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مقبلٍ گردشگري غبر قالیچی  ،عمیق تریه غبر آثی ایران
مسایب ي معبیت سفر ثب قطبر

ضجکٍ ساٌ آَه دس سشاسش جُبن ثٍ ضذت تًسؼٍ یبفتٍ
امب َىًص کبمل وطذٌ ي ثشا سفته ثٍ ثشخی مکبن َبب ثبب
محذيدیت سيثشي َستیم.ثب ایه حبر سفش ثب قبغببس وببة
؛الُب ثخص ي ثٍ گفتٍ ثشخی افشاد جبديیی اسبت.ثبٍ
َمیه دلیل است کٍ مشدمبن صیبد سفش ثب قغببس سا ثبٍ
دیگش يسبیل حبمبل ي وبقبل تبشجبیبن مبی دَبىبذ.
دس ایه مقبلٍ ثٍ مضایب ي مؼبیت سفش ثب قغبس می پشداصیمۻ
مشایای راٌ آَه
استقشاس دس مشکض ضُش
ثشخالف فشيدگبٌ َب ؛ایستگبٌ َب قغببس مبؼبمبً دس
يسظ ضُش ياقغ ضذٌ اوذ تب َم دستشسی ثٍ آوُب سبدٌ تبش
ثبضذ ي َم کم َضیىٍ تش.ثشا سسیذن ثٍ ایستگبٌ ویبص ثبٍ
غشف صمبن صیبد َم وخًاَذ ثًد.
ثشسسی عً وی مذت ي امىیت خغًط
ثشا سفش ثب قغبس دیگش ویبص ویست تب دس غبف َبب
عً وی ثشا چک کشدن َب امبىبیبتبی يقبت تبلبف
کىیذ.ضمب حتی می تًاویذ دقبیقی قجل اص حشکت قبغببس
اگش جب اضبفی داضتٍ ثبضذ؛ثلیظ تُیٍ کشدٌ ي ثٍ سبفبش
ثشيیذ.
آن
مبحببذيدیببت ثببشا چبمببذان َببب ي َببضیبىببٍ
َیچ محذيدیتی دس ساثغٍ ثب يصن چمذان َب ي یب تبؼبذاد
آوُب يجًد وذاسد.فقظ ثبیذ ثٍ ایه تًجٍ کىیذ کٍ آوقبذس
سىگیه وجبضذ کٍ وتًاویذ آوُب سا جب ثٍ جب کىیذ.
گستزدٌ تًدن شثکٍ راٌ آَه
َمبوغًس کٍ گفتٍ ضذ ضجکٍ ساٌ آَبه دس تبمببمبی
ضُشَب ثٍ ضذت تًسؼٍ یبفتٍ حتی ثشا سفته ثٍ ضُشَب
کًچک ویض می تًاویذاص قغبس استفبدٌ کىیبذ.دس ثبشخبی
مسیشَب حتی دس یک سيص چىذیه وًثت سفبت ي آمبذ
يجًد داسد.ثٍ َمیه دلیل است کٍ می تًاوذ گضیبىبٍ
مىبسجی ثشا سفش ثبضذ.
خًاب در قطار ي سمان سفز
اگش تب مقػذ مسبفت عً وی دس پیص داسیذ ي ضت وبیبض
دس قغبس َستیذ ؛اص ثبثت خبًاثبیبذن خبیببلبتببن ساحبت
ثبضذ.صیشا غىذلی َب قغبس خیلی ساحبت ثبٍ تبخبت
تجذیل می ضًوذ ي تىُب ثب داضته یک پتً می تًاویذ ضت
ساحتی سا پطت سش ثگزاسیذ.
مىاظز سیثا
سیل ساٌ آَه مؼمً اص میبن ضُشَب ي سيسبتببَبب مبی
گزاسد کٍ ثبدیذن مىبظش صیجب می تًاویذ سشگش ضًیذ.
آرامش ي سکًت
قغبس محل مىبست ثشا وطسته ي اسبتبشاحبت کبشدن
است.مًسد کٍ ثسیبس آسامص ثخص خًاَذ ثًد ؛خیشٌ
ضذن اص پىجشٌ ثٍ مىبظش ثیشين دس سکًت استَ.مچىیه
اص صمبوی کٍ دس قغبس داسیذ می تًاویذ ثٍ خًثی استبفببدٌ
کىیذ ي آوشا غشف خًاوذن کتبة؛مجلٍ ي یبب ثبشسسبی
ثشوبمٍ سیض َبیتبن ثشا مقػذ ثکىیذ.
آسایش
غىذلی َب قغبس خیلی ثضسگتش اص غىذلی َب ًَاپیمبب
است.دس ثشخی اص قغبسَب ویبض جبلبً غبىبذلبی مبیبض
کًچکی ثشا ساحت اوجب دادن کببسَببیبتببن يجبًد
داسد.پس اص ایه ثبثت دس ساحتی کبمل خًاَیذ ثًد.
قاتل اعتماد ي تزوامٍ ریشی
ثشوبمٍ َب قغبس ثب ۱ۺ %ثٍ دسستی ي ثذين تبخیش یبب
کىسلی اجشا می ضًد .دس غًستی کٍ ایبه دسغبذ دس
ساثغٍ ثب ًَاپیمب  %۷۶است.الجتٍ ثش سي ثشوبمٍ ًَاپیمب
،مسبئلی وظیش آة ي ًَا تبثیشگزاس است کٍ ثش ثشوبمٍ
قغبس تبثیش وذاسد.
سزگزم کىىذٌ
سفش ثب قغبس َمیطٍ لزت ثخص ثًدٌ است.ضبیذ ثٍ دلیبل
ایه است کٍ ساحتی دس آن وظیش ساحتی دس خبوٍ خًد
است.
معایة راٌ آَه
َضیىٍ
َضیىٍ قغبس ثش خبالف تػبًس چبىبذان اسصان َبم
ویست.الجتٍ تخفیفبتی ثشا ثشخی اص گشيَبُبب دس وبظبش
گشفتٍ ضذٌ امب مسلمب ضبمل َمٍ ومی ضًد.
کاَش سزعت تزای سفز راٌ دير
اگش مسبفت ضمب خیلی عً وی است ؛ػبقالوٍ تبش اسبت
کٍ اص ًَاپیمب استفبدٌ کىیذ اگبش وبمبی خبًاَبیبذ دس
مسیشَبیی کٍ قغبس متًقف می ضًد پیبدٌ ضًیذ.
گیج کىىذٌ
ثشوبمٍ قغبس می تًاوذ یک کمی گیج کىىذٌ ثببضبذ؛ ثبٍ
خػًظ ثشا مجتذیبن ؛امب یبدگیش آن آسببن اسبت.
ثسیبس اص ضُشستبوُب ثضسگ ،ي چىذ ضُش کبًچبک،
ثیص اص یک ایستگبٌ قغبس داسوذ.ایه غیش مؼمًر ویبسبت
کٍ صمبوی کٍ یک قغبس ثٍ ایستگبٌ می سسبذ ؛سببػبت
حشکت دیگش می سسذ.ثشخی دس ایستگبٌ اضتجببٌ مبی
ایستىذ؛پس ثلیظ خًد سا ثٍ دقت ثخًاویذ.

غبس قالیچی کٍ ػمیق تشیه غبس آثی ایشان لقبت
گشفتٍ است دس  ۲۳کیلًمتبش ضبمببر ضبشقبی
ضُشستبن ثًکبن ي دس مجبيست محًعٍ ثبستبوبی
قلؼٍ قالیچی یکی اص مشاکض تمذن مبوبیی َب قشاس

گشفتٍ ي اص دستٍ غبسَب عجیؼی ثٍ حسبة مبی
آیذ کٍ دس اثش وفًر آة دس عبجبقببت آَبکبی
ضکل گشفتٍ ي اص وظش سبختببس غببس ي کبال
غبسوًسد می تًان آن سا اص جملٍ غىی تشیه

يسخت تشیه غبسَب مکطًف ایشان ثٍ ضبمببس
آيسد.
ایه غبس ػظیم ثب دَبوٍ ا ثضسگ ثٍ قغش  ۹متش ،
سبلُب ثب داستبوُب فشايان پبش سمبضي ساصتبشیبه
مکبن وبمطکًف ثًکبن ثًد تب ایىبکبٍ دس سببر
 ۲۴۹۲وخستیه تیم مىتخت اص کًَىًسدان ثًکبن
ثب جسبست ي اص جبن گزضتٍ گی صیبد مًفق ثبٍ
فشيد اص چبٌ وخست ایه غبس ثٍ عًر  ۲۲۱مبتبش
ضذٌ ي تًاوستىذ حس کىجکبي اَببلبی سا تبب
حذيد اسضب ومبیىذ  ،سپس دس سبر  ۲۴۹۵تیم
مجُضتش ثٍ سشپشستی صوذٌ یبد مقجل َبىبشپب ي
کًَىًسد ػضً تیم ملی تًاوسبت سبٍ تبب س
ػظیم ایه غبس سا ثؼذ اص چبٌ مًسد ضىببسببیبی ي
عًر مسیش پیمبیص ضذٌ ایه غبس سا ثبٍ حبذيد
 ۴۱۱متش ثشسبوذ.
جبلت است ثذاویذ کٍ تب ضؼبع  ۵۱متش دَببوبٍ
غبس َیچ سىگی یبفت ومی ضًد ي تمبمی ایه
سىگ َب سا دس کف تب س اير می تًان یببفبت.
ػاليٌ ثش ػمق چبٌ يجًد چىذیه تب س ثضسگ ي
دا ن َب،تًول َب،چکىذٌ َب ي چکبیبذٌ َبب ثبٍ
جشات می تًان گفت کٍ تمبمی مطبَذاتی کبٍ
تب کىًن دس ایه وًع غبسَب یبفت ضذٌ اسبت سا
می تًان ثٍ تىُبیی دس ایه مجبمبًػبٍ مطببَبذٌ
کشد .اص دیگش جزاثیتُب ایه غبس ثٍ ستبًوبُبب
ثلىذ ي متؼذد ي َمچىیه چکیذٌ ا کٍ ثٍ عبشص
اػجبة ايس ضجبیبٍ ثبٍ کطبتبی غبش ضبذٌ
تبیتبویک است میتًان اضبسٌ کشد کٍ دس مشتبفبغ
تشیه ثخص تب س ضکل گشفتٍ است.

ثی وظیر تریه معمبري َبي جُبن
تىایی تیغٍ ماوىذ

سبختمبن فالتیش دس ویًیًسک یکی اص ايلیه آسبمببن خبشاش
َبیی است کٍ سبختٍ ضذٌ است ي ثٍ مبذت  ۲۱۱سببر دس
محلٍ مىُته مبوىذ جًاَش می دسخطیذٌ است.
یک شاَکار َىزی

ثبزار تجریس ثراي میسثبوی از گردشگران ،ویبز ثٍ ثبزوگري دارد
سشيیس خجش سيصوبمٍ اسک -سئیس سبصمبن
تًسؼٍ گشدضگش ضُشداس تجشیض ثب تبکیذ ثش
اَمیت َبمبگبشایبی ي مطببسکبت افبشاد ي
دستگبٌ َب ثشا تحقق اَذاف تبجبشیبض ۳۱۲۹
گفتۻ ثبیذ اص کبسَب ي ثشوبمٍَب جبضیبشٌ ا
ديس ضًد؛ ثبٍ عبًس کبٍ گببَبی ػبذ
َمکبس ي یب مبًاص کببس سيوبذ اجبشا
ثشوبمٍَب سا ثب مطکل مًاجٍ میکىذ.
ثٍ گضاسش ایسىب ،مىغقٍ آرسثبیبجببن ضبشقبی،
سضب خلیلی دس آییه تجلیبل اص ساَبىبمببیببن
افتخبس ي فؼب ن گشدضگش ثب تببکبیبذ ثبش
مطبسکت ي حمبیت مشد اص ثشوبمٍَب تجشیبض
 ۳۱۲۹یبدآيس ضذۻ ثبیبذ ثبٍ تبًاوببیبی َبب ي
استؼذادَب خًد ایمبن داضتٍ ثبضیم.
صمبویکٍ تجشیض ثٍ ػىًان پبیتخت گبشدضبگبش
کطًسَب اسالمی دس سبر  ۳۱۲۹اوبتبخببة
ضذ ،مسئً ن ثش ایه ثبيس ثًدوذ کبٍ تبجبشیبض
می تًاوذ دس حًصٌ گشدضگش تًسؼٍ یبثبذ ي

ایه امش فقظ ثب مطبسکت خًد مبشد مبحبقبق
میضًد.
ي ثب ثیبن ایىکٍ جبیگبٌ آرسثبیجبنضشقبی اص
لحبػ تبسیخی ي فشَىگی ثب ست گفتۻ ایبه
استبن چىذیه اثش ثجت ضذٌ جُبوی ي غبذَبب
جبرثٍَب دس خًد جب دادٌاست کٍ میتًاوبذ
دس جزة گشدضگش ي سيوبق گبشدضبگبش
گب َب مًثش سا ثشداسد.
ي َم چىیه ثبصاس سشپًضیبذٌ تبجبشیبض سا اص
جبرثٍَب ثیوظیش تجشیض داوست ي افضيدۻ حتی
دس ایب تؼغیل ي وًسيص مغبصٌَب ثضسگتشیه
ثبصاس سبشپبًضبیبذٌ جبُببن ثببیبذ پبزیبشا
ثبصدیذکىىذگبن داخلی ي خببسجبی ثببضبذ.
ػاليٌ ثش مؼمبس ضبخع ثبصاس تجشیض ،حضًس
مشد ي جشیبن فؼبلیت کست ي کبس جزاثیبتبی
خبظ ثشا گشدضگشان داسد ي دس ایه ساسبتبب
َمکبس ي مطبسکت اغىبف ي َیئت امبىبب
ثبصاس غیش قبثل اوکبس است.

خلیلی ثب اضبسٌ ثٍ کمبجبًد امبکببوببت ثبشا
گشدضگشان دس ثبصاس تجشیض گبفبتۻ ثببصاس اص
لحبػ استبوبذاسد ي تبؼبذاد سبشيیبس َبب
ثُذاضتی ي ویض محلی مىبست ثشا استبشاحبت
ثبصدیذکىىذگبن ویبص ثٍ ثبصوگش ي تبجبُبیبض
داسد.
ي اص حضببًس ضببُببشداس تببجببشیببض دس
َمبیص َب ملی ي ثیه المللی داخبل کطبًس
ثشا مؼشفی َشچٍ ثیطتش ي ثُتش تجشیض خجش داد
ي َمچىیه حمبیت اص ثخبص خػبًغبی دس
حًصٌ گشدضبگبش  ،تبذيیبه ثبشوببمبٍ َبب
کبسضىبسبوٍ ي ویض تًلیذ محتًا اص قجیبل تبُبیبٍ
ثستٍ َب گبشدضبگبش مبؼبشفبی تبجبشیبض ي
کلیپَب کًتبٌ سا ضشيس داوست.
گفتىی است ،ساَىمبیبن افتخبس گشدضگبش
دس تبثستبن سبر جببس  ،دس اتبًثبً َبب
تجشیضگشد  ،مًصٌَب ي تبکسبی َبب اص مبه
ثپش ضُشداس  ،فؼبلیت داضتىذ.

ایه اثش َىش ثسیبس صیجب سبخت آن ثٍ دستًس ملکٍ البیبضاثبت
دي دس سبر ۸۴ۺ ۲آغبص ضذ .عشاح ي مؼمببس آن ثبٍ دلبیبل
کطبکص مسئً ن ديلتی َشگض وتًاوست پبیبن ضبَکبس خبًد
سا ثجیىذ.
جذاب ي عظیم

معجذ  311سبلٍ در منسیل،
دستوخًردٌ از زیر آة ثیرين آمذ

سشيیس خجش سيصوبمٍ اسک -کلیسبیی تبسیخی کٍ ثٍ عًس کبمل دس صیش
آة غش ضذٌ ثًد ثؼذ اص دٍََب دستوخًسدٌ اص صیش آة ثیشين آمذ.
ثٍ گضاسش ایسىب ي ثٍ وقل اص دیلی میل ،کلیسب ديمیىیک دس مکضیک دس
سبر ۷۱ۺ ۲ثٍ صیش آة سفت ي دس حبر حبضش ثٍ دلیل خطکسببلبی ثبذين
َیچ تغییش اص صیش آة ثیشين آمذٌ است.
ایه کلیسب تًسظ ساَتَب ي ساَجٍَب دس سبرَب  ۲۶۱۱دس صمببن تبجبلبیب
مسیحیت دس مکضیک سبختٍ ضذٌ است.
دس حبر حبضش  ۲۷دسغذ اص ایه کلیسب اص آة ثیشين آمذٌ ي َشسببلبٍ ثبش
میضان آن افضيدٌ میضًد.

شبٌ عجبس
سردار سپبٌ شبَسًن
محمذرضا صافیان اصفُاوی
مقذمات ي مىاصة عصز صفًی (شاٌ عثاس)
ادامٍ اص ضمبسٌ قجلۻ
ي :ایشیک آقاسی تاشی
(ایطیک آقبسی ثبضی) سئیس تمب یسببير ،ایطبیبک آقببسبیببن ي
قبپًچیبن ي جبسيچیبن دیًان ضبَی ي مسًير وظم ي تشتیت مجبلبس
ضبٌ ثًد .جب کسبوی سا کٍ دس ایه مجلس اجبصٌ جلً داضتىذ،
ثب سػبیت مقب ي مىػت َشکس ،اي مؼیه می کبشد ،ي ایسبتببدگببن
مجلس سا ویض ثب غًاة دیذ ي مًافقت اي دس جب خبًد قبشاس مبی
گشفتىذ .ایطیک آقبسی ثبضی ،چُل ایطیک آقبسی دس فشمبن خبًد
داضت کٍ ثٍ وًثت دس اداسٌ مجلس ضبٌ دستبیببس اي ثبًدوبذ .دس
پزیشایی َب سسمی ضبٌ ،ایطیک آقبسی ثببضبی چبمبب صسیبه ي
مشغغ ،کٍ دگىک می گفتىذ ثٍ دست می گشفت ي مقببثبل اي مبی
ایستبد .آوچٍ ثٍ ضبٌ پیطکص می کشدوذ ثًسیلٍ اي اص وظبشش مبی
گزضت .ي َش يقت کٍ ضبٌ سفش ثیگبوٍ سا ثببس مبی داد اي صیبش
ثبصيیص می گشفت ي ثٍ حضًس می ثشدَ .ش صمبن َم کٍ ضببٌ سبًاس
می ضذ .اي ثب دگىک خًد پیطبپیص ي حشکت می کشد .تیًر ي
ي یت س ي تُشان ثًد ي دٌ یک آوچٍ ثٍ ضبٌ پیص کص می کشدوذ
میبن اي ي پیطکص وًیس ،یؼىی کسی کٍ حسبة َذایب ي پیطکص َب
سا وگبٌ می داضت ،تقسیم می ضذ.
س :تفىگ چی آقاسی
ضبٌ ػجب ثشا ایىکٍ کٍ اص قذست قضلجبش ثکبَذ ،یک دستٍ سبپببٌ

مىظم تفىبگ داس وبیبض اص
سيسببتبببیببیبببن ي سػبببیببب
ي یبت ي اػشاة خًصستبن
ي غیشٌ ایجبد کشد ،کٍ مثال
غالمبن ضبَی اص خضاوبٍ
ديلت مًاجت می گشفتىذ.
سیببیببس ایببه دسببتببٍ سا
تفبىبگبچبی آقببسبی مبی
گفتىذ ،ي اي مسًيلیت تمب
کبسَبیی سا کٍ مشثًط ثبٍ
تفىگچیبن ثًد ،اص تؼلیبم ي
تشثیت افشاد ي جمغ آيس
ایطبن دس مًاقغ جىگ ي پشداخت مًاجت آوبن ثش ػُذٌ داضت.
َـ  :واظز
وبظش یب سئیس دسثبس ثش تمب ثیًتبت سلغىتی ي غىذي خبوٍ ي جبجبٍ
خبوٍ ي امالک خبلػٍ ي ایلخی َب پبدضبٌ سیبست ي وبظببست مبی
کشد ي سسیذگی ثٍ امًس دسثبس اص جملٍ يظبیبف ي ثبًد .ثبٍ
دستًس اي دس سبر مطشف یب ممیض ثیًتبت مبخببسش ضبص مببَبٍ
(سشکبس خبغٍ ضشیفٍ) یؼىی دستگبٌ سلغىتی سا ثٍ تخمیه ثبشآيسد
می کشد ي ثٍ امضب وبظش ثشا اػتمبدلذيلٍ می فشستبد ي ثب اجبصٌ
اي خضاوٍ می گشفت .وبظش صیشدست خًد وبظشان ي غبحت جمؼبن ي
مبمًسان مخػًغی داضت کٍ خشیذاس احتیبجبت دسثبس سلغىبتبی،
اص خًساک ي پًضبک ي آريقٍ ي تبُبیبٍ لبًاص آضبپبضخببوبٍ ي
آثذاسخبوٍ ضبَی ي سبختمبن ي تؼمیش ػمبست سلغىتی ي سسیذگی
ي مشاقجت دس امًس مشثًط ثٍ ایلخی َب ضبٌ ثًسیلٍ ایطبن اوبجبب
می گشفت .ي وبظش ثش آن جملٍ وظبست می کشد .لجب َب ضخػبی
ضبٌ ي خلؼت َبیی کٍ دس مذت سبر ثٍ اضخبظ مختلبف مبی داد،
َمٍ ثًسیلٍ وبظش تُیٍ می ضذ ،ي َیچ گًوٍ خشش دسثبس ثبی اجببصٌ
ادامٍ داسد
کتجی اي میسش وجًد.

ایه ثىب تبثیش گزاس ي ثب اثُت دس دي يجٍ سبختٍ ضذٌ اسبت
تب دي ثلًک ثضسگ فلض اص دي سش ثٍ َم پیًوذ ثخًسوذ .ایبه
دي ثلًک مؼظم ثب خشٌ دس سبر  ۳۱۱۸ثٍ َم متػل ضبذوبذ.
َم اکىًن ایه محل خبوٍ سیىمبیی مشکض دس چیه است.
مىارٌ ای الُام تخش

دثی ،ثلىذتشیه آسمبن خشاش ثٍ وب ثشش خلیبفبٍ  -عبشحبی
مشکت اص دي ثشش مسکًوی يتجبس کٍ مذت َبیی عبً وبی
سکًسد َب جُبوی سا ضکست ي سسیذن ثٍ ایبه سکبًسد سا
دست ویبفتىی کشد .ایه ثشش کٍ تًسظ مؼمبسان آمبشیبکببیبی

عشاحی ضذٌ است َضیىٍ ا ثبل ثش  ۲۶میلیبسد د س داضتٍ است.

