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هقبلِ گزدشگزي
هذّت ٍ گزدشگزي

ادأ ٝاص ؿٕبس ٜلجُ:
نتیجه گیزی
أىب٘بت ٔٛجٛد دس ایشاٖ ٘ـیبٖ ٔیی دٞیذ وی ٝاییشاٖ
ظشفیت پزیشایی ثیؾ اص  ۵اِی ٔ ۱یییّیییٌ ٖٛیشدؿیٍیش
خبسجی سا دس ػبَ داسا ٔی ثبؿذ  ٚایٗ أش أىبٖ پیزییش
ٕ٘ی ثبؿذ ٍٔش ایٙى٘ ٝمبط ضعف ٔٛجٛد دس ایٗ كٙعت
پش ثبس و ٝث ٝعٛٙاٖ ػٔٛیٗ كٙعت ِٔٛذ ؿغُ  ٚػشٔیبییٝ
ثعذ اص ٘فت  ٚخٛدس ٚػبصی ٔی ثبؿذ حُ ؿٛدٔ.ی تٛاٖ
اص جّٕ٘ ٝمبط ضعف ٔٛجٛد دس كٙعت تٛسیؼٓ سا ٘جیٛد
ٔذیشیت وبُٔ  ٚجبٔع دس ایٗ كٙعت عیذْ تیٛجی ٝثیٝ
ٔٙبثع ا٘ؼب٘ی  ٚدس آخش ث ٝضعف دس اعیال سػیب٘یی ٚ
تجّیغبت اؿبس ٜوشد.
و ٝدس ایٗ ثیٗ تجّیغبت  ٚاعال سػب٘ی إٞیت  ٚتیبحیییش
صیبدی ثش سؿذ كیٙیعیت ٌیشدؿیٍیشی داسد.كیٙیعیت
ٌشدؿٍشی أشٚص ٜث ٝلذسی دس تٛػیعی ٝالیتیلیبدی ٚ
اجتٕبعی وـٛس ٞب إٞیت داسد و ٝالتلبد دا٘بٖ آٖ سا
كبدسات ٘بٔشای ٘یض ٔی ٘بٔٙذ.
كٙعت ٌشدؿٍشی دس ایشاٖ ث ۵ ٝدػیتیٌ-۳ ٝـیت ٚ
ٌزاس -۵صیبستی تمؼیٓ ٔی ؿٛد و ٝدس ایٗ ثیٗ اص ٔىیبٖ
ٞبی تبسیخی  ٚعجیعی ؤ ٝشثٛط ث ٝثیخیؾ ٌـیت ٚ
ٌییزاس ٔییی ؿییٛد ٔییی تییٛاٖ ثیی ٝاػییتییبٖ ٞییبی
اكفٟبٖ،فبسع،آرسثبیجبٖ ؿشلی  ٚشثی ....اؿبس ٜویشد
 ٚدس ثخؾ صیبستی اػتبٖ ٞبی خشاػبٖ سضیٛی  ٚلیٓ
٘مؾ ٕٟٔی سا ایفب ٔی وٙٙذ.
دس وُ كٙعت جٟبٍ٘شدی  ٚتٛسیؼٓ دٞ ٚذف عیٕیذٜ
سا د٘جبَ ٔی وٙذ :
)۳دسآٔذ التلبدی
)۵اؿبع ٝفشّٔ ًٙٞی  ٚاػالٔی
دس ایٗ ٕ٘ٛداس پشاوٙذٌی تعذاد ٚاحذ ٞبی پیزییشاییی
ثیٗ ساٞی وـٛس سا دس ػبَ  ۳۱11و ٝتیٛػیظ ػیبصٔیبٖ
ٔیشاث فشٍٙٞی ٌ ٚشدؿٍشی تٟی ٝؿذ ٜاػت ٘ـبٖ ٔیی
دٞذٕٞ.بٖ عٛس و ٝدس ایٗ ٕ٘ٛداس ٔـخق اػت اػتیبٖ
ٔبص٘ذساٖ ثب پشاوٙذٌی  ۱۵۳ث ٝعٛٙاٖ ثییـیتیشییٗ ٚاحیذ
پزیشایی  ٚاػتبٖ چٟبسٔحبَ  ٚثختیبسی ثب پشاوٙذٌی ۳۱
ث ٝعٛٙاٖ وٕتشیٗ ٚاحذ پزیشایی دس وـیٛس عیضییضٔیبٖ
ایشاٖ ٔی ثبؿٙذ ث ٝعٛس لغع ٔـخق اػت وی ٝتیعیذاد
ٔؼبفشاٖ ٌ ٚشدؿٍشا٘ی و ٝث ٝیه ؿٟش عیضییٕیت ٔیی
وٙٙذ ثبعج ػبخت ٝؿذٖ ٚاحیذ ٞیبی پیزییشاییی ٔیی
ؿ٘ٛذ.اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ ث ٝعّت آة ٞ ٚیٛای خیٛة ٚ
جییبرثییٞ ٝییبی ٌییشدؿییٍییشی عییجیییییعییی ٔییب٘ییٙییذ
ثٟـٟشٚ،سػه،السیجبٖٕ٘،ه آثشٚد،سأؼش،والسدؿت
 ٚعجبع آثبد ٞ ...ٚش ػبٌِ ٝشدؿٍشاٖ صیبدی سا ث ٝػٛی
خٛد جزة ٔی وٙذ.
ِٚی اػتبٖ چٟبس ٔحبَ  ٚثیخیتیییبسی اص جیبرثیٞ ٝیبی
ٌشدؿٍشی وٕتشی ثشخٛسداس اػت ثٞ ٝیٕیییٗ دِیییُ
ٌشدؿٍشاٖ وٕتشی ایٗ اػتبٖ سا ثشای ػفش ا٘تخبة ٔیی
وٙٙذ ٌٕ٘ ٝ٘ٛشدؿٍشی ثبسص ایٗ اػتبٖ وٞٛشً٘،آثـیبس
دس ٜعـك،آتـٍبٔ ... ٚ ٜی ثبؿذ ثعذ اص اػتبٖ ٔیبص٘یذساٖ
ث ٝتشتیت اػتبٖ تٟشاٖ،اػتبٖ ٌیییالٖ،اػیتیبٖ خیشاػیبٖ
سضٛی  ٚاػتبٖ ِشػتبٖ اص ثبال تشیٗ پشاوٙذٌیی تیعیذاد
ٚاحذ پزیشایی ثشخٛسداس٘ذ.أی ث ٝسٚصی ؤ ٝب ثتٛا٘یییٓ
دس تٕبٔی اػتبٖ ٞب لذست جزة ٌشدؿیٍیشاٖ سا ثیبال
ثجشیٓ تب  ٕٝٞاػتبٖ ٞب اص ٘ظش التلبدی اص ایٗ كٙعت پیش
ػٛد ثٟش ٜثجش٘ذ.

غبر ثبٍر ًکزدًی در ثلغبرستبى
(چشن خذا)

ٔشدْ اص اثتذای خّمت دس بسٞب ص٘ذٌی ٔی وشد٘ذ ٚ
عالل ٝصیبدی ث ٝبس ٘ـیٙی داؿتٙذ ث ٝخبعش أیٙیییت ٚ
ؿشایظ سٚص .أشٚص٘ ٜیض بسٞبی صیبدی ٞؼیتیٙیذ ویٝ
ٛٙٞص وـف ٘ـذ ٜا٘ذ  ٚبسٞبی صیبدی ٚ ٓٞجٛد دا٘ذ
و ٝدس ثبٚس ٞبی ٔشدْ ٚاسد ؿذ ٜا٘ذ  ٚث ٝآٟ٘ب اعتمبد ٚ
عمیذٞ ٜبیی داس٘ذ.
یىی اص ایٗ بسٞبی صیجب دس ثّغبسػتبٖ اػت ،ایٗ یبس
و ٝػمف آٖ ث ٝكٛست ؿٍفت اٍ٘یضی ثب د ٚػٛساخ
عجیعی  ٚثضسي ایجبد ؿذ ٚ ٜس ٚث ٝآػٕبٖ اػت ثب ٘یبْ
ٔؼتعبس (چـٓ خذا) ؿٙبختٔ ٝی ؿٛد.

ثی ًظیز تزیي هعوبري ّبي
جْبى

آتشکذُ یشد

یىی اص أبوٗ ٔشثٛط ث ٝصستـتیبٖ آتـىذ ٜآٟ٘ب اػت .ایٗ ثٙب دس خیییبثیبٖ
آیت اهلل وبؿب٘ی ٚالع ٌشدیذ ٚ ٜؿبُٔ ػبختٕبٖ ٔـجشی اػیت وی ٝدس
لشٖ اخیش ػبخت ٝؿذ ٜاػت .دس ایٗ ٔحُ آتؾ ٔمذع و ٝثشای صستـتییبٖ
ٔمذع ٔی ثبؿذ  ٚداسای لذٔتی چٙذ ػبِ ٝثٛد ٚ ٜثبییذ ٞیٕیییـی ٝسٚؿیٗ
ٍٟ٘ذاؿت ٝؿٛد ٍٟ٘ذاسی  ٚاص آٖ ٔشالجت ٔی ؿٛد .ؿبیبٖ روش اػت ویٝ
لذٔت آتؾ آتـىذ ٜثٞ ٝضاس ٚپب٘لذ ػبَ ٔی سػذ .ػبختٕبٖ اكّی دس ٚ
ػظ حیبط  ٚثش ثّٙذی لشاس داسد  ٚآ٘شا دسختب٘ی ٕٞیـ ٝػجض احبع ٝویشدٜ
ا٘ذ .حٛضی ٔذٚس  ٚثضسي دس ٔحٛس ٚسٚدی ثٙب ث ٝآٖ صییجیبییی خیبكیی
ثخـیذ ٜاػت .آتؾ دس ٔحفظ ٝای ثّٙذتش اص ػغح صٔیٗ دس اتبلیی ٘ؼیجیتیب
ٚػیع  ٚدٚس اص تبثؾ خٛسؿیذ لشاس ٌشفت ٚ ٝاتبلٟبیی ثشای ٔشاػٓ ٘یییبییؾ
پیشأ ٖٛآٖ عشاحی ؿذ ٜاػت.
ثٙبی فعّی آتـىذ ٜدس ػبَ  ۳۱۳۱خٛسؿیذی ثب ٕٞت  ٚویٕیه ٔیبِیی
صستـتیبٖ یضد  ٚپبسػیبٖ ٙٞذٚػتبٖ احذاث ٌشدیذ ٜاػیت  .ػیبخیتیٕیبٖ
آتـىذ ٜثب ٔعٕبسی صیجبی ثشٌشفت ٝاص ٙٞش ٔعٕبسی ٞخبٔٙـیبٖ ( دس تیخیت
جٕـیذ ) دس ٚػظ حیبعی ثضسي  ٚػش ػجض  ٚثش ثّٙذی لشاس ٌشفت ٚ ٝثیش

مکعة آتی

پیـب٘ی عٕبست ٘مؾ (( فشٞٚش )) جٌّ ٜٛش اػت  .إٞییت آتـیىیذ ٜثیٝ
لذٔت آتؾ دس ٖٚآٖ اػت وٌ ٝفت ٝؿذ ٜاص حذٚد  ۳۲۵۱ػبَ پییؾ تیب
و ٖٛٙفشٚصاٖ ٔب٘ذ ٚ ٜحفبظت ٌشدیذ ٜاػت .
آتؾ دسٔ ٖٚجٕشی ثش٘جی  ٚدس اتبلی ٔخلٛف دس ٔیییبٖ ػیبخیتیٕیبٖ
آتـىذ ٚ ٜدس ػغحی ثبالتش اص ػغح صٔیٗ  ٚث ٝدٚس اص ثبد  ٚثبساٖ  ٚتبثیؾ
خٛسؿیذ ٍٟ٘ذاسی ٔی ؿٛد .

كشف كف آجزي حیبط عوبرت تبریخی فتحاهللاف در ارگ علیشبُ
ػییشٚیییغ خییجییشی سٚص٘ییبٔیی ٝاسن -ادأییٝ
وبٚؽٞبی ثبػتبٖ ؿٙبػی اضغشاسی دس اسي
عّیـب ٜدس دٞٚفتٌ ٝزؿت ٝث ٝوـف ثیمیبییبی
وف آجشی تخشیت ؿذ ٜحیییبط احیش ٔیّیی
عٕبست تبسیخی فتح اهلل اف ٔٙجش ؿذ.
ثٌ ٝضاسؽ ایّٙب ،ثٟشاْ آجشِ ٛسیییغ ٞییی ت
وبٚؽ اضغشاسی اسي عیّیییـیبٔ ٜؼیجیذ
عّیـب ٚ "ٜعٕبست تبسیخی فتح اهلل اف تجشییض
ثب اعالْ ایٗ خجش افضٚد  :دس ایٗ ٔذت ٞییی ت
وبٚؽ ٔٛفك ؿذ ؿٛاٞذی اص ثمبیبی ػیبصٚ ٜ
ؿبِٛد ٠لیّیعی ٝاحیتیٕیبال لیبجیبسی تیجیشییض،
ػبختبسٞبی ػٍٙی  ٚػفبِی ٔشتجظ ثب ٘یٛعیی
ػیؼتٓ ا٘تمبَ آة سا ٘یض وـف وٙذ .
ایٗ ثبػتبٖ ؿٙبع  ،لغعبت ػفبِیٞ ٝٙبی ادٚاس
تٕذ٘ی اػالٔی – ثبالخق ایّخب٘ی تب لبجیبس-
 ٚچٙذ لغع ٝاحتٕبال پیؾ اص اػیالٔیی سا اص
آخشیٗ وـفیبت دییٍیش دس اییٗ ٔیحیٛعیٝ
تبسیخی ثب اسصؽ اعالْ وشد .

ا ٚتلشیح وشد :دس جیشییبٖ ویبٚؽ ٞیبی
كٛست ٌشفتٞ ٝی ت ثبػتبٖ ؿٙبػی ٔٛفك ؿذ
ثمبیبی وف آجشی تخشیت ؿذ ٠حیییبط احیش
ّٔی عٕبست تبسیخی فتح اهلل اف  ٚیه ػبص٠
خـتی -چی ٝٙای و ٝدس ٘مـٞ ٝبی طاٛفیضیىی
وٛسٚؽ ٔحٕذخیب٘یی حیجیت ؿیذ ٜثیٛد سا
ؿٙبػبیی  ،خبوجشداسی ٔ ٚؼتٙذػبصی وٙذ.
ایٗ دس حبِی اػت وٕٞ ٝضٔبٖ ثب وبٚؽ ٞبی
ثبػتبٖ ؿٙبػی حفش چبٟٞبی ٘لت ؿیٕیعیه
ثتٙی پـتیجبٖ پبسوییٙیً دس جیجیٟی ٝیشثیی
ٔحذٚد ٜوبسٌب ٜوبٚؽ  ٚثٛٔ ٝاصات خییبثیبٖ
اسي ،ادأ ٝداسد.
دس سٚصٞبی ٘خؼت ویبٚؽ ٞیبی ثیبػیتیبٖ
ؿٙبػی دس ٔحذٚد ٜآحبس ّٔی اسي عیّیییـیبٜ
ٔؼجذ عّیـب ٚ ٜعٕبست فتح اهلل اف تیجیشییض
ثخـی اص ؿبِٛدٞ ٜبی ثشج  ٚثبسٚی لّع ٝلذیٓ
تجشیض و ٝػیبحبٖ ٔ ٚیٛسخیبٖ ثی ٝآٖ اؿیبسٜ
وشد ٜا٘ذ  ٚلغعبتی اص ػفبِییٙیٞ ٝیبی دٚساٖ

رٍستبّبي تبریخی اّز ظزفیتی هْن
ثزاي جذة گزدشگز

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن-
ثخـذاس ٔشوضی ؿٟشػتبٖ اٞیش
ٌفت :سٚػتبٞبیی ٔب٘ٙذ وؼب٘ك،
ا٘ذاة لذیٓ ،ؿیییـی ،ٝحلیبس
ػیذِش٘ ،میذٚص ،ییٛصثیبؿیّیٚ ٛ
یٛصثٙذ ؿٟشػتبٖ اٞش داسای آحبس
تبسیخی ثٛد ٚ ٜظشفییتیی ثیشای
جزة ٌیشدؿیٍیشاٖ اػیت.ثیٝ
ٌضاسؽ ٟٔش٘ ،ـؼت ػتبد خذٔبت ػفشٞبی ٘ٛسٚصی ؿٟشػتبٖ اٞش دس
حبِی ثب حضٛس ٔؼئٛالٖ فشٔب٘ذاسی ٔ ٚیشاث فشٍٙٞی  ٚتعذاد دیٍیشی
اص ػبصٔبٖ ٞب  ٚاداسات ٔشتجظ ثب ایٗ حٛص ٜثشٌضاس ؿذ وی ٝا٘یتیمیبد اص
ثیتٛجٟی ٔیشاث فشٍٙٞی آرسثبیجبٖ ؿشلی ث ٝثبصٌـبیی ٔٛص ٜادة ٚ
عشفبٖ ؿٟشػتبٖ اٞش اص ٔٛضٛعبت ٔغشح ؿذ ٜدس ایٗ ٘ـؼت ثٛد.
روستاهای تاریخی اهز ظزفیتی تزای جذب گزدشگزان است

احٕذ ٘یه ٘فغ ثخـذاس ٔشوضی ؿٟشػتبٖ اٞش دس ایٗ ٘ـؼت اظیٟیبس
داؿت :ثشای ایٗو ٝسٚػتبٞبی ؿٟشػتبٖ اٞش تحت پٛؿؾ اییٙیتیش٘یت
لشاس ثٍیش٘ذ ٘یبصٔٙذ اعتجبسات ٍٙٞفتی ٞؼتیٓ دسحبِی وی ٝاییٗ عیشح
دسیىی اص دٞؼتبٖ ٞبی اٞش اجشا ؿذ ِٚی اػتمجبَ سٚػیتیبایییبٖ ثؼیییبس
وٓ سً٘ ثٛد ِٚی ٔب ٕٞچٙبٖ تلٕیٓ داسیٓ تب  ٕٝٞػبوٙیٗ سٚػتبٞب اص
ایٙتش٘ت ثٟشٜٙٔذ ؿ٘ٛذ.احٕذ ٘یه٘فغ ثب اؿبس ٜث ٝایٙیىی ٝسٚػیتیبٞیبی
وؼب٘ك ،ا٘ذاة لذیٓ ،ؿیـ ،ٝحلبس ػیذِش٘ ،مذٚص ،یٛصثبؿّ ٚ ٛیٛصثیٙیذ
ؿٟشػتبٖ اٞش داسای آحبس تبسیخی  ٚظشفیتی ثشای جزة ٌیشدؿیٍیشاٖ
اػت ،افضٚد :دس ایٗ سٚػتبٞب آحبس تبسیخی ٌ ٚشدؿٍشی ٚجیٛد داسد
ؤ ٝیتٛاٖ ثب ٔعشفی ثیـتش صٔی ٝٙجزة ٌشدؿٍشاٖ سا دس ایٗ سٚػتبٞیب
فشا ٓٞوشد.

شبُ عجبس
سزدار سپبُ شبّسَى
محمذرضا صافیان اصفهانی
مقذمات و مناصة عصز صفوی (شاه عثاس)
ادأ ٝاص ؿٕبس ٜلجُ:
د :قورچی تاشی
(لٛسچی ثبؿی) و ٝثِ ٝمت سوٗ اِؼّغ٘ ٝٙیض خٛا٘ذٔ ٜی ؿذ ،پغ اص
اعتٕبداِذ ِٝٚثضسي تشیٗ أشای دِٚت كفٛی ثٛد .سییبػیت  ٚییب
سیؾ ػفیذی  ٕٝٞی عٛایف  ٚایُ ٞبی ٔختّف لضِجبؽ ثب ا ٚثیٛد.
تٕبْ أٛس لٛسچیبٖ سا ا ٚاداسٔ ٜی وشد  ٚتیٛٔ ٚ َٛاجت ػیبال٘ی ٝی
ایـبٖ ثب اجبص ٚ ٜتلذیك ٚی پشداخت ٔی ؿذ.
ا ٚخٛد ٞش ػبَ اص ٞضاس تب ٞضاس  ٚپب٘لذ تٔٛبٖ حمٛق ٔی ٌشفتٚ .
٘بحی ٝی وبصس ٖٚتیٚ َٛی ثٛد .سیبػت لٛسچیبٖ ٕٞیـ ٝث ٝیىیی اص
ػشداساٖ ٘بٔی عٛایف لضِجبؽ ،وٛٔ ٝسد اعتٕبد ویبٔیُ ؿیب ٜثیٛد،
ػپشدٔ ٜی ؿذ .ؿب ٜعجبع ایٗ ٔمبْ سا اص ػبَ ٞ ۳۱۵۱جشی ث ٝدأیبد
خٛد (عیؼی خبٖ كفٛی) و ٝسایغ خب٘ذاٖ ؿیخب٘ٚذ ثٛد داد .عیذٜ
ی لٛسچیبٖ دس صٔبٖ ایٗ پبدؿب ٜدٚاصدٞ ٜضاس ثٛد ٜاػت.

اػالٔی  ٚپیؾ اص اػالْ وـف ؿذ.
ٌفتٙی اػت و ٝپغ اص ثشٚص اخالَ دس ادأیٝ
وبٚؽ ٞبی ثبػتبٖ ؿٙبػی  ،دٞ ٚفتی ٝپیییؾ
ٞی تی ثٕ٘ ٝبیٙذٌی ٔعب٘ٚت ٔیشاث فشٞیٙیٍیی
ػبصٔبٖ ٔیشاث فشٍٙٞی  ،كٙیبییع دػیتیی ٚ
ٌشدؿٍشی  ٚپظٞٚـىذ ٜثبػتبٖ ؿٙبػی ثشای
حُ ٔـىُ ث ٝتجشیض اعضاْ ؿذ .
دس ٘ـؼت ایٗ ٞی ت ثب ٔؼئٛالٖ ٔلالی تجشیض
تٛافك ؿذ پظٞٚؾ ٞبی ویبٚؽ عیٕیّیییبت
ٔیذا٘ی ثٔ ٝذت 0۱سٚص ادأ ٝیبثذ .
ثش اػبع ثٙذ ج ٔبد ۳۳1 ٜلب٘ ٖٛثش٘بٔ۲ ٝػیبِیٝ
چٟبسْ  ،تٕبٔی ٚصاست خب٘ٞ ٝب  ،ػبصٔبٖ ٞب ٚ
ٔٛػؼبت دِٚتی ٔٛظفٙذ لجُ اص اجشای پیشٚطٜ
ٞبی ثضسي عٕشا٘ی  ٚدس ٔیشحّی ٝأیىیبٖ
ػٙجی ٔ ٚىبٖ یبثی ٘ؼجت ث ٝا٘جبْ ٔغبِیعیبت
فشٍٙٞی تبسیخی ٔیشاث فشٍٙٞی الذاْ  ٚدس
عشاحی ٔ ٚىبٖ یبثی پشٚطٞ ٜیبی ییبد ؿیذٜ
٘تبیج ٔغبِعبت سا سعبیت وٙٙذ .

آًتبلیب ٌَّس هقصذ گزدشگزي است

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -ؿٟش آ٘تبِییب دس
وـٛس تشویٛٙٞ ٝص ییه جیبرثیٔ ٚ ٝیمیلیذ
ٌشدؿٍشی ثشای ایشا٘یٞب ث ٝؿٕبس ٔی آییذ.ثیٝ
ٌضاسؽ ٟٔش ،آ٘تبِیب ؿٟشی اص ؿٟشٞبی تشویٚ ٝ
دس حبَ سؿذ اػت و ٝعٛٙاٖ ثضسٌتشیٗ اػیتیبٖ
تٛسیؼتی تشوی ٝسا ث ٝخٛد اخیتیلیبف دادٚ ٜ
تٛا٘ؼت ٝاػت ٌٛی ػجمت سا اص ؿٟشٞبی دیٍش تشوی ٝثشثبیذ .دس ػبَٞبی اخیش
ثب سصس ٚتٛس آ٘تبِیب دس ایبْ ٘ٛسٚص  ٚتبثؼتبٌٖ ،زسا٘ذٖ تعغیالت دس ایٗ ٔٙغمیٝ
دس ٔیبٖ ایشا٘یبٖ  ٓٞسٚاج پیذا وشد ٜاػت.
أشٚص ٜؿٟش آ٘تبِیب دس حبَ سلبثت ثب دٚثی دس أبسات اػت  ٚپغ اص آصاد ؿذٖ
خشیذ ّٔه دس ؿٟش آ٘تبِیب ثشای ؿٟش٘ٚذاٖ ایشا٘ی ،تعذاد ایشا٘یبٖ ؿٟش آ٘تیبِیییب
ٞش سٚص ثیـتش ٔیؿٛد  ٚثب تٛج ٝث ٝخٛة ثٛدٖ آة ٛٞ ٚای ایٗ ٔٙغمی ٚ ٝدس
عیٗ حبَ اسصا٘ی لیٕت أالن ،ایٗ ؿٟش ثشای ایشا٘یبٖ ث ٝؿٟشی ایذ ٜاَ ثیشای
ص٘ذٌی  ٚػشٔبیٌ ٝزاسی تجذیُ ؿذ ٜاػت.دس ػبَ  01ؿٟش آ٘تیبِیییب تیٛا٘ؼیت
٘ؼجت ث ٝدٚثی ایشا٘یبٖ ثیـتشی سا ث ٝخٛد جزة وٙذ .یىی دیٍیش اص عیٛأیُ
ٌشایؾ ایشا٘یٞب ثٌ ٝشدؽ دس آ٘تبِیب  ٚیب اػتفبد ٜاص تٛسٞبی آٖ ِغیٚ ٛییضای
آٖ اػت.دیٍش عبُٔ ٌشایؾ ایشا٘یبٖ ثشای اػتفبد ٜاص تٛس آ٘تبِیب خذٔبت ثؼیبس
خٛة دس ٞتُ ٞبی ایٗ ؿٟش آٖ  ٓٞدس ٔمبیؼ ٝثب ؿٟشٞبی تٛسیؼتی جٟبٖ ویٝ
خذٔبت ٞتّی سا یه جب ثب لیٕت خٛة اساأ ٝیوٙٙذٕٞ .چٙیٗ  ٕٝٞتفشیحبت
ٔٛسد ٘یبص یه ػفش دس ٞتُٞبی آ٘تبِیب یبفت ٔیؿٛد.پغ اٌیش تلیٕیییٓ ثیٝ
ٌشدؽ دس آ٘تبِیب سا داسیذ ٘ؼجت ثٔ ٝىبٖٞبی دیٍش ٘ ٚؼجت ثٞ ٝضی ،ٝٙایٗ ؿٟش
یىی اص ٌضیٞٝٙبی ػفش ثشای ؿٕب اػت .یىی دیٍش اص عٛأُ ػفش ث ٝآ٘یتیبِیییب
ثشای تٛسیؼتٞب ،دیذ٘یٞبی آ٘تبِیب  ٚػٛاحُ آساْ  ٚصیجب  ٚؿٙی ٔخیتیق ثیٝ
ٞتُٞبی آ٘تبِیب دس وٙبس خذٔبت خٛة آٟ٘بػت.دس ایٗ ػفش ؿشوت خذٔیبت
ٔؼبفشتی پبسع تشا َٚث٘ ٝـب٘ی ٔwww.Parstravelco.comیتٛا٘ذ ؿٕب
سا دس ایٗ ػفش ٕٞشاٞی وٙذ  ٚخذٔبت ػفش ث ٝایٗ ؿٟش تیٛسیؼیتیی سا ثیذٖٚ
ٔـىُ دس اختیبستبٖ ثٍزاسد.
ج :قوللز آقاسی
(لِٛشس آلبػی) ث ٝسییییغ
الٔبٖ ؿبٞی ٌفتیٔ ٝیی
ؿذِ ٚ ،مت سوٗ اِذٚیِیٝ
داؿت .ؿب ٜعجیبع ثیشای
ایٗ و ٝاص خغش لیذست ٚ
إٞیت ٘ ٚفٛر (لضِیجیبؽ)
ثىبٞذ ،ػپیبٔ ٜیجیٟیض ٚ
ٔشتجی تشتیت داد و ٝیه
دػت ٝی ثیضسي آٖ اص
الٔبٖ ؿب ٜتـىییُ ٔیی
ؿذ .افشاد ایٗ دػت ٝثیییؾ
تش اص عٛایف ٌیشجیی ٚ
چشوغ  ٚاسٔٙی ثٛد٘ذٔ .مبْ لِّٛش آلبػی ثعذ اص لیٛسچیی ثیبؿیی
ٔمبٔبت دِٚتی ثٛد ٚ ،تٕبْ أٛس ٔشثٛط ث ٝالٔبٖ ث ٝكٛاة دییذ ٚ
اجبص ٜی ا ٚا٘جبْ ٔی ٌشفت .حمٛق ػبال٘ ٝی لِّٛش آلبػی دس اٚاخش
دِٚت كفٛی اص دسآٔذ ٚالیت ٌّپبیٍبٖ پشداختٔ ٝی ؿیذ ٚ ،اییٗ
ٚالیت تیٚ َٛی ثٛد .دس صٔبٖ ؿب ٜعجبع ٘خؼت اهلل ٚسدی خیبٖ ٚ
پغ اص ٚی لشچمبٖ خبٖ ٔمبْ لِّٛش آلبػی داؿتٙذ ،وی ٝاِٚیی أیییش
االٔشای فبسع ؿذ  ٚدٔی ػپٟؼبالس ویُ اییشاٖ  ٚأیییش االٔیشای
آرسثبیجبٖ  ٚخشاػبٖ ٌشدیذ.
ادأ ٝداسد

عشحی و ٝتب ث ٝحبَ ٘ظیش آٖ دیذ٘ ٜـذ ،ٜعشحی و ٝاِٚیٗ ثبس
ثب ٘مؾ ٞبی تشاؿیذ ٜؿذ ٜثش سٚی دیٛاس تشػیٓ ؿذ ٜاػیت ٚ
ٕٞب٘ٙذ ػٞ ًٙبی آػٕب٘ی اػت.
ساسه هزمی جادوگزان

یىی اصلذیٕی تشیٗ ؿبٞىبسٞبٞ ،شْ آوؼٕبَ اػیت وی ٝاص
ٕ٘بیی دٚس ثش فشاص ػشصٔیٗ یبوتبٖ خٛد ٕ٘بیی ٔی وٙیذ .اییٗ
ثٙب تٛػظ ٔبیبٖ ٞب دسٌزؿت ٝػبخت ٝؿذ ٜاػت ٘ ٚظییش ثیٙیبی
ٔـبث ٝخٛد دس ٔلش اػت.
کوه های مونت ماریا

ایٗ ثٙب دسلشٖ  ۳۵ػبخت ٝؿذ ٚ ٜپغ اص یه ٚالع ٝتیبسییخیی
ٔمذع تىٕیُ  ٚؿىُ یبفت ٝاػت .دس ٚالع ثٙب ثشای ػتبیؾ ٚ
احتشاْ ث ٝیىی اص خذا٘ٚذٌبساٖ ٙٞذی ث٘ ٝبْ ٚیـی ٛػیبخیتیٝ
ؿذ ٜاػت.
نشدیک تز ته خذا

ٔٙبس آِٓ ٔیٙؼتش وٌٛ ٝیی آػٕبٖ سا دسٔحّ ٝآِیٓ ٚالیع دس
إِٓبٖ ث ٝد٘ ٚیٓ وشد ٜاػتٔ ،ذت ٞب ث ٝعٛٙاٖ احشی ثی ٘ظییش
ؿٙبختٔ ٝی ؿذ ث ٝػفبسؽ یىی اص ؿخیلیییت ٞیبی صٔیب٘یٝ
تبػیغ ایٗ ثٙب دس لشٖ چٟبسد ٓٞآ بص ؿذ أب تب ػیبَ ۳10۱
وبس تىٕیُ آٖ ث ٝع َٛا٘جبٔیذ .اٖ ثٙبدسصٔبٖ خٛدث ٝعیٙیٛاٖ
ثّٙذتشیٗ وّیؼبی جٟبٖ ث ٝؿٕبس ٔی سفت.

