــد آنوق ــی کردن ــیم م ــر تقس 180 نف
ــی و  ــای واقع ــه معن ــار را ب ــت و ایث ــد گذش ش
ــرد. ــاهده ک ــا را مش ــه ه ــع بچ ــت طب مناع

جامعـه ایـــران
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پارک ملی و پناهگاه حیات وحش توران شاهرود حد فاصل خروجی 
جاد ه بیارجمند تا صدرآباد، شمال شرقی دشت کویر، غرب منطقه 
خارتوران و شرق منطقه طرود قرار د ارد و تردد خودروهای سبک 
و سنگین در محور مواصالتی تهران - مشهد از این منطقه گاها حیات 
وحش منطقه خصوصا یوزپلنگ های آسیایی را با تهدید جدی مواجه 
کرده که با در نظر گرفتن فرارسیدن ایام نوروز و آغاز مسافرت ها 
در این ایام توجه ویژه مردم و مسئوالن را برای حفظ گونه های نادر 

منطقه می طلبد.

محمد حسین 
عابدی

اســتان  ارشــد  مســئوالن  بیــن  ایــن  در 
ــتاندار  ــی اس ــد وکیل ــا محم ــمنان خصوص س
هاشــمی  محمدرضــا  و  یازدهــم  دولــت 
ــرای  ــدی ب ــت و ج ــگاه مثب ــاون وی، ن مع
رفــع مشــکات محیــط زیســت منطقــه 
دارنــد کــه ســفرهای انجــام شــده طــی 
مــدت کوتــاه بــه ایــن خطــه و نشســت 
بــا فعــاالن زیســت محیطــی گــواه ایــن 
ــه  ــم ب ــت یازده ــه دول ــم و توج موضــوع مه

موضــوع محیــط زیســت اســت.
در ایــن خصــوص برگــزاری نشســت هــم 
ــی  ــارک مل ــر پ ــارت ب ــش و نظ ــی پای اندیش
ــا حضــور رئیــس  ــد شــاهرود ب ــوران بیارجمن ت
ــتان  ــت شهرس ــط زیس ــت از محی اداره حفاظ
ــس  ــوران، رئی ــی ت ــارک مل ــر پ ــاهرود، مدی ش
و  میامــی  شهرســتان  ترابــری  و  راه  اداره 
فعــاالن زیســت محیطــی پیرامــون مشــکات 
حــوزه پــارک تــوران و زادآوری یوزپلنــگ 
ــم  ــی مه ــه موضوعات ــرده ک ــیایی ک ــای آس ه

ــد. ــر ش ــادل نظ ــث و تب ــورد بح م

lبــه خاطــر تحریــم هــا بودجــه 
ــوران  ــی ت ــارک مل ــه پ ــی ب ــن الملل بی

ــد ــی یاب ــص نم تخصی
رئیــس اداره پــارک ملــی تــوران بیارجمنــد 
ــه  ــان اینک ــا بی ــت ب ــن نشس ــاهرود در ای ش
بودجــه بیــن المللــی در رابطــه بــا ایــن پارک 
تخصیــص نمــی یابــد، گفــت: بــا توجــه 
بــه وضــع تحریــم هــا علیــه جمهــوری 
اســامی ایــران هیچگونــه بودجــه بیــن 
ــت  ــیایی پرداخ ــتگاه یوزآس ــه زیس ــی ب الملل

ــود. ــی ش نم
علــی اکبــر قربانلــو، تنهــا منبــع درآمــد 
ایــن پــارک را اعتبــارات اداره کل محیــط 
زیســت و انجمــن یــوز ایــران دانســت و 
اظهــار داشــت: بــه تازگــی پــروژه یــوز 
ــش  ــت پوش ــارک را تح ــوران پ ــی مام ایران
بیمــه و همچنیــن تجهیــزات خیلــی ابتدایــی 
ــرار  ــاس ق ــمی و لب ــن چش ــطح دوربی در س
اســت لیکــن تنهــا منبــع درآمــد رســمی 
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــارات س ــارک اعتب پ

ــت. اس
وی افــزود: مامــوران پــارک تــوران بــه 
ــران هســتند  ــان ای واقــع بهتریــن محیــط بان
چراکــه امــروزه در جــان پنــاه 10متــری و بــا 
نــور چــراغ نفتــی در ســرما و بــدون امکانــات 
24ســاعته  روزکامــل  هفــت  مــدت  بــه 

ــد. ــی کنن ــت م خدم

lثبــت 43 مــورد مشــاهده یــوز 
توســط گردشــگران و مامــوران پــارک 

ــوران ــی ت مل
ــه  ــخ ب ــن در پاس ــئول همچنی ــام مس ــن مق ای
ــا موضــوع تعــداد یوزهــای مشــاهده  ســوالی ب
شــده در ســال جــاری، تصریــح کــرد: در 
ــوز توســط  ســال جــاری 43 مــورد مشــاهده ی
ــوران  ــی ت ــارک مل ــوران پ ــگران و مام گردش
ثبــت شــده اســت کــه ایــن تعــداد در مقایســه 
ــری  ــم گی ــد چش ــش رش ــای پی ــال ه ــا س ب

ــت. ــته اس داش
قربانلــو خاطرنشــان کــرد: ایــن یوزهــا در 
ــه  ــاده ای ب ــج ق ــی پن ــار ال ــای چه ــواده ه خان
صــورت یــک مــادر و ســه تولــه دیــده شــده انــد.
روزهــای  آســمانی  نــزوالت  دربــاره  وی 
اخیــر افــزود: بایــد گفــت میــزان بــارش 
ــدت  ــه م ــبت ب ــز نس ــوران نی ــه ت در منطق
ــر رشــد  مشــابه ســال پیــش بیــش از 10براب

ــت. ــته اس داش

lدام هــا بایــد از پــارک طبیعــی ملــی 
تــوران خــارج شــوند

رئیــس اداره پــارک ملــی تــوران بیارجمنــد 
ــزوم خــروج دام هــای  ــه ل ــا اشــاره ب شــاهرود، ب
ــراز  ــوران، اب ــی ت ــارک طبیع ــع پ ــبک از مرات س
ــای  ــری ه ــود پیگی ــا وج ــفانه ب ــت: متاس داش
فراوانــی کــه ســازمان محیــط زیســت در 
ایــن بــاره انجــام داده اســت هنــوز بــه نتیجــه 

ــم. ــیده ای ــبی نرس مناس
قربانلــو خواســتار همــکاری و تعامــل اداره 
منابــع طبیعــی شهرســتان شــاهرود در رابطــه بــا 
تخلیــه مراتــع تــوران از دامهــا شــد و تصریــح 
کــرد: در حــال حاضر هشــت آغــل گوســفندان 
در تــوران وجــود دارد کــه طــی ممیــزی انجــام 
ــدان دام ســبک  ــاه هــای پیــش فق شــده در م
در نیمــی از ایــن آغــل هــا تائیــد شــده اســت 
ــا  ــد ب ــع طبیعــی بای ــن مناب ــن بی لیکــن در ای
اداره حفاظــت از محیــط زیســت تعامــل 

ــد. ــته باش داش
آغــل  از  بســیاری  متاســفانه  افــزود:  وی 
هــا بــا وجــود ظرفیــت محــدود تعــداد 
ــود  ــع خ ــاره مرات ــه اج ــبت ب ــفندان نس گوس
ــرای  ــد و ب ــی کنن ــدام م ــا اق ــه ه ــه غریب ب
ــفندان  ــه گوس ــال در ازای مجــوز ورود گل مث
ــه  ــع خــود ب ــه مرات از روســتاهای شــاهرود ب
ــی  ــت م ــا دریاف ــاره به ــاالنه اج ــورت س ص
ــت  ــط زیس ــه محی ــر ب ــن ام ــه ای ــد ک کنن

ــد. ــی کن ــه وارد م ــوران ضرب ت

ــدی  ــه تهدی ــای گل ــگ ه ــود س l وج
ــوران ــارک ت ــای پ ــرای یوزه ب

ــگ  ــود س ــن وج ــئول همچنی ــام مس ــن مق ای
ــدات حضــور  ــه را یکــی دیگــر از تهدی هــای گل
ــار  ــت و اظه ــوران دانس ــارک ت ــفندان در پ گوس
ــاف  ــورد ات ــک م ــته ی ــال گذش ــت: در س داش
تولــه یوزپلنــگ توســط ســگ گلــه به ماگــزارش 
شــده، رخــدادی کــه در ســال هــای پیــش نیــز 

ــابقه داشــته اســت. س
ــوران خــارج شــوند دو  ــی از ت اگــر دام هــای فعل
ــرای دام هــای وحشــی  ــی ب ــر فضــای کنون براب
ــت  ــد دس ــن بای ــود لیک ــی ش ــاد م ــا ایج فض
ــای  ــل ه ــوران را از آغ ــا ت ــم داد ت ــت ه در دس
ــا  ــم تنه ــن مه ــه ای ــرد ک ــی ک ــفندان خال گوس
بــا تعامــل اداره منابــع طبیعــی شهرســتان انجــام 

ــرد. ــی پذی م
ــی  ــروج تمام ــی خ ــده آل کنون ــه داد: ای وی ادام
گوســفندان از مراتــع اســت لیکــن شــاید بتــوان 
بــا کنتــرل ســگ هــای گلــه مخصوصــا در اوایل 
بهــار کــه زمــان تولیــد مثــل یوزهــا اســت و یــا 
محدودیــت، برخــورد و تذکــر بــه دامــداران کــه 
ــی را  ــتند، اقدامات ــی هس ــر بوم ــز غی ــی نی همگ

ــام داد. انج

ــات  ــب امکان ــرایط نص ــیر و ش lمس
ــه  ــاده ای در منطق ــده ج ــدار دهن هش

ــی ــت بررس ــوران در دس ت
رئیــس اداره پــارک ملــی تــوران بیارجمنــد 
شــاهرود همچنیــن بــا اشــاره بــه ســانحه جــاده 
ــی  ــت: از زمان ــیایی، گف ــوز آس ــاف دو ی ای و ات
ــاده  ــاق افت ــی اتف ــت محیط ــه زیس ــن فاجع ای
ــتان  ــگاهی از شهرس ــروه دانش ــک گ ــت ی اس
ــب  ــرایط نص ــیر و ش ــی مس ــرای بررس ــرج ب ک
ــده  ــد آم ــه بیارجمن ــده ب ــدار دهن ــات هش امکان
ــای  ــر روی روش ه ــق ب ــل تحقی ــت و مراح اس
دور ســاختن یوزهــا از جــاده را مــورد نظــر قــرار 

ــد. داده ان
قربانلــو خاطرنشــان کــرد: از ســوی دیگــر 
ــه  ــت خســارت وارده ب طــرف شــرکت بیمــه باب
ــال  ــارد ری ــک میلی ــغ ی ــده مبل ــف ش ــوز تل دو ی
ــت  ــران پرداخ ــوز ای ــت از ی ــازمان حمای ــه س ب
ــغ را  ــن مبل ــم ای ــد داری ــه قص ــت ک ــرده اس ک
ــا  ــردد یوزه ــیر ت ــر مس ــز 10کیلومت در راه تجهی
ــا اســتفاده از فنــس،  ــا کاهــک ب ــن میامــی ت بی
ــداری و  ــم هش ــی، عای ــراغ راهنمای ــوری، چ ت

ــم. ــه کنی ــر هزین بن
وی ادامــه داد: فعــا گــروه محقــق کرجــی 
اســتفاده از برخــی مــوارد و وســایل ماننــد چــراغ 

هــای لیــزری و هوشــمند و ... را پیشــنهاد داده اند 
ــی هســتند. کــه در حــال بررســی هــای نهای

l1.5 میلیــون هکتــار اراضــی و 11 
ــوران ــارک ت ــان در پ ــط ب محی

ایــن مقــام مســئول همچنیــن ضمــن اشــاره بــه 
زحمــات محیــط بانــان تــوران، تصریــح کــرد: در 
حــال حاضــر24 محیــط بــان در تــوران مشــغول 
کارنــد کــه ســه نفــر کادر اداری و مابقــی در 
ایســتگاه هــای حفاظــت از محیــط زیســت مثــل 
زمــان آبــاد، عبــاس آبــاد و دلبر مســتقر هســتند.

قربانلــو مســاحت پــارک طبیعــی تــوران را 
ــوان کــرد و گفــت: ایــن  ــار عن 1.5میلیــون هکت
ــی  ــر اداره م ــازده نف ــود ی ــا وج ــا ب ــعت تنه وس
شــود کــه ایــن عزیــزان بــه صــورت هرســه نفــر 
هشــت روزکاری 24ســاعته مشــغول بــه فعالیت 
هســتند و پــس از بازگشــت بــه منــزل ســه نفــر 

ــوران منتقــل مــی شــوند ــارک ت ــه پ دیگــر ب
ــوار  ــیار دش ــت کاری بس ــن وضعی ــزود: ای وی اف
اســت و ایــن درحالــی اســت کــه محیــط بانــان 
ــراغ  ــا چ ــاه، ب ــان پن ــوران در ج ــارک ت ــا در پ م
ــی  ــی م ــات زندگ ــرم و امکان ــدون آبگ ــی، ب نفت

ــد کنن
قربانلــو تاکیــد کــرد: بــا وجــود همــکاران خــدوم، 
ــوران  ــع ت ــفندان از مرات ــای گوس ــل ه ــر آغ اگ
ــل  ــود آب را ح ــکل کمب ــی مش ــد و بارندگ برون
ــن  ــم داد بهتری ــول خواه ــا ق ــده کتب ــد بن کن
زیســتگاه طبیعــی کشــور را در کوتاهتریــن مدت 

ــازیم. ــا س ــی مهی زمان

lمســئوالن بــه دنبــال جانمایــی 
مناســب معــدن پتــاس طــرود

رئیــس اداره حفاظت از محیط زیســت شهرســتان 
ــه  ــاره ب ــا اش ــت ب ــن نشس ــز در ای ــاهرود، نی ش
ــرود در  ــاس ط ــدن پت ــی مع ــت جغرافیای موقعی
مجــاورت منطقــه حفاظــت شــده تــوران، گفــت: 
ــاره  ــن ب ــی در ای ــم اندیش ــه ه ــن جلس در آخری
ــتان،  ــط زیســت اس ــا حضــور مســئوالن محی ب
پیشــنهادات و طــرح هــای پیرامــون ایــن معــدن 
ــه ارزیابــی محیــط زیســتی آن  ــه و نســبت ب ارائ

ــده اســت. ــدام ش اق
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــور بندپ ــروز پ ــی فی امامعل
اقدامــت خوبــی در اداره کل محیــط زیســت 
ــت:  ــار داش ــت، اظه ــام اس ــال انج ــتان در ح اس
ــوع آن  ــکان و محــل وق ــی م ــت و جانمای موقعی
بــه نســبت پــارک ملــی تــوران انجــام پذیرفتــه 
اســت و مســئوالن امــر بــه جــد پیگیــر بررســی 

ــتند. ــدن هس ــن مع ــای ای ــه زوای هم

جامعـه ایـــران
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ــطه  ــه واس ــا ب ــرح ه ــی از ط ــزود: برخ وی اف
ــری در  ــم گی وســعت و ســطح کار از حــوزه تصمی
ــارج اســت  ــتان خ ــتان و بعضــا اس ســطح شهرس
لیکــن بررســی و نظــارت نهایی بــرای اعمــال نظر 
بــا ســازمان محیــط زیســت کشــوری یــا اداره کل 
ــوارد  ــن م ــت و در ای ــتان اس ــت اس ــط زیس محی
ــذ شــده اســت. ــارات ادارات شهرســتانی تنفی اختی

ــرات مســائل زیســت محیطــی  lتاثی
معــدن تــاش شــاهرود در دســت 

ــی بررس
ایــن مقــام مســئول با اشــاره بــه معــدن واقــع در 
روســتای تــاش نیــز اظهــار داشــت: ایــن معــدن 
نیــز از لحــاظ زیســت محیطی در دســت بررســی 
ــی آن  ــرای بررس ــبی ب ــات مناس ــت و اقدام اس

انجــام شــده اســت.
ــرد: اداره کل  ــان ک ــی، خاطرنش ــور بندپ فیروزپ
حفاظــت از محیــط زیســت اســتان ســمنان بــه 
ــاش  ــدن در ت ــداث مع ــرات اح ــر تاثی ــد پیگی ج
هســتند امــا هماننــد معدن پتــاس طــرود برخــی از 
طــرح هــا کــه جنبــه ملــی دارنــد از حــوزه تصمیــم 
ــتند و در  ــارج هس ــتان خ ــتان و شهرس ــازی اس س

ــری مــی شــوند. ــم گی ســازمان تصمی
ــان اداره کل  ــون کارشناس ــم اکن ــزود: ه وی اف
ــادن  ــر مع ــمنان ب ــتان س ــت اس ــط زیس محی
ــد  ــران بیارجمن ــاس و رویگ ــد پت ــه مانن منطق
ــم گیــری  ــد کــه در صــورت تصمی نظــارت دارن
و نظــارت هــای محیــط زیســتی اخبــار تکمیلــی 

ــد. ــد ش ــام خواه اع

ــه پوشــش  lمعــدن طــرود آســیبی ب
ــوری نمــی رســاند گیاهــی و جان

رئیــس اداره حفاظت از محیط زیســت شهرســتان 
شــاهرود، بــا بیــان اینکــه معــدن طــرود آســیبی به 
پوشــش گیاهــی و جانــوری نمــی رســاند، تصریــح 
کــرد: ایــن منطقــه بــر روی مــرز منطقــه حفاظــت 
شــده تــوران و در حاشــیه کویــر واقــع شــده اســت 
و آســیبی بــه محیــط زیســت منطقــه نمی رســاند.
فیروزپــور بندپــی، در توضیــح روال قانونــی اخــذ 
ــروژه  ــرای پ ــی ب ــت محیط ــای زیس ــوز ه مج
ــام داشــت:  ــده، اع ــای مناطــق حفاظــت ش ه
پــروژه هــای زیســت محیطــی توســط شــرکت 
هــای مشــاور از لحــاظ اجتماعــی، زیســت 
ــی،  ــه، سیاس ــت منطق ــی، باف ــی، فرهنگ محیط
ــرار  ــی ق ــورد ارزیاب ــی م ــع محل ــی و جوام امنیت
ــه  ــج بررســی هــا ب ــرد و در نهایــت نتای مــی گی

ــود. ــی ش ــام م ــت اع ــط زیس ــازمان محی س
وی افــزود: در ســطح اســتان نیــز گروهی13نفره 
ــط زیســتی نظــارت  ــای محی ــر روی طــرح ه ب
ــا احــداث  ــوان ب ــی ت ــه م ــن مرحل ــد و در ای دارن
ــاده و ...  ــدن، ج ــد مع ــی مانن ــاخت های زیرس
ــتی  ــط زیس ــده محی ــت ش ــق حفاظ در مناط
مخالفــت کــرد در نهایــت مــی تــوان گفــت از 
ــتانی  ــاوره، ادارات شهرس ــی و مش لحــاظ رایزن
و اســتانی مــی تواننــد در تصمیمــات ســازمان 

ــند. ــر باش ــت موث ــط زیس محی
ــوران  ــارک ت ــی در پ ــزان بارندگ lمی

ــته ــال گذش ــر س 10براب
ــارک  ــزان بارندگــی در پ ــام مســئول می ــن مق ای
تــوران را 92 میلیمتــر اعــام کــرد و ابراز داشــت: 
میــزان بــارش بــاران نســبت به ســال پیــش بیش 
ــر  ــن خب ــه ای ــرده ک ــدا ک ــش پی ــر افزای از 10براب
خوشــی در رابطــه بــا پــارک ملــی تــوران اســت.

ــب  ــرد: ش ــام ک ــن اع ــی همچنی فیروزپوربندپ
ــوران در بیارجمنــد شــاهد 60  گذشــته منطقــه ت
ــوده اســت کــه  ــارش بــرف ب الــی 70میلیمتــر ب

ــز جــای خوشــحالی دارد. ــر نی ــن ام ای
ــا  ــالها ب ــوران س ــارک ت ــه پ ــزود: منطق وی اف
خشکســالی روبــرو بــوده و بارندگــی هــای اخیــر 
مــی توانــد تحولــی هرچنــد ناچیــز را در منطقه به 
واســطه رشــد علوفــه خوراکــی توســط دام هــای 
ــاد  ــتخواران ایج ــذای گوش ــن غ ــی و تامی وحش

ــد. کن

l 15 نفــر تحــت نظــارت پــروژه 
حفاظــت از یوزآســیایی فعالیــت دارنــد
زیســت  محیــط  از  حفاظــت  اداره  رئیــس 
شهرســتان شــاهرود همچنیــن در تشــریح 
در  اداره  ایــن  نیروهــای  تعــداد  و  امکانــات 
ــن  ــوع ای ــت: در مجم ــز گف ــوران نی ــه ت منطق
ــر  ــداد 23نف ــن تع ــه از ای ــکار دارد ک اداره 62 هم
ــروژه  ــارت پ ــت نظ ــر تح ــد و 15نف در بیارجمن

حفاظــت از یوزآســیایی فعالیــت دارنــد.
ــت  ــوان گف ــی ت ــوع م ــه داد: در مجم وی ادام
ــی  ــارک طبیع ــت در پ ــط زیس ــت از محی حفاظ
تــوران مشــکل خــودرو و وســایل نقلیــه موتوری 
نــدارد لیکــن مامــوران پــارک تــوران بــه صورت 
هفتگــی و 24ســاعته بــه همــراه یــک ســرباز در 

پــارک مســتقر هســتند.
رئیــس اداره راه و ترابــری شهرســتان میامــی نیز 
در ادامــه ایــن نشســت هــم اندیشــی، در رابطه با 
اتــاف دو قــاده یوزپلنــگ در ســالجاری، گفت: 
ــای  ــاده ه ــرعت در ج ــت س ــای محدودی تابلوه
ــه در  ــوند ک ــی ش ــال م ــورت اعم ــه دو ص ــا ب م
ــر ســاعت و در اقــل 50  نهایــت 110کیلیومتــر ب
ــه  ــد ک ــی دهن ــان م ــاعت را نش ــر در س کیلومت
مــی تــوان از ایــن امــکان بــرای کاهش ســرعت 

راننــدگان اســتفاده کــرد.
ــب  ــکان نص ــه ام ــاره ب ــا اش ــوری ب ــی تیم عل
تابلــو هــای هشــدار دهنــده در محــور میامــی-
کاهــک، تصریح کــرد: تابلوهــای عایم هشــدار 
دهنــده مــی تواننــد بــا حداقــل هــای مــورد نظــر 
ــون در مســیر عبــور یوزپلنــگ اعمــال شــود  قان
ــگ،  ــمه یوزپلن ــوان از مجس ــی ت ــن م همچنی
ــداری و ...  ــی و هش ــای تبلیغ ــه ه ــا و پارچ بنره

ــرد. ــز در مســیر راه اســتفاده ک نی
ــه  ــرد ک ــان ک ــد اذع ــع بای ــه واق ــزود: ب وی اف
مهتریــن اقــدام در ایــن زمینــه فرهنــگ ســازی 
ــیاری  ــتیم بس ــاهد هس ــروزه ش ــه ام ــرا ک است چ
ــوند و  ــی ش ــوده م ــاده ای رب ــم ج ــا و عای از تابلوه
مجموعــه اداره راه و ترابــری و پلیــس راهــور ناجــا را با 

ــده ای مواجــه مــی ســازند. مشــکات عدی
ــام مســئول در حــوزه راه هــای شهرســتان  ــن مق ای
میامــی، در توضیــح اقدامــات کوتاه مدت پیشــگیری 
از ســوانح بــرای یوزهــای آســیایی در ایــام ســال نــو، 
تاکیــد کــرد: مــی تــوان بــه صــورت موقــت از عایم 
ــای  ــد و بنره ــای چشــمک زن ــراغ ه هشــداری، چ

تبلیغاتــی و هشــداری در جــاده هــا اســتفاده کــرد.
تیمــوری، خاطر نشــان کرد: مــی توان نصــب تابلوها 
و بنرهــا را در اماکنــی که مســافران توقف هــای کوتاه 
دارنــد مانند زائر ســراها و ایســتگاه های پلیــس راه و در 
ورودی شــهر نصــب کــرد تــا نســبت بــه ایــن پدیده 

اطاع رســانی بــه مســافران نــوروزی انجــام پذیرد.

ــاف  ــی ات ــگ یعن ــاف 2 یوزپلن lات
ــا ــیایی دنی ــای آس ــد یوزه ــج درص پن
ــن  ــز در ای ــت نی ــان طبیع ــت دیدب ــو جمعی عض
ــارک طبیعــی  ــه اهمیــت پ ــا اشــاره ب نشســت ب
تــوران، گفــت: متاســفانه موضــوع احــداث جــاده 
ــدر اذهــان عمومــی و  ــر آنق ــگل اب در مســیر جن
فعــاالن محیــط زیســتی را بــه ســوی خــود روانه 
ــد  ــر مانن ــم دیگ ــات مه ــه از موضوع ــاخت ک س
خطــر حضــور بــی رویــه گوســفندان در تــوران و 

ــد. زادآوری یوزآســیایی کمــی دور شــده ان
ــات  ــه امکان ــان اینک ــا بی ــزار ب ــا گل ــف رض حنی
ــط زیســتی  ــاالن محی ــت محــدود فع ــم و وق ک
ــت،  ــرده اس ــدی ک ــت بن ــه اولوی ــور ب را مجب
اظهــار داشــت: هــم اکنــون ســمن هــای فعــال 
در عرصــه محیــط زیســت آمــاده انــد تــا بــرای 
ــیایی  ــوز آس ــوران و زادآوری ی ــی ت ــارک طبیع پ

ــد. ــام دهن ــی را انج اقدامات
ــون  ــم پیرام ــروزه دو موضــوع مه ــزود: ام وی اف
محیــط زیســت شهرســتان وجــود دارد کــه 
نگرانــی هــای زیســت محیطــی فراوانــی را بــه 

همــراه داشــته، نخســت معــدن تــاش و دیگــری 
ــوران اســت. ــی ت ــارک طبیع ــش پ پای

ــوران  ــارک ت ــت، از پ ــط زیس ــال محی ــن فع ای
ــاد کــرد و  ــی و طبیعــی ی ــروت مل ــوان ث ــه عن ب
ــا  ابــراز داشــت: ســالی کــه گذشــت متاســفانه ب
ــدادادی  ــع خ ــن منب ــرای ای ــدی ب ــای ب خبره
همــراه بــود و آن هــم اتــاف دو قــاده 
یوزپلنــگ مــاده یکســاله و ســه ســاله 
ــط  ــرای محی ــی ب ــران عظیم ــه خس ــود ک ب
ــا  ــی دنی ــور و حت ــتان، کش ــت شهرس زیس

محســوب مــی شــد.
گلــزار تاکیــد کــرد: زمانــی ایــن فاجعــه محیــط 
ــم  ــه بدانی ــود ک ــی ش ــر درک م ــتی بهت زیس
ــر پنــج درصــد کل یوزهــای  ــغ ب ایــن تعــداد بال

ــد. ــوده ان ــا ب ــود در دنی ــیایی موج آس
ــت و  ــود فعالی ــا وج ــفانه ب ــه داد: متاس وی ادام
همــکاری همــه جانبــه مســئوالن محتــرم اداره 
محیــط زیســت شهرســتان شــاهرود، بایــد گفت 
ــیایی بســیار ســنگین  ــوز آس ــاف ی خســران ات
ــری  ــران ام ــن خس ــران ای ــه جب ــت چراک اس

ــت. ــوار اس ــیار دش بس
عضــو دیدبــان طبیعــت شهرســتان شــاهرود 
همچنیــن در رابطــه بــا معــدن طــرود نیــز، اظهــار 
ــی،  ــای معدن ــرح ه ــه ط ــال هم ــر ح ــه ه داشــت: ب
ــع  ــه و رف ــرفت منطق ــرای پیش ــه ب ــی و ... ک عمران
مشــکل اشــتغال در حــوزه محیــط زیســت اجــرا می 
شــوند بایــد بــا رعایــت ماحظــات زیســت محیطی 

باشــند.
گلــزار در پایــان خاطرنشــان کــرد: مشــکل امــروز 
معــدن تــاش تخریــب نواحــی از محیــط زیســت 
اســت کــه ســمن هــای فعــال در حــوزه محیــط 
زیســت قاطعانــه بــه دنبــال برخــورد بــا اینگونــه 
تخریــب هــا در حیطــه محیــط زیســت هســتند.

جامعـه ایـــران
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این روزها جوان ۱۳ ساله ای به عنوان کم سن ترین پدر ایران شناخته می شود که در این خصوص تصویری نیز در فضای مجازی منتشر شده است. ماجرا از این 
قرار است که دو ماه قبل دختر و پسر جوانی به ثبت و احوال کرمان مراجعه و درخواست شناسنامه برای فرزندشان کردند این عکس همانجا گرفته شد و دست به 
دست چرخید اما سن این دو آنقدر کم بود که بسیاری در خصوص صحت این خبر شک کردند خبری که این روزها واقعیتی تلخ برای پسری ۱۳ ساله ای شده که خود 

هنوز باید شور و شر کودکی را در سر داشته باشد اما زیر بار فشارهای زندگی کمر خم کرده است.

اسما محمودی

مــی گوینــد عقــد پســر عمــو و دختــر عمــو را در 
آســمانها بســته انــد امــا ایــن دو در کوچــه هــای 
خاکــی بــم و کرمــان بــا هــم خــو گرفتنــد بعــد 
از زمیــن لــرزه بــم کــه بســیاری از خویشــاوندان 
بهــزاد در زیــر آوار جــان خــود را از دســت دادنــد 
خانــواده بهــزاد نیــز کرمــان را بــرای ادامــه 
زندگــی برگزیدنــد و همســایه عمویشــان شــدند.

lجوانترین پدر ایران
بهــزاد کــه بــه گفتــه خــودش زیــر دســت نامــادر 
ــرار از نابســامانی و  ــرای ف ــزرگ شــده اســت ب ب
ــوم  ــتی ش ــزاز سرنوش ــای روزگار و گری ــج ه رن
ــه  ــش ب ــی در زندگی ــی هدف ــاد و ب ــام اعتی ــه ن ب
اصــرار بــا زینــب ازدواج مــی کنــد ایــن ازدواج در 
حالــی روی مــی دهــد کــه بهــزاد تنهــا 12 ســال 

داشــت و زینــب 16ســال.
ــن ازدواج اســت و  ــره ای ــه ثم ــر دو ماه ــی اصغ عل
بهــزاد پســری کــه خــود بایــد به فکــر تحصیــل و 
بــازی هــای دوران قبــل از نوجوانیــش باشــد ایــن 
روزهــا دغدغه شــیر و خشــک و پوشــک بچــه دارد.
وضــع وقتــی بدتــر مــی شــود کــه علــی اصغــر 
بــه دلیــل نداشــتن بخــاری درخانــه و تشــخیص 
اشــتباه پزشــکان دچــار عفونــت ریوی و مشــکل 
ــل  ــد روز قب ــه ناچــار از چن ــی مــی شــود و ب قلب
در بیمارســتانی در کرمــان بســتری مــی شــود و 

ــده اســت و خــرج و مخارجــش  حــاال بهــزاد مان
ــدش  ــان فرزن ــه هــای درم بهــزاد اســت و هزین
و بهــزاد اســت و بیــکاری و هــزار مشــکل حــل 

ــر ســر راهــش و ... نشــدنی ب

ــی  ــش م ــه کودک ــه هم ــدری ک lپ
پندارنــد

ــل  ــتان مح ــل بیمارس ــش در مح ــزاد آری ــا به ب
ــزاد  ــذارم به ــی گ ــرار م ــر ق ــی اصغ بســتری عل
ــر  ــا مســئولیت پذی ــه کام ــاده و البت پســری س
اســت و بــه طــرز بــاور نکردنــی بــا تمــام 
ــا  ــه شــده اســت و ب ــش مواج مشــکات زندگی
وجــود اینکــه همــه کودکــش مــی پندارنــد امــا 
محکــم پــای زینــب و علــی اصغــر مانــده اســت.
از بهــزاد مــی پرســم چــرا در ســن کــم ازدواج 
ــن از  ــد م ــی ده ــواب م ــاده ج ــردی و س ک
ــک  ــتم در ی ــه داش ــب عاق ــه زین ــی ب بچگ
ــم در  ــم و از اول ه ــی کردی ــی م ــه زندگ کوچ
ــا  ــه مــان مــی خواســتیم ب ــازی هــای بچگان ب
ــدیم  ــق ش ــت عاش ــم در نهای ــم ازدواج کنی ه
ــا هــم  ــواده ب ــای خان ــت ه ــا وجــود مخالف و ب
ازدواج کردیــم، در ابتــدا نــه خانــواده مــن 
رضایــت داشــتند نــه خانــواده عمویــم امــا مــا 
ــیمان  ــم پش ــاال ه ــم، ح ــرار کردی ــی اص خیل
ــت. ــخت اس ــی س ــی خیل ــط زندگ ــتم فق نیس

lبــه دلیــل ســن کــم کســی بــه مــن 
ــی دهد کار نم

بهــزاد در خصــوص کارش مــی گویــد: مــن 
هیــچ ســوادی نــدارم و کارگــر روز مــزد هســتم. 
در میــدان مــی ایســتم تــا کســی بیایــد و کارگــر 
بخواهــد امــا چــون ســنم کــم اســت کســی مــن 

ــرد.  ــه کارگــری نمــی ب را ب

از صبح تاشب به امید پیدا 
کردن کار در میدان می 

مانم اما مردم کارگران 
قوی را می برند و من می 

مانم در نهایت یا دست 
خالی به خانه می روم 

یا اینکه صاحب کار مزد 
کمی به من می دهد|

معمــوال اگــر روزی کار باشــد مــزد مــن بیســت 
هــزار تومــان اســت کــه ســعی مــی کنــم بــرای 
پســرم شــیر خشــک و پوشــک بخــرم و بقیــه را 
هــم خــرج بقیــه هزینــه هــای خانــواده مــی کنم 
امــا شــاید هــر 10 روز یــک بــار کار گیــرم بیایــد 
و بقیــه را بیــکار هســتم و بایــد بــی پــول بمانــم.

lجوانترین پدر ایران
ــن ســوال کــه ســازمانی از وی  وی در جــواب ای
ــن  ــا از م ــچ ج ــت: هی ــد گف ــی کن ــت م حمای
ــا  ــواده ام هــم م ــی خان ــد حت ــت نمــی کن حمای
را حمایــت نمــی کننــد پــدرم مــی گویــد ازدواج 
ــاوری  ــودت در بی ــت را خ ــد خرج ــردی و بای ک
امــا مــن بــه تنهایــی نمــی توانــم مشــکات را 

ــردارم. ــش رو ب از پی
آرزو دارم علــی اصغــر بــزرگ شــود و درس 
ــواد  ــی س ــن ب ــد م ــم مانن ــی خواه ــد نم بخوان
شــود امــا مــادرش ســواد دارد و تــا کاس پنجــم 

ــت. ــده اس درس خوان
بهــزاد بــه گفتــه خــودش هیــچ ســواد خوانــدن و 
ــام کــرده  نوشــتن نــدارد امــا در نهضــت ثبــت ن
ــواد  ــاز س ــرای آغ ــا ب ــت ت ــر اس ــت و منتظ اس
آمــوزی بــا وی تمــاس بگیرند ایــن پدر 13 ســاله 
ــزرگ شــود  ــد: آرزو دارم علــی اصغــر ب مــی گوی
ــی  ــن ب ــد م ــم مانن ــی خواه ــد نم و درس بخوان
ســواد شــود امــا مــادرش ســواد دارد و تــا کاس 

ــده اســت. پنجــم درس خوان
از فرزنــدش مــی پرســم؛ بهــزاد در حالیکه اشــک 
در چشــمانش حلقــه زده مــی گویــد علــی اصغرم 
مریــض اســت یــک هفتــه اســت در بیمارســتان 
پیمبــر اعظــم کرمــان بســتری شــده و دکترهــا 
گفتــه انــد بایــد حداقل یــک الــی دو هفتــه دیگر 
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در بیمارســتان بمانــد امــا من پــول هزینــه درمان 
ــه  ــرای کار ب ــت ب ــه روز اس ــدارم س ــرم را ن پس
ــن کار  ــه م ــس ب ــچ ک ــا هی ــی روم ام ــدان م می
نمــی دهــد و همــه مــی گوینــد ســنم بــرای کار 

کــردن کــم اســت.

ــره در ســاختمانی 50  lزندگــی 10 نف
متــری

بیمــاری  دلیــل  خصــوص  در  بهــزاد  از 
ــد: در  ــی گوی ــه م ــم ک ــی پرس ــرش م پس
ــوا  ــد ه ــرف آم ــان ب ــه در کرم ــی ک روزهای
ــه بخــاری  ــود مــا هــم در خان بســیار ســرد ب
نداریــم و بــا شــعله اجــاق گاز آشــپزی 
مــا  زندگــی  محــل  کــه  کوچکــی  گاراژ 
هســت را گــرم مــی کنیــم، یــک شــب 
ــه  ــرم ب ــس پس ــد و نف ــرد ش ــیار س ــوا بس ه
ــی از  ــه یک ــب ب ــان ش ــاد و هم ــماره افت ش
ــکان  ــم پزش ــان رفتی ــای کرم ــس ه اورژان
ــه  ــخه را تهی ــن نس ــد و م ــز کردن دارو تجوی
ــیار  ــدم بس ــع فرزن ــد وض ــا روز بع ــردم ام ک
بدتــر شــد و در نهایــت بــه بیمارســتان 
و گفتنــد  مراجعــه کــردم  اعظــم  پیمبــر 
ــم  ــش ه ــرده و قلب ــت ک ــرم عفون ــه پس ری
ــش   ــکل قلب ــع مش ــرای رف ــکل دارد و ب مش
ــد و تحــت معالجــه  ــد در بیمارســتان بمان بای
ــتفاده  ــه ســامت اس ــم از بیم ــن ه ــد. م باش
ــه  ــی از هزین ــد بخش ــا بای ــا گوی ــردم ام ک
ــول را  ــن پ ــه ای ــم ک ــودم بده ــان را خ درم

نــدارم. روزهــا زینــب کنــار علــی اصغــر 
اســت و مــن هــم میــدان مــی رم کــه شــاید 
ــان  ــه درم ــم و هزین ــدا کن ــم کاری پی بتوان
ــدان  ــر در می ــا ظه ــروز هــم ت ــردازم. ام را بپ
ــرد و  ــرای کار نب ــن را ب ــا کســی م ــدم ام مان

ــتم. ــتان برگش ــه بیمارس ــی ب ــت خال دس
ــوزادش  ــان ن ــل درم ــوص مراح وی در خص
ــم مشــکلش چیســت  ــا نمــی دان گفــت: دقیق
ــکل  ــش مش ــد قلب ــی گوین ــا م ــا دکتره ام
ــی  ــدا م ــد از خ ــر باش ــت نظ ــد تح دارد و بای
ــاز گــردد. ــه ب ــه خان ــر پســرم ب خواهــم زودت
بهــزاد آریــش در خصــوص محــل زندگیــش 
مــی گویــد: بعــد از ازدواج خانــواده خــودم از 
ــار  ــت در کن ــرد و در نهای ــت نک ــن حمای م

ــم  ــدر زن ــم، پ ــی کن ــی م ــم زندگ ــادر زن م
ــل  ــاه قب ــد م ــی چن ــکل قلب ــل مش ــه دلی ب
مــادر  را  فرزنــدش   10 و  کــرد  فوت 
زنــم سرپرســتی مــی کنــد کــه همــه 
نــدازه پــارک دو  ا بــه  در گاراژی کــه 
مدیریــت  خیابــان  در  اســت  ماشــین 

کرمــان زندگــی مــی کنیــم.

روزها زینب کنار علی 
اصغر است و من هم 

میدان می رم که شاید 
بتوانم کاری پیدا کنم و 

هزینه درمان را بپردازم. 
امروز هم تا ظهر در 

میدان ماندم اما کسی 
من را برای کار نبرد و 

دست خالی به بیمارستان 
برگشتم|

ــرپناه  ــک س ــل ی ــزود: آرزو دارم حداق وی اف
داشــته باشــم تــا بتوانــم بچــه ام را در 
ــی  ــاره عل ــم و دوب ــزرگ کن ــی خــوب ب مکان

ــود. ــض نش ــر مری اصغ
ــی  ــا درس م ــن ی ــنهای م ــم س ــی از ه بعض
خواننــد یــا تــرک تحصیــل کــرده انــد و 
شــاگردی مــی کننــد یــا معتــاد شــده انــد و بــه 
ــر  ــن فک ــتند م ــان هس ــرگرمی خودش ــر س فک
ــه ازدواج  ــم ک ــرده باش ــدی ک ــم کار ب ــی کن نم
ــه  ــی ک ــا کس ــتم ب ــی خواس ــط م ــردم، فق ک

دوســت دارم زندگــی کنــم.
ــت  ــخت نیس ــی س ــم زندگ ــی پرس ــزاد م از به
ــم چــکار  ــد نمــی دان ــا آهــی مــی گوی وی ب
ــا درس  ــم بعضــی از هــم ســنهای مــن ی کن
ــد  ــل کــرده ان ــرک تحصی ــا ت ــد ی مــی خوانن
ــد  ــاد شــده ان ــا معت ــد ی و شــاگردی مــی کنن
و بــه فکــر ســرگرمی خودشــان هســتند. 
ــم  ــرده باش ــدی ک ــم کار ب ــی کن ــر نم فک
کــه ازدواج کــردم مــن فقــط مــی خواســتم 
ــم و  ــا کســی کــه دوســت دارم زندگــی کن ب

ــوم. ــاد نش معت

ــی  ــد و م ــی گوی ــر م ــی و فق ــی پول وی از ب
ــه  ــی ک ــا زمان ــی ت ــازمانهای دولت ــد س خواه
بــزرگ شــود و بتوانــد قانونــا کار کنــد و 
کمکــش کننــد و یــا کاری بــه او بدهنــد 
ــد و  ــش را بده ــر و زن ــرج پس ــد خ ــه بتوان ک
ــه  ــی را ک ــد و راه ــم نپاش ــواده اش از ه خان

ــد. ــه ده ــرده ادام ــروع ک ش
ــد: برخــی از روزهــا مدتهــا  بهــزاد مــی گوی
کســی مــن را بــه کار نمــی بــرد و در 
ــا  ــن روزه ــدارم در ای ــم ن ــی ه ــه پول نتیج
ــرم و  ــرض بگی ــی ق ــم پول ــی کن ــعی م س
ــادر  ــرم م ــک بگی ــیر خش ــرم ش ــرای پس ب
ــان  ــد کمکم ــرش بده ــدا عم ــم خ ــم ه زن
ــه  ــا بچ ــم 10 ت ــودش ه ــا خ ــد ام ــی کن م
ــر  ــی گی ــد موقعیت ــوع در ب ــم دارد در مجم یتی

ــده ام. ــی مان ــرج زندگ ــرده ام. در خ ک
بهــزاد  همســر  راد  مختــاری  زینــب 
اســت دائــم گریــه مــی کنــد و نگــران 
ــی  ــش م ــی دلداری ــت کم ــر اس ــی اصغ عل
ــد:  ــی گوی ــرد و م ــی گی ــا آرام م ــم ت ده
ــت در  ــد روز اس ــت چن ــض اس ــرم مری پس
بیمارســتان بســتری شــده اگــر یــه بخــاری 

ــد. ــی ش ــور نم ــن ط ــتیم ای داش

lبهــزاد در مقابــل زندگــی بــه شــدت 
ــت ــئولیت پذیر اس مس

ــد: اصــا  ــی گوی وی در خصــوص ازدواجــش م

پیشــمان نیســتم مــا هــم دیگــر را دوســت 
ــا  ــتیم ام ــی دانس ــم م ــرایط را ه ــتیم و ش داش
ــا  ــل از ازذواج م ــاه قب ــد م ــدرم چن ــفانه پ متاس
ــزاد  ــد به ــرد و مشــکاتمان بیشــتر ش ــوت ک ف
ــح زود  ــزد اســت هــر روز صب ــر روز م هــم کارگ
بــه روی میــدان مــی رود امــا کاری وجــود نــدارد 
یــا بزرگترهــا را مــی برنــد ســرکار یــا افغانیهــا را، 
کاری بــرای بهــزاد نمــی مانــد و هــر روز عصــر 
ــام  ــردد تم ــی گ ــه برم ــه خان ــه ب خســته و کوفت
روز دعــا میکنــم کاری گیــرش بیایــد تــا بتوانیــم 

ــم. ــه کنی ــر را تهی ــی اصغ ــذای عل غ
وی افــزود: خانــواده ام کمــک مــی کنندحداقــل 
ــا در  ــم ام ــد کنارشــان زندگــی کنی اجــازه داده ان
جایــی کمتــر از 50 متــر 10 نفــر داریــم زندگــی 

مــی کنیــم وضعیــت خیلــی بــدی اســت.
ــئوالن  ــی و مس ــا حمایت ــتگاه ه ــب از دس زین
کرمــان مــی خواهــد کمکشــان کننــد تا خانــواده 

ــد. ــدا نکن شــان مشــکل پی
ــای  ــه ه ــن هزین ــرای تامی ــد: ب ــی گوی وی م
درمــان فرزنــدم مانــده ایــم چــکار کنیم بخشــی 
از هزینــه درمــان را بیمــه مــی دهــد و بخشــی را 
ــد تامیــن کنیــم امــا از کجــا نمــی  خودمــان بای

ــم. دان
زینــب مــی افزایــد: بهــزاد ســعی خــودش را مــی 
کنــد امــا از مســئوالن و مــردم تمنــا دارم کمــک 
کننــد تــا بتوانیــم خانــواده مــان را کنــار هــم نگه 

داریــم.

جامعـه ایـــران
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شاید چشمان مسافران و گردشگران عادت کرده باشد که وقتی 
۲۵ کیلومتر از شمال غربی شهر کرمانشاه خارج شوید به دریاچه 
ای لبریز از نیلوفر های آبی برسید. دریاچه ای که با گرم شدن هوا 
نیلوفرهای آن سر از آب بیرون آورده و قسمت زیادی از آن را در 

بر می گیرد.
مسلم معین

ــی در  ــر مل ــک اث ــوان ی ــه عن ــر ب ســراب نیلوف
اســتان کرمانشــاه بــه دلیــل خشکســالی هــای 
ــرداری بــی رویــه کشــاورزان  پیاپــی و بهــره ب
بــه یــک بســتر خشــک و نیمــه جــان تبدیــل 

شــده اســت.
اطــراف ایــن ســراب نیلوفــری را هــم پــارک 
ــا  ــد ت ــاخته ان ــی س ــای رفاه ــه ه و مجموع
ــم  ــداز ک ــم ان ــن چش ــه ای ــردن ب ــگاه ک ن
ــش  ــذت بخ ــده ای ل ــر بینن ــرای ه ــر ب نظی

ــود. ــر ش ت
ــه  ــه در ســال 87 ب ــری ک ــن ســراب نیلوف ای
ــی  ــی طبیع ــر مل ــوان پنجــاه و ســومین اث عن
ــت رســیده اســت کــم کــم در  ــه ثب ــران ب ای
ــود از روی  ــی خ ــم نیل ــتن چش ــال فروبس ح
ــو فرهــا  آســمان کرمانشــاه اســت. مــرگ نیل
را بــاز هــم مثــل همیشــه و مثــل همــه 
فجایــع زیســت محیطــی زمیــن انســانها 

ــد. ــم زده ان رق

یکــی از دالیــل خشــک شــدن ســراب 
نیلوفــر خشــک ســالی هــای اخیــر اســت امــا 
در کنــار ایــن خشــک ســالی هــا، کشــاورزان 
اطــراف ایــن ســراب بــا برداشــت بــی رویــه 
ــیاری از  ــه در بس ــاه ک ــدد چ ــر متع آب و حف
ــل  ــتند عام ــوز هس ــدون مج ــم ب ــوارد ه م

ــتند. ــا هس ــرگ نیلوفره ــی م اصل
ــاز  ــر مج ــه و غی ــی روی ــای ب ــاه ه ــر چ حف
عاملــی مهــم در کنــار خشکســالی بــرای 

مــرگ نیلوفرهــا
اســتان  کشــاورزی  جهــاد  مدیــرکل 
ــر چــاه  ــن رابطــه گفــت: حف کرمانشــاه در ای
هــای بــی رویــه در بــاال دســت ایــن ســراب 
ایــن  حفــر شــده رونــد خشــک شــدن 

ســراب را تســریع کــرده اســت.
علــی اشــرف منصــوری بــا اشــاره بــه 
برداشــت بــی رویــه از ایــن چــاه هــا گفــت: 
ــه از  ــر در ثانی ــزار لیت ــر ه ــغ ب ــه بال ــی ک وقت

ــه  ــود و البت ــی ش ــت م ــا برداش ــاه ه ــن چ ای
تعــدادی از ایــن چــاه هــا فاقــد پروانــه 
ــد  ــن خطــر ســراب را بیشــتر تهدی هســتند ای

ــت. ــرده اس ک
وی بــا اشــاره بــه اندیشــیدن تمهیداتــی بــرای 
نجــات نیلوفرهــا از مــرگ حتمــی، گفــت: بالــغ 
ــاه را در اطــراف ســراب پلمــب  ــه چ ــر 95 حلق ب
ــه  ــع تغذی ــت آب از مناب ــا برداش ــم ت ــرده ای ک
آبــی ســراب محدود شــود. بســیاری از دســتگاه 
ــن  ــز از متخلفی ــاز نی ــر مج ــاری غی ــای حف ه

ضبط شــده اســت.

بالغ بر ۹۵ حلقه چاه را 
در اطراف سراب پلمب 

کرده ایم تا برداشت آب 
از منابع تغذیه آبی سراب 

محدود شود. بسیاری از 
دستگاه های حفاری غیر 

مجاز نیز از متخلفین ضبط 
شده است|

ــرکل جهــاد کشــاورزی اســتان کرمانشــاه  مدی
ادامــه داد: جایگزینــی روش هــای نویــن 
آبیــاری بــه جــای روش هــای ســنتی بــا بهــره 
وری پاییــن و مصــرف آب بــاال در مــزارع 
اطــراف ســراب نیلــو فــر یکــی دیگــر از 
ــت. ــه اس ــن دریاچ ــات ای ــای نج ــکار ه راه
ــا  ــوالت ب ــت محص ــه داد: کش ــوری ادام منص
ــر  ــاال در اطــراف ســراب نیلوف ــی ب مصــرف آب
هــم یکــی دیگــر از دالیــل آســیب ریــدن بــه 
ــا کشــت هــای جایگزیــن  نیلوفرهاســت کــه ب

ــد چــاره اندیشــی شــود. بای
تغییــرات آب و هوایــی و خشکســالی هــای 
ــر و  ــالهای اخی ــور در س ــرب کش ــی در غ پیاپ
ــیاری  ــا بس ــوم ریزگرده ــده ش ــن پدی همچنی
ــه  ــد و البت ــه تهدی ــع طبیعــی را در منطق از مناب
ــه  ــه ورط ــع را ب ــن مناب ــر از ای ــیاری دیگ بس

ــت. ــانده اس ــودی کش ناب
ــای  ــیاب و جنگله ــه گاماس ــر رودخان ــاوه ب ع
زاگــرس اینبــار ظاهــرا توبــت نیلوفرهــای آبــی 
ســراب نیلوفــر اســت کــه مثــل ماهــی هــای 

ــد. گاماســیاب پنجــه در پنجــه مــرگ بیافکنن
جهــاد  کل  اداره  هــای  تــاش  گرچــه 

ــرای  ــت ب ــط  زیس ــاورزی و اداره کل محی کش
ــا  ــده اســت ام ــدوار کنن ــو فرهــا امی نجــات نیل
ــن  ــتند ای ــد هس ــان معتق ــی از کارشناس برخ
موضــوع تنهــا بــا اجــرای طــرح هــای نجــات 
ــاز  ــه ســرانجام نمــی رســد بلکــه نی بخشــی ب
بــه فرهنــگ ســازیبرای مــردم در جهــت 

اســتفاده صحیــح از منابــع طبیعــی دارد.

کار  و  اطــاع رســانی  lضــرورت 
ــتای  ــردم در راس ــرای م ــی ب فرهنگ
ــی ــع طبیع ــتفاده از مناب ــی اس چگونگ

یــک کارشــناس محیــط زیســت در ایــن 
ــه  ــدون اینک ــا ب ــفانه م ــت: متاس ــه گف رابط
ــتفاده از  ــای الزم در اس ــی ه ــردم آگاه ــه م ب
ــار  ــا انتظ ــیم از آنه ــی را داده باش ــع طبیع مناب
ــن  ــه ای ــم ک ــه داری ــا آگاهان ــای کام رفتاره

ــت. ــی نیس ــا منطق ــوع اص موض
ــراف  ــاورزان اط ــت: کش ــی گف ــاز چراغ فرحن
ــا  ــه ب ــند ک ــع باش ــر مطل ــر اگ ــرآب نیلوف س
مصــارف بــی رویــه آب باعــث خشــک شــدن 
کامــل ســراب ظــرف چنــد ســال شــده و بعــد 
هــای  زمیــن  کوتــاه  مــدت  همیــن  از 
ــا کشــت هــای دیــم زراعــت  آنهــا بایــد ب
خــود  رفتــار  در  تردیــد  بــدون  شــوند 
تجدیــد نظــر خواهنــد کــرد چــرا کــه 
ــدی  ــی و درآم ی ــع غذا ــد مناب ــی خواهن نم

خــود را از دســت بدهنــد.
و  ترویجــی  اقدامــات  ایــن  افــزود:  وی 
فرهنگــی بایــد بــا اســتفاده از کاســهای 
ــری از  ــه چهــره و بهــره گی آموزشــی چهــره ب
رســانه هــای  در دســترس انجــام شــود.

lپیشگیری مهم تر از درمان
ــن  ــت همچنی ــط زیس ــناس محی ــن کارش ای
زیســت  فجایــع  وقــوع  از  پیشــگیری 
ــات  ــان و نج ــر از درم ــم ت ــی را مه محیط
بخشــی عنــوان کــرد و گفــت: بایــد در 
ــی و  ــت محیط ــع زیس ــت از مناب ــیر حفاط مس
محیــط زیســت همــه پارامتــر هــا را زیــر نظــر 
داشــت و پیــش از رســیدن بــه مرحلــه بحــران 
ــرگ  ــگام م ــه در هن ــرد ن ــی ک ــاره اندیش چ

ــای آن کوشــید. ــرای احی ــی ب ــر طبیع ــک اث ی
ــاه  ــتان کرمانش ــت اس ــط زیس اداره کل محی
ــات نجــات بخشــی  قصــد دارد بعــد از عملی
ــر در راســتای نجــات بخشــی  ســراب نیلوف
نیلوفرهــا هــم اقداماتــی را انجــام دهــد 
کــه انتقــال نیلــو فرهــا بــه آب بعــد از 
حــد  بــه  ســراب  آب  ســطح  رســیدن 
ــت. ــات اس ــن اقدام ــی از ای ــوب یک مطل

جامعـه ایـــران
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مقصد پارک ملی و منطقه حفاظت شده 
دناست. جایی که یکی از غنی ترین مناطق 
زیستی کره زمین از نظر تنوع گیاهی و 
جانوری در ایران و دنیاست که در سال 
۲۰۱۰ میالدی از سوی سازمان یونسکو به 
عنوان دهمین ذخیرگاه بیوسفری ایران و 
پانصد و پنجاهمین ذخیره گاه زیست کره 

دنیا نام گرفت.

هنــوز خورشــید صبحگاهــی از پشــت کــوه 
ــوج در  ــای یاس ــان ه ــده و خیاب ــرون نیام ــا بی دن
ســکوت ســحرگاهی اســت کــه گروههــای 
سرشــماری حیــات وحــش حرکــت مــی کننــد.
کــوه دنــا از هرکجــای یاســوج و اطــراف آن 
ــواره ای  ــان دی ــه س ــه ب ــی ک ــت. کوه پیداس
عظیــم بــه طــول 90 کیلومتــر از شــرق بــه غرب 
کشــیده شــده اســت. ابتــدای آن از گردنه ســنگ 
و منــگ شــروع مــی شــود و در میمنــد و گامــوره 

ــه پایــان مــی رســد. ب
ــن رشــته  ــی ای ــی کن ــگاه م ــه ن از دور دســت ک
کوه اســتوار پشــت ســر یاســوج و ســی ســخت و 
دههــا روســتای دامنــه هایــش ایســتاده و پشــت 

گرمــی مردمــان دنــا نشــین اســت.
امــا دنــا تنهــا یــک کــوه ســترگ بــا ســنگ های 
ــاالی چهــار هــزار  ــه ب ــزرگ و ســخت و 47 قل ب
متــر نیســت. دنــا کوهــی اســت کــه بــه جنــوب 
زندگــی بخشــیده و آبادانــی را بــه مردمــان ایــن 

دیــار ارزانــی داشــته اســت.
در اطــراف ایــن کــوه کــه نمــاد پــاک سرشــتان 
تاریــخ اســت،  183 چشــمه پــرآب مــی جوشــد. 
ــون،  ــپید، خک ــی، لواس ــمه میش ــون چش همچ
ــیاری از  ــمه بس ــر چش ــه س ــریز ک ــون، س نهم
ــون  ــران چ ــوب ای ــر آب جن ــای پ ــه ه رودخان
ماربــر، بشــار، خرســان، کارون و مــارون هســتند. 
ــوب را  ــنه جن ــای تش ــت ه ــه دش ــی ک رودهای

ــد. ــی کنن ــیراب م س
در مســیر رفتــن بــه ســوی دنــا رود بشــار 
ــبی  ــون اس ــه چ ــت. رودی ک ــفرمان اس همس
ــان دره هــا و  وحشــی شــیهه مــی کشــد و از می

ــا  ــذرد ت ــا مــی گ ــن دســت دن تنگــه هــای پایی
هــر چــه زودتــر ســرش را بــر دامــن نیلــی خلیج 

ــاید. ــد و بیاس ــارس نه ف
ــد و رهگــذران را  ــا ایســتاده ان ــا ام ــای دن بلوطه
ــاع 2500  ــا ارتف ــد. آنهــا ت ــه تماشــا نشســته ان ب
متــری همــه جــا را پوشــانده انــد. در میــان ایــن 
ــه  ــف گون ــات مختل ــی و ارتفاع ــان و نواح درخت
هــای جنگلــی دیگری نظیــر بنــه، کیکــم، ارژن، 
شــن و انــواع بــادام کوهــی مشــاهده مــی شــود.
ــر مــی شــویم بیشــتر  ــا نزدیکت ــه دن هــر چــه ب
ــی  ــطوره ای م ــوه اس ــن ک ــت ای ــحور قام مس
شــویم و خــود را در کنــار اســطوره هــای آن مــی 
بینیــم. کوهــی کــه هــزار افســانه و راز مگــو در 
دل خــود دارد. از آن جملــه افســانه کــی خســرو؛ 
پادشــاه دادگســتر ایــران زمیــن کــه مــی گوینــد 
ــرواز کــرد. ــه آســمان پ ــی از ایــن کــوه ب در جای
ــه  ــینه ب ــای دور س ــته ه ــانه از گذش ــن افس ای
ســینه نقــل شــده و هنــوز ســالخوردگان و 
ــرای جوانترهــا  ــار آن را ب ــن دی ــان ای ســفید موی
بازگــو مــی کننــد. نامهایــی در دنــا و اطــراف آن 
همچــون تل خســرو، چشــمه بشــو، بردشــاه، راه 
ــه  ــه بیــژن ب آســمانی، غــار کــی خســرو و گردن

ــی بخشــند. ــت م ــگ حقیق ــن افســانه رن ای
ــه  ــل باشــد کــه عشــق ب ــن دلی ــه همی شــاید ب
ــار  ــن دی ــردم ای ــان م ــاهنامه فردوســی در می ش
مــوج مــی زنــد و اغلــب کهنســاالن روســتاهای 
دامنــه دنــا شــاهنامه خوانــان متبحری هســتند و 

ــد. شــعرها و داســتانهای شــاهنامه را از بران
امــا دنــا یکــی از آخریــن تکــه هــای زمین اســت 
کــه هنــوز طبیعــت بکــر و دســت نخــورده اش را 
ــات  ــل از حی ــن نس ــن آخری ــرده و مأم ــظ ک حف

وحــش و گونــه هــای نــادر گیاهــی اســت.
یکــی از همســفران کــه عضــو یکــی از تشــکل 
هــای زیســت محیطــی اســت و همچــون دیگــر 
همراهــان بــه دنــا عشــق مــی ورزد، مــی گویــد: 
در ذخیــره گاه زیســت کره دنــا حــدود یــک هــزار 
ــن  ــده و ای ــایی ش ــی شناس ــه گیاه و 250 گون
منطقــه 15.6 درصــد از کل تنــوع گیاهــی ایــران 
را در خــود جــای داده کــه از ایــن تعــداد 45 گونــه 

اندمیــک دنــا اســت.
ــه  ــن منطق ــد: ای ــی افزای ــجادیان م ــب س غری
دارای 155 گونــه جانــوری پرنــده، 24 گونــه 
جانــوری پســتاندار، 20 گونــه آبــزی و 39 
ــز، قــوچ، میــش،  خزنــده اســت و پلنــگ، کل وب
ای  قهــوه  ســیاه گــوش، خــرس، خــرس 
ــاه، کفتــار، شــغال، گورکــن،  بــزرگ، گــرگ، روب
ــی،  ــا، ســنجاب جنگل ــور، مــوش خرم ــوش ک م

ــل  ــاش نع ــراز، خف ــو، گ ــمور، راس ــوش، س خرگ
اســبی، گربــه، کاراکال، گربــه شــنی، گربــه 
پــاالس، خفــاش گــوش بلنــد، ســگ آبی، تشــی 
و چندیــن گونــه دیگــر از مهمتریــن گونــه هــای 

ــتند. ــه هس ــن منطق ــوری ای جان
ــی رســیم، حــرف  ــره م ــه دو راهــی َک ــی  ب وقت
هــای او نــا تمــام مــی مانــد زیــرا مســیرمان باید 
از هــم جــدا شــود. عــده ای به پاســگاه آب ســپاه 
مــی رونــد و مــا بــا ماشــینی کــه بــه اســتقبالمان 
آمــده بــه ســمت روســتای کــره و پاســگاه 

محیــط بانــی پشــت کــره مــی رویــم.
ــم و  ــی گذری ــره م ــای ک ــتای زیب ــدا از روس ابت
پــس از آن در جــاده ای خاکــی و ســنگ الخــی 
بــه ســوی پاســگاه حرکــت مــی کنیــم. زیبایــی 
ــرده  ــود ک ــذوب خ ــه را مج ــان هم ــیر آنچن مس
کــه کمتــر بــه تکانهــای شــدید ماشــین در جاده 
ــژن  ــا راننده)بی ــم ام ــی کنی ــه م ــوار توج ناهم
ــط  ــگاه محی ــئول پاس ــود مس ــه خ ــان( ک آذری
ــت آن  ــدام از وضعی ــت م ــره اس ــت ک ــی پش بان

ــد. ــی کن شــکایت م
بــا ایــن حــال مــا همچنــان چشــم بــه طبیعــت 
ــای  ــدای زیب ــه ص ــوش ب ــه و گ ــراف دوخت اط
پرنــدگان بــاز کــرده ایــم. اینــگار پــا بــه 
ســرزمینی رویایــی گذاشــته ایــم. از میــان تنگــه 
ای باریــک کــه عبــور مــی کنیــم، آذریــان 
ــه ای  ــه قلع ــن تنگ ــاالی ای ــه ب ــد ک ــی گوی م
ــه جــا  ــاری از آن ب باســتانی اســت کــه هنــوز آث
مانــده اســت. او قدمــت ایــن قلعــه را مربــوط بــه 
ــم  ــن در ذهن ــا م ــد ام ــی دان ــانیان م دوران ساس
ــا اســطوه هایــی  ــد ایــن قلعــه ب ــال پیون ــه دنب ب
ــا  ــی در دن ــر مکانهای ــان ب ــه نامهایش ــتم ک هس

ــت. ــده اس ــاودان مان ج
پــس از مدتــی بــا گــذر از تنگــه هــا و دره هــای 
ــگاه  ــه پاس ــوط ب ــوه بل ــگل انب ــور و جن ــب العب صع
محیــط بانــی مــی رســیم. آنجــا چندین محیــط بان 
و مســئولین محیط زیســت به اســتقبالمان مــی آیند.
اکنــون دیگــر نیمــی از آفتــاب از پشــت کوههــا 
سرکشــیده و بــر بــرف هــای ســفید نــوک قلــه 
هــای دنــا نــور پاشــیده اســت. بــر خــاف تصــورم 
هــوا خیلــی ســرد نیســت و نســیم بهــاری قــدم به 

دامنــه هــای دنــا هــم گذاشــته اســت.
محیــط بانــان، فعالیــن تشــکلهای زیســت 
ــت،  ــط زیس ــازمان محی ــده س ــی، نماین محیط
یــک محیــط بــان میهمــان و دو مســئول 
محیــط زیســت اســتان همــه آمــاده هســتند تــا 

ــد. ــاز کنن ــش را آغ ــات وح ــماری حی سرش
همــه بــرای دیــدن حیــات وحــش دنــا ســراز پــا 

نمــی شناســیم و اصــرار داریــم هرچــه زودتــر به 
ــب دناســت  ــم. اینجــا قل ــر بروی ــات باالت ارتفاع
و صــدای تپــش زندگــی را مــی تــوان در جــای 

ــنید. ــای آن ش ج
ــای  ــره ه ــح از صخ ــل صب ــا در اوای کل و بزه
ــازه  ــای ت ــه ه ــد و علوف ــی آین ــن م ــوه پایی ک
ــی اســت کــه  ــن فرصــت خوب ــد. ای را مــی چرن
ــه هــای کل و  ــا چشــم غیرمســلح گل ــم ب بتوانی
بــز را ببینیــم. با خــوردن صبحانــه ای و نوشــیدن 
ــه  ــاده ب ــم پی ــاق ه ــه اتف ــه ب ــرم هم ــی گ چای

ــم. ــی روی ــاال م ــات ب ــوی ارتفاع س
راه ناهمــوار اســت و شــیبهای تنــدی دارد. 
شــیبهایی کــه نفــس هــا را بــه شــماره انداختــه 
ــی  ــه م ــدی ک ــهای تن ــان نفس ــت. در می اس
زنــم بــه ایــن فکــر مــی کنــم کــه محیــط بانــان 
ــن  ــز شــکارچیان ای ــه در تعقیــب و گری ــا چگون دن

ــد. ــی پیماین ــد و ســنگاخها را م ــیبهای تن ش
دنــا همیشــه مــورد طمــع بــوده و هفته ای نیســت 
کــه پــژواک گلولــه ای تــن دنــا را نلرزانــد و آرامش 
را از حیــات وحــش ایــن زیســت بــوم کهــن نگیرد.

3۰ محیط بان تالشگر دنا 
شب و روز ندارند و چشم 

به کوه و کمرهای دنا 
دارند تا غریبه ای سکوت 

زیبای جنگل و آرامش 
را نشکند. آنها در حفاظت 
از این سامان، سرمای سرد 
زمستان های دنا را به جان 
می خرند و در زیر آفتاب 

تموز تابستان جان به لب می 
شوند تا جریان حیات در دنا 

ادامه یابد|

محیــط بانــان دنــا در جنــگ نابرابــر بــا 
شــکارچیان ودیگــر متخلفیــن زیســت محیطــی 
گاهــی زخمــی مــی شــوند تــا زخمــی بــر 
چهــره طبیعــت زیبــای ایــن زیســت بــوم نیفتد، 
ــوه گاهــی  ــن ک ــت خشــن ای ــا طبیع ــه ب در مواج
ــات  ــه حی ــه ای ب ــا صدم ــوند ت ــی ش ــدوم م مص

وحــش زده نشــود.
در دوســال گذشــته محیــط بانــان ایــن 
ــه مســلحانه  ــورد حمل ــار م ــن ب ــتان چندی اس
قــرار گرفتــه و یــا مضــروب شــده انــد. طــی 
ــان کهگیلویــه  ایــن ســالها چندیــن محیــط ب

جامعـه ایـــران

دغدغه های محیط بانی در 
کهگیلویه و بویراحمد

محیط بانی با 
دستان خالی 

درارتفاع 
۴هزارمتری

 ماه
وردین

ر فر
ش برت

گزار
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و بویراحمــد زخمــی و حتــی برخــی از 
ــی افشــار،  ــا نقــص عضــو شــدند. عل آنه
ــرد و  ــح مف ــد فصی ــی، محم ــد ترحم وحی
چندیــن و چنــد محیــط بــان دیگــر در ســال 
گذشــته مجــروح شــدند و بارهــا جــان ایــن 
پاســداران طبیعــت در درگیــری مســلحانه بــا 

شــکارچیان بــه خطــر افتــاده اســت.
ــادی  ــای زی ــری ه ــی مه ــه ب ــا اگرچ آنه
ــا عاشــق کارشــان هســتند و  ــد ام ــی بینن م
ــد  ــی خرن ــان م ــه ج ــات را ب ــه نامایم هم
تــا از گنجینــه ای کــه امانــت دار آن هســتند، 

ــد. ــت کنن حفاظ

ارتفــاع  در  بانــی  lمحیــط 
متــری چهارهــزار 

ــط زیســت  ــگان حفاظــت از محی ــده ی فرمان
ــا بــه  کهگیلویــه و بویراحمــد مــی گویــد: دن
دلیــل صعــب العبــور بــودن یکــی از ســخت 
تریــن مناطــق کشــور بــرای حفاظــت 

ــت. اس
جمشــید عبــدی پــور مــی افزایــد: شــرایط 
توپوگرافــی دنــا به شــکلی اســت کــه دارای 
ارتفاعــات صعــب العبــور و دره هــای عمیــق 
ــن کار  ــت و ای ــاک اس ــای خطرن و پرتگاهه

ــر کــرده اســت. ــی را ســخت ت محیــط بان
ــت هــای  ــب ماموری ــد: اغل ــان مــی کن وی بی
ــان در ارتفاعــات بــاالی چهارهــزار  محیــط بان
متــر اســت و در هــر ماموریــت یــک جفــت کفش 

و لبــاس محیــط بانــان پــاره می شــود.
عبــدی پــور بــا بیــان اینکــه شــرایط 
محیــط بانــی در دنــا بــا محیــط بانــی 
ــاوت  ــت تف ــده دش ــت ش ــق حفاظ درمناط
دارد، مــی گویــد: ایــن درحالــی اســت کــه 
ــده  ــت ش ــق حفاظ ــان در مناط ــط بان محی
دشــت و کویــر بــا خــودرو و موتــور جابجــا 
ــکان  ــن کار ام ــا ای ــا در دن ــوند ام ــی ش م
پذیــر نیســت و محیــط بانهــا بایــد بــا پــای 

ــد. ــی کنن ــط بان ــاده محی پی
ــاف  ــر اخت ــد: در کوی ــی کن ــوان م وی عن
ارتفــاع، پرتگاههــا و حملــه حیوانات وحشــی 
ــان  ــا یــک محیــط ب ــدارد امــا در دن وجــود ن

همیشــه در خطــر اســت.
عبــدی پــور ادامــه مــی دهــد: دمــا در 
ــر  ــه زی ــا 15 درج ــا گاهــی ت زمســتانهای دن
صفــر مــی رســد و شــرایط را بــرای حفاظــت 
ــک  ــی ی ــد و گاه ــی کن ــخت م ــیار س بس

ــکارچی  ــتگیری ش ــرای دس ــان ب ــط ب محی
ــد. ــوه بمان ــبانه روز در ک ــد ش ــد چن بای

ــان  ــط ب ــدن 19 محی ــی ش lزخم
ــر ــالهای اخی ــی س ط

ــط زیســت  ــگان حفاظــت از محی ــده ی فرمان
ــن  ــف قوانی ــه ضع ــد ب ــه و بویراحم کهگیلوی
در حمایــت از محیــط بانــان اشــاره مــی کنــد 

ــان اگرچــه ضابــط  ــد: محیــط بان و مــی گوی
ــون  ــا همچ ــتند ام ــتری هس ــاص دادگس خ

ــوند. ــی ش ــده نم ــی دی ــای انتظام نیروه
ــت  ــی اس ــن در حال ــد: ای ــی کن ــان م وی بی
کــه شــرایط کاری و شــغلی آنهــا ســخت تــر 

ــن عــام اســت. از ضابطی
ــی  ــد: در حال ــی کن ــح م ــور تصری ــدی پ عب
کــه محیــط بانــان در ســخت تریــن شــرایط 
جغرافیایــی و توپوگرافــی کار مــی کننــد امــا 

ســختی کار بــه آنهــا تعلــق نمــی گیــرد.
وی عنــوان مــی کنــد: عاقــه بــه تفنــگ و 
شــکار در بیــن مــردم ایــن اســتان زیاد اســت 
ــه  ــکارچیان منطق ــئله، ش ــن مس ــع ای و تب
بیشــتر از ســایر مناطــق هســتند و کار محیط 

ــان بیشتراســت. بان
وی همچنیــن بــه درگیــری محیــط بانــان و 
ــد  شــکارچیان و خطــرات آن اشــاره مــی کن
ــروه از  ــک گ ــش ی ــدی پی ــد: چن ــی گوی و م
شــکارچیان بــا اســلحه ژ 3 و خشــاب جنگــی 
بــه منطقــه آمدنــد و در یــک درگیــری 
ــه ســوی محیــط  ــه ژ 3 ب مســلحانه 80 گلول

ــد. ــان شــلیک کردن بان
عبــدی پــور تصریــح مــی کنــد: در ســالهای 
اخیــر 19 محیــط بــان در اســتان در درگیــری 

بــا شــکارچیان زخمــی و مضــروب شــدند.
lمحیط بانان غم نان دارند

مســئول پاســگاه محیــط بانــی پشــت کــره 
هــم از وضعیــت معیشــت محیــط بانــان ابراز 
نگرانــی مــی کنــد و بــه خبرنــگار مهــر مــی 
ــر  ــیار پ ــی کاری بس ــط بان ــد: کار محی گوی
اســترس و ســخت اســت و فشــارهای زیادی 
ــان در  ــان وارد مــی شــود و آن بــه محیــط بان
ســرمای زمســتان و گرمــای تابســتان آن هــم 
در کــوه و کمرهــا و مناطــق صعــب العبــور بــا 
کمتریــن حقــوق و هیــچ منتــی کار مــی کنند.
ــط  ــوق محی ــد: حق ــی افزای ــان م ــژن آذری بی
بانــان چــه از نظــر کیفــی و چه کمی متناســب 
ــا شــرایط کاری آنهــا نیســت و ایــن حقــوق  ب
ــع پرداخــت  ــم اســت و هــم ســر موق هــم ک
نمی شــود و کفــاف زندگــی آنهــا را نمــی دهد. 
از لحــاظ زمــان کار هــم ســه برابر یــک کارمند 
ــیار  ــی بس ــا دریافت ــد ام ــی کنن ــادی کار م ع

ــد. کمــی دارن
ــه  ــر لحظ ــان ه ــط بان ــد: محی ــی گوی وی م
ــای  ــند و روزه ــب باش ــد مراق ــبانه روز بای از ش

ــد. ــل ندارن ــر تعطی ــل و غی تعطی

ــواده هایمــان را  ــه مــی دهــد: خان ــان ادام آذری
هــم خیلــی کــم مــی بینیــم و در خانه هــم که 
هســتیم اگــر صــدای شــلیکی بشــنویم بایــد 

فــوری بــه کــوه بازگردیــم.
ــی  ــا توپوگراف ــا ب ــی در دن ــط بان وی کار محی
ــی  ــد و م ــی دان ــخت م ــیار س ــوار را بس ناهم
گویــد: بســیاری از محیــط بانــان مــا از ناحیــه 

ــو دچــار حادثــه شــدند. ــا و زان کمــر، چشــم، پ
ایــن محیــط بــان بیــان مــی کنــد: شــکارچی 
هــا آرامشــمان را از بیــن بــرده اند و هفته ای نیســت 

که چنــد گــروه شــکار در دنا دســتگیر نشــوند.
وی تصریــح مــی کنــد: مــا محیــط بانــان خود 
ــه  ــق ب ــم و عش ــده ای ــزرگ ش ــت ب در طبیع
طبیعــت اســت کــه باعث شــده بــه رغــم همه 

مشــکات بــه کارمــان ادامــه دهیــم.

ــه  ــی و بزغال ــرگ بزکوه ــرای م lب
ــردم ــه ک ــش گری های

 آذریــان بدتریــن لحظــه یــک محیــط بــان را 
زمانــی مــی دانــد کــه بــا الشــه کشــته شــده 
حیــات وحــش مواجــه شــود و مــی گویــد: مدتــی 
پیــش وقتــی الشــه بزکوهــی را دیــدم که توســط 
ــده شــده و دو بچــه در  ــوان وحشــی دری ــک حی ی

شــکم داشــت تــا دو روز اشــک مــی ریختــم.
خســتگی یــک محیــط بــان وقتــی بــر طــرف 
مــی شــود و لبخنــد وقتــی جــای اشــک را می 
گیــرد کــه ببینــد زحماتــش جــواب داده و تعداد 
ــه در طــول یــک ســال  ــات وحــش منطق حی

افزایــش یافتــه اســت.
سرشــماری ســاالنه حیــات وحــش کــه 
توســط نماینــدگان ســازمان محیــط زیســت و 
تشــکلهای زیســت محیطــی انجــام می شــود 
ــر لبــان  ــا بتــوان لبخنــد را ب فرصتــی اســت ت

ــد. ــان دی ــط بان محی
مثــل امــروز و حامــد کــره محیــط بــان جــوان 
دنــا کــه پیشــاپیش همــه مــی رود و بــا دیــدن 
ــش  ــر لب ــد ب ــش لبخن ــات وح ــه ای از حی گل
شــکفته مــی شــود و سرشــماران را خبــر کنــد.
خیلــی زود اولیــن گلــه از کل و بزهــا نمایان می 
شــود و همــه شــروع بــه شــمارش مــی کننــد. 
بعــد همــه آمــار خــود را اعــام مــی کننــد امــا 
ــازن  ــا و پ ــه زیب مــن آنقــدر مجــذوب ایــن گل
هــای ســفید آن شــده ام کــه یــادم مــی رود تــا 

چنــد شــمرده بــودم.
آنچــه همــه بــر روی آن توافــق می کننــد 270 
راس اســت امــا حامــد بســیار معتــرض اســت 
ــدم. آن  ــا 300 راس را دی ــن ت ــد م ــی گوی و م
طرفتــر گلــه ای دیگــر نمایــان مــی شــود. گله 
ای کــه 80 راس اســت و گویــا متوجــه حضــور 
مــا شــده انــد و بــه همیــن خاطــر بــه ســوی 

میانــه کــوه مــی رونــد.
مدیــرکل محیــط زیســت کهگیلویــه و 
بویراحمــد، جمعیــت گونــه غالــب پســتانداران 
اســتان)کل و بز( در مناطق حفاظت شــده اســتان 

ــد. را چشــمگیر و قابــل توجــه مــی دان
ــن  ــاس ای ــد: براس ــی گوی ــیرزاد م ــا پورش عط
سرشــماریها این اســتان باالترین جمعیــت کل و 
بــز را در کشــور داراســت. وی بیــان مــی کنــد: 
ایــن اتفــاق میمون نتیجه تــاش شــبانه روزی 
ــان در  ــط بان ــتگی محی ــان گذش ــار و از ج و ایث

حفاظــت از مناطــق حفاظــت شــده اســت.
پورشــیرزاد مــی گویــد: بیــش از 11درصــد 
را  بویراحمــد  و  کهگیلویــه  مســاحت 
داده  تشــکیل  مناطــق حفاظــت شــده 
ــار  ــزار هکت ــش از 300 ه ــوع بی و در مجم
ــود  ــتان وج ــت شده در اس ــه حفاظ منطق
دارد کــه بــا توجــه بــه وســعت یــک 
ــه و بویراحمــد نســبت  درصــدی کهگیلوی
ــه  ــن زمین ــن اســتان در ای ــه کشــور، ای ب

جایــگاه بســیار خوبــی داراســت.

lتعــداد محیــط بانــان کمتــر از اســتاندارد 
جهانــی

وی تعــداد محیــط بانــان در ایــن اســتان را بــه نســبت 
وســعت مناطــق حفاظت شــده بســیار کم عنــوان می 
کنــد و مــی گویــد: طبــق اســتانداردهای بیــن المللــی 
ــد  ــان بای ــط ب ــک محی ــار ی ــزار هکت ــر ه ــرای ه ب
مشــغول فعالیــت باشــد امــا هــر محیــط بــان مــا جور 

ســه محیــط بــان را مــی کشــد.
ــق  ــون مناط ــم اکن ــد: ه ــی کن ــان م ــیرزاد بی پورش
ــارم  ــک چه ــا ی ــتان تنه ــن اس ــده ای ــت ش حفاظ
ــط  ــد و 80 محی ــان دارن ــط ب ــی محی ــتاندارد جهان اس
ــط  ــان از مناطــق حفاظــت شــده اســتان و 30 محی ب
بــان از منطقــه حفاظــت شــده دنــا حفاظــت می کنند.
ــه  ــب عاق ــگ غال ــد: فرهن ــی کن ــح م وی تصری
ــا  ــان م ــط بان ــرای محی ــه شــکار در اســتان کار را ب ب
ســخت کــرده و ایــن نیــاز بــه افزایــش محیــط بانــان 

ــت. ــرده اس ــتر ک را بیش

ســال  در  متخلــف   455 lدســتگیری 
گذشــته

ــد  ــه و بویراحم ــت کهگیلوی ــط زیس ــرکل محی مدی
ــت  ــف زیس ــته 369 تخل ــال گذش ــد: در س ــی گوی م
محیطــی در ایــن اســتان اتفــاق افتــاد و در ایــن رابطه 

ــتگیر شــدند. ــر دس 455 نف
ــاز،  ــر مج ــلحه غی ــد: 28 اس ــی افزای ــیرزاد م پورش
ــن  ــی از ای ــلحه جنگ ــج اس ــاز و پن ــلحه مج 65 اس

ــد. ــط ش ــف و ضب ــن کش متخلفی
ــه  ــر قل ــید ب ــروب خورش خطــی از تشعشــع ســرخ غ
هــای دنــا افتــاده و حــاال همــه میهمانــان امــروز دنــا 
بــه ســوی یاســوج و خانــه هایشــان بــاز مــی گردنــد 
امــا محیــط بانــان همچــون همیشــه در دنــا مــی می 
ــه دستشــان ســپرده شــده  ــا از امانتــی کــه ب ماننــد ت

حفاظــت کننــد و آن را بــه نســل آینــده بســپارند.
دنــا ایــن زیســت بــوم کهــن زاگــرس، همیشــه مــورد 
ــه  ــوده اســت و جــای تازیان ــا ب ــی ه هجــوم نامهربان
ــور آن  ــن رنج ــر ت ــط ب ــای غل ــل و باوره ــای جه ه
هویداســت. بــی شــک مــرگ اکوسیســتم دنــا مــرگ 
زندگــی در بخشــی از جغرافیــای ایــران اســت و چــه 
ــوط  ــزی اســت کــه جنگلهــای بل ــراژدی غــم انگی ت
بیابــان شــود، رودخانــه اش مــرداب و صــدای زوزه باد 

ــد. ــر کن ــدگان آن را پ جــای آواز خــوش پرن

جامعـه ایـــران
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ترافیک در مرکز گیالن

باری که بر دوش شهر نشسته 

ورود ماشین به زندگی انسان  به عنوان یکی از نشانه های بارز مدرن 
شدن جوامع، در کنار تمام سود و منفعتی که برای انسانها به دنبال 
داشت، مسائل و مشکالتی را آفرید که امروزه بسیاری از جامعه های 
مدرن و توسعه یافته و حتی جوامع در حال توسعه نیز با آن دست به 

گریبان هستند.
مریم قاضی زاده

ــین و  ــوم ماش ــه مفه ــر ب ــاص ت ــی خ ــا نگاه ب
ــف  ــرای توصی ــت ب ــن لغ ــتفاده از ای ــاً اس الزام
مجموعــه وســایلی کــه در حمــل و نقــل مــورد 
اســتفاده قــرار مــی گیرنــد، گســتره ای از مــوارد 
ــی  ــرار م ــع ق ــش روی  جوام ــی پی ــل بررس قاب
گیــرد کــه یکــی از مــوارد مهــم در ایــن گســتره، 

ــت. ــک اس ــث ترافی بح
ــهرها  ــیاری از ش ــه بس ــین ب ــه ورود ماش اگرچ
ــا ایجــاد زیــر ســاختهای مناســب ایــن پدیــده  ب
ــرور،  ــور و م ــب عب ــای مناس ــامل راه ه ــه ش ک
اســتفاده مناســب از عائــم راهنمایــی و رانندگی 
و آموزشــهای الزم بــرای اســتفاده صحیــح از 
ماشــین در راســتای کاهــش مشــکات حمــل و 
نقــل همــراه نبــود، امــا رشــد روز افــزون تعــداد 
ــژه در  ــه بوی ــایل نقلی ــدگان از وس ــتفاده کنن اس
ــه حــدی رســید کــه در حــال حاضــر  شــهرها ب
نــه تنهــا جوامــع توســعه یافتــه کــه بیشــتر از آن 
کشــورهای در حــال توســعه بــا معضــل ترافیــک  
دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد و علیرغــم 
توصیــه هــای مکــرر کارشناســان در ایــن حــوزه، 
اصاحــی در ایــن رونــد بــه چشــم نمــی خــورد.

lترافیک
اســتان گیــان نیــز بــه عنــوان یکــی از 
ــران کــه ســاالنه  توریســتی تریــن اســتانهای ای
جمعیتــی بالــغ بــر 38 میلیــون گردشــگر بــه آن 
ــن کانشــهر رشــت  ــی شــوند، و همچنی وارد م
کــه ازلحــاظ نســبت جمعیــت در روز و شــب رتبه 
نخســت کشــور را دارد، در کنــار شــهرهایی مانند 
ــام  ــه ن ــی ب ــه و... از معضل ــرج، ارومی ــران، ک ته

ــرد. ــی ب ــج م ــک رن ترافی
ــه  ــعت ک ــه وس ــت ب ــب جمعی ــبت نامتناس نس
شــهر رشــت را فشــرده ترین شــهر ایــران کــرده، 
ــتقبال  ــدم اس ــا، ع ــودن خیابانه ــرض ب ــم ع ک
عمــوم مــردم از وســایل حمــل و نقــل همگانــی، 
ــهر  ــۀ ش ــت روزان ــناور ثاب ــت ش ــش جمعی افزای
رشــت به عنــوان مادرشــهر اســتان گیــان 
ــه  ــردم ب ــد م ــش از ح ــش بی ــن گرای و همچنی
ــه  ــخصی، از جمل ــه ش ــایل نقلی ــتفاده از وس اس
مــوارد بوجــود آورنــده ترافیــک شــهری در ایــن 

ــت. ــهر اس کانش
ــهر  ــۀ ش ــت روزان ــناور ثاب ــت ش ــش جمعی  افزای
رشــت به عنــوان مادرشــهر اســتان گیــان 
ــه  ــردم ب ــد م ــش از ح ــش بی ــن گرای و همچنی
ــه  ــخصی، از جمل ــه ش ــایل نقلی ــتفاده از وس اس
مــوارد بوجــود آورنــده ترافیــک شــهری در 
ــل و  ــل و نق ــتمعاون حم ــت اس ــهر رش کانش
ترافیــک شــهرداری رشــت در ایــن بــاره بــه  مــی 
ــه  ــگی ب ــای همیش ــه ه ــم توصی ــد: علیرغ گوی
همشــهریان مبنــی بــر اســتفاده از وســایل حمل و 
نقــل عمومی بــه خصــوص در ایــام تعطیــات که 
به واســطه آن جمعیت شــهر رشــت ســرریز شــده و 
یــا روزهــای پایانی ســال کــه عمــوم مــردم از نقاط 
ــه ایــن شــهر وارد مــی شــوند،  مختلــف اســتان ب
متاســفانه شــاهد رشــد روز افزون اســتفاده مــردم از 
وســایل نقلیــه شــخصی هســتیم کــه ایــن امــر بار 

ــی آورد. ــود م ــهر بوج ــادی را در ش ــی زی ترافیک
ــد  ــد: هرچن ــی ده ــه م ــر ادام ــس گ ــاهرخ طلی ش
ــزی  ــه ری ــواره برنام ــده هم ــر ش ــام ذک ــرای ای ب
ــدون  ــا ب ــرد ام ــی گی ــورت م ــی ص ــای خاص ه
شــک همکاری همشــهریان در خصوص اســتفاده 
ــن  ــی از مهمتری ــی، یک ــه عموم ــایل نقلی از وس
راهکارهایــی اســت کــه از طریــق آن مــی تــوان از 

ــت. ــهر کاس ــود در ش ــی موج ــار ترافیک ب

ــل  ــت مث ــهر رش ــرای ش ــد: ماج ــی افزای وی م
ــدازه ای  ــا ان ــد کــه ت ماجــرای حوضــی مــی مان
ــد  ــه بع ــد ب ــش آب دارد. از آن ح ــن گنجای معی
ســرریز مــی کنــد و گنجایــش حتــی یــک قطره 
ــدارد. در حــال حاضــر شــهر رشــت  آب را هــم ن
نیــز بــه مرحلــه ســرریز رســیده و وســعت شــهر، 

ــدارد. ــن همــه ماشــین را ن گنجایــش ای
ــال حاضــر  ــد: در ح ــی ده ــح م طلیســگر توضی
ــردن  ــم ک ــرای ک ــل ب ــن راه ح ــوزش بهتری آم
بــار ترافیکــی ایــن شــهر اســت. آمــوزش هایــی 
کــه بــر اســاس آن، فرهنــگ اســتفاده از وســایل 
نقلیــه عمومــی در شــهری مثل رشــت گســترش 
یافتــه و جمعیت اســتفاده کننــده از وســایل نقلیه 

شــخصی را کمتــر کنــد.

هر چند فرهنگ سازی 
در حوزه ترافیک یکی از 
اساسی ترین و راهبردی 

ترین راهکارها برای حل 
این معضل است اما توجه 

به فضا سازی مناسب 
در شهرها و ساخت و 

ساز بر اساس ظرفیتهای 
کالنشهری مثل رشت نیز 
می تواند نقطه عطفی در 
دستیابی به راهکارهایی  
موثر برای برون رفت از 

مشکل ترافیک باشد|

ــک  ــل و ترافی ــل و نق ــیون حم ــس کمیس ریی
ــاره  ــن ب ــت در ای ــهر رش ــامی ش ــورای اس ش
توضیــح مــی دهــد: متاســفانه ســاخت و 
ســازهایی کــه در خیابانهــای کانشــهر رشــت 
ــه،  ــورت گرفت ــادی ص ــالهای متم ــول س در ط

تناســبی بــا افزایــش جمعیــت ایــن شــهر 
ــاخت و  ــن س ــدام از ای ــچ ک ــته و در هی نداش
ســازها، تراکــم جمعیــت در نظــر گرفتــه نشــده 

ــت. اس
ــی  ــه م ــا ادام ــر نی ــق کارگ ــین واث ــد حس محم
دهد: ســاخت و ســاز نامناســب و همچنیــن وجود 
بافت فرســوده در شــهر رشــت و عدم ســاماندهی 
ایــن حــوزه باعــث شــده تــا ایــن شــهر از کمبــود 
خیابانهــای مناســب رنــج ببــرد عــاوه بــر ایــن، 
عــدم تناســب ایــن خیابانهــا بــا جمعیت اســتفاده 
ــز یکــی از  ــه شــخصی نی ــده از وســایل نقلی کنن
ــک در شــهر  ــود ترافی ــل وج ــن دالی ــده تری عم

رشــت اســت.
ــر مــوارد ذکــر شــده،  ــد: عــاوه ب وی مــی افزای
مســائلی ماننــد کمبــود پارکینــگ و عــدم وجــود 
پــارک حاشــیه ای در برخــی از خیابانهــای شــهر 
ــا  ــن ظرفیــت وجــود دارد، باعــث شــده ت کــه ای
ــوص در  ــه خص ــک ب ــم ترافی ــر حج ــر روز ب ه

ــه شــده  روزهــای آخــر ســال و تعطیــات اضاف
و موضــوع ترافیــک بــه مســاله ای بغرنــج تبدیل 

ــود. ش
ــر  ــل ه ــرای ح ــک  ب ــی ش ــه ب ــن هم ــا ای  ب
مســاله ای هــر چقــدر هــم پیچیــده و بغرنــج، راه 
حلهایــی وجــود دارد کــه بــا اســتفاده از آنهــا مــی 

ــوب دســت یافــت. ــه وضعیتــی مطل ــوان ب ت
واثــق کارگــر نیا:ایجــاد پارکینــگ هــای بیشــتر، 
ــارک حاشــیه ای و ایجــاد  اســتفاده از ظرفیــت پ
ممنوعیــت عبــور و مرور وســایل نقلیه شــخصی 
ــهرداری  ــه ش ــهر، وظیف ــاط ش ــی از نق در برخ
و شــورای شــهر اســت کــه در ایــن راســتا 
اقدامــات موثــری صــورت گرفتــه اســتواثق 
ــگار مهــر مــی  ــه خبرن ــاره ب ــن ب ــا در ای کارگرنی
ــه مناســب  ــه ب ــی ک ــداد راه حلهای ــد: آن تع گوی
ســازی فضاهــای شــهری و ایجــاد ظرفیــت هــا 
متناســب بــا جمعیــت برمی گــردد، به شــهرداری 
و شــورای شــهر مربــوط بــوده کــه در ایــن راســتا 
ــاله  ــن مس ــل ای ــرای ح ــود را ب ــوان خ ــام ت تم
گذاشــته ایــم امــا برخــی از راه حلهــا یــا بــه ایــن 
ــه  ــا در آن زمین ــوط نمــی شــود و ی دو ارگان مرب
ــهرداری  ــا ش ــهر و ی ــورای ش ــت ش کاری از دس

ــاخته نیســت. س
ــی  ــی از راه حلهای ــد: یک ــی ده ــح م وی توضی
کــه بــه طــور حتــم مــی توانــد راهگشــا باشــد، 
ــی اســت کــه در  گســترش و تعریــض خیابانهای
شــهر وجــود دارد کــه متاســفانه بــه دلیــل کمبود 
بودجــه در بحــث خریــد تملــک هــا، ایــن امــر در 

حــال حاضــر مقــدور نیســت.
ایــن مســئول مــی افزایــد: یــک تعــداد از کارهــا 
ــتر،  ــای بیش ــگ ه ــاد پارکین ــل ایج ــم  مث ه
ــارک حاشــیه ای و ایجــاد  اســتفاده از ظرفیــت پ
ممنوعیــت عبــور و مرور وســایل نقلیه شــخصی 
ــهرداری و  ــه ش ــهر، وظیف ــاط ش ــی از نق در برخ
ــن  ــه خوشــبختانه در ای شــورای شــهر اســت ک
راســتا اقدامــات موثــری صــورت گرفتــه کــه بــا 
ــن  ــی ســال و همچنی ــای پایان فرارســیدن روزه
ــا  ــدن آنه ــی ش ــاهد اجرای ــوروز، ش ــات ن تعطی

ــود. ــم ب خواهی
علیرغــم همــه ایــن تفاســیر آنچــه مســلم اســت 
اینکــه بــرون رفــت از معضــل ترافیــک حرکتــی 
چنــد جانبــه از ســوی مــردم و مســئوالن را مــی 
طلبــد چــرا کــه تــاش هــر کــدام بــه دیگــری 
وابســته بــوده و بــه طــور حتم حرکــت هــر دو در 

یــک راســتا ثمــر بخــش خواهــد بــود.

جامعـه ایـــران
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یزد از گذشته های دور به دلیل شرایط نامناسب آب و هوایی استانی مهاجرفرست بود و از دهه های ۱۰ تا ۵۰ روند 
مهاجرت از استان یزد به سایر استانها سیری نزولی داشت تا جایی که جمعیت شهر یزد به تدریج کم و کمتر شد و 

جمعیت روستایی به ویژه از اطراف شهرستانهای تفت و مهریز وارد یزد شدند.
نیره شفیعی پور

ــزد  ــتان ی ــرر اس ــه ض ــه ب ــرت گرچ ــن مهاج ای
ــه  ــد، ب ــا رفتن ــر کج ــا ه ــا یزدیه ــد ام ــام ش تم
خاطــر فرهنــگ کار و تــاش و سختکوشــی 
ــم  ــی مناطــق مختلــف کشــور را رق خــود، آبادان
زدنــد و از آنجــا کــه یــزد بــی آب بــود، هــر کجــا 
انــدک آبــی بــود، یزدیهــا آبادانــی ایجــاد کردنــد 
ــا در همــه اســتانها، نشــانی از  کــه اکنــون تقریب
ــه  ــی هــای انجــام شــده توســط یزدیهــا ب آبادان

ــورد. ــی خ چشــم م
ــای 10 و  ــه ه ــا از ده ــه یزدیه ــوان نمون ــه عن ب
20 در کــرج دســت بــه زراعــت گســترده زدنــد و 
بــه آبادانــی کــرج افزودنــد و حتــی کارخانــه های 
بــزرگ یــزد و قدیمــی کــرج توســط یزدیهــا بنــا 
ــت  ــهر تح ــن ش ــیعی از ای ــق وس ــد و مناط ش
اختیــار یزدیهــا قــرار گرفــت و در طــول ســالهای 
گذشــته تعــداد زیــادی از مســئوالن کــرج و حتی 

مســئوالن کشــوری، یــزدی بودنــد.
ــازها،  ــاخت و س ــیاری از س ــز بس ــران نی در ته
بازارهــا و حتــی مســاجد و حســینیه ها توســط یزدیها 
رونــق گرفــت و بســیاری از آنها اکنــون ســرمایه داران 

بزرگــی در تهــران بــه شــمار مــی رونــد.
ــاس،  ــت، بندرعب ــی از خوزســتان، جیرف در مناطق
مینــاب و بســیاری شــهرهای دیگــر نیــز یزدیهــا 
دســت بــه آبادانــی هــای بزرگــی زدنــد و حتــی 
منطقــه ای در اســتان خوزســتان بــه عنــوان یــزد 

ــام گرفتــه اســت. ــو ن ن

ــه  ــر ب ــر پذی ــتانی مهاج ــزد از اس lی
ــد ــل ش ــر تبدی ــتانی مهاجرپذی اس

ایــن مهاجرتهــا ادامــه داشــت تــا اینکــه یــزد در 
دو دهــه اخیــر بــه اســتانی صنعتــی تبدیــل شــد 
و یــزد کــه زمانــی مهاجرفرســت بــود، ایــن بــار 
ــن  ــا ای ــد ب ــل ش ــر تبدی ــتانی مهاجرپذی ــه اس ب
ــراد  ــگان و اف ــرت نخب ــد مهاج ــه رون ــاوت ک تف
ــی  ــای علم ــه ه ــوان وزن ــه عن ــرده ب تحصیلک
ــه  ــت و جامع ــه داش ــان ادام ــی همچن و فرهنگ
کارگــری دیگــر کمتــر دســت بــه مهاجــرت زدند 
و از ســوی دیگــر افــراد جویــای کار در کارخانــه 
هــا در ســایر اســتانها بــه یــزد مهاجــرت کردنــد.
در ایــن بیــن اتبــاع بیگانــه نیــز بیــکار ننشســتند 
و یــزد همــواره یکــی از نخســتین اولویــت هــای 
آنهــا بــرای کار بــود و بــا حضــور چنــد خانــواده، 
بــه تدریــج خانــواده هــای دیگــری از افغانســتان 

و پاکســتان و ... ســاکن یــزد شــدند.

ــن  یکــی از کارشناســان جمعیــت شناســی در ای
ــه  ــزد ب ــای ی ــرت ه ــد مهاج ــت: رون ــه گف زمین
گونــه ای اســت کــه جمعیــت یــک دســت یــزد 
در گذشــته بــه هیــچ وجــه یــک دســتی قبــل را 
ــای  ــه ه ــی محل ــه ای حت ــر محل ــدارد و در ه ن
ــی  ــراد غیربوم ــت را اف ــی از جمعی ــی، نیم قدیم
ــا  ــه ه ــه محل ــر چ ــد و ه ــی دهن ــکیل م تش
قدیمــی تر باشــد، ســکونت اتبــاع بیگانه را بیشــتر 
شــاهد هســتیم و در دیگــر مناطــق شــهر اغلــب 

ــر بومــی هــای ایرانــی ســاکن هســتند. غی
از آنجــا کــه یزد اغلــب افــراد تحصیلکــرده خــود را 
از دســت داده و بیشــتر افــراد بــا ســطح تحصیات 
پاییــن و حتی بــی ســواد و کم ســواد جایگزیــن آن 
شــده انــد، تناقــض هــای فرهنگــی در این اســتان 

بســیار چشــمگیر شــده است.
ــا  ــرد: از آنج ــوان ک ــینی عن ــا میرحس محمدرض
ــود را از  ــرده خ ــراد تحصیلک ــب اف ــزد اغل ــه ی ک
دســت داده و بیشــتر افــراد بــا ســطح تحصیات 
پاییــن و حتــی بــی ســواد و کــم ســواد جایگزین 
ــد، تناقــض هــای فرهنگــی در ایــن  آن شــده ان

اســتان بســیار چشــمگیر شــده اســت.
وی عنــوان کــرد: از آنجــا کــه در بیــن جمعیــت 
هــای مهاجــر، بیشــتر افــراد مجــرد و مــرد 
مشــاهده مــی شــوند، ایــن هجــرت هــا اتفاقاتی 
ــت ممکــن را رقــم  ــر ازدواج در بهتریــن حال نظی
ــزه هــا و فســادها در  زده اســت و اگــر از ســایر ب
ایــن زمینــه چشــم پوشــی کنیــم، طــاق طبیعی 
ــا  ــن ازدواج ه ــه در ای ــوده ک ــدی ب ــن فرآین تری

ــم خــورده اســت. رق
میرحســینی تاکید کــرد: تفــاوت هــای فرهنگی، 
اعتقــادی، اقتصــادی و بســیاری تفاوتهــا کــه میان 
ــب ازدواج  ــود دارد، اغل ــران وج ــزد و مهاج ــردم ی م
هــای صــورت گرفتــه میــان ایــن دو گــروه را بــه 
طــاق یــا طــاق عاطفــی منجــر کــرده اســت به 
نحــوی کــه در اغلــب پرونــده هــای طــاق یــزد، 
مــی بینیــم کــه یکــی از طرفیــن غیریزدی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بــه تدریــج فرهنگ بســیاری 
ــواده هــای یــزدی  از اقــوام بیگانــه در میــان خان
ــی  ــون م ــزود: اکن ــت، اف ــرده اس ــوذ ک ــز نف نی
بینیــم که برخــی مــوارد حتــی در میــان خانــواده 
ــواردی کــه در  ــاب شــده، م ــز ب ــزدی نی هــای ی
ــن ورود  ــد و ای ــی ش ــده نم ــا دی ــته اص گذش
ــزدی  ــای ی ــواده ه ــج در خان ــه تدری ــا ب فرهنگه

ــت. ــرده اس ــاد ک ــکاتی ایج ــز مش ــل نی اصی

ــز وجــود  ــان دانشــجویان نی ــن شــرایط در می ای
ــه وارد  ــی ک ــجویان غیربوم ــب دانش دارد و اغل
ــزد مــی شــوند، تاثیرگــذاری باالیــی در میــان  ی
ــی  ــج م ــه تدری ــد و ب ــی دارن ــجویان بوم دانش
بینیــم کــه دیگــر در مراکــز علمــی کمتــر خلق و 
خــو و اصالتهــای مــردم یــزد مشــاهده می شــود.
دختــران و پســران یــزدی بــا تربیــت هــای ویژه 
ــن  ــی عجی ــت دین ــا تربی ــواره ب ــه هم ــود ک خ
ــد  ــراوده دارن ــجویانی م ــا دانش ــب ب ــوده، اغل ب
ــدان  ــادی چن ــی و اعتق ــر تربیت ــر از نظ ــه اگ ک
هــم ضعیــف نباشــند، بــه دلیــل دوری از خانــواده 
ــر آنهــا، رفتارهــای  ــواده ب و از عــدم نظــارت خان
ناهنجــاری از خــود بــروز مــی دهنــد کــه 
تاثیرگــذاری آن بــر دانشــجویان بومــی باالســت.

دختران و پسران یزدی 
با تربیت های ویژه و 

خاص خود که همواره 
با تربیت دینی و معنوی 
همراه بوده، این روزها 

اغلب با دانشجویانی 
مراوده دارند که اگر از 

نظر تربیتی و اعتقادی 
چندان هم ضعیف نباشند، 
به دلیل دوری از خانواده 

و از عدم تسلط و نظارت 
خانواده بر آنها، در 

برخی موارد رفتارهای 
ناهنجاری از خود بروز 

می دهند که تاثیرگذاری 
آن بر دانشجویان بومی 

باالست|

در بهتریــن حالــت ممکــن نیــز گاهــی وصلتــی 
میــان دانشــجوی بومــی و دانشــجوی غیربومــی 
صــورت مــی گیــرد و بــاز هــم در اغلــب مــوارد، 
بــه هجــرت هــر دو از یــزد مــی انجامــد و در حالــی 
کــه اســتان هزینــه هــای بســیاری صــرف یــک 
ــرمایه  ــا ازدواج، س ــال ب ــت، ح ــرده اس ــجو ک دانش

نیــروی انســانی خــود را از دســت مــی دهــد.

مدیــرکل دفتــر امــور اجتماعــی اســتانداری یــزد 
ــک  ــرت ی ــار داشــت: مهاج ــه اظه ــن زمین در ای
ــرل و  ــد کنت ــا نیازمن ــر ام ــاب ناپذی ــدام اجتن اق
ســاماندهی اســت و بــه نظــر مــی رســد در 
ــرل  ــا از کنت ــا تقریب ــد مهاجرته ــزد رون اســتان ی

ــت. ــده اس ــارج ش خ
ــفانه  ــرد: متاس ــوان ک ــان زاده عن ــد جوادی مجی
ــه و  ــت نخب ــزد جمعی ــر ی ــالهای اخی ــی س ط
تحصیلکــرده خــود را از دســت داده و الزم اســت 
ــر  ــن قش ــرای ای ــا ب ــود ت ــم ش ــرایطی فراه ش
ــور،  ــاط کش ــر نق ــم دیگ ــای مقی ــر یزدیه و دیگ

ــود. ــق ش ــوس محق ــرت معک مهاج

lشــرایط بازگشــت یزدیهــا بــه 
اســتان بایــد فراهــم شــود

وی بــا بیــان اینکــه اســتان یــزد اکنــون ظرفیــت 
ــف  ــای مختل ــه ه ــی در زمین ــیار خوب های بس
تحصیــل، اشــتغال، انجــام کارهــای پژوهشــی، 
ســرمایه گــذاری و... و. دارد، عنــوان کــرد: 
ایــن ظرفیــت هــا بایــد بــه مهاجــران از 
ــرای بازگشــت  ــا ب ــا آنه ــی شــوند ت ــزد معرف ی

ــد. ــدا کنن ــت پی رغب
جوادیــان زاده در عیــن حــال بــا بیــان 
بیشــتر  نیــز  یــزد  بــه  اینکــه مهاجــرت 
ــوب،  ــای خ ــگاه ه ــود دانش ــر وج ــه خاط ب
ــی  ــرایط فرهنگ ــزرگ، ش ــای ب ــه ه کارخان
ــان  ــت، بی ــوده اس ــزد و ... ب ــادی ی و اقتص
ــوع  ــال وق ــرت در ح ــه مهاج ــال ک ــرد: ح ک
ــیب  ــزان آس ــم می ــاش کنی ــد ت ــت، بای اس
ــم. ــش دهی ــی آن را کاه ــات منف ــا و تبع ه

ــوی  ــه نح ــد ب ــرایط بای ــرد: ش ــح ک وی تصری
ــی  ــذاری فرهنگ ــای تاثیرگ ــه ج ــه ب ــد ک باش
مهاجــران اعــم از مهاجــران ایرانــی و اتبــاع 
ــزد  ــل ی ــی و اصی ــگ غن ــا از فرهن ــه، آنه بیگان

ــد. ــری کنن الگوگی
ــهر از  ــزرگان ش ــردم و ب ــی م ــن نگران ــی تری اصل
مهاجرتهــای بــی رویه به یــزد نیز همین تاثیرگــذاری 
هــای فرهنگــی اســت و اگــر بتــوان فکــری بــرای 
ایــن موضــوع کــرد، شــاید دیگــر تــا ایــن حد شــاهد 

نگرانــی و عــدم اطمینــان خاطــر مــردم نباشــیم.
گســترش حاشــیه نشــینی و طــاق از نگرانی هــا در 

رونــد مهاجــرت بــه یــزد اســت
البتــه بــه جــز تاثیرگــذاری فرهنگــی مــوارد دیگــری 
از جمله گســترش حاشــیه نشــینی، کاهــش ضریب 
امنیــت، ازدواج هــای نادرســت و در نتیجــه طــاق و ... 

باعــث نگرانــی مــردم یــزد اســت.
به جــز اتبــاع بیگانــه کــه حضــور آنهــا در اســتان یزد 
بارهــا و بارهــا مــورد بحــث قــرار گرفتــه اما متاســفانه 
هــنوز راهــکاری برای کنترل آن اجرایی نشــده، بیشــتر 
مهاجران بــه اســتان یــزد را افــرادی از اســتانهای کرمان، 
هرمــزگان، اصفهان، قــم و خرم آباد تشــکل مــی دهند.

به نظــر می رســد بــا رایزنــی هایــی میان مســئوالن 
ارشــد ایــن اســتانها بتــوان مهاجرتهــا را بــه نحــوی 
ــات منفــی  ــل از تبع ــا حداق ــرل درآورد ی تحــت کنت

ــادی کاســت. ــا حــد زی ــا ت آنه

جامعـه ایـــران

روند نگران کننده مهاجرتها در یزد
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الش استان کهگیلویه و بویر احمد صاحب مدرسه شد

دانش آموزان الش دیگر نگران 
برف وسرما نیستند

گزارش خصوص مشکالت دانش آموزان روستای الش از توابع بخش 
چاروسای شهرستان کهگیلویه نتیجه داد و سال آینده دانش آموزان 
این روستا دیگر نگران برف و سرما نیستند. روستای الش از توابع 
بخش محروم چاروسا در کهگیلویه و بویراحمد در اوج محرومیت 

به سر می برد و از امکانات مناسب آموزی نیز محروم است. شریف اسالمی

 ماه
سفند

رتر ا
ش ب

گزار

ــه  ــه ب ــت ک ــوار اس ــتا دارای 40 خان ــن روس ای
صــورت پراکنــده امــا بــا فاصلــه نزدیــک بــه هم 
ــاورزی  ــروری و کش ــتند و از راه دامپ ــاکن هس س
ــن  ــوار از ای ــه 16 خان ــد  اگرچ ــی گذرانن روزگار م
40 خانــوار تحــت پوشــش کمیتــه امداد هســتند.
ــن روســتا در ســال  ــه ای تنهــا مدرســه یــک اتاق
57 ســاخته شــد امــا اکنــون همیــن یــک اتــاق 
هــم فرســوده شــده تــا دانــش آمــوزان در فصــل 
پاییــز و زمســتان بــا ســرما و چکــه قطــره هــای 
ــاران از ســقف کاس روزهــای درس  مدرســه  ب

ــد. را بگذرانن
ــی در  ــه تحصیل ــش پای ــوز در ش ــش آم 24 دان
مدرســه الش بــه تحصیــل مشــغول هســتند در 
ــد فضــای آموزشــی  ــی کــه ایــن کاس فاق حال
مناســب، سیســتم هــای گرمایشــی، روشــنایی و 

بهداشــت اســت.
ــتا، او  ــن روس ــه ای ــم مدرس ــا معل ــه تنه ــه گفت ب
ــت  ــور اس ــاران مجب ــرف و ب ــارش ب ــل ب در فص
دانــش آمــوزان را بــه منــزل شــخصی خــود ببــرد 
ــه  ــا کوچکتریــن بارشــی امــکان رفتــن ب ــرا ب زی

ــدارد. ــن مدرســه وجــود ن ای
مدرســه یــک کاســه روســتای »تاســک«هیچ 
شــباهتی بــه مدرســه نــدارد، چهاردیواری ســاخته 
شــده ازســنگ اســت بــدون پنجــره کــه باشــاخه 
هــای بلــوط و گل مســقف شــده تاحداقــل 
ــوز آن درســرمای  ــش آم ــرای21 دان ســرپناهی ب

ــرس باشــد. زمســتان زاگ
ــه محــروم و  ــتاهای منطق ــی از روس تاســک یک
دورافتــاده پشــت کــوه جلیــل در مــرز بویراحمــد 
و ممســنی اســت کــه همچــون دیگر روســتاهای 
ــد  ــه یکــی از کوههــای بلن ــه در دامن ــن منطق ای
ــد  ــان بلوطهــای تنومن زاگــرس مرکــزی و در می

جــای گرفتــه اســت.
ــل  ــوه جلی ــت ک ــتای پش ــر روس ــک و دیگ تاس
همــه در دل کوههــای ســخت گــذر قــرار دارند و 
بــرای رفتــن بــه آن بایــد از راهــی صعــب العبــور 
ــورنای  ــش س ــیر بخ ــم از مس ــچ و خ ــر پی و پ
شهرســتان رســتم و یــا از بخــش ســفیدار 

ــت. ــد گذش ــتان بویراحم شهرس
ــی  ــتاها خاک ــن روس ــاده ای ــادی از ج ــش زی بخ
اســت و آنهــا بــه همین هــم راضــی هســتند زیرا 
پیــش از انقــاب کــه هیــچ راه عبوری نداشــتند و 
در ســالهای گذشــته هــم تنهــا کــوره راهــی بــود 
ــور  ــی توانســت از آن عب ــی نم ــر خودروی ــه ه ک
ــی در  ــای کوچک ــادی ه ــوز آب ــه هن ــد. گرچ کن
بلنــدای کوههــای ایــن منطقــه هســتند کــه راه 

ــد. ندارن
خبــری از روشــنایی در داخــل خانــه ســنگی 
ــن کاس  ــنایی در ای ــع روش ــا منب ــت. تنه نیس
ــوار اســت. تیرهــای  ــه و ســوراخ در دی چنــد روزن
ــد  ــورده ان ــان دود خ ــقف کاس آنچن ــی س چوب
کــه ســیاه ســوخته شــده انــد. کاس بیشــتر بــه 
ســیاهچالی مــی مانــد کــه معلــوم نیســت چــه بر 
ــای دانــش آمــوزان آن مــی  ســر چشــمهای زیب

آورد.
از سیســتم گرمایشــی مناســب هــم خبــری نبود. 
ســرویس بهداشــتی و فضــای ورزشــی هــم 
همنطــور. درب کاس نیــز ورقــه ای فلــزی بــود 

ــام درب دارد. ــا ن ــه تنه ک
معلــم ایــن مدرســه هومــان الونــدی نــام دارد که 
مســافت ایــن روســتا تــا روســتای همجــوار را هر 
روز بــا موتورســیکلت طــی مــی کنــد و دلســوزانه 
ــه چــراغ تعلیــم و تربیــت را در تاســک  و فداکاران

روشــن نگــه داشــته اســت.
دیگــر نیــازی بــه گفتــن کمبودهــا از ســوی آقــا 
معلــم نیســت زیــرا وضعیــت داخــل کاس خــود 
ــد:  ــی گوی ــا او م ــت. ام ــز اس ــه چی ــای هم گوی
ــن  ــا کمتری ــک ب ــتای تاس ــوزان روس ــش آم دان
امکانــات آموزشــی ممکــن تحصیــل مــی کننــد.
ــش  ــن دان ــه ای ــی ک ــد: مکان ــی افزای ــدی م الون
ــچ  ــی هی ــد ب ــی کنن ــل م ــوزان در آن تحصی آم
ــاره  ــد چ ــئولین بای ــه مناســب نیســت و مس وج

ــند. ای بیندیش
در زمستان و هنگام بارش 

باران سقف کالس چکه 
می کند و قطرات  آب بر 

روی میز و نیمکت و کتاب 
دانش آموزان می ریزد|

الونــدی ادامــه مــی دهــد: هیــچ امکانــات 
ــت و  ــه نیس ــن مدرس ــی در ای ــی و ورزش تفریح
دانــش آمــوزان بــا زنــگ ورزش نــا آشــنا هســتند.
وی مــی گویــد: جمعیــت ایــن روســتا هــر ســاله در 
حــال افزایــش اســت و بــه تبــع آن نیــاز بــه فضای 

آموزشــی جدیــد و مناســب ضــروری اســت.
ــه  ــه س ــز ک ــوزان نی ــش آم ــای دان ــی از اولی یک
فرزنــدش در ایــن کاس درس مــی خواننــد، 
مــی گویــد: ایــن کاس ســنگی را اهالــی روســتا 
ــن  ــای ای ــا بچــه ه ــاختند ت ــش س ــه پی دو ده
ــدران و مادرانشــان از تحصیــل  روســتا مثــل پ

ــد. ــروم نمانن مح
براتــی دانــش آمــوزان زیــادی در ایــن مدرســه 
درس خواندنــد و بــه جایــی رســیدند، مــی 
افزایــد: اکنــون تعــداد دانــش آمــوزان در حــال 

ــر  ــن فضــا دیگ ــی ای ــش اســت و از طرف افزای
ــت. ــب نیس مناس

وی تاکیــد مــی کنــد: صــدای مــا را بــه کســانی 
کــه مــی تواننــد کاری بــرای بچــه هــای محروم 

ــانید. ــد برس ما کنن
تنهــا مدرســه روســتای تاســک اگرچــه نشــانی 
از مدرســه نــدارد امــا دانــش آموزانــی سرشــار از 
ــی  ــش آموزان ــاط دارد. دان ــور و نش ــتعداد و ش اس
ــداری و محرومیــت باعــث نشــده از نظــر  کــه ن
تحصیلــی چیــزی کمتــر از دانــش آمــوزان 
شــهری داشــته باشــند اگــر ســرتر از آنها نباشــند.
ــان در انتظــار دســتان یاریگــر  ــال آن ــن ح ــا ای ب
خیریــن مدرســه ســاز هســتند تــا ســرپناهی امن 
بــرای روزهــای گــرم و ســرد مدرســه بســازند 
آمــوزان  دانــش  نزدیــک  فردایــی  در  و 
ایــران  و  خــود  منطقــه  آینــده  تاســک 

اســامی را بســازند.

مــا اینهــا را نوشــتیم و ایــن گــزارش مهــر بازتاب 
خوبــی در رســانه هــای کشــور داشــت و موجــب 
ــه  ــن مدرس ــاخت ای ــرای س ــر ب ــد خی ــد چن ش

پیــش قــدم شــوند.
یکــی ایــن خیریــن زن و مــردی ســاکن تهــران 
ــه  ــه را ب ــن منطق ــه ای ــفر ب ــج س ــه رن ــد ک بودن
جــان خریدنــد و اکنــون در حــال احداث مدرســه 

بــرای ایــن روســتا هســتند.

lآغــاز کار احــداث مدرســه روســتای 
الش

ــا در  ــش چاروس ــرورش بخ ــوزش و پ ــس آم رئی
ــن و  ــطیح زمی ــت: کار تس ــوص گف ــن خص ای
تهیــه مصالــح بــرای ســاخت مدرســه روســتای 
ــت. ــده اس ــام ش ــر انج ــن خی ــوی ای الش از س

محمــد شــکوهی افــزود: ایــن خیر مدرســه ســاز 
قــرار اســت مدرســه ای ســه اتاقــه در این روســتا 

احــداث کنــد.
وی بیــان کــرد: این ســه اتــاق شــامل دو کاس 
و یــک دفتــر مدرســه اســت کــه بــه زودی 

ــود. ــی ش ــاز م ــداث آن آغ ــات اح عملی
ــن  ــداث ای ــا اح ــت: ب ــار داش ــکوهی اظه ش
مدرســه دانــش آمــوزان ایــن روســتا از 
ــی  ــد م ــره من ــب به ــی مناس ــای آموزش فض

شــوند.
خیــر  ایــن  تصمیــم  کــرد:  تصریــح  وی 
تهرانــی بــرای ســاخت مدرســه در ایــن 
روســتا موجــب خوشــحالی اهالــی ایــن 

روســتا شــده اســت.

ــران  ــاب نگ ــتای مهت ــت روس lوضعی
ــر از الش اســت ــده ت کنن

رئیــس آمــوزش و پــرورش بخــش چاروســا 
همچنیــن بــه وجــود روســتاهایی دیگــر در ایــن 
بخــش کــه محــروم از فضای آموزشــی مناســب 
هســتند اشــاره کــرد و گفــت: وضعیت دو روســتا 
ــام مهتــاب در ایــن بخــش بســیار بدتــر از  ــه ن ب

ــت. ــتای الش اس روس
ــا نــام مهتــاب  وی بیــان کــرد: ایــن دو روســتا ب
در فاصلــه ای جــدا از هــم قــرار دارنــد کــه یکــی 
10 دانــش آمــوز و دیگــری 12 دانــش آمــوز دارد.

شــکوهی اظهــار داشــت: ایــن دو روســتا در 
ــد و کاس درس  ــرار دارن ــیری ق ــه سردس منطق
ــده و  ــاخته ش ــنگ و گل س ــیله س ــه وس ــا ب آنه

ــد. ــبی دارن ــت نامناس وضعی
وی از خیریــن خواســت بــرای ســاخت ایــن 
ــش  ــا دان ــوند ت ــدم ش ــش ق ــز پی ــه نی مدرس
ــده در  ــن روســتاها ســال آین آمــوزان محــروم ای

ــد. ــل کنن ــر تحصی ــب ت ــی مناس فضای

جامعـه ایـــران
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گــزارش ویــژه

برای گشت و گذار در حوزه فرهنگ و هنر در ایران زمین بیش از داشته ها متاسفانه باید دست بر کمبودها گذاشت که بیشتر هم زیرساختی 
است وگرنه هنرمندان ایرانی در سراسر اقلیم ایران به چشم می خورند و چه بسا هنر اصیل را باید البه الی هنرهای سنتی و بومی جستجو کرد. در 

این شماره گذری کوتاه داریم به برخی از ضعف های ساختاری در استان های مختلف.
l دوران شاه عباس صفوی در اصفهان را می توان دوران نمایش اصفهان دانست چرا که در این بازه زمانی هنرمندان و شاعران در قهوه خانه ها 
می نشستند و مجالس شعر و شادی برپا می کردند.اما این روزها تئاتر اصفهان آواره شده و وعده و وعید مسئوالن در خصوص راه اندازی تئاتر 

شهر راه بجایی نبرده است.گزارش ما را از حال و هوای این روزهای اصفهان بخوانید.
l موسیقی در سیستان این کهن سرزمین پنج هزار و ۵۰۰ ساله از غنا، جایگاه و تمدن ویژه ای برخوردار است که نسل به نسل سبک های مختلف آن 
را به ارث برده اند اما اکنون از بی مهری های رنج می برد.اطالعات مدون فراوانی در مورد موسیقی سیستان وجود ندارد، اما می توان گفت که 
موسیقی سیستان، موسیقی شعف آوری است که از روزگاران کهن باقی مانده است و خاطرات را در ذهن مردم بر جای گذاشته است.موسیقی ای 
که با بطن مردم یکی شده و همراه ترانه های عامیانه سیستان به اجرا در می آید، موسیقی که بیان خاطرات، سختی ها، ایستادگی و پویایی مردم 

این خطه است.در این گزارش از این موسیقی غنی می گوییم.
l ضعف و قوت آثار نمایشی که در استان فارس به عنوان خاستگاه تئاتر کشور ارائه می شوند و جایگاهی را که تئاتر استان می تواند به دست 
آورد، نیروهای فعال در این عرصه از جمله بازیگران، نویسندگان و کارگردانان تعیین می کنند. در حالی که نیروهای خالق، حرفه ای و آشنا با عرصه 
فعالیت خود می توانند درهای جدیدی به روی تئاتر فارس بگشایند و در جهت ارتقا وضعیتش و ترسیم آینده ای روشن برای آن گام بردارند، 

بازیگران و کارگردانانی که نتوانند کارهای قوی از خود ارائه دهند، ضربه ای نامطلوب بر پیکره تئاتر استان وارد می آورند.
l نمایشگاه بزرگ کتاب قزوین با حضور ۲۹۰ ناشر از ۴ تا ۱۰ اسفندماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین برپا شد، نمایشگاهی که 
به گفته مسئوالن ۵۰۰ میلیون تومان بن خرید کتاب در آن توزیع شده است و با توجه به موقعیت استان قزوین که در ردیف سه استان دانشگاهی 

کشور است می توان آن را یکی از مهم ترین نمایشگاه های کتاب کشور دانست.در ادامه نگاهی داریم به این نمایشگاه.
l اما یکی از مردمی ترین گزارش های این بخش مربوط است به یکی از شهرک های نزدیک رشت و نانوایی که آنجا ساکن است. ناصر بلباسی 
نانوای جوان این شهرک معروف است به خوش ذوقی و مبتکر بودن. نانوایی که به فکر دقایق معطلی مشتریانش در صف نانوایی است و برای آن 

دغدغه دارد و یکی از راه هایی که یافته کتاب دست مشتری دادن است.

فرهنگ و هنر ایران
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فرهنگ و هنر ایران

تئاتر اصفهان آواره است

 بیم و امیدهای راه اندازی تئاتر شهر

تئاتر در شهر اصفهان سابقه ای چند صد ساله دارد به گونه ای که در سال  های بسیار دور چهار گوشه  میدان 
عظیم نقش جهان،  روزها اغلب پوشیده از چادر دست فروشان بود و شب ها میدان بازیگران، شعبده بازان، 

خیمه شب بازان،  بند بازان،  درویشان و قصه گویان می شد.
مریم یاوری

اصفهــان  در  صفــوی  شــاه عباس  دوران 
اصفهــان  نمایــش  دوران  می تــوان  را 
ــی  ــازه زمان ــن ب ــه در ای ــرا ک ــت چ دانس
قهوه خانه هــا  در  شــاعران  و  هنرمنــدان 
می نشســتند و مجالــس شــعر و شــادی 

می کردنــد. برپــا 
امــا ایــن روزهــا تئاتــر اصفهــان آواره 
در  مســئوالن  وعیــد  و  وعــده  و  شــده 
راه  تئاتــر شــهر  انــدازی  راه  خصــوص 

بجایــی نبــرده اســت.
شــهر  مرکــز  در  زمینــی  تخصیــص 
ــی  ــاغ عباس ــان چهارب ــان و در خیاب اصفه
بــرای احــداث تئاتــر شــهر اصفهــان و 
کلنــگ زنــی ایــن پــروژه در 5 اردیبهســت 
مــاه ســال گذشــته روزنــه امیــدی را بــرای 
ــا  ــه ب ــرد ک ــاد ک ــر ایج ــن هن ــاالن ای فع
ــدود 2 ســال از ایــن کلنــگ  ــت ح گذش
زنــی هنــوز اقدامــی عملیاتــی در ایــن 

ــت. ــده اس ــام نش ــتا انج راس

ــوص  ــهرداری در خص ــه ش lالیح
ــت ــفاف نیس ــهر ش ــر ش تئات

ــو  ــن، عض ــح اهلل معی ــان فت ــن می ــا درای ام
بــا  اصفهــان  اســامی شــهر  شــورای 
اشــاره بــه الیحــه شــهرداری در خصــوص 
خریــد زمیــن موقوفــه موجــود در چهاربــاغ 
عباســی بــرای راه انــدازی تئاتــر شــهر 
خریــد  متقاضــی  شــهرداری  می گویــد: 
ــه  ــون دو الیح ــت و تاکن ــن اس ــن زمی ای
ــامی  ــورای اس ــه ش ــرح ب ــن ط ــرای ای ب

ــت. ــرده اس ــه ک ــان ارای ــهر اصفه ش
ــهرداری  ــه ش ــه الیح ــان اینک ــا بی وی ب
ــالن  ــدازی س ــوص راه ان ــان در خص اصفه
تئاتــر اصفهــان همــراه بــا راه انــدازی 
ادامــه  نیــز اســت،  مجموعــه تجــاری 
ــی  ــد طرح ــهرداری می خواه ــد: ش می ده
آن  در  کــه  کنــد  برنامه ریــزی  را 
ــروش  ــرای ف ــی ب ــه تجــاری راه مجموع
ــری و فرهنگــی را داشــته  ــار هن ــژه آث وی
باشــد و در انتهــای آن تئاتــر شــهر را نیــز  

راه انــدازی کنــد.
شــهر  اســامی  شــورای  عضــو  ایــن 
اصفهــان بــا تاکیــد بــر اینکــه هنــوز 
الیحــه  بــا  شــهر  شــورای  اعضــای 
بــرای  شــهرداری  ســوی  از  ارســالی 
ــر شــهر  ــرای تئات ــاغ ب ــن چهارب ــد زمی خری
موافقــت نکرده انــد، می  افزایــد: الیحــه 
شــهرداری در خصــوص نحــوه خریــد و 
فعلــی  مســتاجران  وضعیــت  همچنیــن 
ایــن مجتمــع تجــاری بــرای اعضــای 
شــورا شــفاف ســازی نشــده اســت و 
را شــفاف  امــر  ایــن  بایــد  شــهرداری 

ســازی کنــد.
وی ادامــه می دهــد: شــهرداری بایــد 
در الیحــه خــود مشــخص کنــد کــه 
تســویه حســاب بــا مســتاجران فعلــی 
مدرســه  روبــروی  تجــاری  مجتمــع 
چهاربــاغ بــر عهــده خریــدار اســت و 
یــا فروشــنده و همچنیــن در خصــوص 
خریــد زمیــن پشــت ایــن مجتمــع و نحــوه 
توســعه آن نیــز بــرای اعضــای شــورا 

شــفاف ســازی کنــد.

lشــورایی  ها از تصویــب الیحــه 
ــند ــهر نترس ــر ش تئات

ســید مرتضــی ســقاییان نــژاد، شــهردار 
بــاره می گویــد:  ایــن  در  نیــز  اصفهــان 
ــامی  ــورای اس ــه ش ــده ب ــه ش ــه ارای الیح
ــن و  ــد زمی شــهر اصفهــان در خصــوص خری
راه انــدازی تئاتــر شــهر بــرای اعضــای شــورا 
شــفاف ســازی شــده اســت و تمــام کارهــای 
ــز صــورت  ــروژه نی ــن پ ــرای ای کارشناســی ب

ــت. ــه اس گرفت
 وی کــه معتقــد اســت اعضــای شــورای 
ــت  ــر قیم ــر س ــان ب ــهر اصفه ــامی ش اس
پیشــنهادی بــرای خریــد ایــن زمیــن مشــکل 
ــد، افــزود: بایــد توجــه داشــت کــه تمــام  دارن
ــت و  ــر نیس ــه کام تئات ــن ب ــن زمی ــه ای هزین
ــر  ــر س ــروژه را ب ــن پ ــه ای ــت هزین ــد من نبای

ــت. ــر گذاش تئات
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه شــهرداری قصد 
ــن پشــت مجتمــع تجــاری و محــل  دارد زمی
ــد،  ــداری کن ــن روژ را خری ــینما مول ــابق س س
ــه  ــن مجموع ــن زمی ــداری ای ــا خری ــت: ب گف
ــان در  ــهر اصفه ــر ش ــالن تئات ــاری و س تج
ــه بهــره  ــر ب ــه مســاحت 5 هــزار مت زمینــی ب

ــید. ــد رس ــرداری خواه ب
شــهردار اصفهــان کــه معتقــد اســت اعضــای 
ــد از  ــان نبای ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ش
تصویــب الیحــه شــهرداری در خصــوص 
راه انــدازی ســالن تئاتــر شــهر بترســند، 

ــان در  ــهر اصفه ــر ش ــرح تئات ــد: ط می گوی
حــال آمــاده شــدن اســت و پــس از تصویــب 
شــورای اســامی شــهر اصفهــان آغــاز بــکار 
ــرداری  ــان بهره ب ــدت زم ــرد. وی م خواهــد ک
ــکار 18 مــاه  ــروژه را از زمــان آغــاز ب از ایــن پ

عنــوان می کنــد.

ــرقفلی  ــول س ــد پ ــهرداری بای lش
ــر  ــده تئات ــه ش فروخت
شــهر را پرداخــت کنــد
مدیــر  پرچمــی،  ابراهیــم 
مصلــی  پــروژه  عامــل 
واقــع  در  کــه  اصفهــان 
زمیــن  فعلــی  مالــک 
کــه  اســت  موقوفــه ای 
ــر شــهر در  ــرار اســت تئات ق
ــز در  ــدازی شــود نی آن راه  ان
ــذاری  ــوه واگ ــوص نح خص
مجتمــع  و  زمیــن  ایــن 
شــهرداری  بــه  تجــاری 
ــر  ــال حاض ــد: در ح می گوی
ــرای  ــل ب ــی کام ــا آمادگ م
ــه  ــن ب ــن زمی ــذاری ای واگ
را  اصفهــان  شــهرداری 

داریــم.
وی در خصــوص مســتاجران 
ایــن مجتمــع نیــز می گویــد: 
ایــن مجتمــع 5 مســتاجر 
و یــک ســرقفلی فروختــه 

شــده دارد کــه مســتاجران بــه محــض اعــام 
ــرد. ــد ک ــه خواهن ــا تخلی م

در  اصفهــان  پــروژه مصلــی  مدیرعامــل 
خصــوص ســرقفلی فروختــه شــده ایــن 
ــاس  ــر اس ــد: ب ــه می ده ــز ادام ــع نی مجتم
ــول  ــد پ ــع بای ــن مجتم ــدار ای ــرار دارد خری ق
ــع را  ــن مجتم ــده در ای ــه ش ــرقفلی فروخت س

ــد. ــت کن پرداخ
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فرهنگ و هنر ایران

موسیقی سیستان در دست 
فراموشی

نوایـی که از 
بی مهـری ها 
رنج مــی برد

کهن  این  سیستان  در  موسیقی 
سرزمین پنج هزار و ۵۰۰ ساله از غنا، 
برخوردار  ای  ویژه  تمدن  و  جایگاه 
های  سبک  نسل  به  نسل  که  است 
اما  اند  برده  ارث  به  را  آن  مختلف 
اکنون از بی مهری های رنج می برد.

میالد جهان تاب

ــیقی  ــورد موس ــی در م ــدون فراوان ــات م اطاع
ــت  ــوان گف ــی ت ــا م ــدارد، ام ــود ن ــتان وج سیس
کــه موســیقی سیســتان، موســیقی شــعف آوری 
اســت کــه از روزگاران کهــن باقــی مانــده اســت 
و خاطــرات را در ذهــن مــردم بــر جــای گذاشــته 

اســت.
موســیقی ای کــه بــا بطــن مــردم یکــی شــده و 
همــراه ترانــه هــای عامیانــه سیســتان بــه اجــرا 
ــرات،  ــان خاط ــه بی ــیقی ک ــد، موس ــی آی در م
ــن  ــردم ای ــی م ــتادگی و پویای ــا، ایس ــختی ه س

ــت. ــه اس خط
ــر  ــان قاطــع، زی ــاب بره ــه در کت ــه طــوری ک ب
ــام  ــظ ن ــن لف ــه ای ــت ک ــده اس ــه زاول آم کلم
والیــت سیســتان اســت و نــام شــعبه ای از 
موســیقی، ایــن خطــاب بــه خوبــی بیــان کننــده 
عجیــن شــدن موســیقی در روح و جســم 
ــای  ــه آن را در لق ــت ک ــتان اس ــان سیس مردم

ــد. ــرا در آورده ان ــه اج ــه ب ــف جامع مختل
موســیقی سیســتان عمدتــا یــک موســیقی 
مراســمی اســت، کمــا اینکــه بــرای جشــن های 
عقــد، عروســی، حنابنــدان، تولــد، ختنــه ســوران 
و نــوروز از موســیقی ســازی و بــرای عــزاداری و 
وفــات از موســیقی کامــی اســتفاده مــی شــود.

lموســیقی با زندگــی مردم سیســتان 
است عجین 

ایرانشــناس معــروف ایــران زمیــن در ایــن بــاره 
ــر  ــد: در صــورت وجــود ســازهایی نظی مــی گوی
ــیونهایی  ــازها و آپاس ــن س ــاب، ای ــک و رب قیچ
از ملــودی اصلــی و یــا اکســان را بــه طــور 
ــک  ــود ی ــن خ ــه ای ــد ک ــی نوازن ــان م همزم

ــت. ــازی اس ــیقی س موس
ایــرج افشــار سیســتانی مــی گویــد: در موســیقی 
ــه سیســتان  ــر در منطق ــک نف ــا ی ــی، غالب کام
خواننــده اســت و دیگــران نقــش همراهــی را ایفا 
مــی کنــد کــه ایــن ســبک موســیقی در مراســم 
هــا عــزاداری و آییکــه خوانــی ها مرســوم اســت.
وی نــوع دیگــر موســیقی در سیســتان را کار 
بیــان مــی کنــد و گفــت: فصــل درو و برداشــت 

و بــه خصــوص هنــگام قالــی بافــی زنــان ایــن 
ــد  ــی کنن ــاری م ــان ج ــر زب ــیقی را ب ــوع موس ن
کــه آواهــا و هجایــای بســیاری دارد. ترانــه 
هــای عامیانــه سیســتانی بخــش مهمــی از 
ــی شــود و  ــه فرهنگــی را شــامل م ــن گنجین ای
هماننــد آیینــه ای پــاک، نمایانگــر زندگــی مادی 

ــت ــار اس ــن دی ــردم ای ــوی م و معن
ایــن محقــق و پژوهشــگر مــردم سیســتان مــی 
ــه سیســتانی بخــش  ــه هــای عامیان ــد: تران گوی
مهمــی از ایــن گنجینــه فرهنگــی را شــامل مــی 
شــود و هماننــد آیینــه ای پــاک، نمایانگــر زندگی 
مــادی و معنــوی مــردم ایــن دیــار اســت، اجرای 
ایــن ترانــه هــا بــا ســازهای محلــی شــور و حال 
ــتان  ــردم سیس ــان م ــدنی را در می ــف نش وص

جــاری مــی کنــد.
سیستانی ها ترانه یا دو 

بیتی را سیتک می نامند، 
سیتک از چهار مصراع 

و بیشتر در باب هم وزن 
بودن سروده می شود 
که در این سبک شعر، 

قافیه همواره به یک شکل 
نیست، گاه چهار مصراع 

و گاه دو مصراع هم قافیه 
اند|

ــای  ــه ه ــا تران ــیقی ی ــد: موس ــاد آور ش وی ی
ــی  ــعری، دارای زبان ــر ش ــون ه ــتانی چ سیس
واالتــر ولــی نــه چنــدان دور از زبــان گفتگــوی 
ــه ســادگی بســیاری  ــد، از ایــن رو ب روزمــره ان
از زیبایــی هــای گفتــاری و معنــوی ســود 

ــد. ــته ان جس
ــا و  ــف ه ــرد: تصنی ــان ک ــناس بی ــن ایرانش ای
آوازهــای پــر محتــوا در ایــن منطقــه دارای 
ــون 8/5،  ــی چ ــای ریتمیک ــدت ه ــارن و وح تق
ــی  ــون لیل ــدگاری چ ــار مان ــه آث ــت ک 8/6 اس
ــق  ــبزه گل و ... را خل ــروز، س ــا گل اف ــان، باب ج

ــت. ــرده اس ک

و  ربــاب  قاشــقک،  دهــل،  ســرنا،  وی 
ســازهای  تریــن  مهــم  از  را  قیچــک 
متــدوال در سیســتان دانســت و افــزود: 
باشــد  مــی  ای  آرشــه  قیچــک ســازی 
ســازها،  جهانــی  بنــدی  طبقــه  در  کــه 
ــا  ــا کوردوفونه ــا ی ــیمی ه ــه س ــزو طبق ج
ــه هــم در سیســتان و هــم در  ــرار دارد ک ق
بلوچســتان نواختــه مــی شــود  امــا تفــاوت 
هایــی قیچــک سیســتان از لحــاظ ظاهــری و 
ــی دارد. ــک بلوچ ــا قیچ ــت ب ــک نواخ تکنی
قیچــک  کــرد:  بیــان  سیســتان  افشــار 
ضربــی  ســاز  دو  توســط  سیســتانی 
ــه در  ــل ک ــی ده ــود یک ــی ش ــی م همراه
ــود و  ــی ش ــتفاده م ــرنا اس ــا س ــی ب همراه
ــت  ــه انگش ــه ب ــت ک ــقک اس ــر قاش دیگ

هــای دســت بســته مــی شــود.
معمــوال  ســاز  ایــن  کــرد:  اضافــه  وی 
و  ســوران  ختنــه  عروســی،  مراســم  در 
ــه  ــود ک ــی ش ــروده م ــادی س ــل ش ــا محاف ی
ــای  ــته ه ــاس داش ــر اس ــز ب ــت آن نی قدم
موجــود بــه عهــد ساســانی مــی رســد 
از  ای  نمونــه  لبســتان  طــاق  در  کــه 
دیــوار  بــه  ساســانی  زمــان  قیچــک 

ســت. ا شــده  حکاکــی 

ــای  ــه ه ــتانی از گنجین ــعار سیس lاش
ــی کشــور محســوب مــی شــوند ادب
اشــعار سیســتانی اهمیــت و ارزش ملــی دارد 
ــمار  ــه ش ــور ب ــی کش ــای ادب و از گنجینه ه
ــه  ــور منطق ــعار فولک ــان اش ــی رود، در می م
ــایه ای  ــید و دالور در س ــردم رش ــیمای م س
دیــده  طبیعــی  مشــکات  و  ســختی  از 

. د می شــو
جــوان سیســتانی در راز و نیــاز عاشــقانه 
بــه  ســینه  و  نمی کنــد  التمــاس  خــود 
صبــح  تــا  شــب  و  نمی مالــد  خــاک 
ــه  ــجاعتی ک ــا ش ــی ب ــد، ول ــه نمی کن گری
آمیختــه بــه زیبایــی، لطــف و دلنشــینی 
ــدار خــود مــی رود و او  ــه طــرف دل اســت ب
ــر از  ــد و آخ ــود آگاه می کن ــق خ ــه عش را ب
ــه  ــا را ب ــزرگ و توان ــدای ب ــای خ ــه پ هم
ــا  ــی و صف ــه پاک ــد و او را ب ــان می کش می

می دهــد. قســم 
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ــاد  ــم اعی ــاً در مراس ــه غالب ــی منطق ــعار محل اش
بــزرگ دینــی و نــوروز خوانــده می شــود و 
ــارت از ســرنا، دهــل و  ــه عب ــی ک ــک محل موزی

طبــل اســت آن را همراهــی می کنــد.
ــتان  ــیقی سیس ــی موس ــوان آالت اصل ــی ت م
ــوای  »قیچــک« و »دهــل« دانســت، ترکیــب ن
ایــن دو ســاز و هارمونــی آنهــا، بیانگر احساســات 
و  نوازنــدگان  قلبــی  منویــات  و  و عواطــف 

ــت. ــنوندگان اس ش

ــتان و  ــازهای سیس ــی س lارکان اصل
ــتان بلوچس

قیچــک یکــی از ســازهای اصیــل و ســنتی 
ــتان،  ــتان و بلوچس ــی سیس ــه در نواح ــت ک اس
ترانه هــای محلــی را بــا نواختــن آن همــراه 
ــی  ــن ســاز کــه در اصطــاح محل می ســازند. ای
»ســوروز« نــام دارد، از یــک جعبــه مجــّوف 
ــده  ــاخته ش ــیم س ــا شــش س ــار ت ــی و چه چوب
ــا کمــان نواختــه می شــود. و هماننــد کمانچــه ب
دهــل نیــز یکــی از ســازهای ضربــی موســیقی 
مــردم بلوچســتان و سیســتان اســت کــه 
و همــراه »ُســرنا«  دارد  اســتوانه ای  شــکل 
نواختــه می شــود. در جشــن های عروســی و 
رقص هــای محلــی از آن اســتفاده می کننــد.
مــزار گلســتانه در کتــاب ادبیــات و شــعر عامیانــه 
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــز ب ــتان نی ــردم سیس م
ــیقی  ــد: موس ــی گوی ــتان م ــیقی در سیس موس
بســیاری  ادوات  و  اهمیــت  از  سیســتانی 
ــی  ــخ م ــد تاری ــا رص ــه ب ــت ک ــوردار اس برخ
ــیقی را در  ــدن موس ــن تم ــی ای ــه خوب ــوان ب ت

ــرد. ــف ک ــه کش ــن خط ای
وی بــا اشــاره بــه ادوات موســیقی سیســتان مــی 
ــازی از  ــت، س ــا اس ــی از آن ه ــره یک ــد: دای گوی
ــتر  ــه بیش ــه ای ک ــیقی کوب ــواده آالت موس خان
ــان در ایــن خطــه ســاخته مــی شــود  توســط زن
و کاربــرد آن هــم بیشــتر توســط زنان در مراســم 
ــا  ــوران، حن ــه س ــی، ختن ــن عروس ــای جش ه
ــاعره و  ــوع مش ــک ن ــت )ی ــث و بی ــدان، بح بن

ــرد. ــرار مــی گی ــورد اســتفاده ق مســابقه( م
ایــن نویســنده مــی افزایــد: کمونــه ســاز دیگــر 
موســیقی سیســتان اســت کــه از جنــس ترکــه 
تــوت یــا گــز اســت و جنــس تارهــای آن نیــز از 
مــوی دم اســب مــی باشــد و بســیار در موســیقی 

ــرد دارد. سیســتانی کارب
ایــن مــردم شناســی منطقه سیســتان مــی گوید: 
ــرد در  ــم و پرکارب ــازهای مه ــر س ــل از دیگ ده
منطقــه سیســتان اســت کــه  در بیشــتر ســبک 
هــای موســیقی منطقــه کاربــرد دارد کــه در کنار 
ــوی  ــه معن ــی آن جنب ــیقی و فرهنگ ــد موس بع
نیــز بــه خــود گرفتــه اســت بــه طــوری کــه در 
ســحرهای مــاه مبــارک رمضــان بــرای اجــرای 
ــه ای  ــاز کوب ــن س ــی از ای ــان خوان ــن رمض آیی

ــد. ــی کنن اســتفاده م

lترانــه هــای محلــی سیســتان و 
بلوچســتان ماننــد آینــه پــاک هســتند
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت موســیقی در سیســتان 
افــزود: ترانه هــای محلــی سیســتان نیــز هماننــد 
آیینــه ای پــاک و شــفاف نمایانگــر زندگــی مادی 
و معنــوی مــردم ایــن ســرزمین اســت کــه 
ــی اجــرا شــود، شــور و  ــا ســازهای محل چــون ب
ــاط  ــا ارتب ــن ترانه ه ــر ای ــد. اکث مســتی می  آفرین
مســتقیمی بــا محیــط طبیعــی، شــیوه زندگــی و 
باورهــای دینــی و اعتقــادی مــردم منطقــه دارند.

گلســتانه مــی گویــد: اشــعار و داســتان های 
شــفاهی مــردم سیســتان و بلوچســتان نیز ریشــه 
در باورهــای فرهنگــی و شــیوه زیســت و ارتبــاط 
انســان بــا محیــط پیرامــون دارد، در ایــن خطــه 
بــه داســتان های عشــقی کمتــر دلبســتگی 
دارنــد. بــا ایــن حــال داســتان های نــادر عشــقی 
آنهــا بســیار ظریــف و پرمعنــی اســت و در آنهــا 
ــکات و  ــه مش ــا هم ــجاعت و دالوری ب روح ش
سرســختی های طبیعــت مشــاهده می شــود 
ــق و  ــی، عش ــایه ای از مردانگ ــا س ــه در آن ه ک

ــی نقــش بســته اســت. دلبســتگی حقیق
ــوان  ــواع موســیقی سیســتان مــی ت ــا مــرور ان ب
ــاد کوچــک  ــه در ابع ــک جامع ــه ی ــی ب ــه راحت ب
پــی بــرد چــرا کــه تمامــی آواهــا و نواهــای ایــن 
موســیقی ریشــه در اتفاقــات جامعــه اســت و آن 
هــا را در قامــت ســاز و موســیقی بیــان مــی کند.
رئیــس انجمن موســیقی سیســتان و بلوچســتان 
ــد:  ــی گوی ــر م ــگار مه ــه خبرن ــاره ب ــن ب در ای
ــت  ــی اس ــیقی مهم ــتان، موس ــیقی سیس موس
ــم کار  ــوچ، ک ــیقی بل ــا موس ــب ب ــه در تناس ک
ــت  ــذاری و حمای ــرمایه گ ــد س ــده و نیازمن ش

ــتر است. بیش
ــتان  ــیقی سیس ــزود: در موس ــی اف ــد گلیان احم
ــوتان  ــدگان و پیشکس ــاالن، خوانن ــدگان، فع نوازن
زیــادی داریــم کــه اگــر بــه آنــان توجــه شــود و از 
ســوی نهــاد متولــی مــود حمایــت قــرار بگیــرد در 
خــارج از مرزهــای ایــران زمیــن حرف بــرای گفتن 
دارند، توســعه موســیقی سیستان مســتلزم حمایت 

همــه جانبــه از هنــر و هنرمنــد اســت.
وی بیــان کــرد: اگــر بــه دنبــال موســیقی مانــدگار 
هســتیم بایــد شــرایط پژوهــش و تحقیــق را بــرای 
خلق آثار ارزشــمند در موســیقی سیســتان کــه گره 
ــد  ــم، بای ــم کنی ــردم دارد فراه ــدن م ــاور و تم در ب
موســیقی حمایــت شــود تــا هنرمنــد بتوانــد زایش 

هــای فکــری خــود را جامــه عمــل بپوشــاند.

lپژوهشــگاه راهبرد اساســی توســعه 
موســیقی است

رئیــس انجمن موســیقی سیســتان و بلوچســتان 
اضافــه کــرد: تــوان و ریشــه موســیقی سیســتان 
ــعه  ــد و توس ــرای رش ــه ب ــت ک ــدی اس ــه ح ب
ــا  ــه ب ــد ایجــاد پژوهشــگاه هســتیم ک آن نیازمن
ــه  ــوان آن ک ــی بت ــی و پژوهش ــای تحقیق کاره

ــم. ــه دهی ــته آن اســت ارائ شایس
ــوان  ــی ت ــتان را نم ــیقی سیس ــزود: موس وی اف
ــن  ــه ای ــرا ک ــرد چ ــف ک ــه تعری ــک جمل در ی
ــام  ــرای تم ــودی دارد، ب ــن دارد، مل ــیقی مت موس

مراســم هــا حــرف دارد و میــان بــاور و اندیشــه و 
رفتــار نوعــی پــل اســت کــه بــه بهتریــن شــکل 
حــزن، انــدوه، شــادی مــردم را نشــان مــی 
دهــد، موســیقی اســت کــه بــرای مراســم هــای 

ــرف دارد. ــودک و ... ح ــم، ک ــادی، غ ش
گلیانــی افــزود: سیســتان موســیقی بســیار خوبی 
ــرای توســعه و  ــد ب ــوان دارد کــه بای در حــوزه بان
ــا در  ــام داد ت ــی انج ــای پژوهش ــد آن کاره رش
کنــار شناســائی اســتعداد هــا راه هــای پــرورش 

ــز فراهــم آورد. ــان را نی و رشــد آن

با مرور انواع موسیقی 
سیستان می توان به 

راحتی به یک جامعه در 
ابعاد کوچک پی برد چرا 
که تمامی آواها و نواهای 

این موسیقی ریشه در 
اتفاقات جامعه است و 

آن ها را در قامت ساز و 
موسیقی بیان می کند.
رئیس انجمن موسیقی 
سیستان و بلوچستان در 

این باره به خبرنگار 
مهر می گوید: موسیقی 
سیستان، موسیقی مهمی 

است که در تناسب با 
موسیقی بلوچ، کم کار 
شده و نیازمند سرمایه 

گذاری و حمایت بیشتر 
است|

ــی  ــاد فرهنگ ــد از اقتص ــت نبای lدول
ــود ــل ش غاف

ــت  ــزود: دول ــتان اف ــیقی اس ــال موس ــن فع ای
اگــر رویکــرد فرهنگــی دارد بــرای تبییــن 
ــد از اقتصــاد  ــی توان ــگ نم ــعه فرهن آن و توس
فرهنگــی غافــل شــود چــرا کــه ایــران زمیــن 
بــا برخــورداری از فرهنــگ و قومیــت هــا 
مختلــف ســرمایه هــای نهفتــه بســیاری دارنــد 
ــرای  ــدی ب ــش در آم ــد در نق ــی توانن ــه م ک

ــند. ــته باش ــت داش دول
وی یــاد آور شــد: دولــت بــرای تامین زیرســاخت 
هــا، ســرمایه گــذاری الزم را انجــام دهــد بعــد 

یقین داشــته باشــد کــه هنرمنــد خــود هنرآفرینی و 
در آمــد زائــی مــی کنــد،  فکــر بــدون امکانــات راه 

بــه جائــی نخواهــد برد.
موســیقی سیســتان آن قــدر ظرفیــت دارد کــه بــه 
راحتــی مــی توانــد از مرزهــای فرهنگــی کشــور 
خــارج شــود امــا متاســفانه اکنــون بــه ســبب بی 
ــرا  ــی آن را ف ــرد فراموش ــووالن گ ــری مس مه

ــه اســت گرفت
ــدر  ــان کــرد: موســیقی سیســتان آن ق ــی بی گلیان
ظرفیــت دارد کــه بــه راحتــی مــی توانــد از مرزهای 
فرهنگــی کشــور خــارج شــود امــا متاســفانه اکنون 
بــه ســبب بــی مهــری مســووالن گــرد فراموشــی 

آن را فــرا گرفتــه اســت.
ــه در  ــر ســرمایه اولی ــت اگ ــرد: دول ــد ک وی تاکی
ــیقی  ــاالن موس ــار فع ــاخت در اختی ــاب زیرس ق
ــن  ــن از موســیقی ای ــه یقی ــرار دهــد قطــع ب ق
ــت و  ــد گرف ــه را خواه ــن نتیج ــه بهتری خط
در بعــد اقتصــاد فرهنگــی حامــی دولــت 

ــود. ــد ب خواه
و  سیســتان  موســیقی  انجمــن  رئیــس 
ــد  ــک هنرمن ــون ی ــرد: اکن ــان ک ــتان بی بلوچس
بــرای خلــق یــک اثــر ارزشــمند در زمینــه کارهای 
ــتان  ــرایط اس ــبب ش ــه س ــق ب ــی و تحقی پژوهش
ــق  ــع خل ــه داف ــگیری داره ک ــای چش ــکل ه مش

ــود. ــی ش ــو م ــری ن اث
ــاالن  ــی فع ــد مال ــرایط ب ــه ش ــاره ب ــا اش وی ب
موســیقی سیســتان افــزود: از ســوئی ایــن فعاالن 
ــق  ــود زیرســاخت در خل ــه ســبب نب موســیقی ب
ــکات  ــی، مش ــن نقدینگ ــمند و تامی ــار ارزش آث
ــا  ــادی بعض ــکات اقتص ــد، مش ــادی دارن اقتص
مسافرکشــی را بــرای هنرمنــدان در پــی داشــته 
اســت کــه ایــن دغدغــه هــا دیگــر نمــی گــذارد 
ذهــن هنرمنــد بــه خوبــی تــراوش هــای الزم را 
بــرای ارئــه اثــر دلچســب  مانــدگار انجــام دهــد.

گلیانــی بیــان کــرد: نبایــد هنرمنــد دغدغــه غیــر 
از هنــر داشــته باشــد اگــر بــه دنبــال تولیــد آثــار 

مانــدگار هســتیم.
وی بــا اشــاره بــه اقــدام هــای انجمــن موســیقی 
ــون  ــزود: اکن ــتان اف ــیقی سیس ــدگار موس در مان
بــا تــاش هــای صــورت گرفتــه برخــی از 
ــوت و در  ــتان را دع ــیقی سیس ــدان موس هنرمن
ــاب  ــدی در ق فضــای اســتودیوئی کارهــای تولی
آلبوم موســیقی سیســتان و بلوچســتان در دســتور 

ــه اســت. ــرار گرفت کار ق
ــه  ــی گفــت: اکنــون ضبــط چهــار آلبــوم ب گلیان
همــت شــش گــروه موســیقی انجام شــده اســت 
و بــه محــض تامیــن اعتبــار آلبــوم آثــار در بــازار 

کشــور توزیــع خواهــد شــد.
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فرهنگ و هنر ایران

آموزش حرفه ای نیاز اساسی تئاتر فارس

اینجا چراغ تئاتر کم فروغ است

ضعف و قوت آثار نمایشی که در استان فارس به عنوان خاستگاه تئاتر کشور ارائه می شوند و جایگاهی را که تئاتر استان می تواند به دست آورد، نیروهای فعال در 
این عرصه از جمله بازیگران، نویسندگان و کارگردانان تعیین می کنند. در حالی که نیروهای خالق، حرفه ای و آشنا با عرصه فعالیت خود می توانند درهای جدیدی 
به روی تئاتر فارس بگشایند و در جهت ارتقا وضعیتش و ترسیم آینده ای روشن برای آن گام بردارند، بازیگران و کارگردانانی که نتوانند کارهای قوی از خود ارائه 

دهند، ضربه ای نامطلوب بر پیکره تئاتر استان وارد می آورند.
مژده آتش پرور

امــروز تئاتــر فــارس بیــش از پیــش نیازمنــد 
ــی  ــه ای نیروهای ــی و حرف ــوزش تخصص آم
اســت کــه بتواننــد درهــای نویــی را بــه روی 
ــوده و  ــارس گش ــری در ف ــه هن ــن عرص ای
ــیم  ــرای آن ترس ــا ب ــن وپوی ــده ای روش آین

ــد. کنن
نیروهــای ضعیــف و غیــر حرفــه ای کــه 
بــرای ســالیان ســال در جامعــه تئاتــری 
تربیــت  در  احتمــاال  و  فعالیــت  اســتان 
نیروهــای جدیــد نقــش ایفــا کننــد، بــه 
ــت  ــد توانس ــا نخواهن ــه عم ــت ک ــن عل ای
تجربیــات شــاخصی را بــه نســل جدیــد 
ارائــه دهنــد، باعــث تکــرار چرخــه ای 
ــد  ــد ش ــتان خواهن ــر اس ــر در تئات ــر مثم غی
ــیب  ــار آس ــدت آن را دچ ــی م و در طوالن

مــی کننــد.
ــه  ــری ب ــار عنص ــک در کن ــی ش ــن ب بنابرای
ــراد،  ــود اف ــخصی خ ــتعداد و ذوق ش ــام اس ن
زیرســاخت هــای آمــوزش تخصصــی و حرفــه 
ــا نیروهــای  ــن حــوزه اعمــال شــود ت ای در ای
ــق  ــارس تزری ــری ف ــه تئات ــه جامع مبتکــری ب
ــن  ــان ای ــده ای در ش ــد آین ــه بتوانن ــوند ک ش

ــد. ــم بزنن ــر آن رق ــرای تئات ــتان را ب اس

کارشناســان  و  فعــاالن  وجــود  ایــن  بــا 
عرصــه تئاتــر در فــارس بــر ایــن بــاور 
هســتند کــه طــی ســال هــای اخیــر در 
ــه  ــای حرف ــت نیروه ــوزش و تربی ــوزه آم ح
ای در اســتان بــه خوبــی عمــل نشــده و 
ــا  ــت ه ــد رضای ــه بای ــور ک ــته آن ط نتوانس

را جلــب کنــد.
از ســوی دیگــر کمبــود امکاناتــی کــه فضای 
ــاالن  ــرای فع ــر را ب ــه تئات ــت در عرص فعالی
ایــن عرصــه محــدود کــرده، از دیگــر معضات 
ــن  ــی از ای ــت. یک ــتان اس ــر در اس ــن هن ای
ــر  ــی ب ــدت طوالن ــرای م ــه ب ــا ک کمبوده
ــادی وارد آورده،  ــات زی ــتان جراح ــر اس تئات
ــر  ــرای اجــرای تئات ــود ســالن تخصصــی ب نب
در ســطح اســتان اســت. چنانچــه ســالن 
هــای موجــود اســتانداردهای الزم بــرای 
بــرآورده کــردن نیازهــای فعــاالن تئاتــر 
و عاقــه منــدان ایــن حــوزه را ندارنــد و 
ــتان  ــور در اس ــالن در خ ــود س ــان کمب همچن
حــس مــی شــود. و طبــق نظــر همیــن 
ــر  ــه تئات ــی رســد ک ــه نظــر م کارشناســان ب
ــدم  ــام ع ــه ن ــن ب ــارس از دردی مزم در ف

ــرد. ــی ب ــج م ــزی رن ــه ری برنام

lآمــوزش تئاتــر بایــد در حیطــه 
دولتــی دنبــال شــود

ــا  ــو ب ــارس در گفتگ ــش ف ــن نمای ــس انجم رئی
خبرنــگار مهــر بیــان کــرد: تــا چنــد ســال قبــل 
ــز  ــی نی ــای آموزش ــت ه ــش فعالی ــن نمای انجم
دنبــال و کاس هــای مختلفــی را در زمینــه تئاتر 
برگــزار مــی کــرد، ولــی دســتورالعملی ارائــه شــد 
ــه  ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ــر اینک ــی ب مبن
آموزشــگاه هــای آزاد زیــادی مجــوز فعالیــت 
ــش  ــن نمای ــر انجم ــت، دیگ ــده اس داده ش
فعالیــت  آموزشــی  بخــش  در  کل  اداره  و 
نکننــد و ایــن امــر بــه عهــده آموزشــگاه هــا 

ــود. ــته ش گذاش
بهمــن ســلیمانی افــزود: ایــن دســتورالعمل 
ــی  ــده خوب ــا ای ــت از آموزشــگاه ه ــرای حمای ب
بــود ولــی متاســفانه آموزشــگاه هــای آزاد 
کننــد  عمــل  خوبــی  بــه  نتوانســتند 
مالــی  هــای  محدودیــت  دلیــل  بــه  و 
ــی کاس  ــان کوتاه ــد در زم ــور بودن مجب
ــه در  ــد ک ــزار کنن ــی را برگ ــای آموزش ه
طــی ایــن زمــان کوتــاه نتوانســتند بــه 
ــی  ــه آموزش ــد در حیط ــه بای ــکلی ک آن ش
عمــل شــود، کار خــود را انجــام دهنــد.

ــه  ــت ارجحــی نســبت ب ــارس در موقعی ــر ف تئات
ســایر نقــاظ کشــور  قــرار نــدارد، بــه ایــن دلیــل 
ــف  ــای مختل ــه ه ــم در زمین ــته ای ــه نتوانس ک
ــان  ــا بی ــم وی ب ــزی کنی ــه ری ــرای آن برنام ب
ــی  ــر دولت ــوزش در تئات ــون آم ــم اکن ــه ه اینک
نیســت و بیشــتر بــه عهــده آموزشــگاه هــای آزاد 
ــوزش در  ــرد: آم ــد ک گذاشــته شــده اســت، تاکی
زمینــه تئاتــر، بــه ایــن علــت کــه نیازمنــد کمک 
ــی  ــه دولت ــاره در حیط ــد دوب ــت، بای ــی اس مال
ــه  ــر در حیط ــوزش تئات ــر آم ــرد. اگ ــکل بگی ش
دولتــی دنبــال شــود موضــوع مــورد بحــث فقــط 
خــود آمــوزش خواهــد بــود و بحــث درآمدزایــی 
ــه آموزشــگاه  ــی ک مطــرح نخواهــد شــد در حال
هــا مجبــور هســتند کــه درآمــد زیــادی داشــته 
باشــند و وقــت کمــی بگذارنــد تــا بتواننــد هزینه 

ــد. ــن کنن هــای خــود را تامی
رئیــس انجمــن نمایــش گفــت: در حــال حاضــر 
ــروه  ــدی در گ ــا ح ــر ت ــای تئات ــت نیروه تربی
هــای فعــال ایــن عرصــه شــکل گرفتــه ولــی 
ــود  ــی ش ــال م ــا دنب ــه در آن ه ــی ک آموزش
ــی  ــه ای محســوب نم ــی اســت و حرف مقدمات
ــه  ــوان ارائ ــا ت ــروه ه ــن گ ــه ای ــرا ک ــود چ ش

ــد. ــه ای را ندارن ــوزش حرف آم
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ــز  ــای آزاد نی ــگاه ه ــزود: آموزش ــلیمانی اف س
ــه  ــه ای در عرص ــوزش حرف ــه آم ــوان ارائ ت
تئاتــر را ندارنــد و امــروز تئاتــر اســتان 
ــا  ــه ای و ب ــی حرف ــد آموزش ــارس نیازمن ف
حمایــت هــای دولتــی در ســطح اســتان 

ــت. اس
وی بــا بیــان اینکــه در انجمــن نمایــش 
ــر  ــری ام ــرای پیگی ــی ب ــزی های ــه ری برنام
آمــوزش تئاتــر بــرای ســال 94 انجــام شــده 
ــا  ــزی ه ــه ری ــن برنام ــت: در ای ــت، گف اس
ــش  ــه بخ ــه س ــتان ب ــای اس ــتان ه شهرس
تقســیم شــده  و مرکــز  شــمال، جنــوب 
ــای  ــه ه ــری برنام ــت یکس ــرار اس ــد و ق ان
آموزشــی بــه ویــژه بــرای شهرســتان هــا در 
ســال 94 دنبــال شــود، کــه امیــدوار هســتیم 
ــن راســتا  ــی کــه در ای ــت هــای مال محدودی

ــود. ــع ش ــود دارد رف وج
ــکده  ــداث دانش ــت: اح ــن گف ــلیمانی همچنی س
ــارس کمــک شــایانی  ــر در ســطح ف هــای هن
ــگاه آن را  ــرد و جای ــر ک ــوزش تئات ــر آم ــه ام ب

ــا داد. ارتق

l 27 گــروه تئاتــر در شــیراز فعالیــت 
مــی کننــد

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود اظهــار 
کــرد: از گذشــته دور تــا بــه امــروز اســتان 
و  بانــی  خیا نمایــش  زمینــه  در  فــارس 
ــته  ــی داش ــگاه خوب ــه ای جای ــر صحن تئات
اســت و مــی تــوان گفــت اگــر تئاتــر 
ر  قــرا کشــور  اول  جایــگاه  در  فــارس 
ــا  ــگاه دوم ی ــا در جای ــی حتم ــه ول نگرفت

ــت. ــوم اس س
ــه  ــاره ب ــا اش ــارس ب ــش ف ــن نمای ــس انجم رئی
اینکــه 27 گــروه تئاتــر در شــیراز فعالیــت 
یــک  یکبــار  دارنــد، گفــت: هــر 15 روز 
نمایــش از ســوی ایــن گــروه هــا در شــیراز بــه 
روی صحنــه مــی رود و از فروردیــن تــا اســفند 
ــی کــه  ــر از نمایــش هــای خیابان ــه غی 93، ب
شــیراز  در  مختلــف  هــای  مناســبت  در 
ــهر  ــن ش ــر در ای ــد، 45 تئات ــده ان ــرا ش اج
بــه روی صحنــه رفتــه انــد. در بعضــی 
از شهرســتان هــای اســتان نیــز حــدود 
ــچ  ــه هی ــود دارد و ب ــر وج ــروه تئات 12 گ
وجــه نمــی تــوان شهرســتانی را در اســتان 
یافــت کــه کمتــر از دو گــروه نمایشــی 

داشــته باشــد.
وی در پاســخ بــه یکــی از ســواالت خبرنــگار 
در  تئاتــر  مخاطبــان  خصــوص  در  مهــر 
ــان،  ــری از مخاطب ــرد: یکس ــان ک ــیراز، بی ش
ایــن عرصــه هســتند  افــراد فعــال در 
ــای  ــه تماش ــه ای ب ــکل حرف ــه ش ــه ب ک
خــاص  مخاطبــان  و  آینــد  مــی  تئاتــر 
ــر،  ــری دیگ ــوند و یکس ــی ش ــوب م محس
ــه  ــی ک ــتند. اجراهای ــام هس ــان ع مخاطب
تئاتــر در شــیراز  از خــود بچــه هــای 
معمــوال  رونــد  مــی  روی صحنــه  بــه 
ــوند  ــی ش ــه م ــاص مواج ــتقبال خ ــا اس ب
ــه در  ــالنی ک ــود س ــه کمب ــه ب ــا توج و ب
ــوال  ــا معم ــن اجراه ی ــود دارد ا ــهر وج ش
بــا ســالن هــای پــر بــه روی صحنــه 
ــوط  ــز مرب ــام نی ــتقبال ع ــد. اس ــی رون م
بــه زمــان هــای خــاص ماننــد زمــان 

برگــزاری جشــنواره هاســت.

ــالن  ــی و س ــالن تخصص ــود س lکمب
ــر در  ــات تئات ــی از معض ــن یک تمری

شــیراز اســت
ــه  ــاره ب ــا اش ــارس ب ــش ف ــن نمای ــس انجم رئی
ــه در  ــی ک ــن معضات ــی از مهمتری ــه یک اینک
ــود  ــت، کمب ــر وارد اس ــره تئات ــر پیک ــیراز ب ش
ــری  ــه هن ــن عرص ــرای ای ــی ب ــالن تخصص س
اســت، گفــت: فقــط دو ســالن تخصصــی تئاتــر 
ــی ســالن هــای ابوریحــان و اســتاد هــودی  یعن
در شــیراز وجــود دارد کــه جوابگــوی ســیل گروه 
هــای نمایــش نیســتند. در حــال حاضــر ســالن 
ابوریحــان در حــال تعمیــر اســت و ســالن اســتاد 
ــی  ــای مختلف ــدام در آن اجراه ــز م ــودی نی ه
ــس  ــالن اصــا نف ــن س ــود و ای ــی ش ــزار م برگ
ــا  ــاز اســت کــه ســه ی نمــی خــورد. بنابرایــن نی
چهــار ســالن تخصصــی جدیــد تئاتــر در شــیراز 

ــود. ــاخته ش س
کمبود مکان تمرین برای 

گروه های تئاتر از دیگر 
معضالت پیش رو است 

که نمی توانیم پاسخگوی 
گروه ها تئاتر به ویژه در 

زمان برگزاری جشنواره 
ها باشیم و مجبور هستیم 
ساعت به ساعت به گروه 

ها زمان تمرین اختصاص 
دهیم|

lآمــوزش تئاتــر بایــد اصولــی و 
برنامــه ریــزی شــده باشــد

یکــی از پیشکســوتان تئاتــر فــارس نیــز دربــاره 
بحــث آمــوزش بــه خبرنــگار مهــر گفــت: 
ــه  ــیوه و ب ــر ش ــه ه ــکل و ب ــر ش ــوزش در ه آم
وســیله هــر تشــکیاتی مــی تواند بســیار خــوب و 
مفیــد باشــد امــا مشــروط بــر اینکــه ایــن آمــوزش 
ــد و در  ــده باش ــزی ش ــه ری ــی و برنام اصول
تفاوتــی  بــودن آن  خصوصــی یا دولتــی 
ــوزش  ــس آم ــود نف ــئله خ ــدارد و مس ــود ن وج
اســت کــه بایــد بــر مبنــای مبانــی تخصصــی 
ــه روز  ــاب و ب ــاب و کت ــا حس ــی، ب و کارشناس
ــه  ــه ارائ ــی ک ــل دروس ــر فص ــد س ــد. بای باش
مــی شــوند بــه روز باشــد و مربــوط بــه ســالیان 

ــد. ــه ده ــد نتیج ــا بتوان ــد ت ــته نباش گذش

از طریــق  بیــان کــرد:  احمــد ســپاس دار 
آموزشــگاه هــال فعــال در عرصــه تئاتــر در 
ــه  ــدی ب ــای جدی ــیراز به آن نســبت نیروه ش
ــا  ــر افــزوده نشــده و تعــداد افــرادی کــه ب تئات
ــر  ــه تئات آمــوزش هــای ایــن آموزشــگاه هــا ب
ــداد  ــبت تع ــه نس ــد ب ــه ان ــتان ورود یافت اس
کاس هایــی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد، 
ــوده  ــراد ب ــی از اف ــت. بعض ــدک اس ــیار ان بس
انــد کــه اشــتیاق و اســتعداد ایــن کار را داشــته 
انــد و در کاس هــای آموزشــی پــرورش پیــدا 
ــد و بعــد توانســته انــد قدمــی جلوتــر  کــرده ان
بگذارنــد و وارد ایــن عرصــه شــوند ولــی 
ــه  ــا آن نتیج ــا ب ــداد کاس ه ــبت تع ــه نس ب
ــی  ــتیم خیل ــال آن هس ــه دنب ــه ب ــی ک مطلوب

ــم. ــه داری فاصل
وی بــا بیــان اینکــه کارگاه هــا و ســخنرانی های 
دو روزه دولتــی نیــز نمــی توانــد پاســخگوی نیــاز 
ــه  ــد ب ــر اســتان باشــد، گفــت: بای آموزشــی تئات
ــود  ــوزش کار ش ــئله آم ــادی در مس ــکل بنی ش
ــی و  ــا دوره کودک ــد ب ــا بای ــوزش ه ــن آم و ای
نوجوانــی همــراه باشــد تــا اینکــه آن هــا بتواننــد 
در آینــده افــراد مســتعدی در ایــن عرصــه باشــند 
ولــی بــه ایــن شــرط کــه بــرای ایــن کار برنامــه 

ــی انجــام شــود. ریــزی صحیــح و اصول
ــان  ــا بی ــارس ب ــر در ف ــه تئات ــال عرص ــن فع ای
اینکــه وضعیــت تئاتــر در فــارس بــا دیگــر نقــاط 
ایــران تفاوتــی نــدارد، عنــوان کــرد: تئاتــر شــیراز 
ریشــه قــوی تــری دارد و بنیــادی تــر بوده اســت 

و طبعــا بایــد از موقعیــت بهتــری در مقایســه بــا 
ــی  ــد ول ــوردار باش ــران برخ ــاط ای ــر نق دیگ
ــت هــای  ــدازه کــه گذشــته و فعالی ــه آن ان ب
ــی  ــت ارجح ــت، در موقعی ــته اس ــی داش خوب
ــز  ــه هرگ ــل ک ــن دلی ــه ای ــدارد. ب ــرار ن ق
نتوانســته ایــم در زمینــه هــای مختلــف 

ــم. ــزی کنی ــه ری ــرای آن برنام ب
ســپاس دار ادامــه داد: وقتــی مــی گوییــم تئاتــر 
حتمــا بایــد محلــی بــرای اجــرای آن باشــد ولــی 
ــتاندارد  ــه اس ــالن نیم ــک س ــی ی ــا االن حت م
ــی  ــم. حت ــار نداری ــر در اختی ــرای تئات ــرای اج ب
اگــر بازیگــران بســیار خوبــی داشــته باشــیم آن 
ــد؟  ــام دهن ــود را انج ــرای خ ــد اج ــا بای ــا کج ه
ــن،  ــل تمری ــود مح ــر، کمب ــالن تئات ــود س کمب
کمبــود امکانــات و عــدم برنامــه ریــزی 
ــد  ــی دهن ــم م ــت ه ــه دس ــت ب ــه دس هم
ــه آن نتیجــه  ــر اســتان ب ــم در تئات کــه نتوانی

مطلــوب برســیم.
وی تصریــح کــرد: چــراغ تئاتــر اســتان 
فــارس هرگــز خامــوش نخواهــد شــد و 
مســئله بــر ســر انــدازه درخشــانی ایــن 
چــراغ اســت کــه امــروز در حــد انــدازه 
ــز  ــود هرگ ــن وج ــا ای ــت. ب ــن نیس اش روش
ــت آن  ــده عل ــه عم ــود ک ــی ش ــوش نم خام
بــه خود مــردم شــیراز و فــارس برمــی گــردد که 
بــه مضامیــن هنری عاقــه منــد هســتند و آن را 
ــد  ــرادی هــم وجــود دارن ــد و اف ــال مــی کنن دنب
کــه همــواره در ایــن عرصــه فعالیــت مــی کننــد.
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ــا 10  ــر از 4 ت ــور 290 ناش ــا حض ــن ب ــاب قزوی ــزرگ کت ــگاه ب نمایش
اســفندماه در محــل دائمــی نمایشــگاه هــای بیــن المللــی قزویــن برپا 
شــد، نمایشــگاهی کــه بــه گفتــه مســئوالن 500 میلیــون تومــان بــن 
خریــد کتــاب در آن توزیــع شــده اســت و بــا توجــه بــه موقعیت اســتان 
قزویــن کــه در ردیف ســه اســتان دانشــگاهی کشــور اســت مــی توان 

آن را یکــی از مهــم تریــن نمایشــگاه هــای کتــاب کشــور دانســت.
درایــن بیــن یقینــاً پــس ازبرگــزاری مراســم اختتامیــه، طبــق وعــده 
مســئوالن فرهنگــی اســتان، ایــن نمایشــگاه  از جنبــه هــای مختلــف  
ــی و  ــن ارزیاب ــه بهتری ــت ک ــد گرف ــرار خواه ــی ق ــورد واکاوی و بررس م
بررســی از دیــد مخاطبــان ایــن نمایشــگاه محقــق مــی شــود کــه تعــداد 

آنهــا تــا روز و لحظــات پایانــی نمایشــگاه بســیار پررنــگ بــوده اســت.
ــه نمایشــگاه  ــد گاه از نقدهــای خــود ب ــم و امی ــا بی ــی کــه ب مخاطبان
گفتنــد کــه الزم اســت بــرای ســال بعــد معایــب نمایشــگاه بر اســاس 
ایــن نقدهــا مرتفــع شــود و گاه از تمجیدهایــی کــه الزم اســت بــرای 

ســال بعــد تقویــت شــود.
حضــور ناشــران معتبری کــه بــرای اولین بــاردر اســتان قزویــن حضور 
مــی یافتنــد یکــی ازویژگــی هــای بــارز ایــن دوره از نمایشــگاه کتــاب 
ــی و چشــمه کــه  ــژه حضــور نشــرهای ن ــه وی ــن بیــن ب ــود در ای ب
درحــوزه علــوم انســانی جــزو ناشــران درجــه یــک محســوب مــی 
شــوند از دیگــر ناشــران علــوم انســانی متمایــز بــود بگونــه ای کــه 
ــن  ــر حضــور ای ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــان در گفتگ ــیاری از مخاطب بس
دو نشــر را بــرای اولیــن بــار در نمایشــگاه قزویــن یکــی ازویژگــی 

هــای ممتــاز نمایشــگاه کتــاب قزویــن ذکــر کردنــد.
بــا ایــن حــال عــدم حضــور تعــدادی دیگــر از نشــرهای معتبــر ســال 
ــوم  ــوزه عل ــر ح ــرهای معتب ــس )از نش ــر هرم ــد: نش ــته، مانن گذش
انســانی، الهیــات و هنــر( در نمایشــگاه کتــاب ســال 93 کــه چندیــن 
ــرای  ــت ب ــن داش ــاب قزوی ــگاه کت ــتمر در نمایش ــور مس ــال حض س

ــود. ــز ب ــن نشــر پرســش برانگی ــار ای ــان آث مخاطب

ــتاورد  ــن دس ــان بهتری ــودکان و نوجوان ــتقبال ک lاس
ــگاه نمایش

ــکات دهمیــن نمایشــگاه کتــاب قزویــن حضــور پرشــور و  یکــی از ن
پرتعــداد کــودکان و نوجوانــان در تمــام بخــش هــای نمایشــگاه بــود بــه 
گونــه ای کــه میانگین ســنی نمایشــگاه از ِقبــل حضور ایــن تعــداد بازدید 
کننــده کم ســن و ســال به نســبت ســال هــای پیــش بســیار پاییــن بود.
ــه  ــاب همیش ــای کت ــگاه ه ــتان از نمایش ــدارس اس ــد م ــه بازدی البت
وجــود صــورت مــی گیــرد امــا تفاوتــی کــه در نمایشــگاه دهــم 
ــگاه،  ــتان در نمایش ــدارس اس ــور م ــر از حض ــت فرات ــود داش وج
حضــور آزاد و اختیــاری کــودکان ونوجوانــان در نمایشــگاه بســیار 
ــی  ــود موضوع ــان ب ــور والدینش ــر از حض ــان ت ــر و نمای ــش ت بی
کــه اگــر آن را تنهــا دســتاورد نمایشــگاه کتــاب بدانیــم بایــد ارزش 
بســیاری بــرای ایــن رویــداد فرهنگــی کــه توانســته اســت افــراد را 

ــا کتــاب آشــنا کنــد قائــل باشــیم. از ســنین کودکــی ب
در همیــن رابطــه بســیاری از غرفــه داران نمایشــگاه ماننــد غرفــه نشــر 
روزگار، چنــگل، علمــی و فرهنگــی، ســخن در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر 
حضــور پررنــگ کــودکان و نوجوانــان را در نمایشــگاه کتــاب قزوین یکی 

از نــکات مثبــت و تحســین برانگیــز ایــن نمایشــگاه برشــمردند.
دکتــر علیرضــا رســولی اســتاد فلســفه دانشــگاه بیــن المللــی دانشــگاه 
ــش  ــن بخ ــم تری ــانی مه ــوم انس ــد: عل ــی گوی ــی)ره( م ــام خمین ام

نمایشــگاه هــای کتــاب اســت تــا جایی کــه بایــد بهانــه برپایــی غالب 
نمایشــگاه هــای کتــاب عرضــه کتــب علــوم انســانی بــه عاقمنــدان 

باشــد لــذا بایــد بیــش از همــه بــه فکــر تقویــت ایــن بخــش بــود.
ــا  ــود ام ــی ب ــل قبول ــطح قاب ــگاه در س ــانی نمایش ــوم انس ــش عل بخ
یازدهمیــن نمایشــگاه کتــاب قزویــن زمانــی موفــق تــر خواهــد بود 
که ضمــن رعایــت ســایق دیگــران، بخــش اعظم غرفــه هــا و تخفیف 

هــای خــود را بــه بخــش علــوم انســانی اختصــاص دهــد.
ــر  ــدن نظ ــا ش ــزارش و جوی ــه گ ــگام تهی ــاس در هن ــن اس ــر همی ب
بازدیدکننــدگان نمایشــگاه گرانــی کتــاب کــه از حــد گرانــی زایدالوصــف 
ــه  ــده، دغدغ ــی ش ــی فرهنگ ــک نگران ــه ی ــل ب ــرده و تبدی ــور ک عب

ــت. ــاب اس ــگاه کت ــدگان از نمایش ــد بازدیدکنن صددرص
بحــران فرهنگــی گرانــی کتــاب، تنهــا منحصر بــه ناشــران خصوصی 
نمــی شــود بلکــه بســیاری از ناشــران دولتــی و یــا ناشــرانی کــه دارای 
بودجــه هــای ویــژه هســتند نیــز بــا کتــاب هایــی کــه قیمــت آنهــا با 
ــه نمایشــگاه  ــاس نیســت ب ــل قی ــا قاب ــی آنه چاپهــای دو دوره قبل
ــد مســئله ای کــه آشــکارا  ــده ان ــاب آم ــازار کت ــه ب ــر ب و از آن فرات
خریــد کتــاب را در ســالهای اخیــر نســبت بــه ســالهای گذشــته بــه 

طــرز محسوســی کاهــش داده اســت.
در میــان همــه انتقــادات و پیشــنهادات بازدیدکننــدگان انتقــاد از زمــان 
ــوروز اســت  ــرای عیــد ن ــد ب ــام خری برگــزاری نمایشــگاه کــه مقــارن ای
گایــه ای بــود کــه از ناحیــه غرفــه داران بــا خبرنــگار مهــر مطــرح شــد.
ــران،  ــگاه ته ــبزان، دانش ــر، س ــرهای امیرکبی ــروش نش ــئوالن ف مس
نشــر دانشــگاهی و روزگار، نزدیکــی زمــان برپایــی نمایشــگاه بــه ایــام 
خریــد عیــد را عاملــی مــی داننــد کــه باعــث افــت فــروش و اســتقبال 

مخاطبــان مــی شــود.
ــه  ــه اقبــال ناچیــز جامعــه ب ــا در نظــر گرفتــن ب ناشــران همچنیــن ب
کتــاب، مضاعــف بــرآن نــوع ســلیقه اجتماعــی در ایــن مواقــع از ســال 
ــاس  ــد لب ــب خری ــه جان ــل ب ــد کــه بیشــتر می ــه ای را مــی دانن بگون
و اقــام خوراکــی اســت کــه خــود تشــدید کننــده میــل همیشــگی 

ــه خریــد کتــاب اســت. مــردم ب
ــای  ــگاه از رفتاره ــدگان نمایش ــی از بازدیدکنن ــان یک ــم جواهری خان
کتــاب  نمایشــگاه  در  دار  غرفــه  نویســنده  یــک  عجیــب 
ــروش  ــعی در ف ــازار س ــندگان ب ــد فروش ــه مانن ــد ک ــی گوی م

تحمیلــی کتــاب بــه مخاطبــان داشــته اســت.

ــنده  ــای نویس ــن آق ــر ای ــوع ظاه ــار و ن ــت: رفت وی اظهارداش
ــازگاری  ــاب س ــروش کت ــی ف ــت فرهنگ ــا فعالی ــه دار ب و غرف
نداشــت، ایــن شــخص کتــاب هــای گــران نشــرش را بــه مــردم 
ــد  ــه خری ــور ب ــز مجب ــدگان نی ــرد و بازدیدکنن ــی ک ــل م تحمی

ــی داد. ــنهاد م ــه وی پیش ــدند ک ــی ش ــی م کتابهای
همچنیــن نظــارت بــه تخفیــف غرفــه داران، تعــداد انــدک 
ــع کارگاه  ــه موق ــدن ب ــزار نش ــرداز و برگ ــای خودپ ــتگاه ه دس
هــای تخصصــی و آموزشــی یکــی دیگــر از گلایــه هــای 
بازدیدکننــدگان نمایشــگاه دهــم اســت، بــا این حــال نیــت برگــزاری برنامه 
هــای جنبــی در نمایشــگاه حرکت پســندیده ای بــود که برخــی از آنهــا مانند 
کارگاه آشــنایی بــا فیپــا و شــابک بــا اســتقبال خــوب مخاطبــان روبــرو شــد.
ــن  ــزاری دهمی ــان برگ ــا زم ــه ب ــی  در رابط ــدی نیارک ــد صم محم
نمایشــگاه کتــاب قزویــن و گایــه ناشــران مــی گویــد: گایه ناشــران 
ــر عهــده اداره کل  ــر ایــن زمــان ب ــل درک اســت امــا تغیی کامــا قاب
ــخ  ــر تاری ــرای تغیی ــه ب ــد از وزارت خان ــت و بای ــتان نیس ــاد اس ارش

ــود. ــدام ش ــن نمایشــگاه اق ــزاری ای برگ
معاون فرهنگــی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان قزویــن ادامه 
مــی دهــد: در ایــن بین البتــه قزویــن آخرین اســتانی نیســت که در ســال 
93 در آن نمایشــگاه اســتانی کتــاب برگــزار مــی شــود و قــرار اســت کــه 

پــس از قزوین نمایشــگاه اســتانی کتــاب در یــزد برگزار شــود.
وی مــی افزایــد: البتــه بایــد به هنــگام برگــزاری نمایشــگاه بــه اوضاع 
اقتصــادی مــردم هــم توجــه کــرد از ایــن رو تــاش هــای بســیاری 
بــرای اهــدای بــن خریــد کتــاب بــه همــه اقشــار و اصنــاف صــورت 
گرفتــه اســت تــا ایــن طریــق بشــود دســتکم بخشــی از هزینــه هــای 

خریــد کتــاب را مرتفــع کــرد.

lفروش 310 میلیونی تا نیمه روز چهارم نمایشگاه
مهــدی احمــدی میــزان اســتقبال از نمایشــگاه کتــاب را عالــی ارزیابی 
مــی کند و مــی گویــد: تــا نیمــه روز چهــارم بیــش از 310 میلیــون تومان 
بــن خریــد کتــاب در میــان عاقمنــدان و فرهیختگان اســتان توزیع شــد 

و بــه همیــن میــزان نیــز بــا ایــن بــن ها کتــاب خریــداری شــده اســت.
ــی  ــات پایان ــا و لحظ ــا روزه ــتقبال ت ــن اس ــد: ای ــی ده ــه م وی ادام
نمایشــگاه کمــاکان ادامــه داشــت و از ایــن نظــر نمایشــگاه منحصــر 

ــزار شــد. ــردی در اســتان برگ ــه ف ب
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی قزویــن بــا بیــان اینکــه رســالت 
ترویــج کتــاب و کتابخوانــی در اســتان هرگــز منتهــی بــه هفتــه کتاب 
و یــا یــک هفتــه برپایــی نمایشــگاه نمــی شــود،  مــی گویــد: شــعار 
ایــن نمایشــگاه اثرگــذاری بــه جــای فعالیــت گرایــی اســت که نشــان 
مــی دهــد در پــی آمــار و ارقــام نیســتیم بلکــه بــه طــور جــدی مــی 
خواهیــم بــا ترتبیــت کتابخــوان و نهادینــه کــردن فرهنــگ کتــاب بــه 
ــا و در نتیجــه  ــواده ه ــد خان ــبد خری ــاب را در س ــری کت ــوده رهب فرم

زندگــی مــردم وارد کنیــم.
وی ادامــه مــی دهــد: از ایــن رو برنامــه نهادینــه کــردن فرهنگ کتاب 
پــس از برگــزاری اختتامیــه نمایشــگاه هرگــز تعطیــل نخواهــد شــد و بــا 
جدیــت بیشــتری وارد فــاز دیگــری مــی شــود چــرا کــه اصــوال اشــاعه 
کتــاب و کتابخوانــی یکــی از وظایــف اساســی ادارات ارشــاد اســتان اســت 

کــه انجــام آن هرگــز کاری مقطعــی و تعطیــل بردار نیســت.
وی افــزود: حمایــت بانــک صــادرات در توزیــع بــن هــای کتــاب یــک 
حرکــت فرهنگــی از ســوی بانکهــا تلقــی مــی شــود کــه ایــن حمایت 

بایــد در ســالهای آینــده نیــز بــا جدیــت صــورت گیــرد و اداوم یابــد.
چگونــه اســت کــه کتــاب وارد ســبد خریــد مــردم نمــی شــود مگــر 
ــم،  ــی خوان ــاب نم ــرام »کت ــه م ــت ک ــه اس ــختی و چگون ــه س ب
ــا  ــگان م ــان نخب ــی در می ــردم حت ــه م ــر از عام ــتم« فرات ــس هس پ
)دانشــجویان، اســاتید دانشــگاه، روزنامــه نــگاران، معلمــان  و...( 
ــم؟ ــدان ایمــان داری ــه ب ــه و خالصان ــاوری اســت کــه قاطعان ب
محمــد مهــدی احمــدی  معــاون امــور اســتانهای وزارت 
از  بازدیــد  هنــگام  در  هــم  اســامی  وارشــاد  فرهنــگ 
ــی  ــت برپای ــه اهمی ــن در زمین ــاب قزوی ــن نمایشــگاه کت دهمی
ــاب  ــگاه کت ــود نمایش ــت: وج ــاب اظهارداش ــگاهای کت نمایش
ــی  ــنا م ــر اش ــای نش ــازه ه ــا ت ــردم ب ــادی دارد و م ــار زی آث
ــد و  ــی کنن ــتفاده م ــران اس ــه دیگ ــران از تجرب ــوند، ناش ش
ــرد  ــی گی ــورت م ــت ص ــاب و کتاب ــازی کت ــان س ــک جری ی

ــت. ــمند اس ــیار ارزش ــه بس ک

نمایشگاه کتاب به عنوان بزرگترین 
رویداد فرهنگی قزوین به پایان رسید 
و در این بین با نگاهی به نقدهای طیف 
های گوناگون بازدید کنندگان، می 
توان در سالهای آتی نمایشگاه هایی 

غنی تر برگزار کرد. هاشم الهیاری

بزرگترین رویداد فرهنگی قزوین دربوته نقد

کتابهای عالی برای جیب خالی
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تــوی نانوایــی ناصــر کــه پــا مــی گــذاری، اولین 
ــب  ــازه واردی را جل ــر ت ــر ه ــزی کــه نظ چی
ــی  ــه نانوای ــک گوش ــه کوچ ــد کتابخان ــی کن م
ــوار زده  ــه دی ــه ب ــت ک ــی اس ــای اخاق و پیامه
اســت. ناصــر بــه خبرنــگار مهــر مــی گویــد: زیاد 
ــاب  ــوی کت ــت ت ــر وق ــم و ه ــی خوان ــاب م کت
جملــه جالبــی مــی بینــم جایــی یادداشــت مــی 
ــه هــا  ــم. ایــن جمل ــم کــه از آن اســتفاده کن کن
ــی زده ام در کتابهــای  ــوار نانوای ــه دی هــم کــه ب
ــت  ــد، یادداش ــم آم ــده ام. خوش ــف خوان مختل
کــردم و زدم بــه دیــوار نانوایــی تــا دیگــران هــم 

ــد. ــتفاده کنن از آن اس
بــرای اینکــه مشــتریان از وقتــی کــه در نانوایــی 
ــه فکــرم  ــد ب ــد خــوب اســتفاده کنن مــی گذرانن
رســید کــه تعــدادی کتــاب از کتابخانــه شــهرک 
قــرض بگیــرم و بــا کتابهایــی کــه خودم داشــتم، 

ــار مشــتریان بگــذارم. در اختی
ــی  ــح م ــش توضی ــه کوچک ــاره کتابخان وی درب
ــی ام  ــدن را در زندگ ــاب خوان ــر کت ــد: تاثی ده
زیــاد دیــده ام و همــه دور و اطرافیانــم را هــم بــه 
کتــاب خوانــدن تشــویق مــی کنــم. بــه همیــن 
ــتریان  ــرای مش ــا ب ــادم ت ــر افت ــه فک ــر ب خاط
نانوایــی کــه وقــت زیــادی را اینجــا مــی 

ــم. ــاره ای بیندیش ــد، چ گذرانن
ناصــر ادامــه مــی دهــد: بــرای اینکــه مشــتریان 
ــوب  ــد خ ــی گذرانن ــی م ــه در نانوای ــی ک از وقت

ــدادی  ــه تع ــه فکــرم رســید ک ــد ب اســتفاده کنن
ــا  ــرم و ب ــرض بگی ــهرک ق ــه ش ــاب از کتابخان کت
کتابهایی کــه خودم داشــتم، گوشــه نانوایی گذاشــتم 
تا مشــتریان وقتــی در صــف نانوایی هســتند، هرچند 

کــم ولــی از ایــن کتابهــا مطالعــه کننــد.
ــن حرکــت  ــاره اســتقبال مشــتریان از ای وی درب
ــا  ــن کتابه ــه ای ــد: از روزی ک ــی افزای ــب م جال
ــده  ــا آم ــی ه ــته ام، خیل ــی گذاش ــوی نانوای را ت
ــد و حتــی  ــد و از کتــاب هــا اســتفاده کــرده ان ان
بعضــی هــا اینقــدر از برخــی کتابهــا خوششــان 
ــادم  ــد. ی ــرده ان ــت ب ــه امان ــا را ب ــه آنه ــده ک آم
ــا را گذاشــتم  ــه کتابه ــی ک هســت روزهــای اول
یکــی از مشــتریان وقتــی کتابهــا را دیــد گفــت: 
مــن خیلــی کــم مطالعــه مــی کنــم  ولــی ایــن 
ــه  ــن ب ــه از ای ــود ک ــب ب ــدر جال ــت اینق حرکت
بعــد مطالعــه را در برنامــه روزانــه ام مــی گــذارم 
ــا  ــرو پ ــداران پ ــتری االن از طرف ــن مش و همی

ــت. ــی اس ــه نانوای ــرص کتابخان ق
ــای  ــات کتابه ــاب موضوع ــاره انتخ ــر درب ناص
کتابخانــه اش توضیــح مــی دهــد: مــردم وقتــی 
ــی  ــف نانوای ــا در ص ــد ی ــته ان ــی نشس در تاکس
ــی رود  ــر م ــان زود س ــه ش ــد حوصل ــتاده ان ایس
بــه همیــن دلیــل بایــد کتابهایــی را انتخــاب می 
ــن  ــه همی کــردم کــه جذابیــت داشــته باشــند ب
خاطــر ســراغ کتابهایــی بــا موضوعــات عمومــی 
تــر مثــل روان شناســی، شــعر، نــکات پزشــکی 

ــرای  و تفریحــات و ســرگرمی رفتــم کــه هــم ب
ــر  ــه کمت ــم اینک ــد و ه ــذاب باش ــدگان ج خوانن
ــبختانه  ــه خوش ــوند ک ــان بش ــذر زم ــه گ متوج

ــی هــم شــد. اســتقبال خوب
وی کــه تنهــا 28 ســال دارد، از آرزوهــای بزرگــی 
کــه بــرای کتابخانــه نانوایــی اش دارد مــی گوید: 
روز اول کــه کتابهــا را گذاشــتم، یکی از دوســتانم 
ــد  ــن کارم خندی ــه ای ــت و ب ــتم انداخ ــی دس کل
ــد و  ــی آم ــا م ــه اینج ــه ب ــد ک ــات بع ــی دفع ول
اســتقبال مشــتریان را مــی دیــد خیلــی خوشــش 
آمــد. همیــن مســاله انگیــزه ای شــد که بــه فکر 

گســترش کتابخانــه ام بیفتــم.
ــی  ــدا م ــم پی ــوب ک ــاب خ ــر کت ــال حاض در ح
شــود بخاطــر همیــن مــردم کمتــر مطالعــه مــی 
کننــد و ترجیــح مــی دهنــد بیشــتر وقتشــان را با 

گوشــی هایشــان بگذراننــد.
ــد:  ــی افزای ــهر م ــوش ذوق الکانش ــوای خ نان
ــی  ــا م ــم 30- 40 ت ــداد کتابهای ــه تع ــد ک هرچن
ــن  ــه ای ــد. ب ــده ان ــراری ش ــر تک ــا دیگ ــود ام ش
ــات  ــا و موضوع ــداد کتابه ــه تع ــتم ک ــر هس فک
آنهــا را بیشــتر و متنــوع تــر کنــم کــه مشــتریان 
ــد و بخاطــر  ــاب بخوانن ــت بیشــتری کت ــا رغب ب
تکــراری شــدن کتابهــا، مطالعــه را کنــار نگذارند.
ــاب  ــر کت ــال حاض ــد: در ح ــی ده ــه م وی ادام
ــن  ــر همی ــود بخاط ــی ش ــدا م ــم پی ــوب ک خ
مــردم کمتــر مطالعــه مــی کننــد و ترجیــح مــی 

ــا گوشــی هایشــان  ــتر وقتشــان را ب ــد بیش دهن
ــردم  ــاب خــوب باشــد، م ــر کت ــا اگ ــد ام بگذرانن
هــم ســر ذوق مــی آینــد و کتــاب مــی خرنــد و 

ــد. ــی کنن ــه م مطالع
ناصــر کــه ایــن روزهــا جــدای دغدغــه نــان، بــه 
فکــر تامیــن کتابهــای مناســب بــرای کتابخانــه 
ــه  ــد: ب ــی کن ــان م ــت بی ــم هس ــش ه کوچک
ایــن فکــر هســتم کــه تعمیــرات اساســی تــوی 
نانوایــی انجــام دهــم و یــک قفســه زیبــا بــرای 
چیــدن کتابهــا درســت کنــم و بزرگتریــن آرزویم 
ایــن اســت کــه روزی تــوی همــه نانوایــی هــای 
شــهر، چنــد تــا کتــاب بــرای مطالعــه پیدا بشــود.

ــاب  ــرای کت ــر ب ــای ناص ــه ه ــه دغدغ ــر چ اگ
خوانــدن مشــتریان و توســعه و بهبــود کتابخانــه 
ــت  ــی اس ــتش خال ــا دس ــدارد ام ــی ن اش تمام
و نیازمنــد دســتان یاریگــری اســت تــا بــه 

ــاند. ــل بپوش ــه عم ــش جام ــای بزرگ آرزوه

 ماه
وردین

ر فر
ش برت

گزار

کمتر کسی است که در شهرک الکانشهر واقع در ۵ کیلومتری شمال شهر رشت اسم ناصر بلباسی نانوای جوان شهرک را بشنود و دهانش به تعریف باز نشود. نه به 
خاطر اینکه بعد از مدتها آمده و نانوایی نیمه جان شهرک را راه انداخته است. حتی به خاطر اخالق خوش و لب همیشه خندانش هم نیست. و یا حتی بخاطر نان های 
با کیفیت و شیرمال های خوش طعمی که به دست مردم می دهد. همه ناصر را بخاطر خوش ذوق و مبتکر بودنش می شناسند. نانوایی که به فکر دقایق معطلی 

مشتریانش در صف نانوایی است و برای آن دغدغه دارد.
مریم قاضی زاده

آرزوی یک نانوای گیالنی برای کتابخوان شدن مشتریان

 نان با طعم کتاب 

http://mehrnews.com


بخش میراث ایران زمین همواره یکی 
از جذاب ترین بخش هاست. هر چند 
توانید  می  مهر  مجله  شماره  این  در 
تمام  میراث  گردشگری  پرونده  در 
گستره ایران را تا حدودی بشناسید اما 
در این بخش مجله هم می توانید این 

مطالب را بخوانید و لذت ببرید:
از کهن   l بازی های بومی و محلی 
ترین نمادهای فرهنگی و ملی مردم 
رود  می  شمار  به  مختلف  مناطق 
نمادهایی که در کنار سرگرمی کهن  
و  آداب  فرهنگی  ریشه های  ترین 
می   بیان  را  منطقه  یک  مردم  رسوم 
کند ولی متاسفانه غفلت و بی توجهی 
این  شده  موجب  مردم  و  مدیران 
در  هویتی  و  فرهنگی  مهم  گنجینه 
مجازی  دنیای  به  را  خود  جای  استان 
زمینه  این  در  را  ما  دهد.گزارش 

. نید ا بخو
l متاسفانه اسفندماه نوای چکش 
ساله   ۲۰۰ هنر  بازمانده  آخرین 
خاموش  حالی  در  اردبیل  مسگری 
هنرمند  آذر«  آفتابی  .«رحمان  شد 
پیشکسوت مسگری آخرین بازمانده 
در  که  بود  اردبیل  مسگران  بازار 
سکوت مطلق نهادهای متولی با کوله 
باری از مشکالت و دغدغه های رفته 
بر هنر ترک این دنیا گفت.در این باره 

بخوانید. بیشتر 
l چندی است که مسئوالن کشور بر 
روی صادرات غیر نفتی متمرکز شده 
قیمت  که  حاضر  وضعیت  در  و  اند 
مسئوالن  است  کاهش  به  رو  نفت 
صنایع  صادرات  ارزآوری  به  چشم 

دستی دوخته اند.با وجود اینکه کاهش قیمت نفت و به موازات آن کاهش صادرات نفت فرصتی برای افزایش صادرات غیر نفتی به ویژه صنایع 
دستی است، اما شرایط کنونی بیانگر این است که صادرات غیر نفتی و ظرفیت های کشور فاصله زیادی با یکدیگر دارند.گزارش ما از این 

گوید. می  فاصله 
l رباط کریم از جمله مناطقی است که از پیشینه تاریخی چندین هزار ساله برخوردار است، کشف آثار باستانی سال 6۹ و اواخر ۷3 در حوالی 

این شهرستان مؤید این است که منطقه قدمتی شش هزار ساله دارد.در این باره بیشتر بدانید.
l اهالی بختیاری چهارمحال و بختیاری شیر سنگی را که نشانه شجاعت، دالوری، ویژگی هایی چون هنرمندی در شکار و تیراندازی در جنگ و 

مهارت در سوارکاری است، بر روی آرامگاه بزرگان قوم خود قرار می دادند.این گزارش را از دست ندهید.
l منطقه ماخونیک متشکل از ۱۲ آبادی است که روستای ماخونیک بزرگترین آنها محسوب می  شود. این روستا شامل ماخونیک، کفاز، چاپنسر، 

توتک، سفال بند، سوالبست، لجونگ )سفلی و علیا(، کالته بلوچ، دامدامه و میش نو، خارستو و جالرو است.این یک گزارش متفاوت است.
l پناهگاههای زیرزمینی و باستانی تازه کشف شده در اسفراین ظرفیت زیادی برای تبدیل به مجموعه تاریخی وگردشگری دارند این در 

حالی است که میراث فرهنگی حتی برای حفاظت از این آثار کمبود نیرو دارد.
l  استان کرمان مملو از هنرهای منحصر به فردی است که چشم هزاران نفر را به خود خیره کرده، از قالی بافی کرمان که به قالی کرمونی شهرت 
دارد و شهره است هر چه پا بخورد زیباتر می شود تا پته های کرمانی که دیوارهای تاالرهای مشهور جهان را منقش می کند تا گلیم شریکی پیچ که یکی 

به از دو گلیم قیمتی جهان شهرت یافته است و هنرهایی مانند مسگری که در کرمان دو هزار سال قدمت دارد. این هنرها را بشناسید.
l هرچند صحبت هایی مبنی بر اینکه استان گلستان به عنوان پایتخت گردشگری روستایی می شود اما کارهای اجرایی در این حوزه چندان 
رضایت بخش نیست و کارهای انجام شده هنوز نتوانسته نیاز گردشگر را به خصوص در حوزه روستایی تامین کند. چرایی اش را در گزارش این 

بخوانید. شماره 

میـراث ایران
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بازی های بومی و محلی از کهن  ترین نمادهای فرهنگی و ملی مردم 
مناطق مختلف به شمار می رود نمادهایی که در کنار سرگرمی کهن  
ترین ریشه های فرهنگی آداب و رسوم مردم یک منطقه را بیان می  
کند ولی متاسفانه غفلت و بی توجهی مدیران و مردم موجب شده 
این گنجینه مهم فرهنگی و هویتی در استان جای خود را به دنیای 

مجازی دهد.
بازی های بومی و محلی که به ارث رسیده از فرهنگ و سنن اجداد 
مردمان ساکن در این بخش مرزی ایران هستند عالوه بر داشتن 
ویژگی های جسمانی و ورزشی اغلب دارای خصوصیات مهمی در 
جهت پرورش روحیه جوانمردی، شجاعت، استقامت و این قبیل آثار 
تربیتی مهم بوده و نمادی از فرهنگ اصیل ایرانی به شمار می روند، 
بازی هایی که از اجداد این مرزداران سینه به سینه منتقل شده تا 

همواره پایه ایجاد شادی برای مردمان این مرز و بوم باشند.

سکینه اسمی

متاســفانه فرآیندهــای رشــد و پیشــرفت 
زندگــی  شــدن  ماشــینی  و  تکنولــوژی 
ــژه  ــه وی ــر توج ــروزه ب ــه ام موجــب شــده ک
ــم  ــی از مه ــوان یک ــه  عن ــر ورزش ب ــه ام ب
 تریــن ضروریــات زندگــی از ایــن جهــت 
ــی  ــه ب ــی ک ــی توجه ــود ب ــه ش ــر توج کمت
کارکردهــای مختلــف  دلیــل  بــه  شــک 
ورزش، اســتفاده از آن در جهــت توانمنــد 
ــر در  ــران ناپذی ــی جب ــه صدمات ــردن جامع ک

ــت. ــد داش ــی خواه پ
هرچنــد دنیــای مجــازی و بــازی هــای یارانه ای 
مــدرن بــرای انســان معاصــر هیجان انگیز اســت 
ولــی آنچــه کــه بــازی هــای بومــی و محلــی را 
خاص مــی کنــد تزریــق روح همــکاری جمعی و 
نــوع دوســتی در میــان مــردم بــود کــه متاســفانه 

امــروزه بیشــتر بــازی هــای غربــی و مــدرن روح 
فــرد گرایــی را در بــازی هــا بــه همــراه داشــته و 
بــا ایجــاد رقابــت بــرای عنــوان هــای مختلــف 
ــی را از  ــامت اخاق ــرزندگی و س ــان و س هیج

بــازی هــا گرفتــه اســت.
بــازی هــای مــدرن نــه تنهــا وســیله ای بــرای 
ســرگرمی و شــادابی مــردم نیســت بلکــه 
بیشــتر بــه ابــزاری تجــاری تبدیــل شــده 
اســت کــه همیــن نقــاط ضعــف و ایجــاد 
بحــران هویتــی و بــی ریشــگی فرهنگــی 
ــق  ــان مناط ــاز مردم ــب روی آوردن و نی موج
و  بومــی  بازهــای  احیــای  بــه  مختلــف 
روح  کننــده  ایجــاد  عنــوان  بــه  محلــی 
ســامت  و  همــکاری  شــادابی،  نشــاط، 

اخاقــی در جامعــه شــده اســت.

ــای کاســیک موجــب از  گســترش ورزش ه
بیــن رفتــن بــازی هــای محلــی شــده اســت
دبیــر هیئــت ورزشــی روســتایی و بــازی هــای 
بومــی و محلــی آذربایجــان غربــی معتقد اســت، 
بــا گســترش ورزش هــای کاســیک بســیاری 
از بــازی هــای بومــی و محلــی از رونــق افتــاده 
ــا  ــد: ب و در حــال فراموشــی هســتند و مــی گوی
همــت مســئوالن محلــی و تخصیــص اعتبارات 
ــوان گام  ــی ت ــی م ــای آت ــال ه ــب در س مناس
هــای بســیار مهمــی بــرای احیــای ایــن میــراث 

گرانبهــای خــود برداریــم.

بازی های مدرن نه 
تنها وسیله ای برای 
سرگرمی و شادابی 

مردم نیست بلکه بیشتر به 
ابزاری تجاری تبدیل 

شده است که همین 
نقاط ضعف و ایجاد 
بحران هویتی و بی 

ریشگی فرهنگی موجب 
روی آوردن به احیای 
بازهای بومی و محلی 

شده است|

ــیاری از  ــت بس ــدم ثب ــور از ع ــد پ ــز احم پروی
بــازی هــای بومــی مختــص اســتان آذربایجــان 
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــرد و گف ــاد ک ــی انتق غرب
ــه  ــیرما ک ــتی آش ــازی کش ــت ب ــات ثب مقدم

ــال  ــت، در ح ــوی اس ــتان خ ــص شهرس مخت
انجــام اســت و امیدواریــم بــا توجــه بــه آمادگــی 
ــابقات  ــزاری مس ــا برگ ــوار، ب ــورهای همج کش
بیــن المللــی ایــن رشــته شــاهد احیــای دوبــاره 
و ثبــت ملــی و حتــی بیــن المللــی ایــن رشــته 

ــیم. ــود باش ــتان خ ــرای اس ب
فرهنگــی  جشــنواره  برگــزاری  از  وی 
ــت در طــول  ــوان جــام والی ــا عن ورزشــی ب
فروردیــن مــاه ســال آینــده خبــر داد و 
ایــن  برگــزاری  از  هــدف  اظهارداشــت: 
ــگ و آداب و رســوم  ــای فرهن جشــنواره احی
اجــدادی منطقــه اســت کــه امیدواریــم 
اختصــاص  و  مســئوالن  همــکاری  بــا 
ایــن  بــه  بتوانیــم  مناســب  اعتبــارات 

هــدف دســت یابیــم.
احمدپــور بــا بیــان اینکــه جــام والیــت 
شــامل مســابقات ورزشــی کاســیک در 
ــال  ــال و والیب ــال، فوتس ــای فوتب ــته ه رش
شــامل  محلــی  بومــی  هــای  بــازی  و 
ــنگ،  ــت س ــی، هف ــاب کش ــوارکاری، طن س
کشــتی  و  آشــیرما  کشــتی  پــان،  دال 
ــابقات  ــی از مس ــزود: بخش ــت، اف زوران اس
ــده  ــه ش ــر گرفت ــوان در نظ ــرای بان ــز ب نی
در  تواننــد  مــی  اســتان  ایــن  بانــوان  و 
ــد. ــرکت کنن ــنتی ش ــای س ــابقات غذاه مس

ــه اینکــه تمامــی مســابقات  ــا اشــاره ب وی ب
ــد،  ــد ش ــزار خواهن ــهریه برگ ــذ ش ــدون اخ ب
ــزاری  ــه برگ ــی هزین ــت: تمام ــار داش اظه
ــه و  ــیون مربوط ــق فدراس ــابقات از طری مس
اســتانداری آذربایجــان غربــی و بــا حمایــت 
دهیــاری هــا و ســپاه پاســدارا انقــاب 
اســامی تامیــن مــی شــود و امیدواریــم 

میـراث ایـــران

بازی های بومی گم شده آذربایجان غربی 
در هیاهوی دنیای مجازی
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ــیم. ــاهد باش ــی را ش ــتقبال خوب اس

lتاســیس باشــگاه فرهنگــی و ورزش 
بومــی در مهابــاد

ــازی هــای  ــر هیئــت ورزشــی روســتایی و ب دبی
ــن  ــی همچنی ــان غرب ــی آذربایج ــی و محل بوم
ــی  ــی و ورزش بوم ــگاه فرهنگ ــیس باش از تاس
ــه  ــگاه ب ــن باش ــت: ای ــر داد و گف ــاد خب در مهاب
دنبــال احیــای ورزش هــای بومــی منطقــه 
کردنشــین اســتان اســت و اگــر در تمامــی نقــاط 
ــای ســنت  ــص احی اســتان باشــگاه هــای مخت
ــی  ــگ غن ــد فرهن ــود آی ــه وج ــته ب ــای گذش ه
گذشــتگان در اســتان دوبــاره زنــده خواهــد شــد.
ــر  ــغ ب ــتان را بال ــتایی اس ــت روس وی جمعی
یــک میلیــون و 105 هــزار نفــر در ســه 
ــدود  ــرد: ح ــوان ک ــر و عن ــتا ذک ــزار روس ه
ــی  ــتایی و بوم ــر ورزشــکار روس ــزار نف 12 ه
ــات  ــد و 22 هی ــه ان ــازمان یافت ــتان س در اس
ــای  ــش ه ــهر و بخ ــتان و ش ــطح شهرس در س
ــط در امــر ورزش هــای روســتایی و بومــی  ذیرب

فعالیــت مــی کننــد.
احمدپــور بــا اعــام اینکــه مــدارس بســتر 
مناســبی بــرای احیــای بازیهــای بومــی و محلی 
اســت بیــان داشــت: تــاش می کنیــم بــا امضای 
تفاهــم نامــه بــا آمــوزش و پــرورش ضمــن اجرایی 
کــردن ایــن ایــده گام هــای مثبتــی بــرای احیــای 

بازیهــای بومــی و محلــی برداریــم.

ــای  ــدادی از بازیه ــا تع ــنایی ب lآش
ــی ــان غرب ــی آذربایج ــی و محل بوم

دایــره بزرگــی روی زمیــن می کشــند و آن 
را بــه هشــت قســمت تقســیم می کننــد. در 
ســمت چــپ و در خــارج دایــره مربــع مســتطیلی 
ــت.  ــازی اس ــه اول ب ــه خان ــد ک ــم می کنن رس
خانه هــای داخــل دایــره را هــم، از 2 تــا 9 
شــماره گذاری می کننــد. درســت در نقطــه  
ــره و در  ــرف دای ــک، در آن ط ــه ی ــل خان مقاب
ــه  ــد ک ــم می کنن ــره ای رس ــرون آن نیم دای بی

جهنــم خوانــده می شــود.
اول  خانــه   در  را  ســنگ  اول،  بازیکــن 
ــرد  ــه  اول می پ ــود از روی خان ــدازد و خ می ان
ــای  ــه  دو و پ ــود را در خان ــای خ ــک پ و ی
ــد  ــذارد. بع ــه می گ ــه س ــرش را در خان دیگ
ــای راســت خــود  ــرد و پ ــه می پ ــه  ن ــه خان ب

را بــاال نگــه مــی دارد، خــم می شــود و 
ــی دارد و از روی  ــه  اول برم ــنگ را از خان س
خانــه  یــک بــه بیــرون بــازی می پــرد. 
ــازی می ایســتد و ســنگ  ــه شــکل ب پشــت ب
خانــه ای  هــر  در  ســنگ  می انــدازد.  را 
افتــاد، آن خانــه متعلــق بــه بازیکــن خواهــد 
بــود. امــا اگــر ســنگ او بــه جهنــم افتــاد، او 
ــروع  ــازی را ش ــری ب ــت و دیگ ــوخته اس س
می کنــد. در ایــن بــازی افتــادن ســنگ یــا 
ــن  ــت بازیک ــب باخ ــط موج ــا روی خ ــن پ رفت
اســت. همین طــور اشــتباه گذاشــتن پــا در خانــه .
ــر  ــرای ه ــنگ ب ــه 10 س ــاز ب ــازی نی ــن ب در ای
نفــر اســت. بازیکنــان ســنگ های خــود را 
روی هــم می ریزنــد. یکــی از آنهــا همــهٔ  
ــوا  ــه ه ــه و ب ــود گرفت ــت خ ــنگ ها را در مش س
ــه پشــت دســت  ــن فاصل ــد. در ای ــاب می کن پرت
خــود را زیــر ســنگ ها نــگاه داشــته و هنگامــی 
کــه ســنگ ها روی دســت او قــرار گرفتنــد، 
دوبــاره آنهــا را بــه هــوا می انــدازد. این بــار 
ــت  ــنگ ها را در مش ــدن، س ــرود آم ــگام ف هن
خــود می گیــرد و ســعی می کنــد تــا جائــی 
ــر  ــری ســنگ ب ــداد کمت ــه ممکــن اســت تع ک
زمیــن بریــزد. ســپس ســنگ های مشــت خــود 
ــرد باشــد،  ــا ف ــداد آنه ــر تع را می شــمارد. اگ
برنــده  این صــورت  غیــر  در  و  بازنــده 
نصــف  جایــزه،  به عنــوان  و  می شــود 
ــود  ــرای خ ــود را ب ــت خ ــنگ های مش س
دور  بــرای  را  بقیــه  و  گذاشــته  کنــار 

می گــذارد. بــازی  بعــدی 

کشتی گیران با نرمش که 
همراه با نواختن ساز و 

دهل است، کار خود را 
شروع می کنند. پس از 

نرمش و گرم شدن، داور 
که یکی از پیشکسوتان 
است، کمربند آنها را 

آزمایش می کند تا محکم 
باشد. برنده فردی است 

که بتواند کمر حریف 
خود را گرفته و او را بلند 

کند و به زمین بزند|

در ایــن بــازی افــراد شــرکت کننــده بــه 2 گــروه 
تقســیم میشــوند.و جورابهــا را کــه وســیله بــازی 
ــد. ــی چینن ــی باشــند، م ــت م هســتند و5 جف

ــوان  ــه بعن ــد قرع ــه قی ــروه ب ــی از دو گ یک
ــود.  ــی ش ــاب م ــده انتخ ــروع کنن ــم ش تی
ــه  ــد ک ــی چینن ــوری م ــا راط ــوراب ه وج
ــرار  ــان ق ــروی خودش ــا روب ــاز آنه قســمت ب
گیــرد. وآنــگاه یکــی از افــراد خــود را تعییــن 
میکننــد تــا بــا وســیله مخصــوص بنــام 
ــرد  ــت گ ــی اس ــه چوب ــازوو« ک ــازوج »م م
ــازی را  ــدق ب ــک فن ــر از ی ــی بزرگت وکم
شــروع کنــد . بدیــن ترتیــب کــه فــرد 
تیــم مقابــل نشــان داده  رابــه  مــازوج 
ــرد  ــت میگی ــوری در دس ــرا ط ــپس آن وس
ــه  ــروع ب ــد و ش ــرا نبین ــل آن ــم مقاب ــه تی ک
فــروع کــردن دســت خــود در جــوراب هــا 
مــی کنــد و در یــک فرصــت مناســب 
ــازوج را طــوری در یکــی از جــوراب هــا  م
ــل  ــم مقاب ــرات تی ــه نف ــد ک ــی ده ــرار م ق
متوجــه نشــوند پــس از تمــام شــدن او، 
ــای  ــه اعض ــا هم ــل وی ــم مقاب ــده تی نماین
آن مــی تواننــد جورابــی را کــه مــازووج در 
ــتند  ــر توانس ــد اگ ــدا کنن ــرار دارد پی آن ق
کــه اولیــن جورابــی را کــه انتخــاب کــرده 
 11 قرارداشــت  آن  در  مــازووج  و  انــد 

ــازی عــوض  ــد و جهــت ب ــاز مــی گیرن امتی
ــد و  مــی شــود. امــا اگــر جــوراب را بردارن
ــا  ــرار دارد، ام ــازوج در ان ق ــد کــه م بگوین
ــد،11امتیاز از  ــازوج در آن نباش ــل م دراص

ــد. ــی دهن ــت م دس

حدود 1۲ هزار نفر 
ورزشکار روستایی و 

بومی در استان سازمان 
یافته اند و ۲۲ هیات در 
سطح شهرستان و شهر و 

بخش های ذیربط در امر 
ورزش های روستایی و 
بومی فعالیت می کنند 

در این میان مدارس 
بستر مناسبی برای احیای 

بازیهای بومی و محلی 
است|

ــود  ــه وج ــل ب ــم مقاب ــه تی ــکان دارد ک ام
هــا  جــوراب  ز  ا یکــی  در  زوج  مــا
شــته باشــته باشــد ، وبــرای  شــک دا
ــه  ــا ک ــوراب ه ز ج ــا ا ــد ت ــان چن طمین ا
ــته  ش ــند ، بردا ش ــی با ل رد خا ا ــال د حتم ا
ســت پــس  لــی ا یــن خا ومــی گویــد ا
شــته ومــی  بــی کــه بردا ا ز چنــد جور ا
ــی  ب ا ــان جور گه ــت ، نا س ــی ا ل ــد خا گوی
شــته و  ســت بردا زوج در آن ا کــه مــا
اصطاحــا  کــه  »گــول«  گویــد  مــی 
یــن  ا رد و ا ر د زوج درآن قــرا یعنــی مــا
ــن  ی ــت . در ا س ــوده ا ــدف ب ــوراب ه ج
ــت  ــه دس ــی ک ئ بها ا د جور ــدا ــورت تع ص
ند و  ر ــما ــی ش ا م ــد ر ن ــده ا ن ــورده ما نخ
ــد  ــی گیرن ز م ــا متی د ا ــدا ــان تع ــه هم ب
شــوند. مــی  بــازی  زگــر  غا آ وخــود 

ــخص  ــازی مش ــن ب ی زات ا ــا متی ــقف ا س
فــق همدیگــر  نیســت و دوتیــم بــا توا
ا  ر متیــازی  ا بــازی  شــروع  ز  ا قبــل 
ــاب  نتخ ــازی ا ــان ب ی ــاک پا ــوان م بعن
زودتــر  تیمــی کــه  کننــد وهــر  مــی 
برســد  ز  متیــا ا یــن  ا بــه  نســت  توا

ســت. برنــده ا

میـراث ایـــران
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آخرین نوای چکش مسگری در اردبیل خاموش شد

 وداع با تنها بازمانده

نوای چکش آخرین بازمانده هنر ۲۰۰ ساله مسگری اردبیل در حالی 
خاموش شد که گالیه از ارج ننهادن متولیان صنایع دستی به هنر اصیل 

این استان آخرین درد و دل های او بود.

ونوس بهنود

»رحمــان آفتابــی آذر« هنرمنــد پیشکســوت 
مســگری آخریــن بازمانــده بــازار مســگران 
ــق نهادهــای  ــود کــه در ســکوت مطل ــل ب اردبی
متولــی بــا کولــه بــاری از مشــکات و دغدغــه 
هــای رفتــه بــر هنــر تــرک ایــن دنیــا گفــت.
آفتابــی آذر بــا 87 ســال ســن بیــش از 70 
ــت داشــت و در  ــر مســگری فعالی ــال در هن س
بــازار مســگران بــا تــاش و کوششــی وصــف 
ناشــدنی آخریــن نواهــای چکــش مســگری را 

ــود. ــگاه داشــته ب ــده ن زن
بــازار مســگران راســته ای از بــازار تاریخــی 
ــود  ــگر را در خ ــش از 60 مس ــی بی ــل زمان اردبی
جــای داده بــود و بــه قدمــت تاریخی بیــش از دو 

ــود افتخــار داشــت. ــر مســگری خ ــرن هن ق
ــدات  ــه تولی ــای عرض ــه ج ــه ب ــی ک ــا جای ت
ــگران  ــا مس ــتان ه ــایر اس ــی س ــروف مس ظ
ــتان را  ــل اس ــرف داخ ــاز مص ــود نی ــل خ اردبی
تامیــن مــی کردنــد و عــاوه بــر ایــن حرفهــا 
از زیبایــی و ادراک در تولیــدات خــود بــه 

ــد. ــی گذاردن ــادگار م ی
ــن  ــدار آخری ــگران داغ ــازار مس ــا ب ــن روزه ای
ــدن  ــان در ب ــا ج ــه ت ــت ک ــود اس ــده خ بازمان

ــید. ــت نکش ــل دس ــر اصی ــت از هن داش

lبــی توجهــی بــه نیازهــای هنرمند تا 
آخرین نفــس ها

ــا  ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــی آذر در پاس آفتاب
کســی بــه شــما ســر مــی زنــد، گفتــه بــود کــه 
تــا بــه امــروز بارهــا بــه مغــازه ام آمــده انــد برای 
فیلــم و عکــس و صحبــت کــه بــی تاثیر بــوده و 
هیــچ تغییــری در ایــن هنــر بوجــود نیــاورده اما از 
ســوی میــراث فرهنگــی حتــی یکبــار بــه ســراغ 

مــن نیامــده و صحبتــی بــا مــن نشــده اســت.

lبرگزاری یادبود صاح نبود!
ــد  ــپری ش ــات س ــن جم ــان ای ــال از بی دو س
ولــی تغییــر وضعیــت هنــر مســگری و هنرمندان 
ــد. در ایــن دو ســال  ایــن رشــته بــی نتیجــه مان
نــه تنهــا گرهــی از معیشــت هنرمنــد بــاز مانــده 
گشــوده نشــد بلکــه هنــر، ضایعــه مــرگ وی را 
ــی توجهــی و ســکوت مســئوالن متحمــل  در ب

شــد.
ــی  ــل ب ــی دلی ــی جویای ــه در پ ــی ک ــا جای ت
توجهــی بــه ایــن هنرمنــد معــاون صنایع دســتی 
میــراث فرهنگــی اســتان اردبیــل گفــت: در 
پــی گــزارش خبرگــزاری مهــر مــا یــک بــار بــا 
مدیریــت وقــت بــه منــزل ایــن هنرمنــد رفتیــم 

ــم. ــم دادی ــه ای ه ــه وی هدی و ب
علیرضــا دبــاغ عبداللهــی دلیــل عــدم برگــزاری 
ــده  ــن بازمان ــرای آخری ــود ب ــم یادب ــک مراس ی
ــه  ــرد ک ــوان ک ــل را اینطــور عن ــر اصی ــک هن ی
ــم  ــزاری مراس ــد برگ ــن هنرمن ــوت ای ــد از ف بع

ــود! ــاح نب ــود ص یادب
ــی  ــاخصه های ــود ش ــزاری یادب ــزود: برگ وی اف
ــی  ــز برخ ــد حائ ــن هنرمن ــه ای ــد ک ــی طلب م
ــودی  ــا یادب ــل م ــن دلی ــه همی ــود و ب ــا نب از آنه

ــم. ــزار نکردی برگ

lبیمــه ای کــه عمــر هنرمنــد آن را بــه 
خــود ندیــد

اظهــارات ایــن مســئول صنایــع دســتی اســتان 
ــا  ــد تنه ــی گوی ــه م ــت ک ــنیدنی اس ــا ش آنج
حمایــت از هنرمنــد صنایــع دســتی پوشــش بیمه 

وی اســت. موضوعــی کــه البتــه بارهــا پیگیــری 
شــده تــا شــاید گــره بیمــه پیشکســوتان هنرمند 

ــود. ــوده ش گش
بــا ایــن وجــود بــه گفتــه معــاون صنایــع دســتی 
میــراث فرهنگــی اســتان، قانــون بیمــه هنرمنــد 
بــاالی 50 ســال را اجــازه نمــی دهــد و از 
ــن بیمــه  ــل اجــازه چنی ســال 92 اســتان اردبی

ــدارد. ای را ن
ــه  ــرای بیم ــد ب ــی کن ــه م ــئول اضاف ــن مس ای
ــده  ــد پرون ــاد تائی ــد وزارت ارش ــوتان بای پیشکس
کنــد و ارشــاد اســتان هنرمنــدان خــود را معرفــی 
مــی کنــد و در این خصــوص همکاری مشــاهده 

ــود. ــی ش نم
این ها دعواهای 

بروکراسی اداری 
است که آفتابی آذر و 
هنرمندان بسیاری را 

با قلبی شکسته و دستی 
خالی تنها گذاشت و 

در این میان گوهرهای 
هنرهای دستی اردبیل 

یکی پس از دیگری قرار 
است در ناتوانی مسئوالن 
در حل مشکالت و دغدغه 
های هنرمندان از دست 

بروند|

lسرنوشــت گنــگ و مبهــم هنــر 
مســگری در اردبیــل

نگرانــی آفتابــی آذر بیــش از وضعیــت معیشــت 
خــود از سرنوشــت ایــن هنــر بــود و وی تاکیــد 
داشــت کــه ای کاش کســی بــار ایــن صنعــت 

را پــس از او بــه عهــده مــی گرفــت.
ــگری را  ــازار مس ــه ب ــود اراده ای ک ــن وج ــا ای ب
ــل  ــای اردبی ــگاه ه ــذارد فروش ــد و نگ ــا کن احی
ــه  ــدات ســایر اســتان هــا و البت ــر شــود از تولی پ
محصــوالت چینــی بــه نظــر نمــی رســد وجــود 

ــد. ــته باش داش
ایــن مســگر زمانــی مغــازه خــود را برای همیشــه 
ــر ظــروف مســی  ــود تعمی ــه خ ــت ک ــرک گف ت
بقعــه شــیخ صفــی الدیــن را در ذهــن بــه یــادگار 
داشــت و بــا ایــن وجــود جلــوی دیــدگان دســت 
ــی  ــات مس ــد ضایع ــد بودن ــه توانمن ــی ک های
ــاخت  ــد از س ــد و بع ــی ش ــارج م ــل خ از اردبی
ــل  ــازار اردبی ــه ب ــزاف ب ــت گ ــه قیم ــروف ب ظ
ــان ادامــه  ــاز مــی گشــت و ایــن روال همچن ب
دارد. چــرا کــه بــی توجهــی در حمایــت از 
ــی  ــه باق ــن عرص ــدی در ای ــگران هنرمن مس

ــت. ــذارده اس نگ
هــر چنــد دبــاغ عبداللهــی معتقــد اســت 
ــا  ــود ام ــد نب ــن هنرمن ــود ای ــی در یادب صاح
بایــد پرســید برنامــه میــراث فرهنگــی اســتان 

ــه  ــه چ ــر ب ــن هن ــای ای ــرای احی ــل ب اردبی
ترتیبــی خواهــد بــود؟ و آیــا بــی مهــری رفتــه 
ــر  ــود هن ــر خ ــان گی ــدان آن گریب ــه هنرمن ب

ــد؟ ــد ش ــز خواه ــگری نی مس
ایــن سرنوشــت گنــگ تنهــا گریبــان گیــر هنــر 
ــل  ــای اصی ــایر هنره ــت و در س ــگری نیس مس
ــئوالن در  ــار مس ــود. افتخ ــی ش ــده م ــز دی نی
پشــت تریبــون همــواره ایــن بــوده اســت کــه از 
160 هنــر دســتی در کشــور 58 مــورد در اســتان 
اردبیــل وجــود دارد و غنــای هنرهــای دســتی در 

ایــن اســتان بــی نظیــر اســت.
ــن  ــر همی ــه ذک ــدود ب ــار مح ــن افتخ ــا ای ام
ــد و  ــا تاکی ــه ب ــت بطوریک ــده اس ــه ش دو جمل
ــای  ــه ه ــر روی بافت ــژه ب ــذاری وی ــت گ سیاس
ــایر  ــت، س ــوال اس ــای س ــود ج ــه خ ــتی ک دس
ــت و  ــگ اس ــل کمرن ــتی در اردبی ــای دس هنره
ــه  ــختی ب ــه س ــاالن ب ــی کهنس ــیاری را حت بس

ــد. ــی آورن ــاد م ی
عــاوه بــر ایــن حتــی یــک بــازار صنایع دســتی 
ــدان و  ــدات هنرمن ــه تولی ــرای عرض ــب ب مناس
معرفــی آن بــه گردشــگران وجــود نــدارد و بــازار 
صنایــع دســتی بقعــه شــیخ صفــی نیــز در واقــع 
کــم کــم رنــگ و روی فروشــگاه هــای صنایــع 
دســتی کــه تولیــدات خــود اســتان را نیــز شــامل 

نمــی شــوند بــه خــود مــی گیــرد.

ــت  ــای از دس ــرمایه ه ــدار س ــل داغ ــر اردبی هن
ــی شــد آن  ــه ســادگی م ــه ب ــه ای اســت ک رفت
ــی از  ــا نگران ــی آذر ب ــرد. آفتاب ــظ ک ــا را حف ه
سرنوشــت ناخــوش هنــر ایــن اســتان از میــان ما 
رفــت. آیــا هنــر اردبیــل داغ دیگــری را از غفلــت 

ــرد؟ ــد ک ــه خواه تجرب

میـراث ایـــران
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چندی است که مسئوالن کشور بر روی صادرات غیر نفتی متمرکز 
شده اند و در وضعیت حاضر که قیمت نفت رو به کاهش است 

مسئوالن چشم به ارزآوری صادرات صنایع دستی دوخته اند.

مریم سرلک

ــه  ــت و ب ــت نف ــش قیم ــه کاه ــود اینک ــا وج ب
ــی  ــت فرصت ــوازات آن کاهــش صــادرات نف م
بــرای افزایــش صــادرات غیــر نفتــی بــه ویــژه 
ــی  ــرایط کنون ــا ش ــت، ام ــتی اس ــع دس صنای
ــی  ــر نفت ــن اســت کــه صــادرات غی بیانگــر ای
ــا  ــادی ب ــه زی ــور فاصل ــای کش ــت ه و ظرفی

ــد. ــر دارن یکدیگ
ــی و  ــیار حیات ــی بس ــادرات نفت ــه ص ــر چ اگ
پــول ســاز اســت امــا وقتــی نفــت تنهــا بــازوی 
محــرک اقتصــاد کشــور باشــد، علــم و دانــش 
ــد و از چرخــه  فرهنــگ و هنــر رنــگ مــی بازن
اقتصــاد خــارج مــی شــوند و همــه انتظارهــا و 

ــود. ــت می ش ــب نف ــا جل ــه ه توج
ــوژی در  ــاوری و تکنول ــر، فن ــی هن ــن بی رنگ ای
مقابــل نفــت کــم کــم نظــر مســئوالن را جلــب 
کــرده اســت، بــه نوعــی کــه مســئوالن درصــدد 
ــه  ــن حیط ــب در ای ــاختهای مناس ــاد زیرس ایج

هســتند.
ــگ و  ــر، فرهن ــب هن ــوان قل ــه عن ــان ب اصفه
تمــدن ایــران زمیــن بــا وجــود بیــش از 80 
هــزار فعــال فرهنگــی و هنــری و تمایــل و 
رغبتــی کــه بــرای شــرکت در ایــن ارزآوری 
ــار گذاشــته شــده  ــه کن ــا از ایــن گردون ــد ام دارن
ــع دســتی  ــی کــه صــادرات صنای ــا جای اســت ت
ــد،  ــال کاهــش می یاب ــه س ــال ب ــان س در اصفه
صــادرات صنایــع دســتی اصفهــان در ســال 
ــال  ــه س ــبت ب ــمگیری نس ــش چش ــا کاه 92 ب
91 روبــه رو بــوده و بیشــترین کاهــش صــادرات 
صنایــع دســتی متوجــه مصنوعــات گرانبهــا بــود 
در آن ســال مســئوالن وعده هایــی را بــرای 

توســعه صنایــع دســتی اصفهــان دادنــد امــا نــه 
تنهــا ایــن وعده هــا عملــی نشــد بلکــه امســال 
نیــز بــا کاهــش فراوانــی در ایــن حــوزه 
ــع  ــه صنای ــی ک ــا جای ــم و ت ــوده ای ــرو ب روب
ــی  ــم کاالی صادرات ــت 10 قل ــتی از لیس دس

ــد. ــارج ش خ
صــادرات اســتان اصفهــان در 10 ماهــه 
ــال  ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــال 93 نس س
92 بــا کاهــش روبــرو بــوده اســت و اوضــاع 
ــوب  ــدان خ ــورمان چن ــتی کش ــع دس صنای
ــتی در  ــع دس ــه صنای ــوری ک ــه ط ــت ب نیس
ــود  ــه خ ــگاه 31 را ب ــادرات جای ــش ص بخ

اختصــاص داده اســت.
ــتی در  ــع دس ــته صنای ــر 250 رش ــال حاض در ح
کشــور وجــود دارد کــه بیــش از 196 نــوع از آنهــا 

بومــی اســتان اصفهــان اســت.

هنرمنــدان اصفهانــی بیــش از 70 درصــد صنایع 
دســتی کشــور را تولیــد می کننــد کــه ایــن آمــار 
ــدان  ــی از هنرمن ــا نیم ــتغال تنه ــه اش ــوط ب مرب
صنایــع دســتی اصفهــان اســت، امــا مشــکات 
ــدان  ــت هنرمن ــه حمای ــدم توج ــادی و ع اقتص
قطعــا در ایــن کاهــش صــادرات بی تأثیــر 

نیســت.
lشــورای نظــارت بــر کیفیــت صنایــع 
ــی  ــی در عال ــکایات مردم ــتی و ش دس

قاپــو
غــام علــی فیــض الهــی عضــو هیئــت مدیــره 
صنایــع دســتی اصفهــان اظهــار کــرد: امســال با 
توجــه بــه اینکــه اوایــل ســال توریســت بیشــتر 

ــش  ــز افزای ــتی نی ــع دس ــروش صنای ــت ف اس
داشــته امــا در 6 مــاه دوم ســال فــروش صنایــع 

دســتی کاهــش داشــته اســت.
وی افــزود: ســال جــاری فــروش صنایــع دســتی 
در زمســتان و پائیــز در بــازار صنایــع دســتی 

ــت. ــته اس ــش داش ــان کاه اصفه
عضــو هیئــت مدیــره صنایــع دســتی اصفهــان، 
گفت: نــوروز ســال آینــده بــازار و یا نمایشــگاهی 
ــا  ــه آنه ــم و ب ــام)ره( نداری ــدان ام ــراف می در اط
مجــوز نمی دهیــم زیــرا برخــی دســت بــه 
ــد  ــت می زنن ــی کیفی ــتی ب ــع دس ــروش صنای ف
ــا برگــزاری نمایشــگاه در مراکــزی همچــون  ام
پــل خواجــو، بــاغ غدیــر و مراکــز مــورد اطمینان 

ــدارد. ــکلی ن مش
وی ادامــه داد: امــا در مقابــل نمایشــگاه هایی 
از 19 اســفندماه در پــل شهرســتان و چنــد 
ــود. ــزار می ش ــو برگ ــدان خواج ــگاه در می نمایش
فیــض اللهــی گفــت: در ایــام نــوروز بــا همکاری 
ــی از  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــتاد ام ــت س و عضوی
منکــر، ســازمان تعزیــرات، ســازمان صنایــع 
دســتی اماکــن و مجمــع عمومــی صنایــع 
دســتی نهــادی را تشــکیل دادیــم کــه در عالــی 
ــر قیمــت  ــه نظــارت ب ــو مســتقر هســتند و ب قاپ
و کیفیــت صنایــع دســتی نمایشــگاه ها و مراکــز 
فــروش داخــل میــدان امــام می پردازنــد و مــردم 
می تواننــد بــرای شــکایت خــود بــه آنجــا 

ــد. ــه کنن مراجع
وی ادامــه داد: تمامــی مراکــزی کــه بــه فــروش 
ــد  ــد، بای ــان می پردازن ــتی در اصفه ــع دس صنای
بــر اجنــاس خــود اتیکــت بچســبانند در غیــر این 

صــورت بــا آنهــا برخــورد خواهــد شــد.

هنرمندان اصفهانی بیش 
از ۷۰ درصد صنایع دستی 

کشور را تولید می کنند 
که این آمار مربوط 

به اشتغال تنها نیمی از 
هنرمندان صنایع دستی 

اصفهان است، اما مشکالت 
اقتصادی و عدم توجه 

حمایت هنرمندان قطعا 
در این کاهش صادرات 

بی تأثیر نیست|

عضــو هیئــت مدیــره صنایع دســتی اصفهــان، در 
خصــوص افزایــش و یــا کاهــش قیمــت صنایــع 
دســتی در ســال جاری و ســال آینــده تصریح داشــت: 
امســال هیچ گونــه افزایش قیمتــی در صنایع دســتی 

نداشــتیم و در ســال آینده نیــز نداریم.
ــع  ــروش صنای ــز ف ــرد: 180مرک ــافه ک وی اض
دســتی در میــدان امــام اصفهــان وجــود دارد کــه 
تحــت نظــارت نهــاد نظارتــی مســتقر در عالــی 

ــد. ــرار می گیرن ــو ق قاپ
ــع  ــادرات صنای ــار ص ــان آم ــی در بی ــض الله فی
دســتی گفــت: صــادرات صنایــع دســتی در قالب 
برگــزاری نمایشــگاه اســت که امســال بــه جز در 
چیــن و یک کشــور دیگر نمایشــگاهی نداشــتیم 
کــه آن هــم خصوصــی بــوده و متأســفانه 
کاهــش صــادرات صنایــع دســتی در ســال 

جــاری داشــته ایم.

ــا  ــاوی ب ــگری مس ــعه گردش lتوس
ــتی ــع دس ــروش صنای ــعه ف توس

عضــو اتحادیــه صنایــع دســتی اســتان اصفهــان 
نیــز در ایــن خصــوص اظهــار داشــت: علیرغــم 
ــدان اصفهــان در نمایشــگاه هایی  حضــور هنرمن
کــه در کشــور چیــن برگــزار شــد فــروش صنایع 

دســتی اصفهــان کاهــش زیــادی داشــت.
ــع  ــی صنای ــروش داخل ــه، ف ــان اینک ــا بی وی ب
ــتی  ــع دس ــد صنای ــت و امی ــوب نیس ــتی خ دس
ــت،  ــی اس ــگاه های خارج ــادرات و نمایش ــه ص ب
ــه  ــوان ب ــگری می ت ــعه گردش ــا توس ــزود: ب اف
ــد بیشــتری بســت. ــع دســتی امی ــروش صنای ف

امــور  وزارت  داد:  ادامــه  دل  شــیر  عبــاس 
ــه تولیدکننــدگان و  خارجــه، اســتانداری و اتحادی
صادرکننــدگان صنایــع دســتی زیــر نظــر وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت کمیتــه ای بــرای 
ــع  ــادرات صنای ــی ص ــای جهان ــایی بازاره شناس
ــادرات  ــد ص ــه امی ــد ک ــکیل داده ان ــتی تش دس

ــد. ــش یاب ــان افزای ــتی اصفه ــع دس صنای

lیــک میلیــارد تومــان بــرای توســعه 
صنایــع دســتی اصفهــان

مدیــرکل میــراث فرهنگــی صنایــع دســتی 
ــک  ــه، ی ــان اینک ــا بی ــز ب ــتان نی ــگری اس و گردش
میلیــارد تومان بــرای توســعه صنایع دســتی اصفهان 
ــد  ــت برن ــت: تقوی ــار داش ــد، اظه ــاص می یاب اختص
ســازی صنایــع دســتی اســتان، تقویت تولید کننــدگان، 
ارتقاء ســطح بســته بندی محصوالت هدف تخصیص 

بودجــه در بخــش صنایــع دســتی اصفهــان اســت.
وی افــزود: در برنامــه ششــم توســعه ســهم صــادرات 
صنایــع دســتی اســتان باید بــه ســاالنه یــک میلیارد 

دالر افزایــش یابــد.
فریــدون اللهیــاری ســهم صــادرات صنایــع دســتی 
اصفهــان را 103 میلیــون دالر دانســت و گفــت: 
اصفهــان یکــی از 10 شــهر برتــر گردشــگری اســت 
کــه در آینــده می توانــد در تجــارت جهــان ســهمی 

ــد. ــته باش داش

میـراث ایـــران

آرزوی یک میلیارد دالری 
صنایع دستی اصفهان
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۶۰۰۰ سال تمدن در رباط کریم تهران

گذرگاه مسافران ابریشم همچنان پابرجاست

میراث فرهنگی احیاگر تمدن و هویت هر جامعه ای است تا نسل کنونی بتواند از نحوه زندگی گذشتگان و نیاکان 
خود، کیفیت زندگی، آداب و رسوم، عقاید، ارزش ها، هنجارها و... اطالع یابد، در واقع فرهنگ هر جامعه ای در میراث 
فرهنگی آن نهفته است و یکی از راه های گسترش و توسعه فرهنگی در جوامع امروزی، شناخت میراث فرهنگی و 

ارزش های بومی و محلی آن جامعه به شمار می رود.
ذبیح اهلل اصغری

ــه از  ــت ک ــی اس ــه مناطق ــم از جمل ــاط کری رب
پیشــینه تاریخــی چندیــن هــزار ســاله برخــوردار 
ــار باســتانی ســال 69 و اواخــر  اســت، کشــف آث
73 در حوالــی ایــن شهرســتان مؤیــد ایــن اســت 

ــه قدمتــی شــش هــزار ســاله دارد. کــه منطق
شهرســتان ربــاط کریــم واقــع در غــرب اســتان 
تهــران از جملــه مناطقــی اســت کــه از پیشــینه 
تاریخــی و قدمتــی چندیــن هزار ســاله برخــوردار 
ــزاران  ــتان در  ه ــن شهرس ــه ای ــت بطوریک اس
ــی  ــدن و زندگ ــم تم ــز مه ــل از مراک ــال قب س
ــار  بشــر محســوب مــی شــده اســت، کشــف آث
باســتانی  در ســال 69 و اواخرســال 73 در حوالــی 

ــاط کریــم مویــد ایــن مدعــا اســت. رب
ــاج  ــار باســتانی کاروانســرای ح ــن آث یکــی از ای
ــه در در ســال 1245 قمــری در  ــال اســت ک کم
زمــان پادشــاهی فتحعلــی شــاه قاجــار بنــا شــد 
ایــن مــکان تاریخــی بدلیــل قرارگیری در مســیر 
ــن  ــرای مســافران خســته ای جــاده ابرایشــم پذی

جــاده مشــهور و پــر تــردد بــود.
کاروانســرای ربــاط کریــم دارای دو کتیبــه اســت 
ــری و  ــخ 1240 قم ــا تاری ــی از آنه ــه روی یک ک
ــن  ــا کمــال حــک شــده اســت ،ای ــی آق ــام بان ن
کاروانســرا جــزو معــدود مراکــز تاریخــی اســت 
کــه در اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان تهــران 

ــه ثبــت رســیده اســت. ب

lوجــود آثارباســتانی بــا قدمتــی 
ــم ــاط کری ــاله در رب ــزار س ــش ه ش
ــتانهای  ــردم  شهرس ــده م ــه نماین ــن زمین در ای
ــن  ــس ضم ــتان در مجل ــم و بهارس ــاط کری رب
ــار  ــت آث ــظ و پاسداش ــرورت حف ــر ض ــد ب تاکی
ــی در  ــراث فرهنگ ــت: می ــار داش ــی اظه تاریخ
نقــش یــک عامــل هویت ســاز بیانگــر چیســتی 

و کیســتی یــک جامعــه یــا یــک شــهر و روســتا 
اســت و بــه همیــن دلیــل میــرات قرهنگــی زنده 
ــن  ــردم عجی ــی م ــا زندگ ــرا ب ــد زی ــد مان خواه

می شــود.
ابراهیــم نکــو گفــت: وجــود آثــار متعدد باســتانی 
و تاریخــی در شهرســتان ربــاط کریــم بــه عنوان 
پتانســیلی ارزشــمند جهــت معرفــی هرچــه بهتر 
ایــن منطقــه بــه ویــژه در حــوزه جذب توریســت 
و جهانگــردان محســوب مــی شــود کــه بایــد از 

ایــن ظرفیــت بــه نحــو مطلوبــی بهــره بــرد.
وی بــا اشــاره بــه مدفــون شــدن دو ناحیــه 
باســتانی در منطقــه ای بنــام چالــه بــازارک 

ــد:  ــادآور ش ی
منطقــه باســتانی موســوم بــه چالــه بــازارک  خود 
ــای اســتمرار حیــات و تمــدن بشــر در ایــن  گوی
منطقــه اســت، همچنیــن وجــود تپه هــای متعدد 
در آالرد و پرنــدک  کــه قدمــت آنهــا بــه هــزاره 
ــانگر  ــردد نش ــی گ ــاد بازم ــل از می ــارم قب چه

وجــود تمــدن بشــری در ایــن مناطــق اســت.
ایــن مســئول یــادآور شــد: کارشناســان و صاحب 
ــاط  ــه رب ــد ک ــراث فرهنگــی معتقدن نظــران  می
ــم  ــز مه ــش از مراک ــال پی ــزاران س ــم ه کری
ــار  ــاره آث ــن ب ــت و در ای ــوده اس ــر ب ــدن بش تم
متعــددی در  ســال 69 و اواخــر 73 توســط کاوش 
هــای علمــی باســتان شناســان کشــف شــده که 
ــه از 6 هــزار ســال  ــن منطق از تمــدن بشــری ای

ــا دوران قاجــار حکایــت مــی کنــد. پیــش ت

lربــاط کریــم مــی توانــد افــق 
ــرای  ــل ب ــن المل ــوزه بی ــنی در ح روش

ــد ــیم کن ــه ترس منطق
ــش در  ــن بخ ــه مهمتری ــام اینک ــا اع ــو ب نک
میــراث فرهنگــی هویــت بخشــی آن بــه شــمار 

ــدن  ــی ش ــد جهان ــت: در فرآین ــی رود گف م
تعامــل بیــن کشــورها رو بــه فزونــی اســت 
ــکل  ــر ش ــیع ت ــطح وس ــات در س و ارتباط
مــی گیــرد لــذا تمــام جوانــب تاریــخ 
ــرض  ــا در مع ــال ملته ــان ح ــته و زم گذش
ــی  ــرار م ــان ق ــردم جه ــوم م ــارت عم نظ

ــرد. گی
وی افــزود: از آنجاکــه ایــن کاروانســرا 
اثــری بســیار ارزشــمند در شهرســتان اســت، می 
توانــد افــق روشــنی در حــوزه بیــن الملــل بــرای 

منطقــه ترســیم کنــد.
ــود  ــم وج ــاط کری ــهردار رب ــتا ش ــن راس در ای
ــال را  ــاج کم ــا ارزش تاریخــی ح کاروانســرای ب
ظرفیــت بســیار مهمــی جهــت رشــد و توســعه 
ایــن شهرســتان دانســت و عنــوان کــرد: هویــت 
ــا رســوم، فرهنــگ  و اصالــت هــر منطقــه ب
منطقــه  آن  تاریخــی  ریشــه  و  زبــان  و 
ــت  ــوان گف ــی ت ــتقیم دارد و م ــه مس رابط
ــر شــهر وجــود  ــی ه نخســتین نشــانه هویت
از ســاکنین  تاریخــی بجــا مانــده  آثــار 

منطقــه اســت.
مســعود مختــاری ضمــن تقدیــر از تاشــهایی 
کــه بــرای حفــظ ایــن بنــای تاریخــی و 
ــه داد:  ــت ادام ــه اس ــورت گرفت ــمند ص ارزش
ــت  ــی دارد جه ــم آمادگ ــاط کری ــهرداری رب ش
آزاد ســازی حریــم ایــن بنــا بــا ســازمان 

ــد. ــکاری کن ــی هم ــراث فرهنگ می

در  شناســی  مــردم  lمــوزه 
ــدازی  ــال راه ان ــاج کم ــرای ح کاروانس

مــی شــود
ــه نقــش تاثیــر گــذار مســئولین  ــا اشــاره ب وی ب
ــن  ــاندن ای ــی و شناس ــق بخش ــتان در رون شهرس

بنــای تاریخــی متذکر شــد: ایــن کاروانســرا قابلیت 
هــای الزم جهــت ثبــت در میــراث جهانــی 
ــرای  ــی ب ــه محل ــد ب ــی توان ــته و م را داش
ــار  ــه آث ــدان ب ــگران و عاقمن ــد گردش بازدی

ــود. ــل ش ــور تبدی ــی در کش تاریخ
ایــن مســئول بــر لــزوم بهــره بــرداری 
ــرای  ــت اج ــرا جه ــای کاروانس ــه از فض بهین
ــی  ــن برپای ــی و همچنی ــای فرهنگ ــه ه برنام
نمایشــگاههای صنایــع دســتی و بازارچــه 
هــای ســنتی و  تاکیــد کــرد و گفــت: بــا 
همــکاری اداره میــراث فرهنگــی ســعی داریــم 
ــا از فضاهــای بســیار خــوب ایــن کاروانســرا  ت
رونــق  جهــت  در  و  مطلــوب  نحــو  بــه 
ــتفاده  ــی اس ــکان تاریخ ــن م ــه ای ــی ب بخش
ــاری  ــن معم ــا ای ــهروندان را ب ــرده و ش ک

زیبــا آشــنا کنیــم.
مختــاری همچنیــن از راه انــدازی مــوزه 
مــردم شناســی در ایــن کاروانســرا خبــر 
داد و افــزود: بــا همــکاری اداره میــراث 
تــا  دارد  وجــود  الزم  آمادگــی  فرهنگــی 
ــکان  ــن م ــای ای ــت ه ــتفاده از ظرفی ــا اس ب
ــدازی  ــی راه ان ــردم شناس ــوزه م تاریخــی، م
ــنتی  ــای س ــهای گرانبه ــظ ارزش ــود، حف ش
ظرفیــت  شناســایی  همچنیــن  بومــی،  و 
ــگران  ــتر گردش ــه بیش ــنایی هرچ ــا و آش ه
ــم  ــاط کری ــردم رب ــه م ــگ دیرین ــا فرهن ب
و شناســاندن آثــار و ابنیــه تاریخــی ایــن 
ــن  ــاد ای ــارز ایج ــداف ب ــهر از اه ــن ش که

ــود. ــد ب ــوزه خواه م

lربــاط کریــم اســتراحتگاه مســافران 
خســته جــاده ابرایشــم

همچنیــن رئیــس اداره  میــراث فرهنگــی ربــاط 
ــاط  ــال رب ــاج کم ــت: کاروانســرای ح ــم گف کری
کریــم در ســال 1245 قمــری در زمان پادشــاهی 
ــکان  ــن م ــد، ای ــا ش ــار بن ــاه قاج ــی ش فتحعل
تاریخــی بدلیــل قرارگیــری در مســیر جــاده 
ــن جــاده  ــرای مســافران خســته ای ابرایشــم پذی

ــود. ــردد ب ــر ت مشــهور و پ
ــه  ــن مجموع ــد: ای ــر ش ــو متذک ــود بهارل محم
ــن  ــر تری ــی نظی ــی از ب ــع یک ــی در واق تاریخ
ــبک  ــا س ــه ب ــت ک ــور اس ــراهای کش کاروانس
ــوان  ــده و ورودی آن از ای ــاخته ش ــی س دو ایوان
غربــی اســت، ایــوان شــرقی نیــز بــه عنوان شــاه 

ــت. ــری داش ــین کارب نش
ــاط  ــک حی ــرا دارای ی ــن کاروانس ــزود: ای وی اف
ــه  ــت ک ــوان دار اس ــی ای ــا اتاق های ــزی ب مرک
ــده اند و در  ــداث ش ــاط اح ــن حی ــا دور ای دور ت
ــه عنــوان  پشــت اتاق هــا ســالن های طوالنــی ب
ــه آنهــا از  ــداز تعبیــه شــده کــه دسترســی ب باران
ــاط  ــج حی ــار کن ــه چه ــی ک ــق ورودی های طری

ــت. ــر اس ــرار دارد، میس ق
بــه گفتــه ایــن مســئول مصالــح بــه کار رفتــه 
ــچ  ــات گل و گ ــر، م ــنگ، آج ــا س ــن بن در ای
ــرکاری  ــرا آج ــات کاروانس ــا تزئین ــت و تنه اس
اســت، کاروانســرای ربــاط کریــم دارای دو 
ــخ  ــا تاری ــی از آنه ــه روی یک ــت ک ــه اس کتیب
ــک  ــال ح ــا کم ــی آق ــام بان ــری و ن 1240 قم

ــت. ــده اس ش
ــاالی  ــدی ب ــات قطاربن ــت: تزئین ــو گف بهارل
ــی دیوارهــا نشــان از طرحــی از پیــش  ــه بیرون بدن
فکــر شــده بــرای احــداث بنایــی بــا الگــوی چهــار 

ــردی خــاص اســت. ــه منظــور کارب ــی و ب ایوان

میـراث ایـــران
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بختیاری  و  چهارمحال  بختیاری  اهالی 
شجاعت،  نشانه  که  را  سنگی  شیر 
هنرمندی  چون  ویژگی هایی  دالوری، 
در شکار و تیراندازی در جنگ و مهارت 
آرامگاه  روی  بر  است،  سوارکاری  در 

دادند. می  قرار  خود  قوم  بزرگان 

سید محمد رضا 
موسوی

واقــع شــیرهای ســنگی مجســمه هایی  در 
هســتندکه در گذشــته توســط ســنگ تراش هــا 
قبــر  را روی  آنهــا  و  تراشــیده می شــدند 
ــی  ــاری م ــل بختی ــر ای ــجاع و دلی ــراد ش اف

گذاشــتند.
ــن  ــی ای ــای قدیم ــتان ه ــه قبرس ــی ب وقت
اســتان هنگامــی وارد مــی شــویم کــم 
ــی  ــنگی قدیم ــای س ــیر ه ــا ش ــش ب و بی
روبــرو مــی شــویم. همچنیــن در مــوزه 
نیــز  چالشــتر  قلعــه  شناســی  مــردم 
تعــدادی از آنهــا گذاشــته شــده اســت.
اخیــرا در قبرســتان هــای جدیــد از جملــه 
شــهرکرد و قبرســتان هــای دیگــر اســتان بــه 
ــا  ــز ب ــین نی ــاری نش ــه بختی ــژه در منطق وی
ــی  ــرو م ــدی روب ــنگی جدی ــای س ــیر ه ش
ــیر  ــا ش ــا ب ــیاق آنه ــبک و س ــه س ــویم ک ش
ــیار  ــتان بس ــن اس ــته ای ــنگی گذش ــای س ه

ــت. ــاوت اس متف
ایــن شــیر هــای ســنگی بســیار عظیــم 
الجثــه تراشــیده مــی شــوند و دارای وزن 
ــتر  ــه وزن بیش ــتند ک ــی هس ــد تن ــای چن ه

ــت. ــن اس ــار ت ــاالی چه ــا ب آنه

قدیمــی  ســنگی  هــای  lشــیر 
بختیــاری و  چهارمحــال 

ــون  قیمــت شــیری هــای ســنگ از چهــار میلی
ــی  ــت م ــان قیم ــون توم ــا 27 میلی ــه و ت گرفت
ــه وزن  خــورد کــه قیمــت آنهابیشــتر بســتگی ب

ــراش دارد. ــنگی و کار ت ــیر س ــی ش و بزرگ

 در حال حاضر کم کم 
این شیر های سنگی 

جدید در قبرستان های 
این استان در حال 

پدیدار شدن هستند و 
تعداد آنها بر روی قبور 
در حال افزایش است|

ــای  ــیر ه ــی ش ــت 27 میلیون l قیم
ــنگی س

یکــی از ســنگ تــراش هــای تولیــد کننــده ایــن 
شــیر هــای ســنگی اظهــار داشــت: شــیر هــای 
ــم دارای وزن  ــی کنی ــد م ــا تولی ــه م ــنگی ک س

هــای مختلــف اســت کــه وزن آنهــا بــر اســاس 
ــا بــاالی  نــوع ســفارش مشــتری از یــک تــن ت

ــت. ــتر اس ــن و بیش 9 ت
ــوع  ــاس ن ــر اس ــنگی ب ــای س ــیر ه ــت ش قیم
ســفارش از چنــد میلیــون آغــاز و تــا 27 

میلیــون و بیشــتر قیمــت دارد.
ــر روی  ــنگی ب ــای س ــیر ه ــرد: ش ــان ک وی بی
ــته  ــاری گذاش ــل بختی ــجاع ای ــراد ش ــور اف قب
ــودن  ــرد ب ــده جوانم ــان دهن ــود و نش ــی ش م

ــت. ــی اس متوف

ایــن هنرمنــد ســنگ تــراش تصریــح کــرد: ایــن 
شــیر هــای ســنگی بــه علــت وزن بســیار بــاال 

بــا جرثقیــل حمــل مــی شــود .
ــای  ــفارش ه ــون س ــم اکن ــه داد: ه وی ادام
ــنگی  ــای س ــیر ه ــد ش ــرای تولی ــی ب مختلف
ــه سفارشــات  ــاش هســتیم ک ــم و در ت داری

ــم. ــل دهی ــع تحوی ــه موق را ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تراشــیدن ایــن شــیر 
ــود،  ــی ش ــام م ــت انج ــا دس ــنگی ب ــای س ه
ــیر  ــه ش ــده اســت ک ــاش ش ــرد: ت ــوان ک عن
هــای ســنگی بــا کیفیــت بــاال تراشــیده شــود 
و نــوع حالــت مجســمه شــیر بــر اســاس نــوع 
ــوب ایجــاد  ــه نحــوه مطل ســفارش مشــتری ب

ــود. ش
ــای  ــه ه ــی از جاذب ــنگی یک ــای س ــیر ه ش
گردشــگری در قبرســتان هــای تاریخــی ایــن 
اســتان اســت کــه بیشــتر در مناطــق بختیــاری 

ــود دارد ــتان وج ــن اس نشــین ای
یکــی از کارشناســان میــراث فرهنگــی در 
ــگار  ــه خبرن ــنگی ب ــای س ــیر ه ــوص ش خص
مهــر گفــت: شــیر هــای ســنگی یکــی از جاذبه 
هــای گردشــگری در قبرســتان هــای تاریخــی 
ــق  ــتر در مناط ــه بیش ــت ک ــتان اس ــن اس ای

ــود دارد. ــتان وج ــن اس ــین ای ــاری نش بختی
ــان  ــنگی نش ــای س ــیر ه ــت: ش ــینی گف حس
ــوده  ــل ب ــی در ای ــجاع متوف ــراد ش ــده اف دهن
اســت کــه بــر روی قبــور ایــن افــراد گذاشــته 

ــده اســت. ــی ش م
نمــاد  ســنگی  هــای  شــیر  افــزود:  وی 
ــراد  ــدی اف ــی و زورمن ــی باک ــدی و ب غیرتمن
ایــل بــوده اســت و همچنیــن بیانگــر ارادت انهــا 
بــه امامــان از جملــه امــام علــی)ع( بــوده اســت.

وی عنــوان کــرد: شــیر هــای ســنگی از 
ــط  ــته توس ــتند و در گذش ــنگ هس ــس س جن
ــال و  ــتان چهارمح ــا در اس ــراش ه ــنگ ت س
بختیــاری و شــمال خوزســتان بــه شــکل شــیر 

ــد. ــده ان ــی ش ــیده م تراش
ــن  ــن مناطــق ای ــردم ای ــه داد: م حســینی ادام
ــه نشــانه شــجاعت و  ــای ســنگی را ب شــیر ه
ــگ  ــکار و جن ــودن در ش ــد ب دالوری و توانمن
ــر روی  ــارت داشــتن در اســب ســواری ب و مه
آرامــگاه هــای بــزرگان خــود قــرار مــی دادنــد.

این محقــق و پژوهشــگر آثــار تاریخــی 
ــانه  ــنگی نش ــای س ــیر ه ــر روی ش ــت: ب گف
ــر  ــا خنج ــرز و ی ــیر، گ ــد شمش ــی مانن های

ــت. ــده اس ــک ش ح
ــای  ــیر ه ــن ش ــرد: بســیاری از ای ــان ک وی بی
ــه  ــتند ک ــی هس ــت باالی ــنگی دارای قدم س
ــار  ــن آث ــظ ای ــتای حف ــرورت دارد در راس ض
ــاش  ــده از گذشــتگان ت ــه جــا مان تاریخــی ب

ــود. ــتر ش بیش

میـراث ایـــران

شیرهای میلیونی بر 
قبرهای 

چهارمحال وبختیاری

نسل جدید 
شیرهای سنگی
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منطقه ماخونیک متشکل از ۱۲ آبادی است که روستای ماخونیک بزرگترین آنها محسوب می  شود. این روستا شامل 
ماخونیک، کفاز، چاپنسر، توتک، سفال بند، سوالبست، لجونگ )سفلی و علیا(، کالته بلوچ، دامدامه و میش نو، خارستو و 

جالرو است.
حکیمه مصطفایی

یکــی از عمــده نشــانه  هــای فرهنگــی روســتای 
ــود  ــوع خ ــه در ن ــت ک ــکن اس ــک مس ماخونی
ــت  ــه باف ــرا ک ــت چ ــه اس ــل توج ــب و قاب جال
ــا  ــه  ه ــه و خان ــهٔ تپ ــتا در دامن ــکونی روس مس
ــن  ــودی زمی ــم و در گ ــه  ه ــرده  ب ــور فش ــه ط ب
ســاخته شــده  انــد، کــف خانــه حــدود یــک متــر 
ــر اســت و دارای یــک  از ســطح زمیــن پاییــن  ت
ــرای  ــد ب ــان اســت بای ــه درخت ــاه از تن درب کوت
رفتــن بــه داخــل خانــه دوال شــده و بــه زحمــت 
خــود را داخــل خانــه کــرد واغلــب یکــی دو پلــه 

درگاهــی را بــه کــف خانــه متصــل مــی  کننــد.
ــا  آداب و رســوم ســاکنان روســتا از نحــوه قضــاوت ت
شــیوه کشــاورزی و از چگونگی تقســیم ارث تــا بازی 
ــان داشــته و  ــا همگــی از گذشــته هــای دور جری ه

اغلــب آنهــا دســت نخــورده باقــی مانــده اســت.
گفتــه مــی شــود مــردم ماخونیــک تــا 50 ســال 
ــی  ــکار نم ــیدند، ش ــی نوش ــای نم ــش، چ پی
ــد و  ــی خوردن ــم نم ــت ه ــًا گوش ــد و اص کردن
ــک  ــردم ماخونی ــند م ــی کش ــیگار نم ــوز س هن
ــی دانســتند، ورود  ــاه م ــا را گن ــل کاره ــن قبی ای
ــای ورود  ــه معن ــتا ب ــن روس ــه ای ــون ب تلویزی
ــش  ــال پی ــد س ــا چن ــی ت ــود و اهال ــیطان ب ش
بــه تلویزیــون مــی گفتنــد شــیطان. آنهــا هرگــز 
اجــازه نمــی دادنــد کــودکان پــای صفحــه 

ــوند. ــادو ش ــینند و ج ــون بنش تلویزی

lســبک معمــاری مهمتریــن ویژگــی 
روســتای ماخونیــک خراســان جنوبــی
از فعــاالن گردشــگری بخــش درح  یکــی 
شهرســتان سربیشــه اظهارکــرد: ماخونیــک 
ــدون  ــی ب ــده در کوه های ــور ش ــتایی محص روس
علــف در ناحیــه ای دور از دســترس و جایــی کــه 
مــی شــود قــرن هــا بــدون دیــده شــدن زندگــی 

ــد. ــد مان ــا ناپدی ــرد و از نظره ک
میثــم خســروی افــزود: در گذشــته ایــن روســتا هیچ 
راه دسترســی نداشــته اســت و در ســالهای اخیــر برای 
دسترســی بــه این روســتا قســمتی از کــوه را شــکاف 

داده تــا جــاده ای بــرای روســتا بســازند.

ــک را  ــتای ماخونی ــی روس ــن ویژگ وی مهمتری
بافــت قدیــم روســتا دانســت و افــزود: در بافــت 
قدیــم روســتا خانــه هــای محقــر خشــتی گلــی 
بــدون حیــاط و ایــوان و پنجــره و کیــپ تــا کیپ 
هــم ســاخته شــده انــد که هنــوز بعــد از گذشــت 
ســالها برخــی از اهالــی ایــن روســتا در ایــن خانه 

هــای زندگــی مــی کننــد.
ــی  ــان جنوب ــگری خراس ــش گردش ــال بخ فع
عنــوان کــرد: چیــزی کــه در نــگاه اول در 
ــه  ــی توج ــان جنوب ــک خراس ــتای ماخونی روس
گردشــگران را بــه خــود جلــب و بیشــتر از 
هرچیــزی آنهــا را شــگفت زده مــی کنــد ســبک 

ــت. ــتا اس ــن روس ــای ای ــه ه ــاری خان معم
خســروی تصریــح کــرد: خانــه هــای ماخونیــک 
بســیار کوچــک و هرکــدام حــاوی یــک اتــاق ده 
یــا دوازده متــری هســتند کــه بــا ســنگ و خاک 
ــرگ  ــاخ و ب ــا ش ــقف آن ب ــده و س ــاخته ش س
درختــان پوشــیده شــده  و ایــن خانــه هــا اغلــب 
بــه جــز یــک در ورودی کوتــاه هیــچ منفــذی رو 

بــه بیــرون ندارنــد.

lآداب و رســوم مردمــان روســتای 
ماخونیــک در انــزوای چنــد صــد ســاله
وی اضافــه کــرد: فاصلــه خانــه هــا در روســتای 
ــه  ــی ب ــم و بعض ــیار ک ــم بس ــک از ه ماخونی
شــکل طبقاتــی و پلکانــی ســاخته شــده انــد کــه 
بــه نظــر مــی رســد بــرای حفــظ امنیــت مــردم 

ــوده اســت. ــاری رواج ب ــه معم ــه اینگون منطق
ــی  ــان جنوب ــگری خراس ــش گردش ــال بخ فع
عنــوان کــرد: بــا کالبــد شــکافی خانــه 
هــای  متروکــه روســتای ماخونیــک بــه 
ــرای ســاخت  ایــن نتیجــه مــی رســیم کــه ب
ــه  ــن را ب ــدا زمی ــته ابت ــه در گذش ــر خان ه
انــدازه یــک الــی 1.5 متــر بــه داخــل 
زمیــن حفــر شــده و بعــد دیــواری بــه 
و  گل  بــا  متــر  یــک  تقریبــی  ارتفــاع 
ــا  ــش را ب ــه جای ــد و هم ــاخته ان ــنگ س س

گل نمــا کاری کــرده انــد.

ــا در  ــه ه ــان اینکــه ســقف خان ــا بی خســروی ب
ــوب  ــا چ ــک ب ــتای ماخونی ــم روس ــت قدی باف
ــت،  ــده اس ــاخته ش ــان س ــرگ درخت ــاخ و ب و ش
ــن  ــت ای ــه عل ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــزود: ب اف
ســبک معمــاری، نبــود امکانــات و مصالــح 
ســاختمانی بــوده و اینکــه بــا ایــن شــیوه عــاوه 
ــا و ســرما در  ــاف گرم ــت، از ائت ــر ایجــاد امنی ب
ــت. ــده اس ــری ش ــتان جلوگی ــتان و تابس زمس

وی بیــان کــرد:در گذشــته مــردم روســتای 
ــه   ــر در خان ــت نف ــی هش ــش ال ــک ش ماخونی
ــه  ــه خان ــد ک ــی کردن ــی م ــری زندگ دوازده مت
ــرون  ــه بی ــی ب ــچ راه ــر از در ورودی هی ــا غی ه

ــت. ــته اس نداش

ماخونیک به سرزمین 
لی لی پوتی ها  ایران 

شهرت دارد چرا که در 
این روستا سبک زندگی 

مردمش، معماری خانه ها، 
آداب و رسوم و باورهای 
عجیب و غریب و انزوای 
چندصد ساله اش آن را 
به یکی از هفت روستای 

شگفت انگیز جهان مبدل 
کرده است|

lشــلغم و چغنــدر تنهــا منبــع غذایــی 
روســتای ماخونیــک در گذشــته

ــه کــرد: در روســتای ماخونیــک  خســروی اضاف
مــردم  تــا 30 الــی 40 ســال پیــش بــه ابتدایــی 
ــن  ــه دور از کوچکتری ــن و ب ــکل ممک ــن ش تری
تکنولــوژی و بــا اعتقــادات بســیار عجیــب خــود 
مــی زیســتند و در ایــن دوران مــردم ماخونیــک 
چــای نمــی نوشــیدند، ســیگار نمــی کشــیدند و 
گوشــت هــم نمــی خوردنــد و همــه ایــن اعمــال 
را گنــاه مــی دانســتند و همچنیــن ورود تلویزیون 

ــه  ــود و ب ــیطان ب ــه ورود ش ــه منزل ــتا ب ــه روس ب
ــون  ــای تلویزی ــد پ ــی دادن ــازه نم ــودکان اج ک

بنشــینند.
وی یکــی از نقــاط دیدینــی روســتای ماخونیــک 
شهرســتان سربیشــه را بــرج ســنگی آن عنــوان 
ــاالی  ــات ب ــرج در طبق ــن ب ــزود: ای ــرد و اف ک
ــراف  ــه اط ــه ب ــده بطوریک ــاخته ش ــتا س روس
ــت  ــرج جه ــن ب ــته، از ای ــراف داش ــتا اش روس
دیــده بانــی اســتفاده مــی کردنــد تــا در صــورت 
حملــه احتمالــی دشــمن، بــه همــه اهالی روســتا 

ــد. ــاع دهن اط
ــی  ــان جنوب ــگری خراس ــش گردش ــال بخ فع
بیــان کــرد: کوچــه هــای بافــت قدیــم روســتای 
ماخونیــک خیلــی باریــک اســت و تنهــا انســان 
بــه تنهایــی مــی توانــد از کوچــه هــا عبــور کنــد.

ــردم  ــوارک م ــوع خ ــه ن ــاره ب ــا اش ــروی ب خس
ــالهای  ــا س ــت: ت ــز گف ــک نی ــتای ماخونی روس
ــتا  ــن روس ــردم ای ــی م ــع غذای ــا منب ــل تنه قب
ــوده کــه در اطــراف روســتا  شــلغم و چغنــدری ب
کاشــت مــی شــده کــه بــه شــکل آب پــز طبــخ  
مــی کردنــد گاهــی هــم بــا آرد مخلــوط و چیزی 
شــبیه آش درســت مــی کردنــد کــه در اصطــاح 

ــد. ــه آن پختــک مــی گوین ــی ب محل

l ماخونیکــی هــا تنهــا راه درمــان 
ــه در  ــخت را قرطین ــاری س ــای بیم ه

ــتند ــی دانس ــار م غ
وی ادامــه داد: در گذشــته اهالــی ایــن روســتا بــا 
انــواع غذاهــا بیگانــه بــوده انــد ولــی در ســالهای 
اخیــر بــا بهتــر شــدن اوضــاع اقتصــادی جامعــه 
ــاع  ــه اوض ــت یاران ــان دریاف ــول خودش ــه ق و ب
ــان و  اندکــی بهتــر شــده و مــردم مــی تواننــد ن

ــد. ــج و گوشــت هــم بخورن برن
ــی  ــان جنوب ــگری خراس ــش گردش ــال بخ فع
ــک  ــتای ماخونی ــه در روس ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
غیــر از درخــت عنــاب درختــی دیگــری کشــت 
نمــی شــود، گفــت: البتــه در اطــراف ایــن روســتا 
درخــت بنــه نیــز بــه صــورت خــود رو وجــود دارد 
و بنــه همــان درختــی اســت کــه اهالــی روســتا 
میــوه آن را جمــع آوری کــرده و پــس از خشــک 
کــردن مــی کوبنــد و بــا آرد و شــلغم بــه مصــرف 

غذایــی مــی رســانند.
خســروی اضافــه کــرد: در اطــراف روســتا باغچه 
هــای ریــز و درشــتی در گذشــته ایجــاد شــده 
ــون  ــی چ ــا محصوالت ــته در آنه ــه در گذش ک
ــز  ــلغم نی ــدر و ش ــه، و چغن ــو، علوف ــدم و ج گن
کاشــت  مــی کرنــد وی در حــال حاضــر یشــتر 

ســیر کاشــت مــی شــود.
ــدادی از  ــر تع ــال حاض ــال ح ــت: در ح وی گف
جوانــان روســتا در معــادن گرانیــت نزدیــک 
روســتا مشــغول بــه کار شــده انــد بــرای همیــن 
هــم اوضــاع اقتصــادی و فرهنگــی روســتا 
ــواده هــا  ــورد بعضــی خان ــل درم تاحــدودی الاق

ــت. ــده اس ــع ش ــول واق ــتخوش تح دس
فعــال بخــش گردشــگری خراســان جنوبــی بــه 
ــی روســتا در گذشــته اشــاره  ــان اهال نحــوه درم
ــی گورســتان،  کــرد و گفــت: در گذشــته در حوال
ــته و  ــود داش ــوه وج ــد در دل ک ــکافی غارمانن ش
در حــال نیــز آثــار آن نیــز وجــود دارد در گذشــته 
اگــر کســی بیمــار مــی شــد او را بــه ایــن غارمی 
ــن  ــتر ای ــه بیش ــد ک ــی کردن ــداوا م ــد و م بردن

ــوده اســت. شــکل درمــان نوعــی قرطینــه ب
ــا  ــه نظــر مــی رســد ب خســروی اضافــه کــرد: ب

میـراث ایـــران

روستایی بامعماری منحصر به فرد در خراسان جنوبی

شگفتیهای رسوم مردم ماخونیک
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ایــن نــوع درمــان مردمــان روســتای ماخونیــک 
ــد کــه از ســرایت بیمــاری  ــن بودن ــال ای ــه دنب ب

ــواده جلوگیــری شــود. ــه دیگــر افــراد خان ب

lســنگ نگارهــای تاریخــی نشــان از 
قدمــت روســتای ماخونیــک

مســئول حــوزه پژوهشــی اداره کل میــراث 
فرهنگــی خراســان جنوبــی اظهارکــرد: روســتای 
ــزو  ــوری ج ــیمات کش ــر تقس ــک از نظ ماخونی
ــان  ــه خراس ــتان سربیش ــتان درح شهرس دهس

ــت. ــی اس جنوب
ــه  ــه منطق ــان اینک ــا بی ــادی ب ــد برآب ــید احم س
ماخونیــک متشــکل از 12 آبــادی اســت، افــزود: 
معمــوال تمام ســاکنین ایــن روســتاها را در شــهر 

بیرجنــد بــه نــام ماخونیکــی مــی شناســند.
ــک  ــتای ماخونی ــه روس ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی ب
ــت:  ــدارد، گف ــی ن ــابقه تاریخــی مکتوب ــچ س هی
ــان از  ــتا نش ــی در روس ــای تاریخ ــنگ نگاره س

ــتا دارد. ــن روس ــت ای قدم
مســئول حــوزه پژوهشــی اداره کل میــراث 
فرهنگــی خراســان جنوبــی افــزود: اســناد 
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــه نش ــن منطق ــی ای تاریخ
روســتای ماخونیــک بیــش از 300 ســال قدمــت 
ــرزبان  ــر س ــتا ب ــن روس ــی ای ــه اهال دارد و آنچ
دارنــد درخاطــرات خــود از شــاهان دوران صفوی 

ــد. ــی کنن ــاد م ــز ی نی
روســتای  اهالــی  کــرد:  تصریــح  برآبــادی 
ماخونیــک درعیــن تنگدســتی بــه ســواد و علــم 
آمــوزی مخصوصــا علــوم دینــی عاقــه زیــادی 
ــی ایــن روســتا  ــد چــرا کــه بســیاری از اهال دارن

ــد. ــه ان ــب رفت ــه مکت ــوان و ب ــرآن خ ق

lاز یــک قــرن گذشــته معمــاری 
روســتای ماخونیــک دســتخوش تغییر 

شد
ــی  ــه ابتدای ــن مدرس ــه اولی ــان اینک ــا بی وی ب
ــک از ســال 1366 تاســیس  در روســتای ماخونی
شــده اســت، افــزود: تــا آن زمــان هیــچ یــک از 
ــه ســایر  ــدن ب ــرای درس خوان ماخونیکــی هــا ب
روســتاها نرفتــه و بیشــتر در مکتــب ســواد مــی 
آموختنــد و تــا ســال 1379 هیــچ یــک از دانــش 
ــی   ــای تحصیل ــدن دوره ه ــرای گذران ــوزان ب آم
باالتــر از ماخونیــک خــارج نشــده انــد تــا اینکــه 
در ســال 1379 دوره راهنمایــی در یکی از کاس 

ــی برگــزار شــده اســت. هــای ابتدای
مســئول حــوزه پژوهشــی اداره کل میــراث 
فرهنگــی خراســان جنوبــی عنــوان کــرد: از 
20  الــی 30 ســال گذشــته معمــاری اهالــی ایــن 
روســتا دســتخوش تغییــرات شــده و هــم اکنــون 
اهالــی ایــن روســتا ســبک هــای معمــاری 
ــاده  ــتان را پی ــتاهای اس ــر روس ــهری و دیگ ش
مــی کننــد و بیشــتر درخانــه هــای مرفــه و دارای 

ــد. ــی کنن ــی م ــات الزم زندگ امکان
برآبــادی اضافه کــرد: بیشترنســل جدیــد در خانه 
هــای بــزرگ و بــه شــکل امــروزی زندگــی مــی 
ــوز در  ــن روســتا هن ــراد مســن ای ــی اف ــد ول کنن
خانــه های بــا ســبک معمــاری خودشــان زندگی 
ــه  ــی در خان ــرای زندگ ــی ب ــد و تمایل ــی کنن م

ــد. ــد ندارن هــای جدی
ــک  ــد براینکــه در روســتای ماخونی ــا تاکی  وی ب
اقتصاد، مســائل مذهبی و شــرایط اقلیمی شــکل 
ــکن  ــت: مس ــت، گف ــتا اس ــر روس ــده ظاه دهن
روســتا از خــوراک، پوشــاک و حتــی بســیاری از 

نشــانه هــای دیگــر روســتا هــا جالــب تــر اســت 
ــتری دارد. ــش بیش ــه پژوه ــاج ب و احتی

مســئول حــوزه پژوهشــی اداره کل میــراث 
فرهنگــی خراســان جنوبــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
در روســتای ماخونیــک هیــچ معمــاری مجلــل و 
باشــکوهی بــه چشــم نمــی خــورد، گفــت: خانــه 
هــای ایــن روســتا بــدون بعــد مشــخص ســاخته 
ــررات و  ــا مق ــاخت آنه ــر س ــه ب ــد البت ــده ان ش

ــن خاصــی حاکــم اســت. قوانی

lزندگــی نســل قدیــم ماخونیکــی هــا 
در خانــه هایــی بــا معمــاری کهــن

برآبــادی بــا تاکیــد براینکه معمــاری در روســتای 
ماخونیــک ربطــی بــه فقــر نــدارد، گفــت: بلکــه 
ــه  ــوع معمــاری در روســتای ماخونیــک ب ایــن ن
یــک فرهنــگ تبدیــل شــده و مردمان روســتای 
ــوع معمــاری  ــا 20 ســال گذشــته ن ماخونیــک ت

خــود را حفــظ کــرده انــد.
در گذشته شکل معماری 

داخل خانه های روستای 
ماخونیک شکل منظمی 
نداشته است و این خانه 

ها درب  به معنی امروزی 
نداشته برای ایجاد درب 

اهالی این روستا از تنه 
درختان استفاده می 

کردند و هنور نسل قدیم 
روستای ماخونیک در 

این نوع خانه ها زندگی 
می کنند|

مســئول حــوزه پژوهشــی اداره کل میــراث 
فرهنگــی خراســان جنوبــی بــه بافــت 
ــرد و  ــاره ک ــک اش ــتای ماخونی ــی روس کل
ــت  ــر باف ــک از نظ ــتای ماخونی ــت: روس گف
ــوده ای اســت  ــی روســتایی مجتمــع و ت کل
دامنــه کــوه ماخونیــک شــکل  کــه در 

گرفتــه اســت.
قدیــم  بافــت  کــرد:  عنــوان  برآبــادی 
و  تپــه  دامنــه  در  ماخونیــک  روســتای 
ــم و در  ــه ه ــور فشــرده ب ــه ط ــا ب ــه ه خان
ــوری  ــه ط ــده ب ــاخته ش ــن س ــودی زمی گ
ــه کــه ســابق  کــه روســتا از داخــل رودخان
محــل عبــور و مــرور بــوده بــه هیــچ 

ــود. ــی ش ــده نم ــوان دی عن
 وی بــه مــواد غذایــی اســتفاده شــده در روســتای 
ماخونیــک خراســان جنوبــی اشــاره کــرد و گفت: 

متــدوال تریــن غذاهــای اهالــی  روســتا کشــک، 
قلــور، کورگــی و کاچــی اســت کــه در ایــن میان 
ــای  ــن غذاه ــن و متداولتری ــی از مهمتری کاچ
ایــن منطقــه اســت کــه بیشــتر از شــغلم 

ــود. ــی ش درســت م
مســئول حــوزه پژوهشــی اداره کل میــراث 
قــروت،  آب  جنوبــی  خراســان  فرهنگــی 
ــه،  ــدم کل ــرش، گن ــور ت ــیر، قل ــک، قلورش کش
ــاس،  ــل، آب دوغ، گرم ــکنه زن کاه ــوزی، اش س
آب ماســت، کاچــی شــلغم، اشــترغاز، تلخــو 
و پختیــک را از مهمتریــن غذاهــای مرســوم 
ــرد. ــوان ک ــته عن ــک در گذش ــتای ماخونی روس
 وی افــزود: پختیــک یکــی از مهمتریــن 
ــوده و  ــردم ب ــی م ــواد غذای ــن م ــده تری و عم
معمــوال بــرای نهــار آن را مصــرف مــی کننــد 
کــه ایــن وعــده غذایــی را در گویــش محلــی 

ــد. ــی گوین ــم روز م ــه آن نی ب

lاهالــی ماخونیــک دارای قــد متوســط 
هستند

ــن ســوال کــه برخــی  ــه ای ــادی در پاســخ ب برآب
روســتای ماخونیــک را بــه عنــوان روســتای 
ــد  ــی کنن ــی م ــران معرف ــا ای ــی ه ــی پوت ــی ل ل
نیــز گفــت: بررســی ایــن امــر نیازمنــد تحقیــق 
و پژوهــش اســت ولــی در ظاهــر مردمــان ایــن 
روســتا دارای قــد متوســط بــه بــاال هســتند و قد 
هــای زیــر 160 در ایــن روســتا کمتــر دیــده مــی 

ــود. ش
وی گفــت: اگــر چــه بیشــتر اهالــی ایــن 
ــه  ــی ب ــتند ول ــط هس ــد متوس ــتا دارای ق روس
ــه  ــل اینکــه درب خان ــه دلی ــی رســد ب نظــر م
ــن روســتا بســیار کوتــاه و  ــی ای ــای اهال ه
باریــک اســت در گذشــته اینگونــه تصــور 
شــده کــه مــردم ایــن روســتا قــد کوتــاه 
هســتند ولــی ایــن درصورتــی اســت کــه افــراد 

خیلــی قلــد بلنــد نیــز در همیــن نــوع خانــه هــا 
ــد. ــی کنن ــی م ــز زندگ نی

برآبــادی بــا بیــان اینکــه ماخونیــک در 30 ســال 
گذشــته هیــچ راه ارتباطــی نداشــته اســت، گفت: 
ــای  ــا دنی ــته ب ــتا در گذش ــن روس ــان ای مردم

ــد. بیــرون خــود کمتــر تعامــل داشــته ان
وی بیــان کــرد: درگذشــته اهالــی روســتای 
ماخونیــک حمــام نداشــته و در خانــه هــای 
ــود را  ــی خ ــنگ های ــت س ــر روی تخ ــی ب علف
مــی شســتند کــه در 30 ســال گذشــته از طــرف 
ــداث  ــی اح ــام عموم ــتا حم ــن روس ــت در ای دول

ــت. ــده اس ش

lاســتفاده از لبــاس هایــی بــا طراحی 
ــی در ماخونیک ــاص محل خ

مســئول حــوزه پژوهشــی اداره کل میــراث 
ــوع  ــه ن ــا اشــاره ب ــی ب فرهنگــی خراســان جنوب
پوشــش اهالــی روســتای ماخونیــک نیــز گفــت: 
لبــاس اهالــی روســتای ماخونیــک بســیار ژنــده 
و منــدرس اســت ولــی اهالــی از پوشــیدن آن در 

ــد. ــا ندارن شــهر اب
ــی  ــاس اهال ــس لب ــه جن ــان اینک ــادی بی برآب
روســتای ماخونیــک در گذشــته از کربــاس بــوده 
اســت، گفــت: از حــدود 20 ســال قبــل دیگــر 
ــود و  ــی ش ــت نم ــتا باف ــن روس ــاس در ای کرب
بــرای تهیــه لبــاس بــه شــهر مراجعــه 
مــی کننــد و هنــوز عــده ای از اهالــی  
لبــاس هایــی از جنــس کربــاس دارنــد 

ــند. ــی پوش ــه م ک
وی عنــوان کــرد: طراحــی لبــاس هــای 
گذشــته  در  ماخونیکــی  مــردان  و  زنــان 
خیلــی متفــاوت بــوده کــه امــروز نیــز برخــی 
اهالــی روســتا نــوع لبــاس خــاص خودشــان 
ــه  ــد در زمین ــل جدی ــا نس ــند ام ــی پوش را م
ــد. ــگ داده ان ــر فرهن ــاس تغیی ــیدن لب پوش

مســئول حــوزه پژوهشــی اداره کل میــراث 
فرهنگی خراســان جنوبی یادآورشــد: در30 ســال 
گذشــته اهالــی روســتا ماخونیــک از ســفال برای 
ــه  ــد ک ــی کردن ــتفاده م ــوری اس ــذا خ ظــرف غ
ــد  ــی کردن ــه م ــان تهی ــروف را خودش ــن ظ ای
ــود را  ــروف خ ــته ظ ــال گذش ــی س ــی از س ول
ــراد قدیمــی  ــی اف ــد ول ــه مــی کن از شــهر تهی
ــوز در همیــن ظــروف ســفالی  ایــن روســتا هن

ــد. ــی خورن ــذا م غ
ــش  ــش کف ــوع پوش ــه ن ــاره ب ــا اش ــادی ب برآب
اهالــی روســتای ماخونیــک نیــز گفــت: در 
گذشــته اهالــی ایــن روســتا از کفــش هــای کــه 
ــد  ــی کردن ــتفاده م ــوده اس ــی ب ــف چوب داری ک
ــا 30 ســال  ــوع کفــش ت کــه  اســتفاده  ازایــن ن

ــت. ــته اس ــتا رواج داش ــن روس ــته در ای گذش
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تاریخ در اعماق داالنهای 
زیرزمینی اسفراین 

خراسان شمالی

میراثی ملی 
بدون محافظ

پناهگاههای زیرزمینی 
و باستانی تازه کشف 
اسفراین  در  شده 
ظرفیت زیادی برای 
مجموعه  به  تبدیل 
وگردشگری  تاریخی 
میراث  که  است  حالی  در  این  دارند 
فرهنگی حتی برای حفاظت از این آثار 

دارد. نیرو  کمبود 

علی خادمی

ــرق  ــمال ش ــمالی در ش ــان ش ــتان خراس در اس
کشــور یــک هــزار و 94 اثــر تاریخــی شناســایی 
ــن  ــر از ای ــون 463 اث شــده وجــود دارد کــه تاکن
تعــداد در فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســیده 

ــت. اس
اســفراین در جنــوب ایــن اســتان از جملــه 
مناطــق باســتانی کشــور محســوب مــی شــود 
کــه در شــهر قدیــم آن از قــرون پیــش از اســام 
تــا قاجاریــه تقریبــا همــواره مردمانــی بــه صورت 

ــد. ــوده ان شهرنشــین در آنجــا ســاکن ب
در ایــن ســرزمین باســتانی هــر از چنــد گاه 
گوشــه ای از ذخایــر و زخــارف تاریخــی رخ عیان 
مــی کنــد و تمــدن و سرگذشــتی جدیــد ســر از 
ــورد  ــن م ــی آورد، در جدیدتری ــرون م ــاک بی خ
ــی  ــگاه زیرزمین ــه دو پناه ــود ک ــته ب ــاه گذش م
ــری در  ــج هج ــار و پن ــرون چه ــه ق ــوط ب مرب
ــتان  ــع شهرس ــاد از تواب ــی آب ــام و صف بخــش ب
اســفراین کشــف شــدند پناهــگاه هایــی کــه در 
ــد و  ــام قــرار گرفتــه ان نزدیکــی تپــه باســتانی ب
ــه وجــود  ــن گمــان را ب ــز ای ــن موضــوع نی همی
مــی آورد کــه ســکونتگاه مزبــور فراتــر از ایــن دو 

ــگاه اســت. پناه
داالن هایــی زیرزمینــی کــه بــرای قــرن 
ــوم  ــر هج ــه در براب ــردم منطق ــگاه م ــا پناه ه
ــا  ــوده ام ــداول ب ــای مت ــی ه ــگان و ناامن بیگان
ــرور آن را از  ــه م ــاک روزگار ب ــان و خ ــذر زم گ

ــود. ــرده ب ــان ک ــا پنه نظره
ایــن ســکونت گاه هــا بــر اثــر کنجــکاوی 
غارنــوردان و نفــوذ آنهــا بــه یــک حفــره کشــف 
شــده انــد، غارنوردانــی کــه بــا ورود به حفــره ای 
مرمــوز 60 متــر را بــه صــورت ســینه خیــز طــی 
ــف  ــه کش ــق ب ــیر موف ــای مس ــرده و در انته ک

ــد. ــر زمینــی شــده ان ــن دو پناهــگاه زی ای
یــک کارشــناس کــه خــود موفــق بــه ورود بــه 
ایــن پناهــگاه هــای زیرزمینــی شــده بــود در این 
رابطــه اظهــار کــرد کــه ســکونتگاه هــای مزبــور 
از نظــر ویژگــی هــای ظاهــری شــباهت زیــادی 

بــه کاریــز کیــش دارنــد.

lپناهــگاه هــای دســتکند مأمــن 
گذشــتگان در برابــر هجــوم دشــمنان
ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی

ــورد  ــز در م ــمالی نی ــان ش ــگری خراس و گردش
ــی  ــی م ــای زیرزمین ــگاه ه ــن پناه ــف ای کش
گویــد: دو پناهــگاه مزبــور کــه مربــوط بــه قــرن 
چهــارم و پنجــم هجــری هســتند در بخــش بــام 
ــف و  ــفراین کش ــتان اس ــاد شهرس ــی آب و صف

ــد. ــده ان ــایی ش شناس
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــد ســویدانلویی ب ــه محم آدین
ــور در آن دوران  ــی مزب ــای زیرزمین ــه داالن ه ک
ــگان و  ــوم بیگان ــر هج ــردم در براب ــگاه م پناه
ــت،  ــوده اس ــی ب ــای سیاس ــوب ه ــی و آش ناامن
مــی افزایــد: پناهــگاه هــای کشــف شــده دارای 
چندیــن داالن زیرزمینــی دســتکند هســتند کــه 
ایــن داالن هــا نیــز از چنــد راهــرو و اتــاق هــای 

ــد. جانبــی تشــکیل شــده ان

lکمبــود نیــرو بــرای حفاظــت از 
پناهــگاه هــای کشــف شــده

ــگاه  ــن پناه ــق ای ــان محــل دقی ــه از بی وی البت
ــس  ــه عک ــور تهی ــه منظ ــی ب ــای زیرزمین ه
و بازدیــد خــودداری مــی کنــد و دلیــل آن را 
ــراث  ــود نیــروی حفاظتــی اداره کل می هــم کمب
فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری خراســان 
ــام  ــن اع ــن اماک ــت از ای ــرای حفاظ ــمالی ب ش

ــد. ــی کن م

اگر محل و موقعیت این 
پناهگاه ها اعالم شود در 

چشم به هم زدنی حفاران 
غیرمجاز از مناطق 

مختلف به این اماکن 
هجوم برده و تا ویرانی 
کامل و زیر و رو کردن 

تمام بخش ها برای یافتن 
اشیا قیمتی، بیخیال این 

منطقه نمی شوند|

lبقایــای دوره تیمــوری در داالن هــای 
زیرزمینی اســفراین

معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث 
گردشــگری  و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
ــتی  ــود سرپرس ــه خ ــم ک ــمالی ه ــان ش خراس
ــایی دو  ــرای شناس ــی ب ــتان شناس ــروه باس گ
پناهــگاه زیرزمینــی کشــف شــده در اســفراین 
را بــر عهــده داشــته، ایــن پناهــگاه هــا را 

ــد. ــی کن ــی م ــاارزش ارزیاب ــیار ب بس

علــی اکبــر وحدتی مــی افزایــد: یکــی از ایــن دو 
پناهــگاه در یــک برجســتگی طبیعــی از جنــس 
کنگلومــرا بــه ارتفــاع بیــش از 30 متــر از ســطح 
دشــت مجــاور حفــر شــده کــه ســطح ایــن تپــه 
ــای  ــن بقای ــش از ای ــوده و پی ــطح ب ــا مس تقریب
ــاد حــدود 50  ــه ابع ــک اســتقرارگاه باســتانی ب ی
متــر در آن کشــف شــده و در فهرســت آثــار ملی 

نیــز بــه ثبــت رســیده بــود.
ــر  ــور در زی ــگاه مزب ــد: پناه ــی کن ــار م وی اظه
ــاق،  ــن ات ــر شــده و دارای چندی ــه حف ــن تپ همی
پســتو و راهروهــای فرعــی اســت کــه در زمــان 
ــه  ــی منطق ــا اهال ــی ه ــمنان و ناامن ــه دش حمل
بــرای حفــظ جــان و مــال خــود از آن بــه عنــوان 

ــد. ــی اســتفاده مــی کردن محــل زندگــی موقت
وحدتــی مــی افزایــد: در یکــی از پناهــگاه 
هــای زیرزمینــی کشــف شــده راهــروی 
شــمالی  و  جنوبــی  شــاخه  دو  بــه  ورودی 
ــک  ــل ی ــن مح ــه در ای ــود ک ــی ش ــیم م تقس
ــطح  ــا س ــودی ت ــورت عم ــه ص ــش ب هواک
ــه و ورود  ــکان تهوی ــا ام ــه ت ــاال رفت ــن ب زمی

ــود. ــم ش ــا فراه ــه فض ــور ب ن
وی در مــورد دیگــر پناهــگاه کشــف شــده نیــز 
اظهــار مــی کنــد: پناهــگاه دیگــر یــک داالن 
زیرزمینــی دســتکند اســت کــه چندیــن راهــرو 
ــز  ــن داالن نی ــی دارد و ورودی ای ــاق جانب و ات
چاهــی بــه عمــق پنــج متــر اســت کــه پــس 
ــازی  ــای ب ــه فض ــاه ب ــن از چ ــن رفت از پایی
رســیده و آن گاه ایــن فضــا بــه یــک راهــرو 
چنــد قســمتی و چندیــن اتــاق مختلــف 

ــی شــود. ــم م خت
وحدتــی مــی گویــد: در همــه اتــاق ها و 
ــای  ــره ه ــده حف ــف ش ــای کش ــه راهروه بدن

ــوز  ــه س ــراغ پی ــرار دادن چ ــرای ق ــی ب کوچک
ــن  ــگاه تأمی ــل پناه ــور داخ ــا ن ــده ت ــه ش تعبی
ــه دیوارهــا  ــر بدن ــر دود چــراغ هــا ب شــود و اث

ــت. ــده اس ــای مان ــر ج ــوز ب هن
ایــن ســکونت گاه هــا بــر اثــر کنجــکاوی 
غارنــوردان و نفــوذ آنهــا بــه یــک حفــره کشــف 
شــده انــد، غارنوردانــی کــه بــا ورود به حفــره ای 
مرمــوز 60 متــر را بــه صــورت ســینه خیــز طــی 
کــرده و در انتهــای مســیر موفــق بــه کشــف این 
دو پناهــگاه زیــر زمینــی شــده انــد.وی در مــورد 
اشــیای کشــف شــده در عملیــات شناســایی این 
دو پناهــگاه نیــز مــی گویــد: از ایــن پناهــگاه هــا 
انــواع مختلــف قطعــات ســفال لعابــدار، ظــروف 
ــر شــش  ــدادی آج ــزی، تع ــزار فل ــه ای، اب شیش
ــوط  ــفید مرب ــی و س ــای آب ــفال ه ــی، س ضلع
ــای  ــتخوان ه ــای اس ــوری و بقای ــه دوره تیم ب

ــوری کشــف شــد. جان
ــفال  ــیاری از س ــد: بس ــی کن ــه م ــی اضاف وحدت
ــور  ــای مزب ــگاه ه ــده در پناه ــف ش ــای کش ه
بــدون لعــاب بــوده و همیــن موضــوع نیــز تاریــخ 
ــن  ــه همی ــد ب ــی کن ــوار م ــا را دش ــذاری آنه گ
دلیــل نیــز تعییــن توالــی حضــور مــردم در ایــن 

ــا دشــوار شــده اســت. پناهــگاه ه

ــرح  ــرای ط ــاماندهی و اج ــزوم س lل
هــای ســرمایه گــذاری در پناهــگاه هــا

معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث 
گردشــگری  و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
خراســان شــمالی در ادامــه در مــورد اجــرای 
طــرح هــای مرمــت و بازســازی پناهــگاه هــای 
ــن پناهــگاه هــا در  ــد: ای کشــف شــده مــی گوی
صــورت ســاماندهی و بازســازی قابلیــت بســیار 
باالیــی بــرای ســرمایه گــذاری و بهــره بــرداری 
ــوان یــک مجموعــه تاریخــی فرهنگــی  ــه عن ب
داشــته و مــی تواننــد گردشــگران زیــادی را بــه 

ــد. ــب کنن ــود جل خ
ــر  ــذاری ب ــرمایه گ ــاماندهی و س ــورت س در ص
روی ایــن آثــار تاریخــی و ایجــاد امکانــات 
رفاهــی، بــدون شــک پناهــگاه هــای زیرزمینــی 
اســفراین مــی تواننــد در کنــار ســایر آثــار 
باســتانی ایــن شهرســتان از جملــه شــهر 
تاریخــی بلقیــس ضمــن نمایــش شــکوه و 
تاریــخ گذشــته ایــن منطقــه، از نظــر اقتصــادی 
نیــز درآمدزایــی مناســبی داشــته باشــند خصوصا 
ــه  آن کــه مقــام معظــم رهبــری نیــز در ســفر ب
خراســان شــمالی در ســال 91 گردشــگری را بــه 
عنــوان محــور دوم توســعه ایــن اســتان پــس از 

ــد. ــرح کردن ــاورزی مط کش

میـراث ایـــران
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این استان مملو از هنرهای منحصر به 
فردی است که چشم هزاران نفر را به خود 
خیره کرده، از قالی بافی کرمان که به قالی 
کرمونی شهرت دارد و شهره است هر چه 
پا بخورد زیباتر می شود تا پته های کرمانی 
که دیوارهای تاالرهای مشهور جهان را 
منقش می کند تا گلیم شریکی پیچ که یکی به 
از دو گلیم قیمتی جهان شهرت یافته است و 
هنرهایی مانند مسگری که در کرمان دو 
هزار سال قدمت دارد. اما هستند هنرهایی 
که در این استان همچنان به درستی معرفی 
نشده اند و همین مسئله موجب شده است 

در آستانه منسوخ شدن قرار گیرند.

اسما محمودی

lســبقت شــال کرمانــی از شــال 
ی کشــمیر

ــر شــال بافــی اســت،  ــن هنرهــا هن ــه ای از جمل
ایــن هنــر کــه در دســته هنرهــای بافتنــی اســت 
ــان اســت و روزگاری در  ــه کرم تنهــا منحصــر ب
اســتان کرمــان بــه شــدت گســترده بوده و شــال 
کرمانــی کیفتی بســیار باالتر از شــال کشــمیری 

داشــته اســت.
ــای  ــر روی داره ــالی ب ــت ش ــاال سالهاس ــا ح ام
ــی  ــه نم ــی بافت ــان کرمان ــردان و زن ــی م زمین
ــدن  ــوخ ش ــال منس ــر در ح ــن هن ــود و ای ش
ــاده  اســت، تنهــا در برخــی روســتاهای دور افت
ــتان  ــوص در شهرس ــه خص ــان ب ــتان کرم اس
زرنــد شــال بافــی در ســینه برخــی ســالمندان 
باقــی مانــده و برخــی از ایــن افــراد هــم 

ــد. ــر دارن ــن هن ــر ای ــتی ب دس

lاثری از آخرین هنرمند شال باف
میــراث فرهنگــی کرمــان بــرای احیــای برخــی 
هنرهــای منســوخ شــده کرمــان از جملــه شــال 
بافــی تاشــهایی کــرده اســت امــا در روســتای 
دور افتــاده هوتــک در زرنــد پیرمــردی اســت کــه 
ــتادکار  ــا اس ــوان تنه ــه عن ــوان از وی ب ــاید بت ش
ایــن رشــته نــام بــرد کــه هنــوز رمــوز این رشــته 

را در ســینه خــود دارد.

lشال بافی کرمان
حــاج علــی در یکــی از کوچــه پــس کوچــه های 
ــد. وی تنهــا  روســتای هوتــک زندگــی مــی کن
اســتادکار شــال بافــی در اســتان کرمــان اســت 
ــال  ــل ش ــده از نس ــن بازمان ــه آخری ــتادی ک اس

ــان اســتان کرمــان اســت. باف
ــت:  ــی اظهارداش ــق کرمان ــناس و محق کرمانش
ــان  ــتان کرم ــای اس ــی یکــی از هنره شــال باف
اســت کــه در جامعــه نفــوذ بســیار باالیی داشــته 

اســت.
ــی در  ــزود: شــال باف ــی گاب زاده اف محمــد عل
گذشــته بیشــترین جمعیــت مــردم کرمــان را بــه 
خــود جلــب کــرده بــوده و بســیاری از مــردم این 

شــهر بــه شــال بافــی مشــغول بــوده انــد.
ــزود: تجــارت و بســیاری از حجــره هــای  وی اف
ــان اختصــاص  ــه شــال باف ــز ب ــان نی ــازار کرم ب
ــه کشــورهای  ــن محصــول ب داشــته اســت و ای
مختلــف صــادر مــی شــده و کاروانهــای مختلفی 
ــزرگ  ــای ب ــد باره ــی آمدن ــان م ــه کرم ــه ب ک

ــد. ــه کشــورهای دیگــر مــی بردن شــال را ب

ــوش  ــرن فرام ــم ق ــه نی ــری ک lهن
ــد ش

وی ادامــه داد: ایــن اثــر بــه وســیله کــرک 
دامهــای کرمــان بافتــه مــی شــده اســت و 
رنــگ شــالها نیــز کامــا طبیعــی هســتند و بــه 
ــن  ــان تامی ــتهای کرم ــای دش ــیله گیاهه وس
مــی شــده اســت ایــن یعنــی هنــر شــال بافــی 
صنایــع پاییــن دســتی داشــته اســت و در نهایــت 
ــن کاال  ــه داد و ســتد ای ــز ب بســیاری تاجــران نی
مــی پرداختنــد امــا حــدود نیــم قــرن اســت کــه 
ــف  ــان متوق ــتان کرم ــالها در اس ــن ش ــد ای تولی

ــت. ــده اس ش
گاب زاده افــزود: ایــن هنــر ارزشــمند افتخــاری 
بــرای کرمــان اســت و بایــد بــار دیگــر احیا شــود 
و هنــری منحصــر بــه فــرد در دســت هنرمنــدان 

کرمانــی هــا باشــد.

ــی  ــه مرتض ــان علی ــال باف ــام ش lقی
ــان ــی خ قل

حادثــه  بزرگتریــن  همچنیــن  گفــت:  وی 
اجتماعــی در تاریــخ کرمــان توســط شــال بافــان 
در کرمــان روی داده و بــا قیــام شــال بافــان 
ــی  ــان مرتضــی قل ــم کرم حکومــت حاکــم ظال

ــت. ــده اس ــرنگون ش ــان س خ

حاج علی شال باف 
که در روستای هوتک 
شهرستان زرند زدگی 

می کند این روزها 
هنرجویان جوانی را با 

حمایت میراث فرهنگی 
کرمان تحت آموزش 

دارد تا این هنر در آینده 
کامال منسوخ نشود| 

وی کــه تجربــه بیــش از هفتــاد ســاله در 
ــال  ــار ش ــی را در اختی ــال باف ــوص ش خص
ــت: در  ــار داش ــد اظه ــی ده ــرار م ــان ق باف
ــه خصــوص در  ــردم ب ــیاری از م ــته بس گذش
ــتند  ــتغال داش ــی اش ــال باف ــه ش ــتاها ب روس

ــد و  ــدم خری ــل ع ــه دلی ــه ب ــه رفت ــا رفت ام
بافتــه هــا مــردم  ایــن دســت  فــروش 
ــه  ــر از جمل ــای دیگ ــمت کاره ــه س ــم ب ه
ــی روی  ــی باف ــداری و قال ــاورزی و دام کش

آوردنــد.
وی افــزود: در گذشــته بــرای خانهــا شــال بافــی 
ــد و  ــی فروختن ــالها را م ــا ش ــم و آنه ــی کردی م

ــد. ــه مــا مــی دادن مــزد کمــی ب
حــاج علــی گفــت: بــرای تولید ایــن محصــول از 
دســتگاههای دســت ســاز اســتفاده مــی شــود 
و از پشــم چینــی تــا کــرک بافــی و تولیــد نــخ 
ــا دســت انجــام  و رنــگ کــردن نخهــا همــه ب

مــی شــد.
شــالهای کرمــان از کیفیــت بســیار باالیــی 
برخــوردار بــود زیــرا کرکهــای کرمــان کیفیــت 
ــری  ــای بلندت ــته و تاره ــی داش ــیار باالی بس
نســبت بــه کــرک ســایر مناطــق اســتان 

کرمــان دارد
ــیار  ــت بس ــان از کیفی ــالهای کرم وی افزود: ش
ــان  ــای کرم ــرا کرکه ــود زی ــوردار ب ــی برخ باالی
از کیفیــت بســیار باالیــی داشــته و تارهــای 
ــق  ــایز مناط ــرک س ــه ک ــبت ب ــری نس بلندت

اســتان کرمــان دارد.
وی ادامــه داد: حــدود 50 ســال بیشــتر 
هنــر  ایــن  ســمت  بــه  کســی  اســت 

ــر را  ــن هن ــم ای ــی فرزندان ــد حت ــی آی نم
ــی  ــر برخ ــای اخی ــا در ماهه ــد ام نیاموختن
افــراد در کارگاهــی بــه آمــوزش ایــن 
هنــر پرداختــه انــد و کار را یــاد گرفتــه 
ــه  ــن زمین ــان در ای ــه خصــوص زن ــد و ب ان
ــن  ــم در ای ــردان ه ــا م ــد ام ــتعداد دارن اس

هســتند. کارگاههــا 
ــی حــاج علــی شــالها را مــی بافــد کــه  در حال
ــوردار  ــم برخ ــی ه ــر از قیمــت مطلوب ــن هن ای
ــعه اقتصــادی  ــرای توس ــد ب ــی توان اســت و م
روســتاهای  در  خصــوص  بــه  خانوارهــا 

اســتان تاثیرگــذار باشــد.
صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
کرمــان  اســتان  گردشــگری  و  دســتی 
متعــدد  و  کیفیــت  بــا  هــای  داشــته  از 
ــان گفــت  ــع دســتی در کرم هنرهــای صنای
ــک  ــتی ی ــع دس ــای صنای ــزود: هنره و اف
پتانســیل بومــی و متناســب بــا داشــته 
ــر  ــار دیگ ــد ب ــه بای ــت ک ــی اس ــای محل ه

شــکل گیرنــد.
ــعه  ــرای توس ــا ب ــزود: م ــی اف ــی مهاجران عل
هنرهــای صنایــع دســتی برنامــه هــای 
متعــددی داریــم و ســعی داریــم بــرای 
ســودآوری،  و  خانگــی  کارهــای  توســعه 
هنرهــای صنایــع دســتی را توســعه دهیــم کــه 

ــت. ــی اس ــال باف ــا ش ــی از آنه یک
وی افــزود: بافتــه هــا بــه هنرمنــدان تعلــق دارد و مــا 
ــار  مــواد اولیــه و دســتگاهها را تهیــه و در اختی

ــم. ــی دهی ــرار م ــان ق هنرجوی
وی ادامــه داد: بــه ایــن منطــور اســتادکاران بــا 
ــع دســتی منســوخ  ــه رشــته هــای صنای تجرب
ــی  ــا م ــم و از آنه ــی کنی ــایی م ــده را شناس ش
خواهیــم هنــر خــود را بــه جوانــان منتقــل کنند 
ــری  ــا جلوگی ــن هنره ــدن ای ــا از منســوخ ش ت
ــوخ  ــرن منس ــم ق ــز نی ــی نی ــال باف ــم. ش کنی
ــار دیگــر احیــا  ــا همــت اســتادکاران ب ــود و ب ب

ــده اســت. ش
وی بــه راه انــدازی کارگاهــی در روســتای 
ــزود:  ــر داد و اف ــوص خب ــن خص ــک در ای هوت
ــن  ــم مشــاغل خانگــی را در ای ــا ســعی داری م
ــدازی کنیــم و تســهیات را هــم  قالــب راه ان
ــم. ــی دهی ــرار م ــدان ق ــار هنرمن در اختی

میـراث ایـــران

تاروپود تاریخ در روستای دور افتاده 
کرمان گره خورد
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جاذبه های طبیعی، آب و هوای متنوع، موقعیت مناسب، وجود آئین و 
رسوم مختلف به دلیل داشتن تنوع قومی باید باعث جذب گردشگر 

بیشتر با ماندگاری طوالنی تری در استان گلستان شود.

مریم رضایی

هرچنــد صحبــت هایــی مبنــی بــر اینکه اســتان 
گلســتان بــه عنــوان پایتخــت گردشــگری 
روســتایی می شــود امــا کارهــای اجرایــی در این 
حــوزه چنــدان رضایــت بخــش نیســت و کارهای 
انجــام شــده هنــوز نتوانســته نیــاز گردشــگر را به 

ــد. خصــوص در حــوزه روســتایی تامیــن کن
آمارهــای موجــود نشــان مــی دهــد نــرخ 
مانــدگاری در گلســتان 24 ســاعت و در روزهایــی 
ــتان  ــه گلس ــتری ب ــردد بیش ــگران ت ــه گردش ک
مــی کنند ایــن زمــان احتمــال دارد تا 48 ســاعت 

ــد. ــدا کن ــش پی هــم افزای
هرچنــد آمــار دقیقــی از نــرخ مانــدگاری در 
ــود  ــتان وج ــتان گلس ــتایی اس ــگری روس گردش
نــدارد امــا مــی تــوان بــه راحتــی حــدس زد کــه 
روســتاهای اســتان گلســتان فقــط بــرای چندین 
ــف هســتند. ــان گردشــگران مختل ســاعت میزب

lخیلــی هــا تمایل بــه حضــور و بازدید 
از روستاها را دارند

یــک کارشــناس ارشــد مرتعــداری در خصــوص 
جاذبــه هــای زندگــی روســتایی گفــت: بــا توجــه 
ــا آســیب  ــی شــهری ب ــروزه زندگ ــه ام ــه اینک ب
هــای زیــادی همــراه اســت باعــث شــده خیلــی 
ــتاها را  ــد از روس ــور و بازدی ــه حض ــل ب ــا تمای ه

ــند. ــته باش داش
محمدرضــا شــهرکی اظهــار کــرد: مناطــق 
ــل  ــکاتی مث ــود مش ــل وج ــه دلی ــتایی ب روس
ــتاییان در  ــرش روس ــدم پذی ــات، ع ــود امکان نب
خصــوص حضــور گردشــگر و امکانــات رفاهــی 
هنــوز نتوانســته جایــگاه واقعــی خــود را در بحث 

ــد. ــدا کن ــگری پی گردش
وی بــا بیــان اینکــه ویژگــی هــا و جذابیــت های 
ــه  ــکار نشــدنی اســت، ادام ــی روســتایی ان زندگ
ــد  ــی هــای جامعــه روســتایی مــی توان داد: دیدن
ــه حضــور بیشــتر و توســعه گردشــگری در  زمین

مناطــق روســتایی را ایجــاد کنــد.
شــهرکی تصریــح کــرد: گردشــگری روســتایی 
فعالیتــی اســت کــه ارتبــاط مســتقیم بــا 
جاذبــه هــا و خدمــات وابســته آن دارد و 
ــه  ــن زمین ــت در ای ــه موفقی ــیدن ب ــرای رس ب

گردشــگران بایــد از طــرف جامعــه میزبــان 
ــد. ــرار گیرن ــرش ق ــورد پذی م

ــی و  ــت اجتماع ــرات مثب ــوص تاثی وی درخص
فرهنگــی توســعه گردشــگری روســتایی گفــت: 
ــوه  ــا نح ــگران ب ــردم و گردش ــدن م ــنا ش آش
فرهنــگ  تبــادل  و  روســتاها  در  زندگــی 
ــگری  ــرات گردش ــن تاثی ــم تری ــی از مه یک

روســتایی اســت.
شــهرکی احیــای ســنت هــای روســتایی و ایجاد 
ــا فرهنــگ هــای  ــل بیــن مــردم ب احتــرام متقاب
متنــوع، تعامــل آداب و رســوم، لبــاس، غــذا، 
ــی  ــای فرهنگ ــه ه ــایر جاذب ــیقی و س موس
ــتایی  ــگری روس ــرات گردش ــر تاثی را از دیگ

ــرد. ــوان ک عن
وی در خصــوص فرصــت هــای حضــور در 
روســتاها بــا عنــوان گردشــگری روســتایی افزود: 
حضــور در طبیعــت و فضاهــای بکــر بــا توجــه به 
گســتردگی بــی رویــه شــهرها و تشــدید آلودگی 
زیســت محیطــی باعــث آرامــش اعصــاب مــی 

ــت اســت. ــه دارای اهمی ــود ک ش
عدم مسئولیت پذیری 

بازدیدکنندگان در 
حفاظت از محیط 

زیست طبیعی و انسانی، 
تغییر گسترده کاربری 

اراضی کشاورزی و باغ 
ها به کاربری مسکونی 

و صنعتی در کنار نبودن 
طرح و برنامه الزم برای 
گسترش گردشگری در 
نواحی روستایی را می 

توان تهدیدهای این 
بخش عنوان کرد که باید 
برنامه ریزی های جدی 

در این خصوص انجام 
شود|

lگردشــگری بــا اقلیــم گلســتان 
بــرای هیچکــس کســالت بــار نیســت
مدیــرکل دفتــر امــور روســتایی و شــوراها گفــت: 
گردشــگری موضــوع مهمــی اســت و بــا توجــه 
بــه تنــوع اقلیمــی کــه گلســتان دارد بــرای هیــچ 

کــس در ایــن اســتان کســالت بــار نیســت.
قاســم ســمیعی ادامــه داد: گردشــگر در گلســتان 
ــی  ــد م ــی کن ــرف م ــه ص ــی ک ــدک وقت ــا ان ب
ــار را  ــاالب و آبش ــر، ت ــا، کوی ــگل، دری ــد جن توان
ببینــد و ایــن نشــان دهنــده ظرفیــت هــای خوب 

ــه اســت. ــن منطق گردشــگری در ای
وی اظهــار کــرد: اعتقــاد مــا بــر ایــن بــوده کــه 
اســتان گلســتان مــی توانــد پایتخت گردشــگری 
ــن  ــم ای ــه بتوانی ــرای اینک ــد و ب ــتایی باش روس
ظرفیــت را معرفــی کنیــم کارهــای خوبــی انجام 

شــده اســت.
ــال  ــوروز س ــام ن ــه در ای ــان اینک ــا بی ــمیعی ب س
1393 حــدود 60 جشــنواره نــوروزی برگــزار 
ــگری در  ــپ گردش ــت: 24 کم ــم، گف ــرده ای ک
طــول مســیر مســافرین ایجــاد کــرده ایــم کــه 
ــت. ــی داش ــاب خوب ــم بازت ــا ه ــپ ه ــن کم ای

مدیــرکل دفتــر امــور روســتایی و شــوراها گفــت: 
ــردم  ــاد م ــتقبال زی ــا اس ــا ب ــنواره ه ــن جش ای
داخــل و خــارج اســتان مواجــه شــد و ایــن باعــث 
شناســایی بیشــتر ظرفیــت هــای روســتایی شــد.
ــه قدمــت  ــا توجــه ب وی تصریــح کــرد: مــردم ب
تاریخــی، موســیقی محلــی، فرهنــگ و آداب 
ــذب و  ــد ج ــا دارن ــتاهای م ــه روس ــومی ک و رس

ــد. ــا بودن ــه ه ــری برنام ــه پیگی ــد ب عاقمن
ســمیعی افــزود: در کمــپ هــای نوروزی بخشــی 
از زندگــی روســتایی را بــه نمایــش می گذاشــتیم 
ــیقی  ــی از موس ــای فرهنگ ــه ه ــرای برنام و اج
محلــی تا پخــت غذاهــای محلــی در دســتور کار 

ایــن کمــپ هــا قــرار داشــت.
ــان  ــتی و مهم ــان دوس ــه مهم ــاره ب ــا اش وی ب
ــتان  ــردم اس ــژه م ــه وی ــمال ب ــردم ش ــوازی م ن
ــا  ــنواره ه ــن جش ــزاری ای ــت: برگ ــتان گف گلس
و ایجــاد روحیــه نشــاط، وحــدت و همدلــی 
بــرای مــا انگیــزه ای شــد تــا بــه ایــن ظرفیــت 
ــتان گلســتان  ــه در اس ــتایی ک گردشــگری روس

ــود. ــه ش ــود دارد توج وج

lبــه دنبــال ایجــاد مــوزه هــای 
هســتیم روســتایی 

ــوراها در  ــتایی و ش ــور روس ــر ام ــرکل دفت مدی
ــه  ــا توجــه ب خصــوص مــوزه هــای روســتایی ب
ــوزه  ــث م ــت: بح ــی، گف ــوع قومیت ــود تن وج
روســتایی در اســتان گلســتان مــورد بررســی قرار 

ــت. ــه اس گرفت
وی ادامــه داد: مشــاور بــرای ایــن موضــوع 

انتخــاب شــده و بعــد از مطالعــات مشــاور در ایــن 
بخــش مــکان یابــی انجــام خواهــد گرفــت تــا بــه 

ــم. ــتایی بروی ــوزه روس ــی شــدن م ســمت اجرای
وی افــزود: مشــاوره ایــن کار با میــراث فرهنگی، 
ــع  ــا مناب ــتی اســت و ب ــع دس گردشــگری و صنای
اســتانی کــه در اختیــارش قــرار مــی گیــرد و 
ــوط مــی شــود  ــه مــا مرب همــکاری هایــی کــه ب
امیــدوارم موزه روســتایی خــوب و قابل اســتفاده ای 

ــرای همــه مــردم در اســتان داشــته باشــیم. ب
ســمیعی خاطــر نشــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکه 
ــی  ــت تاریخ ــتان در باف ــتان گلس ــت اس ظرفی
ــی از  ــت یک ــاال اس ــه دارد ب ــی ک ــوع قومیت و تن
ــم داشــت. ــق کشــور را خواهی ــوزه هــای موف م

وی گفــت: ظرفیــت باالیــی در روســتاهای 
ــی  ــای خوب ــه ه ــر برنام ــم و اگ ــان داری خودم
وجــود داشــته باشــد مــی توانیــم جلب گردشــگر 
داخلــی و خارجــی را در گلســتان داشــته باشــیم.

lطراحــی یــک فضــای مجــازی برای 
اســتفاده از امکانــات راحــت تــر بــرای 

گردشگران
ســمیعی بــا بیــان اینکــه در بخــش گردشــگری 
کارهــای خوبــی را بــرای آینده پیــش بینی کــرده ایم 
گفــت: در حــال طراحــی کــردن یک فضــای مجازی 
هســتیم تا گردشــگر با مراجعــه بــه آن بتواند ظرفیت 

روســتاهای استان گلســتان را ببیند.
ــایت  ــن س ــق ای ــگر از طری ــه داد: گردش وی ادام
ــه ویژگــی هــای محــل  ــا توجــه ب ــد ب مــی توان
اقامــت در روســتاها خریــد اینترنتــی بــرای اســکان 
خــود داشــته باشــد و بــه ایــن صــورت بــه لحــاظ 
اقتصــادی هم اقتصــاد مــردم روســتا تقویت شــود.

ــزاری و  ــرم اف ــای ن ــح داد: کاره ــمیعی توضی س
طراحــی ایــن ســایت در حــال انجــام اســت و فکــر 
مــی کنــم تاثیــر بســیار زیــادی در جذب گردشــگر 

بــرای روســتاهای گلســتان داشــته باشــد.
ــای  ــرکت ه ــی از ش ــا یک ــال ب ــت: امس وی گف
گردشــگری صحبــت شــده اســت تــا 10 روســتا 
را بــه عنــوان پایلــوت مشــخص کــرده و عاقــه 
ــتاگردی،  ــک روزه روس ــور ی ــب ت ــدان در قال من

ــد. ــه کنن زندگــی در یــک روســتا را تجرب
مدیــرکل دفتــر امــور روســتایی و شــوراها  گفت: 
ایــن کار از اردیبهشــت مــاه شــروع مــی شــود و 
ــر  ــه فک ــده ک ــام ش ــی آن انج ــای مقدمات کاره

مــی کنــم بــا اســتقبال خوبــی مواجــه شــود.
ــه  ــد ب ــی توانن ــتان م ــتان گلس ــتاهای اس روس
ــور  ــمالی کش ــای ش ــتان ه ــی از اس ــوان یک عن
و بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی خوبــی کــه 
دارد بــا انجــام کارهــای فرهنگــی و زیرســاختی و 
ــرای  ــهیات ب ــات و تس ــود آوردن امکان ــه وج ب
ــتایی  ــگری روس ــه گردش ــگران در زمین گردش

ــود. ــرح ش ــن مط ــتر از ای بیش

میـراث ایـــران
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l وقتی دالالن معدنکار شدند. این عنوان نخستین گزارش بخش اقتصادی مجله است.  آذربایجان شرقی یکی 
از برترین استان های کشور از لحاظ داشتن معادن غنی و با ارزش کانی های مختلف است تا جایی که بیش از 

6۵۰ معدن در استان وجود دارد که البته کمتر از ۵۰ درصد این معادن فعال هستند.
l خام فروشی معادن خراسان جنوبی، سرمایه ای که از استان خارج می شود نیز عنوان گزارش دیگری است 
که خود گویای همه چیز هست. خراسان جنوبی با ۱.۵ میلیارد تن ذخیره معدنی از قطب های معدنی کشور به 
شمار می رود اما نبود صنایع تبدیلی مواد معدنی سبب شده ۸۰ درصد ذخایر ارزشمند، خام به فروش برسد.
l اما گزارش دیگر از این استان درباره قفل بی مهری بر بازارچه های مرزی خراسان جنوبی است .بسته شدن 
مرزها از سوی افغانستان سبب شده تا فرصت های تجار خراسان جنوبی از بین برود، این درحالی است که 

باوجود انتقادهای تجار به مسئوالن استان، روند بی تفاوتی ها همچنان ادامه دارد.
l شاید یکی از جالب ترین گزارش ها هم از سمنان باشد . گزارشی که از فروش عسل در بنگاه معامالتی می 
گوید. تداخل صنفی یکی از تخلفات اصناف در سراسر ایران خصوصا شاهرود است که طی سالهای اخیر به 
نوعی عرف اجتماعی بدل شده و عدم برخوردهای قاطع و قانونی با این دست تخلفات، این معضل را فراگیر 

است. کرده 
l یکی از گزارش های برتر این مجله اما درباره چهارپاهای نفت کش در مرزهای سیستان و بلوچستان 
است. اگر کنجاو شده اید این گزارش را از دست ندهید.گزارشی که از قاچاق سوخت از ایران به کشورهای 

گوید. می  همسایه 
l اما تلخ و شیرین جاده قم-گرمسار، جاده ای که توسط دو رئیس جمهور افتتاح شده گزارش دیگر این بخش 

است. 
l اما گزارشی هم داریم درباره کارخانجات قم که در آستانه ورشکستگی هستند. 

l استان کردستان با کشور عراق بیش از ۲3۰ کیلومتر مرز مشترک دارد و به همین دلیل مبادالت مرزی بین 
دو طرف از گذشته های دور سابقه داشته و کردستان در شرایط مختلفی شریک خوبی برای طرف عراقی 
بوده است.بعد از پیروزی انقالب اسالمی و علیرغم وجود جنگ تحمیلی و نا امنی های ایجاد شده از سوی 
گروهک های ضد انقالب باز هم تبادل مرزی بین مردم کردستان و مردم مناطق کردنشین کردستان عراق 

همچنان ادامه پیدا کرد.اما مشکالتی هم سر این مسیر وجود دارد که در گزارشی می خوانید.
l گزارش ما از مازندران اما درباره مروارید سیاه است.سالیان سال بود که مروارید سیاه دریای خزر 
در جهان حکمفرمایی می کرد و تولیدات بیش از ۲۰۰ تنی آن اکنون به حد صفر رسیده است.ورود پسابها و 
آالیندهای نفتی و شیمیایی از یکسو و برداشت های غیر مجاز از سوی دیگر سالهاست که نسل ماهیان خاویاری 

را به شماره انداخته است و اینک از مروارید خزر تنها نام یا خاطره ای بیشتر باقی نمانده است.
l و آخرین گزارش این بخش از نبود نظارت در مهمترین جزیره استان هرمزگان می گوید که باعث افزایش 

بی رویه اجاره بهای غرفه ها در بازارهای کیش شده است.

اقتصـاد ایــران
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فعالیت تنها ۵۰ درصدمعادن  آذربایجان شرقی

وقتی دالالن معدنکار شدند
لحاظ  از  کشور  استان های  برترین  از  یکی  آذربایجان شرقی 
داشتن معادن غنی و با ارزش کانی های مختلف است تا جایی 
که بیش از ۶۵۰ معدن در استان وجود دارد که البته کمتر از ۵۰ 

این معادن فعال هستند. درصد  محمدرضا علی 
اشرفی

ــاز  ــورد نی ــه م ــواد اولی ــده م ــن کنن ــادن تامی مع
ــی  ــر خودکفای ــوده و در ام ــع ب ــیاری از صنای بس
صنعتــی، ایجــاد اشــتغال مولــد و افزایــش 
ــک  ــرانه ی ــد س ــی و درآم ــص مل ــد ناخال تولی
ــفانه  ــی متاس ــد ول ــزایی دارن ــش بس ــور نق کش
در آذربایجــان شــرقی بــه دلیــل مســائلی نظیــر 
ــدم  ــاهد ع ــدن ش ــش مع ــه بخ ورود دالالن ب
اســتفاده درســت و اصولــی از ایــن نعمــت هــای 
الهــی بــرای ایجــاد اشــتغال و شــکوفایی اقتصاد 

ــتیم. ــتان هس اس
از مهــم  تریــن معــادن ایــن اســتان معــدن مــس 
ــا دارا بــودن  در شهرســتان ورزقــان اســت کــه ب
بیــش از 2 میلیــارد تــن ذخیــره، یکــی از معــادن 
بــزرگ مــس دنیــا اســت و شــهرت جهانــی دارد.
ــی  ــای غن ــره ه ــی و ذخی ــوع، فراوان ــدا از تن ج
معدنــی  ویژگــی هــای  از  یکــی  معدنــی، 
ــل  ــری از قبی ــود ذخای ــرقی وج ــان ش آذربایج
پرلیــت، دیاتومیــت، نفلین ســینیت و کائولناســت  
ــور  ــطح کش ــر در س ــن ذخای ــی از ای ــه برخ ک

ــت. ــرد اس ــه ف ــر ب منحص

lظرفیــت هــای کــم نظیــر معدنــی در 
آذربایجــان شــرقی

براســاس اعــام ســازمان نظــام مهندســی 
ــاده  ــوع م ــود 52 ن ــون وج ــور تاکن ــدن کش مع
معدنــی از 65 نــوع مــواد معدنــی موجــود در 
ــایی شــده اســت. ــتان شناس ــن اس کشــور در ای
ــح  ــی شــامل مــواد اولیــه مصال ایــن مــواد معدن
ــچ،  ــادی، ســنگ آهــک، گ ســاختمان، ماســه ب
پوکــه معدنی، ســنگ الشــه، ســنگ ســاختمانی، 
پامیــس، پــوزوالن و ســنگ هــای تزئینــی 
ــرد رنگــی  ــه ف ــن هــای منحصرب شــامل تراورت

ــتند. ــر هس ــت و مرم ــهر، گرانی آذرش
طــا و ســنگ های زینتــی از دیگــر معــادن 
اســتان هســتند کــه از آن هــا بهــره  برداری هــای 
ــان  ــفانه آن چن ــد و متاس ــل نمی آی ــه عم الزم ب
کــه بایــد و شــاید اســتفاده خوبــی از ایــن نعمــت 
هــای خــدادادی در اســتان نمــی شــود تــا جایــی 
کــه بیشــتر از نصــف معــادن آذربایجــان شــرقی 
ــه  ــا توســط دالالن معامل ــال هســتند و ی غیرفع

مــی شــوند و اســتفاده ای از آنهــا نمــی شــود.
ــث ورود دالالن و  ــزارش، بح ــن گ ــاس ای براس
ــه  ــرقی ب ــان ش ــا در آذربایج ــص ه غیرمتخص
ــش  ــادن نق ــا مع ــده ت ــث ش ــش باع ــن بخ ای
چندانــی در تامیــن درآمدهــای مالــی بــرای 
ــن پتانســیل  اســتان نداشــته باشــند و عمــا ای
ــن  ــذاری و بخــش هــای تامی هــای ســرمایه گ
منابــع مالــی نقشــی در رونــق اقتصــاد آذربایجان 

ــند. ــته باش ــرقی نداش ش

ــش  ــواری در بخ ــت خ ــوی ران lجل
ــم ــی گیری ــدن را م مع

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــه خــوردن  ــادن باعــث ضرب ــه مع ورود دالالن ب
ــزود: ورود و  ــود، اف ــی ش ــم م ــش مه ــن بخ ای
فعالیــت برخــی دالالن درمعــادن مشــکل ســاز 
بــوده اســت و بایــد جلــوی ایــن کار گرفته شــود.
ــوی  ــه جل ــان اینک ــا بی ــارزاده ب ــماعیل جب اس
رانــت خــواری در بخــش معــدن را مــی گیریــم، 
گفــت: معــادن نقــش مهمــی در ایجــاد اشــتغال 
و تامیــن منابــع مالــی بــرای کشــور دارنــد و باید 
از ایــن منابــع عظیمــی کــه در آذربایجان شــرقی 
وجــود دارد بــه صــورت درســت و اصولــی و بــا در 

نظــر گرفتــن بایدهــا و نبایدهــا اســتفاده کنیــم.
ــه  ــد ب ــه نبای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
ــرداری از معــادن داده  هــر کســی اجــازه بهــره ب
شــود چراکــه در ایــن صــورت بحــث هــای رانت 
ــد افــراد  ــد، ادامــه داد: بای خــواری پیــش مــی آی
عــاوه بــر داشــتن تــوان مالــی از تجربــه کافــی 

و دانــش موردنظــر بهــره ببرنــد.

متاسفانه عده ای دالل 
با قصد فروش معادن به 

قیمت های باالتر به این 
بخش وارد می شوند 

و باعث غیرفعال شدن 
معادن می شوند|

lدرآمدهــای نفتــی باعــث عــدم توجه 
بــه معادن شــده اســت

معــدن  نظــام مهندســی  رئیــس ســازمان 
آذربایجــان شــرقی نیــز بــا بیــان اینکــه 
درآمدهــای نفتــی باعــث عــدم توجــه بــه معادن 
شــده اســت، گفــت: دلیــل اصلــی بــی توجهــی 
ــن  ــذاری در ای ــرمایه گ ــدن و س ــش مع ــه بخ ب
ــق  ــاز از طری ــای موردنی ــن درآمده ــوزه تامی ح

ــت. ــت اس ــروش نف ف
ــایی 650  ــزی از شناس ــری تبری ــدون جعف فری
ــزود:  ــر داد و اف ــدن در آذربایجــان شــرقی خب مع
ــال اســت و  ــدن فع ــداد فقــط 350 مع ــن تع از ای
ــتان  ــادن اس ــه مع ــش ب ــش از پی ــاز اســت بی نی
ــی  ــع م ــن مناب ــه ای توجــه داشــته باشــیم چراک
تواننــد نقــش مهمــی در رشــد اقتصــادی منطقه 

ــند. ــته باش ــکاری داش و کاهــش بی
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت شناســاندن ظرفیــت 
هــای معدنــی آذربایجــان شــرقی ابراز داشــت: 
بایــد ایــن معــادن را بــه ســرمایه گــذاران 
معرفــی کــرده و زمینــه جــذب آنهــا بــه معــادن 

ــم. ــم کنی را فراه

ــش  ــه ی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــزی ب ــری تبری جعف
از 90 ذرصــد معــادن اســتان مــا در اختیــار 
ــر  ــن ام ــت: همی ــت، گف ــا اس ــص ه غیرمتخص
موجــب برداشــت هــای غیرعلمــی و خیانــت بــه 

ــود. ــی ش ــدادادی م ــای خ ــت ه ــن نعم ای

ــوص  ــادن درخص ــون مع ــد قان lبای
واگــذاری معــدن بــه افــراد مــورد 

ــرد ــرار گی ــی ق بازبین
عضــو هیئــت رئیســه ســازمان نظــام مهندســی 
ــر اینکــه  ــا تاکیــد ب معــدن آذربایجــان شــرقی ب
ــد و از آب  ــده ان ــتان ش ــادن اس دالالن وارد مع
گل آلــود ماهــی مــی گیرنــد، افــزود: بایــد قانــون 
ــه افــراد  معــادن درخصــوص واگــذاری معــدن ب

مــورد بازبینــی قــرار گیــرد .
ــه پیشــنهاد  ــاره ب ــا اش ــک قاســمی ب ــاد مل فره
تغییــر برخــی قوانیــن معــدن گفــت: بایــد 
بــه  معــدن  قوانیــن  اصــاح  پیشــنهادات 
صــورت مکتــوب بــه شــورای گفتگــوی بخــش 
ــه  ــوان ب ــا بت ــود ت ــه ش ــت ارائ ــی و دول خصوص
صــورت جــدی ایــن موضــوع را از مراجــع 
ــی  ــد قانون ــون بای ــرد چ ــری ک ــه پیگی مربوط
ــه  ــد ب ــر دالالن نتوانن ــه دیگ ــود ک ــم ش تنظی

ــد. ــدا کنن ــدن ورود پی ــش مع بخ
وی بــا بیــان اینکــه بیشــتر معــادن کشــورمان در 
ــد کــه  ــرار گرفته ان ــاده و محــروم ق ــاط دورافت نق

ــش  ــده از بخ ــف ش ــتراتژی تعری ــک اس ــر ی اگ
ــی  ــرت ب ــود، از مهاج ــزی ش ــاف برنامه ری اکتش
ــه شــهرها  ــان ب ــه تحصیــل کرده هــا و جوان  روی
ــدن  ــش مع ــه داد: بخ ــود، ادام ــی ش ــته م کاس
در دوران بحــران اقتصــادی جهانــی، نشــان 
داده اســت کــه کمتریــن آســیب پذیری در 
ســیکل های تجــاری را داشــته و بیشــترین 

ــت. ــرده اس ــاد ک ــه اقتص ــک را ب کم
ــدن در  ــر اینکــه مع ــد ب ــا تاکی ــک قاســمی ب مل
چارچــوب سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی نیــز 
ــار  ــت، اظه ــوردار اس ــی برخ ــت مضاعف از اهمی
ــژه ای  ــگاه وی ــس ن ــت و مجل ــد دول ــت: بای داش
ــه  ــم داشــته باشــند و زمین ــن بخــش مه ــه ای ب

ــد. ــاد کنن ــور را ایج ــادن کش ــکوفایی مع ش

lواگــذاری بیــش از 100 محــدوده 
اکتشــافی  و معــدن در آذربایجــان 

ــال93 ــی س ــرقی ط ش
رئیــس ســازمان صنعــت معــدن وتجــارت 
آذربایجــان شــرقی از واگــذاری بیــش از 100 
محــدوده اکتشــافی  و معــدن در آذربایجان شــرقی 
طــی ســال93 خبــر داد و افــزود: آذربایجان شــرقی 
یکــی از اســتان هــای غنــی از لحــاظ وجــود معادن 
ــه  ــد ب اســت کــه اســتفاده از ایــن منابــع مــی توان

بخــش اقتصــاد اســتان کمــک شــایانی کنــد.
حســین نجاتــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال 93 
ــر و توســعه بخــش صنعــت ومعــدن  ســند تدبی
ــدی  ــته کلی ــت هس ــا هش ــتان ب ــی اس و بازرگان
تدویــن و تصویــب شــد، گفت: نقشــه راه توســعه 
و بهــره بــرداری معــادن اســتان مشــخص شــده 
ــا برنامــه از پیــش  اســت و مــا در ســال جدیــد ب

طزاحــی شــده حرکــت خواهیــم کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه در ســال 93 آذربایجان شــرقی 
بــا صــدور 330 فقــره پروانه بهــره بــرداری صنعتی 
ــن  ــا در ای ــتان ه ــایر اس ــان س ــه اول را در می رتب
ــت:  ــار داش ــاص داد، اظه ــود اختص ــه خ ــش ب بخ
درســال گذشــته 39 گواهــی بهــره بــرداری، 27 پروانه 

اکتشــاف و 40 فقــره گواهــی کشــف صــادر شــد.
ــادن  ــون مع ــرای قان ــه اج ــاره ب ــا اش ــی ب نجات
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــی آن گف ــه اجرای ــن نام و آیی
لــزوم شــفاف ســازی واگــذاری هــا، ایــن ســازمان 
ــی  ــده عموم ــزاری مزای ــه برگ ــت ب ــار نوب در چه
محــدوده هــای اکتشــافی، پروانــه های اکتشــافی، 
گواهینامــه کشــف  معــادن  و مجوزهــای برداشــت 
وهمچنیــن پهنه هــای اکتشــافی بــرای اولیــن بار 

ــرد. ــدام ک در ســطح کشــور اق
امیدواریــم در آذربایجــان شــرقی بــه جهــت 
ــدد  ــای متع ــت ه ــا و ظرفی ــتن پتانســیل ه داش
ــرمایه  ــه س ــادن ب ــذاری مع ــاهد واگ ــی ش معدن
گــذاران واقعــی و نــه دالالن باشــیم و بــا افزایش 
نظــارت هــا، رانــت خــواری نیــز در ایــن بخــش 

ــد. ــل برس ــه حداق ب

اقتصاد ایـــران
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خام فروشی معادن خراسان جنوبی

 سرمایه ای که از استان خارج می شود

خراسان جنوبی با ۱.۵ میلیارد تن ذخیره معدنی از قطب های معدنی کشور به شمار می رود اما نبود صنایع تبدیلی 
مواد معدنی سبب شده ۸۰ درصد ذخایر ارزشمند، خام به فروش برسد. خراسان جنوبی با دارا بودن ۳۷۱ معدن 

فعال و تنوع بیش از ۳۹ ماده معدنی یکی از قطب های معدنی کشور به شمار می رود.

عالیه نخعی

 ماه
سفند

رتر ا
ش ب

گزار

و  کرومیــت  مــس،  حاضــر  حــال  در 
ارزشــمندی  معدنــی  مــواد  بنتونیــت 
توجــه  کــه  هســتند  جهــان  ســطح  در 
هــای  بنــگاه  و  معدنــی  شــرکت های 
اقتصــادی جهــان را بــه خــود جلــب کــرده 
انــد  و  وجــود  74 معــدن بنتونیــت، 69 
ــت، 20  ــدن منیزی ــت، 30 مع ــدن گرانی مع
معــدن زغال ســنگ،   24 معــدن ســنگ 
در  نســوز  خــاک  معــدن   21 و  الشــه  
ــای  ــیل ه ــی از پتانس ــی یک ــان جنوب خراس
خــوب ایــن اســتان محســوب شــده کــه مــی 
توانــد نقــش بســزایی در رونــق اقتصــادی ایــن 

ــد. ــته باش ــه داش منطق
ــواد  ــی م ــع تبدل ــود صنای ــل نب ــه دلی ــا ب ام
معدنــی در اســتان بخــش زیــادی از ایــن 
ــه ســایر  ــه صــورت خــام ب ــر ارزشــمند ب ذخای
اســتان هــا و حتــی کشــورهای دیگــر فرســتاده 
ــد  ــن اســتان نتوان ــا ای شــده و موجــب شــده ت
ــه  ــود ب ــی خ ــره معدن ــن ذخی ــارد ت از 1.5 میلی

ــد. ــتفاده کن ــتی اس درس
ــای  ــالی ه ــه خشکس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
چندیــن ســاله در اســتانی ماننــد خراســان جنوبی 
ــه بخــش  ــوط ب ــاالن آن مرب کــه 35 درصــد فع
کشــاورزی بــوده و شــغل بیشــتر مــردم آن 
کشــاورزی و دامپــرروی اســت، نبــض اقتصــادی 
و اشــتغال اســتان را بــه شــماره انداختــه و رونــق 
صنعــت و  بهــره گیــری  درســت از ظرفیــت هــا 

ــادی  ــرخ اقتص ــد  چ ــی توان ــی م ــر معدن و ذخای
منطقــه را بــه حرکــت درآورده و  یکــی از راه 

ــد. ــتان باش ــی در اس ــت زدای ــای محرومی ه
نبــود  کشــور،  مرکــز  بــا  زیــاد  فاصلــه 
ــذاری  ــرمایه گ ــب س ــای مناس ــاخت ه زیرس
ــب  ــی مناس ــای ترانزیت ــود راه ه ــه نب از جمل
ــراوان  ــکات ف ــود مش ــی، وج ــوط ریل و خط
بــرای تهیــه مــواد اولیــه واحدهــای تولیــدی 
و  وجــود مشــکات عدیــده بــر ســر راه 
ــون  ــه تاکن ــده ک ــبب ش ــذاران  س ــرمایه گ س
ســرمایه گــذاران از  صنایــع تبدلــی مــواد معدنــی 
اســتقبال چندانــی نکننــد و  ترجیــح دهنــد کــه با 
خــام فروشــی مــواد معدنــی از راه های آســانتری 

ســود مــورد نظــر را بــه دســت آوردنــد.
اذعــان  بــه  کــه  اســت  حالــی  در  این 
بســیاری از کارشناســان امــور اقتصــادی، 
خودکشــی  نــوع  یــک  فروشــی  خــام 
بــه  توجهــی  کــم  و  اســت  اقتصــادی 
غنــی  معــادن  و  ذخائــر  فــراوری  ارزش 
ــع  ــت مناب ــدر رف ــبب ه ــی س ــان جنوب خراس
بــی بازگشــت ملــی، کاهــش اشــتغال و 
وابســتگی بــه واردات محصــوالت نهایــی 
ــود. ــی ش ــورها م ــا و کش ــتان ه ــایر اس از س

lخــام فروشــی 80 درصــد مــواد 
ــاالی  ــه هــای ب ــی اســتان/ هزین معدن

ــی ــع تبدیل ــدازی صنای راه ان

یــک کارشــناس معــدن بــا بیــان اینکــه 
ــل  ــل و نق ــای حم ــه ه ــی هزین ــام فروش خ
ــر  ــرد: اگ ــار ک ــال دارد، اظه ــه دنب ــادی ب زی
صنایــع پاییــن دســت مــواد معدنــی در 
اســتان داشــته باشــیم خیلــی از هزینــه 
ــش  ــت کاه ــرآوری اس ــرای ف ــه ب ــی ک های

ــد. ــی کن ــدا م پی
ــی  ــان اینکــه خراســان جنوب ــا بی رضــا روکــی ب
ــی  ــای خوب ــیل ه ــا و پتانس ــت ه دارای ظرفی
در بخــش معــدن اســت، تصریــح کــرد: 
معــادن فلــزی ماننــد مــس و منیزیــت و 
معــادن غیــر فلــزی از جملــه بنتونیــت از 
جملــه ظرفیــت هــای خوبــی اســت کــه کــه 

بایــد از آن اســتفاده بهینــه شــود.
اســتان  ایــن  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــای  ــنگ ه ــش س ــمندی در بخ ــادن ارزش مع
ــن  ــرد: بیشــتر ای ــوان ک ســاختمانی اســت، عن
ــه اســتان اصفهــان  ســنگ هــا بــرای بــرش ب
منتقــل مــی شــود در حالــی کــه اگــر وســایل 
بــرش ایــن ســنگ هــا در اســتان وجــود 
داشــته باشــد خراســان جنوبــی مــی توانــد بــه 
عنــوان قطــب تولیــد ســنگ هــای ســاختمانی 

ــود. ــل ش تبدی
خراســان جنوبــی مــی توانــد بــه عنــوان 
ســاختمانی  هــای  ســنگ  تولیــد  قطــب 
ــت علمــی دانشــگاه  ــل شــود. عضــو هیئ تبدی
صنعتــی بیرجنــد بــه خــام فروشــی 80 درصــد 

ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــتان اش ــی اس ــواد معدن م
ــه  ــده ک ــبب ش ــواد س ــن م ــرآوری ای ــدم ف ع
محصــول نهایــی ایــن مــواد در اســتان تولیــد 
ــی  ــادی پایین ــه اقتص ــه صرف ــده و در نتیج نش

ــند. ــته باش ــتان داش ــرای اس ب
ــرآوری  ــرای ف ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب روک
خاصــی  کارخانــه  اســتان  معدنــی  مــواد 
ــع  ــن صنای ــدازی ای ــه داد: راه ان ــم، ادام نداری
ــای  ــه ه ــش هزین ــتغال و کاه ــاد اش در ایج

مصرفــی تأثیــر بســزایی دارد.
ــواد  ــرآوری م ــش روی ف ــکات پی ــه مش وی ب
ــود  ــت: نب ــرد و گف ــاره ک ــتان اش ــی در اس معدن
مــواد خــام اولیــه بــرای صنایــع تبدیلــی و 
ــع  ــن صنای ــدازی ای ــاالی راه ان ــای ب ــه ه هزین
ســبب شــده کــه ســرمایه گــذاران تمایلــی برای 
ســرمایه گــذاری در ایــن زمینــه نداشــته باشــند.

ایــن کارشــناس اضافــه کــرد: بــه عــاوه 
اســتقبال و نــوع حمایــت از ســرمایه گــذران نیــز 

ــت. ــوده اس ــذار ب ــر تأثیرگ ــن ام در  ای

lعــدم رغبــت ســرمایه گــذاران 
بخــش معــدن بــه دلیــل فراهــم 

نبــودن زیــر ســاختها
در  نهبنــدان  و  سریشــه  مــردم  نماینــده 
مجلــس شــورای اســامی بــا انتقــاد از 
ــه  ــور ب ــذاران کش ــرمایه گ ــتر س ــه بیش اینک
ــت:  ــتند، گف ــازده هس ــای زودب ــال کاره دنب
ــروز در  ــه ام ــی ک ــکات اساس ــی از مش یک
ــردم  ــه م ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــور وج کش
بــه جــای اســتفاده بهینــه از منابــع بــه 
دنبــال منفعــت بیشــتر و زودتــر هســتند.

حــال  در  داد:  ادامــه  زهــی  هاشــم  مراد 
ــم  ــذاران مه ــرمایه گ ــیاری از س ــر بس حاض
را  معــادن  از  بــردن  منفعــت  راه  تریــن 
ــد و  ــی دانن ــازده م ــات زودب ــا و اقدام کاره
ــام  ــراغ خ ــه س ــتر ب ــل بیش ــن دلی ــه هیم ب
فروشــی مــوا معدنــی مــی رونــد و مــا کمتــر 
ــرآوری  ــه هــای ف ــم کــه در کارخان مــی بینی

ــود. ــداث ش ــادن اح ــاور مع در مج
اگــر دولــت کمــک کنــد تــا مشــکات و موانــع 
شــود  حــل  گــذار  ســرمایه  روی  پیــش 
معــادن اســتان حتــی در بودجــه کشــور 
ــا مســئوالن  ــر باشــد ام ــد موث ــی توان ــز م نی
بایــد ابتــدا بــه ایــن بــاور برســند. وی 
بــر لــزوم ایجــاد اشــتغال در اســتان بــه 
خصــوص بــرای مناطــق محرومــی از جملــه 
تأکیــد  سربیشــه  و  نهبنــدان  شهرســتان 
ــن شهرســتان هــای دارای  ــت: ای ــرد و گف ک
ــه  ــتند ک ــی هس ــیار خوب ــی بس ــر معدن ذخای
ــه  ــام فروخت ــورت خ ــه ص ــا ب ــتر آن ه بیش
ــع  ــدازی صنای ــی شــود و در صــورت راه ان م
ــوان  ــی ت ــادن م ــن مع ــوار ای ــی در ج تبدیل
در ایــن  اشــتغال  ایجــاد  در  موثــری  گام 
مناطــق محــروم و مــرزی اســتان داشــته باشــد.

ــدان در مجلــس  ــده مــردم سریشــه و نهبن نماین
شــورای اســامی ادامــه داد: اگــر دولــت در ایــن 
ــا در  ــه تنه ــد ن ــذاری کن ــرمایه گ ــش س بخ
ــه در اقتصــاد  ــتان بلک ــه و  اس اقتصــاد منطق
ــد آن را  ــی توان ــت و م ــذار اس ــور تأثیرگ کش

ــد. ــول کن متح
هاشــم زهــی بــا انتقــاد از عــدم بهــره 
ــس و  ــی م ــادن غن ــب از مع ــرداری مناس ب
آهــن شهرســتان نهبنــدان، افــزود: اگــر 
ــع  ــکات و موان ــا مش ــد ت ــک کن ــت کم دول

اقتصاد ایـــران
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شــود  حــل  گــذار  ســرمایه  روی  پیــش 
ــز  معــادن اســتان حتــی در بودجــه کشــور نی
ــر باشــد امــا مســئوالن بایــد  ــد موث مــی توان

ــند. ــاور برس ــن ب ــه ای ــدا ب ابت
جنوبــی  خراســان  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــورده  ــت نخ ــر و دس ــی بک ــع غن دارای مناب
ــت  ــه عل ــفانه ب ــرد: متأس ــان ک ــت، بی ای اس
نبــود زیــر ســاخت هــای مناســب، ســرمایه 
ــرای  ــی ب ــی رغبت ــش خصوص ــذاران بخ گ
ــدان  ــتان نهبن ــذاری در شهرس ــرمایه گ س
و سربیشــه بــه منظــور توســعه بخــش 

صنعــت را ندارنــد.

ــی  ــام فروش ــرای خ ــی ب ــوز منع lهن
ــدای  ــدارد/ ص ــود ن ــی وج ــواد معدن م
ــی  ــه جای ــم ب ــس ه ــدگان مجل نماین

ــید نرس
ــدان در مجلــس  ــده مــردم سریشــه و نهبن نماین
شــورای اســامی تأکیــد کــرد: نیــاز اســت 
ــه  ــع ب ــداث مناب ــای اح ــدی از درآمده ــا درص ت
ــا ایــن درآمدهــا صــرف  شهرســتان وارد شــود ت

ــود. ــی ش ــت زدای محرومی
ــال  ــن س ــرد: از چندی ــاد ک ــی انتق ــم زه هاش
گذشــته مقــام معظــم رهبــری روی جلوگیــری 
ــادی  ــد زی ــی تأکی ــواد معدن از خــام فروشــی م
ــد مســئوالن اجرایــی کشــور  ــد و بای داشــته ان
ــی  ــد ول ــا را درک کنن ــن رهنموده ــت ای اهمی
چــرا وقتــی رهبــری دســتوری مــی دهــد اجــرا 

ــود؟ ــی ش نم
وی اضافــه کــرد: مــا نماینــدگان کــه هــر چــه 
فریــاد مــی زنیــم صدایمــان بــه گــوش کســی 
ــه طــرح  ــن زمین ــا در ای ــی م نمــی رســد و حت
ــر صنعــت داشــتیم  امــا ایشــان  ســوالی از وزی
ــرای انجــام  ــی ب ــوز منع ــه هن ــد ک پاســخ دادن
ایــن کار وجــود نــدارد و ســرمایه گــذراران 
ــرده و  ــتفاده ک ــون اس ــه ای از قان ــر روزن از ه
ــی  ــی م ــواد معدن ــی م ــام فروش ــه خ دســت ب
زننــد در حالــی کــه مــی تواننــد کارخانــه هــای 

ــد. ــدازی کنن ــط را راه ان مرتب

lاجــرای طــرح آمایــش منطقــه ای در 
اســتان/ ســرمایه گــذاری هــای جدیــد 
در بخــش صنایــع تبدلــی مــواد معدنی
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
خراســان جنوبــی نیــز بــه برنامه هــای ایــن اداره 
کل در راســتای راه انــدازی صنایــع تبدیلــی مــواد 
معدنــی در اســتان اشــاره کــرد و گفــت: مــا برای 
ــد   ــی را م ــرد اساس ــم دو رویک ــن مه ــرای ای اج

نظــر خــود قــرار داده ایــم.

نیاز است تا درصدی از 
درآمدهای احداث منابع 

به شهرستان وارد شود 
تا این درآمدها صرف 

محرومیت زدایی شود|

ــک  ــع کوچ ــعه صنای ــی، توس ــت اهلل حقیق نعم
ــه  ــن زمین ــرد  در ای ــتین رویک ــی را نخس معدن
عنــوان کــرد و افــزود: مــا بــه دنبــال این هســتیم 
کــه ایــن صنایــع را در جوار معــادن و در شــهرک 

هــای صنعتــی ایجــاد کنیــم.
ــی  ــزرگ معدن ــع ب ــه داد: ایجــاد صنای وی ادام
از شــهرک هــای  بیشــتر در خــارج  کــه 
ــتان  ــای اس ــت ه ــر ظرفی ــی ب ــی و مبتن صنعت
ایجــاد مــی شــود نیــز رویکــرد دوم مــا در ایــن 

ــت. ــه اس زمین
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س ریی
خراســان جنوبــی بــا بیــان اینکــه دربــاره 
همــه مــواد معدنــی کــه در اســتان ارزش 
ســرمایه گذاری دارد، طــرح آمایــش منطقــه ای 
شهرســتان  هــر  ظرفیت هــای  و  اجــرا 

مشــخص شــده اســت، بیــان کــرد: 
منیزیــت،  زمینــه  در  سربیشــه  شهرســتان 
شهرســتان نهبنــدان در زمینــه کرومیت و ســنگ 
ــرم  ــی ن ــنگ های تزئین ــرویه در س ــی، بش تزئین
ــی و  ــس در زغال ســنگ حرارت ــر، طب ــل مرم مث
کوک شــو و شهرســتان خوســف در کانســارهای 

فلــزی مثــل مــس و آهــن و  فــردوس و 
صنعتــی  خاک هــای  زمینــه  در  ســرایان 

دارای ظرفیــت هســتند.
ــواد  ــن م ــام ای ــرای تم ــی ب ــه حقیق ــه گفت ب
ــع  ــزوده صنای ــای ارزش اف ــی، حلقه ه معدن
ــده  ــا ش ــل احص ــور کام ــتی به ط پایین دس

ــت. اس
ــد  ــاختی مانن ــات زیرس ــتن امکان وی نداش
فاصلــه  آب،  منابــع  کمبــود  ریــل، 
ولیــه و  زیــاد از مراکــز تامیــن منابــع ا
از جملــه محدودیــت هــای  فــروش را 
باوجــود  گفــت:  و  برشــمرد  اســتان 
اصلــی  مشــوق  محدودیت هــا،  ایــن 
معدنــی  ظرفیت هــای  ســرمایه گذار 
محــور  دلیــل،  همیــن  بــه  و  اســت 
ــادن و توســعه  ــی اســتان مع توســعه صنعت
ــتی  ــع پایین دس ــر صنای ــی ب ــی مبتن صنعت
اســت. نظــر گرفتــه شــده  در  معــادن 

l 50 درصــد از صنایــع خراســان 
ــای  ــت ه ــر ظرفی ــی ب ــی مبتن جنوب

ــت ــی اس معدن
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــرمایه  ــه س ــان اینک ــا بی ــی ب ــان جنوب خراس
گــذاری صنعتــی انجــام شــده در بخــش 
ــع  ــه صنای ــوط ب ــا مرب ــتان عمدت ــت اس صنع
مرتبــط بــا مــواد معدنــی اســت، عنــوان 
صنعتــی  واحــد   466 مجمــوع  از  کــرد: 
ــی هــای  ــه کان ــوط ب اســتان 46 درصــد مرب
غیرفلــزی، 10 درصــد فلــزی، 22 درصــد 
ــد  ــاجی و 17 درص ــد نس ــیمیایی، 5 درص ش

غذایــی اســت.
بــه اذعــان وی در حــال حاضــر 50 درصــد 
ــر  ــی ب ــتان مبتن ــده در اس ــاد ش ــع ایج از صنای

ــت. ــتان اس ــی اس ــای معدن ــت ه ظرفی

نداشتن امکانات 
زیرساختی مانند ریل، 

کمبود منابع آب، فاصله 
زیاد از مراکز تامین منابع 
اولیه و فروش را از جمله 
محدودیت های استان 

است|

ــتان  ــی اس ــئوالن اجرای ــا مس ــت ت ــاز اس نی
تبدیلــی  صنایــع  انــدازی  راه  روی  بــر 
خــاص  هــای  ظرفیــت  و  محصــوالت 
ــی و  ــدن غن ــه مع ــی از جمل ــان جنوب خراس
ســتان توجــه خاصــی  یــن ا رزشــمند ا ا
طــول  در  گرچــه  ا و  باشــند  شــته  دا
خوبــی  مــات  قدا ا گذشــته  ه  مــا چنــد 
در  و  گرفتــه  زمینــه صــورت  یــن  ا در 
ئیــس جمهــور و هیئــت دولــت  ســفر ر
یــن حــوزه  ا ا بــرای  نیزمصوبــات ی ر
ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــا ب م ــم ا ی ــته ا ش دا
 38 بــرای  مــات  قدا ا یــن  ا مجموعــه 
فــی  کا ســتان  ا معدنــی  ده  مــا نــوع 
ســتان  ا یــن  ا بــه  و  اســت  نبــوده 
تجربــه  ا  ر لی  خشکســا ســال   17 کــه 
ــه  ــه ب ــز توج ــی ج ه ا ــون ر کن ــرده و ا ک
ــد  ی ، با رد ــدا ــدن ن ــش مع د در بخ ــا قتص ا
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ایران  سراسر  در  اصناف  تخلفات  از  یکی  صنفی  تداخل 
خصوصا شاهرود است که طی سالهای اخیر به نوعی عرف 
اجتماعی بدل شده و عدم برخوردهای قاطع و قانونی با این 

دست تخلفات، این معضل را فراگیر کرده است.

محمد حسین 
عابدی

تداخل صنفی بالی کسبه شاهرود سمنان

وقتی عسل دربنگاه 
معامالتی عرضه می شود

تداخــل صنفــی تــا جایــی در جامعــه گســترش پیــدا کــرده اســت کــه 
نــه تنهــا در شهرســتان هــای کوچــک ایــن پدیــده در اذهان بســیاری 
اصــا تخلــف بــه شــمار نمــی آیــد، بلکــه برعکــس امــری پســندیده 

نیــز تلقــی مــی شــود.  
ــی  ــل صنف ــوارد تداخ ــا م ــه ب ــت ک ــی اس ــر کس ــا کمت ــن روزه ای
ــه  ــا پروان ــه ب ــی ک ــازه های ــیارند مغ ــه بس ــد چ ــده باش ــرو نش روب
ــی  ــبزیجات م ــوه و س ــروش می ــه ف ــدام ب ــوپرمارکت اق ــب س کس
ــز  ــود را نی ــای خ ــی ه ــم صنف ــراض ه ــدای اعت ــی ص ــد و حت کنن

در آورده انــد.
ــرای اقتصــاد جوامــع  یکــی از مشــکاتی کــه تداخــل صنفــی ب
ــا  ــانات شــدید قیمــت ه ــش نوس ــراه دارد، پیدای ــه هم ــی ب محل
ــی  ــار محل ــنده خواروب ــه فروش ــت ک ــر گرف ــد در نظ ــت بای اس
ــدازه  ــه ان ــی ب ــد ســیب زمین ــی مانن ــروش اقام ــع در ف ــه واق ب
ــای  ــای کااله ــش به ــن کاه ــت لیک ــق نیس ــروش موف ــوه ف می
ــا  ــت ه ــاف قیم ــدن اخت ــد آم ــب پدی ــی موج ــد صنف ــن واح ای

ــی شــود. در ســطح شــهر م

lعرضه عسل در بنگاه معامات ملکی
یکــی از فعــاالن بــازار ملــک در شــاهرود کــه در بنــگاه خــود نســبت بــه 
فــروش عســل نیــز اقــدام مــی کنــد دربــاره تداخــل صنفــی، مــی 
ــروش  ــه ف ــز ب ــی نی ــدارم و نیازمال ــی ن ــد: قصــد تداخــل صنف گوی
ــی  ــطه خیرخواه ــه واس ــن کار را ب ــدارم و ای ــا ن ــل ه ــن عس ای

ــم. ــی ده ــام م ــک انج ــه ی ــه عســل درج ــهروندان در تهی ش
ــل  ــروزه عس ــار دارد: ام ــه اظه ــک در ادام ــازار مل ــال ب ــن فع ای
درجــه یــک در بــازار پیــدا نمــی شــود و بــا خــود اندیشــیدم شــاید 

ــد باشــد. ــاه حــال شــهروندان مفی ــرای رف ــن ب ــدام م ــن اق ای
وی ادامــه مــی دهــد: بــه ایــن مــوارد خــرد، نمــی تــوان تداخــل 
صنفــی اتــاق کــرد شــما بایــد بــه ســراغ کســانی برویــد کــه در 
ســطح گســترده میــوه را در کنــار خواروبــار، وســایل گرمایشــی را 
ــف  ــش و کی ــار کف ــافرتی را درکن ــایل مس ــان و وس ــار مبلم درکن

ــد. عرضــه مــی کنن
ــا  ــا ب ــن ســوال کــه آی ــه ای ــن شــهروند شــاهرودی در پاســخ ب ای
ــکار  ــا این ــه عســل فروشــان ضــرر نمــی رســاند و ب ــدام ب ــن اق ای
ــه  ــر چراک ــد: خی ــی گوی ــد، م ــی کن ــم م ــردم لطــف ه ــق م در ح
معتقــدم تنهــا بنــده هســتم کــه عســل واقعــی را تولیــد و عرضــه 
ــوط آب و شــکر  ــا مخل ــا ســایر عســل فروشــان تنه ــم ام ــی کن م

ــد. ــردم مــی دهن ــه خــورد م جوشــیده را ب
دیگــر کاســب شــاهرودی کــه در کنــار پوشــاک، کفــش ارائــه مــی کند، 
مــی گویــد: درســت اســت کــه صنــف کفــش بــا پوشــاک یکی نیســتند 

امــا بــرای جــوری جنــس ایــن کار را مــی کنم.

حســین امیــری تاکیــد دارد: اگــر ایــن کار را نکنم مشــتری خود 
را از دســت مــی دهــم لیکــن مجبــور بــه عرضــه ایــن تولیــدات 

. هستم
وی ادامــه مــی دهــد: درســت اســت کــه در ایــن بیــن ممکــن 
ــکل  ــم مش ــن ه ــا م ــد ام ــرر کنن ــان ض ــش فروش ــت کف اس
ــم در  ــزاق کن ــاک ارت ــا پوش ــا ب ــم تنه ــی توان ــی دارم و نم مال
ضمــن کفاشــان بــا عرضــه یــک جفــت کفــش در مغــازه بنــده 

ــوند. ــی ش ــته نم ورشکس
ایــن عرضــه کننــده پوشــاک در پاســخ بــه ســوالی بــا موضــوع 

پروانــه کســب، مــی گویــد: 

پروانه کسب فعال ندارم یعنی تا 
زمانی که برای بازرسی به مغازه 

ام نیایند هم نمی گیرم چراکه 
هم خرج دارد و هم وقت کاسب 

را می گیرد|

ــز اظهــار  ــاف نی ــاق اصن ــگان ات ــاره مشــاوره هــای رای وی درب
ــن  ــودم و اگــر چنی ــزی را نشــنیده ب ــن چی ــون چنی ــا کن دارد: ت
مشــاوره هایــی پیــش از اقــدام بــه پروانــه کســب وجــود داشــته 

باشــد قطعــا در آنهــا شــرکت خواهــم کــرد.

lمسئوالن چشم خود را بسته اند
اداره صنعــت، معــدن و تجــارت  از بازرســان  یکــی 
مــی  توضیــح  بــاره  ایــن  در  شــاهرود  شهرســتان 
ــان  ــن می ــی در ای ــل صنف ــی تداخ ــکل اساس ــد: مش ده
ــت  ــی اس ــای دولت ــرد نهاده ــردم از عملک ــی م نارضایت
چراکــه مســئوالن تعزیــرات، اتحادیــه هــا و اتــاق 
ــد و  ــته ان ــات بس ــه روی تخلف ــود را ب ــاف چشــم خ اصن

نمــی خواهنــد اقدامــی کننــد.
ایــن کارشــناس کــه نخواســت نــام خــود را فــاش 
ــته از  ــدون سررش ــراد ب ــی اف ــت: وقت ــار داش ــد، اظه کن
ــوری  ــرای ج ــا ب ــوند قطع ــی ش ــدان م ــغلی، وارد می ش
اجنــاس و کمــک هــای مالــی نســبت بــه فــروش 
ــر  ــن ام ــه ای ــد ک ــی کن ــدام م ــاف اق ــر اصن ــام دیگ اق
ــاف  ــی اصن ــت نارضایت ــا و درنهای ــت ه ــلاف قیم اخت
و مــردم را در پــی دارد و مــردم نیــز بــه اشــتباه 
ــئوالن  ــا مس ــی م ــی از کوتاه ــکات را ناش ــن مش ی ا

ــد. نن ــی دا م
وی افــزود: وقتــی مغــازه خواروبــار فروشــی نســبت 
ــوه  ــک می ــاورت ی ــی در مج ــه فرنگ ــه گوج ــه عرض ب
فروشــی اقــدام مــی کنــد، قطعــا حجــم و میــزان 
ــی  ــه فرنگ ــن گوج ــدارد لیک ــروش را ن ــوه ف ــه می عرض
ــر و  ــازل ت ــا قیمــت هــای ن ــداری کــرده را ب هــای خری
ــت  ــد و در نهای ــی کن ــه م ــادی عرض ــای متم در روزه
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ــه  ــبت ب ــروش نس ــوه ف ــه می ــی ک هنگام
ــی  ــازه م ــی ت ــه فرنگ ــدد گوج ــد مج خری
ــای  ــت ه ــا قیم ــای روز ب ــت ه ــد قیم کن
ــروش  ــار ف ــداری شــده توســط خواروب خری

همخوانــی نــدارد.

ــون  ــق قان ــر طب ــی ب ــل صنف lتداخ
ــت ــف اس تخل

ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازرس اداره صنع ــن ب ای
شهرســتان شــاهرود، در توضیــح راهــکار 
بــرون رفــت از ایــن وضعیــت، تصریــح 
ــه  ــراد توجی ــد اف ــه نخســت بای ــرد: در وهل ک
شــوند کــه بــدون پروانــه کســب نبایــد 
امــروزه  مغــازه ای بــاز شــود متاســفانه 
مــردم ابتــدا مغــازه خــود را افتتــاح مــی 
ــه آن  ــذ پروان ــه اخ ــبت ب ــپس نس ــد و س کنن

ــد. ــی کنن ــدام م اق
ایــن بــازرس تاکیــد دارد: در بــدو اخــذ 
ــای  ــا کاس ه ــاف قطع ــاق اصن ــه، ات پروان
مشــاوره و آمــوزش بــرای اصنــاف را برگــزار 
ــه باشــند  ــراد توجی ــد اف ــد لیکــن بای می کن
ــه  ــه عرض ــبت ب ــد نس ــی توانن ــا م ــه تنه ک
کســب  پروانــه  در  منــدرج  هــای  کاال 

اقــدام کننــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تداخــل صنفــی بــر 
ــه  ــزود: البت ــت اف ــف اس ــون تخل ــق قان طب
مســئوالن اصنــاف، اتحادیــه هــا، اتــاق 
اصنــاف و مخصوصــا تعزیــرات حکومتــی 
ایــن  روی  بــر  را  خــود  چشــم  کامــا 

تخلفــات بســته انــد.

lامــروزه تداخــل صنفــی تخلفــی 
معمــول اســت

ــاهرود  ــتان ش ــاف شهرس ــاق اصن ــس ات رئی
امــروزه تداخــل  اینکــه  بیــان  بــا  نیــز 
صنفــی تخلفــی معمــول اســت، گفــت: 
تداخــل صنفــی در همــه جــای کشــور 
ــون  ــر طبــق مــاده 28قان ــا ب وجــود دارد ام
مــی  محســوب  تخلــف  صنفــی،  نظــام 

ــود. ش
ــح  ــه نــص صری ــا اشــاره ب ــی ب ــدرت اهلل قدرت ق
قانــون در ایــن مــاده، اظهــار داشــت: در قانــون 
ــر از  ــغلی غی ــه ش ــتغال ب ــه اش ــده اســت ک آم
ــوع  ــده، ممن ــد ش ــب قی ــه کس ــه در پروان آنچ
اســت لیکــن کســبه بایــد تنهــا در زمینــه 
ــر  ــت داشــته باشــند ودر غی شــغلی خــود فعالی
ایــن صــورت بــر طبــق قانــون مــی تــوان بــا 

ــرد. ــورد ک ــا برخ آنه
ســطح  در  بخواهیــد  اگــر  افــزود:  وی 
ــری  ــوع را پیگی ــن موض ــران ای ــهرهای ای ش
ــد  ــوارد بیشــماری دســت خواهی ــه م ــد ب کنی
دهنــده  نشــان  امــر  ایــن  کــه  یافــت 

گســتردگی ایــن تخلــف اســت.
اصنــاف  بخــش  در  مســئول  مقــام  ایــن 
بــه  پاســخ  در  شــاهرود،  شهرســتان 
ایــن  بــا  قانونــی  برخوردهــای  نحــوه 
ــون  ــق قان ــر طب ــرد: ب ــح ک ــده، تصری پدی
ــه  ــبت ب ــبه نس ــی از کس ــد یک ــدا بای بت ا
تداخــل  زمینــه  در  دیگــری  تخلــف 
صنفــی، بــه اتحادیــه ذی ربــط طــرح 
ــه  ــورت اتحادی ــد و در آن ص ــکایت کن ش
شــخص  بــه  پیگیــری  طــی  مربوطــه 

متخلــف تذکــر مــی دهــد.
قدرتــی خاطرنشــان کــرد: در ایــن مرحلــه 

شــخص خاطــی تــا 15روز مهلــت دارد نســبت 
به رفــع تداخــل صنفــی خــود اقــدام کنــد 
ــات  ــه مکاتب ــورت اتحادی ــن ص ــر ای در غی
خــود را بــا اتــاق اصنــاف شهرســتان و 
عمومــی  اماکــن  بــر  نظــارت  ســازمان 

ــد. ــی کن ــاز م آغ
وی افــزود: اتــاق اصنــاف و ســازمان اماکــن 
ــه  ــز در صــورت عــدم توجــه فــرد خاطــی ب نی
ــی  ــورد قانون ــه برخ ــبت ب ــه نس ــرات اولی تذک

ــد. ــدام مــی کن ــف( اق )پلمــپ واحــد متخل

ــت  ــی عمومی ــل صنف ــده تداخ lپدی
دارد

ــاهرود  ــتان ش ــاف شهرس ــاق اصن ــس ات رئی
ــا  ــرا ت ــه »چ ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب در پاس
ــا تداخــل صنفــی  ــه شــکل قاطــع ب ــون ب کن
برخــورد نشــده اســت«، گفــت: ایــن امــر بــه 
ــل  ــده تداخ ــتن پدی ــت داش ــطه عمومی واس

ــت. ــی اس صنف
قدرتــی بــا اشــاره بــه واحــد هــای صنفــی حاضر 

ــد کرد:  در روســتاها، تاکی
ــون بعضا مغازه  هم اکن

ــتایی نسبت  های روس
به فروش ابراز یراق، 
ــبزیجات  نان، میوه، س

و حتی دارو اقدام 
می کنند و این 

ــر ماهیت  پدیده بر اث
ــی آن منطقه و  اجتماع
ــده  کمبودها ایجاد ش

اســت لیکن با وجود 
ــح تا کنون  قانون صری

انجام  برخوردی 
است| نشده 

ــه  ــت ب ــاف و دول ــاق اصن ــرا ات ــزود: اخی وی اف
ــا  ــورد ب ــه برخ ــد ک ــی دارن ــر م ــمتی گام ب س
ــر  ــر از س ــار دیگ ــی یکب ــل صنف ــات تداخ تخلف
گرفتــه شــود و ایــن امــر در قوانیــن جدیــد نیــز 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تاکی م

lبرخــورد هــا بــا تخلفــات صنفــی در 
شــاهرود شــدت مــی یابــد

ــل  ــه تداخ ــان اینک ــا بی ــئول ب ــام مس ــن مق ای
ــی  ــام م ــی انج ــاز مال ــاس نی ــر اس ــی ب صنف
ــراد  ــی اف ــفانه برخ ــت: متاس ــار داش ــود، اظه ش
بــدون آگاهــی وارد بــازار کار مــی شــوند و پــس 
ــه  ــور ب ــی مجب ــدم توانای ــت ع ــه عل ــی ب از مدت
ــه  ــد هزین ــا بتوانن تداخــل صنفــی مــی شــوند ت

ــد. ــران کنن ــود را جب ــواده خ ــی خان ــای زندگ ه
ــاق  ــون ات ــم اکن ــرد: ه ــی خاطرنشــان ک قدرت
ــای  ــرای اعط ــگان ب ــورت رای ــه ص ــاف ب اصن
مشــاوره بــرای جوانــان جویــای کار و خواهــان 
ــدام کــرده اســت لیکــن  ــازار آزاد اق ــه ب ورود ب
عاقمنــدان مــی تواننــد بــه ایــن دوره 
ــغل  ــاره ش ــه و درب ــاوره ای مراجع ــای مش ه
خــود، بایــد هــا و نبایــد هــا و همچنیــن 
ریســک ســرمایه گــذاری اطاعــات مفیــدی 

ــد ــب کنن را کس
وی در خاتمــه افــزود: امــا در مجمــوع مــی 
ــی در  ــل صنف ــا تداخ ــورد ب ــت برخ ــوان گف ت
ــا زمانــی  آینــده شــدت خواهــد گرفــت لیکــن ت
کــه بســتر هــا فراهــم نشــود نمــی تــوان انتظــار 
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چهارپاهای نفت کش در مرزهای سیستان و بلوچستان

مشکهای شیر با سوخت پر می شود

قاچاق سوخت از ایران به کشورهای همسایه تجارت پرسودی 
است که حتی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش بهای 
سوخت هم نتوانست آن را کنترل کند و روز به روز شاهد توسعه 

آن در سیستان و بلوچستان هستیم.
میالد جهان تاب

بــا تفــاوت ارزش واحــد پــول ملــی با کشــورهای 
ــدی  ــوخت فراین ــاق س ــان قاچ ــه، همچن منطق
اقتصــادی بــه حســاب مــی آیــد. کارشناســان یکی 
از دالیــل ادامــه دار بــودن رونــد قاچــاق ســوخت به 
کشــورهای همســایه را یارانــه ای مــی داننــد کــه 

دولــت بــه ســوخت پرداخــت مــی کنــد.
مرزهــای گســترده ایــران کنتــرل ورود و خــروج 
کاالی قاچــاق را بــه شــدت دشــوار کــرده 
اســت، نمــی تــوان بــه دور ایــران دیــوار کشــید 
و نیروهــای نظامــی و انتظامی هم تــوان کنترل کامل 
ایــن همــه مــرز را ندارند، ســوختی هم کــه دولت بــه آن 
یارانــه مــی دهد انگیــزه متخلفــان را بــرای قاچــاق آن به 

خــارج از کشــور دو چنــدان مــی کند.

lجــوالن قاچاقچیــان ســوخت در 
سیســتان و بلوچســتان

ــن روزهــا محورهــای سیســتان و بلوچســتان  ای
ــی را  ــای وانت ــوب آن خودروه ــژه در جن ــه وی ب
ــاش  ــرار مع ــرای ام ــه ب ــد ک ــی کنی ــاهده م مش
در قالــب حمــل کننــده مــواد ســوختی خطرهای 
ــم مــی  ــرای مــردم اســتان رق ــی شــماری را ب ب
زننــد و بــرای در آوردن لقمــه نانــی، مــرگ، 
ناامنــی و تــرس را بــه دیگــران هدیــه مــی دهنــد.
ــای  ــا و پژوه ــت ه ــا و وان ــن جــوالن تویوتاه ای
ــت  ــی اس ــتان در حال ــای اس ــواری در محوره س
کــه دســت انــدرکاران اصلــی و مافیــای ســوخت 
قاچــاق خــارج از مرزهای سیســتان و بلوچســتان 
ــاون  ــه مع ــه گفت ــد و ب ــته ان ــی نشس ــه راحت ب
امنیتــی اســتاندار سیســتان و بلوچســتان درآمــد 
200 میلیــارد تومانــی ماهیانــه از قاچــاق ســوخت 

ــد. ــه جیــب مــی زنن را ب
ــه،  ــری ابیان ــن قدی ــر محمدحس ــه دکت ــه گفت ب
کارشــناس عالــی مدیریــت اســتراتژیک در حالی 
ــت  ــه نف ــت عرض ــت قیم ــم گرف ــت تصمی دول
ــان  ــه 150 توم ســفید در داخــل کشــور را از 100 ب
ــت  ــکه نف ــر بش ــای ه ــی به ــد، یعن ــش ده افزای
ســفید را از 5.5 بــه 8 دالر برســاند کــه بهای جهانی 

ــود. نفــت ســفید در محــل عرضــه 160 دالر ب
وی در آخریــن اظهــار نظــرش در خصــوص 
ــای  ــه مزای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوخت ب ــاق س قاچ
اقتصــادی قاچــاق ســوخت بیــش از مــواد مخــدر 
ــه همــه  ــران ب ــد: ســوخت ای ــان مــی کن اســت، بی
کشــورهای همســایه از جملــه عربســتان، امــارات و 
کشــورهای جنــوب شــرقی ایــران قاچــاق می شــود.
ــتراتژیک  ــت اس ــی مدیری ــناس عال ــن کارش ای
بیــان کــرد: دولــت بابــت قاچــاق ســوخت ایــران 
ــن  ــه پاکســتان و افغانســتان معــادل 100 ت ب
ــی  ــن در حال ــد. ای ــی ده ــه م ــا یاران ط
ــادن  ــا از مع ــاالنه ط ــد س ــه تولی ــت ک اس

ــت. ــن اس ــادل دو ت ــور مع کش

ــه  ــاالنه ب ــد: س ــی کن ــوان م ــه عن ــری ابیان قدی
ــاق  ــا قاچ ــور ب ــای کش ــرن ط ــم ق ــدازه نی ان
ــه و  ــتان یاران ــتان و افغانس ــه پاکس ــوخت ب س
ســرمایه از دســت خــارج مــی شــود، ایــن یــک 

ــت. ــزرگ اس ــت ب حماق
ــه  ــردم در زمین ــای م ــه باوره ــاره ب ــا اش وی ب
افزایــش قیمــت کاال بــه دلیــل رشــد نــرخ 
ــی  ــردم تصــور م ــد: م ــی کن ــد م ســوخت، تاکی
ــر  ــرا فقیرت ــوخت فق ــدن س ــران ش ــا گ ــد ب کنن
شــده و زیــر دســت و پــای ثروتمنــدان لــه مــی 
شــوند. در نتیجــه طرفــدار عــدم افزایــش قیمــت 

ــتند. ــوخت هس س
ــه مــی گویــد: اگــر بــرای ســوخت  قدیــری ابیان
کمــاکان یارانــه بدهیــم، از ســهم فقــرا بــه 
ــول داده ایــم. ضمــن اینکــه زمینــه  برخوردارهــا پ
خــروج منابــع مالــی از کشــور را فراهــم کــرده ایــم.

lفعالیــت بیــش از ســه هــزار خــودرو 
در امــر قاچــاق ســوخت

ــش از  ــون بی ــود اکن ــای موج ــاس آماره ــر اس ب
ــوخت در  ــاق س ــر قاچ ــودرو در ام ــزار خ ــه ه س
جــاده هــای سیســتان و بلوچســتان کــه هــزار و 
260 کیلومتــر مــرز زمینی مشــترک با دو کشــور 
پاکســتان و افغانســتان و 340 کیلومتــر مــرز 
ــان  ــای عم ــا کشــورهای حاشــیه دری ــی ب دریای

ــد. ــردد دارن دارد، ت

قاچاقچیان سوخت که 
برای فرار از قانون و 

کاهش خطرات ناشی 
از دستگیری هر روز به 

دنبال شگردی تازه برای 
قاچاق سوخت هستند 

در این میان از حیواناتی 
هم چون االغ نیز برای 

حمل سوخت در مناطق 
کوهستانی استفاده می 

کنند|

خشکســالی هــای چنــد ســال گذشــته و افزایش 
نــرخ بیــکاری در شــهرهای مــرزی کــه بــه گفته 
نماینــدگان مــردم در مجلــس شــورای اســامی 
ــت،  ــیده اس ــد رس ــش از 40 درص ــه بی ــون ب اکن
بســیاری از مــردم ایــن منطقــه و روســتاییان را بر 
آن داشــته اســت تا در مشــک هایــی کــه روزگاری 
از شــیر درون آن کــره اســتخراج می شــد، ســوخت 

بریزنــد و بــه آن طــرف مــرز حمــل کنند.

از آنجــا کــه اســتفاده از گالــن هــای پاســتیکی 
بــرای قاچاقچیــان هنگام دســتگیری دردسرســاز 
ــبت  ــا نس ــداد آنه ــاس تع ــر اس ــود و ب ــی ش م
ــای  ــوی نیروه ــه از س ــه و صورتجلس ــه جریم ب
شــود،  مــی  اقــدام  تعزیراتــی  و  انتظامــی 
قاچاقچیــان را بــر آن داشــته تــا ســوخت قاچــاق 
را درون مشــک هــای پاســتیک جــای داده و بــا 
اســتفاده از خودروهــای ســواری بــرای دور ماندن 

ــد. ــه جــا کنن ــی جاب ــوران انتظام از چشــم مام
قاچاقچیــان هنــگام تعقیــب و گریــز بــا نیروهای 
انتظامــی مشــک هــای خــود را در امتــداد جــاده 
ــاره و ســوخت هــای قاچــاق را روی جــاده  هــا پ
خالــی مــی کننــد تــا پــس از دســتگیری، مدرکی 
ــن  ــل از ای ــد غاف ــی نمان ــات جــرم باق ــرای اثب ب
ــرنگونی  ــب س ــاده موج ــدن ج ــده ش ــه لغزن ک

بســیاری از خودروهــای ســواری مــی شــود.
ــتیکی  ــای پاس ــک ه ــتفاده از مش ــد اس ترفن
بــرای مــردم اســتان و نیروهــای انتظامــی 
ــرا بســیاری  ــی نیســت زی ــب و پنهان شــیوه غری
از فروشــندگان مــواد پاســتیکی در ســطح شــهر 
زاهــدان و ســراوان فــروش مشــک را بــرای 
قاچــاق ســوخت در مغــازه خــود تبلیــغ مــی کنند 
و در تهیــه اســباب و لــوازم ســوخت، قاچاقچیــان 

ــد. ــی کنن ــی م را همراه
ــون  ــرار از قان ــرای ف ــان ســوخت کــه ب قاچاقچی
ــر  ــتگیری ه ــی از دس ــرات ناش ــش خط و کاه
ــاق  ــرای قاچ ــازه ب ــگردی ت ــال ش ــه دنب روز ب
ســوخت هســتند در ایــن میــان از حیواناتــی هــم 
چــون االغ نیــز بــرای حمــل ســوخت در مناطــق 

ــد. کوهســتانی اســتفاده مــی کنن
ــان از قیمــت  ــل قیمــت چهارپای ــن دلی ــه همی ب
ــبقت  ــی س ــت داخل ــای وان ــودرو ه ــی خ برخ
ــد و  ــز خری ــان نی ــون توم ــا 12 میلی ــه و ت گرفت

ــود. ــی ش ــروش م ف
یکــی از راننــدگان در ســراوان، در ایــن بــاره مــی 
گویــد: خودروهــای حامــل ســوخت قاچــاق بــه 
ــای ده  ــروه ه ــب گ ــی و در قال ــورت کاروان ص
تــا 15 خــودرو در جــاده هــای اســتان حرکــت 
مــی کننــد و حتــی بــرای مشــغول کــردن پلیــس 
بــه تصادفــات ســاختگی بــا دیگــر خودروها دســت 
مــی زننــد تــا راه را بــرای دیگــر قاچاقچیــان هموار 

. کنند
ــدگان  ــد: رانن ــی افزای ــر م ــین ب ــد حس محم
ــچ  ــاق هی ــوخت قاچ ــل س ــای حام ــودرو ه خ
ــرای  ــی ب ــد و حت ــون ندارن ــه ای از قان واهم
فــرار از دام پلیــس گالــن هــای ســوخت را بــه 
ــا ایجــاد  ــا ب وســط جــاده پرتــاب مــی کننــد ت
لغزندگــی موجــب انحــراف و بازدارندگــی خودرو 
هــای پلیــس از ادامــه تعقیــب شــوند حتــی آنهــا 
ــزوز خــودرو  ــل در اگ ــق ســوخت گازوئی ــا تزری ب

ــا  ــاده ه ــود در ج ــر خ ــت س ــری از دود در پش اب
ــرای  ــود ب ــوای دود آل ــا از ه ــد ت ــی کنن ــاد م ایج

فــرار بهــره بگیرنــد.

l 200میلیــارد تومــان ثروت بــادآورده 
مافیــای قاچاق ســوخت در این اســتان 

است
معاون امنیتــی و انتظامی سیســتان و بلوچســتان 
قاچــاق را یــک معضــل مهــم بــرای سیســتان و 
بلوچســتان دانســت و گفــت: تقریبــا هر مــاه 200 
میلیــارد تومــان ثــروت بــادآورده مافیــای قاچــاق 
ــه  ــه وظیف ــت ک ــتان اس ــن اس ــوخت در ای س
ــا ایــن پدیــده برنامــه  ــه ب داریــم در زمینــه مقابل

هــای مختلفــی را اجــرا کنیــم.
علــی اصغــر میرشــکاری چنــدی قبــل در 
ــه  ــار داشــت: روزان ــگاران اظه ــا خبرن نشســت ب
میلیــون هــا لیتــر ســوخت از اســتان بــه صــورت 
قاچــاق خــارج مــی شــود کــه در تاشــیم تــا روز 
بــه روز آن را سیاســت هــای و تدبیرهــای انجــام 

ــم. ــده کاهــش دهی ش
ــی  ــین آالت ــام ماش ــذاری تم ــزود: کدگ وی اف
ــروش  ــد، ف ــی کنن ــردد م ــتان ت ــل اس ــه داخ ک
ــا قیمــت شــناور در مرزهــای رســمی  ســوخت ب
بیــن المللــی، ســاماندهی ســاکنان مــرزی بــرای 
فروش ســوخت بــا قیمت مصــوب، فروش رســمی 
ســوخت در بازارچــه هــای مــرزی توســط وزارت نفت 
از مهمتریــن اقدامــات در دســتور کار شــورای تامیــن 
اســتان بــرای مبــارزه بــا قاچــاق ســوخت اســت  کــه 

تاثیــرش را بــر جــای گذاشــته اســت.
معــاون امنیتــی و انتظامــی اســتانداری سیســتان 
ــرح  ــتای ط ــون در راس ــزود: اکن ــتان اف و بلوچس
ــه  ــر روی کلی ــی اس ب ــی پ ــب چ ــش، نص پای
ــی  ــتان اجرای ــوز در اس ــل س ــای گازویی خودروه
شــده تــا میــزان تــردد آنــان و ســوخت مصرفــی 

ســنجیده شــود.
وی یــاد آور شــد: در مــاه اول اجــرای ایــن طــرح، 
ــچ  ــوز هی ــل س ــای گازویی ــد خودروه 60 درص
ــه  ــه روزان ــی ک ــتند در حال ــی نداش ــه حرکت گون
ــود را  ــل خ ــهمیه گازویی ــر س ــی 200 لیت 150 ال

ــد. ــی کردن مصــرف م
وی گفــت: بازگشــت اعتمــاد اجتماعــی، مقابلــه 
ــا نابرابــری هــا و ناهنجــاری هــای اجتماعــی،  ب
توجــه بــه وحــدت، هــم افزایــی و همدلــی 
اعضــای شــورای تامیــن، فعــال ســازی کمیتــه 
ــه جــای  هــای تخصصــی، شایســته ســاالری ب
قــوم ســاالری، پرهیــز از اقدامــات افــراط گرایانه 
و نــرم افــزاری کــردن امنیــت از مهمتریــن 
سیاســت های امنیتی در سیســتان و بلوچستان بحساب 
مــی آیــد کــه در زمینــه مبــارزه بــا قاچاق ســوخت نیــز این 

سیاســت در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.

اقتصاد ایـــران

 ماه
سفند
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ــم قاچــاق  ــال جرای ــارد ری l 105 میلی
ــتان کاال و ارز اس

ــتان  ــتاندار سیس ــی اس ــی انتظام ــاون امنیت مع
و بلوچســتان افــزود: بــر اســاس اعــام 
تعزیــرات حکومتــی اســتان امســال 105 
و  هــزار   295 و  میلیــون   959 و  میلیــارد 
ــی از  ــای ناش ــه ه ــول جریم ــال وص 636 ری

قاچــاق کاال و ارز بــوده اســت.
وی ادامــه داد: در ایــن رابطــه چهــار هــزار و 163 
متهــم دســتگیر و دو هــزار و 690 پرونــده تخلف 
ــتان تشــکیل  ــی اس ــرات حکومت در شــعب تعزی

شــد.
اعــام  اســاس  بــر  گفــت:  میرشــکاری 
دادگســتری سیســتان و بلوچســتان در حــوزه 
قاچــاق کاال و ارز هــزار و 289 پرونــده وارد شــعب 
دادگســتری و هــزار و 376 پرونــده مختومه شــده 

ــت. اس

lعــده ای ســودجو مانــع اجــرای 
ــا  ــه ب ــام در راه مقابل ــای نظ ــرح ه ط

ــتند ــوخت هس ــاق س قاچ
ــورای  ــس ش ــتان در مجل ــردم سیس ــده م نماین
اســامی گفــت: عــده ای ســودجو کــه از درآمــد 
ــه  هــای قاچــاق ســوخت ســودهای کانــی را ب
ــا  ــرح ه ــرای ط ــع از اج ــد مان ــت آورده ان دس
ــتای  ــام در راس ــگیرانه نظ ــای پیش ــه ه و برنام

ــوند. ــی ش ــوخت م ــاق س ــر قاچ ــا ام ــارزه ب مب
ــورد  ــت: در م ــار داش ــینی اظه ــر حس ــید باق س
ــد  ــر، بای ــای دیگ ــوخت و کااله ــه س ــاق چ قاچ
ــد واردات کاالهــای  ــف آن در بع ــاد مختل ــه ابع ب
قاچــاق و صــادرات ســوخت از مرزهــای اســتانی 
نگاهــی کاربــردی شــود چــرا کــه هــر دو ضــرر و 
زیــان اقتصــادی بســیاری بزرگــی را بــه کشــور 

ــد. ــی کن وارد م
ــه تفــاوت فاحــش مــواد  ــا توجــه ب وی افــزود: ب
ســوختی در درون کشــور بــا بیــرون کشــور کــه 
ایجــاد انگیــزه بســیار خوبــی بــرای ســودجویان 
ــرای  ــور ب ــای کش ــای ج ــرادی در ج ــت، اف اس
قاچــاق ســوخت از اســتان وسوســه مــی شــوند 

ــو ایــن رویکــرد هــا را گرفــت. کــه بایــد جل
ــه  ــود ک ــی ش ــاد م ــزه ایج ــن انگی ــفانه ای متاس
ــن  ــف از ای ــای مختل ــیوه ه ــه ش ــا ب ــی ه برخ
ســوخت یارانــه ای و قیمــت پاییــن بهره بــرداری 
مــی کننــد و بــه صــورت قاچــاق خــارج کــرده و 
ســود چشــمگیری را خــارج از چرخــه اقتصــادی 

کشــور تصاحــب مــی کننــد.
ــان  ــس بی ــی مجل ــت مل عضــو کمیســیون امنی
ــزه ایجــاد مــی شــود  ــن انگی کــرد: متاســفانه ای
کــه برخــی هــا بــه شــیوه هــای مختلــف از ایــن 
ســوخت یارانــه ای و قیمــت پاییــن بهره بــرداری 
مــی کننــد و بــه صــورت قاچــاق خــارج کــرده و 
ســود چشــمگیری را خــارج از چرخــه اقتصــادی 

کشــور تصاحــب مــی کننــد.
ــرای  ــت ب ــه دول ــه ک ــد: هزین ــاد آور ش وی ی
ــیار  ــد بس ــی کن ــت م ــوخت پرداخ ــن س تامی
ــردم  ــار م ــه در اختی ــت ک ــی اس ــر از قیمت باالت
قــرار مــی دهــد کــه ایــن تفــاوت قیمــت ضــرر 
ــف  ــاد مختل ــادی را در ابع ــادی زی ــان اقتص و زی
اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی بــه اســتان وارد 

ــت. ــرده اس ک
ــه  ــه ب ــردی ک ــیاری از اف ــرد: بس ــد ک وی تاکی
ــد، اقــدام  نوعــی در قاچــاق ســوخت دســت دارن
ــد  ــواد مخــدر و اســلحه هــم مــی زنن قاچــاق م

کــه از ایــن بعــد نیــز چالــش هــای اجتماعــی و 
امنیتــی بســیاری را بــرای مردمــان ایــن خطه در 

ــی داشــته اســت. پ
وی اضافــه کــرد: بــرای مقابلــه بــا قاچــاق دولت 
ــرآورده  ــه ف ــه ارای ــی را در زمین ــت های محدودی
ــرده  ــال ک ــتان اعم ــی و گازی در اس ــای نفت ه
اســت کــه بیشــتری آســیب ایــن طــرح را مــردم 

ــد گاز  ــط در بع ــد چــرا کــه فق متحمــل شــده ان
ــز  ــهری نی ــد گاز ش ــتان فاق ــای اس ــردم تنه م
ــه  ــع ک ــی مای ــن کپســولی 11 کیلوی ــرای تامی ب
توســط ســودجویان قاچــاق مــی شــوند، مشــکل 

ــد. دارن
ــورای  ــس ش ــتان در مجل ــردم سیس ــده م نماین
اســامی بیــان کــرد: ایــن محدودیــت هــا 
فشــارهایی را بــر مــردم ایجــاد کــرده اســت کــه 
ــا مشــکل  ــه خــود ب ــاز روزان ــن نی ــی در تامی حت
مواجــه بــوده، چــرا کــه نظــام بــرای مقابلــه تنها 
راهــکار محدودیــت را در نظــر گرفته اســت که از 
دیــد مــن ایــن اشــتباه اســت بایــد بــرای مقابله با 
قاچــاق ســوخت مطالعــات جامعــه شناســانه ای 

ــزاری. ــگاه ســخت اف ــه ن داشــت ن

اجرای این طرح ها، 
کمبود و مشکالت را برای 

مردم در بر داشته است، 
چرا که می خواهیم 
از قاچاق جلوگیری 

کنیم اما اقدامات و سو  
استفاده قاچاقچیان 

دولت را مجبور کرده 
که محدودیت هایی را 

اعمال کند که نهایتا فشار 
به مردم می آید|

lاعمــال محدودیتهــای عرضــه بــازار 
ســیاه ســوخت ایجــاد مــی کنــد

وی بــا اشــاره بــه اثــرات ســو ایــن محدودیــت ها 
افــزود: از ســویی بــا اعمــال محدودیــت هــا بــازار 
ــی و گاز در اســتان  ــرآورده هــای نفت کاذب آزاد ف
ایجــاد مــی شــود کــه بعضــا مــردم مجبــور انــد 
بــرای تامیــن نیــاز خــود یــک کپســول گاز مایــع 
را بــه قیمــت چنــد برابــر بیشــتر از قیمــت واقعی 

تهیــه کننــد.
ــورای  ــس ش ــتان در مجل ــردم سیس ــده م نماین
ــه  ــز ب ــت و گاز نی ــد نف ــت: در بع ــامی گف اس
ــا قاچــاق محدودیــت هایــی را  ــه ب منظــور مقابل
بــرای ماشــین هــا ســنگین قائــل شــده انــد، در 

خیلــی از نقــاط کشــور  جــی پــی اس نیســت اما 
در اســتان های مــرزی بایــد بــر روی خودروهای 
ــی اس نصــب شــود کــه خــود  ســنگین جــی پ
ایــن نیــز هزینــه ای ســو را بــه فعــاالن راه 

ــد. ــی کن ــل م تحمی
وی بــا تشــریح پیامدهــای شــوم قاچــاق 
ســوخت در سیســتان و بلوچســتان تاکیــد کــرد: 

ــیاری  ــی بس ــات منف ــوخت طبع ــان س قاچاقچی
ــر مــردم و فعــاالن اقتصــادی تحمیــل مــی  را ب
کننــد، ایــن در حالــی اســت کــه بــه راحتــی مــی 
تــوان بــا ارایــه یــک برنامــه کاربــردی و نظــارت 
ــر اجــرای آن، از در آمــد مــواد ســوختی شــاهد  ب
رونــق افتصــادی اســتان و ایجاد اشــتغال باشــیم.
ــاره  ــرزی اش ــوخت م ــروش س ــرح ف ــه ط وی ب
کــرد و گفــت: در راســتای ایــن طــرح در دولــت 
ــه ســبب  ــه ای اجرایــی شــد کــه ب قبلــی مصوب
ــرد،  ــی نب ــه جای ــح راه ب ــات صحی ــدم مطالع ع
ــع قاچــاق ســوخت  ــد مان ــود کــه بتوان طرحــی نب
شــود و از ســویی درآمــد مرزنشــین را افزایــش دهد.
حســینی بیــان کــرد: اجــرای ایــن طــرح طــی چند 
ــراوان و  ــای س ــتان ه ــرای شهرس ــر ب ــال اخی س
هیرمنــد در دســتور کار دولــت و نظــام قــرار گرفــت 
مطالعات بســیار خوبــی انجــام گرفت اما متاســفانه 
ــرح  ــه ط ــت ک ــی در کار اس ــت های ــاهدیم دس ش
ســوخت مرزنشــینان اجرایی نشــود تــا شــرایط برای 
قاچــاق ســوخت فراهــم باشــد و گــر نــه دلیــل نــدارد 
طرحــی کــه از ســوی وزارت نفــت و ســتاد مبــارزه بــا 

قاچــاق کاالو ارز مصــوب شــده اجــرای نشــود.
وی تاکیــد کــرد: علی رغــم پیگیری هــا مختلف و 
موافقت مســووالن در ســطح کشــور، اما متاســفانه 
در ســطح اســتان این امــر اجرایــی نمی شــود چندین 
بــار ایــن موضــوع را از مســووالن خواســته ام امــا تــا 

کنون جــواب قانــع کننــده را دریافت نکــردم.
نماینــده مردم سیســتان افــزود: ایــن را باید بررســی 
کــرد کــه قاچــاق ســوخت چــه نفعــی بــرای برخی 
ــی  ــون اجرای ــن قان ــد ای هــا دارد کــه نمــی خواهن
ــی در  ــورت قانون ــه ص ــوخت ب ــد س ــود و در آم ش

ــعه  ــینان و توس ــی مرزنش ــن زندگ ــتای تامی راس
اســتان خــرج شــود.

lســوخت براســاس عملکــرد نــاوگان 
ــی  ــع م ــی توزی ــل عموم ــل و نق حم

ــود ش
ــتان  ــای سیس ــل وپایانه ه ــل ونق ــرکل حم مدی
و بلوچســتان در اخریــن اظهــار نظــرش در 
خصــوص ســوخت در ســایت ایــن اداره کل 
گفــت: طــرح تخصیــص ســوخت براســاس 
پیمایــش وعملکــرد نــاوگان حمــل و نقــل 
عمومــی از ابتــدای اردیبهشــت مــاه ســال 
آینــده همزمــان بــا سراســر کشــور در سیســتان 

ــد. ــد ش ــرا خواه ــتان اج و بلوچس
علــی خانقائــی اظهــار کــرد: در ایــن طــرح تعیین 
ــاوگان  ــوع ن ــه ن ــه ب ــا توج ــوخت ب ــهمیه س س
ــش  ــاس پیمای ــر اس ــوخت آن ب ــرف س و مص

محاســبه می شــود.
ــتان  ــای اس ــل و پایانه ه ــل ونق ــرکل حم  مدی
ــق  ــه طب ــان اینک ــا بی ــتان ب ــتان و بلوچس سیس
ــط در  ــرح فق ــن ط ــران، ای ــات وزی ــه هی مصوب
ــود،  ــرا می ش ــوز اج ــاوگان گازوییل س ــش ن بخ
ــال  ــت س ــه از اردیبهش ــن روش ک ــزود: در ای اف
آینــده اجرایــی مــی شــود، از متوســط پیمایــش 
ماهیانــه نــاوگان بــرای تعییــن ســوخت اســتفاده 
و درابتــدا طــرح بــه تمــام نــاوگان ســوخت اولیــه 

اختصــاص می یابــد.
وی تاکیــد کــرد: همــه مدیــران فنــی شــرکت ها 
نســبت بــه کنتــرل و همخوانــی شــماره پــاک 
ــه  ــا از ب ــدام ت ــمند آن اق ــاوگان و کارت هوش ن
وجــود آمــدن مشــکات بعــدی جلوگیــری شــود 
ــاوگان،  ــاک ن ــه پ ــه ب ــا توج ــوخت ب ــرا س زی
ــر اســاس پیمایــش  ــاوگان و ب کارت هوشــمند ن

ــود. ــز می ش ــر واری ــورد نظ ــه م ــیله نقلی وس
ــن  ــای ای ــه ویژگی ه ــاره ب ــن اش ــی ضم خانقائ
ــا  ــت: ب ــرای سیســتان و بلوچســتان گف طــرح ب
اجــرای این طرح نــاوگان فعــال از نــاوگان غیرفعال 
شناســایی شــده و محدودیت هایــی کــه در زمینــه 
اعطــای ســوخت به تمــام ناوگان در ســطح اســتان 
ــر  ــته و ب ــرح برداش ــن ط ــود در ای ــال می ش اعم
ــزی در کارت هــای ســوخت  اســاس ســوخت واری
ــود  ــر خ ــورد نظ ــای م ــاوگان در محل ه ــه ن هم
می تواننــد نســبت بــه ســوخت گیــری اقــدام کنند.

وی بیان کــرد: از اول اردیبهشــت ماه 94 طرح تخصیص 
ســوخت با توجه به سیســتم آنایــن و برخط بر اســاس 
پیمایــش از عملکرد نــاوگان با توجه بــه تعــداد بارنامه ها 
و صــورت وضعیــت هــای موجــود اســت کــه در مرحله 
دوم ایــن طــرح کــه از مهــر مــاه ســال 95 آغاز می شــود، 
تمــام نــاوگان بــه سیســتم مجهــز و دقیقــا بــر اســاس 
پیمایــش در ماه قبل، ســوخت مــاه بعد بــرای نــاوگان 

ــود. ــز می ش ــورد نظــر واری م

اقتصاد ایـــران
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قفل بی مهری بر بازارچه های مرزی خراسان جنوبی

تعطیلی ها ادامه دارد

در تمامی کشورهای جهان به مرزهای مشترک بین کشورها به عنوان فرصت نگاه می شود چرا که به اذعان 
کارشناسان نقاط مرزی معموال فرصت های اقتصادی مطلوبی هستند که با راه اندازی بازارچه های مرزی و 
رونق اقتصادی و بازرگانی می توانند نقش موثری در اقتصاد کشورها ایفا کنند. لذا به دلیل استفاده از ظرفیت 
مرزهای خراسان جنوبی دو بازارچه مرزی گلورده و یزدان در دهه ۷۰ در این استان راه اندازی شده است. حکیمه 

مصطفایی

بســته شــدن مرزهــا از ســوی افغانســتان ســبب 
ــی  ــان جنوب ــای تجــار خراس ــا فرصت ه ــده ت ش
ــی اســت کــه باوجــود  ــرود، ایــن درحال از بیــن ب
ــد  ــتان، رون ــه مســئوالن اس ــار ب ــای تج انتقاده

بی تفاوتی هــا همچنــان ادامــه دارد.
تــا پیــش از گشــایش بازارچه هــای مــرزی 
ــتان  ــن اس ــای ای ــر مرزه ــاق کاال ب ــایه قاچ س
ــه  ــدازی دو بازارچ ــه راه ان ــرد ک ــنگینی می ک س
ــزدان  ــان و ی ــتان درمی ــورده شهرس ــرزی گل م
شهرســتان زیرکــوه تاثیــرات خــود را بــر 
ــق  ــاکنان مناط ــت س ــن معیش ــتغال و تامی اش
مــرزی، کنتــرل قاچــاق کاال، افزایــش امنیــت 
ــی، افزایــش  مرزهــا و شــکوفایی اقتصــاد محل
بــر  روســتایی  و  مناطــق شــهری  رونــق 
ــا  ــت ام ــتان گذاش ــرزی اس ــای م محدوده ه
ــاد  ــا اقتص ــن بازارچه ه ــی ای ــا تعطیل ــروز ب ام
ــا  ــوه ب ــان و زیرک ــتان درمی ــی دو شهرس محل

ــت. ــده اس ــه ش ــش مواج چال
ــه در  ــی ک ــان جنوب ــرزی خراس ــای م بازارچه ه
ــه  ــوم را در زمین ــا س ــای اول ت ــته رتبه ه گذش
صــادرات داشــته اند امــروز بــا تعطیلــی از طــرف 
ــت.  ــت داده اس ــود را از دس ــق خ ــتان رون افغانس
ــه  ــا از جمل ــن بازارچه ه ــی  از ای ــت برخ سالهاس
ــر و  ــه دای ــتان سربیش ــرود شهرس ــه ماهی بازارچ
ــزدان  ــه ی ــال هســتند و برخــی دیگــر از جمل فع
شهرســتان زیرکــوه و گلــورده شهرســتان درمیان 
ــگان  ــگان لن ــود لن ــای تجــاری خ ــه فعالیت ه ب

ادامــه می دهنــد تــا اینکــه در یــک مــاه اخیــر بــه 
صــورت کلــی افغانســتان قفــل بی مهــری بــر در 

ــت. ــا زده اس ــن بازارچه ه ای
ــون  ــی تاکن ــان جنوب ــار خراس ــان تج ــه اذع ب
ــکات  ــل مش ــه ح ــتانی در زمین ــئوالن اس مس
ــد  ــام نداده ان ــی انج ــتان اقدام ــای اس بازارچه ه
ــه ســفر اســتاندار  و اگــر هــم گام اندکــی از جمل
ــا  ــاری ب ــال ج ــاه س ــی در تیرم ــان جنوب خراس
هــدف رونــق بازارچــه هــای اســتان بــه کشــور 
ــه نتیجــه ای  ــوز ب افغانســتان برداشــته شــده هن

ــت. ــیده اس نرس
ــئولین در  ــردن مس ــت ک ــت و آن دس ــن دس ای
خصــوص فعــال کــردن دائــم بازارچه هــای 
اســتان مــردم را کافــه و رنــج مهاجــرت را برای 
ــای  ــت. بازارچه ه ــته اس ــراه داش ــه هم ــا ب آنه
مــرزی یــزدان و گلــورده کــه اقتصاد مرزنشــینان 
خراســان جنوبــی را در گذشــته تامیــن می کردنــد 
ــر  ــه س ــابقه ب ــی س ــودی ب ــروز در رک ــا ام ام
ــی  ــان جنوب ــتاندار خراس ــد اس ــر چن ــد، ه می برن
وعــده حــل مشــکات ایــن بازارچــه را داده ولــی 
ــی  ــد مطلوب ــری در ح ــرعت پیگی ــر س ــه نظ ب
ــد پیگیــری مســئوالن  نیســت و نیــاز اســت رون

ــرد. ــرعت بیشــتری گی ــتان س ــی اس متول

گمــرک  افغانســتان  lبی مهــری 
ــرد ــل ک ــه تبدی ــه بازارچ ــزدان را ب ی
نماینــده مــردم شهرســتان های قایــن و زیرکــوه 

ــه  ــاره ب ــا اش ــامی ب ــورای اس ــس ش در مجل
مشــکات بازارچه هــای مــرزی خراســان جنوبی 
ــتانی  ــت های اس ــتای سیاس ــد در راس ــت: بای گف
ــان  ــور همجوارم ــا کش ــا ب ــی م ــاط بازرگان ارتب

ــد. ــش یاب ــتان افزای افغانس
جــواد هــروی بــا اشــاره بــه اینکــه کشــور 
ــترش  ــعه گس ــه توس ــل ب ــز مای ــتان نی افغانس
مبــادالت بازرگانــی اســت، افــزود: بایــد تــاش 
خــود در راســتای مجاب کــردن افغانســتان مبنی 
ــه کار  ــتان ب ــای اس ــردن بازارچه ه ــال ک ــر فع ب
بگیریــم تــا شــرایط مطلوب اقتصــادی در اســتان 

ــود. ــاد ش ایج
مشــکات بازارچه هــای اســتان از طریــق ســفیر 
ــه  ــون ب ــا تاکن ــده ام ــری ش ــتان پیگی افغانس

نتیجــه ای نرســیده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد مشــکات 
جنوبــی  خراســان  مــرزی  بازارچه هــای 
ــکات  ــت: مش ــرد، گف ــرار گی ــی ق ــورد ارزیاب م
بازارچه هــای اســتان از طریــق ســفیر افغانســتان 
پیگیــری شــده امــا تاکنــون بــه نتیجــه ای 

نرســیده اســت.
ــس  ــردم شهرســتان زیرکــوه در مجل ــده م نماین
ــه اینکــه بازارچــه  ــا اشــاره ب شــورای اســامی ب
مــرزی یــزدان طــی ســال های گذشــته از 
موقعیــت صادراتی بســیار مناســبی برخــودار بوده 
ــل  ــه دالی ــال حاضــر ب ــرد: در ح اســت، اظهارک
مختلــف ایــن بازارچــه تبدیــل بــه یــک منطقــه 

ــت. ــده اس ــادی ش ــف اقتص ــا ضعی کام
ــه  ــی بازارچ ــال معرف ــه دنب ــه داد: ب ــروی ادام ه
ــرا  ــرز رســمی هســتیم چ ــوان م ــه عن ــزدان ب ی
کــه بــا رونــق مجــدد، ایــن بازارچــه بــه منطقــه 
ــتغال زایی  ــل و در اش ــادی تبدی ــاری و اقتص تج
روســتائیان شهرســتان زیرکــوه تاثیرگــذار اســت.

ــوص  ــی در خص ــرد: پیگیری های ــوان ک وی عن
ــرک  ــه گم ــزدان ب ــه ی ــاره بازارچ ــدازی دوب راه ان
ــده  ــام ش ــه انج ــق وزارت خارج ــزدان از طری ی
کــه تاکنــون نظــرات مثبتــی دریافــت کرده ایــم 
ــا  ــن بازارچه ه ــریعتر ای ــه س ــت هرچ ــد اس و امی

ــه معبــر رســمی تبدیــل شــوند. ب
ــس  ــردم شهرســتان زیرکــوه در مجل ــده م نماین
شــورای اســامی اصــل مصوبــه بازارچــه یــزدان 
را گمــرک یــزدان دانســت و افــزود: ایــن گمــرک 
ــی  ــم رونق ــل ک ــه دلی ــته ب ــالیان گذش ــی س ط

ــه بازارچــه شــده اســت. صــادرات تبدیــل ب

ــی  ــر اصل ــه معب ــی س ــر معرف lپیگی
بــرای مبــادالت مــرزی خراســان 

ــتیم ــی هس جنوب
معــاون برنامه ریــزی و اشــتغال اســتانداری 
ــدن  ــته ش ــاز و بس ــرد: ب ــی اظهارک ــان جنوب خراس
بازارهــای خراســان جنوبی از طرف کشــور افغانســتان 
انجــام می شــود چرا که مســئوالن کشــور افغانســتان 

تنهــا مــرز ماهیــرود را بــه رســمیت می شناســند.
علــی رضایــی بــا بیــان اینکــه در قانــون 
ســاماندهی مبــادالت مــرزی، بازارچــه هــا یــک 
طرفــه تعریــف شــده اســت، افــزود: در خصــوص 
ــی  ــان جنوب ــای خراس ــردن بازارچه ه ــال ک فع
جلســات زیــادی بــا وزارتخانــه مربوطــه گذاشــته 
ــن  ــل ای ــرای ح ــا ب ــه بررســی های آنه ــده ک ش

ــده اســت. ــول انجامی ــه ط مشــکات ب
ــن هســتیم  ــال ای ــه دنب ــا ب ــرد: م ــوان ک وی عن
ــه دو  ــی ب ــه مرزهــای رســمی خراســان جنوب ک

ــرز رســمی برســد. ــی ســه م ال
معــاون برنامه ریــزی و اشــتغال اســتانداری 
خراســان جنوبــی بیــان کــرد: پیگیریــم تــا 
ــه عنــوان  بازارچــه یــزدان شهرســتان زیرکــوه ب
ــان  ــرزی خراس ــادالت م ــمی مب ــر دوم رس معب

ــود. ــی ش ــی معرف جنوب
همــه  راه انــدازی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بازارچه هــای اســتان دارای اهمیــت اســت، 
ــم کاال از  ــردن 10 قل ــال وارد ک ــه دنب ــزود: ب اف

هســتیم. اســتان  بازارچه هــای  طریــق 
معــاون برنامه ریــزی و اشــتغال اســتانداری 
خراســان جنوبــی گفــت: در ســال جــاری 
ــی  ــد خوب ــتان رش ــای اس ــادرات از بازارچه ه ص
مشــکات  نمی تــوان  روزه  یــک  و  داشــته 
ــرد. ــل ک ــتان را ح ــای اس صــادرات در بازارچه ه

lتعطیلــی یــک ماهــه بازارچه یــزدان 
و گلــورده خراســان جنوبــی

معــاون فنــی و امــور گمرکــی اداره کل گمــرکات 
ــا بیــان اینکــه هــم اکنــون در  خراســان جنوبــی ب
ــود  ــرزی وج ــه م ــار بازارچ ــی چه ــان جنوب خراس
دارد، افزود: بازارچــه گلــورده شهرســتان درمیان، 
یــزدان شهرســتان زیرکــوه، ماهیــرود شهرســتان 
ــدان از  ــتان نهبن ــه شهرس ــه و دوکوهان سربیش

ــت. ــا اس ــن بازارچه ه ــه ای جمل
علــی ظفرنیــا عنــوان کــرد: از طــرف جمهــوری 
ــان  ــه خراس ــار بازارچ ــر چه ــران ه ــامی ای اس
جنوبــی بــاز بــوده امــا کشــور افغانســتان 

اقتصاد ایـــران
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رســمیت  بــه  را  اســتان  بازارچه هــای 
. ســد نمی شنا

ــتان  ــه شهرس ــه دوکوهان ــزود: دو بازارچ وی اف
ــال  ــان فع ــرود سربیشــه همچن ــدان و ماهی نهبن
بــوده و واردات و صــادرات از ایــن بازارچه هــا 
بازارچــه گلــورده  امــا دو  انجــام می شــود، 
شهرســتان درمیــان و یــزدان شهرســتان زیرکوه 
مــورد بی مهــری کشــور افغانســتان قــرار گرفتــه 
و بــه صــورت مرتــب از طــرف کشــور افغانســتان 

بســته می شــود.
معــاون فنــی و امــور گمرکــی اداره کل گمــرکات 
اینکــه  خراســان جنوبــی بــا اشــاره بــه 
هــم اکنــون بازارچــه گلــورده شهرســتان 
زیرکــوه  شهرســتان  یــزدان  و  درمیــان 
ــته  ــاه گذش ــک م ــت: از ی ــت، گف ــته اس بس
ــته  ــتان بس ــرف افغانس ــا از ط ــن بازارچه ه ای

ــت. ــده اس ــاز نش ــوز ب ــده و هن ش
مــرزی  بازارچه هــای  مشــکات  ظفرنیــا 
خراســان جنوبــی را بــه دلیل مشــکات سیاســی 
در کشــور افغانســتان دانســت و گفت: در مجلس 
این کشــور وزیــر اقتصــاد و تجــارت رای نیــاورده 
اســت بــه همیــن دلیــل تجــارت ایــن کشــور بــا 
ــه  ــوان در زمین ــوده و نمی ت ــه ب ــکل مواج مش
حــل مشــکل بازارچه هــای اســتان رایزنــی 

ــرد. ک
وی بــا بیــان اینکــه در بازارچه هــای کشــور 
افغانســتان نیروهــای مرزبانــی ایــن کشــور 
مســتقر هســتند، گفــت: هــر زمــان کــه بــه ایــن 
افــراد از ســمت مقامــات بــاال دســتور داده شــود 

بازارچه هــای اســتان بــاز می شــود.

ــه  ــای اســتان ب lمشــکات بازارچه ه
ــوت خــود باقی  اســت ق

معــاون فنــی و امــور گمرکــی اداره کل گمــرکات 
خراســان جنوبــی عنــوان کــرد: در جریــان ســفر 
اســتاندار خراســان جنوبــی بــه کشــور افغانســتان 
در تیرمــاه ســال جــاری مشــکات بازارچه هــای 
ــور  ــراه کش ــتان ف ــی اس ــا وال ــتان ب ــرزی اس م
افغانســتان مطــرح شــد و بــه دلیــل اینکــه والــی 
ــراه  ــام در اســتان ف ــار ت ــن اســتان دچــار اختی ای
نیســت مشــکات بازارچه هــای اســتان بــه 

ــت. ــده اس ــود باقی مان ــوت خ ق
مشــکات  کــرد:  بیــان  ظفرنیــا 
ــق وزات  ــد از طری ــتان بای ــای اس بازارچه ه
امــور خارجــه جمهــوری اســامی ایــران 
افغانســتان پیگیــری شــود تــا  و کشــور 
ــیم. ــه برس ــه نتیج ــر ب ــه زودت ــم هرچ بتوانی
بازارچــه  اینکــه  بــه  ره  شــا ا بــا  وی 
بــه  نهبنــدان  شهرســتان  دوکوهانــه 
گفــت:  اســت،  فعــال  مســتمر  صــورت 
تجــار و بازرگانــان اســتان تمایلــی بــه 
صــادرات از ایــن بازارچــه ندارنــد چــرا 
جــاده  بــه  بازارچــه  ایــن  جــاده  کــه 

می شــود. وصــل  ماهیــرود  بازارچــه 
معــاون فنــی و امــور گمرکــی اداره کل گمــرکات 
خراســان جنوبــی با اشــاره بــه اینکــه بازارچه یــزدان 
شهرســتان زیرکــوه مــدت دو ســال اســت کــه مــورد 
ــه اســت،  ــرار گرفت ــتان ق ــور افغانس ــری کش بی مه
ــه  ــن بازارچ ــادرات در ای ــته ص ــال گذش ــت: س گف
نابســامان بــوده و در هشــت ماهه آخر ســال گذشــته 

تنهــا یــک مــاه فعــال بــوده اســت.
ــال  ــدای س ــاه ابت ــرد: در دو م ــه ک ــا اضاف ظفرنی
ــل  ــورت کام ــه ص ــه ب ــن بازارچ ــز ای ــاری نی ج

بســته  بــود و همچنیــن از تیرمــاه ســال جــاری 
ــن  ــال شــدن ای ــد فع ــه پیــش رون ــا ســه هفت ت

ــت. ــوده اس ــامان ب ــه نابس بازارچ

lصــادرات در بازارچه یــزدان و گلورده 
با رکــود مواجه شــده اســت

معــاون فنــی و امــور گمرکــی اداره کل گمرکات 
خراســان جنوبــی گفــت: در حــال حاضــر بازارچه 
ــاه  ــک م ــدت ی ــوه م ــتان زیرک ــزدان شهرس ی
بــوده کــه بــه صــورت کامل بســته شــده اســت.
ــه  ــادرات در بازارچ ــه ص ــان اینک ــا بی ــا ب ظفرنی
گلــورده شهرســتان درمیــان طــی 9 ماه گذشــته 
ــاه  ــا در بهمن م ــزود: ام ــت، اف ــته اس ــد داش رش
ــری  ــورد بی مه ــه م ــن بازارچ ــاری ای ــال ج س
افغانســتان قــرار گرفتــه و صــادرات در ایــن 

بازارچــه کاهــش چشــمگیری داشــته اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بازارچــه ماهیــرود 
در   88 ســال  از  سربیشــه  شهرســتان 
ــت،  ــده اس ــدازی ش ــی راه ان ــان جنوب خراس
ــه  ــزدان همیش ــورده و ی ــه گل ــت: بازارچ گف
ــه صــادرات  ــر در زمین جــزو 10 بازارچــه برت
ــدم  ــل ع ــه دلی ــون ب ــم اکن ــه ه ــد ک بوده ان
بــه رســیمت شــناختن کشــور افغانســتان 
بازارچه هــا از متوســط  ایــن  از  صــادرات 
ــن  ــده و ای ــر ش ــور پایین ت ــای کش بازارچه ه

بازارچه هــا بــا رکــود مواجــه شــده اند.
ــه  ــتان ب ــای اس ــکات بازارچه ه ــت مش عل
ــط  ــا توس ــن بازارچه ه ــاختن ای ــمیت نش رس

ــت. ــتان اس ــور افغانس کش
ظفرنیــا عنــوان کــرد: در مصوبــه راه انــدازی 
ــوان  ــه عن ــزدان ب ــه ی ــرود، بازارچ ــرک ماهی گم
ــون  ــه تاکن ــده ک ــی ش ــمی معرف ــرک رس گم

ــت. ــده اس ــی نش اجرای
معــاون فنــی و امــور گمرکــی اداره کل گمرکات 
ــت  ــادآور شــد: عل ــان ی ــی در پای خراســان جنوب
ــمیت  ــه رس ــتان ب ــای اس ــکات بازارچه ه مش
توســط کشــور  بازارچه هــا  ایــن  نشــاختن 

ــت. ــتان اس افغانس

lانباشــت کاالهــای تجــار در بازارچــه 
گلــورده

مدیــر بازارچــه مــرزی گلــورده شهرســتان 
درمیــان بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن بازارچــه مدت 
ــتان  ــور افغانس ــرف کش ــه از ط ــت ک 20 روز اس
بســته شــده اســت، گفــت: هــم اکنــون کاالهای 

ــن بازارچــه انباشــته شــده اســت. تجــار در ای
حســین کمیلــی بــا بیــان اینکــه بازارچــه مــرزی 
ــوم  ــا س ــام اول ت ــا 85 مق ــال 72 ت ــورده از س گل
ــت،  ــته اس ــور داش ــادرات در کش ــه ص را در زمین
گفــت: از ابتــدای ســال جــاری نیــز صــادرات در 

ایــن بازارچــه رشــد داشــته اســت.

بازارچه ماهیرود 
شهرستان سربیشه از سال 

۸۸ در خراسان جنوبی 
راه اندازی شده است. 

بازارچه گلورده و یزدان 
همیشه جزو 1۰ بازارچه 
برتر در زمینه صادرات 

بوده اند|

lبازارچه مرزی
وی عنــوان کــرد: ایــن بازارچــه از ســال 85 
تاکنــون بــه صــورت مســتمر از طــرف 
کشــور افغانســتان مــورد بی مهــری قــرار 
ــه طــوری کــه هــم اکنــون مــدت  ــه، ب گرفت
20 روز اســت کــه ایــن بازارچــه تعطیــل 

ــت. اس
مدیــر بازارچــه مــرزی گلــورده شهرســتان 
ــرزی  ــه م ــکل بازارچ ــن مش ــان مهمتری درمی
ــتقرار  ــدم اس ــان را ع ــتان درمی ــورده شهرس گل
بازارچــه  آن ســوی  در  افغانســتان  گمــرگ 
دانســت و گفــت: بــا رایزنی مســئوالن و اســتقرار 
ــن  مســئوالن گمــرک افغانســتان مشــکات ای

بازارچــه حــل می شــود.
گلــورده  بازارچــه  کــرد:  عنــوان  کمیلــی 
ایــن  در   72 ســال  از  درمیــان  شهرســتان 
ــال های  ــده و در س ــدازی ش ــتان راه ان شهرس
اولیــه خــود از نظــر صــادرات در کشــور 

اســت. بــوده  بی نظیــر 

lاقدامات مســئوالن در حل مشــکات 
ــوده  ــعار ب ــا ش ــزدان تنه ــه ی بازارچ

است
ــزدان  ــرزی ی ــه م ــه داران بازارچ ــده غرف نماین
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــز ب ــوه نی ــتان زیرک شهرس
ــوده  ــاه ب ــک م ــزدان مــدت ی ــرزی ی بازارچــه م
ــت،  ــده اس ــل ش ــی تعطی ــورت کل ــه ص ــه ب ک
گفــت: کاالهــای تجــار در ایــن بازارچه انباشــت 

ــت. ــده اس ش
اینکــه  از  انتقــاد  بــا  موهبتــی  محمــد 
ــوص  ــوری در خص ــتانی و کش ــئوالن اس مس
راه انــدازی مجــدد ایــن بازارچــه بســیار 
ضعیــف عمــل کرده انــد، گفــت: تاکنــون 
مجلــس  در  زیرکــوه  مــردم  نماینــده 
ــن  ــدازی ای ــرای راه ان ــادی ب ــای زی قول ه
بازارچــه بــه مــردم شهرســتان داده امــا 
ــده اســت. متاســفانه در حــد شــعار باقــی مان

وی افــزود: نماینــده مــردم ایــن شهرســتان قول 
ــان  ــا پای ــرک ت ــه گم ــه را ب ــن بازارچ ــل ای تبدی
ــن  ــی در ای ــوز اقدام ــه هن ــاری داده ک ــال ج س

خصــوص انجــام نشــده اســت.
ــزدان 180  ــان اینکــه بازارچــه ی ــا بی ــی ب موهبت
ــه  ــیندن افغانســتان فاصل ــا شــهر ش ــر ب کیلومت
ــود  ــل وج ــه دلی ــتان ب ــزود: در کشــور افغانس دارد، اف
ــق  ــا رون ــراوان ب ــت ف ــا جمعی ــاد ب ــتا های زی روس
مجــدد ایــن بازارچــه نــه تنهــا ســطح درآمــد مردم 
شهرســتان زیرکوه بلکــه درآمــد روســتائیان مرزی 

ــد. ــش می یاب ــز افزای افغانســتان نی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن بازارچــه در ســالیان 
گذشــته بــا 40 غرفــه فعــال بــوده اســت، افــزود: در 
حال حاضــر تنهــا چهارغرفه در ایــن بازارچــه فعال 
ــای  ــا هزینه ه ــن غرفه ه ــادرات در ای ــت و ص اس

ــد. ــن نمی کن ــه داران را تامی ــی غرف صادرات
موهبتــی عنــوان کــرد: هــم اکنــون کاالی تجار 
شهرســتان زیرکــوه از طریــق بازارچــه ماهیــرود 

شهرســتان سربیشــه صــادر می شــود.
وی یادآورشــد: از مســئوالن انتظــار داریــم تــا بــا 
توجــه بــه اینکــه شهرســتان زیرکــوه در منطقــه 
ــاش  ــام ت ــع شــده، تم ــی واق ــرزی و محروم م
خــود را بــرای رونــق ایــن بازارچــه بــه کار گیرند.
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بــه گرمســار کــه خــرداد 90  جــاده قــم 
بزرگ تریــن  اکنــون  بــود،  افتتــاح شــده 
آزادراه کشــور اســت کــه اســفند 93 بــه 

می رســد. بهره بــرداری 
ایــن پــروژه بــرای مدتــی رکــورددار وقــوع 
ــای  ــن جاده ه ــرگ مســافران در بی تصــادف و م
کشــور بــود. ایــن محــور کــه بــدون هماهنگــی 
ــن 92  ــود، از فروردی ــه ب ــایش یافت ــس گش پلی
ــار  ــرگ در انتظ ــاده م ــده ج ــا پرون ــد ت بســته ش

ــد. ــته بمان ــن بس ــای ایم روزه
اکنــون آن جــاده کــم عــرض و ناایمــن بــا 
آزادراه  بزرگ تریــن  بــه  دوپلــه ای  ارتقــای 
باکیفیــت کشــور تبدیــل شــده و دارای ســه الین 

ــت. ــت اس ــن برگش ــه الی ــت و س رف
ــاح شــد،  ــی کــه جــاده قــم - گرمســار افتت زمان
ــاد  ــردم ایج ــن م ــحالی در بی ــی از خوش موج
ــردم  ــد م ــه لبخن ــید ک ــی نکش ــا طول ــد ام ش

ــت. ــگ باخ رن
ــط  ــیاه بی خ ــار س ــون م ــه همچ ــاده ک ــن ج ای
و خــال در کویــر، مــدام جــان می گرفــت، از 
ــی  ــا و مخالفت های ــا و اگره ــا ام ــدا ب ــان ابت هم

ــود. ــراه ب هم
ــب،  ــی مناس ــانه خاک ــتن ش ــم، نداش ــرض ک ع
ــی،  ــنایی کاف ــتن روش ــی، نداش ــای غیرفن پیچ ه
ــود  ــراه، نب ــای هم ــف تلفن ه ــی ضعی ــن ده آنت

ــپ  ــس راه، پم ــگاه پلی ــون پاس ــی همچ امکانات
بنزیــن، پایگاه هــای امــدادی، مســجد و... از 
ــود. ــار ب ــم - گرمس ــاده ق ــکات ج ــه مش جمل

ــاده ای از  ــکات ج ــل مش ــه دلی ــور ب ــن مح ای
ــس راه  ــد پلی ــورد تائی ــک م ــت ترافی ــر امنی نظ
ــورد  ــر در م ــار نظ ــن اظه ــن اولی ــود، بنابرای نب
ایمنــی پــروژه قــم - گرمســار از ســوی فرمانــده 
ناجــا در حالــی مطــرح شــد کــه وی عــاوه بــر 
قبــول مزیت هــای احــداث ایــن جــاده از افتتــاح 
شــتاب زده ایــن پــروژه انتقــاد کــرد. ایــن گایــه 
ــده پلیــس راه  ــاد کــه فرمان ــاق افت ــی اتف در زمان
ــودن  ــن ب ــه نا ام ــبت ب ــش از آن نس ــور پی کش
ــود وزارت راه  ــه ب ایــن محــور هشــدار داده و گفت
بــدون هماهنگــی بــا پلیس نســبت به گشــایش 

ــدام کــرده اســت. ــن محــور اق ای

l طول مســیر آزادراه قــم - گرمســار را 
ــر  152 کیلومت

ــه روی  ــرگ ب ــاده م ــه ج ــال ک ــک س ــن ی در ای
مســافران بســته بود کارهــای عمرانــی زیادی شــد تا 
تــردد در ایــن جــاده بر ذائقه مســافران شــیرین شــود.
ــاح شــد،  ــی کــه جــاده قــم - گرمســار افتت زمان
ایــن محــور از نظــر رده بنــدی جاده هــا، پــس از 
ــن محــور در  ــا ای ــرار داشــت، ام جــاده فرعــی ق
حالــی روز چهارشــنبه 6 اســفند افتتــاح می شــود 

تلخ و شیرین جاده قم-گرمسار

افتتاح یک طرح توسط دو رئیس جمهور در قم

جاده ای که ۵ خرداد ۹۰ افتتاح شد به خطرناک ترین هدیه برای 
مسافران تبدیل شد. این جاده به دلیل مشکالت فنی و ایمنی، ده ها 
نفر را به کام مرگ برد و تعداد زیادی از مسافران در آتش شتاب 

در افتتاح آن سوختند. روح اهلل 
رمضانپور

کــه بــا ارتقــای دو پلــه ای )باالتــر از بزرگــراه( بــه 
بزرگ تریــن، باکیفیت تریــن و باظرفیت تریــن 

آزادراه کشــور تبدیــل شــده اســت.
بــه گفتــه مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان قم، 
محــور قــم - گرمســار کــه در قالــب جــاده اصلی 
افتتــاح شــده، از همــان ابتــدا معلــوم بــود کــه بــا 
توجــه بــه باالبــودن حجــم ترافیک، پاســخگوی 
ــوادث دلخــراش  ــن ح مســافران نیســت، بنابرای
زیــادی در ایــن جــاده رخ داد کــه کام مســافران را 

تلــخ کــرده اســت.
ــه  ــون ک ــت: اکن ــار داش ــتی اظه ــن بهش محس
ــه،  ــا یافت ــه آزادراه ارتق ــار ب ــم - گرمس ــور ق مح
مســافران می تواننــد بــا ایمنــی و اطمینــان 

ــد. ــردد کنن ــیر ت ــن مس ــتر در ای بیش
ــار را 152  ــم - گرمس ــیر آزادراه ق ــول مس وی ط
ــن  ــه الی ــه دارای س ــرد ک ــام ک ــر اع کیلومت

ــت. ــت اس ــن برگش ــه الی ــت و س رف
بهشــتی در مــورد تامیــن امکانــات مــورد نیــاز در 
ایــن محــور اظهــار کــرد: تمامــی امکانــات مــورد 
ــات  ــتگاه های خدم ــتقرار دس ــه اس ــاز از جمل نی
رســان و ســاختمان پلیــس راه در ایــن آزادراه 

پیــش بینــی شــده اســت.
ــه  ــک راهدارخان ــت: در صــدد هســتیم ی وی گف
مجهــز چندمنظــوره در ایــن آزادراه ایجــاد کنیــم 
ــش  ــس، آت ــر، اورژان ــال احم ــگاه ه ــه پای ک
ــه  ــم ب ــار ه ــد در کن ــس راه بتوانن ــانی و پلی نش
ــده  ــد و از پراکن ــانی کنن ــات رس ــافران خدم مس

ــود. ــری ش کاری جلوگی
بــه گفتــه مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان قــم 
ــه  ــی از جمل ــوارد ایمن ــن آزادراه م ــاخت ای در س
نصــب گاردیــل و تابلــو عائــم رانندگی، خط کشــی 
و نصــب دوربین هــای نظارتــی رعایــت شــده اســت.

ســاخت ایســتگاه دریافــت عوارضــی در کیلومتــر 
ــت  ــی اس ــر از اقدامات ــی دیگ ــن آزادراه یک 35 ای
کــه انجــام شــده و پــس از بهــره بــرداری آزاد راه، 
نــرخ عــوارض ایــن محــور اعــام خواهــد شــد.

وی گفــت: ایــن آزادراه بــه عنــوان تقویت کننــده 
اصلــي کریــدور مرکــزی حمــل و نقــل کشــور، 
ــه  ــور را ب ــوب کش ــي و جن ــوب غرب ــرب، جن غ
شــرق متصــل و زمــان ســفر را بــرای خودروهای 
ــه و  ــاعت و 30 دقیق ــک س ــبک، ی ــوری س عب
بــرای خودروهــای ســنگین دو ســاعت و 30 

دقیقــه کوتاه تــر می کنــد.
بهشــتی ابراز امیــدواری کــرد کــه پــس از افتتاح 
آزادراه قــم - گرمســار، عملیــات اجرایــی 
ــا  ــرم ت ــراه ح ــات بزرگ ــایر قطع ــاخت س س
حــرم بــا بهره منــدی از ظرفیــت بخــش 

ــود. ــاز ش ــی آغ خصوص
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چهارسال انتظار برای رسمی شدن مرزسیرانبند بانه در کردستان

طرف عراقی مخالف است

استان کردستان با کشور عراق بیش از ۲۳۰ کیلومتر مرز مشترک دارد و به همین دلیل مبادالت مرزی بین دو طرف از گذشته های دور سابقه داشته و 
کردستان در شرایط مختلفی شریک خوبی برای طرف عراقی بوده است.

آرمان نصراللهی

ــم  ــامی و علیرغ ــاب اس ــروزی انق ــد از پی بع
وجــود جنــگ تحمیلــی و نــا امنــی هــای ایجــاد 
ــاب  ــد انق ــای ض ــک ه ــوی گروه ــده از س ش
ــن مــردم کردســتان  ــادل مــرزی بی ــاز هــم تب ب
ــراق  ــتان ع ــین کردس ــق کردنش ــردم مناط و م

ــرد. ــدا ک ــه پی ــان ادام همچن
ــردم  ــن م ــاط بی ــه ارتب ــی دیرین ــابقه و تاریخ س
ــراق  ــین ع ــق کردنش ــران و مناط ــتان ای کردس
بــه نحــوی اســت کــه حتــی مســائل ازدواج بین 
ــده  ــود آم ــه وج ــز ب ــای دو طــرف نی ــواده ه خان
ــل  ــی قاب ــاط و نزدیک ــل ارتب ــن دلی ــه همی و ب

ــده اســت. ــاد ش ــن بخــش ایج ــی در ای توجه
ــت  ــرای فعالی ــمی ب ــای رس ــه ه ــود بازارچ وج
هــای اقتصــادی در مــرز از ســالهای بعــد از 
ــی در اســتان کردســتان در دســتور  ــگ تحمیل جن
ــای  ــت ه ــه ظرفی ــه ب ــا توج ــت و ب ــرار گرف کار ق
موجــود در شهرســتان هــای مریــوان، بانــه و ســقز 
ســه معبــر مــرزی بــا مشــکات و نارســایی هــای 
مختلفــی در ایــن حــوزه هــا فعالیــت مــی کردنــد.

در جریــان دور اول ســفر هیئــت دولــت بــه 
ــدن  ــمی ش ــال 85 رس ــتان در س ــتان کردس اس
مــرز باشــماق در مریــوان بــه تصویــب رســید و 
بعــد از گذشــت حــدود دو ســال بازارچــه باشــماق 
بــه مــرز رســمی ارتقــاء یافــت و تنهــا یک ســال 
ــت کاال از  ــوز ترانزی ــز مج ــم نی ــن مه ــد از ای بع

ــوان صــادر شــد. ــرز باشــماق مری م

ــه رســمی  ــج ســال مصوب lبعــد از پن
ــی نشــده  ــرز باشــماق اجرای شــدن م

ست ا
ــر و  ــال اخی ــت س ــول هش ــه در ط ــد ک ــر چن ه
ــه از  ــورت گرفت ــات ص ــی اقدام ــم تمام علیرغ
ــان مــرز رســمی  ــران دولتــی همچن ســوی مدی
باشــماق مریــوان با مشــکات مختلفــی در حوزه 
زیرســاخت دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد ولــی 
امــروز حــدود یــک چهــارم از صــادرات کاال بــه 
ــوان  ــق مــرز باشــماق مری کشــور عــراق از طری

ــرد. ــی گی صــورت م

رســمی شــدن مــرز ســیرانبد در شهرســتان بانــه 
ــتان  ــه اس ــم ب ــت ده ــفر دول ــان س ــز در جری نی
ــب  ــه تصوی ــمی ب ــورت رس ــه ص ــتان ب کردس
رســید ولــی در حالــی کــه حدود پنــج ســال از این 
مصوبــه مــی گــذرد بــه دلیــل وجــود مشــکات 
متعــدد بــه خصــوص عــدم پیگیــری بــرای جلب 
توافــق طــرف عراقــی بــرای رســمی کــردن ایــن 
مــرز تاکنــون این مهــم جنبــه اجرایــی و عملیاتی 

بــه خــود نگرفته اســت.
ــزی اســتاندار کردســتان  ــه ری ــاون برنام مع
مــرز  شــدن  رســمی  داشــت:  اظهــار 
ــرداری  ــره ب ــدف به ــا ه ــه ب ــیرانبند بان س
از ظرفیــت هــای اســتان کردســتان در 
ــت  ــورت گرف ــرزی ص ــادالت م ــوزه مب ح
چــرا کــه کردســتان بــه دلیــل داشــتن 
مــرز طوالنــی بــا کشــور عــراق مــی 
ــی  ــج خوب ــه نتای ــش ب ــن بخ ــد در ای توان

ــد. ــدا کن ــت پی دس
ارســان ازهــاری بیــان کــرد: خوشــبختانه 

در حــال حاضــر مــرز باشــماق مریــوان 
ظرفیــت هــای خوبــی در اختیــار دارد و 
ــوز  ــه مج ــورت گرفت ــای ص ــری ه ــا پیگی ب
ز  ا نیــز  نبند  ســیرا مــرز  شــدن  رســمی 
ــکان  ــن ام ی ــت صــادر شــد و ا ســوی دول
ــا  ــان ب ــه همزم ــود ک ــی ش ــث م ــز باع نی
بــرای  زمینــه  باشــماق،  مــرز  توســعه 
نیــز  بانــه  نبند  ســیرا مــرز  توســعه 

فراهــم شــود.

ــمی  ــتای رس ــی ادارات در راس lتمام
شــدن مــرز باشــماق مشــارکت کننــد

ــرای  ــا ب ــری ه ــه پیگی ــه ادام ــاره ب ــا اش وی ب
رفــع مشــکات و نارســایی هــای مــرز رســمی 
ــی رود  ــار م ــد: انتظ ــادآور ش ــه ی ــیرانبند بان س
ــئول  ــای مس ــازمان ه ــی ادارات و س ــه تمام ک
ــات و  ــریعتر امکان ــه س ــر چ ــرز ه ــوزه م در ح
زیرســاخت هــای الزم را بــرای ارتقــاء وضعیــت 

ــد. ــاماندهی کنن ــرز س ــی در م فعل
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اقتصاد ایـــران

معــاون برنامــه ریــزی اســتاندار کردســتان 
رســمی شــدن فعالیــت هــای اقتصــادی در 
ــرار داد  ــد ق ــورد تاکی ــتان را م ــن اس ــای ای مرزه
و گفــت: بهتریــن راهــکار بــرای مبــارزه عملــی 
بــا قاچــاق کاال اســتفاده از ظرفیــت هــای قانونی 
ــت در  ــک اولوی ــوان ی ــه عن ــد ب ــه بای ــت ک اس

ــرد. ــرار گی ــتور کار ق دس
اقدامــات صــورت  بانــه دربــاره  فرمانــدار 
ــت:  ــار داش ــیرانبند اظه ــه س ــه در بازارچ گرفت
ســاخت پایانــه موقــت در زمینــی بــا زیــر 
ــون  ــه 800 میلی ــا هزین ــر و ب ــای 460 مت بن
تومــان و انجــام عملیــات فیبــر نــوری و بــرق 
ــت پرســنل گمرکــی بخشــی از  کشــی و فعالی

ــت. ــوده اس ــات ب ــن اقدام ای

ــار  ــان در انتظ ــدار بانه:همچن lفرمان
ــتیم ــراق هس ــتان ع ــم کردس تصمی

راشــد عذیــری امتنــاع دولــت مرکــزی 
عــراق را اصلــی تریــن عامــل در عــدم 
ــه  ــرز بان ــدن م ــمی ش ــه رس ــق مصوب تحق
ــام  ــای انج ــا پیگیری ه ــت: ب ــت و گف دانس
ــول  ــراق ق ــتان ع ــم کردس ــت اقلی ــده دول ش
داده اســت کــه در آینــده مجــوز رســمی 
ــزی  ــت مرک ــه را از دول ــن بازارچ ــدن ای ش

ــد. ــت کن ــراق دریاف ع
در همیــن حــال نماینــده مــردم شهرســتان های 
ــز  ــه در مجلــس شــورای اســامی نی ســقز و بان
ــت:  ــیرانبند گف ــرز س ــت م ــوص وضعی در خص
رســمی شــدن مــرز ســیرانبند بانــه یکــی 
از انتظــارات جدی و بــه حــق مــردم ایــن 
ــت و  ــتان اس ــتان کردس ــتان و کل اس شهرس
ــی  ــه از تمام ــت ک ــل الزم اس ــن دلی ــه همی ب
ــعه  ــتای توس ــود در راس ــای موج ــت ه ظرفی

ــود. ــرداری ش ــره ب ــرز به ــن م ای
محســن بیگلــری گفــت: انتظــار مــی رود کــه 
ــطح  ــه در س ــورت گرفت ــای ص ــی ه ــا رایزن ب
اســتانی و ملــی هــر چــه ســریعتر زمینــه بــرای 
ــاز  ــه و آغ ــیرانبند بان ــرز س ــدن م ــمی ش رس
ــود. ــم ش ــاری در آن فراه ــای تج ــت ه فعالی
وی بــه ایجــاد منطقــه ویــژه اقتصــادی 
ــدون  ــت: ب ــرد و گف ــاره ک ــز اش ــه نی در بان
شــک رســمی شــدن مــرز ســیرانبند و 
ــژه  ــه وی ــاد منطق ــار ایج ــت آن در کن فعالی
ــتان  ــره شهرس ــد چه ــی توان ــادی م اقتص
را دگرگــون کــرده و در راســتای  بانــه 
توســعه همــه جانبــه اســتان کردســتان 

موثــر و مفیــد باشــد.

lطــرف عراقــی هنــوز موافــق رســمی 
شــدن مــرز ســیرانبند بانــه نیســت

در همیــن حــال اســتاندار کردســتان نیــز در 
ــنندج و در  ــود در س ــری خ ــت خب ــن نشس آخری
ــرز  ــت م ــه ســوالی در خصــوص وضعی پاســخ ب
ــه از ســوی  ــه گفــت: اقدامــات اولی ســیرانبند بان
مــا صــورت گرفتــه اســت و تقریبــا مــی 
شــود گفــت کــه زیرســاخت هــای نیــز 
ــی  ــت ول ــده اس ــن ش ــه تامی ــن زمین در ای
ــت  ــی فعالی ــی آمادگ ــرف عراق ــفانه ط متاس
مــرز رســمی در ســیرانبند بانــه را نــدارد.
عبدالمحمــد زاهــدی بیــان کــرد: انتظــار 
مــی رود کــه بــا پیگیــری هــای الزم در 
ســطح ملــی هــر چــه ســریعتر طــرف 
عراقــی نیــز رضایــت خــود را بــرای فعالیــت 

ســیرانبند  رســمی  مــرز 
ــا  ــد و م ــام کن ــه را اع بان
بتوانیــم از ایــن ظرفیــت 
نیــز در راســتای توســعه 
در  تجــاری  مبــادالت 
اســتان کردســتان بهــره 

بــرداری کنیــم.
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــن  ــاغ رســمی شــدن ای اب
ــق  ــب تواف ــدون جل ــرز ب م
ــال  ــی از 4 س ــرف عراق ط
پیــش تاکنــون مطالبــات 
مــردم  بیــن  را  زیــادی 

ــت. ــرده اس ــاد ک ایج

فعالیــت  lانجــام 
ــرز  ــی در م ــای گمرک ه

بانــه ســیرانبند 
رئیــس گمــرک شهرســتان بانــه نیــز بیــان کرد: 
ــه در  ــتان بان ــرک شهرس ــر گم ــال حاض در ح
قالــب مبــادالت تجــاری خدمــات مــورد نیــاز را 
بــه افــراد تاجــر ارائــه مــی کنــد ولــی متاســفانه 
ــم و  ــن مه ــعه ای ــرای توس ــا ب ــاخت ه زیرس
ــی  ــای دولت ــازمان ه ــایر ادارات و س ــتقرار س اس

ــم نیســت. ــئول فراه مس

با تالش های صورت 
گرفته یک طبقه از 

ساختمان قدیمی که 
بیش از 1۰ سال قبل 
در این مرز احداث 
شده بود، به محلی 

برای استقرار همکاران 
گمرک تبدیل شد و هم 

اکنون در حد توان خود 
به افراد متقاضی خدمت 
ارائه می شود و افراد از 

طریق کارت بازرگانی به 
صادرات و واردات کاال 

اقدام می کنند|

توســعه  لــزوم  بــه  اشــاره  بــا  وی 
زیرســاخت هــا بــرای توســعه فعالیــت 
نبند بانــه  هــای تجــاری در مــرز ســیرا
ســایر  حضــور  شــک  بــدون  افــزود: 
و  دولتــی  هــای  ســازمان  و  ادارات 
ایجــاد زیرســاخت هــای الزمــی مــی 
ــش  فزای ــرای ا ــبی ب ــی مناس ــوان ظرفیت ت
نبند  ســیرا مــرز  در  تجــاری  مبــادالت 
ــن  ــی رود ضم ــار م نتظ ــه ا ــد ک ــه باش ن با
ــی و  ــای دولت ــت ه ــدی از ظرفی ــره من به
ــت  ــن وضعی ی ــی ا ــش خصوص ــور بخ حض

رتقــاء پیــدا کنــد. ا

lمــرزی کــه تنهــا روی کاغــذ رســمی 
شــد

ــاری و  ــاالن تج ــی از فع ــال یک ــن ح در همی
بازرگانــی کــه در مــرز ســیرانبند نیــز بــه فعالیــت 
مشــغول اســت گفــت: متاســفانه مــرز ســیرانبند 

در حالــی عنــوان رســمی را یــدک مــی کشــد که 
ــرای انجــام  ــا ب ــدارد و م ــی ن ــه امکانات هیچگون
مبــادالت مــرزی بــا مشــکات و نارســایی های 

متعــددی مواجــه هســتیم.
ــی  ــئوالن مدع ــه مس ــی ک ــت: در حال وی گف
ســرمایه گــذاری در ایــن مــرز هســتند کــه حتی 
ایــن مــرز رســمی یــک خــط تلفــن هــم نــدارد و 
ایــن مهــم نشــان مــی دهــد کــه مــرز ســیرانبند 
ــت و  ــده اس ــمی ش ــذ رس ــا روی کاغ ــه تنه بان
ــکات  ــا و مش ــش ه ــا چال ــت ب ــم واقعی در عال

ــه اســت. ــده ای مواج عدی
ایــن فعــال تجــاری کــه  اصــرار داشــت اســمی 
ــون  ــم اکن ــرد: ه ــان ک ــود، بی ــرده نش از وی ب
وضعیــت ایــن مــرز بــه شــکل مناســبی نیســت 
و مــی تــوان گفــت کــه تمامــی امکاناتــی 
ــوط  ــرد مرب ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــه م ک
بــه یــک دهــه قبــل اســت و در کنــار 
ایــن مهــم هــر روز وعــده ای جدیــد از 
ــه  ــود ک ــی ش ــام م ــئوالن اع ــوی مس س
متاســفانه ایــن وعــده هــا در حــد حــرف و 
ــد و کســی جوابگــوی  شــعار باقــی مــی مان

ایــن مشــکات نیســت.
وی در پایــان ســخنان خــود گفــت: تنهــا 
ــر  ــال اخی ــد س ــی چن ــده ط ــاد ش ــکان ایج ام
ــداث  ــه اح ــوط ب ــه مرب ــیرانبند بان ــرز س در م
ــت  ــه هاس ــوی اداره کل پایان ــاختمانی از س س

کــه بــه دلیــل مخالفــت طــرف عراقــی امــکان 
تــردد مســافری نیــز در ایــن مــرز وجــود نــدارد 
ــره ای  ــچ به ــز هی ــن ســاختمان نی ــا ای و عم

ــت. ــته اس ــال نداش ــه دنب ب

در حالی که مسئوالن 
مدعی سرمایه گذاری در 

این مرز هستند که حتی 
این مرز رسمی یک خط 

تلفن هم ندارد و این مهم 
نشان می دهد که مرز 
سیرانبند بانه تنها روی 

کاغذ رسمی شده است| 

ــب  ــی در تصوی ــت قبل ــه دول ــد ک ــر چن ه
و اعــام رســمی شــدن مــرز ســیرانبند 
ــدم  ــی ع ــت ول ــی نداش ــچ کوتاه ــه هی بان
هماهنگــی بــا طــرف عراقــی و انجــام پیگیــری 
ــارات  ــا انتظ ــت ت ــده اس ــث ش ــای الزم باع ه
ــرداری از  ــره ب ــوص به ــه در خص ــددی ک متع
ظرفیــت هــای ایــن مــرز ایجــاد شــده بــود بــه 
تباهــی برســد کــه بــدون شــک ایــن کار نشــان 
دهنــده نبــود برنامــه ریــزی و همچنیــن ضعــف 
در کارهــای مطالعاتــی و کارشناســی در ایــن 

ــت. ــری هاس ــم گی ــطح از تصمی س
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اقتصاد ایـــران

سالیان سال بود که مروارید سیاه دریای 
و  کرد  می  حکمفرمایی  جهان  در  خزر 
تولیدات بیش از ۲۰۰ تنی آن اکنون به حد 

است. رسیده  صفر  علیرضا نوری 
کجوریان

ورود پســابها و آالیندهــای نفتــی و شــیمیایی از 
ــاز از ســوی  ــر مج ــای غی یکســو و برداشــت ه
دیگــر سالهاســت کــه نســل ماهیــان خاویــاری 
را بــه شــماره انداختــه اســت و اینــک از مرواریــد 
ــی  ــتر باق ــره ای بیش ــا خاط ــام ی ــا ن ــزر تنه خ

ــده اســت. نمان
آلودگــی میکروبــی و نفتــی در خــزر دیــده شــد 
و ســموم کشــاورزی و شــوینده هــا وجــود دارد 
و بیــش از شــش درصــد ماهیــان دریــای خــزر 
ــرض  ــد در مع ــراض و 30 درص ــرض انق در مع

تهدیــد هســتند.
ــاری  ــان خاوی ــدات ماهی ــه صفــر رســیدن تولی ب
ــزه ســودجویان و فرصــت  ــای خــزر، انگی در دری
ــب  ــی در قال ــروش محصوالت ــرای ف ــان را ب طلب
ژلــه یــا شــبه خاویــار بیشــتر کــرده و دیدن شــبه 
ــدان  ــزری چن ــاحلی خ ــهرهای س ــار در ش خاوی

ــن نیســت. ســخت و دور از ذه
ــان  ــد کارشناس ــه تاکی ــار ب ــبیه خاوی ــا ش ــه ی ژل
شــیاتی و بهداشــتی نــه تنهــا خاصیــت 
ماهیــان و محصــوالت خاویــاری را نــدارد 
رنگدانــه  و  هــا  افزودنــی  دلیــل  بلکــه 
ــرای  ــه در آن، ب ــکار رفت ــیمیایی ب ــای ش ه

ســامتی مضــر اســت.
هــر ســاله در اســتانهای ســاحلی خــزر از 
جملــه مازنــدران، مقادیــری محصــوالت 
تقلبــی تحــت عنــوان شــبه خاویــار کــه 
مــی شــود،  بصــورت غیرمجــاز عرضــه 

ــود. ــی ش ــف م کش

lاســتحصال خاویــار در دریــای خــزر 
نداریــم

ــه  ــان اینک ــا بی ــدران ب ــیات مازن ــرکل ش مدی
ــده  ــم ش ــیار ک ــا بس ــار از دری ــتحصال خاوی اس
اســت گفــت: در دریــا مقــداری اســتحصال داریم 
کــه آن را بــه مراکــز بازســازی خاویــار مــی بریم 
و تبدیــل بــه بچــه ماهیــان خاویــار مــی کنیــم.
ــا  ــار ب ــتحصال خاوی ــت: اس ــار  کرداش وی اظه
هــدف بازســازی ماهیــان خاویــاری انجــام مــی 
ــتان  ــزر در اس ــای خ ــیه دری ــا در حاش ــود ام ش
ــرورش  ــد پ ــج واح ــدود پن ــون ح ــدران تاکن مازن
ماهــی خاویــاری راه انــدازی کردیــم کــه اقــدام 
بــه پــرورش 30 هــزار قطعــه ماهیــان خاویــاری 

ــت. اس
ــرورش  ــزرگ پ وی گفــت: همچنیــن مجتمــع ب
ماهیــان خاویــاری بــا اســتفاده از آب دریــای خزر 

در اســتان احــداث شــده کــه در دنیــا بــی نظیــر 
اســت کــه ایــن مرکــز بــه تنهایــی دو هــزار تــن 
گوشــت و ســه تــن خاویــار در ســال تولیــد مــی 

کنــد.
بــه گفتــه حبیــب نــژاد، در ســال جــاری بیــش از 
360 کیلوگــرم خاویــار پرورشــی بــه کشــورهای 
اروپایــی صــادر شــده اســت و از لحــاظ صــادرات 
در 9 ماهــه امســال هفــت هــزار تــن انــواع 
ماهــی پرورشــی و کیــکا و ماهیــان خاویــاری بــا 
مبلــغ 27 میلیــون دالر بــه کشــورهای اروپایــی، 

آســیایی اروپــا شــده اســت.

مدیرکل شیالت 
مازندران برآورد هزینه 
مجتمع خاویاری استان 
را تاکنون 1۲۰ میلیارد 

تومان بیان کرد و گفت: 
همچنین امسال قرار شد 

۵۲ واحدقفس با هدف 
پرورش ماهیان بومی 

دریای خزر ایجاد کنیم|

lشبه خاویارها تقلبی است
وی دربــاره شــبه خاویــار و ایننکــه برخــی 
ــار عرضــه مــی  ــام شــبه خاوی ــا ن محصــوالت ب
ــار  ــبه خاوی ــام ش ــی بن ــت: محصول ــوند، گف ش
نداریــم و اگــر محصوالتــی بــه ایــن نــام عرضــه 

ــت. ــار نیس ــت و خاوی ــط اس ــود غل ش
حبیــب نــژاد بــا عنــوان اینکــه شــبه خاویــار یــا 
ــدگان  ــا عرضــه کنن ــه مضــر اســت گفــت: ب ژل

ــی شــود. ــوع محصــوالت برخــورد م ــن ن ای
ــه  ــان اینک ــا بی ــدران ب ــیات مازن ــرکل ش مدی
مقــداری شــبه خاویــار و محصــوالت تقلبــی نیــز 
ــا کمیســیون  ــت: ب در اســتان کشــف شــده، گف
مبــارزه بــا کاالهــای قاچــاق اســتان هماهنگــی 
ــورت  ــاز ص ــورد نی ــات م ــا اقدام ــت ت ــده اس ش

ــرد. گی

lحجــم ذخایــر خاویــاری دریــای خزر 
بــه صفر رســیده اســت

ــا بیــان اینکــه زمانــی  ــدران نیــز ب اســتاندار مازن
بیشــتر مقــدار ماهیــان خاویــاری در دریــای خــزر 
ــم از  ــن حج ــون ای ــت: اکن ــد گف ــی ش ــد م صی

ــه صفــر رســیده اســت. ــر ب ذخای
ربیــع فــاح بــا تاکیــد بــر اینکــه ذخایــر آبزیــان 
ــد شــود، ســاخت  ــد صی ــار خــزر بای ــژه خاوی بوی
ــرای  ــدی ب ــاری را نوی ــان خاوی ــع ماهی مجتم
ــاره ایــن محصــول کمیــاب دانســت. تولیــد دوب
ــب  ــدران روزگاری قط ــرد: مازن ــح ک وی تصری
ــار محســوب مــی شــد کــه اکنــون  تولیــد خاوی
ــده  ــل ش ــا تبدی ــه روی ــول ب ــن محص ــد ای تولی

ــت. اس
ســید هــادی حســینی نماینــده مــردم قائمشــهر، 
جویبــار، ســوادکوه و ســیمرغ نیــز بــا بیــان 
ــهره  ــان ش ــی در جه ــزر زمان ــار خ ــه خاوی اینک
بــود تصریــح کــرد: اکنــون تولیــد آن بــه دلیــل 

ــت. ــیده اس ــزی رس ــزان ناچی ــه می ــف ب مختل
ــاز،  ــای غیرمج ــت ه ــت: برداش ــان داش وی بی
آالیندگــی هــا، ورود پســابها و شــانه داران از 
ــا  ــده ت ــبب ش ــه س ــه مشــکاتی اســت ک جمل
ــزان  ــه می ــای خــزر ب ــار در دری اســتحصال خاوی

ــد. ــش یاب ــمگیری کاه چش

lجویبار قطب خاویار می شود
وی بــه پــروژه ســاخت مجتمــع ماهیــان 
ــا  ــت: ب ــرد و گف ــاره ک ــار اش ــاری در جویب خاوی
ــه  ــار ک ــع، جویب ــن مجتم ــرداری از ای ــره ب به
ــه قطــب  ــون مهــد کشــتی جهــان اســت ب اکن

ــود. ــی ش ــل م ــز تبدی ــاری نی ــان خاوی ماهی
ــی  ــی و مصنوع ــار بدل ــا خاوی ــا ی ــبه خاویاره ش
ــباهت  ــار ش ــه خاوی ــری ب ــر ظاه ــط از نظ فق
ــن  ــد و ای ــار را ندارن ــد خاوی ــر فوای ــد و دیگ دارن
نــوع خاویــار از برخــی کشــورهایی نظیر اســپانیا، 

ژاپــن، آذربایجــان و  کشــورهای مشــترک 
ــود. ــی ش ــتان وارد م ــه گلس ــع ب المناف

ــدن  ــار نامی ــبه خاوی ــی ش ــی را حت ــار بدل خاوی
ــی  ــول مصنوع ــن محص ــت و ای ــت نیس درس
ــه  ــن و خــواص نســبت ب ــوده و از نظــر پروتئی ب
ــاس  ــر اس ــرار دارد و  ب ــی ق ــار در رده پائین خاوی
شــیات،  و  بهداشــتی  کارشناســان  اعــام 
ــی،  ــاق و بدل ــورت قاچ ــه ص ــار ب ــروش خاوی ف
ــا  ــت و ب ــرف اس ــل مص ــتی و غیرقاب غیربهداش

اســتانداردها فاصلــه دارد.
 خاویــار تقلبــی از شــکم ماهــی خاویــاری و تخم 
آن تولیــد نمــی شــود و ایــن گونــه هــای بدلــی و 
مصنوعــی خاویــار فقــط بــه دلیــل افــزودن مــواد 
ــد و  ــی دهن ــار را م ــم خاوی ــا، طع ــه ه و رنگدان

هیچیــک از خــواص خاویــار را ندارنــد.
ــه از مــواد غذایــی مــی   ورود و قاچــاق ایــن گون
توانــد هــم ســامت فــرد را بــه مخاطــره انــدازد 
ــران در  ــار ای ــی خاوی ــگاه واقع ــه جای ــم ب و ه
جهــان لطمــه بزنــد خاویــار تقلبــی کــه از مبادی 
ــب و  ــت طل ــراد فرص ــط اف ــی و توس غیرقانون
ســودجو وارد کشــور مــی شــود، بــا قیمتی بســیار 
ــود،  ــع می ش ــی توزی ــار طبیع ــر از خاوی پایین ت

کامــا غیربهداشــتی هســتند.
 خاویــار تقلبــی بــه دلیــل اســتفاده از چربی هــای 
ــرف  ــامتی مص ــرای س ــانس ب ــی و اس گیاه
کننــدگان مضــر و اســتفاده مــداوم آن اثــرات ســوء 
ــن موضــوع  ــد ای ــن بای ــذارد، همچنی ــا می گ ــه ج ب
در کمیســیونهای قاچــاق و شــوراهای بهداشــتی نیز 
بررســی و پیگیری شــود و تــاش گســترده ای برای 

ــد آغــاز شــود. جلوگیــری از ادامــه ایــن رون

مروارید سیاه از خزر کوچ می کند

لطمه ژله های تقلبی به 
برند خاویار مازندران
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اقتصاد ایـــران

نبود نظارت در مهمترین جزیره استان هرمزگان

افزایش بی رویه اجاره بهای غرفه ها در بازارهای کیش

افزایش بی رویه اجاره بهای غرفه ها در بازارهای کیش و نبود قانون الزام آور تعدیل اجاره بها، هر ساله برای موجر بحران اقتصادی می 
آفریند و عده ای از مستاجران به کام ورشکستگی کشانده است.

فریدون پری نژاد

افزایــش بــی رویــه 40 تــا 50درصــدی اجــاره بها 
ــه  ــش در حالیســت ک ــای تجــاری در کی واحده
یــک ســوم جمعیــت جزیــره کیــش را بازاریــان 
ــرات  ــران تاثی ــن بح ــد و ای ــی دهن ــکیل م تش
منفــی و مســتقیم بــر وضعیــت اقتصــادی و 
ــته  ــش گذاش ــره کی ــی جزی ــی، اجتماع فرهنگ
ــوب  ــگری مطل ــداف گردش ــع آن اه ــه تب و ب
ــز کمرنــگ شــده اســت.  ــره نی ــده آل جزی و ای
ــا  ــالجاری ب ــژه س ــه وی ــر ب ــالهای اخی در س
تعبیــر سیاســت هــای گردشــگری توســط 
ســازمان منطقــه آزاد و اهــداف عالیــه آن 
ــه  ــش ک ــی کی ــن الملل ــای بی ــازار ه ــش ب نق
در گذشــته نــه چنــدان دور زیــر بنــای 
ــش  ــره کی ــی جزی ــاهرگ حیات ــعه و ش توس
قوانیــن محــدود  اجــرای  بدلیــل  بــوده 
بتدریــج  و  اســت  باختــه  رنــگ  کننــده 
داده  دســت  از  را  مســئوالن  حمایــت 
ــت از  ــور حمای ــه دور مح ــا ب ــت ه وسیاس
و کان  هــای خــورد  گــذاری  ســرمایه 
ســاخت و ســاز بــرج هــای مســکونی، 

بــازار و هتــل مــی چرخــد.
ــران  ــب نظ ــادی و صاح ــان اقتص کارشناس
اعتقــاد دارنــد، نبایــد نقــش بســیار مهــم 
ــوش  ــش فرام ــره کی ــال در جزی ــای فع بازاره
شــود ایــن بازرهــا بــه ویــژه در راســتای 
بــازوی  تواننــد  مــی  مقاومتــی  اقتصــاد 
ــت باشــند و در راســتای  ــرای دول ــدی ب توانمن
اقتصــادی در مناطــق گردشــگری  رونــق 

نقــش بســزایی دارنــد.

l 7 ماه رکود و 5 ماه رونق بازار
اســماعیل صالحــی از بازاریــان کیــش بــا اشــاره 
ــت:  ــره  گف ــا در جزی ــق بازاره ــود و رون ــه رک ب

ــی  ــاه طــول م ــت م ــش از هف ــا بی ــود بازاره رک
ــاه در  ــج م ــر از پن ــز کمت ــق آن نی ــد و رون کش
ســال اســت و ســالی نیســت کــه مــا بــا کاهــش 
گردشــگران و خریــداران روبــرو نشــوییم و نکتــه 
ــق  ــدت رون ــان م ــه در هم ــه اینک ــل توج قاب
ــر  ــن ه ــان فروردی ــس از پای ــه پ ــت ک بازارهاس
ــد  ــا 50 درص ــا را  40 ت ــاره ه ــکان اج ــال مال س
ــه  ــدون هیچگون ــم ب ــد آنه ــی دهن ــش م افزای
ــش  ــن افزای ــد از ای ــه بتوان ــی ک ــارت و قانون نظ

ــد. ــری کن جلوگی
ــان  ــر از بازاری ــی دیگ ــی یک ــر صادق ــی اکب عل
کیــش بــه یــک بعــدی نگریســتن بــه مســائل 
اقتصــادی بــدون در نظــر گرفتــن اوضــاع 
ــی  فرهنگــی و اجتماعــی و حتــی شــرایط زمان
ــی  ــر م ــگار مه ــه خبرن ــد و ب ــی کن ــاره م اش
ــازار  ــه ب گویــد: ایــن یــک بعــدی نگریســتن ب
تبعــات و پیامدهــای نــا هنجــاری را بــه همــراه 
ــی از  ــکات ناش ــد مش ــی تردی ــه ب ــته ک داش
ــر  ــان گی ــی گریب ــل تحمل ــر قاب ــور غی آن بط
ــش  ــای کی ــا در بازاره ــه ه ــتاجران غرف مس
ــارز آن   ــه  ب ــت و نتیج ــده اس ــود و ش ــی ش م
ــازار در  ــتقامت ب ــی اس ــت دادن تدریج از دس
ــی  ــش ب ــزاف و افزای ــای گ ــه ه ــر هزین براب
ــکان و در  ــط مال ــا توس ــه ه ــه اجاره غرف روی
ــتگی  ــی و ورشکس ــای بانک ــی ه ــر بده آخ
یکــی پــس از دیگــری مســتاجران رقــم مــی 
ــالهای  ــی س ــای آن ط ــه ه ــه نمون ــورد ک خ

ــت. ــوده اس ــاد ب ــر زی اخی

نظــارت  خصــوص  در  lقانونــی 
نــدارد بهــا وجــود  براجــاره 

ــان و  ــه بازاری ــل جامع ــی مدیرعام ــم خلیل ابراهی
بازرگانــان کیــش در ارتبــاط بــا موضوع گــزارش 

ــراز تاســف عمیــق از افزایــش اجــاره بهــاء  ــا اب ب
غرفــه هــای بــازار هــای کیــش گفــت: از طــرف 
جامعــه تــاش هــای زیــادی در راســتای تعدیل 
اجــاره بهــای غرفــه هــای اجــاره ایــی بازاریــان 
صــورت گرفتــه اســت امــا بــه دلیــل نبــود قانون 
ــش  ــه آزاد کی ــی در منطق ــدم پشــتوانه قانون و ع

هیچــگاه ایــن تــاش هــا بــه ثمــر نرســید.
وی افــزود: حمایــت از بازاریــان همــکاری همــه 
جانبــه بــه ویــژه مســئوالن ســازمان منطقــه آزاد 
کیــش را مــی طلبد چراکــه ســازمان منطقــه آزاد 
کیــش بــه عنــوان متولــی امــور جزیــره  اســت و 
مــی توانــد در چارچــوب سیاســت هــای توســعه 
گردشــگری بــر تعرفــه هــا  و هزینــه هــا کنتــرل 
ــد و مســائل و مشــکات  ــته باش ــارت داش و نظ
ــان و  ــه بازاری ــد جامع ــاماندهی کن ــل و س را ح
بازرگانــان نیــز همچــون ســالهای گذشــته و تــا 
ــن  ــود را در ای ــکاری خ ــل و هم ــروز تعام ــه ام ب

زمینــه افزایــش مــی دهــد.
خلیلــی بــا تاکیــد براینکــه بازارهــای بیــن 
ــره  ــای زنجی ــه ه ــی از حلق ــش  یک ــی کی الملل
ای گردشــگری در جزیــره اســت اظهــار 
داشــت: کاهــش هزینــه هــای گردشــگری و 
تبثیــت قیمــت هــا مــی توانــد نقــش مهمــی 
بیشــتر گردشــگران  وافزایــش  در جــذب 
ــع  ــه تب ــد و ب ــا کن ــش را ایف ــره کی ــه جزی ب
ــای  ــادی در بازاره ــق اقتص ــب رون آن موج

ــود. ــره بش جزی
مدیرعامــل جامعــه بازاریــان و بازرگانــان کیــش 
بــه عملکــرد جامعــه اشــاره کــرد و گفــت: 
ــان و  ــه بازاری ــره جامع ــات مدی ــت هی در نشس
بازرگانــان کیــش بــا دکتــر مونســان مدیرعامــل 
ســازمان منطقــه آزاد کیــش  ما خواســتار حمایت 
بیشــتر ســازمان از بازاریان شــدیم کــه مهمترین 

ــه هــای ارزان قیمــت  خواســته هــا  احــداث خان
ــا،  ــان بازاره ــر، کارکن ــیب پذی ــار آس ــرای اقش ب
کاهــش هزینــه هــا و عــوارض بنــدری و همچنین 
رفع مشــکات تخلیــه و بارگیــری، تخصیــص ارز 

مســافری در فــرودگاه بیــن المللــی کیــش بــود.
ــن  ــرای مالکی ــاره داری ب ــوز اج ــدور مج وی ص
ــز  ــایر مراک ــی و س ــاری و خدمات ــای تج واحده
جهــت بهــره منــدی از معافیــت هــای مالیاتــی 
ــته  ــر خواس ــهیات را از دیگ ــتفاده از تس وا س
ــازمان  ــل س ــا مدیرعام ــده ب ــرح ش ــای مط ه
ــوان  ــت عن ــن نشس ــش در ای ــه آزاد کی منطق
ــت و  ــا هم ــرد: ب ــدواری ک ــراز امی ــرد و اب ک
ــن اهــداف دســت  ــه ای همــکاری مســئوالن ب
پیــدا کنیــم تــا از دغدغــه هــای اقشــار آســیب 

ــود. ــته ش ــان کاس ــر و بازاری پذی
ایــن درحالــی اســت کــه چنــدی قبــل 
ــی  ــر هماهنگ ــور و دبی ــس جمه ــاور رئی مش
ویــژه  و  آزاد  مناطقــه  عالــی  شــورای 
اقتصــادی در ســفر بــه کیــش گفــت: اقدامــات 
خوبــی بــرای ســاخت 1000 دســتگاه آپارتمــان 
ارزان قیمــت توســط ســازمان منطقــه آزاد 
ــا  ــده ب ــت و در آین ــده اس ــی ش ــش اجرای کی
اتمــام  نیــروگاه دوم بــرق هزینــه هــای 
آب و بــرق نیــز در جزیــره کیــش کاهــش 
ــوت  ــوان پایل ــه عن ــش ب ــت و کی ــد یاف خواه
ــل و  ــال در داخ ــامت و ح ــگری س گردش
ــای  ــرح ه ــام ط ــا اتم ــشور ب ــارج از ک خ
مناطــق  و  بنــدرگاه  در  اجــرا  حــال  در 
عمرانــی،  از  اعــم  جزیــره  مختلــف 
مــی  مطــرح  گردشــگری  و  خدماتــی 
نزدیــک شــاهد  ینــده  شــود و مــا در آ
قتصــادی در جزیــره کیــش و  رونــق ا

. د بــو هیــم  ا خو بــی  ا ر و هند
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اقتصاد ایـــران

افزایش هزینه تولید شیر و مواد لبنی و عدم اقبال مصرف 
کنندکان از خرید محصوالت باعث شده تا طی روزهای اخیر 

بازار این صنعت اخبار خوشی را به همراه نداشته باشد.
سیده مرضیه 

میرقادری

 ماه
سفند

رتر ا
ش ب

گزار

ــن  ــازار ای ــات، ب ــیر و لبنی ــت ش ــرات قیم تغیی
صنعــت را هــر از چنــد گاهــی وارد گفــت و 
ــن  ــا عرضــه ای ــد ت شــنود های رســانه ای می کن
ــای  ــرای اعض ــرف آن ب ــه برمص ــول ک محص
خانــواده تأکیــد فراوان شــده دســتخوش تغییرات 
شــود، تغییراتــی کــه بیشــتر مواقــع و بــر اســاس 
اظهــار نظرهــای تولیدکننــدگان و مصــرف 
کنندگان نتواســته اســت رضایــت دو طــرف را به 

ــد. ــته باش ــراه داش هم
گرفتــه  صــورت  مصوبــات  اســاس  بــر 
کارخانجــات تولیــد کننــده شــیر و مــواد لبنــی در 
تیرمــاه ســالجاری اجــازه افزایــش 15 درصــدی 
ــری کــه  ــا تغیی ــد و ب قیمت هــا را دریافــت کردن
در قیمت هــا مشــاهده شــد بافاصلــه ایــن 
مصوبــه جنبــه عملــی بــه خــود گرفــت هــر چند 
کــه در آن زمــان نیــز کارخانــه داران بــا اشــاره به 
ــش  ــتار افزای ــد خواس ــای تولی ــش هزینه ه افزای

ــد. ــا بودن ــتر در قیمت ه بیش
ــش 15 درصــدی  ــا مجــوز افزای ــت تنه ــا دول ام
ــت  ــا گذش ــر ب ــال حاض ــرد و در ح ــادر ک را ص
هشــت مــاه از آن زمــان، مجــددا افزایــش قیمت 
ــای  ــی از کارخانه ه ــط برخ ــات توس ــیر و لبنی ش
ــن صنعــت  ــازار محصــوالت ای ــده، ب ــد کنن تولی
ــش  ــت از افزای ــار صحب ــن ب ــرده و ای را داغ ک
ــی  ــت مطلب ــت اس ــه دول ــدون مصوب ــت ب قیم
ــر  ــا مه ــو ب ــی در گفتگ ــه داران قم ــه کارخان ک
ــد  ــه رون ــد بلک ــایعه می دانن ــا ش ــه تنه آن را ن
ــه  ــد ک ــف می کنن ــه ای توصی ــه گون ــازار را ب ب
ــات را در  ــیر و لبنی ــده ش ــات تولیدکنن کارخانج

ــت. ــرار داده اس ــتگی ق ــتانه ورشکس آس

lافزایــش قیمــت دســتمزد و حامل های 
انــرژی

ضــمن  شــیر  کارخانــه  مدیرعامــل 
تکذیــب افزایــش قیمــت لبنیــات، گفــت: هیــچ 
ــم  ــیر در ق ــده ش ــات تولیدکنن ــک از کارخانج ی
قیمــت تولیــدات خــود را افزایــش نداده انــد.

ــه  ــاره ب ــن اش ــه ضم ــزی در ادام ــاس عزی عب
نابســامانی بــازار شــیر و مــواد لبنــی بیــان 
ــتمزد  ــت دس ــش قیم ــت افزای ــه عل ــت: ب داش
و حامل هــای انــرژی، قیمــت تمــام شــده 
ــفانه  ــا متأس ــد ام ــش می یاب ــوالت افزای محص
گرفتــه  نظــر  در  قیمت هــا  افزایــش  ایــن 
نمی شــود و همیــن امــر موجــب شــده تــا 
قیمــت تمــام شــده شــیر افزایــش داشــته و تولید 

ــد. ــه نباش ــه صرف ــات ب ــرای کارخانج ب
ــیر  ــه ش ــیر در کارخان ــرآوری ش ــت ف وی ظرفی
ــرد و  ــوان ک ــیر در روز عن ــن ش ــب را 200 ت حلی
گفــت: متاســفانه عــدم حمایت هــا باعــث شــده 
تــا ایــن کارخانــه بــا یــک چهــارم ظرفیــت خــود 

فعالیــت کنــد.

کارخانه شیر حلیب از 
جمله کارخانجات صادر 

کننده شیر و مواد لبنی 
به خارج از کشور بود 

که عمده صادرات این 
کارخانه به کشور عراق 

صورت می گرفت و 
این در حالی است که 

مدیرعامل این کارخانه 
در گفتگو با خبرنگار مهر 
از توقف صادرات سخن 

به میان می آورد|

ــت  ــه عل ــد: ب ــه می گوی ــن زمین ــزی در ای عزی
اینکــه قیمــت تمــام شــده شــیر در داخل کشــور 
ــارج بیشــتر اســت  ــروش آن در خ ــه ف نســبت ب
ــم  ــادر کنی ــود را ص ــوالت خ ــم محص نمی توانی
و همیــن امــر باعــث شــده تــا بــازار کشــورهایی 
ــورهایی  ــت داده و کش ــراق را از دس ــون ع همچ

ــد. ــازار را در دســت بگیرن ماننــد ترکیــه ایــن ب
وی ادامــه داد: مــا مجبــور شــده ایم بــرای ادامــه 
ــون  ــی همچ ــوالت لبن ــر محص ــت، دیگ فعالی
ــواده  ــد خان ــوالت جدی ــتریل و محص ــیر اس ش

ــم. ــه کنی ــود اضاف ــدات خ ــه تولی ــیر را ب ش
مدیرعامــل کارخانــه شــیر حلیــب از فعالیــت هم 
ــد: در  ــه می ده ــد و ادام ــود می گوی ــان خ صنف
ــت  ــوز فعالی ــه مج ــه 16 کارخان ــک ب ــم نزدی ق
دارنــد و ایــن در حالــی اســت کــه تنهــا 3 کارخانه 
بــه شــکل جــدی فعالیــت می کننــد و مــا بقــی 
ــا  ــد و ی ــا کرده ان ــد را   ره ــه تولی ــا عرص ــز ی نی
ــته اند  ــاز گذاش ــود را ب ــه خ ــای کارخان ــا دره تنه

ــد. و عمــا تولیــدی ندارن

lعدم پرداخت یارانه تولید
ــاره  ــردم اش ــد م ــدرت خری ــش ق ــه کاه وی ب
کــرد و گفــت: یکــی دیگــر از دالیــل مشــکات 
بوجــود آمــده بــرای کارخانجــات و کاهــش تولید 
عــدم رغبــت مــردم بــه خریــد شــیر و مــواد لبنی 
و ترجیــح آنهــا بــه تهیــه دیگــر اقــام ضــروری 
ــدگان  ــا مصــرف کنن اســت کــه منجــر شــده ت
بــه راحتــی شــیر را از ســبد مصــرف خــود حــذف 

کننــد.
ــدگان و عــدم  ــد کنن ــه تولی وی از عــدم توجــه ب
ــرد و  ــی ک ــراز نارضایت ــد اب ــه تولی پرداخــت یاران
ادامــه داد: ادامــه ایــن رونــد موجب ورشکســتگی 

ــود. ــی می ش ــواد لبن ــیر و م ــات ش کارخانج

lکمک های دولت کافی نیست
دبیــر انجمــن صنفــی لبنــی اســتان قــم و مدیــر 
کارخانــه مــواد لبنــی رابتــا نیــز بــه عــدم افزایش 
خودســرانه قیمــت توســط کارخانــه داران تأکیــد 
ــه  ــی ب ــواد لبن ــد م ــه تولی ــد: هزین دارد و می گوی
ــف  ــل افزایــش قیمــت در بخش هــای مختل دلی
چرخــه تولیــد بایــد در قیمــت نهایــی شــیر و مواد 

لبنــی بــه دقــت مــورد بررســی قــرار گیــرد.
ــرایط  ــه در ش ــان اینک ــا بی ــی ب ــل جوهرچ خلی
کنونــی تولیــد کننــدگان بایــد قیمت هــا را 
افزایــش دهنــد بــر رعایــت قیمت هــای مصــوب 
ــا  ــد قیمت ه ــه نبای ــت: گرچ ــرد و گف ــد ک تأکی
افزایــش  مصوبــه  و  هماهنگــی  بــدون  را 
داد ولــی در حــال حاضــر بــا کاهــش 30 
درصــدی اقبــال مــردم بــه بــازار مــواد لبنــی 
مواجه ایــم و از ســویی دیگــر نیــز بــاال 
ــا  ــات را ب ــا، کارخانج ــت هزینه ه ــن قیم رفت

ــت. ــرده اس ــه ک ــکل مواج مش
ــای  ــت کمک ه ــه دول ــه اینک ــان ب ــا اذع وی ب
ــداران داشــته  ــه کارخانجــات و دام ــی را ب خوب
ــزود:  ــت و اف ــی ندانس ــا را کاف ــن کمک ه ای

تولیــد کننــدگان انتظــار دارنــد دولــت تــا 
ــداران  ــد کارخانجــات و دام ــی کــه می توان جای

ــد. ــت کن را حمای

lتأثیر شایعات بر بازار شیر
ــدم  ــر ع ــز ب ــیر ژال نی ــه ش ــل کارخان مدیرعام
ــر  ــد ب ــن تأکی ــاره و ضم ــا اش ــش قیمت ه افزای
ــواد  ــیر و م ــرف ش ــازار مص ــودن ب ــق ب بی رون
لبنــی در کشــور می گویــد: متأســفانه بــازار شــیر 
ــه شــایعاتی همچــون  ــا توجــه ب و مــواد لبنــی ب
اســتفاده از روغــن پالــم همــراه شــد کــه همیــن 
ــه  ــبت ب ــردم نس ــادی در م ــی بی اعتم ــر نوع ام

ــی ایجــاد کــرد. ــواد لبن م
جــواد مــرادی، روی آوردن مــردم بــه خریــد شــیر 
ــدم  ــت: ع ــرار داد و گف ــاره ق ــورد اش ــنتی را م س
ــش  ــب کش ــی موج ــواد لبن ــه م ــردم ب ــال م اقب
ــه ســمت خریــد شــیر ســنتی شــده کــه  آنهــا ب
ایــن مضــرات فراوانــی را بــرای افــراد بــه دنبــال 

ــت. ــد داش خواه

lکاهش قدرت خرید مردم
وی از ســویی دیگــر کاهــش قــدرت خریــد مردم 
را نیــز از دیگــر عواملــی عنــوان کــرد کــه موجب 
شــده تــا مصــرف کننــده گان توجــه چندانــی بــه 

مصــرف شــیر و مــواد لبنی نداشــته باشــند.
ــان  ــا بی ــز ب ــیر ژال نی ــه ش ــل کارخان مدیرعام
اینکــه ایــن کارخانــه در طــول روز می توانــد 
ــد،  ــرآوری کن ــیر را ف ــن ش ــه 150 ت ــک ب نزدی
ادامــه داد: متأســفانه بــه دلیــل نبــود بــازار فروش 
ایــن کارخانــه در حــال حاضــر تنهــا بــا 15 درصد 
از تــوان واقعــی خــود در حــال فعالیــت اســت در 
حالــی کــه تعــداد کارگــران خــود را کاهــش نداده 
و همیــن امــر باعــث شــده تــا بیشــتر درآمد هــا 
ــه شــود. نیــز صــرف هزینه هــای جــاری کارخان

ــن  ــه ای ــه ادام ــاره دارد ک ــر اش ــن ام ــر ای وی ب
رونــد و عــدم توجــه بــه تولیــد کننــدگان موجــب 
ــواد  ــیر و م ــد ش ــات تولی ــتگی کارخانج ورشکس

ــود. ــی می ش لبن
ــن  ــی از ای ــدگان حاک ــن تولیدکنن ســخنان ای
ــیر  ــای ش ــن روزه ــازار ای ــه ب ــت ک ــر اس ام
ــم  ــد و ه ــش تولی ــم در بخ ــی ه ــواد لبن و م
مصــرف دچــار التهابــات فراوانــی اســت عدم 
بــه صرفــه بــودن تولیــد توســط کارخانجــات 
ــداران  ــال خری ــدم اقب ــر ع ــویی دیگ و از س
موجــب شــده تــا هــر دو طــرف بــازار تولیــد 
ــوری  ــه ط ــوند ب ــکل ش ــار مش ــد دچ و خری
تولیــد کننــدگان در آســتانه ورشکســتگی 
یــن  ز ا ن ا ن نیــز رویگــردا را و خریــدا
ســامت  در  ر  ثیرگــذا تأ یــی  غذا ده  مــا

. شــند با

غرش شیر بر سر تولیدکنندگان

 کارخانجات قم در آستانه ورشکستگی
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ــگری ــده گردش پرون

اســتان آذربایجــان شــرقی بــا دارا بــودن بیــش از 26 روســتای هــدف گردشــگری یکــی از اســتانهای غنــی در ایــن مــورد اســت کــه از مشــهورترین ایــن 
روســتاها مــی تــوان بــه کنــدوان، اشــتبین، گل آخــور، خشــکناب، عنصــرود، گنبــرف، زنــوزق، توتــه خانــه، چراغیــل، اســکانلو، نوجــه مهــر، چــکان، آقــا بابــا 

فرامــرزی، کاســین، ســفیده خــوان و آســتمال اشــاره کرد.ایــن اســتان در ایــام نــوروز شــاهد حضــور گردشــگران بســیاری بــود.

از رسم ها و روستاها تا گردش در مراغه و تبریز

ــش  ــودن بی ــا دارا ب ــرقی ب ــان ش ــتان آذربایج اس
از 26 روســتای هــدف گردشــگری یکــی از 
ــه از  ــت ک ــورد اس ــن م ــی در ای ــتانهای غن اس
ــه  ــوان ب ــی ت ــتاها م ــن روس ــهورترین ای مش
خشــکناب،  آخــور،  گل  اشــتبین،  کنــدوان، 
خانــه،  توتــه  زنــوزق،  گنبــرف،  عنصــرود، 
چراغیــل، اســکانلو، نوجــه مهــر، چــکان، آقــا بابا 
ــتمال  ــوان و آس ــفیده خ ــین، س ــرزی، کاس فرام
ــاهد  ــوروز ش ــام ن ــتان در ای ــن اس ــاره کرد.ای اش

ــود. ــیاری ب ــگران بس ــور گردش حض

ــاده  ــا آم ــران ت ــدازی پس ــال ان lاز ش
ــه و آب  ــای عیدان ــه ه ــدن خوانچ ش

ــین  ــل یاس چه
امــا عیــد دارای آدابــی در هــر اقلیــم اســت کــه 
ــی در  ــان غرب ــوم در آذربایج ــتر آداب و رس بیش
ــل  ــت. از اوای ــده اس ــده مان ــتاها زن ــن روس همی
ــته از  ــود، گذش ــاز می ش ــی آغ ــفند خانه تکان اس
ــدن  ــمنوپزی، چی ــه س ــوان ب ــی می ت خانه تکان
ــد و  ــین، دی ــل یاس ــین، آب چه ــفره هفت س س
بازدیــد و ســیزده به  در اشــاره کرد.مفصــل تریــن 
ــال  ــنبه س ــن چهارش ــه آخری ــق ب ــم، متعل مراس
اســت کــه در آن شــب، برنــج ســفید پختــه و بــه 
همــراه آجیــل و شــیرینی بــر ســفره مــی گذارند. 
ــا نوجــوان شــالی برداشــته و از  پســران جــوان ی
ســوراخ بــاالی بــام خانــه شــال خــود را پاییــن و 

ــد. ــه همســایه مــی اندازن ــه خان ب
صاحبخانــه نیــز بــه فراخــور حال خــود، مقــداری 
آجیــل، شــیرینی یــا تخــم مــرغ در گوشــه شــال 
ــاال بکشــد. چنانچــه  ــا پســر آن را ب مــی بنــدد ت
ــال  ــد، ش ــواده باش ــر خان ــان دخت ــر، خواه پس

ــه  ــان چنانچ ــن می ــد و در ای ــی کش ــاال نم را ب
خانــواده دختــر راضــی باشــد، نشــانه ای از دختــر 
ــدازی در  ــال ان ــم ش ــی بندند.رس ــال م ــه ش را ب
بیشــتر نقــاط آذربایجــان رایــج بــوده و هنــوز هم 

در بعضــی از روســتاها انجــام مــی شــود.
ــه  ــای عیدان ــد خوانچه ه ــل از عی ــد روز قب چن
آمــاده می شــود کــه هــر خوانچــه شــامل 
ــج خــام  پارچــه، کفــش، جــوراب، شــیرینی، برن
ــروس  ــرای ع ــه ب ــت ک ــر اس ــای دیگ و چیزه
یــا دختــر خانــواده کــه تــازه ازدواج کــرده 

. می فرســتند 
گذشــته  در  به ویــژه  نــوروز  ســفره  در 
خوراکی هائــی چــون ماســت دســت نــزده، برنــج 
ســفید پختــه یــا خــام، گوشــت و غذاهائــی کــه 
اصــوال نشــانه برکــت و محصــول خــوب باشــد، 
می گذاشــتند و از ســوی دیگــر نمادهائــی ماننــد 
ــیرینی، آب  ــبزه، ش ــمنو، س ــرغ، س ــه، تخم م آین
ــد  ــرار می دهن ــار آن ق ــز در کن چهــل یاســین نی

ــت. ــاروری اس ــت و ب ــی از برک ــه ترکیب ک
ــی  ــدان دور و در برخ ــه چن ــای ن ــته ه در گذش
ــا  ــوزه ی ــردم ک ــرقی، م ــان ش ــق آذربایج مناط
ــد و  ــی محــل می برن ــزد روحان کاســه ای آب را ن
روحانــی بــر آن چهل بــار ســوره یاســین خوانــده 
ــرک را  ــن آب تب ــپس ای ــرد، س ــی ک ــوت م و ف
ــا و  ــر دام ه ــژه ب ــه به وی ــار خان ــه و کن ــر گوش ب
محصــوالت ریختــه و بــه کــودکان می دادنــد تــا 
هــم برکــت و بــاروری را زیــاد کنــد و هــم شــفا 

بخشــد .
پــس از تحویــل ســال نیــز مــردم نخســت 
ــدن  ــه دی ــپس ب ــه و س ــا رفت ــتان ه ــه گورس ب
بازماندگانــی کــه تــازه عزیــزی را از دســت 

داده انــد .
در دیــد و بازدیدهــا ابتــدا کوچکترهــا بــه دیــدن 
بزرگترهــا می رونــد کــه ایــن دیدارهــا تــا ســیزده 
ــد و در روز ســیزده همــه  ــن ادامــه می یاب فروردی
بــه صحــرا می رونــد و ســبزه ها را بــه آب 
ــد و  ــادی می پردازن ــه جشــن و ش ــد و ب می اندازن
ــد. ــا آرزوی ازدواج، ســبزه  گــره می زنن دخترهــا ب

امــا برســیم بــه روســتاها و دیدنــی هــای 
آذربایجــان

ــا  ــان ب ــازگاری انس ــاد س ــدوان نم lکن
ــت طبیع

کنــدوان در 50 کیلومتــري جنــوب غربــي تبریــز؛ 
ــت.  ــهند اس ــتان س ــتاهاي دهس ــي از روس یک
آنچــه بــه کنــدوان هویــت باســتاني داده وجــود 
ــوده  ــکوني در درون ت ــزل مس ــوار و من 117 خان
ــره اي  ــکل صخ ــي ش ــي و هرم ــاي مخروط ه
اســت. روســتاییان کنــدوان داخــل ایــن تــوده ها 
بــراي خــود خانه مســکوني، آغــل، انبــار و کارگاه 

ــد. ایجــاد کــرده ان
ــاي  ــه ه ــي از صحن ــره اي، حاک ــاري صخ معم
مبــارزه و جــدال انســان بــا طبیعــت و در 
ــن صخــره هــاي طبیعــی اســت.  خدمــت گرفت
در معمــاري معمولــي، بــه وســیله مصالــح 
ســاختماني گــچ، آهــک و خشــت، هیئــت اصلي 
بنــا را بــه وجــود مــی آورنــد، در صورتــي کــه در 
معمــاري صخــره اي فضــاي مــورد نظــر در درون 
تــوده ســنگ هویــدا مــي گــردد و ســنگ، ماننــد 
ــن  ــراف ای ــتحکم در اط ــري مس ــدي، قش کالب

ــد. ــي کن ــاد م فضــا ایج
ــاي  ــوه ه ــاالت آتشفشــاني ک ــل و انفع ــر فع در اث

آذربایجان شرقی

ایران چهار فصل، پر از جاذبه 
مقصد  طبیعی  و  تارخی  های 
وطنی  گردشگران  همیشگی 
و غیر وطنی بوده. کیست که 
دلش غنج نزند تخت جمشید و 
سی و سه پل را ببیند؟ در جنگل 
به شب  را  های شمال صبحی 
نرساند و دریای همیشگی خلیج 
فارس را تاب نخورد؟ به دیدن 
مساجد تاریخی تبریز و اصفهان 
نرود و باقیمانده ارگ بم را از 
نزدیک نبیند؟ موزه ها و کاخ 
خا و خانه های تارخی و آبشارها 
و روستاهای منحصر به فرد و 
دیگر  انگیز  شگفت  های  جاده 

جای خود را دارد. 
تازه اینها بخشی از پتانسیل های 
است  زمین  ایران  گردشگری 
که شناخته شده است و معروف 
. امکان ندارد پا به منطقه ای در 
این جغرافیای وسیع بگذاریم و 
چیزی نباشد توجهمان را جلب 
کند. ایران غنی از این نمونه های 
گردشگری اما هنوز راه بسیاری 
دارد تا شناساندن همه جاذبه 
بسیاری  راه  مردم.  به  هایش 
دارد برای محافظت از تک تک 
این نمونه ها. راه بسیاری دارد تا 
ساماندهی اوضاع گردشگریراه 
رسیدن  برای  داریم  بسیاری 
به این مهم که وقتی از هزاران 
قلعه  باال می روی و وارد  پله 
منظره  و  شوی  می  رودخانه 
منحصر به فردی که می بینی 
از زمان و  برای دقایقی تو را 
مکان جدا می کند، به خود که 
می آیی راهنمایی آن باال باشد 
این  رازهای  تمام  از  تو  به  که 
وقتی  اینکه  بگوید،برای  قلعه 
به دیدن تک تک آثار تاریخی 
باشند  داده  یادمان  روی  می 
این ابنیه جای یادگاری نوشتن 
نیست، راه داریم تا گردشگری 
یک  به  واقع  به  کشورمان  در 
صنعت تبدیل شود. صنعتی که 
درآمدش با درآمد نفت و چه 
بسا بیشتر از آن مقایسه شود. 
باید برای این صنعت سرمایه 
گذاری بیشتری کرد. به جرات 
کشوری  هیچ  گفت  توان  می 
باالیی  پتانسیل  در جهان چنین 
ندارد.  گردشگری  صنعت  در 
پیش رو  پرونده  کوتاه  مرور 
نقشه کوچک و البته ناقصی از 
پتانسیل  پهناور و همین  ایران 
هایی است که می گوییم. سری 

به سرای ایران زمین بزنید.

گشت و گذار در
سی و یک استان
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ســهند؛ منظره اي در یکــي از خــوش آب و هواترین 
ــر  ــه نظ ــتر ب ــه بیش ــده ک ــاد ش ــران ایج ــاط ای نق
خــواب و خیــال مــي آیــد. ده هــا کــران چندتایــي، 
ــد؛  ــکل و دوک مانن ــي ش ــي، مخروط ــي، تک جفت
یکــي از بهتریــن مناظــر طبیعي ایــران را مجســم 

ــاخته اســت. س
ــمگیر و  ــاده و چش ــارق الع ــکل خ ــدوان؛ ش در کن
ــه ســوي  ــه انســان را ب خــاص طبیعــت اســت ک
خــود کشــید. بــه خصــوص انســاني را کــه 
ــود  ــي خ ــاع از زندگ ــراي دف ســرگردان گشــته و ب
در جســتجوي پناهــگاه امنــي اســت. در ایــن مــورد 
ــردم  ــوالن ســبب شــد کــه م ــه مغ احتمــاال حمل
ــه ور« از  ــوص »حیل ــراف و بخص ــتاهاي اط روس
ــه  ــي کــران هــا اســتفاده کــرده ب ــت طبیع موقعی
ــي کــرده و در آنهــا  ــج درون کــران هــا را خال تدری
مســتقر شــوند. بدیــن ترتیــب هــم خــود را از نظــر 
مقابلــه بــا بیگانــگان در امــان دیدنــد هم ســکونت 
در کــران هــا را در تابســتان و زمســتان بــرای 
مقابلــه بــا ســرما و گرمــا کامــًا مطبــوع یافتند.

lاشــتبین روســتایی بــا شــرایط 
اقلیمــی خــاص

ــیه رود و  ــش س ــع بخ ــتبین از تواب ــتای اش روس
ــع  ــا واق ــتان جلف ــر شهرس ــه مه ــتان نوج دهس
در اســتان آذربایجــان شــرقی اســت.این روســتا 
ــان  ــتاني  می ــاي کوهس ــتا ه ــه اي از روس نمون
ــیمات  ــر تقس ــود . از نظ ــوب میش دره اي محس
آب و هوایــي جــزء مناطــق با اقلیــم ســرد وداراي 
ــن  ــراي چندی ــوده و ب ــي ب ــتانهاي طوالن زمس
ــت  ــت .باف ــرف اس ــیده از ب ــاه از سال پوش م
ــات  ــه باغ ــطه احاط ــتبین بواس ــتای اش روس
ــا،  ــر ناهمواریه ــدی نظی ــل کالب ــایر عوام و س
ــد اراضــی و شــرایط  بســتر ســنگی، شــیب تن
ــط در  ــرده و فق ــا فش ــاص، کام ــی خ اقلیم
محــدوده شــمالی روســتا امــکان توســعه 

محــدود وجــود دارد.
ایــن روســتادر فهرســت آثــار ملــی کشــور ثبــت 
ــده از ســنگ  ــه دســت آم شــده اســت. اســناد ب
ــخ 843 و  ــتا تاری ــود در روس ــای موج ــته ه نوش
976 هجــری قمــری را نشــان مــی دهنــد، ولــی 
ــی  ــود در برخ ــاری موج ــد معم ــر میرس ــه نظ ب

ــه دوره اشــکانیان اســت. ــوط ب بناهــا مرب

lزنوزق روستای پلکانی ایران
ــرار دارد  ــه ق ــوه قلع ــای ک ــوزق در کوهپایه ه زن
و بــه همیــن خاطــر از اصــول معمــاری پلکانــی 
ــن  ــه همی ــا ب ــرده؛ اتفاق ــتفاده ک ــم اس ــران ه ای
دلیــل هــم بــه زنــوزق یــا »زنــوز داغ« مشــهور 
ــه مــرور و در  شــده، یعنــی زنــوز کوهســتانی و ب
ــل  ــوزق تبدی ــوزاغ و زن ــه زن ــه ب ــش عامیان گوی

شــده اســت.
ــل  ــی اســت. مث ــی زیبای ــوزق روســتای پلکان زن
ــه  ــام خان ــت ب ــی، پش ــتاهای پلکان ــام روس تم
پاییــن دســت، حیــاط خانــه بــاال دســت اســت و 
اینگونــه زندگــی آرام و مســالمت آمیــزی میــان 

ــان دارد. ــردم جری م
هرچــه باشــد اینجا روســتایی اســت که آثــاری از 
دوره ایلخانــی و صفــوی دارد و بســیاری معتقدند 
قدمــت روســتا خیلــی بیشــتر از اینهاســت؛ حتــی 
ــنگ  ــی س ــوش برخ ــه نق ــتناد ب ــا اس ــی ب برخ
ــا دوره  ــوزق را ت ــکونت در زن ــت س ــا، قدم قبره

ــد. میتراییســم عقــب مــی برن
ــی  ــب روســتا و در و پنجــره های ســنگفرش مرت

ــز  ــبز و قرم ــی و س ــای آب ــا رنگه ــه ب ــت ک اس
رنــگ آمیــزی شــده انــد زیباییهــای ایــن روســتا 

ــد. ــی کن ــدان م را دو چن
ــه  ــتا ب ــن روس ــت ای ــان قدم ــر کارشناس ــه نظ ب
دوره ایلخانــان می رســد، قبرســتان زنــوزق 
ــه  ــته ک ــری داش ــنگ های قب ــل س ــال ها قب س
بــه زبــان عربــی حجــاری شــده بــودن امــا االن 
ــت و  ــده اس ــی مان ــا باق ــی از اون ه ــداد کم تع
خیلــی از ایــن ســنگ قبرهــا بــه دلیــل ناآگاهــی 

تخریــب شــده اند.
ــی  ــای ب ــی ه ــهر و دیدن ــک ش lی

مثالــش
ــتان  ــی از شهرس ــه یک ــژه مراغ ــتان وی شهرس
ــرقی  ــان ش ــی آذربایج ــت و دیدن ــای پرجمعی ه
اســت کــه بــه دلیــل نزدیکــی بــه مرکــز 
بــه  و  نــوروز  تعطیــات  ایــام  در  اســتان، 
ویــژه فصــل تابســتان مقصــد گردشــگری 
بســیاری از هموطنــان و هــم اســتانی هــا 
ــه  ــر تاریخــی ک ــا 500 اث ــتان ب ــن شهرس بود.ای
ــخ  ــی از تاری ــه دوران مختلف ــوط ب ــی مرب همگ
همچــون دوره هــای ایلخانــی، ســلجوقی، 
ــی از  ــت، یک ــی اس ــری و دوره اوراتوی ــد مه معب
10 شــهر مهــم دارای بافــت تاریخــی در کشــور 
ــل  ــهر از دوران قب ــن ش ــی رود.ای ــمار م ــه ش ب
ــته  ــه نوش ــی ب ــت ول ــوده  اس ــاد ب ــام  آب از اس
ــا 14 میــادی  ــگاران قــرن  هــای 12 ت تاریــخ ن
ــی کــه  دوران رشــد و شــکوفایی آن اســت، زمان
پایتخــت سلســله  هــای متعــدد محلــی از جملــه 
احمدیلیــان و اتابــکان آذربایجــان بوده اســت و در 
نهایــت مرکــز حکومــت ایلخانــی قــرار داده شــد.
ــد  ــود، گنب ــد کب ــدور، گنب ــرج م ــرخ، ب ــد س گنب
غفاریــه و گــوی بــرج پنــج مــزاری هســتند کــه 
ــان  ــگری آذربایج ــب گردش ــه قط ــه را ب مراغ
ــه قرن هــای  ــق ب ــد و متعل ــل کردن شــرقی تبدی
6 تــا 8 هجــری هســتند، ایــن آثــار بســیار دیدنی 
ــن  ــع در ای ــاع واق ــن بق و تاریخــی برجســته  تری

شــهر هســتند.
ــلجوقیان در  ــه دوران س ــوط ب ــرخ مرب ــد س گنب
ــن  ــه قدیمی تری ــع در مراغ ــه واق ــج بقع ــن پن بی
ــز  ــد قرم ــه گنب ــتر ب اســت و در آذربایجــان بیش
ــوال  ــا 15 ش ــداث بن ــخ اح ــت، تاری ــهور اس مش
525 هجــری قمــری اســت و در جنــوب غربــی 

ــت. ــع شده اس ــه واق مراغ
ــاهکارهای دوره  ــر از ش ــی دیگ ــدور یک ــرج م ب
ــا در  ــن بن ــداث ای ــه اح ــه ک ــلجوقی در مراغ س
ــیده  ــان رس ــه پای ــری ب ــال 563 هجــری قم س
ولــی اکنــون از گنبــد و ســقف آن چیــزی بــر جــا 

ــرار دارد. ــود ق ــد کب ــار گنب ــده  اســت در کن نمان
ــرج  ــری ب ــه 10 مت ــز در فاصل ــود نی ــد کب گنب
مــدور بــه شــکل منشــور 10 وجهــی قــرار گرفته 
کــه مــردم محلــی آن را قبــر مــادر هاکــو مــی 
 نامنــد کــه البتــه بــا توجــه بــه کتیبــه  هــای حک 
ــه  ــا کــه آیاتــی از قــرآن در آن هــا ب ــر بن شــده ب
ــا  ــا ب ــن بن ــبت ای ــای نس ــورد ادع ــم می خ چش

مــادر مســیحی هاکــو اشــتباه اســت.
ــت  ــی اس ــی از اماکن ــه یک ــای غفاری ــد زیب گنب
ــد،  ــد می کنن ــوروزی از ان بازدی ــافران ن ــه مس ک
ایــن گنبــد زیبــا در کنــار رودخانــه صوفــی 
چــای قــرار گرفتــه اســت و از ســوی شــهرداری 
مراغــه فضــای ســبزی در کنــار ایــن گنبــد ایجاد 
شــده کــه بــر چهــر گنبــد رنــگ و بــوی خاصــی 
ــوش  ــار گ ــد از چه ــن گنب ــت، ای ــیده اس بخش
آجــری اســت کــه هــر زوایــه آن بــا ســتون هایی 

ــت. ــده اس ــداث ش ــوزی اح ل
سهند و قله بی مثالش

ــه  ــر ب ــاع  3707 مت ــا ارتف ــهند ب ــوه س ــته ک رش
ــهور  ــران مش ــتانهای ای ــروس کوهس ــوان ع عن
ــه هــای ســر ســبز و چشــمه هــای  اســت. دامن
ــته  ــن رش ــتند. ای ــواز هس ــیار دل ن روان آن بس
ــن  ــوده و بلندتری ــع ب کــوه در شــمال مراغــه واق
ــه  ــام دو قل ــهند و ج ــام دارد. س ــام ن ــه آن ج قل
بــه هــم چســبیده ایــن رشــته کــوه هســتند کــه 
ــه  ــود دارد ک ــوه وج ــن ک ــه ای ــمه ای در قل چش

ــد. ــرای آن قائلن ــی ب ــدس خاص ــردم تق م
ــی  ــطوره شناس ــی اس ــای آیین ــهند در باوره س
ــی از  ــر برخ ــه نظ ــته ای دارد، ب ــگاه برجس جای
محققــان کــوه ســهند همــان کوه اســنوند اســت 
کــه در اوســتا آمــده و زرتشــت در آنجــا بــا الهــه 
ــته ای از  ــهند رش ــت. س ــرده اس ــو ک ــا گفتگ آبه
ــه و از  ــمال مراغ ــه در ش ــت ک ــرز اس ــال الب جب

ــه شــرق کشــیده شــده اســت. ــرب ب غ

lمعبــد مهــر یــادگار دوران اشــکانیان 
در مراغــه

معبــد » مهــر« در فاصلــه حــدود پنــج کیلومتری 
جنــوب مراغــه بــا قدمــت 2500 ســاله در دوران 
اشــکانیان بــرای پرســتش خورشــید و برگــزاری 
آییــن مهرپرســتی در جنــوب روســتای ورجــوی 
و در شــش کیلومتــری مراغــه بــه صــورت 

ــا شــده اســت. ــی و صخــره ای بن زیرزمین
ــه   ــده  و ب ــده  ش ــن  کن ــق  زمی ــد در عم ــن  معب ای
جــز ورودی  داالن  راه  دیگــری  نــدارد. ایــن  معبــد 
ــری   ــت  و هن ــم  کار، دق ــر حج ــی  از نظ تاریخ
کــه  در حجــاری  آن  بــه  کار رفتــه  در شــمار 
قدیمــی  نیایشــگاه های   ارزنــده   نمونه هــای  

ــت . ــور اس کش
پیــروان آییــن مهــر بــر ایــن عقیــده بودنــد کــه 
ــن رو  ــت، از ای ــده اس ــد ش ــاری متول ــر در غ مه
ــه پرســتش  ــد، در آن ب ــاری می یافتن ــا غ هــر ج
و نیایــش مهــر می پرداختنــد و آن مــکان را 
ــا  ــد را ب ــن معب ــا ای ــد آنه ــه« می گفتن »مهراب
تراشــیدن قطعــه ســنگی عظیــم از جنــس 
ــه  ــه عــرض 4/5 متــر ب ــه ای ب ــا دهان شیســت ب

ــد. ــود آورده ان وج
ــای  ــن بن ــه قدیمی تری ــد ک ــن معب ــون ای اکن
اســتان نیــز بــه شــمار مــی رود، هرســاله شــاهد 
بازدیــد گردشــگران زیــادی از جــای جای کشــور 
اســت کــه معمــاری و ســاخت منحصربفــرد این 

معبــد تعجــب همــگان را برمــی انگیــزد.

lمقبــره »آقــاالر« محــل دفــن عارفان 
و شــیوخ مراغــه

ایــن مقبــره بــه عنــوان بنــای باقیمانــده از دوره 
ــاری آن دوره  ــوع و ســبک معم ــر ن ــه بیانگ زندی
بســیار حائــز اهمیــت اســت. مقبــره آقــاالر بنایی 
ــر  ــر روی قب چهــار ضلعــی آجــری اســت کــه ب
میــر عبدالفتــاح موســوی مراغــی شــاعر و عارف 

نامــی دوره زندیــه ســاخته شــده اســت.
ایــن بنــا در ســال 1175 هجــری قمــری ســاخته 
و در ســال 1274 هجــری قمــری توســط حــاج 

عباســعلی بنایــی بــه طــور کامــل مرمــت شــد.
ــزرگان،  ــن ب ــل دف ــه مح ــا ب ــره بعده ــن مقب ای
و  شــد  تبدیــل  مراغــه  شــیوخ  و  عارفــان 
ــی  ــا قل ــاهزاده رض ــون ش ــی چ ــخصیت های ش
ــی شــاه در ان  ــون عل ــه مجن ــص ب ــرزا متخل می

ــدند. ــن ش دف

ــس از  ــال 1381 شمســی پ ــاالر در س ــره آق مقب
ــه مــوزه تبدیــل شــد و تحــت عنــوان  مرمــت ب
ــورد  ــه م ــوزه ســنگ نگاره های تاریخــی منطق م
ــا در  ــن بن ــه اســت. ای ــرار گرفت ــد عمــوم ق بازدی
ــی از  ــه اندک ــه فاصل ــه و ب ــرقی مراغ ــوب ش جن
گنبــد ســرخ داخــل بوســتان آقــاالر واقــع شــده 

ــت. اس
ــناخته در  ــی ناش ــر ظرفیت ــار کبوت lغ

ــه ــوب مراغ جن
در هشــت کیلومتــری مراغــه غــار شــگفت 
ــاح  ــه در اصط ــت ک ــده اس ــع ش ــزی واق انگی

ــود. ــی ش ــده م ــل نامی ــی هامپوئی محل
در ابتــدای ورودی غــار میــدان بزرگی وجــود دارد 
کــه ســقف آن النــه کبوتــران اســت کــه بدیــن 

جهــت بــه ایــن غــار کبوتــر نیــز مــی گوینــد.
ــه در  ــی ک ــم ارتفاع ــل ک ــذر از تون ــس از گ پ
ــبتا  ــدان نس ــه می ــرار دارد ب ــت ق ــمت راس س
ــدان  ــن می ــیم، در ای ــی رس ــری م ــزرگ دیگ ب
ــی 10 - 12  ــه عمــق تقریب ــه چــاه ب چهــار حلق
متــر وجــود دارد کــه عمــا همــه آنهــا بــه یــک 
ــی  ــی م ــن منته ــاق زمی ــزرگ در اعم ــدان ب می

ــوند . ش
ــت  ــزرگ و در نهای ــای ب ــه اتاقه ــدان ب ــن می ای
ــقف  ــود، در س ــی ش ــم م ــی خت ــای باریک تونله
ــده  ــزان دی ــال آوی ــاش بح ــا خف ــا صده اتاقه

مــی شــوند کــه بــا هماهنگــی خاصــی بــه طــور 
مــوزون در نوســانند. رســوبات آهکــی متعــددی 
ــر  ــه و مناظ ــکیل یافت ــال تش ــا س ــی میلونه ط

ــد. ــود آورده ان ــه وج ــی ب زیبای

lمقبــره اوحــدی مراغه ای از شــاعران 
ــتم قرن هش

ــدی  ــره اوح ــه  مقب ــروف مراغ ــار مع ــی از آث یک
مراغــه ای از شــاعران قــرن هشــتم اســت کــه 
ــی  ــن مراغ ــن ابوالحس ــن الدی ــن رک ــل دف مح
مشــهور بــه اوحــدی مراغــه ای، عــارف و شــاعر 
ــب  ــی، صاح ــدار دوره ایلخان ــوی نام ــی گ پارس

ــت. ــم اس ــام ج ــروف ج ــوی مع مثن
ــاغ سرســبزی  ــان ب ــه در می ــا ک ــن بن ــون ای اکن
واقــع شــده بــه یکــی از ظرفیــت هــای 
ــی  ــا جای ــده ت ــل ش ــه تبدی ــگری مراغ گردش
ــی  ــگر داخل ــادی گردش ــداد زی ــال تع ــه هرس ک
ــه مراغــه ســفر  ــد از آن ب ــرای بازدی و خارجــی ب

ــد. ــی کنن م

lموزه تخصصی ایلخانی در مراغه
مــوزه مراغــه نیــز در کنــار مقبــره اوحــدی قــرار 
دارد کــه عنــوان مــوزه تخصصــی ایلخانــی را بــه 
ــه در  ــهر مراغ ــت.   ش ــاص داده اس ــود اختص خ
دوره ایلخانیــان مغــول، مقــر حکومتــی و پایتخت 

آنــان بــوده اســت.
ــروف  ــامل ظ ــوزه ش ــن م ــود در ای ــیای موج اش
ســفالی، ســکه، کتــاب و ظــروف مفرغــی مربوط 

ــه دوران اســامی اســت. ب

ــگری ــده گردش پرون
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ــای  ــا کلیس ــدس؛ تنه ــس مق lهوان
ــه ــود در مراغ موج

کلیســای هوانــس مقــدس یکــی از کلیســاهای 
ــه از  ــام آن برگرفت ــت و ن ــک اس ــه کاتولی ارامن
اســم یکــی از حواریــون عیســی بــه  نــام یوحنــا 
کــه ارامنــه بــه آن »هوانــس« می گوینــد، 

گرفتــه شده اســت.
ایــن کلیســا در داخــل شــهر مراغــه واقــع شــده 
ــن شــهر اســت،  ــود در ای ــا کلیســای موج و تنه
ــان مغــول از موقعیــت  در دوران حکومــت ایلخان
خاصــی برخــوردار بوده اســت ولــی در زمــان 
حاضــر ایــن کلیســا بــه  دلیــل مهاجــرت ارامنــه 
ــدون  ــًا ب ــر، عم ــهرهای دیگ ــران و ش ــه ته ب

ــت. ــی مانده اس ــتفاده باق اس

ــه  ــام ب ــروزه اس ــود؛ فی ــجد کب lمس
ــز کهــن ــت تبری قدم

ایــن بنــا در مرکــز شــهر تبریــز قــرار دارد و یکــي 
از شــاهکارهاي معمــاري دوره اســامي بــه 

ــد. ــي آی شــمار م
 ایــن مســجد کــه بیشــتر بــه »گــوي مســجد« 
معــروف اســت توســط ابوالمظفــر جهانشــاه بــن قره 
ــال 845 هجــری  ــو در س ــراي قراقوینل یوســف از ام

شمســی بنــا شــده اســت.
ــي درکاشــي هــا، ایــن  ــه جهــت تســلط رنــگ آب ب
مســجد به »فیــروزه اســام«  شــهرت یافته اســت تا 
جایــی کــه رنگ هــاي کاشــي معرق کــه در سراســر 
بنا یافت مي شــوند، شــامل آبي روشــن، آبي ســیر، ســفید، 
ســبز، زرد و قهــوه اي مــي شــود و در ایــن میــان، رنــگ آبي 

بیشــترین درصد را بــه خود اختصــاص داده اســت.

lبــازار تبریــز؛ لــذت خریــد در بزرگترین 
ــازار مســقف جهان ب

شــاید تصــور اینکــه شــما در بزرگتریــن بازار مســقف 
جهــان خریــد مــی کنید باعث شــود بــه تبریــز بیایید 
ــد و از  ــز ســری بزنی ــزرگ و قدیمــی تبری ــه بازارب و ب

حجــره هــای دوســت داشــتنی آن خریــد کنیــد.
ــای سرپوشــیده  ــن بازاره ــزرگ  تری ــز از ب ــازار تبری  ب
جهــان و یکی از شــاهکارهای معماری اســت کــه در 
ســال 1193 هجــری قمــری بــر اثــر زلزلــه بــا خاک 
یکســان شــد ولــی طولــی نکشــید کــه بــه همــت 

مــردم بازســازی شــد.
ــه طــول یــک کیلومتــر  ــازار تبریــز هــم اکنــون ب ب
بــزرگ  تریــن مجموعــه بــه هــم پیوســته و مســقف 
ــار  جهــان اســت کــه در ســال 1354 در فهرســت آث

ــت. ــت شده اس ــی ثب مل
بــازار تبریــز بــا طــاق هــا و گنبدهــای بلنــد آجــری 
شــامل بــازار امیــر، بــازار کفاشــان، راســته بــازار، بــازار 
حاجــان، یمینــی دوز بــازار، راســته کهنــه، بــازار حاج 
محمد حســین، بــازار مشــیر، بــازار داللــه زن بــزرگ، 
بازارچــه صفــی، بــازار امیــر ابوالحســن ســرای حــاج 
ــرزا علــی نقــی، تیمچــه و  رســول، ســرای حــاج می
ســرای شــیخ کاظم، تیمچــه حاج صفرعلــی، تیمچه 

و داالن میــرزا شــفیع و تیمچــه ملــک اســت.
مجموعــه بازارتبریــز کــه قدمــت آن بــه قــرن چهارم 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــد، ب ــی رس ــری م ــری قم هج
ــه هــم پیوســته،  زیباتریــن و بزرگتریــن بازارهــای ب
ــاری در  ــارت و معم ــت تج ــر اصال ــده ب ــی زن گواه

ــت. ــن اس ــرق زمی مش
نکتــه جالبــی کــه در معمــاری بــازار تبریــز وجــود دارد ایــن 
اســت که هســته مرکزی تبریــز در داخل یک چهارضلعی 
قــرار گرفتــه و بــازار تبریــز در مرکز ایــن چهارضلعــی واقع 

شده اســت.

lشــب هــای بــه یــاد ماندنــی در پــارک 
ــی تبریز  ــل گل ائ

پــارک ائــل گلــی در جنــوب شــرقی تبریــز بــر دامنه 
تپــه ای واقــع شــده و اســتخری بــزرگ بــه شــکل 
مربــع بــه مســاحت 55 هــزار مترمربــع در مرکــز آن 
ســاخته شــده و در جنــوب آن نیــز تپــه ای اســت کــه 
آن را از بــاال تــا پاییــن، هم ســطح اســتخر، پلــه بندی 
کــرده و نهــر آبــی از آن به ســمت پایین جاری اســت 

کــه بــر زیبایــی هــای ایــن پــارک افــزوده اســت.
ایــن پــارک از گردشــگاه هــا و یکــی از پــارک هــای 
ــام  ــک در ای ــدون ش ــه ب ــت ک ــور اس ــی کش دیدن
نــوروز کــه تعــداد هتل هــای تبریــز جوابگوی ســیل 
ــارک  گردشــگران نیســت، فضــای ســبز اطــراف پ
محیط خوبــی بــرای اســتراحت و اقامت مســافران در 

شــب هــای بــه یــاد ماندنــی تبریــز اســت.

lکوهنــوردی و تلــه کابیــن در کــوه عون 
ابــن علی

آرامــگاه عــون بــن علــی کــه مــردم تبریــز امــروزه 
ــی و  ــن عل ــون اب ــگاه ع ــد، آرام ــی نامن ــی م عینال
بــرادرش زیــد بن علــی اســت کــه گوینــد از فرزندان 
علــی بــن ابی طالــب)ع( اســت و بر فــراز کــوه عینالی 

واقــع در شــمال شــهر تبریــز بنــا شــده  اســت.
ــاد، یکــی از  ــا داشــتن مســاحت زی ــن بقعــه ب ای
ــمار  ــه ش ــز ب ــهر تبری ــم ش ــای مه ــگاه ه زیارت
ــه  ــگاه در منطق ــن زیارت ــرار گرفت ــی رود . ق م
ای نســبتاً پــر ازدحــام بــا موقعیــت و گردشــگری 
ــن  ــتر ای ــه بیش ــر چ ــق ه ــث رون ــب، باع مناس
ــرخاب  ــوه س ــه ک ــوری ک ــه ط ــکان اســت؛ ب م
)قیزیــل ســو( بــه کــوه عــون بــن علــی شــهرت 

ــت. یافته اس
مــردم از زمانهــای قدیــم بــرای رفتــن بــه بقعــه عون 
بــن علــی بایــد از سراشــیبی هــای کــوه عــون بــن 
علــی بــاال مــی رفتنــد و به همیــن دلیــل، تنهــا عده 
ــد.  ــن مــکان مــی آمدن ــه ای ــوردان ب ــی از کوهن قلیل
ولی اکنــون به دلیــل اینکــه جــاده آســفالت از بزرگراه 
ــا بقعــه کشــیده شــده اســت، بســیاری  پاســداران ت
از مــردم عــادی نیــز بــه خصــوص در آخــر هفتــه و 
روزهــای تعطیــل بــرای ورزش و تفریــح، به ایــن کوه 

صعــود مــی کننــد و عــاوه بــرآن، شــهر تبریــز را از 
بامــش نظــاره گــر مــی شــوند.

پــروژه تلــه کابیــن عینالــی کــه از ارتفاعات عــون بن 
علی تــا بزرگــراه پاســداران ادامــه خواهد داشــت، یکی 
از مهمتریــن پــروژه هــای عمرانــی در ایــن ارتفاعــات 
ــا  محســوب مــی شــود کــه در ســال هــای اخیــر ب
تــاش ارگان هــای مربوطه توانســته اســت عاقه 

ــه ایــن کــوه بکشــاند. ــادی را ب ــدان زی من

ــام  ــه ن ــوری ب ــری منش ــرج آج lب
خلعــت پوشــان

ــاده  ــری ج ــه در 10 کیلومت ــرج ســه طبق ــن ب ای
تبریــز- تهــران قــرار دارد کــه ایــن بــرج آجــری 
ــهور  ــان مش ــت پوش ــرج خلع ــه ب ــوری ب منش

ــت. اس
ــده  ــداث ش ــه اح ــر دوره صفوی ــا در اواخ ــن بن ای
ــی شــاهان  اســت و در زمــان قاجــار خلعــت اهدای
بــرای حاکمــان آذربایجــان در ایــن بــرج بــر دوش 

آنهــا انداختــه مــی شــد.
طبقــه اول و دوم سرپوشــیده و طبقــه ســوم 
ــت  ــم خلع ــن مراس ــت، آخری ــقف اس ــدون س ب
پوشــان در ســال 1330 هجــری قمــری در زمان 
ــه  ــی صمدخــان مراغــه ای انجــام گرفت حکمران
اســت. در ســال هــای اخیــر دانشــگاه تبریــز این 

ــا را مرمــت کــرده اســت. بن

lعمارت و موزه شهرداری تبریز 
ــی در وســط شــهر  ــزرگ و دیدن ــن عمــارت ب ای
تبریــز و خیابان امــام خمینــي در میدانی موســوم 
بــه میــدان ســاعت واقــع شــده و در حــال حاضــر 
ــارج  ــل و خ ــادی از داخ ــافران زی ــرای مس پذی

کشــور اســت.
مــوزه  شــهرداری نیــز در طبقــه زیرزمیــن 
ســاختمان عمــارت شــهرداری تبریــز واقــع 
شده اســت. ایــن مــوزه کــه بــه عنــوان نخســتین 
و تنهــا مــوزه تاریــخ شــهرداری های ایــران 
ــف  ــن در ردی ــس از کشــور چی مطــرح اســت، پ
ــز  ــان نی ــهرداری های جه ــای ش ــن موزه ه اولی

قــرار دارد.

ایــن مــوزه در ســال 1386 و همزمــان بــا 
ــه  ــن ســالگرد تاســیس نخســتین بلدی یکصدمی
)شــهرداری( ایــران در تبریــز و در 800 متــر مربع 
و بــا هزینــه یــک میلیــارد و صــد میلیــون ریــال 

راه انــدازی شده اســت.
ــز شــامل تاالرهــای مختلفــی  مــوزه شــهر تبری
چــون تــاالر دوربین هــای قدیمــی، تــاالر دفــاع 
مقــدس، چــاپ و نشــر، فــرش، هنرهــای معاصر، 
ــن  ــاالر حکمــت و چندی خــط و خوشنویســی، ت

تــاالر دیگــر اســت.
در ایــن تــاالر، فرش هــا و قالی هایــی بــا 
قدمــت 110 ســال بــه نمایــش گذاشــته 
در  موجــود  فــرش  تختــه   12 شــده اند. 
ایــن مجموعــه مربــوط بــه فرش هایــی 
عمــارت  تاســیس  زمــان  از  کــه  اســت 
بــه   1320 ســال  تــا  تبریــز  شــهرداری 
ــده و  ــه ش ــی بافت ــک جلیل ــتور ارفع المل دس

رسیده اســت. اتمــام  بــه 

lمســجد ثقــه االســام با 20 ســتون 
ــد آجری و 34 گنب

ایــن مســجد در خیابــان دارایــی جنــب صاحــب 
ــال  ــار و در س ــده و در دوره قاج ــع ش ــر واق االم
1265 هجــری شمســی تکمیــل شــد و امامــت 
آن بــا مرحــوم میــرزا محمــد شــفیع ثقــه 

ــد. ــیعه ش ــواي ش ــام پیش االس
ــرف  ــی از ط ــری شمس ــال 1291 هج در س
شــرقي مســجد یــک طــاق بــه مســجد 
افــزوده شــد و مســجد زمســتاني دیگــر 
ــد  ــداث کردن ــجد اح ــرقي مس ــب ش در جان
و در ســال 1310 هجــری شمســی ثقــه 
االســام بــه واســطه شکســت فاحشــي کــه 
در آن طاقهــاي جدیداالحــداث و مســجد 
زمســتاني واقــع شــده بــود مجــدداً ایــن 
ــجد  ــعت مس ــه وس ــته و ب ــا را برداش فضاه
ــا 20  ــن مســجد ب ــال حاضــر ای ــزود.در ح اف
ــي از  ــري یک ــد آج ــنگي و 34 گنب ــتون س س

ــت. ــز اس ــاجد تبری ــن مس بزرگتری

ــگری ــده گردش پرون
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ــه  ــری ب ــواری 36 مت ــز؛ دی lارگ تبری
بلنــدای تاریــخ

ارگ تبریــز بــا دیــوار 36 متــری، یکــی از 
ــاد  ــور و نم ــی کش ــای تاریخ ــن دیواره بلندتری

ــت. ــز اس ــهر تبری ش
ایــن ارگ در مرکــز شــهر تبریــز، در ضلــع 
جنوبــی تقاطــع خیابــان امــام خمینی و فردوســی 
ــرای  ــون آن ب ــای پیرام ــروزه فض ــرار دارد و ام ق
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــه م ــاز جمع ــزاری نم برگ
می گیــرد و مصــای بــزرگ تبریــز در ایــن 

مــکان احــداث شده اســت.
تاج الدیــن  خواجــه  توســط  تبریــز  ارگ 
علی شــاه بنــا شده اســت. ایــن بنــا براثــر 
حــدودی  تــا  زمــان  گــذر  و  زمین لــرزه 
ــازی  ــون بازس ــه اکن ــود ک ــده  ب ــب ش تخری
ــز  ــی تبری ــن دیدن ــی از اماک ــه یک ــده و ب ش

تبدیــل شــده اســت.
امــروزه تنهــا بخشــی از دیوارهــای عظیــم 
و محــراب بســیار بلنــد شبســتان جنوبــی 
کــه  مانده اســت  برجــای  مســجد  ایــن 
در  آن  آبادانــی  و  شــکوه  مویــد  خــود 

. ســت شته ا گذ
در و دیــوار اطــراف آن در اصــل دو رویــه 
و کاشــی بری بــوده اســت و از باقیمانــده 
ــری  ــت و هن ــه صنع ــت ک ــوم اس ــوار معل دی
تعلّقــات  و  دیــوار  ایــن  در   شــگفت انگیز 
آن بــه کار بــرده شــده اســت. خــاک و 
ــگ و از  ــوار زرد رن ــن دی ــای ای ــب آجره اغل
ــت. س ــوردار ا ــاده ای برخ ــتحکام فوق الع اس

ــرای  ــی ب ــان؛ مجال ــوزه آذربایج lم
ــان ــخ آذربایج ــای تاری تماش

مهم تریــن  از  یکــی  آذربایجــان  مــوزه 
ــز و در  ــه در تبری ــت ک ــور اس ــای کش موزه ه

کنــار مســجد کبــود قــرار گرفته اســت.
ــوزه  ــن م ــوان دومی ــه عن ــه ب ــوزه ک ــن م در ای
ــران  ــی ته ــوزه مل ــس از م ــران پ ــی ای تاریخ
شــناخته می شــود، آثــار متعلــق بــه دوران 
پیــش از اســام و دوران اســامی بــه نمایــش 

شده اســت. گذاشــته 
مــوزه آذربایجــان از 3 ســالن بــه مســاحت 
ــع و ســالن مخصــوص نمایــش  ــر مرب 800 مت
ســکه ها و مهرهــای تاریخــی ایــران در طبقــه 

ــت. ــده اس ــکیل ش اول تش
ــار و  ــان، آث ــوزه آذربایج ــف م ــه همک در طبق
اشــیای تاریخــی مربــوط بــه دوران پیــش 
ــردآوری  ــام گ ــش از اس ــخ و دوران پی از تاری
شــده اند کــه ســفال های مربــوط بــه تپــه 
ــت،  ــال قدم ــزار س ــت ه ــا هف ــماعیل آباد ب اس
ــمار  ــش به ش ــن بخ ــار ای ــن آث از تاریخی تری

می رونــد.
مــوزه  اول  طبقــه  آثــار  قدیمی تریــن 
آذربایجــان مربــوط بــه ســده چهــارم هجــری 
و شــهر نیشــابور اســت کــه از مهم تریــن 
ــتفاده از  ــه اس ــوان ب ــا می ت ــای آن ه ویژگی ه
ــلیمی و  ــای اس ــتفاده نقش ه ــی، اس ــط کوف خ
ــاره  ــار اش ــن آث ــفید در ای ــاب س ــتفاده از لع اس
دوره  بــه  مربــوط  کــرد. ظــروف ســفالی 
ــده  ــه س ــوط ب ــزی مرب ــل رم ــان و قف ایلخان

ــی  ــار تاریخ ــر آث ــز از دیگ ــری نی ــم هج شش
ــود. ــی ش ــوب م ــش محس ــن بخ ای

در ســالن ســکه ها و مهرهــای تاریخــی ایــران 
ضرب شــده  ســکه های  قدیمی تریــن  نیــز 
دوره  تــا  هخامنشــیان  دوره  از  ایــران  در 
ــن  ــد. همچنی ــش درآمده ان ــه نمای ــان ب قاجاری
نمونه هایــی از مهرهــای تاریخــی ایــران در 

ــد. ــرار گرفته ان ــش ق ــن بخ ای
احــد  توســط  ساخته شــده  مجســمه های 
ــان  ــوزه آذربایج ــن م ــه زیرزمی ــینی در طبق حس
نگهــداری می شــوند. ایــن مجســمه ها دیــد 
عمیقــی نســبت بــه سرگذشــت و اخاق انســان 
ــوص  ــه خص ــته و ب ــده های گذش ــول س در ط

ســده بیســتم دارنــد.
بخــش ســنگ نگاره های تاریخــی، جدیدتریــن 
بخــش مــوزه آذربایجــان اســت کــه در طبقــه 
ــت. در  ــرار گرفته اس ــوزه ق ــن م ــن ای زیرزمی
پیکره هــای  از  مجموعــه ای  بخــش  ایــن 
ســنگ های  گورهــا،  ســنگ  انســانی، 
ــمه های  ــنگی و مجس ــای س ــه دار، قوچ ه کتیب

ســنگی بــه نمایــش گذاشــته شــده اند.

lخانه مشروطیت
محله هــای  از  یکــی  در  مشــروطه  خانــه 
ــته کوچه  ــام راس ــه ن ــز ب ــهر تبری ــی ش قدیم
و در غــرب بــازار تبریــز قــرار گرفته اســت. 
ــار  ــاری دوره قاج ــبک معم ــه س ــا ب ــن بن ای
ســاخته شــده و ملــک شــخصی حــاج مهــدی 
کوزه کنانــی بوده اســت.این بنــا بــه شــماره 
1171 در ســال 1354 خورشــیدی در فهرســت 
آثــار ملــی ایــران ثبــت شــده و در ســال 1367 
رسیده اســت.14  تملــک  بــه  خورشــیدی 
فرمــان  شــاه  مظفرالدیــن   1285 مــرداد 
مشــروطیت را امضــا کــرد امــا آنچــه مشــروطه 
را مانــدگار کــرد مجاهدت هــای ســتارخان و 
باقرخــان در تبریــز بــود.در ایــن خانــه مجســمه 
ســران مشــروطه و اشــیای از آن دوران بــه 

ــت. ــده اس ــته ش ــش گذاش نمای
ــاج  ــان، ح ــان باغب ــین خ ــی از حس تندیس های
علــی دواچــی، ثقۀاالســام تبریــزی، حــاج علــی 
ــی  ــی عل ــکرویل، کربای ــوارد باس ــی، ه ختای
ــد  ــی، آخون ــر لیاوای ــی اصغ ــیخ عل ــیو، ش موس
ــا  ــب پاش ــدا و زین ــر دهخ ــی اکب ــانی، عل خراس
ــه  ــان( ب ــروطه خواه ــوف مش ــا زن در صف )تنه
ــی  ــای انقاب ــف گروه ه ــای مختل ــراه مهره هم

ــتند. ــروطه هس ــه مش ــی خان ــیا تاریخ از اش

lمــوزه قاجــار بــا آثــار دیدنــی و در 
نزدیکــی مقبــره الشــعرا

از موزه هــای شــهر  مــوزه قاجــار یکــی 

ــه امیرنظــام  ــه در محــل خان ــز اســت ک تبری
قــرار  ششــگان  محلــه  در  و  گروســی 

. ســت فته ا گر
مــوزه قاجــار در ســال 1385 خورشــیدی 
به طــور  بازســازی،  و  مرمــت  از  پــس 

شــد. راه انــدازی  رســمی 
دوره  در  کــه  گروســی  امیرنظــام  خانــه 
ناصرالدیــن شــاه و در زمــان پیشــکاری 
ــاخته  ــط وی س ــی و توس ــام گروس ــر نظ امی
ــازمان  ــط س ــال 1370 توس ــت در س شده اس
ــا شــماره  میــراث فرهنگــی خریــداری شــد ب
ــت  ــور ثب ــی کش ــار مل ــت آث 1749 در فهرس

ــد. ش
ــظ  ــا حف ــا ب ــازی بن ــت و بازس ــس از مرم پ
شــاخص های  و  معمــاری  ویژگی هــای 
ــورد  ــار م ــوزه قاج ــوان م ــه عن ــا ب ــنتی بن س
در  مــوزه  ایــن  گرفــت.  قــرار  اســتفاده 
ــن  ــه مدف ــز ک ــعرا تبری ــره الش ــی مقب نزدیک
جملــه  از  نامــی  شــاعر   400 از  بیــش 
ــی  شــهریار، قطــران، اســدی طوســی، فاریاب

و ثقۀاالســام اســت قــرار دارد.
ــی،  ــاالر چین ــه، ت ــاالر بافت ــکه، ت ــاالر س ت
تــاالر  فلــزات،  تــاالر  آبگینــه،  تــاالر 
و  اول  تــاالر خاتــم در طبقــه  موســیقی، 
ــال  ــاالر رج ــلحه، ت ــاالر اس ــنگ، ت ــاالر س ت
ــازی و  ــاری و شهرس ــاالر معم ــن، ت و فرامی
ــن  ــوس در زیرزمی ــاالر فان ــل و ت ــاالر قف ت

قــرار دارد.

lمــوزه عصــر آهــن یکــی دیگــر از 
ــز قطــب هــای گردشــگری تبری

ــوزه عصــر آهــن یکــی از شــگفت  ــایت م س
آورتریــن مــوزه هــای کشــور بــوده کــه 
ــا قدمــت چهــار هــزار ســال در آن  مردگانــی ب

ــد. ــه ان ــان خفت ــی ش ــوازم زینت ــا ل ــراه ب هم
ســال 76 اولیــن بــاری بــود کــه ایــن 
ــر  ــی ب ــهرت جهان ــن ش ــا چنی ــتان ب گورس
ــاده در  ــرداری س ــات خاکب ــک عملی ــر ی اث
ــد و  ــف ش ــز کش ــود تبری ــجد کب ــوار مس ج
ــی  ــتان شناس ــای باس ــس از آن کاوش ه پ
ــر  توســط باســتان شناســان مطــرح کشــور ب

روی ایــن منطقــه انجــام گرفــت.
پــس از تکمیــل بررســی هــای صــورت گرفتــه 
ــن در آن  ــر آه ــه دوره عص ــق ب ــور متعل 38 گ
ــورت  ــه ص ــا ب ــر آن ه ــه اکث ــد ک ــف ش کش
جنینــی دفــن شــده بودنــد و ســال 85 ســالی بــود 
کــه باالخــره ایــن ســایت مــوزه بــه عنــوان اولیــن 

مــوزه صحرایــی ایــران آغــاز بــه کار کــرد.

ــگری ــده گردش پرون

تهیه شده در سرپرستی استان آذربایجان شرقی
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ــرای  ــه هــای گردشــگری و منابــع طبیعــی فــراوان از یــک ســو و تنــوع قومیتــی و اماکــن تاریخــی از ســوی دیگــر ، نگارســتان ایــران و مقصــد مناســبی ب ــا وجــود جاذب آذربایجــان غربــی ب
ــگل، دشــت،  ــوه، جن ــا، ک ــا دری ــی ب ــرده اســت، ایران ــران کوچــک مشــهور ک ــه ای ــی را ب ــی، آذربایجــان غرب ــای اله ــوع نعمــت ه ــار فصــل و تن ــوای چه ــوروزی اســت. آب و ه ســفرهای ن
ــوار دفاعــی، مــوزه هــای تاریخــی و مــردم شناســی باعــث  ــه هــای تاریخــی، دی ــرج هــا و گنبدهــا، خان ــار اماکــن تاریخــی ماننــد ب ــه، تــاالب، غــار در کن صحــرا، آبشــار، گل فشــان، رودخان

ــذار گردشــگری کشــور باشــد. ــر گ ــز تاثی ــی یکــی از مراک شــده  آذربایجــان غرب

ارومیه شهری به قدمت چهارهزار سال

آذربایجان غربی

lچهار هزار سال تاریخ
ــه  ــه ارومی ــی دریاچ ــی و جنوب ــاحل غرب در س
ــاوجباغ و...( از  ــه، ســلماس, س نواحــی )ارومی
دو هــزار ســال قبــل از میــاد مســیح، مردمــی 
ســاکن بودنــد کــه در معــرض هجــوم آشــوری 
هــا و اورارتوهــا قــرار داشــتند. مدتــی نیــز ایــن 
نواحــی »پارســوا« نامیــده مــی شــد ســکنه آن 
از نــژاد آریایــی بودنــد کــه در 815 ســال قبــل 
ــوب ســرازیر شــدند و  ــه ســمت جن ــاد ب از می

بــه پــارس رســیدند.
ــراه  ــه هم ــه ب ــی ک ــتین انگلیس ــر اورل اس س
ــه  ــه ارومی ــی ب ــال 1314 شمس ــی در س هیات
ســفر کــرد، در مــورد قدمــت ایــن شــهر معتقــد 
ــران  ــاد ای ــن ب ــی تری ــه از قدیم اســت: ارومی
اســت و از روی آثــار و وســایل مکشــوفه 
ــه در  ــوری ک ــنلو و قب ــه حس ــنویه و تپ در اش
ــزار  ــه 4 ه ــت آن ب ســلدوز کشــف شــده، قدم

ــردد. ــی گ ــل بازم ــال قب س
نــام شــهر ارومیــه از ســال 1305 شمســی 
ــروزی  ــس از پی ــت و پ ــر یاف ــه تغیی ــه رضایی ب
نــام  بــه  دوبــاره  اســامی،  نقــاب  ا
معتقدنــد  ای  عــده  بازگشــت.  اصلــی 
اولــی  هــای  زبــان  ز  ا ترکــی  زبــان 
ــان  فق ــت. موا ــرزمین اس ــن س ی ــاکنان ا س
ایــن نظــر مــی گوینــد: آذربایجــان از 
مســکونی  ولیــه  ا هــای  انســان  دوران 
ــف  ی ــوام و طوا ق ــکن ا ــا مس ــوده و باره ب

اســت. گشــته  مختلــف 
ــی  ــان و جغراف ــب مورخ ــوی غال ــه از س ارومی
ــگاران ایرانــی، زادگاه زرتشــت قلمــداد شــده  ن
ــه،  ــردم منطق ــز م ــر نی ــن اواخ ــا ای ــت. ت اس
غــاری را در شــمال شــرقی شــهر نشــان کــرده 
و معتقدنــد کــه زرتشــت در آن مــکان زندگــی 

مــی کــرده اســت. وجــود همیــن عقایــد، صرف 
ــت  ــه حقیق ــدازه ب ــه ان ــا چ ــه ت ــر از اینک نظ
ــن  ــت ای ــی از اهمی ــک اســت، خــود حاک نزدی

ــی دارد. ــش زرتش ــر کی ــهر از نظ ش
ایــن شــهربه جهــت گردآمــدن اقــوام و ادیــان 
ــا و  ــی ه ــا، ارمن ــوری ه ــل آش ــف از قبی مختل
زرتشــتی هــا ) انتســاب چنــد زرتشــتی کــه در 
ــم  ــت اللح ــه بی ــی »ع« ب ــد عیس ــگام تول هن
ــی از  ــد حاک ــه مدفونن ــد و در ارومی ــه بودن رفت
ــای  ــن کانونه ــی از بزرگتری ــه یک ــت ک آن اس
ــوده  ــای روز ب ــی و اجتماعــی گذشــته ه مذهب
اســت( یهــودی هــا و باالخــره مســلمانان 
یادگارهایــی از قــرن هــای مختلــف را در 
ــت. ــته اس ــاس داش ــش پ ــر و زیبای ــان پی دام

موقعیــت طبیعــی ایــن شــهر بــه عنــوان 
ــه دریاچــه  منطقه ــای کشــاورزی و نزدیکــی ب
ــه عنــوان  ــز ب ــه تبری اورمیــه و نیــز نزدیکــی ب
ــار و  ــران در دوره قاج ــزرگ ای ــهر ب ــن ش دومی
اهمیــت آن شــهر بــه عنــوان ولیعهدنشــین، از 
جملــه دالیــل راهبــردی بــودن ایــن شــهر بــه 

ــی رود. ــمار م ش
شــاید بــه واســطه دارا بــودن همیــن ویژگی هــا 
ــی  ــای گوناگون ــهر بحران ه ــن ش ــه ای ــت ک اس
را پشــت ســر گذاشــته و غائلــه  هــای فراوانــی 
را بــه خــود دیــده و در کمتــر تغییــر ســرزمین و 

شــهری رخ داده اســت.
طوایــف و قبایلــی نیــز از ایــن مــکان بــه 
ــس  ــد و گاهــی پ ــرده ان ــوچ ک ــاط ک دیگــر نق
از مــدت هــا بــه همیــن مــکان بــاز گشــته انــد. 
ــه،  ــت: ارومی ــوان گف ــی ت ــل م ــن دلی ــه همی ب
ــوام  ــکونت اق ــل س ــذرگاه و مح ــرزمین گ س
مختلــف بــوده اســت. قبایــل تــرک زبــان نیــز 
از جملــه اقوامــی بودنــد کــه از دیربــاز در ایــن 

ــت  ــاز اقام ــا آغ ــتند ام ــت داش ــرزمین اقام س
ــت. ــده اس ــام مان ــکان در ابه ــن م ــا در ای آنه

ریشه زبان ترکی آذری 
مربوط به زبان مادهاست 

که در اثر گذشت زمان 
تحت تاثیر زبان های 
فارسی، عربی، ترکی 

قرار گرفته است. زبان 
عادی این منطقه از ریشه 
زبان های هند و اروپایی 

است|

در مــورد زبــان کــردی بایــد گفــت عــده 
ای کــردی را لهجــه ای از زبــان فارســی 
ــی  ــتقل م ــی مس ــر آن را زبان ــی دیگ و گروه
داننــد. یکهــزار ســال پیــش از میــاد مســیح، 
آریاهــا بــه زبــان اوســتایی تکلــم مــی کردنــد 
کــه پــدر تمــام زبــان هــای مــادی، پارســی و 

ــت. ــوده اس ــدی ب هن

lتنوع زیستی در یک استان
ــوام  ــودن و زندگــی اق ــرزی ب ــه م ــا توجــه ب  ب
ــان  ــتاهای آذربایج ــف در روس ــان مختل و ادی
ــت  ــی و طبیع ــای تاریخ ــود بناه ــی و وج غرب
ــه نمــاد  ــن مکانهــا ب بکــر در اطــراف آنهــا، ای
ــده  ــل ش ــی تبدی ــوم محل ــنتها و آداب و رس س
و جاذبــه هــای بــی نظیــری در انتظــار حضــور 
عاقمنــدان بــه طبیعــت گــردی در طــول ایــام 

ــوروز هســتند ن
آذربایجــان غربــی در بیــن اســتانهای کشــور از 

تنــوع زیســتی کامــل بــه لحــاظ داشــتن چهــار 
ــی  ــا ارزش مل ــای ب ــه ه فصــل و زیســت گون
ــه  ــوری و جاذب ــی و جان ــی گیاه ــن الملل و بی
هــای طبیعــت گــردی برخــوردار اســت، 
ــه  ــورترین دریاچ ــی از ش ــود یک ــن وج همچنی
ــود اینکــه در  ــا وج ــه، ب ــان در ارومی ــای جه ه
ــوز  ــه هن ــرار گرفت ــدید ق ــکی ش ــرض خش مع

ــت. ــگران اس ــرای گردش ــه ای ب ــم جاذب ه
و  سردشــت  در  غنــی  جنگلهــای  وجــود 
ــن روســتاها در مناطــق  ــرار گرفت پیرانشــهر، ق
طبیعــی بکــر و دیدنــی، وجــود آثــار و بناهــای 
ــن  ــار بی ــت آث ــده در فهرس ــت ش ــتانی ثب باس
ــت  ــی دس ــتاها همگ ــی در روس ــی و مل الملل
ــت  ــتاها و طبیع ــا روس ــم داده ت ــت ه در دس
ــردان  ــت گ ــرای طبیع ــی را ب ــان غرب آذربایج

ــد. ــر کن ــذاب ت ج
پناهــگاه  غربــی  آذربایجــان  روســتاهای 

باســتانی  بناهــای  و  بکــر  طبیعــت 
در ایــن بیــن وجــود عشــایر در مناطــق بکــر و 
ــژه  ــی بوی ــی کوهســتانی آذربایجــان غرب دیدن
در مناطــق شــمالی اســتان نیــز جاذبــه ای بکــر 
و بــی نظیــر بــرای طبیعــت گــردان محســوب 
ــن  ــه ای ــه هم ــوس ک ــی افس ــود، ول ــی ش م
ــی  ــش فعال ــادی نق ــعه اقتص ــا در توس ظرفیته
ــل  ــر قاب ــز و غی ــیار ناچی ــهم بس ــته و س نداش

ــد. ــن بخــش دارن ــو در ای بازگ
تپــه حســنلو، تپــه هــای باســتانی ربــط، آبشــار 
شــلماش، کاخ باغچــه جــوق، بناهــای جهانــی 
ــطام،  ــلیمان، کاخ بس ــت س ــا و تخ ــره کلیس ق
ــاکو،  ــکی خوش ــت اس ــو، پیس ــه مارمیش دریاچ
و  جزایــر  پیرانشــهر،  پردانــان  روســتای 
روســتاهای اطــراف دریاچــه ارومیــه، باغهــای 
ــوام  ــود اق ــار وج ــور در کن ــیب و انگ ــزرگ س ب
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مختلــف بــا فرهنــگ، گویــش و پوشــش هــای 
ــوه  ــیلهای بالق ــه ای از پتانس ــوص گوش مخص
ــه  ــی ب حــوزه طبیعــت گــردی آذربایجــان غرب
ــون  ــا کن ــفانه ت ــه متاس ــد ک ــی رون ــمار م ش
ــی و ایجــاد  ــی جــدی جهــت معرف ــدام عمل اق
ــام  ــق انج ــن مناط ــاختنهای الزم در ای زیرس

ــت. ــده اس نش
ــا ســه کشــور  همجــواری آذربایجــان غربــی ب
ترکیــه، عــراق و جمهــوری آذربایجــان و 
بعنــوان تنهــا معبــر ورود و خــروج زمینــی 
ــار مــوارد مطــرح  ــا در کن ــاره اروپ ــه ق ــران ب ای
شــده مزیتهــای فرامــوش شــده ای اســت 
ــوری در  ــئوالن کش ــر مس ــته نظ ــه نتوانس ک
ــه  ــن منطق ــرار دادن ای ــت ق ــوص اولوی خص
بــرای جــذب ســرمایه گــذاری در بخــش 
ــم  ــت را فراه ــگری طبیع ــای گردش ــرح ه ط

ــد. کن
در  پــزون  ســمنو  و  بیدمشــک  فــرآوری 

غربــی آذربایجــان  روســتاهای 
ــه بیدمشــک هــای  ــن فصــل از ســال ک در ای
ــی  ــان م ــای درخت ــاخه ه ــر روی ش ــاری ب به
درخشــند، زنــان روســتایی در مناطــق مختلــف 
آذربایجــان غربــی بــا اســتفاده از وســایل و ابزار 
آالت ســنتی کــه به نــی قــازان در زبــان ترکی 
معــروف اســت، اقــدام بــه عــرق گیــری از ایــن 
ــتفاده  ــار اس ــد، در کن ــی کنن ــا ارزش م ــاه ب گی
ــی از عــرق بیدمشــک  ــوان آذربایجــان غرب بان
ــی از  ــرای پذیرای ــوارا ب ــربت گ ــوان ش ــه عن ب
ــوروزی، عــرق بیدمشــک، در رفــع  ــان ن مهمان
کــم خونــی، ناراحتــی هــای قلبــی و عروقــی، 
تســکین اعصــاب و دردهــای رماتیســمی 
ــل ســوغات  ــه و نق ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس م
ــا اســتفاده از ایــن عــرق معطــر  ــز ب ــه نی ارومی

ــی شــود. ــه م تهی
آذربایجــان غربــی یکــی از قطــب هــای 
ــدم  ــرورش خوشــه هــای طایــی گن ــی پ اصل
ــار  ــد و به ــدن عی ــک ش ــا نزدی ــاله ب ــر س ه
شــاهد پخــت ســمنو بــرای اســتفاده در ســفره 
ــوده  هــای هفــت ســین و مصــرف خوراکــی ب
ــوط  ــرد و مخل ــه ک ــس، ل ــا خی ــوان ب ــه بان ک
ــاز  ــورد نی ــا آرد ســمنو م ــا ب ــردن آب گندمه ک
ــد. ــی کنن ــه م ــهری را تهی ــق ش ــردم مناط م
بــه هــر روی آذربایجــان غربــی از نظــر 
ــتان  ــزو اس ــی ج ــردی و جغرافیائ ــت گ طبیع
هــای برتــر و شــاخص کشــور بــوده و در 
ــتان  ــش اس ــزو ش ــور ج ــتان کش ــن 31 اس بی
برتــر در حــوزه طبیعــت گــردی محســوب 
ــی شــود، بطوریکــه طــی ســالهای گذشــته  م
13 روســتا بــه عنــوان روســتاهای هــدف 
ــگری  ــروه گردش ــتان در کارگ ــگری اس گردش
ــتای  ــا  از 120 روس ــی نهایت ــد، ول ــوب ش مص
ــی در کشــور 4 روســتای باغچــه جــوق  انتخاب
ــاد  ــاد تــکاب، ســهوالن مهاب ماکــو، نصــرت آب
و مارمیشــو ارومیــه جــزو روســتاهای انتخابــی 
هــدف گردشــگری اســتان معرفــی و تصویــب 

ــدند ش
شــمال آذربایجــان غربــی یکــی از مســیرهای 
اصلــی گردشــگران محســوب مــی شــود،  
مســیری کــه بــا عبــور از آن مــی تــوان 
ــدران،   ــا در چال ــره کلیس ــی ق ــه جهان مجموع
محوطــه جنــگ چالــدران،  منــاره شــمس 
تبریــزی،  نقــش برجســته خــان تختــی،  قلعــه 
باغچــه جــوق ،  دژ باســتانی بســطام و بســیاری 

ــورد  ــر را م ــت بک ــی و طبیع ــراث تاریخ از می
ــرار داد. ــد ق بازدی

و  بکــر  طبیعتــی  بــا  lچالــدران 
انتظــار  بناهایــی جهانــی چشــم 

ن ا شــگر د گر
شــمال  شهرســتانهای  از  یکــی  چالــدران 
ــرایی  ــی س ــه تنهای ــود ب ــی خ آذربایجــان غرب
زیبــا بــرای گردشــگران اســت . دشــت 
زیبــای چالــدران در دامنــه هــای کــوه 
ــه  ــه، مجموع ــران و ترکی ــرز ای آرارات در م
ســید  مقبــره  و  کلیســا  قــره  جهانــی 
صــدر الدیــن و صدهــا بنــای تاریخــی 
ــن  ــران زمی ــت ای ــک از بهش ــی کوچ بخش

محســوب مــی شــود.
شهرســتان خــوی کــه در مســیر جــاده ابریشــم 

ــمند  ــای ارزش ــی از مکانه ــز یک ــرار دارد نی ق
ــرز رازی،  ــت، م ــوروزی اس ــفرهای ن ــرای س ب
ــان  ــب خ ــجد مطل ــوی، مس ــنگی خ دروازه س
ــور،  ــی کش ــاز تاریخ ــجد روب ــن مس بزرگتری
بــازار قدیمــی خــوی، کلیســاهای ســورپ 
ــه  ــز بخــش کوچکــی از جاذب ســرکیس و ... نی

ــتند. ــتان هس ــن شهرس ــی ای ــای دیدن ه

چایپاره در شمال 
آذربایجان غربی نیز به 
شهر ارزانسراها مشهور 

است و قلعه باستانی 
بسطام متعلق به دوران 
اورارتویی را در خود 

جای داده که عالقه 
مندان به خرید از 

بازارچه های مرزی این 
شهرستان نیز می توانند 
در کنار بازدید از آثار 
تاریخی و باستانی این 
منطقه خرید هم انجام 

دهند|

ــان  ــمال آذربایج ــهرهای ش ــن ش ــو نگی ماک
ــه هایــی کــه کمتــر  ــی نیــز یکــی از جاذب غرب
ــذرد،  ــی گ ــار آن م ــی از کن ــه راحت ــی ب کس
ــارت شــهربانی،  ــوق، عم ــوز، باغچــه ج کاخ م

مســجد تاریخــی ابوالفضــل، عمــارت کاه 
ــق  ــار مناط ــو در کن ــیاه ماک ــه س ــی، قلع فرنگ
ــی  ــه ای از زیبای ــی گوش ــای طبیع ــر و زیب بک

ــتند. ــوم هس ــرز و ب ــن م ــای ای ه
ســد ارس و گمــرک خانتختــی و بازارچــه های 
مــرزی هــم بخشــی از جاذبــه هــای بــی بدیل 
شهرســتان پلدشــت در شــمال آذربایجــان 
غربــی اســت کــه همــه ســاله مســافران 
نــوروزی را بــه خــود فــرا مــی خوانــد. 
همچیــن کتیبــه خــان تختــی و بازارچــه هــای 
ــا  ــه هایــی اســت کــه ب مــرزی ســلماس جاذب
ســفر بــه شــمال آذربایجــان غربــی مــی تــوان 

ــرد. ــره ب ــا به از آنه

lقدیمــی تریــن کلیســای جهــان در 
ــدران چال

از بناهــای مذهبــی متعلــق  قــره کلیســا 
ــوس از  ــن تاتائ ــل دف ــان مح ــه هم ــه ارامن ب
بناهــای مذهبــی و قدیمی تریــن کلیســای جهــان 
متعلــق بــه ارامنه اســت کــه 20 کیلومتری شــمال 

ــرار دارد. ــدران ق ــرقی چال ش
ــی  ــه دالیل ــن کلیســا در دوره هــای مختلفــی، ب ای
ویــران و مجــددا بازســازی شــده، در ســال 
ــز، قســمت  ــه چنگی ــگام حمل ــادی هن 1230 می
بزرگــی از ایــن کلیســا ویــران شــد، ولــی هنــگام 
اقامــت هاکوخــان مغــول در آذربایجــان، خواجــه 
نصیرالدیــن طوســی بــه مرمــت آن همــت 

ــت. گماش
ایــن کلیســا یــک بــار نیــز در زلزلــه ای که در ســال 
1319 میــادی اتفــاق افتــاد، ویــران شــد و بنــا بــر 
روایــت »آندرانیــک هویان«، ســندی دربــاره تعمیر 
آن بــه وســیله زکریــای قدیــس در ســال 1329 در 

دســت اســت.
بــا  میــادی  ســال 1691  در  کلیســا  ایــن 
ــیله  ــه وس ــال 1810 ب ــیاه، در س ــنگ های س س
اســقف ماکــو، بــه نــام ســیمون بزنونــی بــا نصــب 
ســنگ هــای ســفید و در زمــان قاجــار بــه وســیله 

ــد. ــر ش ــرزا تعمی ــاس می عب
قره کلیســا دارای ویژگــی خــاص معمــاری ارمنــی 
بــوده و از نظــر حجــم و تکنیــک یکــی از بــا ارزش 

تریــن اثــر تاریخــی کشــور محســوب مــی شــود.
مقبــره و کلیســای زاکاریــای مقدس که در ســیصد 
ــار قره کلیســا وجــود دارد،  متــری دره ای کــه در کن

واقــع اســت.
ــارون  ــتای ب ــاروت روس ــای زور زور در مج  کلیس
شهرســتان چالــدران، در دامنــه شــیب تنــد کــوه و 

ــرار دارد، کلیســای  ــار  ق ــه زنگم در ســاحل رودخان
زور زور بیــن ســال هــای 1315-1314 م توســط » 
ذکریــا« اســقف اعظــم کلیســای تاتائــوس مقدس 

ســاخته شــده اســت.
ایــن کلیســا در ســال1367 شمســی با احداث ســد 
ــت؛ از  ــرار گرف ــی ق ــرض آب گرفتگ ــارون در مع ب
ایــن رو به محــل مرتفعــی در همــان ناحیــه انتقال 
یافــت، انتقــال ایــن بنا یــک اتفــاق مهــم در حفظ و 
نگهــداری از میــراث فرهنگــی ایران محســوب می 
شــود، بــا انتقــال بنا بــه محــل جدید هیــچ تغییری 
در بنــا صورت نگرفــت، بلکه بســیار زیباتــر و دقیق 
تــر باهمــان مصالــح  بازســازی و در ســال 2008 به 

عنــوان میــراث جهانــی در یونســکو ثبت شــد.

در  الدیــن  صــدر  ســید  lمقبــره 
چالــدران، یــادآور جنــگ چالــدران

ــهای  ــر ارزش ــاوه ب ــن ع ــید صدرالدی ــره س مقب
تاریخــی بــه علــت تاثیرپذیــری از معمــاری اصیل 
و غنــی اســامی و کاربــرد مصالحــی چــون آجــر 
ــار تاریخــی  ــن آث ــفید در بی ــنگهای س ــز و س قرم
ــوردار  ــژه ای برخ ــت وی ــی از اهمی آذربایجــان غرب

ــت. اس
ایــن اثر تاریخــی مربــوط بــه دوره صفویــه در چهار 
کیلومتــری شهرســتان چالــدران بیــن روســتاهای 
گل اشــاقی و ســعدل در دشــت وســیعی قرار گرفته 
کــه  یــادآور واقعــه تاریخــی جنــگ چالــدران و نبرد 
ســهمگین ایران و عثمانــی در دوم رجب ســال920 

هجــری قمری اســت.
مقبــره متعلــق بــه ســید صدرالدیــن صفــوی، وزیر 
ــه در  ــت ک ــوی اس ــماعیل صف ــاه اس ــم ش اعظ
جنگ چالــدران بــا رشــادتهای فــراوان بــا همراهی 
ــن  ــام در ای ــید اس ــربازان رش ــر از س ــزار نف 27 ه

محــل بــه شــهادت رســید.
ــروی  ــی روب ــان طالقان ــوب در خیاب ــره آل یعق مقب
ضلع غربــی بــازار قدیمــی خــوی و در داخــل باقت 
ــه در  ــا دارای س ــن بن ــرار دارد، ای ــهر ق ــی ش قدیم
ورودی یکــی از داخــل کوچــه ای کــه مقبــره در آن 
واقــع اســت و دو تــای دیگــر مشــرف بــه خیابــان 
طالقانــی اســت و منــاره رفیعــی از آجــر و یک گنبد 

کوتــاه اســت.

lمناره شمس تبریزی
ــرج  ــی ب ــا شــمس دنبل ــزی ی ــاره شــمس تبری من
زیبایــی اســت کــه در گذشــته در وســط بــاغ 
مشــجری در گوشــه شــمال غربی شــهر خوی قرار 
گرفتــه بــود. امــروزه ایــن منــاره در میــان ســاخت و 
ســازهای جدیــد شــهری در محله شــمس تبریزی 
ــه اســت. طایفــه دنبلــی  ــرارا گرفت شــهر خــوی ق
یکــی از ایات کــرد غرب کشــور بــوده کــه از قرن 
چهــارم تــا ســیزدهم هجــری نفــوذ و اقتــدار زیادی 
ــان  ــته اند و در زم ــی داش ــتگاههای حکومت در دس
ــل ســلطنت قاجــار شــهر خــوی  ــا اوای ــه ت صفوی
مرکــز حکمرانــی دنبلیــان و تنهــا بعنــوان یــک اثر 

ــد اســت. تاریخــی مــورد بازدی
بعضــی مورخین ســاختمان منــاره شــمس تبریزی 
را بــه امیــر جعفــر دنبلــی مقلــب به شــمس الملک 
متوفــی بــه ســال 555 هجــری قمــری کــه یکــی 
از مشــاهیر ایــن سلســله اســت نســبت می دهنــد 
ولــی ایــن انتســاب مــورد تردیــد اســت، برخــی 
دیگــر آن را کاخ زمســتانی شــاه اســماعیل 
صفــوی می داننــد. اعتقــاد دارنــد تزئینــات منــاره 
ــه اســت  ــز کوهــی انجــام گرفت ــا شــاخ ب کــه ب

ــن پادشــاه اســت. حاصــل یــک روز شــکار ای
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l مسجد دوره ایلخانی
ــز شــهر  ــوی در مرک ــان خ ــب خ مســجد مطل
خــوی واقــع شــده ، ایــن مســجد در دوره 
ــی در  ــس از ویران ــده و پ ــاخته ش ــی س ایلخان
اوایــل دوره قاجــار تجدیــد بنــا شده اســت. 
ــع  ــاز مرب ــزرگ روب ــتان ب ــجد شبس ــن مس ای
ــای  ــرا حجره ه ــا دور آن ــه دور ت ــکل دارد ک ش
دو طبقــه و شاه نشــین های رفیــع و ایوانــی 

عظیــم احاطــه کرده اســت.

lآبشار شلماش سردشت
آبشــار شــلماش از مهمتریــن آبشــارهایی 
اســت کــه در ســطح اســتان آذربایجــان غربــی 
ــا دره ای  ــوده، ب ــاری ب ــهر سردشــت ج و در ش
سرســبز در کنــار جنگل هــای پراکنــده، در 
نزدیکــی شــهر سردشــت واقــع شــده و از 
ــوب  ــک محس ــه زاب کوچ ــاخه های رودخان ش

می شــود.
ایــن آبشــار کــه در واقــع از ســه آبشــار 
تشــکیل شــده هــم اکنــون بــه صــورت 
منطقــه ای تفریحــی درآمــده کــه همــه ســاله 
ــه خصــوص در فصــل گرمــا هــزاران نفــر از  ب
مناطــق مختلــف و بــه خصــوص از شــهرهای 
ــت  ــازم سردش ــدن آن ع ــرای دی ــین ب کردنش

. ند می شــو
ســه آبشــار بــه ترتیــب و پشــت ســر هــم قــرار 
گرفته انــد کــه اولیــن آنهــا در نزدیکــی محــل 
ــرای  ــت. ب ــرار گرفته اس ــگ ق ــف و پارکین توق
دیــدن دو آبشــار بعــدی بایــد مســافتی نســبتا 
زیــاد را پاییــن رفتــه و وارد دره ای عمیــق 
شــوید. در حــال حاضــر بــا احــداث پلــه و 
حصارهایــی بــاال و پاییــن رفتــن از دره راحــت 

ــت. ــر شده اس ــر ت ــم خط ــر و ک ت
ــیر  ــلماش مس ــار ش ــه آبش ــت ب ــیر سردش مس
ــر درختــی اســت، کــه جــاده مذکــور  ــا و پ زیب
آســفالت و مناســب بــوده و تــا آبشــار مــدت 20 

ــه اســت. دقیق

lمسجد جامع بوکان
ــی  ــه قدیم ــار تپ ــوکان در کن ــع ب ــجد جام مس
ــرآب  ــرقی رود س ــع ش ــردار و در ضل ــه س قلع
ــای  ــال 1345، بن ــر، در س ــه،  بعدت ــرار گرفت ق
ــری و  ــد آج ــت و 4 گنی ــترش یاف ــجد گس مس
3 ســتون بــه آن اضافــه شــد.  در حــال حاضــر 
ایــن بنــا بــرای برگــزاری نمــاز جمعــه بــوکان 

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م
ــی در  ــی اصفهان ــوکان را عل ــع ب ــجد جام مس
ســال 1310 هجــری قمــری بــا 12 گنبــد و 6 
ســتون از جنــس ســنگ های آهکــی تراشــدار 

بنــا کــرد.
ــزی و  ــش مرک ــوکان در بخ ــع ب ــجد جام مس
قدیمــی شــهر و در کنــار تپــه قدیمــی، مشــهور 
بــه تپــه قلعــه ســردار و در ضلــع شــرقی 
ــل شــکینه سرچشــمه  ــوه فع ــه از ک ســرآب ک

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــرد ق ــی گی م

ــه  ــهری ب ــی ش ــای دیدن ــه ه lجاذب
ــال  ــزار س ــار ه ــت چه قدم

ــن  ــته چنی ــا در گذش ــب جغرافی ــب کت از مطال
ــر  ــا و پ ــهری زیب ــه ش ــه ارومی ــد ک ــی آی برم

نعمــت بــوده و تاکســتان هــای انگــور فراوانــی 
داشــته اســت. فراوانــی درخــت مــو در اطــراف 
ــوع انگــور  ــوده کــه 30 ن ــه قــدری ب ارومیــه ب

ــه عمــل مــی آمــده اســت. در آن ب

دریاچه ارومیه با وسعتی 
حدود ۴۸1۰ کیلومتر 

مربع بزرگترین دریاچه 
کشور محسوب می شود. 

طول این دریاچه 13۰ 
الی 1۴۰ کیلومتر و عرض 

آن 1۵ الی ۲۰ کیلومتر 
است و عمق متوسط آن ۶ 

الی 1۵ متر است|

مجموعــا  ارومیــه  دریاچــه  ملــی  پــارک 
متشــکل از 102 جزیــره بــزرگ و کوچــک 
اســت کــه بــه جــز جزیــره اســامی )شــاهی( 
ــق محافظــت  ــه صــورت مناط ــر ب ــه جزای بقی
ــا  ــده و در آنه ــام ش ــی اع ــارک مل ــده، پ ش

حیوانــات وحشــی رهــا شــده اند.
ــداری  ــند دین ــن س ــن تری ــع که ــجد جام مس
ــهر  ــازار ش ــط ب ــا در وس ــت.این بن ــه اس ارومی
ازقدیمــی  یکــی  و  اســت  واقــع  ارومیــه 
ــی  ــاجد تاریخ ــن مس ــمند تری ــن و ارزش تری
ــود .  ــی ش ــوب م ــران محس ــرب ای ــمال غ ش
ــش  ــا بخ ــجد ب ــی مس ــای کنون ــه بن مجموع
ــرور  ــه م ــد، ب ــی و جدی ــف قدیم ــای مختل ه
زمــان دراطــراف هســته اولیــه بنــا- شبســتان 
ــا توجــه  گنبــددار- ســاخته شــده اســت کــه ب
بــه مــدارک و شــواهد بــه نظــر مــی رســد کــه 
ــلجوقی  ــه دوره س ــوط ب ــه آن مرب ــای اولی بن

ــد. باش
آذربایجــان  جنــوب  شــهرهای  ارومیــه- 
ــنلو  ــاله حس ــزار س ــای 8 ه ــه ه ــا تپ ــی ب غرب
نقــده،  تخــت ســلیمان تــکاب،  غــار ســهوالن 
ــی  ــای تاریخ ــا و اره ــاجد و بناه ــاد،  مس مهاب
رازدار تمدنــی 8 ســاله از تاریــخ باســتان ایــران 

ــتند. هس
آذربایجــان غربــی بــا 58 منطقــه نمونــه و 13 
مســیر بکــر گردشــگری و 200 روســتای 
زیبــا بــا ســنتها و آداب گوناگــون بــه دلیــل 
ــف  ــان مختل ــوام و ادی ــروان اق ــور پی حض
در  ایــران  پرطرفــدار  مناطــق  از  یکــی 

ــت. ــگری اس گردش

ــده  ــده نق ــنلو نق ــه حس lتپ
یــادگار تاریــخ 8 هــزار 

ــاله  س
بــه  حســنلو  باســتانی  تپــه 
همــراه مهمتریــن اثــر مکشــوفه 

یعنــی  آن 

جــام زریــن حســنلو بــا قدمتــی بیــش از 
ــیح  ــاد مس ــل از می ــال قب ــزار س ــت ه هش
ــادی  ــی نم ــان غرب ــتان آذربایج ــده اس در نق
ــه  ــت ک ــامی اس ــران اس ــن ای ــخ که از تاری
مهیــای اســتقبال از مســافران نــوروزی اســت.
دهکــده حســنلو را چنــد روســتای دیگــر 
ــای  ــد و تپه ه ــر گرفته ان ــی در ب ــد نگین مانن
ــنلو را  ــه حس ــون تپ ــادی پیرام ــتانی زی باس
ــادی  ــگام آب ــا هن ــت و گوی ــرا گرفته اس ف
حســنلو و تمــدن عظیمــش تمدن هــای 
دیگــری نیــز بــا ایــن تپــه در تمــاس 
بــه  حســنلو  تمــدن  همــدوره  و  بــوده 

آمده انــد.  وجــود 
ــت  ــر حکای ــتانی دیگ ــای باس ــود تپه ه وج
ــوام ســاکن در حســنلو  ــه اق ــن دارد ک از ای
ــش  ــای اطراف ــاکن در تپه ه ــوام س ــا اق ب
ــتد  ــم داد و س ــا ه ــوده و ب ــره ب ــک تی از ی
و ارتبــاط داشــته اند کــه از جملــه ایــن 
باســتانی  تپــه  بــه  می تــوان  تپه هــا 
عقــرب  تابیــه،  فیــروز،  حــاج  پســدلی، 
تپــه، تپــه کوییــک، میرآبــاد، ساخســی 
تپــه، نظــام آبــاد و محمدشــاه کــه بــه 
و  یکدیگــر  از  مختلــف  فاصله هــای 
 15 بــه فاصلــه دو کیلومتــر تــا شــعاع 
ــد.  ــرار گرفته ان ــنلو ق ــه حس ــر از تپ کیلومت
ــه  ــدوری ب ــزرگ و م ــه ب ــنلو تپ ــه حس تپ
ــر و ارتفــاع  ــا 250 مت قطــر تقریبــی 285 ت
»گــدار«  رودخانــه  ســطح  از  متــر   20
دهکــده  دو  بیــن  تپــه  ایــن  اســت، 
و  مغــرب  طــرف  از  حســنلو  و  امین لــو 

مشــرق قــرار گرفتــه  اســت. 
احتمــاال  حســنلو  تپــه  اولیــه  ســاکنان 
ــس  ــدن ب ــه تم ــد ک ــی بوده ان ــوم مناع ق
ــادگار  ــه ی ــود ب ــانی از خ ــیع و درخش وس
در  مکشــوفه  اشــیای  از  و  گذاشــته اند 
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــن ب ــه چنی ــن تپ ای
ــه  ــل مقایس ــا قاب ــا کام ــی آنه ــار مفرغ آث
بــا آثــار مفرغــی لرســتان یعنــی قــوم 
و  اســت  کاســی 
ید  شــا
ــی  قرابت
ــن  بی

قــوم  از  باشــد  موجــود  قــوم  دو  ایــن 
کــه  آنهــا  ســکونت  محــل  و  مناعــی 
ارومیــه  دریاچــه  جنوبــی  ســرزمین های 
بــوده، یــادی در تــورات شــده و قــوم 
مناعــی را قــوم »مــان« هــم گفته انــد.

آتشــکده  یــا  ســلیمان  lتخــت 
تــکاب آذرگشســب 

ــی  ــی، در نزدیک ــی بزرگ ــه تاریخ ــام محوط ن
تــکاب و روســتای تخــت ســلیمان )در گذشــته 
ــی و  ــان غرب ــتان آذربایج ــاد( در اس نصرت آب
45 کیلومتــری شــمال شــرقی ایــن شــهر 
اســت. تخــت ســلیمان بزرگتریــن مرکــز 
آموزشــی، مذهبــی، اجتماعــی و عبادتــگاه 
شــمار  بــه  اســام  از  قبــل  در  ایرانیــان 
می رفــت امــا در ســال 624 میــادی و در 
حملــه هراکلیــوس، امپراطــور رومیــان بــه 

ــد. ــب ش ــران تخری ای
آبــا قاخــان بــرادر زاده هاکــو خــان کــه 
بــه دیــن اســام گرویــده بــود بــر روی 
ــا  ــجدی بن ــلیمان مس ــت س ــای تخ ویرانه ه
ــا  ــران شــد و تنه ــا وی ــز بعده ــه آن نی ــرد ک ک
ــته از  ــط برجس ــوش و خ ــا نق ــی هایی ب کاش
ــده اســت کــه در حــال حاضــر  ــه جــا مان آن ب
مــوزه رضــا عباســی نگهــداری می شــود.

ــان  ــده ب ــس دی ــت بلقی ــه تخ lقلع
ــلیمان  ــت س ــی تخ ــه تاریخ مجموع

ــکاب ت
ــمال  ــری ش ــت کیلومت ــس در هش ــوه بلقی ک
ــا  ــد ب ــه بلن ــا دو قل ــلیمان ب ــت س ــرقی تخ ش
ارتفــاع 3200 متــر و 3655 متــر در ادامــه 
سلســله کوه هــای شــرق دریاچــه ارومیــه 
واقــع گردیــده. روی قلــه جنوبــی اســتحکامات 
ــاختمان  ــرار دارد. س ــس ق ــت بلقی ــه تخ و قلع
ــذا  ــا شــده. ل قلعــه کامــآ مــدور واز ســنگ بن
ــه  ــا ب ــن بن ــه از ای ــرد ک ــور ک ــوان تص می ت
عنــوان بــرج دیده بانــی اســتفاده می شــده. 
بیــن دو قلــه کــوه دریاچــه بســیار زیبایــی کــه 
ــده در  ــود آم ــا بوج ــرف کوه ه ــدن ب از ذوب ش
ــل مشــاهده اســت  بیشــتر ماه هــای ســال قاب
هــر چنــد در ســالهای اخیــر بــه جهــت کمــی 
خشــک  دریاچــه  آب  تابســتان ها  بــارش 

می شــود.

ــگری ــده گردش پرون

تهیه شده در سرپرستی استان آذربایجان غربی
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طبیعــت اردبیــل در بهــار 94 درحالــی پذیــرای گردشــگران و مســافرانی بــود  کــه بــه عقیــده کارشناســان، طبیعت گــردان بــدون آمــوزش و  آگاهی نمــی توانند مســئوالنه نســبت بــه حمایــت از آن اقدام کننــد. در 
تاریــخ اردبیــل از شــهر نمیــن بــه شــهری بــا فرهنــگ، برخــوردار از تاریخــی غنــی و طبیعتــی مثــال زدنــی یــاد مــی کنند.تعاریفــی درخور کــه مــی تــوان در بیــش از 24 اثــر دیدنــی مصادیــق آن را مشــاهده کرد. 

نمیــن، مصــداق دروازه فرهنگــی اردبیــل اســت کــه در اصلــی تریــن شــریان ایــن اســتان و در 25 کیلومتــری آن واقع شــده و شــهری اســت در حــد فاصــل دو اســتان اردبیــل و گیان.

سفر به نمین و مشکین شهر،  زیستگاه تاریخ و طبیعت کهن 

اردبیــــــــل

lموقعیت بی نظیر یک اقلیم
ــر اقلیــم ایــن شــهر همــواره  ــی نظی موقعیــت ب
ــداث  ــوده و از اح ــزان ب ــه ری ــه برنام ــورد توج م
فــرودگاه تــا ایجــاد منطقــه آزاد تجــاری و 
شــهرک صنعتــی را بــه خــود جلــب کرده اســت.
ــی  ــتان شناس ــای باس ــه کاوش ه ــی ک ــا جای ت
ــه و  ــات اولی ــود حی ــی از وج ــات تاریخ و تحقیق
گورهــای باســتانی عهــد برنــز و خانــه هــا، حمام 
هــا  و پــل هــای تاریخــی بــا بیــش از یــک قرن 

ــت دارد. ــت حکای قدم
ــل مــی شــود کــه  ــی تکمی ــن زمان ــی نمی زیبای
گســتره قدیمــی تریــن جنــگل هــای کــره زمین 

در کنــار گردنــه حیــران خودنمایــی مــی کنــد.
داشــته هــای تاریخــی و طبیعــی نمیــن را مــی 
ــوان در صنایــع دســتی آن جســتجو کــرد کــه  ت
شــاخص تریــن آن گلیــم عنبــران در طــرح های 
بــی نظیــر خــود بازگویــی احــواالت فرهنــگ و 

تاریــخ ایــن شهرســتان اســت.
ــن  ــت نمی ــای طبیع ــن نموده ــی از زیباتری یک
جنــگل فندقلــو و تفرجــگاه آن در 10 کیلومتــری 

ــتان اســت. ــن شهرس ای
طــی ســال هــای اخیــر ســایت تکثیــر »مــارال« 
ــارال در  ــت. م ــده اس ــاد ش ــگل ایج ــن جن در ای
ــن  ــه زیســت داشــته و ای ــن منطق گذشــته در ای
ســایت بــا هــدف حمایــت از ایــن گونــه جانوری 
در معــرض تهدیــد اســت و امــورز خــود بــه یــک 

جاذبــه دیدنــی تبدیــل شــده اســت.
ــن  ــده در ای ــایی ش ــدق شناس ــای فن ــه ه گون
ــوردار  ــز برخ ــوع و تمای ــدی از تن ــه ح ــگل ب جن
اســت کــه مرکــز تحقیقاتــی بــه همیــن منظــور 

ــت. ــده اس ــدازی ش راه ان
اوایــل تابســتان جشــنواره گل هــای بابونــه 
ــت  ــود و قابلی ــی ش ــزار م ــگل برگ ــن جن در ای
ــردم و  ــی م ــا حضــور عموم ــی آن ب هــای طبیع

ــود. ــی ش ــه م ــن گرفت ــگران جش گردش
کمــی پاییــن تــر از نمیــن گردنــه حیران یکــی از 
شــاخص تریــن جاذبــه های گردشــگری اســتان 

اردبیــل خودنمایــی مــی کند.
ــعه  ــدف توس ــا ه ــر ب ــای اخی ــال ه ــی س ط
ــه  ــو و گردن ــگل فندقل ــات گردشــگری جن امکان
حیــران مجتمــع هــای تفریحــی و توریســتی تله 

ــت. ــده اس ــدازی ش ــران راه ان ــن حی کابی
تــا جایــی کــه گردشــگران مــی تواننــد زیبایــی 
هــای ایــن گردنــه ســحر آمیــز را بــر فــراز ابرهــا 

تجربــه کننــد.
ــن  ــدار نمی ــته فرمان ــال گذش ــاه س ــرداد م خ
ــو  ــگل فندقل ــی جن ــیر دسترس ــداث مس از اح
ــه  ــی ک ــر داد و در صورت ــن خب ــه کابی ــه تل ب
ــی  ــگران م ــود گردش ــل ش ــرح تکمی ــن ط ای
ــگاه  ــذار در تفرج ــت و گ ــس از گش ــد پ توانن
ــد. ــتفاده کنن ــز اس ــن نی ــه کابی ــو از تل فندقل

تلــه کابیــن حیــران بــه طــول هــزار و 
ــران و  ــتای حی ــدوده روس ــر در مح 500 مت
ونه بیــن قــرار دارد و مســیر تلــه کابیــن 
حیــران از جــاده آســتارا بــه اردبیــل در 
ــگل  ــده و وارد جن ــاز ش ــران آغ ــه حی منطق
ــیر  ــا و مس ــدا، انته ــود. در ابت ــو می ش فندقل
ــی، پیســت  ــات رفاه ــن امکان ــه کابی ــن تل ای
ــده  ــداث ش ــتوران اح ــل و رس ــگ، هت کارتین

ــت. اس
تلــه کابیــن در نقطــه ای از گردنــه حیــران 
ــای  ــه دری ــرق ب ــرف ش ــه از ط ــه ک ــرار گرفت ق
ــای  ــم اندازهای زیب ــتارا و چش ــهر آس ــزر و ش خ
گردنــه حیــران و از طــرف غــرب و جنــوب 
بــه جنگل هــای زیبــای فندقلــو و از شــمال 
ــان  ــوری آذربایج ــا جمه ــران ب ــرز ای ــه م ــز ب نی
مشــرف اســت. ایــن تلــه کابیــن دارای 30 
ــن  ــه کابی ــی و س ــره معمول ــش نف ــن ش کابی

ویــژه بــوده و ایســتگاه های آن از اســتانداردترین 
ایســتگاه های موجــود در تلــه کابین هــای 

کشــور اســت.

ــای  ــان ه ــاکن انس ــه مس ــفر ب lس
ــه اولی

در کنــار طبیعــت کــم نظیــر آنچــه بــه زیبایــی 
نمیــن افــزوده اســت ســابقه باســتانی در ایــن 
ــن یکــی از  ــتان نمی ــتان اســت. شهرس شهرس
ــای  ــتقرار گوره ــای اس ــل ه ــن مح مهمتری
ــن  ــای دلم ــته ه ــنگ افراش ــا س ــتانی ی باس
ــز اســت و ایــن گنجینــه  ــه عهــد برن متعلــق ب
ــی  ــر طوالن ــی ب ــتانی اثبات ــان باس ــای پنه ه
ــن  ــات تمــدن بشــری در ای ــت حی ــودن قدم ب

ــت. ــه اس منطق
دلمــن هــا ابنیــه هــا و گورهــای ابتدایــی 
اســت کــه بــا تختــه ســنگهای بــزرگ و بــدون 
اســتفاده از مــات ســاخته مــی شــدند و تحــت 
عنــوان عمومــی دولمــن یــا دلمــن از آنهــا نــام 

بــرده مــی شــود.
ــن  ــده از دلم ــا مان ــه ج ــار ب ــا آث ــن روزه ای
هــا بــه تعــداد انــدک اثبــات تاریــخ رفتــه بــر 
ایــن شــهر اســت. شــهری کــه هــزاران ســال 
بعــد از حیــات انســان هــای اولیــه همچنــان 

ــنیدنی دارد. ــای ش ــرف ه ــخ ح در تاری

ــان  ــی خ ــه تاریخ ــن خان ــوزه نمی lم
ــی نمین

ــام  ــوان در حم ــی ت ــخ را م ــن تاری ــای ای رد پ
هــای تاریخــی حــور، ســوال، ننــه کــران، پــل 
ــر از  هــای تاریخــی نوجــه ده و ســوال و مهمت

ــرد. ــتجو ک ــهرنمین جس ــوزه ش ــه در م هم
مــوزه ای متفــاوت  کــه در واقــع خانــه 
تاریخــی یکــی از خوانیــن نمینــی اســت. 

ایــن خانــه متعلــق بــه میرکاظــم خــان 
حاکــم حکومــت محــال ثاثــه مــرزی، 
ــال  ــن( مح ــز آن نمی ــچ )مرک ــال ویلکی مح
ــارود  ــال اج ــتارا( مح ــز آن آس ــش )مرک تال
و مغــان )مرکــز آن گرمــی( بــوده کــه 
حکــم خــود را از عبــاس میــرزا گرفتــه و 
ــود. وی  ــرده ب ــز ازدواج ک ــر وی نی ــا دخت ب
ــرار داده  ــن ق ــود را نمی ــت خ ــز حکوم مرک
ســاخت  بــه  اقــدام  محــل  همیــن  در  و 
بنایــی نمــود کــه پــس از تملــک آن توســط 
ــاختمان  ــن س ــی، ای ــراث فرهنگ ــازمان می س
ــان  ــس از پای ــال 1387 پ ــاه س ــن م در بهم
ــن  ــوزه نمی ــوان م ــه عن ــی ب ــات مرمت عملی

ــت. ــرار گرف ــرداری ق ــره ب ــورد به م
باســتان  تاریخــی،  آثــار  مــوزه  ایــن  در 
ــکان  ــامل پی ــی ش ــردم شناس ــی و م شناس
ــوط بــه  ــی، ســکه هــای مرب هــای مفرغ
ــا 9 هجــری قمــری و دوران  ــرون چهــار ت ق
آق قویونلوهــا و قــره قویونلوهــا، مخــزن 
ــه دوره  ــق ب ــگ متعل ــوص تفن ــاروت مخص ب
ــه  ــوط ب ــی مرب ــب خط ــناد و کت ــه، اس زندی
دوره تیمــوری، اشــیاء بدســت آمــده از خــود 
ــه  ــه ب ــه دوره صفوی ــوط ب ــیاء مرب ــا و اش بن

ــت. ــده اس ــذارده ش ــش گ نمای
ــع شــمالی  ــه در ضل ــوزه مســجد ک ــار م در کن
میــدان و بــر روی شــیب تپــه بنــا شــده اســت 
و بــازار قدیمــی شــهر در جــوار رودخانــه 
ــی شــهر  ــدان اصل ــن چــای، مســجد و می نمی
ــاز  ــه و جــزء بازارهــای نیمــه ب شــکل گرفت
محســوب مــی شــود کــه نوســازی شــده و 
ــع شــده اســت. ــدارد واق ــچ  پوششــی ن هی

ــخ و  ــتگاه تاری ــهر زیس ــگین ش lمش
ــن  ــت که طبیع

ــی  ــبان یک ــوه س ــه ک ــهر در دامن ــگین ش مش

ــگری ــده گردش پرون
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از قطــب هــای گردشــگری اســتان اردبیــل 
ــار تاریخــی و طبیعــی آن  اســت کــه شــهرت آث
از مرزهــای کشــور گذشــته و وجهــه ای جهانــی 

ــه اســت.  یافت
ــدا  ــش پی ــه از نام ــان ک ــهر همچن ــگین ش مش
ــدن  ــری تم ــکل گی ــق ش ــن مناط اســت از اولی
ــی  ــا جای ــت. ت ــل اس ــتان اردبی ــدوده اس در مح
کــه ایــن روزهــا کاوش هــای باســتان شناســی 
تمــدن هــای هفــت هزارســاله در ایــن منطقــه را 

ــند. ــی کش ــرون م ــاک بی از دل خ
نــام قدیمــی ایــن شــهر »خیــاو میمنــد« و 
»وراوی بــوده« امــا در ســال 605  ی کــه 
گرجســتان ایــن بخــش از ایــران را تصــرف کرده  
بــود، یکــی از امیــران گرجــی بــه نــام بیشــکین، 
ــرد و  ــذاری ک ــود نام گ ــام خ ــه ن ــهر را ب ــن ش ای
بــه مــرور زمــان بــا برگزیــدن اســم مشــکین بــر 
ــال 1316 ه ش  ــه س ــخ آن را ب ــهر، تاری ــن ش ای
یــا حداکثــر بــه دوره حکومــت بیشــکین گرجــی 
ــه  ــن شــهر ب ــت ای ــه قدم ــی ک رســاندند در حال
ــخ و هــزاره هــای اول  ــل تاری ــا قب دوره هــای م

ــاد مســیح مــی رســد. ــل از می قب
در عیــن حــال مشــگین شــهر میــراث دار 
طبیعتــی غنــی و مثــال زدنــی اســت. ارتفاعــات 
ســبان، آب هــای گــرم معدنــی، باغــات میــوه 
ــی را  ــور طای ــز و انگ ــیب قرم ــر س ــه عط ک
ــه هایــی  تداعــی مــی کنــد و شــیروان دره نمون
ــال  ــه س ــت ک ــهری اس ــر در ش ــت بک از طبیع
ــگران  ــی گردش ــد اصل ــی از مقاص ــته یک گذش

ــد. ــی ش ــوب م ــل محس ــوروزی اردبی ن

در  ســاله  هــزار  هفــت  lتمــدن 
زمیــان پیرا

منطقــه باســتانی و تاریخــی معــروف بــه 
ــعت  ــار وس ــش از 400 هکت ــا بی ــهریری« ب »ش
در شــمال غربــی روســتای پیرازمیــان در 31 
کیلومتــری شــرق شهرســتان مشــگین شــهر در 
کنــار رود قــره ســو قرار داشــته و از ســه قســمت 
دژ نظامــی، معبــد و »قوشــا تپــه« تشــکیل مــی 

ــود. ش
بــه عقیــده باســتان شناســان و کارشناســان 
ــن  ــد ای ــه و معب ــت قلع ــی قدم ــراث فرهنگ می
منطقــه باســتانی بــه هــزار و 450 ســال قبــل از 
میــاد و منطقــه »قوشــا تپــه« بــه هفــت هــزار 

ــد. ــی رس ــاد م ــش از می ــال پی س
قبــل از هــزاره اول، در دوران نوســنگی ایــن 
محــل مســکونی بــوده و بخشــی از تمــدن 
درخشــان منطقــه در ایــن نقطــه متمرکــز بــوده 

ــت. اس
ــدر  ــگاه پ ــدر آرم ــیخ حی ــره ش lمقب

ــوی ــماعیل صف ــاه اس ش
ــدر شــاه  ــدر پ ــه شــیخ حی ــا منصــوب ب ــن بن ای
ــه  ــرون ب ــمت بی ــوده و از قس ــماعیل اول ب اس
شــکل بــرج مــدور و از قســمت درون بــه شــکل 
12 ضلعــی و در دو طبقــه قســمت زیریــن 
ســردابه و قســمت فوقانــی بصــورت بــرج مــدور 
ــر اســت. ــر و قطــر 10.5 مت ــاع 18.5 مت ــا ارتف ب
 مقبــره شــیخ حیــدر کــه در تاریــخ 1311 
شمســی بــا شــماره 184 در فهرســت آثــار ملــی 
کشــور بــه ثبــت رســیده از خــارج بــا کاشــیهای 
ــات 27، 28، 29  ــه آی ــن ب ــگ مزی ــروزه ای رن فی
ــه اهلل در  ــظ جال ــن لف ــح و همچنی ــوره فت س
ــی  ــی بنائ ــوط کوف ــا خط ــف و ب ــکال مختل اش
ــد  ــاری عه ــی معم ــت. و تداع ــده اس ــن ش مزی

ــت. ــوی اس صف

در مــورد قدمــت بنــا و تاریــخ احــداث آن 
ــه  ــده از آن جمل ــراز ش ــی اب ــارات گوناگون اظه
دونالــد ویلبــر معتقــد اســت ایــن بنــا از آثــار قرن 
هفــت و هشــت هجــری قمــری اســت و در دوره 
ــت  ــیکاری آن هم ــل و کاش ــه تکمی ــه ب صفوی

ــد. ــته ان گماش

ــاهزادگان  ــدان ش ــه؛ زن ــه قهقه lقلع
ــوی صف

قلعــه قهقهــه در دهســتان یافــت از توابــع 
ــه  ــو و در نزدیــک روســتای کنچوب بخــش مرادل
ــری  ــه 80 کیلومت ــوده و در فاصل ــاج ب ــره آغ و ق
شــمال مشــگین شــهر قــرار دارد. قلعــه قهقهــه 
ــی 1200  ــاع تقریب ــا ارتف ــره داغ و ب ــه ق در منطق
متــر از ســطح دریــا، دیوارهــای بلند طبیعــی و در 

ــع شــده اســت. ــان صخــره هــا واق می
ــودی  ــاک و عم ــگاه خطرن ــه پرت ــا دور قلع دور ت
ــت  ــه دس ــی ب ــه گوی ــوده ک ــی ب ــکل طبیع ش
بشــر صخــره هــا پیرایــش یافتــه اســت. وقایــع 
و حوادثــی کــه مورخیــن در مــورد قلعــه قهقهــه 
ذکــر کــرده انــد بیشــتر مربــوط بــه دوران 
صفویــه اســت امــا ایــن بــدان معنــی نیســت که 

ــت. ــده اس ــاخته ش ــه س ــه در دوره صفوی قلع

 طبق تحقیقات باستان 
شناسی استقرار در این 

قلعه به دوران قبل از 
اسالم می رسد. از سال 
13۸۰ با همت مدیران 
میراث فرهنگی استان 

و میراث فرهنگی در 
جهت احیاء و مرمت قلعه 
گامهای مؤثری برداشته 

شده که اصالح مسیر 
صعود به قلعه و مرمت سر 
در ورودی آن از جمله 

این اقدامات است|

ــه  ــک قلع ــوان ی ــه عن ــه ب ــن قلع  راه ورودی ای
نظامــی از ضلــع شــمالی آن بــوده و در دو 
ــرار دارد. عــرض  ــرج ق طــرف دروازه ورودی دو ب
ــنگ و  ــس س ــت و از جن ــر اس در ورودی 2.5 مت
ــوز هــم  ــه هن ــی شــکل ک ــا طــاق هال آجــر ب

پابرجاســت.
مهمتریــن ویژگــی قلعــه قهقهــه زندانــی کــردن 
امیــران و شــاهزادگان صفــوی بویــژه اســماعیل 
میــرزا فرزنــد شــاه طهماســب یکــم صفــوی یــا 
ــن  ــارت دیگــر شــاه اســماعیل دوم دومی ــه عب ب

پســر ارشــد شــاه طهماســب یکم ســلطان قزلباشها 
و حتــی پادشــاهانی از کشــورهای دشــمن در هنــگام 

جنــگ اســت.
از دیگــر زندانیــان مشــهور دژ، خــان احمــد گیانــی 
والی گیــان بــود کــه در ســال 975 ق بر اثر شــورش 
دســتگیر و در زنــدان قهقهــه زندانــی شــد ولــی چون 
ــود شــعری ســروده و تســلیم شــاه  ــان ب ــی گی وال

طهماســب کــرد.

ــوده،  ــال گش ــاب ب ــبان؛ عق ــوه س lک
ــل ــرزمین آرتاوی ــظ س حاف

 کوه ســبان  در 25 کیلومتری شهرســتان مشــگین 
شــهر یکی از مهمترین آثــار جغرافیای اســتان اردبیل 
بــوده و بــه طــور کلــی ســه قلــه شــناخته شــده آن از 
مســافت دور نیــز قابــل مشــاهده اســت. قلــه بــزرگ 
آن بــه ســلطان و دو قلــه دیگــر آن بــه هرم و کســری 
مشــهورند کــه در کنــار هــم بــه ماننــد عقابــی بــال 

گشــوده بــر بــام شــهرهای دامنــه خــود هســتند.
 قســمت شــرقی کــوه ســبان بــه قلــه آتشفشــان 
ســبان که در ارتفــاع 4811 متــری قــرار دارد، منتهی 
ــام  ــه  ای ــبان در هم ــای س ــام قله ه ــود. تم می ش
ســال پوشــیده از یــخ و برف هــای دائمــی هســتند.

ــاه،  ــار جانپن ــلطان و در کن ــه س ــی قل ــه غرب در جبه
ســنگی بــه شــکل عقــاب بــه نــام قارتــال )در ترکی 
آذربایجانــی بــه معنــی عقــاب( قــراردارد کــه در طول 
زمــان بــه نمــاد ســبان تبدیــل شــده  اســت. ایــن 
ــه  ــت ک ــی اس ــکل عقاب ــه ش ــنگ ب ــه س قطع
ــده   ــرق چرخان ــوی ش ــه س ــر را ب ــته و س نشس

ــت. اس
قله ســبان بــه شــماره 12/19496 در فهرســت 
ــیده و  ــت رس ــه ثب ــی کشــور ب ــی مل ــار طبیع آث
ــزار  ــه ه ــاالی س ــاع ب ــت آن از ارتف ــند مالیک س
ــه وســعت شــش  ــه ســبان ب ــری قل و 600 مت
ــام ســازمان حفاظــت  ــه ن ــار ب هــزار و 200 هکت

ــط زیســت صــادر شــده  اســت. محی

ــتگاه  ــی؛ زیس ــیروان دره س lش
ــوش ــر وح بک

ن  ا و ــیر ه ش ر ــا د ــی ی ه س ر ن د ا و ــیر  ش
شــرقی  جنــوب  متــری  کیلو  20 ر  د
ه  د ز یــا ز  ا یکــی  شــهر  مشــگین 
ــق  ه عمی ر ه و د د ــو ــی ب ه وحش ــتگا یس ز

ی  ــا ــی ه یدگ ــه بر ــت ک س ــی ا یض و عر
چشــم  ی،  ه ا صخــر ه هــای  ر ا یو د
منطقــه  یــن  ا بــه  ی  ه ا یــژ و ز  ا نــد ا
ن  آ ر  د هــا  ســنگ  و  ســت  ه ا بخشید
ه  یــد د یــی  ها یــس  تند صــورت  بــه 

. ند می شــو
بــه  جنــوب  قســمت  ز  ا ه  ر د یــن  ا
ز  ا  ) م هــر ( ســبان  لی  شــما منــه  ا د
بیل،  ــا د -  ش و ــر ه اله د ــا ــه ج ــرق ب ش
نــی  ا مید هوشــنگ  بــه  غــرب  ز  ا
ی  ه ها یســتگا ز ز  ا یکــی  د  خــو کــه 
ر  شــما بــه  ســبان  منطقــه  وحشــی 
ــای  ــن ه می ــه ز ل ب ــما ز ش د و ا و ــی ر م
. د می شــو منتهــی  قلچقلــو  ی  وســتا ر

ندگــی  ز محــل  ه  یســتگا ز یــن  ا  
چــون  متعــددی  وحــوش  ئمــی  ا د
ــش  ــوچ و می ــرگ، ق ، گ ه ــا ب و ــوک، ر خ
کبــک،  ی،  ه ا قهــو خــرس  منــی،  ر ا
جــر  مها ن  نــدگا پر دی  ا تعــد و  قمــری 

. ســت ا

در  معنویــت  شــیرین  lطعــم 
ســلیمان ســید  امامــزاده 

شهرســتان  یــن  ا دیدنــی  ثــر  ا دیگــر 
ســت.  ا ســلیمان  ســید  ده  مــزا ما ا
در دهســتان  ده ســید ســلیمان  مــزا ما ا
ــرقی  ــگین ش ــش مش ــو و در بخ ــره س ق
22 کیلومتــری شــرق شهرســتان  و در 

ــگری ــده گردش پرون
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ســت. ا شــهر  مشــگین 
ـ. ق مطابق آنچه  مقبره ســید ســلیمان به ســال 1243 ه
کــه بر روی آجرهای بنا نوشــته شــده اســت و بــا توجه به 
شــیوه معماری، در زمان قاجاریه ســاخته شــده ولی بنای 

اولیــه مقبــره در دوران صفویان بنیان نهاده شــده اســت.
براســاس آخریــن تحقیقات انجام شــده ســید ســلیمان 
از فرزنــدان امــام موســی کاظــم )ع( اســت کــه در ابتــدا 
در بلــخ ســکونت داشــته و پــس از تســلط بنی امیــه، به 
شــیراز مهاجــرت کــرده و بعــدا به جهت شــهادت پســر 

عمویش بــه نــام عبــاس در آذربایجــان و زیارت مرقــد او 
عــازم ایــن دیار شــده و بنــا به خواهــش اهالــی در همین 

جــا مانــدگار می شــود.
از تاریــخ وفــات هیــچ اطــاع دقیقی در دســت  نیســت. 
نکتــه قابــل توجــه اینکــه در مــوزه این مقبــره تعــدادی 
ظروف بســیار قدیمی منحصر بــه فــرد و چندین کتاب 
خطــی نفیــس نگهــداری مــی شــود که مــی تــوان به 
نســخه های دســت نویس شــاهنامه فردوســی اشــاره 

داشــت.

l غنــای آب هــای معدنــی گرم مشــگین 
شهر

آبگرم قینرجه در 22 کیلومتری جنوب غربی شهرســتان 
واقع شــده اســت. چشــمه اســیدی قینرجــه از نــوع کلرو 
ســدیک بــا دمــای 82 درجــه و دبــی 9 لیتــر در ثانیــه، به 
عنــوان داغتریــن چشــمه آبگــرم ایــران دارای اهمیــت 

زیــادی اســت.
 مجتمــع آب درمانی قینرجه به فاصلــه 500 متر از محل 
خــروج آب در دو بخــش زنانــه و مردانــه و هرکدام مجهز 
به اســتخر عمومی، اســتخر کــودک، اســتخر آب ســرد، 
جکــوزی، ســونای خشــک، ســونای بخــار، رســتوران 

عمومــی، کافه ســنتی، نمازخانه و ســوئیت اســت.
 آبگــرم قوتــور ســویی، در 24 کیلومتــری شــهر الهرود 
و در 49 کیلومتــری مشــگین شــهر واقــع شــده اســت. 
ایــن آب در ردیــف آبهای معدنی ســولفات کلیســیک و 
گوگــرد خیلی گــرم بــوده که آثــار اســید ســولفوریک آزاد 
و خاصیــت درمانی بســیاری بــرای اکثر امــراض جلدی 

دارد.
 آبگرمهــای دیگر این منطقه از جمله چشــمه ســه گانه 
ایانــدو، چشــمه تــوش ســو، چشــمه آب معدنــی نــور 
کنــدی، آبگرم موئیل، چشــمه ملک ســویی و چشــمه 

ــی انزان اســت. آب معدن
در ســفر به مشــگین شــهر مــی تــوان از آثــار دیگــری از 
جمله کهنه قلعــه، قلعه ارشــق، ییاقــات عشــایر دامنه 

ســبان و کاروانســرای قانلــو بــوالغ دیــدن کرد.

lچهار فصل در خلخال
ــا  ــال ب ــتان خلخ ــل، شهرس ــتان اردبی ــوب اس در جن
ــت  ــرد فرص ــه ف ــر ب ــت منحص ــورداری از طبیع برخ
گردشــگری چهــار فصــل را بــرای گردشــگران فراهــم 

ــت.  ــاخته اس س
ــاد شــهرت  ــه هــرو آب ــا ســال 1358 ب خلخــال کــه ت

داشــت از ســطح دریــا هــزار و 796 متــر ارتفــاع دارد و آب 
و هوای آن در قســمت شرقی ارتفاعات طالش ســرد و در 
قســمت شــمال، جنوب و غرب معتدل و مطبوع اســت.
گردنه زیبــای الماس، چشــمه ازناو، تفرجــگاه میرعدیل، 
آبشــارهای نــوده، نســاز و ســفید آب و باغــات نهمیــل و 
برنــدق از جمله نقاشــی هــای بــه یــادگار مانده طبیعت 

ــن منطقه اســت. در ای
لطف گردشــگری خلخــال آب و هوای ســالم آن اســت 
کــه شــرایط اقلیمــی موجب شــده برخــی حتی بــرای 
اســتراحت و دوری از تنــش هــای جســمی و روحــی به 

این شهرســتان ســفر کنند.
نقاشــی طبیعت این منطقــه را زمانی مــی توان تکمیل 
ــرم  ــگری، آب گ ــدف گردش ــتاهای ه ــه روس ــرد ک ک
معدنــی خلخــال، امامــزاده هــای آن و مــوزه خلخــال را 

اضافــه کــرد.
در شهرســتان خلخال قله آق داغ با ســه هــزار و 300 متر 
و عجــم داغ با ســه هــزار و 100 متر مســتعد صعودهای 
زمستانی و تابستانی اســت. و در طول ســال نیز در برخی 
نقــاط به دلیل پوشــش بــرف مــی تــوان بــازی و ورزش 

هــای زمســتانی را تــدارک دید.

ــه  ــت در گردن ــحر طبیع lس
ــاس الم

گردنــه زیبــای المــاس واقــع در محــور 
اســالم بــه خلخــال یکــی از زیباتریــن 
محورهــای ارتباطی اســتان گیــان به 
اردبیــل اســت.دو طــرف جــاده مملــو از 
درختــان جــوان و تنومنــد بــوده و دامنــه 
ــفید  ــای س ــه ه ــبز و گل ــای سرس ه
گوســفندی کــه در دوردســتها حرکــت 
می کننــد در کنــار چشــم انداز ییــاق و 
کلبه هــای چوبــی روســتاییان و درختان 
ــاده  ــان ج ــایه ش ــه س ــوه ک ــد و انب بلن
کوهســتانی را گاهــی تاریــک می کنند 

بــه زیبایــی طبیعــت آن افــزوده اســت.در فصــول گــرم 
ســال بــا نوزایــی دوبــاره طبیعــت در ایــن گردنــه مــی 
توان شــاهد اعجــاز طبیعت بــود. اغلــب گردشــگران با 
مشــاهده تصاویــر ایــن گردنه و محــور خلخال- اســالم 
یکــی از مســیرهای ســفر خــود را در این محور قــرار می 

دهنــد.

تفرجــگاه  در  خانوادگــی  lدورهمــی 
میرعدیــل

تفرجــگاه اندبیــل کــه بیشــتر بــه چشــمه میــر عدیل 
)میرعدیــل بوالغــی( معــروف اســت در پنج کیلومتری 
شــرق مرکز شهرســتان خلخــال، در محدوده روســتای 
اندبیــل و در کوهپایه هــای تالش قرار گرفتــه و دارای بوته 

زارهــای جنگلی اســت.
ایــن منطقه همجــوار بــا اســتان گیــان و در میــان قله 
های تماشــایی عجم و در مجاورت چمنزارها و چشــمه 
ســارهای پــر آب و زالل واقع شــده اســت که همه ســاله 
در فصول مســاعد ســال از جمله تعطیات نــوروزی، 13 
بــه در و ایــام تابســتان، مســافران و گردشــگران را به خود 

جــذب مــی کند.

lمعماری ماسوله در روستای کزج
دیگــر روســتای هــدف گردشــگری ایــن شهرســتان 
کزج اســت کــه معمــاری پلــه ای بافــت ظاهــری آن را 
شبیه روستای ماســوله در اســتان گیان است. معماری 
که مدیــر کل میــراث فرهنگی اســتان معتقد اســت در 
واقــع متعلق به جنــوب اســتان بوده و روســتای ماســوله 
نیز توســط برخــی مهاجــران خلخالی به شــکل فعلی 

ســاخته شــده است.

ایــن روســتا در 15 کیلومتــری شــمال غربی هشــجین 
واقــع اســت. بافــت ســنتی، معمــاری خــاص اماکــن 
مســکونی، قــرار گرفتــن در کوهپایــه، بهــره منــدی از 
طبیعت بکــر و زیبــا، جــاری شــدن رودخانــه قــزل اوزن 
درســت از بیــن باغات روســتا، قدمت و پیشــینه تاریخی 

و صنایــع دســتی موجــب شــهرت آن شــده اســت.
انگــور، گــردو، ســیب و گابــی، گیــاس، آلبالــو و توت 
)مخصوصا تــوت خشــک( از محصــوالت درختی کزج 
ــی، جــوراب، کاه و  ــاس باف ــی، پ ــم باف اســت. جاجی
دســتکش، طناب و سبدبافی از صنایع دســتی این روستا 

بــوده و از قدیــم االیــام رواج دارد.
نام روســتای زیبا و گردشــگری »کــزج« برگرفته از کلمه 
»کــزه« یعنی چوبدســتی )دگنــگ یــا ال آغاجی( اســت.
بــه غیــر از کــزج و اندبیــل خلخال پنــج روســتای هدف 
گردشــگری دیگــر نیــز دارد و تراکــم روســتاهای هدف 
گردشــگری این شهرســتان بیش از ســایر شهرســتان 

هــای اســتان اســت.

lمرور تاریخ در موزه نصر خلخال
موزه نصــر خلخال بــا مرمــت حمــام دوره قاجــار احداث 

شــده کــه در ابتــدا بــه عنــوان بنائی عــام المنفعه بــرای 
تامیــن نیازهــای اهالی محل بنا شــده بود. فــرم معماری 
آن از اصــول حمامهــای تاریخــی ایران پیــروی می کند. 
حمــام از طریــق یــک ورودی بــه هشــتی و از آن جــا بــه 
پیشــخان منتهی می شود. سربینه بانقشــه مربع و چهار 
بــازوی کنــاری از حمام هــای تاریخی تبعیــت می کند. 
بخــش گرمخانه بــه فرم هشــت ضلعــی و در ارتبــاط با 
فضاهــای خدماتی و خزینه اســت. این حمام در قســمت 

ســربینه دارای نقاشــی های زیبا اســت.
حمام نصر خلخــال پــس از پایان عملیات مرمتــی آن در 
ســال 1386  به عنــوان موزه خلخــال مورد بهره بــرداری 
قــرار گرفتــه  و اشــیاء مــوزه بخشــی از تاریــخ و فرهنگ 

منطقــه را به معــرض نمایش قــرار داده اســت.

lفرصت گردشگری مذهبی در خلخال
ظرفیــت هــای گردشــگری خلخــال برخــوردار از 
گردشــگری مذهبی نیز هســت. بــر تارک گردشــگری 
مذهبی این شهرســتان امامــزاده کلور واقع شــده اســت 
که همه ســاله پذیــرای هــزاران زائــر و گردشــگر داخلی 

و خارجــی اســت.
ــام  ــرت ام ــوادگان حض ــیدعبداهلل )ع( از ن ــزاده س امام
ــاه آن حضــرت در  موســی کاظــم )ع( اســت و آرامگــ
یک کیلومتــــری شــهر کلور در کنــار چشــمه زالل به 
نام جیگیزات و رودخــــــانه پرخــروش شــاهرود در دل 

کوههــای بلنــد منطقــه قــرار گرفتــه اســت.
این امام زاده به لحاظ قرارگرفتن در منطقه کوهســتانی و 
بدلیل هم مــرز بودن شــهر کلور با اســتان گیــان دارای 
آب و هوای بســیار لطیفی در تمام فصول سال بخصوص در 

فصل تابســتان است.
مدفن دیگر نواده امام موســی کاظــم )ع( در این شهرســتان 
امامــزاده ســید ابراهیم اســت که بــه امامــزاده ســید ابراهیم 
خمــس به دلیــل واقع شــدن در روســتای خمس شــهرت 

دارد.
عــاوه بــر ایــن امامــزاده ســید دانیــال دیگــر امامــزاده ایــن 
شهرســتان  اســت که به گفتــه معاون 
فرهنگــی اجتماعــی اوقــاف و امــور 
ــال  ــوروز امس ــتان در ن ــه اس خیری
جــزو امامــزاده هــای پــر رونــق بوده 

ــت. اس
طبــق روایــت اهالــی امامزاده ســید 
ــی  ــام موس ــوادگان ام ــال از ن دانی
ــه  ــه متبرک ــت. بقع ــم )ع( اس کاظ
امامزاده ســید دانیال )ع( در روســتای 
ــم  ــه ک ــاالی تپ ــادات ب ــاه س خانق
ــن  ــت. ای ــده اس ــع ش ــی واق ارتفاع
روســتا در پنــج کیلومتــری شــمال 
شهرســتان خلخــال گرفتــه اســت. 
طبــق روایــت اهالــی امامزاده ســید 
ــوده و  ــم )ع( ب ــی کاظ ــام موس ــوادگان ام ــال از ن دانی
بــه روایــت ریــش ســفیدان و اهالــی روســتا کرامــات 

ــت. ــته اس ــردم روا داش ــق م ــادی در ح زی
بنــای زیارتــگاه در دو طبقــه بــا نمــای اصلی ســنگ 
مرمریت ســفید کــه در طبقه همکف بنــا انبــاری و در 
طبقــه اول ضریح فلزی طا کاری شــده و شبســتان 

مردانــه و زنانــه و زائــر ســرا قرارگرفته اســت.
در ســفر بــه خلخــال از صنایــع دســتی آن نیــز نبایــد 
ــوده و  ــال ب ــد ش ــب تولی ــال قط ــد. خلخ ــل ش غاف
عــاوه بــر ایــن جاجیم، گلیــم، قالــی، گیــوه و کاه 

ــع دســتی آن اســت. نمــدی از دیگــر صنای

ــگری ــده گردش پرون

تهیه شده در سرپرستی استان اردبیل
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بــا گردشــی در اســتان تاریخــی اصفهــان می  توانیــم ازگچ بریهــای زیبــای الهــام گرفتــه از داســتانهای هفت پیکرنظامــی در خانــه پیرنیــا تــا آتشــکده ای بــا کاربــری نجومــی بازدیــد و هــم گام بــا گذشــتگان 
درعمــق تاریــخ قــدم بزنیــم. همچنیــن گام نهــادن در دل طبیعــت اصفهــان جاذبــه هــای خــاص خــود را دارد؛ از غــار فریــدون بــه عنــوان پناهگاهی از جــور ضحاک تــا گلســتان کوهی که گلهــای پرســیاوش آن 
از غــم مــرگ ســیاوش افســانه ای، ســر بــه زیــر افکنده ا ند.بــدون شــک شــما بــا جاذبــه هــای میــدان نقــش جهــان اصفهــان و بناهــای تاریخــی مشــهور آن آشــنا هســتید امــا شــاید آنچــه دربــاره اصفهــان کمتر 

بدانیــد دیگــر آثــار تاریخــی و دیدنــی هــای طبیعــی آن اســت.

هم گام با گذشتگان درعمق تاریخ و طبیعت
اصفهـــــــان

lعصارخانه شاهی
در قدیــم عصارخانــه هــا مکانهایــی بــرای 
ــد خشــخاش،  ــی مانن ــه هــای روغن ــن دان گرفت
منــداب، کرچــک و غیــره بــوده و عصــاری یکــی 
ــه اســت. ــی رفت ــمار م ــه ش ــم ب از مشــاغل مه
بــه عقیــده باســتان شناســان و برحســب شــواهد 
ــای  ــن از دانه ه ــد روغ ــده، تولی ــت آم ــه دس ب
گیاهــی در ایــران از حــدود 7 هــزار ســال 
ــی و  ــه صــورت ابتدای پیــش وجــود داشــته و ب
ــت. ــده اس ــی ش ــه م ــاده تهی ــای س ــا ابزاره ب
عصارخانــه شــاهی اصفهــان بــه همیــن 
منظــور بــه دســتور شــاه عبــاس اول صفــوی، 
ــع در  ــزار و 800 مترمرب ــک ه ــاحت ی ــا مس ب
ابتــدای بــازار مخلــص و در جــوار بــازار تفنــگ 
ســازها ســاخته شــد امــا اکنــون 380 مترمربــع 

ــت. ــده اس ــی مان از آن باق

lتفرجگاه گلستان کوه
منطقــه ای سرســبز و بســیارخوش آب و هــوا 
و دارای شــرایط ییاقــی مناســب در جنــوب 
ــر آن  ــه سرتاس ــت ک ــار اس ــتان خوانس شهرس
ــاز وحشــی  ــن، پی پوشــیده از گونه هــای گزانگبی
ــا اســت کــه از آن  ــواع گلهــای زیب )موســیر( و ان
جملــه مــی تــوان گلهــای اللــه اشــک مــژگان، 
ــی،  ــرنگون ایران ــرنگون، س ــای س ــواع الله ه ان
ــه  ــی و الل ــه آتش ــه زار، الل ــه بیش ــی، الل حنای
کوهــی را نــام برد.ایــن منطقــه  درفصــل بهارپــر 
ازگلهــای اشــک مــژگان و اللــه ســرنگون مــی 
ــی  ــت داروی ــای دارای خاصی ــن گله ــود؛  ای ش
درمیــان بوتــه هــای گزانگبیــن وحتــی بــر روی 
ــر  ــود ه ــی خ ــا زیبائ ــد و ب ــا می روین صخره ه

ــد. ــی کن ــود م ــذوب خ ــده ای را مج بینن

lمجموعه مسجد جامع نطنز
ــه ای  ــل مجموع ــز دراص ــع نطن ــجد جام مس
اســت شــامل مســجد جامــع، خانقــاه و آرامــگاه 
شــیخ عبدالصمــد، منــار مســجد و چنار کهنســال 
ــن  ــد دار ای ــتان گنب ــاله است.شبس ــزار س دو ه
ــی  ــه دوران دیلم ــق ب ــه متعل ــجد چهارایوان مس
ــی اســت. ــار دوران ایلخان و مابقــی مســجد از آث
منــار مســجد بــا بلنــدی 37 متــر، دارای 118 پله 
ــاه  ــن ســردر مســجد و ســردر خانق اســت و مابی
بنــا گردیــده و شبســتان هشــت ضلعی گنبــد دار 
در پشــت ســردر خانقــاه قــرار گرفتــه و آرامــگاه 
شــیخ عبدالصمــد را در خــود جــای داده اســت.از 
نقــاط دیدنــی مســجد، مکانــی در میــان صحــن 
مســجد اســت کــه بــا چنــد پلــه بــه کانــال قنات 
ــور  ــجد عب ــای مس ــه از زیربن ــد ک ــی می رس آب

می کنــد.

lگنبد باز 
ــاع  ــم ارتف ــی ک ــه کوه ــر قل ــت ب ــدی اس گنب
ــه شــهر و در مجــاورت کاروانســرایی  مشــرف ب
معــروف بــه کوهــاب قــرار دارد و معــروف اســت 
کــه بــاز مــورد عاقــه شــاه عبــاس اول در آنجــا 
مدفــون است.ســاخت ایــن گنبــد بــرای کارگرن 
بســیار ســخت بــوده چراکــه بایــد مصالــح را تــا 

ــد. ــادی حمــل مــی کرده ان ــاع زی ارتف
البتــه برخــی محققــان و کارشناســان ایــن 
ــد  ــر ایــن باورن داســتان را ســاختگی دانســته و ب
که نــوع معمــاری و فــرم این بنا بیشــتر به آتشــکده 
های نشــانه شــبیه اســت که بــرای برافروختــن آتش 
بــه منظــور هدایــت کاروانها مــورد اســتفاده قــرار می 
گرفتــه انــد و اگــر ســاخت و ســازهایی هــم در زمــان 
صفویــه انجــام شــده در واقــع مرمــت و بازســازی این 
بنــا بــوده کــه بــه نــام بــاز شــاه تمام شــده اســت.

lآتشکده نطنز
آتشــکده نطنــز از آتشــکده های چهارتاقــی اســت 
ــبت  ــانیان نس ــه دوران ساس ــت آن را ب ــه قدم ک
ــز  ــی نی ــی و تقویم ــری نجوم ــد و کارب می دهن
ــر  ــال حاض ــکده در ح ــن آتش ــت؛ ای ــته اس داش
ــراف  ــکنه اط ــی از س ــای خال ــه ه ــط خان توس
احاطــه شــده و چــون مســئولین مربوطــه در آن 
را بــرای هــر کســی بــاز نمــی کننــد راه رســیدن 
بــه آن دشــوار و از داخــل باغهــا است.کهنســاالن 
محــل بــه نقــل از پیشــینیان اظهــار داشــته انــد 
ــوری  ــار قب ــکده آث ــه آتش ــل محوط ــه در داخ ک
ــراف  ــای اط ــن زمینه ــه مالکی ــته ک ــود داش وج
آنهــا را محــو نموده انــد و بــر ایــن اســاس بعیــد 
نیســت کــه از ایــن مــکان در دوران آل بویــه بــه 

ــوان آرامــگاه اســتفاده شــده باشــد. عن

ــه  ــا قلع ــی ی ــرای ابوالمعال lکاروانس
ــاب کوه

ــی و  ــار ایوان ــورت چه ــه بص ــرا ک ــن کاروانس ای
ــاس اول  ــاه عب ــان ش ــت، در زم ــوش اس چهارگ
توســط میــر ابوالمعالــی بــرزرودی نطنــزی، یکی 
از امــرای مقــرب دربار ســاخته شــد چنــدی پیش 
ــدوق  ــرار گرفــت کــه صن ــی ق جــزو هفــت بنای
احیــاء و بهــره بــرداری از بناهــا و اماکــن تاریخی 
ــرداری  ــت بهره ب ــق مدیری ــذاری ح ــده واگ مزای
ــن  ــر ای ــرار داده اســت و ب ــتور کار ق ــا در دس آنه
اســاس ایــن بنــا بــه عنــوان مجتمــع فرهنگــی 
گردشــگری مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.
ــان  ــتان اصفه ــتانهای اس ــی ازشهرس ــز یک نطن
اســت که بــه دلیــل بافــت تاریخی وســیع شــاید 
ــار تاریخــی  ــام آث ــد تم ــافران فرصــت نکنن مس
آن همچــون گنبــد و بقعــه  ســید واقــف، قلعــه و 
مســجد باغبــاد، بقعــه بابــا شــیخ علــی، مجموعه 

مرکــزی  افوشــته شــامل مســجد جامــع، 
ــاه، آب  ــردر خانق ــت، س ــگاه هیئ ــینیه، جای حس
ــتان  ــربتخانه  کوهس ــام، ش ــورگاه  حم ــار، س انب
کرکــس و دیگــر مکانهــای تاریخــی را به تماشــا 

بنشــینند.

lخانــه  تاریخــی  پیرنیــا )مــوزه مردم 
ــر نایین( ــی کوی شناس

 خانــه تاریخــی پیرنیــا بــه عنــوان یکــی از 
مهم تریــن مســاکن ســنتی شــهر نائیــن الگــوی 
ــه هــای تاریخــی  مهــم معمــاری و هنــری  خان
منطقــه و کویــر مرکــزی ایــران محســوب مــی 
ــه  ــه دوران صفوی ــق ب ــه متعل ــن خان گردد.ای
بــوده و از اجــزای مختلفــی از جملــه ورودی، 
داالنهــای متعــدد، هشــتی، غامگــردش، 
ــودال  ــیمن، گ ــاق نش ــین، ات ــاه نش ــوان ش ای
ــر  ــف دیگ ــهای مختل ــاغ و بخش ــه، ب باغچ
ویژگــی  اســت.مهمترین  شــده  تشــکیل 
وجــود  پیرنیــا  تاریخــی  خانــه  هنــری 
نقاشــیهای دیــواری و گچ بریهــای بســیار 
زیبــای آن اســت کــه در ایــوان شــاه نشــین، 
اتــاق مخصــوِص کار  اتــاق تشــریفات و 
ــعار  ــا اش ــی ب ــه های ــه در آن کتیب ــده ک ش
ــر را نشــان  ــف، عظمــت معمــاری و هن مختل
ــای  ــامل قابه ــا ش ــن گچبریه ــی دهد.ای م
متعــددی بــوده و داســتان هــای هفــت 
ــرو  ــتانهای خس ــامل داس ــی ش ــر نظام پیک
ــه هــای  و شــیرین، یوســف و زلیخــا، صحن
ــی  ــقانه و خیال ــتانهای عاش ــکارگاه، داس ش
ــب  ــت و ترکی ــته اس ــش گذاش ــه نمای را ب
ــیها،  ــا و نقاش ــاری و گچبریه ــات معم تزئین
تصویــر  بــه  را  زایدالوصفــی  زیبائــی 

ــت. ــیده اس کش

ــگری ــده گردش پرون
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lکویر مصر
ایــن کویــر زیبــا از جملــه مناطــق بکــر و دیدنــی 
ــافت  ــد مس ــل بع ــه دلی ــه  ب ــت ک ــان اس اصفه
ــا آن آشــنایی  ــا اصفهــان گردشــگران کمــی ب ب
دارنــد؛ جایــی کــه بخشــی از فیلــم »خیلــی دور 
ــرداری شــده  ــز در آن فیلمب ــک« نی ــی نزدی خیل
ــای  ــر زیب ــاید کوی ــگران ش ــتر گردش است.بیش
ورزنــه را دیــده باشــند امــا شــاید افــراد کمتــری 

از ایــن کویــر بســیار زیبــا بازدیــد کــرده باشــند، 
کویــری کــه از بســیار از جهــات از دیگــر 
کویرهــای ایــران و اصفهــان ســر است.روســتای 
مصــر یکــی از روســتاهای زیبــای ایــران اســت 
کــه در دل صحــرای شــنی و ماســه هــای روان 
بناشــده اســت و رمــل هــا یــا همــان ماســه بادی 
هــای ایــن روســتا جــزو بخش مهــم دیدنــی این 
روســتا اســت.این تل هــای شــنی و ماســه ای تــا 
ــگ  ــد و رن ــازل کشــیده شــده  ان ــوار من ــار دی کن
دیدنــی زرد ایــن ماســه بادی هــا خــود جاذبــه ای 
یــک دســت و زیباســت کــه افــق دیــد شــما را 
تــا بــی نهایــت می کشــاند.اگر در زمــان مناســب 
ــدن  ــانس دی ــید ش ــا باش ــترها آن ج ــوچ ش ک
ــد  ــتران را خواهی ــواری ش ــترها و س ــه ش گل
ــر  ــا در حاشــیه کوی ــد کــه نمایــی بــس زیب دی
را بــه تصویــر می کشــد.در ســفر بــه ایــن 
ــر  ــد از شــبهای آرام و پرســتاره کوی ــر نبای کوی
غافــل شــوید چراکــه دل ایــن کویــر بــه دلیــل 
دوری از آلودگــی نــوری مــکان مناســبی بــرای 
فعالیتهــای نجومــی نیــز هســت.نیزارهای 
روســتای مصــر نیــز از جملــه بخشــهای 
ــه  ــه در فاصل ــت ک ــتاها اس ــن روس ــی ای دیدن
ی در حــدود 6کیلومتــر در شــرق روســتا قــرار 
ــی  ــن ن ــدازه ای ــه ان ــه اینک ــه ب ــا توج دارد و ب
ــره  ــد  منظ ــی رس ــز م ــر نی ــه 4 مت ــا گاه ب ه
ــد  ــیع را در دی ــزاری وس ــا از نی ــیار زیب ای بس

ــد. ــی دهن ــرار م ــگران ق گردش

l کویر ورزنه
ــه شــهر  ــه در دســترس ترین کویــر ب کویــر ورزن
اصفهــان و در فاصلــه 110 کیلومتــری این شــهر 
ــر   ــن کوی ــای ای ــه ه ــعت تلماس ــرار دارد.وس ق
بالــغ بــر 17 هــزار هکتــار اســت و انــواع اشــکال 
حاصــل فرســایش بــاد ماننــد تپــه هــای ماســه 
ــای  ــرم ه ــی، ه ــای هال ــه ه ــی، تپ ای طول
ماســه ای و امــواج روی ماســه ها)ریپــل مــارک( 

ــی شــود. ــده م در آن دی

lنارین قلعه »نارنج قلعه«
بنــای تاریخــی ناریــن قلعــه بــه عنــوان 
ــت  ــده در باف ــناخته ش ــای ش ــن بن قدیمی تری
تاریخــی شــهر ناییــن متعلــق بــه دوره پارتیــان 
قبــل از اســام اســت کــه در مرکــز بافــت 
ــپس  ــته و س ــرار داش ــن ق ــهر نائی ــی ش تاریخ
بــه عنــوان دژ یــا کهــن دژ در دوره هــای بعــدی 
شــهر در اطــراف آن توســعه و گســترش یافتــه 

ــی  ــه را خندق ــا دور قلع ــته دور ت ــت. در گذش اس
ــاس  ــن اس ــر ای ــت و ب ــرده اس ــی ک ــه م احاط
ــن  ــا باالتری ــدق ت ــمت خن ــن قس ــن تری از پایی
ــته؛  ــاع داش ــر ارتف ــم 50 مت ــا در قدی قســمت بن
بنــای فعلــی بــه صــورت چنــد ضلعــی اســت و  
ــرار دارد. ــاع آن ق ــه اض ــرج در گوش ــن ب چندی

lریگ جن
در مجــاورت منطقــه ویــژه عبــاس آبــاد و 
چوپانــان کویــر بســیار زیبــای ریــگ جــن قــرار 
دارد کــه یکــی از بزرگتریــن شــنزارها و کویرهای 
ــرق  ــن از ش ــود.ریگ ج ــوب می ش ــران محس ای
ــان  ــتای چوپان ــمال روس ــن ش ــتان نایی شهرس
شــروع شــده و در شــمال روســتای علــم  نخلک 
ادامــه یافتــه و انتهــای آن بــه ریگزارهــای روان و 
ــوع در  ــد و دارای تن ــه ای می رس ــای ماس ــه ه تپ
طــرح و حجــم اســت بــه گونــه ای کــه تپه هــای 
ــز وجــود دارد و  ــر نی ــاع 30 مت ــه ارتف ماســه ای ب
ــه  ــوع را ب ــا و متن ــیار زیب ــی بس ــم اندازهای  چش
ــای  ــه ه ــداوم تپ ــی گذارد.حرکــت م ــش م نمای
شــنی از شــمال شــرق بــه جنــوب غــرب، ســبب 
ــودر تویــی  ــه وجــود آمــدن برآمدگــی هــای ت ب
می شــود کــه تــا چشــم کار می کنــد ادامــه دارد.

ــت  ــه آن اس ــن منطق ــای ای ــر ویژگی ه از دیگ
کــه بــا غــروب خورشــید و پاییــن آمــدن 
ــوا و  ــدن ه ــرد ش ــی از س ــی ناش ــا زوزه های دم
ــد.از  ــی  رس ــوش م ــه گ ــا ب ــه ه ــتحکام ماس اس
ــود  ــن وج ــر ریگزارج ــم دیگ ــای مه ــی ه ویژگ
نیزارهــای متعــدد و بســیار زیبــا همــراه بــا وجــود 
پرنــدگان زیبایــی همچــون هوبــره و زاغ بورمــی 
ــا و  ــن ریگــزار نیزاره باشــد ضمــن اینکــه در ای
رودخانــه هــای نمکــی وجــود دارد  کــه زیبایــی 

ــذارد. ــی گ ــش م ــه نمای ــی را ب خاص
ــن محــل،  ــای ای از چشــم اندازهــای بســیار زیب
وجود گنبدهای نمکی متنوع  با اشــکال مختلف اســت 
کــه آن نیــز به عنــوان یک پتانســیل گردشــگری برای 

جــذب گردشــگران مــی تــوان اشــاره کــرد.

lغارهای قله بزی
بــر اســاس کاوشــهایی کــه توســط اداره باســتان 
شناســی در لنجــان انجــام شــده اکتشــافاتی در 
مــورد ســکونتگاه اولیــه انســانها مربــوط بــه دوره 
ــی  ــدود 40 ال ــی ح ــی یعن ــنگی میان ــه س پارین
ــده اســت. ــه دســت آم 50 هــزار ســال پیــش ب
ایــن غارهــای تاریخــی در شــهر دیزیچــه مبارکه 
ــه  ــوان منطق ــه عن ــه ب ــن منطق ــع شــده و ای واق

ــه گردشــگری شــناخته شــده اســت. نمون

lجاذبه های طبیعی مبارکه
ایــن شهرســتان بــا وجــود اینکــه یکــی از 
قطبهــای صنعتــی کشــور اســت از حیــث 
جاذبه هــای طبیعــی رتبــه اول را در اســتان 
ــه  ــت ک ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــان ب اصفه
عبــارت از چشــمه تنــگ دوزان، چشــمه حــوض 
ماهــی، ســد نکوآبــاد، مقبــره پیــر حاجــات، قلعــه 
ــه  ــزی، بیش ــه ب ــی قل ــای تاریخ ــزی، غاره ب
زارهــای پــارک ســاحلی فــرارود، چشــمه هــای 
حــوض ماهــی، چشــمه ســنجدی، چشــمه لیــا 
و قنــات حســن آبــاد بیــدگان، قنــات امیــن آبــاد، 
چشــمه تنــک بیــدکان، چشــمه کرکوند، آســیاب 
ــاد و درخــت 500 ســاله در شــهر  ــت آب ــی دول آب
ــو و 18  ــر 10 قل ــتند.برجهای کبوت ــه هس دیزیچ
ــا  ــج زیب ــه لن ــا در محل ــای زیب ــن برجه ــو:  ای قل
شــهر در شهرســتان لنجــان واقــع شــده و بنــای 
ــت.این  ــه اس ــر دوره قاجاری ــه اواخ ــوط ب آن مرب
برجهــا از لحــاظ ســبک معمــاری در نــوع خــود 

ــر اســت. ــم نظی ک

lپل کله)پل قلعه(
یکــی از مشــهورترین پلهــای اصفهــان و از 
ــه  ــل کل ــه لنجــان پ جاذبه هــای تاریخــی منطق
ــداث  ــده رود اح ــر روی زاین ــه ب ــد ک ــی باش م
ــورت:  ــه خ ــتی مورچ ــت.ارگ خش ــده اس گردی
ــن  ــه همی ــتایی ب ــه در روس ــا ک ــن بن ــت ای قدم
ــه  ــهر و در فاصل ــاهین ش ــتان ش ــام در شهرس ن
ــرار دارد  ــان  ق ــمال اصفه ــری ش ی 50  کیلومت
حداقــل بــه قبــل از دوران صفویــه می رســد.این 
ارگ بــه صــورت یــک قلعــه ی خشــتی بــزرگ 
ــا بــرج و باروهــای بلنــد فضایــی در حــدود 15  ب
هــزار مترمربــع را به خــود اختصــاص داده اســت 
ــراردارد  ــتا ق ــز روس ــاده و در مرک ــرق ج و در ش
پــس از ارگ بــم بــه عنــوان بزرگتریــن و 
ــاد  ــهرت دارد و ابع ــتی ش ــای خش ــن بن کاملتری
ــع  ــر ضل ــدود 120 در 120 گام اســت.در ه آن ح
ــی قــرار دارد و در  ــده بان ــرج دی ایــن ارگ ســه  ب
ــرار دارد. ــا ق ــع بن ــرج در چهــار ضل مجمــوع 8 ب

در داخــل ایــن مجموعــه حمــام، مســجد، 
ــته  ــزرگ، راس ــی ب ــای ارباب ــه ه ــزاده، خان امام
ــا  ــورت ت ــه خ ــود دارد.مورچ ــره وج ــازار و غی ب
ــش  ــات وح ــز حی ــار مرک ــه و قاج ــان صفوی زم
ــو،  ــون آه ــی چ ــوده و دارای حیوانات ــان ب اصفه

ــت. ــوچ اس ــی، ق ــز کوه ــس، ب ــَوزن، کرک َگ

lکاروانسرای مادرشاه
ــگاه  ــن منزل ــوان دومی ــه عن ــرا ب ــن کاروانس ای
ــع  ــران واق ــیر ته ــان و در مس ــمال اصفه درش
شــده و بــا مســاحتی حــدود 6500 متــر از نمونــه 
ــران اســت کــه  ــای کاروانســراهای ای هــای زیب
ــرای  ــی ب ــل های ــود اصطب ــای خ ــه ه در گوش
ــاخت  ــروع س ــته است.ش ــل داش ــداری فی نگه
ایــن کاروانســرا در زمــان شــاه ســلیمان صفــوی 

بــوده اســت و در زمــان شــاه عبــاس دوم صفوی 
ــالهای  ــا در س ــن بن ــان یافت.ای ــاخت آن  پای س
ــی،  ــراث فرهنگ ــازمان می ــط س ــته توس گذش
صنایــع دســتی وگردشــگری مرمــت و بــه هتــل 
و اقامتــگاه تبدیــل شــده اســت و هــم اکنــون نیز 
ایــن بنــا و منطقــه اطــراف، بــه عنــوان مجموعه 

ــت. ــتفاده اس ــورد اس ــی م ــی پذیرای ای اقامت
 

lحیات وحش موته
از نمونــه هــای جالــب و دیدنــی حیــات وحــش و 
مناظــر طبیعــی ایــران اســامی در بخــش میمه 
ــن  ــه در ای ــده اســت ک ــع ش ــهر واق ــاهین ش ش
ــاور آن  ــا و دشــتهای پهن ــه و در دل کوهه منطق
صخره هــای زیبایــی از دل دشــت بیــرون آمــده 
و روزهــای متوالــی محلــی بــرای هــر بســتن راه 
کاروانــان و تجــار توســط راهزنــان اســت.یکی از 
ایــن کمینــگاه هــا صخــره ای معــروف بــه تخِت 
ــی  ــرروی آن چاه ــه ب ــت  ک ــر اس ــد جعف محم
کنــده شــده بــه گونــه ایــی کــه بدنــه آن روبــه 
مســیر کاروانــان راه دارد.از دیگــر مناظــر طبیعــی 
منطقــه، تختــه ســرخی بــا طبیعتــی زیبــا و قابل 
توجــه بــه رنــگ قرمــز و ســبز و دیگری مشــهور 
بــه دره دوزخــی اســت.این دره زیبــا و وحشــتناک 
بــه رنــگ خاکســتری و ســیاه چشــم هــر بیننــده 
ای را بــه خــود جلــب مــی کنــد امــا متاســفانه در 
ســالهای اخیــر جهــت اســتخراج معــادن ســنگ، 

ایــن منطقــه نیــز روبــه نابــودی مــی رود.

lغار پریان
ــتان  ــای اس ــای زیب ــی از غاره ــان یک ــار پری غ
ــری  ــه 8 کیلومت ــه در فاصل ــت ک ــان اس اصفه
ــه در دره ای  ــری روســتای ُس ــه و 18 کیلومت ابیان
ــان  ــع شــده اســت.از زم ــول واق ــام پری ه ــه ن ب
ــه امــروز  ــا ب کشــف ایــن غــار در ســال 1379 ت
ــدی  ــفیات جدی ــه کش ــواره ب ــان هم غارشناس
در ایــن غــار دســت یافته انــد؛ در یــک از 
تازه تریــن کاوشــهای ایــن غــار، تــاالری زیبــا در 
عمــق 120 متــری پریــان کشــف شــد و تعــداد 
تاالرهــای کشــف شــده ایــن غــار بــه 11 عــدد 

ــید. رس

lکوه صفه و چشمه های آن
ــه  ــتانی صف ــارک کوهس ــی پ ــه تفریح مجموع
ــر گردشــگری  ــان یکــی از مناطــق دلپذی اصفه
اصفهــان اســت کــه بــا توجــه بــه وجــود وجــود 
ــه کــوه کــه  ــراز قل ــر ف قلعــه قدیمــی شــاه دژ ب
ــی  ــد مکان ــده می توان ــازی ش ــی بازس ــه تازگ ب
ــن  ــد از ای ــا بازدی ــوام ب ــردی ت ــرای طبیعت گ ب
ــه  ــن قلع ــی ای ــه نقل ــد.بنا ب ــای تاریخــی باش بن
قــرارگاه اســماعیلیان و طرفــداران حســن صبــاح 
ــاوه  ــکان ع ــن م ــگران در ای ــوده است.گردش ب
بــر اســتفاده از امکانــات تفریحــی، فضــای ســبز 
ــی  ــتانی م ــوب کوهس ــوای خ ــارک و آب و ه پ
تواننــد بــا تلــه کابیــن بــه دامنــه کــوه یا قلــه آن 
کــه شــاه دژ در آن منطقه قــرار دارد ســفر کنند.در 
کــوه صفــه چشــمه هــای آب طبیعــی واقع شــده 
ــه  ــه چشــمه نقطــه اســت کــه ب کــه از آن جمل
شــکل ســنگابی ایجــاد شــده و حیوانــات کوهــی 
و کوهنــوردان از آب آن کــه بســیار خنــک اســت 

می آشــامند.

lغار باستانی و دست کند نیاسر
ــت کن و  ــب از غارهــای دس ــک نمونــه جال ی

ــگری ــده گردش پرون

http://mehrnews.com


صفحه 82 | شماره 2 |  5 اردیبهشت 94  MEHR NEWSAGENCY

ــان  ــر کاش ــار نیاس ــران غ ــرد  ای ــه ف ــر ب منحص
ــکده  ــود آتش ــل وج ــه دلی ــاال ب ــت و احتم اس
ــده  ــاخته ش ــی آن س ــر در نزدیک ــانی نیاس ساس
ــو  ــده و ت اســت.این غــار دارای ســاختمانی پیچی
ــو و شــامل کانال هــای دســتکند و تعــدادی  در ت
ــار  ــن غ ــه ای ــب توج ــکات جال ــت.از ن ــاه اس چ
ــدای چاه هــا  ــی اســت کــه در ابت وجــود اتاقک های
ســاخته شــده، ایجــاد شــیب مناســب در کانال هــا 
جهــت عبــور آب هــای فــرورو حاصــل از بارندگــی 
و بازکــردن کانال هایــی بــه بیــرون از دیــواره ســکو 
ــن هــوای درون غــار  ــان یافت ــه و جری ــرای تهوی ب
ــل  ــته اند عل ــروز نتوانس ــا ام ــان ت است.باستان شناس
ســاخت ایــن غــار را بــه درســتی کشــف کننــد امــا 
احتمــال دارد ســاخت ایــن غــار در ابتدا جنبــه مذهبی 
ــای دیگــری  ــدی کاربرده ــای بع ــته و در دوره ه داش
ماننــد پناهــگاه و اهــداف نظامــی پیــدا کــرده اســت.
آثــاری همچون ظــروف ســفالی و ســکه از دوران پس 
از اســام در ایــن غــار بــه دســت آمــده کــه بیشــتر 

مربــوط بــه دوران ســلجوقیان و ایلخانــان اســت.

lآبشار کرد علیا
آبشــار کــرد علیــا در 95 کیلومتــری غــرب اصفهان 
و شــمال روســتای کرد علیــا در ارتفاعــات داالنکوه 
قــرار دارد. ایــن آبشــار بــا ارتفــاع حــدود 50 متــر که 
از آب شــدن چال برف هــای داالنکــوه جریــان 
ــتری دارد  ــزی بیش ــار آبری ــل به ــد، در اوای می یاب
ــتفاده از  ــرای اس ــا ب ــیار زیب ــرح و بس ــی مف مکان

زیباییهــای طبیعــت محســوب مــی شــود.

lآبشار آب ملخ
آبشــار آب ملخ در 60 کیلومتری شــهر ســمیرم و در 
مجــاورت روســتایی بــه همیــن نــام قــرار دارد قــرار 
دارد و از دو قســمت تشــکیل شــده اســت که شامل 
سرچشــمه آبشــار کــه از دل کــوه بیــرون می آیــد و 
طاقدیســی ســبز رنگ در زیر سرچشــمه اســت که 
ایــن طاقدیــس زیبــا همچــون پلــی روی رودخانــه 
ماربــر خــم شــده اســت. وجــه تســمیه آبشــار آب 
ملــخ بــه ایــن دلیــل اســت کــه در آب ایــن آبشــار 
ترکیبــات خاصــی وجــود دارد کــه موجــب از بیــن 
رفتــن ملخ هــا شــده و همچــون یــک آفت کــش 
ــزارع اســتفاده می شــود. ــاری م ــرای آبی ــی ب طبیع
این آبشــار بــه تخت ســلیمان نیــز معروف اســت و 
دلیــل آن اینکــه در ایــن منطقــه یک قطعه ســنگ 
بــزرگ و طبیعــی وجــود دارد کــه ماننــد یــک پــل 
روی رودخانــه آب ملــخ قــرار گرفتــه و بنــا بــه نقلی 
ایــن پــل تخت ماننــد، محــل اســتراحتگاه حضرت 
ــه در  ــرد ک ــت ک ــد دق ــت. بای ــوده اس ــلیمان ب س
ــاک و زیبایــی وجــود  پشــت آبشــار پرتــگاه خطرن

ــن  ــی از خطرناک تری ــه یک ــخ را ب ــه آب مل دارد ک
آبشــارهای ایــران تبدیــل نمــوده اســت.

l منطقه شکار ممنوع عباس آباد
ــع  ــن واق ــه در شــرق شهرســتان نایی ــن منطق ای
ــار،  ــزار هکت ــش از 300 ه ــعت بی ــا وس ــده و ب ش
زیســتگاهی بکــر و دســت نخــورده در قلــب کویــر 
بــرای انــواع گونه هــای گیاهــی و جانــوری اســت. 
ــه  ــتاندار، 72 گون ــه پس ــه 35 گون ــن منطق در ای
پرنــده بومــی و 155 گونــه پرنــده مهاجــر زندگــی 
ــتگاه های  ــن زیس ــی از باارزش تری ــد و یک می کنن

ــود. ــوب می ش ــیایی محس ــگ آس یوزپلن

lپــارک ملــی و پناهــگاه حیــات 
قمیشــلو وحــش 

 45 در  قمیشــلو  وحــش  حیــات  پناهــگاه 
کیلومتــری شــمال غربــی شــهر اصفهــان قــرار 
دارد و قدیمی تریــن پــارک ملــی در جهــان 
ــال  ــش از 150 س ــی بی ــارک مل ــن پ ــت. ای اس
پیــش توســط ظــل الســلطان؛ پســر ارشــد 
ناصرالدیــن شــاه و حاکــم اصفهــان، بــه عنــوان 
شــکارگاهی مختــص درباریــان انتخــاب و 
ــه وســعت آن از نظــر  حفاظــت شــد و نســبت ب
ــل  ــم قاب ــی از تراک ــش وحش ــوچ و می ــداد ق تع

ــت.  ــوده اس ــوردار ب ــی برخ توجه
پــارک ملــی قمیشــلو زیســتگاه 37 گونــه 
ــوی  ــه آه ــده از جمل ــه خزن ــتاندار و 32 گون پس
ایرانــی، کل و بــز، گــرگ، شــغال، روبــاه، کفتــار، 
گورکــن، پلنــگ، تشــی، خرگــوش، مــوش، 
الک پشــت مهمیــزدار، بزمجــه بیابانــی، انواعی از 
جکوهــا و مارهــای ســمی و نیمــه ســمی و مأمن 
پرنــدگان مختلــف اســت و 344 گونــه گیاهی نیز 

ــده اند. ــایی ش در آن شناس
ایــن پــارک عــاوه بــر دارا بــودن ارزش زیســت 
محیطــی، بــه دلیــل برخــورداری از پیشــینه 
ــت  ــز اهمی ــز حائ ــی نی ــر تاریخ ــی، از نظ طوالن
ــه  ــوط ب ــای مرب ــای و بناه اســت و دارای قلعه ه

دوره قاجاریــه می باشــد

lغار شاه قنداب
قنــدآب یکــی از غارهــای دیدنــی اســتان 
ــوب  ــری جن ــه در 57 کیلومت ــت ک ــان اس اصفه
ــن  ــع شــده اســت؛ طــول ای شــرق شــهرضا واق
غــار در حــدود 68 متــر اســت و در قســمت 
انتهایــی کامــا تاریــک اســت.درون غــار 2 
ســنگ قندیــل بســیار زیبــا از ســقف تــا کــف غار 
کشــیده شــده اســت و درون غــار مملــو از حوضچه های 

آب اســت گرچــه قابل آشــامیدن نیســتند.

lگلستان کوه
گلســتان کوه در 15 کیلومتری شــهر خوانســار قرار 
ــی همچــون  دارد واز پوشــش گیاهــی بســیار خوب
الله هــای واژگــون، گــز انگبیــن، گزعلفــی، 
ریــواس، کنگــر، مرزنجوش، آویشــن، قــارچ، بــادام، 
تــره، پیاز کوهــی، گون، موســیر و گیاهــان علوفه ای 
و دارویــی برخــوردار اســت کــه گلســتان کــوه را بــه 
یکــی از زیباتریــن کوه هــای اســتان اصفهــان تبدیل 
نمــوده اســت.در برخــی نقــاط ایــن گل هــای زیبــا را 
بــا نــام  »اشــک ســیاوش« نیــز می شناســند  دلیــل 
آن افســانه  ای اســت مربــوط بــه پهلــوان اســطوره ای 
ایــران باســتان اســت؛جایی که خــون ســیاوش اولین 
بــار بــر زمیــن ریخــت و پرســیاوش روییــد و گل الله 
ســرخ رنگی کــه شــاهد ایــن اتفــاق بــود، ســر بــه زیر 
انداخــت و بــر بی گناهی ســیاوش گریســت؛ بعــد از 
آن ایــن گل بــه همان حــال مغموم باقــی مانــد و اللــه واژگون 
نــام گرفت.همچنیــن الله هــای واژگــون را بــه دلیل شــبنم 
صبحگاهی که روی آن می نشــیند اشک مریم نیز می نامند.

lدریاچه نمک
دریاچه نمــک در فاصله حــدود 35 کیلومتری شــمال 
شــرقی شهرســتان آران و بیــدگل اســتان اصفهــان و 
شــمال کویــر مرنجــاب قــرار دارد.ایــن دریاچــه زیبــا 
ــان،  ــتان های اصفه ــان اس ــرد می ــه ف ــر ب و منحص
ســمنان و قــم اســت و بــا مســاحتی بالــغ بــر 2400 
کیلومتــر مربــع، بزرگ تریــن دریاچــه نمــک طبیعی 
ایــران و حتــی جهــان بــه شــمار می رود.دریاچه نمک 
در بیشــتر مواقع ســال خشــک و پوشــیده از نمک و در 
ماه هــای بارندگــی ارتفــاع آب ایــن دریاچــه در برخــی 
مناطق بــه 2 ســانتی متر می رســد کــه پــس از تابش 

خورشــید، بــه ســرعت تبخیــر می شــود.

lدریاچه سد زاینده رود
دریاچه ســد زاینــده رود با مســاحت 45 کیلومتــر مربع، 
در مجــاورت شــهر چــادگان در 110 کیلومتــری غرب 
اصفهــان قــرار دارد زیســتگاه ماهیانی همچــون انواع 
قــزل آالی رنگیــن کمــان، کپــور و زرد و مکانی مفرح 
بــرای گذرانــدن یــک روز زیبــا در دل طبیعت اســت.

lغار فریدون
ایــن غــار در 18 کیلومتــری غــرب پیــکان و 70 

ــرار دارد. ــان ق ــرقی اصفه ــوب ش ــری جن کیلومت
در درون ایــن غــار تونلــی وجــود دارد که به گفته محققان 
بــه دســت انســان در دوره های باســتان حفر شــده اســت؛ 
دربــاره دلیــل نامگــذاری ایــن غــار ایــن مطلب نقل شــده 
اســت؛ از جملــه آنکــه روزگاری فریدون پیشــدادی به خاطر 
ســتم ضحــاک در کوه هــا پنهــان و مدتی نیــز در ایــن غار 
ســکونت داشــته اســت.الزم بــه ذکــر اســت رفــت و آمد به 
درون ایــن غار بدون طنــاب و ابزار کوهنوردی دشــوار اســت و 

بهتر اســت همراه گــروه ای کوهنوردی باشــد.

l آبشار سمیرم
آبشار ســمیرم در 4 کیلومتری شــرق شهرستان سمیرم 
در اعمــاق تنگــه ای بــا دیــواره ای ســنگی قــرار دارد. ایــن 
آبشــار و در گذشــته در حــدود 70 متــر ارتفاع داشــته اســت 
ــده و  ــته ش ــاع آن کاس ــایش، از ارتف ــر فرس ــه در اث ک
ــر رســیده اســت. ــه حــدود 35 مت در حــال حاضــر ب
ــه حوضچه هــای مصنوعــی  آب آبشــار در نهایــت ب
می ریــزد کــه در اطــراف آبشــار و بــرای بــرای 
ــدگان احــداث شــده اســت. اســتراحت بازدیدکنن

ــگری ــده گردش پرون

تهیه شده در سرپرستی استان اصفهان
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ســرزمین کهنســال البــرز کــه تاریــخ؛ آییــن ها و ســنت هــای دیرپایــش همــواره گویــای جاودانگی و قــدرت ریشــه دارش اســت؛ ظرفیــت های پنهــان و آشــکار بســیاری در حــوزه های میــراث فرهنگــی، صنایع 
دســتی و گردشــگری دارد. دامنــه جنــوب سلســه جبــال البــرز از دیربــاز بــه دلیــل آب و هــوای مناســب؛ رودخانــه های جــاری و محیط زیســت مناســب همــواره محل ســکونت؛ اســتقرار و عبــور مــردم و نژادهای 

مختــف بــوده و بــه همیــن دلیــل اســتان نوپــای البــرز را »ایــران کوچــک« مــی نامند.جاذبه هــا فــراوان گردشــگری البــرز بیانگــر اهمیــت این منطقه اســت.

سرزمینی کهنسال با جاذبه های ریشه دار
ــرز البـــــــ

lریشه های یک شهر تاریخی
ــه  ــرج ب ــی ک ــتانی و تاریخ ــای باس ــه ه ریش
ــد ، پرستشــگاه هــا ،  ــر همچــون معاب ــا اث صده
آتــش کــده هــا ، گورســتان هــا ، زیــارت گاه هــا 
، قلعــه هــا ، پــل هــا ، حمــام هــا ، دژهــای دیــده 
ــراهای  ــتانی ، کاروان س ــای باس ــه ه ــی ، تپ بان
ــی  ــی  برم ــی و مذهب ــن زیارت ــی و اماک تاریخ

ــردد . گ
ــل و گاه  ــی بدی ــده و ب ــره کنن ــی هــای خی زیبای
از جاذبه هــای فرهنگــی، تاریخــی،  بکــری 
طبیعــی، کشــاورزی، صنعتــی اســتان البــرز 
ــز در  ــینان نی ــرز نش ــه الب ــناخته اند ک ــان ناش چن
بــاور شــان نمی گنجــد بــر روی گنــج بزرگــی از 
ناشــناخته نشســته انــد! جاذبــه های گردشــگری 
طالقــان، قلــه کهار،غار یــخ مــراد ، آداب و رســوم 
ــدا ،  ــوروز و تابســتان و شــب یل ــرز درن ــردم الب م
خانــه دکتــر محمــد مصــدق، تپه هــای باســتانی 
و ابنیه هــای تاریخــی در مناطــق کــرج، طالقــان، 
ــرز  ــر الب ــاید کمت ــه ش ــاد ک ــاوجباغ و نظرآب س

نشــینی همــه آنهــا را دیــده باشــد.
ــو ســاز و غریبــه  اگرچــه امــروزه چهــره شــهر ن
بــه نظــر مــی رســد در کوچــه پــس کوچــه های 
قلمســتان و ساســانی و کارخانــه قنــد یــا حصــار 
ــنت و  ــوی س ــی ب ــدم بزن ــه ق ــوب ک ــر ج و س
ــوازش  ــامت را ن ــت مش ــاس امنی ــت و احس قدم
ــوز در برخــی کوچــه هــا آشــتی  ــد . هن مــی کن
کنــان هــا بــا دیوارهــای نیمــه کاهگلــی و نیمــه 
ــه  ــد و چهارپای ــی آی ــتی م ــوی دوس ــیمانی ب س
چوبــی پیرمــرد همســایه دم درب خانــه ای 
قدیمــی تصویــری از خاطــرات قدیــم را بــه قــاب 

ــی کشــد. م
ــاال و  ــاد و کاک ب ــج آب ــی شــود در خل ــوز م هن
پاییــن و بیلقــان و نوجــان بــوی کــرج را از باغات 
درحــال تخریــب و ســوختن شــنید . مــی شــود 

ــیک و  ــای ش ــه ه ــدون خان ــای ب ــه ه در کوچ
ــل  ــان نس ــن مردم ــدم زد و آخری ــیمانی ق س
قدیــم را در کوچــه هــای رو بــه احتضــار 

ــرد . ــس ک ــان لم برغ

lآنچــه شــاید از کــرج نشــنیده و 
ــم ــده ای ندی

ــر ســاکن شــهری  ــز اســت اگ ــم انگی بســیار غ
باشــی و ســایتهای گردشــگری و تاریــخ و 
ــال مــی  ــوان مث ــه عن فرهنگــش را نشناســی. ب

ــرد: ــاره ک ــر اش ــن زی ــه اماک ــوان ب ت
معابــد و پرســتش گاه آناهیتــا و آرتمیــس متعلــق 
بــه فرهنــگ هــای باســتانی ودائــی و مــادی در 
روســتای شهرستانک،پرســتش گاه مهرپرســتان 
ــای مناطــق  ــه ه ــا و رودخان ــار چشــمه ه در کن
مختلــف کــرج از جملــه تپــه مــراد آبــاد، 
بیلقــان، ســرداوک ، آرامــگاه زرتشــتیان در 
کاک در دامنــه کــوه دشــته مشــرف بــه 

ــرج. ــه ک رودخان
آتشــکده و زیــارت گاه زرتشــتیان در کاک 
بــاال محــل تکیــه قدیمــی کاک،چهــل 
دختــران کاک بــاال کــه محــل زیــارت 
زرتشــتیان بــوده و تــا همیــن چنــد ســال پیــش 
ــن  ــمع روش ــاز در آن ش ــذر و نی ــرای ن ــردم ب م
ــی  ــل زندگ ــان مح ــا ل کی ــوه چ ــی کردند.ک م
ــن  ــاال و همچنی ــی در کاک ب شــاهزادگان کیان
ــار  ــه آن آث ــه در دامن ــته ک ــت دش ــوه پرصاب ک
ــی  ــل زندگ ــه مح ــوان ک ــاق ای ــتانی و ات باس
انســان هــای نخســتین بــوده اســت وجــود دارد.
آتــش کــده هــای تخــت رســتم ، تخــت 
کیــکاووس  در جنــوب کرج،قلعــه گبــری 
ــخ  ــرجوب،غار ی ــتای س ــیه و روس ــتای وس روس
مــراد در جــاده کــرج- چالــوس در روســتای 
کهنــه ده،روســتای باســتانی آتشــگاه و آثــار 

ــی  ــتا،قلعه ک ــن روس ــتیان در ای ــگاه زرتش آرام
ــتانی  ــار باس ــج طالقان،آث ــتای هرن ــاد در روس قب
ــری  ــه گب ــدم چال،قلع ــه گن ــیواردروان و قلع ش
ــلیمانیه  ــار کاخ س ــتای کندر،آث ــکده روس و آتش
ــه گرگیــن صمصــام در مرکــز  در ده کــرج و قلع
کرج،درخــت کهــن ســال ورگــرد ، درخــت 
ــاح  ــی مصب ــام قدیم ــرد ، حم ــال هج ــن س که
ــوان  ــی از ت ــا چشــمه کوچک ــا تنه و کاک،اینه
ــناخته  ــر ش ــه کمت ــت ک ــرج اس ــگری ک گردش
ــش  ــم و بی ــه ک ــر ک ــای دیگ ــا ج ــده و دهه ش

ــناترند. ــام آش ــل ن ــر و حداق ــده ت ــناخته ش ش
ــا،  ــن ه ــخ، آیی ــه تاری ــرز ک ــن الب ــرزمین که س
ــواره  ــش هم ــوم دیرپای ــا، آداب و رس ــنت ه س
گویــای جاودانگــی و قــدرت ریشــه دار فرهنگــی 
ــوده اســت در خــود هــزاران رمــز و راز دارد. آن ب
ــتان  ــات باس ــی و مطالع ــناد تاریخ ــع و اس مناب
ــای تاریخــی  ــه ه ــا و تپ شناســی از محوطــه ه
ــود  ــر وج ــی بیانگ ــاد همگ ــتان نظرآب در شهرس
فرهنــگ غنــی ایــن ســرزمین از دوران پیــش از 

ــت. ــخ اس تاری
ــام  ــم، ام ــام زاده ابراهی ــرک ام ــاع متب ــود بق وج
ــه، محوطــه باســتانی  ــال تپ زاده ابوالحســن، تین
ازبکــی، روســتاهای زیبــا از جملــه روســتای 
ــه  ــن ک ــیخ حس ــتای ش ــدره، روس ــایری ُگل عش
مهــد آثــار تاریخــی اســت، منطقــه نمونــه 
گردشــگری فــرودگاه آزادی و ... هــر ســال پــای 
ــی  ــه م ــن منطق ــه ای ــادی را ب ــگران زی گردش

ــاند. کش

lمحــور گردشــگری کــرج - چالــوس 
)کنــدوان(

جــاده چالــوس در زمــره زیباتریــن جــاده 
ــده، از  ــوب ش ــور محس ــگری کش ــای گردش ه
ــمال  ــه ش ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــیرهای اضل مس

سرســبز اســت. ایــن جــاده شــگفت انگیــز کــه 
ــه هــای  ــاغ الل ــد ب ــر از چشــم اندازهایــی مانن پ
گچســر، کاخ شهرســتانک، بــرج میدانــک، مناظر 
طبیعــی و تونــل هــای متعــدد اســت، از کــرج تــا 

ــرد. ــی گی ــر م ــدوان را در ب کن

lآبشار سنج
روســتای ســنج در ارتفــاع دو هــزار و 800 مــری 
ــرار  ــه ای کوهســتانی ق ــا در منطق از ســطح دری
گرفتــه و از توابــع شهرســتان ســاوجباغ اســت. 
ــه  ــی و جاذب ــر طبیع ــه دارای مناظ ــن منطق ای
هــای گردشــگری مختلفــی اســت کــه از جملــه 
آن مــی تــوان بــه آبشــار زیبــا و دائمــی آن اشــاره 
کــرد. ارتفــاع ابشــار حــدود 15 متــر اســت کــه در 
بــاالی روســتا و در دل دره ای زیبــا جریــان دارد. 
ــی  ــار قدیم ــف، چن ــای مختل ــمه ه ــود چش وج
چنــد صــد ســاله، رودخانــه پــرآب و خانــه هــای 
قدیمــی در ایــن منطقــه بــر جذابیت گردشــگری 

روســتای ســنج افــزوده اســت.

lغار یخ مراد
ایــن غــار، از جملــه غارهــای دیدنــی و پرارزشــی 
اســت کــه در آبــادی گچســر واقــع در 84 
ــرار  ــوس ق ــاده چال ــار ج ــرج، کن ــری ک کیلومت
ــه  ــه فاصل ــا  ب ــار تقریب ــن غ ــت. ای ــه اس گرفت
ــرف  ــه ط ــاده ای ب ــول ج ــاعت راه، در ط دو س
ــرج  ــری ک ــه ده« 69 کیلومت ــه »کهن غــرب قری
قــرار دارد. غــار یخمــراد در ادوار گذشــته زیــر آب 
ــوده و در واقــع یــک غــار زیــر دریایــی اســت.  ب
ایــن غــار کــه قدمــت آن را بــه 50 میلیون ســال 
ــای  ــش ه ــر و هواک ــد، بادگی ــی زنن ــن م تخمی
ــا وارد  ــدت از آن ه ــا ش ــوا ب ــه ه ــراوان دارد ک ف
شــده، فضــای غــار را فــوق العاده ســرد مــی کند 
و موجــب یــخ زدن آب هــای موجــود در آن مــی 

ــگری ــده گردش پرون
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شــود. نکتــه قابــل توجــه ایــن کــه غــار مزبــور، 
در بخشــی، چهــار طبقــه مــی شــود کــه در یــک 
امتــداد عمومــی بــه عمــق 20 متــری روی هــم 
ــران  ــار ای ــا غ ــار تنه ــن غ ــد. ای ــی گیرن ــرار م ق
اســت کــه بــا ایــن کیفیــت مشــاهده مــی شــود.

lباغ گل های کرج
ایــن بــاغ بــا وســعتی حــدود 30 هــزار متــر مربع 
و بــا بیــش از 300 گونــه گیاهــی از جملــه یــاس 
ــچ  ــوان، کرویســیس، میخکــف پی ــدی، ارغ هلن
ــران  ــهید چم ــتان ش ــل بوس ــاری و.... در داخ ان
ــای  ــش ه ــاغ بخ ــن ب ــت. در ای ــده اس ــع ش واق
تفریحــی متعــددی وجــود دارد از جملــه: محوطه 
ــر  ــی تئات ــه رز، آمف ــو، مجموع ــودر ت ــن ت پرچی
ــدگان، آالچیق،آبشــار، رســتوران  ــاغ پرن ــاز، ب روب

ــی شــاپ. و کاف

l باغ پرندگان چهار باغ
بــاغ پرنــدگان چهــار بــاغ واقــع در بخــش چهــار 
بــاغ شهرســتان ســاوجباغ بزرگترین نمایشــگاه 
ــا دو  ــه ب ــاب در خاورمیان ــدگان زینتــی و کمی پرن
ــان  ــور جه ــادر از 65 کش ــده ن ــه پرن ــزار گون ه
اســت. کتابخانــه مجهــز پرنــده شناســی و 
بزرگتریــن کلکســیون کبوتــران و ماکیــان زینتی 
جهــان از جملــه بخــش هــای ایــن پارک اســت.

lروستای برغان
ــا  ــوید ت ــرج دور ش ــر از ک ــت 13 کیلومت کافیس
بــه روســتای برغــان برســید. بــرای رســیدن بــه 
برغــان دو مســیر وجــود دارد یــا از کرج - روســتا 
ــس از  ــن پ ــرج - قزوی ــان  ک ــا از اتوب ــد و ی بروی
ــن  ــت ای ــد. باف ــان بروی ــه ســمت برغ ــردان ب ک
روســتا قدیمــی بــود، دارای بــاغ هــای بســیاری 
ــژه  ــه وی ــال ب ــول س ــام فص ــه در تم ــت ک اس
بهــار و تابســتان مــی تواند پذیــرای گردشــگران 
باشــد. آثاربــی نظیــر حســینیه اعظــم  ) بــا تعزیه 
باشــکوهی کــه در ایــام محــرم در آن برگــزار می 
شــود(،پل تاریخــی برغــان، چنــار کهــن مســجد 
جامــع، درخــت پیــر ســپیدارک و قلعــه باســتانی قلعه 
ــه  ــه اســت. در ســفر ب کــش در برغــان جــای گرفت

برغــان خریــد آلــوی برغــان را فرامــوش نکنیــد، هــر 
چنــد می تــوان گــردو، عســل، تــوت، گوجه برغــان و 
لبنیــات هم خریــداری کنید. این روســتا از روســتاهای 
ــوت در کشــور اســت. هــدف گردشــگری و پایل

lتپه خوروین
 تپــه خورویــن در شهرســتان ســاوجباغ بخــش 
ــوب  ــن و جن ــتای خوروی ــمال روس ــدار و ش چن
روســتای آجیــن دوجیــن قــرار دارد. در ایــن تپــه 
ــزاره دوم و اول  ــه ه ــوط ب ــمندی مرب ــار ارزش آث
ــفالی،مفرغی و  ــیاء س ــامل اش ــاد ش ــل از می قب

ــن کشــف شــده اســت. زری
lروستای ورده

ــت و  ــی شــود از ســاوجباغ ســخن گف مگــر م
از ایــن روســتای زیبایــی کــه در 15 کیلومتــری 
شــمال غربــی شــهر کوهســار در ضلــع شــمال 
ــرد.  ــاد نک ــرار دارد، ی ــن ق ــرج- قزوی ــان ک اتوب
بافــت تاریخــی و بکــر ایــن روســتا آثــاری نظیــر 
حمــام تاریخــی )دوره قاجــار(، آســیاب قدیمی، دو 
بقعــه بــه نــام هــای امامــزاده عبدالقهــار )ع( و بی 
ــت  ــای داده اس ــود ج ــکینه )س( را در خ ــی س ب
و نیــز بــه دلیــل رودخانــه، کوهســتان و چشــمه 
ــداد  ــرای تع ــرد آن،پذی ــه ف ســارهای منحصــر ب
ــال  ــف س ــول مختل ــگر در فص ــیاری گردش بس

ــت. اس

lخانه آیت اهلل طالقانی
ــرد،  ــر گیلی ــگر پذی ــی و گردش ــتای تریخ  روس
زادگاه ایــت اهلل طالقانــی اســت، شــخصیتی کــه 
ــش  ــامی نق ــاب اس ــر و انق ــخ معاص در تاری
ــن  ــه ای ــت. خان ــته اس ــزایی داش ــه س ــر ب و تاثی
ــرم و شــکل صــد ســاله  شــخصیتی تاریخــی ف
ــیار  ــی بس ــرده  و دارای محیط ــظ ک ــود را حف خ
ــا کــه کــه وســایل و کتــاب هــای آیــت اهلل  زیب

ــود. ــی ش ــداری م ــی در آن نگه طالقان

lامامزاده چهل دختر
 از بناهــای قدیمــی شهرســتان نظرآباد ســرزمین 
کهــن خشــت اســت کــه تاریــخ ســاخت آن بــه 
قــرن هشــتم هجــری قمــری مــی رســد، اگــر 
چــه در طــی زمــان بســیاری از نقــاط آن مرمــت 

ــا  ــرات ت ــن تعمی ــت و ای ــده اس ــازی ش و بازس
ــه اســت.  ــه یافت ــری ادام ــرن 12 هجــری قم ق
ــه  ــر ب ــادی زائ ــداد زی ــه تع ــزاده روزان ــن امام ای

ــد. ســوی خــود جلــب مــی کن

چنــار کارودگ در ضلــع جنــوب غربــی امامازده 
ــف  ــن طالقان ــتای کارودف پایی ــود روس محم
ــه قطــر  ــود دارد ک ــار کهنســالی وج درخــت چن
ــن درخــت  ــر ای ــی رســد. عم ــر م ــه 16 مت آن ب
بیــش از 900 ســال اســت. در گذشــته تنــه اصلی 
درخــت بریــده شــده از تنــه باقــی مانــده شــاخه 
هــای فعلــی بــه صــورت جســت رویئــده اســت. 
ــرقی  ــمت ش ــت و در س ــن درخ ــروی ای در روب
ــت آن  ــه قدم ــار دیگــری اســت ک ــه چن رودخان

ــال اســت. ــدود 300 س ح

lتپه ازبکی
ــی  ــتای ازبک ــی در روس ــتانی ازبک ــه باس محوط
ــاد مصــدق از بخــش  ــع دهســتان احمدآب از تواب
ــرای  ــرار دارد. ب ــاد ق ــتان نظرآب ــزی شهرس مرک
نخســتین بــار در ســال 48 شمســی ایــن 
ــد در  ــال بع ــد س ــایی و چن ــتانی شناس ــه باس تپ

فهرســت میــراث ملــی ایــران ثبــت شــد. ازبکــی 
محوطــه باســتانی گســترده ای برابــر 100 هکتار 
و 10 تپــه ارزشــمند اســت. کهــن تریــن خشــت 
ــده اســت. ــه کشــف ش ــن محوط ــان در ای جه

ــت  ــا هف ــه ای ب ــی تپ ــتای ازبک ــرق روس در ش
هــزار ســال قدمــت وجــود دارد، ازبکــی محوطــه 
ــد  ــه بلن ــک تپ ــامل ی ــترده ای ش ــتانی گس باس
مرکــزی بــه ارتفــاع 26 متــر و شــش تپــه 
ــران«،   ــه نام هــای »تخــت گاه«، »جی ــر ب کوتاه ت
ــش«  ــان« و »گومی ــان«،  »ی ــارال«،  »دوش »م
اســت. طــی کاوش هــای صــورت گرفتــه 
قدیمی تریــن خشــت های دست ســاز بشــری 
ــه  ــن محوط ــده اند. ای ــف ش ــه کش در جیران تپ
تــا حــدود 4 هــزار ســال پیــش ســکونتگاه قــوم 
مادهــا بــود . امــا بــه دلیــل بی توجهــی در طــول 
ســال های گذشــته، زمین هــای کشــاورزی 

جــای تپه هــا را اشــغال کرده انــد.

lروستای شیخ حسن
آثــار باســتانی و تاریخــی در محدوده ی روســتای 
ــاله  ــد هزارس ــت چن ــر قدم ــن، بیانگ ــیخ حس ش
ــان  ــت. کارشناس ــه اس ــن منطق ــت در ای مدنی
میــراث فرهنگــی تــا کنــون 4 محوطــه باســتانی 
ــایی و  ــن شناس ــیخ حس ــتای ش ــول روس را ح

ــد . ــرده ان بررســی ک
در غــرب ایــن روســتا مزرعــه ای بــه نــام 
»قــزل حصــار« وجــود دارد کــه در حــد فاصــل 
ایــن مزرعــه و روســتای شــیخ حســن تعــدادی 
ــزرگ مشــاهده مــی شــود. دو  ــه کوچــک و ب تپ
تپــه ســمت شــمال بــه نــام هــای قــزل حصــار 
ــه قــزل  ــه تپ ــزرگ و تپــه ی ســمت جنــوب ب ب

ــد. ــه« معروفن ــرش تپ ــک »ک ــار کوچ حص
ــار  ــزرگ، آث ــار ب ــزل حص ــرقی ق ــه ی ش از تپ
ــباهت  ــه ش ــت ک ــده اس ــت آم ــه دس ــفالی ب س
ــتانی  ــه باس ــای محوط ــفالیه ه ــه س ــی ب فراوان
ــی ری  ــاد ســاوجباغ و چشــمه عل اســماعیل آب
دارد، قدمــت آنهــا بــه هــزاره ی چهــارم و پنجــم 

ــد. ــی رس ــیح م ــاد مس ــش از می پی
تپــه غربــی قــزل حصــار بــزرگ از آثــار ســفالی 
لعــاب دار و بــدون لعــاب منقــوش و بــدون 
منقــوش دوران اســامی بــه ویــژه ســفال 
هــای متعلــق بــه قــرون ســوم تــا نهــم هجــری 
قمــری بــه دســت آمــده اســت .در تپــه قزلحصار 
ــه دســت آمــده متعلــق  ــار ســفالی ب کوچــک آث
بــه هــزاره ی اول پیــش از میــاد مســیح اســت  
و قلعــه ی روســتایی قزلحصــار از جنس خشــتی 
ــوی  ــل پهل ــار و اوای ــه دوره ی قاج ــق ب و متعل

ــت . اس

lخانه دکتر مصدق
دکتــر مصــدق پــس از پایــان محاکمــه در دادگاه 
نظامــی رژیــم شاهنشــاهی پهلــوی به ســال 32 
شمســی بــه روســتای احمدآبــاد تبعیــد شــد و تــا 
ــاغ در ایــن محــل  ــه ب ــان عمــر در یــک خان پای
زندگــی کــرد و بنــا بــر وصیــت خــود در همیــن 
ــت  ــه و در حقیق ــد خان ــون ش ــز مدف ــه نی خان
آرامــگاه ابــدی دکتــر مصــدق در روســتای 
احمدآبــاد و در باغــی بــه مســاحت تقریبــی 
ــیاری از  ــاله بس ــر س ــرار دارد و ه ــار ق ــم هکت نی
ــکان  ــن م ــتان از ای ــخ دوس ــگران و تاری گردش

ــد. ــی کنن ــدن م دی

lدره دیدنی طالقان 

ــگری ــده گردش پرون
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ــازه  ــتان ت ــان در اس ــذاب طالق ــی و ج دره دیدن
تاســیس البــرز بــه صــورت نــوار سرســبز شــرقی  
غربــی خودنمایــی مــی کنــد. نرســیده بــه شــهر 
و در مرتــع زردکان کــه در نزدیکــی ســاحل 
ــرار دارد مــکان  ــی دریاچــه ســد طالقــان ق جنوب
بســیار مناســبی بــرای اقامــت و اســتراحت وجود 
دارد کــه در آن مراکــز خدماتــی و اســتراحتگاهی 

ســاخته شــده اســت.

lآبشارهای پرتعداد در البرز
ــار آبشــارها هــم  ــوان دی  ســرزمین البــرز را مــی ت
نامیــد. آبشــارهای ســیرود و ســنج در  شهرســتان 
ــارهای  ــزو آبش ــری ج ــن آخ ــه ای ــاوجباغ ک س
دائمــی و زیبــای اســتان اســت از آن جملــه 
ــتان  ــارهای اس ــت از آبش ــی صحب ــت. وقت اس
ــود  ــوان از آبشــار کرکب ــرز مــی شــود نمــی ت الب

ــت. ــور گذش ــار خ و آبش
 »کرکبــود« نــام آبشــاری بســیار مهــم و مشــهور 
ــه  ــت ک ــران اس ــه در ای ــرز ک ــا در الب ــه تنه ن
در منطقــه طالقــان در شــمال آبــادی کرکبــود 
واقــع شــده اســت. ایــن آبشــار محصــول ذوب 
بــرف هــای دائمــی قلــه هــای ســات اســت و 
ــار  ــن آبش ــم آب ای ــاع دارد. حج ــر ارتف 20 مت

ــاده اســت. ــوق الع ف
ــدود 35  ــرج و ح ــمال ک ــز در ش ــور نی ــار خ آبش
ــده  ــع ش ــوس واق ــرج - چال ــاده ک ــری ج کیلومت
اســت. ایــن آبشارشــش متــر اراتفــاع دارد و آب آن با 
وجــود کــم حجــم بــودن با شــدت فــراوان بــر روی 
تختــه ســنگ هــای پاییــن اصابــت کــرده، صدای 
ــی را در  ــرژی مضاعف ــای آن ان ــمفونی زیب س
ــرای  ــد. ب ــی ده ــای م ــدگان ج دل بازدیدکنن
ــه  ــد ب ــز، بای ــن آبشــار دل انگی ــه ای رســیدن ب
فاصلــه 35 کیلومتــری جــاده کــرج -چالــوس، 
ــکا وارد  ــرج از خوزن ــاب ک ــد زیی ــل از س قب
جــاده فرعــی در ســمت راســت شــده، در 
یــک جــاده پرشــیب، از روســتای خــور و دره 

سرســبز آن بگذریــد.
lغارهای تاریخی بادمستان و هیو

ــای  ــزء غاره ــه ج ــتان ک ــی بادمس ــار تاریخ غ

دســت کــن محســوب مــی شــود در مجــاورت 
روســت بــزرگ وشــته و در کنــار امامــزاده 
یوســف ایــن روســتا قــرار دارد. ایــن غــار 
ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــی دارد و ب ــت جالب سرگذش
در گذشــته هــای دور مســکن و مــاوای مردمــان 
ــا  ــوده، توســط دســت در دیوارهایــی ب غارنشــین ب
هــاک رس کنده شــده اند و بســیار تــو در تو اســت. 
ایــن غارهــا محــل ســکونت افــرادی بــوده کــه به 
مناســبت هــای گوناگــون آیینــی بــا فــرار از دســت 

ــد. ــاه آورده ان ــاط پن ــن نق ــه ای دشــمنان ب

lموزه جانور شناسی
جــال  اســتاد  شناســی  جانــور  مــوزه 
افشــار در محوطــه دانشــکده کشــاورزی 
کــرج واقــع شــده و دارای دو طبقــه و 17 
گالــری اســت. در ایــن مــوزه انــواع جانــوران 
ــب  ــای مرک ــی ه ــه ماه ــات از جمل و حیوان
خلیــج فــارس، مرجــان هــای، ســتاره هــای 
دریایــی، انــواع کنــه، پروانــه و رتیــل را 
مــی تــوان دیــد. عــاوه بــر ایــن، 50 هــزار 
نمونــه حشــره و پنــج هــزار نمونــه کنــه 
ایــن مــوزه را بــه یکــی از غنــی تریــن مــوزه 
هــای حشــره شناســی کشــور تبدیــل کــرده 

ــت. اس

lبــرج آرامگاهــی روســتای کــردان 
از جاذبــه هــای دیدنــی البــرز

و  هشــتگرد  )ع(  جعفــر  امامــزاده  بنــای 
ــاد از  ــنقر آب ــکینه )س( س ــی س ــی ب ــه ب بقع
ــه  ــرز ب ــگری الب ــای گردش ــه ه ــر جاذب دیگ
ــه  ــا ب ــن بناه ــاخت ای ــد. س ــی آین ــمار م ش
ــا و  ــیار زیب ــردد و بس ــی گ ــه برم دوره صفوی

دیدنــی هســتند.
آســیاب حــاج رحیــم در روســتای هیــو، 
پــل روســتای بانــو صحــرا در روســتای 
ــام و  ــی ام ــتانی ینگ ــه باس ــردان، محوط ک
کاروانســرای ینگــی امــام، روســتای ســنج و 
ــلیمان )ع(،  ــای س ــزاده ه ــیبان دره، امام س
ــون )س(، عبدالقهــار  ــده خات شــعیب )ع(، زبی

ــام  ــی از جم ــای قدیم ــام ه ــود حم )ع(. وج
مصبــاح در کــرج تــا حمــام میــز در طالقــان، 
حســینیه اعظــم برغــان و حســینیه جوســتان 
ــای  ــه ه ــان، رودخان ــتان طالق ــتای جوس در روس
خروشــان و پــرآب و روســتاهای زیبایــی کــه اغلب، 
بافــت قدیمــی و هماهنــگ خــود را حففــظ کــرده 

انــد از دیگــر جاذبــه هــای دیدنــی البــرز اســت.
ــا  ــوه ه ــواع می ــوه و کشــت ان ــات می ــود باغ وج
ــوع  ــی متن ــای محل ــه ای، غذاه ــای دان و مغزه
ــتانی  ــرز اس ــواز از الب ــی چشــم ن ــر طبیع و مناظ
ــی  ــای فراوان ــرف ه ــه ح ــاخته ک ــه س پرجاذب
بــرای گفتــن دارد و هــر چــه پیــش مــی رویــم از 

ــد شــنید. ــی بیشــتر خواهی ــن اســتان دیدن ای
ــرز  ــای اســتان الب ــی ه ــف اســت از زیبای حی
گفتــه شــود امــا از کویــر بــی نظیــر اشــتهارد 
ــود.  ــی زده نش ــتان حرف ــوب اس ــع در جن واق
ــی آن  ــن کمان ــه هــای رنگی ــه تپ ــری ک کوی
ــی  ــاده ای از زیبای ــوق الع ــره ف ــان منظ چن
را  گردشــگری  هــر  کــه  کــرده  خلــق 

ــد. ــی کن ــود م ــذوب خ مج
کویــر اشــتهارد یــا قشــاق حســین خانــی )بــه 
ــود( در  ــی ش ــناخته م ــم ش ــاد ه ــر قارپوزآب کوی
موقعیــت جغرافیایــی 50 درجــه و 50 دقیقــه 
ــرقی و 36  ــه ش ــه و 6 دقیق ــا 50 درج ــرقی ت ش

ــمالی در  ــه ش ــه و 38 دقیق ــا 35 درج ــه ت درج
جنــوب  و  اشــتهارد  شهرســتان  شــمال 
ــرز  لب ــتان ا ــرج در اس ــهر ک ــرقی مهرش ش
ر دارد. طــول کویــر 60 کیلومتــر و  قــرا
ــر اســت.  عــرض آن در حــدود 20 کیلومت
زیبایــی  دق  کویــر  مرکــزی  نقطــه  در 
رتفاعــات  ا و در حاشــیه دق  دارد  قــرار 
ز  ا کــه  زیبایــی  نمکــی  گنبدهــای  و 
نــد،  رنگهــای متنوعــی تشــکیل شــده ا
وجــود دارد. گنبدهــای نمکــی حاشــیه 
ایــن کویــر متاســفانه بــرای اســتخراج 
ر  ــرا ــب ق ــورد تخری ــدت م ــه ش ــک ب نم
ــن  ــراز ای ــر از ف ــر کوی ــا مناظ ــد ام ــه ان گرفت
ــت. ــز اس ــا و دل انگی ــیار زیب ــات بس ارتفاع

ــیل  ــران پتانس ــه ته ــر ب ــن کوی ی ــی ا نزدیک
ــه  ــه ب ــدن منطق ــل ش ــرای تبدی ــوه ای را ب بالق
هــدف گردشــگری بیابــان ایجــاد کــرده اســت. 
ــات  ــیه ارتفاع ــه در حاش ــی منطق ــش گیاه پوش
درمنــه دشــتی و در هســته کویــر فاقــد پوشــش 
ــور  ــه ش ــر روخان ــوب کوی ــی اســت. در جن گیاه
ــورکات از  ــان ش ــه بومی ــه گفت ــا ب ــر رود( ی )ابه
غــرب بــه شــرق جریــان دارد کــه حاشــیه ایــن 
رود بــه شــدت باتاقــی اســت و در صــورت تردد 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــودرو بای ــا خ ب

»کرکبود« نام آبشاری 
بسیار مهم و مشهور نه تنها در 

البرز که در ایران است 
که در منطقه طالقان در 
شمال آبادی کرکبود 
واقع شده است. این 
آبشار محصول ذوب 
برف های دائمی قله 

های سات است و ۲۰ متر 
ارتفاع دارد. حجم آب 

این آبشار فوق العاده 
است|

ــه  ــه در شــمال اشــتهارد از غــرب ب ــن رودخان ای
ــه شهرســتان  ــان دارد و تنهــا رودخان شــرق جری
ــه  ــن رودخان ــت. ای ــرز اس ــتان الب ــتهارد اس اش
ــن(  ــتان قزوی ــی آوج )اس ــوب غرب ــای جن ــوه ه از ک
سرچشــمه گرفتــه، پــس از مشــروب کــردن دشــتع 
هــای ابهــر، قزوین، شــمال بخــش اشــتهارد و جنوب 

ســاوجباغ بــه رودخانــه کــرج مــی پیونــدد.

ــگری ــده گردش پرون

تهیه شده در سرپرستی استان البرز

http://mehrnews.com
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اســتان ایــام در فصــل بهــار بــا داشــتن جاذبــه هــای بــی نظیــری از غارهــا، آبشــارها، دریاچــه هــا و ...در انتظار گردشــگران اســت و هــر یــک از آثــار و جاذبــه هــای اســتان دارای ویژگی هــای منحصربــه فردی 
اســت کــه در نقــاط دیگــر کمتــر دیــده مــی شــود. اســتان ایــام بــا داشــتن 87 درصــد از مســاحت خــود بــه عنــوان عرصــه طبیعــی یکــی از اســتانهای پیشــرو در زمینــه گردشــگری و طبیعــت گــردی اســت و 
هــم اکنــون ایــن اســتان سرشــار از ظرفیتهــای طبیعــی اســت . اســتان ایــام بــه رغــم کــم جمعیــت بــودن سرشــار از آثــار طبیعــی و تاریخــی در تمــام نقــاط خــود اســت بــه طــوری کــه ایــن آثار بســیار جــذاب، 
خاطــره انگیــز و دیدنــی بــرای مســافران و گردشــگران خواهــد بود.ایــن اســتان بــا داشــتن 640 هــزار هکتــار جنــگل آثــار طبیعی مثــل کوه هــا بلنــد، آبشــارها، تنگــه هــا و...را در خود جــای داده اســت کــه دیدن 

هــر یــک از آنهــا بــرای هــر گردشــگری جــذاب اســت چراکــه بعضــی از ایــن آثــار در کشــور نادر هســتند.

ایالم یا کشور طلوع خورشید

ایـــــــــام

lعیام با قدمتی ده هزار ساله
ــان  ــرزمین ایامی ــن س ــتقرار در که ــینه اس پیش
بــه اســتناد مطالعــات و کاوشــهای باستانشناســی 
در  خصــوص  بــه  آن  در  گرفتــه  صــورت 
تپه هایــی چــون علــی کــش، چغــا ســفید، ســبز، 
ــاد و چشــمه ماهــی  ــران و کزآب ــه و در دهل خزین
در هلیــان در هزاره هــای پیــش از تاریــخ 
و کاوشــهای منســجم در اســتان و در شــهر 
ــه اواخــر ساســانی و  ــوط ب تاریخــی ســیمره مرب
قــرون اولیــه اســامی، پیشــینه تاریخــی آن را از 
هــزاره هشــتم ق. م تــا قــرون اولیــه اســامی به 
صــورت تــداوم دوره هــا بــه اثبات رســیده اســت.

ــی  ــی و تاریخ ــار طبیع ــق آث ــک تلفی ــدون ش ب
اســتان ایــام باعــث جــذاب بــودن ایــن اســتان 
ــرای مســافران و گردشــگران اســت و ســاالنه  ب
ــتان  ــن اس ــول ای ــام فص ــل و تم ــام تعطی در ای

ــت. ــگر اس ــزاران گردش ــان ه میزب
ــتان  ــوزه باس ــام، م ــتان ای ــی شهرس ــه وال قلع
شناســی شهرســتان دره شــهر، قلعــه هــزار درب 
ــاد  ــیرین و فره ــاق ش ــان، ط ــتان آبدان شهرس
ــوربانیپال  ــته آش ــنگه نوش ــوان، س ــتان ای شهرس
شهرســتان ملکشــاهی، شــهر تاریخی ســیروان، 
ــی کــش و... ــه عل شــهر تاریخــی دره شــهر، تپ
ــتان  ــودن اس ــی ب ــی از تاریخ ــز حاک ــه نی هم

ــتان دارد. ــاله اس ــزار س ــدن 10 ه ــام و تم ای
بســیاری از کســانی کــه تاریــخ را مطالعــه کــرده 
ــی  ــتند ول ــنا هس ــام« آش ــام »عی ــا ن ــند ب باش
ــخ  ــه ای از تاری ــه گوش ــرای اینک ــت ب بهتراس
ــام  ــتان ای ــه اس ــد ب ــک ببین ــام را از نزدی عی
ــور  ــی از کش ــی جزئ ــام کنون ــد و ای ــفر کنن س
عیــام باســتان بــوده و هــم اکنــون آثــار 
ــن  ــاله در ای ــزار س ــت 10 ه ــا قدم ــی ب تاریخ

اســتان وجــود دارد کــه ایــن را بــه اثبــات رســانده 
ــت. اس

ایــام کــه در کتیبه هــای بابلــی )آالم یــا 
آالمتــو( آمــده اســت بــه قولــی معنی کوهســتان 

ــد. ــی ده ــید( را م ــوع خورش ــور طل یا)کش

lآبشار چم آو
ــم  ــار چ ــام آبش ــتان ای ــارهای اس ــن آبش در بی
ــه  ــه در فاصل ــت ک ــق اس ــن مناط ــی از ای آو یک
ــد  ــح و در ح ــام- صال ــری مســیر ای 18 کیلومت
فاصــل روســتای چــم آو و منطقــه عمومــی 
ماربــره در میــان تختــه ســنگ هــا جریــان دارد.

lغار زینه گان
غــار زینــه گان هــم اکنــون بــه عنــوان شــاخص 
ــام  ــتان ای ــی اس ــر طبیع ــن اث ــن و مهمتری تری
ــن منظــور در  ــه همی شــناخته مــی شــود کــه ب
ــار  ــن غ ــردم اســتان از ای ــار بیشــتر م فصــل به

ــد مــی کننــد. بازدی
آنچــه هــم اکنــون در غــار زینــه گان بــه عنــوان 
ــات  ــث امکان ــود بح ــی ش ــی م ــاز تلق ــک نی ی
ــئوالن  ــد مس ــه بای ــت ک ــی اس ــاده دسترس و ج
ــد. ــل کن ــن مشــکات را ح ــریعتر ای ــه س هرچ

بهتریــن فصــل بــرای بازدیــد از ایــن غــار بهــار 
ــح  ــن بخــش صال ــرار گرفت ــل ق ــه دلی اســت، ب
آبــاد در مناطــق گرمســیری ایــام و گــرم بــودن 
هــوای ایــن منطقــه وقتــی داخــل غار می شــوید 
ــل  ــه در فص ــد ک ــی کنی ــوش م ــی فرام ــه کل ب

ــد. ــرار داری تابســتان ق
ــار بهشــت  ــه غ ــروف ب ــز مع ــه گان نی ــار زین غ
از دیگــر جاذبــه هــای گردشــگری ایــام اســت 
کــه همچــون قطعــه ای از بهشــت هــزاران 

ــد.  ــی کن ــود م ــذب خ ــافر را ج مس

lتنها غار خفاش کشور در ایام
ــوان  ــه عن ــران ب ــتان دهل ــاش شهرس ــار خف غ
تنهــا غــار خفــاش کشــور، یکــی از پدیــده هــای 
نــادر طبیعــی اســت کــه تاکنــون بــرای عاقمند 
بــه طبیعــت گــردی ناشــناخته مانــده اســت.این 
ــمه  ــر از چش ــک کیلومت ــدود ی ــی ح ــار طبیع غ
ــه دارد. ــران فاصل ــتان دهل ــرم شهرس ــای آبگ ه
ــول  ــر ط ــدود 265 مت ــران ح ــاش دهل ــار خف غ
دارد و دارای اســتاالگتیتها و اســتاالگمیتهای 
فراوانــی اســت و ده هــا گونــه از خفــاش 
ــال پهــن در آن زندگــی مــی  دمــدار- خفــاش ب
ــن غــار باعــث مــی  ــی خفــاش در ای کنند.فراوان
ــن  ــروج ای ــان خ ــروب در زم ــگام غ ــود در هن ش
خفاشــان از غــار کــه اغلــب بــه صــورت دســته 
هــای بــزرگ انجــام مــی شــود، فضــای جالبــی 
را بــرای عاقمنــدان بــه طبیعــت ایجــاد کند.این 
خفاشــها مســیر ســه کیلومتــری تــا شــهر را طی 
ــاز  مــی کننــد و بعــد از مدتــی بــه محــل غــار ب

ــد. ــی گردن م

lتنگه رازیانه
ــدره  ــتان ب ــی شهرس ــر طبیع ــه اث ــه رازیان تنگ
ــرار  ــوه ق ــات کبیرک ــه ارتفاع ــه در دامن ــت ک اس
ــار جــاده ایــام - دره شــهر  ــا از کن ــه دقیق گرفت
امتــداد یافتــه و محلــی بــرای تفــرج گردشــگران 
نیــز هســت امــا ایــن اثــر طــی ســالهای گذشــته 
در فهرســت آثــار طبیعــی ملــی کشــور نیــز ثبت 

شــده اســت.
چــه بــه لحــاظ طبیعــی و گردشــگری و چــه بــه 
لحــاظ علــم زمیــن شناســی در کشــور بــی نظیر 

اســت و ایــن شــکاف 10 تــا 30 متــر عمــق دارد 
ــزار و 200  ــش ه ــا مارپیچهای ــز ب ــول آن نی و ط

متــر اســت کــه در نــوع خــود زیباســت.

lکوه قاقیران 
ــوه ای طبیعــی  ــه لحــاظ جل ــران را ب کــوه قاقی
بایــد در زمــره یکــی از بهتریــن نقاط کوهســتانی 
کشــور بــه شــمار آورد. ایــن کــوه در ســه 
ــرار داشــته و مناظــر  ــام ق ــری شــهر ای کیلومت
ــدار،  ــای شش ــرج گاهه ــه تف ــی آن از جمل طبیع
دارای زیبایــی هــا و جذابیــت هــای کــم نظیــری 

ــت. اس
ــوه در  ــن ک ــز ای ــی نی ــردم شناس ــاظ م ــه لح ب
ایــام از اهمیــت فراوانــی برخــوردار بــوده و بــه 
نوعــی در ادبیــات شــفاهی نمــاد شــهر ایــام بــه 

ــد. شــمار مــی آی

ــتان  ــرم شهرس ــای آبگ ــمه ه lچش
ــران دهل

ــی و  ــواص درمان ــا خ ــرم ب ــای آبگ ــمه ه چش
ــهر  ــری از ش ــه کیلومت ــه س ــردی در فاصل گوگ
دهلــران در دامنــه کــوه ســیاه کــوه و نزدیــک به 

ــراردارد. ــاش ق ــار خف غ
ایــن چشــمه آبگــرم بــا دمــای حــدود 50 درجــه 
ســانتیگراد دارای چشــمه هــای بهداشــتی آبگرم 
و اســتخرهای لجــن درمانــی بــوده کــه از 

ــت. ــی برخورداراس ــی خاص ــت درمان اهمی
آب ایــن چشــمه هــا در طــول روز بــا توجــه بــه 
انعــکاس نورخورشــید بــه صــورت هفــت رنــگ 

خــود را نشــان مــی دهــد.
بــرای  چشــمه  ایــن  درمانــی  خــواص  از 
و  زخمهــا  دمــل،  حساســیت،  رماتیســم، 

ــگری ــده گردش پرون
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همچنیــن شکســتگی اســتخوان و کوفتگــی 
بسیارموثراســت.

lدریاچه دوقلو سیاه گاو
ــا در  ــادر دنی ــای ن ــه ه ــی از دریاچ ــیاه گاو یک س
روســتایی بــه همیــن نــام در شهرســتان آبدانــان 
واقــع شــده اســت و دریاچــه ای زیباســت کــه به 
ــه دو  ــه شــکلی خــاص ب طــور کامــا اتفاقــی ب
ــر  ــو تعبی ــه دوقل ــه ب ــه هــم ک قســمت شــبیه ب

مــی شــود، تبدیــل شــده اســت.
بــرای رســیدن بــه ایــن دریاچــه بایــد راه زیــادی 
را طــی کــرد و از طریــق جــاده ایــام وارد 
شهرســتان دره شــهر و بعــد وارد شهرســتان 

ــد. ــان ش آبدان
ــق  ــتان از طری ــن شهرس ــه ای ــیدن ب ــد از رس بع
جــاده اصلــی آبدانــان بــه شهرســتان دهلــران و 
در بیــن جــاده روســتاهای شوشــه گل بــه ســیاه 
ــوان  ــوی ســیاه گاو مــی ت ــه دریاچــه دوقل گاو  ب
رســید تــا ایــن اثــر طبیعــی زیبــا به وســعت ســه 

هکتــار را مشــاهده کــرد.

lتپه علی کش
ایــن تپــه باســتانی در نزدیکــی شهرســتان 
ــرار دارد و در آن ســه  ــع اســتان ق ــران از تواب دهل
دوره فرهنگــی مشــخص شــده اســت و آنهــا را 
بــا نام هــای دوره بزمــرده، دوره علی کــش و 

ــد. ــرده ان ــایی ک ــر شناس دوره محمدجعف
ــاله  ــزار س ــت 10 ه ــی قدم ــه خوب ــه ب ــن تپ ای
اســتان ایــام را ثابــت کــرده اســت هــر چنــد در 
آثــار تاریخــی کــه در دوره عیامــی در چغازنبیــل 
ــورد  ــنی در م ــه روش ــود دارد ب ــه وج ــت تپ و هف

تاریــخ عیــام اظهــار نظــر شــده اســت.

lتنگه بهرام چوبین
 تنگــه بهــرام چوبیــن از آثــار تاریخــی و طبیعــی 
اســتان ایــام اســت کــه مربــوط بــه دوره 
ساســانی اســت و در شهرســتان دره شــهر استان 

ــده اســت. ــع ش واق
ــد و  ــای بلن ــره ه ــا صخ ــم ب ــه عظی ــن تنگ ای
ــرار  ــهر ق ــوه در دره ش ــه کبیرک ــم در دامن ضخی
دارد کــه بــه اســم »تنگــه بهــرام چوبیــن« لقــب 

ــه اســت. گرفت

ــن  lشــهر تاریخــی ســیمره بزرگتری
شــهر تاریخــی غــرب کشــور

شــهر تاریخی ســیمره در حاشــیه شهرســتان دره 
ــن شــهر تاریخــی غــرب کشــور  شــهر بزرگتری
ــدن  ــارز از تم ــادی ب ــود و نم ــی ش ــوب م محس

ــام اســت. ای
ــه  ــن محوط ــه بزرگتری ــی ک ــر تاریخ ــن اث ای
تاریخــی اســتان ایــام اســت بیــش از 120 
ــی  ــار مل ــن آث ــار مســاحت دارد و جــزو اولی هکت

ــود. ــی ش ــوب م ــور محس ــتان و کش اس

lچهارطاقی دره شهر
کنــاره  در  دره شــهر  در شــرق شهرســتان 
ــه  ــر روی تپ ــراب دره شــهر ب ــه س چــپ رودخان
ــار  ــک  چه ــوره ســرخ ســاختمان ی ماهــوری تن
ــار  ــه چه ــه ب ــورد ک ــی خ ــم م ــه چش ــی ب طاق

ــت. ــروف اس ــهر مع ــی دره ش طاق
ــا  ــاری بن ــبک معم ــح و س ــه مصال ــه ب ــا توج ب
مربــوط بــه اوایــل اســامی اســت و قدمــت  آن  

ــد. ــی رس ــال م ــش از 1400  س ــه بی ب

lقلعه کنجانچم
قلعــه کنجانچــم در 15 کیلومتــری شــمال شــهر 
مهــران و در جــاده ایــام- مهــران در مســیر راه 

کربــا قــرار دارد.
ــا  ایــن قلعــه در ســال 1326 هجــری قمــری بن
ــن  ــداره؛ آخری ــان ابوق ــتور غامرضاخ ــه دس ب
والــی ایــام و بــه عنــوان قلعــه زمســتانی والــی 
ســاخته شــده و دارای اتاق هــای مرتبــط بــه 
هــم، حمــام، بــرج نگهبانی و قســمت مســکونی 

ــت. ــه اس و دیوانخان

lقلعه والی
ــای  ــی از بناه ــام یک ــهر ای ــی در ش ــه وال قلع
ــه در  ــت ک ــی اس ــی عظیم ــی- تاریخ فرهنگ
ــان  ــا خ ــتور غامرض ــه دس ــال 1326 ه. ق. ب س
والــی فیلــی در محلــه ای بنام حســین آبــاد فیلی 
ــده  ــداث ش ــوده، اح ــهور ب ــاال مش ــه ده ب ــه ب ک

ــت. اس
غامرضــا خــان والــی ایــن محــل و بنــا را بــرای 
اســکان خــود در فصــل تابســتان انتخــاب کــرده 
و آنــرا بــر روی تپــه ای نــه چنــدان بلنــد احــداث 

کــرد.

lطاق شیرین و فرهاد
ــتان  ــع در شهرس ــاد  واق ــیرین و فره ــاق ش ط
ایــوان کــه در فهرســت آثــار ملــی کشــور ثبــت 
ــه  ــوان ب ــه کوشــک در مســیر ای شــده در منطق

ــه اســت. ــرار گرفت ــومار ق س
ــیار  ــنگهای بس ــی از س ــم تاریخ ــر مه ــن اث ای
تشــیکل شــده و چیــدن و شــکل گرفتن ســنگها 
ــت و  ــه از ظراف ــده ک ــاق ش ــک ط ــب ی موج

ــت. ــوردار اس ــزی برخ ــبار ری ــکات بس ن
ایــن اثــر تاریخــی کــه بــه دوره ساســانی متعلــق 
اســت دارای معمــاری خــاص اســت و ســنگهای 
ــت  ــل ضخام ــه دلی ــان ب ــول زم ــا در ط ــن بن ای

هنــوز از بیــن نرفتــه انــد.
ــه در  ــح به کاررفت ــوع مصال ــا، ن ــوع معمــاری بن ن
ــرار  ــا در کشــور، ق ــن بناه ــدک ای ــمار ان ــا، ش بن
ــی و  ــای فرع ــی از راه ه ــر یک ــر س ــن ب گرفت
میانبــر از عــراق بــه کرمانشــاه و از همــه مهمتــر 
ــا بناهــای  ــر ب ــن اث ــاوت در شــیوه ســاخت ای تف
ــر، از  ــودن اث مشــابه و هــم عصــر و ناشــناخته ب

ــد. ــمار می آین ــه ش ــا ب ــن بن ــات ای خصوصی

lپشت قلعه آبدانان
پشــت قلعــه در فاصلــه پنــج کیلومتــری در ناحیه 
ــی  ــان و در شــمال غرب ــی شهرســتان آبدان جنوب
روســتای پشــت قــا بــر روی تپــه ای بلنــد قــرار 
ــای آن می گــذرد. ــرج از پ ــه دوی دارد کــه رودخان

ایــن اثــر یکــی از آثــار دوره ساســانی اســت کــه 
ــز ثبــت شــده  ــار ملــی کشــور نی در فهرســت آث
ــگران در  ــد گردش ــورد بازدی ــار م ــی از آث و یک

ــت. ــف اس ــل مختل فواص
ــه در  ــی ک ــه تاریخ ــن قلع ــت ای ــن دس  در پایی
ارتفــاع قــرار گرفتــه، زمینهــای کشــاورزی قــرار 
ــی روســتای پشــت  ــه اهال ــوط ب ــد کــه مرب دارن

ــه اســت. قلع
قــرار  آن  روی  بــر  قلعــه  کــه  ای  تپــه 
گرفتــه مشــرف بــه روســتا و مناطــق و 
کــه  اســت  مختلــف  اندازهــای  چشــم 
رودخانــه دویــرج در پاییــن آن جریــان 

. د ر ا د

گاومیشان تاریخی  lپل 
روی  بــر  گاومیشــان  تاریخــی  پــل 
ــهر  ــتان دره ش ــیمره در شهرس ــه س رودخان
در منطقــه موســوم بــه گاومیشــان بنــا 
ــماره  ــه ش ــال 1377 ب ــت و در س ــده اس ش
ــی  ــراث فرهنگ ــازمان می ــط س 2222 توس

کشــور در آثــار ملــی کشــور بــه اســم 
ــت. ــده اس ــت ش ــام ثب ــتان ای اس

زهــای  ندا ا و چشــم  نــه ســیمره  رودخا
ریخــی  تا پــل  ر  کنــا در  یبــا  ز
محــل  یــن  ا شــده  باعــث  ومیشــان  گا
گردشــگری  هــای  ه  تفرجــگا ز  ا یکــی 
نهای  ســتا ا دیگــر  و  ســتان  ا مــردم 

باشــد. کشــور 
پنــج  ز  ا ومیشــان  گا ریخــی  تا پــل 
متــر   175 طــول  بــه  بــزرگ  چشــمه 
نتی متــر بــا  8,20 ســا و عــرض گــذر 
و  آجــر  و  ســنگ  قلــوه  ز  ا ده  ســتفا ا
ــده  ــاخته ش ــوب س ــم ک ــچ نی ــات و گ م
اســت و در حــال حاضــر فقــط یکــی 
و  اســت  لم  ســا هــا  چشــمه  یــن  ا ز  ا
ــت  ــیر حرک ــا مس ــا ب ــمه ه ــاط چش تب ر ا

ســت. ا محــرز  آن  طغیــان  و  آب 
در  پــل  یــن  ا مورخــان  د  عتقــا ا بــه 
ثــر  1334 هجــری قمــری بــر ا ســال 
در  مــا  ا ســت  ا فتــه  ر بیــن  ز  ا لزلــه  ز
ــب  ــا تخری ــه روز ب ــر روز ب ــال حاض ح
ــدی  ــیب ج ــل آس ــن پ ی ــت ا ــه هوی آن ب

رد مــی شــود. ا و

ــگری ــده گردش پرون

تهیه شده در سرپرستی استان ایام
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بوشــهر در جنــوب ایــران ســرزمین شــگفتی هاســت. وجــود دریــا در میانــه شــهر و آثــار تاریخــی و جاذبــه هــای طبیعــی منحصــر بــه فــرد آن را یکــی از دیدنــی تریــن اســتان هــای کشــور مــی کنــد. خصوصا با 
ــه دارد. ــان خونگرمی ک مردم

از دریای زالل خلیج فارس تا بندر سیراف

ــر بوشهــــــ

lغذاهای محلی استان بوشهر
قلیــه ماهــی؛ یکــی از مهمتریــن غذاهــای محلی 
ــه  ــز عاق ــردم اســتان نی اســتان بوشــهر کــه م
بســیار زیــادی بــه آن دارنــد، قلیــه ماهــی اســت 
ــص  ــد تخص ــز نیازمن ــذا نی ــن غ ــن ای ــه پخت ک
خاصــی اســت کــه زنــان بوشــهری ایــن 
تخصــص را از بزرگترهــای خــود می آموزنــد.

قیمــه بوشــهری؛ قیمــه بوشــهری بــا قیمه هــای 
شــهرهای دیگــر تفــاوت زیــادی دارد. هــم 
ــه  ــزه. قیم ــر م ــم از نظ ــری و ه ــر ظاه از نظ
ــد طــوری گوشــت  ــد و بای بوشــهری را می کوبن
ــش  ــق ک ــا زدن قاش ــه ب ــد ک ــده باش ــه ش آن ل
ــو  ــکر پل ــا ش ــوال ب ــت معم ــن خورش ــد. ای بیای

صــرف می شــود.
قلیــه میگــو؛ قلیــه میگــو نیــز از دیگــر غذاهــای 
مــورد عاقــه بوشــهری هــا اســت کــه دســتور 
ــی دارد و دارای ارزش  ــه ماه ــبیه قلی ــی ش پخت

ــی اســت. ــی بســیار باالی غذای
ماهــی شــکم پر؛ یکــی از غذاهــای مــورد عاقــه 
بوشــهری ها اســت کــه شــکم ماهــی را قبــل از 
ــا پیــاز و ســبزی جــات معطــر و  ســرخ کــردن ب
ــرخ  ــد و س ــرده و آن را می بندن ــر ک ــمش پ کش

می کننــد.
از خمیــر  اســت کــه  سمبوســه؛ خوراکــی 
ــل  ــن دلی ــه همی ــود ب ــت می ش ــده درس پهن ش
نوعــی پــای محســوب مــی شــود کــه میانــش 
ــر  ــه پ ــاز و ادوی ــا ســیب زمینی، گوشــت و پی را ب
ــن  ــند. ای ــرده باش ــته ک ــن برش ــرده و در روغ ک
خــوراک خــود تنــد اســت و بــا ســس تنــد میــل 

می شــود.
فافــل؛ نوعــی غــذای مــورد عاقــه جنوبی هــا 
ــود  ــه آن آرد نخ ــی تهی ــاده اصل ــه م ــت ک اس
اســت و در برخــی مناطــق از ســبزی های معطــر 

ــود. ــتفاده می ش ــذا اس ــن غ ــز در ای نی
ــه  ــی ک ــن غذاهای ــی از مهمتری ــک؛ یک رنگین

ــک  ــه می شــود، رنگین ــا تهی ــا اســتفاده از خرم ب
ــر روی  ــده ب ــرخ ش ــن س ــه آرد و روغ ــت ک اس
ــا  ــذا و ی ــک پیش غ ــود و ی ــه می ش ــا ریخت خرم

ــوی اســت. ــیار مق ــر بس دس

ماهی تنوری؛ برای پختن 
این نوع غذا، از یک 

چوب سبز درخت نخل 
به عنوان سیخ استفاده 
می شود و چند ماهی 

به صورت کامل به این 
چوب وصل می شود و 

داخل تنور قرار می گیرد 
تا ماهی های به صورت 

کامل مغز پخت شود|

غذاهــای دریایــی از مهمتریــن غذاهــای محلــی 
ــی و  ــب از ماه ــه اغل ــت ک ــهر اس ــتان بوش اس

ــوند. ــکیل می ش ــو تش میگ

lسوغاتی استان بوشهر
خرمــا و محصــوالت نخــل را می تــوان بــه 
عنــوان مهمتریــن ســوغات اســتان بوشــهر یــاد 
ــا،  ــیره خرم ــا، ش ــه خرم ــوان ب ــه می ت ــرد ک ک
ــه  ــا از جمل ــتی خرم ــع دس ــل، صنای ــر نخ پنی

حصیــر و زنبیــل و کاه و . . . اشــاره کــرد.
گبــه و گلیــم؛ مشــهورترین ســوغات و محصــول 
ــم  ــه و گلی ــهر گب ــتان بوش ــتی اس ــع دس صنای
صادراتــی اســت کــه در مناطــق وســیعی از 
ایــن دو   . دارد  رواج  اســتان  شهرســتان های 
محصــول اســتان بوشــهر دارای شــهرت جهانــی 

ــت. اس
حلــوا مســقطی، ارده، حلوا راشــی، حلوای ســنگک، 

خــارک پختــه، انــواع ماهــی و میگو، عروســک ها و 
کاالهایــی تزئینــی صدفــی را می تــوان بــه عنــوان 

دیگــر ســوغاتی های بوشــهر معرفــی کــرد.
عبــا؛ عبابافــی یکــی از صنایــع دســتی و ســنتی 
وابســته بــه پشــم شــتر یــا گوســفند اســت کــه 
بــا ســابقه بیــش از 500 ســال در بعضــی نواحــی 
ایــران از جملــه اســتان بوشــهر رواج دارد و عبــای 
ــارس  ــج ف ــیه خلی ــورهای حاش ــتان در کش اس

ــژه ای اســت. ــگاه وی دارای جای

lگنبد نمکی
ــه 144  ــهر در فاصل ــتان بوش ــی اس ــد نمک  گنب
ــدر بوشــهر و  64  ــوب شــرقی بن ــری جن کیلومت
کیلومتــری شــهر خورمــوج قــرار دارد و بزرگترین 
ــمار  ــه ش ــان ب ــی جه ــد نمک ــن گنب و زیباتری

می آیــد.
وســعت گنبــد در حــدود ســه هــزار و 666 هکتــار 
بــوده و ارتفــاع قلــه آن هــزار و 490 متر از ســطح 
ــا  ــا اســت و حداقــل ارتفــاع آن از ســطح دری دری

نیــز 70 متــر اســت.
تشــکیل گنبــد شــمال غربــی بــه جنــوب شــرقی 
ــتای گنخــک و  ــه روس ــرب ب ــوده و از ســمت غ ب
روســتای جاشــک کشــیده شــده و از ســمت شــرق 
از روســتای باغــان تا روســتای درویشــی ادامــه دارد.
راه دسترســی بــه گنبــد از ســمت شــرقی از 
فاصلــه ســه کیلومتــری بعــد از روســتای گنخک 
ــنگ  ــی س ــدن قدیم ــی مع ــاده خاک ــق ج از طری
نمــک کــه در منطقــه فعالیــت می کــرده بــوده و از 
ســمت شــرقی گنبــد بعــد از پل روســتای کــردالن 
جــاده خاکــی را بــه ســمت گنبــد پیــش گرفتــه تــا 

ــه پایــی کوهپایه هــای گنبــد برســیم. ب

و  نمکــی  ی  ها ر بشــا آ د  جــو lو
نمکــی  ی  چشــمه ها

ــد نمکــی دشــتی از لحــاظ پوشــش  ســطح گنب

گیاهــی تقریبــا در اغلــب نقــاط بــه دلیــل درصــد 
بــاالی نمــک تهــی از هــر نــوع رویــش بــوده اما 
در برخــی از نقــاط گنبــد وجــود مناطــق بــزرگ 
ــه  ــورد ک ــم می خ ــه چش ــی ب ــک آهک و کوچ
ــون،  ــد گ ــی مانن ــطوح گیاهان ــن س ــر روی ای ب
گیشــدارا و قیــج و همچنیــن در فصــل زمســتان 
ــطح  ــاله روی س ــان یک س ــواع گیاه ــار ان و به
آهکــی گنبــد را پوشــانده و زیبــای خاصــی را بــه 

آن منطقــه می بخشــد.  
ــه  ــات وحــش در فصــل تابســتان ک از نظــر حی
معمــوال از اواخــر اردیبهشــت در منطقــه آغــاز و 
ــات  ــی از حی ــه دارد، خال ــاه ادام ــان مهرم ــا پای ت
وحــش اســت بــه جــز چنــد گونــه از مارمولک ها 
و خفاش هــا کــه ســاکنان دائمــی گنبد محســوب 
می شــوند. گنبــد نمکــی بــه خاطــر قــرار گرفتــن 
در مســیر سلســله کــوه زاگــرس و بیــن دو کــوه 
شــیرین کــه دارای چشــمه های آب شــیرین 
اســت. گنبــد از نظــر گردشــگری دارای جاذبه هــا 
ــه  ــه از آن جمل ــت ک ــراوان اس ــای ف و قابلیت ه
می تــوان بــه آبشــارهای نمکــی، غارهــای 
یخچال هــای  و  چال هــا  نمــک  نمکــی، 
ــا دودکــش جــن، دره گل  نمکــی، تخــت دیــو ی
و  نمک شــارها  نمکــی،  چشــمه های  کلــم، 
ــا و رنگارنــگ گنبــد  نمک فشــان ها و ســطح زیب

ــرد. ــاره ک اش

شــگفت انگیزترین  کلــم  گل  lدره 
ــت ــد اس ــش گنب بخ

طبیعــی  مســیر  در  طبیعــی  آبشــارهای 
ــای  ــه ه ــد و در کوهپای ــای گنب آب راه ه
ــه شــکل هــای مختلــف و  پاییــن دســت ب
ــای خاصــی  ــدازه هــای متفــاوت زیب ن در ا
ــل  ــت و در فص ــیده اس ــه بخش ــه منطق ب
آب،  زیــاد  تبخیــر  واســطه  بــه  گــرم 
مســیر  در  ضخیمــی  نمکــی  بلورهــای 

ــگری ــده گردش پرون
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ــزش  ــا لغ ــه ب ــرده ک ــاد ک ــارها ایج آبش
آب بــر روی بلورهــای نمکــی و تابــش 
زیبــا  و  شــگرف  ای  منظــره  آفتــاب 

ــود. ــی ش ــاد م ایج
یخچال هــای نمکــی از جاذبه هــای خــاص 
ــطح  ــه در س ــتند ک ــتی هس ــی دش ــد نمک گنب
ــک و  ــای نم ــی توده ه ــت ثقل ــیب دار و حرک ش
ــی  ــورت پلکان ــه ص ــد و ب ــیب گنب ــت ش در جه
ــا اشــکالی  تشــکیل شــده اند و در ســطح خــود ب
ــود  ــه وج ــه ای را ب ــای متحیران ــا و رنگ ه زیب

ــد. آورده ان
گنبــد نمکــی دشــتی در بهمــن مــاه ســال 1386 
بــه عنــوان اثــر ملــی طبیعــی در محیــط زیســت 
ــوردی  ــت کوهن ــت هیئ ــه هم ــال 1389 ب و س
دشــتی در میــراث فرهنگی و گردشــگری کشــور 

ثبــت شــده اســت.

lشهرستان دشتی
ــی  ــار تاریخــی و طبیع ــا آث شهرســتان دشــتی ب
کــم نظیــر از جملــه گنبدهــای نمکــی می توانــد 
در بیــش از هشــت مــاه ازســال پذیــرای 

ــد ــی باش ــی و خارج ــگران داخل گردش
روســتاهای  از  بنــدو  و  بنــود  روســتاهای 
ــی  ــن شهرســتان اســتان بوشــهر یعن جنوبی تری
عســلویه اســت کــه بــا توجــه بــه پتانســیل های 
ــتر  ــی بیش ــه معرف ــاز ب ــگری نی ــراوان گردش ف

ــد. دارن
ــارک  ــاه مب ــش چ ــع بخ ــتا از تواب ــن دو روس ای
اســت کــه هــر کــدام از ایــن روســتاها، 
از لحــاظ  فــرد  بــه  ویژگی هــای منحصــر 

گردشــگری و اماکــن دیدنــی دارنــد.
شــغل بســیاری از مــردم ایــن دو روســتا صیادی، 
کشــاورزی و دامــداری اســت. ســاحل زیبــا، 
ــی  ــار تاریخ ــمه ها و آث ــا، چش ــان و نخل ه درخت

ــت. ــتا اس ــن دو روس ــای ای از ویژگی ه
روســتای بنــود، بــا 800 نفــر جمعیــت در شــش 
کیلومتــری چــاه مبــارک واقــع اســت و تــا 
مجــاورت خلیــج فــارس، منطقــه ای بســیار 
ــام  ــگری و انج ــادی، گردش ــرای صی ــتعد ب مس

ورزش هــای ســاحلی اســت.

ــی و  ــود« از مناطــق دیدن lســاحل »بن
بکــر جنــوب اســتان بوشــهر اســت

روســتای بنــود در وحــدت و بــرادری زبانــزد 
ــم  ــار ه ــنی در کن ــیعه و س ــت و ش ــگان اس هم
ــا آرامــش و وصلــت هــای خانوادگــی زندگــی  ب

ــد. ــی کنن م
بنــدر بنــود دارای جاذبه هــای گردشــگری و 
ــر  ــا و بک ــاحل زیب ــد س ــادی مانن ــی زی تفریح
ــان ســاخت  اســت کــه ایــن ســاحل اخیــرا میزب
ــت و  ــوده اس ــول اهلل)ص( ب ــد رس ــم محم فیل
ــهرک  ــه ش ــت ک ــوان گف ــب می ت ــن ترتی بدی
ســینمایی زیبایــی وجــود دارد کــه حتمــا 
گردشــگران از آن بازدیــد کننــد، همچنیــن 
ــال   ــاه ح ــرای رف ــی و تفریحــی ب ــی مذهب مکان
ــاحل  ــگران در دل س ــادان و گردش ــردم، صی م

وجــود دارد.
آثــار و بقایــاي برجــا مانــده از ایــن فیلــم در کنــار 
صخره هــاي زیبــا و دریایــي آرام مي توانــد 
مقصــد خوبــي بــراي گذرانــدن یــک روز بهــاري 
باشــد، البتــه از غــروب زیبــاي ایــن منطقــه نیــز 

ــت. ــي گذش ــه راحت ــوان ب نمي ت
ــز  ــود نی ــم بن ــچ و خ ــر پی ــاک و پ ــه خطرن گردن

همــوار شــده اســت تــا مســافران بــه راحتــی بــه 
ســاحل بنــود دسترســی داشــته باشــند.

lچهــار اثــر تاریخــی روســتای »بندو« 
ثبــت ملی اســت

روســتای بنــدو از توابــع بخــش چــاه مبــارک در 
شهرســتان عســلویه اســتان بوشــهر اســت که در 
جنوبی تریــن نقطــه اســتان بوشــهر واقــع شــده 
ــتان  ــا اس ــهر ب ــتان بوش ــرزی اس ــتای م و روس

هرمــزگان اســت.
ایــن روســتای 700 نفــری از شــمال به روســتای 
ســهو جنوبــی، از غــرب به فاصلــه یــک کیلومتر 
بــه رشــته کوه هــای زاگــرس جنوبــی و از 
ــتاهای  ــه دکاء از روس ــتای برک ــه روس مشــرق ب
ــای  ــه بخش ه ــوب ب ــزگان و از جن ــتان هرم اس
پارســیان و کوشــکنار از اســتان هرمــزگان 

محــدود می شــود.
ــا مرکــز اســتان در حــدود 300  روســتای بنــدو ب
ــتا  ــن روس ــار ای ــه دارد و در کن ــر فاصل کیلومت

ــود دارد. ــور وج ــام رود ش ــه ن ــه ای ب رودخان
ــی و  ــتا عرب ــن روس ــی ای ــان بوم ــان مردم زب
اکثریــت جمعیــت آن از مســلمان پیــرو مذهــب 
ــرم و   ــون گ ــی خ ــتند. مردمان ــنت هس ــل س اه
ــه  ــال در عرص ــی فع ــواز و جوانان ــان ن مهم
در  فعــال  روســتاهای  از  و  دارد  فرهنگــی 
ــت و در  ــی اس ــارف قرآن ــوم و  مع ــه عل زمین

ــوازات ســایر مناطــق  ــه م ــر ب ســال های اخی
بــه  عســلویه  شهرســتان  روســتاهای  و 

ســمت توســعه گام برداشــته اســت.
روســتای بنــدو از حیــث تاریخــی دارای 
ــای  ــه بقای ــت ک ــادی اس ــیار زی ــت بس قدم
ــدو،  ــی بن ــیاب های آب ــانی، آس ــر ساس آبگی
ــن  ــر از معروف تری ــمه نهی ــدو و چش ــد بن س
ــن روســتا اســت. ــی و تاریخــی ای ــار دیدن آث
مجــاورت  برکه هــای  و  آب  چشــمه های 
ایــن  نخــل  درختــان  و  بنــدو  روســتای 
بــرای  خوبــی  بســیار  فرصتــی  روســتا 
ــی از  ــه آرامش ــد ک ــاد می کن ــافران ایج مس

زندگــی ماشــینی حاصــل کننــد.
مــکان هــای تاریخــی و تفریحــی دیگــر 
ایــن روســتا ســد ربــاط، غــار جنگیــه، 
ــع  ــار واق ــار غ ــه کن ــی ک ــای آب ــیاب ه آس
ــدو  ــتای بن ــای آب روس ــه ه ــتند و برک هس

ــرد. ــام ب ــوان ن ــی ت م

lآســیاب هــای آبــی بنــدو نشــان از 
قدمــت این روســتا اســت

آســیاب های  بنــدو  روســتای  شــمال  در 
ــاروج  ــه از س ــت ک ــی اس ــیار قدیم ــی بس آب
ــه صــورت بســیار منظــم ســاخته  و ســنگ ب
ــتانی  ــی باس ــیاب های آب ــن آس ــد. ای ــده ان ش
بنــدو بــه وســیله آب چشــمه های کــوه، 

ــام  ــی را انج ــای اهال ــردن گندم ه کار آرد ک
دنــد. می دا

بســیار  جویبارهــای  وســیله  بــه  آب 
ســاخته اند  پیشــینیان  کــه  مســتحکمی 
ــه  ــا ب ــتن از دره ه ــا گذش ــد و ب ــی می ش راه

می رســید. آســیاب ها 
چشــمه و آبــادی عین الســاده نیــز بــا وجــود 
درخت هــای نخــل، بــاغ لیمــو و انجیــر و درختــان 
دیگــر از مکان هــای دیدنــی ایــن روســتا اســت که 

ــدو واقــع اســت. در شــمال روســتای بن
ــی  ــر از زیبای ــی دیگ ــز یک ــر نی ــمه نهی چش
ــن روســتا اســت کــه حــدود 100  هــای ای
ــع اســت.  ــه نخــل در مجــاورت آن واق اصل
آب از چشــمه فــوق، کــه در ارتفــاع تقریبــا 
ــا  ــده از آنج ــرون آم ــت، بی ــری اس 100 مت
ــم  ــات ک ــه ارتفاع ــاری ب ــورت آبش ــه ص ب
باغــات  و  نخل هــا  و  می شــود  ســرازیر 

مــردم روســتا را آب می دهــد.
بــرای  برکــه ای  ه  را نیمــه  در  لبتــه  ا
بنــا  آن  تقســیم  ســپس  و  آب  ذخیــره 
ــه  ــاری ک ه آبش ــه را ن ــت در میا ــده اس ش
صــدای  اســت،  متــر  ســه  آن  رتفــاع  ا

می شــود. تولیــد  آب  دلنشــین 

lشهر تاریخی سیراف
و  قدمــت  بــا  بنــادر  از  یکــی  ســیراف 
ــه پیشــینه  ــران اســت ک ســابقه تاریخــی ای
ــی  ــز م ــم نی ــی ابریش ــه راه آب ــدن آن ب تم
رســد. روزگاری راه آبــی ابریشــم از ایــن بنــدر 
مــی گذشــت؛ زمانــی کــه ســیراف بــه واســطه 
ــش از 300  ــی بی ــکوهش، جمعیت ــدن باش تم

ــود. ــای داده ب ــود ج ــر را در خ ــزار نف ه
ــه واســطه شــهر بودنــش  ــه ب امــروزه ســیراف ن
بلکــه بــه اعتبــار تاریخــی بودنــش و آثــار 
ــام و  ــام دارای ن ــم االی ــده از قدی ــای مان ــه ج ب
شــکوهی بــاال در اســتان بوشــهر و کشــور اســت 
ــگران  ــاالنه گردش ــطه س ــن واس ــه همی ــه ب ک
ــمت  ــه س ــور ب ــارج از کش ــل و خ ــادی از داخ زی

ــد. ــی کن ــذب م ــود ج خ

ــگری ــده گردش پرون

تهیه شده در سرپرستی استان بوشهر
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بسیاری از شهروندان تهرانی که در ایام نوروز از استان تهران خارج نمی شوند، شهرستان دماوند را برای انجام یک سفر کوتاه مدت انتخاب کرده تا عالوه بر استفاده از مناطق تفریحی 
به ورزش هایی نظیر کوهنوردی و اسکی بپردازند.

هر شهر،یک جاذبه

ــران تهـــــــ

بایــد توجــه داشــت کــه مــردم شهرســتان 
ــی  ــن و انقاب ــرم، متدی ــی خونگ ــد مردم دماون
ــان مســافران  هســتند کــه در طــول ســال میزب
ــان  ــوان از آن ــام ت ــا تم ــوده و ب ــگران ب و گردش
پذیرایــی مــی کننــد، بــه همیــن خاطــر همــواره 
مســافران از ایــن شهرســتان خاطرات خوشــی را 
در ذهــن مــی ســپارند. از قدیــم االیام شهرســتان 
دماونــد بــه دلیــل دارا بــودن جاذبه هــای مختلف 
ــکی  ــت اس ــد و پیس ــوه دماون ــر ک ــی نظی طبیع
آبعلــی بــه عنــوان قطــب کوهنــوری و اســکی در 
تهران و حتی کشــور محســوب شــده و بســیاری 
ــه ایــن منطقــه مــی کشــاند. از ورزشــکاران را ب

lدشــت شــقایق در دامنــه قلــه 
دماونــد

ــن  ــار و اماک ــن آث ــه مهمتری ــم ب ــر بخواهی اگ
ــاره  ــد اش ــتان دماون ــی شهرس ــی و طبیع تفریح
کنیــم بــدون شــک بایــد از قلــه دماونــد، پیســت 
اســکی آبعلــی، چشــمه هــای اعــا، ســیاه 
ــار رود افشــار و  ــی، غ ــر، آبعل ــه دخت ســنگ، قلع

ــم. ــام ببری ــار ن ــه ت دریاچ
ــگری  ــای گردش ــه ه ــن جاذب ــی از مهمتری یک
ــورد توجــه  ــا م ــه تنه ــه ن ــد ک شهرســتان دماون
ــز  ــوروزی نی ــگران ن ــه گردش ــکاران، بلک ورزش
ــوان  ــه عن ــه ب ــت ک ــد اس ــه دماون ــرار دارد، قل ق
ــاب  ــه حس ــور ب ــتان در کش ــن شهرس ــاد ای نم

ــد.  ــی آی م
در ایــن میان قلــه دماونــد 5671متــر ارتفــاع دارد 
کــه عظمــت و زیبایــی آن چشــم هــر بیننــده ای 
را بــه خــود خیــره مــی ســازد و دشــت شــقایق در 
ــه  ــد الوصفــی را ب ــی زائ ــن کــوه، زیبای ــه ای دامن
ایــن منطقــه بخشــیده کــه همــواره مــورد توجــه 

گردشــگران و مســافران بــوده اســت.
شهرســتان دماونــد در زمینــه چشــمه هــای 

طبیعــی، تفریحــی و درمانــی نیــز از جایــگاه مهم 
ــوردار  ــران برخ ــتان ته ــی در اس ــل توجه و قاب
ــه طــوری کــه بســیاری از گردشــگران  اســت ب
ــه  ــا ب ــن چشــمه ه ــد از ای ــرای بازدی ــوروزی ب ن

ــد. ــی کنن ــد ســفر م دماون
یکــی از چشــمه هــای معــروف شهرســتان 
دماونــد در کنــار، چشــمه اعــا، چشــمه تیــزآب 
اســت کــه مــورد توجــه بســیاری از گردشــگران 
ــن  ــه آب ای ــرا ک ــرار دارد چ ــاران ق ــژه بیم بوی
چشــمه تنــد و گــس اســت و از آن جهــت 
ــود. ــي ش ــتفاده م ــتي اس ــراض پوس ــداواي ام م
ــم  ــای مه ــه ه ــر از جاذب ــی دیگ ــن یک همچنی
گردشــگری شهرســتان دماونــد، پیســت اســکی 
آبعلــی اســت کــه همــواره مــورد توجه مســافران 
ــه  ــدان ب ــه من ــوروزی و عاق ــگران ن و گردش
ورزش بــوده، ایــن پیســت در 50 کیلومتــري 

ــرار دارد. ــرق آن ق ــران و در ش ــهر ته ش

l 35 امامــزاده و بقعــه متبرکــه در 
فیروزکــوه

 امــروز شهرســتان فیروزکــوه بــا داشــتن 
ــر غــار بورنیــک، چشــمه آب  ــه هایــی نظی جاذب
ــار،  ــه من ــتانی کل ــه باس ــده، تپ ــی خم معدن
ربــاط  فیروزکــوه،  شــهر  گنبــد  گــود 
و  مــزداران  بــرج  آبــاد،  امیــن  ســنگی 
دههــا آثــار تاریخــی و تفریحــی دیگــر 
ــوزه  ــه ح ــد ب ــه من ــزاران عاق ــرای ه پذی

گردشــگری در طــول ســال اســت. 
یکــی از ویژگــی هــای مهــم آثــار تاریخــی 
و باســتانی شهرســتان فیروزکــوه آن اســت 
در  گردشــگری  مهــم  شــهر  ایــن  کــه 
ــی، تاریخــی،  ــف فرهنگ ــای مختل ــه ه زمین
مذهبــی و تفریحــی دارای مــکان هــای 
ــر  ــه ب ــه طــوری ک ــه اســت ب ــور توج در خ

ــی  ــراث فرهنگ ــازمان می ــام س ــاس اع اس
و گردشــگری در ایــن شهرســتان نســبتا 
35 امامــزاده و بقعــه  کوچــک بیــش از 

ــود دارد. ــه وج متبرک

ــزد  ــور زبان ــه در کش ــه ای ک lتنگ
ــت اس

بقعــه ســید علــی و خانــواده، امامــزاده 
بــن  موســی  امــام  فرزنــد  اســماعیل 
ــلیمان  ــوم س ــزادگان معص ــر)ع( و امام جعف
ــی  ــن اماکــن مذهب ــی)س( از مهمتری ــی ب ب
مــی  محســوب  فیروزکــوه  شهرســتان 
ــب آن،  ــاری جال ــل معم ــه دلی ــه ب ــوند ک ش
ــره  ــود خی ــه خ ــگری را ب ــر گردش چشــم ه

ــرد. ــد ک خواه
هــای  مــکان  برخــی  میــان  ایــن  در 
ــوان  ــه عن ــا ب ــه تنه ــوه ن ــی فیروزک تفریح
اســتان  در  گردشــگری  جاذبــه  یــک 
ــه  ــه ب ــد بلک ــی آی ــاب م ــه حس ــران ب ته
عنــوان یــک مــکان مهــم تفریحــی در 
ــرای خــود دســت  ــام و آوازه ای ب کشــور ن
ــی در  ــه واش ــه تنگ ــت ک ــرده اس ــا ک و پ

ایــن زمــره قــرار دارد.
فیروزکــوه  شهرســتان  دیگــر  طــرف  از 
مــی توانــد در زمینــه توریســم درمانــی 
ــافران  ــگران و مس ــه گردش ــورد توج ــز م نی
طــوری  بــه  بگیــرد  قــرار  نــوروزی 
کــه ایــن منطقــه دارای چشــمه هــای 
یکــی  کــه  اســت  مهمــی  معدنــی  آب 
آب  چشــمه  آنهــا،  تریــن  برجســته  از 
ــه 15  ــه در فاصل ــوده ک ــده ب ــی خم معدن
ــوه و در  ــران، فیروزک ــاده ته ــری ج کیلومت
ــی  ــه رود و در نزدیک ــه حبل ــیر رودخان مس

شده اســت.  واقــع  خمــده  روســتای 

هــای  جاذبــه  و  lفیروزکــوه 
مذهبــی و  تاریخــی 

یــی  ا هو ی  ا ر ا د ه  کــو ز و فیر ن  شهرســتا
یر  ســا نســبت  بــه  خنــک  و  د  ســر
ن  ا تهــر ن  ســتا ا ی  هــا ن  شهرســتا
م  یــا ا ر  د کــه  طــوری  بــه  ســت  ا
یــی  ا هو ن  ا تــو مــی  نیــز  ن  بســتا تا
بــه  تجر منطــق  یــن  ا ر  د ا  ر مطلــوب 
مهــم  ی  هــا بــه  ذ جا ز  ا و  ه  د کــر
ن  شهرســتا یــن  ا مذهبــی  و  یخــی  ر تا

. د بــر لــذت 
بــه  ذ جا ی  ا ر ا د ه  کــو ز و فیر ن  شهرســتا
ه  ز ــو ر ح ــه د ج ــل تو ب ــم و قا ی مه ــا ه
نــد  ا تو مــی  کــه  ســت  ا گردشــگری 
وزی  ر نــو ن  ا فر مســا توجــه  د  ر مــو
یژگــی  و یــن  مهمتر ز  ا  . د بگیــر ر  ا قــر
ن  آ ه  کــو ز و فیر ن  شهرســتا هــای 
ی گردشــگری  بــه هــا ذ ســت کــه جا ا
نمــی  خاصــه  بخــش  یــک  ر  د ن  آ
ی  هــا مینــه  ز ر  د بلکــه  د  شــو
مذهبــی،  یخــی،  ر تا فرهنگــی، 
و  متعــددی  ر  ثــا آ ی  ا ر ا د یحــی  تفر

ســت. ا توجهــی  بــل  قا

lورامین با قدمتی هزار ساله
ــی  ــن ایران ــخ که ــاز در تاری ــن از دیرب ــام ورامی ن
زبانــزد بــوده اســت بــه طــوری کــه برخــی کتب 
تاریخــی نوشــته انــد در حــدود ســه هــزار ســال 
ــاد مســیح در قســمتی از ســیبری،  پیــش از می
آریایــی هــا پــس از گذشــتن از مــرو و شــاهرود 
ــن  ــیدند و در ای ــن و ری رس ــی ورامی ــه حوال ب

ــد. ــه ســکونت کردن منطق
ــای  ــوری ه ــا و سلحش ــادت ه ــه اوج رش نقط
ــم  ــی پانزده ــام تاریخ ــه قی ــن ب ــردم ورامی م

ــگری ــده گردش پرون
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خــرداد ســال 42 بــاز مــی گــردد کــه مــردم ایــن 
ــام راحــل  ــر دســتگیری ام ــا شــنیدن خب ــار ب دی
توســط ســاواک بــه همــراه مــردم پیشــوا کفــن 
ــد  ــام کردن ــرای آزادی رهبرشــان قی پوشــیده و ب
ــن ســتارگان درخشــان در  ــر ای ــه خــون مطه ک

ــه شــد.  ــن ریخت ــر زمی ــاد ب ــل باقرآب پ
در شهرســتان ورامیــن بیــش از 180 اثــر تاریخی 
ــوروز پذیرایــی  ــام ن و ملــی وجــود دارد کــه در ای
مســافران نــوروزی خواهــد بــود کــه از مهمترین 
آنهــا مســجد جامــع هشــتصد ســاله، بــرج 
ــه، شــاهزاده محمــد)ع(و  آرامگاهــی عــاء الدول

ــره اســت. غی
ــتان  ــی شهرس ــار تاریخ ــن آث ــی از مهمتری یک
ــایر  ــان س ــی در می ــد نگین ــن کــه مانن ورامی
ــی  ــع قدیم ــجد جام ــد، مس ــی درخش ــار م آث
ــه  ــن شهرســتان اســت کــه در ســال 1310 ب ای
ــزوده شــد و هــر  ــی کشــور اف ــار مل فهرســت آث
ســال پذیــرای بســیاری از پژوهشــگران و عاقه 
ــگاری  ــخ ن ــاری و تاری ــر معم ــه هن ــدان ب من

ــت. اس
مســجد جامــع ورامیــن یــک بنــای چهــار ایوانی 
ــجد  ــه ورودی مس ــمالی ک ــع ش ــه ضل ــت ک اس
اســت از طریــق ایوان هــای شــرقی و غربــی بــه 
ضلــع جنوبــی کــه نمازخانــه در آن قــرار گرفتــه، 
ــش ورودی  ــم نق ــرقی ه ــع ش ــد و ضل می رس
ــراف  ــروز اط ــته و ام ــی را داش ــِی فرع - خروج
مســجد خالــی اســت و معلوم نیســت در گذشــته، 

ــوده اســت. ــه ب معمــاری اطــراف آن چگون

ــه  ــرای گلخان ــزی ب ــت مرک lپاکدش
ــا ه

شهرســتان پاکدشــت کــه در قدیــم االیــام 
ــه حســاب مــی آمــد  جــز شهرســتان ورامیــن ب
ــدا و  ــن ج ــش از ورامی ــال پی ــده س ــدود هج ح
ــد. ــتان مســتقل درآم ــک شهرس ــه صــورت ی ب
ــا  ــه دلیــل همجــواری ب شهرســتان پاکدشــت ب
پایتخــت و دارا بــودن ویژگیهــای اقتصــادی، 
فرهنگــی، صنعتــی و جغرافیایــی و جمعیتــی 
یکــی از نقــاط مهــم و تأثیرگــذار در اســتان 
ــه  ــوری ک ــه ط ــود ب ــی ش ــوب م ــران محس ته
هــم اکنــون از ایــن شهرســتان بــه عنــوان قطب 

ــد. ــی کنن ــاد م ــتان ی ــی اس صنعت
فعالیــت نــه هــزار واحــد صنفی و ســه هــزار واحد 
ــده  ــبب ش ــت س ــتان پاکدش ــی در شهرس صنعت

تــا محصــوالت ایــن منطقــه نــه تنهــا نیازهــای 
داخلــی را تأمیــن کنــد بلکــه بخــش عمــده ای 
ــه کشــورهای مختلــف جهــان  از محصــوالت ب
صــادر و ارزآوری مناســبی را بــرای کشــور داشــته 

باشــد.
پاکدشــت در زمینــه کشــاورزی نیــز از ظرفیــت و 
ویژگــی هــای مهــم و باالیــی برخــوردار اســت 
ــار از  ــه طــوری کــه هــم اکنــون هــزاران هکت ب
زمیــن هــای ایــن منطقــه تحــت کشــت گلخانه 
ــر اســاس آمارهــای اعــام  ــه و ب ــرار گرفت ای ق
شــده  یــک پنجــم کشــت گلخانــه ای کشــور در 

پاکدشــت انجــام مــی شــود.
نکنــه حائز اهمیــت در مــورد شهرســتان پاکدشــت آن 
اســت کــه ایــن شهرســتان در طــول ســال هــای اخیر 
بــا ســرمایه گــذاری در بخش گل و گیاه توانســته اســت 
بــه موفقیــت هــای بزرگی برســد بــه طــوری کــه هم 
اکنــون ایــن منطقــه بــه عنــوان یکــی از قطــب هــای 
تولید گل در کشــور شــناخته شــده و 60 درصد گل شاخه 

بریــده کشــور را تولیــد مــی کند.
قــرار گرفتن شهرســتان پاکدشــت در مســیر جــاده امام 
ــای  ــه ه ــودن از جاذب ــور و دارا ب ــرق کش ــا )ع( و ش رض
گردشــگری و اقتصــادی ســبب شــده اســت تــا برخی 
مســافران نــوروزی از مناطــق تاریخــی و آثــار ملــی این 
شهرســتان دیــدن کنند.کاروانســرای خاتــون آبــاد، تپــه 
باســتانی و قلعه گبری محمودآباد،بقعه متبرکه امامــزاده 
ــال و عمارت  عون،محوطه تاریخی تنگ یوردبوالغ توچ
ناصریــه و کاروانســرای کبود گنبــد از جمله آثــار تاریخی 
اســت کــه مــی توانــد چشــم هــر مســافر نــوروزی را به 

ــره کند. ــود خی خ

ــر تاریخــی و  ــا اث ــا دهه lشهرســتانی ب
ــی مذهب

شهرســتان پیشــوا بــا دارا بــودن دههــا اثــر تاریخی می 
تواند مقصد خوبی برای مســافران و گردشــگران نوروزی 
باشد، شــهری که امامزاده جعفربن موســی الکاظم )ع(به 
عنــوان امامــزاده شــاخص اســتان تهــران در آن مدفــون 

اســت.
پیشــوا تا چند ســال پیش بــه عنــوان یکی از شــهرهای 
تابعه شهرســتان ورامین محســوب می شــد اما در دولت 
گذشــته به شهرســتان ارتقا پیــدا کــرد و به عنــوان یک 
شــهر مذهبــی بــا مردمــی متدیــن در اســتان تهــران 

شــناخته می شــود.
قیام تاریخــی پانزدهم خرداد در تاریخ شهرســتان پیشــوا 
یــک نقطه درخشــان اســت به طــوری کــه در ســال 42 

مردم این شــهر بــه همراه مــردم شهرســتان ورامیــن در 
اعتراض به دســتگیری امــام راحل دســت بــه تظاهرات 
زدنــد و خــون مطهــر برخــی از قیــام کننــدگان در پــل 
باقرآبــاد توســط رژیم ســفاک پهلــوی بر زمیــن ریخته 

شــد.

lامامــزاده ای کــه محبــوب مــردم جنــوب 
شــرق اســتان تهران اســت

ــی  ــی و مذهب ــن تاریخ ــه اماک ــذرا ب ــی گ ــر نگاه اگ
شهرســتان پیشــوا بیاندازیــم، بایــد از امامــزاده جعفــر بن 
موســی الکاظــم)ع( به عنــوان مهمتریــن مــکان در این 
شــهر نــام ببریــم کــه بــه عنــوان قطــب فرهنگــی و 

مذهبــی پیشــوا بــه حســاب مــی آیــد.
حــرم مطهــر امامــزاده جعفــر بــن موســی الکاظــم)ع( 
همــواره محــور تجمعــات و برنامــه هــای فرهنگــی، 
اجتماعی و سیاســی در شهرستان پیشوا محســوب شده 
و مردم جنوبشــرق اســتان تهران به ایــن امامــزاده واجب 

ــم ارادت خاصــی دارند.  التعظی
امامــزاده جعفــر از فرزندان حضرت موســی بن جعفــر)ع( 
اســت که در قریــه خــوار در اطــراف مدینه منــوره زندگی 
مــی کردنــد و جمعــی از آن قریــه تصمیــم گرفتنــد بــه 
خدمــت حضــرت علــی بــن موســی الرضــا )ع( در مــرو 
مشــرف شــوند کــه امامــزاده جعفــر را بــه سرپرســتی 
خودشــان انتخــاب کردنــد، زمانیکــه بــه ایــران آمدنــد، 
مأمــون حضرت رضــا )ع( را شــهید کــرده بود و مأمــوران 
مأمــون، با ایــن گــروه در اطــراف ســاوه جنگیدنــد و عده 

ای از ایــن جمــع در آن درگیــری شــهید شــدند.

بازاری که شکل سنتی خود را حفظ کرده است
بازار قدیمی پیشــوا نیز یکی از جاذبه های تاریخی و گردشگری 
این شهرســتان محســوب می شــود کــه قدمــت آن بــه دوره 
صفویه می رســد و همچنان نیــز این بــازار فعــال و محــل داد و 
ســتد مردم می باشــد و مغازه ها و حجــره های قدیمی این بــازار 

کمتر شــکل مدرن و امــروزی بــه خود گرفتــه اند.

lیخچــال هــای طبیعــی کــه بایــد از نزدیک 
دیــد

همچنین یخچال های طبیعی کــه در پیشــوا وجــود دارد، می 
تواند چشــم هر بیننــده و گردشــگری را به خــود خیره ســازد به 
طوری که یخچال طبیعی ســنتی روســتای طارند ســفلی و 
علیا از سه قســمت مخزن ، سقف و درب تشکیل شــده است

امامــزاده ابراهیم)ع( روســتای ســناردک، امامــزاده عبــداهلل)ع(، تپه 
سام، تپه ســفالی، تپه شــغالی، جاده ســنگفرش، روستاهای 
طارنــد علیا و ســفلی، روســتاهای طارند علیا و ســفلی 
از دیگــر جاذبــه هــای گردشــگری این شهرســتان به 

حســاب مــی آیــد.

lشهرستان زائر پذیر تهران
شهرســتان ری را بایــد یکــی از پرتراکــم تریــن نقــاط 
اســتان تهــران دانســت بــه طــوری کــه ایــن شــهر 
بویــژه حرم حضــرت عبدالعظیــم حســنی)ع( در طول 
ایــام نــوروز پذیرایی هــزاران زائر و مســافر هســتند که 
عاوه بــر زیــارت حرم حضــرت عبدالعظیم حســنی، 
از جاذبــه هــای تاریخــی و گردشــگری ری دیدن می 

. کنند
ــی و  ــد نوران ــور مرق ــطه حض ــتان ری بواس شهرس
منــور حضــرت عبدالعظیــم حســنی در ایــن منطقــه 
ــی  ــی و جمعیت ــودن  ویژگــی هــای جغرافیای و دارا ب
ــگاه مهمــی در اســتان تهــران  و سیاســی از جای
ــر  ــه تعبی ــه ب ــوری ک ــه ط ــت ب ــوردار اس برخ
ــه تهــران  ــوان قبل ــه عن ــن منطقــه ب ــزرگان ای ب
معرفــی و حــرم حضــرت عبدالعظیــم مــورد 
توجــه و احتــرام مقــام معظــم رهبــری و علمــا و 

ــت. ــع اس مراج
ــرت  ــرم حض ــز ح ــل نی ــال تحوی ــاعات س در س
ــود را  ــه خ ــود ک ــی ب ــو از مردم ــم ممل عبدالعظی
از نقــاط مختلــف اســتان تهــران و حتــی کشــور 
بــه ایــن مــکان مقــدس رســانده و آغاز ســال 94 
را در جــوار ایــن شــخصیت نورانــی و بافضیلــت 
ــرای فــرج حضــرت بقیــۀ اهلل االعظــم  آغــاز و ب
)عــج( و اعتــای نظــام مقــدس جمهــوری 

ــد. ــا کردن ــران دع اســامی ای

ــگری ــده گردش پرون

تهیه شده در سرپرستی استان تهران
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چهارمحال و بختیاری

اســتان چهارمحــال و بختیــاری در حــوزه تاریخــی آثــار بســیاری دارد کــه قلعــه هــای تاریخــی ایــن اســتان مهمتریــن آثــار تاریخــی اســت کــه از زمان هــای بســیار قدیــم در اســتان باقی مانــده اســت.همچنین 
اســتان چهــار محــال و بختیــاری بــا دارابــودن پتانســیل هــا و ظرفیــت هــای فــراوان از جملــه رودخانــه هــای فــراوان، ارتفاعــات و کوهســتان های بلنــدو... بســتر مناســب بــرای توســعه گردشــگری ماجراجویانه 

در ســطح کشــور اســت.قایق ســواری بــر روی آبهــای خروشــان یــا رفتینــگ یکــی از ورزشــهای  ماجــرا جویانــه ای اســت کــه در ایــن اســتان رواج یافتــه و موجــب جــذب گردشــگر در ایــن اســتان شــده اســت.

ماجراجویانه سواری  lقایق 
ــا  ــان ی ــای خروش ــواری در آب ه ــق س قای
ــی  ــای ورزش ــته ه ــی از رش ــگ، یک رفتین
و توریســتی پرهیجــان در جهــان اســت 
ــان  ــادی دارد، قایقران ــدان  زی ــه عاقمن ک
حرفــه ای بایــد ســعی کننــد در میــان 
امــواج خروشــان رودخانــه، بــا مهــارت 
پــارو  طــوری  خــود  هــای  تکنیــک  و 
ــه  ــم ب ــر تاط ــای پ ــان آبه ــد و از می بزننن

ســامت عبــور کننــد.
از  عبــور  مســابقه  ایــن  تریــن  مهیــج 
ــدن  ــرت ش ــع و پ ــان موان ــا از می قایقرانه
آنهــا از آبشــارهای کوچکــی اســت کــه 
اختــاف آن بــا ســطح رودخانــه زیــاد 

اســت.
در مســابقه رفتینــگ شــرکت کننــدگان 
ــه  ــد ک ــی کردن ــور م ــیری عب ــد از مس بای

ــود. ــم ب ــر آب ه ــای پ ــه ه داری چال
ایــن فعالیــت تفریحــی، ورزشــی بســیار 
جــذاب و هیجــان انگیــز بــوده و یکــی 
ســفرهای  هــای  نمونــه  بهتریــن  از 
ماجراجویانــه  توریســم  اکوتوریســتی، 
یکــی  رفتینــگ  اســت.  ورزشــی  و 
هــای  شــاخه  تریــن  پرطرفــدار  از 
گردشــگری بــوده و شــرکتهای بســیاری 
در سراســر دنیــا بــه صــورت تخصصــی 
اقــدام بــه طراحــی و اجــرای اینگونــه 

کننــد. مــی  ســفرها 
ــای  ــر قایقه ــوار ب ــگ مســافران س در رفتین
ــردن از هیجــان  ــذت ب مخصــوص ضمــن ل
رویارویــی بــا امــواج رودخانــه هــا، از 
دشــتها،  کوههــا،  هــا،  جنــگل  میــان 
ــه  ــزارع، روســتا هــا و ... گــذر کــرده و ب م
ــا  ــه ب ــینند ک ــی نش ــری م ــای مناظ تماش

هیــچ وســیله دیگــری میســر نیســت.
هیجــان  دوســتدار  کــه  شــخصی  هــر 
ــوی از  ــوان عض ــه عن ــد ب ــی توان ــت م اس
ــزات  ــتفاده از تجهی ــا اس ــان ب ــم قایقران تی
ویــژه و بــا اتــکاء بــه مهــارت راهنمــا 
ایــن کار را تجربــه کنــد و بــه همیــن 
دلیــل رفتینــگ روز بــه روز طرفــداران 

بیشــتری پیــدا مــی کنــد.
در یکــی از روســتاهای حاشــیه زاینــده 
بختیاری)روســتای  و  چهارمحــال  در  رود 
ســوادجان( ایــن فرصــت بــرای عاقــه 
ــت.  ــده اس ــم ش ــته فراه ــن رش ــدان ای من
قایقرانــی  باشــگاهی  روســتا  ایــن  در 
ــدازی  ــی آن راه ان ــدادی از اهال توســط  تع
از  باشــگاه  ایــن  توانســته  کــه  شــده 
ایــن ظرفیــت نهفتــه در ایــن خصــوص 
اشــتغالزایی  ضمــن  و  کــرده  اســتفاده 
مســافران و گردشــگران بســیاری را بــه 

ایــن اســتان بکشــاند.

lلــذت انجــام بانــی جامپینــگ 
بــر روی رودخانــه کارون

تفریحــی  یــا  ورزش  جامپینــگ  بانــی 
و  هیجانــی  فعالیتهــای  ســری  از 
ماجراجویانــه اســت کــه در آن شــخص 
ــود  ــو، خ ــه ج ــع حادث ــا در واق ــکار ی ورزش
از  فنــردار  را توســط محافــظ و طنابــی 
ــاب  ــن پرت ــه پایی ــد ب ــیار بلن ــی بس ارتفاع
ــیله  ــخص بوس ــه ش ــی ک ــد. طناب ــی کن م
ــا  ــت فنــری ی ــرد، حال ــه پاییــن مــی پ آن ب
ــی بــه تــن  ــط محافظ ــی دارد و توس کش
ــود.  ــی ش ــته م ــا بس ــوزک پ ــدن، و ق و ب
ــت  ــرد، خاصی ــی پ ــخص م ــه ش ــی ک وقت
فنــری ریســمان باعــث مــی شــود تــا 

هنــگام  بــه  شــخص  پرشــی  انــرژی 
ســقوط آرام آرام دفــع شــود تــا جایــی کــه 
ــس از  ــا پ ــتد. ام ــه ایس ــا ب ــخص کام ش
ســقوط و رســیدن بــه انتهــای مســیر همیــن 
ــث  ــری دارد و باع ــت فن ــون قابلی ــرژی چ ان
ــا  ــخص را ت ــود، ش ــی ش ــیر م ــت مس برگش

ــد. ــی کش ــاال م ــه ب ــدی ب ح
ــد،  ــی کن ــگ م ــی جامپین ــه بان ــخصی ک ش
ــی  ــی و عصب ــامت قلب ــت از س ــی بایس م
ــی  ــار عصبی ــه فش ــرا ک ــد، چ ــوردار باش برخ
کــه ایــن ورزش بــه هنــگام ســقوط بــه 
باعــث  توانــد  مــی  آورد  مــی  ورزشــکار 
ــود. ــی ش ــات روح ــا صدم ــی و ی ــکته قلب س
در ایــن چهارمحــال و بختیــاری ایــن ورزش 
ــر  ــل ب ــک پ ــان از روی ی ــه دو پ در منطق

ــود. ــی ش ــام م ــه کارون انج روی رودخان
ــی جاپینــگ چهارمحــال  ــرش بان ســکوی پ

ــه کارون ــر روی رودخان ــاری ب و بختی
ــه صــورت  ــتان ب ــن اس ــگ در ای ــی جامپین بان

ــرش  ــکوی پ ــود و س ــی ش ــام م ــی انج طبیع
ایــن اســتان طوالنــی تریــن ســکوی طبیعــی 

ــت. ــور اس کش
چهارمحــال  جامپینــگ  بانجــی  ســکوی 
و بختیــاری بــا 75 متــر ارتفــاع در حومــه 
ــرف  ــان و مش ــش ناغ ــان بخ ــتای دو پ روس

بــه رودخانــه کارون قــرار دارد.
ــایری  ــل راه عش ــاورت ای ــکو در مج ــن س ای
تاریخــی دز پــارت و در مناطــق حفاظــت شــده 
ــیمی و  ــل س ــق، پ ــن، دره عمی ــبزکوه و هل س

ــرار دارد. ــچ ق ــی لین ــر مل اث
ــای  ــی از ورزش ه ــز یک ــوردی نی ــره ن صخ
ــاری  ــه در چهارمحــال و بختی ــج اســت ک مهی
بــه علــت وجــود ارتفاعــان و کوهســتان هــای 

ــود دارد. ــام آن وج ــه انج ــمار زمبن بیش
ــگل  ــه و جن ــود رودخان ــی و وج ــی طبیع  زیبای
ــرای  ــی را ب ــن ورزش ــام ای ــات انج در ارتفاع
کــرده  تــر  بخــش  لــذت  کوهنــوردان 

اســت.

ــگری ــده گردش پرون

از قایق سواری روی امواج تا گردش در محوطه های تاریخی
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lســایت پــرواز پاراگایــدر فــرخ 
ــهر  ش

چهارمحــال و بختیــاری بــه علــت داشــتن 
بســیاری از ویژگــی های طبیعــی ماننــد رودخانه 
هــا، کوهســتان هــای بیشــمار، تــاالب و... زمینه 
توســعه بســیاری از ورزش هــا جــذاب و مهیــج را 
دارد. ســایت پــرواز پاراگایــدر فرخ شــهر یکی از 
مهمتریــن پیســت هــای پــرواز کشــور اســت که 
در نزدیکــی شــهر فــرخ شــهر قــرار گرفته اســت 
ــی و  ــکاران خارج ــرواز ورزش ــرای پ ــه را ب و زمین
ــرواز  ــایت پ ــت.این س ــم آورده اس ــی فراه داخل
ــروازی  ــای پ ــایت ه ــن س ــع تری ــی از مرتف یک
کشــور اســت. انجــام ایــن ورزش نیــز در 
ــر  ــامان ب ــتان س ــوادجان در شهرس ــتای س روس

ــت. ــم اس ــده رود فراه ــه زاین روی رودخان

ــر  ــی ب ــی تاریخ lقلعه«دزکـــ« نگین
بلنــدای زاگــرس

 هــم اکنــون قلعــه هــای تاریخــی بســیار زیبایی 
در ایــن اســتان وجــود دارد کــه مهمتریــن آنهــا را 
مــی تــوان قلعــه تاریخــی چالشــتر، قلعــه دزک، 
قلعــه فــرخ شــهر، قلعــه ســورک و... بــر شــمرد.
ــی  ــه تاریخ ــی قلع ــای تاریخ ــه ه ــان قلع در می
ــی  ــای تاریخ ــه ه ــن قلع ــی از زیباتری دزک یک
ــاری  ــه معم ــی رود ک ــه شــمار م ــن اســتان ب ای

ــی دارد. ــیاری زیبای بس
ــوان  ــه عن ــه دزک ب ــاختمانی قلع ــه س مجموع
یکــی از آثــار ممتــاز فرهنگــی و هنــری در 
روســتای دزک واقــع در شهرســتان کیــار و در 40 
کیلومتــری شــهرکرد اســت.  این قلعه عمــارت و 
خانه، مســکونی چند نســل از ایلخانــان بختیاری 
ــی و  ــدد ایران ــه نویســندگان متع ــوده اســت ک ب
خارجــی چــون راولینســن، ایزابــل بــرد بیشــاپ، 
هنــری رنــه دالمانــی، شــونمان، ویلســون و غیره 

ــا تحســین یــاد کــرده انــد. از آنهــا ب
ــه  ــی قلع ــخ احــداث شــالوده و قســمت اصل تاری
کــه در اصطــاح آن زمــان معــروف بــه ود 
ــکلت  ــا و اس ــامل اطاقه ــوده و ش ــه ب دیوانخان
ــه ســال  ــی اســت ب ــای کنون طبقــه همکــف بن
1292 قمــری مــی رســد و از آن پــس تــا ســال 
1325 قمــری کــه آخریــن لوحــه تاریخــدار ایــن 
ــج قســمتهای  ــه تدری مجموعــه نصــب شــده ب
ــای  ــی، حیاته ــارات اندرون ــامل عم ــری ش دیگ
ــی  ــای اصل ــر بن ــا ب ــش ه ــایر بخ ــوت و س خل
افــزوده شــده و تزئینــات داخلــی، روکارهــا، نازک 
کاریهــا، و نماســازی هــای ســاختمان مخصوصا 
ــه  ــد مرحل ــی در چن ــر در و بیرون ــارت س در عم
بصــورت هــای متنــوع توســعه یافتــه و تکمیــل 

ــده اســت. ش
عــاوه بــر ارزشــهای کلــی فرهنگــی کــه 
ماهیــت هــر ســاختمان ارزشــمند قدیمــی اســت 
ــاز مجموعــه ســاختمانی قلعــه دزک  وجــوه امتی
نیــز از ویژگــی هــای ایــن قلعــه تاریخــی اســت.
تــاالر آئینــه ایــن مجموعــه از آثــار ممتــاز قلعــه 
ــای  ــار محــل از نقاشــی ه تاریخــی اســت. چه
دیــواری ایــن تــاالر بصورت شیشــه نقاشــی »دو 
پوســته عکــس درهــم« اســت کــه نمــای کامل 
ســه بعــدی دارد و نمونــه های مشــابه آن بســیار 

کمیــاب اســت.

کارهای اصلی آئینه 
کاری زیر نظر استاد 

ابوالقاسم خواجوئی از 
برجسته ترین استادان 
آئینه بند قرن گذشته 

انجام گرفته که کارهای 
طراحی، نقاشی، رنگ 
بندی و زرک اندازی 

همه مجموعه اثر استادان 
بزرگ اصفهان است که 
غالبًا در اصفهان طراحی 
و در محل اجرا و نصب 

شده است|

ــر  ــاظ هن ــه از لح ــه مجموع ــفره خان ــاالر س ت
ــری  ــدازی اب ــگ ان ــوص رن ــی بخص ــچ آرائ گ
ــز ریســه ســازیهای ســتونی و  ــری و نی و قلمگی
قــاب کتیبــه هــای تســمه دار قابــل توجه اســت.
ــی  ــه قال ــک تخت ــه ی ــفره خان ــاالر س ــرش ت ف
عتیقــه 50 متــری اســت کــه در حــدود نود ســال 
قبــل در بختیــاری بافتــه شــده اســت. ایــن فرش 
از نظــر قدمــت و نقشــه و بافــت یکــی از ارزنــده 
تریــن نمونــه هــای فــرش بختیــاری مــی توانــد 
باشــد. تنهــا نمونــه مشــابه آن در جهــان فــرش 
بختیــاری معروفــی اســت بهمیــن قــواره کــه در 
یکــی از مجموعــه هــای اختصاصــی در آمریــکا 

نگهــداری مــی شــود.

آب  بهتریــن  lازآبشارتانوشــیدن 
معدنــی جهــان

اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــا اقلیــم 
ــت  ــگری اس ــای گردش ــه ه ــوع دارای جاذب متن
و شهرســتان کوهرنــگ یکــی از زیباتریــن 
ــن اســتان و کشــور محســوب  شهرســتانهای ای

ــود. ــی ش م
ایــن شهرســتان دارای رودخانــه، جنگل، چشــمه  و 
آبشــارهای فــراوان، بناهــای تاریخی، قبرســتانهای 

تاریخی، ســیاه چــادر هــای عشــایر و.... اســت.
جنگلهای بلــوط در منطقــه بازفــت و وجودغارهای 

یخــی از دیگــر وِیژگیهــای این شهرســتان اســت.
ــل  ــه کام ــوان منطق ــی ت ــتان را م ــن شهرس ای
ــتی  ــگری وتوریس ــیلهای گردش ــام پتانس از تم
ــرار دارد  ــرس ق ــات زاگ ــه در ارتفاع ــت ک دانس
ــن  ــوان در ای ــی ت ــی را م ــی طبیع ــر زیبای وه

ــرد. ــدا ک ــتان پی شهرس
مهمتریــن مناطــق گردشــگری ایــن شهرســتان 
شــامل آبشــار کوهرنــگ، آبشــار شــیخ علیخــان، 
ــمه  ــت، چش ــه بازف ــوط منطق ــای بل ــگل ه جن
ــه،  ــر منطق ــی و بک ــتاهای تاریخ ــه، روس دیم
روســتای پلکــه کانــی ســر آقــا ســید و... اســت.

روستای پلکانی گردشگری سرآقا سید
بــا وجــود اینکــه بســیاری از روســتاهای کشــور 
بکــر بــودن خــود را از دســت داده انــد و ســاخت 
و ســازهای شــهری و مصالــح ســاختمانی جدیــد 
در روســتاها ورود پیــدا کــرده اســت امــا هنــوز در 
ــاری  ــال و بختی ــگ چهارمح ــتان کوهرن شهرس
ــه  ــود ک ــی ش ــت م ــیاری یاف ــتاهای بس روس
ــی  ــران را م ــم ای ــخ قدی ــا تاری ــردش در آنه گ

ــرد. ــوان نظــاره ک ت
ــت  ــم نیس ــا ک ــداد آنه ــه تع ــتاها ک ــن روس ای
ــگری  ــی و گردش ــای طبیع ــی ه ــار زیبای در کن
مناطــق مختلــف شهرســتان از جملــه آبشــارها، 
ــه هــا و... از چنــان  جنــگل هــای بلــوط، رودخان
ــر  ــه کمت ــتند ک ــوردار هس ــی برخ ــی های زیبای
روســتاهایی در کشــور پیــدا مــی شــوند کــه ایــن 

ــند. ــته باش ــا را داش ــی ه ویژگ
ــگ چهارمحــال  روســتاهایی شهرســتان کوهرن
ــه علــت قــرار گرفتــن در مناطــق  و بختیــاری ب
ســخت گــذر امــکان بــردن مصالــح ســاختمانی 
ــه  ــدارد و خان ــود ن ــا وج ــه آنه ــهری ب ــد ش جدی
ــی  ــواد طبیع ــوز از م ــتاها هن ــن روس ــای ای ه

ــود. ــی ش ــاخته م ــت س ــود در طبیع موج
اگرچــه روســتای ماســوله در شــمال کشــور بــه 
ــا  ــه ه ــن خان ــرار گرفت ــاص ق ــکل خ ــت ش عل
ــاالنه  ــت و س ــده اس ــاص ش ــت خ دارای معرفی
هزاران گردشــگر از ایــن روســتا بازدیــد مــی کننــد امــا 
نمونــه این روســتا در شهرســتان کوهرنگ اســت که 
بــا زیبایــی دیگــر چــه بســا بیشــتر از ماســوله در کنار 
جذابیــت هــای بــی شــمار طبیعــی ماننــد رودخانــه، 

آبشــار و جنــگل وجــود دارد.
ــی خــود را  ــه کان ــه هــای پل ــن روســتا خان مــردم ای

بســیار مقــاوم و زیبــا ســاخته انــد کــه تــوان تحمــل 
بــرف هــای چند متــری منطقــه را در فصل زمســتان 

داشــته باشــد.

lچشمه دیمه
چشــمه دیمــه یکــی از بزرگتریــن چشــمه هــای آب 
معدنــی کشــور و جهــان بــه شــمار مــی رود کــه بــر 
اســاس برســی ها انجــام شــده توســط کارشناســان، 
آب این چشــمه بهتریــن آب معدنــی جهــان را دارد.در 
کنار چشــمه فضــای طبیعــی و بســیار زیبایــی وجود 

دارد.
ایــن چشــمه ســر چشــمه ی اصلــی زاینــده رودقبل 
ــری  ــو مت ــگ و در 12 کیل ــای کوهرن ــاد تونله ازایج
چلگــرد و تــا مرکــز اســتان 85 کیلو متــر فاصلــه دارد.

این مــکان بــه دلیــل دارا بــودن فضاهای سرســبز 
و خــرم و راه دسترســی آســفالته و ســرویس 
بهداشــتی و ســکوی نشــیمن اطراف خــود از دیر 
بــاز بــه عنــوان یکــی از تجمــع گاه هــای ایــات 
و عشــایر بختیــاری و گردشــگران شــناخته شــده 

اســت.
ــراف  ــازی اط ــمگیر و فضاس ــا و چش ــر زیب مناظ
چشــمه، ایــن مــکان را در ردیــف زیباتریــن 
گردشــگاههای شهرســتان کوهرنــگ، اســتان و 

ــت. ــورقرار داده اس کش
ــا  ــمه ب ــن چش ــش آب درای ــون جوش ــم اکن ه
حجــم زیــاد و زاللــی آب از زیبایــی هــای خیــر 

ــن چشــمه اســت. ــده ای کنن

lجنگل های بلوط منطقه بازفت
ــی از  ــت یک ــه بازف ــوط منطق ــای بل ــگل ه جن
ــه  ــرس ب ــای گســترده زاگ ــگل ه ــن جن زیباتری

ــد. ــی آی ــمار م ش
جــاری بــودن رودخانــه بازفــت در میــان جنــگل 
هــای بلــوط از مهمتریــن جاذبــه هــای منطقــه 

بــه شــمار مــی رود.
ــجد  ــی مس ــیر راه ارتباط ــه در مس ــن منطق ای
ــاری  ــال و بختی ــتان از چهارمح ــلیمان خوزس س
ــن منطقــه  ــوروزی ای ــرار دارد کــه مســافران ن ق
مــی تواننــد از جاذبــه هــای گردشــگری منطقــه 

ــد. ــد کنن بازدی

lآبشار شیخ علیخان
آبشــار شــیخ علیخــان یکــی از زیباتریــن 
آبشــارهای شهرســتان کوهرنــگ و کشــور 
اســت کــه قــرار گرفتــن در کنــار روســتای 
شــیخ علیخــان کــه دارای بافــت قدیمــی اســت، 
ــام  ــادی را هــر ســاله در تم مســافران بســیار زی

ــگری ــده گردش پرون
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فصــول ســال بــه شهرســتان کوهرنــگ اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری مــی کشــاند.

زمینــه روســتا گــردی در روســتای شــیخ علیخان 
در کنــار آبشــار وجــود دارد کــه ایــن روســتا نیز از 
بکــر تریــن و دســت نخــورده تریــن روســتاهای 

تاریخــی کشــور بــه شــمار مــی رود.

 700 دارای  لــردگان  lشهرســتان 
ــت ــتانی اس ــی و باس ــه تاریخ محوط
شهرســتان لــردگان چهارمحــال و بختیــاری 
یکــی از شهرســتان هــای زیبــا ایــن اســتان بــه 
ــگری  ــای گردش ــه ه ــه جاذب ــی رود ک ــمار م ش

ــت. ــای داده اس ــود ج ــماری را در خ بیش
مرکــز ایــن شهرســتان، لــردگان در دامنــه 
ــاغ  ــار عجــم )آس جــم( و آب ب ــوه آث ــی ک جنوب
قــرار دارد. گرداگــرد بلنــدی هــای ایــن شــهر را 
ــه نشــان از  ــه ک ــرا گرفت ــوط ف ــگل هــای بل جن
پوشــش جنگلــی کل منطقــه در گذشــته هــای 

ــت. ــدان دور اس ــه چن ن
جاذبــه هــای تاریخــی، ســیاحتی و زیارتــی 
ایــن شهرســتان شــامل آبشــار آتشــگاه، حاشــیه 
ــوط،  ــای بل ــگل ه ــد، جن ــل ارمن ــه و پ رودخان
چشــمه ســندگان، پــارک جنگلــی پــروز، چشــمه 
بــرم، قلعــه دشــت پاگــرد، پــارک جنگــی 
چهارطــاق، دریاچــه و پــل بــارز، حاشــیه دریاچــه 
ســد کارون 3 و 4، حاشــیه رودخانــه منــچ و 
ــارز،  ــزاده ب ــوار، امام ــزاده شهس ــان، امام خرس
ــرزا  ــبز خانمی ــت سرس ــن، و دش ــزاده حس امام
ــه هــای گردشــگری  ــن جاذب ــان ای اســت.در می

ــاص دارد. ــی خ ــگاه جذابیت ــار آتش آبش
ــن آبشــار  ــی تری ــردگان طوالن آبشــار آتشــگاه ل
ــه آبشــار  ــه ب ــا ک ــن آبشــار زیب ــران اســت. ای ای
ــن  ــوری شــهرت دارد یکــی از بی نظیرتری مینیات
ــمار  ــه ش ــور ب ــگری کش ــای گردش ــه ه جاذب

ــی رود. م

آبشار با حرکت مواج 
خود سکوت منطقه را 

می شکند و بی بدیل ترین 
جلوه های طبیعی را رقم 

می زند .آبشار آتشگاه 
درفاصله 1۹۰  کیلومتری 

شهرکرد و در ۴۰ 
کیلومتری شهر لردگان 
در دره ای روح افزا به 
طول سه کیلومتر قرار 

گرفته است|

روســتای آتشــگاه کــه خاطــرات ســرداران 
عیامــی را بیــاد مــی آورد در دره ای تنــگ و 
زیبــا قرارگرفتــه کــه در میــان دره نهر خروشــانی 
ــی و  ــی و گچ ــنگهای آهک ــت و س ــاری اس ج
ــان  ــوط و زب ــار، بل درختــان کهنســال گــردو، چن
گنجشــک پیرامــون آنــرا فــرا گرفته است.شــیب 
ــارهای  ــای دره، آبش ــدی ه ــتی و بلن ــاد و پس زی

ــت. ــرده اس ــاد ک ــددی را ایج ــک متع کوچ
پیونــد عناصــر زیبــای طبیعــی ماننــد دره، ســبزه 
زار و اقلیــم مناســب، فضــای بســیار فرح بخشــی 
را جهــت تفــرج در ایــن مــکان فراهــم مــی آورد. 
ــرای  ــار ب ــن آبش ــتان ای ــار و تابس ــر به سراس

ــد مناســب اســت. بازدی

ایــن شهرســتان دارای 700 محوطــه باســتانی و 
تاریخــی اســت و همچنیــن دارای ظرفیــت های 
ــج  ــت. برن ــماری اس ــی بیش ــگری طبیع گردش
محلــی، فرش،گلیــم، جاجیــم و محصــوالت 
ــتان  ــی شهرس ــوغات محل ــن س ــی مهمتری لبن

ــد. ــی رون ــه شــمار م ــردگان ب ل
ــتای  ــش از 300 روس ــتان دارای بی ــن شهرس ای
ــتا  ــت روس ــه فرص ــت ک ــزرگ اس ــک و ب کوچ
گــردی در ایــن شهرســتان را فراهم آورده اســت. 

lزاینده رود پر آب
ــر  ــای پ ــه ه ــی از رودخان ــام یک ــده رود ن زاین
ــه از  ــد ک ــی آی ــمار م ــه ش ــور ب ــم کش آب و مه
اســتان چهارمحــال و بختیــاری سرچشــمه مــی 
ــبز  ــای سرس ــتن از دره ه ــد از گذش ــرد و بع گی

ــه  ــه اســتان اصفهــان و ســپس ب ایــن اســتان ب
ــی  ــود.خروش واقع ــی ش ــان وارد م ــهر اصفه ش
و پــر آبــی ایــن رودخانــه تنهــا در چهارمحــال و 
بختیــاری مــی تــوان مشــاهده کرد.زیبایی وصف 
ناپذیــر ایــن رودخانــه را مــی تــوان در شهرســتان 
ســامان چهارمحــال و بختیــاری مشــاهده کــرد. 
ــان  ــه خروش ــی ک ــده رود در حال ــه زاین رودخان
ــردو  ــادام و گ ــتره ب ــات گس ــل باغ ــت از داخ اس
ــردو  ــد گ ــان تنومن ــذرد. درخت ــی گ ــه م منطق
ــر  ــد و س ــه ان ــرا گرفت ــده رود را ف ــراف زاین اط
ســبزی درختــان منطقــه در کنــار آب قابــل توجه 
رودخانــه زیبایــی هــای خــارق العــاده ای ایجــاد 

کــرده اســت.وجود پــل هــای تاریخــی بــر روی 
رودخانــه بــه زیبایــی هــای منطقــه افزوده اســت 
ــر کــرده  ــن براب ــه را چندی ــن رودخان ــای ای و زیب

ــت. اس

lپل تاریخی زمانخان
 پــل تاریخــی زمانخــان در فاصلــه 29 کیلومتری 
ــهر  ــری ش ــت کیلومت ــهرکرد و هف ــمال ش ش
ــراردارد.  ــده رود ق ــه زاین ــر روی رودخان ســامان ب
پــل دارای دو دهانــه قوســی اســت کــه بــا آجــر 
ســاخته شــده و پایــه هــای آن بــر روی صخــره 
هــای کــوه قــرار گرفتــه انــد. بــا احــداث مجتمع 
ــب  ــل زمانخــان و تصوی توریســتی در اطــراف پ
طــرح جامــع توریســتی آن و بعلــت قــرار گرفتــن 
موقعیــت خــاص مکانــی پــل در طــول رودخانــه 
زاینــده رود، ایــن پــل بعنــوان یکــی از شــاخص 
ــوب  ــتان محس ــی اس ــی و تاریخ ــای فرهنگ ه

مــی شــود.
ــه  ــت، دهان ــه اس ــان دارای دو دهان ــل زمانخ پ
شــرقی کــه از وســعت کمتــری برخــوردار 
اســت در عهــد صفویــه توســط زمانخــان نامــی 
ــه  ــی ســاخته شــده اســت. دهان ــن محل از خوانی
غربــی کــه دارای کتبیــه آجــری تاریــخ دار 
ــه احــداث  1322)هـــ. ق( اســت در دوران قاجاری
شــده اســت،  ولــی پــل بنــام بانــی اولیــه بــه پل 

ــت. ــهور اس ــان مش زمانخ
دوران  تاریخــی  متــون  در  کــه  بطــوری 
ــر شــده اســت و شــواهد موجــود  ــه ذک قاجاری
ــداث  ــل از اح ــد،  قب ــی کن ــد م ــز آن را تایی نی
پــل، رودخانــه زاینــده رود از محــل فعلــی 
شــالیزارها عبــور مــی کــرده اســت. ابتــدا 
ــر روی صخــره هــای ســنگی  ــل را ب طــاق پ
ــا  ــیده ت ــر آن را تراش ــپس زی ــداث و س اح
ــت.   ــیده اس ــه رس ــی رودخان ــتر فعل ــه بس ب
ــر و  ــا 33 مت ــا انته ــدا، ت ــل از ابت ــول پ ط
ــل  ــه پ ــاع لب ــر و ارتف ــج مت ــرض آن پن ع

ــت. ــر اس ــه 12 مت ــف رودخان ــا ک ت
ــر  ــل آج ــداث پ ــه در اح ــکار رفت ــح ب مصال
بــا مــاط گــچ و خــاک اســت و حــد 
فاصــل دو دهانــه فضــای خالــی وجــود 
آجــری  طــاق  را  آن  ســقف  کــه  دارد 
پوشــانیده و از دو طــرف دارای دریچــه ای 

ــت. ــرون اس ــه بی ب
هــای  زیبایــی  دوســتداران  از  بســیاری 
طبیعــت اعتقــاد بــر ایــن دارنــد کــه زیبایــی 
رودخانــه زاینــده رود تنهــا در شهرســتان 
قابــل  بختیــاری  و  چهارمحــال  ســامان 

مشــاهده اســت.

ــگری ــده گردش پرون

تهیه شده در سرپرستی استان چهارمحال و بختیاری
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سرزمین طالی سرخ

خراسان جنوبــی

اســتان خراســان جنوبــی کــه بــه عنــوان ســرزمین طــای ســرخ شــناخته شــده بــا بیــش از 150 هــزار و 800 کیلومتــر مربــع ســومین اســتان پهنــاور کشــور اســت. این اســتان بــا مرکزیــت بیرجنــد، از شــمال به 
خراســان رضــوی و از شــرق بــه طــول 331 کیلومتــر دارای مــرز مشــترک بــا کشــور افغانســتان بــوده و از غــرب بــه اســتان یــزد، اصفهــان و ســمنان و از جنــوب بــه اســتان های کرمــان و سیســتان و بلوچســتان 
محــدود مــی شــود. اســتان خراســان جنوبــی بــر اســاس تقســیمات کشــوری، در ســال 83 بــا مصوبــه  هیــأت دولــت و مجلــس شــورای اســامی بــا حضــور 4 شهرســتان از خراســان بــزرگ مجــزا شــد. در حــال 
حاضــر ایــن اســتان بالــغ بــر 732 هــزار و 192 نفــر جمعیــت و 11 شهرســتان، 28 شــهر، 25 بخــش، 61 دهســتان و  3555 آبــادی اســت و شهرســتان هــای اســتان شــامل بیرجنــد، قاینــات، طبــس، فــردوس، 

نهبنــدان، ســرایان، سربیشــه، درمیــان، بشــرویه، خوســف و زیرکوه اســت.

lخراسان جنوبی در گذر تاریخ
ســرزمین خراســان جنوبــی در طــول تاریــخ 
ــی  ــارات فراوان ــتر افتخ ــود بس ــاله خ ــزاران س ه
بــوده اســت کــه آن هــم بــه علــت قابلیت هــای  

ــن خطــه اســت. ــر ای ــی نظی ب
ــی  ــزء کوچک ــد ج ــروزه بیرجن ــه ام ــه ای ک ناحی
ــیر  ــا س ــان ب ــد و همزم ــکیل می ده از آن را تش
تاریــخ نســبتاً پرفــراز و نشــیب خــود، ایــن قصــه 
کوچــک را نیــز همــراه کشــیده اســت، قهســتان 

ــام دارد. ن
قهســتان ناحیــه ای نســبتاً کوهســتانی و ناهمــوار 
ــه دلیــل شــرایط جغرافیایــی  ــوده اســت کــه ب ب
و موقعیــت مکانــی اش در معــرض حــوادث و 
ــه خصــوص  ــه، ب ــرار گرفت ــف ق ــات مختل جریان
در مســیر حــوادث پــس از ظهــور اســام نقــش 

نســبتاً مهمــی داشــته اســت.
ــته  ــی و نوش ــای هخامنش ــاس کتیبه ه ــر اس ب
ــتگاه  ــتان خاس ــی، قهس ــان یونان ــای مورخ ه
یکــی از اقــوام ایرانــی بــه نام ســاگارت و بخشــی 
ــه شــمار  از چهاردهمیــن ســاتراپ هخامنشــی ب

ــده اســت. ــی آم م
ــت  ــده اهمی ــان دهن ــگال نش ــه کال جن  کتیب
منطقــه اســت. در عهــد ساســانی نیــز قهســتان 
از ایــاالت آبــاد و و معتبــر بــوده و  ســنگ نــگاره 
هــای الخ مــزار در روســتای کــوچ بیرجنــد 
حــاوی نوشــته هایــی بــه خــط پهلــوی ساســانی 
اســت کــه در آنهــا نــام آخشــنواز پادشــاه هپتالــی 
و قبــاد پادشــاه ساســانی بــه چشــم مــی خــورد.
پــس از فتــح قهســتان توســط اعــراب در ســال 
ــا اداره  ــان خلف 29 هـــ. ق قهســتان توســط والی
مــی شــد و تــا ســال 259 ه. ق در ســیطره 

ــود. ــیان ب عباس

ــرای  ــان و ام ــرو صفاری ــزء قلم ــز ج ــی نی مدت
ــاح  ــان حســن صب ــود. از زم ــی سیســتان ب محل
ــن  ــول ای ــان مغ ــو خ ــپاه هاک ــم س ــا تهاج ت
ــی  ــده  سیاس ــز عم ــی از مراک ــه یک ــه ب منطق
فرقــه اســماعیلیه تبدیــل شــد و بعــد از المــوت، 
ــه  ــن فرق ــان ای ــور فدایی ــر حض ــن مق مهمتری
بـــود کــه بــا حملــه  هاکـــو طومارشــان در هم 

. پیچیـد

ــرای  ــی پذی ــی مل ــر تاریخ l 719 اث
ــوروزی ــگران ن گردش

خراســان جنوبــی  719 اثــر تاریخــی ثبــت 
ــی کشــور را دارد کــه  ــار مل شــده درفهرســت آث
در ایــام نــوروز بــرای بازدیــد گردشــگران از ایــن 
ــال  ــت. در ح ــده اس ــازی ش ــاده س ــن آم اماک
ــراث  ــت می ــتان در فهرس ــه اس ــر 15 جاذب حاض
ــار معنــوی  ــوان در فهرســت آث طبیعــی و 32 عن
کشــور بــه ثبــت رســیده اســت. منطقــه نمونــه 
گردشــگری بنــد دره در بیرجنــد؛ منطقــه نمونــه 
گردشــگری باغســتان- آبگــرم فــردوس، منطقه 
نمونــه گردشــگری شــهر تــون فــردوس؛ منطقه 
نمونــه گردشــگری مصعبــی کریمــو در ســرایان؛ 
ــی؛  ــه گردشــگری بوذرجمهــر قاین ــه نمون منطق
منطقــه نمونــه گردشــگری روســتای خــرو و نیاز 
در طبــس از جملــه مناطــق گردشــگری طبیعــی 

ــتان اســت. اس
ــن  ــگری افی ــدف گردش ــتای ه ــن روس همچنی
ــن؛ روســتای هــدف گردشــگری ماخونیــک  قای
سربیشــه، روســتای هــدف گردشــگری چنشــت، 
ــان،  ــورگ درمی ــگری ف ــدف گردش ــتای ه روس
روســتای هــدف گردشــگری خــوراز روســتاهای 
ــای هــدف گردشــگری در اســتان خراســان  زیب

ــی هســتند. جنوب
 مجتمــع آبدرمانــی آبگــرم لــوت؛ مجتمــع 
آبدرمانــی آبتــرش سربیشــه؛ مجتمــع آبدرمانــی 
گردشــگری  مناطــق  فــردوس،  آبگــرم 
کویرنــوردی دهســلم نهبنــدان، همــت آبــاد 
ــه  ــرایان نمون ــه س ــوه، بشــرویه و ســه قلع زیرک
ــی و گردشــگری  ــر از  مناطــق دیدن ــی دیگ های
ــد. ــه شــمار مــی آین ــی ب اســتان خراســان جنوب

lفرهنگ مردمان خراسان جنوبی
ــه زیســتگاه  ــن منطق ــن ای ــناد که ــاس اس براس
ــاگارت  ــام س ــه ن ــژاد ب ــی ن ــوام آریای ــی از اق یک
ــی  ــت آب وهوای ــل وضعی ــه دلی ــوده اســت و ب ب
ــه و  ــورد توج ــدان م ــود چن ــاص خ ــی خ واقلیم
تاخــت و تــاز افــراد بیگانــه قــرار نگرفتــه اســت 
ــار  ــر دچ ــن خطــه کمت ــردم ای ــژاد م ــان و ن و زب

ــت. ــده اس ــاط ش ــی واخت آمیختگ
ــارس  ــه فـ ــب منطق ــت غال ــه قومی ــا ک  از آنج
ــتان،  ــردم اس ــی م ــمی واصل ــان رس ــت زب اس
فارســی اســت. ایــن زبــان در هــر نقطــه شــهری 
ــه  ــوب ب ــاص ومنس ــه خ ــا لهج ــتایی ب و روس
همــان محــل بیــان می شــود مثــل لهجــه 
بیرجنــدی، لهجــه قاینــی، لهجــه ســرایانی، 
لهجــه نهبنـــدانی و...کــه البتــه ایــن لهجــه ها با 
ــه بنـــدی هــا و  تفــاوت هایــی در واژه هــا، جمل

ــراه اســت. ــا هم ــر روی هجاه ــد ب تاکیـ
 همچنیــن غالــب اقــوام عــرب ســاکن در منطقه 
نیــز هنــوز بــه زبــان خــود ســخن مــی گوینــد. از 
جملــه خصوصیــات فرهنگــی اســتان مــی تــوان 
ــر  ــه مراســم جشــن کاکل و شــکرگزاری درام ب
کشــاورزی، جشــن قــوچ گــذاری وکــوچ در امــر 
ــتن  ــفره بس ــوروز وس ــد ن ــن عی ــداری، جش دام

ــد اشاره کرد. ــد و بازدیـ ودیـ

lباغ عمارت اکبریه 
در اســتان خراســان جنوبی بــاغ هایــی بــا 
ــود دارد  ــردی وج ــه ف ــای منحصــر ب ــی ه ویژگ
ــران  ــر ای ــا در دل کوی ــاغ ه ــن ب ــه یکــی از ای ک
کــه شــهرت جهانــی یافتــه اســت، بــاغ و 

ــت. ــه اس ــارت اکبری عم
در   1378 ســال  در  اکبریــه  باغ عمــارت 
ــه و  ــرار گرفت ــران ق ــی ای ــار مل ــت آث فهرس
ــراث  ــوان می ــه عن ــادی ب در ســال 2011 می
ــه  ــه ب ــید ک ــت رس ــه ثب ــکو ب ــی یونس جهان
ــه  ــه ب ــی ک ــاغ ایران ــن ب ــوان تری ــوان ج عن
ــود.  ــی ش ــناخته م ــیده ش ــی رس ــت جهان ثب
باغــی کــه ســاخت و ســازهایش از دوران 
ــروع  ــک ش ــمت الممال ــم، حش ــزرگ عل پدرب
ــه  ــدر ادام ــک پ ــوکت المل ــد ش ــد، در عه ش
پیــدا کــرد و در عهــد اســداهلل علــم، نخســت 
ــان  ــه پای ــا 42 ب ــال 41 ت ــران از س ــر ای وزی

ــید| رس
ایــن بــاغ تــا چنــد دهــه پیــش محــل مهمانــان 
ــک  ــه از دور و نزدی ــود ک ــی ب ــی مختلف سیاس
بــرای دیــدن نخســت وزیــر وقــت، اســداهلل علم 

ــد. مــی آمدن
ــارت  ــا اســت دو عم ــاغ متشــکل از دو بن ــن ب ای
ــه  ــه و قاجاری ــه در دوران زندی ــا ک ــتانی زیب باس
ــا  ــاغ پابرج ــن ب ــوز در ای ــده  اند و  هن ــاخته ش س
هســتند و قدمــت آخریــن بخــش افــزوده  شــده  
بــه ایــن مجموعــه تاریخــی نیــز  بــه دوره 

پهلــوی می رســد.
 عمــارت- بــاغ زیبــای اکبریــه، ســرپناه، محــل 
ــی از  ــی یک ــای دیوان ــر کار ه ــریفات و دفت تش

ــگری ــده گردش پرون
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نــام  بــه  دوران  آن  عالی رتبــه  چهره  هــای 
»ابراهیم خــان شــوکت« بــوده و در طــول تاریــخ 
ــی  ــخاص نام ــی و اش ــردان تاریخ ــرای م پذی

ــت. ــوده اس ــود ب ــیاری درون خ بس
نمــاد نویــن معمــاری اســامی را در اکبریــه بــه 

نظــاره بنشــینید
ــاری  ــی از معم ــارت تلفیق ــن باغ عم ــاری ای معم
ــت  ــامی اس ــا اس ــی ب ــی و روس ــی، ترک ایران
کــه نمایانگــر ســبکی منحصــر بــه فــرد و نویــن 

ــت. اس
 ایــن مجموعــه دارای چندیــن بناســت و هــر بنــا 
ــی  ــق راهرو های ــه از طری ــه ک ــد طبق دارای چن
بــه  هــم می پیوندنــد. تــاالر آینــه، گنبــد 
ــوری و  ــس النه زنب ــات مقرن ــی، تزئین کاه فرنگ
رســمی بندی بناهــا و اســتخری مربــع شــکل بــا 
ســکویی چهارگــوش در وســط اســتخر از جملــه 

ــد. ــن باغن ــذاب ای ــای ج دیدنی  ه
ــای  ــا، طرح  ه ــی  بن ــای قدیم ــی دیوار ه در برخ
ــه  ــده کاری   ب ــی و کن ــات گچ ــی از تزئین زیبای
ــاده  ــز س ــا نی ــی دیوار ه ــد، بعض ــم می خورن چش

بی پیرایه انــد. کامــًا  و 
رنگین کمان  هایــی  و  چوبــی  بنــا  در   هــای 
شیشــه ای، زیبایــی ورودی هــا، پنجره  هــا و نمای 
ــای  ــد. صنوبر ه ــم نوازتر کرده ان ــارت را چش عم
بلند قامــت در جــوار شمشــاد های کوتاه قــد، 
بــه صفــی منســجم در طرفیــن خیابــان منتهــی 
ــراوت و  ــا ط ــتاده اند ت ــی ایس ــارت اصل ــه عم ب
ــند. ــا ببخش ــه فض ــر را ب ــم اندازی بی نظی چش
در طبقــه همکــف بنــای اصلــی، ســالنی بــزرگ 
بــه چشــم می خــورد کــه درهــای چوبــی و 
ــاده  ــای فوق الع ــی اش از طرح   ه ــای گچ دیوار ه
زیبــای اســلیمی و هندســی غنــی  هســتند. 
ــده می شــود  ــی دی ــای اصل ــاالری در وســط بن ت
کــه دیوارهایــش بــا موزائیک  هایــی از آینــه 
ــروف  ــه مع ــاالر آین ــه ت ــده اند و ب ــانده ش پوش
ــرور  ــه م ــا ب ــی از آینه  ه ــفانه بخش ــت، متأس اس

ــده اند. ــد ش ــان ناپدی زم
درختــان ســر به فلــک کشــیده و تنومنــد 
ــوت،  ــار، ت ــر، کاج، ان ــون صنوب ــیاری همچ بس
ــروس  ــای تاج خ ــته، گل  ه ــو، پس ــاد، زردآل شمش
و... مشــاطه گران سرســبز ایــن مجموعه انــد.

lدیدن تمدن ایرانی در باغ اکبریه
ــت،  ــه اس ــارت اکبری ــی عم ــردم شناس ــوزه م م
ــی از  ــه های ــد گوش ــی توانی ــما م ــه ش ــی ک جای
مشــاغل مــردم بیرجنــد را در یــک نــگاه تماشــا 
ــد و  ــهرگردی نداری ــه ش ــازی ب ــس نی ــد. پ کنی
ــن  ــد.  همچنی ــی کن ــت م ــوزه کفای ــن م همی
ــردم  ــوزه م ــاغل م ــی ش ــای موم ــمه ه مجس
شناســی یکــی دیگــر از بخــش هــای جــذاب و 
ــه اســت کــه در آن مجســمه  ــاغ اکبری ــی ب دیدن
ــه چشــم مــی خــورد  ــی بیرجنــد ب هایــی از اهال

ــتند. ــی هس ــال کار و زندگ ــه در ح ک
بــاغ مــوزه بیرجنــد بــا 600 متــر مربــع زیربنــا، در 
ــع شــده اســت.  ــه واق ــارت اکبری ــه اول عم طبق
ایــن مــوزه روزگاری ســاختمان تشــریفات و ارگ 
حکومتــی امیــر ابراهیــم خــان شــوکت الملــک 
ــوده اســت.موزه باســتان شناســی شــامل ســه  ب
ــی و دوره  ــخ، دوره تاریخ ــش از تاری ــمت پی قس
اســامی اســت. در بخــش پیــش از تاریــخ، 
اشــیایی از دوره نوســنگی یعنــی هزاره ســوم قبل 
از میــاد بــه نمایــش درآمــده کــه برخــی نشــان 
دهنــده تکامــل هنــر و صنعــت پنــج هــزار ســال 

پیــش ایــن منطقه اســت. ظــروف ســفالی و انواع 
ــوزه  ــن م ــیا ای ــه اش ــلحه از جمل ــا، اس ــکه ه س
باســتانی اســت کــه قدمــت بســیاری از این اشــیا 
بــه دوره هــای ســلوکی، اشــکانی و ساســانی بــر 
مــی گــردد. ســیر تحــول فلــزکاری از هــزاره اول 
قبــل از میــاد تــا دوره قاجاریــه در ایــن بخــش 

بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت.
ــع  ــی، صنای ــای محل ــگ غذاه ــفره رنگارن  س

دســتی و ســوغات خراســان جنوبــی
جاافتــاده  فرهنگ هــای  از  یکــی  ســوغات 
ــان اســت در اســتان  ــرای مســافرت های ایرانی ب
خراســان جنوبــی صنایــع  دســتی، انــواع غذاهــا و 
خوراکــی هــا از ســوغات هایــی اســت کــه مــورد 
ــتان  ــن اس ــان ای ــافران و میهمان ــتقبال مس اس

ــت. اس
ــتان  ــتی اس ــع دس ــان از صنای ــتقبال هموطن اس
خراســان جنوبــی در نمایشــگاههای ویــژه نــوروز 
ــگران  ــط گردش ــتی توس ــع دس ــد صنای و خری
و  صنعتگــران  هنرمنــدی  دهنــده  نشــان 
هنرمنــدان صنایــع دســتی ایــن اســتان و زیبایی 

ــت. ــدات آنهاس ــت تولی و ظراف
ــده  ــایی ش ــته شناس ــش از 250 رش ــان بی از می
ــنتی در  ــای س ــتی و هنره ــع دس ــددار صنای و ک
ــان  ــتان خراس ــته در اس ــش از 75 رش ــور بی کش
ــه  ــا دارد ک ــته ی ــت داش ــه فعالی ــی زمین جنوب
بخشــی از مهمتریــن آن هــا معرفــی مــی شــود.

ــر 200  ــی هن ــه باف ــی و قالیچ lقال
ــر ــان کوی ــاله مردم س

ــوب  ــه جن ــه در منطق ــی و قالیچ ــه قال تاریخچ
خراســان بــه ســالهای بســیار دور بــاز مــی گــردد 
ــوان  ــا بررســی هــای انجــام شــده مــی ت کــه ب
ــی  ــرای قال ــال ب ــدود 200 س ــابقه ای در ح س

ــل شــد. ــی قائ باف
ــداز دســتبافی  ــی زیران ــد قال ــز همانن  قالیچــه نی
اســت کــه قدمــت آن بــه لحــاظ نیــاز اجتماعــی 
جوامــع بشــری، امــکان ســریع نقــل و انتقــال و 
بافــت آن، بــه قبــل از تولیــد قالــی برمــی گــردد.
دو نــوع بافــت فارســی و ترکــی در ایــن اســتان 
ــای  ــت ه ــر دو دارای باف ــه ه ــت ک ــج اس رای
تقلبــی مشــابه مــی باشــند کــه بــه آن گــره های 
جفتــی مــی گوینــد. ایــن بافــت اغلــب بــه لحاظ 
تســریع در کار بافــت انجــام گرفتــه و معمــواًل از 

اســتحکام و ظرافــت قالــی مــی کاهــد.
بــاف تایــی )یکــی( نیــز در ایــن اســتان رواج دارد 
ــدت  ــت، م ــت باف ــت و دق ــه لحــاظ ظراف ــه ب ک
زمــان وهزینــه انجــام کار را زیــاد نمــوده و به این 

دلیــل کمتــر مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
بافــت قالــی و قالیچــه در اکثــر شــهرها و 
ــه طوریکــه  ــن اســتان رواج دارد ب روســتاهای ای
ــه ایــن  بیــش از 80 درصــد ســاکنان روســتاها ب

ــد. ــتغال دارن ــه اش حرف

lپارچــه بافــی ســنتی )حولــه بافــی و 
بــرک بافــی(

ــه  ــواد اولی ــا م ــنتی ب ــای س ــه ه ــت پارچ باف
ــی  ــاً در تمام ــیع و تقریب ــد وس ــون در ح گوناگ
ــی  ــان جنوب ــتایی خراس ــهری و روس مناطــق ش

ــت. ــوده اس ــوم ب مرس
در اکثــر نقــاط اســتان بــه ایــن رشــته »توبافــی 
ــه  ــه مــی شــود. مــواد اولی ــون بافــی« گفت ــا ت ی
ــی و  ــا کورگ ــی ی ــم ، کرک ــه، ابریش ــخ پنب آن ن

ــت. ــودری اس ک

ــه رنگهــای مختلــف   پارچــه هــای ابریشــمی ب
ــز  ــی ســیر و بنفــش و بســیار ری ــه ارغوان از جمل
ــوده و از آن  ــز و واال معــروف ب ــام قنابی بافــت، بن
بــرای تهیــه لبــاس زنانــه اســتفاده مــی کردنــد.
 از جملــه مناطــق بافــت ایــن نــوع پارچــه 
ــرایان  ــتان س ــع شهرس ــه از تواب ــتان چرم دهس

ــت. ــوده اس ب
ایــن رشــته امــروزه در شــهرهای مــود، فــردوس، 
صرآبــاد،  خراشــاد،  روســتاهای  و  خوســف 
آســیابان، خشــک، نــوزاد، میغــان، ســیدال از رواج 

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــبتاً خوب نس

lغذاهای محلی خراسان جنوبی
از جالــب تریــن جاذبه هــای گردشــگری در 
ــرزمین و  ــای آن س ــواع غذاه ــه ای ان ــر منطق ه
نحــوه طبــخ آن اســت. غذاهای ســنتی خراســان 
جنوبــی از مــواد در دســترس و متناســب بــا 

شــرایط آب و هوایــی تهیــه می شــود.
 غذاهــای محلــی مــورد اســتفاده در ایــن منطقــه 
بــه فراخــور فصــل و همچنیــن طبــع افراد)ســرد 
مزاجــی یــا گــرم مزاجــی( و ایــن کــه بعضــی از 
ــا پیشــگیری  غذاهــای محلــی جنبــه درمانــی ی
ــرار  ــردم ق ــتفاده م ــورد اس ــته م ــاری داش از بیم

ــت. ــه اس می گرفت
یکــی از ایــن غذاهــای محلــی مــردم ایــن 
منطقــه قــروت یــا کشــک اســت کــه بــا حجــم 
کــم خــود، یــک مــاده غذایــی معجــزه آساســت 
کــه در بردارنــده تمامــی خــواص شــیر و حــاوی 

ــن اســت. کلســیم و پروتئی
ــرای  کاچــی نوعــی غــذای ســنتی اســت کــه ب
تهیــه آن آرد گنــدم یــا گاورس را بــا آب مخلــوط 
کــرده و روی آتــش مــی جوشــانند تا غلیظ شــود 
ســپس بــا مقــداری شــیره انگــور یــا گوشــت داغ 

یــا شــلغم میــل مــی کننــد.
»چکمــال« از ریــز کــردن پتیــر یــا کمــاچ داغ به 
دســت می آیــد کــه بایــد بــا مقــداری روغــن یــا 
ــی( آب شــده خــوب چنــگ  مســکه )کــره محل
ــر  ــاچ و پتی ــورد کم ــه خ ــی ب ــا چرب ــود ت زده ش
بــرود و بیشــتر در زمــان پختــن نــان تــازه تهیــه 

می شــود.
»کمــا« یــک گیاهــی خــودرو و بیابانــی از 
دیگــر غذاهــای ســنتی خراســان جنوبــی اســت 
و بیشــتر در فصــل بهــار و اواخــر زمســتان 
درســت می کننــد بــرای تهیــه آن کماهــا را 
ــی  ــتن، در آب م ــس از شس ــد و پ ــرد می کنن خ
جوشــانند تــا پختــه شود.ســپس آب آن را گرفتــه 
مقــداری ســیر داغ تهیــه می کننــد و کماهــای له 
شــده را بــا مغــز گــردوی کوبیــده و تخــم مــرغ، 
ــت  ــی تف ــران و گاهــی ســیب زمین نمــک، زعف
مــی دهنــد و بــا قــروت یــا ســیر ماســت و یــا به 

ــد. ــل مــی کنن ــی می تنهای
ــنیز و  ــکنه گش ــیر، اش ــور ش ــه، قل ــکنه گوج اش
اشــکنه زردآلــو از دیگــر غذاهــای ســنتی در 
ــا طبخــی آســان  خراســان جنوبــی اســت کــه ب

ــد. ــی کن ــا م ــان مهی ــا را برایم ــفره ای زیب س

ــرخ  ــای س ــرزمین ط ــوغات س l س
ــران ای

خراســان جنوبــی کــه بــه نــام ســرزمین 
ــل  ــه دلی ــران مشــهور اســت ب طــای ســرخ ای
شــرایط مناســب آب و هوایــی حــدود 30 درصــد 
زعفــران ایــران در ایــن منطقــه تولیــد می شــود 
کــه بهتریــن کیفیــت زعفــران را دارد و زعفــران 

قاینــات آزاه جهانــی دارد و بــه کشــورهای 
ــران،  ــر زعف ــود.عاوه ب ــی ش ــادر م ــی ص اروپای
ــادام  ــنجد، ب ــاب، س ــارا، عن ــو بخ ــک، آل زرش
کوهــی، گــردو، کشــک ســیاه، کشــک زرد، 
ــو از  ــه هل ــروت، برگ ــره ق ــره ای، ق ــک زی کش

ــت. ــد اس ــوغات بیرجن س

ــه  ــر ب ــاری منحص ــتایی بامعم lروس
ــران ــرد در ای ف

 منطقــه ماخونیــک متشــکل از 12 آبــادی 
اســت کــه روســتای ماخونیــک بزرگتریــن 
آنهــا محســوب مــی  شــود. ایــن روســتا شــامل 
ــک، ســفال بند،  ــاز، چاپنســر، توت ــک، کف ماخونی
ــه  ــا(، کات ــفلی و علی ــگ )س ــت، لجون سوالبس
ــو، خارســتو و جــارو  ــوچ، دامدامــه و میــش ن بل

ــت. اس
فرهنگــی  هــای  نشــانه   عمــده  از  یکــی 
ــه در  ــت ک ــکن اس ــک مس ــتای ماخونی روس
ــرا  ــه اســت چ ــل توج ــب و قاب ــود جال ــوع خ ن
ــه  ــه تپ ــتا در دامن ــکونی روس ــت مس ــه باف ک
ــم و در  ــه  ه ــرده  ب ــور فش ــه ط ــا ب ــه  ه و خان
ــه  ــد، کــف خان گــودی زمیــن ســاخته شــده  ان
ــر  ــن  ت ــن پایی ــر از ســطح زمی ــک مت حــدود ی
اســت و دارای یــک درب کوتــاه از تنــه درختان 
اســت بایــد بــرای رفتــن بــه داخل خانــه دوال شــده 
و بــه زحمــت خــود را داخــل خانــه کــرد واغلــب یکی 
دو پلــه درگاهــی را بــه کــف خانــه متصل مــی  کنند.

ــا  آداب و رســوم ســاکنان روســتا از نحــوه قضــاوت ت
شــیوه کشــاورزی و از چگونگی تقســیم ارث تــا بازی 
هــا همگــی از گذشــته هــای دور جریــان داشــته و 
اغلــب آنهــا دســت نخــورده باقــی مانــده اســت.

گفتــه مــی شــود مــردم ماخونیــک تــا 50 ســال 
پیــش، چــای نمــی نوشــیدند، شــکار نمــی 
ــد و  ــی خوردن ــم نم ــت ه ــًا گوش ــد و اص کردن
ــک  ــردم ماخونی ــند م ــی کش ــیگار نم ــوز س هن
ــی دانســتند، ورود  ــاه م ــا را گن ــل کاره ــن قبی ای
ــای ورود  ــه معن ــتا ب ــن روس ــه ای ــون ب تلویزی
ــش  ــال پی ــد س ــا چن ــی ت ــود و اهال ــیطان ب ش
بــه تلویزیــون مــی گفتنــد شــیطان. آنهــا هرگــز 
اجــازه نمــی دادنــد کــودکان پــای صفحــه 

ــوند. ــادو ش ــینند و ج ــون بنش تلویزی
در  شــده  محصــور  روســتایی  ماخونیــک 
کوه هایــی بــدون علــف در ناحیــه ای دور از 
ــا  ــرن ه ــود ق ــی ش ــه م ــی ک ــترس و جای دس
ــا  ــرد و از نظره ــی ک ــدن زندگ ــده ش ــدون دی ب
ــچ راه  ــتا هی ــن روس ــته ای ــد. در گذش ــد مان ناپدی
ــر  ــالهای اخی ــت و در س ــته اس ــی نداش دسترس
ــمتی از  ــتا قس ــن روس ــه ای ــی ب ــرای دسترس ب
ــرای روســتا  ــا جــاده ای ب کــوه را شــکاف داده ت
ــای  ــه ه ــتا خان ــم روس ــت قدی ــازند. در باف بس
ــوان  ــاط و ای ــدون حی ــی ب ــتی گل ــر خش محق
ــا کیــپ هــم ســاخته شــده  ــپ ت و پنجــره و کی
انــد کــه هنــوز بعــد از گذشــت ســالها برخــی از 
اهالــی ایــن روســتا در ایــن خانــه هــای زندگــی 
مــی کننــد. چیــزی کــه در نــگاه اول در روســتای 
ماخونیــک خراســان جنوبــی توجــه گردشــگران 
ــه خــود جلــب و بیشــتر از هرچیــزی آنهــا را  را ب
ــه  ــاری خان ــد ســبک معم ــی کن شــگفت زده م

ــت. ــتا اس ــن روس ــای ای ه
خانــه هــای ماخونیــک بســیار کوچــک و هرکدام 
حــاوی یــک اتــاق ده یــا دوازده متــری هســتند 
کــه با ســنگ و خــاک ســاخته شــده و ســقف آن 
بــا شــاخ و بــرگ درختــان پوشــیده شــده  و ایــن 

ــگری ــده گردش پرون
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خانــه هــا اغلــب بــه جــز یــک در ورودی کوتــاه 
هیــچ منفــذی رو بــه بیــرون ندارنــد.

lآداب و رســوم مردمــان روســتای 
ماخونیــک در انــزوای چنــد صــد ســاله
فاصلــه خانــه هــا در روســتای ماخونیــک از 
ــی  ــه شــکل طبقات هــم بســیار کــم و بعضــی ب
و پلکانــی ســاخته شــده انــد کــه بــه نظــر مــی 
رســد بــرای حفــظ امنیــت مــردم منطقــه اینگونه 

ــکافی  ــد ش ــا کالب ــت. ب ــوده اس ــاری رواج ب معم
ــه  ــک ب ــتای ماخونی ــه روس ــای  متروک ــه ه خان
ایــن نتیجــه مــی رســیم کــه بــرای ســاخت هــر 
خانــه در گذشــته ابتــدا زمیــن را بــه انــدازه یــک 
الــی 1.5 متــر بــه داخــل زمیــن حفــر شــده و بعد 
دیــواری بــه ارتفــاع تقریبــی یــک متــر بــا گل و 
ســنگ ســاخته انــد و همــه جایــش را بــا گل نما 
کاری کــرده انــد. بــه نظــر مــی رســد کــه علــت 
ایــن ســبک معمــاری، نبــود امکانــات و مصالــح 
ســاختمانی بــوده و اینکــه بــا ایــن شــیوه عــاوه 
ــا و ســرما در  ــاف گرم ــت، از ائت ــر ایجــاد امنی ب

زمســتان و تابســتان جلوگیــری شــده اســت.
در گذشــته مــردم روســتای ماخونیــک شــش الی 
هشــت نفــر در خانــه  دوازده متــری زندگــی مــی 
ــچ  ــر از در ورودی هی ــا غی ــه ه ــه خان ــد ک کردن
راهــی بــه بیــرون نداشــته اســت. ماخونیــک بــه 
ــهرت  ــران ش ــا  ای ــی ه ــی پوت ــی ل ــرزمین ل س
ــی  ــبک زندگ ــتا س ــن روس ــه در ای ــرا ک دارد چ
ــوم و  ــا، آداب و رس ــه ه ــاری خان ــش، معم مردم
ــزوای چندصــد  ــب و ان ــب و غری باورهــای عجی
ــتای  ــت روس ــی از هف ــه یک ــاله اش آن را ب س
ــرده اســت. در  ــدل ک ــان مب ــز جه شــگفت انگی
روســتای ماخونیــک مــردم  تــا 30 الــی 40 ســال 
پیــش بــه ابتدایــی ترین شــکل ممکــن و بــه دور 
از کوچکتریــن تکنولــوژی و بــا اعتقــادات بســیار 
ــن دوران  ــتند و در ای ــی زیس ــود م ــب خ عجی
مــردم ماخونیــک چــای نمــی نوشــیدند، ســیگار 
ــد  ــی خوردن ــم نم ــت ه ــیدند و گوش ــی کش نم
ــتند و  ــی دانس ــاه م ــال را گن ــن اعم ــه ای و هم
همچنیــن ورود تلویزیــون به روســتا به منزلــه ورود 
شــیطان بــود و بــه کــودکان اجازه نمــی دادنــد پای 

ــینند. تلویزیون بنش
 ایــن بــرج در طبقــات بــاالی روســتا ســاخته شــده 
بطوریکه بــه اطــراف روســتا اشــراف داشــته، از این 
بــرج جهــت دیــده بانــی اســتفاده مــی کردند تــا در 
صــورت حملــه احتمالــی دشــمن، بــه همــه اهالی 

روســتا اطــاع دهنــد.
ــک  ــتای ماخونی ــم روس ــت قدی ــای باف ــه ه کوچ
خیلــی باریــک اســت و تنهــا انســان بــه تنهایــی 

ــد. ــور کن ــد از کوچــه هــا عب مــی توان
تــا ســالهای قبــل تنهــا منبــع غذایــی مــردم ایــن 
ــراف  ــه در اط ــوده ک ــدری ب ــلغم و چغن ــتا ش روس

روســتا کاشــت مــی شــده کــه بــه شــکل آب پــز 
ــا آرد مخلــوط و  طبــخ  مــی کردنــد گاهــی هــم ب
ــه در  ــد ک ــی کردن ــت م ــبیه آش درس ــزی ش چی

ــد. ــه آن پختــک مــی گوین ــی ب اصطــاح محل

l چشــمه مرتضــی علی بــا دو نــوع آب 
گــرم و ســرد

ــای  ــه ه ــی از جاذب ــی عل ــرم مرتض ــمه آبگ چش
گردشــگری طبیعــی در شهرســتان طبــس اســت. 

این چشــمه در مســیر گردشــگری روســتای خرو و 
در فاصلــه 27 کیلومتــری طبــس واقع شــده اســت.
وجــود ایــن چشــمه جوشــان بــا دو  نــوع آب گــرم 
ــن  ــران زمی ــر ای ــم، در دل کوی ــار ه ــرد در کن و س
جاذبــه گردشــگری بســیار زیبــا و شــگفت انگیزی 

ایجــاد کــرده اســت.
ــه  ــرای رســیدن ب ــس از گــذر از شــهر طبــس ب پ
ایــن چشــمه حــدود پنــج کیلومتــر مســیر را بایــد 
پیــاده طــی کــرد کــه عمــده آن یــک مســیر آبــی 
اســت. در طــول مســیر چشــمه آبگــرم مرتضــی 
علــی، دیــواره هــای بلنــد دره ماننــدی در دو طــرف 
خودنمایــی مــی کنــد و روی ایــن دیــواره هــا حفره 
ــا نظــم  ــی رســد ب ــه نظــر م ــه ب ــی اســت ک های

خاصــی بنــا شــده اســت.
ــی  ــه ای م ــه منطق ــاده روی ب ــی پی ــس از دقایق پ
رســیم که چشــمه هــای متعــدد آب بــه ویــژه چند 
چشــمه آب گــرم و ســرد قــرار دارد و بــزرگ تریــن 
آن هــا از درون حفــره هــا نشــات مــی گیــرد که به 

حمــام مرتضــی علــی معــروف شــده اســت.
آبگــرم چشــمه از دیــواره ســمت راســت بــه داخــل 
ــی  ــاف دمای ــن اخت ــزد و همی ــی ری ــه م رودخان
را در چشــمه ایجــاد مــی کنــد کــه گاهــی بــه 10 
درجــه هــم مــی رســد چشــمه آب گــرم مرتضــی 

علــی و طــاق شــاه  عباســی از جمله مناطــق نمونه 
گردشــگری اســتان خراســان جنوبــی و از جاذبه هــای 

گردشــگری کشــورمان بــه حســاب می آینــد.
وجــود ایــن چشــمه جوشــان بــا دو نــوع آب ســرد و 
گــرم کنارهــم در دل کویــر ایــران زمیــن انســان را 
بــه تفکــری عمیــق وا مــی دارد. ایــن چشــمه مبــدا 
ــس  ــات طب ــن آب باغ ــزارع و تامی ــب م ــی اغل آب
ــهر  ــن ش ــه ای ــی ب ــر آب ــق نه ــه از طری ــت ک اس

ــود. ــل می ش منتق
چشــمه آب گــرم مرتضــی علــی طبــس از مناطق 
ــمه های آب  ــتن چش ــا داش ــه ب ــت ک ــی اس طبیع
درمانــی بــه لحــاظ توریســت درمانــی مــورد توجــه 
ــن  ــی از ای ــی و خارج ــگران داخل ــت. گردش ویژه اس
ــتقبال  ــز دارد اس ــی نی ــت زیبای ــه طبیع ــق ک مناط

می کننــد.
غلظــت بیشــتر آب گــرم و تفــاوت ســاختاری آن بــا 
ــه باعــث می شــود  آب ســرد جــاری در کــف رودخان
کــه ایــن آب ها تــا مســافت حــدود 300 متری بســتر 
رودخانــه هــم پیــش برونــد، در حالــی کــه بــه طــور 
کامــل بــا هــم مخلــوط نشــده اند و در بســتر رودخانه 

قابــل تفکیک هســتند.
به ایــن ترتیــب در یک طــرف رودخانــه آب ســرد و در 
طــرف دیگــر آب گــرم جریــان دارد و می تــوان یــک 
پــا را در طــرف گــرم رودخانــه فــرو بــرد و پــای دیگــر 
را در طــرف ســرد رودخانــه پدیــده  نــادری که شــاید در 
هیچ نقطه دیگر کشــور فرصــت تجربه آن را نداشــته 
باشــید.باالتر از این چشــمه، دره تنگــی وجــود دارد که 

در آن طــاق شــاه عباســی بنا شــده اســت.
ــبت  ــه نس ــه دوره صفوی ــاق را ب ــن ط ــت ای قدم
ــای  ــنگ نگاره ه ــه س ــد ک ــد و معتقدن ــی دهن م
ــادی  ــد، نم ــر آن حــک شــده ان ــه ب بزکوهــی ک
ــی  ــی و فراوان ــی آب، زایندگ ــت فراوان از درخواس
نعمــت اســت. عــده ای هــم ایــن بزهــا را نمادی 
ــی  ــرای نگهبان ــه ب ــد ک ــی دانن ــتگانی م از فرش
ــر دیواره هــای  ــی نعمــت ب ــش و فراوان آب، افزای

ــد. طــاق دعــا مــی کنن

lآبترش سربیشه
چشــمه آبتــرش سربیشــه  از دیگــر چشــمه هــای 
ــمه  ــن چش ــت ای ــی اس ــان جنوب ــی خراس معدن
در فاصلــه 70 کیلومتــری بیرجنــد و در فاصلــه 
20کیلومتــری شــمال سربیشــه و در کنار روســتای 

ــرار دارد. ــرش ق آبت
آب ایــن چشــمه از شــکاف ســنگ هــای آندزیــت 

ــاال  ــه ب ــود ک ــی ش ــارج م ــن خ ــت از دل زمی بازال
بــودن مقــدار گاز CO2و ســیلیس نشــان دهنــده 

منشــاء عمیــق آب ایــن چشــمه اســت.
آب ایــن چشــمه مــزه ای تــرش و مطبــوع و 
ــرور  ــمه های آب کل ــف چش ــه در ردی ــرد دارد ک س
ســدیم و ســولفات کلســیم قــرار داشــته کــه بــرای 
رفــع امــراض گوارشــی، عضانــی، پوســتی، 
ــوان، رماتیســم، دردهــای  بیماری هــای مزمــن بان
ــر اســت. مفصلــی و اختــاالت غــدد داخلــی مؤث

مجتمــع آب درمانی شهرســتان سربیشــه در ســال 
ــی  ــات رفاه ــردن امکان ــم ک ــور فراه ــه منظ 91 ب
بــرای مســافران و گردشــگران بــا اعتبــاری بالــغ بر 
6 میلیــارد ریــال و در فضایــی به مســاحت 475 متر 

مربــع زیربنــا بهــره بــرداری شــده اســت.

lهم زیســتی آب ســبز و ســفید در 
ــتم ــگ رس ــرم دی آبگ

 آبگــرم دیــگ رســتم یکــی دیگــر از چشــمه های 
ــه در آن آب  ــت ک ــی اس ــان جنوب ــرم خراس آب گ
ســبز و ســفید در کنار یکیدگــر بــوده و این چشــمه در 
فاصله 240 کیلومتری شــهر طبــس و 10 کیلومتری 

روســتای راور و در روســتای دیهــوک  قــرار دارد.
ایــن چشــمه از دهان یک آتشفشــان سرچشــمه می 
گیرد که آب ســبز آن بســیار داغ و آب ســفید آن بســیار 
ســرد اســت و گوگــرد ایــن چشــمه بــه حــدی زیــاد 
اســت کــه فضــای اطــراف آن آکنــده از بــوی گوگــرد 
اســت. درجه حــرارت آب این چشــمه بســیار بــاال و در 

محــل خــود چشــمه در حالت جوشــیدن اســت!

lآبگرم گزیک
 آبگــرم گزیــک در روســتای آبگــرم بخــش گزیک 
شهرســتان درمیــان واقــع شــده وبخــش گزیــک 
ــان  یکــی از بخش هــای مــرزی شهرســتان درمی
اســت کــه از شــرق 90 کیلومتــر مــرز مشــترک 
بــا کشــور افغانســتان دارد و در فاصلــه 25 
کیلومتــری اســدیه )مرکز شهرســتان درمیــان( و 
130 کیلومتــری بیرجند )مرکز اســتان( قــرار دارد.

در مجــاورت چشــمه آب معدنــی گزیــک آرامگاه 
ــن  ــرار دارد و همی ــا )ع( ق ــم رض ــلطان ابراهی س
امر ســبب حضــور چشــمگیر زائــران و مســافران 
از سراســر نقــاط کشــور بــرای زیــارت و اســتفاده 

از ایــن چشــمه معدنــی شــده اســت.

ــگری ــده گردش پرون

تهیه شده در سرپرستی استان خراسان جنوبی
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استان هزار موزه

خراسان رضــوی

خراســان رضــوی بــا بــارگاه امــام هشــتم عجیــن شــده اســت. بارگاهــی کــه در طــول ســال میلیــون هــا مســلمان شــیعه را به ســمت خــود جــذب مــی کنــد و روزی نیســت کــه از زائــر خالــی باشــد. این اســتان 
پــر برکــت آثــار تارخــی بســیاری نیــز دارد از قبــر بــزرگان پارســی چــون فردوســی تــا منطقــه دیدنــی چــون طرقبــه. امــا شــاید آنچــه کمتــر دربــاره ایــن اســتان بدانیــم ایــن اســت کــه ایــن اســتان ده هــا مــوزه 
جذاب را در دل خــود جــای داده اســت. خراســان رضــوی باقــی مانــده کوچکــی از »ســاتراپی« پــارت در دوره هــای باســتانی ایــران اســت که در ســنگ نبشــته های داریوش بزرگ هخامنشــی در بیســتون و ســنگ نبشــته 
هــای دیگــر هخامنشــی از آن یــاد شــده اســت.این اســتان صــرف نظــر از جایــگاه طبیعــی، جغرافیایــی و دارا بــودن منابع سرشــار زیر زمینــی، از لحــاظ تاریخی نیــز از کهن ســال تریــن مناطق ایــران به شــمار مــی رود و از 

گذشــته هــای دور دارای فرهنگــی درخشــان بــوده اســت.آثار باســتانی کاوش شــده در مناطــق تاریخــی کــه در حــال حاضــر در مــوزه های متعــدد این اســتان در معــرض دید عمــوم قــرار  دارد.

lموزه توس 
یکــی از مــوزه هایــی کــه ســفر در آن انســان را 
بــه گذشــته و تاریــخ بــرده و توشــه ای ارزشــمند 
ــوس در  ــوزه ت ــه همــراه دارد م ــرای آدمــی ب را ب
مجموعــه فرهنگــی بــاغ آرامــگاه فردوســی 

ــت. اس
ــرای  ــال 1347 ب ــوزه در س ــن م ــاختمان ای س
ــیحون  ــدس س ــط مهن ــنتی توس ــه س چایخان
ــاح  ــس از افتت طراحــی و ســاخته شــده اســت پ
آرامــگاه و بزرگداشــت هــزاره فردوســی نیــاز بــه 
مکانــی بــود تابتوانــد آثــار و اشــیای اهدایــی بــه 
ــار تاریخــی مکشــوفه  ای از  ــر آث ــگاه و دیگ آرام
ــن  ــه همی ــذارد ب ــش بگ ــوس را نمای ــهر ت ش
ــا  ــن بن ــیدی ای ــال 1361 خورش ــور در س منظ

ــد. ــوس ش ــوزه ت ــه م ــل ب تبدی
ــیم  ــش تقس ــار بخ ــه چه ــوزه ب ــن م ــیای ای اش
ــاری  مــی شــود کــه بخــش نخســت شــامل آث
اســت کــه در اثــر کاوش هــای باســتان شناســی 
از دشــت تــوس همچــون انــواع قطعــات ســفال 
ــکه های  ــام و س ــش از اس ــامی و پی دوره اس
طــا و نقــره دوره اســامی را شــامل مــی شــود.
بخــش دوم را آثــاری کــه تجلــی گــر روح 
ــی شــاهنانه هســتند تشــکیل  حماســی و پهلوان
ــوارکاری  ــایل س ــواع وس ــامل ان ــد و ش ــی ده م
شــامل ســپر، گــرز، تیــر و کمــان، وســایل 
موســیقی و رزمــی کــه از آنهــا در شــاهنامه  نــام 
بــرده شــده اســت در ایــن مــوزه بــه چشــم مــی 

ــورد. خ
در بخــش ســوم مــوزه اشــیایی کــه در عصــر و 
زمــان فردوســی و در قــرن 4و 5 هجــری خلــق 
شــده اند شــامل انــواع ظــروف ســفالی لعــاب دارو 
ــوان  ــی ت ــی را م ــروف مفرغ ــاب و ظ ــدون لع ب

مشــاهده کــرد. در بخــش چهــارم مــوزه تــوس 
ــواع  ــامل ان ــی ش ــیای اهدای ــوان اش ــی ت ــز م نی
تابلوهــای نقاشــی از چهــره فردوســی، آثــار 
ــتان های  ــاز از داس ــی رخس ــتاد عل ــی اس نقاش
شــاهنامه، انــواع فــرش و قالیچــه و انــواع 

ــت. ــاره نشس ــه نظ ــه را ب ــای ظریف هنره

l موزه مسجد 
ــی اســت  ــوس یکــی از واژه هــای کهــن ایران ت
کــه در فرهنــگ، تاریــخ و اســطوره هــای ایــران 

زمیــن حضــوری قابــل توجــه دارد.
نــام آورانــی هــم چــون حکیــم ابوالقاســم 
فردوســی، خواجــه نظــام الملــک توســی، خواجه 
ــر توســی و دقیقــی توســی از ایــن ســامان  نصی

ــد. ــوده ان ب
 تــوس در مســیر جــاده ابریشــم قــرار داشــته و در 
ســده 4 و 5 هجــری شــهری آبــاد و پــر اهمیــت 
بــوده کــه بــا حملــه مغولهــا و ازبکهــا بــه شــدت 

ویــران شــد و دیگــر شــکوه گذشــته را نیافــت.
ــور  ــن ظه ــای آغازی ــان روزه ــلمانان از هم مس
ــرای  ــا و اج ــق یکت ــتش خال ــرای پرس ــام ب اس
ســنت نمــاز، بناهایــی ســاختند . مســاجد در 
دنیــای اســام از شــیوه هــای معمــاری در 
ــه ای  ــجد نمون ــرا مس ــت زی ــوده اس ــل ب تکام

ــت. ــامی اس ــای اس ــی از بناه عال
ــر  ــاوه ب ــامی ع ــه اس ــرون اولی ــاجد در ق مس
ــرح  ــه، ط ــادل اندیش ــون تب ــش، کان محــل نیای
ــای  ــری ه ــم گی ــی، تصمی ــات سیاس موضوع
جامعــه مســلمین، بیــان افــکار و آرای مســلمانان 
و محــل بحــث و گفتگــو بــوده اســت کــه ایــن 
ویژگــی هــا بعدهــا در مــدارس اســامی تجلــی 

ــت. یاف

 بــه همیــن دلیــل برخــی از مســاجد هــم محــل 
ــش  ــد و هــم محــل نیای ــوده ان بحــث و درس ب
ــه آنهــا در اصطــاح ››مســجد مدرســه‹‹  کــه ب

مــی گوینــد.
در ســال 1379 طــی کاوش هــای انجــام شــده 
در شــهر تاریخــی تــوس بقایــای بنــای آجــری 
بــا ســتون هــای مــدور و چنــد نــوع کــف آجــری 
ــای  ــوب بن در محوطــه ای در مرکــز شــهر و جن

ــد. ــه کشــف گردی هارونی
 مطالعات باستان شناسی 

و تحقیقات معماری 
نشان می دهد که این 
بنا احتمااًل در دوران 

سلجوقی و اواخر قرن 
۵ بنا گردیده و احتمااًل 

بعدها به بخشی از مدارس 
نظامیه ها در دوران 

سلجوقی تبدیل شده 
است|

در حملــه  مغــوالن بــه خراســان بنــای مســجد 
مدرســه تــوس نیــز دســتخوش ویرانــی گردیــد 
کــه آثــار آن در ایــن مســجد آشــکار اســت. بــه 
همیــن دلیــل در حــال حاضــر اثــری از پوشــش 
و یــا تزئینــات آن باقــی نمانــده اســت امــا 
نقــوش چنــد کــف آجــری و مقــداری گچبــری 
دوران  در  آن  زیبایــی  از  گواهــی  مکشــوفه، 
آبادانــی اســت. بعــد از انجــام طــرح حفاظتــی و 
مرمــت، ایــن مجموعــه بــه صــورت مــوزه روبــاز 
معمــاری شــهر تابــران تــوس بــه معــرض دیــد 

ــت. ــده اس ــدگان درآم بازدیدکنن

lموزه نادری 
ــود  ــای یادب ــی بن ــادری در قســمت اصل ــوزه ن م
آرامــگاه نادرشــاه افشــار در دو تــاالر بــه منظــور 
معرفــی آثــار تاریخــی ایــن دوره شــکل گرفتــه و 
در شــهر مشــهد و در چهــارراه شــهدا واقــع شــده 

اســت.
ــی در ســال  ــه همــت انجمــن آثارمل ــا ب ــن بن ای
ــنگ  ــدس هوش ــط مهن ــیدی توس 1342 خورش
ــم انداز  ــد و چش ــاخته ش ــی و س ــبحون طراح س
ــر اســب  ــا تندیــس نادرشــاه ســوار ب خارجــی بن
بــه بــه همــراه تنــی چنــد از ســربازانش بــر فــراز 
ــع توســط مجســمه  ــنگی مرتف ــک حجــم س ی
ســاز شــهیر ایرنــی زنــده یــاد اســتاد ابوالحســن 

صدیقــی ســاخته شــده اســت.
در ایــن مــوزه و در  تــاالر شــماره یــک بــه انــواع 
ــوارکاری  ــایل س ــاریه،  وس ــاح های دوره افش س
ــا  ــاریه ت ــرگ اســب از دوره افش ــن و ب ــد زی مانن
قاجاریــه و شمشــیر متعلــق بــه نــادر اختصــاص 

دارد .
تــاالر شــماره دو ایــن مــوزه بــه تابلوهــای 
معرفــی نادرشــاه، قصــر خورشــید، آرامــگاه 
ــد  ــل محم ــی و کلن ــن صدیق ــادری، ابوالحس ن

تقــی خــان پســیان تعلــق دارد.

lموزه رباط طبسی
مــوزه ربــاط طبســی در شهرســتان  تربــت 
حیدریــه و در ربــاط طبســی و در جــوار مجموعــه 
عظیــم و مشــرف بــه مــزار قطــب الدیــن حیــدر 

ــده اســت. ــع ش ــه واق ــت حیدری در ترب
ــه  ــت حیدری ــی ترب ــردم شناس ــوزه م ــروزه م ام
ــده  ــا ش ــاماندهی و برپ ــا س ــن بن ــرات ای در حج
اســت وشــامل غرفــه آداب و رســوم مــردم 

ــگری ــده گردش پرون
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ــی و  ــاغل بوم ــون و مش ــه، فن ــت حیدری ترب
ــت. ــتی اس ــع دس ــنتی و صنای ــای س هنره
بــه  طبســی  ی  ا نســر ا و ر کا و  ط  بــا ر
معــروف  ر  تجــا ز  ا یکــی  همــت 
ج محمــد  م حــا ر بــه نــا جــا عصــر قا
یــه  ر جا قا خر ا و ا ر  د طبســی  هیــم  ا بر ا
م  د مــر ه  ز مــو و  ســت  ا ه  شــد بنــا 
 1385 ل  ــا ن س ــتا مس ر ز ن د ــی آ س شنا

. شــد ح  فتتــا ا

lموزه  کات نادری 
مــوزه مــردم شناســی کات نــادری بــا وســعتی 
حــدود 270 متــر مربــع بخشــی از طبقــه 
تحتانــی عمــارت تاریخــی خورشــید را بــه خــود 

اختصــاص داده اســت.
شهرســتان کات در 140 کیلومتــری مشــهد 
ــی از دوره  ــید بنای ــارت خورش ــده و عم ــع ش واق

ــت. ــاریه اس افش
غرفــه هــای ایــن مــوزه نمایشــگر الگوهایــی از 
نحــوه زندگــی، مشــاغل و حرفــه هــا، طبیعــت و 
ــع دســتی و بومــی و پوشــش  مواهــب آن، صنای
مــردم مناطــق مختلــف ایــن ناحیــه اســت کــه 
ــری از  ــره گی ــا به ــانه ب ــیوه ای کارشناس ــه ش ب
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــب و ب ــی متناس ــا آرای فض
فضــای زیســتی ســاکنان آن طراحــی شــده 

ــت. اس
شهرســتان کات بــه لحــاظ وجــود اقــوام وآداب 
و رســوم مختلــف از متنــوع تریــن مناطق کشــور 
بــه شــمار مــی آیــد کــه زندگــی و معیشــت آنهــا 
ــر دامــداری و کشــاورزی مــی باشــد و  مبتنــی ب
ســاختار اجتماعــی آنهــا نیــز بــا یکدیگــر متفاوت 

اســت.
ــادی  ــوزه نم ــن م ــایر در ای ــی عش ــه زندگ غرف
اســت بــرای نشــان دادن بخشــی از جلــوه هــای 
ــن  ــخت تری ــه در س ــروه ک ــن گ ــی ای فرهنگ
ــاش و  ــا ت ــی ب ــی و جغرافیای ــرایط محیط ش
ــه  ــد و عرض ــه تولی ــادرت ب ــود مب ــتکار خ پش
ــای آن  ــرآورده ه ــا ف ــد ت ــی کنن ــی م محصوالت
ــود. ــه ش ــاط عرض ــایر نق ــه س ــروش ب ــرای ف ب

lموزه مردم شناسی سبزوار
در  واقــع  ســبزوار  شناســی  مــردم  مــوزه   
کاروانســرای فرامرزخــان از بناهــای چهــار ایوانی 

ــت. ــبزوار اس ــهر س ــاری ش و قاج
بنــای مزبــور بــا ســاختار محــور فرهنگی امــروزه 
ــه  ــه فاصل ــر و ب ــدان کارگ ــی می ــع غرب در ضل
نزدیکــی از آرامــگاه حــاج مــا هــادی ســبزواری 

و مقبــره بقــراط واقــع شــده اســت.

هشــتی ورودی کاروانســرا دو طبقــه بــوده و 
تزئینــات عمــده معمــاری آن منحصــر بــه کاربرد 
ــی  ــتفاده از نقاش ــا اس ــی ب ــای هندس ــرح ه ط

ــت. ــر اس ــر روی آج ــی ب اخرائ
ــال  ــه ای در س ــب وقفنام ــه موج ــا ب ــن بن  ای
1219 ق توســط »حاجــی فرامــرز خــان« از 
باغــان ســبزوار کــه در زمــان ناصــر الدیــن شــاه 
قاجــار ســمت ســرتیپی داشــته اســت بــه انضمام 
یــک بــاب آب انبــار مجــاور، بــرای رفــاه زائــران 

ــرون از دروازه نیشــابور و  حضــرت رضــا)ع( در بی
ــان شــده اســت. ــار شــاهراه خراســان بنی در کن

بازدیــد از مــوزه مــردم شناســی ســبزوار ســفری 
اســت خاطــره انگیــز بــه گذشــته بــرای معرفــی 
گوشــه هایــی از آداب و رســوم و مشــاغل و حرفه 
هــای ســنتی ایــن ناحیه اســت کــه بایــد آنهــا را 

بــرای آینــدگان حفاظــت و صیانــت کــرد.

lموزه مردم شناسی قوچان
بنــای مــوزه مــردم شناســی قوچــان بــا مســاحت 
حــدود 300 متــر در ســال 1376 و در میــدان 

ــع شــده اســت. ــن شهرســتان واق آزادی ای
ــد در  ــاماندهی جدی ــا س ــردم شناســی ب ــوزه م م
ــر  ــر 300 مت ــغ ب ــاحتی بال ــال 1385 و در مس س
مربــع در هفــت بخش موســیقی ســنتی، کشــتی 
چوخــه، چــارق دوزی، گلیم بافــی، مراســم ازدواج 
عشــایر، آهنگــری و گلــه داری افتتــاح شــد. ایــن 
بنــا بــه منظــور معرفــی گوشــه ای از آداب و 
ــا  ــی قوچانبرپ رســوم، فنــون و ســنت هــای اهال

شــده اســت.

lموزه مردم شناسی تربت جام
ــه در  ــی اســت ک ــار ایوان ــی چه ــام بنائ ــاط ج رب
ــت  ــهر ترب ــری ش ــان کوث ــی خیاب ــش جنوب بخ

ــرار دارد. ــام ق ج
نمــای بیرونــی آن دارای دیواراصلــی و ســه بــرج 
ــاط شــامل ایوانچــه  اســت و  فضــای داخلــی رب
ــی  ــه حجــره ای منتهــی م ــه ب ــی اســت ک های

شــوند.
ــاه  ــای ش ــر فض ــن اث ــم ای ــای مه ــش ه از بخ
نشــین آن اســت کــه در بخــش فوقانــی هشــتی 
ــا پوشــش گنبــد عــرق چیــن و  ــی ب ورودی غرب

ــدی احــداث شــده اســت. ــات کاربن تزئین
ــمت  ــام در قس ــت ج ــی ترب ــردم شناس ــوزه م م
ــه  ــاه 1386 ب ــاط در خردادم ــی رب ــمال غرب ش
ــع  ــی صنای ــراث فرهنگ ــان می ــت کارشناس هم
دســتی و گردشــگری خراســان رضــوی طراحــی 
و اجــرا شــده اســت و ســبک معمــاری آن را بــه 

ــد. ــی دانن ــب م ــوری منتس دوران تیم

lموزه مردم شناسی گناباد
1376 مــوزه گنابــاد در شبســتان شــمال شــرقی 
مســجد جامــع ایــن شهرســتان واقــع در مدرســه 
حــدود 220  مســاحت  در  نجومیــه  علمیــه 

ــد. ــداث ش ــع اح مترمرب
دو محــراب تاریخــی داخــل ایــن شبســتان قــرار 
دارد کــه یکــی از دوره ایلخانــی و دیگــری از دوره 

خــوارزم شــاهیان شــکل گرفتــه اســت.
در ایــن مــوزه اشــیای متعــددی هــم چــون برگ 
هایــی از قــرآن کریــم بــه خــط کوفــی مربــوط 
بــه قــرن 3 تــا 5 هجــری بــر روی پوســت آهــو، 
ــوری  ــه دوره تیم ــوط ب ــرآن مرب نســخ خطــی ق
و قاجاریــه، نســخ معــارف اســامی از مشــاهیری 
ــروف و  ــی، ظ ــه مجلس ــی و عام ــون کلین چ
ــای  ــه ه ــامی، کتیب ــزی دوران اس ــیای فل اش
ســنگی اطــراف بنــای مدرســه نجومیــه گنابــاد و 
ــه مــوزه در  اشــیای اهدایــی مــردم شهرســتان ب

ــه اســت. ــرار گرفت ــد عمــوم ق معــرض دی

lموزه خیام 
اهمیــت دانــش ســتاره شناســی، تقویــم و 
ریاضیــات و از ســوی دیگــر اشــارات مکــرر خیام 
بــه خــاک، کــوزه و کــوزه گــری و اهمیت ســفال 
نیشــابور از ســوی دیگــر و نیــز فقــدان مــوزه ای 
در اســتان کــه بــه نوعــی نشــان دهنــده مراتــب 
ــم  ــای دوران حکی ــی ه ــر ویژگ ــی و بیانگ علم
ــازمان  ــه س ــد ک ــب ش ــد، موج ــام باش ــر خی عم
میــراث فرهنگــی اقــدام بــه تاســیس ایــن مــوزه 

ــد. ــام کن ــار آرامــگاه خی در کن

موزه خیام در شهر 
نیشابور با مساحت حدود 

1۲۰ متر شامل چهار بخش 
بوده و آثار مربوط به 

نجوم، اسطرالب و ستاره 
شناسی به نمایش در آمده 

است|

lموزه تندروه 
مــوزه تاریخــی طبیعــی تنــدوره درگــز در پــارک 
طبیعــی تنــدوره بــه فاصلــه حــدود 40 کیلومتری 
شهرســتان درگــز قــرار گرفتــه اســت. ایــن موزه 
ــدن  ــی و نمایان ــه منظــور معرف در ســال 1389 ب
چگونگــی زیســت حیوانــات ایــن منطقــه افتتــاح 

شــده اســت.
در ایــن مــوزه مــی توانیــد انــواع حیوانــات 
تاکســیدرمی شــده از قبیــل گــوزن، قــوچ کویــر، 
ــراز،  ــد، گ ــمور، جغ ــخور، س ــر، الش ــرگ، جبی گ
تابلوهایــی از نقشــه جوامــع گیاهــی پــارک ملــی 
تنــدوره، عکــس هایــی از محیــط زیســت گیاهی 
و جانــوری و ســایر حیوانــات تاکســیدرمی شــده 
ــواع  ــمور، ان ــاه، س ــار، روب ــگ، کفت ــامل پلن ش
پرنــدگان آبــزی و کنــار  آبزیــرا مشــاهده کنیــد.

lسایت موزه بندیان
از کشــفیات منحصــر بــه فــرد باســتان شناســی 
ــه ارزشــمند موســوم  ــز منطق در شهرســتان درگ
ــهر  ــری ش ــه در 3 کیلومت ــت ک ــان اس ــه بندی ب
ــام  ــه ن ــتانی ب ــه ای باس ــاورت تپ ــز در مج درگ

ــده اســت. ــع ش ــه« واق ــم تپ »یاریم

آثــار و شــواهد مکشــوفه از فصول متعــدد کاوش 
ــت از  ــه حکای ــن محوط ــی در ای ــتان شناس باس

ــه ای مهــم در ایــن مــکان دارد. وجــود ابنی
مهمتریــن بخــش ایــن کاوش هــا بــه تاالرهــای 
مرکــزی و فضاهــای وابســته بــه آن اختصــاص 
یافتــه اســت کــه در زمــان رونــق بنــا بــه بــاغ یــا 

حیاطــی وســیع منتهــی مــی گــردد.

lسایت موزه شادیاخ
 ســایت مــوزه شــادیاخ در شهرســتان نیشــابور و 

در جنــوب شــرقی آرامــگاه عطــار قــرار دارد.
نیشــابور در ســال 205 هجــری مرکــز حکومــت 
طاهریــان شــد و در همــان ایــام در شــادیاخ 
عمارتــی امیــر نشــین و منازلــی بــرای ســپاهیان 

ــد. ــا گردی بن
از آن پــس ایــن منطقــه دارالحکومــه خراســان و 
ــا  محــل اقامــت امــرا و پادشــاهان و ســرانجام ب

حملــه مغــول از میــان رفــت.
ــا  ــار ب ــگاه عط ــرقی آرام ــوب ش ــادیاخ در جن ش
ــع  ــع واق ــر مرب ــزار مت ــش از 200 ه ــعت بی وس
شــده و از ســال 1378 مــورد کاوش های باســتان 
شناســی قــرار گرفتــه اســت. این مــکان یکــی از 
ســایت مــوزه هــای باســتان شناســی در اســتان 

خراســان رضــوی اســت.

lموزه حوضخانه هزاردستان 
مــوزه حوضخانــه هزاردســتان بــه همــت آقــای 
یوســفعلی قومورلــو در ابتــدا بــا عنوان تماشــاخانه 
ــاد  ــوز اداره کل ارش ــا مج ــری ب ــی و هن فرهنگ

ــدازی شــد. اســامی راه ان
ــا  ایــن مــوزه نخســتین مــوزه ترکیبــی کشــور ب
ــی  ــفره داری ایران ــن س ــش آیی ــت نمای محوری
ــا  ــی اســت کــه دیوارهــای آن ب و هنرهــای آئین
نقاشــی هــای متنــوع و برگرفتــه از داســتان های 

ــت.   ــده اس ــن ش ــاهنامه تزئی ش
در ســر هــر ســتون کتیبــه هــای خطــی اشــعار 
ــای نســتعلیق اســتاد  ــا خــط زیب ــه ب ــی ک عرفان
دانشــجوی نیشــابوری نگاشــته شــده بــه چشــم 
مــی خــورد. حــوض ســنگی وســط حوضخانــه و 
شــاه نشــین آن بــه خوبــی طراحــی شــده اســت.

بعضــی از اشــیاء ایــن مــوزه حوضخانــه منحصــر 
ــیای  ــه اش ــش از 100 قطع ــت و بی ــرد اس ــه ف ب
قدیمــی و آثــار هنــری تمــام غرفــه ها و ســکوها 
هــر  صورتیکــه  بــه  اســت  را پوشــانده 
بازدیــد کننــده مــی توانــد ســاعت هــا 
ــار مشــغول باشــد کــه در عیــن  ــه ایــن آث ب
ــوزه  ــن م ــات ای ــد از خدم ــی توان ــال م ح

ــد. ــتفاده کن ــز اس نی

ــگری ــده گردش پرون
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ایــن مــوزه در خیابــان جنــت کــه یکــی از 
ــت  ــهد اس ــت مش ــروف و پرجمعی ــای مع بازاره
ــرش  ــع قابلیــت پذی ــر مرب ــا وســعت 350 مت و ب

ــان را دارد. ــک زم ــر در ی ــر 60 نف حداکث

lحمام مهدی قلی بیگ
مــوزه مــردم شناســی آســتان قــدس رضــوی در 
ــدی  ــام مه ــال 1385 شمســی در محــل حم س
قلــی بیــگ واقــع در ضلــع غربــی حــرم مطهــر 

افتتــاح شــد.
ایــن حمــام در ســال 1027 قمــری توســط 
ــان میــر آخــور  »مهــدی قلــی بیــک جانــی قرب
ــدس  ــتان ق ــف آس ــوی« وق ــاس صف ــاه عب ش
شــده و از دوره صفویــه تــا ســال 1368 نزدیــک 
بــه چهــار قــرن فّعــال و زائــران و مجــاوران حرم 
مطهــر رضــوی جهــت اســتحمام وتطهیــر از آن 

اســتفاد می کردنــد.
ــر  ــزار و 875 مت ــک ه ــام ی ــن حم ــاحت ای مس
مربــع و یکــی از بــزرگ تریــن حمام هــای ایــران 
اســت که شــامل بخش هــای ســربینه، میــان در، 
ــا  ــون ی ــرد، ت ــتخر آب س ــه، اس ــه، خزین گرم خان

ــه اســت. ــش خان آت
ــام ســربینه اســت  ــن حم ــن قســمت ای  زیباتری
کــه 8 ســتون ســنگی پوشــش گنبــدی آن 
را اســتوار نگــه داشــته، و ســه غرفــه بــرای 
ــردم  ــت م ــا جه ــرار دادن لباس ه ــیدن و ق پوش
عامــه و یــک شــاه نشــین جهــت طبقــه اشــراف 

در آن وجــود دارد.
 ســربینه بــه وســیله نقاشــی و کاشــی های زیــر 
ــی  ــات نقاش ــده اســت و تزئین ــن ش ــی تزئی رنگ
ایــن قســمت13 الیــه اســت قدیمــی تریــن الیه 
نقاشــی مربــوط بــه دوره صفــوی و جدیــد تریــن 

الیــه متعلــق بــه اواخــر دوره قاجــار اســت.
ــوان  ــا عن ــال 1385 ب ــمند در س ــر ارزش ــن اث ای
ــوی  ــدس رض ــتان ق ــی آس ــردم شناس ــوزه م م
ــرار  ــگ دوســتان ق ــورد اســتفاده عمــوم فرهن م
گرفــت. آثــار بــه نمایــش درآمــده در ایــن 
ــف،  ــوام مختل ــنتی اق ــاک س ــامل پوش ــوزه ش م
منســوجات حمــام، لــوازم آرایــش، لــوازم حمــام، 
وســایل مــورد اســتفاده در گرم خانــه، لــوازم 
روشــنایی، ظــروف فلــزی و تصاویری از مشــاغل 
ــه ســبک  ســنتی و نقاشــی های رنــگ روغــن ب

اســت. قهوه خانــه ای 

lموزه هــای وابســته بــه آســتان 
قــدس

ــون  ــته تاکن ــال گذش ــتاد س ــدود هش ــی ح ط
مجموعه هــای بســیار ارزشــمندی از نســخ 
ــتان  ــه آس ــوزه ای ب ــیای م ــی و اش خطــی و چاپ
قــدس رضــوی وقــف و اهــدا شــده اســت کــه 
موجــب تأســیس موزه هــا و کتابخانه هــای 

ــت. ــده اس ــددی ش متع
گنجینــه حــرم رضــوی و آثــار بــه نمایــش 
ــار تاریخــی  ــه شــامل آث ــن گنجین ــده در ای درآم

ــت . ــر اس ــرم مطه ح
ــوزه را  ــن م ــیای آن ای ــن اش ــی از مهمتری برخ
ضریــح فــوالدی مربوط بــه دوره صفــوی، ضریح 
طــا و نقره مربــوط بــه دوره پهلــوی، کتیبه های 
طــای مشــبک وقفــی شــاه طهماســب صفوی، 
کتیبه هــای طــای قلمزنــی وقفــی شــاه عبــاس 
ــوط  ــنگی تاریخــی مرب ــای س ــوی، کتیبه ه صف
بــه قــرن ششــم هجــری تــا قــرن نهــم هجری، 
ــده  ــرق کاری ش ــت و مع ــی منب ــای چوب دره

مربــوط بــه دوره مغــول تــا دوره پهلوی تشــکیل 
مــی دهــد.

 وســایل روشــنایی حرم مطهــر از دوره ســلجوقی 
تــا عصــر حاضــر، قفل هــای حــرم مطهــر، 
پنجره هــای  تطهیــر،  وســایل  و  آیینه هــا 
نقــره و برنجــی، محراب هــای  فــوالدی و 
ــم  ــرن هفت ــه ق ــوط ب ــام مرب ــن ف ــی زری کاش
ــه  ــام  از جمل ــن ف ــی های زری ــری و کاش هج
اشــیای بــه نمایــش گذاشــته شــده در ایــن موزه 

ــتند. هس

lگنجینه هدایای رهبری
مــوزه گنجینــه هدایــای رهبــری در طبقــه 
همکــف گنجینــه قــرآن و نفائــس شــامل 
ــه  هدایایــی اســت کــه مقــام معظــم رهبــری ب

ــد. ــدا کردن ــوزه اه ــن م ای
ــده  ــان عم ــی از واقف ــه ای یک ــت اهلل خامن آی
ــال  ــه از س ــتند ک ــوی هس ــدس رض ــتان ق آس
ــی  ــزار ش ــش از 2 ه ــال1391 بی ــا س 1373 ت
انــواع  بافت هــا،  دســت  و  فــرش  شــامل 
تابلوهــای نقاشــی، معــرق، منتبــت و آثــار 
حجمــی، انــواع ظــرف، ســکه و مــدال و نشــان 
ــزار  ــش از 7 ه ــن بی ــود و ماکــت و همچنی یادب
ــوی  ــدس رض ــتان ق ــه آس ــی راب ــخه خط نس

اهــداء کــرده انــد.
اشــیا ایــن مجموعــه توســط افــراد مختلــف مــردم 
ــه  ــران سایرکشــورهای جهــان ب ــدان و رهب وهنرمن
ــار مهــم ایــن  ایشــان اهــداء شــده اســت.برخی از آث
بخش عبارتنــد از بقایــای پرچــم مبارزات عشــایر 
خوزســتان علیه اســتعمار انگلیــس در ســال 1293 
شمســی، تابلــو بــزرگ معــرق عصــر عاشــورا اثــر 
اســتاد توانــا و همکارانــش کــه بــا اســتفاده بیش 
ــان  ــای درخت ــه چوب ه ــزار قطع از 101 ه
و  فلــز  قطعــات  و  جنگلــی  گوناگــون 
تابلوهــای  شــده،  کاری  معــرق  صــدف 
نقاشــی اهــدا شــده توســط ســران کشــورهای 
ــه، ماکــت کعبــه معظمــه و مدینــه  آســیای میان
منــوره از جنــس طــا و نقــره، آثــار منبــت و 
ــران  ــی رهب ــدف اهدای ــوب و ص ــرق کاری چ مع
کشــور ســوریه و تابلــو فرش هــای تصویــری اثــر 
هنرمنــدان ایرانــی و همچنیــن مجموعــه عصاهــا 
ــت. ــوردار اس ــیاری برخ ــری بس ــه از ارزش هن ک

lگنجینه تمبر و اسکناس
آثــار بــه نمایــش درآمــده در ایــن بخــش حــدود 
ــا،  ــامل نامه ه ــتی ش ــام پس ــر و اق ــه تمب 3 قطع
پاکــت نامه هــای تمبــردار و پاکت هــای مهــر روز، کارت 
پســتال ها و دیگــر اقــام پســتی از ایــران و کشــورهای 

خارجــی عضــو در اتحادیه جهانــی پســت و حدود 
500 برگ اســکناس های کشــورهای مختلف 

اســت.

lگنجینه نجوم و ساعت
ــاح  ــال 1378 افتت ــش در س ــن بخ ای
ــش در  ــه نمای ــار ب ــتر آث ــده و بیش ش

آمــده در آن اهدایــی ســید جــال الدیــن تهرانــی اســت 
کــه شــامل اســطرالب های تخــت، کــروی، حلقــوی، 
انــواع تلســکوپ های انعکاســی و شکســتی، کره هــای 
جغرافیایی و آســمانی، ابزارهــای اندازه  گیری و همچنین 
مجموعه ای از ســاعت های آفتابــی، وزنــه ای دیواری 
و رومیــزی اســت. قدیمــی تریــن آثــار ایــن بخش 
ــه دوره صفــوی و  دو اســطرالب تخــت  ــوط ب مرب
ســاخت اســتاد عبداالئمــه و اســتاد عبدالعلــی جــزو 

میــراث وقفــی آســتان قــدس اســت.

lگنجینه ساح های سرد و گرم
ایــن بخــش بــا نمایــش منتخبــی از ســاح های 
ســرد و گــرم شــامل زره فــوالدی مشــبک، 
ــوالد  ــیرهای ف ــدن، شمش ــت کرگ ــپر از پوس س
و  دار  نقــش  تبرزین هــای  کارد،  جوهــردار، 
ــی،  ــی روغن ــای الک ــده، کمان ه ــاکاری ش ط
ــرپر  ــای س ــگار، تپانچه ه ــوالد زرن ــود ف کاهخ
ــاج،  ــای ع ــوب و باروت دان ه ــای زرک ــا لوله ه ب
ــا  ــوی ت ــه دوره صف ــوط ب ــزی مرب ــی و فل چرم

ــت. ــده اس ــکیل ش ــار تش قاج

lگنجینه ظروف
ایــن بخــش از مــوزه اســتان قــدس رضــوی بــا 
نمایــش منتخبــی از مجموعــه ظــروف ســفالی، 
چینی هــای آبــی و ســفید، چینی هــای پنــج 
ــراث  ــی از می ــه بخش ــت. ک ــور  اس ــگ و بل رن
ــا  ــا اهــدا ی ــود و برخــی از آن ه ــدس ب آســتان ق
وقــف شــده و تعــدادی حاصــل کشــفیات علمــی 

ــر اســت. ــرم مطه ــی در ح و اتفاق

lگنجینه هنرهای تجسمی
ــا نمایــش منتخبــی  ایــن بخــش از مــوزه نیــز ب
ــی از  ــی و خارج ــدان ایران ــی هنرمن ــار نقاش از آث
جملــه تابلوهــای اســتاد کمــال الملــک متعلــق 
بــه ســال 1292 قمــری و معــراج متعلق بــه دوره 

ــه اســت. زندی

حلزون هــای  و  صــدف  lگنجینــه 
دریایــی

ــتان  ــای اس ــوزه ه ــه م ــش از مجموع ــن بخ ای
قــدس شــامل مجموعــه بــی نظیــر از صدف هــا، 
ــیا و  ــواحل آس ــی س ــوران دریای ــا و جان حلزون ه

اروپــا، امریــکا و همچنیــن ایــران اســت.

lگنجینه سکه
ــزار و 900  ــک ه ــداد ی ــما تع ــوزه ســکه ش در م
ــکه  ــی، س ــای مبادالت ــه ه ــامل حلق ــکه ش س
ــاهان  ــی ش ــی، مقدون ــه، هخامنش ــای لیدی ه
ــد  ــای بع ــانی و ســکه ه ــکانی ساس ــارس، اش پ
ــد  از اســام شــامل روم شــرقی را نظــاره خواهی

ــرد. ک

lگنجینه مدال
گنجینــه مــدال طــا مــوزه آســتان قــدس 
رضــوی نیــز فرصتــی در پیــش روی شــما مــی 
ــی  ــی و ورزش ــخصیت های علم ــا ش ــذارد ت گ
مشــهور همچــون پهلــون تختــی کــه مدال هــا، 
نشــان ها و یادبودهــای خــود را بــه آســتان 
ــد. ــاهده کنی ــردن مش ــدا ک ــوی اه ــدس رض ق

lموزه فرش
از جملــه آثــار نفیــس بــه نمایــش درآمــده در ایــن 
مــوزه مجموعــه ای از قالی هــای کــرک و ابریشــم 
و نفیــس دوره صفــوی هســتند کــه بــه قالی هــای 

ایــران و هنــد معــروف هســتند.
همچنیــن قالــی هــای پــرده ای کــه خــاص حــرم 
ــای  ــی از قالی ه ــده اند و برخ ــه ش ــر بافت مطه
ــد  ــه دار مانن ــه و کتیب ــرار گرفت ــف ق ــورد وق م
قالی هــای پــرده ای محرابــی درختــی کــه 
ــفارش  ــه س ــری  ب ــخ 1320-1322 قم ــه تاری ب
عبــداهلل تبریــزی توســط اســتاد محمــد کرمانــی 
ــه  ــوزه ب ــن م ــوان در ای ــی ت ــه شــده اند را م بافت

ــت. ــاره نشس نظ

lموزه قرآن و نفایس
مشــهد مقــدس و آســتان قــدس رضــوی 
ــرآن  ــوان ق ــا عن ــوزه ای ب ــن دارای م همچنی
و نفایــس اســت کــه در آن مجموعــه ای از 
قرآن هــای خطــی بــا قدمــت تاریخــی از 
قــرن ســوم تــا قــرن ســیزدهم هجــری، 
همچنیــن مجموعــه ای از مرقعــات از دوره 
صفــوی تــا عصــر حاضــر، مجموعــه ای از 
ــی و نقاشــی های گل  جلدهــای الکــی و روغن
ــدان  ــی هنرمن ــب و خوشنویس ــرغ و تذهی و م
ــت. ــده اس ــش درآم ــه نمای ــردر آن ب معاص

نســخ قــرآن بــه خــط کوفــی منســوب 
روی  بــر  اطهــار  ئمــه  ا بــه دســت خط 
ــری  ــوم هج ــرن س ــه ق ــوط ب ــت مرب پوس
ــده در  ــش درآم ــه نمای ــار ب ث ــه آ از جمل

ــت. ــوزه اس ــن م ی ا

ــگری ــده گردش پرون

تهیه شده در سرپرستی استان خراسان رضوی
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پابرجاترین اثر باستانی در خراسان شمالی

خراسان شمالـــی

خراسان شمالی سرشار از مناظر بکر طبیعی است که در دل خود تاریخ را نیز جا داده اند. سفر به خراسان یعنی سفر به جاذبه هایی که امکان فراموشی آنها نیست.

معبــد ســنگی اســپاخو موســوم بــه آتشــکده یــا 
ــانی،  ــه دوره ساس ــوب ب ــپاخو منس ــای اس کلیس
ــل از  ــای قب ــده ه ــتانی س ــر باس ــن اث پابرجاتری
ــد  ــن معب اســام در خراســان شــمالی اســت. ای
ــه  ــورد ب ــور بجن ــر 115 مح ــنگی در کیلومت س
جنــگل گلســتان و در 65 کیلومتــری غرب شــهر 
آشــخانه؛ مرکــز شهرســتان مانــه وســملقان بــر 
ــای  ــگل ه ــه جن ــع در دامن ــه ای مرتف روی تپ
ســوزی بــرگ ارس و در قســمت جنوبــی 

ــت. ــده اس ــع ش ــپاخو واق ــتای اس روس
ــوان  ــد و ای ــب گنب ــا از ترکی ــن بن ــاری ای معم
الگــو گرفتــه اســت، ترکیبــی کــه ســابقه کهنــی 
در معمــاری بناهــای دوران تاریخــی و اســامی 
ــن  ــاری ای ــر معم ــه ای دیگ ــه در نظری دارد، البت
ــه  ــهور ب ــل مش ــای فی ــه از پ ــو گرفت ــا الگ بن
پافیلــی اســت کــه از پابرجــا تریــن نــوع معماری 

ــود. ــی ش ــوب م محس
طــرح ایــن بنــا ترکیبــی از یــک ایــوان بــا پــان 
چهار گــوش، تــاالر و یــک اتــاق چهار گــوش در 
قســمت شــرقی اســت کــه ایــوان آن بــه وســیله 
ــوان مرتبــط  ــاق قســمت شــرق ای ــه ات ــز ب دهلی
اســت، پوشــش ســقف اتــاق بــه صــورت گنبدی 
از نــوع پوشــش هــای نیمکــره ای و قابــل 
ــد چهــار طــاق هــای ساســانی  ــا گنب مقایســه ب
اســت. معبــد اســپاخو در حقیقــت پابرجاتریــن اثر 
باســتانی ســده هــای قبــل از اســام در خراســان 
ــمالی،  ــان ش ــتانهای خراس ــروز و اس ــاور دی پهن
ــر  ــه از نظ ــت ک ــروز اس ــی ام ــوی و جنوب رض

ــژه ای دارد. ــت وی ــی اهمی تاریخ
پابرجــا بــودن ایــن معبــد در طــول صدهــا ســال 
مدیــون کار صحیــح و معمــاری اصیــل ایرانی در 
ــا وجــود  ــا ب ــل از اســام اســت ام ســده های قب
اینکــه معبــد اســپاخو ازهــر نظــر دارای ویژگــی 
ــته  ــون نتوانس ــا تاکن ــت ام ــی اس ــای خاص ه
ــگاه واقعــی خــود را در بیــن دیگــر اثرهــای  جای

معــروف کشــور پیــدا کند.بــا وجــود اینکــه معبــد 
اســپاخو را بــه عنــوان کلیســا نیــز مــی نامنــد اما 
وجــود آتشــدان و حفــره هایــی در ســقف بــرای 
ــد  ــن معب ــه ای ــن احتمــال را ک خــروج دود و... ای
توســط زرتشــتیان ســاخته شــده باشــد را قــوی 

تــر مــی کنــد.
در اطــراف ایــن بنــا و روســتای اســپاخو بــر روی 
تپــه ای قبرســتانی وجــود دارد کــه از نظــر وضــع 
دفــن و مقبــره ســازی بــا طــرز تدفین مســلمانان 
تفــاوت کلــی دارد و قبرهــا بــه صــورت خانوادگی 
دفــن شــده انــد کــه بنــا بــه گفتــه کارشناســان 
ــوام  ــه اق ــت ک ــی از آن اس ــواهد حاک ــن ش ای
ــیع  ــه وس ــن منطق ــتیان در ای ــی از زرتش خاص
زندگــی مــی کردنــد و ایــن بنــای عظیــم مربوط 

بــه آنهــا اســت.
ــژه ای  ــد اســپاخو اهمیــت وی شــکل ورودی معب
در معمــاری آن دارد، ورودی از دو قســمت طــاق 
و پایــه تشــکیل شــده کــه طــاق بــه شــکل نیــم 

دایــره بــر روی پایــه هــا قــرار گرفتــه انــد.
در هــر یــک از نماهــای شــمالی و جنوبــی بنــا 9 
طاقچــه کوچــک مســتطیل شــکل بــا ابعــاد 30 
ــرار دارد  ــداد ق ــک امت ــانتیمتری در ی ــی 40 س ال
ــا  ــن طاقچــه ه ــی ای ــی تمام ــه بخــش فوقان ک
ــی ســخت  ــا ســه عــدد از تیرهــای چوب ــا دو ی ب
درخــت ارس پوشــیده شــده اســت. فضــای 
ــدی  ــقف گنب ــا س ــه ب ــاالر ک ــش ت ــی بخ داخل
پوشــیده شــده مربــع شــکل و دارای ســه ورودی 

ــت. ــرقی اس ــی و ش ــمالی جنوب ــاع ش از اض
یکــی از ویژگی هــای دارای اهمیــت در معمــاری  
ــای  ــکل ورودی ه ــی ش ــپاخو، چگونگ ــای اس  بن
ــاق  ــش ط ــا از دو بخ ــن ورودی ه ــت، ای آن اس
ــکل  ــاق به ش ــه ط ــده اند ک ــکیل ش ــه   تش و پای
یــک نیم دایــره روی دو جــرز پایــه قــرار گرفتــه 
و قطــر   نیم دایــره طــاق از عــرض ورودی در 
ــن  ــه بیشــتر اســت. در اصطــاح، ای بخــش پای

ــه را طاق هــای  ــوع شــکل ترکیــب   طــاق و پای ن
می نامنــد. جاکلیدی شــکل 

ــی شــود در   ــوع طــاق را م ــن ن ــی از ای نمونه های
 بناهــای آتشــکده تخت ســلیمان، کاخ اردشــیر در 
فیروزآبــاد و کاخ کســری در عــراق   مشــاهده کرد. 
ــاری  ــه از معم ــپاخو برگرفت ــد اس ــاری معب معم
ــی  ــی دوران تاریخ ــی و حکومت ــای مذهب بناه
ایــران اســت، امــا معمــاری دوران ساســانی نیــز 

در ایــن بنــا بــه خوبــی نمایــان اســت.
ــن  ــد ای در وجــه تســمیه دهکــده اســپاخو و معب
روســتا چنیــن گفتــه می شــود کــه واژه هســپ و 
اســپ کــه نــام کهــن و پهلــوی اســت بــه مــرور 
زمــان تبدیــل بــه اســب شــده و اســپ به عــاوه 
ــق  ــرورش اســب اســت و طب ــی پ ــه معن ــو ب اخ
ــرورش  ــه محــل پ ــن منطق ــی ای شــواهد احتمال
ــزاز  ــپاخو نی ــتای اس ــام روس ــه ن ــوده ک ــب ب اس
ــه  ــا توج ــوع ب ــت.در مجم ــده اس ــه ش آن گرفت
بــه خصوصیــات معمــاری و کاربــرد مصالــح بــه 
ویژه اســتفاده از ســنگ هــای نتراشــیده، تیرهای 
کوچــک چوبــی از درخــت ارس، ســاروج و شــیوه 
طــاق ســازی و قــوس هــای طــاق هــا و دیگــر 
ــوان گفــت کــه  ــد اســپاخو مــی ت ــوارد در معب م
ــل  ــه اوای ــوط ب ــاری مرب ــیوع معم ــوع ش ــن ن ای
دوره ساســانی و حداکثــر اوایــل اســام تــا عصــر 

ــه اســت. آل بوی
پابرجــا بــودن ایــن معبــد در طــول صدهــا ســال 
مدیــون کار صحیــح و معمــاری اصیــل ایرانی در 
ــا وجــود  ــا ب ــل از اســام اســت ام ســده های قب
اینکــه معبــد اســپاخو ازهــر نظــر دارای ویژگــی 
ــته  ــون نتوانس ــا تاکن ــت ام ــی اس ــای خاص ه
ــگاه واقعــی خــود را در بیــن دیگــر اثرهــای  جای

معــروف کشــور پیــدا کنــد.
ــن  ــد ای در وجــه تســمیه دهکــده اســپاخو و معب
روســتا چنیــن گفتــه می شــود کــه واژه هســپ و 
اســپ کــه نــام کهــن و پهلــوی اســت بــه مــرور 

زمــان تبدیــل بــه اســب شــده و اســپ به عــاوه 
ــق  ــرورش اســب اســت و طب ــی پ ــه معن ــو ب اخ
ــرورش  ــه محــل پ ــن منطق ــی ای شــواهد احتمال
اســب بــوده کــه نــام روســتای اســپاخو نیــزاز آن 

گرفتــه شــده اســت.

بنای معبد اسپاخو در 
سال 13۴۵توسط یک 
تیم باستان شناسی که 

به سرپرستی دکـتر 
عـزت اهلل نگـهبان 
مشـغول بـررسی 

محوطه ها و آثار  شمال 
خراسان بودند، شناسایی 

و به شماره 1۵۷۹ در 
فهرست آثار ملی کشور به 

ثبت رسیده است|

ــات  ــا و ارتفاع ــد در دامنه ه ــن معب ــر ای ــاوه ب ع
شــمالی   روســتای اســپاخو، دره هــای کوچــک و 
بــزرگ متعــددی وجــود دارنــد کــه بیشــتر آن هــا 
چشــمه های آب   شــیرینی دارنــد کــه بــه ســمت 

ــد. ــان دارن ــتا جری ــزارع روس ــا و م باغ ه

ــرق  ــوله ش ــورد؛ ماس ــفیدان بجن lاس
ــا زیبایــی هــای طبیعــی کشــور ب

 روســتای اســفیدان مکانــی توریســتی بــا 
ــه  ــت ک ــمالی اس ــان ش ــا در خراس ــی زیب طبیعت
بــه علــت بافــت پلکانــی خــود به ماســوله شــرق 

ــت.  ــروف اس ــز مع ــور نی کش
روســتای توریســتی اســفیدان در 45 کیلومتــری 
ــوش آب و  ــی از خ ــورد یک ــرقی بجن ــوب ش جن
هواتریــن روســتاهای خراســان بــزرگ محســوب 

ــگری ــده گردش پرون

http://mehrnews.com


صفحه 102 | شماره 2 |  5 اردیبهشت 94  MEHR NEWSAGENCY

ــه  ــال 85 ب ــه در س ــه ای ک ــه گون ــود، ب ــی ش م
عنــوان زیباتریــن روســتای ایــران انتخــاب شــد.
ــود  ــی خ ــاختار پلکان ــل س ــه دلی ــتا ب ــن روس ای
ــباهت دارد و  ــان ش ــوله گی ــتای ماس ــه روس ب
حتــی در ســال هــای پیــش برنامه هایــی بــرای 
ــه یــک منطقــه مهــم گردشــگری  تبدیــل آن ب
کشــور در دســت اجــرا بــود کــه در طــول دولــت 
هــای نهــم و دهــم بــه فراموشــی ســپرده شــده؛ 
برنامه هایــی چــون ســاخت تلــه کابیــن و 

ــفیدان. ــزرگ اس ــتوران ب رس
نمونــه  مناطــق  جــزء  اســفیدان  روســتای 
ــی  ــوب م ــمالی محس ــان ش ــگری خراس گردش
ــه هــای گردشــگری  ــودن جاذب ــا دارا ب شــود و ب
ــا، چشــمه هــای  ــر آبشــارهای زیب ــی نظی فراوان
خروشــان، غارهــا و بــرج هــای شــگفت انگیــز، 
ــان  ــواع درخت ــود ان ــزاده، وج ــد امام ــود چن وج
میــوه، رودخانــه بــا آب فــراوان، ارتفاعــات 
جنگلــی بــا پوشــش گیاهــی و ... مقصد بســیاری 

از گردشــگران اســت.
آبشــار هنــرور، آبشــار بــارگاه، غــار خزانه هنــرور، 
ــه  ــروف ب ــی مع ــره شــیخ محمــد رضــا ربان مقب
ــن  ــد ب ــزاده محم ــگاه امام ــد، آرام ــاج آخون ح
باقــر بــن موســی بــن جعفــر)ع( و ... تنهــا چنــد 
نمونــه از دیدنــی هــای این روســتای ســحرانگیز 

محســوب مــی شــوند.

ــتای  ــمبل روس ــفید؛ س ــدل س lصن
اســفیدان

درخــت صنــدل ســمبل روســتای اســفیدان 
ــه  ــا ب ــه بن ــن ک ــور و که ــی قط ــت، درختان اس
ــش  ــای پی ــال ه ــتا در س ــن روس ــه معمری گفت
حــدود 17 اصلــه درخــت از ایــن گونــه در روســتا 
موجــود بــوده کــه متاســفانه در ســال هــای اخیر، 
بــه علــت واقــع شــدن در مســیر کوچــه و عــدم 
ــا  ــتر آنه ــان، بیش ــن درخت ــت ای ــی از اهمی آگاه
توســط اهالــی قطــع شــده و در حــال حاضــر تنها 
ــده کــه قطــر تنــه  دو درخــت صنــدل باقــی مان

ــر اســت. ــش از 2.60 مت ــا بی ــدام از آنه هــر ک
در شــمال غربــی روســتای اســفیدان دره ای 
ــام هینَورد)هیــن نبــرد(  ــه ن عمیــق و طوالنــی ب
وجــود دارد کــه اندکــی با روســتا فاصلــه دارد و در 

ــه همیــن  کمرکــش ایــن دره چشــمه ای زالل ب
نــام مــی جوشــد و آب آن باغــات اطــراف روســتا 

ــد. ــی کن را مشــروب م
ــز دره ای  ــتا نی ــی روس ــوب غرب ــن در جن همچنی
ــا  ــه ب ــود دارد ک ــارگاه وج ــام به ــه ن ــر ب دیگ
ــی خــود هــر  ــدد و آبشــار دیدن چشــمه های متع
ــدای  ــد و در ابت ــی کن ــذوب م ــده ای را مج بینن
ایــن دره نیــز، قطعــه زمینــی حــدودا 40 هکتاری 
ــود دارد  ــو  وج ــام  موس ــه ن ــوری ب ــه ماه و تپ
کــه چنــد ســال پیــش بــه علــت رانــش شــدید 
زمیــن، تمــام باغــات و خانه هــا و درختــان 

ــت. ــرو رف ــاک ف ــال آن در دل خ کهنس
ــراز کــوه هــای اطــراف روســتای اســفیدان،  ــر ف ب
آثــار برج هــای ســنگی قدیمــی مشــاهده می شــود 
کــه مصالــح بــه کار رفتــه در آنها ســنگ و ســاروج 
ــاری مــاالق  ــرج ق اســت و معــروف تریــن آنهــا ب
ــوده کــه  وقارقــه)کاغ( در شــمال غــرب روســتا ب

ــده اســت. ــی مان ــوز باق ــا هن ــای آنه پایه ه
ــواری صخــره ای  همچنیــن در غــرب روســتا دی
نمایان اســت کــه بــه آنتــاش قلعه)قلعه ســنگی( 
ــواره هــای  ــه، دی ــن قلع ــر روی ای ــد و ب می گوین
ســنگی و ســفال هــای ســاده نخــودی و قرمــز 
و ســفال های منقــش بــه رنــگ هــای مختلــف 

ــود. ــده می ش دی
ــاالی  ــر ب ــتا ب ــی روس ــع شــمال غرب ــا در ضل ام
صخــره چشــمه هینــورد کوهــی بنامخزانــه 
ــه  ــه راه ــاالی آن غارخزان ــه در ب ــود دارد ک وج

واقــع شده اســت.
مــردم روســتا مــی گوینــد کــه ایــن غاری اســت 
ــود  ــی وج ــای آن چاه ــه در انته ــاز ک ــت س دس
دارد و در قدیــم بــه عنــوان پناهــگاه اســتفاده می  

شــده اســت.
غــار دیگــری بــه نامییجــت یــا معصــوم وجــود 
دارد کــه دارای ســتون هــای موجــود در غارهــای 
آهکــی بــوده و صخــره عجیــب واقــع در مســیر 
اول )ده ریــز( کــه بــه ســر انســان شــبیه اســت، 

بســیار خیــره کننــده و جالــب توجــه اســت.
ــی  ــن موس ــر ب ــن باق ــد ب ــزاده محم ــای امام بن
بــن جعفــر)ع( واقــع در روســتای اســفیدان، بنایی 
ــرن  ــه ق ــت ک ــاه اس ــدی کوت ــا گنب ــی ب قدیم
هاســت باشــکوه خاصــی در مرکز روســتا عاشــقان را به 

ســمت خویــش مــی خواند.
ــن  ــن ای ــخ دف ــتا ازتاری ــی روس ــه اهال ــه گفت ب
امامــزاده بیــش ازهــزار ســال مــی گــذرد و طبــق 
ــی  ــراث فرهنگ ــان اداره می ــر کارشناس اظهارنظ
خراســان شــمالی، بنــای اولیــه آرامــگاه در قــرن 

ــت. ــده اس ــاخته ش ــری س ــم هج شش
ــفیدان در دره ای  ــتای اس ــه روس ــت اینک ــه عل ب
عمیــق بنــا شــده و کــوه هــای ســنگی مرتفعــی 
ــر  ــرای ه ــگاه اول ب ــد؛ در ن ــه ان آن را در برگرفت
ــا  ــه ب ــد ک ــی آی ــش م ــن تصورپی ــده ای ای بینن
کمتریــن لــرزش زمیــن احتمــال ســقوط صخره 
هــا و تختــه ســنگ هــای عظیــم بــر روی آبادی 
وجــود دارد و هــر لحظه منازل و ســکنه اســفیدان 
مــورد تهدیــد ریــزش ایــن کــوه هاهســتند؛ امــا مــردم 
ــد کــه وجــود امــام زاده باعــث  ــر ایــن باورن اســفیدان ب
گردیــده در طــی قــرن هــا آســیبی از جانــب کوه بــه آنها 

نرسد.
درگذشــته نــه چنــدان دور، در اطراف بنــای امــام زاده اطاق 
هایــی بــرای اقامــت زائــران وجــود داشــت کــه اینک 

نشــانی از آن نیســت.

lگریــوان؛ ســرزمینی آبــاد بــا چشــم 
ــا در خراســان شــمالی اندازهــای زیب

ــتان  ــتانی اس ــاط کوهس ــوان ازنق ــتای گری  روس
خراســان شــمالی بــه شــمار مــی رود کــه 
ــرار  ــی آن ق ــوب غرب رشــته کــوه ســالوک درجن
گرفتــه اســت؛ شــمال ایــن روســتا را رشــته کــوه 
ــود - آالداغ   ــداد بینال ــی در امت ــاع کین ــم ارتف ک

ــد. ــی ده ــکیل م تش
هرچنــد کــه ایــن روســتا از روســتاهای تاریخــی 
ــا  ــارور ب ــاد و ب ــی ســرزمینی آب ــران نیســت ول ای

ویژگیهــای منحصربــه فــرد اســت.
زمینهــای حاصلخیــز، بــا باغهــا و مراتع سرســبز، 
ــی /  ــرو کوه ــه )س ــده آرچ ــای پراکن جنگله
ارس(، گلهــا و گیاهــان زینتــی و دارویــی، 
ــا و  ــاری در دره ه ــراوان ج ــاران ف ــمه س چش
ــن  ــف، ای ــدل و لطی ــوای معت ــتها، آب و ه دش
منطقــه همــواره مــورد توجــه ایرانگــران و 

ــت. ــوده اس ــردان ب جهانگ
ــی  ــوان ترک ــردم گری ــه م ــش و لهج ــان گوی زب
خراســانی اســت، روســتاهای تــرک زبــان 

دیگــری نیــز درنزدیکــی گریــوان وجــود دارد که 
مــی تــوان بــه روســتاهای علــی گل، کاتــه ما 
غامحســین، نیســتانه، حصارحســینی، رختیــان، 
قاپــاق، درتــوم، امــام وردی و اســدلی اشــاره 

ــرد. ک

از لحــاظ اجتماعــی، فرهنگــی، مــردم ایــن 
روســتاها، مردمانــی مذهبــی، خونگــرم و مهمان 
نــواز و غالبــا کشــاورز و دامدارنــد امــا در بخــش 
کشــاورزی بیشــتر آنــان بــه باغــداری مشــغولند.

معروفتریــن صنایــع دســتی ایــن روســتا قالیبافی 
اســت کــه بدلیــل عــدم حمایــت رونــق چندانــی 

نــدارد.
گریــوان منطقــه ای ییاقــی و خــوش آب و هــوا 
ــواز آن در هــر چهــار  ســت کــه مناظــر چشــم ن
فصــل نمایــی از بهشــت را درذهن انســان تداعی 
مــی کنــد. ایــن روســتا زمســتانی نســبتا ســرد با 
ــدل و  ــتانی معت ــرف، تابس ــنگین ب ــهای س بارش

ــم دارد. ــزی مای پائی
ــای  ــمه ه ــراوان، چش ــوی ف ــای ج ــارش ه ب
ــا  ــده ت ــث ش ــاد باع ــبتا زی ــاع نس ــیار و ارتف بس
ــان  ــا درخت ــبز ب ــه ای سرس ــه منظق ــوان ب گری
باغــی انبــوه و گنــدم زارهــای طایــی و صیفــی 

ــود. ــل ش ــگ تبدی ــات رنگارن ج
ــتا در  ــن روس ــاورزی ای ــای کش ــن ه ــر زمی اکث
شــیبی کــم دامنــه قــرار گرفتــه انــد و بــه همین 
دلیــل معیشــت از طریــق باغــداری، تفــوق 
ــع معیشــتی در  ــه ســایر مناب بیشــتری نســبت ب

روســتا دارد.
ــاخه  ــواج ش ــرکات م ــدم و ح ــای گن ــزارع زیب م
هــای باغــات سرســبز، شــیفتگان طبیعــت گــرا 

ــد. ــه خــود مــی طلب را ب

lزیبائیهای طبیعی و خدادادی
آثــار تاریخــی، طبیعــی و زیبائیهــای خــدادادی در 
ــل جــذب توریســم  ــروز یکــی ازعوام ــان ام جه
بــوده و ایــن مقولــه دارای زمینــه وســیع و متنــوع 
ــار و  ــه آث ــا ب ــایع تنه ــاف پندارش ــت و برخ اس
ابنیــه تاریخــی محــدود نمی شــود زیــرا برمبنای 
ــای  ــر، هرفض ــان معاص ــوع انس ــای متن نیازه
ــگ  ــه نشــانگر تبلوراندیشــه و فرهن ــی ک متفاوت
ــه  ــد، برخوردارازجاذب ــوم باش ــا ق ــت ی ــک مل ی

تلقــی مــی شــود.
ــای تفریحــی  ــت ه ــن اســاس، شــاید فعالی برای
ماننــد دیــدار از مناظــر طبیعــی کــه ازفضاهــای 
ــوی  ــای ق ــه ه ــد جاذب ــیارمتنوع برخوردارن بس

ــند. ــته باش ــن داش ــرای نســل نوی ــری ب ت
ــم  ــوه ک ــته ک ــه رش ــوان در میان ــتای گری روس
ــالوک و در دره  ــد س ــوه بلن ــی  و ک ــاع گین ارتف
ــالوک  ــل س ــت. قل ــده اس ــع ش ــا واق ــا صف ای ب
ــتای  ــن روس ــی ای ــوب غرب ــر درجن و آق جانق
ــا  ــا بســیار زیب ــد و دارای چشــم اندازه ــرار دارن ق
ــوع  ــی متن ــش گیاه ــا پوش ــر ب ــی بک ــا طبیعت ب
ــمت  ــا ازس ــه ه ــن قل ــه ای ــود ب ــتند. صع هس
ــوازی را در  ــم ن ــر چش ــوان مناظ ــتای گری روس
ــرا  ــت گ ــت طبیع ــر توریس ــدگان ه ــر دی براب
ــد  ــی توان ــه م ــد ک ــی ده ــرار م ــورد ق و کوهن
ــه  ــن منطق ــه ای ــفر ب ــرات س ــن خاط از زیباتری

ــود. ــوب ش محس
اســاس جــذب نوریســم وجــود تنــوع جاذبــه هــا 
ــا درنظرگرقتــن اینکــه  در یــک اقلیــم اســت و ب
ــه  ــا جهانگــردی، یــک مقول صنعــت توریســم ی
ــد  ــناخت آن، بای ــت ش ــت جه ــدی اس ــد بع چن

ــگری ــده گردش پرون
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ــت. ــی را در نظرگرف ــاد مختلف ابع
ازمیــان ویژگــی های طبیعــی در جذب توریســم، 
ســه عنصــر آب و هــوا، ناهمــواری ها و پوشــش 
گیاهــی دارای اهمیــت زیادی هســتند کــه ازاین 
ــواری  ــگ، ناهم ــی رنگارن ــش گیاه ــر، پوش نظ
هــای کوناگــون و آب و هوای مســاعد روســتای 
گریــوان، چشــم اندازهــای زیبایــی را پدیــد اورده 
اســت کــه ازعجــاب طبیعــت و صنعت توریســم 

روســتایی محســوب مــی شــود.
ــارهای  ــمه س ــا و چش ــم اندازه ــی ازچش بخش
موجــود درقلــل ســالوک شــامل: دره هــای 
کنــدزو هنــگ گــران بــی نمــدی طبیعــت ســیاه 
خانــه و آق داغ جــرف روخانــه زو سرچشــمه 
چشــمه هــای بــزرگ و کوچــک درمنطقه اســت 
کــه ســاالنه بســیاری ازگردشــگران طبیعــت گرا 

ــد. ــه خــود جــذب مــی کن را ب
ــای  ــوه ه ــن جل ــگفت انگیزتری ــن مناظرش ای
طبیعــی و تفرجگاهــی را درگســتره وســیعی 
ــن  ــه از ای ــانی ک ــگران و کس ــار گردش دراختی

ــذارد. ــی گ ــد، م ــی کنن ــدن م ــتا دی روس
هریــک ار ایــن تفرجــاگاه هــا در فصــول  
مختلــف مــی توانــد مأمــن و پناهگاه خســتگانی  
ــدای  ــر و ص ــی و س ــه از دود و آلودگ ــد ک باش

ــد. ــده ان ــان آم ــه فغ ــهرها ب ــل ش داخ

lمحلــی بــرای تفــرج مشــتاقان 
طبیعــت

مهمتریــن چشــمه منطقــه بــه سرچشــمه  باش 
ــی  ــوب غرب ــه درجن ــت ک ــوم اس ــوالق  موس ب
ــرار دارد  ــالوگ ق ــه شــرقی س ــوان و در دامن گری
کــه میــزان آب دهــی )دبــی( آن 300 متــر 

ــت. ــه اس ــب درثانی مکع
آب ایــن چشــمه کــه از دل روســتای گریــوان و 
ــیار  ــود بس ــی ش ــراف آن روان م ــتاهای اط روس
گواراســت. درختــان آرچــه/ ارس کهنســال و 
ــال  ــش از 500 س ــی بی ــی باقدمت ــیار قدیم بس
ــد؛  ــته ان ــد برافراش ــمه ق ــن چش ــراف ای دراط
اینجــا کــه درگذشــته محــل ییــاق حکمرانــان 
ــرج  ــرای تف ــی ب ــروز محل ــوده، ام ــورد ب بجن

ــت. ــت اس ــتاقان طبیع مش
گریــوان منطقــه ای ییاقــی و خــوش آب و هــوا 

ســت کــه مناظــر چشــم نــواز آن در هــر چهار 
فصــل نمایی از بهشــت را درذهن انســان 
تداعــی مــی کنــد. این روســتا زمســتانی 
ــنگین  ــهای س ــا بارش ــرد ب ــبتا س نس
ــزی  ــدل و پائی ــتانی معت ــرف، تابس ب

مایــم دارد.سرچشــمه گریــوان 
ــمه  ــن چش ــرآب تری ــی از پ یک
ــت  ــورد اس ــه بجن ــای منطق ه
ــا  ــوی ه ــیله ج ــه آب آن بوس ک

و آبــراه هــا، میــان کشــاورزان 
تقســیم مــی شــود و ایــن 

ــده  ــب ش ــر موج ام
ــردم  ــا م اســت ت

ــتا  ــن روس ای
بتواننــد 

محصــوالت زراعــی و باغــی زیــادی را بــه 
بازارهــای اســتانهای خراســان شــمالی، رضــوی 
ــور  ــتانهای کش ــر اس ــن دیگ ــی و همچی و جنوب

ــد. ــه کنن عرض
با ایجــاد امکانات رفاهی و توریســتی درسرچشــمه 
ــه  ــز را ب ــوان ایــن مــکان دل انگی ــوان مــی ت گری

اســتراحتگاهی بــرای گردشــگران تبدیــل کرد.
ــارهای  ــمه س ــارها و چش ــود آبش ــن وج همچنی
ــراز  ــر ف ــه و ب ــراوان دردامن ــزرگ ف کوچــک و ب
کــوه هــای جنوبــی گریــوان و درارتفاعــات 
ســالوک، آق جانقــر، کندذو، ســیاه خانــه و آق داغ 
ــکوه و  ــه را ش ــن منطق ــار در ای ــل به و... و. فص

ــر بخشــیده اســت. ــی دیگ عظمت
رشــته کوههــای ســالوک کــه اخیــرا بــه عنــوان 
پــارک ملــی نامگــذاری شــده با وســعت هشــت 
ــه  ــان آرچ ــیده از درخت ــار پوش ــزار 132 هکت ه
ارس چنــد صــد ســاله و بوتــه هــا و پوشــش گیاهــی 
بــا گلهای الوان و بســیار معطــر، و دیگــر مناظر گیاهی- 
مرتعــی، یکــی از غنــی تریــن و مراتــع مشــجر منطقه 
محســوب می شــود کــه درخراســان شــمالی منحصر 

بــه فــرد اســت.
ــوب  ــز در جن ــالوک نی ــده س ــت ش ــه حفاظ منطق
گریــوان بــا مســاحتی بیــش از 16 هــزار هکتــار قــرار 

ــه اســت. گرفت
دردامنــه هــای شــمالی ایــن منطقــه که مشــرف 
بــه منطقــه گریــوان اســت چشــمه هــای بزرگ 
ــگران  ــه گردش ــود دارد ک ــی وج ــک پرآب و کوچ
طالــب کوهســتان را بــه خــود دعــوت مــی کند.
ــداران دام  ــه دام ــتا ک ــراف روس ــاي اط ــوه ه ک
هــاي خــود را بــراي چــرا بــه ایــن مناطــق مــي برند 
در فصولــي از ســال مــورد حمایت و قــرق جنگلبانان 

اســت کــه از ورود دام بــه آن جلوگیــري مــي کننــد.
ــی  ــامي ترک ــه دره اس ــه دره ب ــا ک ــوه ه ــن ک درای
ــای  ــمه ه ــا چش ــر آنه ــد و دراکث ــي دارن مختلف
فراوانــی وجــود دارد، در فصــل بهــار و تابســتان 
بسیارتماشــایي اســت و کلکســیونی غنــی از اوج 

ــت. ــی اس ــش گیاه ــا و پوش ــکوه رنگه ش
همچنیــن غــار 

ــوب  ــوان و جن ــان ســالوک، درغــرب گری گمنام
روســتاي رختیــان از جاذبــه خاصــي بــراي 

ــت. ــوردار اس ــوردان برخ کوهن

lناشناخته های گردشگری 
 روســتای کاســتان بــا طبیعتی زیبــا و بکــر و دارا 
بــودن جنــگل هــای انبــوه، آبشــارها و غارهــای 
طبیعــی از جملــه مناطــق گردشــگری خراســان 

شــمالی محســوب مــی شــود. 
ــزار  ــدود ه ــی ح ــا جمعیت ــتان ب ــتای کاس روس
ــز  ــخانه مرک ــهر آش ــری ش ــر در 50 کیلومت نف
ــا  ــده و ب ــع ش ــملقان واق ــه و س ــتان مان شهرس
ــان  ــر، آنچن ــا و بک ــی زیب ــتن طبیعت ــود داش وج
ــناخته  ــگران ش ــرای گردش ــاید ب ــد و ش ــه بای ک

ــت. ــده نیس ش

وجود دره ها و کوه های 
مرتفع، جنگلهای انبوه، 

رودخانه های خروشان، 
آبشار زیبا، غارهای 

فراوان، اماکن تاریخی 
و ...این روستا را به یکی 
از روستاهای دیدنی و 
منحصر به فرد خراسان 

شمالی تبدیل کرده 
است|

ــن  ــدن ای ــور مان ــبب مهج ــه س ــه ک ــا آنچ ام
روســتای زیبــا شــده، نبود راه دسترســی مناســب 
در بخشــی از مســیر حرکــت به ســمت این روســتا 
ــم شــروع طــرح بهســازی و  ــی رق اســت کــه عل
ــوز 16  ــش، هن آســفالت از حــدود شــش ســال پی
کیلومتــر فاصلــه بیــن روســتای زرد تــا این روســتا 

آســفالت نشــده اســت.
البتــه بهســازی انجــام شــده در ایــن مســیر و اتمام 
پل هــای آن امــکان تــردد در این محور را تســهیل 
ــی  ــود خاک ــا وج ــر ب ــال حاض ــرده و در ح ک
ــبی  ــا مناس ــی تقریب ــودن، راه دسترس ب

ــود. ــی ش ــوب م محس
اصــاح جــاده روســتای کاســتان 
خیــل  تــا  شــده  ســبب 
گردشــگرانی کــه پیــش 
ــن  از ای

ــن  ــه ای ــفر ب ــد س ــب، قی ــل راه نامناس ــه دلی ب
روســتا را مــی زدنــد، در فصــول بهــار و تابســتان 
کولــه بــار ســفر بســته و جســم و جــان خــود را 
ــاالن و  ــمه س ــر چش ــت بک ــکای طبیع ــه خن ب

ــپارند. ــاخ بس ــولی قب ــدان و س زوی جن

lدیدنی های طبیعی کاستان 
ــه زوی  ــوم ب ــع در دره موس ــای واق ــار زیب آبش
جنــدان از جملــه آبشــارهای زیبــای شهرســتان 
ــه از  ــود ک ــی ش ــوب م ــملقان محس ــه و س مان
ــا دارا  ــی شــود و ب ــود ســرازیر م ــه قورخ کوهپای
ــه  ــق لول ــی، از طری ــوارا و معدن ــی  گ ــودن آب ب
ــن  ــی روســتا را تامی ــاز اهال ــورد نی کشــی، آب م

ــد. ــی کن م
ــی،  ــردوی وحش ــان گ ــواع درخت ــن دره ان در ای
داغداغــان، عرعــر، ســرخه ولیــک و ســیاه 
ولیــک، افــرا و ... ســر بــه فلــک کشــیده انــد و در 
برخــی قســمت هــا بــا رســیدن سرشــاخه هــا به 
ــر  ــی ب ــل هــای ســبز بســیار زیبای یکدیگــر تون
فــراز راه باریکــی کــه تنهــا بــا پــای پیــاده امکان 

ــد. ــود آورده ان ــت، بوج ــردد در آن اس ت
همچنیــن در این روســتا غارهــای طبیعی زیبایی 
از جمله ســولی قباخ و آرمادلــو و غارهــای زوی جندان 
وجــود دارد و جالــب آنکــه بر اســاس گفته اهالــی این 
ــه برخــی از  ــروزی ب ــای انســانی ام ــوز پ ــتا هن روس
غارهــای موجــود در ایــن روســتا نیز نرســیده اســت.

چشــمه های این روســتا افســونگران واقعی هســتند، 
افســونگرانی که ســبب مــی شــوند اگر گردشــگری 
تنهــا یــک بــار در کنــار این چشــمه ســاران بنشــیند، 
ــا وجــود مشــکات راه دسترســی  شــیفته شــود و ب

بارهــای دیگــر نیز بــه ایــن روســتا بازگــردد.
چشــمه های دره زوی  جنــدان، کهنــه  قلعــه، ســولی 
ــزار،  ــارآق م ــارترنولی، س ــمه، س ــان  چش ــاخ، خ  قب
آق ســو، اورتــه بــرن، حســن بــک، اورنچــه چشــمه، 
رمضان چشــمه، کورچشــمه و ... از جمله این چشــمه 
هــا محســوب مــی شــوند کــه هــر گردشــگری را 

مجــذوب خــود مــی کنــد.
همچنین مرقــد امامــزاده هــادی)ع( از نــوادگان 
ــتا از  ــن روس ــم)ع( در ای ــی کاظ ــام موس ام
ــه و  ــگاه هــای شــاخص شهرســتان مان زیارت
ــز  ــتا نی ــن روس ــی ای ــت و اهال ــملقان اس س
روایــات فراوانــی از کرامــات و معجــزات 

ــد. ــزاده دارن ــن امام ای

ــگری ــده گردش پرون

تهیه شده در سرپرستی استان خراسان شمالی
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سرزمینی که قلب عاشقان در آن می تپد

خوزستـــــان

اســتان خوزســتان بــا مســاحت 64 هــزار و 57 کیلومتــر مربــع در جنوب غربــی ایــران در جوار خلیــج فــارس و ارونــدرود قــرار دارد و مرکز اســتخراج نفت ایران است.خوزســتان از شــمال به اســتان لرســتان، از شــمال شــرقی 
بــه اســتان اصفهــان، از شــمال شــرقی و شــرق بــه اســتان چهار محــال و بختیــاری، از شــمال غربــی به اســتان ایــام، از شــرق و جنوب شــرقی بــه اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد، از جنوب به خلیــج فــارس، و از غــرب به 

کشــور عــراق محــدود می شــود. این اســتان بــا جمعّیــت چهــار میلیــون و 274 هــزار و 979 نفــر دارای 866 هــزار و 913 خانوار اســت.

ــی  ــت؛ دنیای ــری اس ــرزمین دیگ ــتان س خوزس
متفــاوت همــراه بــا ویژگیهــا و تنوعــات خــاص، 
ســرزمین نجابتهــا بــا آفتابــی داغ و ســوزان کــه 
ــت  ــا، صمیمی ــاء صف ــات، منش ــش حی گرمابخ
هاســت.  جنوبــی  و  جنــوب  خونگرمــی  و 
ــد  ــاز مه ــتان« از دیرب ــا »شکرس ــتان ی خوزس
قابلیتهــای  و  بــوده  فرهنــگ  و  تمــدن 
کــه  داشــته  زمینــه  ایــن  در  سرشــاری 
ــت. ــن مدعاس ــر ای ــی ب ــواه صادق ــخ، گ تاری
ــی  ــتان های ــه اس ــتان از جمل ــتان خوزس اس
اســت کــه بــا وجــود گرمــای شــدید در 
ــرایط آب و  ــورداری از ش ــا برخ ــتان و ب تابس
ــی  ــل در مابق ــار فص ــادل و چه ــی متع هوای
ــرای  ــی ب ــت مطلوب ــال از موقعی ــای س ماهه
اســت. برخــوردار  گردشــگری  توســعه 
خوزســتان بــا دو فــرودگاه بیــن الملــی اهــواز 
ــهر و  ــی ماهش ــرودگاه داخل ــادان و دو ف و آب
ــری،  ــن سراس ــورداری از راه آه ــول، برخ دزف
برخــورداری از پنــج بنــدر امــام خمینــی، 
ــان  ــهر و هندیج ــادان، ماهش ــهر، آب خرمش
و برخــورداری از راههــای ارتباطــی بــا 
اســتان هــای کهگلویــه وبویــر احمــد، 
بوشــهر، چهارمحــال بختیــاری، ایــام و 
ــاخص  ــای ش ــتان ه ــه اس ــتان از جمل لرس

و مســتعد محســوب مــی شــود.
مهــم  هــای  رودخانــه  بــودن  جــاری 
کارون، دز، کرخــه، جراحــی و شــاور در 
هــای  جنــگل  وجــود  اســتان،  سراســر 
ــاالب  ــورداری از ت ــیری، برخ ــه گرمس نیم
هــای دایمــی و فصلــی همچــون شادگان، 
ناصــری،  بنــدون،  میانگــران،  بامــدژ، 
و  هورالعظیــم  حســن،  عــرب  نیشــکر، 
ــرای ســرمایه گــذاری در  فرصــت دیگــری ب

خوزســتان محســوب مــی شــود.

lتفریح در کنار رودخانه کارون
تنــوع فرهنگــی قومــی و ســکونت اقلیــت هــای 
ــت خوزســتان  ــت جمعی ــی در جــوار اکثری مذهب
ــا خوزســتان  کــه شــیعه هســتند باعــث شــده ت
بــه کلکثیونی بــرای همــه اقشــار ســاکن در یک 

ــل شــود. ــه تبدی جامع

lقصر حمیدیه
قصــر حمیدیــه یکــی از مهمتریــن آثــار تاریخــی 
حمیدیــه بــه شــمار مــی رود کــه نــوروز امســال 
بــرای اولیــن بــار بــه مهمانــان و بازدیدکننــدگان 

معرفــی مــی شــود.

حمیدیه با مضیف های 
عربی، نمایشگاه صنایع 

دستی و برنامه های 
متنوع دیگر در جشنواره 

نوروزی سال ۹۴ به 
استقبال مهمانان نوروزی 

رفت|

قصــر حمیدیــه کــه در ســنوات اخیــر بــا اهمال 
ــود،  ــرو ب ــادی روب ــیار زی ــی بس ــی توجه و ب
ــان  ــه مهمان ــار ب ــتین ب ــرای نخس ــال ب امس
ــهر  ــن ش ــه از ای ــور ک ــان ن ــوروزی و راهی ن
بازدیــد مــی کننــد معرفــی شــد. شــهر 
ــای  ــه ه ــتن جاذب ــر داش ــاوه ب ــه ع حمیدی
تاریخــی و معنــوی بــه جــا مانــده از دوران 
هشــت ســال دفــاع مقــدس، از جاذبــه 
جنــگل  همچــون  نیــز،  طبیعــی  هــای 
و  شیشــه  گل  بــاغ  خســرج،  گمبوعــه، 
بــاغ گل حمیدیــه برخــوردار اســت کــه 

ــرای  ــز ب ــک خاطــره دل انگی ــد ی ــی توان م
مســافر ایجــاد کنــد.

lشلمچه میزبان عاشقان دیار
ــو  ــال ملم ــوروز امس ــای ن ــلمچه روزه ش
آغازیــن  در  کــه  بــود   عاشــقانی  از 
یــن  ا بــه  دل  جدیــد،  روزهــای ســال 
بیابــان هــای بــی آب و علــف ســپرده 
و  رزمنــدگان  خاطــر  و  یــاد  تــا  نــد  ا
ر  قتــدا ا کــه  کننــد  زنــده  را  شــهیدانی 
و آرامــش امــروز خودمــان را مدیــون 
هســتیم.  آنهــا  یثــار  ا و  جانفشــانی 
از  عاشــقانه  نجواهایــی  روزهــا  ایــن 
ســوی مــادران، همســران، خواهــران، 
بــرادران و همرزمــان شــهدا در یــادآوری 
ــد  ــی رس ــوش م ــه گ ــهدا ب ــرات ش خاط
ــا  ــن ب ینچنی ــر ا ــای دیگ ــچ ج ــه در هی ک
این  ســوز و گــداز شــنیده نمــی شــوند.
اســتان  گردشــگری  جاذبــه  مهمتریــن 
ــی  ــت. جای ــه اس ــرای همیش ــتان ب خوزس
نــان  کــه خــون هــای بســیاری از جوا
ایــن مــرز و بــوم بــه زمیــن ریختــه 
ــب  ــران در قال ی ــردم ا ــی از م ــت. برخ اس
کاروان هــای راهیــان نــور و خــودروی 
ــح  ــال ترجی ــر س ــل ه ــخصی مث ــای ش ه
دادنــد ســال خــود را در کنــار شــهدای 
ــتان  ــی اس ــق عملیات ــدس و مناط ــاع مق دف

کننــد. تحویــل  خوزســتان 
ــلمچه  ــی ش ــق عملیات ــام مناط ــن تم در بی
ــلمچه  ــی وارد ش ــت. وقت ــری اس ــز دیگ چی
ــه  ــد ک ــاس را داری ــن احس ــوید ای ــی ش م
ــت  ــدس اس ــدری مق ــه ق ــلمچه ب ــاک ش خ
ــر  ــر آن خــاک را ب ــادن ب ــا نه ــی پ ــه حت ک
ــناخت  ــرای ش ــد. ب ــی بینی ــاح نم ــود مب خ

پــس  بشناســید  را  بایــد شــلمچه  خــود 
هنگاهــی کــه مــی خواهیــد بــه ایــن 
ــو و  ــا وض ــوید، ب ــدس وارد ش ــکان مق م

بــدون کفــش وارد شــوید.
زنیــد  مــی  قــدم  شــلمچه  در  وقتــی 
حســی از غــرور و دلتنگــی بــه انســان 
ینکــه  ا ز  ا غــرور  دهــد.  مــی  دســت 
خودمــان  جنــس  از  نانــی  جوا زمانــی 
بــرای وجــب بــه وجــب خــاک ایــن 
لشــکر  از  و  ایســتادند  نــه  مردا کشــور 
تــرس  اندکــی  دشــمن  مســلح  ســرپا 
ه ندادنــد و دلتنگــی  بــه دل خویــش را
و  پــاک  نــان  جوا ایــن  پرکشــیدن  از 
نقــاب بــه وجــود آنهــا  مومــن کــه ا
ــاک  ــش پ ز نق ــورمان ا ــود و کش ــوش ب خ
آنهــا محــروم مــی شــد. امســال نیــز 
تحویــل  لحظــه  در  ســال  هــر  ماننــد 
ســال بســیاری از مــردم ایــران ترجیــح 
دادنــد، نــاب تریــن لحظــه هــر ســال را 
نــه در منــزل کــه در مناطــق عملیاتــی و 
ــدس  ــاع مق ــال دف ــهدای هشــت س ــار ش کن
ــق  ــن مناط ــور در ای ــاید حض ــا ش ــند ت باش
ــاک  ــوان پ ــه خ ــب آن ب ــه وج ــب ب ــه وج ک
ــامی  ــران اس ــی ای ــن و انقاب ــان موم جوان
ــه زندگــی یــک ســاله آنهــا  آغشــته اســت ب

ــد. ــت ده برک
حضــور مــادران شــهدان از سراســر کشــور 
ــلمچه داده  ــه ش ــی ب ــال عجیب ــن و ح حس
بــود. در گوشــه گوشــه ایــن ســرزمین 
ــو مــی کــرد،  عاشــقانه، مــادری خــاک را ب
مــادری دســت بــه دعــا بــود، مــادری 
بــه  را  نالــه مــی کــرد، مــادری عیــد 
فرزنــد شــهیدش تبریــک مــی گفــت و 
ــدش  ــای فرزن ــای زیب ــم ه ــادری از چش م

ــگری ــده گردش پرون

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 105 |  شماره 2 |  5 اردیبهشت 94 

ــال  ــت س ــا گذش ــوز ب ــه هن ــت ک ــی گف م
ــمهای  ــدش آن چش ــهادت فرزن ــا از ش ه

ــد. ــی زن ــش م ــش را آت ــا دل زیب
بــا وجــود اینکــه امســال، لحظــه تحویــل 
ــاید  ــود و ش ــب ب ــای ش ــه ه ــال در نیم س
در  کمــی  جمعیــت  رفــت  مــی  انتظــار 
عملیاتــی  مناطــق  در  شــرایطی  چنیــن 
ــی هــای  ــی برخــاف تصــور خیل باشــند ول
ترجیــح ســال خــود را در کنــار شــهدا 
باشــند و تاریکــی شــب و روشــنایی روز 
ظاهــرا در نیــت و احســاس آنهــا خللــی 

ایجــاد نمــی کــرد.
فرزنــدان شــهدا هــم بودنــد و امســال 
ســفره  خــود  شــهید  پــدران  یــاد  بــه 
هفــت ســین خــود را بــا یــاد حضــور 
ــل  ــال تحوی ــه س ــگام لحظ ــان هن پدرانش
را در حــد بضاعــت و تــوان و امکاناتــی 
ــین  ــت س ــفره هف ــد س ــتند، همانن ــه داش ک
ــگام  ــی و هن ــق عملیات ــدگان در مناط رزمن

جنــگ چیــده بودنــد.
ــال  ــه س ــگام لحظ ــران هن ی ــدگان ا رزمن
امــکان خــروج  ینکــه  ا تحویــل بــرای 
یــا  نداشــتند  را  عملیاتــی  مناطــق  از 
بودنــد ســفره  ینکــه درگیــر عملیــات  ا
ــد،  نن ــایلی ما ــا وس ــود را ب ــین خ ــت س هف
ســربند، ســنگ، میــن سوســکی، میــن 
ــیم  ــن، س ــیم چی ــه، س ــیم تل ــبدی، س س
ــوزن  ــار ، س ــی چه ــرنیزه، س ر، س ــاردا خ
ــش  . آرای . ــمبه و. ــیمینوف، س ــلحه، س اس
ســنت  کار  ایــن  بــا  تــا  کردنــد  مــی 

ــد. ــا بیاورن ــه ج ــوروز را ب ــنه ن حس
آن  توصیــف  در  رزمنــدگان  از  یکــی 
بــا  ینکــه  ا ز  ا بعــد  گویــد:  مــی  یــام  ا
ســین  هفــت  ســفره  بدبختــی  ر  هــزا
لحظــه ســال  و  مــی کردیــم  را جــور 
رســید،  ســکوت  مــی  فــرا  تحویــل 
ــام  ــت، تم ــی گرف ــرا م ــنگر را ف ــه س ک
شــوخی هــا و شــیطنت هــای ســاعتی 
ــگ  ــمهای دلتن ــه چش ــش را ب ــش جای پی
ــی  ــدری م ــادر و پ ــه ای کوچــک و م خان

داد کــه امســال هــم تنهــا بودنــد.
لقلــوب کــه زیــر لــب هــا  یــا مقلــب ا
ــلیک  ــدای ش ــد، ص ــی ش ــداز م ن ــن ا طنی
مــی  ا  ر یــد  جد ل  ســا یــد  نو ی  تیــر
ه  خنــد و  د  بــو ســی  بو ه  یــد د و  د  ا د
س  ســکنا ا ن  آ بــا  نــه   . ی عیــد و 
ــس  ــا عک ب ــه  بلک ه  د ر ــو نخ ــا  ت ی  ــا ه
ــا  ی و  ا  ــر ه ــا ز ی بند  ــر د و س ــو ب م  ــا م ا
ها  ز با ســر یــد  جد ل  ســا  . لفضــل ا بو ا
ی  ه ا ــد ین آ ــه  ب د  ــر ب ــی  د م ــو ــا خ ب ا  ر
میــد  ا ز  ا پــر  و  ین  شــیر مــا  ا مبهــم 
ق  تــا ا ا  ر ســنگر  و  ی  ز و پیــر بــه 
و  کــرد  مــی  پــدری  خانــه  چــک  کو
ــت  ــی گذاش ــا م ، تنه ــان را ــم تنهاییش زخ
ــس  ز ب ــد ا ــا کمــی »درد« اســتراحت کن ت
ــی  ــت نم ــر روز غیب ــود و ه ــر ب ــه حاض ک

ــرد. ک

نماز خوان و دعا کردن 
و گوش دادن به پیام 

نوروزی مقام معظم 
رهبری از برنامه های 
مشترک همه افرادی 

بود که در دل شب در 
مناطق عملیاتی حضور 

یافته بودند|

بــا  کــه  یــی  ها ده  نــوا خا حضــور 
ــق  ــن مناط ی ــه ا ــخصی ب ــای ش خودروه
یــرا  لــب بــود ز مــده بودنــد نیــز جا آ

ا در  بچــه هــای کــم و ســال خــود ر
ر  نتظــا ا در  و  نــده  با ا خو خــود  ر  کنــا

بودنــد.  ســال  تحویــل  لحظــه 

ــام  ــا ن ــین ب ــت س ــفره هف lس
حضــرت زهــرا)س(

یــن مناطــق  دی کــه در ا فــرا غلــب ا ا
ســین  هفــت  ســفره  شــتند  دا حضــور 
)س(  ا بــا نــام حضــرت زهــرا خــود ر
فاطمیــه  م  یــا ا در  حضــور  علــت  بــه 
معنویــت  تــا  بودنــد  کــرده  تزئیــن 
ز  ا تــر  ر  بــا پــر  مســال  ا نهــا  آ ســفره 

باشــد. همیشــه 
در  نیــز  شــهید  در  مــا یــک  همچنیــن 
شــلمچه  در  پســرم  گفــت:  شــلمچه 
ــه  ینک ــود ا ــا وج ــت و ب س ــده ا ــود ش مفق
تــی بــا  ســفر بــه همــه مناطــق عملیا
چــون  ا  ر شــلمچه  ولــی  اســت  صفــا 
اســت  شــده  مفقــود  نجــا  آ در  پســرم 
جنــگ  ئــل  ا و ا رم.  ا د دوســت  بیشــتر 
ــرش  ــه آخ م ــد و نا ــهید ش ــه ش ــود ک ب
ســن  ســال   33 وقتــی  شــلمچه  ز  ا
ید  رســال شــد. شــا یمــان ا شــت برا دا
در همیــن گوشــه هــا نشســته بــود و 

نوشــت. مــی  مــه  نا یمــان  برا
ــاک  : پ ــرد ن ک ــوا در شــهید عن ــا ــن م ی ا
ــه  ــرم ب ز پس ــه ا ــت ک س ــزی ا ــا چی تنه
40 نفــر بودنــد  دســتم رســید. حــدود 
ــن  ی ــدند. ا ــر ش الث ــود ا ــه مفق ــه هم ک
ینجــا  ا بــه  کــه  اســت  ر  بــا دومیــن 
شــلمچه  در  پســرم  چــون  یــم  آ مــی 
ز  بــا ه  هیچــگا و  اســت  شــده  شــهید 
ینجــا  ا رم  ا د دوســت  گــردد،  نمــی 
رد  ــدا ــر ن ــودم قب ــر خ ــون پس ــم. چ ی بیا
تــه دل  ز  ا بــروم و  کــه ســر قبــرش 
ــه در  ــه ای ک ــای الل ــم. گله ــه کن گری
نه  نشــا رویــد  مــی  ینجــا  ا نهــای  با بیا

ســت. ا و  ا
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رد نخستین های آثار تاریخی در زنجان

زنجـــــــان

دســت روی هــر نقطــه اســتان زنجــان کــه بگذاریــد یــا بــا اثــری تارخــی مواجــه می شــوید یا بــا اثــری طبیعــی و بکر. بــه طوریکــه 5 اثــر تاریخــی که جــزو ترین هــا و نخســتین هــا در میــان آثــار تاریخــی اســت در این 
اســتان قــرار گرفتــه و روســتاهای دیدنی بســیاری در این اســتان قابل مشــاهده اســت.

ــه  ــتای نمون ــن، روس ــتای خویی lروس
ــگری گردش

ــتان ایجــرود  ــع در شهرس ــن واق ــتای خویی روس
ــتاهایی  ــه روس ــان، از جمل ــتان زنج ــع اس از تواب
اســت کــه بــه دلیــل برخــورداری از جاذبــه هــای 
ــه  ــتای نمون ــوان روس ــه عن ــی ب ــی طبیع تاریخ

ــده اســت. ــناخته ش گردشــگری ش
روســتای خوئیــن، محصــور در بیــن کوههاســت 
ــای داده  ــار ارزشــمند تاریخــی را ج ــود آث و در خ
اســت آثــاری کــه هریــک بــه تنهایــی روایتگــر 
ــته  ــمند گذش ــن و ارزش ــخ که ــه ای از تاری گوش
ــده شــهری در دل  ــان دژمن ــن می هســتند، در ای
کــوه و در زیــر روســتای خوئیــن امــروزی اســت 
ــتادگی  ــوغ و ایس ــتعداد و نب ــت از اس ــه حکای ک

ــوم دارد. ــرز و ب ــن م گذشــتگان ای
دارالمومنیــن نــام دیگــر خوئیــن بــود زیــرا 
ــوده وعلمــا  ــم وفضیلــت ب مردمــان آن اهــل عل
را تکریــم مــی کردنــد در یــک زمــان 350 
ــن درآن  ــه خوئی ــوزه علمی ــته، ح ــی داش روحان
ــع  ــته ودرآن موق ــزائی داش ــهرت بس ــان ش زم
هفــت مجتهــد مســلم در خوئیــن زندگــی مــی 

ــد. ــرده ان ک
خوئینــی هــا ادب دوســت وشــاعر پروربــوده انــد 
از آن جملــه مــی تــوان مــا آقــا وفائــی مولــف 
ــحق  ــف آل اس ــینی ومایوس ــام حس ــاب قی کت
ــی  ــد عل ــیخ محم ــعر و ش ــوان ش ــب دی صاح
متخلــص بــه ســرباز در شــعرهایش اســت 
همچنیــن مشــهدی حســن حســین لوئــی 

ــرد. ــام ب ــن آذری را ن ــمس الدی ــای ش وآق
ــجد  ــت  مس ــان هش ــک زم ــتا در ی ــن روس ای
فعــال داشــته کــه اولیــن مســجد خوئیــن 
ــر  ــال حاض ــده ودرح ــا گردی ــی دره بن در ارگ
خاصــی  رونــق  از  آن  قداســت  نیزبخاطــر 

برخورداراســت.

ــه  ــق ب ــز متعل ــتانی یاکنب ــل باس l می
ــم ــرن شش ق

ــم  ــرن شش ــه ق ــق ب ــی متعل ــای تاریخ ــن بن ای
هجــری اســت و از ســنگ وآجــر وســاروج 
وخــاک ســاخته شــده وبــه عنــوان دکل دیدبانــی 
مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفتــه اســت. گوینــد 
ازایــن کنبــز چهــار عــدد در چهــار جهــت 
جغرافیایــی روســتا قــرار داشــته کــه فقــط همین 

ــت. ــده اس ــی مان ــدد باق ــک ع ی

lدژمنده »شهر زیرزمینی«
بــه گفتــه باســتان شناســان یکــی از بزرگتریــن 
ســاخته هــای دســتی انســان در زیرزمین اســت، 
ــز  ــعت آن نی ــر ووس ــی آن 40 مت ــق تقریب عم
ــن  ــد درای ــت. گوین ــع اس ــا 4000 مترمرب تقریب
شــهر زمینــی بــزرگ کــه اطــراف آن را مغــازه ها 
احاطــه کــرده بــود، دروســط میــدان حــوض آب 
بــه شــکل لــوزی وجــود داشــته واطــراف حوض 
ــا  ــه روی آن ه ــوده ک ــوب ب ــی از چ ــت هائ تخ

ــد. ــه  بودن ــم انداخت گلی
درایــن دژ زیرزمینــی اتــاق هــای مجــزا، تاقچــه، 
تنــور واســتبل وطویلــه بــرای نگهــداری حیوانات 
وانباروچهــارراه هــای تــو درتــو درطبقــات 
مختلــف روئیــت شــده اســت. گوینــد درب 
ســنگی بزرگــی در ابعــاد 3*2 متــر  درآنجــا 
ــی  ــه روی آن نوشــته هائ ــی باشــد ک موجــود م

ــت. اس

lبازارخوئین
ــزرگ  ــراف وب ــهرهای اط ــم از ش ــای قدی درزمانه
ماننــد تبریــز وقزویــن جهــت مبادلــه کاال بــه ایــن 
روســتارفت وآمــد مــی شــده اســت. گوینــد خوئین 
دارای پنــج راســته بــازار مجزا بــوده کــه در مجموع 

200 بــاب مغــازه در خــود جــای مــی داده.

اغلــب  آن  در  کــه  هــا  بازارصبــاغ  راســته 
رنگرزهــا بــوده انــد، راســته بازارآهنگرهــا، راســته 
بازارزرگرهــا، راســته بــازار مســگرها، راســته بازار 
ــازه  ــا مغ ــن بازاره ــان ای ــد درمی ــا، گوین نجاره
ــگری- آرایش ــیٔ  ــد خیاط ــری مانن ــای دیگ ه
کفاشــی-قصابی-تعمیرات چراغ و ...وجودداشــته 

ــد.   ان
ــا  ــی ب ــل هائ ــق تون ــی ازطری ــن دژزیرزمین ای
اطــراف ارتبــاط داشــته کــه یکــی از ایــن تونــل 
هــا باعبــور اززیــر رودخانــه )چــای( بــه روســتای 

ــی شــده اســت. ــای متصــل م قمچــی ق

lآسیاب های خوئین
ــود  ــال وج ــیاب فع ــن  11 آس ــتای خوئی در روس
داشــته کــه همگــی دریــک زمــان فعــال 
ــردم  ــاز م ــورد نی ــتند آرد م ــی توانس ــوده  امانم ب
ــمت  ــن از قس ــای خوئی ــیاب ه ــانند. آس را برس
شــمال روســتا معــروف بــه کلبــر شــروع ودردره 

ــد. ــی یاب ــه م ــرخه رزان خاتم س
ــی  ــر م ــه 14 مت ــیابها ب ــی از آس ــاع بعض ارتف
رســیده اســت. در آســیابها از هــر پنــج کیلوگنــدم 
ــق  ــوان ح ــو بعن ــک کیل ــد ی ــی کردن ــه آرد م ک

ــتند. ــی داش ــه برم الزحم

lدره های خوئین
روســتای خوئیــن قدیــم دردره هائــی واقــع شــده 
بــوده کــه از جنــگل هــای انبــوه پوشــیده شــده 
ــن  ــات وحشــی بســیاری درای ــد و حیوان ــوده ان ب
ــی  ــی دره یعن ــد. ارگ ــی کردن ــی م دره هازندگ
ــگان  ــی دره زیســتگاه پلن ــا، پلنگ ــیاب ه دره آس
ــرخه رزان،  ــم، دره س ــیار قدی ــای بس ــان ه درزم
آســیه دره، خولــی دره، یامــوذی دره، چشــمه بــار 
خوئیــن که در شــعر شــعرای خــوش ذوق آمده در 
کــوه هــای شــمال شــرقی روســتا واقــع گردیــده 
وازطریــق غــازان ارخــی به ارگــی دره بــه صورت 

آبشــار ســرازیر بــود. غــازان ارخی وچشــمه بــار از 
ــوادگان  ــون ازن آثارغــازان خــان جانشــین کیخات
هوالکوخــان مغــول بــوده کــه از خوئینــی هــای 

فعلــی بعضــی بــه آن هــا منصــوب هســتند.
خوئیــن دارای آثــار تاریخــی و طبیعــی منحصــر 
ــن در  ــز( خوئی ــل )کمب ــت، می ــردی اس ــه ف ب
ــران  ــاید در کل ای ــت، ش ــر اس ــی نظی ــور ب کش
مشــابه شــهر زیرزمینــی دژمنــده چهــار یــا پنــج 

ــد. ــته باش ــود داش ــه وج نمون

13۸۵ به طور  از سال 
را در  جدی خوئین 

روستاهای  ردیف 
گردشگری  هدف 

گرچه  دادند  قرار 
نیز  از آن  پیش 

ــات متعددی  لع مطا
آنجا صورت  در 

بود| گرفته 

در  یافتــه شــده  پراکنــده  آثــار ســفالی 
حداقــل  تاریخــی  از  حکایــت  دژمنــده 
هــزار ســاله دارد، نظــر محققــان ایــن 
اســت کــه ایــن آثــار متعلــق بــه دوره 
ــی  ــر م ــه نظ ــه  ب ــت، البت ــلجوقیان اس س
رســد قدمــت تاریخــی خوئیــن بیــش از 
ــتان  ــان باس ــی کارشناس ــت، برخ ــن هاس ای
ــل  ــن حداق ــل خوئی ــد  می ــی معتقدن شناس
اســت.  ســاله   2300 تاریخــی  دارای 
ــده  ــه ش ــفالی یافت ــار س ــل آث ــراف می اط
ــخصا  ــام و مش ــل از اس ــه قب ــه ب ــت ک اس

تعلــق دارد. بــه دوره اشــکانیان 
ــی  ــه های ــن جاذب ــا چنی ــن ب ــتای خویی روس

ــگری ــده گردش پرون

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 107 |  شماره 2 |  5 اردیبهشت 94 

منتظررونــق  حــاال  خــود،  تــارک  بــر 
اســت. گردشــگری 

lگنبد ی به بلندای سلطانیه 
گنبــد ســلطانیه بــا ارتفاعــی نزدیــک بــه دو هزار 
متــر از ســطح دریــا در 36 کیلومتــری شهرســتان 
ــه چهــار کیلومتــری از جــاده  ــا فاصل زنجــان و ب
ــار  ــلطانیه و در کن ــت س ــان در دش ــن زنج قزوی

چمــن ســلطانیه واقــع شــده اســت .
در صورتــی کــه بتــوان معمــاری ایــران را بــه دو 
دوره پیــش و پــس از اســام تقســیم کــرد، تخت 

جمشــید و گنبــد ســلطانیه بــه ترتیــب برجســته 
ــوند.  ــی ش ــوب م ــی محس ــای ایران ــن بناه تری
گنبــد ســلطانیه مــوزه هنرهــای تزئینــی ایرانــی 
ــای  ــا اوج هنره ــن بن ــداث ای ــرای اح ــت و ب اس
معمــاری، کاشــی کاری، آجــر کاری، لعــاب، گــچ 
بــری و حکاکــی در اوج خــود بــه کار بــرده شــده 
ــا  ــام ت ــان اس ــه جه ــن نقط ــی تری ــد. از غرب ان
نزدیکــی قفقــاز هیــچ بنایــی بــه عظمــت گنبــد 
نیلگــون ســلطانیه در ایــران احداث نشــده اســت.
دشــت وســیع ســلطانیه کــه از دامنــه کوههــای 
شــمالی منطقــه آغــاز و تــا اولیــن رشــته 
کوههــای جنوبــی منطقــه ادامــه پیــدا مــی کند، 
تقریبــا در نقطــه مرکــزی چمــن ســلطانیه را کــه 
ــده از ابریشــم اســت،  ــرش تنی ــه ف ــد تخت همانن
ــه  در آغــوش کشــیده اســت. دشــت ســلطانیه ب
اســتناد مدارک باستانشناســی خواســتگاه استقرار 
هــای مختلفــی از هــزاره هــای پیــش از تاریــخ 
ــای  ــه ه ــمه رودخان ــت و سرچش ــد اس ــه بع ب

ــت ــر رود اس ــرود و ابه زنجان
ایــن دو رودخانــه پــس از قــدرت گرفتــن از 
آبهــای تحــت االرضــی چمــن ســلطانیه در طول 
ــه  ــود ب ــی خ ــای فرع ــاخه ه ــار ش ــیر و کن مس
نوعــی باعــث پدیــد آمــدن و قــوام اســتقرارهای 

ــد. ــی شــده ان مختلف
در خصــوص تاریخچــه شــهر ســلطانیه و گنبــد 
آن مــی خوانیــم هنگامــی کــه ارغــوان خــان - 
پســر آباقــا خــان -چهارمیــن ایخــان مغــول بــر 
ــت در  ــم گرف ــه زد، تصمی ــلطنت تکی ــه س اریک

محــل ســلطانیه فعلــی شــهری بنــا کنــد.
بدیــن رو دســتور داد » قلعــه ای کــه دور بــاروی 
آن 12هزار گام باشــد، از ســنگ تراشــیده بســازند 
» . ارغــون پــس از ســاختمان ایــن قلعــه، در 
حالــی کــه هنــوز نیمــه کاره بــود در آن مســکن 
گزیــد و بــه ســال 691 ه . ق در گذشــت و در 

ــه خــاک ســپرده شــد. همــان جاب
ــری کار  ــین وی - از پیگی ــان - جانش ــازان خ غ
ــداث  ــز و اح ــه تبری ــد و متوج ــرف ش ــدر منص پ

ــازان شــد. ــه شــنب غ محل
بنــای گنبــد ســلطانیه بــر اســاس طــرح آرامــگاه 
غــازان خــان کــه آن نیــز از بنــای آرامــگاه 
ســلطان ســنجر در)مــرو( الهــام گرفتــه، ســاخته 
شــد، بــا ایــن تفــاوت کــه پــان آرامگاه ســلطان 
ــلطانیه هشــت  ــد س ــان گنب ــع و پ ــنجر مرب س

ــی اســت. ضلع
ــور  ــه تیم ــال 786 ه. ق در حمل ــلطانیه در س س
لنــگ غــارت و چپــاول شــد و بســیاری از ابینــه 
ــد.  ــوچ کردن ــش ک ــت و مردمان ــران گش آن وی

در عهــد میــران شــاه  پســر تیمــور  ایــن شــهر 
ــاره مــورد ویرانــی قــر ار گرفــت و ســرانجام  دوب
در نتیجــه جنگــی کــه بیــن قــرا یوســف و 
فرزنــد میــران شــاه بــه نــام ابوبکــر رخ داد، 
شــهر ســلطانیه بــه کلــی موجودیــت سیاســی و 

ــت داد. ــود را از دس ــادی خ اقتص

lســلطانیه؛ نمــاد هنــر ایرانــی و 
اســامی 

عــاوه بــر کتیبــه هــای متعدد مشــتمل بــر آیات 
قرآنــی ، احادیــث نبوی و اســماء جاله و مقدســه 
ــده  ــا درج ش ــف بن ــای مختل ــش ه ــه در بخ ک
، در ســطح جــرز ایــوان هــای جنــوب شــرقی و 
ــام  ــه الی نقــوش تزیینــی ، ن ــز در الب ــی نی غرب
ــث و در  ــط ثل ــه خ ــرر ب ــور مک ــه ط ــی )ع( ب عل
ــان ،  ــر ، عثم ــر ، عم ــات ابوبک ــرد آن کلم گرداگ
ــی )ع( حســن )ع( و حســین)ع( تکــرار شــده  عل
اســت . وجــود اســامی خلفای راشــدین ، انتســاب 
ــی  ــردود م ــوی م ــه دوره صف ــوش را ب ــن نق ای

ــازند . س
ــی  ــات یک ــر تزیین ــلطانیه از نظ ــد س ــای گنب بن
ــامی  ــاری اس ــای معم ــه ه ــن نمون از موفقتری
ــف  ــل مختل ــی رود. عوام ــمار م ــه ش ــران ب ای
تزیینــی بنــای گنبــد ســلطانیه عبارتنــد از 
ــری 3-  ــات گچب ــری 2- تزیین ــات آج 1- تزیین
کتیبــه هــا 4- کاشــیکاری 5- تزیینــات رنــگ و 
نقاشــی 6- تزیینــات ســنگی 7- تزیینــات چوبی؛ 
در ایــن بنــا از، تزییــن آجــری بــه ســه صــورت: 
آجرهــای قالبــی ، آجرهــای کنــده کاری و تلفیق 

ــده اســت . ــتفاده ش ــی اس ــر و کاش آج
ــری  ــد آج ــن گنب ــزرگ تری ــلطانیه ب ــد س گنب
ــه  ــاه 1384 در کمیت ــخ 24 تیرم ــان در تاری جه
میــراث جهانــی یونســکو در شــهر دوربــان 
آفریقــای جنوبــی بــه عنــوان هفتمین اثــر تاریخی 
ایــران در فهرســت میــراث جهانی یونســکو به ثبت 
ــه لحــاظ  رســید.گنبد هشــت ضلعــی ســلطانیه ب
تزیینــات آجــرکاری، کاشــیکاری و معمــاری جــزو 

منحصــر به فردتریــن آثار دوره اســامی محســوب 
ــود. ــی ش م

lمناطق سهرورد و کرسف  
 طبیعــت بکــر و زیبــای مناطــق ســهرورد 
و کرســف  دارای جاذبــه هــای گردشــگری 
متنــوع و در عیــن حــاال ناشــنا ختــه ای هســتند 
ــوروزی   ــرای گردشــگران و مســافران ن ــه پذی ک

ــتند. هس
ــهرورد  ــای س ــت زیب ــا و طبیع ــای زیب جنگله
ــه  ــم ) ع (، منطق ــزاده قاس ــف،بقعه امام و کرس
ــی داش،  ــه ســنگی یازل ــج، کتیب باســتانی دژالری
ــه  ــار، کوچ ــای شارش ــار زیب ــوان، آبش ــه کی قلع
بــاغ، منطقــه نمونــه گردشــگری، خانــه ای 
تاریخــی شــیخ اشــراق  آثــار  ارزشــمندی 
هســتند کــه پذیــرای گردشــگران هســتند.
ــه لحــاظ زیســت  منطقــه ســهرورد و کرســف ب
ــه  ــای پارین ــتمی از دورانه ــی و اکوسیس محیط
ســنگی مــورد توجــه اقوامــی بــوده کــه وارد ایــن 
منطقــه مــی شــدند . وجــود چشــمه هــای آب و 
ــودن آنهــا در طــول ســال در ارتفاعــات  ــال ب فع
شــمالی کرســف و ســهرورد ایــن نقــاط مرتفــع 
را بــرای زندگــی غارنشــینان مســاعد کرده اســت 
بــه طــوری کــه آثــاری از دوران پارینــه ســنگی 
مثــل تبــر هــای ســنگی و ســر تیرهــای ســنگی 
کــه زندگــی غــار نشــینی را در ایــن منطقــه ثابت 
مــی کنــداز غارهــای موجــود در ارتفاعــات ایــن 

ــت. ــده اس ــت آم ــه بدس منطق

به خاطر کمبود اطالعات 
باستان شناسی تا اندازه 

ای تاریخ این منطقه 
در هاله ای از ابهام قرار 

دارد ولی به احتمال زیاد 
در هزاره سوم پیش از 

میالد این منطقه مسکونی 
بوده و از فعل و انفعاالت 
تمدنی منطقه برخوردار 

شده است. زنجان در 
دوران  تاریخی و در 

دوران مادها جزو ماد 
اتروپاتن یا ماد کبیر 

محسوب می شد.از آثار 
این دوران فقط ما می 
توانیم به اسامی بعضی 

از روستاها مثل روستای 
مادآباد در منطقه شمالی 
شهر سهرورد بسنده کنیم|

ــاری در  ــا آث ــا فع ــی م از دوران هخامنش
ایــن منطقــه نداریــم و براســاس آثــار و 
ــه  ــت ک ــوان گف ــی ت ــی م ــواهد تاریخ ش
وجــود  منطقــه  در  حکومتــی  سیســتم 
ــور  ــی در قب ــوازم جنگ ــود ل ــته و کمب نداش
ــه  ــت ک ــوع هس ــن موض ــد ای ــتانی موی باس
بــر خــاف تمدنهــای مســتقر در فــات 
مرکــزی ایــران ،مردمــان ایــن منطقــه 
ــع  ــارها و مناب ــمه س ــود چش ــت وج ــه عل ب
ــاورزی  ــت وکار کش ــه کش ــراوان ب ــی ف آب
ــبی  ــت نس ــک امنی ــد و ی ــوده ان ــغول ب مش

در منطقــه وجــود داشــته اســت.
بــه خاطــر سرســبز بــودن و داشــتن آب و هوایــی 
مناســب در فصول بهــار و تابســتان مغــوالن این 
منطقــه را بــه عنــوان منطقــه ییاقی بــرای خود 
و لشکریانشــان انتخــاب کــرده و در چــادر هــای 
مزیــن در اینجــا اردو میزدنــد کــه گاهــی تعــداد 

آنهــا بــه 400 چــادر میرســید .    

lمردان نمــکی معدن چهره آباد
ــا ارتفــاع 1350 متــر  ــاد ب معــدن نمــک چهــر آب
ــهر  ــرب ش ــری غ ــا در 75 کیلومت ــطح دری از س
ــتای  ــوب روس ــری جن ــک کیلومت ــان و ی زنج
ــن  ــی ای ــر جغرافیای ــرار دارد. از نظ ــو ق ــزه ل حم
ناحیــه در حوضــه آبریــز رودخانــه قــزل اوزن قرار 
ــکیل  ــی تش ــا و ارتفاعات ــور ه ــه ماه دارد و از تپ
شــده کــه بــه صــورت یــک رشــته متصــل بــه 
هــم در جهــت شــمال غــرب بــه جنــوب شــرق 
کشــیده شــده انــد.  کــوه معــدن از ســمت شــرق 
و غــرب بــه رودخانــه هــای فصلــی مهــر آبــاد و 
ــر  ــوب نه ــت. از جن ــدود اس ــاد مح ــر آب چه
ــد  ــی کن ــه م ــای آنرااحاط ــی چ ــک آج کوچ
و از شــمال نیــز بــه محــل التقــای رودهــای 
نزدیکــی  در  آبــاد،  چهــر  و  آبــاد  مهــر 
روســتای حمــزه لــو مشــرف اســت. آب 
بــا  کوهســتانی  نیمــه  منطقــه  هــوای  و 
تابســتان هــای گــرم و زمســتان هــای ســرد 

ــت. اس

lشهرستان تارخی ماهنشان
ــتان  ــگری در شهرس ــی گردش ــر تاریخ 184 اث
ــار  ــن آث ماهنشــان وجــود دارد کــه بخشــی از ای
ــا  ــرغ« ب ــه دوران عصر«مف ــوط ب ــی مرب تاریخ
ــر ثبتــی در  قدمــت پنــج هــزار ســال اســت.6 اث
فهرســت آثــار ملــی کشــور در روســتای انگــوران 
واقــع اســت کــه مربــوط بــه دوره اســام و دوره 
تاریخــی برفر،آهــن، هخامنشــی، ســلوکی و 

ــت. ــکانی اس اش
ــه  ــوط ب ــی مرب ــی انگوران ــا همت ــره موالن مقب
قــرن 10 هجری،گنجعلــی بیــگ قلعــه ســی در 
ــه  ــوط ب ــاد، یاســتی قلعــه مرب ــج آب روســتای گن
ــگری  ــی گردش ــه طبیع ــانی ،منطق ــد ساس عه
توزلــو و خــور جهــان در روســتای انگــوران 
را از مهــم تریــن جاذبــه هــای گردشــگری 
شهرســتان ماهنشــان اســت. کــوه و تخــت 

ــگری ــده گردش پرون
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بلقیــس و معــادن انگــوران مهــم تریــن نقــش را 
ــد. ــی کنن ــا م ــی ایف ــم صنعت در توریس

 قلعــه بهســتان یکــی از 20 قلعــه تاریخــی 
شهرســتان ماهنشان)اســتان زنجــان( اســت کــه 
قدمــت آن قــرن پنجــم هجــری قمــری تخمین 
ــز  ــد تاریخــی قاطرچــی نی زده مــی شــود و دربن
یکــی از مناطــق حفاظــت شــده از لحــاظ 

ــز  ــل کل، ب ــی از قبی ــات وحش ــکونت حیوان س
وحشــی، خــرس، گــرگ، کفتــار، روبــاه، خرگــوش، 
ــه  ــی، جوج ــش وحش ــوچ و می ــمور، ق ــغال، س ش
ــت. ــی اس ــه و قرق ــی، دلیچ ــاب طای ــی، عق تیغ

چشــمه هــای آب معدنــی، کرانــه رودخانــه های 
منطقــه، دریاچــه آب شــیرین، کاروانســراها و 
ــر آن  ــه هــای قدیمــی کــه قدمــت بیــش ت قلع
ــی رســند،  ــی اســام م ــه دوره هــای میان ــا ب ه
برخــی از جاذبــه هــای ایــن شهرســتان هســتند 
کــه در قســمت هــای مختلــف منطقــه پراکنــده 
ــردی  ــای جهانگ ــم جغرافی ــد و روی ه ــده ان ش

ــد. ــن شهرســتان را تشــکیل مــی دهن ای
ــه هایــی کــه در شهرســتان مــاه نشــان   رودخان
جریــان دارنــد، همگــی از ارتفاعــات متعــدد ایــن 
شهرســتان سرچشــمه گرفتــه و آبادانــی و زیبایی 
ــاغ  ــد. ب ــده ان ــبب ش ــان را س ــاه نش ــه م منطق
ــه هــا  ــن رودخان ــه ای هــای خرمــی کــه در کران
ــی  ــگاه های محل ــد از گردش ــده ان ــود آم ــه وج ب

ــه هســتند. ــردم منطق م
چشــمه آب گــرم میانــج و حلــب که در دهســتان 
ــی  ــد و چشــمه آب معدن ــع شــده ان انگــوران واق
ینگجــه کــه در روســتایی بــه همیــن نــام واقــع 
ــمار  ــه ش ــی ب ــم آب درمان ــز مه ــده از مراک ش
ــد کــه مــردم و مســافران منطقــه از آن  مــی آین
اســتفاده مــی کننــد. دریاچــه زیبــای پــری کــه 
در محــدوده شهرســتان مــاه نشــان واقــع شــده، 
زیباتریــن جاذبــه هــای طبیعــی شهرســتان مــاه 
ــی  ــه طبیع ــا دریاچ ــاً تنه ــت و تقریب ــان اس نش
کل اســتان بــه حســاب مــی آیــد کــه بــا چشــم 
انــداز بســیار زیبایــی در میــان یک دشــت وســیع 

گســترده شــده اســت.
خردادمــاه و تیــر مــاه بهتریــن مــاه هــای ســفر 
ــه هــای  ــه هســتند. وجــود جاذب ــن منطق ــه ای ب
ــت  ــان، حکای ــاه نش ــتان م ــی در شهرس تاریخ
ــه دارد.  ــن منطق ــینه تاریخــی ای ــخ و پیش از تاری
ــه  ــه، قلع ــه یاســتی قلع کاروانســرای ســرچم، قلع
باســتانی بهســتان و قلعه صخــره ای مهــر از جمله 
ــتان  ــی شهرس ــای تاریخ ــه ه ــن جاذب ــم تری مه
مــاه نشــان هســتند کــه از مهمتریــن ایــن مکانهــا 
تاریخــی مــی تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد.
ــیان،  ــه دوره هخامنش ــق ب ــتان متعل ــه بهس قلع
حســینیه روســتای قلعــه ارزه خــوران اواخــر 
قاجاریــه، مقبــره موالنــا همتــی انگورانــی )قــرن 
دهــم هجــری ( قلعه کلیســا در روســتای کلیســا، 
ــج  ــتای گن ــی در روس ــه س ــگ قلع ــی بی گنجعل
ــتی  ــتای یاس ــه در روس ــتی قلع ــه یاس ــاد، قلع آب
ــه  ــق در روســتای یاســتی قلع ــق لی ــاال، منجی ق
دوره ساســانی، گیــار تپــه قــرن 6 هجــری 

قمــری در روســتای قلعــه جــوق ســیاه منصــور، 
اورتــا تپــه قــرن 602 هجــری قمــری در 
روســتای یاســتی قلعــه، تپــه تکلــی کانــی قــرن 
109 هجــری قمــری روســتای پــری، قبرســتان 
گورتپــه در روســتای ینگیجــه، دریاچــه طبیعــی 
خندقلــو، یخچــال طبیعــی قوشــقار، قلعــه جــوق 

ــرد. ــام ب ــوان ن ــی ت .م ــیاه منصــور ؤ  س

lپناهگاه حیات وحش انگوران
ــا مســاحتی  ــات وحــش انگــوران ب پناهــگاه حی
ــماره 65  ــه ش ــی مصوب ــار ط ــر 29812 هکت ــغ ب بال
ــه  ــط زیســت ب ــورخ 1354/5/21 شــورایعالی محی م
مجموعــه مناطق تحــت مدیریت ســازمان پیوســت.
انگــوران در ســال 1354 بــه عنــوان پناهــگاه حیــات 
وحــش معرفــی شــد. این منطقــه بــا وســعت 29812 
هکتــار در شهرســتان ماهنشــان اســتان زنجــان واقع 
ــه  ــرق منطق ــوب ش ــی از جن ــت و بخش ــده اس ش
حفاظــت شــده انگــوران مــی باشــد دامنــه ارتفاعــی 
ــط  ــای متوس ــی و دم ــر، بارندگ ــا2200 مت 1280 ت
ســالیانه 400 میلیمتر و 10درجه ســانتیگراد، منطقه را 

دارای اقلیــم نیمــه خشــک معتــدل کــرده اســت.
وجــود رودخانــه هــای قــزل اوزن، انگــوران چــای بــه 
همــراه شــرایط توپوگرافــی خاص منجر به تشــکیل 

زیســتگاه هــای متنــوع جانوری شــده اســت .
گونه هــای شــاخص جانــوری پناهگاه حیــات وحش 
انگــوران عبارتنــد از: قــوچ و میش ارمنی، ســیاه گوش 
و گونــه هــای دیگــر شــامل: کل و بــز، خــرس قهــوه 
ــی، کبــک  ــاه معمول ــار، روب ای، گــرگ، شــنگ، کفت
دری، کبــک، دلیجــه، عقــاب، شــاهین، اگرت بــزرگ، 
انــواع کوکرهــا، خوتــکا، اردک سرســبز، درنــا، باکان، 
حواصیــل، افعــی زنجانــی، افعــی دماونــدی، کورمــار، 
الک پشــت برکــه ای و ماهیانــی چون زرده پر، ســس 

ماهی ســفید رودخانــه ای و اســب.

l 5 اثر تاریخی ترین در زنجان
اســتان زنجان به دلیــل برخــورداری ازســابقه تاریخی 
بــاال دارای آثــار ارزشــمندی اســت کــه در مــوزه هــای 
ســطح اســتان نگهداری مــی شــوند؛ مــوزه هایی که 
هریــک به تنهایــی بخشــی از تاریــخ و هنر زنجــان را 
روایــت مــی کننــد.  گنبــد عظیــم ســلطانیه، مــردان 
نمکــی، بنــای رختشــویخانه، غــار کتلــه خــور و بــازار 
ســنتی زنجان نخســتین هــا و برترین هــا، بزرگترین 
هــا و قدیمــی تریــن هــا و برجســته تریــن هــای آثار 

تاریخــی جهان هســتند. 
بنــای رختشــویخانه زنجــان تنهــا بنــا در جهــان بــا 
کاربــری مخصوص بــرای رختشــویی بانوان اســت و 
در جهــان هیچ بنایی با کاربری رختشــویی متناســب 
بــا شــرایط جغرافیایی و اقلیمــی که منحصر بــه گروه 
خاصــی باشــد، به غیــر از بنــای رختشــویخانه زنجان 

احــداث نشــده اســت.
بنــای رختشــویخانه زنجــان تنهــا بنــا در جهــان بــا 
کاربــری مخصوص بــرای رختشــویی بانوان اســت و 
در جهــان هیچ بنایی با کاربری رختشــویی متناســب 
بــا شــرایط جغرافیایی و اقلیمــی که منحصر بــه گروه 
خاصــی باشــد، به غیــر از بنــای رختشــویخانه زنجان 

احــداث نشــده اســت.

ــچ  ــاد هی ــره آب ــی چه ــردان نمک ــف م ــل از کش قب
گونــه اطاعــات از نــوع پوشــش مــردم عــادی دوره 
هخامنشــان وجود نداشــت و مردان نمکــی اطاعات 
گران قیمتــی از نحــوه پوشــش مــردم عــادی در دوره 
هخامنشــیان به دســت مــا داد و قدمــت 2500 ســاله 

صنعــت نســاجی ایــران را نشــان داد.

ــگاه  ــان؛ آرام ــی زنج ــخ خط ــوزه نس lم
ــرزا مهــدی می

بنــای آرامــگاه؛ محوطه ای بــه وســعت 700 متر مربع 
دارای یــک ورودی زیبــا بــا پــان پنــج ضلعی اســت. 
درچهــار ضلع ورودی ســکوهای نشــیمن دارد و باالی 
طاق نماهای شــمال شــرق و شــمال غــرب مقرنس 
هــای گچی بــه رنــگ آبــی داشــته اســت. آرامــگاه از 
یک حیاط و ســاختمانی در شــمال آن تشــکیل یافته 
ــتوندار  ــوان س ــگاه دارای دو ای ــاختمان آرام ــت. س اس
همســان در دو طــرف ورودی و مجموعه فضاهایی در 

پشــت ایوانها اســت.

lشهرستان طارم
شهرســتان طــارم از توابــع اســتان زنجــان، از 
جاذبه هــای تاریخــی و طبیعــی متعــددی برخــوردار 
ــوان  ــتان به عن ــن شهرس ــه از ای ــی ک ــا جای اســت ت
هندوســتان ایــران یــاد می شــود ولــی ایــن ظرفیــت 
مناســب و در خــور توجــه آنچنــان کــه بایــد معرفــی 

ــده اســت. ــول مان نشــده و مغف
 طبیعــت بکر و دســت نخــورده ای مانند ســد طبیعی 
»کردکنــدی« از جملــه ثــروت های خــدادادی منطقه 
اســت کــه توجــه عاقمنــدان بــه آثــار طبیعــی را به 
خــود جلــب مــی کنــد. ســد طبیعــی کــرد کنــدی 
ــه 31 خردادمــاه ســال 1369 شــمال  کــه درپــی زلزل
ــه  ــن در س ــش زمی ــر ران ــمالغرب کشــور و در اث و ش
کیلومتــری شــهر آب بــر مرکــز شهرســتان طــارم به 

وجــود آمــده، یــک معجــزه الهــی اســت.
ــت  ــاظ موقعی ــه لح ــا ب ــی و زیب ــر طبیع ــن آبگی ای
اســتثنایی و ســکوت حاکم بــر محــدوده آن، به محلی 
نــادر و شــگفت انگیــز، بــرای تفریــح و گشــت و گذار 

گردشــگران تبدیــل شــده اســت.
شهرســتان طــارم عــاوه بــر جاذبــه هــای طبیعی به 
نســبت وســعت و موقعیــت خــود در اســتان از بناهای 
تاریخــی و مکان هــای دیدنی خوبــی برخورداراســت.
قلعه شــمیران، قلعــه سانســیز، بنــای امــام زاده حیدر، 
بنــای امــام زادگان عــوف و هاشــم )ع(، چهــار تاقــی 
ــن و  ــکده الزی ــویر، آتش ــکده تش ــارم، آتش ــای ط ه
آتشــکده پیرچــم از جملــه بناهــای ارزشــمند و دیدنی 

شهرســتان طــارم هســتند کــه در کنــار طبیعــت زیبا 
و منحصــر بــه فــرد منطقــه ارزش هــای توریســتی و 

تفرجگاهــی ایــن ناحیــه را یــادآوری مــی کننــد.
در روســتاهای ارشــت و زهترآباد این شهرستان معادن 
نمک نیــز وجــود دارد کــه به روش ســنتی مــورد بهره 
بــرداری قــرار مــی گیرنــد. و بــه اســتناد مــدارک بــه 
دســت آمــده از غــار خرمنــه ســر ایــن منطقــه، در دو 

دوره پیــش از تاریــخ و قــرن چهــارم هجــری یکــی از 
زیســتگاه های انســانی بــوده اســت.

ــع طبیعــی،  ایــن شهرســتان به لحــاظ وســعت مناب
ــی،  ــای ارتباط ــتانی بودن راه ه ــور و کوهس صعب العب
ــتان  ــطح اس ــی در س ــاخصه های طبیع ــی از ش یک

زنجــان شــناخته شــده اســت.
ــر« و    ــی »خرمنه س ــار از اراض ــزار هکت ــدود 90ه ح
»ســرخ آباد« شهرســتان طــارم، جــزو مناطق حفاظت 
شــده و دارای پتانســیل های مطلــوب بــرای نگهداری 
و تکثیــر گونه هــای جانــوری، از جمله کل، بــز، پلنگ، 

کبــک، خــرس قهــوه ای و ســیاه گوش اســت.
lغار خرمنه سر طارمغار خرمنه سر

ــای  ــر از غاره ــار خرمنه س ــر طارمغ ــه س ــار خرمن غ
معــروف اســتان زنجان اســت کــه در ارتفاعــات 1600 
متری خرمنه ســر در شــمال روســتای شــاه نشــین در 

دل کــوه هــا واقــع شــده اســت.
مســیر دسترســی بــه دهانــه غــار بســیار زیبــا و مفرح 
بــوده و بــرای رســیدن بــه آن بایــد از میــان رودخانه پر 

آب و انبــوه درختــان زیتــون و انجیر گذشــت.
  در بررســی هــای باســتان شناســان بــر روی ســفال 
هایــی کــه از دهلیزهــای ایــن غــار بــه دســت آمــده، 
روشــن شــده که غــار خرمنــه ســر در دو دوره مختلف 
ــس از  ــخ و دیگــری پ ــش از تاری تاریخــی، یکــی پی
اســام در قــرن چهــارم هجری، زیســتگاه انســان ها 
بــوده اســت، ولــی نشــانه ای از تمــدن کهــن خاصی 
کــه مربــوط بــه پیــش از تاریــخ باشــد، در آن یافــت 

نشــده اســت.
ســنگ هــای آهکــی کــه بــه صــورت ســتون هــای 
اســتاالکتیت و آویــزه هــای اســتاالگمیت در ایــن غار 
وجــود دارنــد، منظــره زیبایــی بــه داخــل غــار داده انــد. در 
فاصلــه 50 متــری دهانه بــزرگ غــار، حفره ای شــبیه به 
دهانــه چــاه وجــود دارد کــه بــرای ورود بــه این حفــره باید 

بــه حالــت خزیــده و درازکــش حرکــت کرد.
ــز و راز،  ــر رم ــره پ ــن حف ــل ای ــه داخ ــس از ورود ب پ
ــر  ــا در براب ــگفتی ه ــا و ش ــی ه ــر از دیدن ــی پ دنیای
بازدیدکننــدگان پدیــدار مــی شــود. کف دهلیــزی که 
در غــار وجــود دارد، شــباهت زیادی به بنــای بازارهای قدیمی 
داشــته و چاه عمیقی در کــف آن وجــود دارد. در چند نقطــه از 
ایــن دهلیــز در فاصله هــای 20 تــا 30 متری طاقچــه های 

کوچکــی بــا دســت کنــده و حفر شــده اســت.
دربــاره صنایــع ماشــینی و معــادن شهرســتان طــارم 
اطاعــات مســتندی در دســت نیســت ولــی رونــق 
ــه  ــواد اولی ــور م ــث وف ــارم باع ــه ط دام داری در منطق
مــورد نیــاز در صنایــع دســتی شــده و بــه ایــن صنعــت 
رونق خاصــی داده اســت. قالی بافی، گلیــم بافی، جاجیم 

بافــی و نمدبافــی از جمله مهم تریــن صنایع این منطقه 
هســتند کــه ارزش صادراتــی باالیــی دارنــد. بافــت انواع 
ــواع جــوراب هــا و شــال هــای پشــمی از  البســه و ان
دیگــر صنایــع دســتی منطقــه هســتند کــه بیــش 

ــان و دختــران بافتــه مــی شــوند. ــر توســط زن ت

ــگری ــده گردش پرون

تهیه شده در سرپرستی استان زنجان
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سمنان و شهرهای تاریخی

سمنـــــــان

شهرســتان شــاهرود »قــاره کوچــک« و »عــروس کویــر« یکــی مناطقــی اســت که در مســیر زائــران علی بــن موســی الرضــا و 400 کیلومتــری پایتخــت قــرار دارد و از شــمال بــه اســتان مازنــدران و گلســتان، از جنوب به 
کویــر مرکــزی و اســتان هــای یــزد و اصفهــان، از غــرب بــه شهرســتان دامغــان و از شــرق بــه شهرســتان میامی محــدود مــی شــود و شــاهراه ارتباطی تهــران - مشــهد و هــم چنین خطــوط هوایــی و ریلی دسترســی به 

ایــن شهرســتان را امــکان پذیر ســاخته اســت.

شــاهرود جاذبــه هــای تاریخــی، طبیعــی و 
ــه  ــورد عاق ــی و م ــن جهان ــم نوی ــواع توریس ان
ــد از  ــت و بازدی ــگران را داراس ــیاری از گردش بس
برخــی مناطــق ایــن شهرســتان فقــط در فصول 
ــر اســت. وضعیــت  خاصــی از ســال امــکان پذی
اقلیمــی و جــوی نقــاط مختلــف ایــن شهرســتان 
ــا  ــه طــوری کــه ب ــاوت از یکدیگــر اســت ب متف
ــر  ــدود 45 کیلومت ــی در ح ــّی مســافت کوتاه ط
از شــاهرود بــه ســمت شــمال بــه جنــگل 
هــای هیرکانــی ابــر بــا زیباتریــن چشــم اندازهــا 
)کهــن تریــن جنــگل جهــان( مــی رســیم و بــا 
طــّی 80 کیلومتــر بــه ســمت جنــوب بــه رمــل 
ــت  ــام و در نهای ــاه ج ــر چ ــه ای کوی ــای ماس ه
بــه طــرود و نخلســتان هــای آن مــی رســیم کــه 

ــتر داری مشــغولند. ــه ش ــه ب ــردم آن منطق م
بــر اســاس گمانــه زنــی هــای باســتان شناســان 
ــت تاریخــی  ــای انجــام شــده قدم ــاری ه و حف
ســکونت در شــاهرود بــه یــک هــزار ســال قبــل 
ــف  ــار کش ــه آث ــد ک ــی رس ــیح م ــاد مس از می
ــوار ایــن ادعــا را  ــه بل شــده در حفــاری هــای تپ
اثبــات مــی کنــد. هســته اولیــه شــهر بــه دلیــل 
دفــاع از مهاجمــان بــر روی تپــه هــای کــم ارتفــاع 
ــی شــاهرود ســاخته  ــوه شــمالی و غرب ــه ک و دامن
شــده و همــراه بــا برقــراری امنیــت در محــل رشــد 

و توســعه یافــت.
قدمــت شــهر شــاهرود را بــه دوره ایلخانــی نســبت 
مــی دهنــد و به اســتناد برخــی شــواهد معمــاری و 
باســتان شــناختی داخل و خــارج شــهر و همچنین 
برخــی متــون تاریخــی راه عبور قافلــه هــا و کاروان 
ــاده  ــرقی )ج ــه ش ــی ب ــراه غرب ــه بزرگ ــی ک های
ابریشــم( را طــی می کردنــد از آبــادی شــاهرود می 
ــن  ــرا در ای ــه و کاروانس ــود چاپارخان ــت و وج گذش
آبــادی آن را بــه یکــی از مراکــز مهم یکجانشــینی 

در منطقــه تبدیــل کــرد.

ــه  ــی و جاذب ــن تاریخ ــد از اماک lبازدی
ــاهرود ــگری ش ــای گردش ه

ــد از  اماکــن تاریخــی ارزشــمند شهرســتان عبارتن
مجموعــۀ تاریخــی بســطام، بــازار، خانــۀ یغمایــی 
ــر  ــی اکب هــا، مســجد جامــع و مســجد شــیخ عل
شــاهرود، ازُ بعــد جاذبــه هــای معنــوی و فرهنگــی 
ــر عرفــای  ــه وجــود مقاب ایــن خطــه مــی تــوان ب
بزرگــی چــون ســلطان العارفیــن بایزید بســطامی، 
ــاعران  ــتگاه ش ــی و خاس ــن خرقان ــیخ ابوالحس ش
ــرد.  ــاره ک ــطامی اش ــی بس ــون فروغ ــی چ بزرگ
وجــود پنج مــوزۀ باســتان شناســی و مردم شناســی 
ــوزۀ  ــطام، م ــرق بس ــان ش ــوزه عرف ــاهرود، م ش
ــخ طبیعــی شــاهرود و مــوزۀ مــزج  آب، مــوزۀ تاری
نشــان از غنــای فرهنگــی، طبیعــی و تاریخــی این 

ــتان دارد. شهرس
مهمترین بخش جاذبه 

های گردشگری شهرستان 
شاهرود، جاذبه های طبیعی 

و منحصر به فرد آن است 
که مهمترین آن جنگل ابر 

از زیباترین چشم اندازهای 
طبیعی کشور محسوب می 

شود که در تعطیالت نوروز به 
دلیل شرایط جوی کمتر به 

آن پیشنهاد می شود اما در ماه 
های اردیبهشت تا آبان، هر 
فصل آن زیبایی و جذابیت 

خاص خود را دارد|
مناطــق حفاظــت شــده خوارتــوران، خــوش 
ییــاق و منطقــۀ شــکار ممنــوع تپــال بــا حیــات 
وحــش نــادر همچــون یوزپلنــگ و گورخــر 

ــران( از  ــک ای ــدۀ آندمی ــور )پرن ــیایی و زاغ ب آس
ــه  ــی شهرســتان شــاهرود ب ــای طبیع ــه ه جاذب
ــت  ــتان هش ــن شهرس ــد. در ای ــی رون ــمار م ش
منطقــه نمونــۀ گردشــگری شــامل جنــگل 
ــه  ــگل َقطــری، منطق ــگ، جن ــگل اولن ــر، جن اب
ــت  ــه حفاظ ــوران، منطق ــدۀ خوارت ــت ش حفاظ
ــت تاریخــی و آبشــار  ــاق، باف شــدۀ خــوش یی
تنگــه داســتان مجــن، منطقــۀ رضــا آبــاد، منطقۀ 
فرحــزاد و چشــمه هفــت رنــگ و نیــز یک شــهر 

ــود دارد. ــطام( وج ــگری )بس ــه گردش نمون

lمــوزه هــای باســتان شناســی، 
مــردم شناســی و تاریــخ طبیعــی 

شــاهرود 
مــوزۀ باســتان شناســی و مــردم شناســی 
شــاهرود بــه عنــوان گنجینــه ای از آثــار تاریخی 
ــی  ــان فردوس ــتان، در خیاب ــی شهرس و فرهنگ
ــوزۀ  ــاختمان م ــرار دارد. س ــهرداری ق ــب ش جن
ــوان  ــه عن ــای 1306- 1307 ه. ش ب در ســال ه
بلدیــه ســاخته شــد. ایــن بنــا بــه شــمارۀ 1888 
ــی ایــران بــه ثبــت رســیده  در فهرســت آثــار ملّ
ــای ســاختمان فــوق حــدود 468  ــر بن اســت. زی
ــاری  ــبک معم ــه س ــه ب ــع در 2 طبق ــر مرب مت
اواخــر دورۀ قاجــار و اوایــل دورۀ پهلــوی بنــا 
ــده اســت. بخــش باســتان شناســی مــوزه  گردی
در طبقــه همکــف و شــامل چهــار اتــاق و راهــرو 
ــش از  ــای پی ــاری از دوره ه ــه آث ــد ک ــی باش م
تاریــخ، قبــل از میــاد مســیح و اســامی در آن 

وجــود دارد.
ــی  ــای تاریخ ــه ه ــاری از تپ ــش، آث ــن بخ در ای
شهرســتان از جملــه تپــه ســنگ چخمــاق 
بســطام و تپــه بلــوار شــاهرود بــه نمایــش 
ــن  ــی ای ــردم شناس ــش م ــت. بخ ــده اس درآم
ــۀ  ــنتی در زمین ــای س ــزار کاره ــامل اب ــوزه ش م

تولیــدی، دامــداری، کشــاورزی، پوشــاک، پخــت 
ــز اســناد و  ــه هــا و نی ــان، زیورهــا، دســت بافت ن
قبالــه هــا، وســایل تعزیــه خوانــی و طــب ســنتی 
ــون  ــا و شــئون گوناگ ــت ه ــری از فعالی و تصاوی
مــردم شناســی اســت کــه بیانگــر ژرفــا و زوایای 
ــه  ــن منطق ــت ای ــگ دوس ــردم فرهن ــی م زندگ
اســت. مــوزه تاریــخ طبیعــی شــاهرود در بهمــن 
ــاحت 200  ــه مس ــی ب ــال 1389 در بنای ــاه س م
ــن  ــد. ای ــدازی ش ــیس و راه ان ــع تأس ــر مرب مت
بســطام در  مــوزه در ابتــدای بزرگــراه شــاهرودٔ 
کنــار ادارۀ حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان 

ــرار دارد. ــاهرود ق ش
در ایــن مــوزه 42 گونــه از جانــوران اعــم از 
ــه صــورت  ــدگان ب ــدگان و پرن پســتانداران، خزن
تاکســیدرمی نگهــداری می شــوند کــه بــه 
غیــر از تعــدادی از پرنــدگان کــه منشــأ دریایــی 
ــن  ــی ای ــود بوم ــای موج ــایر گونه ه ــد س دارن
شهرســتان اســت کــه از آن جملــه مــی تــوان 
ــه  ــو، گرب ــز، آه ــش، کل و ب ــوچ و می ــه ق ب
ــدۀ  ــت ش ــق حفاظ ــه از مناط ــانان برگرفت س
ــوران، خــوش ییــاق و منطقــۀ شــکار  خوارت

ــرد. ــاره ک ــال اش ــوع تپ ممن
هــدف اساســی از تأســیس مــوزۀ تاریــخ 
ــش  ــردن ســطح دان ــاال ب ــی شــاهرود ب طبیع
ــم  ــارۀ عال ــردم درب ــی م ــات عموم و اطاع
ــات و عظمــت جهــان آفرینــش و قــدرت  حی
ــی  ــدۀ طبیع ــراث ارزن ــظ می ــا، حف ــق یکت خال
ــه هــای  ــش جاذب ــه افزای ــه و کمــک ب منطق
محلّــی  و  بــوده  شهرســتان  توریســتی 
ــه  ــدان ب ــه من ــد عاق ــرای بازدی ــب ب مناس
گردشــگران  ویــژه  بــه  طبیعــی  محیــط 
همــه روزه از ســاعت 9 صبــح الــی 13 و 
در تعطیــات نــوروز پذیــرای مســافران و 

گردشــگران اســت.

ــگری ــده گردش پرون
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ــار  ــاهرود در کن ــرپوش ش ــازار س lب
ــا  ــاردی ه ــا و عط ــی ه ــه یغمای خان

ــازار هــای  ــازار سرپوشــیده شــاهرود یکــی از ب ب
تاریخــی و بزرگ اســتان اســت که در مرکزشــهر 
ــرار دارد. قدمــت  ــدان جمهــوری( ق شــاهرود )می
ــردد.  ــی گ ــاز م ــه ب ــه دورۀ قاجاری ــازار ب ــن ب ای
ــی دارای  ــر راســته اصل ــازار شــاهرود عــاوه ب ب
ــرا،  ــن کاروانس ــوق و چندی ــوق و چهارس ــه س س
ــام اســت و از نظــر اقتصــادی از  ــار  و حم آب انب

ــت. ــوردار اس ــژه ای برخ ــگاه وی جای
ــده  ــای مان ــاهرود بج ــای ش ــی ه ــۀ یغمای خان
ــت و  ــم اس ــاهرود قدی ــای ش ــای زیب ــه ه از خان
ــان 8 شــهریور )بهــرام(  ــان تهــران، خیاب در خیاب
واقــع شــده و اوایــل دورۀ پهلــوی به ســال 1305 
ــخصه  ــاظ مش ــه لح ــده و ب ــاخته ش هـــ. ش س
هــای معمــاری ســنتی در ســطح شهرســتان بی 

ــر اســت. نظی
ــزی، ورودی  ــاط مرک ــورت حی ــان بص ــرم پ ف
خانــه در قســمت جنوبــی بــا یــک راهــرو )داالن( 
ــه روی  ــه ک ــت باالخان ــط اس ــاط مرتب ــه حی ب
داالن قــرار دارد بــا یــک پلــه مارپیــچ، دسترســی 
ــع  ــمت ضل ــت. در قس ــر اس ــکان پذی ــه آن ام ب
غربــی حیــاط، بادگیــر و حوضخانــه و اتــاق های 
ــمالی،  ــع ش ــار و درضل ــوان و آب انب ــان، ای مهم
اتــاق هــای زمســتانه قــرار دارنــد. از جملــه 
ــر  ــا بادگی ــود تنه ــه وج ــن خان ــای ای ــی ه ویژگ
شهرســتان در ایــن خانــه و نورگیــر حــوض خانه، 
ــن  ــان و نمــا و همچنی ــی کــه در پ ــارن های تق
ــاط  ــون حی ــای پیرام ــری ازاره ه ــات آج تزئین

ــت. اس
خانــه عطــاردی در مجــاورت بــاروی قدیم شــهر 
در ابتــدای کوچــه رزازان واقــع شــده اســت. خانه 
ــع و  ــر مرب ــاحت آن 540 مت ــه مس ــا ک ای زیب
ــت.  ــی اس ــی و بیرون ــش اندرون ــامل دو بخ ش
فضاهــای خانــه شــامل ســردرب ورودی، داالن، 
ــای  ــاق ه ــی، ات ــاط بیرون ــه، حی ــاری، باالخان انب
میهمــان، حیــاط اندرونــی، اتــاق هــای نشــیمن، 
مطبــخ، آب انبــار، تنورخانه و ســرویس بهداشــتی 

اســت.
ــقف  ــش س ــام و پوش ــت خ ــا از خش ــالوده بن ش
ــاق  ــامل دو ات ــه ش ــه ک ــت. باالخان ــوب اس از چ
ــه داالن  ــه مارپیــچ ب ــا یــک پل کوچــک اســت ب
ــه  ــن خان ــات ای ــت. از تزئین ــط اس ورودی مرتب
ــان  ــای مهم ــاق ه ــری ات ــای مه ــری ه گچب
اســت. ایــن بنــا در ســال 81 بــا شــماره 7628در 
ــیده  ــت رس ــه ثب ــران ب ــی ای ــار مل ــت آث فهرس
اســت و هــم اکنــون از ســوی میــراث فرهنگــی، 
شهرســتان  گردشــگری  و  دســتی  صنایــع 

ــود. ــی ش ــت م ــظ و مرم ــاهرود حف ش

lحمــام هــای قدیمــی شــاهرود 
قاجاریــه و  بازمانــده دوره صفویــه 
حمــام هــای قدیمــی شــاهرود بــا بناهای بســیار 
محکــم و زیبــا از دوره هــای صفویــه و قاجــار بــه 
ــا  ــن بناه ــاری ای ــوع معم ــت ن ــده اس ــای مان ج
مبیــن فرهنــگ مــردم آن دوره بــوده اســت. بــر 
ــن بناهــا نقــش خورشــیدی  ســر درب ورودی ای
تابــان بــا چهــری ای خنــدان ترســیم شــده کــه 
ــی  ــی م ــایی را ندای ــی و پارس ــاد پاک ــود نه خ

ــرده اســت. ک
ایــن حمــام هــا عمومــا فضــای بزرگــی را 
ــردان  ــان و م ــد و زن بخــود اختصــاص مــی دادن
بصــورت تفکیکــی و متنــاوب از حمــام اســتفاده 

ــک درب  ــا دارای ی ــام ه ــن حم ــد. ای ــی کردن م
ورودی مشــترک و دو درب خروجــی بــوده اســت. 
ــب  ــه ای جن ــا در کوچ ــم ه ــژه خان ــی وی خروج
ــد  ــام از دی ــان از حم ــروج زن ــا خ ــوده ت ــام ب حم

ــد. ــیده بمان ــرم پوش نامح

ــق  ــاهرود متعل ــی ش ــاجد قدیم lمس
ــی  ــاری ب ــا معم ــه ب ــه دوره قاجاری ب

ــر  نظی
ــی  ــاورت قدیم ــاهرود در مج ــع ش ــجد جام مس
ــار ســوق«  ــاد« و »چه ــد آب ــووا«، »بی ــه ول »قلع
ــده و  ــا ش ــهر بن ــه ش ــته اولی ــاهرود و در هس ش
قدیمــی تریــن بنــای موجــود در این شــهر اســت 

ــی مــی  ــه دوره ایلخان ــل ب کــه قدمــت آن حداق
ــک شبســتان  رســد. ایــن مســجد شــامل ی
اصلــی و دو شبســتان شــرقی و غربــی در مجــاور 
ــع و  ــر مرب ــجد 450 مت ــاحت مس ــت. مس آن اس
شــالوده بنــا از ســنگ الشــه و گنبدهــا از خشــت 
خــام و پــان آن بــه صــورت مســتطیل و 
مشــتمل بــر 9 گنبــد بــوده و در مجاورت مســجد 

ــرار دارد. ــار ق ــرقی آن آب انب ــع ش و در ضل
مســجد آقــا در بافــت قدیــم شــاهرود قــرار دارد 
ــن  ــیله خیری ــه وس ــه ب ــر دوره قاجاری و در اواخ
ســاخته شــده و توســعه پیــدا کــرده اســت. 
قســمت عمــده این مســجد در ســالهای گذشــته 
ــن  ــت. ورودی ای ــده اس ــازی ش ــت و بازس مرم
مســجد از ســمت شــرقی بــوده و پوشــش ســقف 
ــوده  ــل ب ــوس کلی ــوع ق راهــروی ورودی آن از ن
کــه بــه صــورت حصیــری اجــرا شــده اســت. در 
مجــاورت ایــن راهــرو آب انبار مســجد قــرار دارد 
کــه راه شــیر آن از ســمت کوچــه مجــاور اســت.
مســجد شــیخ علــی اکبــر شــاهرود متعلــق بــه 

دورۀ قاجاریــه اســت و بــه هّمــت مرحــوم شــیخ 
علــی اکبــر مجتهــد از روحانیــون مجتهــد و عالی 
ــا  ــن بن ــت. ای ــده اس ــاده ش ــا نه ــهر بن ــۀ ش رتب
ــن  ــن و کاملتری ــاله از زیباتری ــت 170 س ــا قدم ب
ــاحت آن  ــا مس ــاهرود ب ــتان ش ــاجد شهرس مس
حــدود 750 متــر مربــع و زیــر بنــای آن 500 متر 
مربــع و شــامل فضاهــای گنبــد خانه، شبســتان، 
ــجد دارای  ــت. مس ــار اس ــه و آب انب ــه خان طلب
ــهید  ــان ش ــی از خیاب ــه یک ــت ک 2 ورودی اس
ــاور  ــه مج ــری از کوچ ــزار( و دیگ ــی )م صدوق
مرتبــط بــوده و در ســال 1376 بــه شــمارۀ 1918 
ــی ایــران بــه ثبــت رســیده  در فهرســت آثــار ملّ

ــت. اس

ــوب  ــری جن ــع بســطام در 100 مت  مســجد جام
مجموعــه تاریخــی قــرار دارد. ایــن مســجد بــه 2 
قســمت تقســیم مــی شــود قســمت اول عبــارت 
ــی  ــه داری محراب ــجد ک ــن مس ــت از صح اس
اســت کــه بــا گچبری هــای بســیار زیبــا و 
هنرمندانــه ترئیــن شــده و صحــن مســجد مربــع 

ــت. ــاز اس ــای آن ب و فض
ــه در  ــی ک ــیوه و صنعت قســمت دوم از لحــاظ ش
ــرق  ــمت اول ف ــا قس ــه ب ــکار رفت ــاختن آن ب س
ــتطیل دوم  ــری مس ــش گچب ــاوت فاح دارد. تف
ــًا  ــراب کام ــن مح ــای ای ــام گچبری ه ــا تم ب
ــرقی  ــوب ش ــمت جن ــت. در قس ــوس اس محس
ــه  ــود دارد ک ــد وج ــی بلن ــع، برج ــجد جام مس
ــرج  ــن ب ــاع ای ــه »کاشــانه«معروف اســت. ارتف ب
ــر و شــکل  ــرون 20 مت ــر و از بی ــل 24 مت از داخ
خارجــی آن کثیراالضــاع و منتظــم ســی ضلعی 
ــای  ــیه از آجره ــرج دو حاش ــاالی ب ــت. در ب اس
بــزرگ وجــود دارد کــه روی آن مطالبــی نوشــته 

ــت. ــده اس ش

ــک  ــرج روی ی ــن ب ــی ای ــوب غرب ــع جن در ضل
آجــر کلمــۀ »بســم الــه الرحمــن الرحیم«بــا خط 
ثلــث بســیار زیبایــی حــک شــده اســت. تاریــخ 
ســاخت آن بــه درســتی مشــخص نیســت و بــه 
عقیــدۀ اهالــی محــل ایــن بــرج قبــل از اســام 
آتشــکدۀ زرتشــتیان بــوده اســت. بعضــی از 
مشــرق شناســان از جملــه »گدار«بــر ایــن باورند 
کــه ایــن بنــا از آثــار غــازان خــان مغــول اســت و 
اســم اصلــی آن غازانــه بــوده و بــه مــرور زمــان 
و بــدون توّجــه بــه اصــل آن »کاشــانه«نام نهاده 

شــده اســت.
ــم  ــار چش ــاط و آب انب ــا رب ــری ب ــه زنجی تکی
ــهر ــز ش ــه مرک ــن محل ــی تری ــدازی در قدیم ان

تکیــه زنجیــری از زمــان ســاخت تاکنــون دچــار 
تغییــرات زیــادی شــده اســت و قســمت هایــی از 
آن از جملــه تــاالر ضلــع غربــی و زیرزمیــن هــا 
نوســازی شــده انــد و بــه علــت آنکــه در مســیر 
ــز  ــازار نی ــه ب ــه تکی ــوده ب ــع ب ــم واق ــازار قدی ب

موســوم اســت.
ــکل و در  ــتطیل ش ــورت مس ــه ص ــا ب ــن بن ای
دوطبقــه ســاخته شــده و داری دو ورودی شــرقی 
و غربــی اســت. در طبقــه فوقانــی دو تــاالر بزرگ 
ــرکاری  ــات آج ــه دارای تزئین ــده ک ــاخته ش س
ــه  ــقف تکی ــر روی س ــت و ب ــی کاری اس و کاش
ــه مشــاهده  ــا نقــوش گل و بوت ــی ب نقاشــی های
مــی شــود. در مجــاورت ضلــع شــرقی ایــن بنــا 

ــرار دارد. ــاط ق ــک رب ــار و ی ــک آب انب ی

lاز محوطــه باســتانی پــارک مــوزه تــا 
حصــار قدیمــی شــهر شــاهرود

محوطــه باســتانی پــارک مــوزه شــاهرود در 
ارتفاعــات شــهر در دامنــه شــرقی کــوه ســوراخه 
مشــرف بــه شــاهرود واقــع اســت و آثــار بدســت 
آمــده از آن مربــوط بــه هــزاره اول پیــش از میاد 
اســت. آثــار بدســت آمــده از ایــن محــل شــامل: 
گورســتان، انبارهــای آذوقــه، معمــاری خشــتی و 
ســنگی و کــوره هــای ســفال پــزی و همچنیــن 
ــه  ــفال خاکســتری ک ــروف س ــادی ظ ــداد زی تع
ــای  ــه ج ــه ب ــی ک ــای بزرگ ــره ه ــل خم داخ
ــای  ــه همــراه بقای ــوت اســتفاده مــی شــده ب تاب

ــه دســت آمــده اســت. اســکلت کــودکان ب
وجــود انبارهــای آذوقــه در اطــراف ایــن محوطــه 
ــم و ســکونت  ــتقرار دائ ــر اس ــت ب ــتانی دالل باس
طوالنــی و مدنیــت ایــن اقــوام دارد. آثــار بدســت 
ــفال،  ــوع س ــت ن ــه از جه ــن محوط ــده در ای آم
شــکل ظــروف و تاریــخ بــا آثــار مکشــوفه در تپه 
حصــار دامغــان، تورنــگ تپــه گــرگان، پیشــوای 
ــران  ــزک ته ــن و تپــه قیطریــه و کهری ورامی
قابــل مقایســه اســت. ظروفــی همچــون کاســه، 
بشــقاب، جامهــا، ظروفــی تــوری ماننــد و نــوک 
دراز و خمــره هــای آذوقــه در ابعــاد بــزرگ نمونــه 
ــن  ــده در ای ــردی بدســت آم هــای ظــروف کارب

محــل هســتند.
حصــار قدیمــی شــاهرود در دوره قاجــار بــه 
ــار)1212-1250 ه.  ــاه قاج ــی ش ــان فتحعل فرم
ــح خــان عــرب، حاکــم بســطام  ق( محمــد صال
و شــاهرود حصــار و دیــواری بــه دور شــهر 
کشــید کــه درازای آن بــه هــزار و ششــصد 
ــی  ــال )1238 ه. ق( اندک ــید. در س ــی رس ذرع م
پــس از نخســتین کوشــش هــای حاکــم قاجــار 
ــر  ــزار نف ــهر، وی ه ــتحکام ش ــم و اس در تحکی
ــراف  ــهر در اط ــداری از ش ــرای پاس ــی ب تفنگچ
حصار شــهر بــرای مراقبــت از شــهر برگماشــت.

ــگری ــده گردش پرون
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lقلعــه پارتهــا و تپــه ســنگ چخمــاق 
متعلــق بــه ســده هــای پیــش از 

ــام اس
آرامــگاه شــیخ عمــاد الدیــن کــه از عرفــای قــرن 
ــری  ــد کیلومت ــگاه وی در چن ــوده و آرام ــم ب هفت
ــت.  ــع اس ــدا واق ــل پارامی ــت هت ــاهرود پش ش
بقعــه شــیخ عمادالدیــن بــا گنبــدی ویــران و آثار 
عمارتــی در اطــراف بــه چشــم مــی خــورد کــه از 

دوره ایلخانیــان بــه جــای مانــده اســت.
ــی  ــیخ عل ــته ش ــق نوش ــه طب ــان ک ــر اردی پی
ــش  ــای ارت ــگ جغرافی ــاب فرهن ــفی در کت فلس
ــام زاده  ــه ام ــه مبارک ــه 16، بقع ــد 9 صفح جل
ــه  ــطه، ب ــا واس ــریفش ب ــب ش ــه نس ــر ک جعف
ــی  ــه الســام م ــن جعفرعلی حضــرت موســی ب
ــتای  ــاهرود ودر روس ــری ازش ــد در 3 کیلومت رس
اردیــان قــرار دارد و ایــن عــارف بــه پیــر اردیــان 

ــت. ــهور اس مش
ــری  شــاهرود  ــارت هــا در شــش  کیلومت ــه  پ قلع
قــرار دارد و بــه  دوره  پارت هــا و ساســانیان  
)دو هــزار ســال  قبــل ( مربــوط  می شــود. در 
درون  ایــن  قلعــه ، بقایــای  کــوه  آجرپــزی  و 
ســفالینه های  مربــوط  بــه  آن  دوران  یافــت  شــده  
اســت . قلعه  مذکــور نقشــه ای  مســتطیل  دارد و در 
چهــار طــرف  آن  تاق هــای  فــرو ریختــه  قوســی  

شــکل  مشــاهده  می شــود.
ــری   ــت  کیلومت ــاق   در هش ــنگ  چخم ــه  س  تپ
ــای   ــه  دوره ه ــد و ب ــرار دارن ــاهرود ق ــمال  ش ش
ــد. تمــدن   ــق  دارن ــل از اســام  تعل اســامی  و قب
الیه هــای  تپــه  شــرقی  بــه  دوره  پیــش  از ســفال  
مربــوط  اســت  و چگونگــی  تکامــل  شــهر را 
تازمــان  ســاخت  ســفال  نشــان  می دهــد. در تپــه  
ــی  ،  ــر معدن ــد قی ــیایی  مانن ــاق  اش ســنگ  چخم
عــود، صــدف، تیغه هــا و اشــیاء اســتخوانی، 
پیکره هــای  گلــی  و اشــیاء ســنگی  از قبیــل  تبــر، 
ــی   ــش  و نوع ــه ، چک ــاب، مال ــنگ  س ــی  س نوع
ابــزار ســنگ  چاقــو تیزکــن  کشــف  شــده  اســت .

lبســطام شــهر نمونه گردشــگری در 
شــش کیلومتری شــمال شــاهرود

 شــهر بســطام در شــش کیلومتــری شــمال 
ــع شــده و در گذشــته از شــهرهای  شــاهرود واق
مهــم ایالــت قومــس بــوده کــه اهمیــت 
ــرم  ــار ح ــادی آن در کن ــق اقتص ــی و رون سیاس
امامــزاده محمــد )ع( فرزنــد امــام جعفــر صــادق 
و همچنیــن عــارف بــزرگ ایرانــی بایزیــد 
بســطامی باعــث گســترش مجموعــۀ تاریخــی 
ــرن اول  ــادی )ق ــرون متم ــی ق ــهر ط ــن ش ای

ــه دارای  ــن مجموع ــد. ای ــر( ش ــا دورۀ معاص ت
بناهــای تاریخــی متعــددی اســت کــه بــه دلیــل 
ارزش معمــاری بــاالی آن در کشــور، کار مرمــت 
اصولــی و اقدامــات اولیــه بــرای ثبــت آن در 
فهرســت آثــار جهانــی یونســکو در حــال انجــام 

ــت. اس
ــا و  ــد بســطامی  زیب ــی بایزی ــه آرامگاه مجموع
وســیع کــه آثــاری از دوران ســلجوقی بــه بعــد را 

شــامل مــی شــود در کنــار مرقــد و خانقــاه متعلق 
ــان  ــن سروش ــس ب ــن عی ــد طیفورب ــه »ابویزی ب
ــن«  ــلطان العارفی ــه »س ــب ب ــطامی« ملق بس

ــد بســطامی اســت. بایزی
خــود مرقــد چیــزی جز یــک قبر ســاده در گوشــه 
ــاورت  ــه و در مج ــاز مجموع ــن ب ــی صح جنوب
ــه  ــت. گفت ــان« نیس ــازان خ ــوان »غ ــد و ای گنب
شــده کــه پــس از دفــن بایزیــد در ایــن محــل در 
قــرن ســوم هجــری هیچــگاه بنایی بــر فــراز آن 
برپــا نشــده تــا اینکــه در قــرن هشــتم هجــری 
ــا بنــای  ــه دســتور »غــازان خــان« همزمــان ب ب
بقعــه ای بــرای مــزار امامــزاده محمــد)ع( بقعــه 
ای نیــز بــرای آرامــگاه بایزیــد ســاخته مــی شــود 
ــدان جــا منتقــل شــود  ــده جســد وی ب ــا بازمان ت
کــه بــه عللــی ایــن انتقــال صــورت نمــی گیــرد.
ــی  ــمت غرب ــد در س ــه بایزی ــا صومع ــاه ی خانق
مرقــد واقــع اســت و شــامل ســه اتــاق کوچــک 
ــی  ــاه م ــای کوت ــا ســقف ه ــم ب ــه ه متصــل ب
شــود، در بخشــی از ایــن بنــا محــراب گچبــری 
ــه ورودی  ــاالی کتیب ــر ب ــود دارد. ب ــی وج زیبای
بــه اتــاق دوم تاریــخ 702 هـــ. ق بــه چشــم مــی 

ــورد. خ
اقداماتــی کــه در دوره  از  رواق هــم یکــی 
ــن  ــب ای ــر غی ــت »امی ــه و در دوره حکوم صفوی
اســتا« جلــو مجموعــه تاریخــی بســطام صــورت 
گرفتــه تبدیــل حیــاط مابیــن مســجد دوم بایزید 
ــای  ــک فض ــه ی ــد ب ــزاده محم ــگاه امام و آرام

ــد. ــده ش ــه رواق نامی ــت ک ــقف اس مس

lمنــار آجــری مجموعــه تاریخــی 
ــلجوقی  ــه دوره س ــق ب ــطام متعل بس
غــازان خــان پــس از احــداث ایــوان ورودی 
امامــزاده )ایــوان جنوبــی( در ســمت شــرق بیــن 
ــار  ــط من ــوان ورودی و وس ــد و ای ــجد بایزی مس
ــای  ــتفاده از بناه ــا اس ــازد و ب ــی س ــواری م دی
موجــود بیــن مســجد دوم بایزیــد و آرامــگاه 
ــه  ــف رواق ک ــد. ک ــی کن ــزاده را مســقف م امام
ــورد  ــوده اســت م ــاط مســجد دوم ب ــع حی در واق
بررســی قــرار گرفتــه و قبرهــای زیــادی کشــف 

شــده کــه مربــوط بــه دوران بایزیــد و بعــد از آن 
ــت. اس

منــار آجــری مجموعــه تاریخــی بســطام در 
ــه  ــل ب ــد و متص ــجد بایزی ــرقی مس ــمت ش قس
آن قــرار دارد. طبــق کتیبــه کوفــی آجــری منــار 
مزبــور در ســال 514 ه. ق در دوره ســلجوقی 
ــمت  ــاره در قس ــاج من ــت. ت ــده اس ــاخته ش س
ــی  ــر جین ــف آج ــد ردی ــیله چن ــی و بوس فوقان
ــای  ــکان ه ــت. پل ــده اس ــود آم ــه بوج هنرمندان
منــار بصــورت مارپیچــی و بوســیله روزنــه هایــی 
ــور داخــل آن  ــه منــاره تعبیــه شــده ن کــه در بدن
ــاع  ــر ارتف ــار 14 مت ــن من ــود. ای ــی ش ــن م تامی

دارد.
ــجد اول  ــی مس ــای کنون ــد بن ــجد اول بایزی مس
ــوده و  ــتطیل ب ــع مس ــک مرب ــکل ی ــد بش بایزی
حــاوی کهــن تریــن آثاریســت کــه تــا بحــال در 
مجموعــه کشــف شــده اســت و در عمقــی تقریبًا 
ــرار دارد  ــجد دوم ق ــر از مس ــن ت ــر پایی ــک مت ی
ــدار شــد. در قســمتی از  ــه در ســال 1353 پدی ک
دیوارهــای خشــتی کــه بــر روی قســمت شــرقی 
ــواری  ــی دی ــک نقاش ــی از ی ــش کوچک آن بخ
ــن  ــی که ــه زمان ــوان ب ــی ت ــت، م ــز هویداس نی
ــر نســبت داد. مســجد اول فضایــی کوچــک و  ت
دارای محــراب بــوده کــه بایزیــد در آن نمــاز مــی 

ــت. ــذارده اس گ
مســجد دوم بایزیــد بســطامی در کنــار امامــزاده 
بازیــزد  تاریخــی  مجموعــه  در  محمــد)ع( 
ــه  ــب توج ــار جال ــده و از آث ــع ش ــطامی واق بس
قــرن ششــم و هفتــم ه. ق اســت و دارای محراب 
ــی،  ــی، گیاه ــوش هندس ــا نق ــی ب ــری نف گچب
اســلیمی و گلهــای چهارپــر مــی باشــد. بخــش 
فوقانــی محــراب بــا کتیبــه هایــی بــه خــط ثلث 
ــته  ــاری آراس ــی و قاج ــتعلیق از دوره ایلخان و نس

ــت. ــده اس ش
مسجد ایلخانی نیز توسط 
خاندان معماران دامغانی 

که خالق کتیبه معروف 
مسجد بایزید هستند 

ایجاد یا تزئین شده است. 
ضلع شرقی این مسجد 

با مسجد بایزید مشترک 
است و قسمتی از گچبری 

های ایلخانی آن که 
در قسمت شمال دیوار 

شرقی زیر گچ پنهان بود 
بیرون آورده شد|

ــزاده  ــواز امام ــم ن ــا و چش ــای زیب lبن
ــطام ــد بس محم

امامــزاده محمــد)ع( در جنــوب صحــن مجموعه 
واقــع و مدفــن یکــی از فرزنــدان امام صــادق )ع( 
اســت. بنــای امامــزاده شــبیه گنبــد غــازان خان و 
قرینــه آن اســت. بنــای اولیــه بقعــه مربــوط بــه 
غــازان خــان )703-670 ه. ق( و تعمیــران آن 

مربــوط بــه دوره الجایتــو اســت.
ــری  ــات آج ــد و دارای تزئین ــزاده بلن ــوان امام ای
فــوق العــاده زیبایــی در نمــای خارجــی و 
ــن دری از چــوب مشــبک ســاده اســت.  همچنی
در قســمت بــاالی ایــوان کتیبــه ای بــا گچبــری 
هــای ظریــف و یــک ردیــف مقرنــس ســاده بــه 
ــد  ــم گنب ــوان نی ــقف ای ــورد. س ــی خ ــم م چش

اســت که از دو گوشــواره تشــکیل یافته و شــامل 
نقاشــی هایــی بــه شــکل ســتاره هــای شــش پر 
اســت. ازاره حــرم از کاشــی هــای شــش ضلعــی 
الجــوردی و فیــروزه ای بــه حاشــیه ای از کاشــی 

ــدار پوشــیده شــده اســت. هــای گل
گنبــد غــازان خــان بــه صــورت منفــرد و نقشــه 
مربــع در مقبــره بایزیــد و در کنــار صحــن 
ــا  ــد زیب ــا گنب ــراز بن ــر ف ــرار دارد. ب ــه ق مجموع
ــه دارای  ــه ک ــرار گرفت ــکلی ق ــی ش و مخروط
ــت. ــروزه ای اس ــای فی ــی ه ــی از کاش پوشش

ایــوان غربــی صحــن در کنــار گنبــد غــازان خان 
قــرار دارد و ســال 717 ه. ق ســاخته شــده اســت. 
محوطــه ایــوان کوچــک و بصــورت بــن بســت 
دارای تزئیناتــی شــبیه ســردر ورودی و داالن 
ــش  ــبیه نق ــی آن ش ــر چین ــت و آج ــو اس الجایت
داالن ورودی اســت بــا ایــن تفــاوت کــه در ایــن 
ایــوان از ســفال بــی لعــاب اســتفاده شــده اســت.

داالن و ایــوان الجایتــو در مجــاورت گنبــد غازان 
خــان در ضلــع غربــی صحــن مجموعــه تاریخی 
بســطام، ایوانــی بــه ارتفــاع 14 متــر قــرار دارد که 
تاریــخ ســاخت ایــن ایــوان را بــه ســال 717 ه.ق 
ــده  ــد خدابن ــلطان محم ــلطنت س ــان س و در زم
الجایتــو عنــوان کــرده انــد. داالن مذکــور شــامل 
دو قســمت اســت کــه یکــی ســردر آن و دیگری 
ــد)ع(  ــزاده محم ــن امام ــه صح داالن ورودی ب

اســت.
در بــاال و ســر در کاشــی های معــرق فیــروزه ای 
زیبایــی بــه کار رفتــه و بــر روی بعضی از کاشــی 
ــکل  ــه ش ــی« ب ــه »عل ــه کلم ــار مرتب ــا چه ه
خــاص در قالــب طــرح مربــع نقش شــده اســت. 
ــای  ــس ه ــه جزمقرن ــا ب ــه دیواره ــطوح هم س
گچــی ســقف ایــوان بــا طــرح هــا ســفالی لعابدار 

پوشــیده شــده اســت.

lبرج کاشانه با 30 ضلع لبه دار 
ــه ســردر ورودی  ــر اســاس کتیب ــرج کاشــانه  ب ب
تاریــخ بنــای بــرج بــه ســال 700ه.ق اســت. ایــن 
بــرج در مجموعــه آرامگاهــی بایزیــد بســطامی و 
در جنــوب شــرقی مســجد جامــع بســطام واقــع 
ــر و  ــاع آن از داخــل 24 مت شــده اســت کــه ارتف
از بیــرون 20 متــر اســت و شــکل خارجــی آن 30 
ضلعــی لبــه دار و تــا زیــر گنبــد ادامــه پیــدا مــی 
ــه  ــی ک ــردر داالن کوچک ــراف و س ــد. در اط کن
شبســتان مســجد را بــه در ورودی بــرج متصــل 
ــر  ــی از پیامب ــی و حدیث ــه الکرس ــازد آی ــی س م
گچبری شــده اســت. در ضخامــت دیــوار ورودی 
بــرج راه پلــه ای تعبیــه شــده اســت کــه تــا زیــر 

گنبــد داخلــی ادامــه مــی یابــد.
فضــای داخلــی بــرج ده ضلعــی اســت کــه برآنها 
طاقنماهــای تزیینــی کم عمقی کار شــده اســت. 
در قســمت باالی بــرج بــر دو حاشــیه از آجرهای 
ــی  ــده م ــی دی ــه خــط کوف ــزرگ نوشــته ای ب ب
ــال 723 ه.  ــو و س ــام الجایت ــه در آن ن ــود ک ش
ق ثبــت شــده اســت. ضلــع جنــوب غربــی 
ــم اهلل  ــه »بس ــر کلم ــک آج ــرج روی ی ــن ب ای
الرحمــن الرحیــم« بــه خــط ثلــث نوشــته شــده 
ــرج ســردابه بزرگــی وجــود دارد  ــر ب اســت.در زی
کــه بوســیله روزنــه مســتطیل وســط بــرج بــدان 
ــی و  ــی آجرچین ــد داخل ــوند. گنب ــی ش ــل م داخ
ــف اجــرا  ــرج بســیار اســتادانه و ظری بندکشــی ب

ــت. ــده اس ش
ــرن  ــی عــارف ق ــره شــیخ ابوالحســن خرقان مقب

ــان شــاهرود ــو خرق ــه ن ــج هجــری در قلع پن

ــگری ــده گردش پرون
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ــه  ــی روی تپ ــن خرقان ــیخ ابوالحس ــگاه ش آرام
ای در شــمال دهســتان قلعــه نــو خرقــان در 24 
کیلومتــری شــمال شــاهرود واقــع و مدفــن یکی 
ــم  ــارم و پنج ــرن چه ــای ق ــن عرف از بزرگتری
هجــری قمــری شــیخ ابوالحســن خرقانــی 

ــت. اس
بایزیــد  مریــدان  از  را  وی 
ــه  ــته و گفت ــطامی دانس بس
ــر  ــعید ابوالخی ــه ابوس ــد ک ان
ــان  ــه خرق ــی ســینا ب و ابوعل
رفتــه و بــا وی صحبــت 
ــوی وی  ــام معن ــته و مق داش
را ســتوده انــد. از مریــدان 
و شــاگردان او مــی تــوان 
ــاری را  ــداهلل انص ــه عب خواج

ــرد. ــام ب ن
روی قبــر شــیخ یــک قطعــه 
ســنگ مرمــری قــرار دارد 
ــک  ــرآن ح ــعاری ب ــه اش ک
ــن  ــوار ای ــت. در ج ــده اس ش
ــوده کــه  ــره مســجدی ب مقب
ــکل  ــی ش ــدی مخروط گنب
و مزیــن بــه کاشــی کاری 
ــا داشــت. در حــال  هــای زیب
حاضــر از مســجد و گنبــد 
ــراب  ــط مح ــده، فق ــاد ش ی
ــه  ــت ک ــده اس ــی مان آن باق
هــای  مســجد  برخــاف 

دیگــر ایــن نواحــی رو بــه مغــرب اســت. محراب 
مذکــور داری گچبــری هــی زیبــا و اســتادانه بــه 
ــگاه در  ــی آرام ــای کنون خــط فارســی اســت. بن
دوره اخیــر بــه همــت انجمــن آثــار ملی ســاخته 
و بــا آجــر و تزییــن کاشــی مزیــن شــده اســت. 
ــه دوره  ــوط ب ــری مرب ــگاه محــراب گچب در آرام

ــود. ــی ش ــده م ــی دی ایلخان
از شــیخ ابوالحســن خرقانــی نقــل اســت: »هرکه 
در ایــن ســرای درآیــد نانــش دهیــد و از ایمانــش 
مپرســید چــه آنکــس کــه در نــزد باریتعالــی بــه 
جــان ارزد البتــه در نــزد بوالحســن به نــان ارزد«.

ــوله ای در دل  ــاهرود، ماس ــن ش lمج
ــر  کوی

مجــن شــاهرود، بــا ویژگــی هــای منحصــر بــه 
فــرد خــود ماســوله کویــر ایــران لقــب گرفتــه و 
ــه ای  ــه گون ــان ب ــد روســتای ماســوله گی مانن
ــه  ــه حیــاط خان ــام هــر خان ســاخته شــده کــه ب
ــی  ــداز ب ــن عامــل چشــم ان ــی اســت و ای فوقان
نظیــری را بــه وجــود آورده و ایــن شــهر را 
ــه قطــب گردشــگری  ــل شــدن ب مســتعد تبدی

ــت. ــرده اس ــتان ک اس
مجــن در 35 کیلومتــری شــمال غربی شــاهرود 
در دامنــه رشــته کــوه هــای البــرز شــرقی 
ــال  ــماری س ــاس سرش ــر اس ــه و ب ــرار گرفت ق
1385برابــر بــا پنــج هــزار و  528 نفــر جمعیــت 
ــه  ــرب ب ــمال غ ــمال و ش ــهر از ش ــن ش دارد. ای
اســتان گلســتان و از جنــوب و جنــوب شــرق بــه 

ــود. ــی ش ــدود م ــاهرود مح ش
ــان دو  ــاوری می ــبتاً پهن ــان دره نس مجــن در می
ــه  ــده، ب ــا ش ــش ده بن ــار و پی ــه پی حص رودخان
ــتانی،  ــه کوهس ــن در منطق ــرار گرفت ــل ق دلی
ــی  ــا راه ارتباط ــت و تنه ــت اس ــهری بن بس ش
ــه  ــن را ب ــه مج ــت ک ــفالت اس ــاده ای آس آن ج

شــاهرود و بســطام ارتبــاط می دهــد.

ــه  ــار و قلع ــود آث ــی وج ــت تاریخ ــر قدم از نظ
هایــی در اطــراف شــهر و آثــار و ســفالینه هایــی 
ــز  ــده و نی ــی مان ــراف باق ــای اط ــه ه ــه در تپ ک
وجــود دو درخــت کهنســال اورس کــه در منطقه 
بــه نــام ســور مشــهور اســت، نشــانگر این اســت 

ــای آب،  ــاری شــدن چشــمه ه ــان ج ــه از زم ک
ــه  ــن منطق ــود را در ای ــور خ ــز حض ــی نی زندگ

ــرده اســت. ــاز ک ــوا آغ خــوش آب و ه
در بافــت قدیمــی شــهر دیوارهــا و ســقف اتاقهــا 
بــا خــاک قرمــز و زرد تزئیــن شــده  انــد و زیبایــی 
دل انگیــزی در کاربــرد معمــاری بومــی و اقلیــم 
منطقــه ایجــاد کرده انــد. مصالــح بــه کار رفته در 
خانــه ها از ســنگ و چــوب اســت روی دیوارهای 
ســنگی انــدود کاهــگل شــده و نمــای آن گل قرمز 
انــدود اســت. کوچــه های تنــگ و پــر پیــچ و خم و 
شــیب دار آن بــا شــیوه ســاخت منــازل مســکونی 

چشــم انــداز بافــت را زیبــا کــرده اســت.

ــت  ــهرهای ایال ــی از ش ــان یک lدامغ
ــس  قوم

ــهرهای  ــی از ش ــان یک ــته دامغ در روزگار گذش
ــز  ــت نی ــن ایال ــز ای ــوده و مرک ــت قومــس ب ایال
ــروف  ــان مع ــه ده مغ ــده و ب ــی ش ــوب م محس
ــادی آن  ــد کــه مغــان باعــث آب ــوده و گفتــه ان ب
ــن  ــان ای ــت زم ــر گذش ــا در اث ــد بعده ــده ان ش
ــرار  ــای آن ق ــف ج ــه و ال ــان رفت ــه از می حرف

ــت. ــه اس گرفت
ــان  ــام دامغ ــخ ن ــا و تاری در بیشــتر کتــب جغرافی
ــن  ــار ای ــت و اعتب ــه نشــان اهمی ــرده شــده ک ب
شــهر قدیمــی کــه بــر ســر راه جــاده ابریشــم و 
مســیر گــذر از غــرب بــه شــرق از گذشــته هــای 

ــت دارد. ــوده دالل ــروز ب ــه ام ــا ب دور ت
زمانــی کــه یونانیهــا بــه شــهر تاریخــی دامغــان 
ــه خاطــر  ــد و ب ــی بینن ــاد م ــی رســند آن را آب م
ــراوان آن را  ــه ف ــه و علوف ــود آذوق ــی و وج بزرگ
»هکاتــم پلیــس« مــی نامنــد کــه هنــوز هــم به 
نامهــای هــکا تــم پلیــس و صــد دروازه معــروف 
ــه  ــراها، قلع ــود کاروانس ــت و وج ــهور اس و مش
ــارو حصــار  ــرج و ب هــا و تپــه هــای قدیمــی و ب
ــل  ــان دالی ــهر دامغ ــارج ش ــل و خ ــم داخ عظی

ــن ادعاســت. صحــت ای
مســافران نــوروزی در ســفر خــود به دامغــان می 
ــد از اماکــن تاریخــی  ــه بازدی ــی را ب ــد مدت توانن
ایــن شــهر اختصــاص داده و از لــذت بهــره بردن 
ــن  ــز ای ــواز و دل انگی ــای چشــم ن ــی ه از زیبای

ــی  ــاد ماندن ــه ی ــی ب ــود خاطرات ــرای خ ــهر ب ش
بســازند.

lمســجد تاریخانــه از مهمتریــن 
بناهــای بازمانــده از قــرون اولیــه 

اســامی ایــران
ــن  ــی از مهمتری ــان یک ــه دامغ ــجد تاریخان مس
ــامی در  ــه اس ــرون اولی ــده از ق ــای بازمان بناه
کشــور اســت و بنــا بــه نوشــته بعضــی از کتــب 
در زمــان جلــوس اولیــن خلیفه عباســی )ســفاح( 
درســال 132 هجــری قمــری و ســلطنت هارون 
ــده  ــاخته ش ــری س ــری قم ــید 170 هج الرش
ــه  ــاری و خان اســت. نــام مســجد از دو واژه ت
تشــکیل شــده اســت که تــاری لفــظ ترکــی و به 
معنــای خداســت. خــدای خانــه از اولیــن نمونــه 
ــز  ــاره نی ــه در آن من ــت ک ــاجدی اس ــای مس ه
یکــی از عناصــر تشــکیل دهنــده اســت. پــان 
ــع  ــاط مرب ــک حی ــت از ی ــجد عبارتس ــن مس ای
شــکل در ســمت قبلــه یــک تــاالر ســتون دار و 
در ســه ســمت دیگــر یــک ردیــف رواق ســاخته 

شــده اســت.
 

تــاالر ســتون دار آن در حــال حاضــر دارای هفت 
ــاو  ــت و ن ــی اس ــاو عرض ــه ن ــی و س ــاو طول ن
ــر از ناوهــای  ــر و رفیــع ت وســطی آن عریــض ت
ــوده و عــده  ــن اســت و شــامل محــراب ب طرفی
ای ســبک معمــاری مســجد را عربــی مــی دانند 
و ســاخت آن را مشــابه مســجد 
ــا  ــد ام ــرده ان ــوان ک ــه عن مدین
آثــار بــه جــای مانــده از ســتون 
هــای یــک کاخ ساســانی در 
شــباهت  دامغــان  نزدیکــی 
ــتونهای  ــا س ــادی ب ــیار زی بس
دارد. تاریخانــه  مســجد 

ــناس  ــتان ش ــدار باس ــدره گ آن
فرانســوی ضمــن ارائــه رســاله 
ــاری  ــبک معم ــل س ای مفص
صــد  را  تاریخانــه  مســجد 
درصــد ساســانی مــی دانــد 
و متذکــر مــی شــود کــه در 
تاریخانــه  مســجد  ســاخت 
تمــام اشــکال معمــاری ایرانــی 
در  حتــی  و  اســت  خالــص 
ــان  ــح، هم ــردن مصال ــکار ب ب
مصالــح بــکار رفتــه در معماری 
ساســانی یعنــی آجــر و خشــت 
و گــچ و چــوب اســتفاده شــده، 
بدیــن ترتیــب کــه از آجــر برای 
ــتونها  ــا و س ــوس ه ــاخت ق س
و از خشــت بــرای ســاخت 
دیگــر قســمت هــای مســجد اســتفاده شــده و 
همچنیــن بــرای ســاخت قــوس هــای بــی نظیر 
طــاق هــا، چــوب بــرای اســتحکام و گــچ بــرای 

ــت. ــه اس ــکار رفت ــف ب ــطوح مختل ــدود س ان

lگنبد چهل دختران 
ــلجوقی  ــه دوره س ــران از ابنی ــل دخت ــد چه گنب
بشــمار مــی آیــد و در ســال 446 هجــری 
ــفار  ــه اس ــوم ب ــجاع موس ــتور ابوش ــه دس ب
ــده  ــاخته ش ــر س ــی از آج ــن اصفهان ــی ب بک
ــر  ــرج 23 مت ــن ب ــی ای ــط خارج ــت. محی اس
و قطــر داخلــی آن 5.5 متــر و حــدود 15 
متــر ارتفــاع دارد و در بــاالی آن نزدیــک 
ــا  ــی ب ــط کوف ــه خ ــه ای ب ــد، کتیب ــه گنب ب
تزئینــات زیبــای آجــر و قطــار بندیهــای 
جالــب مشــاهده مــی شــود کــه از اول 
آن »امــر ببنــاء هذالقبــه االمیــر الجلیــل 
ــر  ــمت آخ ــفها 000 » و در قس ــجاع اس ابوش

آن »ثلثمائــه« خوانــده شــده اســت.

ــگری ــده گردش پرون

تهیه شده در سرپرستی استان سمنان
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طبیعت ناشناخته سیستان و بلوچستان؛از هامون تا عمان

سیستان و بلوچستان

سیســتان و بلوچســتان، دیــاری ناشــناخته بــا تمدنــی کهــن، آرمیــده در میــان کویــر و دریا بخشــی از فرهنــگ و تاریخ کهــن ایــران زمین که بــرای شــناخت آن باید ســفرها کــرد. به گــزارش خبرنگار مهــر، ســرزمین ایران 
بــا تاریــخ و تمدنــی کهــن و طبیعتــی کــم نظیــر دارای آثــار فرهنگــی، تاریخی و طبیعی ارزشــمندی اســت کــه همــواره شــاهکاری بی نظیــر در زمینــه فرهنگ و هنــر به جهان عرضه داشــته اســت.

جــای جــای ایــن ســرزمین نشــان دهنــده تمدن 
ــج  ــن اســت از شــهر ســوخته پن و تاریخــی که
ــه  ــا قلع ــه ت ــتان گرفت ــاله سیس ــزار و 500 س ه
ــران  ــای مک ــواحل زیب ــار س ــا در کن ــی ه پرتغال
ــن  ــک ای ــان در تاری ــن درخش ــد نگی ــه همانن ک
ســرزمین مــی درخشــد. مواریــث فرهنگــی کــه 
از نســل هــای پیشــین بــه نســل حاضــر منتقــل 
ــی  ــه مردمان ــه هم ــل کار و اندیش ــده و حاص ش
ــرزمین  ــن س ــخ در ای ــول تاری ــه در ط ــت ک اس

ــد. زیســته ان
اســتان سیســتان و بلوچســتان ایــن پهناورتریــن 
خطــه کشــور، بــا وســعت 187هــزار و 502 
ــاحت  ــد مس ــش از 11 درص ــع بی ــر مرب کیلومت
ــت و از  ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــور را ب کش
ــه  ــرب ب ــی و از غ ــان جنوب ــه خراس ــمال ب ش
اســتان کرمــان و هرمــزگان و از جنــوب بــه 
ــه  ــد و از شــرق ب ــوس هن ــان و اقیان ــای عم دری

ــت. ــدود اس ــتان مح ــتان و پاکس افغانس
ــای  ــتان ه ــی از اس ــتان یک ــتان و بلوچس سیس
غنــی کشــور بــه لحــاظ داشــته هــای فرهنگــی، 
ــگری  ــه گردش ــتی و البت ــع دس ــتانی، صنای باس
ــی،  ــوع قوم ــن، تن ــر ای ــاوه ب ــت کــه ع اس
مذهبــی تعامــل فرهنگــی بســیار زیبایــی را خلق 
کــرده کــه خــود گواهــی بــر تمــدن و فرهنــگ 
ــتی،  ــی در همزیس ــوام ایران ــک اق ــوی یکای ق
احتــرام بــه انســان ها و اندیشــه هایشــان اســت.
بیــش از 440 تیــره و طایفــه موجــود در سیســتان 
ــادل فرهنگــی  ــان  تعامــل و تب و بلوچســتان چن
حســنه ای را در کنــار یکدیگــر تجربــه کــرده اند 
کــه یکپارچگــی شــان پنــداری فرهنگــی نــو در 
ــی آورد.  ــد م ــان پدی ــی ش ــگ ایران ــه فرهن ادام
حــال بــرای شــناخت ایــن ســرزمین ســفرها باید 
کــرد، ســفر تــا اعمــاق تاریــخ، تاریخــی آمیختــه 
از افســانه و واقعیــت و اســطوره هــای کــم نظیــر 

و رشــادت هــای بــی نظیــر.

بــرای شــناخت بیشــتر مــروری بــر داشــته هــا و 
تمــدن ها کهــن سیســتان و بلوچســتان گســتره 
ــا  ــت ت ــم داش ــان خواهی ــا عم ــون ت ای از هام
زیبایــی هــای ســرزمین بــه رنــگ آفتــاب و بــه 
رنــگ دریــای عمــان کــه سرشــار از جاذبــه های 

طبیعــی اســت را بیشــتر لمــس کنیــم.

lشهر سوخته
در روزگاران دور کــه بشــر تــازه یکجانشــین 
شــده بــود، شــهری در سیســتان پدیــد آمــد کــه 
ــت  ــاظ باف ــه لح ــان ب ــه  باستان شناس ــه گفت ب
شــهری، جمعیــت، برنامه ریــزی شــهری و ... 

ــود. ــان ب ــهر جه ــن ش اولی
ــاق آن  ــمند و خ ــدن هوش ــوخته و تم ــهر س ش
ــوان  ــج  هــزار ســال قدمــت، به عن ــا بیــش ازپن ب
بزرگ تریــن اســتقرار شهرنشــینی در نیمــه  
شــرقی فــات ایــران، نمونــه ای منحصــر به فــرد 
ــگ  ــت و فرهن ــم، صنع ــی عل ــر واقع و حکایت گ

ــت. ــوم اس ــرز و ب ــن م ــته های دور ای گذش
شــهر ســوخته در 56 کیلومتــری زابــل در اســتان 
سیســتان و بلوچســتان و در حاشــیه جــاده زابــل 
ــع شــده اســت. شــهر ســوخته در  ـ زاهــدان واق
ــده  ــذاری ش ــاد پایه گ ــل از می ــال قب 3200 س
و مــردم شــهر ســوخته در چهــار دوره بیــن 
ســال های 3200 تــا 1800 قبــل از میــاد در آن 

ســکونت داشــته اند.

lنخســتین چشــم مصنوعــی جهــان 
در شــهر ســوخته

ــک  ــوخته ی ــهر س ــار در ش ــتین ب ــرای نخس ب
ــش  ــال پی ــه 4800 س ــق ب ــی متعل چشــم مصنوع
کشــف شــد. ایــن چشــم مصنوعی متعلــق بــه زنی 
25 تــا 30 ســاله بــوده کــه در یکــی از گورهای شــهر 
ســوخته مدفون شــده بــوده اســت. چشــم مصنوعی 

ــود. ــده می  ش ــه آن زن دی روی جمجم

یکــی از شــگفت انگیزترین یافته  هــای شــهر 
کهن تریــن  نشــانه های  پیدایــش  ســوخته، 

ــت.  ــوخته اس ــهر س ــز در ش ــی مغ جراح

جمجمه ای از دختر 
دوازده یا سیزده ساله 

که در ۴۸۰۰ سال 
پیش، پزشکان آن دیار 

برای درمان بیماری 
هیدروسفالی )جمع 

شدن مایع در جمجمه( 
بخشی از استخوان 

جمجمه او را برداشته 
و جراحی کردند که 

مدت ها بعد از این عمل 
زنده مانده است|

از دیگــر شــگفتی های ایــن ســرزمین مــی تــوان 
ــه  ــن تخت ــا، قدیمی تری ــن انیمیشــن دنی ــه اولی ب
نــرد در جهــان و پیــدا شــدن قدیمی تریــن خــط 
کــش در ایــن ســرزمین اشــاره کــرد کــه نشــان 

از عظمــت و تمــدن ایــن ســرزمین دارد.

lکوه خواجه
کــوه خواجــه، کــوه اوشــیدا یــا کــوه رســتم، 
ــتان  ــت سیس ــی در دش ــه طبیع ــا عارض تنه
ــی  ــوب غرب ــری جن ــه در 30 کیلومت اســت ک
شــهر زابــل قــرار دارد. اوشــیدا در زبــان 
پارســی میانــه بــه معنــی ابــدی اســت. 
ــه  ــزد س ــه ن ــه ای شــکل ک ــوه ذوزنق ــن ک ای
ــن اســام، مســیحیت و زرتشــت مقــدس  دی

ــگ  ــیاه رن ــت س ــنگ های بازال ــت، از س اس
تشــکیل شــده و بــا ارتفــاع 609 متــر از ســطح 
دریــا، ماننــد جزیــره ای در میــان دریاچــه 

ــرار دارد. ــون ق هام
در اطــراف ایــن کــوه تعــداد زیــادی آثــار 
باســتانی از دوران ساســانیان، اشــکانیان و 
بقایــای اماکــن اســامی و معبــد بودایــی باقــی  
ــا،  ــه کاخ ه ــامل مجموع ــه ش ــت ک ــده  اس مان
دختــر،  چهــل  قلعــه  کهــزاد،  قلعــه کک 
ــان،  ــه غلط ــگاه خواج ــنگ، آرام ــه سرس قلع
ــان، بناهــای منفــرد  ســاختمان پیــر گنــدم بری

ــت. ــامی اس ــور اس ــی و قب آرامگاه
آثــار تاریخــی پیــش از اســام محوطــه 
تاریخــی کــوه خواجــه شــامل مجموعــه 
ــل  ــه چه ــزاد و قلع ــه کک که ــا، قلع کاخ ه
در  هرتســفلد  ارنســت   . اســت  دختــر 
بــا  میــادی   1929 و   1925 ســال های 
تخــت  عنــوان  مجموعــه  ایــن  بررســی 
ــا  ــه کاخ ه ــرای مجموع جمشــید خشــتی  را ب

برگزیــد.
ــه  ــگاه خواج ــود را از آرام ــام خ ــوه ن این ک
مهــدی یکــی از دوســتداران خانــدان علــوی 
کــه مــزارش بــر فــراز ایــن کــوه واقــع 
ــه اســت. خواجــه غلطــان، کــوه  شــده، گرفت
ــر  ــی از دیگ ــوه باطن ــود و ک ــوه موع ــور، ک ن
ــا  ــه آن ه ــوه ب ــن ک ــه ای ــت ک ــی اس عناوین

ــت. ــده اس ــده ش نامی
نیــز  مســیحیان  بــرای  بــنا  یــن  ا
مقــدس اســت.مقبره خواجــه مهــدی و 
تــاق  قبرســتانی کــه از دوره اســامی، ا
تــاق بی بــاد در  پیــر گنــدم دریــان و ا
ــرای  ــا را ب ــن بن ــده ای ــی مان ــوه خواجــه باق ک
مســلمانان نیــز مقــدس کــرده بطــوری کــه در 
ــران  ــل زای ــام تعطی ــی و ای ــی، مل ــاد مذهب اعی
ــد. ــکان می آین ــن م ی ــه ا ــارت ب ــرای زی ب

ــگری ــده گردش پرون
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lدهانــه غامــان، اطلــس تاریــخ 
ایــران

محــل  یــک  نــام  غامــان،  دهانــه 
باستان شــناختی در منطقــه سیســتان در جنــوب 
ــتانی در  ــهری باس ــت و ش ــران اس ــاوری ای خ
ــو، 7 کیلومتــری  2 کیلومتــری روســتای قلعــه ن
شهرســتان زهــک و 42 کیلومتــری شــهر زابــل 
در اســتان سیســتان و بلوچســتان قــرار دارد.
ــه  ــت ک ــهری اس ــده ش ــان بازمان ــه غام دهان
ســاتراپی  سیاســی  اداری،  مرکــز  روزگاری 
)والی نشــین( زرنــگ )زرنــج( در دوره هخامنشــی 
بــود، کاوشــگاه دهانــه غامــان در دهــهٔ 1960 
ــی  ــکراتو از مؤسســه ایتالیای ــو اس توســط اومبرت

ــد. ــف ش ــه و دور کش ــاور میان خ
ــر  ــر درازا و 800 مت ــگاه 1ٔ5 کیلومت ــن کاوش ای
پهنــا دارد و در دلتــای متروکــه رود ســنارود 
ــون 27  ــه تاکن ــن محوط ــت. در ای ــع شده اس واق
ــی  ــا مکان ــه ت ــده اند ک ــایی ش ــاختمان شناس س

ــد. ــه دارن ــر زردشــت ادام ــام قب ــه ن ــد ب بلن
ــهر در  ــن ش ــه ای ــد ک ــان می ده ــا نش کاوش ه
ــگاه  ــک نیایش ــود ی ــرب خ ــمال غ ــش ش بخ
ــی  ــرج دیده بان ــار ب ــه چه ــته ک ــوش داش چهارگ
دارد. بــرای ورود بــه ایــن ســازه تنهــا یــک درب، 
ــش  ــت. در بخ ــه شده اس ــی تعبی ــع جنوب در ضل
شــمال دهنــه غامــان باستان شناســان 120 
اتــاق در شــمال و شــرق و 110 اتــاق در جنــوب، 

ــد. ــف کرده ان ــوب کش ــاق در جن 11 ات
ایــن شــهر را باســتان شناســان ایتالیایــی در 
ــال 1962  ــف و از س ــادی کش ــال 1960 می س
تــا 1965 میــادی ایــن محــل را حفــاری 
ــاختمان های  ــان دارای س ــه غام ــد. دهان کردن
ــد، محله هــای مســکونی،  ــی، معب ــزرگ عموم ب
خیابــان، آبراهــه، محله هــای نظامــی و صنعتــی 

ــکان باســتانی دوران  ــن شــهر تنهــا م اســت. ای
ــر  هخامنشــیان اســت کــه حاکمیــت ایــران را ب
ــد.  ــان می ده ــی نش ــه خوب ــرقی ب ــی ش نواح
در کتیبه هــای هخامنشــی، بیســتون، تخــت 
ــام  ــه ن ــن شــهر ب جمشــید و نقــش رســتم از ای

»زرک« یــا »زرنــکای« یــاد شده اســت.

lقلعه رستم
ــی  ــوب غرب ــری جن ــتم در 60 کیلومت ــه رس قلع
ــر  ــرار دارد و در حــال حاضــر در اث ــل ق شــهر زاب
عوامــل جــوی بــه ویرانــه ای تبدیــل شــده اســت 
و چهــار بــرج و دروازهٔ ورودی آن قابل مشــاهده 
ــه اســکلت بندی بســیاری از بناهــای  اســت، البت
آن از جملــه طاق هــا و آب انبــار پابرجاســت و 
احتمــال داده می شــود چهارصــد تــا پانصد ســال 

ــده اســت. ــروک گردی پیــش مت
عــاوه بــر عامــل مذکــور تغییــر مســیر رودخانه 
ــی آن شــده اســت در  ــز ســبب خراب ــد نی هیرمن
ــی  ــون کاوش باستان شناس ــا کن ــه ت ــن قلع ای

علمــی صــورت نپذیرفتــه امــا 
ــدار  تکه هــای ســفال های لعاب
ــده  ــه ش ــاب ریخت ــدون لع و ب
حکایــت از تاریــخ طوالنــی 
ــای  ــر نم ــال حاض دارد. در ح
ــی آن و عظمــت  خشــت و گل
ــا  ــره ای زیب ــان منظ آن در بیاب
کــه  اســت  آورده  به وجــود 
ــه  ــده ای را ب ــر بینن ــم ه چش

خــود جلــب می کنــد.

lقلعه سام
ــه در 4  ــن قلع ــام، ای ــه س قلع
کیلومتــری ســکوهه قــرار دارد 
شــکل قلعه مســتطیل شــکل 
دیوارهــای  دارای  و  اســت 

پهــن و بزرگ خشــتی و گلــی و همچنیــن دارای 
اســت. متعــدد  برج هــای  و  دروازه 

والترســرویس  و  انگلیســی  تیــت  کلنــل 
آمریکایــی از ایــن قلعــه بازدیــد کــرده 
انــد، بــه گفتــه کلنــل تیــت در ســده 
نوزدهــم، نهــری از نزدیــک ایــن قلعــه 
ورمــال  دهکــده  طــرف  بــه  و  جــاری 

ادامــه داشــته اســت.
ــه  ــان، در طبق ــتان شناس ــر کاوش باس ــر اث ب
ــق  ــی متعل ــته ای یونان ــا نوش ــن بن ــن ای زیری
ــت و  ــده اس ــف ش ــا کش ــه دوران پارت ه ب
ــه دوران  ــق ب ــا متعل ــن بن ــی ای ــه باالی طبق

ــت. ــانی اس ساس

ــادی  ــی از آب ــه، یک ــه کوه ــا س ــه ی ــه کوه س
ــه  ــوط ب ــتان و مرب ــی سیس ــیار قدیم ــای بس  ه
دوران قاجــار اســت کــه در 30 کیلومتــری جنوب 
غربــی زابل واقع شــده  اســت. بنــای اصلــی آن از 
ســه قســمت به هــم پیوســته ارگ جنوبــی، ارگ 

شــمالی و ارگ میدانــی تشــکیل شــده  اســت.

ــه  ــداری را ب ــه، پای ــه کوه ــه س lقلع
ــد ــی کش رخ م

قلعــه ســه کوهــه یکــی از قلعــه هــای معــروف 
سیســتان اســت کــه در دوران افشــاریه تــا اواخــر 
ــور  ــاد و معم ــار آب ــن شــاه قاج دوران ناصــر الدی
ــین  ــی نش ــن کرس ــوان آخری ــه عن ــوده و ب ب

ــت رســیده اســت. ــه ثب سیســتان ب
ــت  ــوده اس ــرابندی ب ــدان س ــذار آن خان بنیانگ

کــه در فراینــد مهاجــرت در دوره نــادر شــاه 
ــات سیاســی  ــی شــوند، اوج حی وارد سیســتان م
ــان ناصــر  ــه زم ــوط ب ــه مرب ــن قلع ــی ای و نظام
ــه  ــی ک ــه ای ــت بگون ــار اس ــاه قاج ــن ش الدی

در جریــان تکاپــو هــای اســتعماری دولــت 
انگلســتان و جــدا ســازی بخــش هایــی از ایــران 
نقــش بازدارنــده مهمــی را ایفــا نمــوده و در 
ــی را عهــده  ــه هــرات نقــش فعال لشکرکشــی ب

ــت. ــوده اس دار ب

lآتشکده کرکویه
آتشــکده کرکویــه با کرکوشــاه، ایــن آثــار و همچنین 
ــرب  ــد، در غ ــتان هیرمن ــل در شهرس ــه پ ــار تخت آث
روســتای خمــر و هشــت کیلومتــری تپــه منطقــه 
شهرســتان و در چهــار کیلومتــری شــهرهیرمند و در 
میــان زمین هــای باتاقــی سیســتان و نزدیــک مرز 

ــرار دارد. ــتان ق ــا افغانس ــران ب ای

کرکوشــاه یــا کرکویــه، عبــارت اســت از بقایــای 
یک آتشــکده مربــوط بــه دوران هخامنشــی، که 
شــامل یــک دیــوار خشــتیٔ  چینــه ای از یــک 
ــار  ــن آث ــرج دفاعــی شــهر باســتانی اســت.  ای ب
ــک  ــزرگ و کوچ ــای ب ــدادی از بناه ه ــامل تع ش
اســت. ایــن بخــش دارای تــاالری بــه طــول 11 

ــر اســت. ــر و عــرض 5/8 مت مت

lقلعه ناصری در ایرانشهر
بنــا بــر نوشــته متــون و مورخیــن معاصــر، 
ــه  ــام ناصرالدول ــخصی بن ــه ش ــد قاجاری در عه
فرمانفرمــا کــه در ســال 1285 هجــری شمســی 
ــود؛  ــتان ب ــان و بلوچس ــاالت کرم ــت ای ــم وق حاک
پیشــنهاد ســاخت یک دژ نظامــی عظیــم را در فهرج 

ــد. ــار می ده ــن شــاه قاج ــه ناصرالدی ــره، ب ــا په ی

فهــرج یــا پهــره نــام قدیــم ایرانشــهر اســت کــه 
ــرف  ــا تص ــی ب ــری شمس ــال 1308 هج در س
ایــن شــهر توســط قــوای رضاخــان پهلــوی بــه 

ــد. ــام می یاب ــر ن ــام ایرانشــهر تغیی ن
بــا  شــاه  ناصرالدیــن 
ســاخت ایــن قلعــه نظامی 
موافقــت  فهــرج  در 
ــب  ــن ترتی ــد و بدی می کن
در  قلعــه  ســاخت  کار 
هجــری   1264 ســال 
دســت  بــه  شمســی 
ــا  ــاران توان ــی از معم یک
و مشــهور کرمــان بــه 
نــام اســتاد حســین معمــار 
آغــاز  کرمانــی  باشــی 
ــس از مــدت  می شــود و پ
ــام  ــه اتم ــال ب ــت س هف

. ســد می ر
از آن پــس ایــن قلعــه بــه 
نــام قلعــه ناصــری یــا 
ــی  ــر حکمران ــود و مّق ــهور می ش ــه مش ناصری
ــن و  ــه که ــال قلع ــا آن س ــه ت ــتان ک بلوچس
ــر  ــه ناصــری تغیی ــه قلع ــود ب ــور ب ــم بمپ عظی
ــبک  ــادآور س ــن ی ــوع تزئی ــن ن ــد. ای می یاب
ارگ  برج هــای  در  رفتــه  بــه کار  معمــاری 
ــدان آن  ــان توســط هنرمن ــتان کرم ــم در اس ب

ــت. ــه اس خط

lقلعه تیس
ــی  ــمال غرب ــری ش ــس در 5 کیلومت ــه تی قلع
ــن دژ  ــرار دارد. ای ــس ق ــتای تی ــار، در روس چابه
متعلــق بــه دوران اســامی اســت. قلعــه از تخته 
ــچ  ــات گ ــی و م ــه ای، آهک ــنگ های ماس س
ــه  و آهــک ســاخته شــده اســت. ســاختمان قلع
ــا و  ــه ای از اتاق ه ــز و مجموع ــاط در مرک ــک حی از ی
ســازه های معمــاری در اطراف آن تشــکیل شــده اســت. 

بخش مرکزی قلعه در 
۲ طبقه اجرا شده است 
و یک برج در باالی آن 

قرار دارد که از آن برای 
دیده بانی استفاده می شد 

و در روزگار گذشته در 
شب های طوفانی مانند 

چراغ دریایی عمل 
می کرد|

lقلعه سیب و سوران
قلعــه ســب مرکــز حکمرانــی نواحــی دور و 
ــت،  ــل کن ــراوان از قبی ــتان س ــک شهرس نزدی
ــت و...  ــکوه، گش ــی، پس ــوران، زابل ــدوچ، س هی
بــوده  اســت و در ادوار مختلــف از لحــاظ 
ــوری  ــه ط ــت. ب ــته  اس ــت داش ــی اهمی سیاس
ــه در  ــن منطق ــود، اولی ــناد موج ــق اس ــه طب ک
ــن  ــای ناصرالدی ــه نیروه ــتان ک ــرق بلوچس ش
ــه  ــرل منطق ــت کنت ــال 1257 جه ــاه در س ش
ــود.  ــیب ب ــه س ــدند، قلع ــیل ش ــا گس ــه آنج ب
قلعــه ســیب زیباتریــن و بلندتریــن بنــای 
ــای  ــروع بن ــا ش ــت. گوی ــور اس ــی کش خاک
قلعــه در دوره صفویــه بــه وســیله طایفــه 

بزرگزاده هــا بــوده  اســت.

ــگری ــده گردش پرون

تهیه شده در سرپرستی استان سیستان و بلوچستان
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زیباترین آبشارخاورمیانه در شیراز

فــــــارس

بگذاریــد یکبــار از تخــت جمشــید و پاســارگاد در اســتان فــارس بگذریــم. بناهایــی کــه شــهرت جهانــی دارنــد. واقعیت این اســت کــه شــیراز درکنــار جاذبه هــای تاریخــی خــود، زیبایی هــای طبیعی بســیاری نیــز دارد که 
از آنجملــه مــی تــوان بــه باغهــای ایرانی بســیار زیبــا و درختــان منحصربه فــرد ســروناز اشــاره کرد. 

ــاي دارد، یکــي  ــوار ارم ج ــه در بل ــاغ ارم ک ب
ایــران  و  شــیراز  باغ هــای  زیباتریــن  از 
شــهرت  آن  ســروناز  درختــان  و  اســت 
ــی  ــاغ دارای عمارت ــن ب ــد. ای ــی دارن جهان
ســه طبقــه و زیبــا بــه ســبک قاجاریــه 
نقاشــی،  معمــاری،  نظــر  از  اســت کــه 
کنــده کاری، کاشــی کاری و گچبــری از 
ــه شــمار مــي  شــاهکارهای دوران قاجــار ب

ــد. آی
ســاخت نارنجســتان قــوام توســط علــی 
ســال  در  دوم  قوام الملــک  محمدخــان 
ــال  ــاز و در س ــري آغ ــری قم 1290 هج
ــدش  ــط فرزن ــري توس ــری قم 1305 هج
بــه  لملــک  قوام ا خــان  رضــا  محمــد 

پایــان رســید.
خانــدان  حکومــت  محــل  بــاغ  یــن  ا
قوام الملــک و همچنیــن بــرای تشــکیل 
ــزرگان  ــت های ب ــی و نشس ــات عموم جلس
ــتفاده  ــورد اس ــار م ــراف در دوران قاج و اش

قــرار می گرفتــه اســت.

آباد lباغ عفیف 
گلشــن  بــاغ  یــا  آبــاد  عفیــف  بــاغ 
محمدخــان  علــی  میــرزا  وســیله  بــه 
ــاغ  ــن ب ــک ســاخته شــده اســت. ای قوام المل
ــای شــیراز  یکــی از باغ هــای تاریخــی و زیب
اســت کــه در آخــر خیابــان عفیف آبــاد 
مربــع  متــر  هــزار   127 و  گرفتــه  قــرار 

دارد. گســتردگي 
قــرار  زیبایــی  بســیار  کاخ  بــاغ،  درون 
و  زیبــا  کاشــیکاری های  بــا  کــه  دارد 
ســتون های ســنگی هماننــد ســتون های 
تخــت جمشــید تزییــن شــده اســت. در ایــن 
ــه ای  ــام خزان ــنتی، حم ــه س ــاغ قهوه خان ب
ــود دارد. ــرت وج ــی و عب ــوزه نظام و دو م

lباغ دلگشا
ــعدی،  ــگاه س ــوب آرام ــری جن ــدود 400 مت ح
ــه   ــرار دارد ک ــا ق ــام دلگش ــه ن ــا ب ــی زیب باغ
ــاز  ــام ب ــش از اس ــه پی ــی آن ب ــینه تاریخ پیش

ــب  ــا، مواه ــی ه ــن زیبای ــار ای ــود. در کن مي ش
طبیعــی خــدادادی اســتان فــارس نیــز جاذبــه ای 
شــگرف را بــرای گردشــگران فراهم آورده اســت 
ــون  ــار مارگ ــه آبش ــوان ب ــی ت ــه م ــه ازآنجمل ک

ــرد. ــاره ک اش

lآبشار مارگون
ــارهای  ــن آبش ــی از زیباتری ــون یک ــار مارگ آبش
خاورمیانــه  اســت کــه در مجــاورت شــهر 
ســپیدان و در مــرز اســتان فــارس و اســتان 
کهگیلویــه و بویراحمــد واقــع شــده اســت. بعــد 
از جــاده ماشــین رو، تــا آبشــار چنــد دقیقــه پیــاده 
روی الزم اســت کــه ایــن راه هموارســازی و 
ــار در  ــن آبش ــراف ای ــت . اط ــده اس ــیمانی ش س
ــت. ــی اس ــبز و دیدن ــیار سرس ــار بس ــل به فص

در ادامــه مســیر رودخانــه انبــوه درختــان، باغــات 
ــه  ــورد. رودخان ــی خ ــم م ــه چش ــیب و ... ب س
حاصــل از ایــن چشــمه ها بســیار پــر آب بــوده و 

ــداد دارد. ــا ســپیدان امت ت
هیــچ رودخانــه ای در بــاالی ایــن آبشــار وجــود 
ندارد.هــر چنــد آبشــار چشــمه، ابعــاد مشــخصی 
نــدارد زیــرا هــر روز چشــمه ای جدیــد در حاشــیه 
آبشــار ایجــاد شــده و گاه نیــز چشــمه ای آبــش 

کــم یــا قطــع مــی شــود.
ــال  ــل س ــن فص ــرم تری ــار در گ ــن آبش آب ای
بســیار خنــک و زیــر 10 درجــه اســت، اما بــه علت 
جوشــان بــودن ایــن آب، ماننــد آب چشــمه، رفتــن 
در آن یــا نوشــیدنش هیچگونــه عارضــه ای ماننــد 

پــا درد یــا ســرما خوردگــی بــه دنبــال نــدارد.
منطقــه حفاظــت شــده آبشــار مارگــون کــه شــرایط 
و زیبایــی خــود آبشــار را دارد در ســال 78 بــا مصوبــه 
شــورای حفاظــت محیط زیســت بــه عنــوان منطقه 
ــرس  ــد. خ ــام ش ــی اع ــده جنگل ــت ش حفاظ
قهــوه ای، بــز و پــازن، خارپشــت، کفتــار، رودک، 
شــغال، گــرگ، روبــاه معمولــی و... از گونــه های 
ــه  ــه ب ــن منطق ــده در ای ــاهده ش ــوری مش جان
شــمار مــی رود. آبشــار مارگــون یکــی از جاذبــه 
هــای گردشــگری زیبــا در خاورمیانــه و اســتان 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــارس ب ف

lآبشاری با چهار نوع آب
آبشــارهای فدامــی از زیباترین آبشــارهای کشــور 
ــتان  ــز اس ــارها از مرک ــن آبش ــه ای ــت. فاصل اس
فــارس 380 کیلومتــر اســت کــه در منطقــه 
گــرم و خشــک بخــش فــرگ داراب و در آخریــن 
ــدر  ــیر بن ــارس در مس ــرقی ف ــوب ش ــه جن نقط

ــع شــده اســت. ــاس واق عب
ــت  ــی در هش ــیرین فدام ــور و ش ــارهای ش آبش
ــی و در  ــهر فدام ــی ش ــمال غرب ــری ش کیلومت
ــهر  ــرقی ش ــوب ش ــری جن ــه 135 کیلومت فاصل

ــت. ــده اس ــع ش داراب واق
ــه  ــته ب ــی در گذش ــیرین فدام ــار ش ــرض آبش ع
ــار  ــن آبش ــض تری ــید و عری ــی رس ــر م 800 مت
ــل  ــه دلی ــد ب ــی ش ــران محســوب م ــی ای طبیع
ــاورزان  ــه کش ــی روی ــتفاده ب ــالی و اس خشکس
ــر رســیده اســت. ــه 200 مت ــون ب باالدســت اکن

ــت  ــه در باالدس ــی ک ــور فدام ــار ش ــاع آبش ارتف
آبشــار شــیرین واقــع شــده 10 تــا 15 متــر اســت 
و بــرای بازدیــد از آن بایــد حــدود یــک کیلومتــر 

ــرد. راه را طــی ک
یکــی از وی ژگیهــای آبشــار فدامــی وجــود چهــار 
ــرم اســت  ــیرین و ســرد و گ ــوع آب شــور و ش ن
کــه در فاصلــه 20 متــری آبشــار شــیرین بــا هــم 
مخلــوط مــی شــوند و اســتخر طبیعــی زیبایــی 
بــا آب زالل و شــفاف بــرای بازدیدکننــدگان 
پدیــد مــی آورند.ایــن نــوع آبشــار در نــوع خــود 
در ســطح کشــور بــی نظیــر اســت و مــی توانــد 

ــا خــود همــراه ســازد. ــادی را ب گردشــگران زی
بــاغ ارم کــه بــه ثبــت جهانــی نیــز رســیده جاذبــه 
ــاری  ــا معم ــه تنه ــه ن ــت ک ــد اس ــی مانن ای ب
تاریخــی ایــران را نشــان مــی دهــد بلکه مســافران 
ــای  ــه از زیباییه ــروناز ک ــان س ــد  درخت ــی توانن م
منحصربــه فــرد شــیراز محســوب مــی شــود را در 

ایــن بــاغ جهانــی بــه نظــاره بنشــینند.

lآرامگاه حافظ و سعدی 
رو بــه روی آرامــگاه هــر دو شــاعر بــزرگ شــیراز 
ــگاه  ــت. آرام ــده اس ــر ش ــت پ ــام جمعی ــا ازدح ب
حافــظ بــا بســته شــدن دوبــاره خیابــان حافظیــه 

بــرای ایــام نــوروز از ســر و صــدای ماشــین هــا 
ــار  ــات و چه ــار راه ادبی ــه در چه ــی ک و ترافیک
راه حافظیــه ایجــاد شــده، رهایــی پیــدا کــرده و 
بــه جــای آن نمایشــگاه صنایــع دســتی فــارس 
کــه شــامل غرفــه هــای فــروش خاتــم شــیراز، 
ــاس  ــاز، لب ــت س ــورآالت دس ــفال، زی ــروف س ظ
هــای ســنتی، دیــوان حافــظ و ســعدی و... اســت، 
برپــا شــده اســت. همچنیــن در گوشــه ای نیز یکی 
از خیمــه هــای طــرح آرامــش بهــاری اداره اوقــاف 

ــه اســت. ــرار گرفت ق
ــه  ــاع ب ــی اوض ــعدی ول ــگاه س ــه روی آرام رو ب
ــه  ــه ب ــی ک ــت. در خیابان ــری اس ــکل دیگ ش
آرامــگاه ایــن شــاعر ختــم مــی شــود، ترافیــک 
ــک درب  ــا نزدی ــه ت ــده ک ــاد ش ــنگینی ایج س

ــت. ــده اس ــیده ش ــز کش ــگاه نی ورودی آرام
ــود  ــظ وج ــگاه حاف ــار آرام ــه در کن ــی ک آرامش
ــا  ــا در اینج ــین ه ــدای ماش ــر ص ــه خاط دارد ب
ــازه  ــر از مغ ــان پ ــن خیاب حــس نمــی شــود. ای
ــای  ــوغاتی ه ــه س ــت ک ــف اس ــای مختل ه
ــد و  ــی کنن ــه م ــافران عرض ــه مس ــیراز را ب ش
ــه نظــر مــی رســد کــه مــورد اســتقبال هــم  ب
ــا  ــا ب ــازه ه ــک از مغ ــر ی ــد. ه ــه ان ــرار گرفت ق
تعــداد زیــادی خریــدار پــر شــده اســت. از بــاال 
تــا پاییــن خیابــان هــم دســت فــروش ها بســاط 
خــود را پهــن کــرده و اقــام متفاوتــی از جملــه 
ــی  ــافران م ــه مس ــک ب ــاس و عین ــی، لب خوراک
فروشــند و حتــی تعــدادی فالگیــر نیــز بــا لبــاس 
هــای رنگــی در گوشــه و کنارهــا نشســته انــد و 
ــا  ــا لهجــه غریبــی رهگــذران را مــی طلبنــد ت ب
از آینــده شــان برایشــان بگوینــد. در ایــن میــان 
ــه ســمت آن هــا کشــیده  بعضــی از مســافرها ب
مــی شــوند و بعضــی دیگــر بــی توجــه از 

ــد. ــی گذرن کنارشــان م
ــه  ــز در محوط ــتی نی ــع دس ــگاه صنای نمایش
ــش  ــه های ــه غرف ــده ک ــا ش ــعدی برپ ــگاه س آرام
همــان آثــاری را ارائــه مــی کنند کــه در نمایشــگاه 
صنایــع دســتی خیابــان حافظیــه نیــز وجــود دارد. 
ــا مشــابه اســت.  ــگاه ه ــوای درون آرام ــال و ه ح

ــگری ــده گردش پرون

تهیه شده در سرپرستی استان فارس
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سرزمین قلعه ها و دژ های کهن

قـزویـــــن

اســتان قزویــن بــا ویژگــی هــای کوهســتانی و صعــب العبــور بــودن معابــر آن از دیرباز یکــی از مناســب ترین محیــط های طبیعــی برای برپــا داشــتن قلعه هایی بــوده کــه امــروزه از جــذاب تریــن جاذبه های گردشــگری 
اســت. شــرایط سیاســی و فکــری چندیــن قرنــی حاکــم بــر دنیای اســام بــه ویژه در ســده های نخســتین اســامی بــه اضافــه شــرایط جغرافیایــی قزویــن و موقعیت آن نســبت به بغــداد بــه عنوان مرکــز خافــت، مراکز 
حساســی چــون ری و طبرســتان و پایتخــت هــای سیاســی عصــر ایــن را ناحیــه بــه منطقــه ای اســتراتژیک بــرای همه فرقــه هــا و جریان هــای سیاســی و فکــری تبدیل کــرده بــود. بر همین اســاس کــوه هــای قزوین 
مــی توانســتند پناهــگاه دســت نایافتنــی مناســبی بــرای گــروه هایــی باشــد که بــا تمــرد از حکومــت مرکــزی و یا بــه قصــد توطئــه علیــه آن، در فکــر دوری از آســیب و جنــگ بــا حکومت بودنــد بنابرایــن با ســاخت قلعه 
هــای متعــدد کــه برخــی از آنهــا فراتــر از قلعــه و دژ ماننــد یــک شــهر دارای کارکــرد بــوده امروز اســتان قزویــن را صاحــب میراثی کــرده کــه دربردارنــده یکــی از کهن تریــن و زیباتریــن آثــار تاریخی ایــران زمین اســت که 

در ایــن گــزارش شــاخص تریــن قلعــه هــای اســتان معرفی می شــود.

lقلعه حسن صباح
ــر  ــزار مت ــا 20 ه ــاح ب ــه- شــهر حســن صب قلع
ــن،  ــه قزوی ــن قلع ــروف تری ــعت، مع ــع وس مرب
ایــران و یکــی از شــاخص تریــن قــاع باســتانی 
در دنیــای اســام  جهــان و محســوب مــی شــود.
ایــن دژ باســتانی که قدمــت آن را به دوره ساســانیان 
نســبت مــی دهنــد از هــر چهــار ســو دارای پرتــگاه و 
تنهــا راه ورود بــه قلعه در انتهای ضلع شــمال شــرقی 
ــه اســماعیلیان  ــری فرق ــاح رهب اســت. حســن صب
بــه مــدت ســی و پنــج ســال در ایــن دژ نفــوذ ناپذیــر 
ایمــن از حکومــت مرکــزی، پیــروان خــود را رهبــری 
کــرد و در نهایــت ایــن قلعــه در شــوال 654 هجــری 
قمــری به دســتور هاکــو بــه آتــش کشــیده و ویران 
شــد و از آن پــس به عنــوان تبعیــدگاه و زنــدان مــورد 
اســتفاده قــرار گرفت. همچنیــن از ســال 930 هجری 
قمــری و ابتــدای حکومــت شــاه طهماســب صفوی 
تــا ســال 1006 هجــری قمــری قلعــه کالبدی ســالم 

داشــته اســت.
ــه  ــن قلع ــا ای ــه ب ــت در رابط ــز اهمی ــه حائ نکت
ــا وجــود بیــش از 3  مرمــوزی آن اســت چنانکــه ب
دهــه کاوش هــای باســتان شناســانه در ایــن قلعــه 
هنــوز هــم اســرار نهفتــه و کشــف نشــده بســیاری 

ــود دارد. ــتانی وج ــای باس ــن بن در ای
بر همیــن اســاس در جنــوب غربــی قلعــه، در میان 
شــیب بســیار تنــدی کــه بــه پرتگاه هــای عمیــق 
می رســد حوضــی در دل ســنگ بــه ابعــاد تقریبــی 
5×8 متــر وجــود دارد کــه بــا وجــود گذشــت بیــش 
ــچ گاه  ــداث  آن هی ــال از اح ــزار و دویســت س از ه
ــه در شــمال  ــن قلع ــی نشــده اســت. ای از آب خال
شــرقی روســتای گازرخــان در   کیلومتــری  

ــرار دارد. ــن ق شــرق شــهر قزوی

lقیز )قز(قلعه
بنــای قیزقلعــه )قلعــه دختــر( بــا احتســاب ســایر 
ــه همــراه  قلعــه هــا و دژهــای اســتان قزویــن ب
قلعــه شــمیران، کهــن تریــن قلعــه اســتان 
محســوب مــی شــود و بــر همیــن اســاس عصــر 
ساســانیان را دوره ســاخت ایــن قلعــه ذکــر کــرده 
انــد. قیزقلعــه در جنــگ بــا کشــور روم و اعــراب 
مســلمان مــورد اســتفاده حکومت ساســانی قــرار می 
گرفتــه و پــس از انقــراض ساســانیان نیــز کمــاکان 
توســط مســلمانان مرکــزی برای اســکان ســپاهیان 

محســوب مــی شــده اســت.
ایــن بنــای ارزشــمند تاریخــی برعکــس ســایر قلعه 
هــای قزویــن بــه ویــژه قلعه حســن صبــاح بــا وجود 
شــرایط اقلیمــی منطقــه، همچنــان پابرجــا مانــده  و 
یکــی از علــل آن ایــن بــوده کــه قیزقلعــه از معــدود 
ــوام  ــارت اق ــوم و غ ــورد هج ــه م ــت ک ــی اس دژهای
و حکومــت هــا بــه قصــد تســخیر قــرار نگرفتــه بــا 
ایــن حــال ایــن بنــا طــی ســالیان اخیــر بارها توســط 
قاچاقچیــان اشــیاء باســتانی مــورد تعــرض و تخریب 

هــای گســترده قــرار گرفتــه اســت.
ایــن بنــای باســتانی در 15 کیلومتری جاده تاکســتان 
بــه زنجــان، در نزدیکــی روســتای آبک لــو، بــر باالی 
کوهــی واقــع شــده و دسترســی به ایــن قلعــه از راهی 
اســت کــه از گــرده جنوبــی بــه بــاالی قلــه و پــای 

بنــای قلعــه منتهــی می شــود.

lدژ لمبسر
دژ لمبســر یــا لمســر کــه در شــمال شــهر قزوین 
ــهر  ــرقی ش ــمال ش ــوت در ش ــه الم و در منطق
رازمیــان واقــع شــده و قدمــت آن بــه دوران 
ساســانیان بــاز مــی گــردد و در دوره ســلجوقیان 

مــورد اســتفاده گســترده قــرار مــی گرفتــه 
ــگاه هــای  ــن پای اســت. ایــن قلعــه از مهــم تری
ــت و در  ــاح اس ــن صب ــس از دژ حس ــماعیلیان پ اس
بخش المــوت غربی در شهرســتان قزویــن قــرار دارد.
ایــن قلعــه ابــعادی در حــدود 480 متــر در جهــت 
ــرقی  ــت ش ــر در جه ــی و 190 مت ــمالی جنوب ش
ــه  ــه رود و لم ــق نین ــای عمی ــی دارد و دره ه غرب
دسترســی بــه آن را از شــرق و غــرب غیرممکــن 
ــی  ــمالی و جنوب ــا از دو دروازه ش ــاخته اند و تنه س
می تــوان بــه دژ وارد شــد. شــیب کــوه کــه از 
ــاف دو  ــده و اخت ــیده ش ــوب کش ــه جن ــمال ب ش
ــدود 480  ــد ح ــر می رس ــه 150 مت ــطح آن ب س
متــر طــول دارد و پهنــای قلعــه بیــش از 190 متر 

است.
ــه  ــرای دژ ب ــتثنایی ب ــرایط اس ــوارد ش ــن م ای
وجــود آورده کــه موجــب تســخیر ناپذیــر خواندن 
ایــن قلعــه شــده اســت. ســال ســاخت بنــای دژ 
ــاخت و  ــوع س ــا ن ــده ام ــی نیام ــون تاریخ در مت
مصالــح بــکار رفتــه در آن بیانگــر آن اســت کــه از 
اســتحکامات دوره ساســانی و قــرون اولیه اســامی 

اســت.
ــت  ــت و اهمی ــطه موقعی ــه واس ــه ب ــن قلع ای
خــاص خــود در دوره تســلط اســماعیلیه شــهرت 
ــع  ــوت واق ــه الم ــس از قلع ــافت و پ ــیار ی بس
در روســتای گازرخــان، از مهمتریــن دژهــای 
ــر  ــت. لمبس ــه اس ــی رفت ــمار م ــماعیلیه بش اس
ــری  ــماعیلیان در 3 کیلومت ــتحکم اس ــه مس قلع
شــمال شــرقی شــهر رازمیــان - مرکــز بخــش 

ــرار دارد. ــی ق ــوت غرب الم

lقلعه شمیران
قلعه یــا دژ شــمیران درکنــار دریاچه ســپیدرود و باالی 
تپــه ای مرتفــع و ســنگی کــه رود قــزل اوزن از جنوب 
ــر  آن می گــذرد، قــرار دارد. ایــن قلعــه، از قلعه هــای پ
اهمیــت و معتبــر ایــران و در بیــن اهالــی منطقــه بــه 
نــام هــای شــیمران و ســمیران معــروف اســت، ولــی 
در متــون تاریخــی بــه نام هــای ســمیران، شــمیران، 
ســمیرم، شــمع ایران، کنگریان، ســمیویروم و ساالریه 

نــام بــرده شــده اســت.
پیشــینه این قلعــه را بــه دوران قبل از اســام نســبت 
می دهنــد و در طــول ســال های ســده چهــارم 
هجــری تختــگاه کنگریــان بــوده اســت. طــرح کلــی 
بنــای قلعه به شــکل مســتطیل و ارتفــاع برج هــا و دیوار 
نزدیــک بــه 15 متــر اســت کــه تمامــی آن را بــا کمک 
ســنگ  و مــاط گچ بــه ضخامــت 8 پــا ســاخته اند و در 
فاصله هــای 1 متــری کافــی چوبــی در دل دیــوار بــه 
کار بــرده انــد کــه عاوه بــر اســتحکام و همبســتگی 
ــیده و از  ــا بخش ــه بن ــی ب ــی منطق ــزا، نظم اج
ــی  ــنگ خودنمای ــک رج س ــورت ی ــه ص دور ب

می کنــد.
در دیــوار شــمالی قلعــه 2 بــرج وجــود دارد کــه در 
قســمت بــاال دارای پنجره هــای بلنــد مســتطیلی 
ــه بیشــتر  ــزه دار هســتند ک ــوس نی ــا ق شــکل ب
ــتفاده  ــا اس ــه از آنه ــن قلع ــی پایی ــرای نگهبان ب

ــت. ــده اس می ش
ــاد از  ــه در نزدیکــي روســتاي بهــرام آب ــن قلع ای
توابــع طــارم قــرار دارد و بــراي رفتــن بــه ســوي 
ــور  ــفید رود عب ــد س ــد از روي س ــي بای ــه م قلع
ــا بهــرام  کــرد. طــول جــاده ماشــین رو از ســد ت

ــگری ــده گردش پرون
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ــد مســافتي در  ــه بای ــر اســت ک ــاد 18 کیلومت آب
حــدود 3 کیلومتــر را بــه ســمت جنــوب بــا پــاي 

پیــاده طــي کــرد تــا بــه قلعــه رســید.

lایوان نیاق
ایــوان نیــاق در قســمت شــمالی روســتای نیــاق 
ــک  ــر ی ــل در اث ــاق در اص ــوان نی ــرار دارد. ای ق
ــه  ــن شناســی ب ــده طبیعــی در دوره دوم زمی پدی
ــط  ــا توس ــه بعده ــده ک ــه ای درآم ــکل قلع ش
حاکمیــت هــای مختلــف و دســته هــای یاغیــان 
ــورد اســتفاده  ــی م ــا اعمــال تغییرات ــان ب و راهزن

ــه اســت. ــی گرفت ــرار م ق
در قســمت باالیــی قلعــه حوضچــه ای قــرار دارد 
کــه در نــگاه نخســت چنــدان عمــق نــدارد ولــی 
در حقیقــت حوضچــه عمیقــی بــرای ذخیــره آب 
در فصــول کــم بــاران ســال بوده اســت. ســاکنان 
ــه در  ــد کــه محمــد حنفی ــن باورن ــر ای ــی ب محل
ــه  ــوده ک ــوان قصــری ســاخته ب ــن ای ــاالی ای ب
امــروزه از ایــن قصــر بــه جــز تکــه هایی ســفالی 
چیــزی باقــی نمانــده اســت. راه صعــود بــه باالی 
قلعــه از قســمت دامنــه جنوبــی دشــوار اســت اما 
از قســمت دامنه شــمالی و پشــت قلعه کــه دارای 
ــه قســمت  شــیب مایــم تــری اســت صعــود ب
هــای باالیــی و داخلــی قلعــه بــا ســهولت 

بیشــتری صــورت مــی گیــرد.
روســتای نیــاق در 16 کیلومتــری شــمال قزویــن 
واقــع شــده اســت و مــی تــوان از مســیر اتوبــان 

قزویــن- زنجــان بــه آن دسترســی داشــت.

lمیمون قلعه
ــود  ــاي عم ــا دهلیزه ــه ب ــه در دو طبق ــن قلع ای
ــر هــم و اتاق هــاي جانبــي ســاخته شــده کــه  ب
گنبــد میانــي آن فــرو ریختــه و بقایایــي از 8 برج 
آن باقــي اســت. ویژگــی اختصاصی ایــن قلعه در 
ایــن اســت کــه در داخــل بافت شــهر در قســمت 
جنوبــی قزوین قــرار دارد و بــه همــراه چهارانبیاء، 
مســجد جامــع از قدیمــی تریــن بناهــای تاریخی 

شــهر قزویــن محســوب مــی شــود.
ایــن قلعــه بنایــي اســت مربــع شــکل بــه ابعــاد 
ــت هاي 30  ــه از خش ــر ک ــي 70 در 70 مت تقریب
در 30 ســانتیمتر بــا مــاط شــفته ســاخته شــده و 
ــا  ــه شــرقی ب ــه از تپ ــن میمــون قلع طبقــه زیری
ــی منتهــي مي شــود و  ــه غرب ــه تپ ــل ب ســه تون
یــک تونــل شــمالي - جنوبــي نیــز ایــن تونل هــا 

را بــه هــم متصــل مــي  کنــد.
ــه  ــده در قلع ــه دســت آم برخــي از ســفالینه هاي ب
ــا دوره آل بویــه دارد. برخــی،  ــرد آن ت نشــان از کارب
ــه  ــه ب ــی ک ــه موس ــای مدین ــه را از بقای ــن قلع ای
امــر موســی الهــادی خلیفــه عباســی در ســال 168 
ــر آن را  ــی دیگ ــد و برخ ــا ش ــری بن ــری قم هج
منســوب بــه میمــون بــن عــون کاتــب مــی دانند. 
میمــون قلعــه در قســمت شــرقی حــرم شــاهزاده 
حســین)ع( شــهر قزویــن واقع شــده اســت. اســتان 
قزویــن در کنــار قلعــه هــا و دژهایــی کــه معرفــی 
شــد دارای قلعــه هــای متعــدد دیگــری نیــز اســت 
کــه هــر کــدام از آن هــا نیــز ماننــد آثــار یــاد شــده 
ــه دار  ــخ ریش ــن از تاری ــک دوره که ــده ی در بردارن

ــران اســت. ــن و کشــور ای قزوی
ــوروز  ــام ن ــار تاریخــی در ای تمامــی ایــن بناهــا وآث
میزبــان گردشــگران و عاقمندان تاریــخ و فرهنگ 
ــا  ــدن آنه ــه دی ــا را ب ــه م ــت ک ــن اس ــران زمی ای
دعــوت مــی کنیــم تــا ســاعات خــوی را بــا مــرور 

تاریــخ ســپری کنیــد.

lقزویــن شــهر چهــار انبیــا و چهارمین 
ــت )ع( ــل بی حرم اه

گرچــه قدمــت بیشــتر آثــار و ابنیــه تاریخــی شــهر 
قزویــن مربــوط بــه قــرون پــس از اســام اســت و 
بخــش اندکــی از آن هــا در اعصــار پیــش از ظهــور 
اســام ســاخته شــده انــد بــا ایــن حــال، قدمــت و 
اصالــت تاریخــی همــان انــدک آثــار تاریخــی قبل 
ــن  ــوان از ای ــی ت ــه م ــه حــدی اســت ک اســام ب
آثــار بــه عنــوان نمونــه هــای درجــه یــک تاریــخ و 
فرهنــگ رایــج در ســرزمیِن ایــراِن پیــش از ظهــور 

اســام یــاد کــرد.

ــگاه  ــن زیارت ــب یکــی از کهــن تری ــن ترتی ــه ای ب
هــا مقــدس در نــزد پیــروان ادیــان آســمانی یهــود، 
مســیحیت و اســام در ایــران در شــهر قزویــن قرار 
دارد. بقعــه چهــار انبیــاء یــا پیغمبریــه شــهر قزوین 
کــه مدفــن چهــار تــن از پیامبــران بنــی اســرائیل 
مــی باشــد یکــی از معــدود آثــار تاریخــی و مذهبی 
ــور  ــش از ظه ــی پی ــام و حت ــور اس ــش از ظه پی
مســیحیت اســت کــه زیــارت آن نــزد ســه آییــن 
الهــی، ابراهیمــی دارای ارزش دینــی بســیار زیــادی 

اســت.
ایــن زیارتــگاه کــه در کنــار آســتان مقــدس امــام 
ــوب  ــه محب ــن و البت ــروف تری ــین)ع( مع زاده حس
ــوب  ــن محس ــهر قزوی ــی ش ــن زیارت ــن اماک تری
مــی شــوند، همــه ســاله بــه ویــژه در فصــل بهــار 
و تعطیــات نــوروز میزبــان خیــل کثیــری از زائران 
علــی الخصــوص هموطنــان عزیــز از دیگــر نقــاط 

کشــور و نیــز پیــروان دیگــر ادیــان اســت.
بــرای اهالــی قزویــن نیــز ایــن زیارتــگاه گذشــته از 
اصالــت تاریخــی و جنبــه فرهنگــی، ارزش معنوی 
خاصــی دارد بــه ویــژه در مناســبت هــای مذهبــی 
چــون محــرم و ایــام فاطمیــه مراســم عزا با شــکوه 
خاصــی در ایــن مــکان برگــزار مــی شــود کــه خود 
جلــوه دیگــری از گردشــگری قزوین که گردشــگری 

مذهبــی باشــد را بــه نمایــش می گــذارد.
»ســام«، »ســلوم«، »ســهولی« و »اقلیــا« چهــار 
اســم بــا ریشــه عبــری- ســامی متعلــق اســت بــه 
چهــار پیامبری کــه در چهــار انبیــاء قزویــن مدفون 
هســتند. طبــق روایــت هــای تاریخــی ایــن چهــار 

پیامبــر الهــی کــه ســال هــا مــورد آزار و اذیــت قوم 
ــه  ــم ب ــد، تصمی ــه بودن ــرار گرفت ــرائیل ق ــی اس بن
مهاجــرت بــه نواحــی داخلــی فــات ایــران و ایالت 

مــاد مــی گیرنــد.
ــم 2100  ــت ک ــه دس ــرت ک ــن مهاج ــدف از ای ه
ســال از آن مــی گــذرد، رهایــی از آزار و اذیــت هــای 
قــوم بنــی اســرائیل، تبلیــغ شــریعت موســی)ع( و 
مهــم تــر از همــه دادن بشــارت میــاد مســیح بــه 

موحــدان ایالــت مــاد بــوده اســت.
بعدهــا ایــن چهــار پیامبــر در همیــن شــهر از دنیــا 
مــی رونــد ولــی اینکــه آیــا علــت مــرگ این افــراد 
طبیعــی بــوده و یــا اینکه کشــته شــده انــد؟ تاکنون 

در هیــچ منبعــی ذکــر نشــده اســت. هموطنــان بــا 
ــه اینکــه از کــدام یــک از ورودی هــا وارد  توجــه ب
شــهر قزویــن مــی شــوند، مــی تواننــد بــا پیمــودن 
مســیر مســتقیم از دروازه رشــت و یا میــدان مینودر 
بــه ســمت ضلــع جنوبــی ســبزه میــدان بــه ایــن 
زیارتــگاه مقــدس و البتــه ســایر مجموعــه زیارتگاه 
ــزاده  ــد: امام ــن مانن ــهر قزوی ــی ش ــای مذهب ه
حســین، امامــزاده اســماعیل دسترســی پیــدا کنند.

lمســاجد قزویــن اوج تاقــی زیبایــی و 
یت معنو

قزویــن بــه یــادگار روزگارانــی کــه بــه مــدت نیــم 
قــرن پایتخــت حکومــت صفویــه بــود دربردارنــده 
مجموعــه ای از مســاجد کهــن اســت که هــر کدام 
بــا ویژگــی هــای منحصــر بــه خــود و کــم نظیــر 
گذشــته از بعــد ارزشــمند معنــوی در تاریــخ هنــر و 
معمــاری اســامی نیــز جایــگاه ارزشــمندی را بــه 

خــود اختصــاص داده انــد.
ــن در  ــاجد قزوی ــب مس ــه غال ــن گرچ ــن بی در ای
ــه شــکوه و جــال خاصــی از نظــر  عصــر صفوی
ــه فــرد  ــا و منحصــر ب برخــورداری از معمــاری زیب
مــی یابنــد بــا ایــن حــال تعــدادی از ایــن بناهــای 
تاریخــی و مذهبــی نیــز در اعصــار پیــش از صفویه 
ســاخته شــده انــد کــه از نظــر قدمــت دارای ارزش 
دوچندانــی هســتند. در ادامــه چنــد مورد از شــاخص 

تریــن ایــن بناهــا معرفــی مــی شــود.

lمسجد النبی)ص(

ــه  ــب ب ــاحتی قری ــا مس ــی)ص( ب ــجد النب مس
14000 متــر مربــع، بــزرگ تریــن مســجد قزوین و 
مجموعــه کاملــی از معمــاری ادوار مختلف تاریخی 
اســت. ســبک معماری این مســجد دربردارنده دوره 
هــای تاریخی صفویــه، زندیــه و قاجاریه اســت. این 
بنــای ارزشــمند تاریخــی دقیقــا مطابــق بــا الگوی 
شهرســازی اســامی ســاخته شــده به این ترتیب که 
درســت در مرکــز بافــت قدیمی شــهر و در مجــاورت 

بــازار و امامــزاده هــای شــهر قزویــن قــرار دارد.
ایــن بــنای تاریخــی و مذهبــی دارای ســه ورودی 
شــمالی، غربــی و شــرقی اســت کــه هــر یــک بــه 
تناســب اهمیــت، واجــد ســردر و ورودی اصلــی بنــا 
کــه در ضلــع شــمالی اســتقرار یافتــه دارای ســردر 
ــه  ــی ب ــان منته ــش خ ــه پی باشــکوهی اســت ک
ــه  ــتی ب ــت از هش ــس از گذش ــام را پ ــان ام خیاب

صحــن مســجد مرتبــط مــی ســازد.
گنبــد مســجد دو پوســته و صحــن آن نیــز چهــار 
ــا دو  ــجد ب ــوان مس ــار ای ــن چه ــت. ای ــی اس ایوان
گوشــواره در هــر طــرف بــه رواق هــای هشــتگانه 
آن پیوســته و هــر کــدام بــا تزیینات کاشــی مینایی 
ــوه ای  ــث، جل ــا خــط ثل ــس ب ــای نفی ــه ه و کتیب

خــاص بــه مســجد بخشــیده انــد.
ــی دارای  ــمالی و جنوب ــای ش ــک از رواق ه ــر ی ه
ــی  ــرقی و غرب ــای ش ــا و رواق ه ــاق نم ــار ط چه
دارای 9 طــاق نمــا هســتند کــه هــر شبســتان بــا 
28 طــاق کوچــک بــا وســعت هــر کــدام 16 متــر 
مربــع اســت و بــه فاصلــه شــش متــر از همدیگــر، 
ــک از  ــر ی ــد و ه ــده ان ــتوار ش ــتون اس روی 18 س
طــاق نماهــا دارای ارســی ســه چشــمه مشــرف به 
حیــاط وســیع مســجد اســت. مســجد النبی کــه به 
مســجد ســلطانی نیــز شــهرت دارد در خیابــان امام 

خمینــی)ره( قزویــن واقــع اســت.

lمسجد جامع عتیق
مســجد جامــع عتیــق بــی شــک بــی نظیرتریــن 
مســجد قزویــن و یکــی از زیباتریــن و منحصربــه 
فردتریــن مســاجد در سراســر جهان اســام اســت. 
اصــل بنــای ایــن مســجد مربــوط بــه قــرون پیش 
ــه  ــت. روزگاری ک ــانیان اس ــام و عصرساس از اس
بــه جــای بنــای اولیــه مســجد آتشــکده ای بــرای 
ــوده )در  ــا ب ــل بن ــن مح ــانی در ای ــان ساس درباری
ــی  ــوان جنوب ــش ای ــکده دربخ ــر آتش ــال حاض ح
ــاکان  ــز کم ــرن اول اســامی نی ــا ق ــرار دارد( و ت ق
پابرجــای بــوده اســت اما بــا فتح ایــران و مســلمان 
ــابقا  ــی س ــن، آتشــکده اهال ــاکنین قزوی شــدن س
ــع  ــجد جام ــه مس ــود را ب ــای خ ــلمان، ج غیرمس

مســلمانان مــی دهــد.
ایــن بنــا بــه فرمــان هــارون الرشــید وبــه ســال 
ــورش  ــت. در ی ــده اس ــاخته ش ــری س 192 هج
ــن  ــم تری ــه مه ــن از آنجاک ــه قزوی ــوالن ب مغ
ــب  ــی از آن تخری ــوده، بخش ــهر ب ــجد ش مس
ــی  ــم م ــدی ترمی ــی در دوره هــای بع گشــته ول

ــود. ش
گویــا بنــای اولیــه ایــن مســجد بــه جــز قدمــت به 
ــت  ــته اس ــوری نداش ــاری ارزش در خ ــاظ معم لح
تــا اینکــه معمــاری خــارق العــاده و بــی نظیــر ایــن 
ــن  مســجد توســط حاکــم ســلجوقی شــهر قزوی
ــر  ــادی، وزی ــه عم ــن عبدال ــاش اب ــار ت ــر خم امی
ســلطان ملکشــاه ســلجوقی به ســال 500 هجری 
قمــری صــورت مــی گیــرد همچنیــن ایوان هــا در 
دوره صفــوی بازســازی شــده امــا ایــوان شــرقی در 
دوره قاجــار مرمــت گردیــده اســت. ایــن مســجد در 

خیابــان ســپه قزویــن قــرار دارد.

ــگری ــده گردش پرون
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lمسجد صالحیه
ــاجد  ــی از مس ــه کامل ــه مجموع ــجد صالحی مس
ســنتی ایــران اســت کــه متناســب بــا شهرســازی 
اصولــی اســام ســاخته شــده اســت بــه ایــن ترتیب 
ــازار  ــه و ب ــی صالحی ــار آن مدرســه طبقات ــه در کن ک
ــازار امــروز  کوچکــی  قــرار داشــته اســت کــه از آن ب
تنهــا بقایایــی برجــای مانده اســت ولی اصل مســجد 

و مدرســه صالحیــه کمــاکان پابرجاســت.
ــتناد  ــه اس ــن ب ــه قزوی ــه صالحی ــجد و مدرس مس
در  بــوده،  آن  ســردر  بــر  کــه  ای  کتیبــه 
ســال 1248 هجــری قمــری توســط حــاج 
محمدصالــح برغانــی قزوینــی از علمــای پارســا 
و پرهیــزکار قزوینــی ســاخته شــده اســت. 
ــع  ــر مرب ــدود 4670 مت ــعتی ح ــا وس ــا ب ــن بن ای
ــران و از  ــه ای ــدارس علمی ــن م ــی از بزرگتری یک
ــرن  ــیعه در ق ــفی ش ــدارس فلس ــن م عظیم تری
ســیزدهم هجــری بــه شــمار مــی رفتــه اســت.
ــی  ــب غرب ــه در جان ــه صالحی ــجد و مدرس مس
بــازار قزویــن و در محلــه دیمــج در غــرب خیابان 
مولــوی واقــع شــده اســت کــه از محدوده هــای 
بســیار ارزشــمند بافــت تاریخــی شــهر قزوین به 
شــمار مــی رود. مســجد در شــمال مدرســه قــرار 
ــت.  ــوی اس ــان مول ــه و ورودی آن از خیاب گرفت
مدرســه دارای میانســرا بزرگــی اســت کــه فضاها 

ــد. ــدا کــرده ان در اطــراف آن آرایــش پی
نکتــه ای کــه در رابطــه بــا ایــن مســجد وجــود  
دارد ایــن اســت کــه مجموعــه مســجد و 
مدرســه صالحیــه محــل تعلیــم شــخصیت های 
برجســته ای چــون ماصــدرای شــیرازی، نجــم 
الدیــن دبیــران، ســید جمــال الدیــن اســدآبادی، 
ــه  ــی، عام ــی قزوین شــیخ هاشــم  شــیخ مجتب
رفیعــی، میــرزای شــیرازی، ســید اشــرف الدیــن 
حســینی )نســیم شــمال(   و ســایر بــزرگان علوم 
ــان  ــن مســجد در خیاب ــوده اســت. ای اســامی ب

ــراردارد. ــن ق ــوی شــهر قزوی مول

lمسجد پنجعلی
مســجد پنجعلــی قزویــن، درجانــب غربــی 
خیابــان پیغمبریــه و دولتخانــه صفــوی و در نبش 
ــه حمــام  ــی اســت کــه ب شــمالی کوچــه  اردکان
حــاج کریــم منتهــی مــی شــود. این مســجد کتیبه 
 ای نــدارد تــا بانــی آن مشــخص شــود امــا معــروف 
اســت کــه آن را شــاه طهماســب صفــوی ســاخته و 

در حکــم مســجد حرمســرای شــاهی بوده اســت.
ــد  ــه ان ــع از راهی مخفــی ســخن گفت برخــی از مناب
کــه از عمــارت حرمخانــه بــه مســجد پنجعلی می 
رســیده اســت. بــر همیــن اســاس شــخص شــاه یا 
برخــی از زنــان پادشــاه بــرای ادای فرایــض از ایــن 
ــا وجــه  ــد. در رابطــه ب مســجد اســتفاده مــی کردن
تســمیه ایــن مســجد گفتــه شــده اســت در جبهــه 
محــراب مســجد و در وســط آن قطعــه ســنگی از 
مرمــر صیقلــی کار گــذارده شــده و پنجــه بزرگــی 
ــج انگشــت  ــه شــکل پن ــه ب ــد ک را نشــان می ده
در ســنگ فــرو رفتــه اســت. امــا خــود پنجــه بســیار 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــوده و ب ــی ب ــر طبیع ــزرگ و غی ب
کــه مصنوعــی و ســاختگی باشــد. ایــن را پنجه علی 
می گوینــد و پنجــه علی می داننــد. بقعه پنجــه علی و 
دروازه نزدیــک آن پیــش از صفویه وجود داشــته و ذکر 

آن در تواریــخ قــرن نهــم آمــده  اســت.

lمسجد حیدریه
ــم  ــع صغیره ــه مســجد جام ــه ب مســجد حیدری
شــهرت دارد. نظیــر مســجد جامــع اســاس 

ــام  ــل از اس ــه دوران قب ــا ب ــن بن ــان ای و بنی
ــک  ــکان ی ــن م ــه ای ــی ک ــردد، زمان ــاز می گ ب
آتشــکده زرتشــتی بــود ولــی بعدهــای بــا 
ظهــور اســام تبدیــل بــه مســجد مــی شــود. در 
خصــوص تاریــخ ســاخت و بنانــی مســجد اطاع 
ــت  ــی قدم ــا برخ ــت ام ــت نیس ــی در دس دقیق
بنــای نخســتین مســجد را بــه تقریبــا قــرن دهم 
هجــری قمــری مــی داننــد متاســفانه بانــی بنــا 
هــم مشــخص نیســت احتمــاال همــان مســجدی 
ــاب  ــع اصح ــام جام ــی آن را بن ــه رافع ــت ک اس

ــده اســت. ــه خوان ابوحنیف
ایــن مســجد یکــی از نمونــه هــای کامــل مســاجد 
چهــار طاقــی اســت کــه بــا کمــی تغییــر بــه شــکل 
ــر  ــات آن از نظ ــراب و تزئین ــده، مح ــی درآم کنون
طــرح در نــوع خــود جــز بهتریــن و نفیــس تریــن 
نمونــه هــای هنر گچبــری ایــران بشــمار مــی رود. 
همچنیــن هماهنگــی طــرح پیچیــده گچبــری و 

ــر اســت. ــی نظی ســادگی طــرح آجــر کاری ب
کتیبــه هــای کوفــی ایــن مســجد کــه بشــکل 
کوفــی گلــدار و کوفــی پیچیــده گچبــری شــده 
ــع  ــجد جام ــوره مس ــای مقص ــه ه ــه کتیب ــد ب ان
قزویــن شــباهت دارنــد. مقصــوره مســجد حیدریه 
ــوده کــه در  ــده شــکوه ایــن مســجد ب تنهــا بازمان
دوره هــای بعــد تخریــب گردیــده و قســمت هــای 
دیگــر بــدان ملحــق شــده گنبــد رفیــع مقصــوره 
فــرو ریختــه و بــرای حفاظــت ظرایف تزئینــات آن 

ســقفی شــیروانی بــر آن بنــا نمــوده انــد.

lمسجد و مدرسه پیغمبریه
ــجد  ــه، مس ــه پیغمبری ــمالی بقع ــمت ش در قس
ــاس  ــر اس ــه ب ــرار دارد ک ــی ق ــه کوچک و مدرس
کتیبــه موجــود توســط  ســارو تقــی وزیر شــاه عباس 

ــا شــده اســت. دوم در ســال 1054هجــری بن
ــاب آن دارای ایوانچــه اســت   11 حــجره کــه 6 ب
در ســه ضلــع مدرســه واقــع شــده و بــا پلکانــی 
ــد.  ــی یابن ــان راه م ــه خیاب ــی ب ــمت غرب از س
مــدرس ایــن مدرســه در جــوار مســجد( در ضلــع 
ــه  ــدرس ب ــای م ــت. فض ــده اس ــا ش جنوبی)بن
شــکل مســتطیل و فضــای مســجد بــه صــورت 
مربعــی در ابعــاد حــدود 7 متــر اســت کــه حکــم 
ــه  ــر مجموع ــا یکدیگ ــز دارد و ب ــه نی ــد خان گنب
یکپارچــه ای را ایجــاد کــرده انــد. کتیبــه ســنگی 
دیگــری نیــز حکایــت از آن دارد کــه شــخص به 
نــام مــاوردی بیــک در ســال 1150هجــری بــه 

تعمیــر ایــن مجموعــه همــت گماشــته اســت.
ــه از صحــن و حــرم  ــای مســجد پیغمبری ــا بن گوی
پیغمبریــه قدیمــی تــر اســت در هــر حــال ایــن بنا 
از حیــث نــوع معمــاری و نقشــه ای که متناســب با 

جــذب نــور خورشــید در سراســر آن طراحــی شــده 
دارای اهمیــت دوچندانــی اســت.

ــاجد  ــوق از مس ــاجد ف ــار مس ــن در کن ــهر قزوی ش
ــز برخــوردار اســت کــه هــر  شــاخص دیگــری نی
ــار  ــایر آث ــار س ــد در کن ــی توانن ــا م ــدام از آن ه ک
تاریخــی ارزشــمندی کــه در این شــهر و اســتان نهفته 

اســت تجربه جذابــی برای ســفرهای ســیاحتی و زیارتی 
هموطنانــی باشــد کــه در ایــام ســال به ویــژه تعطیات 

نــوروز بــه اســتان قزویــن ســفر مــی کننــد.

lنگینی در دامن الموت
 دریاچــه اوان بــه عنــوان زیباتریــن دریاچــه 
ــام  ــژه ای ــه وی ــال ب ــول س ــن در ط ــتان قزوی اس
نــوروز میزبــان هــزاران نفــر از طبیعــت گردانــی 
ــه  ــن جاذب ــدی از ای ــد بهرمن ــه قص ــه ب ــت ک اس
طبیعــی بــه محــل ایــن دریاچــه ســفر مــی کننــد. 
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، المــوت منطقــه ای 
ــود  ــا وج ــه ب ــن اســت ک در شــمال شــرق قزوی
ــوع و  ــده تن ــدک دربردارن ــی ان ــعت و جمعیت وس
ــمندی  ــیار ارزش ــی بس ــی و طبیع ــای فرهنگ غن
ــرد و  ــو، ک ــرک آذری، رومانل ــات، ت ــوام ت اســت. اق
ــه قومیــت هــای المــوت هســتند. گیلــک از جمل
همچنیــن المــوت در کنــار ثــروت ارزشــمند تنــوع 
زبانــی و فرهنگــی از ثــروت هــای متعــدد طبیعــی 
ــن دریاچــه اوان  ــن بی ــز برخــوردار اســت و در ای نی
یکــی از زیباتریــن و ارزشــمند تریــن بهــره هــای 
خــدادادی اســت کــه طبیعــت بــه اســتان قزویــن 
بخشــیده اســت. ایــن دریاچــه با جلــوه هایــی زیبا و 
ظرفیــت هــای بالقــوه و بالفعــل تفریح و تفــرج می 
توانــد یکــی از فرصــت هــای ارزشــمند مســافرانی 
ــفر،  ــای س ــت ه ــه جذابی ــار هم ــه در کن ــد ک باش
بیشــتر مشــتاق برخــورداری از جلــوه هــا و جاذبــه 

تفریحــی اماکــن گوناگــون هســتند.

lاوان دریاچه ای بی نیاز از بارش 

 دریاچــه آب شــیرین اوان در نیمه شــمال شــرقی 
ــچال و در  ــوه خش ــه ک ــن، در دامن ــتان قزوی اس
ــه 75 کیلومتــری شــهر قزویــن قــرار دارد.  فاصل
ــرج-  ــای ک ــان ه ــوان از مســیر اتوب ــی ت ــه م ک
ــط  ــن محی ــه ای ــان ب ــن- زنج ــن و قزوی قزوی
بکــر طبیعــی دسترســی داشــت. همچنیــن چهار 

ــن  ــاد ای ــن، زواردشــت و زرآب ــتای اوان، ورب روس
ــری از  ــاع هــزار و 800 مت دریاچــه را کــه در ارتف

ــد. ــه ان ــرار دارد را در برگرفت ــا ق ســطح دری
ایــن دریاچــه کــه بیــش از هفتــاد هــزار متــر مربــع 
ــزده  ــزار و هشــتصد و پان ــاع ه مســاحت دارد، در ارتف
متــری از ســطح دریــا واقــع شده اســت. طــول آن در 
ــر و عــرض آن 275  ــن قســمت 325 مت ــل  تری طوی
متــر اســت. ایــن محیط طبیعــی احتمــاالً 500 ســال 
پیــش بر اثــر لغــزش بــه وجــود آمده کــه ایــن لغزش 
در حــال حاضــر غیــر فعــال اســت. اعتقــادی وجود 
ــده  ــه بازمان ــن دریاچ ــه ای ــر اینک ــی ب دارد مبن
ــزرگ »کاســپین« اســت. دلیلــی کــه  دریاچــه ب
بــرای ایــن مدعــا مــی آورنــد تغییریافتگــی نــام 

ــن اســت. ــه قزوی کاســپین ب
ــن  ــه اوان ای ــا دریاچ ــه ب ــب در رابط ــه جال نکت
اســت کــه ایــن دریاچــه نــه از آب بــارش هــای  
ــک  ــمه های کوچ ــا از آب چش ــه تنه ــی ک فصل
زیرزمینــی موجــود در بســتر دریاچــه تغذیــه 
از آن هنــگام  ناچیــزی  می شــود و بخــش 
بارندگــی تامیــن می شــود بــر همیــن اســاس بــا 
غلیــان دایمــی آب چشــمه هــای زیرســطحی آب 
اوان همیشــه در ســطح  صــاف و زالل مــی نمایــد.

lقابلیت های طبیعی اوان
ــا دمــای  عمیق تریــن بخــش اوان حــدود 7 متــر ب
ــر از  ــد کمت ــدان دی ــانتیگراد و می ــه س آب 23 درج
یــک متــر اســت  کــه در جنــوب شــرقی آن واقــع 
شده اســت. از ســرریز آب دریاچــه نیــز رود کوچکــی 
تشــکیل می شــود کــه آب آن مــورد اســتفاده 

ــن اســت. کشــاورزان روســتاهای کوشــک و آیی
ــری،  ــل ماهی گی ــه مح ــن دریاچ ــتان ای در تابس
ــدگان  ــن پرن ــز، مأم ــی و در پایی ــی و قایق ران آب تن
مهاجــر ماننــد قــو، غــاز، مرغابــی و در زمســتان بــا 
توجــه بــه بــرودت هــوا و یــخ زدن ســطح آن قابــل 

اســکی ســواری اســت.
ــا شــکوفا شــدن فضــای ســبز  ــوروز ب ــام ن ــا در ای ام
پیرامــون دریاچــه، اوان محــل مناســبی برای تفــرج و 
ماهــی گیــری و به ویــژه گذرانــدن روز طبیعت اســت. 
بــر همین اســاس ســاالنه همزمان بــا فرارســیدن روز 
طبیعــت پیرامــون ایــن دریاچه مملــو از خانــواده هایی 
اســت کــه از شــهرهای مختلف اســتان های تهــران، 
البــرز و قزویــن بــرای برخــورداری از ایــن محیــط بکر 

خــود را بــه اوان رســانده انــد.

ــگری ــده گردش پرون

تهیه شده در سرپرستی استان قزوین
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حرم کریمه اهل بیت)س(؛ از بناهای تاریخی تا مدفونین نامور

قـــــــــم

قم شهر زیارت است. شهری که در همه ایام سال پذیرای خیل مشتاق به اهل بیت است. در کنار این قم شهری است با جاذبه های تاریخی. در ادامه نگاهی گذرا داریم به دیدنی های این استان.

مرقــد مطهــر کریمــه اهــل بیــت)س( در 
ــیعه  ــوی ش ــگاه معن ــه پای ــر اینک ــاوه ب ــم ع ق
می شــود،  محســوب  جهــان  سراســر  در 
مجموعــه ای از جاذبه هــای معمــاری و تاریخــی 
را نیــز در خــود جــای داده کــه نگاهــی بــه آنهــا 

ــت.  ــف نیس ــی از لط خال
حضــرت فاطمــه معصومــه)س(، دختــر گرامــی 
ــری  ــال 201 هج ــر)ع( در س ــن جعف ــی ب موس
قمــری و یــک ســال پــس از ورود بــرادرش 
امــام رضــا)ع( عــزم خراســان کــرد امــا در میــان 
راه بیمــار شــد و بــه قــم آمــد. قــم همــان زمــان 
بــه دلیل حضــور اشــعریون، پناهــگاه دوســتداران 
آل محمــد)ص( بــه حســاب می آمــد و ایــن 
ــت  ــود. اقام ــل نب ــدون دلی ــک ب ــاب بی ش انتخ
ــه قــم 17 روز بیشــتر طــول نکشــید و  ایشــان ب

بیمــاری موجــب رحلتشــان شــد.
ــی  ــه )س( موس ــن حضــرت معصوم ــس از دف پ
ــر  ــراز قب ــر ف ــا ب ــایبانی از بوری ــزرج س ــن خ ب
شــریفش قــرار داد تــا ایــن کــه حضــرت زینــب 
ــری  ــال 256 هج ــه س ــواد)ع( ب ــام ج ــد ام فرزن
ــریف  ــر ش ــراز قب ــر ف ــد را ب ــن گنب ــری اولی قم

ــرد. ــا ک ــوارش بن ــه بزرگ عم
بنایــی کــه ایــن بانــو برافراشــت تــا 376 هجری 
ــا  ــده، برج ــته ش ــم نگاش ــخ ق ــه تاری ــری ک قم
ــری  ــم هج ــرن پنج ــط ق ــت. در اواس ــوده اس ب
ــا  ــد بن ــوره را تجدی ــه من ــل روض ــر ابوالفض امی
کــرد و ایــن بنــا تــا قــرن ششــم هجــری و آغــاز 

ــوده اســت. ــا ب ــه برج دوران صفوی
فاطمــه  مطهــر  حــرم  صفویــه  دوره  در 
معصومــه)س( توســعه یافــت و در قاجــار نیــز بــر 
عمارت هــای آن از نظــر کمــی و کیفــی افــزوده 

ــد. ش
ایــن مرقــد مطهــر تــا همیــن امــروز هــم 
قــرارگاه عاشــقان اهــل بیــت)ع( مانده و شــیعیان 
ــرای زیارتــش  ــا ب و مســلمانان از هــر نقطــه دنی
ــس  ــد. پ ــوار می کنن ــود هم ــه خ ــج ســفر را ب رن

از پیــروزی انقــاب اســامی طرح هــای مختلف 
توســعه کمــی و کیفــی حــرم مطهــر اجــرا شــده 
و ایــن بــارگاه را بــه یکــی از باشــکوه ترین 
ــل  ــا)ع( تبدی ــام رض ــرم ام ــس از ح ــا پ بارگاه ه

ــت. ــرده اس ک
فاطمــه  مطهــر  مرقــد  ضریــح  نخســتین 
معصومــه)س( ســاخته شــاه طهماســب اول 
اســت. در شــمال ایــن ضریــح دری چوبــی 
بــرای ورود بــه مرقــد داشــت کــه در ســال 1213 
هجــری قمــری بــه دســتور شــاه فتحعلــی شــاه 
ــا آن جایگزیــن  دری نفســی از طــا ســاخته و ب

ــد. ش
ــر  ــی دیگ ــب اول ضریح ــاه طهماس ــا ش بعده
ــح  ــراف ضری ــفاف در اط ــفید و ش ــوالد س از ف
ــح  ــن ضری ــه ای ــرد ک ــب ک ــرم نص ــین ح پیش
بعدهــا توســط فتحعلــی شــاه بــا نقــره پوشــانده 

ــد. ش

lنگینی بر تارک قم
گنبــد ایــن حــرم مطهــر کــه چــون نگینــی بــر 
ــای  ــم در ج ــد ه ــم می درخش ــهر ق ــارک ش ت
خــود داســتان زیبایــی دارد. اولیــن گنبــدی کــه 
»پــس از ســایبان حصیــری موســی بن خــزرج« 
بــر فــراز قبــر فاطمــه معصومــه بنــا شــد، قبه ای 
ــب  ــت زین ــه هم ــه ب ــود ک ــکل ب ــی ش برج
ــح آجــر و ســنگ  ــام جــواد از مصال ــر ام دخت
و گــچ در اواســط قــرن ســوم هجــری 

ــد. ــاخته ش س
ــی از  ــن بعض ــس از دف ــان و پ ــرور زم ــه م ب
ــه  ــه معصوم ــوار فاطم ــوی در ج ــوان عل بان
ــاخته  ــد اول س ــار گنب ــر در کن ــد دیگ دو گنب

ــد. ش
ایــن ســه گنبــد تــا ســال 447 هجــری 
ــا ایــن کــه در همــان ســال  ــد ت ــرار بودن برق
ــرل  ــر طغ ــی« )وزی ــل عراق ــر ابوالفض »می
ــه  ــی )ره( ب ــیخ طوس ــویق ش ــه تش ــر( ب کبی

مرتفعــی،  گنبــد  گنبــد،  ســه  آن  جــای 
و  رنگ آمیــزی  نقش هــای  بــه  آراســته 
تزیینــات آجــری و کاشــی بــدون ایــوان و 
حجــره بنــا نهــاد، کــه تمــام قبــور ســادات و آن 

فرامی گرفــت. را  بانــوان 

در سال ۹۲۵ هجری 
قمری همین گنبد 

به همت »شاه بیگی 
بیگم« همسر شاه 

اسماعیل تجدید بنا و 
سطح خارجی گنبد با 

کاشی های معرق آراسته 
گردید. نهایتاً در سال 

1۲1۸ هجری همزمان 
با سلطنت فتحعلی شاه 

قاجار گنبد با خشت هایی 
طالیی تزیین شد که 
تا سال 13۷۹ شمسی 

باقی ماند|

در ســال 1380 بــه علــت تخریــب ظاهــر گنبــد 
طــرح مرمــت آن در دســتور کار قــرار گرفــت که 

در ســال 84 بــه پایــان رســید.

lگنجینه ای از هنرهای اسامی
ــر در  ــاوه ب ــر ع ــرم مطه ــه ح ــروز مجموع ام
اختیــار قــرار دادن دنیایــی از معنویــت و زیبایــی، 
یــک گنجینــه ای تاریخــی بــرای شــهر قــم هــم 
محســوب می شــود. مجموعــه بناهــای قدیمــی 
ــت  ــه ثب ــروز ب ــه ام ــه ک حــرم حضــرت معصوم
ملــی هــم رســیده، از دیــدگاه تاریخــی و معماری 

اســامی نــکات بســیاری در خــود نهفتــه دارد.

صحــن عتیــق کــه قدیمی تریــن صحــن حــرم 
ــا و  ــوان ط ــا ای ــود، ب ــوب می ش ــر محس مطه

ــود. ــناخته می ش ــاعتش ش ــر در س س
شــاه  دختــر  هجــری  دهــم  قــرن  در 
اســماعیل صفــوی ایــن صحــن را بــه 
ــرم  ــوان در ح ی ــه ا ــا س ــی ب ــکل مربع ش
مطهــر حضــرت معصومــه )س( بنــا کــرد کــه 
ــر داد  ــر آن را تغیی ــاه، ظاه ــی ش ــا فتحعل بعد ه
ــم درآورد. ــت ضلعی نامنظ ــکل هش ــه ش و ب

کریمــه  مطهــر  حــرم  عتیــق  صحــن 
صحــن  قدیمی تریــن  اهل بیــت)ع(، 
حــرم اســت و دارای 36 متــر طــول 35 
ــار  ــامل چه ــوان ش ــت ای ــرض و هف ــر ع مت
ــمال  ــوان در ش ــه ای ــوب و س ــوان در جن ای
ــته  ــن در گذش ــن صح ــه ای ــه البت ــت ک اس
ــوده و از  ــک ب ــن کوچ ــورت دو صح ــه ص ب
ــه ایــن شــکل  زمــان فتحعلــی شــاه قاجــار ب

در آمــده اســت.
ــا  ــوان ط ــن ای ــن صح ــی ای ــع جنوب در ضل
قــرار دارد و ایوان هــای دو ســوی آن در 
ــه  ــه از جمل ــانزده بقع ــر ش ــب دیگ ــه جان س
ــای  ــود ج ــار را در خ ــاه قاج ــر دو پادش مقاب

داده اســت.
در گذشــته راه ورود بــه حــرم مطهــر از 
ــه  ــود ک ــق  ب ــن عتی ــمالی صح ــمت ش قس
ــرار  ــمت ق ــن قس ــز در ای ــه نی ــه فیضی مدرس
ــه  ــی ب ــر در زیبای ــت و در ورودی آن س داش
ــه  ــق ب ــی متعل ــاعت قدیم ــک س ــراه ی هم

دوره صفــوی مشــاهده می شــد.
ضلــع غربــی ایــن صحــن بــه صحــن 
ضلــع  در  و  دارد  راه  اعظــم  مســجد 
ــق را  ــن عتی ــی صح ــز راهروی ــرقی نی ش
ــه  ــد ک ــل می کن ــی متص ــن اتابک ــه صح ب
یــن  ا د  ا تعــد بــه  اخیــر  ســال های  در 
ــد  ــهولت رفت وآم ــور س ــه منظ و ب ــر ه ا ر

ســت. ا افــزوده شــده  ئــران  زا

ــگری ــده گردش پرون
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حضــرت  حــرم  در  lمدفونیــن 
) س ( مــه معصو

ــی  ــه)س( یک ــرم حضــرت معصوم ــن ح مدفونی
دیگــر از جاذبه هــای ایــن فضــای معنــوی 
بــه شــمار مــی رود. زیــر گنبــد حضــرت 
معصومــه)س( 5 تــن از امــام زادگان و همراهــان 

ــتند. ــون هس ــم مدف ــفر ق ــو در س ــن بان ای
ــه اهــل  ــوار حــرم کریم ــه در ج ــروه دیگــر ک گ
ــتند؛  ــیعه هس ــای ش ــد علم ــت)س( آرمیده ان بی
ــش از  ــن پرس ــه در اولی ــری ک ــهورترین قب مش
خــدام، بــه ســوی آن راهنمایــی می شــوید، 
مــزار »آیــت اهلل بروجــردی« اســت. ســنگ قبــر 
ــجد  ــروی مس ــه در راه ــته ای ک ــزرگ و برجس ب
اعظــم قــم در کنــار مســجد باالســر، زیــر گنبــد 
زیبایــی قــرار دارد و افــراد معمــواًل در آنجــا 

ــد. ــا می خوانن ــه و دع فاتح
ــر  ــد قب ــل آن در مســجد باالســر حــرم، چن مقاب
ــد از  ــاعت بع ــه س ــا س ــز دو ی ــه ج ــرار دارد ک ق
ــن  ــد وارد ای ــا می توانن ــه خانم ه ــر ک ــاز ظه نم
قســمت شــوند، در دیگــر ســاعت ها فقــط بــرای 
ــتاد  ــزار اس ــا م ــت. در اینج ــاز اس ــان ب ورود آقای
»شــهید مطهــری«، »عامــه طباطبائــی«، 
ــم  ــت اهلل عبدالکری ــی«، »آی ــت اهلل بهاءالدین »آی
قــم(،  علمیــه  حــوزه  )موســس  حائــری« 
»آیــت اهلل بهجــت« و بســیاری از مراجــع تقلیــد 

ــرار دارد. ــاخص ق ــای ش و علم
در ســمت صحــن اتابــک وســط حیــاط، ســنگ 
قبــر مرتفــع »قطب الدیــن راونــدی«، از علمــای 
ــای  ــرار دارد. در حجره ه ــم ق ــرن شش ــیعی ق ش
ــراد مشــهوری دفــن هســتند  ــک اف صحــن اتاب
ــه پرویــن اعتصامــی و  ــوان ب ــه می ت کــه از جمل

شــهید مفتــح اشــاره کــرد.
در یکــی دیگــر از حجره هــا مــزار »شــیخ 
ــا  فضــل اهلل نــوری«  قــرار دارد؛ قبــری بــزرگ ب

ــان. ــزرگ از ایش ــس ب عک
چهــار پادشــاه از صفویــان، دو پادشــاه از قاجــار، و 
همچنیــن تعــدادی از شــاهزادگان قاجــار از جمله 
درباریانــی هســتند کــه در حــرم حضــرت معصوم 
ــاس دوم،  ــاه عب ــی، ش ــاه صف ــده اند. ش ــن ش دف
شــاه ســلیمان و شــاه ســلطان حســین پادشاهان 
ــرم )رواق  ــی ح ــوب غرب ــمت جن ــوی در س صف

ــده اند. ــن ش ــی( دف جنوب
فتحعلــی شــاه قاجــار و محمدشــاه قاجــار 
پادشــاهان قاجــار هــم در ضلــع شــمالی صحــن 
عتیــق دفــن شــده اند. اکنــون ســنگ قبرها 
برداشــته شــده و در مــوزه آســتانه حضــرت 

می شــوند. نگهــداری  معصومــه)س( 

lبزرگ ترین سقف ضربی جهان
 بــازار تاریخــی قــم گنجینــه ای ارزشــمند از 
ــر  ــکوه هن ــه ش ــت ک ــتگان اس ــراث گذش می
ایرانــی را بــه رخ می کشــد. بــه گــزارش خبرنــگار 
مهــر، داالن هــای تــو در تــوی بــازار ســنتی قــم، 
ــار راه  ــلوغ چه ــای ش ــته از فض ــذران خس رهگ
ــته   ــای گذش ــش و غن ــی دزدد و وارد آرام ــازار م ب
می کنــد. هــر چنــد اجنــاس مختلــف کــه بــرای 
ــه نمایــش گذاشــته شــده، توجــه را از  فــروش ب
کالبــد بــازار قــم منحــرف می کنــد امــا بــاز بــوی 
ــرای  ــقف، ب ــای س ــوس زیب ــم زده و ق ــاک ن خ
رهگــذران مثــل مــزه مــزه کــردن یــک خوراکی 
ــی  ــش را خیل ــه طعم ــت ک ــی اس دوران کودک

ــد. ــوش کرده ان ــت فرام ــت اس وق
ــی  ــی یک ــه یک ــوق ها را ک ــا و چهارس داالن ه

پشــت ســر بگــذاری، بــه درب بزرگــی می رســی 
ــی  ــرد. درب ــی می ب ــای متفاوت ــه دنی ــو را ب کــه ت
بــزرگ و ســبز رنــگ بــه روی یــک تیمچــه بــاز 
ــه  ــان تیمچ ــا   هم ــزرگ ی ــه ب ــود. تیمچ می ش
فــرش قــم کــه ســال 1301 هجــری یــا   همــان 
عهــد ناصــری بــا دســتان هنرمنــد حســن 

ــت. ــده اس ــاخته ش ــی س معمارباش
ــکوه  ــای باش ــن بن ــاخت ای ــی س ــد بان می گوین
مرحــوم حــاج ســید محمــد طباطبایــی بــوده که 

ــزرگ قــم در آن عصــر اســت. از تجــار ب
تیمچــه فرش قــم دو بخــش اصلــی دارد؛ تیمچه 
ــوض  ــه ح ــی ک ــای اصل ــع فض ــرا. در واق و س
ــرار  ــی وســط آن ق ــیار زیبای ــی بس هشــت ضلع
دارد،    همــان تیمچه اســت امــا ســرا دارای حجره 

ــت. ــتی و... اس ــاط پش و حی
ارســی های زیبــای تیمچــه و گچ بری هایــی 
ــد، از ویژگی هــای  ــه ایوان هــا جــان داده ان کــه ب

ــم اســت. ــرش ق فراموش نشــدنی تیمچــه ف
ــم  ــج و نی ــر در پن ــه مت ــاد س ــا ابع ــی ب فضای
ــد از درب ورودی  ــم هشــتی تیمچــه بع ــر، نی مت
ــا  ــان فض ــه در   هم ــه البت ــود ک ــوب می ش محس
هــم حجره هــای فــرش فروشــی قــرار دارد.

پــس از ورودی بــه صحــن مرکــزی بنــا 
مســاحتی حــدود 385 متــر و ابعــادی بــه شــکل 
مســتطیل قــرار دارد کــه فضــای صحــن تقریبــًا 
ــود  ــه خ ــه را ب ــای تیمچ ــوم از فض ــدود دو س ح
اختصــاص داده و ایــن بخــش توســط ســه طــاق 

ــده اســت. ــیده ش ــدی شــکل پوش گنب

سقف باشکوه تیمچه هر 
نگاهی را به سوی خودش 

می کشاند. گچ بری ها و 
مقرنس هایی که فضا را 
باشکوه و در عین حال 

آرامش دهنده کرده اند. 
مهارت در ساخت این 

تزئینات و هندسه مبتکرانه 
آن به حدی است که 
فضا حالتی رؤیاگونه و 

خیال انگیز پیدا کرده و 
هر بیننده ای را در بدو 
ورود شیفته شکوه خود 

می کند|
ســقف تیمچــه ســه چشــمه اســت کــه قســمت 
وســطی بــه دهانــه 15 متــر و ارتفــاع 15 متــر دارای دو 

پوشــش اســت و طــول ایــن بخش 
28 متــر و بــدون ســتون اســت. هــر 
ــور در  ــس از غ ــی پ ــده منصف بینن
بزرگ تریــن ســقف ضربی جهــان، 
به دســتان هنرمنــد ســازنده اش درود 

ــتد. می فرس
چشــمه میانی با بلنــدی و دهانــه 15 
متــر دارای پوشــش آجــری ظریــف 
و آراســته بــا مقرنــس گچــی در زوایا 
اســت. گنبــد از نــوع عــرق چینــی و 
ــا  ــر آن شمســه کاری ب پوشــش زی
ــزدی  ــدی و ی ــمی بن ــلوب رس اس
ــش ها  ــن پوش ــت. در ای ــدی اس بن
همچنیــن روزنه هایی بــرای تأمین 
ــل بنــا در نظــر  روشــنایی داخ

ــت. ــده اس ــه ش گرفت

صحــن مرکــزی شــامل دو طبقــه حجــره اســت 
ــرش فروشــان اختصــاص  ــه ف کــه بیشــتر آن ب
ــای  ــن ویژگی ه ــی از مهم تری ــت. یک ــه اس یافت
ایــن تیمچــه همیــن مرکزیــت و تــک محصولی 
ــان  ــده در می ــب ش ــه موج ــت ک ــش اس بودن
ــژه  ــه وی ــی و ب ــرش دســتباف ایران ــدان ف علاقمن

فــرش ابریشــم شــهره باشــد.
در طبقــه همکــف تیمچــه 27 حجــره و در طبقــه 
ــا  ــان حجره ه ــرار دارد و پ ــره ق ــی 15 حج فوقان
مســتطیل شــکل و دارای پوشــش طــاق و تویــزه 
اســت. بــه هــر کــدام از ایــن حجره هــا کــه ســرک 
ــت هایی  ــده بهش ــره کنن ــی خی ــی، زیبای می کش
کــه بــه دســت قالی بافــان هنرمنــد قمــی آفریــده 
ــای  ــام زیبایی ه ــد. تم ــره ات می کن ــده اند، خی ش
معمــاری ایــن بنــای ارزشــمند بــه جــای خــود امــا 
ظرافــت فــرش ابریشــم ایرانــی بــه هیــچ صنعــت 

ظریفــی قابــل قیــاس نیســت.

هــر چند بــا وجــود ایــن فرش هــای خیــره کننــده، 
زیبایــی حجره هــا کمتــر بــه چشــم می آیــد امــا بــاز هــم 
درب های چوبی و تزئینات بسیار ضعیف آن و سادگی حجره ها 

ظرف زیبنــده ای برای این بهشــت های ابریشــمی اســت.
اگر ســر ظهــر وارد ایــن تیمچه شــوی، باریکه نازکی 
از نــور را می بینــی که از ســوراخ تعبیه شــده در ســقف، 
روشــنایی مجموعــه را بــدون هیــچ هزینــه ای تأمین 
می کنــد. نکته دیگــر طراحــی کالبــد این فضا اســت 
بــه گونه ای کــه حتــی در گرمای تابســتان کویر، خنکی 
مطبوعی بــه دلیــل ویژگی های ســقف و وجــود حوض 

هشــت وجهــی در ایــن فضــا حس می شــود.
ــای  ــه و بناه ــازار کهن ــدی ب ــتخوان بن ــت و اس قدم
همجــوار راســته مذکــور به پیــش از عصــر صفوی 
مربــوط اســت، لیکــن بافت معمــاری راســته بــازار 
نــو و تیمچه هــا و ســراهای جانبــی آن اغلــب بــه 

عصــر صفــوی - قاجــار متعلــق اســت.

ــگری ــده گردش پرون

تهیه شده در سرپرستی استان قم
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گردشگری مذهبی ظرفیت ناشناخته و پنهان استان کردستان

کردستــــان

کردســتان نــه تنهــا در حــوزه میــراث فرهنگــی و زیبایــی هــای طبیعــی دارای اســتعدادهای منحصــر بــه فــردی اســت کــه در حــوزه مذهبــی نیــز جاذبــه هــای بــی شــماری دارد کــه تاکنــون ایــن جاذبــه هــا بــه خوبــی 
شناســایی و معرفــی نشــده انــد. کردســتان از اســتان هــای غربــی ایــران و در سلســله جبــال زاگــرس مرکــزی واقــع شــده اســت و دارای 10 شهرســتان، 29 شــهر،31 بخــش ،86 دهســتان و بیــش از 1700 روســتا اســت.

هــای  جاذبــه  داشــتن  نظــر  از  کردســتان 
گردشــگری اعــم از تاریخــی و طبیعــی یکــی از 
اســتان هــای شــاخص کشــور اســت و از لحــاظ 
ــی هــم پتانســیل الزم را دارد  گردشــگری مذهب
ــی  ــه صــورت مطلوب ــون ب ــفانه تاکن ــی متاس ول
ــردم و  ــه م ــی ب ــده و بخوب ــه نش ــه آن پرداخت ب

ــت. ــده اس ــی نش ــگران معرف گردش
ــوص  ــی در خص ــای اطاعات ــه جوی درصورتیک
معرفــی جاذبــه هــای گردشــگری مذهبــی 
کردســتان از اداره کل میــراث فرهنگــی ،صنایــع 
دســتی و گردشــگری باشــید بــی شــک مطالــب 
ارزشــمندی بــرای ارائــه بــه متقاضــی در دســت 
ندارنــد و هنــوز در رابطــه بــا جمــع آوری مطالبی 

ــد. ــدام نکردن ــن رابطــه اق در ای

lمسجد جامع سنندج
بــه  )معــروف  ســنندج  جامــع  مســجد   
مســاجد  مهم تریــن  از  یکــی  داراالحســان( 
ــه دارای 2  شــهر ســنندج محســوب می شــود ک
هــزار و 362 متــر مربــع مســاحت و هــزار و 862 
متــر مربــع زیــر بناســت، بنــا بــر اشــعار موجــود 
ــرزا صــادق  ــه وســیله می ــن مســجد کــه ب در ای
ــح  ــرزا فت ــق و می ــه ناط ــص ب ــی متخل اصفهان
اهلل خــرم ســنندجی متخلــص بــه خــرم ســروده 
ــای 1227 ه  ــال ه ــاخت مســجد در س ــده، س ش

ــت. ــه اس ــام گرفت ــا 1228 ه .ق انج .ق ت
ــنندج  ــع س ــجد جام ــده مس ــات عم از خصوصی
می تــوان بــه دکورهــای هفــت رنــگ، آجرهــای 
لعــاب کاری شــده بــه جــای ســنگ کــف پــوش 
و نوشــتن دو ســوم از یــک جــزء قــرآن بــر روی 

ــرد. ــاره ک ــای مســجد اش کتیبه ه
بخــش عمــده ایــن بنــا بــه آمــوزش اختصــاص 
ــا مدرســه اســت  ــاط بن ــع حی داشــته و ســه ضل
ــه  ــا تعبی ــوزش در آنه ــرای آم ــره ب و دوازده حج

شــده اســت. پنــج حجــره در ضلــع شــمالی برای 
ــع  ــره در ضل ــار حج ــی، چه ــوم دین ــاب عل ط
ــاط  ــی حی ــع جنوب شــرقی و ســه حجــره در ضل

ــود دارد. ــه وج مدرس
ــای  ــق ایوانچه ه ــا از طری ــن حجره ه ــام ای تم
ــه  ــرار دارد ب ــا ق ــت آن ه ــه در پش ــی ک کوچک
حیــاط )صحــن( راه می یابنــد و در طرفیــن 
ــی  ــره چین ــا گ ــره ب ــا دو پنج ــل حجره ه مدخ
هندســی تعبیــه شــده کــه بــرای تنظیــم نــور و 

ــت. ــرارت اس ح

lمسجد دومناره سقز
ــان  ــه می ــع در محل ــقز واق ــاره س ــجد دو من مس
ــی  ــه تاریخ ــه تپ ــه یگان ــقز و در دامن ــه س قلع
ــع در  ــه، و در واق ــن قلع ــهر،یعني ناری ــل ش داخ
ــان امــام خمینــی و  ــم شــهر، در خیاب بافــت قدی

ــت. ــده اس ــع ش ــقز واق ــینیه س ــت حس پش
 ایــن مســجد در محیطــي آزاد ســاخته شــده، و از 
هــر طــرف بــاز اســت ، از طــرف شــمال بــه یک 
کوچــه ســه متــری محــدود بــه تپــه قلعــه قدیم 
ناریــن قلعــه و خیابــان امــام، و از طــرف جنــوب 

بــه محوطــه بــاز حوضخانــه راه دارد. 
در جهــت غــرب بــه یــک گــذرگاه چهــار متــری 
ــک  ــه ی ــک کوچ ــه ی ــز ب ــرق نی ــرف ش و از ط
ــال  ــجد در س ــن مس ــت. ای ــدود اس ــری مح مت
1380 بــا شــماره ثبتــي 2600 ، جــزء آثــار ملــی 

ــه ثبــت رســید. کشــور ب
ــی  ــع غرب ــجد ، در ضل ــن مس ــی ای ورودی اصل
ــر در  ــن در ورودی ، س ــت ،ای ــه اس ــرار گرفت ق
آجــری بــا بافــت گــره چینــي آجــر و کاشــی زرد 

ــت. ــه اس ــرف دوره زندی ــه مع ــگ دارد، ک رن
ــرای  ــی  ب ــک داالن ارتباط ــد از در ورودي، ی بع
ــه   ــرار داردک ــجد ق ــتان مس ــه شبس ــیدن ب رس
ابعــاد ایــن داالن ارتباطــي ، حــدود 3 در 3/5 متــر 

ــه  ــیله 9 پل ــه وس ــن داالن ب ــه از همی ــت، ک اس
ــه  ــام مســجد رســید. پل ــه پشــت ب ــوان ب مــی ت
هــای ایــن راه ارتباطــی، بدیــن صــورت ســاخته 
شــده انــد کــه از چوبــی بــرای لبــه پلــه اســتفاده 
ــن  ــت ای ــا پش ــه ه ــاخت پل ــرای س ــرده، و ب ک
لبــه چوبــی را بــه وســیله ســنگ هــای الشــه ، 

ــد. ــرده ان ــر ک ــدودکاه گل پ ــام و ان خشــت خ
هــم در جــوار و نزدیکــی تعــداد دیگــری از 
ــی  ــای طبیع ــه ه ــتان جاذب ــی اس ــن مذهب اماک
ــی  گردشــگری وجــود دارد کــه در آنجــا هــم م
تــوان زیارتــی کــرد و هــم ازدیــدن ایــن جاذبــه 
ــزاده  ــرایطی را امام ــن ش ــه چنی ــرد ک ــذت ب ــا ل ه
ســید جــال الدین)ع(-باباگرگر در شهرســتان قروه 
دارد کــه در جــوار ایــن امامــزاده چشــمه آب گرمــی 
واقــع اســت کــه هر ســال تعــداد زیــادی گردشــگر 
ــر لــذت بــردن ازایــن فضــای دل انگیــز  عــاوه ب
بــرای درمــان بیمــاری هــا بــه ویــژه بیمــاری های 

پوســتی از ایــن مــکان بازدیــد مــی کننــد.

lقرآن تاریخی نگل
ــه هــای گردشــگری  قــرآن نــگل یکــی از جاذب
اســتان  کردســتان اســت کــه در روســتایی 
ــرزان«  ــش »کات ــع بخ ــام از تواب ــن ن ــه همی ب
ســنندج کــه در 65 کیلومتــري غــرب ســنندج و 
در مســیر جــاده ســنندج - مریــوان واقــع شــده، 

ــت. اس
ــه بیــش  ــي اســت ک ــه خــط کوف ــرآن ب ــن ق ای
ــت آن مــی  گــذرد وطــول  از 1000 ســال از کتاب
ــرض آن 35  ــر و ع ــانتی  مت ــات آن 40 س صفح
ــطر  ــه 14 س ــر صفح ــت و در ه ــانتی متر اس س

نوشــته شــده اســت. 
ایــن اثــر مقــدس و حیرت انگیــز مذهبــی و 
ــوزه ای  ــه م ــگل را ب ــری، روســتا و مســجد ن هن

ــت. ــرده اس ــل ک ــروف تبدی مع

lامامزاده ها
امامــزاده هاجــره خاتون)س(:بــر اســاس روایــات 
موجــود، ایــن امامــزاده ، خواهــر امــام رضــا )ع( اســت 
کــه در ســفر آن بزرگــوار بــه خراســان ، در کردســـتان 
رحلــت فرمــود و درمحلــه قدیمی ســر تپوله ســنندج 

ــه خــاک ســپرده شــده اســت .  ب
در مجــاور ایــن امامــزاده، مســجد و آرامــگاه مشــایخ و 
بزرگان ســنندج نیــز قــرار دارد. ایــن امامــزاده در خیابان 
صــاح الدیــن ایوبــی در میــدان انقــاب واقع اســت .

در باب شجره این 
امامزاده گفته شده وی 

پسر بالفصل حضرت علی 
)ع( است و نام ایشان 

را سید عبدالصمد ذکر 
نموده اند و چون مدفنش 

در بالد اهل تسنن اتفاق 
افتاده او را پیرعمر می 

خوانند|

ــره ومســجد اســت.  ــن مجموعــه شــامل مقب ای
ــان  ــلیمان خ ــان س ــره در زم ــی مقب ــای اصل بن
اردالن در ســال 1040 هجــری قمــری ســاخته 
شده و  ایــن بقعــه در ضلــع جنوبــی خیابــان امــام 
خمینــی )ره( در مجــاورت قلعــه حکومتــی ســنه دژ 

قدیــم قــرار گرفتــه اســت.
امامــزاده پیرمحمــد)ع( : امامــزاده محمــد بن یحیی 
ــزاده  ــد امام ــد« فرزن ــه » پیرمحم ــهور ب )ع( مش
پیرعمــر)ع( اســت. او از اولیــن ســاداتی اســت کــه 
در ایــن منطقــه ســکونت اختیــار کــرد. ســاختمان 
ــارگاه و گنبــد مخروطــی شــکل آن  ــد ایــن ب جدی
از تمــام نقــاط شــهر دیــده مــی شــود.این بقعــه در 

ــگری ــده گردش پرون

http://mehrnews.com


صفحه 122 | شماره 2 |  5 اردیبهشت 94  MEHR NEWSAGENCY

ــه ای در  ــاالی تپ ــوت شــهر ســنندج، ب ــدان نب می
گورســتان قدیمــی پیرمحمــد  واقع شــده اســت.
امامــزاده ســید جــال الدیــن از ازنــوادگان 
ــا  ــه زیب ــت. بقع ــام( اس ــجاد)علیه الس ــام س ام
ــتای  ــارج از روس ــزاده در خ ــن امام ــی ای و تاریخ
ــمال  ــری ش ــو مت ــر در 38کیل ــه باباگرگ متروک
شــرقی شــهر قــروه و در حاشــیه رودشــور واقــع 

ــت. ــده اس ش
مقبــره امامــزاده از چنــد بخــش تشــکیل شــده، 
ــش  ــکل آن در بخ ــدی ش ــی و گنب ــاق اصل ات
جنوبــی و اتاق هــای دیگــر در ضلــع شــرقی 

جــای دارد.
ــی  ــار طبیع ــانی از آث ــی جوش ــمه آب معدن چش
ــه  ــت ک ــده اس ــع ش ــزاده واق ــن امام ــار ای در کن
ــه  ــادی گردشــگر ب ــداد زی ــه جــذب تع منجــر ب
ــی  ــن چشــمه آب معدن ــده اســت. ای ــه ش منطق
کــه ترکیبــی از گوگــرد و آب اســت بــرای درمان 

ــت. ــد اس ــتی مفی ــا پوس ــیاری از بیماری ه بس
ایــن امــام بزرگــوار ازنــوادگان امــام علــی 
ــر از  ــدر و پس ــن پ ــجاد )ع( ای ــین س ــن الحس ب
ــه  ــد کــه از دینــور ب ــزرگان ســادات جبــل بودن ب
کردســتان مهاجــرت کردنــد و ســپس در اســفند 
آبادســکونت اختیــار کردنــد و ســید اســماعیل در 
ســال 650 یــا 655و ســید ابرهیــم در ســال 675 

ــت. ــه اس ــات یافت ه.ق وف
بقعــه ایــن امامــزاده در ابتــدای شــهر دلبــران در 
ــه 24 کیلومتــری شــهر قــروه واقــع شــده  فاصل
ــج  ــا پن ــر ب ــزاده جعف اســت. نســب شــریف امام
واســطه بــه امــام زیــن العابدیــن )ع( منتهــی می 

شــود.
بقعــه ایــن امــازاده مقابــل ایــوان شــمالی بقعــه 
ــزار  ــاراخاتون )س( در گل ــر و س ــزادگان هاج امام

شــهدای شــهر قــروه واقــع شــده اســت.
امامــزاده زیــن العابدیــن از نــوادگان امــام موســی 

کاظــم )ع( مــی باشــند.
امامــزاده حمــزه عــرب از نــوادگان امــام موســی 
بــن جعفــر )ع( اســت. ایــن امامــزاده در در مرتفــع 
ــار  ــتان بیج ــای شهرس ــه ای از کوهه ــن قل تری
ــع در روســتای  ــوه حمــزه عــرب )ع( واق ــام ک بن

ــاد حومــه واقــع شــده اســت . حســن آب
امامــزاده صاحبــه خاتــون )س( در 27 کیلومتــری 
شــهر بیجــار در تپــه ای نزیــک روســتای 
دهبنــه واقــع شــده اســت کــه از ســال 1362 بــا 
همــکاری هیئــت امنــا کار بازســازی ایــن مــکان 

ــاز شــده اســت. متبرکــه آغ

lتلفیــق معمــاری و زیبایــی هــای 
تاریخــی  روســتاهای  در  طبیعــی 

کردســتان
ــاص  ــای خ ــی ه ــی ویژگ ــه دلیل ــتان ب کردس
طبیعــی و تاریخــی دارای ظرفیــت هــای بســیار 
ــت  ــتایی اس ــگری روس ــوزه گردش ــی در ح خوب
ــق  ــل تلفی ــه دلی ــتان ب ــن اس ــتاهای ای و روس
ویژگــی هــای خــاص معمــاری و زیبایــی هــای 
ــه  ــر ب ــای منحص ــم اندازه ــی دارای چش طبیع

ــتند. ــردی هس ف
ــده از  ــتخراج ش ــار اس ــن آم ــاس آخری ــر اس ب
سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن، اســتان 
کردســتان دارای هــزار و 700 روســتای دارای 
ــر 34  ــغ ب ــث بال ــن حی ــه از ای ــت ک ــکنه اس س
ــتاهای  ــتان در روس ــن اس ــت ای ــد از جمعی درص

ــد. ــی کنن ــی م زندگ
ــتان  ــتاهای اس ــنتی روس ــی و س ــاری بوم معم

کردســتان کــه بــا اســتفاده از گل و ســنگ 
ســاخته مــی شــوند و در آنهــا اوج هنــر معمــاران 
ــی  ــی هویداســت از دیگــر ویژگ ــه خوب ــی ب بوم
زیبــای  و  گردشــگری  روســتاهای  هــای 
کردســتان اســت کــه ایــن روزهــا بعضــی از ایــن 

ــد. ــیده ان ــی رس ــهره جهان ــه ش ــتاها ب روس
ــتای  ــا دو روس ــا تنه ــن روزه ــه ای ــد ک ــر چن ه
تاریخــی اورامــان تخــت و پالنــگان شــهره شــده 
ــافر و  ــی مس ــل عظیم ــرای خی ــر روز پذی و ه
ــتاهایی  ــتند روس ــی هس ــتند، ول ــگر هس گردش

ــا معمــاری خــاص و پلکانــی خــود هنــور  کــه ب
ــگران  ــافران و گردش ــد و مس ــده ان ــی نش معرف

ــوند. ــی ش ــروم م ــا مح ــدن آنه ــوروزی از دی ن

lاورامان تخت
ــرقی  ــوب ش ــت در جن ــات تخ ــتای اورامان روس
ــرار دارد  ــتان ق ــتان کردس ــروآباد در اس ــهر س ش
کــه بوســیله جــاده ای بــه طــول 50 کیلومتــر بــه 
شــهر ســروآباد متصــل می شــود. ایــن روســتا را 
هــزار ماســوله نیــز می نامنــد. زیــرا معمــاری آن 
ــام  ــه ب ــر خان ــاط ه ــوله اســت. حی ــد ماس همانن

خانــه ای دیگــر اســت، امــا بــا وســعتی بیشــتر.
ــه  ــن منطق ــبزی ای ــات و سرس ــاری اورامان معم
پله هایــی بــه ســمت  کوهســتانی رویــای 
بهشــت را متصــور می کنــد. خانه هــای ایــن 
روســتا بــا ســنگ و اغلــب بــه صــورت خشــکه 
ــت.  ــده اس ــاخته ش ــی س ــورت پلکان ــه ص و ب
مــردم منطقــه معتقدنــد اورامانــات تخــت زمانــی 
شــهری بــزرگ بــوده و مرکزیتــی خــاص داشــته 
ــا  ــت ی ــوان تخ ــه عن ــل از آن ب ــن دلی ــه همی ب

مرکــز ناحیــه ای اورامــان یــاد می کرده انــد.
به غیــر از وضعیــت خــاص روســتا از نظر معمــاری، 
موقعیــت چشــمه های پــرآب، مراســم خــاص و آداب 
و رســوم و وجــود مقبــره و مســجد پیــر شــالیار و بــه 
ویــژه جمعیت و تعداد ســکنه قابــل توجه آن نشــانگر 

اهمیــت منطقــه از زمان ساســانی اســت.
پوشــاک کــردی آمیــزه ای از رنــگ و نقش اســت. 
ــت.  ــردی اس ــز ک ــات نی ــردم اورامان ــاس م لب
ــی و  ــای خارج ــه و کفش ه ــش از ورود پارچ پی
ســایر منســوجات داخلــی بــه اســتان کردســتان، 
ــاز آنهــا  ــورد نی ــزار م ــای اف بیشــتر پارچه هــا و پ
ــه و  ــی بافت ــدگان محل ــدگان و دوزن توســط بافن

ــت. ــده اس ــاخته می ش س
از تولیــدات هنرهــای ســنتی ایــن روســتا 
می تــوان بــه گلیــم، ســجاده، نمــد، ســبد، گیــوه 

ــرد. ــاره ک ــوغات اش ــوان س ــه عن ب
ایــن روســتا مرکــز دهســتان اورامانــات در 
جنــوب شــرقی شــهر مریــوان قــرار دارد و 
جــاده ای بــه طــول 75 کیلومتــر آن را بــه شــهر 
مریــوان متصــل مــی نمایــد. حــدود 30 کیلومتــر 

ــت. ــی اس ــه خاک ــفالت و بقی ــن راه آس ای
از  نمــاد عینــی  پیرشــالیار  باســتانی  آئیــن 

مناســبت های  در  مــردم  فعــال  مشــارکت 
مختلــف اجتماعــی و فرهنگــی اســت. روســتای 
ــق  ــی از مناط ــوان یک ــه عن ــت ب ــان تخ اورام
گردشــگری کشــور مطــرح اســت و در بعضــی از 
ــر گردشــگران داخلــی  روزهــای ســال عــاوه ب
ــذب  ــود ج ــه خ ــورها ب ــر کش ــرادی را از دیگ اف

. می کنــد
ــه  ــاط خان ــه، حی ــام هــر خان ــن روســتایی ب در ای
ــتا  ــت روس ــا پش ــود و ت ــوب می ش ــر محس دیگ
ــه  ــه کار رفت ــاری ب ــوع معم ــد. ن ــه می یاب ادام
در ایــن روســتا نیــز چشــم هــر بیننــده ای را بــه 
ــه  ــوی ک ــه نح ــد ب ــب می کن ــود جل ــوی خ س
معمــاری ســنتی ایــن روســتا مبتنــی بــر ســنگ 
بــوده و در ســاخت خانــه هــای مســکونی از 
ــتفاده نشــده اســت. ــه اس ــچ وج ــه هی ــات ب م

lپالنگان
روســتاهای  از  یکــی  پالنــگان  روســتای 
ــاران  ــتان کامی ــع شهرس ــتان ژاورود از تواب دهس
ــری  در اســتان کردســتان اســت و در 47 کیلومت
شــمال غرب ایــن شــهر و در دره تنگــی ور قــرار 

دارد.
ــرار  ــرف دره ق ــوه و در دو ط ــه ک ــتا در دامن روس
ــه  ــا ب ــا ســنگ و عموم ــه و خانه هــای آن ب گرفت
حالــت پلکانــی ســاخته شــده و پشــت بــام منزل 

پاییــن حیــاط منــزل بــاال اســت.
ــا،  ــر داشــتن معمــاری زیب ایــن روســتا عــاوه ب
طبیعتــی  و  آبشــارها  چشــمه ها،  دارای 
فــرد  بــه  منحصــر  زیبایــی  از  سرشــار 
کنــار  در  و  اســت  کردســتان  اســتان  در 
ــه  ــه رودخان ــه ب ــه ک ــرار گرفت ــه ای ق رودخان

ســیروان مــی پیونــدد.

ــان  ــه از می ــور ک ــان تنگی ــه خروش رودخان
آبــادی می گــذرد آن را بــه دو قســمت 
ــه هــای روســتا  تقســیم کــرده اســت و خان
صــورت  بــه  بیشترشــان  و  ســنگ  بــا 

ــت. ــده اس ــاخته ش ــی س ــکه چین خش
ــمه  ــر 20 چش ــزون ب ــگان اف ــتای پالن روس
ــور دارد کــه آب زالل  جوشــان در دره تنگی
ــی ور  ــه تنگ ــه رودخان ــود را ب ــک خ و خن
ــزش  ــل از ری ــارهای حاص ــد و آبش می ریزن
ــت. ــی اس ــیار دیدن ــمه ها بس ــن چش آب ای

ــادی  ــان آب ــه از می ــی ور ک ــه تنگ رودخان
می گــذرد، بخــش اعظــم آب خــود را از 
ایــن چشــمه ها کــه در فاصلــه 700 تــا 
ــرار  ــادی ق ــرقی آب ــوب ش ــری جن 800 مت
ــن رو آب  ــد و از همی ــن می کن ــد تأمی دارن
رودخانــه بســیار گــوارا و خــوش طعــم 
از گــذر  بعــد  تنگیــور  رودخانــه  اســت. 
از آبــادی در حــدود 120 متــری غــرب 
پالنــگان بــه رودخانــه پــرآب ســیروان 

ــدد. ــی پیون م
رودخانــه  آب  خصوصیــات  واســطه  بــه 
بزرگ تریــن  چشــمه ها،  ایــن  و  تنگیــور 
کنــار  در  ماهــی  پــرورش  مجتمع هــای 
ایــن روســتا ســاخته شــده اســت کــه 
تازگــی  علــت  بــه  گردشــگران  بیشــتر 
قیمــت  همچنیــن  و  ماهی هــا  نــوع  و 
همچنیــن  و  غــذا  بــرای  آن  مناســب 
ــه  ــدام ب ــگان، اق ــه پالن ــفر ب ــتاورد س دس
ــی  ــد و اهال ــل می کنن ــی در مح ــخ ماه طب
ــود را  ــاج خ ــی از مایحت ــتا بخش ــن روس ای

می کننــد. تأمیــن  رودخانــه  ایــن  از 
و  سرســبز  بســیار  پالنــگان  روســتای 
و  مطلــوب  بســیار  هــوای  و  آب  دارای 
پائیــز  بهــار،  فصل هــای  در  نگیــز  ا دل 
از  لحــاظ  ایــن  ز  ا و  اســت  زمســتان  و 
کردســتان  اســتان  نقــاط  دیدنی تریــن 

بــه شــمار مــی رود.
ــر  ــزار نف ــه ه ــک ب ــگان نزدی ــای پالن روست
جمعیــت دارد کــه مذهــب اکثریــت آنهــا ســنی 
ــد. ــه لهجــه اورامــی صحبــت می کنن اســت و ب

با ایــن کــه پالنــگان در یــک منطقه کوهســتانی 
قــرار دارد امــا بــه دلیــل آســفالت بــودن مســیر، 
در تمــام طــول ســال امــکان بازدیــد از ایــن 
روســتا وجــود دارد. فعالیــت یــک واحــد 
باعــث  نیــز  روســتا  کنــار  در  شــیات 
ــی از  ی ــی پذیرا ــن خوراک ــا بهتری ــده ت ش
ــد. ــی باش ــواع ماه ن ــخ ا ــگران طب گردش

عــاوه بــر ایــن دو روســتای منحصــر 
ــم  ــه ه ــتان ک ــتان کردس ــرد در اس ــه ف ب
ــد  ن ــیده ا ــی رس ــهره جهان ــه ش ــون ب اکن
ــتان  ــر در کردس ــتاهای دیگ ــتند روس هس
بــرای  خوبــی  هــای  ظرفیــت  کــه 
متاســفانه  ولــی  رنــد  دا گردشــگری 
هنــوز  مختلفــی  دالیــل  بــه  تاکنــون 

هســتند. ناشــناخته 
گردشــگری  روســتاهای  ایــن  جملــه  از 
ــوره،  ــه دوالب، تنگــی ســر، ن ــوان ب مــی ت
نــگل، دیوزنــاو، آرمــرده، نجنــه علیــا، 
ــاره  ــار اش ــای بیج ــاد و قم چق ــوات آب صل
ــتا  ــر روس ــماری دیگ ــا و ش ــه آنه ــرد ک ک
نیــز در اســتان کردســتان بــا ظرفیــت 
هــای ویــژه طبیعــی و تاریخــی هنــوز 

معرفــی نشــده انــد.

ــگری ــده گردش پرون
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ــق  ــخ مناط ــه ای از تاری ــرور گوش lم
کردنشــین در مــوزه هــای اســتان 

کردســتان
در میــان 10 شهرســتان اســتان کردســتان تنهــا 
ــتان  ــز اس ــوان مرک ــه عن ــنندج ب ــتان س شهرس
دارای مــوزه اســت و مابقــی شهرســتان هــا علی 
رغــم داشــتن ظرفیت هــا و پتانســیل هــای الزم 

ــوزه محــروم هســتند. ــوز از داشــتن م هن
تپــه باســتانی توس نــوذر در کنــار رودخانــه 
قشــاق و قلعــه حســن آباد و ســایر شــواهد 
ماننــد قبرهایــی بــا قدمــت بیــش از هــزار ســال 
ــر  ــی ب ــت گواه ــده اس ــدا ش ــنندج پی ــه در س ک

ــهر دارد. ــن ش ــت ای قدم
ســنندج بــه لحــاظ موقعیــت جغرافیائــی و 
صفــوی  عصــر  شهرســازی  فعالیت هــای 
و قاجــار، از بافــت شــهری ســنتی باارزشــی 
برخــوردار اســت کــه بناهــای مســکونی و 
ــاجد،  ــام، مس ــد حم ــددی مانن ــه متع عام المنفع

بــازار و تکیــه در آن باقی مانــده اســت.

lموزه حبیبی
ــی  ــکوه و اعیان ــارات باش ــنندج از عم ــوزه س م
ــش  ــال پی ــدود 150 س ــه ح ــت ک ــنندج اس س
توســط   »مــا لطــف اهلل شــیخ االســام« یکی 
از علمــای بــزرگ آن دوره ســاخته شــده اســت .
ــط  ــی آن توس ــوت بان ــس از ف ــارت پ ــن عم ای
ــه  ــه دو بخــش مجــزا تفکیــک و ب ــوادگان او ب ن
ــارت  ــن عم ــی ای ــید .بخــش اندرون ــروش رس ف
ــی  ــی و بخــش بیرون ــواده حبیب ــک خان ــه تمل ب
ــاالر  ــنندجی )س ــان س ــک عبدالحمیدخ ــه تمل ب
ــش  ــر بخ ــروز ه ــن رو ام ــد و از ای ــعید( درآم س
از بنــا بــا ناممالــکان جدیــد شــناخته مــی شــود .
بخــش اندرونــی نیــز تــا ســال 1371 در مالکیــت 
خانــواده حبیبــی بــود و در ایــن ســال بــه تملــک 
اداره کل میــراث فرهنگــی و گردشــگری اســتان 
ــدا دارای دو  ــوزه از ابت ــن م ــد. ای ــتان درآم کردس
بخــش باســتان شناســی و مــردم شناســی بــوده 

اســت .
بخــش باســتان شناســی آن شــامل دوره هــای 
ــا دوره قاجــار اســت  مختلــف از ماقبــل تاریــخ ت
ــق  ــش متعل ــن بخ ــیای ای ــمتی از اش ــه قس ک
بــه اســتان هــای همجــوار و برخــی متعلــق بــه 
ــان  ــر و مکشــوفه از قاچاقچی ــای دیگ ــتان ه اس

ــت. اس
بخــش مــردم شناســی مــوزه در قبــل از انقــاب 
ــد  ــی ش ــت اداره م ــگاه موق ــورت نمایش ــه ص ب
ــی از  ــیای یک ــار اش ــک ب ــدت ی ــد م ــر چن و ه
اســتان هــای کشــور را در ایــن بخــش بــه 

ــتند. ــی گذاش ــش م نمای
ــش  ــه نمای ــا ب ــن بخــش صرف ــاب ای ــد از انق بع
اشــیای مــردم شناســی کردســتان اختصــاص داده 
ــال 1382  ــرد در س ــه ک ــیس خان ــا تاس ــده و ب ش
اشــیا مــردم شناســی مــوزه بــه خانــه کردمنتقــل 
شــده و کل فضــای مــوزه به نمایش اشــیا باســتان 

شناســی و تاریخــی اختصــاص یافــت.
مــوزه ســنندج بــر گرفتــه از چهــار بخــش پیــش از 
تاریــخ، تاریخــی، اســامی و بخش نمایــش موقت 
اســت، در بخــش پیــش از تاریــخ یــک مجموعــه 
ظــروف ســفال نگهــداری می شــوند که مکشــوفه 
از مناطــق کردســتان و بخصوص شهرســتان بانه و 
تعــدادی از ظــروف هــم مربــوط بــه کنگاور اســت، 
در بیــن اشــیا ایــن بخــش پیه ســوزهای مکشــوفه 

از بانــه بســیار قابــل توجه هســتند.

تــاق هــای  ز ا  ســالن اصلــی و یکــی ا
جنــب ســالن و راهــرو خروجــی اشــیا 
شــده  گذاشــته  نمایــش  بــه  تاریخــی 
اســت کــه مهــم تریــن آنهــا اشــیای 
ــن  ــی مهمتری ــه یعن ــه زیوی ز تپ ــوفه ا مکش
تپــه تاریخــی اســتان کردســتان اســت 
ــورآالت  ــامل زی ــی ش ــیای طای ــه اش ک
ــگ  ــه رن ــفال ب ــروف س ــواع ظ ن ــه و ا ن زنا
ــه  ــودی ک ــز و نخ ــتری، قرم ــای خاکس ه
زیباتریــن آنهــا تنــگ کوچــک لعابــدار 
منقــوش اســت کــه لعــاب آن فیــروزه 
گل  نقــش  بــوده  زرد  و  ســفید  و  ای 
ــن  ی ــت، در ا ــکل ذرت اس ــه ش ــا آن ب ه

ــت. ــود اس ــوزه موج م
 از دیگــر اشــیا تاریخــی مکشــوفه ایــن تپــه 
اشــیای مفرغــی شــامل ظــروف و انــواع 
تبــر، ســنجاق هــای تدفینــی و ســوزن 
هــای دوخــت و حلقــه هــا، اشــیایی از جنــس 
اســتخوان و عــاج شــامل قطعــات تصاویــری 
ــطوره ای و  ــای اس ــش ه ــرد نق ــکار و نب از ش
گلــه ای رزت، نقــوش هندســی و ســر پیــکان، 
اشــیا ســنگی هــم چــون ســردوک هــا، حلقــه 
و مهــره هــای ریــز و درشــت از جنــس خمیــر 

ــت. ــه  اس شیش
 عــاوه بــر اشــیا زیویــه مجموعــه ای از اشــیا 
فلــزی و ســفالی دیگــر شــامل انــواع ســر نیزه، 
خنجــر، حلقــه هــای گوناگــون و مجســمه 
ــکال  ــا اش ــفالی ب ــروف س ــای کوچــک و ظ ه
ــا ترســیم شــده  ــا نقــوش کنــده و ی مختلــف ب
ــز، خاکســتری، نخــودی و  ــا قرم ــگ ه ــه رن ب
ــواع  ــامل ان ــه ای ش ــروف شیش ــن ظ همچنی
ــود دارد  ــش وج ــن بخ ــردان در ای ــه و عط پیال
کــه بــا توجــه بــه توقیــف بــودن آنهــا، محــل 

ــت. ــوم نیس ــان معل ــق کشفش دقی
ــش دوران  ــیای بخ ــری از اش ــمت دیگ  قس
هســتند  ســفالی  هــای  خمــره  تاریخــی 
کــه اصطاحــا بــه خمــره هــای تدفیــن 
مشــهورند، آخریــن اشــیای ایــن بخــش 
ــار  ــای غ ــاری ه ــه از حف ــت ک ــیایی اس اش
کرفتــو بــه دســت آمــده و قابــل مقایســه بــا 

اشــیای زیویــه هســتند.
ــه  ــوزه ب ــن م ــامی در ای ــش اس ــیای بخ اش
ــدند  ــیم ش ــزی تقس ــفالی و فل ــمت س دو قس
کــه در ســالن ســفال اشــیای زیبایــی از 
ــامی  ــدان دوره اس ــفالگری هنرمن ــر س هن
از  عبارتنــد  کــه  شــود  مــی  نگهــداری 
تنــگ، کاســه، قــدح، بشــقاب، مجســمه 

و ریتــون  اســت.
ــیای دوره  ــن اش ــی از ای ــیار کم ــش بس بخ
اســامی متعلــق بــه کردســتان اســت و 
اکثریــت آنهــا مربــوط بــه نقــاط دیگــر 
کشــور و بــه ویــژه کاشــان و نیشــابور اســت 
ــه و  ــواع کاس ــزی ان ــیای فل .در قســمت اش
ــه و  ــنگابه، دیگچ ــینی، س ــگ، س ــه، تن بادی
ــه ســوزی نگهــداری مــی شــود . ــواع پی ان
همــان  یــا  ســاختمان  زمیــن  زیــر 
ــت  ــش موق ی ــش نما ــه بخ ــه ب ن حوضخا
یــن  ا در  ســت،  ا فتــه  یا ختصــاص  ا
رجــی بــه  شــیای هنــری و خا بخــش ا
شــیای  ا ز  ا و  شــده  شــته  گذا یــش  نما
بــه  ن  تــوا مــی  بخــش  یــن  ا مهــم 
ظــروف  و  برنــزی  هــای  مجســمه 

کــرد. ره  شــا ا ای  شیشــه 

lموزه مردم شناسی کرد
ــه دوره  ــارت آصــف ب ــی عم ــای اصل ــداث بن اح
صفویــه برمــی گــردد و در دوره هــای بعــدی بــه 
ویــژه قاچــار و پهلــوی بــه تدریــج بخــش هــای 

دیگــری بــه ایــن عمــارت افــزوده شــد.
ــام  ــان ام ــع شــمالی خیاب ــارت آصــف درضل عم
ــا در  ــن بن ــت و ای ــده اس ــع ش ــی)ره( واق خمین
ــاورت  ــرتپوله درمج ــه س ــی محل ــت قدیم باف
ــنندج و  ــه س ــنه« قلع ــو »دژس ــی همچ بناهای
مســجدجامع، عمــارت مالطــف اهلل شــیخ 

االســام قــرار دارد.
ــاط  ــار حی ــارت  دارای چه ــن عم ــاختمان ای س
ــاط  ــخ، حی ــاط مطب ــی، حی ــی، اندرون شــامل بیرون
ــده و  ــالم مان ــاط آن س ــه دو حی ــل اســت ک اصطب
یکــی از آنهــا تخریــب شــده اســت. ســردر ورودی 
بنــا بــا نمــای آجــری کــه بــه شــکل نیــم هشــتی 
اســت کــه متاثــر از ســبک بــاروک ســاخته شــده 
اســت و تــاالر تشــریفات آن کــه ایــوان ســتوندار با 
اروســی پــرکار آن از بخــش هایی بســیار زیبــای بنا 

محســوب مــی شــود.
 در بخــش غربــی نیــز اروســی هــای زیبایــی تعبیه 
ــارت  ــی عم ــوب غرب ــع جن ــت و در ضل ــده اس ش
ــا ســبک و اســلوب معمــاری  حمــام خصوصــی ب
حمــام هــای ایرانی ســاخته شــده اســت کــه دارای 
ــنگی  ــای س ــتون ه ــری و س ــای آهکب ــش ه نق
بســیار زیبایــی اســت کــه ایــن بنــا در نــوع خــود از 

نظــر معمــاری منحصــر بفــرد اســت.
ــن  ــه ای ــورت گرفت ــات ص ــه مطالع ــه ب باتوج
ــردم  ــوزه م ــه کرد-م ــوان خان ــه عن ــه ب مجموع
شناســی کردســتان در نظــر گرفتــه  شــد و تمــام 
عملیــات اســتحکام بخشــی، مرمتــی و تجهیــز 
ــن هــدف صــورت  ــوازات ای ــه م ــل آن ب و تکمی

ــت. ــه اس گرفت

در فضاهــای ایــن مجموعــه باتوجــه بــه تنــوع و 
گســتردگی فرهنــگ و آداب و رســوم مــردم کــرد 
ــم،  ــا، مراس ــن ه ــوم، آیی ــب آداب و رس ــه ترتی ب
نحــوه معیشــت، خــوراک، پوشــاک، صنایــع 
ــاورزی  ــکار و کش ــنتی، ش ــای س ــتی، هنره دس
و غیــره مــردم کــرد بــه نمایــش گذاشــته شــده 

ــت. اس
ایــن مجموعــه ی بــزرگ قریــب بــه چهارهــزار 
مترمربــع عرصــه و اعیانــی دارد و در زمــره خانــه 
اعیانــی مســکونی مــورد توجــه در معمــاری 

ــد. ــه شــمار مــی آی مســکن ب
ــت  ــماره 1822 در فهرس ــه ش ــف ب ــارت آص عم
آثــار ملی بــه ثبــت رســیده اســت و اکنــون در تملک 

اداره میــراث فرهنگی اســتان کردســتان قــرار دارد.
آب ایــن مجموعــه از یــک رشــته قنــات کــه از 
غرب شهرســنندج توســط تنبوشــه های ســفالی 
قدیمــی و لولــه هــای فلــزی جدیدجــاری اســت 
تامیــن مــی شــود و برای تنظیم و تقســیم مناســب 
آب فضایــی درکنــارداالن  ورودی ســاخته شــده که 
به اتاق تقســیم آب فضاهــای اندرونی و ســردر ورودی 
مجموعــه ســاخته شــدکه متاســفانه تاریــخ دقیــق 

ســاخت هیچ یــک ازفضاها مشــخص نیســت. 
ایــن مجموعه درســه مرحلــه تکمیــل وراه انــدازی 
شــده اســت، کــه درمرحلــه اول عملیــات ســاخت 
خانــه کرد-مــوزه ی مــردم شناســی کردســتان-در 
ــه  ــام رســید و در مرحل ــه اتم ــان ســال 1381 ب پای
دوم فضاهــای جنبــی تبدیــل بــه یــک مجموعــه 
ــدند و دراین مجموعهی فرهنگی کتابخانه،  فرهنگی ش

ــگاه غیره دایرشد. آمفی تئاتر، تاالرنمایش
در ســومین مرحلــه هــم عمــارت مشــیردیوان کــه 
بخشــی از آن خریــداری شــده به عنــوان مرکزآموزش 
هنرهــای ســنتی کردســتان راه اندازی شــده اســت.

ــگری ــده گردش پرون

تهیه شده در سرپرستی استان کردستان
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 کرمان سرزمین شگفتی ها

کرمـــــــان

دیــار کریمــان ایــن روزهــا شــاهد حضــور گردشــگران بــی شــماری در گوشــه گوشــه ایــن ســرزمین اســرارآمیز بــوده و جاذبــه هــای گردشــگری ایــن دیــار باعث شــگفتی و حیــرت آنهــا شــده اســت. کرمــان پهناورترین 
اســتان کشــور بــوده و گنجینــه ای از ظرفیــت هــای گردشــگری را در خــود جــای داده اســت. از بــاغ هــای سرســبز بــا درختــان ســر بــه فلک کشــیده تا باغی کــه میــوه درختانــش از ســنگ بــوده و حکایتگر داســتان هایی 
شــنیدنی اســت. ارگ هــای تاریخــی ایــن دیــار شــهرتی جهانــی داشــته و بزرگتریــن بنــای خشــتی جهــان در دل ســرزمین کریمــان بنــا شــده اســت. وجــود ایــن جاذبه هــا کرمــان را به ســرزمین اســرار آمیــز و سرشــار از 

زیبایــی و تحیــر تبدیــل کــرده کــه دوســتداران میــراث فرهنگــی و طبیعــت بــه آســانی نمــی تواننــد از کنــار آن عبور کننــد. در ایــن اینجــا گوشــه ای از امــکان دیدنــی اســتان کرمــان را مرور مــی کنیم.

ــتی  ــای خش ــن بن ــم؛ بزرگتری lارگ ب
ــان جه

ارگ بــم یکــی از شــاخص تریــن ابنیــه تاریخــی 
ایــران زمیــن بــه شــمار مــی رود ایــن ارگ 
عظیــم بــا مســاحت 180 هــزار مترمربــع بــزرگ  
ــه شــمار  ــی جهــان ب ــای خشــت و گل ــن بن تری

ــی رود. م
ــی رســیده اســت  ــت جهان ــه ثب ــه ب ــا ک ــن بن ای
مربــوط بــه ســده پنجــم پیــش از میــاد بــوده و 
تــا ســال 1850 میــادی مورد اســتفاده قــرار می 
گرفتــه اســت. ارگ بــم دارای دو بخــش رعیــت 
ــش  ــه بخ ــوده ک ــی ب ــش حکومت ــین و بخ نش
ــه  ــرار گرفت ــوار ق ــن دی ــی تری حکومتــی در درون

ــت. اس
ــارت  ــی، عم ــامل دژ نظام ــی ش ــش حکومت بخ
ــری  ــاه آب 40 مت ــربازخانه، چ ــل، س ــار فص چه
ــش 200 اســب و بخــش  ــه گنجای ــل ب و اصطب
رعیــت نشــین نیــز شــامل ورودی اصلــی شــهر، 
مســیر اصلــی متصــل  کننــده ورودی شــهر به دژ 
ــه و  ــه 400 خان ــک ب ــداد آن، نزدی ــازار در امت و ب
ســاختمان های عمومــی ماننــد مدرســه و مــکان 
ورزش اســت. ارگ تاریخــی بــم بــه دلیــل قــرار 
گرفتــن در مســیر جــاده ابریشــم در طــول تاریــخ 
همــواره مــورد توجــه بــوده و از اهمیــت خاصــي 

برخــوردار اســت.
ایــن ارگ در نزدیکــی شــهر بــم در اســتان 
ــرار دارد. ــران ق ــرقی ای ــوب ش ــان و در جن کرم
ایــن ارگ کــه در فهرســت میــراث جهانــی 
یونســکو قــرار دارد نمونــه کاملــي از شــیوه هــاي 
ــرن  ــي از ق ــه های ــران اســت و نمون ــاري ای معم
هــا معمــاري در آن بــه چشــم مــي خــورد .پــس 
از زمیــن لــرزه مخــرب ســال 85 و تخریــب 

بخــش عظیمــی از ایــن بنــای تاریخــی عملیات 
بازســازی آن آغــاز شــد و هــم اینــک بــا اقدامات 
ــان و  ــتان شناس ــرای باس ــه پذی ــورت گرفت ص

ــت. ــگران اس گردش

lبــاغ شــاهزاده ماهــان؛ نگینــی در دل 
کویــر

بــاغ شــاهزاده ماهــان از جملــه بــاغ تخــت هــای 
ایرانــی بــوده کــه در دامنــه ارتفاعــات چوپــار قرار 
دارد. ایــن بــاغ تاریخــی در 35 کیلومتــری جنوب 
ــری  ــش کیلومت ــان و در ش ــهر کرم ــرقی ش ش

ماهــان قــرار دارد.
ــه در مســیر  ــاغ تخــت ک ــن ب ــخ احــداث ای تاری
ــه  ــوط ب ــته اســت مرب ــرار داش ــاده ابریشــم ق ج
ــد  ــی عبدالحمی ــار و دوران فرمانفرمای دوران قاج
میــرزا ناصــر الدولــه بــوده که پــس از مــرگ وی 

ایــن بنــا ناتمــام مــی مانــد.
دو اســتخر بــزرگ در برابــر اولیــن تخــت و مقابل 
ــاد  ــاغ ایج ــن ورودی ب ــی و همچنی ــای اصل بن
شــده  کــه دارای فــواره هایــی اســت کــه آب را 
ــرش مــی داده  ــل ماحظــه ای پ ــاع قاب ــه ارتف ب
انــد. منبــع تامیــن آب ایــن بــاغ از قنــات تیگران 
ــی  ــمه م ــار سرچش ــوه جوپ ــات ک ــه از ارتفاع ک
گیــرد اســت کــه از مرتفــع تریــن ســطح وارد باغ 

مــی شــود.
ــان در  ــاهزاده ماه ــت ش ــاغ تخ ــی ب ــای اصل بن
باالتریــن تخــت، بنــای ســردر خانــه در بخــش 
ــه  ــاس ب ــی مم ــای خدمات ــایر بناه ورودی و س
دیــوار اصلــی و خــارج از آن قــرار دارنــد. ایــن باغ 
تخــت دارای مســاحتی 5.5 هکتــاری اســت کــه 
شــکلی مســتطیلی داشــته و بــا شــیب 4.9 درصد 
احــداث شــده اســت. در ســاخت بنــای ایــن بــاغ 

از آجــر و انــدود اســتفاده شــده و از مخلــوط قلوه ســنگ با 
مــات بــرای ســطوح کــف آن بهــره برده شــده اســت.

lگنبد جبلیه
ــه گنبــد گبــر نیــز  ایــن گنبــد هشــت ضلعــی ب
ــد در  ــده دارن ــا عقی ــی ه ــوده و کرمان ــهره ب ش
ســاخت آن عــاوه بــر ســنگ و ســاروج از شــیر 
ــبب  ــر س ــن ام ــه همی ــده ک ــتفاده ش ــتر اس ش
ــت.  ــده اس ــی ش ــای تاریخ ــن بن ــتحکام ای اس

تاریخ دقیق ساخت 
این بنا مشخص نبوده 
و برخی قدمت گنبد 

جبلیه را مربوط به دوره 
ساسانی می دانند و برخی 

باستان شناسان بر این 
عقیده اند که این گنبد 
سنگی مربوط به دوران 

سلجوقی است|

گنبــد جبلیــه از جملــه جاذبــه هــای گردشــگری 
شــهر کرمــان بــه شــمار مــی رود کــه در دامنــه 
ــن  ــان ای هــای کوههــای مســجد صاحــب الزم
شــهر بنــا شــده اســت. ســاختمان آن بــه شــکل 
دو هــال روی پایــه قــرار گرفتــه و منتهــی الیــه 
آن ماننــد دایــره ای بنــا شــده اســت. گنبــد جبلیه 
ــز رســیده اســت در هــر  ــی نی ــت مل ــه ثب کــه ب
هشــت ضلــع دارای یــک در بــه عــرض دو متــر 
ــچ  ــده وگ ــاخته ش ــر س ــد آن از آج ــت. گنب اس
بریهــاي آن بــه مــرور زمــان از بیــن رفتــه اســت.

ــوش  ــای خام ــنگی؛ فریاده ــاغ س lب
ــان ــش خ دروی

بلــورد  دهســتان  در  ســنگی  باغ 
کیلومتــری   40 و  میانــدوآب  روســتای 
دارد  ر  قــرا ســیرجان  شــرقی  جنــوب 
کــه توســط پیرمــردی کــر و الل بنــا 
شــکل  بــه  بــاغ  یــن  ا اســت.  شــده 
شــش ضلعــی نامنظــم بــوده و شــامل 
ــا  ــای آنه ــوه ه ــه می ــت ک ــی اس درختان

اســت. ســنگی 
ــورت  ــن ص ی ــه ا ــنگی ب ــاغ س ــتان ب داس
ــراض  ــان در اعت ــش خ ــه دروی ــت ک اس
ز  بــه از دســت دادن بخــش اعظمــی ا
ــش  ــاغ های ــدن ب ــک ش ــا و خش ــن ه زمی
ــی  ــات اراض ــرح اصاح ــرای ط ــد اج بع
ــردن  ــزان ک ــه آوی ــدام ب ق ــال 1340؛ ا س
ــان  ــای درخت ــاخه ه ــی از ش ــنگ های س
ــا  ــنگ ه ــرد. وی س ــش ک ــکیده باغ خش
را بعــد از ســوراخ کــردن بــه وســیله 
ــی  ــزان م ــان آوی ــه درخت ــی ب ــیم های س

ــرد. ک
در ســال 1355 نیــزز پرویــز کیمیــاوی 
درویشــخان  ســنگی  بــاغ  داســتان 
کشــید  تصویــر  بــه  را  اســفندیاری 
ای  نقــره  خــرس  جایــزه  برنــده  کــه 
جشــنواره فیلــم برلیــن شــد. درویــش 
 19 در  ســالگی   90 ســن  در  خــان 
1386 درگذشــت و پیکــرش  فروردیــن 
ــد  ــپرده ش ــاک س ــه خ ــنگی ب ــاغ س در ب
و بــه دلیــل کــر و الل بودنــش دلیــل 
ــه ای از  ل ــاغ در ها ــن ب ی ــداث ا ــی اح اصل

فرومانــد. بهــام  ا

ــگری ــده گردش پرون
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ــای  ــال ه ــدی؛ یخچ ــدان موی lیخ
ــر ــی در دل کوی گل

یکــی دیگــر از جاذبــه هــای گردشــگری کرمــان 
وجــود یخچــال هایــی گلــی اســت کــه متعلــق 
ــدی  ــه یخــدان موی ــه اســت ک ــه دوران صفوی ب
ــه در  ــی رود ک ــمار م ــه ش ــا ب ــهورترین آنه مش
شــهر کرمــان واقــع شــده اســت. ارتفــاع یخــدان 
ــزن،  ــوده و از مخ ــر ب ــش از 12 مت ــدی بی موی
ــه یــخ، پــان یــخ و گنبــد  اســتخر، حصــار، چال

تشــکیل شــده اســت.
ــی اســتان  ــار ثبــت مل ــه آث ــن یخــدان از جمل ای
ــات گل  ــام و م ــت خ ــوده و از خش ــان ب کرم
ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــای آن اس ــداث بن ــرای اح ب
ــام  ــرای ای ــخ ب ــداری ی ــته نگه یخــدان در گذش

ــت. ــوده  اس ــهر ب ــردم ش ــتان م تابس
ــده  ــود آورن ــه وج ــر ب ــن عنص ــم تری ــات مه قن
یخچــال هــای بــه شــمار مــی رود و از آنجایــی 
ــن  ــدی تامی ــات موی ــن یخــدان از قن ــه آب ای ک
مــی شــده اســت نــام یخــدان مویــدی را بــرای 
آن برگزدیدنــد. کاربــری یخــدان در گذشــته 
جلوگیــری از هدررفــت آب و نگهــداری یــخ 
بــرای ایــام گــرم ســال مــردم شــهر بــوده  اســت.

l شکوه ارگ های تاریخی کرمان 
 اســتان کرمــان سرشــار از جاذبــه هــای 
گردشــگری و تاریخــی بــوده و بــه دلیل وســعت 
ــت.  ــودار اس ــوع برخ ــی متن ــاد از آب و هوای زی
ــورد توجــه گردشــگران  ــواره م ــن اســتان هم ای
ــه  ــا جاذب ــنایی ب ــوده و آش ــان ب ــتان شناس و باس
ــان ســتایش گردشــگران  ــن اســتان زب هــای ای

ــاید. ــی گش را م
ــی  ــزرگ تاریخ ــای ب ــال ارگ ه ــکوه و ج ش
ــان  ــن نش ــای که ــدن ه ــود تم ــان و وج کرم
ــن  ــار دارد. همچنی ــن دی ــی ای ــای تاریخ از غن
ــن  ــی ای ــت هــای طبیع وجــود آبشــارها و ظرفی
ــه  ــی اســت ک ــه های ــر جاذب ــز از دیگ ــتان نی اس

ــد. ــی خوان ــرا م ــود ف ــه خ ــگران را ب گردش

lارگ راین
ــه ای در  ــراز تپ ــر ف ــزار ب ــای ه ــه کوه در دامن
ــی  ــری م ــوه گ ــن ارگــی تاریخــی جل شــهر رای
کنــد و روزهــای دور ایــن دیــار را در اذهــان 
بازدیدکننــدگان زنــده مــی کنــد. اســتان کرمــان 
بزرگتریــن ارگ هــای خشــتی جهــان را در 
ــزار  ــا 20 ه ــن ب ــای داده و ارگ رای ــود ج دل خ
ــن  ــد دومی ــد از ارگ بع ــاحت بع ــع مس مترمرب
بنــای خشــتی جهــان بــه شــمار مــی رود. ایــن 
ــان  ــهر کرم ــوب ش ــری جن ارگ در 100 کیلومت
قــرار داشــته و متعلــق بــه دوران ساســانی اســت.
بنــای ارگ رایــن مربعــی شــکل بــوده و در ضلــع 
شــرقی ارگ دورازه آن قــرار داشــته و شــامل 
بخــش هــای اعیان نشــین و عامه نشــین و 
ــردم؛  ــره م ــی روزم ــرای زندگ ــی ب ــز فضاهای نی

ــت. ــجد اس ــه و مس ــطبل و زورخان اس

lآبشار راین
ــی  ــوب غرب ــری جن ــن در 14 کیلومت ــار رای آبش
رایــن و بــر دامنــه شــرقی کــوه هــزار و در مســیر 
ــر  ــی بک ــرار دارد و طبیعت ــت ق ــان - جیرف کرم
ــن دارای  ــار رای ــت. آبش ــم زده اس ــا را رق و زیب
حــدود 40 متــر ارتفــاع بــوده و در دل کــوه هــزار 
ــده  ــع ش ــور واق ــوب کش ــه جن ــن قل مرتفع تری

ــت. اس

ایــن آبشــار کــه آب آن از ریــزش رودخانــه هــای 
در ارتفاعــات باالدســت تامیــن مــی شــود طــی 
چهــار مرحلــه فــرو مــی ریــزد و منظــره ای بدیع 
را بــه وجــود آورده اســت. نحــوه ریــزش آب 
ــزش  ــن آبشــار و وجــود شــیاری در محــل ری ای
ــای  ــد از فض ــراد بتوانن ــه اف ــده ک ــث ش آب باع
پشــت آبشــار عبــور کــرده و تجربــه ای مطبــوع 

را داشــته باشــند.

کنارصنــدل  باســتانی  lمحوطــه 
فــت جیر

تمــدن کنارصنــدل بزرگتریــن تمــدن در هــزاره 
ســوم قبــل از میــاد در تمــدن شــرق محســوب 
ــت  ــدل جیرف ــار صن ــای کن ــه ه ــود. تپ ــی ش م
ــران   ــتانی ای ــای باس ــه ه ــن تپ یکــی از مهمتری

ــت  ــا قدم ــی ب ــفال های ــیاء و س ــه اش ــت ک اس
ــاد در آن  ــل از می ــزار ســال قب ــش از ســه ه بی

ــه اســت . نهفت
ــج  ــدود پن ــه  ح ــدل در فاصل ــتای کنارصن روس
کیلومتــری غرب شــهر عنبرآبــاد و 30 کیلومتری 
جنــوب شــهر جیرفــت واقــع شــده اســت. ایــن 
تمدن کــه به گواه باســتان شناســان از نخســتین 
تمدنهــای بشــری اســت سرمنشــاء کشــف خــط 
در جهــان بــوده و کهنتریــن لوحهــای گلــی 
ــت.  ــده اس ــف ش ــه کش ــن منطق ــان در ای جه
ــار کشــف شــده در صنــدل  باســتان شناســان آث
ــرفته  ــدن پیش ــت و تم ــانگر قدم ــت را نش جیرف

ــد. ــه مــی دانن ــن منطق ــردم ای م
بــه نظــر می رســد در طــول هــزاره  ســوم پیــش 
از میــاد دو تپــه  جنوبــی و شــمالی کنارصنــدل، 
بخش هایــی از شــهر بزرگــی بــه وســعت 
ــهر  ــد، ش ــر بوده ان ــه کیلومت ــا س ــی دو ت تقریب
حــدود 800 متــر از محــل کنــار صنــدل جنوبــی 
ــل رود و  ــی هلی ــا بســتر کنون در جهــت شــرق ت
ــار  ــا کن ــمال ت ــمت ش ــه س ــر ب ــزار و400 مت ه
ــود، همچنیــن  ــدل شــمالی کشــیده شــده ب صن
ــه  ــد ک ــان می ده ــفال نش ــات س ــود قطع وج
ــه ســمت غــرب،  شــهر دســت کــم 800 متــر ب
ــل رود و  ــتانی هلی ــتر باس ــاحل بس ــا س ــی ت یعن
دســت کــم 500 متــر در جهــت جنــوب امتــداد 

ــت. ــته اس داش

lکلوت های شهداد
ــری  ــان کوی ــای اســتان کرم ــه ه یکــی از جاذب
ــی از  ــهداد یک ــای ش ــوت ه ــت و کل ــودن اس ب
ــر  ــی کوی ــیه غرب ــای حاش ــی ه ــن زیبای بکرتری
ــور  ــه ط ــهداد ب ــد. ش ــی رون ــمار م ــه ش ــوت ب ل
ــن  ــره زمی ــه ک ــن نقط ــرم تری ــمی گ غیررس
ــهداد  ــری ش ــا در 25 کیلومت ــوت ه ــوده و کل ب
ــر  ــه در اث ــهداد ک ــای ش ــوت ه ــد. کل ــرار دارن ق
فرســایش بــادی و آبــی بــه وجــود آمــده انــد در 
وســعتی بــه طــول 11 هــزار کیلومتــر بــه وجــود 

ــد. ــده ان آم

کلوت هــا از شــمال بــه جنــوب حــدود 145 
کیلومتــر طــول و از غــرب بــه شــرق نزدیــک به 
70 کیلومتــر عــرض دارنــد. یکــی دیگــر از جاذبه 
هــای کویرآســمان پرســتاره آن و رقــص شــهاب 
ســنگ هــا در دل شــب هاســت. وجــود کمــپ 
هــای گردشــگری و اســکان گردشــگران از 
امکانــات در نظــر گرفتــه شــده در منطقــه کلوت 

هــای شــهداد اســت.

lطعــم خــوش غذاهــای اصیــل 
کرمانــی زیــر دنــدان گردشــگران
ــای  ــه ه ــن جاذب ــم تری ــی شــک یکــی از مه ب
ــتانی  ــار باس ــار آث ــه در کن ــر خط ــگری ه گردش
و جاذبــه هــای طبیعــی؛ غذاهــای محلــی 
ــه  ــن زمین ــان در ای ــه کرم ــت ک ــار اس ــر دی ه

ــوی  ــواره ب ــته و هم ــی داش ــدی طوالن ــز ی نی
ــپرخانه  ــی از آش ــل کرمان ــای اصی ــوش غذاه خ
ــه مشــام  ــن ســرزمین ب ــد ای کدبانوهــای هنرمن
مــی رســد. قاتــوق عــدس، آب روغنــو، آبگرمــو، 
قاتــوق ریحــان، قاتــوق بابونــه، آش گندم شــیر و 

ــتند. ــا هس ــن غذاه ــه ای ــو از جمل اوماچ
بزقرمــه یکــی از غذاهــای لذیــذ اســتان کرمــان 
اســت کــه گردشــگران ایــن دیــار حتمــا آن را در 
لیســت غذاهــای انتخابــی خــود قــرار داده و از طعم 
دلپذیــر آن لــذت می برنــد. این غــذا یکــی از غذاهای 
محلــی کرمان اســت کــه بــه دلیــل دارا بــودن نخود، 

کشــک و گوشــت سرشــار از پروتئین اســت.
ــتان  ــل اس ــای اصی ــر غذاه ــدو از دیگ ــک ک کش
ــیم و روی  ــن، کلس ــن، آه ــع پروتئی ــان و منب کرم
ــرد و  ــا را خ ــذا کدوه ــن غ ــه ای ــرای تهی ــت. ب اس
ســرخ می کننــد پیــاز داغ، ســیرداغ و گوجــه فرنگی 
خــرد شــده را آن بــه اضافــه کــرده و روی حــرارت 
ــی  ــه م ــک اضاف ــه آن کش ــرار داده و ب ــم ق مای
کننــد و کدوهــای خــرد شــده و گوجــه فرنگــی را 
کامــا مخلــوط مــی کننــد و روی آن را با پیــاز داغ، 
ســیرداغ، پــودر گــردو، نعنــاع داغ و کشــک تزییــن 
ــی از  ــا اوماچــوی کرمان ــد. آش شــولی ی ــی کنن م
ــود  ــی ش ــه م ــه توصی ــت ک ــی اس ــر غذاهای دیگ
طعــم آن را گردشــگرانی کــه در ایــن خطــه حضور 
پیــدا مــی کننــد امتحــان کننــد. کرمانــی هــا ایــن 
آش را بــا عــدس، چغنــدر، اســفناج، طبــخ کــرده و 
بــه آن آرد اضافــه مــی کننــد و در نهایــت بــا پیــاز و 

نعنــاع داغ تزئیــن مــی کننــد.

lشیرینی های سنتی کرمان
عــاوه بــر اینهــا کرمــان شــیرینی هــای ســنتی 
بســیار لذیــذی از جملــه کمــاچ و کلمپــه دارد که 
در کنــار طعــم بســیار مطلــوب از نظــر ســامت 
نیز بســیار مفیــد بــوده و از ســوغاتی های ایــن دیار 
محســوب می شــوند. کلمپــه بــا خرمــا، آرد و کمی 
روغــن و گــردو و گیاهــان معطــر و کماچ ســهن نیز 
ــه هــای  ــدم، خرمــا، مغــز گــردو، ادوی ــه گن از جوان

مخصــوص و کمــی روغــن تهیــه مــی شــود.

lســوغاتی هــای رنگارنــگ دیــار 
کریمــان

 زیــره کرمــان شــهرتی فراگیــر دارد و همــگان با 
ــو نیــز از جملــه ســوغاتی  آن آشــنا هســتند. قوت
هــای ایــن دیــار اســت کــه بســیار مقــوی بــوده 
ــاهدانه،  ــل ش ــدی مث ــان مفی ــیاب گیاه و از آس
ــه  ــه تهی ــان و موردان ــذر کت ــف، ب ــه، کن خرف
مــی شــود و مــردم اســتان کرمــان در مناســبت 
ــذ اســتفاده  ــن خوراکــی لذی ــف از ای هــای مختل
مــی کننــد. قــاووت کــه در اصطــاح محلــی بــه 
آن قوتــو گفتــه مــی شــود دارای انــواع مختلفــی 
اســت کــه قوتــوی مغزپســته، قوتــوی نارگیلــی، 
کنجــدی، خشخاشــی و قوتــوی قهــوه از آن 
جملــه هســتند. ایــن معجــون کرمانی سرشــار از 
اســیدچرب امــگا ســه و شــش، آنتــی  اکســیدان 
 هــای طبیعــی، ویتامیــن  هــایE,D,B و امــاح 
ــوده و  ــفر و روی ب ــیم، فس ــن، کلس ــی آه معدن

ــرم و آرام  بخــش اســت. ــت آن گ طبیع
ــر  ــات از دیگ ــا و مرکب ــته، خرم ــن پس همچنی
ــمار  ــه ش ــار ب ــن دی ــای مشــهور ای ــوغاتی ه س
ــای  ــی رود و12 درصــد نخلســتان هــای خرم م
کشــور در کرمــان قــرار دارد کــه بــه دلیــل 
ــه ســایر کشــورهای جهــان صــادر  مرغوبیــت ب

ــود. ــی ش م

lبازار گرم قالی و پته کرمان
امــا ســرآمد همه ســوغاتی هــای ایــن دیــار قالی 
کرمــان اســت کــه از شــهرتی دیرینــه در جهــان 
برخــوردار بــوده و طرفــداران آن تنهــا بــه ایــران 
ــار  ــردم دی ــر م ــن هن ــود و ای ــی ش ــر نم منحص
ــته و  ــدار داش ــان خری ــر جه ــان در سراس کریم

ــکا دارد. ــا و آمری ــی در اروپ ــازار خوب ب
ــز  ــه دوزی نی ــان در پت ــتان کرم ــردم اس ــر م هن
شــهره بــوده و در هــر خانــه کرمانــی تابلویــی از 
ایــن هنــر اصیــل بــه چشــم مــی خــورد؛ پتــه از 
دوخــت ریــس  هــای پشــمی رنگیــن روی شــال 
زمینــه در طرح هــای زیبایــی چــون بوتــه، 
ــوان  ــه عن ــه ب ــد. از پت ــد می آی ــج پدی ســرو و ترن
ــو، کیــف و... اســتفاده مــی شــود. رومیــزی، تابل

ــگری ــده گردش پرون

تهیه شده در سرپرستی استان کرمان
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فرصت تفرج درجایگاه خدایان باستان

کرمـــــانشاه

اســتان کرمانشــاه بــه عنــوان یکــی از دیرینــه تریــن مراکــز تمــدن کهــن پارســی بســیاری از آثار شــکوه و عظمــت فرهنــگ ایــران را در گوشــه گوشــه خود جــای داده اســت تــا دامنه هــای زاگــرس در اســتان کرمانشــاه، 
دفتــر ســنگی هــزار برگــی از جاذبــه هــای تاریخــی لقــب بگیرند.کرمانشــاه بــا دارا بــودن بیــش از 4 هــزار اثــر تاریخــی و گردشــگری مــی تواند یکــی از مقاصــد مناســب ســفر در روزهــای نو از ســال جدید باشــد. یکــی از 
مهمتریــن بخــش هــای هــدف گردشــگری در اســتان کرمانشــاه آثــار، ســنگ برجســته ها و کتیبــه های بــه جــای مانــده از پیش از اســام اســت که یکــی از آنهــا به ثبــت جهانی رســیدهف یکی در آســتانه ثبــت جهانی 

و مابقــی از آثــار ثبــت شــده ملی هســتند.

lگوردخمه داوود
دکان داوود گــور دخمــه ای تاریخــی اســت که در 
ســه کیلومتــری جنــوب شــرقی ســرپل ذهــاب 
ــه حــدود 100  ــزل و در فاصل ــدای جــاده ان در ابت
ــرپل  ــه س ــاه ب ــی کرمانش ــاده اصل ــری از ج مت
ــل  ــی مح ــان اهال ــده و در می ــع ش ــاب واق ذه
بــه کل داوود )کل داو( و دکان داوود شــهرت 

یافته اســت.
ــه  ــت ک ــو اس ــی در جل ــره دارای ایوان ــن مقب ای
طــول آن از مقابــل 9/60 متــر و در قســمت 
ــر  ــر اســت. عــرض آن 1/95 مت عقــب 7/32 مت
و ارتفــاع آن نیــز 2/60 متــر اســت . اطــراف 
تزئیــن  قاب هایــی  وســیله  بــه  ایــوان 

. ســت ه ا شد
ــه،  ــن گوردخم ــر ای ــری زی ــه 8 مت در فاصل
یــک  روی  بــر  قــاب مســتطیل شــکلی 
ــت. در  ــیده شده اس ــر تراش ــی ت ــی قدیم قاب
ــت  ــه حال ــخصیتی ب ــد ش ــاب جدی ــل ق داخ
تمــام قــد بــا صورتــی نیــم رخ حجــاری 
شده اســت. ایــن شــخص لبــاس بلنــدی 
ــته  ــر گذاش ــر س ــه داری ب ــن و کاه لب برت
ــای او  ــردن و گوش ه ــت گ ــمت پش ــه قس ک
ــت  ــک دس ــن در ی ــت. همچنی را پوشانده اس
ــر  ــت دیگ ــود و دس ــده می ش ــمی دی او برس
ــه  ــاال نگ ــرف ب ــه ط ــش ب ــت نیای ــه حال را ب
ایــن  کــه  می شــد  تصــور  داشته اســت. 
حجــاری  برجســته  نقــش  و  گوردخمــه 
شــده در زیــر آن متعلــق بــه دوره مــاد 
ایشــتوویگو  مقبــره  داوود  دکان  و  باشــد 
باشــد برخــی نیــز ایــن ادعــا را رد کــرده و 
ــه دوره  ــوط ب ــااًل مرب ــد احتم ــوان میکنن عن

هخامنشــی اســت.

lگوردخمه صحنه
یکــی دیگــر از آثــار و نشــانه هــای قدمــت 
تاریخــی اســتان کرمانشــاه در کــوه هــای دربنــد 
ــر  ــه روایتــی قب ــه قــرار دارد. جایــی کــه ب صحن
شــیرین و فرهــاد همــان اســطوره هــای عشــق 
ایــران زمیــن در آنجــا قــرار دارد. گوردخمــه 
ــوه  ــهٔ ک ــد در بدن ــه  دربن ــا گوردخم ــه ی صحن
ــه و  ــهر صحن ــمال ش ــع در ش ــی واق شوق عل
ــد حجــاری شــده اســت.  ســمت راســت رود دربن
ایــن گوردخمه هــا در بیــن اهالــی محــل بــه قبــر 
کیــکاوس، فرهــاد تــراش و گــور شــیرین و فرهــاد 
معــروف اســت. در طــول مســیر رســیدن بــه گــور 
دخمــه صحنــه، کــه برخــی آن را یکــی از نادرترین 
گوردخمــه هــای دوطبقــه مادهــا میداننــد، درختان 
میــوه و درختــان جنگلــی وجــود دارد کــه پوشــش 

زیبایــی را بــه ایــن منطقــه بخشــیده انــد.
در ارتفاعی که بیش 
از پنجاه متر از سطح 

رودخانه فاصله دارد، 
محلی به طول چهارده 

و نیم و ارتفاع یازده 
متر تراشیده اند و در 
آن دخمه بزرگتر را 

ساخته اند که درگاه آن 
رو به جنوب است. در 

جلوی گوردخمه، فضای 
ایوان مانندی ایجاد 

کرده اند|
در جلــوی ایــن ایــوان، ُصّفــه ای در صخــره 
تراشــیده اند. در دو طــرف ایــوان دو ســتون 

ســنگی وجــود داشــته کــه تنهــا پایــه و بخشــی 
ــن دو  ــت. ای ــده اس ــای مان ــر ج ــاقه آن ب از س
ــط  ــوپ توس ــه ت ــلیک گلول ــر ش ــر اث ــتون ب س
روس هــا بــه منظــور گشــودن در ورودی از بیــن 
رفتــه اســت همچنیــن ایــن کار موجــب از بیــن 
رفتــن حکاکــی هــای ســر در دخمه شــده اســت. 
بــر اســاس بخش هــای باقــی مانــده، پایــه 
ــت.  ــته اس ــه برگش ــکل زنگول ــه ش ــتون ها ب س
بدنــد ایــن پایــه ســتون ها دارای شــیارهایی 
ــی  ــتون های دوره هخامنش ــه س ــه پای ــبیه ب ش

ــت. اس
بــه فاصلــه یــک صدمتــری از گوردخمه بــزرگ، 
گوردخمــه دیگــری وجــود دارد کــه جهــت آن به 
طــرف شــرق اســت. بــا توجــه بــه ایــن کــه نــوع 
تــراش ایــن گوردخمــه شــبیه گوردخمــه بزرگتــر 
ــوان گفــت کــه ایــن دو  اســت، بنابرایــن مــی ت

دخمــه هــم زمــان ســاخته شــده انــد.

lگوردخمه اسحاق وند
ــتایی  ــه از روس ــا برگرفت ــه ه ــن گوردخم ــام ای ن
بــه نــام اســحاق ونــد  اســت کــه در شــمال ایــن 
ــان  ــت . در می ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــه ه گوردخم
ــث  ــورد بح ــای م ــه ه ــل گوردخم ــی مح اهال
ــن مجموعــه  ــد. ای ــاش معــروف ان ــه فرهــاد ت ب
ــه  ــه گوردخم ــت ک ــه اس ــه گوردخم ــامل س ش
ســمت راســت باالتــر از دو گوردخمــه دیگــر قرار 

ــه اســت. گرفت
ــر  ــطی تصوی ــه وس ــی گوردخم ــش فوقان در بخ
مــردی بــه حالــت تمــام قــد و بــا چهــره ای نیــم 
رخ حجــاری شــده اســت. ایــن شــخصیت لباس 
چیــن دار بلندی پوشــیده اســت. وی دســت های 
خــود را بــه حالــت نیایــش در جلــو صــورت قــرار 

داده اس . در مقابــل او مشــعلی قــرار دارد. پــس از 
آن نیــز آتشــدانی مشــاهده مــی شــود. در پشــت 
ــه  ــن آتشــدان، شــخصیتی حجــاری شــده ک ای
ــی را  ــت ش ــرده و از پش ــد ک ــت هایش را بلن دس
گرفتــه اســت. زمانــی ایــن گوردخمــه هــا را بــه 
ــروزه در  ــی ام ــد ول ــی دادن ــبت م ــاد نس دوره م
ــی  ــاف نظرهای ــا اخت ــان ســاخت آنه ــورد زم م

ــود دارد. وج
ــبت  ــی نس ــه دوره هخامنش ــا را ب ــفلد آنه هرتس
داده و معتقــد اســت کــه گوردخمــه وســطی قبــر 
ــده ای دیگــر  ــر چــه ع ــغ اســت. اگ ــات م گئوم
نیز ایــن گوردخمــه را متعلــق بــه دوره هخامنش 
ــه گئومــات  ــی در انتســاب آن را ب ــد ول مــی دانن
مــغ بــی پایــه و اســاس مــی داننــد. در پژوهــش 
هــای اخیــر نیــز ایــن گوردخمــه هــا را بــه دوره 
ســلوکی نســبت داده انــد کــه در زمان اشــکانیان 
نقــش آتشــدان و پیکــره شــخصیتی کــه هــر دو 
دســت هایــش را بلنــد کــرده و از پشــت شــیء را 

گرفتــه حجــاری شــده اســت.

lبیســتون یــک اثــر جهانــی در دامنــه 
کوهــی کــه نماد عشــق اســت

ــات پارســی نمــاد اســتوار  کــوه بیســتون در ادبی
ــطوره  ــاد، اس ــه فره ــی ک ــت، جای ــق اس عش
ــا  ــه آن ب ــه گوش ــن در گوش ــران زمی ــق ای عش
قلمــی از تیشــه و دفتــری از ســنگ نقــش و نگار 
عاشــقانه هــک کــرده اســت. بیســتون یــا همان 
بهســتون، نــام امــروزی یــک صخــره برافراشــته 
ــد  ــت و آم ــر رف ــتانِی پ ــک راه باس ــمال ی در ش
ــل  ــان از باب ــا و نظامی ــور کاروانه ــر راه عب ــر س ب
و بغــداد بــه ســوی کوههــای زاگــرس و اکباتــان 

ــوده، اســت. ب

ــگری ــده گردش پرون
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ــر  ــن اث ــاه ای ــهر کرمانش ــری ش ــو مت در 25 کیل
ــته  ــه در گذش ــرار دارد ک ــمند ق ــی ارزش تاریخ
ــروف  ــان مع ــگاه خدای ــا جای ــام بغســتان ی ــه ن ب
ــه طــول  ــوده اســت. محــدوده ای ب و مشــهور ب
ــر  ــش از 28 اث ــه بی ــر ک ــو مت ــرض 3 کیل 5 و ع
تاریخــی جهانــی و ملــی را در قلــب خــود نــگاه 

ــد. ــی کن داری م
مهمتریــن اثــر از میــان ایــن آثــار  کتیبــه 
ــه  ــت آن ب ــن قدم ــه تخمی ــت ک ــوش اس داری
اولیــن ســال امپراتــوری او بازمــی گــردد. کتیبــه 
ــاری از پوشــش،  ــه آث ــه خــط میخــی و البت ای ب
ــربازان  ــان و س ــت مردم ــوع زیس ــگ و ن فرهن
ــن  ــی از دل ای ــه راحت ــه ب ــی ک دوران هخامنش
ــتند. ــخیص هس ــل تش ــا قاب ــگار ه ــش و ن نق

lاولیــن انیمیشــن ســنگی دنیــا در دل 
شــهر کرمانشــاه

ــتنی  ــت داش ــی از دوس ــتان یک ــاق بس ــوه ط ک
تریــن آثــار تاریخــی ایــرا را در قلــب خــود جــای 
داده اســت. جایــی کــه مملــو از احساســات 
ــت.  ــار اس ــن دی ــان ای ــرای مردم ــتالژیک ب نوس
محوطــه تاریخــي طــاق بســتان کنار چشــمه اي 
در شــمال شــرقي حاشــیه شــهر کرمانشــاه واقــع 

ــده اســت. ش
ســنگ نــگاره هــای اردشــیر دوم و ایــوان هــای 
کوچــک و بــزرگ طــاق بســتان آثــاری بــه جای 
مانده از دوران ساســانی هســتند. مهمتریــن اثر در 
طــاق بســتان، ایــوان بــزرگ اســت کــه از نظــر 
ــا  ــار م ــتري را در اختی ــات بیش ــاري اطاع معم
قــرار مــي دهــد. ایــن ایــوان بــه شــکل فضــاي 
ــه دو  ــوان ب ــاي ای ــوار انته مســتطیلي اســت. دی
ــي  ــش باالی ــت. بخ ــده اس ــیم ش ــش تقس بخ
صحنــه تــاج ســتاني شــاه ساســاني را نشــان مي 
دهــد و در بخــش پائیــن نیــز ســوارکاري نقــش 

شــده اســت.
ــا  ــاني ب ــاه ساس ــتاني، پادش ــاج س ــه ت در صحن
ــر روي  ــي تمــام رخ ب ــي ســه ربعــي و بدن صورت
ســکویي ایســتاده اســت. دســت چــپ را بــر روي 
قبضــه شمشــیر گذاشــته و دســت راســت را بــه 

ــت. ــرده اس ــزدا دراز ک ــورا م ــرف اه ط
ــیمای  ــات س ــان جزئی ــرور زم ــه م ــفانه ب متاس
ــه  ــه ب ــا توج ــي ب ــده اســت ول ــیب دی ــاه، آس ش
آنچــه کــه باقیمانــده صــورت او فربــه، گونــه هــا 
گوشــتالو، چشــم هــا درشــت و ابروهــا برجســته 
ــدار  ــوط موج ــیله خط ــه وس ــش او ب ــت. ری اس
عمــودي نشــان داده شــده اســت. موهــاي ســر 
او مجعــد و بــه صــورت انبــوه بــر روي شــانه هــا 

ــه اســت. آویخت
در ســمت چــپ شــاه، پیکــره آناهیتــا، بــا صورت 
ــر روي  ــه ب ــده ک ــش ش ــام رخ نق ــي تم و بدن
ســکویي ایســتاده اســت. در دســت چــپ او 
ــان  ــه روب ــتش حلق ــت راس ــبوي آب و در دس س
داري دیــده مــي شــود کــه بــه طــرف شــاه دراز 
کــرده اســت. او داراي صورتــي گــرد و چانــه اي 
ــه  ــر او ب ــاي س ــي از موه ــت، بخش ــاه اس کوت
ــورت  ــرف ص ــه در دو ط ــوي بافت ــورت گیس ص
ــورت  ــه ص ــري از آن ب ــش دیگ ــه و بخ آویخت

ــت. ــه اس ــا آویخت ــانه ه ــر روي ش ــوه ب انب
در بخــش پائیــن دیــوار انتهــاي ایــوان، نقش مرد 
ســواره اي حجاري شــده کــه حریفي پیــش روي 
نــدارد. ایــن ســوار بــا صورتــي ســه ربعــي و بدني 
تمــام رخ ســوار بــر اســب قــوي هیکلــي اســت. 
ــه  ــر دارد ک ــر س ــودي ب ــخص کاه خ ــن ش ای

ــه  ــاند، ب ــي پوش ــردن او را م ــورت و گ ــام ص تم
طــوري کــه فقــط چشــمان او مشــخص اســت. 
بســیاري از تاریــخ دانــان و نیــز جغرافیاشناســان، 
نقــش ایــن اســب ســوار را خســرو پرویــز معرفي 
کــرده انــد کــه ســوار بــر اســب معروفش شــبدیز 

اســت.

lمعبد »آناهیتا«؛ معبد الهه آبها
آناهیتــا نــام معبــدی بــر گرفتــه از نــام الهــه آبهــا 
اســت کــه دومیــن بنــای ســنگی ایرانیــان پــس 
از تخــت جمشــید اســت و بــر ســر راه همــدان به 

کرمانشــاه در شــهر کنــگاور قــرار گرفتــه اســت.
معبــد آناهیتــا بــر روي تپــه ای طبیعــي بــا ارتفاع 
ــاي  ــه بن ــت. نقش ــده اس ــاخته ش ــر س 32 مت
ــع  ــر ضل ــه ه ــت ک ــي اس ــار ضلع ــگاور چه کن
آن بــه شــکل صفــه اي بــه قطــر 18 متــر اســت. 
ــا، الهــه پاکــی  ــه آناهیت ــق ب ــا متعل ــد آناهیت معب
ــه یکــی از  ــوده ک ــش آب ب ــرای نیای ــی ب و محل
چهــار عنصــر مقــدس و مــورد احتــرام ایرانیــان 
ــای  ــوی آب ه ــزد بان ــا ای ــت. آناهیت ــتان اس باس
روان، زیبایــی، فراوانــی و برکــت در دوران پیــش 

ــت. ــوده اس ــام ب از اس
محققیــن ایــن بنــا را کاخــی ناتمــام بــرای 
ــز  ــده ای نی ــد. ع ــی کرده ان ــز معرف ــرو پروی خس
ــوم و  ــده س ــر س ــه اواخ ــاخت آن را ب ــان س زم
ــر  ــده دیگ ــاد و ع ــل از می ــده دوم قب ــاز س آغ
ــبت داده  ــاد نس ــل از می ــده اول قب ــه س آن را ب
انــد. م ص  ال ــح   ع م ــده   ای ــن  دی ــو ار ر ا ســ ن گ  
ض خ ی م  ــی   و  شــ ده   ح ج  ــار ی    غ ی ــر 
ب  ــا  اســ ت ف  اده   ک ــه   م  ی  د ه ــد  ت شــ ک ی ل  
شــ ده   ان د.  ت ث ب ی ــت   رو ی   ه ــم   گ ــچ ،  م ــاط   از 
ب ن  ــا ی   م  ع م  ــار ی   ب خ ــش   از  آخ ری ــن  
ف ــر از  م  ع م  ــار ی   ب ق  ای  ــا ی   ر ا  ک ن گ  ــاور 
ب خ ــش   م  ی  د ه ــد،  ای ــن   ت شــ ک ی ل   ت پ ــه  
ب ــه  ق طــر 6 م ت ــر  اســ ت   شــ  ام ل  دی ــو اره   ا ی  
و  ه ــز ار  ی کــ   ح ــدود  در  م ح ــدوده   ا ی   ک ــه  
م  ی  شــ ود  شــ  ام ل   ر ا  م رب  ــع   200م ت ــر 
ســ  اخ ت ه   شــ رق  ی   غ رب  ــی   ج  ه ــت   در  ک ــه  

شــ ده  اســت.
ــا ســتون بنــدی  ــه طــور کلــی در معبــد آناهیت ب
ــار  ــوازی در جه ــی و مت ــورت ردیف ــه ص ــا ب بن
ــای  ــت. در فض ــی بناس ــدوده خارج ــب مح جن
ــراز  ــر ف ــزرگ ب ــیار ب ــاز و بس ــن ب ــی، صح میان
سکویــی محصــور بیــن ســتون هــا و فضــای 
راســتای  در  شــکلی  مســتطیل  کوچــک 
ــا  ــم ب ــه ان ه ــرار دارد ک ــی ق ــرقی - غرب ش
ســتون های  ردیف هــای  از  ای  مجموعــه 
ــه  ــده و ب ــی ش ــور م ــنگی محص ــاه س کوت
شناســان  باســتان  از  بســیاری  اعتقــاد 

ــت. ــوده اس ــد ب ــی معب ــای اصل فض
مشــخص  اولیــه  بررســی های  از  پــس 
ــدود  ــًا ح ــه ، تقریب ــوع تپ ــه از مجم ــد ک ش
ــی  ــای تاریخ ــه بن ــع ب ــر مرب ــزار مت 53 ه
اختصــاص دارد کــه بــه جــز چنــد ســر 
ســتون شکســته و تعــدادی حجاری هــای 
پراکنــده در کنــار کوره هــای آهک پــزی 
ــده  ــل ش ــل از آن تعطی ــال قب ــد س ــه چن ک
بــود چیــز دیگــری مشــهود نیســت. بــا آغــاز 
فعالیت هــای هیــأت کاوش معبــد آناهیتــا 
ــب  ــد و تخری ــس از خری ــال 1347 و پ در س
منــازل مســکونی بــاالی تپــه و اطــراف 
آن نقشــه و موقعیــت مکانــی ایــن بنــای 

ــد. ــه ش ــی تهی تاریخ

lسنگ نوشته »آنوبانیني«
شــاید بــرای هیچکــس بــاور کردنــی نباشــد کــه 
زمــان نگاشــتن ایــن سنگنوشــته بــه بیــش از 4 
هــزار و 800 ســال پیــش بــاز مــی گــردد. یعنــی 
کتیبــه ای قدیمــی تــر از بیســتون اما مهجــور در 

کنــار مدرســه ای در شهرســتان ســرپل ذهــاب.
نقــش برجســته آنوبانینــي اثــري بــه جــا 
ــرس  ــت زاگ ــاه حکوم ــي پادش ــده از آنوبانین مان
ــتانی  ــر باس ــن اث ــت. ای ــا اس ــین لولوبي ه نش
ــتان  ــاه و در شهرس ــري کرمانش در 120 کیلومت
ــروف  ــره اي مع ــراز صخ ــر ف ــرپل ذهاب و ب س
ــه شــباهت  ــا توجــه ب ــرار دارد. ب ــان کل ق ــه می ب
بســیار بیــن نقــش برجســته آنوبانینــی و کتیبــه 
ــت  ــراي ثب ــات آن را ب ــوان مقدم بیســتون، مي ت
ــه  ــوان الحاقی ــه عن ــي ب ــار جهان ــت آث در فهرس
بیســتون آمــاده کــرد. ایــن نقــش برجســته یکي 
ازقدیمي تریــن نقــش برجســته هاي کشــور 
ــه  ــال از کتیب ــزار س ــل دو ه ــه   حداق ــت ک اس

داریــوش قدیمي تــر اســت.

ــاده  ــار ج ــی در کن ــرا« بنای ــاق گ l«ت
ــاب ــرپل ذه ــه س ــاد ب ــام آب اس

ــه  ــیرین در گردن ــاق ش ــا ط ــرا ی ــاق گ ــاي ت بن
پاتــاق در مســیر کرمانشــاه بــه ســرپل ذهــاب و 
ــار راه  ــتان در کن ــن شهرس ــری ای در 15 کیلومت
باســتاني سنگفرشــي بنــا شــده کــه فــات ایران 
را بــه بیــن النهریــن ارتبــاط مــي داده اســت. بــه 
علــت تغییــر مســیر، ایــن راه و بنــاي تــاق گــرا 
ــفالته  ــاده آس ــن ج ــاي پائی ــیب ه ــون در ش اکن
ــاي  ــاري، بن ــر معم ــت. از نظ ــه اس ــرار گرفت ق
ــه  ــت ک ــدي اس ــوان مانن ــاي ای ــرا، فض تاق گ

ــاخته شــده اســت. ــاً از ســنگ س تمام

از لحــاظ ســاختاري، ایــن بنــا بــه وســیله بلــوک 
ــه  ــه ب ــت ک ــده اس ــاخته ش ــنگي س ــاي س ه
صــورت مکعــب مســتطیل تراشــیده شــده انــد. 
ــنگ  ــه س ــز از الش ــا نی ــي دیواره ــح داخل مصال
ــاخت  ــان س ــورد زم ــت. در م ــچ اس ــاط گ و م
ایــن بنــا اختــاف نظرهایــي وجــود دارد بعضــي 
ــه دوره  ــه دوره اشــکانیان و برخــي آن را ب آن را ب

ــد. ــي دهن ساســانی نســبت م
ــده  ــه دســت آم ــدارک باستانشناســی ب ــا از م ام
ایــن چنیــن بــر مــی آیــد کــه ایــن بنــا در اواخــر 
دوره ساســانی و احتمــاال زمــان حکومــت خســرو 
ــه  ــت. اگرچ ــده اس ــاخته ش دوم )628-590م( س
ــخص  ــا مش ــن بن ــی ای ــرد واقع ــون کارک تاکن
ــی از  ــای متفاوت ــرای آن کارکرده ــا ب ــده، ام نش
جملــه یــادگار احــداث راه کاروانــرو، توقــف گاه 
موکــب شــاهی، اریکه ســلطنتی، پاســگاه مــرزی و 

بنــای یادبــودی از پیــروزی ذکــر کــرده انــد.
ــد  ــر بع ــدود 200 مت ــر، ح ــن اث ــدن ای ــرای دی ب
ــاده  ــاق وارد ج ــروف پات ــی مع ــت بازرس از ایس
ــده و  ــی ش ــاده اصل ــپ ج ــمت چ ــی در س فرع
پــس از طــی مســافتی حــدود 500 متر مــی توان 
ــه  ــی ک ــورد نظــر رســید. در صورت ــه محــل م ب
ماشــین نداشــتید، کمــی بعــد از ایســت بازرســی، 
نزدیــک جــاده ریجــاب پیــاده شــوید و بــا احتیاط 

ــد. از ســمت چــپ جــاده پاییــن بروی

ــایه  ــوان همس ــه ای ــام خان ــی ب lوقت
ــت اس

کرمانشــاه از جملــه اســتان هــای کشــور اســت 
ــوب، وجــود 4  ــا داشــتن آب و هــوای مطل کــه ب
ــا  ــه قدمــت برخــی از آنه ــر تاریخــی ک هــزار اث
بــه چندیــن هــزار ســال مــی رســد، جاذبــه های 
ــوغاتی  ــتی و س ــع دس ــراوان و صنای ــی ف طبیع

ــگری ــده گردش پرون
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هــای متنــوع هــر ســاله پذیــرای هــزاران 
ــت. ــور اس ــر کش ــگر از سراس گردش

وجــود آثــاری همچــون طــاق بســتان، بیســتون، 
معبــد آناهیتــا، غــار قــوری قلعــه و هــزاران اثــر 
ــر  ــیاری از سراس ــتاقان بس ــر، مش ــی دیگ تاریخ
کشــور را بــه ویــژه در ایــام نــوروز بــه کرمانشــاه 
مــی کشــاند. در کنــار ایــن آثــار تاریخــی، وجــود 
ــه  ــراوان از جمل ــی ف ــار طبیع ــا آث ــتاهایی ب روس
ــا  ــای زیب ــاری ه ــا، معم ــمه ه ــارها و چش آبش
ــن  ــی در ای ــن مذهب ــود اماک ــتثنایی و وج و اس
ــادی هــا موجــب شــده کــه کرمانشــاه یکــی  آب
از اســتان هــای پربازدیــد کشــور در طــول ســال 

ــد. باش
قطعــا حضــور در ایــن روســتاها خاطــرات خوبــی 
ــوروزی رقــم  ــرای مســافران و گردشــگران ن را ب
زده و موجــب خواهــد شــد تــا آنهــا با خاطــره ای 

شــیرین اســتان کرمانشــاه را تــرک کننــد.

lروســتای فــش شهرســتان کنــگاور 
بــا ســابقه کهــن تاریخــی

ــزی  ــش مرک ــع بخ ــش« از تواب ــتای »ف روس
ــرب  ــری غ ــگاور، در 100 کیلومت ــتان کن شهرس
کرمانشــاه قــرار گرفتــه و بــا داشــتن آب و هوایی 
معتــدل و مطبــوع در فصــل بهــار، مکانــی دیدنی 
ــوروزی  ــرای بازدیــد گردشــگران و مســافران ن ب
اســت.قدمت گورســتان قدیمــی و بنــای زیارتگاه 
امامــزاده ســید جمــال  الدیــن بــن جعفــر صــادق 
)ع(، در ایــن روســتا نشــان دهنــده پیشــینه 

ــت. ــی آن اس تاریخ
ــی  ــای طبیع ــه  ه ــن جاذب ــم  تری ــی از مه یک
ــت  ــش اس ــکوه ف ــا و باش ــراب زیب ــتا، س روس
ــراف آن  ــرار دارد و اط ــتا ق ــه در نزدیکــی روس ک
ــان  ــا و گیاه ــی و گل  ه ــد جنگل ــان بلن را درخت
ــش، از  ــتای ف ــت. روس ــه اس ــرا گرفت ــودرو ف خ
ــع  ــد و مرتف ــای بلن ــوه  ه ــیله ک ــه وس اطــراف ب
احاطــه شــده اســت. ســطح ایــن کــوه  هــا کــه 
ــیده  ــاه پوش ــای کوت ــه  ه ــان و درختچ از درخت
شــده، در فصــول بهــار و تابســتان از سرســبزی 
ــان  ــواع گیاه ــود. ان ــی  ش ــار م ــراوت سرش و ط
دارویــی ماننــد گل گاوزبــان، گل ختمی، شــیرین 
بیــان، آویشــن و گــون نیــز در دامنــه ایــن کــوه  
هــا یافــت می شــود. قلمــرو حیــات  وحــش 
ــوری  ــای جان ــه  ه ــواع گون ــتگاه ان ــتا زیس روس
ماننــد شــغال، گــرگ، روبــاه، خرگــوش و کبــک 
ــه هــای طبیعــی ایــن  اســت کــه از دیگــر جاذب

ــوند. ــی  ش ــوب م ــتا محس روس
ــز از  ــش نی ــتای ف ــور در روس ــاز تنب ــاختن س س
ــن  ــت. در ای ــوردار اس ــه  ای برخ ــت دیرین قدم
روســتا بــه نحــو چشــمگیری کارگاه  هــای 
ســاخت انــواع مختلــف آالت موســیقی از قبیــل 
تنبــور، تــار و ســه تــار دیــده مــی  شــود. در اکثــر 
ــای  ــه  ای از فض ــتایی در گوش ــای روس ــه  ه خان
خانــه کارگاه کوچکــی جهــت ســاخت تنبور، ســه 
تــار و تــار دیــده مــی  شــود. وجــود مرقــد شــریف 
امــام زاده ســید جمــال الدیــن بــن جعفــر صادق 
)ع( و آثــار تاریخــی و باســتانی از جملــه 
ــوب  ــری جن ــه در 300 مت ــادی خراب ــه آب تپ
ــه و  ــا جاذب ــش و ده  ه ــتای ف ــرب روس غ
اثــر دیگــر از مصادیــق مکانــت خــاص 

ــود. ــی  ش ــوب م ــش محس ف
بنــای آجــری مرقــد امامــزاده ســید جمــال 
الدیــن از بیــرون بــه صــورت چهــار ضلعــی و از 
داخــل مــدور اســت. ارتفــاع بنــا از کــف تــا پــاکار 

ــدور  ــز م ــا نی ــد بن ــر اســت. گنب ــوس 1/85 مت ق
ــا آجــر ســاخته شــده اســت. در ورودی بقعــه  و ب
ــش  ــوان و کف ــه ای ــت و ب ــمالی اس ــع ش در ضل
ــن و  ــش ک ــل کف ــود. در داخ ــاز می ش ــن ب ک
ــر وجــود  ــزاده، دو ســنگ قب ــاط امام صحــن حی
دارد؛ تاریــخ یکــی از آنهــا 1211 ه. ق و دیگــری 
1242 ه. ق اســت. در داخــل بنــا ضریــح چوبــی 
ــری  ــنگ قب ــر آن س ــرار دارد و در زی ــاده ای ق س
دیــده می شــود. بــر روی ایــن ســنگ قبــر 
ــه  ــه ب ــورد ک ــم می خ ــه چش ــی ب ــوط کوف خط

ــا نیســت. ــاییدگی خوان ــت س عل

ــران در روســتای  lبلندترین آبشــار ای
پیران ســرپلذهاب

ــدف  ــتاهای ه ــی از روس ــران، یک ــتای پی روس
گردشــگری از توابــع بخــش مرکزی شهرســتان 
ــمال  ــتا از ش ــن روس ــت. ای ــاب ،اس ــرپل ذه س
ــوه  ــه ک ــوب ب ــان زرده،از جن ــوه ب ــه ک وشــرق ب
پلتوی کــری محــدود میشــود.این روستاازســطح 
دریــا920 مترارتفــاع داردوآب وهــوای آن معتــدل 
ــد در  ــر آب و زیبــای الون و گــرم اســت.رودخانه پ

ــان دارد. ــن روســتا جری ــوب ای جن
شهرســتان ســرپل ذهــاب کــه در محــدوده 
جغرافیایــی اســتان کرمانشــاه قرارگرفتــه قدمــت 
طوالنــی دارد. نزدیکــی روســتای پیــران بــه ایــن 
شــهر پیوســتگی قدمــت و پیشــینه تاریخــی آن 
را نشــان مــی دهــد. مــردم روســتای پیــران بــه 
زبــان کــردی بــه لهجــه کــردی کلهری ســخن 

مــی گوینــد.
طبــق ســر شــماری ســال 1385 جمعیت روســتا 
ــتا  ــردم روس ــد م ــت. درآم ــوده اس ــر ب 700 نف
ــداری و  ــی، دام ــای زراع ــت ه ــق فعالی از طری
باغــداری تامیــن مــی شــود. مهمتریــن فــراورده 
ــم  ــت، پش ــامل گوش ــتا ش ــی روس ــای دام ه
گوســفند و انــواع لبنیــات و روغــن حیوانی اســت.
ــت مســکونی  ــران باف ــه ای پی روســتای کوهپای
ــه  ــان کوچ ــرآب از می ــور نه ــز دارد. عب متمرک
ــی  ــان قدیم ــا درخت ــراه ب ــی هم ــای قدیم ه
ــر  ــتا را در ب ــه روس ــردو ک ــزی وگ ــار، تبری چن
ــیده  ــتا بخش ــه روس ــا ب ــوه ای زیب ــه، جل گرفت
ــان  ــم  درخت ــوه و متراک ــای  انب ــت.جنگل ه اس

بلنــد و زیبــای چنــار و تبریــزی و گــردو و انجیــر 
چشــم اندازهــای بســیار  زیبــا و مســاعد جهــت 
ــات فراغــت فراهــم کــرده اســت.  ــدن اوق گذران
آبشــار بلنــد پیــران و چشــمه هــای جوشــان در 
ــودرو در  ــان خ ــال و گیاه ــان کهنس ــار درخت کن
اطــراف آنهــا جــز مناظــر بدیــع روســتا بــه شــمار 

ــی رود. م
 از انــواع موســیقی مقامــی رایــج روســتای پیران 
ــاره  ــل اش ــاز و ده ــوازی س ــه همن ــوان ب ــی ت م
ــتفاده  ــز اس ــی نی ــای عروس ــن ه ــرد. در جش ک
ــا  ــه ه ــرای تران ــی و اج ــازهای ضرب ــواع س از ان
ــی رواج دارد. در بیشــتر مناطــق  و آوازهــای محل
ــاس  ــران از لب ــتای پی ــه روس ــین از جمل کردنش
هــای محلــی کــردی بــا طــرح و رنگهــای 

ــود.  ــی ش ــتفاده م ــوع اس متن
ــن  ــند ای ــای گردشگرپس ــن غذاه ــده تری ازعم
ــه  ــه، بامی ــه و تمات ــه بامی ــوان ب ــی ت ــتا م روس
بادمجــان اشــاره کــرد. از مهمتریــن صنایــع 
دســتی ایــن روســتا انــواع گلیــم بــا طــرح هــای 

ــرد. ــام ب ــردی را ن ک
ــر،  ــامل انجی ــتا ش ــن روس ــده ای ــوغاتی عم س
گوجــه ســبز و ســایر محصــوالت تولیــده شــده 
در روســتا اســت، روســتای پیــران از طریــق 
شــهرهای قصرشــیرین، ســرپل ذهــاب، داالهــو 
ــل  ــاه قاب ــتان کرمانش ــرب از اس ــان غ و و گی

ــت. ــی اس دسترس
معمــاری  بــا  هجیــج  lروســتای 

یی  ســتثنا ا
ــتثنایی،  ــاری اس ــا معم ــتایی ب ــج« روس »هجی
هــر ســاله مقصــد بســیاری از مســافران داخلــی 
و خارجــی اســت. روســتایی هجیــج، روســتایی با 
معمــاری اســتثنایی، هــر ســاله مقصد بســیاری از 
مســافران داخلــی و خارجــی اســت. ایــن روســتا، 
یکــی از روســتاهای پلکانــی اســت بــا کوه هــای 
ســنگی و چشــمه های خروشــان و مســیر پرپیــچ 
ــود  ــه خ ــده ای را ب ــر بینن ــم ه ــه چش ــم ک و خ

ــد. ــذب می کن ج
در ایــن روســتا، بــه علــت کمبــود زمیــن، پشــت 
بــام هــر منزلــی حیــاط منــزل پشــتی محســوب 
روســتا ســاخته  ایــن  خانه هــای  می شــود. 
ــن و  ــکه چی ــورت خش ــه ص ــنگ ب ــده از س ش

پلکانــی اســت. گیــوه بافــی، کــه نوعــی پاپــوش 
ــر از  ــی دیگ ــت، یک ــین اس ــق کردنش در مناط
صنایعدســتی مــردم ایــن روســتا محســوب مــی 
شــود کــه عــاوه بررفــع نیــاز خود مــردم روســتا 
از خریــد هــر نــوع کفشــی، باعــث اشــتغالزایی در 
ــن خــود،  ــن روســتا هــم شــده اســت، کــه ای ای
ــردم  ــن م ــاب و ذوق ای ــن انتخ ــول حس محص

ــت. ــوش اس ــخت ک س
ــتا  ــن روس ــه ای ــل توج ــای قاب ــی از جاذبه ه یک
ــام  ــد ام ــیدعبیداهلل« فرزن ــزاده »س ــود امام وج
موســی کاظــم )ع( اســت کــه اهالــی منطقــه از 
آن بــه نــام »کوســه هجیــج« یــاد مــی کننــد و 
بســیار مــورد احتــرام آن هاســت.  یکــی دیگــر از 
ــج، وجــود چشــمه  ــه هــای روســتای هجی جاذب
ــای  ــزو آبه ــمه، ج ــن چش ــت. آب ای ــل« اس »ب
ــی شــود و براســاس نظــر  ــی محســوب م معدن
متخصصــان،آب ایــن چشــمه، یکــی از بهتریــن 
آبهــای دنیا محســوب مــی شــود.مردم روســتای 
ــی  ــه هورام ــردی و لهج ــان ک ــه زب ــج ب هجی
ــرو مذهباهــل  ــد، مســلمان و پی ســخن می گوین

تســنن هســتند.

lروســتای شــاالن کرمانشــاه بهشت 
غرب کشــور

اینجــا روســتای داالهــور اســت کــه بــا جریــان 
ــبزتر  ــوب آن سرس ــد در جن ــرآب الون ــه پ رودخان
ــا  ــد. ب ــی رس ــر م ــه نظ ــراف ب ــتاهای اط از روس
ایــن حــال طبیعــت بخشــی از جاذبــه هــای ایــن 
ــذب  ــما را ج ــگاه اول ش ــه در ن ــت ک ــتا اس روس
خواهــد کــرد. در دو طــرف بســتر رودخانــه 
آمــده  بــه وجــود  تفرجگاه هایــی  الونــد 
ــان  ــواع گیاه ــد ان ــی توانی ــا م ــه در آنه ک
وحشــی  گل هــای  و  مرتعــی  دارویــی، 
رنگارنــگ را ببینیــد و البتــه ســری هــم 
ــزی  ــوران آب ــدگان و جان ــتگاه پرن ــه زیس ب
گســترده  و  انبــوه  جنگل  هــای  بزنیــد. 
اطــراف  کوهــی  انجیــر  و  انــار  گــردو، 
ــد  ــا بای ــه حتم ــی اســت ک ــم جای ــتا ه روس

ــد. ــه آن بزنی ــری ب س

ــگری ــده گردش پرون

تهیه شده در سرپرستی استان کرمانشاه
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طبیعت گردی دردامنه دنا

کهگیلویه و بویر احمد

کمتــر کســی اســت کــه پــای به یاســوج نگذاشــته و زبــان بــه تحســین زیباییهــای خــدادادی ایــن ســرزمین چشــم نــواز نگشــوده اســت. برخــی شــمالی در جنوبــش خواندنــد و گروهــی آن را پایتخت طبیعــت ایــران نام 
نهادنــد. ایــن شــهر بــه واســطه طبیعــت زیبــای آن و وجــود آبشــارها، چشــمه ســاران، رودخانــه هــا و جنگلهــای انبــوه بلــوط، پایتخــت طبیعــت ایــران نــام گرفته اســت. یاســوج بــا زیباییهای چشــم نــواز، همچــون قطعه 

حریــری ســبز در دامنــه هــای دنــا قــرار گرفتــه و هــر ســاله در فصــل بهــار و تابســتان، پذیــرای گردشــگران وعاقــه منــدان بــه طبیعت اســت.

ــان  ــای خروش ــهر را روده ــن ش ــرد ای گرداگ
ــک  ــه فل ــر ب ــای س ــان و کوهه ــار و مهری بش
ــوط و  ــای بل ــش جنگله ــا پوش ــا ب ــیده دن کش
بنــه فــرا گرفتــه اســت و در ایــام بهــار دشــت 
هــای آن میزبــان اللــه هــای واژگــون و 

ــتند. ــی هس ــقایقهای وحش ش
شــهر یاســوج بــه دلیــل قــرار گرفتــن در 
دامنــه کوههــای دنــا و در ارتفــاع بیــش از 
دارای آب و  از ســطح دریــا  1800 متــری 
هوایــی خــوش اســت و بــه واســطه برخــوردار 
ــوان  ــی ت ــب آن را م ــهای مناس ــودن از بارش ب

ــاد. ــام نه ــز ن ــاران نی ــمه س ــرزمین چش س
ــن  ــالیانه در ای ــدت س ــارش دراز م ــط ب متوس
شــهر 840 میلیمتــر اســت و ایــن موجــب 
ایجــاد دههــا چشــمه پــرآب دائمــی در اطــراف 
ایــن شــهر شــده و هــر کــدام از ایــن چشــمه 

ــد. ــود آورده ان ــا را بوج ــی زیب ــا تفرجگاه ه

lتفرجگاههای طبیعی یاسوج
یاســوج گردشــگر  آبشــار  میــان  ایــن  در 
پذیرتریــن مــکان تفریحــی در ایــن شــهر 
اســت کــه البتــه در تابســتان هــا هجــوم 
مســافران بــه آن بــه حــدی اســت کــه دیگــر 

جــای ســوزن انداختــن در آن نیســت.
ایــن آبشــار چســپیده بــه شــهر یاســوج اســت 
ــو از  ــا و ممل ــاده ای زیب ــور از ج ــا عب ــافران ب و مس
ــه  ــوط ب ــردو و بل ــد گ ــاله و تنومن ــان 500 س درخت
آبشــار مــی رســند کــه در آن صــدای آب، پرنــدگان 
و درختــان ســمفونی زیبایــی را بوجــود آورده اســت.
همــه امکانــات و زیرســاختها بــرای مســافران 
و گردشــگران در ایــن پــارک تفریحــی از 
جملــه مکانهایــی مناســب بــرای اســکان، 
رســتورانها، محــل هــای عرضــه ســوغات 

محلــی و ... مهیاســت.

اماکــن  دیگــراز  یکــی  ای  گنجــه  تنــگ 
تفریحــی شــهر یاســوج اســت کــه در 10 
ــرار  ــهر ق ــن ش ــی ای ــمال غرب ــری ش کیلومت
ــیده  ــوا و پوش ــه ای خــوش آب و ه دارد. منطق
ــه از  ــه ای زالل ک ــا رودخان ــت ب ــگل اس از جن
ــگر  ــد و نوازش ــی جوش ــا م ــای دن دل کوهه

چشــمان گردشــگران اســت.
در ایــن تفرجــگاه طبیعــی نیــز همــه امکانــات 
الزم بــرای حضــور گردشــگران مهیاســت 
ــردن از  ــذت ب ــرای ل ــن ب ــی آرام و ام و فضای

ــت. ــم اس ــا فراه ــی دن ــت وحش طبیع

پارک جنگلی یاسوج 
با ۸۰۰ هکتار وسعت 

بزرگترین پارک جنگلی 
درجنوب کشور و 

پوشیده از درختان بلوط، 
بادام کوهی، ارزن، کیکم 

و بنه است که در شمال 
یاسوج و ارتفاع باالی دو 

هزار متر قرار دارد|

ــه شــهر یاســوج  ــم چســپیده ب ــارک ه ــن پ ای
و دارای جاده دسترســی مناســب و مکانهای اســکان 
اســت و محلــی زیبــا بــرای بهــره منــدی از طبیعــت 

زیبــای زاگــرس اســت.
پارکهــای ســاحلی بشــار هــم در ضلــع جنوبی شــهر 
یاســوج و در کنار رود خروشــان بشــار از همــه امکانات 
بــرای بهره مندی گردشــگران برخوردار بــوده و مکانی 

مناســب بــرای حضــور گردشــگران اســت.
ــم  ــاه قاس ــد ش ــه س ــان و دریاچ ــگ مهری  تن
ــهر  ــن ش ــی ای ــن تفریح ــر از اماک ــم از دیگ ه

هســتند کــه در ایــن روزهــا میزبــان خیــل عظیم 
ــتند. ــگران هس ــتان و گردش ــت دوس طبیع

هفــت امــام زاده نیــز در اطــراف شــهر 
ــه  ــادی را ب ــران زی ــاله زائ ــر س ــوج ه یاس
نــی  مکا و  نند  کشــا مــی  خــود  ســوی 
گردشــگران  مــت  قا ا بــرای  مناســب 
ــم  ه ا فرا ــوی ر ــی معن ی ــه فضا ه ب ــرا هم
کــرده اســت. امــام زاده شــاه قاســم، 
شــاه  اهلل،  فــرج  شــاه  عبــداهلل،  شــاه 
و  قیــاس  شــاه  محمــد،  شــاه  مختــار، 
ــتند  ــا هس ــام زاده ه م ــن ا ی ــن ا ــاه حس ش
ــرار  ــا ق ــه ای زیب کــه هــر کــدام در منطق
ــور  ــرای حض ــوی ب ــای معن ــه و فض گرفت

نــد. گردشــگران فراهــم کــرده ا

lسوغات یاسوج
ــرار  ــا ق ــاط ب ــی ارتب ــم ب ــوج ه ــوغات یاس س
ــت.  ــت نیس ــهر در دل طبیع ــن ش ــن ای گرفت
عســل و گــردو مهمتریــن ســوغات ایــن 
طبیعــت  دلیــل  بــه  کــه  اســت  شــهر 
آن،  گیاهــی  تنــوع  و  منطقــه  بکــر 

عســل  مرغوبتریــن  از  یکــی  یاســوج 
بافتــه  دســت  دارد.  را  کشــور  هــای 
ــم،  ــون گلی ــایری همچ ــان عش ــای زن ه
. از  . جاجیــم، قالیچــه، گبــه، توبــره و .
دیگــر ســوغات ایــن شــهر اســت کــه 
ینروزهــا و در غرفــه هایــی در وردوی  ا
ایــن شــهر در معــرض دیــد مســافران 

اســت. گرفتــه  قــرار  نــوروزی 

lدهدشت شهری تاریخی
ــی  ــوب غرب دهدشــت شــهری تاریخــی در جن
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد اســت کــه 
ــوب  ــتان محس ــن اس ــهر ای ــن ش ــی تری قدیم
شــده و هــر ســاله در ایــام نــوروز گردشــگران 
ــاب  ــردد انتخ ــرای ت ــیر را ب ــن مس ــادی ای زی
مــی کننــد. شــهر دهدشــت بــا دارا بــودن یکــی 
از کهــن تریــن آثــار تاریخــی اســتان کهگیلویــه 
و بویراحمــد یعنــی بافــت تاریخی »بادشــاپور« 
بــه وســعت  34 هکتــار هــر ســاله مــورد توجــه 

ــران اســت. ــاط ای گردشــگران از سراســر نق

ــگری ــده گردش پرون

تهیه شده در سرپرستی استان کهگیلویه و بویراحمد
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از روستاهای هدف گردشگری تا گمیشان و استراباد

گلستـــــــان

بــا توجــه بــه برخــورداری گلســتان از مواهــب الهــی و طبیعــت زیبا و صمیمــت و اســتقبال روســتاییان از مســافران، روســتاهای اســتان نیــز از این حیــث بی نصیــب نمانــده و توانمندی هــای زیــادی در بخش گردشــگری 
دارد کــه بایــد بــر روی آن هــا بــه خوبــی کار شــود. نگارســتان ایــران، در زمینــه های گردشــگری تاریخی، طبیعــی و اکوتوریســم در روســتاهای اســتان توانمندی هــای مناســبی دارد و هم چنین توســعه صنعت گردشــگری 

در روســتاها می توانــد بــه گــردش اقتصــادی و همچنیــن اشــتغالزایی در ایــن مناطق کمــک کنند.

از نــگاه کارشناســان، گردشــگری روســتایی 
مجموعــه ای از فعالیــت هــا و گونــه هــای 
مختلــف گردشــگری در محیــط هــای مختلــف 
روســتایی و پیرامــون آن هــا اســت کــه ارزش ها 

ــتا دارد. ــرای روس ــی ب ــیار مطلوب ــار بس و آث
خیــلی هــا معتقدنــد، گردشــگری روســتایی را 
مــی تــوان از دو جهــت مــورد توجــه قــرار داد، 
ــای  ــط ه ــرای محی ــه ب ــت ک ــی از آن جه یک
ــت  ــن فرص ــا ای ــون آن ه ــتایی و پیرام روس
مهیــا مــی شــود تــا گردشــگران فــارغ از 
هیاهــوی شــهری و تکنولــوژی در جامعــه 
ســنتی روســتا زمانــی را بــه فراغــت بگذراننــد 
ــار آن اقتصــاد روســتایی  و از دیگــر ســو در کن
وابســته بــه زمیــن مــی توانــد راه هــای 

ــد. ــه کن ــری را تجرب بهت

ــگری  ــدف گردش ــتای ه l 37 روس
ــتان  در گلس

ــاد،  روســتاهای توشــن، کفشــگیری، قــرن آب
ــک  ــرق، شموش ــتان، ق ــاغ، توسکس ــار ب چه
ــفلی  ــاهکوه س ــارت و ش ــاد، زی ــا، جعفرآب علی
در شهرســتان گــرگان، االزمــن، شــیرین 
آبــاد، افراتختــه، ســیاه مرزکــوه و چینــو 
ــه  ــاد، قلع ــاد، باقرآب ــی آب ــتان عل در شهرس
پاقلعــه  مینودشــت،  در  دوزیــن  و  قافــه 
در رامیــان، گچــی ســو بــاال در کالــه، 
لــوه، پاســنگ، تنگــه راه و آق میــش در 
گالیکــش، گزشــرقی، وطنــا، ول افــرا و 
جفاکنــده در بندرگــز، النــگ، باالجــاده، 
و  خرابشــهر  ســرکاته  نمــا،  جهــان 
ــیان  ــان، فارس ــوی و وامن رادکان در کردک
ــام در آزادشــهر روســتاهای هــدف  و آق ام

اســت. گلســتان  گردشــگری 

lافراتختــه اندوختــگاه ســرخدار های 
هزارساله 

ــه  ــتان ک ــتاهای گلس ــن روس ــی از زیباتری یک
ــف  ــی از لط ــردن در آن خال ــپری ک ــدن و س دی
ــری  ــه در 32 کیلومت ــتای افراتخت ــت روس نیس
جنــوب شــرقی شــهر علــی  آبــاد کتــول و در 72 
ــه  ــرگان اســت. کوه هــای افراتخت ــری گ کیلومت
در شــمال، تکیانــو در جنــوب، ملیارتــو در غــرب 
ــده   ــع ش ــتا واق ــوب روس ــه در جن و دره افراتخت
انــد. ایــن روســتای کوهســتانی کــه در یــاد هــر 
ــری از  ــاع 1550 مت ــد در ارتف ــی مان مســافری م
ســطح دریــا قــرار گرفتــه اســت و تحــت تأثیــر 
و  ســرد  زمســتان های  کوهســتانی،  اقلیــم 

تابســتان های معتــدل دارد.
افراتختــه از روســتاهای جنگلی اســتان گلســتان 
ایــران و دارای جنــگل انبــوه چنــد هــزار ســاله و 
دارای جاذبه هــای طبیعــی و گردشــگری اســت. 
پیرامــون افراتختــه منطقــه شــکار ممنــوع قــرار 
ــوری  ــای جان ــه زیســتگاه گونه ه گرفته اســت ک
منحصــر بــه فــرد اســت. اندوختگاه هــای 
ــرخدار  ــگاه های س ــه از رویش ــرخدار افراتخت س
جنگل هــای شــمال ایــران اســت کــه در آن 
ــه  ــاال ب ــیار ب ــت بس ــا قدم ــرخدار ب ــان س درخت
ــه شــکل توده هــای  طــور انبــوه و گاهــی نیــز ب
خالــص روییده انــد. ســن برخــی از ایــن درختــان 

ــد. ــال می رس ــزار س ــش از ه ــه بی ب

lپاقلعه و شهر تاریخی تمیشه
بــرای رفتــن بــه روســتای پاقلعــه از توابــع 
بخــش مرکــزی شهرســتان رامیــان بایــد در 10 
ــان و 70  ــهر رامی ــی ش ــوب غرب ــری جن کیلومت
کیلومتــر از گــرگان طــی مســیر کنیــد و از طریق 
ــی  ــل دسترس ــان قاب ــرگان و رامی ــهرهای گ ش

ــفالت دارد. ــب و آس ــاده ای مناس ــت و ج اس
روســتای کوهســتانی پاقلعــه در شــیب مایمــی 
ــم،  ــه، گلی ــی، قالیچ ــت. قال ــه اس ــتقرار یافت اس
ــع  ــواع صنای ــتمال از ان ــب و دس ــادر ش ــد، چ نم
ــا،  ــواع آش ه ــه اســت. ان ــتای پاقلع ــتی روس دس
ــان  ــا و ن ــت ه ــواع خورش ــاب، ان ــت، کب آبگوش
ــات  ــواع لبنی ــج اســت. ان ــی از غذاهــای رای محل
از قبیــل شــیر، پنیــر، ماســت و کــره بــه عنــوان 
ــتا  ــی در روس ــواد غذای ــذا و م ــم از غ بخــش مه

ــود. ــی  ش ــد و مصــرف م تولی
بــرای دیــدن آثــار باقــی مانــده از شــهر تاریخــی 
تمیشــه و قلعــه مــاران بایــد 3 کیلومتــر از روســتا 
ــخ  ــت و تاری ــه از قدم ــاری ک ــوید آث ــارج ش خ
کهــن ایــن منطقــه حکایــت دارد. از مکان هــای 
ــی  ــتا م ــراف روس ــی اط ــی و تفرجگاه تفریح
 تــوان به منطقــه تفریحــی جامــه  شــوران و اطراف 
ــرآب ســرگل و چشــمه  سرســبز چشــمه  هــای پ
ــری  ــه 5 کیلومت ــرد. در فاصل ــاره ک ــمکی اش پش
جنــوب شــهر رامیــان، در مســیر روســتای پاقلعــه و 
در میــان جنگل هــای انبــوه پهــن بــرگ، اســتخر 

طبیعــی گل رامیــان قــرار دارد.

lرادکان و برج تاریخی اش 
ایــن روســتا از توابــع بخــش مرکزی شهرســتان 
کردکــوی، در 35 کیلومتــری جنــوب غربــی 
ــرار  شــهر کردکــوی و 50 کیلومتــری گــرگان ق
ــو،  ــات درازن ــه ارتفاع ــتا از شــمال ب ــن روس دارد. ای
ــه  ــوب ب ــداب، از جن ــتای کن ــه روس ــرب ب از غ
ــتاهای  ــه روس ــرق ب ــون و از ش ــای پیرام جنگل ه
می شــود.  محــدود  چمن ســاور  و  حاجی آبــاد 
روســتای رادکان تحــت تأثیــر اقلیــم کوهســتانی، 
ــدل دارد. ــتان های معت ــرد و تابس ــتان های س زمس

ــان دارد.  ــادی جری ــوب آب ــه رادکان در جن رودخان

ــی رادکان، از  ــرج تاریخ ــا ب ــتا ب ــاورت روس مج
ــود  ــری و وج ــری قم ــم هج ــرن پنج ــار ق آث
ــزل و ســقاخانه ابوالفضــل  زیارتگاه هــای هــزار من
)ع(، از قدمــت و تاریــخ کهــن روســتا حکایــت دارد.

میل رادکان یکی از 
دیدنی های این روستا 

است که درجنوب 
شهرستان کردکوی و 

در این روستا قراردارد 
و متعلق به قرن ۵ هجری 
قمری و با شماره 1۴۵ در 
فهرست آثار ملی ایران 

به ثبت رسیده است. میل 
رادکان بر روی صخره 
ای طبیعی ساخته شده 
و ورودی آن در ضلع 
جنوبی دارای کتیبه 

به خط کوفی تزیینی 
بوده که درگذشته های 
دورتخریب شده است|

ــی آن  ــش فوقان ــا، در بخ ــمت بن ــن قس زیباتری
قــرار دارد و مشــتمل بــر دو ردیــف قطاربنــدی و 
دو کتیبــه کوفــی اســت کــه نــام بانــی آن و تاریــخ 
ســاختمان بــر آن نوشــته شــده اســت. کتیبــه بنا به 
صــورت کشــیده نوشــته شــده اســت و عــده ای آن 
را تقلیــدی از معمــاری گنبــد قابــوس می داننــد. بــا 
ــه صــورت  ــرج رادکان ب ــد ب ایــن تفــاوت کــه گنب
ــورت  ــه ص ــی ب ــش فوقان ــت و پوش ــوش اس دو پ
مخروطــه  بلنــدی جلــب توجــه می کنــد و از 

ــه اســت. ــرون اولی شــاهکارهای معمــاری ق

ــگری ــده گردش پرون
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lآبشار زیبا و دیدنی زیارت 
ــدن  ــت و دی ــوران رف ــار خ ــه ناه ــود ب ــی ش نم
روســتای زیــارت را در برنامــه گــردش خــود قــرار 
نــداد. ایــن روســتا در 17 کیلومتــری جنوب شــهر 
گــرگان واقــع اســت. ایــن روســتا میــان دو دامنه 
ــه و دارای آب  ــرار گرفت ــی ق کوهســتانی و جنگل
و هوایــی معتــدل اســت. زیــارت در ادامــه جــاده 
ــوب  ــه ســوی کوهســتان های جن ناهارخــوران ب
شــهر گــرگان حــدود 10 کیلومتــر جلوتــر از 
ناهارخــوران قــرار دارد و بــه علــت برخــورداری از 
هــوای نســبتا خشــک و خنــک بازدیدکننــدگان 
بســیار زیــادی دارد. از اماکــن دیدنــی این روســتا 
ــا، چشــمه آبگــرم،  ــه آبشــارهای زیب ــوان ب می ت
امامــزاده و همچنیــن بافــت قدیمــی روســتا 

اشــاره کــرد.

lقرنجیــک پورامــان آق قــا و ترکمن 
صحــرا 

ــری  ــان در 7 کیلومت ــک پورآم ــتای قرنجی روس
ــی صــاف و  ــا، در صحرای ــرقی آق  ق ــمال ش ش
همــوار در کنــار رود گــرگان  واقــع شــده اســت. 
ــن  ــه زمی ــرب ب ــوب و غ ــمال، جن ــوی ش از س
ــه گــرگان  ــه رودخان زراعــی و از ســوی شــرق ب
منتهــی اســت. در شــمال شــرق، روســتای  
آق دگــش علیــا  بــا فاصلــه 2 کیلومتــر در مجــاور 

ــرار دارد. ــتا ق ــن روس ای
از نظــر آب و هــوا، تابســتانی بســیار گــرم و 
ــول  ــه در فص ــت ک ــم اس ــرد حاک ــتانی س زمس
گــرم ســال دمــای هــوا در گرمتریــن ســاعات از 
ــارش  ــد و ب ــانتیگراد تجــاوز می کن ــه س 40 درج
نیــز انــدک اســت و در فصــول پائیــز و زمســتان 

ــود. ــده می ش ــتر دی ــاران بیش ــارش ب ب
در ایــن روســتا طوایــف زیــادی از جملــه: 
قرنجیــک، کلتــه، قــزل، توماج، کــم و خوجــه در 
کنــار هــم زندگــی می کننــد. دریاچــه یــا تــاالب 
آالگل منطقــه کــوچ قشــاقی پیشــینیان بعــد از 
بســته شــدن مــرز اتــرک بــوده کــه در نزدیکــی 

ــع اســت. ــرز ترکمنســتان واق م

فارسیان روستای نمونه کشوری 
ــه  ــتای نمون ــی از روس ــیان یک ــتای فارس روس
ــهر  ــتان آزادش ــه در شهرس ــت ک ــوری اس کش
واقــع شــده و دارای بافــت بســیار بــا ارزش 
و ســنتی اســت و بــه همیــن دلیــل طــرح 
الگوســازی مســکن روســتایی بــرای حفــظ آداب 
ــه اجــرا شــده کــه  ــن منطف و ســنن تاریخــی ای
ــن  در حــال حاضــر در 80 واحــد مســکونی در ای
روســتا، الگــو ســازی مســکن روســتایی انجــام 

ــت. ــده اس ش
ــوب  ــری جن ــیان در 35 کیلومت ــتای فارس روس
شــرقی آزادشــهر و 90 کیلومتــری شــهر گــرگان 
واقــع شــده اســت. ایــن روســتای کوهســتانی، در 
ــرار دارد و  ــا ق ــری از ســطح دری ــاع هــزار مت ارتف
از شــمال شــرقی بــه کــوه اینجهســو، از شــمال 
غربــی بــه کــوه علــی کمــری و از جنوب شــرقی 
ــه  ــه دره خوجهقــر محــدود مــی شــود. رودخان ب
تیــل آبــاد از جنــوب روســتا مــی گــذرد. روســتای 
فارســیان، تحــت تاثیــر اقلیــم کوهســتانی، 
زمســتان هــای ســرد و تابســتان هــای معتــدل 

دارد.
ــری و  ــی کم ــوه عل ــات ک ــداز ارتفاع ــم ان چش
ــع  ــوه، مرات ــی انب ــا پوشــش جنگل اینجــه ســو ب
ــگ،  ــای رنگارن ــواع گل ه ــو از ان ــبز ممل سرس

گســتره گیاهــان مرتعــی و دارویــی و نــوای 
دلنشــین جریــان آب رودخانــه تیــل آبــاد همــراه 
بــا زیبایــی مناظــر اطــراف، بــه خصــوص در ســه 
ــده ای را مجــذوب و  فصــل اول ســال، هــر بینن
ــی فارســیان  ــارک جنگل مســحور مــی ســازد. پ
ــن  ــی ای ــای طبیع ــه ه ــر جاذب ــی از دیگ قانچ
روســتا اســت و ایــن پــارک زیبــا در تمــام طــول 
ــواع درختــان پهــن بــرگ و ســوزنی  ــا ان ســال ب
بــرگ، چشــم انــداز بســیار زیبایــی را پدیــد مــی 

آورد.

lبــرج قابوس،بــی نظیرتریــن یادمان 
ی ر معما

ــه   ــد ک ــرج گنب ــه ب ــروف ب ــوس، مع ــرج قاب ب
بلندتریــن بــرج آجــری جهــان و یکــی از 
ــاری  ــته معم ــای برجس ــن یادمان ه بی نظیرتری
ــران در دوره اســامی اســت، درشــمال شــهر  ای
گنبــدکاووس و در ســه کیلومتــری بازمانده شــهر 

ــرار دارد. ــان ق ــم جرج قدی
ایــن بــرج کــه در ســال 1391 ثبــت بیــن 
ــوروز  ــه ن ــال از جمل ــول س ــد، در ط ــی ش الملل
رکــوردار جــذب گردشــگر بــوده و شــمار زیــادی 
ــراث تاریخــی و فرهنگــی  ــه می ــدان ب از عاقمن
اســتان را بــه خــود جــذب مــی کنــد. تعطیــات 
ــگران و  ــرای گردش ــبی ب ــت مناس ــوروز فرص ن
ــن  ــه گلســتان اســت کــه از ای مســافران وارده ب
شــاهکار معمــاری ایرانــی  اســامی دیــدن کنند. 
ــر  ــدی 15مت ــه بلن ــه ای ب ــر روی تپ ــرج ب ــن ب ای
ــوان  ــال397 هـــ.ق به عن ــه ودر س ــرار گرفت ق
ــن و شــمگیر  ــوس ب ــان شــمس المعالی قاب یادم
ســاخته شــده اســت. ارتفــاع ایــن بــرج 55 متــر و 
بــا احتســاب بلنــدی تپــه در مجمــوع 70 متــر از 

ــن اســت. ســطح زمی
میــل گنبــد بیــش از هــزار ســال، ســرفرازانه ســر 
بــه آســمان کشــیده و تمــدن کهــن مــردم ایــن 
دیــار را رخ جهانیــان مــی کشــد، ایــن بنــا از چهار 
بخــش تشــکیل شــده اســت کــه شــامل پــی و 
صفــه بنــا، ســردابه، بدنــه و گنبــد مخروطــی می 
شــود و ارتفــاع بنــا 70 متــر ، بدنــه بنــا 37 متــر و 

ــرک اســت. دارای 10 ت
ــن  ــوس ب ــتور قاب ــه دس ــکوه ب ــای باش ــن بن ای
ــه  ــار ک ــاه آل زی ــهورترین پادش ــمگیر، مش وش
بــه گفتــه یاقــوت حمــوی هــم جنگجویــی بــی 
ــود، ســاخته شــد  ــی فاضــل ب ــا و هــم ادیب همت
ــت  ــس از گذش ــر پ ــال حاض ــت در ح و الزم اس
ــت  ــردم و هم ــکاری م ــا هم ــا ب ــن بن ــا، ای قرنه
مســئوالن بــه آینــدگان منتقــل شــود. پروفســور 

»آرتــور پــوپ« در مــورد این بنــا نوشته اســت: در 
ــر  ــرز و در براب ــای الب ــرق کوه ه ــمت ش ــر س زی
ــن  ــی از بزرگ تری ــیا یک ــاور آس ــای پهن صحراه
ــام شــکوه  ــا تم ــران ب ــاری ای شــاهکارهای معم
ــن  ــت. ای ــر افراشته اس ــد ب ــود ق ــت خ و عظم
ــن  ــوس ب ــگاه قاب ــه آرام ــوس بقع ــد قاب ــا گنب بن
وشــمگیر اســت و بــرج آرامــگاه از هرگونــه 

ــت. ــش مبراس آرای
نظــرات گوناگونــی در هــدف از ســاخت ایــن بنــا 
ــاد هــدف  ــه احتمــال زی داده شــده اســت کــه ب
ــی  ــکوه و بزرگ ــا ش ــای ب ــن بن ــاخت چنی از س
نمایــش قــدرت و هنــر و ایجــاد بنــای یادبــودی 
اســت کــه یــادآور شــکوه وجــال دوره ســلطنت 
بانــی آن باشــد. دربــاره ی اینکــه هــدف اولیــه بنا 

ســاخت بنــا چــه بــوده اســت.
ــود را  ــر خ ــال عم ــزار س ــی ه ــوس ط ــرج قاب ب
ــرات  ــوادث و خط ــد ح ــرض گزن ــواره در مع هم
ــی  ــل طبیع ــت. عوام ــته اس ــون قرارداش گوناگ
همچــون بــاد، بــاران و آفتــاب و  نتوانســته 
ــا وارد آورد.  ــر بن ــه ظاه ــی ب ــه ای آنچنان صدم
ــرخ  ــگ س ــرا رن ــوزان صح ــاب س ــش آفت تاب
ــای  ــری )ط ــگ برت ــه رن ــا را ب ــای بن آجره
خاکــی( تبدیــل کــرده و بــاران موجب فرســایش 

ــت. ــته اس ــاط آن گش ــی نق در برخ
ــوارد  ــه م ــی از جمل ــاری و فن ــای معم ویژگیه
ــی  ــر تاریخ ــک اث ــت ی ــرای ثب ــات ب و ملزوم
ــا  ــوس ب ــرج قاب ــت و ب ــی اس ــت جهان در فهرس
داشــتن ایــن شــرایط در در اجــاس ســی و 
ششــم یونســکو در زمــره میــراث جهانــی ثبــت 
گردیــد. یکپارچگــی بصــری، شــاهکارهای فنی، 
اصالــت طــرح، مصالــح بکارگرفته شــده و جایگاه 
ــه مــواردی  ــده از جمل ــر و فنــون ســاخت پرون اث
بــود کــه ایــن بــرج عظیــم آجــری جهــان را در 

ــرار داد. ــی ق ــده جهان ــت ش ــار ثب ــره آث زم

lشــهر تاریخــی جرجــان و معمــاری 
مــدرن چنــد هــزار ســاله

ــری  ــون در ســه کیلومت ــه اکن ــان ک شــهر جرج
جنــوب غربــی شــهر گنبــدکاووس قرارگرفتــه در 
زمــان آبــادی 1200 هکتــار را شــامل مــی شــده 
ــف  ــای مختل ــت ه ــه عل ــر ب ــرن اخی ــه در ق ک
چــون کاوشــهای غیرمجاز، توســعه کشــاورزی و 
ســاخت خانــه هــای جدیــد، از بیــن رفتــه و فقط 
مســاحتی در حــدود 250 هکتــار در دوســوی 
ــده اســت. در اصــل  ــی مان ــرگان رود از آن باق گ
ــه  ــر روی ویران ایــن شــهر در زمــان ســامانیان ب
ــا  ــانی بن ــهری ساس ــده از ش ــای مان ــای برج ه
شــد و بــه صــورت چندضلعــی نامنظــم هماننــد 
ــاخته  ــام س ــل از اس ــه در قب ــهرهای منطق ش
شــده اســت. یکــی دیگــر از ویژگــی هــای 

ایــن شــهر تاریخــی، عبــور گــرگان رود از وســط 
شــهر اســت، بــه ایــن ترتیــب شــهر جرجــان در 
ــام  ــش ن ــه دو بخ ــع و ب ــه واق ــوی رودخان دو س
هــای دهســتان )شــیعه نشــین( و بکرآباد)ســنی 
نشــین( تقســیم شــده بــود کــه بــه وســیله پــل 
هــای آجــری بــه هــم مرتبــط بودنــد. ارگ کــه 
در قــرون اســامی دهســتان نامیــده مــی شــده 
در قســمت مرکــزی شــهر واقــع شــده و شــکلی 

ــی داشــته اســت. 6 ضلع
شــهر تاریخــی جرجــان یکــی از پــر ارزش 
ــا  تریــن آثــار برجــای مانــده از دوران اســامی ب
ــال  ــتانی در س ــار باس شــماره 40 در فهرســت آث
1317 بــه ثبــت رســیده اســت. هــم اکنــون کار 
ــتانی را در  ــهر باس ــن ش ــی ای ــات پژوهش مطالع
ســطح ملــی، پایــگاه پژوهشــی شــهر جرجــان و 
گنبدقابــوس انجــام مــی دهــد. از جملــه برنامــه 
هــای ایــن پایــگاه، تهیــه تصاویــر ســه بعــدی از 
محــل، ادامــه کاوش های باســتان شناســی برای 
شــناخت بیشــتر شــهر، حفاظت از محوطــه هایی 
که باســتان شناســان آن را یافتــه انــد و در نهایت 
ایجــاد ســایت مــوزه شــهری اســت. شــهر 
تاریخــی جرجــان بــر اثــر حملــه مغــول در ســال 

ــد. ــران ش ــری وی 618 قم

lتپه های تاریخی
وجــود تپــه هــای تاریخــی چنــد هــزار ســاله در 
نقــاط مختلف اســتان و در کنــار آن آثــار و بناهای 
تاریخــی چنــد صــد ســاله ماننــد کاخ آغــا محمد 
ــه دوره  ــوط ب ــار، کاخ اختصاصــی مرب ــان قاج خ
پهلــوی، مدرســه عمادیــه مربــوط بــه دوره 
صفــوی، شــهر تاریخــی جرجــان در گنبــد، بــرج 
رادکان در کردکــوی و بافــت تاریخــی گمیشــان 
ــق و  ــن مناط ــر در ای ــکونت بش ــر از س ــز خب نی

اهمیــت تاریخــی گلســتان مــی دهــد.
ــه هــای تاریخــی شــهر  ــه یکــی از تپ ــم تپ یاری
گنبــد کاووس اســت کــه بــه دوره پیــش از 
ــه تاریخــی ســال 46  تاریــخ تعلــق دارد. ایــن تپ
در فهرســت آثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســیده 
اســت. یــک کارشــناس ارشــد باســتان شناســی 
در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا بیــان ایــن نکته 
کــه در نقــاط مختلف اســتان تپــه هــای تاریخی 
زیــادی بــه چشــم مــی خــورد، گفــت: بر اســاس 
نتایــج بــه دســت آمــده از کاوش هــای باســتان 
شناســی در ایــن تپــه 33 الیــه اســتقراری 
مشــخص شــد کــه تحتانــی تریــن الیــه آن در 
ــک(  ــنگی )دوره ی ــو س ــای دوره ن ــده بقای بردارن
ــم  ــزاره پنج ــه ه ــل ب ــت آن حداق ــت و قدم اس

ــی رســد. ــاد م ــل از می قب
ــران  ــه ای ــن تپ ــه یکــی از قدیمی تری ــگ تپ تورن
ــن  ــه از ای ــه طبق ــان س ــتان شناس ــت و باس اس

ــگری ــده گردش پرون
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ــد؛  کاوش هــا نشــان داد  تپــه را شناســایی کردن
کــه قدمــت آثــار تورنــگ تپــه بــه هــزاره چهــارم 
پیــش از میــاد مــی رســد. اهمیــت تورنــگ تپه 
ــروف  ــیایی مع ــه اش ــی مجموع ــا کشــف اتفاق ب
بــه گنــج اســترآباد در ســال 1841 میــادی 
ــه   ــی در ده ــد یعن آشــکار شــد و ســی ســال بع
1340، »ژان« حفــاری را در ایــن تپــه آغــاز کــرد،  
ــه آن  ــه در نتیج ــام داد ک ــل کاوش انج 13 فص
ــود  شناســایی 9 دوره  فرهنگــی در ایــن مــکان ب
کــه قدیمی تریــن الیــه  آن بــا ســفال های 
فرهنگــی جیتــون ترکمنســتان و فرهنــگ 
اســماعیل آباد مقایســه شــده اســت.آثار بــه 
دســت آمــده از تورنــگ تپــه از نظــر زمانــی بــه 
هــزاره  پنجــم پیــش از میــاد تعلــق دارد، افــزود: 
برخــی آثــار کشــف شــده در آن نیــز مربــوط  بــه 
ــت. ــری اس ــم هج ــده هفت ــی در س دوره ایلخان

ــه دوران پیــش از  تپــه خاکــی شهرســتان بندرگــز ب
تاریــخ تــا دوره تاریخی تعلق داشــته که اســفند ســال 
ــه ثبــت رســیده  ــار ملــی ایــران ب 79 در فهرســت آث
اســت. شــهر بندرگز بــر اســاس یافتــه های باســتان 
شناســی، در هزاره پنجــم پیش از میــاد، یعنی هفت 
هزارســال پیــش آباد و مســکون بوده اســت. آثــار روی 
تپــه خاکــی شــامل قطعــات ســفال شکســته نــوع 
)چشــمه علی(و قرمــز رنگ با نقوش هندســی ســیاه 
و ســفال هــای قرمــز و خاکســتری رنگ عصــر آهن 
و لعابــدار دوره اســامی گویــای این مطلب اســت که 
بندرگــز درهفــت هــزار ســال پیــش آباد بــوده اســت.
تپــه قلعــه خنــدان واقــع در گــرگان از دیگــر آثــار 
تاریخــی اســتان و مربــوط بــه دوره ساســانیان و 
دوره تاریخــی پــس از اســام اســت. ایــن تپــه در 
ــه  ــران ب ــی ای ــار مل ــوان یکــی از آث ســال 64 به عن
ــوب  ــدان در جن ــه خن ثبــت رســیده  اســت.تپه قلع
غربــی شــهر گــرگان قــرار دارد که برای نخســتین 
بــار ژاک دمــرگان در ســال 1896 میــادی از ایــن 
ــه  ــد از تهی ــری چن ــه و تصاوی ــد و نقش ــه بازدی تپ
ــرج و  ــه در درون ب ــا دوره صفوی کــرد. ایــن قلعــه ت
بــاروی اســترآباد قــرار داشــته و بعــد از تخریــب آن 
ــدی در دوره  ــاروی جدی ــرج و ب ــاریه، ب در دوره افش
قاجــار کشــیده شــد کــه باعــث شــد قلعــه خنــدان 

در بیــرون از شــهر آن زمــان قــرار بگیــرد.

lشهر استراباد
شــهر گــرگان )اســتراباد( در دوران قاجــار 6 محله 
بــزرگ بــه نام هــای   ســرپیر، دربنــو، سرچشــمه، 
میخچــه گــران، نعلبنــدان، سبزه مشــهد و میــدان 
ــه فرعــی مثــل  داشــت کــه دارای چندیــن محل
ــوده  ــم، دوشــنبه ای، شــیرکش ب پاســرو، میرکری
اســت. بیشــتر مســاجد و تمــام تکایــای قدیمــی 
ــز  ــهر نی ــی ش ــای مذهب ــا و مکان ه و زیارتگاه ه
در همیــن محــات قــرار دارنــد کــه امــروز بافت 
قدیــم و معمــاری ســنتی و تاریخــی ایــن شــهر و 
بخــش عمــده ای از میــراث فرهنگــی ایــن دیــار 

ــد. ــکیل می دهن را تش
عمــده تریــن بــازار شــهر بــازار نعلبنــدان و کهنه 
ــدی  ــای کالب ــب فض ــه ترکی ــتند ک ــازار هس ب
ــًا  ــود و غالب ــه صــورت خطــی )راســته( ب ــا ب آنه
ــدان و بازارچــه هــا متصــل مــی شــدند. ــه می ب
ــم گــرگان  ــر بناهــای قدیمــی در بافــت قدی اکث
ــوی اســت.یکی از  ــه دوره قاجــار و پهل ــق ب متعل
ــی  ــای قدیم ــازه ه ــای تاریخــی س ــاخصه ه ش
ــا  ــری ب ــه باق ــت. خان ــوب اس ــه چ ــن منطق ای
بیــش از 150 ســال قدمــت، نمونــه ای ارزشــمند 
از معمــاری بومــی مســکونی در گــرگان بــه 
شــمار مــی رود. خانــه مفیدیــان متعلــق بــه دوره 

ــت  قاجــار یکــی دیگــر از بناهــای ارزشــمند باف
تاریخــی گــرگان اســت و ایــن بنــا بدســت ســید 
ضیاءالدیــن مفیدیان درســال 1327ســاخته شــده 
اســت. خانــه مفیدیــان بــه صــورت مجموعــه و 
از ســه ســاختمان مجــزا تشــکیل شــده اســت. 
ــن  ــی تری ــه قدیم ــی ک ــع جنوب ــاختمان ضل س
قســمت بناســت مربــوط بــه دوره قاجاریــه اســت. 
بنــای ضلــع شــرقی کــه فضــای خدماتــی )مطبخ(
اســت، مربوط به همیــن دوره اســت. اما ســاختمان 
ضلــع شــمالی بنــا مربــوط بــه دوره پهلــوی اســت 
کــه احتمال مــی رود بــرروی یــک ســاختمان دوره 

قاجاریــه ســاخته شــده اســت.

ــن  ــرگان دومی ــد از گ ــان بع lگمیش
بافــت تاریخــی را دارد

گمیشــان دومیــن شــهر در گلســتان اســت کــه 
بعــد از شــهر گــرگان دارای بافــت بــا ارزش 
ــان دارای  ــت گمیش ــه باف ــت. ابنی ــی اس فرهنگ
ــت.  ــوی اس ــار و پهل ــنتی دوره قاج ــاری س معم
ــری  ــره گی ــا، سکوســازی، به ــرم شــیروانی بن ف
وســیع از چــوب از ویژگــی هــای برجســته 
معمــاری شــهر بــه حســاب مــی آیــد. این شــهر 
در شــمالی تریــن قســمت حاشــیه شــرقی دریای 
ــور  ــه کش ــمال ب ــرف ش ــرار دارد و از ط ــزر ق خ
ترکمنســتان، از جنــوب بــه بندرترکمن، از شــرق 
ــه دریــای خــزر  ــه آق قــا و از طــرف غــرب ب ب
ختــم می شــود. قبــل از شــکل گیــری گمیــش 
تپــه بــه شــکل امــروزی حداقــل ســه اثــر مهــم 
ــه قبــل از اســام می رســند  کــه قدمــت آنهــا ب
در نزدیکــی آن شــهر قــرار داشــت کــه در بوجود 
ــی  ــوار دفاعــی ب ــه خصــوص دی ــدن شــهر ب آم
تاثیــر نبــوده اســت؛ از آن جملــه بــه آثــار کمیش 
ــی  ــو )دوره تاریخ ــوره س ــه ک ــک، تپ ــه جی تپ
اســامی( و دیــوار دفاعــی گــرگان )قــزل 
ــانی(  ــارت و ساس ــه دوره )پ ــوط ب ــگ( مرب آالن
ــتاوردهای  ــن دس ــرد. اولی ــاره ک ــوان اش ــی ت م
ــرگ در  ــراف و گم ــه، تلگ ــد مدرس ــدن مانن تم
ایــن منطقــه ســاخته شــده اســت کــه ایــن امــر 
ــی  ــن خطــه را نشــان م زندگــی پیشــرفته در ای

ــد. ده

lبزرگترین جزیره ایرانی
آشــوراده نیــز در غــرب بنــدر ترکمــن بزرگتریــن 
ــبه  ــدران، در ش ــای مازن ــی در دری ــره ایران جزی
جزیــره میانکالــه واقــع شــده اســت. البتــه 
مســافران مــی تواننــد از بنــدر ترکمــن بــا قایــق 
موتــوری ظــرف 10 دقیقــه به آشــوراده برســند و 
از زیبایــی هــای بینظیــر و آرامــش مثــال زدنــی 
ــوراده واژه ای  ــام آش ــون ن ــد. اکن ــذت ببرن آن ل

کلیــدی در ادبیــات اکوتوریســم گلســتان اســت. 
آشــوراده یــا جزایــر آشــور نام بخشــی از خشــکی 
شــبه جزیــره میانکالــه در شــرق آن اســت. ایــن 
ــرد  ــی عملک ــته در پ ــده های گذش ــره در س جزی
ــال  ــر کان ــا حف ــانی ب ــای انس ــت گروه ه و فعالی
ــره  ــبه جزی ــود )ش ــکی خ ــی خش ــوده اصل از ت

ــت. ــدا افتاده اس ــه( ج میانکال
آشــوراده در ســال 1354 جــز نخســتین مناطــق 
ــد. در  ــت ش ــی و ثب ــان معرف ــره جه ــت ک زیس
همیــن حــال در کنوانســیون جهانــی رامســر در 
ــت و  ــرار گرف ــا ق ــاالب هــای مهــم دنی ــره ت زم
ــت آن در  ــه عضوی ــن منطق ــت ای ســومین اهمی

ــی  ــه در تمام ــت ک ــش اس ــات وح ــگاه حی پناه
ــت. 40  ــدگان اس ــواع پرن ــان ان ــال میزب ــام س ای
درصــد  خاویــار ایــران در نزدیکــی ایــن جزیــره 

ــد. ــت می آی ــه دس ب
ــی  ــا امکانات ــا ســال های پیــش ب ــره ت ــن جزی ای
ــی  همچــون پاســگاه ژاندارمــری، شــرکت تعاون
روســتایی، مدرســه راهنمایــی، مغــازه، مســجد و 
حســینیه بیــش از هــزار نفر ســکنه داشــته  اســت 
که بــه مشــاغل دامــداری، کارگــری، پیشــه وری 
ــال  ــا در س ــد ام ــغول بوده ان ــری مش و ماهی گی
1372 بــه علــت بــاال آمــدن ســطح آب دریــای 
ــا را  ــره، آنج ــردم جزی ــیل، م ــزر و رخ دادن س خ
تــرک کردنــد. هم اکنــون تنهــا کارمنــدان 

ــتند. ــاکن هس ــیات در آن س ش
ــدل و مرطــوب دارد.  ــی معت  آشــوراده آب و هوای
ایــن جزیــره از رســوبات آبرفتــی حاصــل از 
ــا  ــاران ی ــر ب ــه که ــایش رودخان ــرد فرس عملک
ــوبات در  ــدن رس ــته ش ــل و انباش ــکارود و حم ن
ایــن ناحیــه تشــکیل شــده اســت. جنــس ایــن 
ــی  ــنگها در نواح ــس س ــه جن ــوبات بســته ب رس
کــه توســط آب حمــل شــده اند متفــاوت اســت و 

ــتند. ــد رس هس فاق
لفــظ »آشــوراده« در زبــان ترکمنــی بــه معنــای 
»جزیــره آشــور« اســت و دارای دو بخــش آشــیر 

)جزیــره(  آدا  و  )آشــور( 
آشــوراده«   = »آشیــرآدا 
ــن  ــه ای ــا ب ــت. ترکمن ه اس
ــم  ــیر« ه ــال آش ــره »م جزی
ــای  ــرا در زمانه ــد زی می گوین
بنــدر  ســاحل  از  قدیــم 
ترکمــن دام هــای خــود را 
ــره  ــه جزی ــدن ب جهــت چران
ــظ  ــن لف ــاندند و در ای می رس
ــای »دام«  ــه معن ــال« ب »م
معنــای  بــه  »آشــیر«  و 
مصدری »رســاندن« اســت.

جنگلــی  پارک هــای  و  lجنگل هــا 
ــتان  گلس

و  مناظــر  بــا  گــرگان  جنگل هــای 
دره هــا  زیبــای  بســیار  چشــم اندازهای 
رودخانه هــا،  جنگلــی،   کوه هــای  و 
چشمه ســارها، فضاهــای روســتائی ویــژه و 
ــم توریســتی  ــای مه ــرد، قابلیت ه منحصــر بف
ــته و  ــش گذاش ــه نمای ــتان را ب ــی اس - جنگل
در حــال حاضــر از طریــق مجتمــع نهارخــوران 
ــرداری  ــورد بهره ب ــاق م ــوش یی ــاده خ و ج

می  گیرنــد. قــرار 

lپارک جنگلی ناهارخوران
ــای  ــگاه ه ــن تفرج ــی تری ــارک قدیم ــن پ ای
اســتان گلســتان بــوده کــه در 4 کیلومتــری 
ــت.  ــده اس ــع ش ــرگان واق ــهر گ ــوب ش جن
ناهــار خــوران دارای فضــای جنگلــی در 
طرفیــن جــاده بــرای تفــرج اســت و بــا 
دامنــه  و  مناســب  هــوای  و  آب  داشــتن 
ــرج  ــتفاده تف ــورد اس ــی م ــیب جنگل ــر ش پ
کننــدگان داخلــی و خارجــی قــرار مــی 
ــای  ــرا ه ــارک دارای مهمانس ــن پ ــرد. ای گی
عمومــی بــه ویــژه مهمانســراها و کمــپ 

هــای اقامتــی زیبــا اســت.

lپارک ملی گلستان
پــارک ملــی گلســتان در 150 کیلومتــری شــرق 
ــاحت آن  91  ــت و مس ــده اس ــع ش ــرگان واق گ
هــزار و 895  هکتــار اســت. پــارک ملی گلســتان 
ــوان  ــران عن ــه در ای ــی اســت ک ــتین پارک نخس
ــه خــود اختصــاص داده اســت.  ــی را ب ــارک مل پ
ــا داشــتن اقلیــم هــای متفــاوت و  ایــن پــارک ب
مناطق زیســتی متنــوع جنگلی، اســتپی و چشــم 
اندازهــا و مناظــر متبــوع طبیعــی از جملــه جاذبــه 
ــوب  ــتان محس ــتان گلس ــگری اس ــای گردش ه
مــی گــردد. اهمیــت آن از نظــر محققیــن و 
ــی  ــت نخوردگ ــاظ دس ــه لح ــان ب ــش پژوه دان
جوامــع زیســتی، گیاهــی و جانوری و اکوسیســتم 
ــی و  ــراث طبیع ــوان می ــه عن ــی، ب ــای طبیع ه

ــاد اســت. تنــوع ژنتیکــی بســیار زی

lپارک جنگلی النگ دره
ایــن پــارک در جنــوب غربــی شــهر گــرگان بــه 
ــع شــده اســت.  ــری شــهر واق ــه 3 کیلومت فاصل
ــگل  ــه جن ــگ دره در دامن ــی الن ــارک جنگل پ
هــای انبــوه شــمالی از پوشــش درختــان 
ــه  ــوده و رودخان ــی برخــوردار ب منحصــراً جنگل
ــی  ــارک جنگل ــذرد. پ ــی گ ــط آن م ای از وس
ــی  ــارک جنگل ــی کردکوی،پ ــارک جنگل دلند،پ
ــای  ــگل ه ــر جن ــم دیگ ــوه ه ــاران ک قرق،ب

ــت. ــتان اس اس

ــگری ــده گردش پرون

تهیه شده در سرپرستی استان گلستان
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لذت گردشگری با سفر به دل طبیعت

گیــــــــان

اســتان گیــان بــه دلیــل برخــورداری از موقعیــت ویــژه اقلیمــی و برخــورداری از مواهبــی چــون جنــگل، کوهســتان و دریا، مقصــد بســیاری از گردشــگران به خصــوص در فصل بهار اســت. اســتان گیــان واقــع در عرض 
جغرافیایــی 36 درجــه و 34 دقیقــه تــا 38 درجــه و 27 دقیقــه شــمالی و طــول جغرافیایــی 48 درجــه و 53 دقیقــه تــا 50 درجــه و 34 دقیقــه شــرقی، در شــمال ایــران و جنــوب دریــای خزر واقع شــده اســت. مرز شــمالی آن از 

مــرز آبــی تشــکیل شــده و در امتداد ســاحل دریــای خــزر، از آســتارا تا چابکســر ادامــه دارد.

درازای ایــن اســتان از شــمال غربــی بــه جنــوب 
شــرقی، 235 کیلومتــر و پهنــای آن از 25 تا 105 
کیلومتــر تغییــر مــی کنــد. رشــته کوههــای البرز 
بــا ارتفــاع متوســط 3 هــزار متــر، ماننــد دیــواری 
در غــرب و جنــوب گیــان کشــیده شــده و مــرز 
ــای  ــراس کوهه ــط ال ــی آن را خ ــی و جنوب غرب
تالــش و البــرز غربــی محــدود کــرده اســت. ایــن 
ــای خــزر و جمهــوری  ــه دری اســتان از شــمال ب
آذربایجــان، از غــرب بــه اســتان اردبیــل، از 
جنــوب بــه اســتان زنجــان و قزویــن و از شــرق بــه 
اســتان مازنــدران محــدود مــی شــود. بــر اســاس 
آخریــن تقســیمات کشــوری، اســتان گیــان 
ــهر،  43 بخــش، 109  ــتان، 52 ش دارای 16 شهرس
ــا مســاحت  دهســتان و 2888 آبــادی اســت کــه ب
ــن  ــق آخری ــع، طب ــر مرب ــزار و 711 کیلومت 14 ه
سرشــماری نفــوس و مســکن در ســال 1385، 
ــری را  ــزار و 870 نف ــون و 480 ه ــت  2 میلی جمعی

ــای داده اســت. ــود ج در خ
ــت و بیســت  ــتان پرجمعی ــن اس ــان دهمی گی
و هشــتمین اســتان وســیع ایــران بــوده و 
کانشــهر رشــت بــا داشــتن 46 درصــد 
ــهر  ــن ش ــتان، دوازدهمی ــیت کل اس جمع
پرجمعیت تریــن  و  ایــران  پرجمعیــت 
ســاحل  در  ایــران  اســتان  ســه  شــهر 
بــا  گیــان  است.اســتان  خــزر  دریــای 
مرکزیــت شــهر رشــت کــه در فاصلــه 
دارد،  قــرار  تهــران  کیلومتــری   325
ــرفیه،  ــتانه اش ــای آس ــتان ه ــامل شهرس ش
تالــش،  انزلــی،  بنــدر  املــش،  آســتارا، 
رودبــار،  رضوانشــهر،  رودســر،  رشــت، 
ــن،  ــرا، فوم ــه س ــفت، صومع ــیاهکل، ش س

اســت. ماســال  و  لنگــرود  الهیجــان، 
ــت و بیســت و  ــن اســتان پرجمعی گیــان دهمی
ــم  ــران اســت. تراک ــیع ای ــتان وس هشــتمین اس

ــر  ــر در ه ــا 177 نف ــتان ب ــن اس ــت در ای جمعی
ــران داشــته  ــگاه ســوم را در ای ــع جای کیلومترمرب
ــتن 46 درصــد  ــا داش ــز ب و کانشــهر رشــت نی
شــهر  دوازدهمیــن  اســتان،  کل  جمعیــت 
ــن شــهر ســه  ــران و پرجمعیت تری ــت ای پرجمعی
ــت. ــزر اس ــای خ ــاحل دری ــران در س ــتان ای اس
ایــن اســتان از گذشــته دور تــا چنــد قــرن پیــش 
بخــش  می شــد.  تقســیم  بخــش  بــه دو 
غربــی کــه در ســمت راســت ســفیدرود 
بخــش  و  پــس«  »بیــه  را  شــده  واقــع 
شــرقی؛ یعنــی ســمت چــپ ســفیدرود را 
»بیــه پیــش« می گفتنــد. بیــه در زبــان 
ــت.  ــاحل اس ــا س ــای رود ی ــه معن ــی ب محل
بدیــن ترتیــب بیــه پــس بــه ســرزمینی اطاق 
ــت و  ــرار داش ــفیدرود ق ــب س ــه عق ــد ک می ش
ــود.  ــفیدرود ب ــوی س ــرزمین جل ــش س ــه پی بی
ــش  ــدی گوی ــیم بن ــن تقس ــاس همی ــر اس ب
گیلکــی از ســرزمینهای واقــع در بیــه پــس تــا 

ــت. ــاوت اس ــم متف ــا ه ــش ب ــه پی بی
برخــی از محققــان وجــه تســمیه گیــان 
ــل  ــرزمین مح ــن س ــه ای ــل اینک ــه دلی را ب
ســکونت قومــی بــه نــام »گای« بــوده 
اســت کــه بعدهــا بــه صــورت گیــل درآمــده 
ــه شــده  ــه آن اضاف ــکان ب و »ان« پســوند م
بــه معنــای مــکان گیــل هــا مــی داننــد 
وگروهــی دیگــر از محققــان معتقدنــد کــه نــام 
گیــان مأخــوذ از کلمــه »ِگل« اســت زیــرا در 
ــن  ــای ای ــاران، زمین ه ــداوم ب ــارش م ــر ب اث

ــت. ــود اس ــی و گل آل ــًا باتاق ــتان غالب اس

lنقشه گردشگری گیان
اســتان گیــان که جــزو مناطق کــم  ارتفاع ســاحل 
ــای خــزر محســوب مــی شــود، دارای نوعــی  دری
ــوده و کل  ــی ب ــژه از آب و هــوای هیرکان بســیار وی

ــه طــور خــاص مرطــوب و ســبز اســت.  اســتان ب
ــه  ــل غلب ــه دلی ــتان ب ــن اس ــاران در ای ــارش ب ب
ــن  ــی و همچنی ــمالی- جنوب ــوی ش ــات ج جریان
ــوده  ــن ت ــروج ای ــرز از خ ــوه الب ــت رشــته ک ممانع
ــام طــول  ــی از اســتان، معمــوال در تم هــای هوای
ســال وجــود دارد. ایــن بــارش هــا در فصــل پاییــز 
ــول  ــیده و در فص ــود رس ــزان خ ــن می ــه باالتری ب
ــه ترتیــب از میــزان  زمســتان و بهــار و تابســتان ب
بارندگــی کمتــری برخــوردار اســت. بــا ایــن وجود، 
ایــن بــارش هــا آنقــدر زیاد هســت تــا باالتــر از حد 

ــد.  ماههــای خشــک بمان
بــه دلیــل برخــورداری ایــن اســتان از آب و 
ــاه  ــال، از م ــول س ــام ط ــوع در تم ــوای متن ه
ــان  ــن زم ــان بهتری ب ــر آ ــن تا آخ فروردی
طبیعــت  از  بازدیــد  و  مســافرت  بــرای 
اســت  اســتان  گردشــگری  مناطــق  و 
ــمت  ــان از س ــه گی ــی ب ــی زمین .دسترس
ــم و  ــاده قدی ــق ج ــران از طری ی ــات ا ف
ــر  ــکان پذی ــت  ام ــن- رش آزاد راه قزوی
ــر  ــق چابکس ــتان از طری ــن اس ی ــت. ا اس
ــتارا  ــق آس ــدران و از طری ــتان مازن ــا اس ب
ــز  ــل نی ــان، و اردبی ــوری آذربایج ــا جمه ب
بــا  همچنیــن  گیــان  دارد.  زمینــی  راه 
ــمال-  ــدور ش ــیر کری ــن در مس ــرار گرفت ق
ــت. ــم هس ــی ه ــرز دریای ــوب دارای م جن

ــوغات  ــر س ــک گی ــگران نم lگردش
ــان گی

ــه  ــده از دل منطق ــر آم ــیاهمزگی« ب ــر »س  پنی
ــم  ــت. طع ــان اس ــتان گی ــیاهمزگی در اس س
ــن  ــاالی ای ــی ب ــمزه و درصــد چرب ــیار خوش بس
ــل  ــول قاب ــن محص ــا ای ــده ت ــث ش ــر باع پنی
رقابــت بــا انــواع محصــوالت مشــابه در 
داخــل و خــارج از کشــور باشــد. هرچنــد 

ــبت  ــه نس ــن منطق ــدی ای ــر تولی ــزان پنی می
بــه ســال هــای گذشــته کاهــش پیــدا کــرده 
ــه گیــان  ــی کــه ســری ب اســت امــا ایرانیان
ــان  ــیاهمزگی و ن ــر س ــم پنی ــد و طع زده ان
داغ را چشــیده انــد، هیچــگاه نــام ایــن پنیــر 

ــد. ــی برن ــاد نم را از ی
ــیاهمزگی در  ــگرپذیر  س ــا و گردش ــه زیب منطق
شهرســتان شــفت واقــع شــده کــه شــامل چنــد 
ــده، ُخرمکــش و  روســتای علیســرا، توســه، َمزَگ
ونــه بنــه اســت. ایــن منطقه کــه محــل تاقــی باغات 
چــای، رودخانــه و جنــگل اســت، دارای ییاقــات بکــر و 
بســیار زیبایی اســت که همه ســاله پذیرای گردشــگران 

از نقــاط مختلف کشــور اســت.
ــاخت  ــات س ــه مقدم ــیاهمزگی ک ــای س ییاقه
ــه  ــی شــود ب ــر ســیاهمزگی در آن فراهــم م پنی
ــی  ــیم م ــگا تقس ــر و آرنن ــه س ــش  دایل دو بخ
شــود. ییــاق هــای پیرامــون دایلَــه ســر شــامل 
مزاچــال، آَوَرنــد، ســوتَه، ُخورَمــه َجئون، ِســره، بَر 
ــه پِشــت،  ــی، الَس ــی، زرَده خون ــه خون خــوار، َمتَّ
ــه  ــو، َگزنَ ــر، ِگنب ــه س ــَدران، دایلَ ــر، ِمن ــَره س بَ
ــان  ــوت، زیی ــی، ل ــون، مینجان ــت، بَرَزه الش دش

ــت. ــَدن اس ــَره َمن ــت و َچ دش
ییاقهــای آرنَنــگا نیــز شــامل  َشــلََمه جــار، آفیــر، 
ُتوَیــه لیم ، پاشــتون، پِشــتی ســر، َســَرندول، خونی 
و آفیــَره ســر می شــود کــه دامــداران ســیاهمزگی 
شــفت، از نیمــه بهــار و تمــام فصــل تابســتان را در 
ایــن ییاقــات بــه ســر مــی برنــد و هنــوز در برخی 
از قســمت هــای ســیاهمزگی خانــه هــای چــوب 
ــه  ــت ک ــده اس ــا مان ــی برج ــه قدیم و گل دو طبق
زیبایــی خاصــی بــه ایــن منطقــه مــی دهــد. ایــن 
منطقــه زیبــا ســرزمین  بزرگانی همچــون نقدعلی 
ســیاهمزگی وغامعلی مجاهد دو تــن از مجاهدان 

ــوده اســت. دوران نهضــت جنــگل نیــز ب

ــگری ــده گردش پرون
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از پایتخت پارینه سنگی تا دیار خانه های تاریخی

لرستـــــــان

اســتان لرســتان ســرزمینی زیبــا بــا آب و هــوای دلپذیــر و محصــور درکوههای مرتفــع و صعب العبور اســت کــه بین 46درجــه و51دقیقــه تــا 50 درجــه و 22 دقیقه عرض شــمالی درسلســله جبال زاگــرس میانی واقع شــده 
اســت.این اســتان از شــمال بــه اســتانهای مرکــزی و همــدان، از شــرق بــه اســتان اصفهــان، از جنــوب شــرقی به چهــار محــال وبختیــاری، از جنــوب بــه اســتان خوزســتان و از غرب بــه اســتان کرمانشــاه و ایــام محدود 

اســت بــه طوریکــه موقعیــت منحصر بــه فرد اســتان لرســتان بــه لحــاظ نقــش شــاخص ارتباطــی از مزایای ایــن اســتان زرخیز اســت.

موقعیــت ویژه اســتان در بیــن اســتانهای مذکور، 
ــرای  ــژه ب ــاهراهی وی ــوان ش ــه عن ــتان را ب لرس
ارتبــاط شــمال - جنــوب و شــرق - غــرب 
تبدیــل کــرده اســت و همیــن فاکتــور مــی تواند 
ــوری  ــافران عب ــیاری از مس ــذب بس ــه ج زمین
ــتان  ــتان لرس ــم آورد.اس ــتان را فراه ــن اس از ای
بــا مســاحت بیــش از 28 کیلومتــر مربــع 
در غــرب کشــور پهنــاور ایــران واقــع و 1.7 
درصــد مســاحت کشــور را بــه خــود اختصــاص 
ــاع  ــر ارتف ــا 4150 مت ــترانکوه ب ــت. اش داده اس
بلندتریــن نقطــه اســتان لرســتان بــوده و پســت 
ــتان  ــه اس ــن نقط ــی تری ــه در جنوب ــن نقط تری
واقــع شــده و ارتفــاع آن از ســطح دریــا 500 متــر 

ــت. اس
بــر اســاس آخریــن تقســیمات کشــوری اســتان 
ــرم  ــه خ ــوده ک ــتان ب ــتان دارای 11 شهرس لرس
آبــاد، بروجــرد، الیگــودرز، دورود، ازنا، کوهدشــت، 
و  چگنــی  دوره  پلدختــر،  سلســله،  دلفــان، 
رومشــکان شهرســتانهای لرســتان و مرکــز 
ــاد  ــرم آب ــن اســتان شــهر خ سیاســی و اداری ای

ــت. اس

lمیزبانی دره رویایی 
ــوروز بســیاری از مســافران  ــام ن ــا ای ــان ب همزم
ــود  ــفر خ ــد س ــوان مقص ــه عن ــت را ب کوهدش
انتخــاب کردنــد کــه در ایــن میــان دره رویایــی 
»شــیرز« پذیــرای مســافران و طبیعــت گردانــی 
بــود کــه از دیــدن ایــن جاذبــه طبیعــی شــگفت 
 45 در  »شــیرز«  باســتانی  دره  شــدند.  زده 
کیلومتــری شــمال شــرق کوهدشــت و بــر ســر 
راه رودخانــه ســیمره واقــع شــده اســت. ایــن دره 
حیــرت انگیــز بــا جاذبــه هــای گردشــگری بکــر 
ــارها و  ــا و آبش ــز و سرچشــمه ه ــگفت انگی و ش

درختــان وحشــی پــر میــوه اش آمــاده اســت تــا 
بــه یکــی از گردشــگاههای زیبــای غرب کشــور 

ــل شــود. تبدی
 ایــن جاذبــه طبیعــی در بخــش زردالن و در 
ــاد قــرار دارد و دارای  ــام اوالدقب ــه ن منطقــه ای ب
ــا آب  ــاری ب ــای ج ــمه ه ــا و چش ــی زیب طبیعت
فــراوان، صخــره هــای تنــد و تیــز و میــوه هــای 
ــه  ــمه ب ــن چش ــت.آب ای ــراوان اس ــی ف وحش
ــه  ــی کرخ ــاخه اصل ــه ش ــیمره ک ــه س رودخان
ــه  ــودن منطق ــی و بکرب ــزد. زیبای ــی ری اســت م
شــیرز بــرای هــر بازدیــد کننــده ای ابتــدا 
عظمــت و شــوکت و ابهــت ایــن کوههــای ســر 
بــه فلــک کشــیده را مجســم مــی کنــد ســپس 
ــم شرشــر آب خســتگی را از  آهنــگ خــوش ترن

ــد. ــی کن ــرون م ــن بی ت
ــت و رود  ــر اس ــد کیلومت ــه چن ــن تنگ ــول ای  ط
کوچکــی از میــان آن عبــور مــی کنــد. رودی بــا 
ســراب هــا و چشــمه هــای زالل کــه در مســیر 
خــود آبشــارهای زیبایــی را بــه وجــود آورده، مــی 
ــه  ــه رودخان ــیرز ب ــه ورودی ش ــا در دهان رود ت
خروشــان ســیمره ملحــق شــود.این تنگــه کــه 
ــه  ــوه از جمل ــی می ــای کوه ــر اســت از درخته پ
انگــور، انجیــر و گابــی درمیــان دوکوه شــگفت 
انگیــز قــرار گرفتــه اســت. بــر ســینه و کمرکــش 
ــه  ــه ک ــا گرفت ــا ج ــی زیب ــوه غارهای ــن دو ک ای
گویــای ســکونت بشرغارنشــین در ایــن منطقــه 

ــت. اس
 ایــن منطقــه بکــر کــه همــواره حــس شــگفتی 
ــد و  ــل بازدی ــه، مح ــدگان را برانگیخت بازدیدکنن
ــتان و گردشــگران  ــردم لرس ــح تابســتان م تفری
اســت و طبیعــت گــردان زیــادی روزهــای 
تعطیــل مــی رونــد تــا خســتگی هــای روزمــره 
ــر  ــیع چت ــایه وس ــارها و س ــار آبش ــان را کن ش

ــد. ــا بگذارن ــش ج درختان
ــینه تاریخــی  ــر، پیش ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــان  ــتی، درخش ــع دس ــش صنای ــتان در بخ لرس
ــار کشــف شــده از غــار  ــد در آث اســت و آن را بای

ــرد. ــتجو ک ــره« جس »کلماک
کلماکــره غاریســت طبیعــی و باســتانی در 
شهرســتان پلدختــر کــه زیبایــی قابــل توجهــی 
ــا،  ــامل ریتونه ــه ش ــارت رفت ــه غ ــیاء ب دارد. اش
بشــقاب هــا، پیکرکهــا و بســیاری از انــواع اشــیاء 
ــی  ــوزه های ــون در م ــه اکن ــت ک ــر اس ــی نظی ب
ــوم  ــش میوزی ــن و بریتی ــوور، متروپولیت ــون ل چ
بــه نمایش گذاشــته شــده انــد. تعــدادی از اشــیاء 
ــن غــار توســط مامــوران کشــف  ــه ای ــوط ب مرب
ــت و  ــرار گرف ــی ق ــراث فرهنگ ــار می و در اختی
ــه  ــوزۀ قلع ــتان و م ــران باس ــوزه ای ــون در م اکن

ــوند. ــی ش ــداری م ــاک نگه ــک االف فل

lصنایع دستی لرستان
ثمــره  صنایع دســتی  لرســتان  اســتان  در 
دســت هایی اســت کــه عشــق را از قلــب 
ــا  ــود ب ــتان خ ــا انگش ــاخته و ب ــاری س ــود ج خ
ــیم  ــم ترس ــم و جاجی ــر گلی ــود ب ــار و پ ــاری ت ی
ــای چکــش آن را حــک  ــا تلنگره ــا ب ــرده و ی ک
می کننــد. صنایــع دســتی لرســتان در ســه نــوع 
ــتایی و شــهری شــکل  ــز عشــایری، روس متمای
گرفته انــد. بیشــتر تولیــدات صنایــع دســتی 
عشــایری بــه مصــرف خانــوار می رســند و کمتــر 

ــوند. ــه می ش ــازار عرض ــه ب ب
ــتان  ــتان لرس ــایر اس ــتی عش ــواع صنایع دس ان
ــم.  ــی و گلی ــت، قال ــادر، چی ــیاه چ ــد از س عبارتن
صنایــع دســتی روســتایی را قالــی، گلیــم، 
رنگــرزی و جاجیم بافــی تشــکیل می دهنــد 
ــز خراطــی،  ــع دســتی شــهری نی و عمــده صنای

نمدبافــی، قلــم زنــی، ورشوســازی، قالــی، مــوج 
و گلیــم بافــی هســتند. قالــی بافــی و فرشــهای 
ســنتی لرســتان جــز بافتــه هــای ســنتی ایــران 
ــرار  ــی ق ــهای هندس ــره فرش ــه در زم ــت ک اس
داشــته و بــه صــورت ذهنــی بافتــه مــی شــوند. 
از ویژگــی هــای مهــم آنهــا اســتفاده از طبیعــت، 
محیــط اطــراف، باورهــا، عقایــد و رســوم محلــی 

ــی اســت. ــه قال ــن گون ــوش ای ــی نق در طراح
ســابقه فــرش بافــی در لرســتان را بــا توجــه بــه 
ــاله  ــاه س ــد و پنج ــود یکص ــای موج ــه ه نمون
تخمیــن مــی زننــد. بــارون دوبــد، ســیاح روســی 
در ســال 1840 در ســفرنامه خــود، بــه قالــی بافی 
زنــان لــر اشــاره مــی کنــد امــا ســابقه قالــی بافی 
ــارون  ــفر ب ــل از س ــالهای قب ــه س ــتان ب در لرس
دوبــد بــر مــی گــردد چــرا کــه بخــش مهمــی از 
قطعــات مفرغــی کــه از اســتان لرســتان بدســت 
ــوزن و  ــنجاق، س ــا س ــوه ب ــام گی ــا ن ــده و ب آم
امثــال آن وصــف شــده انــد ســکهای قالــی بافی 
ــا  ــی کــه معمــواًل در ســر آنهــا ب هســتند و قاب
ــی و ...  ــز کوه ــوزن، ب ــای کوچــک گ ــره ه پیک
ســاخته شــده بطــور مشــخص بــرای گرفتــن بــا 

انگشــتان و کوبیــدن قالــی اســت.
ــر  ــه« یکــی دیگ ــی »ل ــان محل ــا در زب ــم ی گلی
ــت.  ــتان اس ــایر لرس ــای عش ــه ه ــت بافت از دس
ــرای مفــروش کــردن  ــه کــه ب ــن دســت بافت ای
ــه  ــود ب ــی ش ــرده م ــه کار ب ــا ب ــیاه چادره س
وســیله تمــدار بافتــه مــی شــود. گلیــم را در ابعــاد 
متفاوتــی مــی بافنــد کــه معمــواًل انــدازه گلیــم 
هــای بافتــه شــده توســط زنــان عشــایر 2*1.5 
یــا 3* 1.5 اســت. مــدت زمــان الزم بــرای بافــت 
هــر گلیــم حــدود یــک هفتــه اســت و در صورتیکه 
ــا هــم همــکاری داشــته باشــند  زنــان همســایه ب

ــر از ایــن مــدت الزم باشــد. شــاید کمت
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زنــان عشــایر معمــواًل در ییــاق بــه بافــت »له« 
یــا گلیــم اقــدام مــی کننــد زیــرا در ییــاق تقریبًا 
شــیر دوشــی و تهیــه لبنیــات بــه علــت آبســتن 
بــودن دامهــا متوقــف مــی شــود لــذا زنهــا اوقات 

بیشــتری بــرای بافتــن بدســت مــی آورند.
زنــان عشــایر پــس از ریســیدن نخهــای نســبتًا 
ــرای  ــپس ب ــرده و س ــگ ک ــا را رن ــف، آنه ظری
ــام  ــه ن ــاده ای ب ــخ را در م ــا کاف ن ــت آنه تثبی
گنــل کــه در یــک گیــاه کوهــی بــه همیــن نــام 
ــب  ــن ترتی ــد بدی ــی دهن ــرار م ــده ق ــه ش گرفت
نــخ هــا بــرای بافــت آمــاده مــی شــوند ســپس 
تمــدار )دار افقــی( را آمــاده کــرده و بافتــن »لــه« 
را شــروع مــی کننــد. ســیاه چــادر کــه در گویــش 
ــال« و در  ــیاه م ــا »س ــک، »داوار« ی ــایر ل عش
گویشــهای لــری و بختیــاری بــه ترتیــب »داوار« 
و »بهــون« خوانــده مــی شــود مهمتریــن و 
شــایعترین گونــه مســکن عشــایری اســت کــه 

ــه مــی شــود. ــز ســیاه بافت از مــوی ب
ــه  ــاوی ب ــمت مس ــادر از دو قس ــیاه چ ــر س ه
ــت از 5  ــر ل ــوند و ه ــی ش ــکیل م ــت تش ــام ل ن
ــا 60  ــرض 40 ت ــه ع ــای ب ــه - نواره ــا 6 تخت ت
ــم  ــر - فراه ــا 16 مت ــول 6 ت ــه ط ــانتیمتر و ب س
مــی آیــد کــه تعــداد تختــه هــا و طــول آنهــا بــا 
وضعیــت اقتصــادی خانــوار، ارتباط مســتقیم دارد. 
در بافــت ســیاه چــادر حداکثــر وجــود چهــار زن 
ماهــر بافنــده کفایــت مــی کنــد. در بیــن زنــان 
ــی  ــادر، نوع ــیاه چ ــن س ــل بافت ــایر، درمراح عش

ــود دارد. ــاون وج ــاری و تع همی

lماشــته، دســت بافتــه ای رنگارنگ از 
هنــر زنــان لر

ــتان  ــن اس ــج در ای ــی رای ــای بوم ــی ازهنره یک
ــام  ــه ن ــا دار مخصوصــی ب ــه ب ــته اســت ک ماش
ــه از  ــت بافت ــن دس ــود. ای ــی ش ــه م ــا بافت جی
ــرض 50  ــه ع ــکل ب ــواری ش ــه ن ــار قطع چه
ســانتی متــر و بــه طــول 2 متــر تهیــه مــی شــود 
ــه و  ــه هــم دوخت ــه صــورت عــرض ب ســپس ب
متصــل مــی شــوند و یــک تختــه کامــل را بــه 
ابعــاد 2در2 بــه وجــود مــی آورنــد. ماشــته مــوارد 
ــد  اســتفاده متعــددی دارد کــه اهــم آنهــا عبارتن
از رختخــواب پیــچ کــه معمــواًل در جهیزیــه 
دختــران دو یــا چنــد تختــه قــرار مــی دهنــد، زیر 

ــادر و ... ــیاه چ ــاق و س ــف ات ــداز ک ان
بافــت ماشــته بــا توجــه بــه ضــرورت و نیــاز آن 
در زندگــی بــه ســالهای دور مــی رســد و در مورد 
ــن  ــوابق حضــور آن در ای ــینه تاریخــی و س پیش
خطــه نمــی تــوان بــه آســانی ســخن گفــت؛ 
امــا بــه اســتناد برخــی متــون و شــواهد 
عینــی از زمــان ســلجوقی، صفــوی تــا عهــد 
قاجــار از رونــق زیــادی برخــوردار بــوده 
در  دهکــده »کارخانــه«  چنانچــه  اســت. 
ــران  ــکان کارگ ــل اس ــیاخور مح ــت س دش

ــت. ــوده اس ــده ب بافن
ــخ  ــوع ن ــه از دو ن ــن دســت بافت ــه ای ــرای تهی ب
ــه  ــه ب ــای پشــمی ک ــخ ه ــی شــود. ن اســتفاده م
طــور عمده بــا همــان رنگهای طبیعی ســفید، ســیاه 
و قهــوه ای مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و در صــورت 
نیــاز توســط رنگــرز رنــگ مــی شــود و دوکهــای نخ 
مصنوعــی خارجــی کــه از رنــگ بنــدی و اســتحکام 
بیشــتری برخوردارنــد. عمــده تریــن طرحــی کــه در 
بافــت ماشــته اســتفاده مــی گــردد طرح شــطرنجی 

ــرا حقــه مــی گوینــد. اســت کــه آن
مردمــان  هنرمنــدی  اوج  lورشــو، 

لرســتان
ــه  ــای ن ــته ه ــازی در گذش ــو س ــت ورش صنع
ــی  ــق فراوان ــرد رون ــهر بروج ــدان دور در ش چن
ــازار قدیمــی ایــن  داشــت و بخــش وســیعی از ب
ــت.  ــی داده اس ــاص م ــود اختص ــه خ ــهر را ب ش
ــت  ــوده اس ــدی ب ــه ح ــر ب ــن هن ــتردگی ای گس
کــه نــام شــهر بروجــرد و ورشــو بــا هــم آمیختــه 
شــده اســت. ایــن فلــز بــه صــورت ورق از کشــور 
ــده  ــی ش ــران وارد م ــه ای ــتان ب ــان و لهس آلم
ــی  ــت طوالن ــا ومقاوم ــتن ج ــا داش ــت و ب اس
در مقابــل پوســیدگی، آنــرا »ژرمــن ســیلور« نیــز 

ــد. ــی کردن ــاق م اط
ــن  ــتفاده از ف ــا اس ــرد، ب ــار بروج ــدان دی هنرمن
چکــش کاری و خــم کاری بــا اســتفاده از 
دســتگاههای ســاده و همچنیــن نیــروی بــازوی 
ــی از  ــیار زییای ــزی بس ــار فل ــق آث ــه خل ــود، ب خ
ورقهــای ورشــویی مــی پرداختنــد کــه از جملــه 
ــماور،  ــوری، س ــذا خ ــروف غ ــه ظ ــوان ب ــی ت م
ســینی، قنــدان، چایــدان، گاب پــاش و ... 
اشــاره کــرد. از برجســته تریــن هنرمنــدان ایــن 
حرفــه مــی تــوان اســتاد علــی میناگــر، مرحــوم 
اســتاد رئــوف، مرحــوم اســتاد قریــب، اســتاد رضا 
ــتاد علیرضــا  ــاد آور، اس ــد ب ــتاد محم ــدوز، اس گل
ــام  ــی و ... را ن ــه فرخ ــاء ال ــتاد ماش ــاددل، اس ش

ــرد. ب

ــردی  ــت گ ــه طبیع ــتان در زمین lلرس
ــد حــرف اول را مــی زن

اســتان لرســتان بــه لحــاظ ثبــت آثــار در 
ــزار و 450  ــش از دو ه ــی دارای بی ــت مل فهرس
اثــر تاریخــی، 21 اثــر طبیعــی و 21 اثــر معنــوی 
ــن  ــه ای ــی ک ــت، ظرفیت ــی اس ــده مل ــت ش ثب
اســتان را در میــان اســتانهای صــدر جــدول 
ــت  ــی ثب ــار تاریخ ــداد آث ــاظ تع ــه لح ــور ب کش

ــت. ــرار داده اس ــده ق ش
ایــن در حالیســت کــه بــه لحــاظ وجــود جاذبــه 
ــا،  ــه ه ــارها، دریاچ ــم از آبش ــی اع ــای طبیع ه
ــا، دشــت هــای  ــه ه ــرف، رودخان ــای پرب کوهه
سرســبز، تاالبهــا و ... نیــز لرســتان دارای ظرفیتی 
ــا  ــه طوریکــه ایــن اســتان ب کــم نظیــر اســت ب
ــای  ــه ه ــتن جاذب ــل و داش ــار فص ــی چه طبیع
زمســتانی در تابســتان و جاذبــه هــای تابســتانی 
در زمســتان قابلیــت منحصــر بــه فــردی بــرای 
جــذب طبیعــت گــردان دارد.در کنــار ایــن 
قابلیتهــا بخش کشــاورزی، دامپــروری، زنبــورداری 
ــی  ــت خوب ــز دارای ظرفی ــتان نی ــیات لرس و ش
ــه  ــت اســت ب ــرای عرضــه محصــوالت باکیفی ب
طوریکــه برخی محصــوالت تولیــدی در اســتان از 
جملــه عســل و روغــن حیوانــی لرســتان بــه لحاظ 

کیفیــت در رتبــه نخســت کشــور قــرار دارنــد.

lاز پایتخــت پارینــه ســنگی تــا دیــار 
خانــه هــای تاریخــی

از ســوی دیگــر اســتان لرســتان بــا قابلیــت های 
منحصــر به فــرد تاریخــی، طبیعی و گردشــگری 
یکــی از پرجاذبــه تریــن اســتانهای کشــور 
ــام  ــاله در ای ــر س ــه ه ــود ک ــی ش ــوب م محس
ــرای گردشــگران از سراســر  ــف ســال پذی مختل
کشــور اســت. وجــود آثــار تاریخــی منحصــر بــه 
ــه هــای تاریخــی و  ــا، خان ــه ه ــرد اعــم از قلع ف
ــگری  ــای گردش ــه ه ــتانی، جاذب ــای باس غاره
ــای  ــه ه ــا، جاذب ــزاده ه ــه امام ــی از جمل مذهب
ــه آبشــارهای منحصــر به فــرد،  طبیعــی از جمل

ســرابهای جوشــان، دریاچــه هــای بکــر، تاالبهــای 
زیبا و دشــتهای سرســبز از لرســتان دیاری خواســتنی 

و پرجاذبــه بــرای گردشــگران ســاخته اســت.
ــی  ــاظ تاریخ ــه لح ــر ب ــال حاض ــتان در ح لرس
عناوینــی چــون پایتخــت پلهــای تاریخــی، 
پایتخــت پارینــه ســنگی و دیــار خانــه تاریخی را 
بــا خــود یــدک مــی کشــد و وجــود غنــی تریــن 
مــوزه مــردم شناســی در ایــن اســتان هــر ســاله 
ــتان را  ــن اس ــی ای ــگ غن ــه فرهن ــدان ب عاقمن
فرامــی خواند. همچنین لرســتان بــه عنــوان زادگاه 
بزرگتریــن زمیــن لغزش دنیــا قابلیتهــای مهمی در 
حــوزه زمیــن گردشــگری دارد، موضوعــی کــه این 
اســتان را بــه عنــوان پایتخــت ژئوتوریســم کشــور 

مطــرح کــرده اســت.

از  ای  قطعــه  لرســتان،  lطبیعــت 
بهشــت نــاب ایــران

ــارها  ــد آبش ــی مانن ــای طبیع ــه ه ــود جاذب وج
ــار  ــان، آبش ــار نوژی ــه، آبش ــار بیش ــه آبش از جمل
آب ســفید، آبشــار وارک، آبشــار تلــه زنــگ، 
چشــمه هــای آب معدنــی نظیــر چشــمه گــراب 
ــن  ــزاده حس ــراب امام ــمه گ ــت، چش کوهدش
الیگــودرز، چشــمه گوگــردی برآفتــاب طایه چم 
ســنگر و چشــمه ســراب در دهقــان کاکاشــرف، 
ــر و  ــه گه ــد دریاچ ــی مانن ــای دیدن ــه ه دریاچ
ــد بیشــه  ــا مانن ــاالب هــای زیب ــو، ت دریاچــه کی
داالن بروجــرد و تاالبهــای هفتگانــه پلدختــر این 
ــان  ــردی در می ــت گ ــه لحــاظ طبیع ــتان را ب اس
دیگــر اســتانهای کشــور شــاخص کــرده اســت.
از ســوی دیگــر یکــی از اساســی تریــن عوامــل 
ــه  ــر منطق ــاکنان ه ــت س ــوع معیش ــر در ن موث
موقعیــت جغرافیایــی آن اســت کــه اســتان 
ــی  ــاص اقلیم ــت خ ــت موقعی ــه عل ــتان ب لرس
ــرد  ــه ف ــر ب ــی منحص ــوع آب و هوای ــک تن از ی
و چهارفصلــی برخــوردار اســت. در شــمال و 
شــمال غربــی و شــرق اســتان لرســتان بــه دلیل 
ــهای  ــاال ریزش ــه ب ــر ب ــزار مت ــات دو ه ارتفاع
جــوی بــه طــور عمــده بــه صــورت بــرف بــوده 
و دارای زمســتانهای ســرد و تابســتانهای معتــدل 

ــت. اس
بیشــترین میــزان بارندگــی در ایــن نواحــی کــه 
در فصــول پاییــز، زمســتان و بهــار صــورت مــی 
ــال  ــر در س ــی مت ــا 800 میل ــن 600 ت ــرد بی گی
اســت. حداکثــر و حداقــل درجــه حــرارت در ایــن 
ــه ترتیــب 22 + و 7- درجــه ســانتی  نواحــی ب
ــش  ــرد و بخ ــتان بروج ــت. شهرس ــراد اس گ
ــاد، الشــتر،  هــای شــمالی شهرســتان خــرم آب
چغلونــدی، دلفــان، شــمال زاغــه، بخــش های 
ــه آب و  ــن ناحی ــودرز در ای ــه الیگ ــی حوم میان

ــد. ــده ان ــع ش ــی واق هوای
ــزی  ــی مرک ــه در نواح ــت ک ــی اس ــن در حال ای

اســتان لرســتان و در حــد فاصــل دو نــوار 
ــه ای  ــوای مدیتران ــیر آب و ه ــیر و گرمس سردس
ــه  ــی ب ــمال غرب ــی از ش ــوار پهن ــورت ن ــه ص ب

ــت. ــده اس ــیده ش ــرقی کش ــوب ش جن
و  دارای زمســتانهای مایــم  منطقــه  ایــن 
تابســتانهای نیمــه گــرم اســت. ریزشــهای جوی 
ــز و  ــول پایی ــاران در فص ــورت ب ــه ص ــب ب اغل
ــار  ــی در به ــل توجه ــزان قاب ــه می ــتان و ب زمس

ــرد. ــی گی ــورت م ص
شهرســتان خــرم آبــاد، قســمتهایی از بخــش ززو 
مــازو و مرکــز شهرســتان الیگــودرز و بطــور کلی 
قســمتهای مرکــزی اســتان لرســتان جــزو ایــن 

ناحیــه محســوب مــی شــوند.
همچنیــن نواحــی جنــوب و جنــوب غربــی 
لرســتان بــه علــت همجــواری بــا جلگــه 
خوزســتان و مناطقــی از اســتان ایــام دارای 
زمســتانهای معتــدل و تابســتانهای گــرم اســت. 
آب و هــوای مســاعد، زمســتان ایــن نواحــی را به 
صــورت قشــاق مناســبی برای عشــایر لرســتان 

ــت. ــوار درآورده اس ــتانهای همج و اس

ــر  ــای س ــرزمین کوهه ــتان، س lلرس
ــک کشــیده ــه فل ب

لرســتان ســرزمینی کوهســتانی اســت و کــوه ها 
ــن  ــد. در ای ــانیده ان نیمــی از مســاحت آن را پوش
ــزار  ــه ه ــش از س ــاع بی ــا ارتف ــه ب ــتان 35 قل اس

ــر وجــود دارد. مت
ــه  ــتان در ناحی ــتان لرس ــل اس ــن قل ــع تری مرتف
شــرقی و جنــوب شــرقی ایــن اســتان واقع شــده 
ــزار و 50  ــار ه ــدود چه ــا ح ــترانکوه ب ــت. اش اس
متــر ارتفــاع از شــمال غربــی بــه جنــوب شــرقی 
ــن  ــدد اســت. ای ــل متع ــه و دارای قل ــداد یافت امت
کوههــا در تمامــی ســال پوشــیده از برف هســتند 
و از منابــع آبــی مهــم اســتان به شــمار مــی روند 
ــا در حــوزه  ــن کوهه ــای ای ــای زیب و دریاچــه ه

ــد. ــه دز قــرار دارن ــز رودخان آبری
ــع از  ــای مرتف ــتان لرســتان کوهه در شــمال اس
قبیــل گریــن بــا ســه هــزار و 623  متــر، رخــاش 
بــا ســه هــزار و 592 متــر، میــش پــرور بــا ســه 
هــزار و 587 متــر و خرگوشــناب وجــود دارد. ایــن 
ــرار  ــتر ق ــرد و الش ــل بروج ــد فاص ــا در ح کوهه
ــش  ــاط بخ ــدی ارتب ــورت س ــه ص ــه و ب گرفت
ــا شــمال شــرقی را از یکدیگــر  ــی ب شــمال غرب
قطــع کــرده اســت. همچنیــن رشــته کوهــی که 
ــه،  ــاد را در برگرفت ــی شــهر خــرم آب بخــش میان
ــام دارد. ایــن کــوه کــه در شــمال  ســفید کــوه ن
غربــی شــهر قــرار گرفتــه اســت از شــمال غربی 
ــاع آن دو  ــداد دارد و ارتف ــرقی امت ــوب ش ــه جن ب
هــزار و 931متــر اســت و نیــز کــوه هشــتاد پهلــو 
بــا دو هــزار و 991متــر در ایــن ناحیــه قــرار دارد.

کــه  اســتان  غــرب  در  موجــود  کوههــای 

ــگری ــده گردش پرون
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ــه  ــد ب ــه ان ــر گرفت شهرســتان کوهدشــت را در ب
ــت  ــوازی در جه ــورت م ــه ص ــده ب ــور عم ط
ــه  ــداد یافت ــوب شــرق امت ــه جن شــمال غــرب ب
انــد کــه مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از کــوه 
ــا  ــا دو هــزار و 642 متــر، پشــتکوه ب هنجیــس ب
دو هــزار و دو متــر، ملــه کــوه بــا دو هــزار و چهار  
ــر  ــزار و 902 مت ــک ه ــا ی ــوران ب ــوه بل ــر، ک مت

ــت. ــاع اس ارتف

هــای  دشــت  زادگاه  lلرســتان، 
همــوار و  سرســبز 

ایــن در حالــی اســت کــه لرســتان یکــی از 
اســتانهایی اســت کــه دارای دشــت هــای هموار 
و سرســبز فراوانــی بــرای طبیعــت گردان اســت. 
از جملــه دشــت هــای اســتان لرســتان مــی توان 
ــه دشــت ســیاخور، دشــت الیگــودرز، دشــت  ب
ــتهای  ــر دش ــت و دیگ ــت کوهدش ــتر، دش الش

ــن اســتان اشــاره کــرد. ــده ای پراکن
دشــت ســیاخور در شــمال شــرقی اســتان 
لرســتان واقــع شــده اســت و دو شــهر بروجــرد و 
دورود را در منتهــی الیــه شــمال و جنــوب خود در 
بــر گرفتــه اســت. دشــت ســیاخور با قریــب 70 
هــزار هکتار مســاحت وســیعترین دشــت اســتان 
ــتان  ــرق اس ــز در ش ــودرز نی ــت الیگ ــت. دش اس
لرســتان واقــع شــده و بالــغ بــر 60 هــزار هکتــار 
مســاحت دارد و در ارتفــاع بیــش از یــک هــزار و 

ــا قــرار دارد. 500 متــر از ســطح دری
دشــت الشــتر در شــمال اســتان و در میــان 
ــک  ــر از ی ــاع باالت ــا ارتف ــتانی ب ــق کوهس مناط
هــزار و 500 متــر قــرار گرفتــه اســت. این دشــت 
ــم  ــتایی ک ــاط روس ــن نق ــم تری ــر تراک ــتر پ بس
جمعیــت اســتان بــه شــمار مــی رود و مســاحت 
ــت  ــت. دش ــار اس ــزار هکت ــر 30 ه ــغ ب آن بال
کوهدشــت نیــز در غــرب اســتان لرســتان واقــع 
ــا  ــن یــک هــزار ت شــده اســت و در ارتفاعــی بی
یــک هــزار و 500  متــر از ســطح دریــا قــرار دارد. 
مســاحت ایــن دشــت بالــغ بــر 40 هــزار هکتــار 

ــت. اس
ــده و  ــتهای پراکن ــتان دش ــن اس ــن در ای همچنی
ــور  ــه ط ــه ب ــد ک ــود دارن ــز وج ــم عرضــی نی ک
عمــده در طرفیــن رودخانــه هــای مهــم لرســتان 
ــی  ــتها م ــن دش ــه ای ــد. از جمل ــه ان ــرار گرفت ق
ــاد،  ــوب خــرم آب ــه دشــت کــرگاه در جن ــوان ب ت
ــدی،  ــاد، چغلون ــرم آب ــرق خ ــا در ش ــت ازن دش
نورآبــاد، طرهــان و خــاوه در شــمال اســتان، 
رومشــکان در جنــوب و جایــدر در جنــوب غربــی 

ــرد. ــاره ک ــتان اش ــن اس ای

ــه  ــروش رودخان ــتر خ ــتان، بس lلرس
ــران ــر آب ای ــای پ ه

پــر آب تریــن حــوزه هــای آبریــز ایــران در خاک 
ــی اســتان لرســتان وجــود دارد  ــه جغرافیای و پهن
کــه ایــن امــر موجــب ایجــاد طبیعتــی سرســبز 
ــران  ــه از ســرزمین ای ــن قطع و بهشــت وار در ای
ــش از 33  ــتان بی ــتان لرس ــت. در اس ــده اس ش
ــاس  ــر اس ــه ب ــان دارد ک ــی جری ــه دائم رودخان
ــیم  ــی تقس ــته اصل ــه دس ــه س ــز ب ــه آبری حوض
مــی شــوند. رودهــای حـوضـــه دز و رودهـــای 
حوضـــه کـــرخه در مجـــموع 96 درصـــد سطح 
استـــان را دربـــر مــــی گیرند و رودهای حوضه 
مرکــزی کــه ســطح کوچکــی از شــرقی تریــن 
قســمت اســتان را بــه خـــود اختصــاص داده اند. 
رودخانــه ســزار، تیــره، رودخانــه بختیــاری، 

ســرخاب، کشــور، ســبز، چــم چیســت، اســک، 
رودخانــه الیگــودرز و ازنــا از جملــه رودخانــه های 
ــیمره،  ــه س ــتند. رودخان ــز دز هس ــه آبری حوض
ــاد  ــد، خــرم آب کشــکان، کهمــان، دره شــهر، گن
و گرگانــه نیــز حوضــه آبریــز کرخــه را تشــکیل 

ــد. ــی دهن م
ــه  ــی اســت کــه وجــود ایــن رودخان ایــن در حال
هــای بــزرگ و پــر آب موجب ایجــاد آبشــارهای 
ــن  ــان ای ــیر جری ــردی در مس ــه ف ــر ب منحص
رودخانــه هــا در دل صخــره های این اســتان شــده 
اســت. در حــال حاضــر بالــغ بــر 50 آبشــار بــزرگ و 
کوچــک در پهنــه اســتان لرســتان وجــود دارد کــه 
بخــش عمــده ای از این آبشــارها در مســیر رودخانه 

هــای ایــن اســتان قــرار گرفتــه انــد.

ــوه و  ــای انب ــد جنگله ــتان، مه lلرس
ــر ــع بک مرات

وجــود رودخانــه هــا، تاالبهــای منحصــر بــه فرد، 
ــک  ــربه فل ــای س ــیع، کوهه ــای وس ــه ه دریاچ
کشــیده، دشــتهای فــراخ و آبشــارهای منحصــر 
بــه فــرد ویــژه گــی هــای خــاص پهنــه لرســتان 
ــای  ــگل ه ــه جن ــتن قطع ــا گذاش ــه ب ــت ک اس
ــا  ــت زیب ــن بهش ــازل ای ــر پ ــع بک ــوه و مرات انب

ــی شــود. ــل م تکمی
ــیده از  ــتان پوش ــتان لرس ــاحت اس ــی از مس نیم
جنــگل و مرتــع اســت. ســطح جنــگل هــای این 
اســتان بیــش از750 هــزار هکتــار اســت کــه بــه 
ایــن وســعت حــدود یــک میلیــون و 250 هــزار 

هکتــار مرتــع را نیــز بایــد اضافــه کــرد.
پـــوشش گیاهی منطقــه لـــرستان ازگونــه های 
مختلــف و متنــوع گیاهــی اســت. در برخــی 
ــده و در  ــف و پراکن ــای مختل ــا جنگله ــه ه دامن
ــی  ــده م ــوه دی ــای انب ــگل ه ــر جن ــی دیگ برخ

ــود. ش
بیشــتر جنگلهــای لرســتان از نــوع بلــوط اســت. 
پراکندگــی درختــان بنــه، بــادام و بلوط بر اســاس 
ارتفــاع از ســطح دریــا تغییــر مــی کنــد و دیگــر 
ــد  ــتان عبارتن ــن اس ــی ای ــان جنگل ــواع درخت ان
از زالزالــک، پســته وحشــی، مــازو، زیتــون، 
ــارون،  ــن، ن ــاک، ارج ــن، ت ــی، ش ــی وحش گاب
ــان  ــو، زب ــو وحشــی، م ــار، آلبال ــر، گــردو، ان انجی
ــوان.  ــر، ون و ارغ ــر انجی ــوت، ک ــک، ت گنجش
ــای هشــتاد  ــای لرســتان در کوهه ــر جنگله اکث
ــای  ــتر، کوهه ــاد، الش ــوه، نورآب ــفید ک ــو، س پهل
ــوران، خــاوه، کــوه شــاه نشــین، اژگــن، کــوه  بل

ــت. ــده اس ــرو پراکن ــت و ززوماه تخ

lلرستان و 50 آبشار بزرگ
ــزرگ و  ــار ب ــر 50 آبش ــغ ب ــر بال ــال حاض در ح
ــود دارد  ــتان وج ــتان لرس ــه اس ــک در پهن کوچ
ــن آبشــارها در مســیر  کــه بخــش عمــده ای از ای
رودخانــه هــای ایــن اســتان قــرار گرفتــه انــد. ایــن 
در حالیســت کــه آبشــارهای هفتگانــه لرســتان هر 
کــدام در نــوع خــود آبشــارهای منحصــر بــه فردی 
هســتند کــه شــاید نتــوان ماننــد آنهــا را در دیگــر 

نقــاط کشــور مشــاهده کــرد.
ــگ«، آبشــار بیشــه،  ــه زن ــا تل آبشــار »شــوی ی
آبشــار آب ســفید، آبشــار نوژیــان، آبشــار چــکان، 
آبشــار  و  وارک  آبشــار  ســرکانه،  آبشــار 
لرســتان  آبشــارهای  جملــه  از  افرینــه 
هســتند کــه هــر کــدام زیباییهــای منحصــر 

ــد. ــود را دارن ــرد خ ــه ف ب

lآبشــار شــوی، زیباتریــن آبشــار 
ــران ای

آبشــار شــوی یــا »تلــه زنــگ« در جنــوب 
ــر  ــای س ــوه ه ــن ک ــتان دورود و در بی شهرس
تنــگ شــوی در حوالــی روســتای شــوی و در 10 
کیلومتــری ایســتگاه راه آهــن واقــع شــده اســت.
ــار  ــن آبش ــی زیباتری ــه قول ــه ب ــار ک ــن آبش ای
ایــران محســوب مــی شــود؛ آبشــاری زیبا ودلنشــین 
اســت کــه از غــاری بیــرون مــی آیــد و از گردنــه ای 
ــاع  ــود. ارتف ــی ش ــرازیر م ــن س ــه پایی ــد ب بلن
ــت  ــر اس ــرض آن 40 مت ــر و ع ــار 100مت آبش
ــر را  ــم نظی ــدازی ک ــم ان ــی وچش ــه زیبای ک
ــه طبیعــت اطــراف خــود بخشــیده اســت؛ از  ب
ــو  ــا ممل ســوی دیگــر اطــراف ایــن آبشــار زیب
ــی  ــش گیاه ــادام و پوش ــوط، ب ــان بل از درخت

ــت. ــی اس ــب و دیدن ــیار مناس بس
در فصــل بهــار از سراســر کشــور مــردم عاقمنــد برای 

تفریــح به این آبشــار منحصــر به فــرد لرســتان روی می 
آورنــد و بخشــی از اوقــات خــود را پیرامون زیبای آن ســپری 
می کننــد. گفتنی اســت ایــن آبشــار در گویــش محلی به 
طاف شــوی معــروف اســت و راه دسترســی بــه آن از طریق 

ایســتگاه راه آهــن تله زنگ اســت.
lآبشار بیشه، تبلور زیبایی

آبشــار بیشــه یکــی از آبشــارهای زیبــای اســتان 
لرســتان و ایــران اســت. ایــن آبشــار در دل 
کوه هــای زاگــرس در شهرســتان دورود قــرار گرفتــه 
اســت و فاصلــه آن تــا شــهر دورود 35 کیلومتر اســت.

ایــن آبشــار در کنــار راه آهــن تهران - خوزســتان 
و در نزدیکــی ایســتگاه بیشــه قــرار گرفتــه و از این 
رو هــر آبشــار بیشــه بــا چشــم انــدازی زیبــا یکــی 
از نادرتریــن و زیباترین آبشــارهای اســتان لرســتان 
اســت. ارتفــاع آبشــار 48 متــر تــا نقطــه برخــورد بــا 
زمیــن اســت و 10متــر نیــز از آنجــا تا وصل شــدن 
ــاج آبشــار  ــرض ت ــزار می باشــد و ع ــه س به رودخان
20 متــر اســت. در بــاالی آبشــار، روبــروی ایســتگاه 
چشــمه های پــر آب متعــددی دیــده می شــود کــه از 
دل کــوه می جوشــند و زمزمه کنان از وســط ایســتگاه 

قطار گذشــته و آبشــار بیشــه را تشــکیل مــی دهند.
هــوای خنــک و بــا طــراوت، سرســبزی و شــادابی 
کوههــای بلنــد و دلنشــین بیشــه را به یــک منطقه 
دیدنــی و جــذاب بــرای گردشــگران تبدیــل کــرده 
اســت. از شهرســتان دورود بــه طــرف آبشــار 
ــه ســزار وجــود  ــار رودخان ــی در کن مناطــق دیدن
ــی و  ــارهای فصل ــه آبش ــوان ب ــی ت ــه م دارد ک
دائمــی، آبشــارهای یخــی در زمســتان و درختان 
متنــوع اشــاره کــرد. فاصلــه ایــن آبشــار دیدنــی 
تــا خــرم آبــاد نیــز از طریــق جــاده 64 کیلومتــر 

ــت. اس
lآبشــار آب ســفید، آبشــاری از دل 

ــودرز ــای الیگ ــره ه صخ
آبشــار »آب ســفید« نیــز آبشــاری زیبــا و دیدنــی 
در منطقــه ذلقــی الیگــودرز و بــه فاصلــه حــدود 
50 کیلومتــری از ایــن شــهر اســت. ارتفــاع ایــن 
آبشــار حــدود 65 متــر و عرض تــاج آبشــار آن در 
فصــل پــر آبــی حــدود هشــت متــر اســت. ایــن 
آبشــار از دل کــوه صخــره ای بــه بیــرون ســرازیر 
ــه  ــی ب ــافت کوتاه ــپس در مس ــود و س ــی ش م

یــک حوضچــه تبدیــل مــی شــود.
ایــن آبشــار در فصــل بهــار پذیــرای گردشــگران 
ــی در  ــی و گیاه ــش جنگل ــت و پوش ــادی اس زی
ــه  ــی ب ــراوت خاص ــی و ط ــار زیبای ــراف آبش اط

ــه توریســتی داده اســت. ــن منطق ای

lآبشــار نوژیــان، مرتفــع تریــن 
آبشــار لرســتان

ــو متــری جنــوب  ــز در 51 کیل ــان نی آبشــار نوژی
ــده  ــع ش ــی( واق ــاد )بخــش پاپ ــرم آب ــرقی خ ش
ــج  ــاج پن ــرض ت ــر و ع ــاع 95 مت ــت و دارای ارتف اس
متر اســت. ایــن آبشــار یکــی از زیبایی هــای طبیعت 
لرســتان اســت که هر ساله، بســیاری از گردشــگران و 

مســافران را بــه ســوی خــود جــذب مــی کنــد.
ــاف  ــوه ت ــاالی ک ــان ب ــی نوژی ــگاه جنگل گردش
قــرار دارد؛ در کــوه تــاف انــواع گیاهــان دارویــی 
ــه و  ــن منطق ــر ای ــت بک ــه طبیع ــد ک ــی روین م
همچنیــن وجــود آبشــار زیبــای نوژیــان آن را بــه 
محلــی زیبــا و دیدنــی بــدل کــرده اســت. در طول 
ــان  ــار نوژی ــی آبش ــل پرآب ــژه فص ــه وی ــال و ب س
بســیاری از مــردم بــرای تماشــای ایــن آبشــار زیبــا 
و همچنیــن بــرای جمــع آوری گیاهــان دارویــی به 
ایــن ناحیــه مــی رونــد و اوقــات فراغــت خــود را در 

آنجــا ســپری مــی کننــد.
ــق  ــان از طری ــای نوژی ــار زیب ــی آبش راه ارتباط
خــرم آبــاد بــه گردنــه نوژیــان اســت؛ جــاده 
ــوده و  ــه ایــن آبشــار جــاده آســفالته ب دسترســی ب
همچنیــن مــی تــوان از طریــق راه آهــن و بــا کمی 

ــت. ــا رف ــار زیب ــن آبش ــدار ای ــه دی ــاده روی ب پی

lآبشــار چــکان از عجایــب و شــگفتی 
هــای طبیعــت لرســتان

آبشــار چــکان در جنــوب غربــی شهرســتان 
ــر دره  ــرف ب ــات مش ــه ارتفاع ــودرز و در دامن الیگ
چــکان در فاصلــه 141 کیلومتری شهرســتان خرم 
آبــاد واقــع شــده اســت. ایــن آبشــار شــگفت انگیــز 
دارای ارتفــاع 30 متــر وعــرض تــاج چهــار متــر در 

دل طبیــعت بکر و بهشــتی لرســتان قــرار دارد.
ایــن آبشــار از درون غــاری مشــرف بر زمینهــای زراعی 
چــکان بیــرون می جهــد و »طول فــوران آن بــه ده ها 
متــر« می رســد. اطــراف آبشــار منطقــه ای وســیع با 
فضایــی مطلــوب و دل انگیــز اســت کــه در دو الــی 
ســه کیلومتــری آن امــام زاده ای به نام ابوعلــی )ع( 

واقــع شــده اســت.
آب ایــن آبشــار در اواخــر پاییــز بــه مرور خشــک 
ــروع فصــل  ــه ش ــای اولی ــود و در روز ه ــی ش م
بهــار مجــددا بــا همــان فــوران بــه بیــرون مــی 
جهــد، ایــن آبشــار یکــی از عجایــب و زیباییهای 
طبیعــت اســتان لرســتان محســوب مــی شــود. 
در کنــار ایــن آبشــار دل انگیــز پوشــش گیاهــی 
ــی،  ــک، گاب ــردو، زالزال ــد گ ــی همانن ودرختان

ــوط و... وجــود دارد. ــد، بل ــار، کیکــم، بی چن

ــگری ــده گردش پرون

تهیه شده در سرپرستی استان لرستان
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از شهر قدیمی بهشهر تا بهشت گمشده ایران

مازنــــــدران

مازنــدران در تاریــخ ریشــه دارد و باســتانی تریــن آثــار را در خــود جــای داده و کتابهــا از گذشــته هــای دور تــا امــروز بــر ایــن ادعــا صحــه مــی گذارنــد و البته یافتــه های باســتان شناســان و گنجینــه های مــوزه داران. رســم 
هــا و آییــن هــا نشســته بــر جامــه هــا، ظــرف هــا، رختهــا، پارچــه هــا، دیوارهــا، پنجــره هــا و خاصه گوشــه گوشــه ایــن پهنه ســبز زیبــا، دامــن گلــدار دماونــد که شــقایق هــا را بــه رخ می کشــد دیــو ســپید پــای دربندند 

و مــوزه هــا گردشــگران را بــه خــود مــی خوانند

ــران و  ــی ای ــهرهای قدیم ــی از ش ــهر یک بهش
ــوای  ــر آب و ه ــاوه ب ــه ع ــت ک ــدران اس مازن
ــادر  ــد م ــی اش، محــل تول منحصــر بفــرد و عال
شــاه عبــاس صفــوی بــود و ایــن شــاه بــه خاطر 
ــوزه  ــت، م ــه آن داش ــی ب ــه خاص ــادرش توج م
عبــاس آبــادش در دل طبیعــت و مــوزه باســتانی 
ــه  ــوزه ای ک ــت؛ م ــروف اس ــه آن مع ــر تپ گوه
ســابقه مهمتریــن و بزرگتریــن اماکــن آغاز شــهر 
ــه ده  نشــینی را در ایــن نقطــه از حاشــیه خــزر ب

هــزار ســال پیــش مــی رســاند.
مجموعــه ای از مصنوعــات ســنگی، گلــی و 
ــه  ــاوت در گوهرتپ ــری متف ــا کارب ــتخوانی ب اس
ســردوک،  دوک،  اســت.  شــده  گــردآوری 
دســتاس، هــاون هــای ســنگی، پاشــنه در، 
ــواع تیغه هــای ســنگی، ابزارهــای اســتخوانی،  ان
ســنگ ســاب و انــواع مهره هــای ســنگی، گلــی 
و اســتخوانی جــزو مکشــوفات گورســتان گوهــر 
تپــه اســت، دسترســی بــه ایــن گورســتان دیدنی 
و تمامــل برانگیــز آســان اســت؛ در حاشــیه جاده.
از بهشــهر و ســاری کــه بــه ســمت غــرب 
ــوی روی  ــت جل ــوزه هاس ــد م ــدران بروی مازن
گردشــگران بــرای انتخــاب، تــا دیــداری از مردم 
ــازه  ــان ت ــته هایش ــه و داش ــن خط ــرم ای خونگ
کنیــد. از مــوزه مــردم شناســی بابــل کــه عبــور 
کنیــد، آمــل کــه از آن بــه عنــوان یکــی از کهــن 
تریــن شــهرهای شــمالی کشــور یــاد مــی شــود، 
ــرای فرهنــگ دوســتان در  ــخ ب ــوزه تاری یــک م

ــه دارد. چنت
قدمــت برخــی از اشــیاء در ایــن مــوزه بــه هــزاره 
ســوم قبــل از میــاد مســیح مــی رســد و انــواع 
ــتان  ــی اس ــناد تاریخ ــی و اس ــردم شناس ــار م آث
ــن  ــی تری ــد. قدیم ــی نمایان ــوزه رخ م ــن م در ای
ــوزه  ــی م ــناد تاریخ ــای اس ــته ه ــت نوش دس

ــرار دارد،  ــن شــهر ق ــه ای ــاختمان مالی ــه در س ک
ــال 1286  ــل در س ــا در آم ــامی علم ــورت اس ص

ــت. ــری اس ــری قم هج
ــه  ــا ک ــکه ه ــود س ــل از وج ــی آم ــوزه تاریخ م
ــن،  ــوم که ــط، آداب و رس ــوری از خ ــخ مص تاری
آرایــش صــورت و نوع پوشــش شــاهان را نشــان 
مــی دهــد، بهــره بــرده و ســکه هــای مربــوط به 
دوره هــای هخامنشــی، اســکندر، ســلوکیان، 
اشــکانیان، ساســانیان و دوره هــای اســامی 
ــد  ــت. بازدی ــای داده اس ــود ج ــار را در خ ــا قاج ت
ــوروزی از  ــای مســافران ن ــن روزه ــداد ای ــر تع پ
ــودن آن حکایــت  ــی ب مــوزه هــای آمــل از دیدن
ــر  ــت بک ــه از طبیع ــه ک ــدران همانگون دارد. مازن
ــی  ــوزه های ــت از م ــب نیس ــی نصی ــتایی ب روس
ــرده  ــره ب ــز به ــتایی نی ــیاق روس ــبک و س در س

ــت. اس

lکمــال الملــک این روســتا را نقاشــی 
کرده اســت

گردشــگران بــه ســمت غــرب و جــاده کنــدوان 
کــه مــی راننــد روســتایی مشــهور چشــم نــوازی 
مــی کنــد، سرســبزی و رســوم قدیمــی و تاریخی 
ــدم زدن  ــت. ق ــرده اس ــر ک ــن، آن را پرآوازه ت که
در کوچه هــای باریــک، روی ســنگفرش ها و 
کنــار دیوارهــای کاهگلــی و پنجره هــای چوبــی 
کندلــوس، در دل انبــوه درختانــی کــه ارتفاعــات 
را یکپارچــه ســبز کرده انــد، خاطــره ای دلنشــین 

خواهــد ســاخت.
ــراه  ــه هم ــه ب ــفری ک ــک« در س ــال المل »کم
ــت،  ــتا داش ــن روس ــه ای ــاه ب ــن ش ــر الدی ناص
تابلویــی از ایــن دهکــده نقاشــی کــرد کــه اکنون 
در«کاخ مــوزه صاحبقرانیــه« قــرار دارد.  کندلوس 
4 هــزار ســاله بــا مدیریــت یکــی از اهالــی خاق 

ــه  ــواع نمون اش صاحــب مــوزه ای اســت کــه ان
ــای ازدواج،  ــه ه ــث، ابطــال ســحر، قبال خــط ثل
نقاشــی هــای مربــوط بــه قــرن11 در دهلــی نو، 
ــدول  ــره ای، ج ــای نق ــکه ه ــای از س ــه ه نمون
ــه ســال1283، شــجره  ــق ب ــم نجــوم متعل تقوی
نامــه هــای ایــل قاجــار و نســخه ای عقــد نامــه 
ــته  ــش گذاش ــرض نمای ــه مع ــرح را ب ــاه و ف ش
ــش  ــق پخ ــه از طری ــر غرف ــیاء ه ــت و اش اس
صــدای ضبــط شــده بــه بازدیدکننــدگان معرفی 

مــی شــود.

lبهشت گمشده ایران
کاردشــت بــه بهشــت گمشــده ایــران معــروف 
طبیعــی  زیبایی هــای  دلیــل  بــه  و  اســت 
بســیار  تاریخــی بی نظیــر و آب وهــوای  و 
ــوان  ــه عن ــز ب ــی کار نی ــه تاریخ ــوع و تپ مطب
گنجینــه ارزشــمند ســاالنه پذیــرای صدهــا هزار 

ــت.  ــی اس ــی و خارج ــگر داخل گردش

برای رسیدن به 
کالردشت اگر از 

پایتخت ایران به سمت 
مازندران حرکت کنیم 

پس از طی 1۸۰ کیلومتر 
بعد از شهر مرزن آباد 
چالوس به شهرستانی 
خواهید رسید که از 
آن به عنوان بهشت 

اکوتوریسم ایران یاد 
می کنند|

lنقاشــی رنگارنــگ و چشــم آرا از 
معمــاری باشــکوه ایرانــی در بــاغ 

ــاد ــاس آب عب
مــه را با بــاران ریــز بهــاری در ســکوت دل انگیز 
یــک جنــگل تاریخــی تصــور و صــدای پرندگان 
را هــم بــه آن اضافــه کنیــد، از بلنــدای اســتخری 
بــزرگ، زیبــا و فــوق العــاده کــه بــه چشــمه ای 
شــباهت دارد، اینهــا را انســانهایی در دل جنــگل 
ــا  ــد ب ــاخته ان ــهر س ــی بهش ــل هیرکان ــی بدی ب

معمــاری کــه بایــد ببینیــد تــا بــاور کنیــد.
ایــن بــاغ کــه در یونســکو هــم بــه ثبــت جهانــی 
رســیده اســت را شــاه عبــاس صفــوی در زادگاه 
ــی را در  ــاده جنگل ــرد. ج ــرف بناک ــادرش، اش م
ــور از  ــس از عب ــم، پ ــوروزی پیمودی ــگاه ن صبح
ــیار  ــا، بس ــی زیب ــگ، تابلوی ــره تن ــم دای ــد نی چن
زیبــا، وســیع و رنــگ رنــگ جلــوی چشــمانمان 
نمایــان شــد، میان هــوای مــه آلــود، اول شــیفته 
طبیعــت شــدیم، بعــد آرام آرام بــرج هــا به چشــم 

ــا آجــر فــرش هــای صفــوی. ــر پ آمــد و زی
ــد  ــوش و هنرمن ــار باه ــم معم ــت دارم بدان دوس
دوره صفــوی چگونــه ابتــکار بــاغ ایرانی کــه اول 
ــار در کویــر زاده شــد را در شــمال پیــاده کــرد،  ب

اینگونــه چشــم آرا.

lباغی آباد در 9 کیلومتری بهشهر
مجموعــه باغ هــای عبــاس آبــاد در 9 کیلومتــری 
ــه رشــته کوه هــای  شهرســتان بهشــهر، در دامن
انبــوه قــرار  الــبرز و میــان جنگل هــای 
چشــم نــوازی مــی کنــد. ایــن مجموعــه 
ــا  ــد ی ــه س ــزن و دریاچ ــمه، مخ ــامل چش ش
ــاد؛  ــه قــول مدیــر پایــگاه پژوهشــی عباس آب ب
»اســتخر«، گل بــاغ، کاخ، حمــام، آســیاب آبــی 

ــت.  ــری اس ــرج آج و دو ب

ــگری ــده گردش پرون
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ــاس اول  ــاه عب ــتور ش ــه دس ــه ب ــن مجموع ای
صفــوی در ســال 1020 ه. ق در محلــی کــه 
ــون  ــد و اکن ــاخته ش ــت، س ــام داش ــوران ن خرگ
ــمار  ــران به ش ــری ای ــر کوی ــاغ غی ــن ب مهم تری
ــار  ــه 600 هکت ــک ب ــعت آن نزدی ــد. وس می آی

ــت. اس
مترمکعــب  هــزار  مجموعــه، 600  اســتخر 
جــوی  و  اســت  مخزنــی  دارد،   گنجایــش 
ــای  ــه ه ــی سرچشــمه آن اســت. آب از لول زمین
زیرزمینــی و ســفالی مســیر را طــی مــی کنــد و 
بــه اســتخر پــرو پیمــان مــی رســد. اســتخر 10 
هکتــار وســعت دارد و عمــارت مرکــز آن، در 
زمــان آبگیــری بــا ارتفاعــی حــدود 18 متــر بــه 
ــا  ــراه ب ــقف آن هم ــط س ــی رود و فق ــر آب م زی

درختچه هایــی نمایــان اســت.
کارشناســان معتقدنــد؛ ممکــن اســت اول این بنا 
جهت مقــاوم ســازی اســتخر احداث شــده باشــد 
و مجــددا بــا توجــه بــه آبگیــری اســتخر بــه آن 
ــری  ــرای کارب ــند. ب ــی داده باش ــری تفریح کارب
تفریحــی عمــارت داخــل اســتخر، دسترســی بــه 
آن از طریــق پــل چوبــی اســکله ماننــدی کــه در 
جهــت شــمال بنــا ایجــاد نمــوده بودنــد، امــکان 
پذیــر بــود. و کــم و کان اکنــون نیــز ایــن امــکان 
فراهــم اســت. اگرچــه در آن روز نــوروزی ســپید 
ــم  ــه بودی ــاد رفت ــاس آب ــدار عب ــه دی ــا ب ــه م ک
ــود و خاطــره  ــان آب پنهــان شــده ب عمــارت می
آن نــوروزی کــه ســفره هفــت ســین را روی آن 

چیــده بودنــد برایــم دوبــاره جــان نگرفــت.
ــق آن  ــار و عم ــدود 10 هکت ــتخر ح ــعت اس وس
ــه  ــتخر ب ــن اس ــت. ای ــر اس ــه ده مت ــک ب نزدی
دلیــل دسترســی مناســب ســواره، محوطــه 
ــوای  ــیرینی، آب و ه ــتانی، ش ــار باس ــراق، آث ات
ــراوان دارد. ــتی ف ــای توریس ــب، قابلیت ه مناس

ــاری  ــا معم ــاد ب ــاس آب ــام عب lحم
ــنتی س

حمــام عباس آبــاد معمــاری و سیســتم آبرســانی 
جالبــی دارد؛ هــر حــوض در فضــای گرمخانــه و 
ســربینه در ایــن حمــام تاریخی دارای دو سیســتم 

آبرســانی آب ســرد و آب گــرم بــوده اســت.

lباغ عباس آباد
بــرج  دو  عباس آبــاد،  تاریخــی  محوطــه  در 
آجــری بــه قطــر7 متــر و بــه ارتفــاع 14 متــر از 
دوران صفویــه بــه یــادگار مانــده اســت. مصالــح 
ــت.  ــر اس ــاروج و آج ــاط س ــازه، م ــده س عم
ــر  ــه ب ــرج ک ــای ب ــاختار دو بن ــه س ــه ب ــا توج ب
روی محــور آبرســانی قــرار دارنــد، اینگونــه مــی 
ــی  ــاً نگهبان ــرد صرف ــا عملک ــه برجه ــد ک گوین
نداشــته و بــا توجــه بــه اختــاف ارتفــاع محوطه 
ــاغ، دو بــرج در واقــع بــرای  ــه ب گلبــاغ نســبت ب
ــات قوچــی شــکل ســیاالت،  ــری از ضرب جلوگی
توســط مهندســین دوره صفویــه مــد نظــر قــرار 

گرفته انــد.
آســیاب آبــی، یکــی دیگــر از آثــار ایــن مجموعه 
اســت، اگــر طبیعــت بکــر و کمتر دســت خــورده 
ــگاه متعصــب مجموعــه،  ــر پای ــه مــدد مدی آن ب
از دیدنــش غافلتــان نکنــد، بــه فاصلــه تقریبــی 
1/5 کیلومتــری جنــوب بــاغ میــان دو رود پــر آب 
احــداث شــده اســت،  آجرهــای بــه کار رفتــه در 
ــوده و  ــاد 5×26×26 ســانتی متر ب ــه ابع آســیاب ب
راه دسترســی بــه آســیاب از طریــق یــک جــاده 

ــر اســت.   ــرش امکان پذی ســنگ ف

نحــوه کارکــرد بنــای فــوق بدیــن طریــق اســت 
ــه ســمت  ــال سرپوشــیده ب ــق کان ــه آب از طری ک
ــت  ــر هدای ــه طــول 100 مت ــال روباز آجــری ب کان
شــده، ســپس بــا یــک شــیب تقریبــاً مناســب بــه 
ســمت چرخ آســیاب حرکت کــرده و ســبب به حرکت 
در آمــدن پره هــای چرخ می  شــده اســت. مهندســین 
دوره صفــوی بــا احــداث آســیاب آبــی در محــل مورد 
نظــر، از انرژی آب بیشــترین بهــره را بــرای به حرکت 

ــد. ــیاب برده ان ــای آس در آوردن چرخه

عبــاس آبــاد بــر خــاف بــاغ هــای ایرانــی ســرو 
نــدارد. در دوره صفویــه ســاخت اولیــن و آخریــن 
ــاغ« در بهشــهر انجــام شــد. شــرایط  ــاغ در ب »ب
ــاس  ــاغ عب ــی اقتضــا مــی کــرد کــه ب توپوگراف
آبــاد رو بــه قبلــه ســاخته شــود و طلــوع و غــروب 
خورشــید تماشــایی تــر از همیشــه باشــد. خلــق 
ــی  ــاس زیبای ــه براس ــن مجموع ــاری ای و معم

تنظیــم شــده اســت.
اولیــن کلنــگ حفاری هــای باســتان شناســی در 
ســال 1379 در ایــن منطقــه بــه زمیــن زده شــد. 
امــا اینجــا کمتــر از یافتــه هــای باســتانی خبری 
ــگاه پژوهشــی  ــر پای ــود. موســوی نســب، مدی ب
ــد اســت؛ در دوره  ــاس آبادمعتق ــاغ تاریخــی عب ب
قاجــار مصالــح ایــن مجموعه توســط روســتاییان 
همجــوار بــرای ســاخت و ســاز منتقــل و ســایت 

تاحــدودی تخریــب شــد.

lوجــود 2500 اثــر تاریخــی و طبیعی 
در مازنــدران

در حــوزه تاریخــی دو هــزار و 500 اثــر تاریخــی 
شناســایی کــه از ایــن تعــداد 675 اثــر ثبــت، در 
ــر کــه از ایــن تعــداد  ــر معنــوی 100 اث حــوزه اث
45 اثــر ثبــت و در حــوزه طبیعــی 120 اثــر کــه از 
ایــن تعــداد 11 اثــر ثبــت شــده اســت. خانــه مینا 
ــه ننــه  ــو، خان ــه نیمــا پــدر شــعر ن و پلنــگ، خان
مکرمــه نقــاش و خانــه هــای تاریخــی مازنــدران 
از جملــه جاذبــه هــا و نمادهــای فرهنگــی 

ــی از  ــر روی درب برخ ــه ب ــتند ک ــدران هس مازن
آن قفــل خــورده، برخــی حــال ناخوشــی دارنــد و 
برخــی دیگــر بــه دلیــل معرفــی نشــدن، مهجور 

مانــده انــد.
ــال  ــه دو س ــگ ک ــا و پلن ــه مین ــت خان سرنوش
قبــل بفــروش رفتــه اســت نامعلــوم اســت، درب 
خانــه ننــه مکرمــه همیشــه بــه روی دوســتداران 
فرهنــگ بــاز نیســت و برخــی خانــه هــای 
ــا  ــد ام ــی ندارن ــز روزگار خوب تاریخــی ســاری نی

خانــه نیمــا یوشــیج نیــز بــه دلیــل صعــب العبــور 
بــودن و بــرودت هــوا در روزهــای نــوروزی 

ــدارد. ــی ن ــگران چندان گردش
بــی بــی مکرمــه را دیگــر همــه نقاشــان 
جهــان مــی شناســند، بانــوی بــی ســوادی 
ــارش  ــه هــم زد و آث ــه ســبکهای نقاشــی را ب ک
از گالــری ســیحون و مــوزه هــای معــروف 
جهــان ســردرآورد. نقاشــی های مکرمــه قنبــری 
ــا  ــه » موجــب شــد ت ــه مکرم ــه » نن ــروف ب مع
بــه عنــوان بانــوی نمونــه نقــاش در ســال 2001 
توســط دوازدهمیــن کنفرانــس ایران شناســی در 

ــود. ــی ش ــوئد، معرف ــی س ــگاه دولت دانش
مکرمــه قنبــری، زن روســتایی ســاکن روســتای 
دریکنــده در اســتان مازنــدران اســت کــه در 
ــرده و  ــی ک ــه نقاش ــروع ب ــالگی ش ــن 64 س س
ــه و  ــی یافت ــهرتی جهان ــارش ش ــج آث ــه تدری ب
ــا  ــددی از نقاشــی های او برپ نمایشــگاه های متع

ــده اند. ش
وی کــه از ســن 10ســالگی شــروع بــه کار کــرده 
ــا  ــود ت ــی پیم ــرازی را م ــیب و ف ــر ش و روزگار پ
ســن 67 ســالگی تصمیمــی بــرای نقاشــی 
کــردن نداشــت و در طــول ایــن ســال هــا 9 بچه 
تربیــت کــرده و بــه عنــوان خیــاط، طبیــب محل 
و... بــه فعالیــت مــی پرداخــت، تــا زمانــی کــه بر 
ــی وی  ــور و جوشــش درون ــه ش ــک حادث ــر ی اث

نمــود بیرونــی یافــت.
هم اکنــون بیــش از 30 درصــد آثــار مکرمــه 

قنبــری بــه فــروش رســیده و در موزه هــای 
ــان  ــود و کارشناس ــداری می ش ــا نگه ــر دنی معتب
ــای  ــی ه ــا نقاش ــری را ب ــار قنب ــا آث ــر اروپ هن
شــاگال مقایســه مــی کننــد.  آثــار مکرمــه 
قنبــری بــا نقاشــی مــارک شــاگال، نقــاش 
فرانســوی- روســی، مقایســه شــده اند و پــس از 
مــرگ او، خانــه اش بــا دیوارهــای تمامــاً نقاشــی 
شــده، بــه مــوزه ای در روســتای دریکنــده تبدیــل 

ــت.  ــده اس ش
 اینکــه آثــار ننــه مکرمــه چگونــه بــه یکبــاره از 
ــای  ــس در گالری ه ــیحون و از آن پ ــری س گال
ــه  ــی دارد، وی ک ــر در آورد، راز عجیب ــان س جه
از 10 ســالگی شــروع بــه کار کــرد و روزگاری پــر 
فــراز و نشــیبی را پیمــوده بــود  و تــا 67 ســالگی 
تصمیمــی بــرای نقاشــی کــردن نداشــت، در اثــر 
یــک حادثــه، شــور و جوشــش درونــی وی نمــود 

بیرونــی یافــت.
مکرمــه قنبــری، گاوی داشــت کــه بــرای چــرای 
ــی راه  ــافت طوالن ــه مس ــود روزان ــور ب آن مجب
بپیمایــد، پــس از مدتــی بیمــار شــد و فرزندانــش 
ــدون  ــد ب ــامتی مــادر بودن کــه نگــران س
ــوان  ــه فــروش حی ــدام ب ــی وی، اق اطــاع قبل
ــد، پــس از آن، مکرمــه بســیار غمگیــن  کردن
شــد و بــرای غلبــه بــر احساســاتش بــه 

ــرد. ــاه ب ــی پن نقاش
ــش  ــا پی ــود ت ــاله ب ــه 67 س ــان روز ک از هم
از مــرگ، بــه شــکل خســتگی ناپذیــری 
نقاشــی می کــرد و اکنــون تمــام خانــه اش 
ــدام  ــر ک ــه ه ــت ک ــی هایی اس ــو از نقاش ممل
کتاب هایــی  از  مختلــف  داســتانهای  راوی 
چــون، قــرآن مجیــد، شــاهنامه فردوســی، 
لیلــی و مجنــون، فرهــاد و  منظومه هــای 
شــیرین، امیــر و گوهــر و زندگــی خــود نقــاش 
ــردم،  ــن م ــت، در بی ــر را در طبیع ــت. او هن اس
در کوه هــا و صحراهــا، در بیــن رنگ هــای 
ــز در درون  ــش و نی ــیده از نیاکان ــه ارث رس ب
ــاری  ــه ج ــر روی صفح ــد و ب ــی دی ــود، م خ

ــرد. ــی ک م

lجایــی کــه پلنــگ هــم عاشــق مــی 
شــود

در دل دامنــه هــای کجــور و در روســتای بــه نــام 
ــی  ــم م ــه چش ــی ب ــه ای کاهگ ــوس، خان کندل
ــده گاه »  ــدان دور، وع ــه چن ــه روزگار ن ــورد ک خ
مینــا و پلنــگ » بــوده اســت.  بــرای رســیدن بــه 
ــیر 70  ــد مس ــوس بای ــی کندل ــتایی ییاق روس
ــه بخــش  ــوب شــرقی نوشــهر ب ــری جن کیلومت
کجــور را پیمــود و در 50 کیلومتــری ایــن مســیر 
ــا عبــور  ــه ســمت راســت تغییــر مســیر داد و ب ب

ــگری ــده گردش پرون
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ــوس،  ــه کندل ــر ب ــی دیگ ــتاهای تاریخ از روس
ــید. ــدران رس ــت مازن بهش

در دل روســتای کوهســتانی و نمونه گردشــگری 
ــا ارزش تاریخــی،  ــت ب ــه دارای باف ــوس ک کندل
نمونــه هــای زیــادی از بناهــای تاریخــی و 
ــاله  ــر س ــه ه ــت ک ــوان یاف ــی ت ــگری م گردش
گردشــگران زیــادی از داخــل و خــارج کشــور بــه 

ــد.  ــی کنن آن ســفر م
از پــر رمــز و رازتریــن بناهــای قدیمــی کندلــوس 
ــاری ســنتی  ــا معم ــی ب ــه کاهگل ــک خان ــه ی ک
اســت مــی تــوان بــه خانــه مینــا و پلنــگ اشــاره 
کــرد کــه هنــوز، داســتانش، الالیــی مادربزرگهــا 
ــال  ــران خردس ــران و پس ــرای دخت ــادران ب و م

کجــوری اســت.
افســانه مینــا و پلنــگ از آنجــا ریشــه مــی گیــرد 
ــر کندلوســی  ــا دخت ــگ شــیفته آواز مین ــه پلن ک
ــی  ــش آواز م ــب در اتاق ــر ش ــه ه ــود ک ــی ش م
خوانــد.  ایــن آغــاز قصــه ای عاشــقانه و واقعــی 
ــب  ــت و هرش ــی اس ــانه و زیبای ــم افس ــا طع ب
پلنــگ بــا گــذر از کوهســتانها و جنــگل خــود را 
بــه حاشــیه پنجــره خانــه مــی رســاند و بــه آواز 

ــی داد. ــوش م ــرک گ دخت
ســرانجام شــبی پلنــگ بــر اثــر گلولــه مردمــان 
ــا تنــی زخمــی راه جنــگل را در میــان  دهکــده ب
ــا  زمســتان ســرد و برفــی طــی مــی کنــد و مین
ــه ســیاهی  ــه هــوای یافتنــش شــب هنــگام ب ب
ــد، در آن شــب  ــی زن ــرما م ــوز و س ــگل و س جن
ــه و  ــا دلــش مــی خواســت دردناکتریــن تران مین

ــد. آوازش را بخوان
شــبی ســرد و تاریــک، مینــا آواز خوانــان پــا بــه 
جنــگل مــه گرفتــه گذاشــت و بــرای همیشــه در 
ــگل گــم شــد و هیچــگاه دیگــر  ــر جن چشــم ت
خبــری از آمــدن مینا و پلنــگ در فضــای  دهکده 
ــد  ــدود ص ــگ در ح ــا و پلن ــه مین ــد. قص نپیچی
ــا 1285  ــالهای  1275 ت ــان س ــش می ــال پی س
ــه  ــدران ب ــی مازن ــتاهای ییاق ــی از روس در یک
نــام کندلــوس در کوهســتانهای نوشــهر  در 
میــان جنگلهــای انبوه و دســت نخــورده آن زمان 
ــی  ــان ب ــاید در جه ــه ش ــدد ک ــی پیون ــوع م بوق

نظیــر بــوده اســت.
قصــه هــای فــراوان و اشــعار دلنشــین زیــادی از 
قصــه مینــا و پلنــگ ســالها پــس از مرگ ایــن دو 
نقــل شــده و ســرانجام ناتمــام ایــن قصــه، ذائقــه 
ــه  ــور را ب ــار کج ــان دی ــردان و زن ــیاری از م بس
ســرایش وا داشــت؛ قصــه هایــی کــه هنــوز بــر 
لبــان اهالــی ایــن مــرز و بــوم زمزمــه مــی شــود. 
ــوس 70  ــرزن هــای کندول ــوز پیرمردهــا و پی هن
تــا 80 ســال بــا چشــمانی اشــک آلــود از ایــن دو 

تعریــف مــی کردنــد.
ــا و  ــای مین ــه ه ــه قص ــان آن هم ــاال از می ح
ــوس  ــده کندل ــه ای در دهک ــا خان ــگ، تنه پلن
بــر جــا مانــده کــه پذیــرای گردشــگران داخلــی 
ــزار  ــش از 150 ه ــاالنه بی ــی اســت و س و خارج
ــد. بســیاری از  ــی کنن ــفر م ــه آن س گردشــگر ب
ــه  ــی خان ــای فرهنگ ــی ه ــگران، ویژگ پژوهش
ــوان نمــاد فرهنگــی ایــن  ــه عن ــا و پلنــگ ب مین

ــی رود . ــمار م ــور بش کش
از دیگــر خانــه هــای افســانه ای مازنــدران 
ــه هــای تاریخــی آن اشــاره  ــه خان ــوان ب مــی ت
کــرد و خانــه هــای تاریخــی کلبــادی، رمدانــی، 
فاضلــی، ناظــری هــا، ســردار جلیــل و ســرهنگ 
خــان واقــع در بافــت تاریخــی قدیمــی ســاری در 

ــد.   ــی ثبــت شــده ان ــراث مل فهرســت می

ــذاب و  ــرا، ج ــی گی ــاری از طبیعت ــتان س شهرس
بســیار ارزشــمند برخــوردار بــوده و همــواره مــورد 
نظــر حــکام محلــی قرار داشــته اســت بــه همین 
ــار  ــا و کاخ هــای قدیمــی در کن لحــاظ عمارت ه
طبیعــت جــذاب، مهــم تریــن دیدنــی هــای ایــن 

ــد. ــکیل می دهن ــه را تش منطق
25 خانــه تاریخــی در ســاری ارزش ثبــت 
ســازمان میــراث را دارنــد و تعــدادی از ایــن 
ــدادی دیگــر هــم  ــت شــده و تع ــا مرم ــه ه خان
شناســایی شــده ولــی تاکنــون بــه ثبــت نرســیده 

ــت. اس

ــعر و  ــای ش ــه ه ــا نغم ــه ای ب lخان
شــاعری

در یــوش مازنــدران خانــه ای قدیمــی قــرار دارد 
ــد و  ــی تپ ــاعری در آن م ــعر و ش ــض ش ــه نب ک
زادگاه پدرنــو ایــران اســت. اینجــا یــوش اســت، 
دهکــده ای کــه بــه یمــن نیمــا آوازه ای جهانــی 
یافتــه امــا، حتــی اقامتــگاه و مهمانســرایی 
ــی در  ــا، دم ــان نیم ــا مهمان ــدارد ت ــک ن کوچ
ــه  ــد. خان ــه در کنن آن بیاســایند و خســتگی راه ب
ــوزه  ــه م ــون ب ــا اکن ــای نیم ــریولی و رویاه س
ــد. ــی خوان ــرا م ــش را ف ــل شــده و مهمانان تبدی

lموزه نیما 
ــا دو راه  ــه نیم ــوش و خان ــه ی ــیدن ب ــرای رس ب
پیــش رو داری، یــا بایــد راه هــراز را انتخــاب کنی 
و نرســیده بــه آمــل، راهــی در ســمت چــپ جاده 
ــا  ــه ب ــاده ای ک ــان ج ــری. هم ــش بگی را در پی
رســتوران نیمــا و تصویــر شــاعر آغــاز می شــود. 
تابلویــی  رســتوران،  ایــن  جــز  گرچــه 
ــر  ــده ب ــوش و بل ــام ی ــه ن ــت ک ــم هس ه
چالــوس  جــاده  یــا  بســته؛  نقــش  آن 
را انتخــاب کنــی و پــس از گذشــتن از 
بــروی  سیاه بیشــه  بــه  کنــدوان  تونــل 
ســتراحت کنــی و بــا رســیدن بــه  و ا
ای  ده  جــا ســمت  بــه  زنگولــه،  پــل 
بلویــی ســبز رنــگ بــر  بــروی کــه تا
ــه  ا ب ــا ر ــو م بل ــن تا ی ــت. ا س ــر آن ا س
یبــای یــوش  نــه نیمــا و روســتای ز خا

می کنــد. یــی  هنما ا ر
ــواری  ــدان دش ــا، کار چن ــه نیم ــه خان ــیدن ب رس
ــو  ــه ت ــه را ب ــی، راه خان ــه بپرس ــت. از هرک نیس
نشــان می دهــد و بــه گفتــه نیمــا »مانــده اســم 
از عمــارت پــدرم/ طــرف یــورد شــمالی اش: 
تــاالر/ طــرف یــورد جنوبــی اش: ســردر/ طــرف 
ــرایی  ــروز طویله س ــرا...« ام ــرون آن: طویله س بی
ــی  ــا باق ــاالر و ســردر پابرج ــا ت ــده ام ــی نمان باق

مانده انــد.
ــا برخــی  ــل شــده ت ــوزه تبدی ــه م ــا ب ــه  نیم خان
عکس هــا و وســایل شــخصی پــدر شــعر 
ــک  ــد. عین ــای ده ــود ج ــی را در خ ــوی فارس ن
ــوز...  ــراغ و پیه س ــش و چ ــاس و کف ــم و لب و قل
در خانــه می گــردی و روزهایــی را در ذهــن 
مجســم می کنــی کــه نیمــا و بــرادرش الدبــن و 
ــاال می رفتنــد  خواهــرش بهجــت از در و دیــوار ب
خانــه  فضــای  در  کودکانه شــان  فریــاد  و 

. می پیچیــد
ــران را  ــی ای ــه تاریخ ــن تیپ lنادرتری

ــد ببنی
تپــه تاریخــی کار از جملــه جاذبــه هــای 
باســتانی و تاریخــی کاردشــت اســت و باتوجــه 
بــه ســابقه دیرینــه ای کــه دارد یکــی از نــادر تپه 
ــاالی  هــای تاریخــی اســت کــه در ارتفاعــات ب
ــرار دارد. ــای آزاد ق ــطح دری ــری از س 1200 مت

ــر روی  ــه ب ــام گرفت ــات انج ــها و مطالع کاوش
ــه  ــه تاریخــی نشــان مــی دهــد کــه تپ ــن تپ ای
ــاارزش تریــن محوطــه باســتانی  کار یکــی از ب
ــرار دارد و افــق  ــدران ق اســت کــه درغــرب مازن
ــش روی باســتان شناســانی  هــای مهمــی را پی
کــه بــه مطالعــه شــمال ایــران و حــوزه دریــای 

ــود. ــد، خواهدگش ــزر عاقمندن خ
ــیع  ــت وس ــه در دش ــتانی ک ــه باس ــن تپ ای
ــی  ــی از ویژگ ــت، یک ــع اس ــت واق کاردش
ــت  ــتانی اس ــه باس ــن محوط ــم ای ــای مه ه
کشــور  در  ای  محوطــه  کمتــر  در  کــه 
مــی تــوان نمونــه آن را یافــت، تــداوم و 
ــب  پیوســتگی اســتقرار انســان در طــول قری
ــه 6 هــزار ســال اســت کــه در آن زندگــی  ب

ــد. ــرده ان ــی ک م

هــای  نمونــه  روی  بــر  آزمایشــات  نتایــج 
ــه  ــده از الی ــت آم ــه دس ــال ب ــتخوان و ذغ اس
هــای تحتانــی تپــه کار توســط دانشــگاه 
ــل  ــه اوای ــخ آن را ب ــتان، تاری ــفورد انگلس آکس
ــی  ــاد مســیح یعن ــش از می ــارم پی هــزاره چه
6 هــزار ســال قبــل مربــوط مــی دانــد و 
مطالعــات ایــن الیــه نــگاری نشــان داده اســت 
ــی کــه  ــن محوطــه از زمان کــه ســکونت در ای
ــد  ــده ان نخســتین ســاکنان در آن ســکنی گزی
بــدون انقطــاع ادامــه داشــته اســت و ایــن امــر 
ــی  ــاعد طبیع ــرایط مس ــر ش ــنی ب ــواه روش گ

ــت. ــه اس ــن منطق ای

lروســتای نمونــه گردشــگری در 
کاردشــت

ایــن تپــه باســتانی در همــه ایــام میزبــان 
مســافران و باســتان شناســان اســت و در نــوروز 
ــد.  ــی زن ــد م ــگران لبخن ــه روی گردش ــز ب نی
بــا  تپــه کار، کاردشــت  بــر  عــاوه 
داشــتن روســتایی ییاقــی و پرجاذبــه، 
ــم  ــرای اکوتوریس ــتی ب ــوان بهش ــه عن ب
و طبیعــت گــردی تبدیــل شــده اســت 
دهکــده  از  طویــدره«   « روســای  و 
کــه  اســت  مازنــدران  ییاقــی  هــای 
ــگل  ــای جن ــه ه ــی در دامن ــد نگین همانن
هــر  و  درخشــد  مــی  خــزری  هــای 
ولیــن تابــش  صبحگاهــان، آفتــاب بــا ا
ــایر  ــر از س ــش ت ــورش، پی ــو ن ــا و تال ه

جاهــا، بــه آن ســام مــی دهــد.
ــه  ــه تازگــی ب ــه ب ــدره ک ــای طوی  روســتای زیب
ــده  ــگری برگزی ــه گردش ــتای نمون ــوان روس عن
ــه شــمار  ــع شهرســتان کاردشــت ب شــد از تواب
مــی رود که بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایــی اش،  
اولیــن تابشــهای نــور خورشــید بــر آن مــی تابــد.

ایــن دهکــده ییاقــی و سرســبز از مناطــق زیبــا 
ــه  ــه ب ــدران اســت ک ــوای مازن وخــوش آب و ه
دلیــل قــرار گرفتــن در دامنــه جنــگل و همجنین 
در مســیر راه ارتباطــی ارتفاعــات مازیچــال مانند 

نگینــی بــر بلنــدای ایــن دیــار مــی درخشــد.

ــگری ــده گردش پرون

تهیه شده در سرپرستی استان مازندران
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جزیره هرمز شهر عجایب ۷۰ رنگ

هرمزگـــــــان

هرمــز، جزیــره ای بــه مســاحت 42 کیلومترمربــع در ورودی خلیــج فــارس و در 8 کیلومتــری بنــدر عبــاس واقع شــده. بــه دلیل موقعیــت جغرافیایــی و نزدیکی بــه تنگه هرمــز از لحــاظ بازرگانــی و راهبردی اهمیــت زیادی 
دارد. فاصلــه ایــن جزیــره از جزیــره قشــم بــا قایــق تنــدرو و در حالــت طبیعــی آب و هوایــی حــدود 30 دقیقــه اســت.اما فاصلــه  بنــدر عبــاس تــا هرمــز بیشــتر از 30 دقیقــه اســت. در روزگار قدیــم ایــن جزیره محــل ارتباط 
تجــار شــرقی و اروپایــی و آفریقایــی بــوده اســت، ســال 1272 میــادی مارکوپولــو در راه ســفر بــه چیــن از هرمــز دیــدن کــرد، او هرمــز را در نزدیکــی شــهر آباد مینــاب توصیف مــی کند و مــی نویســد: بازرگانــان هندی با 

کشــتیهای پــر از ادویــه، ســنگهای قیمتــی، مرواریــد، لباســهای ابریشــمی، طــا و عــاج فیــل و دیگــر کاالها بــه هرمز مــی آینــد و کاالهــای خــود را بــه بازرگانــان در هرمــز عرضه مــی کردند.

ــه  ــروف ب ــی مع ــی بیشــتر چوبهای تجــار آفریقای
ــد  ــی آوردن ــه م ــن منطق ــه ای ــدل را ب چــوب چن
ــرای  ــا ب ــن چوبه ــی از ای ــوردان جنوب ــه دریان ک
ســاخت لنــج اســتفاده مــی کردنــد، تجــار 
ــرای  چینــی بیشــتر پارچــه هــای ابریشــمی را ب
ــواع  ــدی ان ــز آورده و تجــار هن ــه هرم ــروش ب ف
ادویــه هــای مختلــف را بــه ایــن منطقــه جهــت 

ــد. ــی کردن ــل م ــروش حم ف
ــد  ــارس و کلی ــج ف ــن خلی ــز، نگی ــره هرم جزی
طایــی تجــارت منطقــه جزیــره ای کــه رونــق 
ــرخ و  ــاک س ــادن خ ــتغالزایی مع ــادی، اش اقتص
نمــک، رفــت و آمــد لنجهــای تجــاری و باربــری 
ــن  ــک ای ــرخ و نم ــاک س ــری خ ــرای بارگی ب
ــارس و  ــج ف ــوزه خلی ــه کشــورهای ح ــره ب جزی
ســایر کشــورهای اروپایــی، آفریقایــی و آســیایی 
زبــان زده خــاص و عــام بــود امروزه ســایه شــوم 
بیــکاری و رکــود اقتصــادی آن؛ مــردم ایــن 

ــت. ــا درآورده اس ــره را از پ جزی
جزیــره هرمــز کــه یکــی از ســوگلی هــای جزایر 
خلیــج فــارس محســوب مــی شــود، بــا عجایــب 
ــی  ــودش م ــه خ ــص ب ــای مخت ــگفتی ه و ش
توانــد یــک منطقــه جــذاب و دیدنــی بــرای آدم 
هــای ماجراجــو و اهــل ســفر باشــد.  مســافران و 
گردشــگران مــی تواننــد از بندرشــهید حقانــی بــا 
اســتفاده از شــناورهای مســافری اســتاندارد عازم 
ــم  ــن از قشــم ه ــوند، همچنی ــز ش ــره هرم جزی
مــی تــوان بــه ســمت جزیــره هرمــز ســفر کــرد.
ــف  ــای مختل ــگفتی ه ــر از ش ــز پ ــره هرم جزی
ــپ زدن در  ــود کم ــی ش ــث م ــه باع ــت ک اس
هــر نقطــه ای از آن ویژگــی هــا و دیدنــی هــای 
منحصــر بــه فرد خــودش را داشــته باشــد. ســعی 
کنیــد جایــی کمــپ بزنیــد کــه فاصلــه زیــادی تا 

دریــا نداشــته باشــد و بتوانیــد هــر وقت کــه اراده 
کردیــد از زیبایــی و شــکوه مــوج هــا لــذت ببرید. 
ــای  ــو ه ــتگاه آه ــز زیس ــک هرم ــت کوچ دش
ــر اســت. ــی نظی ــا ب ــه در دنی ــادی هســت ک زی

جنــگل هــای مانگــرو بــا پوشــش حــرا، 
ــک  ــر ی ــت و ب ــت اس ــت کاش ــی دس اجتماع
پهنــه گلــی قــرار دارد و زیســتگاه 20 گونــه پرنده 

ــود.  ــی ش ــوب م ــزی محس ــار آب ــزی وکن آب

به دلیل خاک نمکی 
و آب های شور در 

این جزیره گونه های 
گیاهی جز این گونه به 
ندرت یافت می شود، 

اما این گونه به دلیل 
مکانیزم ویژه ای که 

برای مقابله با شوری آب 
های دریایی دارد در 

سواحل گرمسیری و نیمه 
گرمسیری یافت می شود. 
دیدن این پوشش گیاهی 
عجیب هم خالی از لطف 

نیست|

یکــی دیگــر از جاذبــه هــای ایــن جزیــره 
علــوم  عاقمنــدان  بــرای  مخصوصــا 
ژئومورفولــوژی تنــوع باالی ســنگ هــا و کانی های 
موجــود در ایــن جزیره است.قســمت عظم جزیــره رو 
گنبــد نمکــی تشــکیل مــی دهــد.و در بخــش های 

ــه  ــی ســنگ نمــک و ســنگ هــای دیگــه ب جنوب
ــت. ــود اس ــم موج ــای عظی ــور ه ــکل بل ش

یکــی دیگــه از جذابیــت هــای ســواحلی کــه در 
ــره  ــن جزی ــار کــوه و ارتفاعــات ســنگی در ای کن
ــت  ــی هس ــای دریای ــود غاره ــد وج ــرار دارن ق
ــل  ــره قاب ــرب جزی ــوب غ ــوب و جن ــه در جن ک
ــا  ــر ب ــای بک ــره ه ــن منظ ــت. ای ــاهده اس مش
صــدای آرامــش بخــش مــوج هــا و تابــش نــور گرم 
آفتــاب، اســتراحتگاه های مناســبی بــرای ماجراجویی 

هایتــان در ایــن جزیــره حســاب میشــود.
بــرج ناقــوس، قلعــه پرتغالــی هــا، ، قصــر 
صــورت، خانــه زعفرانــی، از جاذبــه هــای 
ــره  ــن جزی ــت. ای ــره اس ــن جزی ــگری ای گردش
ــی آن و مجــاورت  ــت جغرافیای ــت موقعی ــه عل ب
بــا تنگــه هرمــز، کلیــد خلیــج فــارس می نامنــد. 
همیــن موقعیــت اســت کــه آن را در طــول 
تاریــخ، از نظــر راهبــردی و بازرگانــی از اهمیــت 

خاصــی برخــوردار ساخته اســت.
ــب  ــر در مص ــدری معتب ــام بن ــًا ن ــوز اص هرم
رود مینــاب بــا خلیــج فــارس بــوده اســت. شــهر 
ــدر  ــن بن ــای ای ــرروی خرابه ه ــی ب ــاب کنون مین
ســاخته شــده اســت. هرمــوز قدیــم در اوایل عهد 
مغــول تجــارت پــر رونقی داشــته اســت. بــا هجوم 
مغــوالن در حــدود ســال 700 هجــری، مردم شــهر 
هرمــوز ابتــدا بــه جزیــره قشــم و ســپس بــه جزیره 
هرمــوز کــه در آن زمــان زرون )معــرب آن جــرون 
ــاس  ــدر عب ــدری در محــل بن ــام بن ــا ن ــه بعده ک
کنونــی شــد و بــه تلفــظ پرتغالــی بنــدر گمبــرون 
خوانــده شــد( نام داشــت کــوچ کردنــد و شــهری در 
آن بنــا کردنــد و نــام آنــرا بــه یــاد شــهر قدیــم خود 

هرمــوز گذاشــتند.
ــام  ــج و طــی قــرون بعــد ایــن شــهر ن ــه تدری ب

ــرون  ــدر ج ــره داد و بن ــه جزی ــه هم ــود را ب خ
)گمبــرون بعــدی( نــام خــود را از آن وام گرفــت. 
ــدری  ــه ق ــوز ب ــره هرم ــهر و جزی ــت ش عظم
شــد کــه دو قــرن بعــد و تــا زمانــی کــه توســط 
ــج  ــات خلی ــز والی ــد مرک ــغال ش ــا اش پرتغالی ه

ــت. ــوده اس ــن ب ــه بحری ــارس از جمل ف
در ســال 909 دریانــورد پرتغالــی آلفونســو د 
آلبوکــرک کــه بــه مســتعمرات پرتغــال در آســیا 
ســفر کــرده بــود بــر حســب اتفــاق گــذرش بــه 
خلیــج فــارس افتــاد و بــا آن نواحــی آشــنایی پیدا 
ــل  ــار مانوئ ــور در درب ــا حض ــه ب ــرد و بافاصل ک
پادشــاه پرتغــال طــرح خــود بــرای اشــغال جزایر 
ــب  ــه تصوی ــود و ب ــه نم ــارس را ارائ ــج ف خلی
رســاند. او در ســال 912 بــه خلیــج فــارس 
بازگشــت و پس از کشــتار و وحشــیگری فــراوان 
موفــق بــه فتــح هرمــوز در ســال 913 گردیــد و 

ــاخت. ــز س ــره هرم ــه ای در جزی قلع
مــردم هرمــز در طــول ســالهای اشــغال مکــرراً 
ســر بــه شــورش برداشــتند کــه مهم تریــن ایــن 
ــی،  ــالهای 919 شمس ــه س ــوط ب ــها مرب شورش
925 شمســی، 928 شمســی و 957 شمســی 
ــی  ــط یک ــال 1031 توس ــره در س ــد. جزی بوده ان
از امــرای شــاه عبــاس بــه نــام امــام قلــی خــان 
از اشــغال خــارج و آزاد گردیــد. هــم اکنــون آثار و 
ــه و قلعــه پرتغالی هــا و توپهــای  خرابه هــای ابنی
ــای  ــی آبادی ه ــره در نزدیک ــمال جزی آن در ش

ــود. ــده می ش ــی دی فعل
ــره  ــادی جزی ــال 1622 می ــاس در س ــاه عب ش
هرمــوز و ســواحل جنوبــی ایــران در خلیــج 
ــاخت  ــارج س ــا خ ــغال پرتغالی ه ــارس را از اش ف
و شــهرهای هرمــوز و گمبــرون را تخریــب کــرد 
و بنــدر عبــاس فعلــی را بــر خرابه هــای گمبــرون 

ــگری ــده گردش پرون
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ــوان  ــچ عن ــه هی ــروز ب ــز ام ــرد. هرم ــتوار ک اس
ــدارد. ــته را ن ــق گذش رون

در مســیر دریایــی قشــم بــه جزیــره هرمــز 
ــده  ــز دی ــگ زرد، ســفید و قرم ــه رن ــی ب کوه های
کــوه  کوه هــا،  ایــن  میــان  در  می شــود. 
خاکــش  کــه  دارد  وجــود  رنگــی  قرمــز 

ــاک  ــی از خ ــردم محل ــت و م ــی اس خوراک
طبــخ  در  ادویــه  عنــوان  بــه  آن  ســرخ 
ماهــی و نــان و تهیــه ترشــی، مربــا و ُســس 

می کننــد. اســتفاده 
جزیــره هرمــز ماننــد صدفــی بــا 14.9 کیلومتــر 
مربــع در جنــوب شــرقی بندرعبــاس و در میــان 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــارس ق ــج ف ــای خلی آب ه
ســطح جزیــره هرمــز را طبقــات رســوبی و 
آتشفشــانی تشــکیل داده اســت. طبقــات نمکــی 
نیــز بــه صــورت تپه هایــی قســمت اعظــم 
ــس نمــک  ــب از جن ــانده اند و اغل ــره را پوش جزی
طعــام هســتند. بلندتریــن نقطــه آن 186 متــر از 
ســطح دریــا ارتفــاع دارد و بــزرگ تریــن قطــر آن 

ــر اســت. هشــت کیلومت
ــی  ــوی و نمک ــدک ج ــای ان ــل بارش ه ــه دلی ب
بــودن خــاک و شــور بــودن آب، هیــچ نــوع مرتع 
ــتخراج  ــدارد. اس ــود ن ــره وج ــی در جزی و گیاه
ــی از  ــز یک ــره هرم ــرخ جزی ــاک س ــدور خ و ص
مهــم تریــن منابــع درآمــد اهالــی اســت. نمــک 
آبــی و ســنگ الشــه از دیگــر معــادن ایــن 
جزیــره اســت. شــهر هرمــز مرکــز جزیــره هرمــز 
اســت. ایــن جزیره فاقــد آب شــیرین اســت و آب 
ــود. ــن می ش ــاس تامی ــامیدنی آن از بندرعب آش

ــه  ــان ب ــن شناس ــان زمی ــز در می ــره هرم جزی
ــواع خــاک هــای مختلــف  ــن کــه از ان ــت ای عل
تشــکیل شــده و تنــوع باالیــی دارد بــه بهشــت 

ــت. ــده اس ــهور ش ــی مش ــن شناس زمی
ایــران جزیــره  آوریــل ســال 1622 ســپاه 
هرمــز را از بزرگتریــن امپراتــور قــرن بــاز 
ــان در  ــود را در جه ــگاه خ ــت و جای ــس گرف پ
ــت  ــانزدهم ثب ــرن ش ــای ق ــت ابرقدرته فهرس
ــا  ــود را ب ــتی خ ــز 4 کش ــی ها نی ــرد. انگلیس ک
خدمــه فنــی در اختیــار ارتــش امــام قلــی خــان 
ــاد داشــت  ــی( اعتق ــرک )پرتغال ــتند. آلبوک گذاش
ــدن و  ــاالگا- ع ــه م ــه نقط ــه س ــوری ک هرکش
هرمــز را در اختیــار داشــته باشــد بــر تجــارت دنیا 

ــود. ــد ب ــم خواه حاک

ــتعمارگران  ــه اس ــود ک ــدر ب ــز آنق ــت هرم اهمی
انگلیســی را نیــز بــه طمــع انداختــه بــود. ســپاه 
ــرون  ــان گم ــکایت های ایرانی ــل ش ــران بدلی ای
ــارس کــرد  ــج ف ــه پرتغالی هــا در خلی قصــد تنبی
ــه  ــاخت بلک ــز را آزاد س ــره هرم ــا جزی ــه تنه و ن
ــه  ــور ب ــا مجب ــا درکنی ــا مومباس ــا را ت پرتغالی ه

ــرای  ــه ای ب ــن مقدم ــرد. و ای ــینی ک ــب نش عق
ــرق  ــال در ش ــی پرتغ ــی در پ ــت های پ شکس
آفریقــا. شــد و بــا حمایــت شــاه ایــران، امــام مســقط 
موفق شــد قلعه عظیــم ممباســا را در جنــگ خونینی 
کــه بــه جنــگ صلیبــی ممباســا معــروف اســت را 
تصــرف کنــد. ایــران تــا ســال 1820 پرچمــدار تمــام 
خلیــج فــارس و دریــای عمــان و بحــر فارس شــد.
انگلیس کــه از شکســت پرتغــال خرســند بودندو 
بــه قــدرت ایــران اعتــراف داشــتندوایران را تنهــا 
ــد عثمانی هــا می دانســتند. حتــی  رقیــب قدرتمن
ــه مفصــل  ــه مجمــل 1809 و عهدنام درعهدنام
1812 مجمــل و مفصــل زمانــی کــه انگلیــس به 
عنــوان ابرقــدرت جهــان ظهوامــای آن هرمــوز 
ــوغ  ــا خورم ــوز ی ــات خورم ــه از کلم ــا برگرفت ی
ــتان  ــت موغس ــدر ایال ــرگاه و بن ــی لنگ ــه معن ب
ــرت  ــه واســطه کث ــه ب ــوده اســت ک ــاب( ب )مین
اســتفاده از غلــط مشــهور امــروزه هرمــز خوانــده 
می شــود. خواجــه حافــظ شــیرازی گفتــه اســت: 
شــاه یــزدم دیــد و مدحــش گفتــم و هیچــم نــداد 
/شــاه هرمــوزم ندیــد و بــی ســخن صــد لطــف 

کــرد
جزیره هرمز در وسط 

مرتفع شامل تپه و 
کوه های آتشفشانی و 
نمکی است بلندترین 

نقطه آن ۲1۰ متر 
ارتفاع دارد، اطراف 

آن را جلگه های پست و 
همواری پوشانده است، 

معادن خاک سرخ و 
نمک سفید آن شهرت 

فراوانی دارد|

lمعرفی نانهای جزیره هرمز
در خانــه هــای جزیــره هرمــز در زمســتان و 

ــی  ــت م ــان پخ ــوع ن ــش از 12 ن ــتان بی تابس
ــوراغ   ــن وس ــا روغ ــر آنه ــه در اکث ــود ک ش
ــی  ــود یک ــودکه خ ــی ش ــرده م ــه کار ب ب
جزیــره  ایــن  گردشــگری  جاذبههــی  از 
ــر گردشــگری  ــه ه ــی شــود ک محســوب م
ــی  ــای طبیع ــه ه ــدن جاذب ــرای دی ــه ب ک
ــد از  ــد اول بای ــی کن ــفر م ــره س ــن جزی ای
ــزه  ــع و م ــا طم ــد ت ــرف کن ــان ص ــن ن ای
ــد  ــا چن ــش را ت ــدان های ــان الی دن ــن ن ای

روزی احســاس کنــد.
ایــن نــان هــا را در اصطــاح محلــی نــان 
تموشــی )تــوی مشــتی(، نان دســتی، نــان رختــه  
ــاال  ــان ب ــی، ن ــان لیه ــی، ن ــان چووائ ــه، ن ریخت
تــاوه ای، نــان خمیــر بــدون روغــن، نــان تخــم 
ــی  ــاوه ای م ــان مهی ــان ســوراغی و ن مرغــی، ن

ــد. گوین
ــی  ــان تموش ــه ی ن ــرای تهی ــی : ب ــان تموش ن
ــاوه را روی پریمــوس  ــدا ت ــوی مشــتی( در ابت )ت
ــد  ــاوه داغ ش ــه ت ــی ک ــد و هنگام می گذارن
ــد و  ــی کنن ــت م ــی درس ــل و آبک آرد را ش
ــاوه  ــد و روی ت ــی دارن ــت برم ــا دس آن را ب
ی داغ مــی کشــند و خــوب پهــن مــی کننــد 
ــود و  ــی ش ــه م ــان پخت ــورت ن ــن ص و بدی
ــوراغ  ــه س ــگ ب ــز رن ــه قرم ــه آن مای ــد ب بع
ــد  ــود وبع ــی ش ــده م ــود مالی ــی ش ــه م گفت
ــد  ــی دارن ــر م ــان را ب ــی آن ن ــن مال از روغ

ــد. ــی خورن و م
ــا  ــه ب ــان رخت ــه ی ن ــرای تهی ــه: ب ــان رخت ن
ریختــه، آرد را غلیــظ تــر از خمیــر تموشــی 
درســت مــی کننــد و بعــد آن را را بــا آب ســوراغ 
مخلــوط مــی نماینــد و آنــگاه بــا پشــت ماقــه 
ــود. ــه ش ــا پخت ــد ت ــی کنن ــاف م ــر را ص خمی
نــان دســتی: بــرای تهیــه ی نــام دســتی، بعــد 
ــه در  ــه صــورت چان از تهیــه ی خمیــر، آن را ب
ــا  ــت ی ــا دس ــه را ب ــپس چان ــد و س ــی آورن م

ــر را روی  ــد خمی ــد و بع ــی کن ــن م ــوب په چ
ــه روی  ــی ک ــد. وقت ــی گذارن ــاوه ی داغ م ت
ــا  ــد ت ــه و ســرخ شــد آن را برمــی دارن آن پخت
ــان  ــی ن ــود. وقت ــرخ ش ــم س روی دیگــرش ه
ــاخه  ــا ش ــد ب ــته ش ــی برش ــدازه ی کاف ــه ان ب
ــه  ــوراغ ک ــداری آب س ــا، مق ــت خرم ی درخ
ــاک  ــا خ ــوط ب ــاردین مخل ــی س ــان ماه هم
ــان  ــت، روی ن ــرده اس ــن آب ک ــرخ و روغ س
مــی پاشــند و ســپس نــان را از تــاوه درآورده و 

ــد. ــی کنن ــرف م مص

نــان بــاال تــاوه: آرد را خمیــر کــرده و مــی گذارند 
تا پــف کــرده و بــاال یبایــد. صبــح روز بعــد کمی 
خمیــر را بــر مــی دارنــد و آن را خــوب پهــن مــی 
کننــد و رویــش کمــی روغــن مــی مالنــد و آن را 
تامــی مــی کننــد و دوبــاره خمیــر را پهــن کــرده 

و بــا دســت تــو تــاوه ی داغ مــی زننــد.
نــان خمیــر: آرد را خمیــر مــی کننــد و 
ــوط  ــوط مخل ــا آن مخل ــکر را ب ــداری ش مق
مــی کننــد و تــا صبــح خمیــر را مــی گذارنــد 
تــا بمانــد. صبــح خمیــر را چانــه مــی کننــد و 
بعــد چانــه هــا را پهــن مــی نماینــد و ســپس 
تــوی تــاوه ی داغ مــی ریزنــد و چانــه را 
ــد  ــی کنن ــر م ــد و صب ــی اندازن ــاوه م در ت
ــر  ــرف دیگ ــپس ط ــود. س ــز ش ــان قرم ــا ن ت
نــان را ســرخ مــی کننــد. در ایــن وقــت نــان 
ــیرین  ــی ش ــر، کم ــان خمی ــت. ن ــر اس حاض
مــی باشــد. نــان خمیــر بــدون بــدون را نیــز 
ــی  ــد، ول ــی کنن ــه م ــب تهی ــن ترتی ــه همی ب

ــد. ــی زنن ــن نم ــه آن روغ ــط ب فق
از  کروســی  نــان  کروســی: چــون  نــان 
ســت  ا تــر  کلفــت  هــا  نــان  ســایر 
مــی  فــرق  نیــز  آن  ی  تهیــه  طــرز 
نــان  یــن  ا ی  تهیــه  بــرای  کنــد. 
رای  ا د کــه  ا  ر مخصوصــی  ی  وه  تــا
اســت  ننــد  ما حفــره  گــودال  شــش 
نــد.  ر گذا مــی  پریمــوس  غ  چــرا روی 
گــودال  شــش  هــر  خــل  دا بتــدا  ا در 
ا  یزنــد و ســپس آن ر ا روغــن مــی ر ر
ــن  غ و ــه ر ب ــا  ــد ت ــی کنن ــر م رد پ ــا آ ب

. د شــو پختــه 
ــام  ــه ی ن ــرای تهی ــی : ب ــم مرغ ــان تخ ن
ــردن  ــر ک ــگام خمی ــی، آرد را هن ــم مرغ تخ
بــا تخــم مــرغ و شــکر مخلــوط مــی کننــد و 

ــد. ــی پزن ــاوه م ــا ت ب
نــان کپــوک  : بــرای پختــن نــان کپــوک در 

ــد آن را  ــد و بع ــی کنن ــر م ــدا آرد را خمی ابت
چانــه چانــه کــرده و بــه تنــور مــی زننــد تــا 
ــوک  ــان کپ ــخ ن ــوص طب ــور مخص ــزد. تن بپ
ــا  ــه ب ــت ک ــک اس ــای کوچ ــوع تنوره از ن

ــود. ــی ش ــرم م ــزم گ هی
 ایــن نــوع نــان کــه بیشــتر از مصــرف خانــه 
ــه نــدرت در کوچــه هــا و  تهیــه مــی شــود ب

بازارهرمــز بــه فــروش مــی رســد.

ــگری ــده گردش پرون

تهیه شده در سرپرستی استان هرمزگان
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سفر به تنها شهر سفال دنیا

همـــــــدان

ــا  ــه ســرعت در حــال رشــد اســت بطوریکــه اغلــب کشــورهاي جهــان ب ــوان یکــي از بزرگتریــن و پویا تریــن بخش هــاي درآمــد خارجــي کشــورها محســوب شــده و ب ــه عن امــروزه صنعــت گردشــگری ب
بهره گیــري از تجربه هــای موفــق و مدیریــت کشــورهای دیگــر ســعی می کننــد بــه جایــگاه مطلوبــي در ایــن عرصــه برســند. در واقــع مــی تــوان گفــت کــه از گردشــگری همــواره بــه عنــوان عاملــی بــرای 
رشــد و شــکوفایی یــک منطقــه، کشــور و اســتان یــاد شــده و امــروزه صنعــت گردشــگری در جهــان گســترده و دارای اهمیــت بســیاری اســت و می تــوان از ایــن طریــق حرکتــی بــه ســمت وضعیــت مطلــوب 

اقتصــادی انجــام داد و بــر مشــکات اقتصــادی غلبــه کــرد.

وجــود آثــار تاریخــی منحصــر بــه فــرد، فرهنگ 
هــا و قومیــت هــای مختلــف و یــا آب و هــوای 
مناســب و از ســویی زیــر ســاخت هــای مناســب 
در یــک منطقــه و یــا یــک کشــور و اســتان مــی 
توانــد زمینــه مناســبی بــرای جــذب گردشــگر به 
آن نقطــه باشــد کمااینکــه کشــور ایــران نیــز در 
ــا از لحــاظ تاریخــی، آب و  ــن کشــورهای دنی بی
ــبی  ــت مناس ــگری دارای موقعی ــی و گردش هوای

بــوده و هســت.
اســتان همــدان بــه عنــوان یکــی از پنــج اســتان 
گردشــگری کشــور ایــران محســوب مــی شــود 
کــه از لحــاظ داشــتن آثــار تاریخــی، آب و هــوای 
معتــدل و کوهســتانی، قومیــت هــای مختلــف، 
صنایــع دســتی وســوغات و غیــره در نــوع خــود 

بــی نظیــر اســت.

lباغ موزه دفاع مقدس همدان
ــه،  ــه هگمتان ــون تپ ــی چ ــار تاریخــی فرهنگ آث
ــان،  ــرج قرب ــان، ب ــد علوی ــیجان، گنب ــه نوش تپ
ــر،  ــگاه باباطاه ــه، آرام ــج نام ــای گن ــه ه کتیب
ســینا،  بوعلــی  الرئیــس  شــیخ  آرامــگاه 
ــراب  ــا ت کاروانســرای فرســفج و حمــام حــاج آق
ــود  ــر و وج ــی دیگ ــر تاریخ ــا اث ــد و ده ه نهاون
ــه،  ــوزه هگمتان ــایت م ــون س ــای چ ــوزه ه م
مــوزه مشــاهیر، حمــام قلعــه همــدان، بــاغ مــوزه 
نظــری، بــاغ مــوزه دفــاع مقــدس، مــوزه تاریــخ 
ــای  ــی ه ــه از ویژگ ــفال هم ــوزه س ــی، م طبیع

ــت. ــدان اس ــتان هم ــی اس تاریخ
یکــی دیگــر از ویژگــی هــا و جاذبه هــای طبیعی 
اســتان همــدان وجــود بزرگتریــن غــار آبــی دنیــا 
ــواره  ــه هم ــوده ک ــار علیصــدر« در اســتان ب »غ
ــود جــذب  ــه ســمت خ ــادی را ب گردشــگران زی

ــر داشــتن  ــد، اســتان همــدان عــاوه ب ــی کن م
غــار آبــی علیصــدر دارای جاذبــه هــای طبیعــی 
منحصــر به فــردی بــوده و هســت و دامنــه های 
ــی در  ــان داروی ــواع گیاه ــد ان ــد، رش ــای الون زیب
ــدان و  ــان هم ــت میش ــد، دش ــای الون ــه ه دامن
ــت از  ــاری اس ــت ج ــه در دش ــی ک ــمه های چش
جملــه ویژگــی هــای طبیعــی همــدان بــه شــمار 

ــی رود. م

ــا در اســتان  lتنهــا شــهر ســفال دنی
ــرار دارد ــدان ق هم

 تنهــا شــهر ســفال دنیــا نیــز در اســتان همــدان 
ــره  ــا چی ــی ب ــدان اللجین ــه هنرمن ــرار دارد ک ق
ــه جــای  ــی را از خــود ب ــار زیبای دســتی تمــام آث
مــی گذارنــد وراســتان همــدان در صنایــع 
دســتی نیــز حرفهــای زیــادی بــرای گفتــن دارد 
ــر و تویســرکان،  ــت مای ــل و منب ــه مب بطوریک
قــاب ســازی روســتای کاج، گلیــم بافــی، قالــی 
بافــی و چــرم همــدان و حلبــی ســازی و ده هــا 
صنعــت دســتی از جملــه صنایــع دســتی اســتان 
ــر  ــی نظی ــود ب ــوع خ ــه در ن ــوده ک ــدان ب هم

ــت. اس

lدشت شقایق در اسدآباد همدان
ســوغاتی هایــی چــون کمــاج و انگشــت پیــچ و 
حلــوا زده همــدان و کشــمش و باســلق و شــیره 
ــز و  ــرکان و گ ــردوی تویس ــر و گ ــور مای انگ
ســنل نهاونــد از ســوغاتی هــای اســتان همــدان 
اســت کــه ســبد هــر گردشــگر را پــر مــی کنــد.
اســتان همــدان حتــی از لحــاظ روســتاهای 
ــر  ــی نظی ــور ب ــز در کش ــگری نی ــدف گردش ه
ــد  ــگری مانن ــدف گردش ــتاهای ه ــوده و روس ب

ورکانــه، ســیمین ابــرو، ملهمــدره و گشــانی و ده 
هــا روســتاهای هــدف گردشــگری بــا معمــاری 
ــی  ــد م ــای الون ــه ه ــارک دامن ــر ت ــاص ب خ

ــند. درخش

در کنار این همه جاذبه 
های تاریخی و طبیعی 
مجتمع های تفریحی 
چون تپه عباس آباد، 

دهکده تفریحی 
توریستی گنج نامه، تله 

کابین گنج نامه، جزیره 
شادی بهار مجهز به پیست 

کارتینگ، پیست اسکی 
تاریک دره و پیست 

اسکی دشت میشان، شهر 
بازی رنگین کمان و 

پارک ها و باغ های زیبا 
همه و همه از جمله ویژ 

گی های استان همدان 
برای اقامت گردشگران 

است|

امــا اســتان همــدان بــا وجــود ایــن همــه 
پتانســیل بــرای جــذب گردشــگر متاســفانه 
ــا  ــه تنه ــاید ن ــد و ش ــه بای ــور ک ــون آن ط تاکن
بــه دنیــا بلکــه بــه ســایر اســتان هــای کشــور و 
گردشــگران داخلــی معرفی نشــده و گردشــگری 

اســتان همــدان تنهــا ســه و نیــم درصــد ســهم 
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــتان را ب ــتغال در اس اش
ــع دســتی  ــد صنای اســت و تنهــا 13 درصــد تولی
ــه اســتان همــدان اســت در  ــوط ب در کشــور مرب
حالیکــه اســتان همــدان بــا داشــتن جاذبــه های 
تاریخــی و طبیعــی منحصــر بــه فــرد و پتانســیل 
ــوده و  ــن ب ــش از ای ــته بی ــراوان شایس ــای ف ه

ــت. هس

lطبیعت پاییزی همدان
ــه یکــی  ــد داشــت ک ــوان تاکی ــی ت از ســویی م
از راهکارهــای معرفــی همــدان بــه گردشــگران 
ــتانی و  ــارج از اس ــات خ ــی تبلیغ ــی و خارج داخل

ــوده اســت. ــرزی ب ــرون م ــی ب حت

lگردشــگری نقــش محــوری و موتور 
محرکــه اســتان همدان اســت

ــتی و  ــع دس ــی صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــه  ــن زمین ــدان در همی ــتان هم ــگری اس گردش
ــوری و  ــش مح ــگری نق ــت: گردش ــار داش اظه
موتــور محرکــه اســتان همــدان بــوده امــا تنهــا 
ــتان  ــتغال در اس ــهم اش ــد س ــم درص ــه و نی س

ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــدان را ب هم
ریحــان ســروش مقــدم بــا اشــاره بــه اینکه ســهم 
اســتان همــدان در برنامه چشــم انداز بیســت ســاله  
ــت،  ــور اس ــگر در کش ــون گردش ــذب 20 میلی ج
عنــوان داشــت: اســتان همــدان در حــال حاضــر در 
جــذب گردشــگر در رتبــه 17 در کشــور قــرار دارد.

ــتی و  ــع دس ــی صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــان  ــا بی ــه ب گردشــگری اســتان همــدان در ادام
اینکــه 13 درصــد تولیــد صنایــع دســتی در 
کشــور مربــوط بــه اســتان همــدان اســت، اظهار 

ــگری ــده گردش پرون
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داشــت: ســهم همــدان از صــادرات صنایــع 
ــت. ــوده اس ــد ب ــور 18 درص ــتی در کش دس

ــزار و  ــه ه ــان اینک ــا بی ــدم ب ــروش مق س
750 اثــر در اســتان همــدان شناســایی 
ــر در  ــت: 988 اث ــان داش ــت، بی ــده اس ش
ــی  ــی و تاریخ ــف طبیع ــای مختل ــه ه زمین
در اســتان همــدان بــه ثبــت رســیده اســت 
ــور را  ــد کش ــار درص ــزان چه ــن می ــه ای ک

ــرد. ــی گی ــر م در ب

lروستای ورکانه
ــتراتژیک  ــه ای اس ــرد: برنام ــوان ک وی عن
بــرای تبلیغــات اســتان همــدان، ایجــاد 
ــی و گردشــگری حــال  کمــپ هــای اقامت
مقصــد  بــه  همــدان  اســتان  تبدیــل  و 
گردشــگری از اهــداف مهــم در توســعه 

گردشــگری اســتان اســت.
متاســفانه برنامــه هایــی کــه  در زمینــه 
گردشــگری ارائــه شــده مــوردی اســت 
و اگــر قــرار اســت اســتان همــدان بــه 
بــا  شــود  تبدیــل  گردشــگری  مقصــد 
ــوان کاری  ــی ت ــوردی نم ــای م ــه ه برنام

داد انجــام 
ــدان  ــتاندار هم ــی اس ــور عمران ــاون ام مع
اســتان  گردشــگری  خصــوص  در  نیــز 
ــگری  ــه گردش ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــدان ب هم
ــگری  ــدان گردش ــتان هم ــت اول اس اولوی
محســوب مــی شــود، گفــت: متاســفانه 
ــگری  ــه گردش ــه  در زمین ــی ک ــه های برنام
ــرار  ــر ق ــت و اگ ــوردی اس ــده م ــه ش ارائ
مقصــد  بــه  همــدان  اســتان  اســت 
ــا برنامــه هــای  گردشــگری تبدیــل شــود ب

مــوردی نمــی تــوان کاری انجــام داد.
محمــود رضــا عراقــی بــا بیــان اینکــه 
اســتان  گردشــگری  توســعه  از  هــدف 
همــدان ایجــاد ثــروت و شــغل اســت، 
گردشــگر  خواهیــم  نمــی  داد:  ادامــه 
ــدف  ــه ه ــد بلک ــور کن ــدان عب ــا از هم تنه
ــک  ــتان و کم ــگر در اس ــدگاری گردش مان

بــه اشــتغال و ثــروت اســتان اســت.
و  تبلیغــات  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــت  ــنتی اس ــدان س ــانی در هم ــاع رس اط
و بــا تاکیــد بــر اینکــه شــیوه تبلیغــات 
ــدان  ــتان هم ــگری در اس ــوزه گردش در ح
ــر  ــدرن تغیی ــیوه م ــه ش ــنتی ب ــد از س بای
پیــدا کنــد، بیــان کــرد: اینکــه اطــاع 
ــی  ــه زمان ــع و در چ ــه مقط ــانی در چ رس
ــواردی  ــی از م ــود یک ــام ش ــه انج و چگون

ــرد. ــه ک ــه آن توج ــد ب ــه بای ــوده ک ب
ــدان  ــتاندار هم ــی اس ــور عمران ــاون ام مع
ــای  ــد از بحــث ه ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
ــور  ــوزه گردشــگر عب ــزاری در ح ســخت اف
ــازده  ــه زود ب ــزاری ک ــرم اف ــه بخــش ن و ب
اســت توجــه کنیــم، ابــراز داشــت: بــا 
نمــی  جایــی  بــه  ســنتی  هــای  رفتــار 
جوابگویــی  ســنتی  تبلیغــات  و  رســیم 
همــدان  اســتان  گردشــگری  صنعــت 

نیســت.
lحمام قلعه

ــع  ــراث فرهنگــی، صنای ــاون گردشــگری می مع
ــز در  ــدان نی ــتان هم ــگری اس ــتی و گردش دس
ــر اینکــه بازاریابــی و  ــا تاکیــد ب همیــن رابطــه ب
ــث  ــم در بح ــات مه ــی از موضوع ــات یک تبلیغ

گردشــگری اســت، اظهــار داشــت: رونــق 
گردشــگری بــه تبلیغــات و فعالیــت هــای بــازار 

ــتگی دارد. ــب بس ــی مناس یاب
رزیتــا ناصرالمعمــار بــا اشــاره بــه اینکــه در واقــع 
تبلیغــات پروســه هزینــه بــری نیســت، عنوان 
کــرد: تبلیغات نوعــی ســرمایه گــذاری اصولی در 
حــوزه گردشــگری و جــذب گردشــگر داخلــی و 

خارجــی بــه اســتان همــدان اســت.
ــع  ــی صنای ــراث فرهنگ ــگری می ــاون گردش مع
دســتی  گردشــگری اســتان همــدان بــا 
بیــان اینکــه اســتان همــدان در حــال 
حاضــر در آثــار تاریخــی و هنجارهــای 
توســعه  تــا  اســت  نهفتــه  طبیعــی 
کل  اداره  داشــت:  ابــراز  گردشــگری، 
ــراث فرهنگــی اســتان همــدان اقدامــات  می
مختلفــی در زمینــه توســعه گردشــگری و 

ــه اهمیــت ایــن موضــوع  ــا توجــه ب تبلیغــات ب
انجــام داده اســت.

ــان  ــه زب وی افــزود: تهیــه اقــام تبلیغاتــی ب
ــا  ــورتی ب ــه مش ــکیل کمیت ــف، تش های مختل
محوریــت تبلیغــات و بازاریابــی، برگــزاری 
و  روســتاها  در  متعــدد  هــای  جشــنواره 
ــتانی در  ــتانی و تابس ــنواره زمس ــزاری جش برگ
سراســر اســتان و حضــور گــروه هــای خــاص 
ماننــد غارنــوردان در اســتان از دیگــر اقدامــات 
ــن راســتا اســت. ــراث فرهنگــی در ای اداره می

lگنبد علویان
ــع  ــی صنای ــراث فرهنگ ــگری می ــاون گردش مع
دســتی  گردشــگری اســتان همــدان از برگــزاری 
همایــش تورگردانــان بــرای دومیــن بــار در ایــام 
برگزاری جشــنواره زمســتانی همــدان خبــر داد و 

گفــت: تــور گردانانــی از سراســر کشــور در ایــن 
همایــش شــرکت دارنــد.

چنانچــه قبــل از فرارســیدن نــوروز جاذبــه هــای 
ــبکه  ــق ش ــدان از طری ــتان هم ــگری اس گردش
ــع  ــور قط ــه ط ــرود ب ــن ب ــی روی آنت ــای مل ه

ــگر دارد ــذب گردش ــیاری در ج ــر بس تاثی
ــی از راه  ــه یک ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــار ب ناصرالمعم
هــای معرفــی همــدان تبلیغــات در شــبکه 
ــی  ــریات مل ــی و نش ن ــی و جها ــای مل ه
شــت:  دا ن  عنــوا ســت،  ا نــی  جها و 
نــوروز  رســیدن  فرا ز  ا قبــل  نچــه  چنا
ســتان  ا گردشــگری  هــای  ذبــه  جا
ز طریــق شــبکه هــای ملــی  ن ا همــدا
ــر  ثی ــع تا ــور قط ــه ط ــرود ب ــن ب نت روی آ

رد. ا د گردشــگر  جــذب  در  بســیاری 
معــاون گردشــگری میــراث فرهنگــی صنایــع 
دســتی  گردشــگری اســتان همــدان بــا بیــان 
ــای  ــبکه ه ــات در ش ــدف از تبلیغ ــه ه اینک
ــه اســتان  ملــی جــذب گردشــگران خــاص ب
ــراث  ــت: اداره می ــان داش ــت، بی ــدان اس هم
ــرده  ــنهاد ک ــدان پیش ــتان هم ــی اس فرهنگ
تــا بــا همــکاری دســتگاه هــای متولــی 
گردشــگری  تبلیغــات  بــرای  ای  برنامــه 
ــای  ــبکه ه ــش در ش ــدان و پخ ــتان هم اس

ــود. ــه ش ــری تهی سراس

ناصرالمعمار با بیان اینکه 
یکی از مشکالت استان 

همدان عدم معرفی 
آن در استان های دیگر 

است، گفت: تبلیغات 
سراسری موجب معرفی 
همدان در سراسر کشور 

می شود|

بــا ایــن تفاســیر بایــد بیــان کــرد کــه 
بهتریــن  از  یکــي  همــواره  گردشــگري 
فرصت هــاي شــغلي و درآمدزایــي اســت 
کــه تنهــا بــا تبلیغــات و معرفــی خدمــات 
ــار باســتاني و مناطــق  ــت، آث مناســب و باکیفی
گردشــگري، موزه هــا و مناظــر خارق العــاده 
اقتصــادي  چرخ هــاي  مي توانــد  طبیعــي 
اســتان همــدان و کشــوررا بــه گــردش درآورد.

ــگری ــده گردش پرون

تهیه شده در سرپرستی استان همدان
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یزد،شهر بادگیرها 

یـــــــــــزد

اســتان یــزد بــا بیــش از 131 هــزار و 500 کیلومتــر مربــع وســعت، چهارمیــن اســتان وســیع کشــور اســت کــه در قســمت مرکــزی فات ایــران در حاشــیه دشــتهای کویــر لــوت قــرار دارد و بیــش از یــک میلیون 
و 26 هــزار نفــر در آن زندگــی مــی کننــد کــه بیــش از نیمــی از ایــن جمعیــت در مرکــز اســتان اســتقرار یافتــه اند.شــهر یــزد، مرکــز اســتان یزد محســوب می شــود و ایــن اســتان پــس از انتــزاع طبــس، دارای 10 

شهرســتان بــا عنوانهــای یــزد، اردکان، میبــد، اشــکذر، تفــت، ابرکــوه، خاتــم، مهریز، بافــق و بهاباد اســت.

بــدون اســتثنا در همــه شهرســتانهای اســتان یزد 
آثــار تاریخــی و جاذبــه هــای طبیعــی وجــود دارد 
و روســتاها نیــز از ایــن قاعــده مســتثی نیســتند و 
ــزد، دارای  ــادی از روســتاهای اســتان ی تعــداد زی
جاذبــه گردشــگری هســتند و برخــی از آنهــا نیــز 
بــه عنــوان روســتای هــدف گردشــگری معرفــی 

شــده انــد.
بادگیــر از شــاخص هــا و نشــانه هــای خانــه هــا 
ــهرهای  ــی ش ــت تاریخ ــی باف ــر عموم و مناظ
اســتان یــزد اســت و عــاوه بــر ابهــت و زیبایــی 
بخشــیدن بــه ســاختمان، نقــش بســیار موثــری 
در تهویــه فضــای درونــی بناهــا و خنــک کــردن 

ــد. ــا دارن ــا و آب انباره ــرداب ه س
ســاباط هــا، دربندهــا، آســیابها، بــاغ هــای 
تاریخــی و حتــی دربهــای تاریخــی، جاذبــه های 
ــوغات  ــتی و س ــع دس ــی و صنای ــت محیط زیس
ــری اســت  ــی نظی ــای ب ــی ه ــز از ویژگ ــزد نی ی
ــگری را  ــر گردش ــرای ه ــزد ب ــه ی ــفر ب ــه س ک

ــد. ــی کن ــز م ــایند و دل انگی خوش

lاز قعــر آب انبارهــا تــا بلنــدای 
بادگیرهــا

ــوان ایســاتیس  ــه عن ــخ از آن ب ــه در تاری ــزد ک ی
نیــز یــاد مــی کننــد، شــهر یادگارهــای تاریخــی 
ــه در دل  ــای خفت ــا و قناته ــت و از آب انباره اس
کویــر تــا بلنــدای بادگیرهــا و منــاره هــای 
ــراه دارد. ــه هم ــخ ب ــاوردی از تاری ــاجد، ره مس

شــهر یــزد یکــی از معــدود شــهرهای تاریخــی 
ــاحتی  ــا مس ــی آن ب ــت تاریخ ــه باف ــت ک اس
بــا شــماره 15000 در  حــدود 740 هکتــار 
ــیده  ــت رس ــه ثب ــور ب ــی کش ــار مل ــت آث فهرس
ــت  ــه اس ــهر دارای 74 محل ــن ش ــه ای ــت ک اس
ــه فهــادان،  ــوان ب کــه از مهمتریــن آنهــا مــی ت
ــش  ــی، ش ــب، یعقوب ــاه، میرقط ــرچم، خرمش س

ــرد. ــاره ک ــادان و ... اش ــری، فه بادگی
در بافــت تاریخــی خانــه هــای دوره ایلخانــی تــا 
قاجــار همچنــان پابــر جاســت و اغلــب خانــه هــا 
ــز مســکونی هســتند و از ویژگــی هــای ایــن  نی
خانــه هــا مــی تــوان بــه حیــاط مرکــزی، تــاالر، 
ــای  ــج دری، دیواره ــه دری و پن ــای س ــاق ه ات

ــون  ــازماندهی فضــای گوناگ ــش و س ــد، آرای بلن
دور تــا دور حیــاط و نماســازی زیبــای آنها اشــاره 

کــرد.
ــرخ،  ــید گل س ــه س ــاورت بقع ــا در مج ــه آق خان
خانــه توانــا، خانــه افشــار و ... از خانــه هــای بــه 
جــا مانــده از قــرن هشــتم هجــری اســت و خانه 
هــای محمــودی، الری هــا، عــرب زاده، مرتاض 
ــب و  ــای جال ــه ه ــز از نمون ــل نی ــواب وکی و ن

ــد. ــه شــمار مــی رون ــه ب ارزشــمند قاجاری
بنــای فعلــی مســجد جامــع کبیــر یــزد در اصــل 
ــجد  ــر روی مس ــن ب ــن الدی ــید رک ــط س توس
جامــع عتیــق کــه در اوایــل قــرن ششــم هجری 
قمــری توســط گرشاســب بــن علــی بــن فرامرز 

ســاخته شــده بــود، بنــا شــده اســت.
ایــن مســجد بــه لحــاظ معمــاری از نمونــه های 
شــاخص مســاجد جامــع کشــور اســت و ســردر 
ــز  ــوش و خــوش تناســب و نی ــد دو پ ــع، گنب رفی
ــر و مهــارت  ــوه گاه ذوق و هن ــوع فضاهــا، جل تن

هنرمنــدان مســلمان ایــران اســت.
ــه جــز کاشــی کاری بــی نظیــر ایــن مســجد،  ب
منــاره هــای ایــن مســجد از عناصــر بــی بدیل و 
شــگرف آن بــه شــمار مــی رود و 52 متــر ارتفــاع 
ــه شــمار  ــا ب ــاره هــای دنی ــن من دارد و از بلندتری

ــی رود. م

نمــاد  امیرچخمــاق؛  lمجموعــه 
ایرانــی اصیــل  معمــاری 

مجموعــه امیرچخمــاق بــه جــز تکیه و حســینیه 
اصلــی کــه امــروز در میانــه شــهر و در میدانی به 
همیــن نــام قــرار دارد، شــامل آب انبــار، خانقــاه، 
ــجد  ــازار و مس ــاه آب، ب ــرا، چ ــه، کاروانس مدرس

اســت.
ایــن مســجد توســط امیــر جــال الدیــن 
ــوری  ــه توســط شــاهرخ تیم ــاق شــامی ک چقم
بــه حکومــت یــزد منصــوب شــد در قــرن نهــم 
هجــری بــه کمــک همســرش ســتی فاطمــه بنا 

ــد. ــاده ش نه
بنــای تکیــه امــروز یکــی از پربازدیدتریــن جاذبه 
ــی رود و آب  ــمار م ــه ش ــزد ب ــی ی ــای تاریخ ه
انبــار آن نیــز تغییــر کاربــری داده و بــه زورخانــه 

ــه  ــوان مجموع ــه عن ــه ب ــده و آنچ ــل ش تبدی
ــروف اســت، حســینیه ای  ــزد مع امیرچخمــاق ی
ــری  ــیزدهم هجــری قم ــرن س ــه در ق اســت ک
ــازار ســنتی حاجــی قنبــر احــداث  در مجــاورت ب

ــده اســت. ش

ــاغ  ــن ب ــاد؛ زیباتری ــت آب ــاغ دول lب
ــران ــی ای تاریخ

ــاغ  ــاخصی از ب ــه ش ــه نمون ــاد ک ــت آب ــاغ دول ب
هــای ایرانــی را در دل کویــر بــه نمایــش 
گذاشــته، توســط محمدتقــی خــان مشــهور بــه 
ــا 1213 هجــری  ــزرگ در ســال 1202 ت خــان ب
قمــری سلســله خــان هــای یــزد در زمــان زندیه 

ــد. ایجــاد ش
ــامل  ــارت ش ــن عم ــه ای از چندی ــاغ مجموع ب
ــه،  ــاالر آیین ــه، ت ــر، بهشــت آیین هشــتی و بادگی
ــی اســت. فضــای  ــی و ســردر جنوب ســر در اصل
ســبز ایــن بــاغ هــم شــامل درختــان کاج، ســرو 
و گل ســرخ محمــدی، درختــان میــوه بــه 

ــت. ــار اس ــور و ان ــوص انگ خص
ــر ســی  ــا بادگی ــن بن ــی ای چشــمگیرترین ویژگ
ــر  ــن بادگی ــه بلندتری ــری آن اســت ک ــه مت و س
ــال 1390  ــود و در س ــی ش ــوب م ــان محس جه
هجــری شمســی ایــن بــاغ بــی بدیــل در 
فهرســت آثــار جهانــی یونســکو بــه ثبت رســید.

lآتشــکده زرتشــتیان در بردارنــده 
آتشــی فــروزان از 1500 ســال پیــش
بنــای فعلــی آتشــکده در ســال 1313 بــا همــت 
و کمــک مالــی زرتشــتیان یــزد و پارســیان 
ــاختمان  ــت و س ــده اس ــداث ش ــتان اح هندوس
ــه از دوران  ــای برگرفت ــا معمــاری زیب آتشــکده ب
هخامنشــیان در وســط حیاتــی بــزرگ و سرســبز 
و بــر بلنــدی قــرار گرفتــه و بــر پیشــانی عمــارت 

ــر اســت. ــوه گ نقــش فروهــر جل
ــش درون آن  ــت آت ــه قدم ــکده ب ــت آتش اهمی
ــال  ــدود 1520 س ــده از ح ــه ش ــه گفت ــت ک اس
پیــش تاکنــون فــروزان مانــده و حفاظــت شــده 
ــدا از آتشــکده  ــدس را ابت ــش مق ــن آت اســت. ای
ناهیــد پــارس بــه روســتای هفتــادر در نزدیکــی 

ــاد در  ــرک آب ــه ت ــا ب ــد و از آنج ــدا آورده ان عق
ــال  ــی س ــس از س ــد و پ ــال داده ان اردکان انتق
نگهــداری در غــار اشــگفت یــزدان در ســال 

ــد. ــزد آورده ان ــه ی 1325 ب
ایــن آتــش مدتهــا در محلــه موبــدان یــزد 
ــازه  ــاختمان ت ــه س ــپس ب ــده و س ــداری ش نگه

ــت. ــه اس ــال یافت ــی انتق ــاز کنون س

ابرکــوه؛  ســاله   4500 lســرو 
دیرزیســت تریــن موجــود زنــده دنیــا

ســرو کهنســال ابرکــوه بــا ســنی بیــش از 4500 
ســال در ســال 1382 بــه عنــوان یــک اثــر ملــی 

و طبیعــی شــناخته شــد.
ایــن تــک درخــت در کنــار یــک قنــات قدیمــی 
در شــهر ابرکــوه قــرار دارد و ارتفــاع و تنــه ایــن 
ــن  ــر اســت. ای ــه ترتیــب  25 و 3.6 مت درخــت ب
درخــت یــک ذخیــره گاه ژنتیکــی محســوب می 
ــز  ــگفت انگی ــی ش ــت و زیبای ــا عظم ــود و ب ش
ــه  ــیاری را ب ــگران بس ــال گردش ــر س ــود، ه خ

ــد. ــی کن ــوه جــذب م شهرســتان ابرک

ــگاه  ــن عبادت ــک؛ مهمتری ــک چ lچ
ــان ــتیان جه زرتش

 68 در  زرتشــتیان  چــک  چــک  زیارتــگاه 
ــه  ــزد در دامن ــری شــمال غــرب شــهر ی کیلومت
ــتان اردکان  ــام در شهرس ــن ن ــه همی ــی ب کوه
قــرار دارد و مــورد احتــرام زرتشــتیان ایــران 
ــال از  ــبانه روز در س ــج ش ــت و پن ــان اس و جه
ــه عنــوان وقــت  ــا 28 خــرداد مــاه ب تاریــخ 24 ت
زیــارت آن تعییــن شــده اســتو بازدیــد و ســکونت 
ــت و در  ــتیان اس ــژه زرتش ــج روز، وی ــن پن در ای
بقیــه روزهــای ســال یکــی از قطــب هــای مهم 
ــزد محســوب مــی شــود. گردشــگری اســتان ی

ن زیارتــگاه پــر جاذبــه در میــان صخــره هــا و بر 
بلنــدای کــوه، شــکوه و منظــره زیبایــی دارد و از 
آنجــا قطــره هــای آب از روی کــوه های ســخت 
آن همــواره در حــال چکیــدن اســت و بــه همین 

دلیــل نیــز بــه چــک چــک معــروف اســت.

ــرکات  ــگاه تح ــره؛ پای ــجد حظی lمس
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ــی ــی و انقاب سیاس
بنــای اولیــه مســجد حظیــره یــا روضــه محمدیه 
ــی  ــط حاج ــری توس ــری قم ــال 843 هج در س
شــمس الدیــن محمــد بــن زیــن الدیــن علیشــاه 
میبــدی در محلــه ابــرو مبارکــه بــرای عبــادت و 

اســکان فقــرا ســاخته شــد.
در حــال حاضــر بنــای این مســجد نوســاز اســت 
ــت اهلل  ــراب آی ــهید مح ــومین ش ــگاه س و آرام

ــرار دارد. ــی در آن ق صدوق

lمسجد مصای عتیق
ــری  ــری قم ــال 725 هج ــجد در س ــن مس ای
توســط ســید رکــن الدیــن محمــد قاضــی احداث 
شــده اســت کــه از مشــخصات ایــن مســجد می 
تــوان بــه وجــود صحــن و دو قســمت شبســتان 
ــه  ــا پوشــش گنبــد آجــری و گرمخان تابســتانه ب

اشــاره کــرد.
بادگیــر بــر فــراز مســجد، آبریــزگاه و حوضخانــه 
در وســط صحــن و یــک پایــاب در گوشــه ای از 
آن بــه چشــم مــی خــورد و در گرمخانــه مســجد 
کاشــی مغولــی تیمــوری مســدس فیــروزه ای بــا 
حاشــیه هــای آبــی و ســفید بــه کار رفته اســت و 
محــراب زیــر گنبــد نیــز بــا کاشــی هــای شــش 

ضلعــی فیــروزه ای تزئیــن شــده اســت.

lمسجد ما اسماعیل
ــری  ــری قم ــال 1222 هج ــجد در س ــن مس ای
توســط یکــی از علمــای یــزد آخونــد مــا 
اســماعیل عقدایــی در عهــد ســلطنت فتحعلــی 
ــر  ــتمل ب ــه مش ــد ک ــاخته ش ــار س ــاه قاج ش

ــت. ــه اس ــجد و مدرس مس
ایــن مســجد دارای شبســتانی بــا ســی و دو 
ســتون گنبــدی وســیع اســت کــه قطــره دهانــه 
آن بــه بیــش از 15 متــر مــی رســد و تقریبــا بــا 

ــوان یکــی اســت. ــه ای دهان
ــزرگ ورودی  ــردر ب ــاالی س ــپ ب ــرف چ در ط
ــتعلیق  ــط نس ــا خ ــه ب ــود دارد ک ــه ای وج کتیب
نگاشــته شــده اســت و در مجمــوع ایــن مســجد 
را مــی تــوان تحولــی در معمــاری ایــران در دوره 

ــار دانســت. قاج
ایــن مســجد بعــد از پیــروزی انقــاب بــه 
ــه  ــر گرفت ــه در نظ ــادگاه نمازجمع ــوان میع عن
شــد و فضــای آن نیــز گســترش یافــت و شــهید 
ــال 1361 در  ــی در س ــت اهلل صدوق ــراب، آی مح

ــید. ــهادت رس ــه ش ــجد ب ــن مس ای
ــت  ــزد اس ــهر ی ــی ش ــاجد تاریخ ــی از مس یک
ــرای  ــام چهــل محــراب ب کــه علــت انتصــاب ن
ایــن مســجد، وجــود چهــل عــدد کاشــی لعابــدار 
فیــروزه ای بــا طــرح محرابــی در بنــا بــوده کــه 
اکنــون تنهــا ســه عــدد از کاشــی هــای مذکــور 

ــده اســت. ــی مان باق

مســجد جامــع فهــرج؛ نخســتین مســجد تاریــخ 
ــران اســام در ای

ــرج در  ــتای فه ــرج در روس ــع فه ــجد جام مس
25 کیلومتــری جنــوب شــرقی یــزد و در کنــار راه 
اصلی یــزد و بافــق قــرار دارد و از بناهــای قدیمی 
و کــم نظیــر فرهنــگ و تمــدن اســامی اســت 
کــه بنابــر منابــع مکتــوب متعلــق بــه قــرن اول 

هجــری قمــری اســت.
ــن مســجدی اســت کــه  ــا، قدیمــی تری ــن بن ای
ــه  ــن پیرای ــا کمتری ــا ب ــاید در دنی ــران و ش در ای
ــده اســت. نقشــه  ــی مان ای دســت نخــورده باق

مســجد بســیار ســاده اســت و تــک منــاره ایــن 
ــر زیبایــی چشــمگیرش جــزو  مســجد عــاوه ب
معــدود منــاره هــای گلینــی اســت کــه در قــرن 
پنجــم هجــری قمــری بــه مســجد اضافه شــده 

ــت. اس

ــادگاری از  ــوه ی ــع ابرک ــجد جام lمس
ــلجوقی دوره س

ــوب  ــلجوقی محس ــاجد دوره س ــا از مس ــن بن ای
ــزو  ــاختمانی ج ــبک س ــر س ــود و از نظ ــی ش م
ــر  ــد اکث ــت و مانن ــی اس ــار ایوان ــای چه بناه
مســاجد جامــع، دارای دهلیــز، شبســتان و 

محــراب اســت.
ایــن مســجد همانند بناهــای دوره مغولی ســاخته 
ــه،  ــراب اولی ــاح مح ــور اص ــه منظ ــده و ب ش
محــراب دومــی نیــز ســاخته شــده اســت ضمــن 
اینکــه این محــراب، قــدری قبلــه ســابق اصاح 

ــد. مــی کن

lمســجد بیــرون؛ محــل اقامــت امــام 
رضــا )ع( در ســفر از مدینــه بــه مــرو

ایــن مســجد شــامل دو ایــوان گنبدخانــه، 
شبســتان بــا حیــاط مرکــزی اســت کــه در 
ــون در  ــده و چ ــع ش ــوه واق ــهر ابرک ــوب ش جن
گذشــته بیــرون از حصــار شــهر ســاخته شــده به 

ــت. ــه اس ــهرت یافت ــرون ش ــجد بی مس
ایــن بنــای تاریخــی محــل اقامــت حضــرت امام 
ــه  ــوده ب ــرو ب ــا م ــه ت ــفر از مدین ــا )ع( در س رض
همیــن دلیــل مــورد توجــه ویــژه مــردم ابرکــوه 

ــوروزی اســت. و گردشــگران ن
ــوی  ــتناد از زیل ــه اس ــجد ب ــن مس ــه ای تاریخچ
ــرن  ــری در ق ــخ 1038 قم ــه تاری ــده ب ــه ش بافت
ــر  ــده و مشــتمل ب ــاخته ش ــم هجــری س یازده
ایوانــی بلنــد در مقابــل غرفــه هــا، گرمخانــه بــا 

ــت. ــاق و تویزاس ط
مســجد زردگ در خــارج از شــهر اردکان در میــان 
کشــتزارها در جــوار روســتای قدیمــی زردگ قرار 
داد و ایــن مســجد کهــن به ســبک مســاجد قرن 
پنجــم و ششــم هجــری قمــری ســاخته شــده 
ــه  ــت ک ــن اس ــای آن ای ــی ه ــت و از ویژگ اس
کمتریــن دخــل و تصــرف در بنــای آن صــورت 

ــه اســت. گرفت

نخســتین  ایرانشــهر  lمدرســه 
یــزد دولتــی در شــهر  مدرســه 

ــی در  ــه دولت ــن مدرس ــهر اولی ــه ایرانش مدرس
ــن مدرســه در  ــزد اســت و ســاختمان ای شــهر ی
ــرار گرفــت  ــرداری ق ــورد بهــره ب ســال 1316 م
ــار  ــدار، معم ــدره گ ــه از آن ــن مدرس ــرح ای و ط
فرانســوی بــوده و بنــای آن بــه ســبک معمــاری 
عصــر ساســانی و صفــوی احــداث شــده اســت.
ایــن فضــای فرهنگــی جایــگاه تربیــت بســیاری 
ــا در  ــام آنه ــه ن ــت ک ــزد اس ــزرگ ی ــردان ب از م
کنــار نــام مدرســه ای ایرانشــهر در سراســر 
ــه  ــق مصوب ــرا طب ــد و اخی ــی درخش ــا م در دنی
ــرورش  ــوزش و پ ــی آم ــورای عال ــه ش دبیرخان
کشــور، ایــن مدرســه بــه عنــوان یکــی از 
مــدارس مانــدگار کشــور در فهرســت آثــار ملــی 
ــه  ــز ب ــه ثبــت رســیده و بخشــی از مدرســه نی ب

ــت. ــده اس ــل ش ــزد تبدی ــوم ی ــوزه عل م
در یــزد ده هــا مدرســه تاریخــی دیگــر نیــز وجود 
ــه  ــه گردشــگری ب ــوع خــود جاذب ــه ن دارد کــه ب
شــمار مــی رود بــه نحــوی کــه زنــدان اســکندر 

نیــز بــه مدرســه ضیائیــه معــروف اســت.
بــه طــور قطــع مــدارس و مســاجد تاریخــی مــی 
ــه هــای تاریخــی  تواننــد یکــی از بهتریــن جاذب
باشــند همچنانکــه اکنــون نیــز از پــر بازدیدترین 

بناهــای تاریخــی یــزد بــه شــمار مــی رونــد.

ــت  ــر ثب ــتین اث ــی؛ نخس ــد عال lگنب
ــزد ــتان ی ــده اس ــی ش مل

ــد در  ــی بلن ــاالی کوه ــر ب ــتوار ب ــدی اس گنب
ابرکــوه وجــود دارد کــه از آنجــا مــی  تــوان شــهر 
تاریخــی ابرکــوه را بــه نظــاره نشســت، مکانــی 
ــه  ــوان ب ــی ت ــور در آن آن م ــا حض ــا ب ــه تنه ک

ــرد. ــی ب ــای آن پ ــا و اصالته ــی ه زیبای
ایــن اثــر تاریخــی کــه در آســتانه هــزار ســالگی 
ــه رخ  ــود را ب ــوه خ ــهر ابرک ــاط ش ــتر نق در بیش
رهگــذران مــی  کشــد، »گنبــد عالــی« نــام دارد.

ایــن بنــا نخســتین اثــر ثبــت شــده اســتان یــزد 
ــه  ــال 1312 ب ــه در س ــی  رود ک ــمار م ــه ش ب
ــه  ــران ب ــی ای ــار مل شــماره 195 در فهرســت آث
ثبــت رســیده و همچنــان اســتوار و پابرجــا مانــده 

ــت. اس
ــری  ــا تصاوی ــر ب ــل را اگ ــن مح ــور در ای حض
زیبــا از ایــن بنــا و شــهر تاریخــی ابرکــوه همــراه 
ــور در  ــود از حض ــرات خ ــگاه خاط ــد، هیچ کنی

ــرد. ــد ک ــوش نخواهی ــوه را فرام ابرک
ــر  بنــای گنبــد عالــی ابرکــوه یکــی از صدهــا اث
تاریخــی ابرکــوه و از جملــه 120 اثــر ثبــت شــده 

ایــن منطقــه از کشــور اســت.
ــاس  ــکل و قی ــه ش ــر ب ــا اث ــی تنه ــد عال گنب
ــر  ــور نظی ــمال کش ــره  ای ش ــای مقب ــرج  ه ب
ــر از  ــی دیگ ــان و برخ ــرج خرق ــدکاووس، ب گنب
ایــن نمونــه آثــار اســت کــه در مرکــز و جنــوب 
ــه  ــل توج ــه قاب ــت. نکت ــده اس ــرا ش ــور اج کش
ــچ  ــنتی و گ ــح س ــتفاده از مصال ــا اس ــن بن در ای
ــانیان  ــب ساس ــیوه قال ــه ش ــت ک ــاروج اس و س
ــیوه  ــن ش ــه همی ــوده و البت ــاز ب ــاخت و س در س
ســاخت و ســاز اســتحکام مثــال زدنــی بنــا را بــه 

ــت. ــان آورده اس ارمغ
دســت ســاخته  هــای مشــابه دیگــری نیــز روی 
همیــن کــوه وجــود داشــته اســت کــه در حــال 
حاضــر تنهــا آثــاری جزئــی از آنهــا بــر جــا مانــده 

اســت.
گنبــد عالــی یکــی از بناهــای ســنگی دوره 
ــی و  ــر معمــاری ایران ــه ای از هن ــان و نمون دیلمی
ــوع  ــب توجــه معمــاری در ن ــه  هــای جال از نمون

ــد. ــی  آی ــاب م ــه حس ــود ب خ
ــتناد  ــد اس ــاقه گنب ــری س ــه آج ــن کتیب از مت
مــی  شــود کــه ایــن بنــا در ســال 448 هجــری 
قمــری بــه فرمــان فیــروزان نامــی بــرای پدرش 
عمیدالدیــن شــمس  الدولــه هزارســب از خانــدان 

ــان ســاخته شــده اســت. دیلمی
ــل  ــاالی مدخ ــه در ب ــز ک ــری نی ــه دیگ در کتیب
ــیده  ــده الس ــارت »ولوال ــه عب ــرار گرفت ــره ق مقب
الجلیــه نــاز ... رحمــۀ اهلل علیهمــا« نوشــته شــده 

ــت. اس
عمیدالدیــن از خانــدان دیلمــی و نــوه منصــور بن 
حســن بــن فیــروزان دیلمــی صاحــب اشــکور از 
نواحــی معــروف دیلــم اســت کــه خانــدان او بــه 
علــت رقابــت  هــا مجبــور شــدند از شــمال ایران 
بــه اصفهــان و نواحــی مرکــزی کــوچ کننــد و به 
ــه  ــبک ابنی ــه س ــم ب ــره او ه ــل مقب ــن دلی همی
نواحــی شــمالی ایــران احــداث بنــا شــده اســت.

ویژگــی خــاص دوره ســلجوقی و مقرنــس  هــای 
زیبــای گنبــد عالــی و طــرح ســاختمانی محکم و 
کتیبــه کوفــی، ایــن بنــا را در زمــره آثــار و مقبــره  
ــم  ــرن پنج ــران در ق ــی ای ــم تاریخ ــای مه ه
هجــری قمــری و دوران ســلجوقیان قــرار داده و 
ســنگ و گــچ هــم کــه از مصالحــی اســت کــه 
غالبــا بناهــای ساســانی بــا آن بنا شــده اســت در 

اینجــا نیــز از مصالــح اصلــی اســت.
ــه  ــی ب ــد عال ــر گنب ــاوه ب ــرازش ع ــن گ در ای
ــای  ــه  ه ــمندترین نمون ــی از ارزش ــوان یک عن
ــری در  ــی دیگ ــد تاریخ ــی، گنب ــاری ایران معم
ــد. ــد ش ــی خواه ــز معرف ــوه نی ــتان ابرک شهرس

بــه فاصلــه نــه چنــدان زیــاد از کــوه گنبــد عالــی 
ــه کمــی  ــه فاصل ــه ب و در روســتای »ِهــک« ک
از جــاده اصلــی بــه ســمت بخــش بهمــن قــرار 

گرفتــه اســت، گنبــدی زیبــا دیــده می  شــود.
ایــن بنــا، بقعــه  ای چهــار ضلعــی و متعلــق بــه قــرن 
هشــتم هجــری قمــری و از ســنگ ســفید ســاخته 
شــده و گنبــد آن از خارج دارای پوشــش آجری اســت و 

یکــی از آثــار بــه ثبــت رســیده ملــی ایــران اســت.
ــای  ــود ج ــخ را در دل خ ــوه تاری ــتان ابرک شهرس
داده اســت و نــه تنهــا نــوای تاریــخ را مــی  تــوان 
ــه در  ــنید؛ بلک ــاله آن ش ــرو 4500 س ــان س از زب
ــی از  ــش  های ــوان بخ ــی  ت ــای آن م ــای ج ج
تاریــخ کهــن ایــران زمیــن را بــه نظاره نشســت.
جــای جــای ایــن شهرســتان مــی  توانــد مکانــی 
ــن از  ــدار و درس گرفت ــفر و دی ــیر و س ــرای س ب
آیــات خداونــدی باشــد و ایــن امــر زمانــی 
ــم  ــه چش ــم دل و ن ــا چش ــه ب ــت ک ــن اس ممک
ــای  ــر زیب ــی کوی ــی و حت ــر گیت ــان سراس ج
ابرکــوه را کــه ظاهــرا هیــچ آبادانــی نــدارد، 

ــرد. ــاهده ک مش
بازدیــد از جاذبــه  هــای دیدنــی و تاریخــی ابرکوه 
تنهــا منحصــر بــه ایــام نــوروز نیســت و فصــل 
ــوه  ــتان ابرک ــزد و شهرس ــتان ی ــگری اس گردش
ــای  ــه  ه ــا نیم ــده و ت ــاز ش ــوروز آغ ــدای ن از ابت

ــه دارد ــهریور ادام ش
تهیه شده در سرپرستی استان یزد
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کورس زمستانی 
اسبدوانی گنبد کاووس 

ریخته  کارگاه  وقتی 
کیلومتری   ۵ در  گری 
در  تاکستان  شهرستان 
استان قزوین ظهر امروز 
شود می  حریق  طعمه 

تصویـر ایران

ــگاران خبرگــزاری  گــزارش هــای متنــوع تصویــری کــه در طــول دو مــاه از اقصــی نقــاط کشــور توســط عکاســان و خبرن
منتشــر مــی شــود آنقــدر گســترده هســت کــه دســت بــه انتخــاب زدن از میانشــان کاری دشــوار باشــد امــا نــگاه مــا در ایــن 
ــود و اینکــه در  ــه ب ــه نگاهــی هنرمندان ــاه گذشــته،قائل ب ــه رویدادهــای یــک م ــری ب ــری بیــش از نگاهــی خب ــوم تصوی آلب

ــه اقلیــم ایــران بچرخــد. ــگاه شــما ب همیــن فرصــت کوتــاه چنــد صفحــه ن

یاد زمستان به خیر. بارش برف شهرستان 
رومشگان در استان لرستان را سفید پوش 

کرد.

آزاد  داود  موسیقی  کنسرت 
مجتمع  تاتر  آمفی  سالن  در 

تبریز  پتروشیمی 
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حضور بیماران منطقه محروم 
استان  بندی  شهرستان هشت 
بیمارستان  در  هرمزگان 
اهلل  آیت  شهید  صحرایی 
صدوقی سپاه پاسداران استان 

اصفهان.

و  برنجی  نان  تهیه 
در  کاک  شیرینی 
کارگاه های شیرینی 
شهر  محلی  پزی 

. ه نشا ما کر

حضور مردم در مراسم استقبال سفر 
رئیس جمهور به استان قم

مراسم تشییع و خاکسپاری 
سیالخوری  خانم  حاجیه 
کشوری  شهیدان  مادر 
هشت  سرافراز  خلبان  و 
سال دفاع مقدس با حضور 
گسترده مردم در شهر 
مازندران  استان  سمیرغ 

برگزار شد.

تصویـر ایران
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آبادی  داود  زهرا 
شهر  متولد۱۳۵۵ساکن 
دارای  دارد.وی  اراک۲فرزند 
رشته  دیپلم  فوق  مدرک 
اکنون  هم  و  بوده  مدیریت 
رشته  کارشناسی  مقطع  در 
اصفهان  در  فرش  طراحی 
است. تحصیل  به  مشغول 

کارگاه سنتی آهنگری

تشییع پیکر دوشهید گمنام در شاهرود

تصویـر ایران
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تعدادی از پرندگان وحشی 
از گونه های سارگپه، عقاب 
طالیی، شاه بوف که توسط 
زیست  محیط  پرسنل 
تبریز مداوا شده بودند، 
در کوه عون ابن علی تبریز 

شدند. آزادسازی 

خراسان  چهاربرج  روستای 
، ۲۰۳۶ نفر جمعیت  شمالی 
دارد که ۸4 نفر جمعیت آن 
را معلوالن تشکیل می دهد.
نابینای  از این تعداد ۳۳ نفر 
مطلق ، ۲4 نفر معلول جسمی 
حرکتی ، ۲۰ نفر معلول ذهنی 

و ۷ نفر ناشنوا هستند.

آئین سنتی پهلوانی بیل گردانی در شهر نیم 
ور محالت 

با  بیرجند  در  فاطمیه  نانوایی 
قدمتی 4۰ ساله تمام کارکنان آن 

هستند. خانم 
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از  گیالن  مردم  درخواستهای 
روحانی  حسن  االسالم  حجت 
رئیس جمهور در سفر استانی به 

استان گیالن.

طغیان رودخانه در 
چالوس محور 

جشنواره الله ها در پارک شهید چمران 
ج  کر

پرورش ماهی قزل آال در 
منزل

http://mehrnews.com
http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 151 |  شماره 2 |  5 اردیبهشت 94  MEHR NEWSAGENCYصفحه 151 | شماره 2 |  5 اردیبهشت 94 

تصویـر ایران

گردشگران خارجی در اصفهان

روستای  کپری  مدرسه 
میسی

شرقی  ساحل  اسکله  رحمانلوو  بندر 
ارومیه دریاچه 

اعزام کاروان های راهیان 
نور به مناطق جنگی جنوب
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آبشار افرینه آبشاری عریض و 
پر آب در کنار روستای افرینه 
در بخش معموالن شهرستان 
خرم آباد استان لرستان است 
که از تالقی رودهای چشمک و 

افرینه تشکیل می شود .

پل تاریخی کلهر در بخش معموالن 
پلدخترواقع  شهرستان  توابع  از 
استان لرستان واقع شده است و پایه 
هاي آن بصورت بیضي شکل است.

درسه محروم پیام ابتر ، ۱۸کیلومتری ایرانشهر
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هنوز   ریزگردها

آئین سنتی عروسی ترکمن

اردوهای جهادی در خراسان جنوبی

مرغان ماهیخوار دریاچه شهدای 
خلیج فارس
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و  فرهنگ  جشنواره  اولین 
آشپزی در گرگان

تصاویر هوایی دریاچه 
رومیه ا

یکی از آثار و بناهای تاریخی 
استان کرمانشاه که به ثبت 
ملی رسیده است تکیه بی 
نظیر معاون الملک است 
که در کنار محله قدیمی 
»آبشوران کرمانشاه« قد 

علم کرده است.
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کنسرت موسیقی مازیار فالحی 
در گیالن 

جشنواره قومی محلی بندر 
ترکمن

نغمه  و  عارف  عاشیق 
سرای سیاری است که ساز 
می نوازد و آواز می خواند.

بداهه  اغلب در  عاشیقها 
و  دارند  مهارت  خوانی 
شعر و آهنگ تصنیف های 
خودشان را هم گاهی خود 

می سازند.
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