
بسته ویژه خبری خبرگزاری فارس

کجا برویم؟

توجه به خدا
امیدوارم دعایی که در اول سال، در حال تحویل خوانده می شود، ، برای این سال، باالتر 
از آن تحقق پیدا کند.  تمام قلوب و تمام ابصار و بصیرت های ما در دست خدای تبارک و تعالی 
و به ید قدرت اوست و اوست که تدبیر می کند جهان را، لیل و نهار را، اوست که قلب را متحول 

می کند و بصیرت ها را روشن  می کند و اوست که حاالت انسان را متحول می کند.

رسیدگی به احوال ساالنه
یکی از وظایف اول سال این است که هر کســی به حاالت و حساب خود -هم حساب 
شخصی، هم حساب عمومی- رسیدگی کند. این بهانه خوبی است که انسان به پشت سر خود 
برگردد و غفلت هایی را که انجام داده است، کوتاهی ها و کارهای ناشایستی که از او سر زده 
است و همچنین کارهای خوب خود را یک بار دیگر مشاهده کند. یعنی، برادران و خواهران 

عزیز من، همه ما باید عادت کنیم که هر سالی که نو می شود، به مناسبت اول سال، به گذشته یک سال خود نگاه کنیم.
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ائل گلی، مرکز شهر تبریز

آذربایجان

تخت سلیمان نام محوطه تاریخی بزرگی، در نزدیکی تَکاب در استان آذربایجان غربی است. تخت سلیمان بزرگترین 
مرکز آموزشی، مذهبی، اجتماعی و عبادتگاه ایرانیان در قبل از اسالم به شمار می رفته.  مجموعه بناهای تاریخی در تخت 
سلیمان در اطراف دریاچه ای طبیعی ساخته شده . آب این دریاچه از عمق ۱۱۶ متری از درون زمین به سطح می آید. آثار 
بناهای دوره های اشکانیان و ساسانی و ایلخانان مغول در این محل یافت شده . مهم ترین آثار بجا مانده آن آتشکده و تاالرهای 

دوره ساسانی است. برخی آثار ساسانی دیگر نیز در کوه بلقیس و زندان سلیمان در نزدیکی تخت سلیمان ساخته شده .

دو استان آذربایجان شرقی و غربی به لحاظ زیبایی و خوش آب و هوایی، از شهرهای شهره ایران 
می باشند. تاریخ پر پیچ و خم این شــهرها، مخصوصا آذربایجان شرقی، راوی دالورمردی های مردم 

آذری زبان است. 
میهمان نوازی آذری ها، میان همه زبان زد است. از این رو این دو استان هرساله در فصل بهار، میزبان 

بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی است.
»ارومیه«، »بوکان«، »تکاب«، »خوی«، »چالدران«، »سردشــت«، »سلماس«، »شاهین 
دژ«، »ماکو«، »مهابــاد«، »میاندواب« و »نقده« از شــهرهای دیدنی اســتان آذربایجان 
غربی و »تبریز«، »اهر«، »بســتان آباد«، »بناب«، »جلفا«، »ســراب«، »شبستر«، »عجب 
شــیر«، »مراغه«، »مرند«، »میانه«، »ورزقان«، »هریس« و »هشترود« از شهرهای زیبای 

آذربایجان شرقی است.

کندوان یکی از روســتاهای اســتان آذربایجان 
شرقی است. این روستا به دلیل شکل خانه های آن که 
به مانند کندوی عسل در دل کوه کنده شده اند، دارای 

جاذبه های گردشگری فراوانی است.
معماري صخره اي، حاکــي از صحنه هــاي مبارزه و 
جدال انسان با طبیعت و در خدمت گرفتن صخره هاي 
طبیعی اســت. در معماري معمولي، به وسیله مصالح 
ساختماني گچ، آهک و خشــت، هیئت اصلي بنا را به 
وجود می آورند، در صورتي کــه در معماري صخره اي 
فضاي مورد نظر در درون توده سنگ هویدا مي گردد و 
ســنگ، مانند کالبدي، قشري مستحکم در اطراف این 

فضا ایجاد مي کند.

آبشار شلماش با دره ای سرسبز در کنار جنگل های 
پراکنده، در نزدیکی شهر سردشت واقع شده.

این آبشار در واقع از سه آبشــار تشکیل شده هم اکنون 
به صورت منطقه ای تفریحی درآمده که همه ســاله به 
خصوص در فصل گرما هزاران نفــر از مناطق مختلف و 
به خصوص از شهرهای کردنشــین برای دیدن آن عازم 
سردشت می شــوند. در فصل بهار این آبشار پر آبترین 
روزهای خود را می گذراند.  مســیر سردشــت به آبشار 

شلماش مسیر زیبا و پر درختی است.

نقل بیدمشــک و انــواع عرقیجات از ســوغات 
آذربایجان غربی و گلیم بافی، نقره سازی و سوزن دوزی 

از سوغات استان زیبای آذربایجان غربی.

کاخ و موزه باغچه جوق در گذشــته مقر حکومت 
سردار ماکو بوده و در شش کیلومتری شهر ماکو واقع شده 
است. ساخت بنادر زمان پاشــاخان آغاز و در دوره اقبال 
السلطنه به پایان رسیده است و به مدت 30 سال تزیینات 

داخلی سالن های هفت گانه آن انجام پذیرفته است.
 مجموعــه کاخ در میان باغ مشــجر بزرگی با درختان 
کهن گوناگون به وسعت یازده هکتار قرار گرفته است.

امروزه این محل به علت ویژگی های معماری وهنری به 
کاررفته در آن تبدیل به موزه ای شده که همه روزه از 

گردشگران از آن بازدید به عمل می آورند.

بزرگترین عبادتگاه ایران پیش از اسالم

30 سال زمان برای تزئین یک کاخ

نقل

کندوان، خانه هایی در دل صخره

سوغاتیبهار روزهای پرآب آبشار شلماش

بسته ویژه خبری
خبرگزاری فارس

سوزن دوزی
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آرامگاه شیخ صفی الدین منقوش به ده ها اثر بدیع هنری

اردبیل

قالی

جنگل فندقلو دارای درختان مختلف میوه مانند فندق، سیب وحشی، گوجه سبز، ازگیل، به، تمشک و توت فرنگی 
است. در داخل جنگل هم یک دریاچه آب گرم به نام مشه سویی وجود دارد که آب آن خاصیت درمانی دارد و افراد زیادی به 
این دلیل و بسیاری هم برای گشت و گذار به آنجا می آیند و با خانواده چند روزی را داخل جنگل و در کناردریاچه آب گرم و 
آبشاری که در منطقه قراردارد، اقامت می کنند. جنگل فندقلو به دلیل نزدیکی به شهر نمین و برخورداری از رطوبت منطقه 

و دسترسی آسان از جاده بین شهری اردبیل - آستارا، همواره به عنوان یک گردش گاه مورد توجه بوده است.

شهری که نکوست از مسیرش پیداست. گردنه حیران که بسیاری را حیران خود کرده، مسیر 
ورود به شهر اردبیل است. اردبیل شهری است که در دل تابستان، با آن گرمای جان فرسایش، هوایی 
چون بهار دارد. شهری که زیبای هایش کم نظیر و طبیعت بکرش دل رباست. نباید اردبیل را از دست 

داد. اردبیل همه چیز دارد.  
اســتان  اردبیل ۵282 کیلومتر با جمهوری  آذربایجان  مرز مشــترک  دارد. در ۱۵۹ کیلومتر از این 
مرز مشــترک  رودهای  ارس  و بالهارود جریان  دارند. دونقطه  اصالندوز و بیله  سوار مغان  با جمهوری  
آذربایجان  ارتباط  زمینی  دارد. اردبیل مکان های گردشــگری زیادی دارد؛ از جمله: آرامگاه شــیخ 
صفی الدین، کلیسای مریم مقدس، موزه مردم شناسی، کاروانسرای شاه عباسی، دریاچه شورابیل، 
کوه سبالن، جنگل فندقلو، پیست اسکی روی چمن جنگل فندقلو، تفرجگاه بوالغالر، گیلوان، دریاچه 
قله سبالن، دریاچه نئور، مجتمع آبدرمانی سرعین، چشمه آب گرم شابیل، غار تاریخی الهرود و... .

دریاچه شــورابیل قدمتــش از دریاچــه ارومیه 
قدیمی تر اســت. شــورابیل تنها دریاچه طبیعی داخل 
شهری در ایران میباشــد. این دریاچه در گذشته بسیار 
شور بوده است، ولی امروزه با افزودن آب شیرین به آن از 
شوری آن کاسته اند، به طوری که نوعی ماهی قزل آال در 

آن پرورش داده می شود.
این دریاچه دارای امکانات تفریحی، ورزشی و فرهنگی 
بسیاری اســت که از آن جمله می توان به امکانات قایق 
رانی، پیســت دو و میدانی، پیست دوچرخه سواری، باغ 
وحش، تعدادی هتل، یک شــهر بازی، و رستورانی در 
وســط دریاچه اشــاره کرد.این دریاچه از مناطق شکار 

ممنوع استان اردبیل می باشد.

منطقه حفاظت شــده ژئو پارک )شکار ممنوع( 
مشکول در قسمت جنوب استان اردبیل قرار گرفته است.

 از جاذبه های طبیعی منطقه می توان به جنگل زیبای 
گونه درختــی ارس حیات وحش نادر نظیــر )گل وبز، 
خرس قهوه ای، گربه وحشی، عقاب شاهی و...( گونه های 
درختان جنگلی نظیر )ارس، افدرا، سیاه تلو، زرشک و ...( 
و دره و دربند زیبای مشکول اشاره کرد. از جمله گیاهان 
شاخص منطقه می توان به زالزالک، پسته وحشی، گالبی 
وحشی اشاره کرد. پوشش جانوری منطقه شامل خوک و 
گراز وحشی، گرگ، روباه، شغال، خرگوش، جوجه تیغی، 

گورگن )پرسوخ( و ... است.

قالی، عسل خالص ســبالن، سرشیر، کره، حلوای 
سیاه، آبنبات، شیرینی های محلی و تخمه آفتابگردان، 
عصاره شهدآمیز گل های رنگارنگ و عطرآگین طبیعت 

مشهورترین سوغات اردبیل می باشد.

از مهمترین جاذبه های گردشگری استان اردبیل، 
گردنه حیران اســت که در مســیر راه ارتباطی آستارا - 
اردبیل قرار گرفته است. این گردنه که به همراه روستای 
ونه بین، حاجی امیر باال و حاجی امیــر پایین از مناطق 
حفاظتی، سیاسی و جغرافیایی این استان می باشد، از یک 
طرف مشرف به کوه هایی است که پوشیده از جنگل های 
انبوه است و از سویی مشرف به دره ای نه چندان عمیق که 

از میان آن رود آستاراچای عبور می کند.
این گردنه در بیشــتر زمان ها در زیر پوششی از مه قرار 
دارد و از نظر طبیعی دره ها و کوهپایه های آن، پوشیده از 

گل ها و گیاهان جنگلی و مرتعی هستند.

جنگلی پر از درخت های میوه ودریاچه آب گرم

گردنه بی مثال »حیران«

عسل

قایق رانی در دریاچه شهری
 »شورابیل«

خرس قهوه ای »مشکول«

سوغاتی

بسته ویژه خبری
خبرگزاری فارس
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نمایی از میدان نقش جهان اصفهان

اصفهان

 باغ چهلستون از بناهای تاریخی اصفهان اســت که بالغ بر ۶۷000 متر مربع مساحت دارد. شاه عباس اول، کوشکی 
درمیان باغ بنا نهاد که این کوشک هسته اولیه کاخ را تشکیل داد که تاالر میانی کاخ چهل ستون و غرفه های چهار گوشه آن 
را در بر می گرفت.  اگر به این عمارت زیبا بروید و ستون ها را بشمارید احتماال تعجب خواهید کرد، زیرا 20 ستون بیشتر ندارد. 
اما سفارش می کنیم با دقت بیشتری نگاه کنید و عکسی که از امارت در درون آب افتاده را هم بنگرید. با احتساب 20 ستون 

منقش در آب یک امارت چهل ستونی را خواهید دید.

اصفهان به برکت دوران سلطنت صفوی ها، از جهت معماری، تبدیل به شهری منحصر به فرد 
شده. بی برو برگرد تمام گردشگران خارجی اصفهان را جزو گزینه های اصلی خود برای تفریح و گشت 

و گذار در ایران انتخاب می کنند.
هرچند خیلی از ما اصفهان را تنها به پل سی و سه پل و منار جنبانش می شناسیم، اما این شهر آثار 
زیبا و زیادی چون کاخ چهلستون، میدان نقش جهان، عمارت عالي قاپو، بازار قیصریه، مسجد امام، 
مسجد شیخ لطف اله، مسجد جامع، کاخ هشت بهشت، پل خواجو، کاروانسراي عباسي و... را در دل 

خود جای داده.
قدم زدن در بازار مسگرها با طنین موسیقیایی چکش و مس، درشکه سواری در میدان نقش جهان، 
تماشای تکان خوردن منار جنبان، قایق سواری در زاینده رود، نشستن زیر پل خواجو، تماشای سی و 

سه پل در شب و گشت و گذار در بافت شهر، گوشه ای از لذت های سفر به اصفهان است.

در خیابان آتشگاه در فاصله شش کیلومتری غرب 
شهر اصفهان و در مسیر اصفهان به نجف آباد در محله ای 
به نام کارالدان واقع شده است. بنیان این مناره در دوره 
ایلخانــی و در اواخر پادشــاهی »اولجاتیــو« به عنوان 
مقبره ای برای عمو عبداهلل، عــارف و زاهد دوره ایلخانی 
ساخته شده است. این ساختمان با کاشی های الجوردی 
رنگ به شکل ستاره چهارپر و اشــکال دیگری به شکل 

کثیراالضالع فیروزه ای رنگ زینت یافته است.
اگر به منارجنبان اصفهان سفر کردید و دستتان به یکی 
از مناره های این بنا خورد و تمام ســاختمان شــروع به 
لرزیدن کرد نترسید، این برجسته ترین خصوصیت این 

بنای تاریخی زیباست.

کاخ چهاربــاغ، کاخ سرپوشــیده و یــا عمــارت 
رکیب خانه از جمله بناهای بافت قدیم اصفهان به شمار 
می رود که در اوائل قرن یازدهم هجری مقارن با سلطنت 
شاه عباس اول ساخته شد. این عمارت در دوران قاجار 
پس از تغییراتی به عنوان خانه ظل الســلطان استفاده 
گردید. در زمان پهلــوی اداره ثبت احوال اصفهان بود و 
کاربری کنونی این ســاختمان مــوزه هنرهای معاصر 

اصفهان است.
این بنا در مرکز شهر اصفهان و نزدیک بناهای مشهوری 
همچون تاالر اشــرف، کاخ چهلســتون، عالــی قاپو و 
توحیدخانه قرار دارد. با توجه بــه کلمه »رکیب خانه« 
دانســته می شــود که این عمارت محل نگهداری لوازم 

سوارکاری و یراق آالت دولتی بوده است

عالوه بر صنایع دســتی، شــیرینی گز و پولکی 
اصفهان از سوغاتی های مشهور استان اصفهان است.

خاتــم، مینا، گچبــری، گره چینــی، قلمدان ســازی، 
کاشیکاری، خوشنویسی، مسگری، منبت کاری، نقاشی، 
نقاشی باستانی، معرق، صحافی، سفالگری، مینیاتور، قالی 

بافی هم از دیگر سوغاتی های استان اصفهان می  باشد.

این باغ در 4 کیلومتری غرب پل وحید در حاشیه 
زاینــده رود و در انتهای پارک طبیعی نــاژوان اصفهان 
احداث گردیده و از معدود باغ های پرندگان در خاورمیانه 
می باشد. در این مجموعه در حدود 4000 پرنده در ۱30 

گونه وجود دارد.
در این باغ احتماال پرنده ای روی شانه تان می نشیند و به 
سرتان نوک می زند. پس باید مراقب نوک پرندگان باشید.

اگر در نوروز به استان اصفهان سفر کردید لذت تماشای 
گونه های مختلف پرندگان را در باغ پرندگان از دســت 
ندهید. مسافران در این باغ بجای دیدن سیمرغ می توانند 

از یکصد و سی نوع مرغ دیدن کنند.

چهل ستون؛ کاخی در آب

جای سیمرغ، صد و سی مرغ را ببینید

گز مینا

بر اندام عمارت لرزه بیندازید

عمارت رکیب خانه یادگار عباسی
سوغاتی

بسته ویژه خبری
خبرگزاری فارس
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نمای هوایی از جزیره خارک بوشهر

بوشهر

منطقه حفاظت شده خارکو به عنوان یکی از چهار منطقه حفاظت شده استان محسوب می شود که در فاصله کمتر از 
پنج کیلومتر از خارک واقع شده است.  خارگو دارای پوشش گیاهی علفی یکساله و مرتعی از خانواده گرامینه ها و یونجه های 

یکساله و پرندگانی از جمله باکالن، پرستوهای دریایی، کاکایی ها و حواصیل ها و خزندگانی چون الک پشت دریایی است.
سواحل مرجانی، و صیدگاه مروارید آن در دریای خلیج فارس منحصر به فرد بوده است و همین مسئله در کنار عدم مسکونی 

بودن و بکر ماندن آن، این فرصت را به الک پشت ها برای تخم گذاری و به پرندگان مهاجر برای النه گزینی داده است.

آنچه شاید بیش از همه در ذهن همگان از جزیره خارگ و بوشهر نقش بسته، عنوان بزرگترین 
پایانه نفتی ایران با سهمی بیش از ۹۵ درصد از کل صادرات کشور است، اما بعد دیگری که کمتر نمود 
عینی پیدا کرده و بدان توجه شده، میراث فرهنگی بجا مانده از تمدن های عظیم کهن پارسی است 
که به جرات می توان لقب »باستانی ترین جزیره ایران و خلیج فارس« را بر آن نام نهاد، چرا که کمتر 
جزیره ای را می توان یافت که دارای اینهمه آثار باستانی متعدد از حضور تمدن های مختلف در ایران 
باشد این جزیره را به لحاظ سابقه حضور تمدن های مختلف می توان »موزه طبیعی دیرین شناسی و 
باستان شناسی ایران« نامید. آب انبار قوام، خانه قدیمی قاضی، خانه رئیسعلی دلواری، عمارت قدیمی 
ملک، گورستان و منطقه باستانی سیراف، منطقه باســتانی ریشهر، گورستان شخاب، مسجد شیخ 
سعدون، قلعه هلندی ها، گورستان باســتانی جزیره خارک، برج قلعه خورموج، قلعه زائر خضرخان، 

منطقه باستانی توز و... مکان های گردشگری بوشهر می باشند. 

یکی از مهم ترین و با ارزش تریــن آثار تاریخی و 
فرهنگی جزیره خارگ، آرامگاهی است در قسمت جنوب 
غربی جزیره، که همچون نگینی خودنمایی می کند، بنای 
این آرامگاه که تاریخ ۷38 هجری قمری را بر خود دارد و 
بیش از ۷00 ســال از ســاخت آن می گذرد، مربوط به 

حکمرانی سلسله سلجوقیان در ایران است.
این بنا با دو گنبد هرمی شــکل مضــرس و گنبد مدور 
کوچک، زیبایی خاصی را به وجودآورده اســت، فضای 
درونی این بقعه با کاشی کاری ستاره ای و هشت ضلعی 

تزیین شده است.
بر اســاس اعتقاد اکثر محققین این بقعه آرامگاه محمد 

حنفیه فرزند امیرالمومنین علی )ع( است.

شاید کمتر کسی بداند که تنها کلیسای باستانی باقی 
مانده از زمان ساسانیان آنهم در خلیج فارسی که هر روز 
مدعی تازه ای پیدا می کند بر فراز صخره های جزیره خارگ 
وجود دارد. کلیسای نسطوریان، به گمان باستان شناسان 
یگانه کلیسای باقی مانده از این دوران است که می توان آنرا 

نماد بارز تعلق خلیج فارس به ایران و ایرانی دانست.
بقایای بجای مانده از این کلیســا نشان می دهد که این 
جزیره در عصر ساســانیان میزبان جماعــت بزرگی از 
نسطوریان بوده است، در آن زمان شــهر بخت اردشیر 
یا ریشــهر فعلی در دوازده کیلومتری بوشــهر یکی از 
مهم ترین مراکز مسیحیان ایران بود که تا جزیره خارگ 

فاصله چندانی نداشت.

حصیربافی، سفال و سرامیک، خرما و شیره خرما، 
حلوای مسقطی، ارده، حلوا راشی، حلوای سنگک، خارک 
پخته، انواع ماهی و میگو، عروسک ها و کاالهای تزئینی 
صدفی و انواع حصیرها و ســبدهای بافته شده از برگ 

درخت نخل برخی از سوغاتی های این استان است.

قنات های خارگ مجموعاً ۹۵ حلقه قنات است و به 
گفته مورخان و با توجه به اینکه ایرانیان نخستین قومی 
بوده اند که قنات ساخته اند، قنات های آب شیرین خارگ 
به عنوان نخستین قنات های جهان شناخته شده اند که 
روزانه در حدود ۱20 هــزار لیتر آب از آن ها کشــیده 
می شــود، قنات های اودنــه در مجموعه بــاغ والیت، 
قنات های باغ پیرمرد و قنات های کلیسای نسطوریان، از 

جمله معروف ترین قنات های خارگ است.
سرســبزی و وجود باغ هایــی در اطراف ایــن قنات و 
همچنین وجود باشــگاه ســوارکاری در این محل، این 
مکان را به یکــی از مکان های تفریحــی جزیره خارگ 

تبدیل کرده است.

مرجان های زیر آب را ببینید

نخستین قنات جهان در خارک

حصیر

میگو

بقعه محمد حنفیه فرزند امام علی)ع(

تنها کلیسای باقی مانده از ساسانیان

سوغاتی

بسته ویژه خبری
خبرگزاری فارس
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نمایی زیبا از برج میالد تهران

تهران

نمی شود که به تهران آمد یا ساکن پایتخت بود و به زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی در شهرری نرفت. مرحوم آیت اهلل 
بهجت در رابطه با اهمیت زیارت این زیارتگاه می فرمایند: اهل تهران اگر هفته ای یکبار به زیارت حضرت عبدالعظیم نروند 
جفا کرده اند. شیخ صدوق، از محّمد بن یحیی عّطار، که یکی از اهالی ری است، این گونه نقل کرده که: خدمت امام هادی)ع( 
رسیدم. ایشان فرمود: »کجا بودی؟« گفتم: حسین بن علی)ع( را زیارت کردم. امام)ع( فرمود: بدان که اگر قبر عبدالعظیم را در 

شهر خودتان زیارت کنی، مانند کسی هستی که حسین بن علی)ع( را زیارت کرده باشد.

تهران آنقدر درگیر معضالت و مشکالت بی پایان زندگی شهری شده که فرصتی برای خودنمایی 
و نمایش زیبایی هایش نداشته. کافی است به پایتخت ایران مجالی مثل عید نوروز بدهیم تا در همین 
زمان اندک از خودش بگوید و زیبایی هایش. از اینکه اگر پایتخت نمی شد، امروز یکی از سرسبزترین 
و خوش آب و هواترین شهرهای کشور بود. تهران در ایام نوروز غبار یک سال سختی و آلودگی زندگی 
ماشینی را کنار می زند و هنرنمایی می کند. پایتخت، مکان های زیادی برای گردشگری دارد. آنها که 
نتوانسته اند از این شهر بیرون بروند، یا آنها که قصد مسافرت به این کالن شهر را دارند، خوب است که 
سری هم به این مکان ها بزنند: شــاه عبدالعظیم)ع(، آرامگاه بی بی شهربانو، بازار تهران، باغ پرندگان، 
باغ وحش، برج طغرل، برج میالد، بوستان آب و آتش، بوستان جمشیدیه، بوستان نهج البالغه، پارک 
ارم، پارک جنگلی چیتگر، پارک جنگلی لویزان، چشمه علی )شهرری(، دربند، درکه، دریاچه چیتگر، 

امام زاده صالح)ع(، امام زاده داوود)ع( و...

شمس العماره یا بنــای خورشید یکی از بناهای 
تاریخی تهران، مربوط به دوره قاجار و از شــاخص ترین 
بناهای کاخ گلســتان و برجســته ترین ساختمان ضلع 
شرقی مجموعه کاخ گلستان است. دلیل برجسته بودن 

این سازه، بلندی، تزیینات و طراحی آن است. 
گویا ناصرالدین شاه پیش از سفر به اروپا و با دیدن تصاویر 
بناهای فرنگستان، تمایل پیدا کرد بنایی مرتفع، نظیر آنها 
در پایتخت خود ایجاد کندتــا بتواند از باالی آن منظره 
شــهر و دورنمای پیرامون را تماشــا کند. سبک این بنا 

ترکیبی از معماری سنتی ایرانی و معماری غربی است.

در تهران کاخ های زیادی تاکنون بنا شده  است که 
مربوط به دوران پهلوی و قاجار هستند. از جمله کاخ های 
معروف تهران می توان به کاخ سعدآباد، سلطنت آباد، کاخ 
نیــاوران، کاخ صاحبقرانیــه، عمــارت دارالفنون، کاخ 

گلستان، کاخ مرمر و شمس العماره اشاره کرد.
کاخ ســعدآباد از جمله کاخ های نامی پایتخت است که 
امروزه چندین موزه را در دل خود جــای داده: موزه آب، 
موزه مینیاتور استاد فرشچیان، موزه مینیاتور استاد حسین 
بهزاد، موزه بــرادران امیدوار، مــوزه چهره های ماندگار، 
موزه خط و کتابت میرعماد، موزه ظروف سلطنتی، موزه 
مردم شناسی، موزه مینیاتور استاد آبکار، موزه نظامی، موزه 

نگارستان، موزه هنرهای زیبا و موزه هنر ملل.
ظروف آبگینه، دوغ دماوند، ســوهان شــهرری، 

انگور و کشمش شهریار از سوغات پایتخت است. 

زندان قصر از بدو تأسیس تا سال ۱3۵۷ در طول 
نیم قرن، به مشهورترین زندان سیاسي کشور تبدیل شد.
این زندان تا سال ۵0 فقط برای نگهداری افراد عادی بوده 
اما در سال ۵۷ با عنوان »کمیته مشترک ضد خرابکاری« 

برای نگهداری زندانیان سیاسی در نظر گرفته شد. 
زندان قصر در سالهای اخیر توسط شهرداری تهران به باغ 
موزه ای پند آموز تبدیل شده است که بازدیدکنندگان 
می توانند همه روزه از قســمت های مختلف آن دیدن 
نمایند . از دیگر بخــش های این باغ مــوزه می توان به  
زورخانه قصر، باغ های ایرانی، کتابخانه مرکز تحقیقات، 

گالری های مختلف، محصوالت هنری اشاره کرد.

انگار به زیارت امام حسین )ع( در کربال رفته ای

مشهورترین زندان سیاسی کشور

سوهان دوغ

آبگینه

انگور

بنای خورشید برای تماشای طهران

کاخ سعدآباد

سوغاتی

بسته ویژه خبری
خبرگزاری فارس
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عمارت ارگ کاله فرنگی بیرجند

خراسان جنوبی

عمارت و باغ اکبریه، یکی از بناهای مهم تاریخی شهر بیرجند است که در دوره قاجاریه و توسط شوکت الملک در دو 
طبقه ساخته شده است. این مجموعه شامل چند عمارت است که عمارت مرکزي با عملکرد تشریفات و پذیرایي از مهمانان 
به عنوان هسته مرکزي باغ به حساب مي آید که از تزیینات و چشم انداز بسیار عالي برخوردار است. وجود درختان بلند قامت 
کاج بر  زیبایي و طراوات باغ و نماي آن افزوده است. باغ جنوبي واقع در جبهة جنوبي و کوچکتر از باغ شمالي است. یکي از 

عناصر مهم، استخر نسبتا بزرگ با طرح مربع است که بخش عمده فضاي باغ را به خود اختصاص داده است.

فهرست مکان های گردشگری استان خراسان جنوبی دست کمی از استان های دیگرمان ندارد. 
استانی که شهر مفاخر است و دست کم دو پدر علمی دارد: دکتر کاظم معتمدنژاد، پدر علم ارتباطات 
و دکتر محمدحسن گنجی، پدر علم جغرافیای نوین. همچنین حرم شریف و بارگاه حضرت حسین 

بن موسي الکاظم)ع(، برادر گرامي هشتمین پیشواي شیعیان جهان در شهر طبس است. 
در ادامه به گوشه ای از مکان های گردشگری این استان اشاره می کنیم: آبشارچهارده، آبشار گیوک، 
آبگرم معدنی فردوس، آرامگاه ابن حسام خوسفی، آرامگاه بزرگمهر قاینی، آرامگاه ابوحامد، آرامگاه 
حکیم نزاری، ارگ کاله فرنگی، آسیاب آبی باغســتان، تپه حصار آیسک، تخت سردار، رباط زردان، 
زیارتگاه باش آباد، شوکت آباد، عمارت اکبریه، غار چنشت، قلعه بیرجند، قلعه کوه زردان، قلعه کوه 
قاین، قلعه فورگ، قلعه نیه، قنات بلده فردوس،کوه قلعه فردوس، مجموعه تاریخی کوشــک، موزه 

بیرجند قلعه نهبندان، موزه مردم شناسی نهبندان و... .

آبشار چارده: روستای چارده از آن جهت به این 
نام خوانده می شــود که در اطراف روستا ۱4 عدد آبشار 
کوچک وجود دارد. مجموعه آبشارها در ارتفاعات باقران 
در شــمال بیرجند قرار دارند. مردمــان مهمان نواز این 

منطقه، اکثراً به کار سبدبافی اشتغال دارند.  
آبشار گیوک: آبشــار گیوک کــه در نزدیکی روستای 
گیوک در ۵ کیلومتری جاده بیرجند- کرمان واقع شده 
است. این آبشــار در انتهای دره ای سرسبز قرار دارد. در 
این مسیر باغ های زرشــک، بادام، توت، انگور و زردآلو 

خودنمایی می کنند.

خراسان جنوبی را سرزمین طالی سرخ گویند به 
جهت سه سوغاتی سرخ رنگ آن، یعنی: عناب، زعفران، و 
زرشــک. عالوه بر این ها، آلو بخارا، سنجد، بادام کوهی، 
گردو، کشک سیاه، کشک زرد، کشک زیره ای، قره قروت، 
توت خشک، برگه هلو و سبد از سوغات بیرجند می باشند.

روستاي ماخونیک در خراسان جنوبي از روستاهاي 
شــگفت انگیز جهان و جزء بخش مرکزي شهرســتان 
سربیشــه اســت و به لحاظ شــهرت آن به شــهر آدم 

کوچولوها، جذابیت هاي حیرت انگیزي دارد.
بافت مسکوني روستا در دامنه تپه و خانه ها به طور فشرده 
به هم و در گودي زمین ساخته شده اند. کف خانه حدود 
یک متر از سطح زمین پایین تر است و داراي یک در کوتاه 
چوبي است. براي رفتن به داخل خانه باید دوال شده و به 

زحمت خود را داخل خانه کرد. 
مردم ماخونیک تا ۵0 ســال پیش، چاي نمي نوشیدند، 
شکار نمي کردند و اصال گوشت هم نمي خوردند چرا که 

این قبیل کارها را گناه مي دانستند.

باغ قجری در دل کوهستان

شهر آدم کوچولوها

عناب سبدبافی

آبشارهای سرسبز 

بنددره

قلعه بیرجند

سوغاتی

بسته ویژه خبری
خبرگزاری فارس
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ورودی صحن انقالب حرم امام رضا )ع(

خراسان رضوی

شهر کهن نیشابور به آثار و مانده هایی از شهر نیشابور در دوره تاریخی ای از ساســانیان تا حمله مغول به نیشابور اطالق 
می شود. محدوده شهر کهن نیشابور شامل خرابه ها یا آثار مدفون در خاک است که طی پژوهش های باستان شناسی در نیشابور 
نمایان شده است. این محدوده فرضی که دقیقاً مرزهای آن مشخص نیست با وسعتی بسیار در کناره جنوب شرقی شهر کنونی 
نیشابور به شکل تپه ها و خرابه های باستانی به نام های کهندژ، محوطه آلب ارسالن، تپه های کارجی، تپه سلطان میدان، تپه طالیی، 

تپه نصیرآباد، تپه کالته محمد جان، تپه حصارنو، سبزپوشان، شادیاخ، تپه مدرسه، بازار، قنات تپه، تپه تاکستان نامور است.

خراسان رضوی یک نام آشنا برای تمام ایرانی ها دارد. نامی که فراتر از مناسبات انسانی، رابطه ای 
عاطفی و معنوی با ماها ساخته. مشهدالرضا)ع(؛ گنبد و بارگاهی که مزار شریف حضرت امام رضا)ع( را 

در دل خود جای داده. مشهد برای همه یک مهر نشان دارد و آن حضرت ثامن است و بس.
زائران میلیونی این گنبد و بارگاه نشان از برکت مردی دارد که یک شهر معمولی را تبدیل به میعاد 
دلداگان و عاشقان کرده. هرچند دل رضا نمی دهد که در مشهدالرضا)ع( جز به حرم امام رضا)ع( جای 
دیگر بروی، اما اگر قصد گشت و گذار در خراسان رضوی داشتید می توانید سری هم به این چند جا 
بزنید: آبشار اخلمد، آرامگاه ابوسعید ابوالخیر، آرامگاه بیهقی )سبزوار(، آرامگاه عطار نیشابوری، آرامگاه 
عمر خیام، آرامگاه فردوسی، آرامگاه کمال الملک، آرامگاه نادرشاه، آرامگاه شهید مدرس )کاشمر(، 
آرامگاه حمزه ابن موسی کاظم )کاشمر(، آرامگاه حاج مال هادی سبزواری )اسرار( سبزوار، پارک ملت، 

طرقبه، مسجد گوهرشاد، شاندیز و... .

برج علی آباد مربوط به سده 8 ه . ق است و در ۱2 
کیلومتری شــمال شرقی بردســکن در میان روستای 

کشمر واقع است.
این بنا بر فراز بقایا و آواره های قلعه کهن بنام کوشــک 
بنیان شده اســت و قدمت این منطقه به دوره کیانیان و 
اشکانیان می رســد. اعتقاد بر این است که این برج یک 
مقبره بوده اســت. به همین خاطر به مقبره کشــمر نیز 
معروف شده اســت. این که مقبره چه شخصیتی است 
به خوبی مشخص نیســت. یا به یادبود زرتشت یا طغرل 
سلجوقی ساخته شده است و یا یادبود نبوده و مقبره یکی 

از این افراد بوده است.

محوطه باســتانی بندیان در شهرستان درگز قرار 
دارد و شــامل بزرگ ترین گچ بری یافت شــده از دوران 

ساسانی است.
این اثر تاریخی از بناهای دوره ساسانی محسوب می شود 
کــه در 2کیلومتری شــمال غرب شهرســتان در کنار 
رودخانه درونگر واقع شده است و به سبب آب بندی که 

در این ناحیه قرارداشته به بندیان معروف است.
اهمیت گچ بری های بندیان نه به طوالنی بودن، بلکه به 
محتوای آن است. این گچ بری ها بیش از ۱00 متر مربع 
وسعت دارند و بخش مهمی از تاریخ دوره بهرام گور را به 

تصویر کشیده اند.
جالبترین قســمت تاالر تصاویری اســت که به صورت 
گچبری دورتادور این تاالر نقش شده است و کتیبه هایی 

به خط پهلوی نیز کشف گردیده است.

معروفترین  سوغاتی های  استان  خراسان رضوی 
عبارتند از زعفران، انواع فرش وگلیم، انواع محصوالت 
ابریشمی، شــعربافی، نمد، پشم ریســی، پیکره های 
سنگی، ســنگ فیروزه، کارهای دستی سرامیکی و نی 
بافی، انواع مهر و تسبیح و بافته های مربوط به نشانه ها 

و پرچم های مذهبی.

آرامــگاه کمال الملک در نزدیکــی آرامگاه عطار 
نیشابوری در محله شادیاخ در نیشابور )خیابان عرفان( 
است. در این بنا نیز همانند آرامگاه خیام هندسه نقشی 
شایان توجه دارد و پیوند عمیق این بنا را با نظام معماری 

ایرانی برقرار کرده است.
سنگ قبر کمال الملک همچون سایر سنگ های مزاری 
که ســیحون در آرامــگاه ظهیرالدوله تهــران طراحی 
کرده است، یکپارچه از ســنگ گرانیت و با بافت خشن 
بوده، در قســمت باالی ســنگ که مرتفــع و زاویه دار 
تراشیده شده است، نقش برجســته ای از کمال الملک 
توسط شاگرد ایشان مرحوم اســتاد ابوالحسن صدیقی 

سنگ کاری گردیده است.

شهری مدفون در خاک

آرمگاه کمال الملک

زعفران

برج علی آباد، بنایی میان آواره ها

کتیبه های ساسانی در بندیان

سوغاتی

بسته ویژه خبری
خبرگزاری فارس
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قالیچه ترکمن

پارک حیات وحش پردیسان

خراسان شمالی

یکي از مکان هاي تاریخي شهر بجنورد آیینه خانه مفخم است. در دوره قاجاریه، شمال و غرب شهر بجنورد را باغ هاي 
بزرگ با عماراتي با شکوه فرا گرفته بود، اینک از آن همه، بیش از دو بنا باقي نمانده است. آیینه خانه یکي از این بناها است. 
این بنا همزمان با عصر ناصري در داخل باغ بزرگي ساخته شده است. پالن این بنا مستطیل شکل بوده و در دو طبقه با تزئینات 
داخلي و خارجي ساخته شده است . تزئینات خارجي بنا شامل کاشي کاري هفت رنگ ، معلقي و اشکال گل و بوته = و نقوش 

انساني و حیواني است.

استان خراسان شمالی با اینکه بخش کوچکی از پهنه سرزمین خراسان است، ولی تنوع طبیعی 
و فرهنگی، آن را به سرزمینی غنی بدل کرده است.  آداب و سنن، موسیقی، پوشاک و صنایع دستی 
متنوعی مانند منبت و ساخت ساز موسیقی و زیورآالت عالوه بر جذابیتی که برای گردشگران دارند، 

بیانگر قدمت و تنوع این خطه است.
استان خراسان شمالی از استان هایی است که زبان و لهجه های زیادی در آن متداول است و همین 
امر نشان از تنوع قومی دارد که می تواند بر جذابیت منطقه بیفزاید. مردم این خطه سالیان سال است 
که با پراکنش متفاوت با گویش های ترکی، فارسی، تاتی، بلوچی، کردی کرمانجی، ترکمنی و فارسی 
دری با هم ارتباط داشته و دارند. شبیه این تفاوت گفتاری، تفاوت هایی درمذهب و فرهنگ اهالی نیز 
دیده می شود. جنگل هاي انبوه و حفاظت شده قورخود در شهرســتان مانه و سملقان ، ساریگل در 

شهرستان اسفراین ، پناهگاه حیات وحش میاندشت در جاجرم از مناطق دیدني استان مي باشد.

بوستان ملی بابا امان در کیلومتر ۱0 جاده بجنورد 
- مشــهد قرار دارد. این گردشــگاه با پــارک جنگلی و 
استخرهای دیدنی همواره مسافران بسیاری را برای رفع 

خستگی به خود جلب کرده است.
این پارک دارای استخرهای متعدد بوده که از چهار نقطه 
درون تپه ای می جوشد و به درون استخرهایی می ریزد 
که با اختالف سطح ساخته شده است. در آغوش تپه ها، 
درختان انبوه و مناظر تماشایی باباامان تأسیساتی چون؛ 
متل، رستوران، پارک کودک و محل استراحت خانواده ها 
جای گرفته است هوای لطیف و شــب های دل انگیز و 

زیبای باباامان هر گردشگری را به خود جذب می کند.

اسفیدان نام روستایی توریستی در استان خراسان 
شمالی اســت. این روستا بدلیل ســاختار پلکانی خود 
شباهتی هم به روستای ماسوله الهیجان دارد. اسفیدان 
از توابع شهرستان بجنورد و یکی از زیباترین و خوش آب 
و هواترین روستاهای خراسان بزرگ می باشد. روستای 
اســفیدان در 4۵ کیلومتری جنوب شرقی بجنورد واقع 
شده است و از مناطق نمونه گردشگری استان خراسان 
شمالی است که در میان دره  ای سرسبز قرار گرفته است 
و پیرامون آن را کوه های مرتفعی پوشــانده اســت و از 
جنوب غربی به کوه آق قیه و از شمال غربی به کوه اسب و 

از جنوب غربی به تنگه دهیر مزه منتهی می گردد.

سوغات این استان شامل آبنبات، شکر پنیر، سفره 
کردی، لباس های محلی، قالی، گلیم، چارق پشــتی و 
قالیچه هــای مرغوب ترکمنی، قره قوروت، کشــک و 
انگور رازقی )کالداری( در بجنورد قالیچه و خرســگ، 
جاجیم، نمد، پوســتین، خشــکبار و ســیب بهاره در 

شیروان است.

بش قارداش یکی از جاذبه های طبیعی و گردشگری 
بجنورد می باشد که در زبان ترکی خراسانی به معنی پنج 
برادر می باشد. در فضای فعلی پارک بش قارداش، فضای 
دلنشــینی همراه با نمازخانه، چندین ســوپر مارکت و 
امکانات کامل رفاهی جهت خدمت رسانی به مسافرین و 
گردشگرانی که به این استان سفر می کنند ایجاد گردیده 
اســت و در طول ســال به ویژه در فصل بهار و تابستان، 

میزبان گردشگران و شهروندان این استان میباشد.
این مکان در ۷ کیلومتری شــهر بجنورد )مرکز اســتان 
خراسان شمالی( در مسیر جاده بجنورد اسفراین می باشد. 
پیش از اسالم در زمان اشکانیان و ساسانیان در این محل 

عبادتگاه پیشوایان کنتیس زرتشتی قرار داشته است

کاشی کاری هفت رنگ در آیینه خانه مفخم

بش قارداش
 عبادتگاهی از دوره ساسانی

شکرپنیر

پارک جنگلی بابا امان

اسفیدان، ماسوله دوم
سوغاتی

بسته ویژه خبری
خبرگزاری فارس
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پل سفید یا پل معلق اهواز

خوزستان

مهمترین جاذبه گردشگری خوزستان مناطق جنگی این استان می باشد که یادآور 8 سال دفاع مقدس است..
از جمله این مناطق شلمچه است. شلمچه منطقه ای است که خون هزاران عاشق در آن ریخته شده. این منطقه یکي از محورهاي 
هجوم دشمن در ابتدای جنگ بود. در عملیات بیت المقدس اگر چه خرمشــهر آزاد شد ولي با توجه به اهمیت نظامي شلمچه، 
دشمن به سختي از آن دفاع کرد و آن را در اشغال خود نگه داشت. سرانجام در کربالی ۵، این مواضع توسط رزمندگان اسالم در 
هم شکسته و شلمچه آزاد شد.طالئیه، اروند کنار، فکه، دهالویه، تنگه چزابه و هویزه از دیگر مناطق جنگی در این استان هستند.

آبادان، دزفول، بستان، هویزه، سوسنگرد، اهواز، شوش، شادگان، اندیمشک، اروندکنار، جزیره 
مینو. این شهرها یادآور دالورمردی مردمان این مرز و بوم است. تاریخ شکوفایی و دفاع. شکوفایِی هر 

آنچه نهفته در آدمیان بود و دفاع از آنچه وطن نام داشت. اینجا خوزستان است. 
شهری که مردمانش ظلم هشت سال خیانت جهانی علیه ایران عزیز را به یادگار دارند. خوزستان در هر 
نوروز شاهد تولد دوباره آدمیانی است که خود را در مناطق جنگ زده این استان می یابند. جوان هایی 

که لذت دشت و دریا و جنگل و جویبار را وانهاده و دل به سرزمین دل های مجنون می سپارند.
خوزستان »سرزمین مقدس« است. اینجا که رسیدی باید به حکم خدا کفش هایت را دربیاوری. 

بی هیچ قید و بندی در دنیا، چشم ببندی و گوش فرادهی به نجواهای عاشقانه ای که شب های قبل 
از عملیات سروده شده. 

اینجا کربالست و دمادم آن عاشورا...

دانیال نبی در شهرستان شوش و در خیابان امام 
خمینی)ره( واقع شده است. ایشان فرزند یوحنا ششصد 

سال پیش از میالد مسیح زندگی می کرده است.
دانیال نبی مشهورترین پیامبری است که در ایران دیده 
از جهان فرو بسته است. شهر باستانی شوش را به نام این 

پیامبر می شناختند.
 امام علی )ع( جمله ای به این مضمون دارد هر کس برادرم 
دانیال را زیارت کند گویی مرا زیارت کرده است و همین 

جمله بر سنگ مزار دانیال نبی حک شده است.
پیامبر دیگری که در این اســتان دفن شده  بابا حزقیل 

است. آرامگاه ایشان شهرستان دزفول است.

آرامگاه یعقــوب لیث صفاری، در روســتای 
شــاه آباد در ده کیلومتری دزفول قرار دارد. در کنار این 
آرامگاه بازمانده های شــهر گندی شاپور دیده می شود. 
گنبد بلند مضرس )دندانه دار( سفید رنگ و جالل عمارت 
بقعه از دور کامال جلوه گر است. در اطراف بقعه، قبرستان 
وسیعی است که در آن وجود ســنگ قبرهای قدیمی، 

نشانگرتاریخ کهن این بنا می باشد.
یعقوب لیث صفار نخستین کســی بود که زبان پارسی 
را 200 سال پس از ورود اســالم به ایران، به عنوان زبان 
رســمی ایران اعالم کرد و پس از آن دیگر کســی حق 

نداشت در دربار او به زبانی غیر از پارسی سخن بگوید.

از سوغاتی های استان خوزستان می توان به حلوا 
ارده، حلوا شــکری، حلوا کنجدی، شــیره ارده، انواع 
کلوچه های ســنتی، انــواع ادویه، خرمــا، لیف خرما، 
جاجیم، حصیربافی، خراطی، سجاده بافی، گبه، گلیم، 

فرش، نمد اشاره کرد.

ُچغاَزنبیل نیایشگاهی باستانی است که در زمان 
ایالم )عیالمی ها( و در حدود ۱2۵0 پیش از میالد ساخته 
شده است. چغازنبیل بخش به جامانده از شهر دوراونتش 
است. خاورشناســان چغازنبیل را نخستین ساختمان 

مذهبی ایران می دانند.
تشــبیه معابد به کوه های کیهانــی در فرهنگ بابلیان 
جایــگاه خاصــی دارد و ایــن ویژگــی را در قالب فرم 
زیگورات های آنان می توان دید که صعود از آن را رسیدن 

به قله عالم می دانستند.
زیگورات بنایی چند طبقه است که مساحت هر طبقه از 
طبقه پایینی کوچکتر است؛ بنابراین، نمای هر طرف آن 
به شکل یک پلکان است. این زیگورات ها محل نگهداری 

مجسمه خدایان و انجام مراسم مذهبی بوده اند.

شلمچه...

چغازنبیل
 نخستین ساختمان مذهبی ایران

خرما

زیارت امیرالمومنین)ع( در شهر شوش

اولین شهریار ایرانی پس از اسالم

سوغاتی

بسته ویژه خبری
خبرگزاری فارس



t e l e g ram .me / fa r s na   نوروز 1395   25 صفحه

95
11 زنجان

گنبد سلطانیه بلند ترین بنای آجری جهان

غار کتله خور در اصطالح محلي معروف به کل هور خور یکي از زیباترین غارهاي جهان اســت و  در جنوب روستاي 
گرماب از توابع شهرستان خدابنده قرار دارد. دسترسي به این غار از طریق دو جادة زنجانـ  سلطانیه و زنجانـ  بیجار میسر 
است. در تمام دهلیزها و گذرگاه هاي این غار قندیل هاي مخروطي رنگارنگ معلق از سقف و بلورهاي شیشه اي بسیار شفاف 
مشاهده مي شود. این غار به لحاظ تنوع پدیده هاي شگفت اعماق زمین، از منحصر به فرد ترین غارهاي ایران است و در هفت 

طبقه گسترده شده است که با هفتاد میلیون سال عمر متعلق به دوران دوم زمین شناسي است.

قدمت استان زنجان متعلق به اواخر هزاره دوم قبل از میالد است. مرکز این استان کهنسال در 
قبل از اسالم زنگان یا زندیگان و به معنای منســوب به کتاب زند نام داشته است که پس از استیالی 

اعراب بنا به ضرورت تلفظ معرب به زنجان تغییر یافته است.
آثار تاریخی زنجان شامل سلطانیه، بازار زنجان. مجموعه رختشویخانه. مسجد جامع زنجان. مقبره 
قیدار نبی فرزند حضرت اسماعیل )ع( نیاي سي ام حضرت محمد )ع( در شهرستان خدابنده. آرامگاه 
احمد زهرنوش و امامزاده زیدالکبیر در ابهر اســت. آب و هوا در زمستان بســیار سرد و در تابستان 

معتدل می باشد.
از کارهای دستی بومی زنجان ساخت وســایل نقره ای و به ندرت طالئی به صورت ملیله کاری است 
که در اوایل فقط در زنجان معمول بوده که در زمان رضاخان تعدادی از هنرمندان زنجانی به تهران و 

اصفهان کوچ کردند و این هنر ظریف را در آن شهرها رواج دادند.

شهرســتان طارم یکی از شهرســتان های استان 
زنجان است که مکا ن های گردشگری زیادی را در خود 
جای داده و به دلیل سرسبزی به هندوستان ایران شهرت 
یافته است. شهرستان طارم بین کوه های شمال زنجان و 

جنوب استان گیالن واقع شده است.
آب وهوای بی نظیر این شهرســتان یکــی از مهم ترین 
ویژگی های طارم اســت که زیبایی هــای این منطقه را 

دوچندان می کند.
در شهرستان طارم به طور همزمان می توان چهار فصل 

از سال را دید.
شــکارگاه ها، منطقه حفاظت شده ســرخ آباد، رودخانه 
قزل اوزن، ارتفاعات و قله ســر به فلک کشیده، درختان 
کهنسال، قســمتی از ســد منجیل، آتشــکده ها، غار 
خرمنه سر و قلعه سمیران از جاذبه های طبیعی و تاریخی 

استان به شمار می روند.

بناي آرامگاهــي قیــدار نبي در جنــوب غربي 
شهرستان قیدار )خدابنده( و در دامنه ارتفاعات همین نام 
قرار دارد این بنا متعلق به قیداربن اسماعیل بن ابراهیم 
)علیه السالم( از پیامبران است، این مسئله با استشهاد 
۶۵ نفر ز علماي طراز اول مورد تأیید قرار گرفته و بدین 
ترتیب شایعه اختصاص بنا به قبر بلغارخاتون زن غازان 

خان مغول مردود شده است.
کتیبه ها و شــیوه هاي تزئیني بنا گویاي آن اســت که 
سازه هاي معماري آن بایستي در دوران مختلفي انجام 

پذیرفته باشد.
آرامگاه قیدار نبي با میانسراي مطبق داراي گنبد ناقوسي 
شکلي است با کاربندي زیبا که در سطوح داخلي مزین 
به نگاره هاي گیاهي و جانوري گچ بري شده اي مي باشد. 
رضا امیرخانی از نویســندگان کشــورمان کتاب رمان 
بلندی با همین نام دارد که توصیه میکنیم حتما بخوانید.

بعد از سفر به این استان زیبا برای سوغات می توانید 
چاقو، چاروق، گیــوه، نمد، ملیلــه کاری، فرش، گلیم، 
جاجیم، منبت، منجوق دوزی، گل دوزی و نان اردک را به 

راحتی تهیه کنید.

امامزاده یعقوب )ع( در سه کیلومتری جنوبی شهر 
صائین قلعه)یکی از شهر های استان زنجان با بیش از 20 
هزار نفر جمعیت در بخش مرکزی شهرســتان ابهر قرار 
دارد( و در باالی یک تپــه طبیعی قــرار دارد و یکی از 
مکا ن های زیبای زیارتی در اســتان زنجــان با امکانات 

رفاهی نسبتاً مناسب است.
بنا بر تحقیق »شیخ مفید« امامزاده یعقوب )ع( از اوالد امام 

موسی  بن  جعفر )ع( است.
گفتن این نکته هم ضروری اســت که از دیرباز باغ ها و 
زمین های کشــاورزی صائین قلعه زبانــزد عام و خاص 
بوده و بسیاری از اهالی شهرها و روستاهای دور و نزدیک 
برای استفاده از طبیعت بکر و آب و هوای آن به این شهر 

مهاجرت می کردند.

کتله خور، غاری با عمر 70 میلیون سال

امامزاده یعقوب )ع(

چاروق

طارم، هندوستان ایران

قیدار نبی )ع(

سوغاتی

بسته ویژه خبری
خبرگزاری فارس
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دروازه ارگ

خربزه

سمنان

در دل استان کویری سمنان، بهشتی زیبا به نام »شهمیرزاد« خفته. شهر نمونه گردشگری بین المللی شهمیرزاد در 
20 کیلومتری شمال شهر سمنان واقع شده و پس از 20 دقیقه طی مسیر و برانداز مناظر سبز و زیبای کوهستانی، این شهر 
با طبیعت بکر و ناشناخته و البته زیبایش در برابر مسافران قرار می گیرد. از گرمای جاده کویری که رها می شوی به ناگاه خود 
را در میان انبوهی از درختان ســبز و گندم زارهای زیبا می یابی. هوایی مطبوع آنچنان صورتــت را نوازش می دهد که باور 

نمی کنی پشت سرت بیابان بوده و هرم داغ آفتاب، و جریان آب در جوی های شهمیرازد تشنگی کویر را از تنت می زداید.

استان سمنان از شمال به دامنه های البرز و جنگل های سرسبز مازندران منتهی می شود و از 
جنوب پنجه در سینه کویر مرکزی ایران انداخته. این استان از گرم ترین استان های کشور محسوب 
می شود و نام سمنان بیشتر با کویر عجین شده اما از زیبایی های سمنان همین تنوع عجیب و منحصر 
به فردش اســت که در گوشــه ای از آن ناب ترین کویر را می یابی و در گوشــه دیگر آن سرسبزی 
جنگل های البرز را. کسانی که تنوع زیست محیطی ناب را می پسندند بهتر است به سمنان بیایند تا صبح 
را دل کویر بگذرانند و بعد از آن با طی مسافتی کوتاه، گرمای ظهر را در جنگل های سرسبز این استان 
اطراق کنند. آرامگاه بایزید بسطامی، جنگل ابر، آبشار تنگه داستان، دشت آفتابگردان و شقایق های 
کالپوش، روستای عباس آباد، چشــمه علی دامغان، پارک ملی کویر گرمســار، غار دربند، جنگل 
رودبارک، منطقه گردشگری بهورد گرمسار و چندین مکان گردشــگری دیگر در سمنان، از جمله 

دیدنی های این استان است.

منطقه »ســیاه کوه« و »پارک ملی کویر« یکی از 
قدیمی ترین مناطق تحت حفاظت است. این منطقه در 
جنوب گرمسار و حدفاصل کویر مرکزی ایران و دریاچه 
نمک واقع شــده. جاذبه های آن به دو بخش طبیعی و 

تاریخی تقسیم می شود.
جاده سنگفرش به عنوان یکی از شگفت انگیزترین آثار 
تاریخی از جاذبه های این منطقه است، به طوری که این 
جاده امکان عبور کاروان ها را از میان زمین های باتالقی و 

شوره زارهای حاشیه دشت کویر فراهم می کرده.
بنای مشــهور »قصر بهرام« که در واقع یک کاروانسرای 
شــاه عباســی اســت و چندین کاروانســرای دیگر از 

جاذبه های تاریخی این منطقه است.

»دربند« منطقه سرســبز کوچکی اســت که در 
حدفاصل مســیر مهدیشهر به شــهمیرزاد واقع شده و 
مهم ترین قابلیت گردشــگری آن، آب و هوای مطبوع، 

طبیعت بکر و غار دربند است.
غار »دربند« در شــیبی تند در کمرکش کوهی آهکی 
واقع شده اســت. این غار با ۱40 میلیون سال قدمت، از 
غارهای آهکی بزرگ ایران اســت که طول آن به حدود 
۱۵0 متر می رسد. حداکثر ارتفاع از کف غار 30 متر است. 
ستون های بزرگ استالگتیت و استالگمیت و دیواره های 

آهکی از جاذبه های این غار است.

نان چاي )شــیرمال و کماچ(، انجیر، گردو، گلیم، 
جاجیم، پسته دامغان، خربزه گرمسار و آلوی شهمیرزاد 

از جمله سوغاتی های این استان است.

جنگل زیبا و خــوش آب و هوای »ابــر« در 4۵ 
کیلومتری شمال شــرق شــاهرود از جنگل های بکر و 

زیبای استان سمنان است.
این جنگل در زمره جنگل های هیرکانی کشور است و به 
دلیل اینکه فضای جنگل را پوششــی از ابر فرا می گیرد، 

جنگل ابر نامیده می شود.
ارتفاع زیاد جنگل از ســطح دریا، پاییــن بودن درجه 
حرارت در فصل گرما، وجود چشــمه سارهای فراوان و 

پوشش جنگلی متنوع از ویژگی های این جنگل است.

شهمیرزاد؛ زیبای خفته

جنگلی پوشیده از ابر

آلو

جاده سنگفرش
شگفت انگیزترین اثر تاریخی

غار 140 میلیون ساله»دربند«

سوغاتی

بسته ویژه خبری
خبرگزاری فارس
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حرم احمد بن موسی)ع( شاهچراغ

ارگ کریمخان یا زندان کریم خان؛ قصر سلطنتی و اندرونی کریم خان زند؛ حاکم شیراز بوده است که در سال ۱۱80 
ه. ق. به دستور وی در مرکز شهر ساخته شده است.

شالوده و دیوارهای ارگ از سنگ ساخته شده اند و برای ساختن بقیه بنا از خشت پخته استفاده شده است. تزیینات داخلی، 
شامل قاب ها، ازاره هایی از سنگ مرمر یزد و تبریز و آیینه های بزرگی از روسیه، ترکیه عثمانی و اروپاست.

نقاشی قسمت های باال و سقف اتاق ها با آب طال و الجورد و رنگ های گیاهی و معدنی، رنگ آمیزی شده اند.

وجود جاذبه های طبیعی مانند آب و هوای مطلوب، غارهای طبیعی، تنوع ناهمواری ها، وجود 
مناطق ییالقی و قشالقی، دریاچه ها، رودخانه ها، چشمه های آب معدنی، نواحی جنگلی، پارک های 
حفاظت شده، حیات وحش و زیبایی پوشش گیاهی استان فارس، از جمله پدیده هایی محسوب می 

شوند که می توانند در جذب گردشگران و مسافران به استان موثر باشند.
عالوه بر جاذبه های طبیعی، آثار بازمانده از ایران پیش از اسالم که جزء میراث جهانی محسوب می 
شــوند از چنان جاذبه هایی برخوردارند که توانایی جذب هر نوع تور گردشگری را از نقاط مختلف 
دنیا دارند. گردشگری در این استان شاید بیشترین فرصت را در میان استانهای کشور بطلبد. تخت 
جمشید، نقش رستم، پاسارگاد، بقایای کاخ اردشیر بابکان، امامزاده شاه چراغ، آرامگاههای خواجو، 
حافظ، سعدی و بابا کوهی؛ باغ ارم، آتشکده های متعدد اســتان، بازار و حمام وکیل و سایر آثار هر 

گردشگری را به سوی این خطه خواهد کشاند.

رو به  رویش که می  ایستی و به بلندایش که نگاه می  
کنی به وجدت می  آورد؛ صدای روان شدن و غلتیدنش بر 
سنگ  ها ذهن و دلت را آرام می  کند و خنکای ذراتش در 
هوا، چشــمانت را بر هم می  گذارد تا در دنیای خیالت 

غوطه  ور شوی.
آبشــاری با بلنــدای ۷0 متر و عــرض ۱00 متر در دل 
ارتفاعات منطقه سپیدان، آبشــاری که بر زیبایی  های 
طبیعت بکر دره  های سرســبز منطقه چون نگینی می 
 درخشد. آبشار زیبای مارگون در جاده سپیدان به یاسوج 

و در روستای مارگون واقع شده است.
این آبشار بزرگ ترین و با شکوه ترین آبشار ایران است که 
از نظر زیبائی و بزرگی و حجم آب خروجی با آبشار شوی 

رقابت می کند.

شیراز پر است از آثار باستانی و تاریخی که مسجد 
جامع عتیق کهن ترین مسجد آن است که مسجد جمعه یا 

آدینه نیز نامیده می شود و در مشرق شاهچراغ قرار دارد.
بنای اولیه این مسجد در ســال 28۱ هجری قمری در 

زمان عمرو لیث صفاری ساخته شده است
وسط صحن مســجد، بنایی مکعب شکل از گچ و سنگ 
ساخته شده اســت که نزدیک به یک متر از سطح زمین 
بلندتر است که در این مکان قرآن هایی تاریخی به خط 
امیرالمؤمنین علی )ع(، امام حسن )ع(، امام صادق )ع( و چند 

تن از صحابه پیامبر و تابعین او نگاهداری شده است.

پس از ســفر به اســتان دیدنی فارس و خوردن 
فالوده های معروف آن برای تهیه ســوغاتی می توانید با 
خرید خاتم کاری، منبت کاری، معرق کاری، قالی بافی، 
نقره کاری، مسگری، دست بافی و گلیم های زیبا یادگاری 

زیبا و ماندگاری از این استان با خود به خانه ببرید.

نفس کشیدن در باغ های شیراز در محیطی دور از 
هیاهوی شهرنشینی واقعاً فرح بخش است، این را تمام 

کسانی که به این شهر سفر کرده اند تصدیق می کنند.
باغ عفیف آباد که آن را باغ گلشن نیز می نامند در مغرب 
شیراز و در جنوب خیابان قصرالدشت باالتر از باغ قدیمی 

رحمت آباد و در انتهای خیابان عفیف آباد واقع است.
این باغ یکی از قدیمی ترین و زیباترین باغ های شیراز است، 
با پیشینه ای دراز که همچنان ســادگی دیرینه ی خود را 

حفظ کرده و شیوه ی باغ آرایی نوین در آن دیده نمی شود.

ارگ و قصر سلطنتی کریم خان

باغ و موزه نظامی عفیف آباد 

مس

نقره

مارگون، بلندترین آبشار ایران

عتیق، قدیمی ترین مسجد شیراز

سوغاتی

بسته ویژه خبری
خبرگزاری فارس
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قم دومین شهر مذهبی ایران  ؛ حرم حضرت معصومه )س( 

قم

دریاچه نمک: این دریاچه که در واقع بخشی از کویر نمک ایران است ، در شرق قم قرار دارد . دریاچه نمک تنها در فصل 
زمستان دارای آب است و در فصل تابستان به جای آب ، ورقه های نمک در آن جلب نظر می کند . شکل هندسی نمک های پف 
کرده در این دریاچه بخصوص به هنگام طلوع و غروب خورشید ، مناظر دیدنی و زیبایی را برای بازدیدکنندگان به تصویر می کشد.

دریاچه حوض سلطان: این دریاچه با مساحتی حدود 330 کیلومتر مربع ، در حاشیه بزرگراه قم- تهران قرار دارد . دریاچه 
حوض سلطان شامل دو چاله جدا از هم به نام »حوض سلطان« و »حوض مرده« است که آن دو را بیشتر حوض سلطان می نامند.

سفر به قم برای بسیاری از ایرانیان به دلیل وجود حرم فاطمه معصومه)س( و همچنین مسجد 
جمکران اهمیت زیادی دارد. 

اکثر مردم ایران نمی دانند استان قم جاذبه های تاریخی و طبیعی زیادی دارد. جاذبه هایی همچون 
آتشکده نویس از نمونه های اولیه چهار طاقی های عصر ساسانی، دیر گچین مادر کاروانسراهای ایران 
از یادگارهای دورة ساسانیان، سد کبار ساخته شــده در قرن چهارم و پنجم هجری قمری و مدرسه 
جهانگیر خان از مدارس دوره صفوی تنها بخش کوچکی از ده ها جاذبة تاریخی این استان هستند.  
در کنار این آثار باســتانی، وجود مناطق طبیعی بکری همچون منطقه حفاظت شــده پلنگ دره با 
چشمه هایی که همواره آب کافی را برای حیات وحش فراهم می آورد و نیزـ پارک ملی کویرکه از نظر 
تنوع گونه های حیوانی و گیاهی در جهان کم نظیر است و همچنین دهستان های کرمجگان و قاهان 

با آب و هوایی خوش و سرسبز نیز قم را به مکانی مناسب برای جذب گردشگر می تواند تبدیل کند.

شهر کهک با روســتاهای اطراف آن ، آب و هوای 
معتدل کوهستانی دارد و از مناطق ییالقی استان قم به 
شمار می رود . وجود باغهای زیبا ، کوه های مرتفع و آب 
شیرین از ویژگی های منطقه است و وجود مجتمع های 

توریستی و تفریحی باعث جذب توریست می شود .
روستاهای باالدست شــهر کهک مانند : فردو ، وشنوه ، 
کرمجگان ، اول ، خاوه ، بیدهند و ... از روستاهای ییالقی 

و زیباترین روستاهای ایران هستند.
از مناطق دیدنی کهک، خانه مالصدرا اســت که در این 

شهر واقع شده است

خانه حاج علي خان زند در مرکز بافت قدیمي شهر 
قم معروف به محله»چهار مردان« در کوچه»گذرقلعه« 

قرار دارد.
با توجه به فرم و مصالح به کار رفته ، ساختمان متعلق به 

اواخر قاجار یعني حدود ۱30 سال پیش است.
این عمارت شامل سه بخش است : شاه نشین تابستاني 
با بادگیر منفرد، شاه نشین زمستاني که فضاي بیشتري 
را در بر مي گیرد و بخش سوم ، مخصوص خدمه که در 

جبهه غربي جاي دارد.

پس از سفر به این اســتان برای سوغات می توانید 
قالی ،سرامیک به همراه سجاده ، مهر و تسبیح تهیه کنید 
البته یگانه سوغات ویژه شهر مذهبی قم که به نوعی نماد 
خوراکی این شهر محسوب می شود همان سوهان است.

کوه خضر نبی منسوب به حضرت خضر )ع(  دارای 
بیش از سه هزار سال قدمت است که در شش کیلومتری 

مرکز شهر قم قرار دارد.
بر قله این کوه در سه هزار سال پیش غاری بوده که گفته 
می شود محل زیارت حضرت خضر)ع( بوده که امروز تبدیل 
به مسجد کوچکی شده است، همچنین وجه تسمیه این 
کوه به خضر این اســت که می گویند حضرت خضر در 

اینجا دیده شده است.
بر فراز کــوه خضر نبی کــه یکــی از ظرفیت های مهم 
گردشگری و مذهبی قم به شــمار می رود، همه شهر با 
یک نگاه به خوبی دیده می شود و به ویژه افرادی که در 
مکه، جبل النور را دیده باشند در باالی این کوه دیدنی و 

حیرت انگیز به یاد غار حرا می افتند.

دریاچه های نمکین قم

کوه سه هزار ساله خضر نبی)ع( 

سوهان

بهشت در دل کویر

خانه حاج علي خان زند

سوغاتی

بسته ویژه خبری
خبرگزاری فارس
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قلعه الموت از قلعه های منحصربه فرد تاریخی

قزوین

عمارت چهل ستون قزوین معروف به عمارت کاله فرنگی بنایی اســت که تنها کوشک باقی مانده از مجموعه کاخ های 
سلطنتی روزگار شاه طهماسب می باشد. این بنا در مرکز شهر قزوین و در میدان آزادی ) سبزه میدان ( قرار دارد و در دوره صفویه 
و زمانی که قزوین پایتخت بود به کاله فرنگی مشهور بود. »عمارت کاله فرنگی« به همراه سردر عالی قاپو تنها بناهای باقی مانده 
از باغهای دوره صفویه در قزوین است. این بنا در دوره قاجاریه توسط محمدباقر سعدالسلطنه فرماندار وقت قزوین بازسازی شد 
و چهلستون نام گرفت. عمارت چهلستون ساختمانی هشت گوش و در دوطبقه به مساحت تقریبی   ۵00مترمربع بنا شده است.

شهر باستانی قزوین در زمان شاه تهماسب صفوی پایتخت ایران بوده است. نخستین خیابان 
ایران )خیابان سپه( در قزوین ساخته شد. آب انبار سردار بزرگ ترین آب انبار تک گنبدی جهان در 
قزوین می باشد. قزوین پایتخت خوشنویسی ایران است و از جمله خوشنویسان معروف می توان به 
میرعماد قزوینی اشاره کرد. در شهر قزوین آثار کهن و باستانی گوناگونی از جمله حمام قجر، عمارت 
کاله فرنگی، امامزاده حسین قرار دارد. پیغمبریه )مدفن چهار تن از پیامبران خدا(، امامزاده شاهزاده 
حسین، مسجد جامع قزوین، مســجد النبی قزوین، کهنه باغستان، آبشار ورچر، گراند هتل قزوین، 
بازار قزوین، دروازه تهران قدیم، ســردر عالی قاپو، موزه مردم شناســی و کاخ موزه خوشنویســی 
چهلستون از اماکن گردشگری این شهر می باشد. از آنجا که قزوین از پایتخت های دوران صفوی بوده، 
معماری بسیار مشابهی به اصفهان دارد. این خود یک نکته جالب است که در دل قزوین عمارت هایی 

چون چهل ستون و عالی قاپو، که مخصوص اصفهان است، وجود دارد.

آبشار ورچر آبشاری در نزدیکی روستای رزجرد 
و از جاذبه های گردشگری قزوین است. این آبشار در ۶ 
کیلومتری شرق روستای رزجرد قرار دارد. ارتفاع این 
آبشار به بیش از 30 متر می رسد و محصور شدن آن در 
بین صخره های عظیم ، زیبایی خاصی به این آبشــار 
بخشیده است. از گونه های گیاهی منطقه می توان به 
بید و ون اشاره کرد. مردم محلی به گیاه خاّصی که در 
اطراف این آبشــار می روید ، ُچر می گویند و چون این 
آبشار در کنار این گیاه ، واقع شده است ، نام ورُچر را به 

آبشار داده اند ؛ یعنی کنار ُچر 

دســتور  بــه  سعدالســلطنه  کاروانســرای 
»سعدالسلطنه« حاکم وقت قاجاریه قزوین ساخته شد. 
ارزشمندترین قسمت این بنا، چهار سوق آن است که از 
تقاطع قائم دو راسته ایجاد شده و بر فراز آن گنبد بزرگ 
کاشیکاری شده ای قرار دارد. چهار طرف گنبد را، چهار 
نیم گنبد با رسمی بندی و نورگیر فراگرفته اند که فضا را 
بزرگتر نشان می دهند. کاروانسرای سعدالسلطنه قزوین 
بزرگترین کاروانسرای سرپوشیده و مرکزتجاری داخلی 
شهری کشور است که با وسعتی افزون بر 2/۶ هکتار در 

اواخر سلطنت ناصرالدین شاه قاجار ساخته شد.

منبت کاری، گلیم بافي، جاجیم بافي، گیوه دوزی، 
پن بافي )نوار بافی(،  موج بافي و گالبتون دوزي از صنایع 

دستی استان قزوین به حساب می آید.

خیابان سپه قزوین نخستین خیابان طراحی  شده 
ایران است که در دوره صفوی در زمان پایتختی قزوین 

احداث شد.
این خیابان را شاه طهماســب صفوی در شمال محله 
شهرســتان قدیم یا حصار شــاپور، همزمــان با ایجاد 
جعفرآباد یعنی عمارت و خانه های دو طرف این خیابان 
و باغ سعادت آباد و عمارت دولتخانه و حرمسرا و باغ های 
شرقی و غربی عمارات مذکور احداث کرده  است. ظاهرا 
نام خیابان هم از نام محله ای به نــام خیابان در هرات 
گرفته شده  است که شاه طهماسب در دوران ولیعهدی 

در آن شهر ساکن بوده .

»کاله فرنگی« هوش از سرتان می برد

سپه؛ اولین خیابان ایران

جاجیم

آبشار 30 متری ورچر

سعدالسلطنه 
بزرگترین کاروانسرای سرپوشیده

سوغاتی

بسته ویژه خبری
خبرگزاری فارس
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بادگیر خانه طباطبایی ها

کاشان

درمیان هیاهوی معماری وحشی، مضطرب و بی نظمی که وارد شهرهای ما شده، هستند عمارت ها و خانه هایی که یادآور 
معماری آرام و لطیف اصیل ایرانی- اسالمی است. این نوع خانه های تاریخی در کاشان بسیار یافت می شود. خالی از لطف نیست 
که وقتی به کاشان رفتید، سری هم به این خانه ها بزنید: خانه بروجردی ها، خانه طباطبایی ها، خانه عامری ها، خانه اخباری، 
خانه اصفهانیان، خانه بار فروش، خانه باکوچی، خانه شریفیان، خانه شعبانی مقدم، خانه عباسی ها، خانه عطارها، خانه قریشی، 

خانه محسنی آراسته، خانه مدرسیان، خانه مرتضوی، خانه مظفری، خانه مکی، خانه نوبختی، خانه وثقی و... .

کاشان، از توابع اصفهان، از دیرباز محل زندگی مردمان و مهد تمدن و فرهنگ بوده. سکه های 
منقوش و ابنیه به جا مانده از گذشته، سیر پیشرفت و تداوم زندگی را در این ناحیه کهنسال آشکار 
می سازد. بعد از ظهور اسالم و اعتالی تشیع علوی، مردمان کاشان از نخستین گروندگان به مذهب 
شیعه بودند و شاید به این دلیل شاهان صفوی به این دیار تعلق خاطر فراوان داشتند. شاه صفی در 

این شهر درگذشت و شاه عباس دوم نیز در این شهر بر تخت پادشاهی نشست. 
این شهر شعرای بزرگی چون محتشم کاشانی، شاعر هفت بند »باز این چه شورش است...«، و سهراب 

سپهری را به خود دیده. آرامگاه هر دو هم اکنون در کاشان است.
از نقاط دیدنی و تاریخی کاشــان می توان به: تپه های باستانی ســیلک، باغ و حمام فین، بازار 
تاریخی کاشــان، مســجد آقا بزرگ و خانه های مجلــل و تاریخی: عباســیان، بروجردی ها و 

طباطبایی ها اشاره کرد.

نیاسر، نگین کویر کاشان، با جاذبه های طبیعی و 
تاریخــی، یکــی از نقاط مهم گردشــگری این شــهر 
محسوب می شود. نیاسر در 30 کیلومتری کاشان، یکی 
از روستاهای زیبا و سنتی ایران می باشد که همه ساله 
گردشــگران زیادی را به خود جذب می کند. قطعا اگر 
کسی یک بار از نیاســر بازدید کند، خواهد فهمید که 
زیبایی این روستا، او را رها نکرده و سفرش، آخرین سفر 
به این دیار نخواهد بود. باورش کمی ســخت است: در 
دیاری که بیشــتر آن را بیابان فرا گرفته، چنین نگین 
سبزی در انگشتر طالیی کویر، می درخشد. آبشار نیاسر 

چشم نوازترین جای این شهر است.

کویر مرنجاب در شمال شهرستان آران و بیدگل در 
کاشان قرار دارد. این کویر یکی از زیباترین نقاط کویری 
ایران محسوب می شود. تپه های شنی بلند و جنگل های 
تاق، جلوه زیبایی به این منطقه بخشــیده است. دریاچه 
نمک آران و بیدگل و جزیره سرگردان از دیگر نقاط دیدنی 
منطقه محسوب می شوند. چاه تاریخی دستکن در قسمت 
شرق کویر، محل آبشخور شترهای کاروان ها بوده است. 
قلعه مرنجاب، کاروانسرایی است در کویر که در مسیر راه 
ابریشــم قرار دارد و کاروان ها برای ســفر به خراســان، 

اصفهان، ری و بالعکس از این مسیر می گذشتند.
سوغات کاشان فرش دســتباف، گالب، عرقیات 

گیاهی، کلوچه، باقلوا و پشمک می باشد.

باغ فین کاشــان، قصری مرکب از شاخص های 
معماری صفویان، زندیان و قاجاریه اســت. این بنا به 
خاطر ذخیره فراوان آب )چشــمه ســلیمانی(، باغی با 
درختان ســتبر، یک اســتخر با فواره های بسیار و یک 
حمام تاریخی بســیار مشهور اســت. حمام فین جایی 
اســت که ناصرالدین شــاه، در ســال ۱8۵2 میالدی، 

صدراعظم خود »امیرکبیر« را در آن به قتل رساند.
بناي اولیه باغ فین به قبل از اسالم بر مي گردد و با تمدن 
سیلک پیوند خورده است که تمدن سیلک نیز پیوندي 
ناگسستني با چشمه جوشــقاني دارد که در باالي باغ 

جاري است و به »چشمه سلیمانیه« معروف است.

خانه های اصیل با معماری ایرانی اسالمی

باغ فین

گالب

نیاسر، نگین کویر کاشان

کویرِ دیدنی مرنجاب

سوغاتی

بسته ویژه خبری
خبرگزاری فارس
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طبیعت کردستان

نان برنجی

کردستان

تاالب آب شیرین زریوار در غرب شهر مریوان، از مکان های دیدنی و گردشگری کردستان است. آب تاالب شیرین است 
و از تعدادی چشمه کف جوش و بارش تأمین می شود.  این تاالب بزرگ ترین و زیباترین دریاچه  آب شیرین باختر ایران و یکی 
از منحصربه فردترین دریاچه های آب شیرین در جهان به شمار می رود. دریاچه زریوار به باور مردِم محلی، دریاچه ای افسانه ای 
و سرشار از رازها و داستان هاست. افسانه ای بودن دریاچه را به خودجوش بودن آن نسبت می دهند و با آن که آب آن از هیچ 

رودخانه ای فراهم نمی شود اما سده هاست که همچنان آینه سار آسمان آبی و ابرهایش است.

استان کردستان به لحاظ تاریخ و قدمت طوالنی و جغرافیای خاص خود از مکان های تاریخی 
و طبیعی با ارزشی برخوردار اســت که در مناطق مختلف استان پراکنده شده اند. جنگل های بلوط، 
آبشارها و رودخانه های خروشان، چشمه های طبیعی و کوه های سر به فلک کشیده، طبیعت زیبا و 
چشم نواز کردستان را رقم زده و یکی از زیباترین جلوه های گردشگری طبیعی ایران را در دامنه های 
زاگرس به وجود آورده. جاذبه های تاریخی و معماری منطقه که شامل قلعه های قدیمی، مسجدهای 
تاریخی، حمام ها و... می شوند، همراه با آیین ها و فرهنگ رایج بین اقوام کرد از مهم ترین جاذبه های 
استان کردستان است. رقص های محلی و بومی این استان که در مراسم شادی و سرور اجرا می شوند، 
هم از نظر مضمون و هم از نظر شکل درخور توجه است. مجموع جاذبه های طبیعی، تاریخی، اجتماعی 
و فرهنگی؛ استان کردستان را به منطقه ای دیدنی تبدیل کرده که بازدید از آن برای هر گردشگری 

جذاب و خاطره نگیز خواهد بود.

کوه آبیدر به عنوان یکــی از تفرجگاه های اصلی 
مردم شهر سنندج به شمار می رود و افراد بسیاری به این 
تفرجگاه می روند. برخی از مکان های گردشگری مشهور 
آن عبارت اند از کانی شــفا، ماماتکه، گویزه کویر، خضر 
زنده، تاقه دار، امیریه، هفت آســیاب، بان شالنه، کچک 
قرآن، کانی کچک و قله آبیدر کــه پناهگاهی هم برای 
کوهنوردان در آنجا ساخته شده. آن چه باعث محبوبیت 
این کوه شده، نزدیکی آن به شهر، بلند بودن آن نسبت به 
تپه های اطراف و از همه مهم تر، وجود چشــمه های زیر 
زمینی فراوان آن می باشد. رهبر معظم انقالب در سفر به 

کردستان، برای کوهپیمایی به این کوه رفتند.

ســینمای روباز با گنجایش ۱0 هزار نفر، در پارک 
جنگلی آبیدر سنندج ساخته شــده. آبیدر با پرده ای در 
ابعاد ۱2 متر در 2۵ متر، بزرگترین سینمای روباز جهان 
است. صدای فیلم های این ســینما از طریق موج اف ام 
رادیو در هر مکان از پارک جنگلی آبیدر قابل دریافت است 
و پرده آن به گونه ای تعبیه شــده که ۱0 هزار نفر بتوانند 
روبه روی آن قرار گیرند. حوزه هنری کردستان ساعت 2۱ 
هر شب یک فیلم را در این سینما اکران می کند. همچنین 
مســابقات مهم از جمله نیمه نهایی و فینال جام جهانی 
20۱0 از این سینما برای شهروندان سنندجی پخش شد

کنجی گــزو، نان برنجــي، بادام ســوخته، نوعي 
باسلوق، انواع قالی و قالیچه، گلیم، تخته نرد و شطرنج از 

سوغاتی های کردستان می باشد.

بازار سنندج، بازاری بزرگ در مرکز این شهر است. 
این بازار قدمتی تاریخی دارد. نقشه بازار سنندج به شکل 
مستطیل بزرگ بوده و برخالف تمام بازارهای ایرانی که 
بصورت خطی شکل گرفته اند، این بازار با الهام از پیرامون 
میدان نقش جهان اصفهان با شــکل مستطیل ساخته 
شده. وسط این مستطیل سراهای مختلفی قرار گرفته. 
بازار بر اثر احداث خیابان انقالب به دو بخش مجزا تقسیم 
شده و اکنون بخشــی از آن آصف و بخشی را سنندجی 
می نامند و از بازار ســنندج فقط سه دروازه قدیمی باقی 
مانده. با وجــود مراکز خرید جدید، ایــن بازار همچنان 

موقعیت و ارزش خود را از لحاظ تجاری حفظ نموده. 

دریاچه ای افسانه ای، سرشار از رمز و راز

بازار مستطیلی

بادام سوخته

کوه آبیدر
 تفرجگاه های اصلی مردم

بزرگترین سینمای روباز جهان

سوغاتی

بسته ویژه خبری
خبرگزاری فارس
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ارگ راین ؛ دومین بنای خشتی بزرگ جهان بعد از ارگ بم

باغ شاهزاده یکی از عالی ترین و زیباترین باغ های سنتی ایران محسوب می شود. این باغ در حدود 4 کیلومتری شهر ماهان 
و حوالی شــهر کرمان جلوه گری می کند و از یادگارهای حاکم کرمان در اواخر دوره قاجار است. نقل شده که چون خبر مرگ 
ناگهانی حاکم را به ماهان بردند بّنایی که مشغول تکمیل سردر ساختمان بود تغار گچی را که بدست داشت محکم به دیوار کوبید 
و کار را رها کرد. آنطور که جای خالی کاشی ها همچنان بر سر در ورودی خودنمایی می کند. عمارت های این باغ بسیار زیباست 

و به صورت دو آشکوبه ساخته شده . فواره های باغ شاهزاده که در طول باغ قرار دارند زیباترین فواره باغ های ایرانی هستند.

کرمان با وجود آثار تاریخي ارزشمند، دارای تفرجگاه هاي خوش آب و هوا و مناطقي است که 
در پاییز، زمستان و تابستان، پنجره اي به بوستان بهار را به روي انسان مي گشاید و خستگي را از تن او 
مي زدایند و او را به ستایش و تسبیح خداوندي وا مي دارند. نکته مهم اینکه آثار تاریخي این شهر از 
تنوع خاصي برخوردار بوده و با سلیقه هاي مختلف سازگار است به گونه اي که رضایت هرکس با هر 
عالقه اي را تامین مي کند. قله هزار )چهارمین قله بلند ایران(، روستای اوردیکان )بلندترین منطقه 
مسکونی ایران(، تل گندم بریان )یکی از گرم ترین نقطه کره زمین(، بازار تاریخی کرمان )بزرگ ترین 
بازار سرپوشــیده جهان(، خانه حاج آقا علی )بزرگ ترین خانه خشــتی جهان(، ارگ بم )بزرگترین 
مجموعه خشتی جهان(، کلوت های شهداد )شــگفت انگیزترین عارضه های کویری جهان(، گودال 
تکاب )گودترین چاله داخلی ایران(، روستای صخره ای میمند، غار ایوب )بزرگ ترین دهانه غار ایران(، 

آبشارهای جبال بارز )بلندترین آبشارهای ایران( از برترین های استان کرمان می باشد.

مجموعه گنجعلیخان یادگار حاکم مشهور دوره 
شاه عباس، گنجعلیخان است. در این مجموعه که سبک 
معماری آن به شیوه اصفهانی می باشد عناصر مختلفی 
وجود دارد؛ از جمله: مســجد، میدان، حمام، ضرابخانه، 
مدرســه، کاروانســرا، آب انبار و چندین بازار که بازار 
مسگرهای آن بخش اصلی را تشــکیل می دهد. امروزه 
ضرابخانه به موزه ســکه، حمام به موزه مردم شناسی و 
کاروانسرا به دانشکده هنر تبدیل شده اما بازار همچنان 
بازار بزرگ کرمان اســت. معمار این مجموعه اســتاد 

سلطان محمد معمار یزدی است.
بر سردر حمام، کتیبه شعری به خط نستعلیق بر سنگ 
مرمر حک شده که مصرع آخر آن ســال ساخت بنا را با 
تبدیل به حروف ابجد نشان می دهد: »کسی نداده نشان 

در جهان چنین حمام« )سال ۱020 ه.ق(

ارگ بم بزرگترین سازه خشتی جهان است که در 
حدود 2200 ســال قدمــت دارد. این بنــا از 38 برج 
دیده بانی، یک خندق و بارویی عظیم تشکل شده. دور تا 
دور ارگ، خندقی عمیق بوده که طی قرن ها این مجموعه 
را از یورش ها حفظ کرده. مصالح اصلی بنا، خشت خام و 
گل رس اســت. در مجموعــه ارگ بم آثــاری از بقایای 
آتشکده دوره ساسانی، زورخانه، حمام عمومی، اصطبل، 
سربازخانه، زندان و عمارت چهار فصل نیز باقی مانده. در 
دوره اسالمی، در ارگ بم دو مسجد با نام مسجد جامع و 
مسجد حضرت محمد)ص( و یک حسینیه ساخته شده. سه 

منبر خشتی نیز در حسینیه وجود دارد.

خوراکی هایی چون پســته، قاووت، کماچ سهن، 
سمنو، کلمپه و خرمای بم از سوغاتی های کرمان به شمار 
می روند. عالوه بر این اهل هنر می توانند از انواع پته، قالی، 
گلیم، شیریکی پیچ، کارهای قلمزنی و ظروف مسی آن 
بهره ببرند. در جوار این مقوله های متنوع، باید از داروها و 

گیاهان دارویی چون زیره، حنا، سدر و کتیرا نام برد.

محوطه هــاي تاریخــي جیرفت، کــه در طول 
هزاره هاي سوم پیش از میالد آثار ارزشمندي را در خود 
جاي داده، جزو غني تریــن محوطه هاي تاریخي جهان 
محسوب مي شود. یکي از بقایاي این تمدن عظیم، »تپه 
کنارصندل« است که در 30 کیلومتري جیرفت قرار دارد. 
از سازه هاي خشتي آن به عنوان مرکز مذهبي استفاده 
مي شــده و در باالي آن معبدي قــرار دارد که یکي از 
عظیم ترین زیگوراتهاي یافت شــده در دنیا با بیش از 4 
میلیون خشت است. در دومین فصل کاوش ها که در سال 
گذشته انجام شــد، باستان شناســان موفق شدند آثار 
خطي مربوط به 3000 ســال پیش، یعنــي همزمان با 
اختراع خط در بین النهرین را کشف کنند. در لوح گلي 
که در عراق کشف شده به عظمت این تمدن اشاره شده. 

باغ شاهزاده ماهان، زیباترین باغ ایرانی

تپه جامانده از تمدن بزرگ جیرفت

گنجعلیخان
 ترکیبی از یزد و اصفهان و کرمان

ارگ بم، بزرگترین سازه خشتی جهان
سوغاتی

بسته ویژه خبری
خبرگزاری فارس

پستهزیره
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نقش برجسته هرکول، در کناره شاهراه جاده ابریشم )اشکانیان (

طاق بســتان)به کردی کرمانشــاهی »تاق وه ســان« به معنــی طاقی از ســنگ( مجموعه ای از ســنگ نگاره ها و 
سنگ نبشته های دوره ساسانی است که در شمال غربی شهر کرمانشاه واقع شده است. این مجموعه در قرن سوم میالدی 
ساخته شده و ارزش هنری و تاریخی زیادی دارد. چند صحنه تاریخی از جمله تاج گذاری خسرو پرویز، تاج گذاری اردشیر 
دوم، تاج گذاری شاهپور دوم و سوم و همچنین چندکتیبه به خط پهلوی در آن کنده کاری شده است. وجود کوه و چشمه در 

این مکان، آن را به گردشگاهی روح فزا تبدیل نموده که از زمان های دیرین تا به امروز مورد توجه بوده است.

شواهد و مدارک باستان شناختی نشان می دهد استان کرمانشاه از اولین زیستگاه های انسان 
به شمار می رفته و یکی از مراکز مهم جمعیتی در زاگرس میانی محسوب می شده است.

زبان اهالی کرمانشاه کردی است. زبان کردی که شاخه ای از زبان شمال غربی ایرانی میانه است. اکثر 
قریب به اتفاق جمعیت استان کرمانشاه را مسلمانان شیعه تشکیل می دهند.

مسجد جامع کرمانشاه، مســجد حاج شــهباز خان، امامزاده ابراهیم ، امامزاده سید جمال الدین، 
حسینیه معاون الملک، گه جیران، سر ماج، سرخه دیزه، پل خسرو، پل بیستون، پل قوزیوند، پل کهنه 
کرمانشاه، نقش برجسته و کتیبه داریوش اول ، نقش برجسته هرکول، نقش برجسته مهرداد دوم، 
نقش برجسته گودرز در بیستون، فرهاد تراش، گوردخمه های اسحاق وند، دکان داوود، دربند، روانسر، 
شمس آباد، دیره، سان رستم، برد عاشقان، برناج و غارهای تاریخی مرخرل، مرتاریک، شکارچیان، 

مر آفتاب، دواشکفت، قوری قلعه از جاذبه های گردشگری این استان می باشد.

گورَدخمه های اِســحاق وند یا ســکاوند، در 2۵ 
کیلومتری جنوب غربی هرسین قرار دارد.

 سه گوردخمه تراشیده شده در کوه هستند که مربوط به 
دوره ماد می باشند. 

مقابر صخــره ای که ظاهراً مربوط بــه دوران قرن هفتم 
و ششم پیش از میالد می باشــند، تصویر ناقصی از هنر 
و بخصوص معماری مادها بدســت می دهند. هرتسفلد 

کامل ترین فهرست مقابر را در اختیار گذاشته است.
باالی رف ســکوند یک هیکل بزرگ و دو هیکل کوچک 
آدمی در پیرامون آتشــگاهی منقوش است. این اشکال 
غیر متناسب و ناهنجارند. شــیوه کار و طرز نقر نقوش 
بر جسته هنوز با نقوش بر جســته لولوبیان و عیالمیان 

چندان تفاوتی ندارد.

غار دو اشکفت در شمال شهر کرمانشاه، در دامنه 
کوه میوله و مشــرف به پارک کوهســتان قــرار دارد و 
کهنترین بقایای سکونت انسان در شهر کرمانشاه است. 
با توجه به مطالعات باستان شناسی انجام شده این غار در 
دوران پارینه ســنگی میانی ) در ۱20 تا 40 هزار سال 
پیش( مورد سکونت انسان )احتماالً نئاندرتال( بوده است. 
این مکان باستانی، شــامل دو غار مجاور هم می باشد. با 
توجه به مطالعات باستان شناســی انجام یافته، یکی از 
این دو غار )غار شــرقی(، در دوره پارینه سنگی میانی 
محل سکونت موقت یا فصلی گروه های شکارورز ساکن 

منطقه بود.

بژی، نان روغنی کرمانشــاهی، نان شــکری، نان 
برنجی، کاک، روغن کرمانشــاهی و نان خرمایی،گلیم، 
گیوه، جاجیم، موج، انواع آالت موسیقی)دف، تنبور، تار، 
دیوان و ســه تار( و چرم از جمله ســوغاتی های استان 

کرمانشاه می باشند.

سنگ نبشته بیستون بزرگترین سنگ نبشته جهان، 
نخستین متن شــناخته شــده ایرانی و از آثار دودمان 
هخامنشیان )۵20 پ. م( واقع در شهرستان هرسین در 
سی کیلومتری شهر کرمانشاه بر دامنه کوه بیستون است. 
سنگ نبشته بیســتون یکی از مهمترین و مشهورترین 
سندهای تاریخ جهان و مهم ترین متن تاریخی در زمان 
هخامنشیان است که شرح پیروزی داریوش بزرگ را بر 

گوماته مغ و به بند کشیدن یاغیان را نشان می دهد.
واژه بیســتون در زبان پهلوی »بَهیســتان« و ســپس 
»بَهیستون« شــد. یادآوری می گردد شکل واژه ای که 
امروزه »بی ســتون« بــه معنی »بدون ســتون« گفته 
می شود، از گویش های محاوره ای بوده و فاقد اعتبار است.

طاق بستان  حاوی چند صحنه تاریخی

نخستین متن شناخته شده ایرانی

 نان خرمایی

گوردخمه های مادها

زندگی در 120 هزار سال قبل

سوغاتی

بسته ویژه خبری
خبرگزاری فارس
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قلعه فلک االفالک

لرستان

امامزاده ابراهیم از فرزندان حضرت موسی بن جعفر)ع( اســت. این امامزاده در نزد مردم لرستان به »بابای بزرگ« نیز 
معروف است. مردم منطقه به واسطه کرامات و معجزات به آن اعتقاد فراوانی دارند و او را مراد و تکیه گاه خود می دانند و در 
نامالیمات و سختی های روزگار به وی متوسل شده و همواره به زیارتش می شتابند.  مقبره وی در دره های رشته کوههای 
زاگرس در استان لرستان و در شهرستان دلفان قرار دارد. گنبد و تزئینات داخلی مقبره امامزاده ابراهیم به صورت کامل آجر 

کاری است و بیشتر تزئینات بنا به سبک معماری قرن هفتم و معماری دوره قاجار شباهت دارد.

لرستان سرزمین مردمان غیور است. سرزمینی کوهستانی که غیر از چند دشت محدود، سراسر 
آن را کوه های زاگرس پوشانده است.

لرستان به دلیل قرارگیری در رشته کوه های زاگرس و وجود منابع فراوان آب، داراری موقعیت بسیار 
خوبی از لحاظ گردشگاه ها و دیدنی های طبیعی است. این اســتان به دلیل آن که یک استان چهار 
فصل و دارای آب و هوای متنوعی است و سه ناحیه مشخص آب و هوایی دارد می توان هرگونه دیدنی 
طبیعی را در این استان مشاهده نمود. کوهستان های مرتفع، آبشارهای متعدد، دریاچه های طبیعی، 
جنگل های وسیع بلوط و چند دشت وسیع در لرستان نشان می دهد که این استان جزو دیدنی ترین 
استان های کشورمان است. از مهمترین گردشــگاه ها و دیدنی های طبیعی لرستان می توان به این 
مکان ها اشاره کرد: دریاچه گهر، اشترانکوه، الله های واژگون داالنی الیگودرز، پارک جنگلی شورآب، 

منطقه گلدشت، دریاچه کیو، مجموعه تاالب های پلدختر، آبشارها و... .

آبشار آب ســفید یکی از آبشــارهای شهرستان 
الیگودرز استان لرستان است. این آبشار معروف به عروس 

زیبای آبشارهای ایران می باشد. 
آب این آبشار از دل تونلی در دل یک کوه سنگی بیرون 
می آید. ارتفاع آبشــار ۷0 متر و عــرض تاج آن در فصل 
پر آبی حدود 8 متر می باشد. این آبشــار به رود رودبار 
لرستان می پیوندد و ســرانجام به دز می ریزد. می توان 
گفت به علت اینکه آب آن به صورت مخلوط با هوا بر اثر 
برخورد با سنگ ها به شکل حباب سفید در می آید به آب 
سفید معروف شده. این آبشار در کنار کوه بلند قالی کوه 

در الیگودرز قرار گرفته .

پلدختر شهری است در جنوب استان لرستان و بر 
سر راه قدیم تهران - جنوب قرار داشت. شهرت این شهر به 

خاطر وجود پل های باستانی و اهمیت ارتباطی آن است.
همچنین تاالب های پلدختر در ۱۵ کیلومتری این شهر 
و در روســتای ولیعصر قرار دارند. این تاالب ها زیستگاه 
بســیاری از گونه های جانوری مانند پرندگان مهاجر و 
انواع آبزیان می باشد. این منطقه دارای ۱۱ تاالب است 
که از جمله آنها می توان به تاالب گوی شــیر اشاره کرد. 
هم چنین از دیگر تاالب های این شهرستان می توان به 
تاالب های تنگ فنی اشاره کرد که آنان هم زیستگاه انواع 

جانوران، هستند. تاالب های پلدختر شهرت ملی دارند.
گیوه دوزی، ورشــو، هوراســبان و جل از جمله 

سوغاتی های این استان زیبا و دیدنی است.

ماهی کور غاری است که در اســتان لرستان، در 
بخش پاپی و در نزدیکی روســتایی به نام لَِون واقع شده 
است. این غار تنها اثر طبیعی ملی استان لرستان است. دو 
نمونه نادر و منحصربه فرد از ماهیاِن کور در این غار وجود 
دارد که مشــابه آنها در هیچ نقطه دیگری از دنیا یافت 
نشده است. این ماهی فاقد قدرت بینایی بوده و به طور 
کامل کور است و هیچگونه آثاری از چشم خارجی در آنها 
مشاهده نمی شود و به دلیل این که در آبهای زیرزمینی و 
در تاریکی غارها زندگی می کننــد به ماهی کور غار زی 

معروف هستند.

بابای بزرگ، تکیه گاه لرستان

ماهیان بی چشم در تاریکی غارها

ورشو

آب سفید
عروس زیبای آبشارهای ایران

تاالب های زیبای پلدختر

سوغاتی

بسته ویژه خبری
خبرگزاری فارس
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نمایی از کوهپایه، دشت و دریای مازندران

مازنداران

چشمه  آب شور »باداب سورت« چشمه  تراورتنی بی نظیر در ایران و کم نظیر در جهان است که واقع در بخش چهاردانگه  
شهرستان ساری می باشد.  این چشمه ها در ارتفاع ۱840 متری واقع شده اند. اطراف چشمه پوشیده از درختچه های زرشک 
وحشی است. این باداب، شامل دو چشمه با آب های کاماًل متفاوت از لحاظ رنگ، بو، مزه و حجم آب است. چشمه پر آب دارای 
آب بسیار شور و دارای استخری با قطر حدود ۱۵ متر و عمق زیاد است. چشمه دوم که در باالدست و شمال غربی این چشمه 

قرار دارد، ترش مزه و دارای آبی به رنگ قرمز و نارنجی است، در اطراف چشمه کمی رسوب آهن نشسته است.

مازندران از شهرهای جنگلی و سرسبز شمال کشورمان است که در تمام روزهای سال گردشگر 
دارد. اماکن گردشگری و تفریحی این شهر آنقدر زیاد است که فقط نام بردن از آنها برای خودش یک 

طومار است.
برای اثبات حرفمان تنها بخشــی از مکان های زیبای این استان را فهرست می کنیم: باغ عباس آباد، 
مشــهد میر بزرگ، گوهرتپه، پل دوازده چشــمه، مجموعه تاریخی فرح آباد، خانه نیما یوشیج، پل 
ورسک، باغ چهلستون بهشهر، پل معلق بابلسر، پل معلق آمل، آتشکده آمل، قلعه دختر، قلعه سنگی، 
برج های گبری، تپه عیسی کتی، آرامگاه درویش علم بازی، کاخ چای خوران، تپه کالر، تخت فریدون، 
پل سنگی، کاروانســرای گدوک، قدمگاه خضر، امامزادگان پنج تن ارم نکا، امامزاده یحیی ساری، 
آرامگاه مال محمد شهرآشوب، امامزاده هاشــم )هراز(، دماوند، آبگرم الریجان، آبشار الر، رودخانه 
هراز، رودخانه چالوس، مجموعه خزر محمودآباد، موزه ساری، موزه بابل، روستاهای کالردشت و... .

تله کابین رامسر در فاصله ۱0 دقیقه از رامسر به 
سمت چابکسر از مبدا ساحل تا بر فراز کوه ایلمیلی امتداد 
یافته است. این تله کابین دارای محیطی جذاب می باشد 
که با توجه به وجود پیست کارتینگ و مراکز خرید و کافی 
شــاپ و مراکز تفریحی، محیطی شاد و کامل را رقم زده 
است. تله کابین رامســر به عنوان بزرگترین تله کابین 
کشور از کنار ساحل خزر تا ارتفاعات جنگلی با 40 کابین 
به طول 2 کیلومتر امتداد دارد و توسط بخش خصوصی 
ایجاد شده است. این تله کابین که به واحدهای پذیرایی 
و اماکن تفریحی- گردشگری مجهز است با ظرفیت ۵0 

کابین ظرفیت حمل 4۵0 نفر در ساعت را دارد.

نخستین قبرستان مسلمانان در ایران؛ قبرستانی 
عجیب با قدمت ۱200 سال با نقش های عجیب تر روی 
سنگ هایش در روستایی به نام »سفیدچاه« واقع است. 
قبر ملک بادله، حاکم شمال، در این گورستان قرار دارد. 
اگر چه این روزها کمتر کسی به سنگ های فرو رفته در 

خاک این قبر اعتنا می کند.
گورستان سفید چاه مربوط به دوره تیموریان است و در 
شهرستان بهشهر، بخش یانه ســر، روستای سفید چاه 
واقع شده اســت. مردم گلوگاه از ۵0 پارچه آبادی دور و 
اطراف، مرده هایشان را به دوش می گیرند و اهلل اکبرگویان 
به ســفیدچاه می آورند تا جایی در گورستان این روستا 
برایشان دســت و پا کنند. آنها معتقدند که خاک سفید 

این روستا نمی گذارد اجساد مردگانشان بپوسد.

گلیج، مربای بهارنارنج، آغوز نون، پشــِت زیک، 
پیســن ُگندلِه، شــکر قرمز، شــربت بهار نارنج، آلبالو، 
بادمجان ترشی، سیر ترشی، هفت بیجار، مربای پرتقال، 
صنایع چوبی، حصیر، گلیم، جاجیم، جوراب بافی، موج 
بافی، نمــد، ســفال، ازگیــل، گل کاســنی و کلوچه، 

سوغاتی های مازندران هستند.

خانه منوچهر خان کلبادی مربوط به اواخر دوره 
قاجار است که در ساری واقع شده است.

سبک معماری این ســاختمان از تکایای دوره قاجاری 
برگرفته شــده و دو بخش اندرونی و بیرونی دارد. بنای 
اصلی این عمارت در بخش اندرونــی در دو طبقه و یک 
زیرزمین احداث شده و هر طبقه دارای یک شاه نشین و 

اتاق های دو طرفه است.
شاه نشــین طبقه دوم از زیباترین اتاق های این عمارت 
است و جای جای آن یادآمد شیوه های هنرهای تزئینی 
دوره قاجاری است. مصالح ساختمانی این بنا شامل چوب 

و آجر و بام آن بصورت شیروانی و سفال پوش میباشد.

چشمه ای بی نظیر در ارتفاع 1۸40 متری

تفریح قجری در دل مازندران
گلیج

بزرگترین تله کابین ایران

نخستین قبرستان مسلمانان

سوغاتی

بسته ویژه خبری
خبرگزاری فارس
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بازار کهنسال اما فعال در مرکز شهر  اراک 

مرکزی

روستای هزاوه که زادگاه امیرکبیر است در فاصله ۱8کیلومتری اراک است. مقبره شاهزاده احمد نیز بر روی بلند ترین 
قسمت روستا است که برای رسیدن به آن باید از بین کوچه باغ های روستا بگذرید، تا خانه های سنگی و گلیو باغ های انگور 
چشم هایتان را بنوازد.  امامزاده سید احمد)ع( به علت تحت تعقیب بودنش از طرف عمال بنی عباس به ارتفاعات قریه هزاوه 
پناهنده شده و به شهادت می رسد. در زمان شاه عباس گنبد و بارگاه بر فراز آن قبر بنا می شود. نسب این بزرگوار با پنج واسطه 

به امام زین العابدین)ع( منتهی می گردد. نسب سیادت مقام معظم رهبری نیز در شجره ایشان ثبت شده است.

استان مرکزی که به عنوان پایتخت صنعتی ایران نامگذاری شــده را کمتر کسی است که با 
فناوری ها و پتروشیمی های نسل جدید و هسته ای اش نشناسد . در روزگار کهن این شهر عراق عجم 

نامیده می شد که شامل بسیاری از استان های همجوار امروزی اش بود. 
اما در ورودی این استان، مقدم شما را به استان عالم پروری گرامی میدارند که معمار کبیر انقالب، 
آیت اهلل اراکی، پروفسور حسابی، امیرکبیر، قائم مقام فراهانی، آیت اهلل محسنی عراقی، پروین اعتصامی، 

دکتر چمران و صدها مفاخر  علمی سیاسی و مذهبی ایران در آن متولد شده و رشد یافته اند.
بسیاری از مناطق گردشگری این استان همچون: بازار اراک، گلستان های محالت، حمام چهارفصل، 
حمام مصطفوی، سد پانزده خرداد، سد الغدیر، ســراب عمارت،  برج شیشه، کلیسای مسروپ، بقعه 
پیر مرادآباد، پیست اسکی شازند، یخچال نیم ور، پل دوآب، تکیه زاغرم، سنگ نگاره های تیمره، شهر 

زیرزمینی ذلف آباد، چشمه چپقلی و تپه سرسختی هرساله مورد توجه بسیاری از گردشگران است

 خانــه روح اهلل که در واقــع خانه خانــدان امام 
خمینی)ره( و همچنین زادگاه رهبر کبیر انقالب اسالمی 
اســت، از جمله آثار دوره قاجاریه به حساب می آید. این 
بنای تاریخی حدود 2۵00 متر مربع مســاحت دارد و 
شــامل ۵ بخش؛ حیاط اندرونی، حیاط بیرونی، حیاط 
دارای شبســتان، حیاط موروثی امــام)ره( و واحدهای 
ارتباطی و خدمات اســت. برج دفاعی این خانه در ضلع 

شمالی آن قرار دارد و جوی قناتی از زیر آن می گذرد.
 اگر به استان مرکزی رفتید حتما آن را در خیابان صالحی 

شهر خمین از نزدیک ببینید.

شهرســتان محالت عالوه بر داشتن آب و هوایی 
دل انگیز در بهار، داشتن چشمه های آبگرم برای درمان 
بیماری های مختلف و تولید و صادرات میلیون ها گل، 
که حتی به هلند ایران شهرت پیدا کرده است، روایتی 
از تاریخ کهن سال ایران زمین است. ستون های خورهه، 
آتشکده آتشکوه، بند باستانی تیمور و قلعه جمشیدی 
مربوط به صدها سال قبل از اســالم و قلعه آقا خان در 
کنار امامزادگان اســماعیل،  عبــداهلل، محمد، فضل و 
یحیی، امامزاده موسی، مربوط به دورهای تاریخی پس 
از اسالم است. غارهای  آزاد خان، چال شغال، یکه چاه، 
باباجابر و شاه بلبل همه و همه در محالت اند. اما محالت 
رفتید سرچشمه محالت را که سوغاتش آب زالل است 

از دست ندهید.

اراک شهر میوه های رنگارنگ است از انار ساوه تا 
انگور و مرکبات که همه جا کشــت می شــود.  اما برای 
سوغات به جز گلیم و جاجیم، می توانید دنبال یک جفت 

گیوه خوب و مقداری فتیر تازه باشید.

غار چال نخجیر نراق متعلق به دوره ســوم زمین 
شناسی است و یکی از پدیده های انگشت شمار جهان به  
شــمار می  آید که در ســال ۱3۶8 توســط گروهی از 

کوهنوردان شناسایی شده  است.
دهانه غار از ســطح دریا حدود ۱۶۶0 متر می باشد. این 
غار قدمتی ۷0 میلیون ســاله دارد. عامل اصلی و اولیه 
بوجود آمدن این غار،گســل معکوســی می باشد که در 
منطقه عمل کرده است و پس از گذشت میلیون ها سال 

به گونه کنونی خود در آمده است.
این غار در منطقه ای به نام چال نخجیر در حدود مابین 
نراق و دلیجان واقع شده است و با توجه به مناظر کم نظیر 

اهمیت ویژه ای در امر جذب جهانگردان جهان دارد.

امامزاده سید احمد)ع( هزاوه ای، )جد سوم رهبری(

غار 70 میلیون ساله نخجیر

گیوه

خانه کودکی امام روح اهلل)ره(

محالت و یک دنیا دیدنی

سوغاتی

بسته ویژه خبری
خبرگزاری فارس
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کماج

آرامگاه حکیم ابوعلی سینا

همدان

غار علی صدرتنها غار تاالبی ایران و از معدود غارهای آبی جهان است. علی صدر همچنین بزرگ ترین غار آبی جهان 
می باشد. این غار در شهرستان کبودراهنگ در استان همدان واقع شده است. ارتفاع غار از سطح دریا 2۱00 متر است. محوطه 
غار داالن های پیچ در پیچ و دهلیزهای متعددی دارد. از مجموعه رشته آب ها، دریاچه بزرگی در درون غار بوجود آمده و از 
این رو نفوذ به ژرفای غار تنها با قایق میسر است.  غار علی صدر از این جهت که کانال های آبی وسیعی دارد از سایر غارهای 

جهان متمایز است. چرا که می توان با قایق های معمولی از درون آنها گشت و گذار کرد.

همدان قدیمی ترین شــهر ایران و از کهن ترین شهرهای جهان است. این شهر اولین پایتخت 
نخستین شاهنشاهی ایران، مادها بوده  است. همدان در روزگار هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان، آل 
بویه و سلجوقیان نیز یکی از پایتخت های کشور بوده . هم اکنون استان همدان به دلیل داشتن مراکز 

تاریخی و دیدنی به عنوان پنجمین شهر فرهنگی و توریستی کشور شناخته می شود.
مالیر، نهاوند و تویسرکان از شهرهای خوش آب و هوای همدان هستند.

»تپه هگمتانه«، »گنجنامه«، »شیر سنگی«، »گنبد علویان«، »برج قربان«، »آرامگاه بوعلی سینا«، 
»آرامگاه باباطاهر«، »بازار همدان«، »حمام قلعه«، »امامزاده عبداهلل«، »پل آبشــینه«، »امامزاده 
هادی بن علی«، »امامزاده محسن«، »امامزاده کوه«، »بقعه خضر«، »باغ اعتمادیه«، »باغ نظری«، 
»خانه نایینی«، »موزه هگمتانه«، »موزه بوعلی ســینا« و »موزه تاریخ طبیعی« از جمله مکان های 

گردشگری شهر همدان است.

آرامگاه باباطاهر عریان در میدانی به همین نام در 
شهر همدان واقع شده. باباطاهر که حدوداً در اواخر قرن 
چهارم و اوایل قرن پنجم می زیســته، از شعرا و عرفای 
بزرگ روزگار خویش است. بیشتر دوران زندگی او در فقر 
گذشت. او یکی از مشــهورترین دو بیتی سرایان ایرانی 
است که گذشت زمان نتوانسته دو بیتی های شورانگیزش 
را که با لهجه لری سروده شــده است از یادها بزداید. در 
محوطه داخلی این آرامگاه 24 دو بیتی بر روی 24 قطعه 
سنگ زیبا حک و در قسمت پایین اطراف محوطه داخلی 

مزار نصب شده است.

گنبد علویان در چهار باغ علویان در نزدیکی میدان 
امامزاده عبداهلل شــهر همدان قرار دارد. ایــن اثر یکی از 
شاهکارهای معماری و گچ بری بعد از اسالم در همدان است. 
علت نام گذاری این بنا به »گنبد« علویان این بوده  است 
که در گذشته های دور این بنا دارای گنبد بوده و در اثر 
گذشته زمان گنبد آن فرو ریخته  است. همچنین عالقه 
شدید مردم به سادات و دوستداران امام علی)ع( و مدفون 
بودن دو تن از خاندان علویــان در این بنا از دالیل دیگر 

این نامگذاری بوده  است.
متاســفانه از هویت دقیق مدفونین اطالعات دقیقی در 

دست نیست.

سفال اللجین، کماج، انگشت پیچ، شیرمال، حلوا 
زرده، شیره انگور، کشمش تیزآبی و گردو از معروف ترین 

سوغات های همدان است.

همدان را به گنجنامه می شناسند و گنجنامه را به 
آبشــار و کتیبه های تاریخی اش. مهمترین آبشار استان 
همدان آبشار گنجنامه است که در نزدیکی شهر همدان 
و در تفرجگاه گنجنامه قرار دارد. کتیبه های معروفی از 
دوره هخامنشی در نزدیکی این آبشــار به جای مانده. 
کتیبه هایی که یادگاری از دوران داریوش و خشایار شاه 
هخامنشی به زبان های پارسی باستان ایالمی و بابلی و در 
مسیر راه شاهی آن روزگار نگاشته شده اند تا کاروانیان 
هنگام استراحت آن را بخوانند و پی به عظمت شاه و اصل 
و نصب وی ببرند. هر رهگذر و مســافری که به همدان 

می رود باید به دیدار گنجنامه برود.

بزرگ ترین غار آبی جهان

همدان یعنی گنجنامه

اللجین

باباطاهر عریان، مقصود گردشگران

گنبد علویان

سوغاتی

بسته ویژه خبری
خبرگزاری فارس
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نمایی از بافت تاریخی شهر از فراز مناره امیر چخماق

یزد

یکی از بناهای تاریخی که در نخستین بازدید از مرکز شهر یزد، توجه هر گردشگری را به خود جلب می کند، مجموعه 
تاریخی امیرچخماق اســت. این مجموعه تاریخی که متعلق به قرن نهم هجری است، یکی از میدان های مهم یزد به شمار 
می رود. برخی به آن میدان حماسه های یزد می گویند. گرچه باال رفتن از پله های این بنا اندکی سخت است اما به تماشای 
بافت تاریخی یزد می ارزد. کمتر گردشگری فرصت چشیدن این لذت را از دســت می دهد. پیشنهاد می کنیم هوا که رو به 

تاریکی می رفت و دم دمای غروب آفتاب بود به دیدن این بنا بروید تا شاهد زیبایی دوچندانش در تاریکی شب هم بشوید.

استان یزد بیش از ۶ هزار و ۵00 اثر تاریخي و طبیعي شناسایي شده دارد که تاکنون شاید نیمي 
از این آثار در فهرست آثار تاریخي ثبت شده باشد.

وجود آب انبارهاي بي شمار، مساجد زیبا که هنرمندانه کاشي کاري شده اند، بادگیرهاي بلند و سر به 
فلک کشیده اي که ثبت نشده اما حکایت هاي دور و دراز از تاریخ یزد دارند، کوچه هاي خشت و گلي 
و حتي طبیعت کویري یزد، جاذبه هاي ارزشمند و دیدني است که تماشاي آنها خالي از لطف نیست.

مسجد جامع کویر یزد، میدان ساعت شهری، باغ دولت آباد، بقعه دورازده امام، زندان اسکندر، آتش 
ورهرام )آتشکده زرتشتیان(، بوستان ناجی، مسجد و تکیه امیر چخماق، درخت سرو ابرکوه، گنبدعالی 
ابرکوه، خانه آقازاده ابرکوه، چشمه های آب گرم مرتضی علی طبس، روستا و قلعه خرانق اردکان، باغ 
گلشن طبس، قلعه خورمیز مهریز، برج کبوتر خانه میبد، قدیمی ترین مسجد ایران در فهرج، آبشار دره 

گاهان تفت، پیر چک چک اردکان از جمله مکان های گردشگری این استان می باشد.

بلندترین بادگیر جهان با ارتفاع 33 متر از ســطح 
زمین در دل یزد، در باغ دولت آباد می باشــد. باغی که 
فضای دنــج و آرام و خنــک اش لذت گشــت و گذار و 

استراحتی اندک را به تو می بخشد. 
باغ دولت آباد که حدود سه قرن پیش ساخته شده، محل 
اقامت حاکم وقت )خان یزد( بود. یک ساختمان زیبا با 

چند عمارت و پنجره هایی با شیشه رنگی.
می توان در گرمــای میانه ظهــر، برای صــرف نهار یا 
استراحت نیمروزی به باغ دولت آباد رفت و در سکوت و 
آرامش کم نظیرش گوش به سمفونی کالغ های سیاه داد.

مسجد جامع یزد، بنایی تاریخی، با بیش از ۹00 
ســال قدمــت، از زیباترین مســاجد کشــور و یکی از 
شاهکارهای معماری و تاریخی ایران است. این مسجد در 
حدود ۱00 ســال و در ســه دوره تاریخی ساســانیان، 

ایلخانیان و تیموریان ساخته شده.
محراب این مسجد از سنگ مرمر یکپارچه است. بر فراز 
مســجد، گنبدی دو پوش به شــکل مربع قرار دارد که 
از باپوش خشخاشی ساخته شــده. یکی از دو مناره سر 
در اصلی، دارای دو مســیر حرکت مستقل است. در زیر 
صحن مسجد، پایاب یا سردابه ای وجود دارد که با آجر و 

کاشی مزین شده.
مسجد جامع یزد می تواند نقطه آغاز شما برای گشت و 

گذار در بافت تاریخی و قدیمی یزد باشد.

بیشترســوغات این اســتان را صنایع دستی آن 
تشــکیل می دهند و عبارتند از: سرامیک و سفال، ترمه، 

دارایی، زیلو و... . 
اما قطاب و باقلوا این استان طرفداران بسیار دارد.

فهادان قدیمی ترین محله شهر یزد است. محله ای 
با داالن های تنگ و تاریــک، دیوارهای کاه گلی و بلند و 
خانه های خشتی و گلی. به این محله که قدم بگذاری بی 
برو برگرد چند قرن به گذشــته های ســاده و بی آالیش 

پرتاب می شوی.
کوچه پس کوچه هــای فهادان پر از خانــه و مکان های 
دیدنی است. غروب که می شود، از هیاهوی شهر در این 

محله خبری نیست. فقط سکوت است و سکوت.
مدرسه ضیائیه )زندان اسکندر(، خانه الري ها، بقعه شیخ 
احمد فهادان، حمــام ابوالمعالي، خانه ملــک زاده، خانه 
محمودي، بقعه دوازده امام، خانه کاشفي، آب انبار فهادان 

و چندین مکان دیگر از جمله دیدنی های این محله است.
فهادان را از دست ندهید.

امیرچخماق، میدان دلربای یزد

فهادان را از دست ندهید

باقلوا

سمفونی کالغ های سیاه در باغ دولت آباد

مسجد جامع یزد
با محراب یکپارچه

بسته ویژه خبری
خبرگزاری فارس

سوغاتی



انتخاب بعضی از روزهای هفته برای مسافرت بهتر است ولی چنانچه انسان سفر خود 
را با صدقه و دعا شروع کند ان شاءاهلل گرفتار مشکلی نخواهد شد.

امام صادق)ع( می فرماید: مسافر روز شنبه مسافرت کند، حتی اگر سنگی در روز شنبه 
از کوهی فرو غلتد، خدا آن را به جایش بازگرداند.

در مفاتیح الجنان آمده: روز چهارشــنبه و پنج شــنبه و جمعه را روزه بگیری و در 
روز شنبه یا روز سه شنبه یا روز پنج شنبه سفر کن و سعی کن که در روز دو شنبه و 

چهارشنبه و پیش از ظهر روز جمعه سفر نکنی.

توصیه به مسافرت شبانه
رسول خدا)ص( می فرماید: 
شبانه مسافرت کنید، زیرا 
زمین آنگونــه که پیموده 
می شود در روز  طی نمی شود.

انتخاب سرپرست
رسول خدا)ص( می فرمایند: 
هر گاه ســه نفر با هم به 
مسافرت می روند یکی را 
امیر و سرپرست خود کنند.

توقف کوتاه بین  راه
امام باقر)ع( می فرماید: هرگاه 
در زمین سرســبز و خرم 
سفر می کنید به آرامی سیر 
کنید و هرگاه زمین خشک 
و بی حاصل را می پیمایید به 

سرعت بگذرید.

خداحافظی با دوستان
رسول خدا)ص( می فرماید: 
هرگاه سفر می کنید با برادران 
دینی خود خداحافظی کنید، 
زیرا خدا در سایه دعای آنان 

برایتان برکت قرار می دهد.

انتخاب همسفر خوب
امیرمومنان)ع( می فرماید: 
با کسی مسافرت نکن که 
برای تو به انــدازه ای که 
تو برای آن احترام قائل 

هستی احترام نمی بیند.

سوغات سفر
امام صادق)ع( می فرماید: 
هنگام بازگشــت از سفر 
برای خانواده خود سوغات 
بیاورید؛ هرچــه قطعه 

سنگی باشد.

همراه داشتن لوازم سفر
از آداب و لوازم سفر، به همراه 
داشتن توشه فراوان و خوب 
و بخشش آن به همسفران 
است و نیز رازپوشی پس 
از سفر و شوخی هایی که 

موجب خشم خدا نباشد.

صدقه دادن قبل از سفر
امام صادق)ع( می فرماید: 
سفرت را با صدقه آغاز 

کن و آیه الکرسی بخوان!

پرهیز از سفر به تنهایی
در  حضرت رســول)ص( 
وصیتش به امیرالمومنین)ع( 
فرمود: ای علی! به تنهایی 
سفر نکن، چرا که شیطان، 

همراه تنهاست.

تقسیم هزینه سفر
رسول خدا)ص( می فرماید: 
از آداب سفر این است که 
همسفران هزینه سفر را 
پیشاپیش جدا و مشخص 
کنند که مایه آرامش خاطر 

و نیکخویی آنهاست.

امیدواری و پرهیز از فال بد
با امیدواری حرکت کند و از فال بد 
زدن بپرهیزد زیرا اگر آسان بگیری 
آسان و اگر سخت بگیری سخت 
می شود و آن را چیزی به حساب 

نیاوری مشکلی پیش نمی آید.

حضرت امیر المومنین علی علیه السالم:
برای کسب بلند مرتبگی از وطن خود دور شو و سفر کن که در مسافرت پنج فایده است: برطرف شدن اندوه، بدست آوردن روزی و دانش و آداب زندگی، و هم نشینی با بزرگواران.


