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گردشگری

ثبت ملی محل رویداد پنج حادثه انقالب اسالمی در یزد
فاطمه دانش یزدی ،مدیرکل میراث فرهنگی یزد از ثبت ملی محل رویداد پنج حادثه انقالب
اسالمی در این استان خبر داد و گفت :برای اولین بار در کشور محل رویداد پنج حادثه در
انقالب اسالمی پس از بررسی ،در فهرست آثار ملی ثبت شد .این پنج مکان شامل مکانهای
«واقعه صحرای طبس»« ،مسجد مالاسماعیل»« ،مسجد حظیره»« ،چهارراه شهدا» و «مسجد
انقالب شهرستان بهاباد» است.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

«حجاب وعفاف»،سرمایه بینهایت
گرانقدر معنوی اس��ت که انس��ان را به
مقصدکم��ال و رس��تگاری و س��عادت
هدای��ت نم��وده و باعث مص��ون ماندن
م��ردم وجامعه از گزند انحرافات اخالقی
میش��ود .این دس��تور مق��دس الهی از
بزرگترین مصادیق احیای هویت اسالمی
است.

همراهباکنوانسیون
همزمان با برگزاري كنوانسيون جهاني
راهنمايانگردشگري

مهماننوازيایرانی
و تاريخ سفر در ايران
کتابشدند

رئی��س هیئت بررس��ی و تحلی��ل باستانش��ناختی
محوطههای دوره اشکانی در حوضه شرقی «رود اترک»
گفت :با توجه به وسعت و پراکنش آثار در منطقه شرقی
رود اترک ،فعالیتهای پژوهشی انجام شده در این منطقه
مقبول و جوابگوی نیازهای علمی منطقه نبوده و نیست.
زیتا میرزایی با اعالم این مطلب بیان کرد :بنابراین لقب منطق ه «سفید
باستانشناسی»ایرانبهاینمنطقهبیدلیلنیست.اینباستانشناس
گفت :منطقه شمال شرق ایران پیوسته دروازه ورودی اقوام مختلف

نیازمنطقه«سفیدباستانشناسی»بهپژوهشهایبیشتر

ن پی��ش از تاری��خ اس�لامی ب��وده اس��ت ،اما
در دورا 
پژوهشه��ای ناچی��ز ،پراکنده و موردی باعث ش��ده
گاهنگاری دقیق منطقه هنوز مدون نشده باشد .او با اشاره
بهفراهمشدنفرصتبررسیوشناساییباستانشناسی
منطقه در پاییز امس��ال ،افزود :گرچه به دلیل وسعت
منطقه ،کثرت آثار و محدودیت منابع مالی تنها ۸۰درصد کار انجام
و مابقی آن به فصل بعدی موکول ش��د ،اما دستاورد این پژوهش در
شناسایی آثار بسیار ارزشمند بود .به گفته میرزایی ،شهرستان قوچان

به دلیل موقعیت جغرافیایی خود پلی میان آسیای میانه ،البرز شرقی
و فالت مرکزی ایران است و به همین دلیل مطالعه آن یکی از اهداف
پژوهشکده باستانشناسی ،پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
است.رئیسهیئتبررسیوتحلیلباستانشناختیمحوطههایدوره
اشکانی در حوضه شرقی رود اترک بیان کرد :این آثار از لحاظ گاهنگاری
بازه زمانی بین مس و سنگ تا روزگار معاصر را در بر میگیرند و بهطور
حتم ارائه اطالعات علمی و دقیق این آثار ،نیازمند پژوهشهای جامعی
است که نتایج آن به زودی ارائه خواهد شد.

پیشن
هاد سفر ،سیستان و بلوچستان

مقصد تازهای برای ایران

0938...

برای مناظره با حسین شریعتمداری
در تلویزیون کس��ی بهت��ر از کواکبیان
نبود؟
0918...

باسالم و تشکر،گفتگویی که با آقای
محبعلی داش��تید خیلی خوب بود لطفا
از نظرات چنین افرادی و کس��انی مانند
آقای جوادمیری و ...بیشتر استفاده کنید.
0916...

حضرت امام عل��ی(ع) میفرمایند:
گنجهای روزی در وس��عت اخالق نهفته
است.
0938...

باسالم .حضرت امام موسیکاظم(ع)
فرمودند :ملعون اس��ت ملعون ،کسی که
به برادرش نصیحت نکند ملعون اس��ت
ملعون ،کس��ی که برادرش را متهم کند
ملعون اس��ت ،ملعون کسی است که بر
ضرر ب��رادرش اقدام کند .امام صادق(ع)
فرمودن��د :آدم موم��ن به دیگ��ران ظلم
نمیکند و او را تکذیب نمیکند .حضرت
محمد(ص) فرمودند :هرکس س��خنان
برادر مومن��ش را رد کند مرا رد کرده و
اگر مرا رد کند خدا را رد کرده.
0919...

ص��رف نظر از توهین ب��ه بازیکنانی
که نماینده م��ردم و میلیونها هوادارند،
کار لجوجانه کی روش هزینههای مالی
و روان��ی و ...به فوتبال کش��ور وارد کرد
و ب��ه عبارت��ی تحقیر بازیکن��ان و مردم
فوتبالدوست بود.
0911...

باعرض س�لام و س��پاس بی پایان.
اس��يدهای چرب تران��س در روغنهای
خوراک��ی عامل نگران کننده اس��ت که
بیماریه��ای قلبی-عروق��ی بیش��ترین
عام��ل و درصد ابتال مصرف کنندگان به
آن است .اینگونه کارخانههای تولیدی به
غیر از ضرر و زیان مالی و جانی هیچ سود
و منفعتی ندارند.کس��انی که علیالظاهر
با مصرف این ن��وع روغنها و همه مواد
خوراکی و نوش��یدنی (مانندنوشابههای
گازدار)س��الم هس��تند قطع��ا با مصرف
مرت��ب در آین��ده بیماریهای مرتبط از
مصرف گریبانگیرشان خواهد شد.
0938...

باس�لام .وزارت آم��وزش وپ��رورش
طی دس��تورالعمل تازهای براي رفاه حال
فرهنگیان شاغل خدمات ویزیت را در تمام
درمانگاههای فرهنگیان رایگان اعالم کرده
پس تکلیف ما بازنشس��تگان چه میشود
آن ه��م در س��ن پیری که م��دام مریض
هس��تیم و حقوقمان هم کمتر از شاغالن
هست این تبعیضی آشکار است.
0919...

حتما چ��اپ کنید ب��ا فونت خیلی
درش��ت .جن��اب رئی��س جمه��ور! در
کرمانش��اه برخ��ي ادارات زیر نظر دولت
ح��رف ش��ما رو گوش نمیدهند .ش��ما
خودتان با تلفن 111تماس بگیرید و در
مورد ابالغیهها و دستوراتتان بپرسید تا
با نحوه جواب آشنا شوید.
0918...

باعرض س�لام و سپاس بی پایان و
خداقوت .نیازهای اقتصادی و معیشتی،
مقدم��ه و زیربنای تمام زمینههاس��ت.
بهطوریکه بدون آن امکان رس��یدن به
مراحل بع��دی امکانپذی��ر نخواهد بود.
در جامعه اس�لامی که نی��ل به فرهنگ
و ارزشهای متعالی اسالمی-انس��انی از
مهمترین برنامهها بوده نیاز به اقتصادی
س��الم و پویا دارد که امیدواریم در سال
اقتصاد مقاومتی فرصتهای کافی برای
برچیدن تمام موانع تحقق و ش��کوفایی
اقتصاد فراهم شود.
0938...
پیامهای مردمی در صفحات15-8-6-2

همزم��ان ب��ا برگ��زاري كنوانس��يون جهاني
راهنمايان گردشگري ،دو كتاب «مهمانداری
و مهماننوازي ایرانی» و «تاريخ سفر در ايران»
با حمایت کانون انجمنهای صنفی راهنمایان
گردشگری ایران چاپ و منتشر شد.
كتاب «مهمانداری و مهماننوازي ایرانی» را
لیدا علینژاد س��لیم و کتاب «تاريخ سفر در
اي��ران» را مریم ناوی نگارش و در انتش��ارات
دفت��ر پژوهشه��ای فرهنگ��ی ای��ران چاپ
کردهاند.
کتاب «مهم��انداری و مهماننوازي ایرانی»
در هش��ت فصل شامل ادبیات و مهماننوازی
و جامعهشناس��ی ایران��ی ،مهمانن��وازی در
گ��ذر تاری��خ ،دیدگاهه��ای مذهب��ی درباره
مهماننوازی ،مصداق مهماننوازی در ادبیات
عام��ه ،مهماننوازی در فرهن��گ مردم ایران،
جلوهه��ای مهماننوازی در معم��اری ایران و
خاطرات راهنمایان گردشگری ایران نگارش
شده است.
انتش��ارات دفتر پژوهشهای فرهنگی ایران،
کتاب «مهمانداری و مهماننوازي ایرانی» را
در  170صفحه به قیمت یازده هزار تومان در
تیراژ یک هزار نسخه به چاپ رسانده است.
آرش نورآقای��ی ،رئی��س کان��ون انجمنهای
صنفی راهنمایان ایران ،مس��ئول پیگیری و
انتش��ار این کتاب بوده اس��ت .در مقدمه این
کتاب با اش��اره به اینکه فرهنگ مهماننوازی
در بین ایرانیان سرش��ار از زیباییهای خاص
خود است ،نوشت :از گذشته تاکنون فرهنگ
ما آداب و رسوم بسیاری را برای مهماننوازی
و مهم��انداری در خود جای داده اس��ت که
هن��گام حضور مهمان در بی��ن اقوام مختلف
ایران جلوهگر میشود.
همچنی��ن لی��دا علینژاد س��لیم ،نویس��نده
این کتاب در مقدمه یادآور ش��ده اس��ت که
فرهنگ مهماننوازی در بین ایرانیان سرشار
از زیباییهای خاص خود اس��ت ،بهطوری که
از گذش��ته تاکنون فرهنگ ما آداب و رس��وم
بسیاری را برای مهماننوازی و مهمانداری در
خود جای داده است که هنگام حضور مهمان
در بی��ن اقوام مختلف جلوهگر میش��ود .این
کتاب بر آن است تا دریچهای به روی فرهنگ
گس��ترده و رنگارن��گ مهمانن��وازی ایرانی
بگشاید و با بهرهگیری از مستندات موجود و
معتبر ،زوایای مغفول و کمتر توجه ش��ده در
مهماننوازی ایرانی را نشان دهد.
اما کت��اب دیگری ک��ه در آس��تانه برگزاری
كنوانس��يون جهاني راهنمايان گردش��گري
منتش��ر شد ،تاريخ سفر در ايران به قلم مریم
ناوی نام دارد.
کتاب «تاريخ س��فر در ايران» در هشت فصل
شامل سفر در اساطیر ،سفر از دیدگاه تصوف
و عرفان ،سفر در آینه ادبیات پارسی ،تاریخچه
راهه��ای ارتباط��ی ،تاریخچه مراک��ز اقامتی،
تاریخچه وسایل حمل و نقل ،ملزومات سفر و
سیری در سفرنامه نگارش شده است.
انتش��ارات دفتر پژوهشهای فرهنگی ایران،
کتاب تاريخ س��فر در ايران را در  140صفحه
به قیمت نه هزار و پانصد هزار تومان در تیراژ
یک هزار نسخه به چاپ رسانده است.
مریم ناوی در پیش��گفتار این کتاب نوش��ته
است :تاریخ سفر هم با تاریخ مهاجرت ،تجارت
و زی��ارت پیون��د دارد هم با تاریخ س��فرهای
جن��گ و صلح .وی یادآور ش��د :ت��ا به امروز
مطال��ب چندانی درباره تاریخ س��فر در ایران
نگاشته یا منتشر نشده است .کم پیش آمده
که سایتهای باس��تانی و بناهای تاریخی از
منظر سفر مورد بررسی قرار گیرند.
همچنی��ن آرش نورآقای��ی ،رئی��س کانون
انجمنه��ای صنف��ی راهنمایان ای��ران در
مقدمه کتاب «تاريخ سفر در ايران» با اشاره
ب��ه اینکه این کتاب ماحص��ل دو کار مداوم
کتابخانهای و میدانی اس��ت ،متذکر ش��ده:
از آن روزگاران که قط��ار کاروانهای بههم
پیوس��ته با بان��گ درای ش��تران ،کویرهای
تفتدی��ده و صح��اری پهناور ای��ران به عزم
س��یر و س��یاحت ،با رنج و تعب ف��راوان در
مینوردیدند و لختی درنگ در کاروانس��رای
میان��ه راه چن��ان غنودن در ف��ردوس برین
برایشان جلوهگر میشد تا اکنون که پیمودن
هزاران کیلومتر جن��گل و کوه و صحرا تنها
در س��اعاتی چند ،میسر ش��ده است ،هنوز
همچنان سفر در جریان است.

آفتاب یزد -گروه گردشگری :سیستان و بلوچستان از مناطق
بکر کش��ور است که مس��ائل امنیتی ،آن را س��الها از دسترس
گردش��گران دور نگه داش��ته بود .اما در سالهای اخیر به لطف
تالش نیروهای نظامی ،امنیت کامل در این استان برقرار و درهای

سیستان و بلوچستان آرام آرام به روی گردشگران داخلی باز شده
هر چند هنوز راه برای ورود گردشگران خارجی دشوار است .این
روزها هر که به این استان رفته از تفاوت دیدههایش با شنیدهها
گفته و این نقطه از س��رزمین ایران را ناب و امن وصف کردهاند.

سیستان و بلوچستان قرار است سال آینده راه تازهای را آغاز کند
و به عنوان مقصد تازهای در ایران به گردشگران معرفی شود .هفته
گذشته شهر چابهار در این استان را معرفی کردیم و پیشنهاد سفر
این هفته را به باقی جاذبههای استان دیدنی اختصاص دادیم.
لباسها

شهرسوخته

لباسها و تنوع آنها و نحوه دوختشان یکی
از هنرهای سنتی و صنایعدستی سیستان و
بلوچستان محسوب میشوند .البته همچون
گویش و ذائق��ه غذایی ،نوع لباسها نیز در
خطههای مختلف اس��تان متفاوت اس��ت.
لباس مردان بلوچ عبارت اس��ت از :پیراهن
یقهباز ،لباده بلند ،دس��تار س��فید ،کمربند
ضخیم و جورابهای دس��تباف .لباس زنان
بل��وچ ،پیراهن بلند با یقه باز اس��ت که آن
را با دس��تار بزرگ��ى مىپوش��اند .در میان
صنایعدس��تی این اس��تان ،س��وزندوزی
جایگاه دیگری دارد و بسیاری از هنرمندان
صنایعدس��تی آن به س��وزندوزی مشغول
هستند.

مهمترین اثر تاریخی این اس��تان را باید ش��هر س��وخته
دانس��ت .ش��هر س��وخته ،محوطه باس��تانی مهمی است
ک��ه س��ال  2014نیز در فهرس��ت آثار جهان��ی ایران در
س��ازمان یونسکو به ثبت رسیده اس��ت .شهر سوخته در
50کیلومتری زابل قراردارد .قدمت این ش��هر همزمان با
تمدن جیرفت در کش��ور بوده اس��ت .برخی این شهر را
قدیمیترین ش��هر جهان میدانند و براساس کاوشهای
باستانشناس��ی نشانههای س��کونت  6000ساله در این
شهر یافت شده است .از جمله کشفیات منحصربفرد این
محوطه میتوان به س��فالینهای با ط��رح متحرک در این
محوطه اش��اره کرد که از آن بهعنوان نخستین انیمیشن
دنیا یاد میشود .همچنین چشم مصنوعی ،که از جمجمه
یک اسکلت در قبرستان این شهر یافت شد ،یکی دیگر از
آثار شناخته شده این محوطه باستانی در استان سیستان
و بلوچس��تان است .شهری که هر چند ثبت جهانی شده،
ام��ا هنوز از جاذبهها و امکان��ات تبلیغاتی آن برای جذب
گردشگر در این استان استفاده نمیشود.
زیورآالت سنتی

ت زیورآالت در سیستان و بلوچستان و نحوه ساخت آنها پیشینه
ساخ 
تاریخی دارد .اگر در بازارهای سیستان و بلوچستان قدم بزنید ،متوجه
میشوید زیورآالت سنتی این خطه بیشتر طالیی رنگ است .ساخت
زیورآالت به معنای س��اخت اشیای زینتی برای دست و گردن ،بازو
و پیچیدن مو یکی از هنرهای س��نتی این استان محسوب میشود
که قدمتی طوالنی دارد .نوع و ش��کل تزئین زیورآالت در این استان
ب��ه همراه رنگ خاص آنها و قدمت تاریخی فرمها و شکلهایش��ان،
زیورآالت را به گزینه مناسبی برای سوغاتی از سیستان و بلوچستان
تبدیل کرده است.

قصرقند

قصرقن��د یک��ی از قدیمیترین
ش��هرهای اس��تان سیس��تان و
بلوچس��تان است .این منطقه به
دلیل قرارگرفتن در کنار رودخانه
کاجو کیاکور و نیز وجود چندین
قنات پرآب و نیز خاک مناسب،
بس��یار مس��تعد برای کشاورزی
ب��ود .به لحاظ تجارت و بازرگانی
محص��والت عم��ده قصرقن��د
همچون نیشکر و نوعی قند قرمز،
چرم و پوست به مراکز بزرگ آن روزگار همچون بابل و بینالنهرین صادر میشد.

دودنی

تَفت��ان نام تنها آتشفش��ان فعال
در سراس��ر ایران اس��ت .این کوه
در منطق��ه جنوب ش��رقی ایران
در استان سیستان و بلوچستان،
سرحد بلوچستان قرار گرفتهاست.
ای��ن کوه با ارتف��اع  ۴۰۴۲متر از
سطحدریابلندترینکوهبلوچستان
است و دارای قلل متعدد است .قله
آتشفشانی این کوه «چهل تن» نام
دارد که در فاصله  ۳۸۰کیلومتری
خط مستقیم شمال دریای مکران واقع شده و فاصله مستقیم آن تا زاهدان  ۱۰۰کیلومتر است.

از س��الیان گذشته تا به امروز مردمان منطقه سیس��تان از دودنی به عنوان تزئین در
منازل خود اس��تفاده میکنند و عقیده دارند این تزئین که از صنایعدس��تی قدیمی
سیستان از آن نام میبرند عالوه بر زینت منزل بهعنوان چشم زخم و دفع چشم بد از
مال و جان آنهاست .متاسفانه امروزه با ورود تجمالت و تزئینات خارجی بهخصوص نوع
چینی آن و تغییر نوع زندگی ،همچنین تغییر نوع ساختمانسازی ،این نوع تزئینات
زیبا رو به نابودی و فراموشی است .این تورهای تزئینی با گیاه علفی با برگهای ساده
منقس��م و گلهای زرد متمایل به س��فید که در بس��یاری از نقاط استان رویش دارد
درست میش��ود و اساس این هنر از میوه این گیاه که نوعی خورجین کپسول مانند
است و در ماههای اول سال به نهایت رشد خود میرسد بافته میشود.

موزه جنوب شرق

موزه جنوب شرق کش��ور ،موز ه بزرگی است
که در ش��هر زاهدان ق��رار دارد و بازدید از آن
میتوان��د اطالع��ات مهمی از این اس��تان به
شما بدهد .اما لذت گردشگری در این استان
همنشینی با مردمان متفاوت آن در خطههای
مختلف سیستان و بلوچستان است.

تفتان

حیاتوحشیمتفاوت

وجود بیش از  300پرنده ۶۴ ،پس��تاندار و
ح��دود  100خزنده و دوزیس��ت به همراه
صدها گونه ماهیان آب ش��یرین و ش��ور در
سیستان و بلوچستان سبب شده که زاهدان
در رده استانهای خاص و متفاوت جانوری
قرار گیرد .خرس س��یاه ،پلنگ ،گربه شنی،
سگ آبی و تمساح پوزه کوتاه رودخانه سرباز
و الکپش��تها به هم��راه بزمجه بنگال در
گروه خزندگان جانوران حمایت شده استان
هس��تند که در 11منطقه
حفاظ��ت ش��ده گان��دو،
جنگل��ی ش��یله ،جنگلی
بی��رک و جنگل��ی پوزک،
مناطق شکار ممنوع بزمان،
بلبل آب نصرتآباد ،پناهگاه
حیاتوحشهام��ون ،آثار
طبیع��ی و مل��ی تفتان و
پی��رگل خ��اش زندگ��ی
میکنند.

