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مقبلٍ گردشگري

پیرغبر مکبوی دیذوی در شُرستبن فبرسبن

گردشگري ي درمبن

سٔشٚصٌ ٜشدشٍشی دس ب یاسی سص وشٛس ٞها ٘هیهشٚی
سطّی بٟبٛد  ٚسشذ سلتظادی وشٛس ٔح ٔ ٛی شٛد
 ٚیىی سص پٛیاتشیٗ فؼاِیت ٞای سلتظادی ػظش حاضش
سست و٘ ٝمش ٕٟٔی دس تٛسؼ ٝپایذسس ٔحّی سیفا ٔهی
وٙذ ب ٝعٛسی و ٝبا سیزاد فشطتی سسٞبشدی ب ٝسلتظهاد
تٛٙع بخشیذٛٔ ٚ ٜرب سشتغاَ صسیهی  ٚدسآٔهذ ٔهی
شٛد.
ٌشدشٍشی سیٗ طٙؼت سص عشیك تشویهب  ٚبه ٝوهاس
ٌیشی ٕٞضٔاٖ ٔٙابغ دسخّی  ٚخاسری ٔٙافغ سرتٕاػهی
سلتظادی صی ت ٔحیغی  ٚفشٍٙٞی صیادی سس بٕٞ ٝشسٜ
دسسد  ٚسشذ  ٚتٛسؼ ٝسٚص سفضٌ ٖٚشدشٍهشی شهاخهٝ
ٞای صیادی سس س ٜسیٗ طٙؼت سضاف ٝوشد ٜوٞ ٝش یهه
سص آٟ٘ا ب ٝعٛس ٔ تمیٓ  ٚغیش ٔ تمیٓ دس دسآٔذ حاطّٝ
طٙؼت تٛسی ٓ ٘مش آفشیٙی ٔی وٙٙذ.
یىی سص صیش شاخٞ ٝای تٛسی ٓ ٌشدشٍشی سهالٔهت
پضشىی یا دسٔا٘ی سشت و ٝبٙٔ ٝظٛس ٔ افهشت بهشسی
ٔؼاِز ٝبؼضی بیٕاسی ٞا یا س٘زهاْ یهه ٘هٛع ػهٕهُ
رشسحی دس بیٕاسستاٖ ٞا یا ٔشسوض خذٔاتی  ٚیا حضٛس
دس بٟتشیٗ آ ٞای ٔؼذ٘ی وشٛس با ٔٛحش تشیهٗ آحهاس
دسٔا٘ی  ٚسستفاد ٜسص سیٗ پتا٘ یُ ٞا طٛست ٔی ٌیشد.
آٖ عٛس و ٝپیذسست ٌشدشٍشی سهالٔهت ٞهٕهیهشهٝ
ٚرٛد دسشتِٚ ٝی و ی تا لبُ سص لشٖ ٞزذ ٓٞسٕٞیهت
چٙذس٘ی بشسی آٖ لائُ ٘بٛد ٜػٕٔٛا ٔٙاعمهی وه ٝآ
ٞای ٔؼذ٘ی دسشتٙذ بشسی دسٔاٖ سٔشسع ٔهخهتهّه سص
بیٕاسی ٞای سٚد ٜسی ٌشفت ٝتا وبذی  ٚسستخٛسٖ دسد
 ٚپٛست ٛٔ ...ٚسد تٛر ٝلشسس ٌشفتٙذ و ٝسیهٗ شهیهٜٛ
بیشتش دس وشٛس ٞای سسٚپایی ب ٝخظٛص سٍ٘هّه هتهاٖ
سٚسد دسشت سص آ٘زایی و ٝخٛد ب ٝػهٙهٛسٖ ٔهمهظهذ
ٌشدشٍشی شٙاخت ٝشذ ٜسست.
ٌشدشٍشی سالٔت  ٚدسٔهاٖ دس وشهٛسٔهاٖ خهٛسٜ
٘اخٛس ٜسص س٘ٚك ب یاس باالیی بشخٛسدسس سسهت.بهغهٛسی
و ٝشٕاس ویفیت  ٚپشسوٙش چشٕٞ ٝای آ ٌشْ دس
سیشسٖ ب ٌٝ٘ٛ ٝسی ٔیباشذ و ٝعبیؼت دسٔا٘ی با سستفهادٜ
سص آ ٌشْ عبیؼی سس ب ٝػٛٙسٖ یىی سص ٕٟٔتشیٗ ٔٙابهغ
سوٛتٛسی ٓ وشٛس ٔؼشفی ٔی وٙذ  ٚسغهّهب چشهٕهٝ
ٞای آ ٌشْ سیشسٖ دس دسٔٞ ٝٙای سشت ٝو ٜٛسِبشص لشسس
دسس٘ذ  ٚبشخی سص س٘ٛسع دیٍش عبیؼت دسٔا٘ی ٕٞهیهٖٛ
ِزٗ دسٔا٘ی ٘یض دس ٔٙاعمی سص وشٛس ٕٞی ٖٛدسیاچهٝ
سٔٚی ٚ ٝدسٔٞ ٝٙای لّ ٝآتشفشا٘ی تفتاٖ دس بّٛچ هتهاٖ
سٚسد دسسد.
دس حاَ حاضش دس سیشسٖ  27۰چشٕ ٝآ ٌشْ پزیشسی
ٌشدشٍشسٖ سالٔت سست وه ٝتها 2تها 7دسطهذ سص
ٌشدشٍشسٖ ٚسٚدی ب ٝوشٛس سس ٌشدشٍشسٖ سهالٔهت
تشىیُ ٔی دٙٞذ  ٚبیشتش سیٗ دسطهذ سس شهٟهشسهتهاٖ
سشػیٗ دس سستاٖ سسدبیُ دسسس ٔی باشذ.
دس سستاٖ سیالْ دس فاطّ 2 ٝویّٔٛتشی سص شهٟهشسهتهاٖ
دّٞشسٖ ٔزٕٛػ ٝحٕاْ ٞای آ ٌشْ با چشٕهٞ ٝهای
فشسٚسٖ ٚسلغ سست ب ٝخاعش ٔهٛسد ٌهٌٛهشدی ٔ ٚهٛسد
ٔؼذ٘ی دیٍش سیٗ چشٕٞ ٝا با دٔای  5۲ ٚ 25دسرهٝ
دستٕاْ فظ َٛساَ ٔٛسد سستفادٌ ٜشدشٍشسٖ دسخُ ٚ
خاسد سص سستاٖ لشسس ٌشفت ٚ ٝآ سیٗ چشٕٞ ٝا بهشسی
دسٔاٖ بیٕاسسٖ پٛستی-سستخٛس٘ی  ٚغیشٔ ٜفیذ سست.
سص ِزٗ آ ٌشْ ٔزوٛس بشسی سفغ دسد ٞهای ٔهضٔهٗ
ٔفظّی  ٚصیبایی پٛست سستفادٔ ٜی وٙٙذ.
الصْ ب ٝروش سست دس باال دست سیٗ آ ٌشْ چشهٕهٝ
لیش سٚسٖ ٚرٛد دسسد و ٝبش سساس تحمیمات س٘زاْ شذٜ
سیٗ لیش ٔی تٛس٘ذ دس دسٔاٖ بشخی سص بیٕاسی ٞای بهذٖ
ٔفیذ باشذ ؤ ٝیتٛسٖ آسس لیش دسٔا٘ی ٘أیذ.
با تٛر ٝب ٝسیٙى ٝسفش یىی سص فؼاِیت ٞهای ٔهٟهٓ دس
ص٘ذٌی ٞش فشد ٔح ٔ ٛی شٛد ٞش شخض سفهش سس
ب ٝدالیُ خاطی س٘زاْ ٔهی دٞهذٞ.هذف سص سهفهش ٚ
ٌشدشٍشی دس سفشسد ٔختّ ٔتفاٚت سست.
واستحظیُ تفشیح دسٔاٖ  ٚیا سسسئه ٝخهذٔهات سهفهش
باػج ٔی شٛد و ٝب ٔ ٝائُ ٔحیظ ص٘ذٌیٕاٖ ٚسل ٚ
آٌا ٜباشیٓ ٔ ٚخُ تٕأی فؼاِیت ٞای دیٍش س٘ اٖ ٔهی
تٛس٘ذ ب ٝعشق ٔختّ (ٔخبت یا ٔٙفی)دس ص٘ذٌهی بشهش
تاحیش دسشت ٝباشذ.
آٌاٞی سص بٟذسشت  ٚسالٔت سفش بٌ ٝشدشٍش وٕه
ٔی وٙذ سبؼاد ٔخبت سفش سس سفضسیهش دسد ٚ ٜرهٛس٘هب
ٔٙفی سس ب ٝحذسلُ بشسا٘ذ  ٚویفیت سفش خٛد سس سستمها
دٞذ  ٚعؼٓ سفش سس ب ٝواْ خٛد شیشیٗ وٙذ  ٚسهفهشی
پش خاعش ٜدس ر ٗٞشاٖ بالی بٕا٘ذ.

پیشغاس ٔىا٘ی دیذ٘ی دس شٟشستاٖ فاسساٖ سٚستای د ٜچشٕه ٝدس سسهتهاٖ
چٟاسٔحاَ  ٚبختیاسی سست .سٍٛٙٙشت ٝتاسیخ ٔششٚعٚ ٝسلغ دس سٚسهتهای
د ٜچشٕ ٝب ٝدستٛس سشدسس سسؼذ بختیاسی حه ٌشدیذ .وتیبٞٝای پیهشغهاس
بش سٚی تخت ٝسٍٙی دس وٞٛپایٝسی سص سشت ٝو ٜٛصسٌشس لشسس دسسد ٔ ٚتهٗ
آٖ ،خالطٝسی سص ٚسلؼٔ ٝششٚعیت سس بیاٖ ٔیوٙذ ٞ ٚهٕهیهٙهیهٗ تهاحهیهش
سشدسسسٖ  ٚلٟشٔا٘اٖ بختیاسی دس سیٗ ٚسلؼّٔ ٝی سس ششح ٔیدٞذ .ػّی سوبش
دٞخذس ٘ٛشتٗ ِغت ٘أ ٝخٛد سس سص لّؼ ٝسشدسس سسؼذ ٚسلغ دس چهّهیهیهٚ ٝ
ر٘ٛماٖ ٕٞیٙیٗ لّؼ ْٝدصن آغاص وشد.
سص دیٍش راربٞ ٝای دیذ٘ی ٔٙغم ٝپیشغاس ،آبشاس صیبای پیشغهاس سسهت وهٝ
یىی سص صیباتشیٗ آبشاسٞای فظّی سیشسٖ  ٚسستاٖ چٟاسٔهحهاَ بهخهتهیهاسی
سست  ٚب ٝػّت ٚرٛد چشٕٞٝا  ٚسٚدخا٘ٞٝای سیهٗ سسهتهاٖ ٘ هبهت بهٝ
سستاٖ ٞای دیٍش ٔذت صٔاٖ بیشتشی راسی ٔیباشذ  ٚسیٗ آبشاس دس ٔحیظ

عبیؼی شٍفت سٍ٘یضی ٚسلغ شذ ٜسست و ٝآبشاس ٘أش سس سص غاسی آٞىی
٘ ٚاشٙاختٔ ٝیٌیشد و ٝدسسسی سٕٞیت تاسیخی ٔیباشذ  ٚآبی و ٝسص آبشاس
پیشغاسسشسصیش ٔی شٛد وشتضسسٞای سٚستای د ٜچشهٕه ٝسس ٘هیهض سهیهشس
ٔیٕ٘ایذ.
پیش غاس یىی سص راربٞٝای ٌشدشٍشی بی٘ظیش دس سستاٖ چهٟهاسٔهحهاَ ٚ
بختیاسی ب ٝشٕاس ٔیسٚد
سص ٔ یشٞای سیزاد شذ ٜدس ؤ ٜٛیتٛسٖ با یه و ٜٛپیٕایی ٔتٛسظ خهٛد
سس ب ٝباالتشیٗ ٘مغ ٝآبشاس  ٚدس سدسٔ ٔ ٝیش با د٘باَ وشدٖ آ ب ٝسشچشٕهٝ
آٖ سسیذ .سٚستای د ٜچشٕ ٝسٚستایی سشسبض  ٚرٍّٙهی وه ٝبه ٝدِهیهُ
عبیؼت صیبا  ٚبىش ٚ ٚرٛد وتیبٞٝای سسصشٕٙذ تاسیخی ،دس فٟشست آحهاس
تاسیخی سیشسٖ لشسس ٌشفت ٝسست .سیٗ سٚستا دس فظُٞای بٟاس  ٚتهاب هتهاٖ،
سٚصس٘ ٝپزیشسی طذٞا ٌشدشٍش ػاللٙٔ ٝذ سست .سٚستای د ٜچشهٕه ،ٝسص
تٛسبغ ٛ ِٚسِی فاسساٖ ٚسلغ دس سستاٖ چٟاسٔحاَ  ٚبختهیهاسی سسهت .سیهٗ
سٚستا با سستفاع ٔ ۰۲۲۲تش سص سغح دسیا ،دس ر ٛٙغشبهی فهاسسهاٖ لهشسس
دسسد  ٚسص غش  ٚر ٛٙب ٝو ٜٛالخشساٖ ٔحذٚد ٔیشٛد .سٚسهتهای دٜ
چشٕ ،ٝدسسسی سلّیٕی خشه ٔ ٚؼتذَ سست .دس بٟاس  ٚتهاب هتهاٖ ،آ ٚ
ٛٞسی آٖ ٔالیٓ ٔ ٚغبٛع سست  ٚصٔ تاٖٞای آٖ ،سشد  ٚخشهه سسهت.
ٔشدْ سٚستای د ٜچشٕ ٝبا ٌٛیش بختیاسی سخٗ ٔیٌٛیٙذ.سٚسهتهای دٜ
چشٕٝ
پیش غاس ٔزٕٛػٝسی وأُ سص راربٞٝای تاسیخی  ٚعبیؼی سست
سلتظاد سٚستای د ٜچشٕ ٝبش فؼاِیت ٞای صسسػی ،بهاغهذسسی ٔ ٚهاِهذسسی
سستٛسس شذ ٜسستٌٙ .ذْ ،ر ،ٛی٘ٛز ٚ ٝشبذس سص ٕٟٔتهشیهٗ ٔهحهظهٛالت
صسسػی  ٚ ّٛٞ ٚسیب دسختی ،سٍ٘ٛس ،بادسْ  ٚچاسٔغض (ٌشد )ٚسص ٕٟٔتشیهٗ
ٔحظٛالت باغی سٚستای د ٜچشٕ ٝب ٝشٕاس ٔیس٘ٚذ .فشآٚسدٜٞای ِبهٙهی
٘ظیش شیشٔ ،است ٔ ،ى ٝیا وشٔ ٜحّی ،سٚغٗ حیٛس٘ی  ٚدٚؽ سٚستهای دٜ
چشٕ٘ ٝیض سص شٟشت خاطی بشخٛسدسس سستٌ .شٞٚی سص ٔشدْ سیٗ سٚسهتها
ب ٝفؼاِیتٞای خذٔاتی ٚ ،پشٚسش ص٘بٛس ػ ُ سشتغاَ دسس٘ذ.

تشریح بروبمٍَبي كمیتٍ تبلیغبت ي امًر بیه الملل ستبد تبریس 1107
سشٚیس خبشی سٚص٘أ ٝسسن -سئیس وٕیهتهٝ
تبّیغات  ٚسٔٛس بیٗ سُِّٕ ستاد تبشیض  ۰۲02سص
بش٘أ ٝسیضی ٕٞ ٚاٍٙٞی الصْ رٟهت حضهٛس
ستاد تبشیض  ۰۲02دس وّی٘ ٝهٕهایشهٍهاٞ ٜها ٚ
وٍٙشٞ ٜای بیٗسِّّٕی خبش دسد ٌ ٚفهت :سیهٗ
بش٘أ ٝبا ٞذف ٔؼشفی شٟش ب ٝػٛٙسٖ پایتهخهت
ٌشدشٍشی وشٛسٞای سسالٔی دس ساَ ۰۲02
سرشس ٔیشٛد.
حزت سِ الْ سحٕذ حٕیذی دس ٌفت ٌٛٚبها
سی ٙاٙٔ ،غم ٝآرسبایزاٖ ششلی با بیهاٖ سیهٙهىهٝ
وٕیت ٝتبّیغات  ٚسٔٛس بیٗ سُِّٕ ستاد تهبهشیهض
 ۰۲02بشسساس ٔظٛبه ٚ ٝسبهالغهیه ٝشهٛسسی
سیاستٍزسسی تبشیض  ۰۲02بٔ ٝؼا٘ٚت فشٍٙٞهی
 ٚسرتٕاػی شٟشدسسی تبشیض سپشد ٜشذ ٜسست،
ٌفت :دس وٙاس ٔؼا٘ٚت فشٍٙٞی  ٚسرتٕهاػهی
شٟشدسسی تبشیض ٔ ،ئٛالٖ  ٚفؼاالٖ سستا٘ی ٘یهض

دس سیٗ وٕیت ٝػض ٞ ٛتٙذ.
ٚی دس خظٛص بش٘أٞٝای وٕیت ٝتبّیغهات ٚ
سٔٛس بیٗسُِّٕ ستاد تبشیض  ۰۲02یهاد آٚسشهذ:
ػمذ تفا٘ٓٞأ ٝبا وال٘شٟشٞا رٟت سستفاد ٜسص
فضای تبّیغی شٟشٞا ٕٞ ٚىهاسی الصْ بهشسی
ٔؼشفی تبشیض  ۰۲02دس سغح ّٔی ٘ ٚیض ٔزسوشٜ
با ششوت ٞای ٛٞسپیهٕهایهی بهشسی بهشلهشسسی

پشٚسصٞای بیٗ سِّّٕی  ٚسستفاد ٜسص ظشفیتٞای
فشٚدٌا ٜشٟیذ ٔذ٘ی سص بش٘أٞٝای سیٗ وٕیهتهٝ
سست .حٕیذی سص سٔضاء پیش ٘ٛیس تهفهاٞهٓ
٘أ ٝػمذ خٛسٞش خٛس٘ذٌی با شٟش ل٘ٛی ٝخهبهش
دسد ٌ ٚفت :سیٗ تفا٘ٓٞأ ٝبشسسهاس دسهتهٛس
شٟشدسس تبشیض ٔ ٚظٛب ٝشٛسسی سسالٔهی دٚسٜ
سٙٔ ْٛؼمذ ٔیشٛد  ٚس٘زاْ سلذسٔات ٔمذٔاتهی
بشسی بشٌضسسی ٕٞایش شٟشدسسسٖ ٔٙغم ٝلفماص
 ٚشٟشٞای خٛسٞش خٛس٘ذ ٜتهبهشیهض سص رهّٕهٝ
فؼاِیتٞای س٘زاْ ٌشفت ٝدس سیٗ سسستا سست.
ٚی سدسٔ ٝدسد :بش٘أٝسیضی بشسی ٔیضبا٘ی تبهشیهض
سص ٔ ابمات ٚسصشی ّٔی  ٚبیٗ سِّّٕی ،تذٚیٗ
سستشست ی رأغ تبّیغات ٕٞ ٚیٙیٗ بهشٌهضسسی
رشٛٙسس ٜفیّٓ٘أٛ٘ ٝی ی س٘یٕیشٗ ٚی  ٜتهبهشیهض
 ۰۲02تٛسظ حٛصٙٞ ٜهشی  ٚبها ٔشهاسوهت
شٟشدسسی تبشیض سس دس ٘ظش دسسیٓ.

آزمًن جبمع ديرٌَبي كًتبٌ مذت گردشگري در آررببیجبن شرقی برگسار میشًد
سشٚیس خبشی سٚص٘هأه ٝسسنٔ -هذیهش وهُ
ٔیشسث فشٍٙٞی ،طٙایغ دستی ٌ ٚهشدشهٍهشی
آرسبایزاٖ ششلی سص بشٌهضسسی آصٔه ٖٛرهأهغ
دٚسٞ ٜای آٔٛصشی وٛتأ ٜذت ٌهشدشهٍهشی
ٔذیشیت فٙی دفهاتهش خهذٔهات ٔ هافهشتهی ٚ
سسٕٙٞایاٖ سیشسٍ٘شدی  ٚرٟا٘هٍهشدی دس سٚص
رٕؼ ۰2 ٝبٔ ٕٟٗا ٜساَ راسی خبش دسد.
بٌ ٝضسسش سی ٙاٙٔ ،غمه ٝآرسبهایهزهاٖ شهشلهی،
ٔشتضی آبذسس با بیهاٖ سیهٙهىه ٝآصٔه ٖٛرهأهغ
ٌشدشٍشی سستاٖ آرسبایزاٖ ششلی ب ٝطهٛست
رأغ  ٓٞ ٚصٔاٖ با سشسسش وشٛس بشٌضسس خٛسٞذ
شذ ،سفضٚد :بشٌضسسی سیٗ آصٔهٔ ٖٛهی تهٛس٘هذ
وٕه شایا٘ی دس تشبیت سفشسد شای ت ٚ ٝتهأهیهٗ
٘یشٚی س٘ ا٘ی ٔٛسد ٘یاص ٌشدشٍشی دس رهٟهت

سستمای صیشساخت ٞای ٌشدشٍهشی سسهتهاٖ ٚ
سرشسی ٔٙاسب بش٘أٞ ٝا دس ساَ  ۰۲02وٙذ.
ٚی با تاویذ بش سٕٞیت بحهج آٔهٛصش سفهضٚد:
بشسی سٚیذسد تبشیض  ۰۲02رهز  ٚآٔهٛصش
٘یشٚی س٘ ا٘ی دس ٔیضبا٘ی شای ت ٝتبشیض  ٚسشهذ
طٙؼت ٌشدشٍشی سستاٖ سص سٕٞیهت ٚیه  ٜسی
بشخٛسدسس سست صیشس آٔٛصش یه ػأُ وّیذی
دس تٛسؼٌ ٝشدشٍشی ٔح ٔ ٛیشٛد.
ٔذیش وُ ٔیشسث فشٍٙٞی ،طهٙهایهغ دسهتهی ٚ
ٌشدشٍشی آرسبایزاٖ ششلی ٌهفهت :دس سیهٗ
آصٔ ٖٛرأغ ٘ 55فش دس سشتٔ ٝهذیهشیهت فهٙهی
دفاتش خذٔات ٔ افشتی ٘ 55 ٚهفهش دس سشهتهٝ
سسٕٙٞایاٖ سیشسٍ٘شدی  ٚرٟها٘هٍهشدی شهشوهت
خٛسٙٞذ وشد.

شبٌ عببس
سردار سپبٌ شبَسًن
محمدرضا صافیان اصفهاوی
مقدمات ي مىاصب عصر صفًی (شاٌ عباس)
سدسٔ ٝسص شٕاس ٜلبُ:
ج :قاضی اصفهان
لاضی سٔ ْٛماْ سٚحا٘ی سیشسٖ سس دسشت .واس س ٚسسیذٌی ب ٝدػاٚی
ششػی ٔشدْ بٛدِٚ ،ی دس سٔٛس ششػی دستٍا ٜسّغٙتی ؤ ٝخظٛص
طذس خاط ٝبٛدٔ ،ذسخّٕ٘ ٝی وشد.
لاضی ب ٝرض سٚصٞای رٕؼ ٝدس خا٘ٔ ٝی ٘ش ت  ٚب ٝدػهاٚی ٔهشدْ
ٔی سسیذ  ٚدیٛس٘یاٖ سحىاْ ششػی س ٚسس بی چ ٚ ٖٛچهشس سرهشس ٔهی
وشد٘ذ.
شاسدٖ دس سفش٘أ ٝی خٛد ٔی ٘ٛی ذ :و ٝلاضی سص چٙذ لشٖ پهیهش
دیٍش لذست صیادی ٘ذسسد ،بشسی سیٙىٔ ٝا٘ٙذ ٌزشت ٝدس حهىهٔٛهت
سیاسی ٔذسخّ٘ ٝىٙذ ،سص سختیاسستش واست ٝس٘ذ.
سٔشٚص واسٞایی و ٝلضات سابك س٘زاْ ٔی دسد٘ذ بیشهتهش دس دسهت
طذس  ٚشیخ سالسالْ سست )...لاضی سطفٟاٖ ٕٞیش ٝب ٝفهشٔهاٖ شهاٜ
ٔؼیٗ ٔی شذ.
د :شیخ االسالم اصفهان
شیخ سالسالْ یا آخ٘ٛذ دس خا٘ ٝی خٛد ب ٝدػاٚی ششػی  ٚسٔهش بهٝ

ٚی یادآٚس شذ :ششوت وٙٙذٌاٖ سیهٗ آصٔهٖٛ
و ٝپیش سص سیٗ دٚسٜٞای آٔٛصشی ٔشبٛط سس دس
ٔؤس ات تحت پٛشش ساصٔاٖ ٔیشسثفشٍٙٞی،
طٙایغدستی ٌ ٚشدشٍشی پشتسش ٌزسشت ٝس٘هذ
بشسی و ب ٌٛسٞیٙأٚ ٚ ٝسٚد ب ٝباصسس وهاس دس
طٙؼت ٌشدشٍشی سٚص رٕؼ ٝب ٝسلابت خٛسٞذ
پشدسخت.
آصٔ ٖٛرأغ دٚسٜٞای وٛتأٜذت ٌشدشٍهشی
آرسبایزاٖ ششلی  ٓٞصٔاٖ بها سهشسسهش وشهٛس
ساػت  2طبح  ۰2بٕٟٔٗها ٜدس ٔهحهُ وهٛی
ِٚیؼظش ،س٘تٟای خیاباٖ شٟشیهاس شهٕهاِهی۰۲ -
ٔتشی طفا -ساصٔاٖ ٔذیشیت طٙؼتهی بهشٌهضسس
خٛسٞذ شذ.

ٔؼشٚف ٟ٘ ٚی سص ٔٙىشست
ٔی سسیذ  ٚعالق ششػهی
سس ٘یض دس حضٛس س ٚراسی
ٔی وشد٘ذ  ٚضهبهظ ٔهاَ
غایب  ٚیتیٓ سغّب به ٝسٚ
سرٛع ٔهی شهذ .شهیهخ
سالسالْ سس ٔالباشی تؼییٗ
ٔههی وههشد  ٚوههاس سٚ
سسیذٌی ٔی ٘هٕهٛد .دس
صٔاٖ شا ٜػهبهاس ،شهیهخ
بٟهایهی ٔهٙهظهب شهیهخ
سالسالٔی دسشت ٝسست.
شیخ سالسالْ سص شإٞ ٜهٝ
ساَ ٔٛسربی دسشت ٔ ٚا٘ٙذ لاضی سطفٟاٖ با فشٔاٖ ٔخهظهٛص ٚی
ٔؼیٗ ٔی شذ  ٚدس ٔزاِس صیش دست طذسسِٕٕاِه ٔهی ٘شه هت.
ِٚی طذٚس  ٚشیخ سالسالْ ٔ ٚمأات سٚحا٘ی دس ٔزاِس ٟٔهٕها٘هی
شا ٜحاضش ٕ٘ی شذ٘ذ .صیشس شا ٜدس سیٗ ٌٔ ٝ٘ٛزاِس با ٔهیهٟهٕها٘هاٖ
خٛد ششس ٔی خٛسد  ٚحضٛس ػّٕای سٚحا٘ی دس سٖ را ٔهٙهاسهب
٘بٛد صیشس حضٛس دس ٔزّس ششس ششػا حشسْ سست.
ح :قاضی عسکر:
لاضی ػ ىش ب ٝسحىاْ ششػی سشباصسٖ سسیذٌی ٔی وشدِٚ .هی دس
سٚسخش دٚسسٖ طفٛی ٝشغُ سٙٔ ٚحظش ب ٝسیٗ شذ ٜبٛد و ٝحهٛسِه ٝی
حمٛق سفشسد سپا ٜسس ٟٔش ٔی وشد  ٚحىاْ ٚالیات بذٟٔ ٖٚهش س ٚبهٝ
سشباصسٖ حمٛلی پشدسخت ٕ٘ی وشد٘ذ.
سدسٔ ٝدسسد

معرفی بىبَبي زیببي جُبن

آیا ٔیدس٘یذ صیباتشیٗ ساختٕاٖٞای رٟاٖ وذسٔٙذ؟ دس بهیهٗ
سیٗ  ٕٝٞػزایب ٔؼٕاسی و٘ ٝشاٍ٘ش تٛس٘ایهی ٔهٟهٙهذسهاٖ ٚ
ٙٞشٔٙذی ر ٗٞبیوشسٖ بشش سست سؼی وشدٜسیٓ چٙذ تایی سص
بشتشیٗ بٙاٞای د٘یا سس ٌشدآٚسی وهٙهیهٓ .پهس سٌهش لظهذ
رٟاٍ٘شدی ب ٝسشتاٖ صد ٚ ٜپ َٛدسست  ٚح ابی دسسیذ حتٕا
سص سیٗ ساختٕاٖٞا ٘یض باصدیذٕ٘ایٙذ.
قصر زمستاوٍ ،ريسیٍ

سیٗ ساختٕاٖ پ تٝسی سً٘ صیبا و ٝدس وٙاس ٜسٚدخا٘ٛ٘ ٝس دس
سٙت پغشصبٛسي ٚسلغ شذ ٜسص آحاس فشسچ ى ٛبهاستهِٛهٔٛهئهٛ
سسستشِی سست و ٝب ٝػٛٙسٖ سلأتٍا ٜصٔ تا٘ ٝتضسس سٚسیٛٔ ٝسد
سستفاد ٜلشسس ٔی ٌشفت .شىُ ظاٞشی آٖ به ٝطهٛست یهه
بّٛن سست  ٚتٕأی رضئیات عشسحی دٚس ٜبهاسٚن دس آٖ
سػایت شذ ٜسست .حاشی ٝوٙاسی و ٝدس باالی بٙا لشسس دسسد ٚ
ٔز ٕٞٝایی و ٝدس آٖ واس شذ ،ٜبیشتش ب ٝسیٗ ٔیٔا٘ذ و ٝسیٗ
سفشسد لظذ شیشر ٝصدٖ دس سٚدخا٘ٛ٘ ٝس سس دسس٘ذ! شباٞت صیهاد
آٖ بٔ ٝؼٕاسی سسٚپایی  ٚحضٛس آٖ دس لهّهب سٚسهیه ٝسص
رزسبیتٞای سیٗ لظش سست.
دژ کردان (قلعة الحصه) ،سًریٍ

سیٗ لّؼ ٝو ٝدس یىی سص بّٙذیٞای سٛسیٚ ٝسلغ شذ ٜبا لذٔت
 2۲۲ساِٝسش تٛس٘ ت ٝدس بشسبش فشسایش  ٚرفای صٔا٘ ٝعهالهت
آٚسد ٚ ٜب ٝسػتماد تییی ِٛس٘س یىی سص صیباتشیٗ لّهؼهٞ ٝهای
رٟاٖ سس شىُ دسد ٜسست .سیٗ لّؼ ٝب ٝسبه  ٚسیاق ٔؼٕهاسی
لشٚ ٖٚسغایی ساخت ٝشذ ٜسست  ٚدسسسی بهذ٘ه ٝسی بهیهش٘ٚهی
ضخیٓ سست و ٝبٙای دسخّی سس سص خاسری تٕیض ٔیدٞهذ .دس
دسخُ آٖ با شٟش وٛچىی سٚبشٔ ٚیشٛیٓ وه ٝدسسسی یهه
وّی ای ٘مّی ،حٕاْٞا ،ساِٗ ٞای بضسي  ٚسهشسهشسیهی بهٝ
سبه ٌٛتیه سستٟٓٔ .تشیٗ ٘شا٘ ٝلذٔت سیٗ بٙا ػّ ٞای
ٞشصی سست و ٝدس رای رای دیٛسسٞا  ٚو سشذ وشدٜس٘هذ
ٕ٘ ٚایی ٚی  ٜب ٝآٖ بخشیذٜس٘ذ .شایذ سیٗ لّؼ٘ ٝهیهض به ٝیهه
سطالح ح ابی ٘یاص دسشت ٝباشذ!
مًزٌ اسکار ویمییر ،برزیل

سسىاس ٘یٕیش یىی سص عشسحاٖ بشر تٝسی سست و ٝدس شهىهُ
ٌیشی بشصیّیا ،پایتخت بشصیُ ٘مش صیادی دسشت ٝسسهت .سیهٗ
ٔٛص ٜو ٝدس واسیتیبا ٚسلغ شذ ٜدیذٌا ٜصیبایی شٙاختی شٕا سس
ب ٝچاِش ٔیعّبذٕٞ .ی ٖٛسایش ساختٕاٖٞای ٕٔ٘ ،ٟٓای آٖ
بٌٝ٘ٛ ٝسی سست و ٝػاشما٘ ٝدٚستش خٛسٞیذ دسشت یا سیٙىهٝ
ب ٝشذت سص آٖ بیضسس خٛسٞیذ شذ! سیٗ بٙا دسسسی یه ٌهاِهشی
سطّیٕ٘ ،ای باالئی صسد سً٘  ٚسسٞشٚیی شیب دسس دس بهاالی
آ ٕ٘ا سست .فضای دسخّی ٔٛص ٜو ٝبٛٔ ٝص ٜچشٓ ٔؼهشٚف
سست تّفیمی سص صیبایی ٚ ٚسٛسس عشسح سس به ٝخهٛبهی ٘شهاٖ
ٔیدٞذ.
ایاصًفیٍ ،ترکیٍ

سیاطٛفیٟٓٔ ٝتشیٗ ٕ٘اد شٟش سستا٘بٔ َٛیباشذ و ٝدس لهّهب
سیٗ پایتخت دٚتى ٝآسیایی – سسٚپایی ٚسلغ شذ ٜسسهت .سیهٗ
ٔ زذ دسسسی چٟاس ٔٙاس ٜسٍٙی سست و ٝدس طهذ ٜشهشهٓ
ٔیالدی ب ٝػٛٙسٖ یه وّی ای سستٛدٚوس ساخهته ٝشهذٚ ٜ
بؼذٞا ب ٔ ٝزذ بذَ ٌشت ،و ٝسص ٘ 0295یض ب ٝػٛٙسٖ ٔٛص ٜسص
آٖ سستفادٔ ٜیشٛد .راِب سست بذس٘یذ سیٗ ساص ٜػظیٓ سِزخهٝ
تٟٙا دس ٔذت پٙذ ساَ ساخت ٝشذ ٚ ٜدسسسی ٌٙبذ پشسبٟهت بها
سستفاع ٔ 55تش سست .سص آ٘زا و ٝپایٞٝای سیٗ ٌهٙهبهذ دسسسی
پٙزشٞ ٜای ٔتؼذدی سست ،سص ٕ٘ای دسخُ ب٘ ٝظش ٔیسسذ وهٝ
ٌٙبذ ٔ زذ دس باالی سبشٞای ٔؼّك سست!

