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برسد به دست مهربانان
این دعوت نامه ای است برای همة آنانی که برای خود و دیگران خیر و
نیکی طلب می کنند:
دعوت می شوی به آرامش؛ دعوت می شوی به ایمان ،وقتی دلت را پاک
کنی از غبار آلودگی ها و بیندیشی به نیکی ها و مهربانی ها.
وقتی دستت به خیر می رود ،دلت قرص می شود و آرام از اینکه مهربانی
را تجربه کرده ای و لبخندی نشانده ای بر لبی.
وقتی دستت به خیر می رود ،روحت وسیع می شود و آسمانی از اینکه
دلی را شاد کرده ای.
وقتی دستت به خیر می رود ،شادیِ واقعی را برای خود ارمغان آورده ای.
وقتی دستت به خیر می رود ،برای خودت هم خیر و نیکی خواسته ای؛
برای لحظه های زندگی خودت هم نیکی و آرامش فراهم کرده ای.
الهی که دست و دلت همیشه به خیر باشد و دعای آنان که نیازمندند،
همیشه پشت سرت باشد.

بنیـاد خیریّـة سـزاوار بـا هـدف کمـک بـه
تهیـه جهیزیـه دختـران بـی بضاعـت از
کمـک های شـما عزيزان اسـتقبال ميكند.
شماره حساب کمک های نقدی:

100809010092

بانک شهر

شـعبه امام رضا (ع) مشهد ـ کد شعبه ۲۷۴

مشهد ـ خیابان امام رضا (ع) ـ بین امام رضا  14و 16
هتل بین المللی قصر
تلفن 051 - 38542124 :
نمابر051 - 38091 :

بــه قلــم سردبیــر
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گوش هایم را می گیرم!
چشم هایم را می بندم!
زبانم را گاز می گیرم!
ولی حریف افکارم نمی شوم!
چقدر دردناک است فهمیدن!
خوش به حال عروسک آویزان به آینه ماشین ،تمام
پستی بلندی زندگیش را فقط می رقصد!!!
کاش زندگی از آخر به اول بود...
پیر به دنیا می آمدیم...
آنگاه در رخداد یک عشق جوان می شدیم...
سپس کودکی معصوم می شدیم،
و در نیمه شبی تاریک،
با نوازش های مادر آرام
می مردیم...
مدیر مسئول و رسدبیر
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هتل بين المللی قصر

قلب تاریخی و تپنده مشهد افسانه تاریخ و مدرنیزم را در هم آمیخته
تا برای مسافران راحتی خانه شان را فراهم نماید .مجموعه کارکنان
هتـل بین المللی قصـــر با تمامی مشـتریان رابطه دوســتانه
برقرار کرده و خواسته های آنها را به بهترین شکل برآورده می سازد
تـا از آن طریق رضایتمندی هر چه بیشـتر مسـافران فراهم آید.
در هتل پنج ســتاره بین المللی قصر مشهد ،صبحانــه  ،ناهــار و شـام برای
اعضــای باشگــاه میهمانــان قصر به صورت بوفه مفصل ایرانـی و فرنگی با
بیـش از  150نـوع غذای سـرد و گرم و به صورت کام ً
ال رایگان سـرو می شـود.
ایـن نوع ارتباط موثر و خدمات باعث حضور دائمی مشـتری در هتل می گردد.
تلفن  24ساعته رزرو  / 051 - 38007 :همراه09156174001 :

خراسـانگردی

خیلی دور ،خیلی نزدیک
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کوهستان ،خاستگاه افسانه ها و اساطیر
نگاهی به چند رشته کوه در جغرافیای وسیع خراسان
حسن احمدی فرد

کـوه در فرهنـگ کهن ایرانی ،منشـأ حیات دانسـته می شـود .در قدیمی
تریـن باورهـای ایرانـی« ،مهـر» در غـاری در دل کـوه پا بـه عرصة زمین
مـی گـذارد و بـه دنبـال آن دیگر عناصر حیات شـکل می گیرنـد .کوه در
بـاور ایرانـی هـا تعالی بخـش روح هم هسـت و پهلوانان اسـاطیری با باال
رفتـن از البرزکـوه ،بـه تعالی می رسـند .آرش هم تنهـا هنگامی می تواند
«آرش شـیوا تیـر» باشـد کـه پا بر سـر البرزکـوه می نهد.
علاوه بـر اسـاطیر در زندگـی جـاری هـم ،کـوه و کوهسـتان منشـأ
سرسـبزی و غنـای طبیعـت اسـت .برفی که در زمسـتان ،قلّه های سـر
بـه آسـمان را سـفیدپوش مـی کند با فرارسـیدن بهار و گرم شـدن هوا،
چشـمه هـای زالل را در دامنـه هـا مـی جوشـاند و رود و رودخانه ها را
شـکل مـی دهـد کـه جـان بخش بـاغ هـا و مزارع اسـت.
سـفر بـه کـوه و بـاال رفتـن از آن ،علاوه برآن که ورزشـی مفرح اسـت،
نقـش بـی بدیلـی در آرامـش روحـی دارد .هـر جـا کوهی اسـت ،عالقه
منـدان فراوانـی هـم دارد کـه وقـت و بی وقـت راه سـنگ و صخره های
آن را در پیـش مـی گیرنـد و دل بـه طبیعـت بکـری مـی سـپارند کـه
پناهـگاه خسـتگی هـا و دلمرد گی هاسـت.
در اسـتان هـای خراسـان هم چندیـن و چند رشـته وجود دارد؛ رشـته
کـوه هایی که هر کدام شـان برای اهالی روسـتاها و شـهرهای اطرافش،
الهـام بخـش و حیات آفرین هسـتند .خراسـان بـا وجـود آن که منطقه
ای بیابانـی اسـت ،ا ّمـا رشـته کـوه هایـی هـم دارد کـه به طبیعـت این
منطقـه ،تنـ ّوع فراوانی بخشـیده اند.
هزارمسـجد؛ کوهسـتان افسـانه ها .............................................
بـرف هـا کـه شـروع بـه آب شـدن کننـد و علـف ها کـه از زیر بـرف ها
جوانـه بزنند ،یعنی بهار «هزارمسـجد» از راه رسـیده اسـت .آن وقت در
کوهسـتانی کـه در همـة زمسـتان ،سـرد و سـاکت بـوده اسـت ،زندگی
دوبـاره جریـان مـی گیـرد .در فصل بهـار و بعـد از آن در همـة روزهای
دره ها شـنید
گرم تابسـتان ،شَ رشَ ـر آبشـارها را می شـود در پیچ و خم ّ
و بـازی ابرهـا و آفتـاب را در بلنـدی قلّـه هـا تماشـا کـرد .هزارمسـجد،
دره دارد ،بـا ارس هـای تنومنـد و رودخانـه هـای پـرآب؛ و
هـزار و یـک ّ
هـزار و یـک دیـواره ،بـا عقـاب هایـی کـه در سـنگ و صخره هــای آن
آشـیانه کرده اند .هزارمسجد یک کوهستــان افسانه ای اســت .کرمانج
دره و در ستیـغ قلّه های
ها ّ
قصــه هـــای فراوانـی دارنـد کـــه در دل ّ
ُ
هزارمسـجد جان گرفته اسـت .آن ها شـاخه ای از «کرد»ها هسـتند که

قرن هاست در دامنه های هزارمسجد زندگی می کنند.
ایـن رشـته کـوه از شـمال غربـی به سـمت جنوب شـرقی امتـداد یافته
اسـت .در دامنههـای سرسـبز شـمالی ایـن رشـته کـوه ،منطقـة کالت
نـادری و در ادامـه دشـت قـره قـوم ترکمنسـتان ،در شـمال غربـی آن
شهرسـتان درگـز ،در شـمال شـرقی آن منطقـة قوچـان و در جنـوب
«کپـه داغ» در منطقـه
آن دشـت مشـهد قـرار گرفتـه اسـت .ارتفاعـات ّ
سـرخس بخشـی از همیـن کوهسـتان اسـت .ارتفاعـات «اهلل اکبـر» در
امتـداد جـا ّدة درگـز بـه قوچـان هـم بخـش
دیگـری از هزارمسـجد اسـت.
هر کـدام از شـهرهای اطراف هزارمسـجد راهی
بـه ایـن کوهسـتان دارد .از مشـهد یـا از کالت
نـادری و درگـز و قوچـان و چنـاران ،مـی شـود
راهـی بـه دل ایـن کوهسـتان پیـدا کـرد؛ راه
هایـی که تا همین سـال هـای اخیر ،مالـرو بود
و تنهـا عشـایر ،سـختی هـای عبـور از آن هـا را
تـاب مـی آوردنـد .حاال البتّه چند سـالی اسـت
هزارمسـجد ،مقصـد بسـیاری از طبیعتگردهـا
و بیراهـه نوردهـا شـده اسـت .آن هـا از هـر
طـرف کـه بتواننـد وارد کوهسـتان مـی شـوند
و خودشـان را بـه محـدودة مرکزی هزارمسـجد
مـی رسـانند؛ جایـی کـه مـی شـود زیباتریـن
منظـره های طبیعت هزارمسـجد را دید؛ منطقه
ای وسـیع و کمتر شـناخته شـده به نـام «اُرس
سیستان».هزارمسـجد و اولنگ(علفـزار) هایش،
ییلاق دامدارهایـی اسـت کـه در دشـت هـای
پاییـن دسـت سـکنا دارنـد .آن هـا هـر سـال،
دام هایشـان را بـه دل کوهسـتان مـی آورنـد.
کـوچ بهـارة عشـایر کرمانـج ،از اوایـل بهـار آغاز
شـده و کمی پیش از تابسـتان کامل می شـود.
آن هـا ،همـة روزهـای گـرم سـال را همیـن جا
مـی ماننـد؛ جایی که چشـمه های پرآبـی دارد
و علـف هایـش مـی توانـد دام هایشـان را پروار
کنـد .کرمانـج هـا عاشـق هزارمسـجد و مراتـع
سرسـبزش هسـتند.
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با  3هزار و  150متر ارتفاع ،قلّة هزارمسـجد ،بلندترین نقطة کوهسـتان
هزارمسـجد اسـت .ایـن قلّـه از آن قلّـه هاسـت که با ماشـین می شـود
تـا بـاالی آن رفـت .هرچنـد بهتـر اسـت آرامـش طبیعـت را بـا حضـور
اتومبیـل ها خدشـه دار نکنیم.
قبـل از رسـیدن به قلّـة اصلی ،یک قلّـة کوچکتر وجود دارد که مشـرف
به دشـت پایین دسـت اسـت .منطقة «نورعلی» ،جنگل ارس ها اسـت.
جـا بـه جـا در دامنه هـای آن ،درخت هـا و درختچه هـای ارس روییده
اسـت .اهالـی ارس سیسـتان بـه ایـن کـوه« ،آت قوالق» مـی گویند که
واژه ای ترکـی بـه معنی «گوش اسـب» اسـت .از چشـم انـداز آن طرف
کـوه ،یعنـی از منطقـة نورعلـی کوهـی کـه قلّـة هزارمسـجد بـاالی آن
اسـت ،بـا دو قلّـة خـود ،مثل گـوش های اسـب به نظر مـی آید.

قلّـة هزارمسـجد ،بیشـتر از آن کـه انتهای یـک مخروط باشـد ،میدانگاهی
وسـیعی اسـت که مشـرف به دشـت های زیـر پاسـت .اهالی هزارمسـجد،
روی قلّـة کوه ،یک مسـجد سـنگی سـاخته اند .آن ها هـر وقت که فرصتی
پیـش بیایـد ،بـه این جا مـی آیند و بز یا گوسـفندی را قربانـی می کنند و
گوشـت قربانـی را همین جـا می پزند.
مقـدس مـی داننـد .آن هـا معتقدنـد حضـرت
کرمانـج هـا ،ایـن کـوه را
ّ
علـی(ع) در حـقّ ایـن کوهسـتان دعـا کـرده و بـه سـوی ایـن کوهسـتان
اشـاره کـرده اسـت .آن ها پرآبـی و سرسـبزی هزارمسـجد را از همین دعا
مـی دانند.
شـاه جهان و دامنه هـای عاشـقانه اش ...........................................
کرمانـج هـا یک رشـته کـوه دیگر هم دارنـد که فاصلة کمی با هزارمسـجد

خراسـانگردی
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دارد« .شـایجان» یـا «شـاه جهـان» رشـته کـوه عاشـقانه هـای کرمانجی
قصـه هـا در دامنـه هـای شـاه جهـان در پی
اسـت .قهرمانـان غیـور ایـن ّ
بـه دسـت آوردن دلدارشـان ،اسـب مـی تاخته انـد و تیر مـی انداخته اند.
قصـه هـای کرمانجی بخشـی از فرهنـگ غنی ایـران زمین
همچنـان کـه ّ
اسـت ،ارتفاعـات شـاه جهان هـم ادامة البرزکوه افسـانه ای اسـت .رشـته
کـوه شـاه جهـان که در کتـاب های جغرافی بـه عنوان «آالداغ» شـناخته
مـی شـود ادامة رشـته کـوه های البـرز اسـت« .آالداغ» در قسـمت میانی
اسـتان خراسـان شـمالی قرار گرفته اسـت.
ایـن کـوه هـا بـا جهـت شـرقی ـ غربـی از سـمت شـمال به دشـت های
فـاروج ،شـیروان ،بجنـورد و سـملقان و از سـمت جنـوب به دشـت های
جاجـرم ،اسـفراین و صفـی آبـاد محدود مـی شـوند .بلندتریـن نقطة این
رشـته کـوه ،قلّـة «شـاه جهان» اسـت کـه  3هـزار و  50متر ارتفـاع دارد.
دره هـای شـاه جهان ،مثل همه کوهسـتان های دیگر ،زیسـتگاه جانوران
ّ
فراوانـی هـم هسـت؛ از روبـاه و تشـی تـا کل و بـز و پلنگ .ا ّمـا هیچ کدام
بـه فراوانی «پایکا» نیسـتند .پایکاهـا ،جانوران کوچک ا ّما چـاق و چلّه ای
کـه البـه الی سـنگ و صخـره مـی شـود آن هـا را دیـد که یـا آفتاب می
گیرنـد یـا مشـغول جویـدن بـرگ هـا و سـاقه های علـف هسـتند .بعد از
پایـکا ،روبـاه ،شـاید فراوان ترین جانور شـاه جهان باشـد .روبـاه های این
منطقـه از جنـس روبـاه هـای معمولی هسـتند ،بـا جثّه ای کوچـک و دم
پرپشـت دراز .در روزهـای بهـاری ،در هـر کـدام از دامنه های شـاه جهان
کـه چشـم بکشـی ،حتماً مـی توانی پایـکا یا روباهـی را ببینی که سـرش
را از الی علـف هـا بـاال مـی آورد و اطرافـش را نـگاه می کند.
دره هـا یا در ارتفاعات نفس
زنجیـرة کاملـی از حیات وحش در پیچ و خم ّ
گیـر شـاه جهـان زندگـی مـی کننـد؛ زنجیـره ای کـه از جانـوران جونده
شـروع مـی شـود و به سـم داران می رسـد .بر بـاالی این زنجیـرة غذایی
هـم پلنـگ ها حضـور دارند.

اهالـی روسـتاهای دامنه های شـاه جهـان و چوپان هایی که رمه هایشـان
را در دامنـه هـای ایـن منطقـه مـی چرانند ،خاطـره های فراوانـی از دیدن
پلنـگ دارنـد .پلنـگ ها جانوران محتاطی هسـتند و معمـوالً جایی که آدم
هـا ،دام هـا و سـگ هایشـان باشـند ،آفتابـی نمی شـوند ،ا ّما چرانـدن رمه
هـا در ارتفاعـات ،شـانس روبه رو شـدن با پلنگ را افزایش مـی دهد .اهالی
البتّـه مـی داننـد کـه پلنگ هـا کاری بـه کار رمه هـا ندارند .آن ها شـکار
خودشـان را دارنـد .کل و بزهـا ،طعمـة اصلی پلنـگ ها هسـتند؛ البتّه اگر
جمعیتشـان را کاهش ندهد.
شـکار بـی رویّه یـا تخریب مراتـع،
ّ
بینالود؛ رویشـگاه شـیرین ترین ریواس هـا ...................................
بینالـود کوهسـتانی تاریخـی اسـت کـه بیـن شـهرهای مشـهد و نیشـابور
تقریبـی  ۱۳۰کیلومتر از
قـرار گرفتـه اسـت .رشـتهکوه بینالـود بـه طـول
ِ
شـمال شـهر نیشـابور تا جنوب غربی شـهر قوچان کشـیده شـد ه اسـت و
دشـت نیشـابور را از دشـت مشـهد و قوچـان جـدا میکنـد .سـه رودخانة
دایمـی از ایـن رشـتهکوه سرچشـمه میگیرنـد« .کشـفرود» کـه در همة
دشـت مشـهد گسـترده اسـت؛ «اترک» که تا عمق خراسان شـمالی ادامه
پیـدا مـی کنـد و «کال شـور» کـه تـا کویـر سـبزوار مـی رسـد .افـزون بر
ایـن ،رودخانههـای نسـبتاً کمآبی همچـون رودخانههای میرآباد ،زشـک و
درههـای خرم این
طرقبـه ،اخلمـد ،بوژان ،خـرو علیا ،بار ،و دیزبـاد علیا در ّ
منطقـه جریـان دارنـد کـه بخـش اعظـم آب آن ها صـرف آبیـاری باغها و
زمینهـای کشـاورزی میشـود.
ییالقات جنوبی مشـهد از روسـتای «مغان» گرفته تا «طرقبه» و «عنبران»
و «دهبـار» و «شـاندیز» و «ابرده» و «زشـک» و «نغنـدر» و «کنگ» ،همه
و همـه در دامنـه هـای همین کوهسـتان قـرار گرفته اند .سـمت دیگر این
کوهسـتان هـم کـه در محـدودة نیشـابور اسـت ،پـر از روسـتاهای ییالقی
خـرم و رودخانه هـای پـرآب .از «بـوژان» و «بوژمهران»
اسـت بـا باغ های ّ
گرفتـه تـا «گرینـه» و «قدمـگاه» و
«دررود» و «خـرو» و «بـار» و «برف ریز».
کوهسـتان بینالود ،کوهسـتان صعودهای
سـبک اسـت .بلندتریـن قلّـة اسـتان
خراسـان رضوی هم در همین رشـته کوه
قـرار گرفتـه اسـت .قلّـة شـیرباد  3هزار و
 339متـر ارتفـاع دارد .ایـن کوهسـتان
چنـد قلّـة مشـهور دیگـر هـم دارد .قلّـة
«بینالـود» بـا آن کـه ارتفـاع کمتـری به
نسـبت قلّة شـیرباد دارد ،ا ّما ازآن شناخته
شـده تـر اسـت .قلّـة چمـن ،رویشـگاه
انـواع سـبزی هـای کوهـی و گیاهـان
دارویـی اسـت و قلّـة فلسـکه ،قلّـة مـورد
عالقـه کوهنوردهاسـت .بلندتریـن نقطـۀ
رشـتهکوه بینالـود ،قلّۀ شـیرباد بـا بلندی
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 ۳۴۲۰متـر اسـت که در شـمال روسـتای
بوژان (شـمال شـرقی شـهر نیشـابور) قرار
گرفتـ ه اسـت .روسـتای اخلمـد هـم در
کوهپایـه هـای بینالود قـرار دارد .اخلمد با
دیـوارة سـر به فلک کشـیده اش ،بهشـت
کوهنوردهاسـت.
در حاشیة جا ّدة چناران به اخلمد می توانید
دیـواره هـای بلنـد  200تـا  300متری را
تماشـا کنیـد که جابـه جای آن می شـود
مسـیر میخ و پیچ کوهنوردهـا و ر ّد طناب
شـان را دیـد .دیـوارة «اهلل اکبر» شـناخته
شـده تریـن و در عیـن حال سـخت ترین
دیـوارة اخلمـد اسـت .ایـن دیـواره را
مـی توانیـد بـا جـان پنـاه زرد رنگـی کـه
در میـان دیـواره بـه کـوه متّصـل شـده
بشناسـید .ایـن جـان پنـاه بـه احتـرام
یکـی از کوهنوردهـای شـهید ،جـان پنـاه
«حسـین احمـدی» نـام گرفته اسـت .کمی پاییـن تر یک جان پنـاه دیگر
را هـم در کمـرة یکـی از دیـواره هـا می توانیـد ببینید که به یـاد کوهنورد
پیشکسـوت مشـهدی« ،باقـر خورشـیدی» نامگـذاری شـده اسـت.
عالوه بر این ها بینالود بهترین رویشـگاه ریواس اسـت .نه فقط در نیشـابور
و مشـهد کـه در همة شـهرهای بـزرگ ،ریواس های بینالود ،مشـتری های
خودش را دارد .مردم روسـتاهای دامنة بینالود ،پشـت در پشـت ،کارشـان
پـرورش ریـواس بوده و هسـت ،آن هم به شـیوه ای سـ ّنتی .ریـواس کارها،
همـان طـور این محصـول ترش و شـیرین را به عمل می آورنـد که هزاران
سـال پیـش از ایـن بـه عمـل می آمـده اسـت .هیچ عنصـر صنعتـی در به
عمـل آوردن ریـواس نقشـی نـدارد .هـر چـه هسـت هنـر طبیعت اسـت و
البتّـه سـخت کوشـی مردمی کـه نانشـان را از بوته های خـودروی گیاهی
بـه دسـت مـی آورند که هدیة کوهسـتان اسـت بـه کوهپایه نشـین ها.
آسـمان سـیاه کـوه ،جوالنـگاه دال ................................................
اهالـی «سـیاه کـوه» هـم رزق و روزی شـان را از دل سـنگ و صخره های
این کوهسـتان به دسـت می آورند .سـیاه کوه از شـمال به شهر «کاخک»،
از شـمال غربـی بـه «خانیـک» ،از غـرب بـه «گسـتج» و «بیدسـتان» ،از
جنـوب بـه «نوبهار» و «کریمو» و از شـرق و شـمال شـرق بـه «مزدآباد» و
«بیناباج» محدود اسـت.
سـیاه کـوه بـه طـول تقریبـی  30کیلومتـر در راسـتای شـمال شـرقی به
جنـوب شـرقی از روسـتای «آهنـگ» آغـاز میشـود و تا « دشـت بیاض»
امتـداد مییابـد .عـرض ایـن کوهسـتان هم حوالـی  12کیلومتر اسـت که
بـا حرکت به سـمت شـرق بیشـتر هـم میشـود .جـاده گناباد بـه فردوس
بـا مسـیر گردنـه ای پـر پیـچ و خمـش ،از دل سـیاه کوه مـی گذرد.

آسـمان سـیاه کـوه جوالنـگاه پرنده های شـکاری بسـیاری اسـت اما هیچ
کدام شـان بـه قدرتمندی «دال» نیسـتند.
دال هـــا ،درشـت هیـکل تریـن پرنده آســـمان ایران هسـتند .آنها حتی
از عقـاب هـای طالیـی که لقب سـطان آسـمان ایـران را یدک می کشـند
هـم بزرگترنـد .دال هـا ،عضو مهم خانـواده کرکس ها هسـتند و تقریبا در
همـه جغرافیـای کوهسـتانی ایران زیسـت مـی کنند .آنها اگـر چه کرکس
هسـتند و وظیفـه دارنـد تـا الشـه هـا را از عرصه هـای طبیعی پاکسـازی
کننـد امـا هـر از گاه بـه سـراغ جاندارها هـم می رونـد .دال هـا حتی می
تواننـد داغ بـره های نـوزاده را بـه دل چوپان هـا بگذارند.
دال هـا البتـه ایـن روزها ،حـال و روز خوشـی ندارند .آنها کـه روزگاری در
همـه کوهسـتان هـا ،حکمفرمایی مـی کردند حـاال اما با تخریب گسـترده
زیسـتگاه هایشـان و دسـت اندازی بشـر به عرصـه های طبیعـی ،نه جایی
بـرای زیسـت دارنـد و نـه غذای چندانـی برای خـوردن .باورهـای غلط هم
کار را بـرای ایـن پرنـده هـای درشـت هیکل ،سـخت کـرده اسـت .اعتقاد
بـه شـوم بـودن دال هـا و اینکـه خـون ایـن پرنـده مـی تواند منشـا عمر
دراز باشـد ،باورهـای بـی پایـه ای اسـت کـه حیـات یکـی از زیسـتمندان
در عرصـه هـای طبیعـی را بـه خطـر انداخته اسـت؛ بـی توجه بـه این که
حـذف تدریجـی حلقه مهمـی از چرخه حیات زیسـت بوم ،مـی تواند همه
زنجیـره حیـات را کـه مـا آدم هـا هـم جـزو آن هسـتیم تحت تأثیـر قرار
بدهـد .دال هـا کـه روزگاری در آسـمان همـه کوهسـتان های ایـران دیده
مـی شـدند ،حـاال آن قـدر کم شـده انـد ،که
دیدن شـان را باید خوش شانسـی به حسـاب آورد و تنها بخشـی از بالیی
اسـت که ما دانسـته و ندانسـته بر سـر کوهسـتان هایمان درآورده ایم.
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اوج هنر در حرم

تغییرات حرم در عهد صفوی
شیرین س ّیدی

مقدمه
طی شرح ساخت و سازهای حرم در عهد تیموری از به بلوغ رسیدن
خشت وگل های سازندة حریم دلها گفتیم .از یک بقعه و حواشی
محدود مجموعۀ عبادتی و فرهنگی بزرگی ساختند .در ادامة راه این بار
از دورهای جهادی در آبادانی حرم سخن میگوییم .بی شک صفویان که
دولتی شیعه مذهب بودند بیشترین تأثیر را در به اوج رساندن جلوههای
بصری حرم حضرت رضا(ع) و شهر مشهد در ابعاد گوناگون داشتهاند.
شرح کوتاهی از عهد صفوی
خاندان شیعه مذهب صفوی حدود  220سال بر ایران حکومت کردند.
هرچند بنیان گذار این دودمان ،یعنی شاه اسماعیل صفوی که در
سال 907هجری قمری تاجگذاری کرد ،نقش چندانی در تاریخ مشهد
و به تبع آن حرم نداشت ،ا ّما فرزند او ،شاه تهماسب و نوادگانش که تا
سال 1135هجری قمری بر ایران فرمانروایی کردند ،نقش به سزایی در
تکامل شهر مشهد داشتند.
همانطور که گفتیم در دورة تیموری مشهد چهرهای تازه یافت و عنوان
شهری مهم در منطقه را به دست آورد .این روند در دورة صفويۀ شيعه
مذهب نيز ادامه داشت .شاه تهماسب صفوی تالش هایی برای مقاوم
مدت
سازی شهر در برابر حمله ازبکان کرد ،ا ّما باالخره ازبکان برای ّ
 10سال کنترل شهر را به دست گرفتند .دورة دوم حکومت صفویان
عباس صفوی بر
بر مشهد از سال  1007هجری قمری و با پیروزی شاه ّ
معرفی و توصیف بناهای ساخته شده در هر
ازبکان آغاز شد .در ادامه به ّ
دو دوره میپردازیم.
شاه تهماسب صفوی
مدت  54سال سلطنتش با ازبکان
او که دومین سلطان صفوی بود در ّ
در حال جنگ بود .به همین دلیل بارویی بر گرد شهر مشهد کشید که تا
همین چند سال پیش اصلیترین حصار شهر بود .او گنبد حرم حضرت
رضا(ع) را نیز طال اندود کرد .این اقدام ابتکاری نوین در جامعۀ اسالمی
بود .شاه تهماسب در جوار حضرت رضا(ع) به خاک سپرده شد.
شاه ع ّباس صفوی :وی که اصالتاً زاده و پرورش یافتۀ مشهد بود و حتّی
تاجگذاری ا ّولیهاش هم بر روی کوهسنگی مشهد انجام شد ،پس از اینکه
هم خود را بر آبادانی آن
مشهد از سلطة ده سالة ازبکان رهایی یافت ّ
عباس در شهر
شاه
اقدام
گذاشت .کشیدن آب خیابان تأثیرگذارترین
ّ
مشهد بود ،ا ّما او و دولتمردانش با ساخت و تزیین بناهای اطراف حرم
جلوهای نو به آن بخشیدند.
عباس تنها داراي يك صحن
حرم حضرت رضا(ع) تا پيش از عهد شاه ّ

توسط امير علي شير نوايي احداث شده بود
كوچك بود .صحن مزبور كه ّ
مورخان
شامل ُربع جنوب غربي صحن عتيق فعلي ميشد؛ طوری كه به قول ّ
عهد صفوي «ايوان امير علي شير كه درگاه روضة مط ّهره از آن جاست و
در جانب جنوبي صحن واقع شده ...در يك گوشة صحن افتاده و به غايت
عباس دستور داد صحن را چنان توسعه دهند كه
بدنما بود» .در نتيجه شاه ّ
ايوان امير علي شير در وسط آن قرار گيرد .لذا «عمارات جانب شرقي را كه
منهدم شده بود اضافة صحن نمود و حكم كرد ايوان ديگر در مقابل آن و دو
ايوان هم در جوانب شرقي و غربي صحن جديد بسازند» .او همچنین ساقۀ
زرین کرده بود با ورقههای خشت نمای طال پوشاند.
گنبدی را که پدرش ّ
نکتة مهم دربارة اقدامات عمرانی عهد صفوی دشمنی آن ها با دولت عثماني
مقدس مسلمانان در سرزمین دشمن .صفويه با
است و قرار گرفتن اماکن ّ
سياست پيشگي زيارت مشهد علي بن موسي الرضا (ع) را مورد تشويق قرار
دادند .آن ها با موقوفات برجستة خود ضروريات رفاهي اهالي مشهد و زائران
مقدماتي را فراهم آورد تا شهر مشهد در
آن را تأمین کردند .اين اقداماتّ ،
نيمۀ دوم سدۀ يازده قمري با احداث چند مدرسه به يكي از كانون هاي
مهم كشور تبديل شود.
فرهنگي ـ آموزشي ّ ِ
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تبعيت از مخدومشان
عباس به ّ
دولتمردان صفوي ،خصوصاً سرداران شاه ّ
در عمران شهر مشهد و حرم رضوي و فراهم آوردن امكانات رفاهي براي
مجاوران و زائران اين شهر كوشيدند .به همین دلیل حرم از سمت پايينپا
هلل
و شمال گسترش پیدا کرد ،و ابنيهاي چون گنبد حاتم خاني ،گنبدا 
وردي خان ،دارالضّ يافه و صحن عتيق احداث شد .مقابر مشهور به پير
پاالن دوز وگنبد سبز و مسجدگنبد خشتي نیز در همان زمان ساخته
شدند .شرح این اقدامات از این قرار است:
عباس صفـوي ،آرامگاهـي بـراي
ـ اهللورديخـان ،سـردار مشـهور شـاه ّ
خويـش در قسـمت پاييـن پاي حضرت رضا(ع) سـاخت .ايـن آرامگاه به
گنبد اهلل وردي خان شـهرت دارد و از ارزشـمندترين ابنية دورة صفوي
در حـرم مطهر اسـت.
عباس نیـز در پاييـن پـاي حضرت
ـ حاتـم بيـگ اردوبـادي ،وزيـر شـاه ّ
رضـا (ع) آرامگاهـي بـراي خويـش احـداث كـرد كـه بعـدا ً بـه گنبـد
حاتمخانـي شـهرت يافـت.
عباس صفوي در زمان
شاه
مشهور
سرداران
ـ محراب خان قاجار از
ّ
حكومت خويش در مشهد چندین بنا ساخت كه مسجد محراب خان
واقع در راستة نوغان از آن جمله است .اين مسجد در زمان ما تخريب
و بازسازي شده و هيچ اثري از معماري پيشين و كتيبههاي آن باقي
نمانده است.
عباس
ـ مهدي قلي بيك مير آخورباشي كه از سرداران مشهور شاه ّ
حمامي گرانماي ه در مجاورت مقبرة اميرشاه
و هم ميرآخور وي بودهّ ،
حمام شاه
ملك(مسجد شاه) در بازار فرش فروش ها ساخت كه حاال به ّ
مشهور است و به موزة مردمشناسی تبدیل شده است.
عباسقلیخان و ابدال خان ،خيرات خان ،ميرزا جعفر،
ـ احداث مدارس ّ
فاضلخان و باقريّه و ن ّواب در نيمة دوم سدة يازده ،حرم و پيرامون آن را
تبديل به كانون فرهنگي ـ زيارتي بيمانندي كرد .دربارةه این مدارس
باید از یک سلسلة ایرانینژا ِد دور از ایران یاد کرد .این گورکانیان هند
بودند که در نیمۀ دوم قرن یازده قمری حدود ده مدرسۀ بزرگ که هر
یک به منزلۀ دانشگاهی در زمان خود بوده ،در شهر مشهد ساختند.
گورکانیان که اعقاب دودمان تیموری بودند ،پس از ظهور قوم ازبک
ایرانی دیگری در
به هند عقب رانده شدند؛ آن ها در اصل حکومت
ِ
ً
هند برپا کردند و روابط حسنهای با صفویه ،خصوصا اهالی خراسان
داشتند .دولتمردان آن ها به ایران سفرهای دوستانه داشتند و چون به
مشهد میرسیدند منشأ خدمات خیری میشدند که از آن جمله احداث
مدرسه بوده است .مدرسة خیرات خان که در سال  1075در بست
پایین ساخته شد و مدرسة میرزا جعفر در گوشۀ شمالی صحن عتیق و
توسط
مدرسة فاضل خان در بست باال (اکنون تخریب شده است) هم ّ
خراسانیان به هند سفر کرده احداث شد .مدرسة ن ّواب در
دو تن از
ِ
مدتی در
باالخیابان
ابتدای
توسط سادات رضوی ساخته شد که چون ّ
ّ
الدین
هند زندگی کرده بود به ن ّواب هندی خان شهرت داشت .سعد ّ
عباس قلی خان بود در پایین
ّ
محمد وزیر هم که مباشر ساخت مدرسة ّ
پا مدرسة سعدیه را ساخت که اکنون تخریب شده است .مدرسة بهزادیة
سلیمان خان و همچنین شش مدرسۀ کوچک دیگر از ساخت و سازهای
صورت گرفته در عهد صفوی هستند.

تمامی این اقدامات جلوهای نوین به مشهد و حرم حضرت رضا(ع) داد؛
طوری که در زمان سلسلة بعدی ،یعنی افشاریان مشهد توانست عنوان
پایتخت و مرکز حکومت را به خود بگیرد.

ایـرانگردی

دور ایران در چند ورق
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به صرف عشق و طبیعت

تحلیلی بر فیلم «ماهی ها عاشق می شوند» ،محصول 1383
احمد نوری

سالنهاي پذيرايي هتل قصر در  3فضاي مجزا و محيطي زيبا و امكان
دسترسي مستقيم از معابر عمومي و حضور در البي هتل با ظرفيت بيش
از  1000نفر ،امكان برگزاري مراسم وليـمه ،جشنهاي عروسي و تولد و يا
مناسبتهاي خاص را با خدمات ويژه و تنوع فهرست غذايي مهيا ميسازد.
سـالن همايش و كنفرانس هتل مجهز به سيسـتمهاي صوتي و تصويري
مـدرن ،آماده برگـزاري كنفرانسهـا ،سـمينارها و همايشهاي مختلف
و نيز سـالن جهـت برپايي نمايشـگاه و گالري با پذيــرايي مخصوص از
مدعويـن و بازديدكننـدگان توسـط كادر مجرب و كارآزموده ميباشـد.
مشـهد ـ خيابـان امـام رضـا (ع) ـ هتـل بيـن المللـي قــصر
جهت رزرو سالنهاي پذيرايي و همايش با معاونت تشريفات هتل
تلفن  38530431 :و يا همراه  0915 617 6001 :تماس حاصل فرمائيد.
w w w . h o t e l g h a s r . c o m

13

اولین رستوران دریایی واقعی مشهد
اسـتيک سالمــون ـ کوکتـل خاويـار
شـــاه ميگو ـ کاال مـــاري کريسپي
با ارایه بهترین ،لذیذترین و تازهترین آبزیان دریای شمال و جنوب
ایران که توسط حرفهای ترین آشپزهای بینالمللی طبخ گردیدهاست.
همشهریان مشهدی میتوانند در تمام مدت شبانهروز با یک تماس تلفنی با تاکسی بیسیم  133از
هر نقطه مشهد به صورت رایگان به همه رستورانهای هتل پنج ستاره بینالمللی قصر منتقل شوند.

مشـهد ـ خيابـان امـام رضـا (ع) ـ هتـل بيـن المللـي قــصر
تلفن مستقیم  / 051 - 38547429 :همراه 0915 617 6001 :
w w w . h o t e l g h a s r . c o m

ایـرانگردی
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تحلیلی بر فیلم «ماهی ها عاشق می شوند» ،محصول 1383
احمد نوری

انــواع غذاهــاي ايرانــي و فرنگــي
با بيش از  1500نفر ظرفيت در سه طبقه
همشهریان مشهدی میتوانند در تمام مدت شبانهروز با یک تماس تلفنی با تاکسی بیسیم  133از
هر نقطه مشهد به صورت رایگان به همه رستورانهای هتل پنج ستاره بینالمللی قصر منتقل شوند.

صبحانــه و ناهــار همــه روزه بوفــه آزاد

مشـهد ـ خيابـان امـام رضـا (ع) ـ هتـل بيـن المللـي قــصر
تلفـن مسـتقیم / 051 - 38530431 :همــراه 0915 617 6001 :

w w w . h o t e l g h a s r . c o m
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سبز جنگل
در هوای ِ
مح ّمد کوه خضری

دروازة ورود به شمال سرسبز ایران است؛ گلستانی است از عطر و
بوی گل و گیاه و درخت؛ استان گلستان سرزمین زیبای آبشارها و
غارها و تاالب ها و جنگل هاست .سفر به این استان و دیدار طبیعت
بی نظیرش روح را نوازش می دهد.
جاذبه های طبیعی استان گلستان بسیار است ،ا ّما جاذبه های تاریخی
و مذهبی هم کم ندارد .مرکز این استان شهر زیبا و خوش آب و هوای
گرگان است .در استان گلستان اقوام مختلفی زندگی می کنند؛ از
ترکمن و فارس گرفته تا بلوچ و ترک.
در سفرتان به استان سرسبز گلستان دیدن این جاذبه های طبیعی و
تاریخی را از دست ندهید :برج گنبد کابوس که بلندترین برج آجری
جهان است ،پارک جنگلی تنگه چهل چای ،آبشار لوه ،آبشار کبود
وال ،آبشار آق سو در پارک ملّی گلستان ،روستای گردشگری زیارت،
اسکلة بندر گز ،اسکلة بندر ترکمن ،جزیرة آشوراده ،پارک جنگلی
دره و . ...سفرتان پر از سبزی و طراوتِ گلستان.
النگ ّ
جنگل امام رضـا(ع)

در کردکوی

ایـرانگردی

دور ایران در چند ورق
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گلستان ،سرزمین آبشارهای هزاره
ّ
عکاس :سمیرا غ ّفاریان قالیباف

المان برج بسیج
در شهر گرگـان

17

نمایی از شهر گرگان
از ارتفاعات هزار پیچ

نمــایی از روستـای
گردشگــری زیارت

ایـرانگردی
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بنـدر ترکـمن

مرد ترکمن در حال رفتن
به نمـاز عیـد فطــر و
قالیچه معروف ترکمن
سجاده
که به عنوان ّ
مــورد استفـاده
قرار می گیرد.
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19

جنـگل النگ
د ّره درگرگـان

زن ترکمـن در
یکی از روستاهای
استـان گلستـان

ایـرانگردی

دور ایران در چند ورق
ماهنامــــه خبــــری علمــــی فرهنـــگی اجتمـــاعی
شامره  117 ، 116و  / 118اردیبهشت  ،خرداد و تیر 96

دختــر ترکــمن در
عروسی و روسری های
مخصوص عروسی

20

میل تاریخی
گنبد کاووس

21

غذاهايي دلپذير در فضايي دل انگيز
ســاعت کار رسـتوران 16 :الی 24
همشهریان مشهدی میتوانند در تمام مدت شبانهروز با یک تماس تلفنی با تاکسی بیسیم  133از
هر نقطه مشهد به صورت رایگان به همه رستورانهای هتل پنج ستاره بینالمللی قصر منتقل شوند.

مشـهد ـ خيابـان امـام رضـا (ع) ـ هتـل بيـن المللـي قــصر
تلفن / 051 - 3854 7429 :داخلی  / 8 - 444همراه 0915 617 6002 :
w w w . h o t e l g h a s r . c o m

ایـرانگردی

دور ایران در چند ورق
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به صرف عشق و طبیعت

تحلیلی بر فیلم «ماهی ها عاشق می شوند» ،محصول 1383
احمد نوری

واحدعکسهتلمفتخراستخدماتزيررابهميهمانانعزيزهتلقصرارائهدهد:
چاپ عکس از روي MEMORY, FLASH, CD

امکان عکسبرداري در تمامي نقاط هتل ،البي ،سالن ،رستوران ،اطاق و ...
چاپ عکس در سايزهاي بزرگ و متنوع
(100×70ـ140×70ـ180×70ـ 180×75ـ 30×40ـ  30×90ـ )50×70
طراحي آلبوم ديجيتال ،خاطرهاي از اقامت شما در هتل بينالمللي قصر
تبديل عکسهاي موبايل شما بر روي CD
با ارائه کارت صبحانه به واحد عکاسي يک عدد عکس رايگان بگيريد.
واحد گریم چهره کودکان هتل بین المللی قصر همه روزه حتی ایام تعطیل در خدمت شما میهمانان گرامی است

به یاد ماندنی ترین لحظات عمر کودکانتان را در قصر و همراه با گریم شاد چهره آنان فراهم آورید
گریم چهره همراه با لباس سنتی و محلی دخترانه و پسرانه و عکس یادگاری در قصری زیبا همه و همه
در هتل بین المللی قصر مشهد
مشـهد ـ خيابـان امـام رضـا (ع) ـ هتـل بيـن المللـي قــصر
تلفن  / 051 - 38598813 :داخلی / 8-480 :همراه 0915 617 3004 :
w w w . h o t e l g h a s r . c o m
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از ابتدای سـال  ،1392شـرکت تعاونــی مصـرف کارکنان
هتلبینالمللیقصربهلطفوعنایتخداوندوباپیشرفتهترین
امکاناتوموادمصرفیمورداحتیاجکارکنانرسم ًاافتتاحشـد.
این شرکت تعاونی با سرمایه اولیه یک میلیارد ریال و تمام ًا پرداخت
شده از طرف هتل بین المللی قصر ،تمامی مایحتاج پرسنل را به
قیمت خرید کلی و در اقساط  12تا  24ماهه به آنها ارائه می نماید.
شرکت تعاونی هتل بین المللی قصر دارای فروش آزاد نیز هست و از
سـاعت  9صبح تا  9شب به ارائه مداوم خدمات می پردازد.
مشـهد ـ خيابـان امـام رضـا (ع) ـ هتـل بيـن المللـي قــصر
تلفـن  / 051 - 38 59 76 91 :همــراه 0915 324 3290 :
w w w . h o t e l g h a s r . c o m

ایـرانگردی

باز بازار
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در بازارهای شمالی
الهه آرانیان

بازارهای شمالی پر هستند از عطر و بوی سبزی های تازه و
ماهی تازه و انواع ترشیجات .بازارهای شمالی عطر زندگی دارند
خوش سرزندگی .این بار سری می زنیم به شرقی
و حال و هوای
ِ
ترین استان شمالی کشور ،استان گلستان .در بازارهای گلستان
مهم
همراه می شویم با ترکمن های خونگرم و باصفا .دو بازار ّ
استان گلستان بازار قدیمی گرگان و بازار روسهای گنبد کاووس
معرفی آن ها می پردازیم.
هستند که در این مجال به ّ
بازار قدیم گرگان ................................................................
ایـن بـازار کـه از نظـر معمـاری از زیباتریـن بازارهـای شـمالی
کشـور اسـت ،بـه بـازار نعلبنـدان هـم معـروف اسـت و بیـن
چهـارراه میـدان تـا سـه راه میرکریـم و میـدان قیصریّـه واقـع
شـده است.
بـازار تاریخـی گـرگان در دوران گذشـته یکـی از مهـم
تریـن مراکـز داد و سـتد کاال بـوده و بـه مـرور زمـان شـکل
و بافـت قدیمـی و تاریخـی خـود را از دسـت داده اسـت.
طبـق اسـناد تاریخـی در منطقـة اسـترآباد قدیـم و گـرگان
فعلـی بازارهـای مختلفـی وجـود داشـته اسـت کـه قدمـت

بعضـی از آن هـا بـه دوران هخامنشـیان بازمـی گـردد .در آن دوران
ایـن منطقـه بـه ایالـت «هیـرکان« شـناخته مـی شـده اسـت .گفتـه
می شود قدمت بازار تاریخی گرگان به قرن چهارم هجری می رسد.
در زمانـی کـه بـازاز بافـت اصلـی اش را حفـظ کـرده بـود ،راسـته های
مختلفـی در آن دیـده مـی شـد از جملـه راسـتة آهنگـران ،بـ ّزازان،
چلنگـران ،آب نبـات سـازان و . ...کاروان سـراهای معروفـی هـم ماننـد
محمدتقـی خان هـزار جریبی و کاروان سـرای حاج
کاروان سـرای حـاج ّ
امیـن االضـرب هـم در این بـازار وجود داشـت .ا ّما هنوز هم نشـانه هایی
حمام
از دوران گذشـته را در بـازار مـی تـوان دید مانند مسـجد جامـعّ ،
قاضـی و تکیـه های بـازار.
وجه تمایز بازار قدیم گرگان با سـایر بازارهای قدیمی ایران ،سرپوشـیده
نبـودن آن اسـت .این بازار شـامل راسـتة پیچ در پیچی اسـت کـه در دو
طـرف آن هـا د ّکان هـا با سـقف های شـیروانی صف کشـیده انـد .علّت
مشـهور بـودن این بـازار به بازار نعلبنـدان هم به این برمی گـردد که در
یکـی از کاروان سـراهای بـازار فضایـی را به نعل زدن اسـب ها اختصاص
داده بودند.
در ایـن بـازار محصـوالت متن ّوعـی از مـوا ّد خوراکی تا پوشـاک و صنایع
دسـتی بـه ویژه دسـتبافت های ترکمنـی عرضه می شـود .اهالی گرگان
مایحتـاج روزانـة خـود مانند سـبزی و میوه و ماهـی تازه و نـان را از این
تهیـه می کننـد .در روزهای نزدیـک به عید حال و هـوای این بازار
بـازار ّ
وصف ناشـدنی است.
بازار گنبد ...........................................................................................
مهـم اسـتان گلسـتان مـی توان بـه بـازار روس ها در
از دیگـر بازارهـای
ّ
شـهر گنبد کاووس اشـاره کـرد که در فاصلة تقریبـی  100کیلومتری از
ً
کاملا متفاوت.
شـهر گرگان قـرار دارد ،با سـبکی
بـازار سرپوشـیدة روس هـا در ورودی شـهر گنبـد کاووس قـرار دارد و
حـدود  100مغـازه در آن ف ّعالیـت مـی کنند .اجناسـی که در ایـن بازار
عرضه می شـوند بسـیار متن ّوع هسـتند؛ به عبارتی از شـیر مرغ تا جان
آدمیـزاد در ایـن بـازار پیدا می شـود! حتّـی اگر قصد خرید هم نداشـته
باشـید و وارد بـازار شـوید ،شـک نکنیـد که با چند کیسـة پر از وسـایل
خـارج خواهیـد شـد! علّـت پـر رفـت و آمـد بـودن و شـلوغی این بـازار
قیمـت هـای مناسـب و منصفانـة اجناس آن اسـت و چه چیـزی از این
بهتـر بـرای مشـتری به خصـوص اینکه اگر مسـافر هم باشـد؟
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انواع غذاهـای ايرانی و فرنگی اولين و
بهترين رسـتوران بين المللی مشـهد
با آشـپزهای حرفـه ای و بومی هـر غذا
همشـهریان مشـهدی میتواننـد در تمام مدت شـبانهروز بـا یک تماس
تلفنـی بـا تاکسـی بیسـیم  133از هـر نقطه مشـهد به صـورت رایگان
بـه همه رسـتورانهای هتل پنـج سـتاره بینالمللی قصر منتقل شـوند.

سـاعت کار  12الـی  24هـر روز

مشـهد ـ خيابـان امـام رضـا (ع) ـ هتـل بيـن المللـي قــصر
تلفن / 051 - 38547429 :داخلی / 8 - 550 :همراه0915 617 6001 :

w w w . h o t e l g h a s r . c o m

ایـرانگردی

َپـز
ماهنامــــه خبــــری علمــــی فرهنـــگی اجتمـــاعی
شامره  117 ، 116و  / 118اردیبهشت  ،خرداد و تیر 96

26

چکدرمه
غذاهـای محلّـی عطـر و بـوی دیگری دارنـد؛ غذاهای محلّی طعم آشـنای دیار و سـرزمینت را
توجه پخته می شـوند .در سـفرمان به اسـتان سرسـبز
دارنـد؛ غذاهایـی کـه بـا تما ِم عشـق و ّ
گلسـتان پـای سـفرة اهالـی سـختکوش و مهربان ایـن دیار می نشـینیم به صـرف یک پرس
«چکدرمه»!
چکدرمه یا چکدیرمه غذای س ّنتی ترکمن هاست و بسیار معروف و پرطرفدار هم هست .موا ّد
تهیة این غذای خوشمزه آشنا می شوید.
اصلی این غذا برنج و گوشت است .در ادامه با طرز ّ
چی الزم داریم؟
پیاز ۲ :عدد
گوشت(خورشتی) :نیم کیلو
برنج ۵ :پیمانه
گوجه فرنگی ۳ :عدد
روغن ۱ :سوم پیمانه
زردچوبه ۱ :قاشق چای خوری
نمک ۱ :قاشق چای خوری
زعفران(آب کرده) ۳ :قاشق غذاخوری
فلفل ۱ :سوم قاشق چای خوری

چطور بپزیم؟
ابتـدا گوشـت را نیـم پـز مـی کنیم به
قـدری کـه کمـی از آب گوشـت باقـی
بمانـد .سـپس برنـج را از شـب قبل در
آب گوشـت خیـس مـی کنیـم .بعـد
روغـن را در ماهیتابـه ریختـه و داغ
مـی کنیـم و پیاز خـرد شـده را در آن
تفـت مـی دهیم.
در ایـن مرحلـه ادویـه هـا را بـه پیـاز
اضافـه مـی کنیـم و تفـت مـی دهیـم
و سـپس گوشـت نیـم پـز شـده را بـه
پیـاز داغ اضافـه مـی کنیـم و تفـت
مـی دهیم .بعـد از اضافه کـردن گوجه
فرنگـی بـه مـواد ،برنـج و آب برنـج و
زعفـران را هم می ریزیم .سـپس مانند
پخـت کتـه اجـازه مـی دهیـم تـا آب
برنـج خشـک شـود و تا خشـک شـدن
آب آن ،برنـج را هـم مـی زنیـم تـا تـه
نگیـرد .در مرحلـة آخـر حـرارات را کم
مـی کنیم و در قابلمـه را می گذاریم تا
غـذا پختـه شـود .نـوش جان.

چند نکته
• طبـخ چکدرمـه بـا روغـن حیوانـی،
طعـم بهتـری بـه غـذا مـی دهـد.
• اگر دوسـت داشـتید می توانید ادویة
کاری هـم بـه این غـذا اضافه کنید.
• د ّقـت کنیـد کـه مقـدار آب برنج باید
یـک و نیم برابـر هر پیمانه باشـد.
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يکبارهمکهشدهصـبحانهماراامتحان
کنيد تا متوجه شــويد مفصل ترين بوفه
صبحانــه ايـــران چه طعم و کيفيتی دارد
ما مدعی هستیم مفصل ترین بوفه صبحانه ایران را داریم .هر روز از
ساعت  7تا  10/30صبح  156قلم اغذیه و اشربه سرد و گرم را که توسط
حرفه ای ترین آشپزهای ایرانی ،فرنگی و بین المللی تهیه شده و به
زیباترین شکل و انگیزاننده ترین حالت چیده شده است به صورت
رایگان در سالن یکهزار نفری صبحانه خوری قصر به میهمانان ارائه
می دهیم .در حین صبحانه آشپزهای ما در کنار میهمانان و همراه آنان
برایشان صبحانه تهیه شده را سرو می کنند و سه نوع املت و نیمروی
ایرانی و کره ای به صـورت داغ داغ تهیه و به میهمانان ارائه می شود.
همشهریانمشهدیمیتواننددرتماممدتشبانهروزبایکتماستلفنیباتاکسیبیسیم133از
هرنقطهمشهدبهصورترایگانبههمهرستورانهایهتلپنجستارهبینالمللیقصرمنتقلشوند.

مشـهد ـ خيابـان امـام رضـا (ع) ـ هتـل بيـن المللـي قــصر
تلفـن رزرو / 051 - 38 530431 :همــراه0915 617 6001 :
w w w . h o t e l g h a s r . c o m

ایـرانگردی

سفرهای دیروزی
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تمدن
آینة  60سده ّ
آتبین مح ّبتی

ناحیهای از کشور ایران که امروزه استان گلستان
نامیده میشود یکی از قدیمی ترین و آبادترین
سرزمین های شمال شرقی ایران قبل از اسالم
بوده است .تا جایی که به گفتة باستان شناسان
تمدنها شباهت بسیاری به
آثار به جا مانده از این ّ
تمدن سومریها و عیالمیها
آثار به دست آمده از ّ
دارد و قدمت آن به حدود  6000سال میرسد.
در اواسط هزارة دوم قبل از میالد این ّ
خطه مرکز
تمدن تیرهای از اقوام آرایی نژاد که در این ناحیه
ّ
سکنی داشتهاند بوده است .این منطقه در زمان
هخامنشیان به نام هیرکانی (هیرکانیا) شهرت
داشته است .در این نواحی آثار تاریخی فراوانی
به دست آمده است که از جملة آن ها دیوار (سد)
اسکندر به طول تقریبی  ۱۵۵کیلومتر است که در
دورة ساسانیان بنا شده است .این دیوار که بقایای
آن همچنان در پارهای از نقاط به چشم میخورد،
در شمال گرگان از غرب به شرق کشیده شده
و برای جلوگیری از هجوم اقوام شمالی بنا شده
بود .در عهد ا ّولین سالطین مستقل ایران بعد از
اسالم این ناحیه در دست سامانیان بود و بعدها
گاهی به دست آل بویه میافتاد .سرانجام آل زیار
در آن جا سلطنتی برپا کردند که از اوایل قرن
چهارم تا اواسط قرن پنجم هجری قمری دوام
یافت .بنای مقبرة قابوس وشمگیر از سالطین این
سلسله هنوز نزدیک ویرانههای شهر قدیم جرجان
موجود است .همچنین تا قرن هفتم این ناحیه
به والیت گرگان شهرت داشته و از قرن هفتم تا
چهاردهم استرآباد خوانده می شده است .در سال
 ۱۲۰۶هجری قمری شهر استرآباد برای آخرین
محمد خان قاجار در کنار ویرانههای
بار ّ
توسط آقا ّ
شهر قبلی تجدید بنا شده و به این نام شهرت
یافته است.
اگر راههای مهم قدیم را که جا ّدههای اصلی عبور
و مرور مردم بودهاست ،در نظر بگیریم ،به دو مسیر
عبوری از استان گلستان امروزی برمیخوریم:

1ـ راه نیشابور به دریای خزر :این راه از نیشابور به اسفراین میرفته و در آن جا راه دو شعبه
میشده؛ یکی از طریق گردنة فیروزه به بجنورد و دیگری از راه جنگل به جرجان (نزدیک
گنبد کاووس امروزی) و از جرجان به سوی دریایخزر میرفته است.
 2ـ راهکنار شمال :از جرجان (نزدیک گنبد کاووس امروزی) به استرآباد (گرگان امروزی)،
خرگواران ،اشرف (بهشهر امروزی) ،سارویه (ساری امروزی) ،مامیتر (بارفروش سابق و بابل
امروزی) ،آمل ،چالوس ،تنکابن ،الهیجان و از آن جا به دیلمان و گیالن و خلخال آذربایجان
منتهی میشده است.
همچنین جالب است بدانید یکی از مسیرهای جا ّدة افسانهای ابریشم از استان گلستان عبور
میکرده است .جا ّدة ابریشم شبکه راههای بههمپیوستهای با هدف بازرگانی در آسیا بود که
شرق و غرب و جنوب آسیا را به هم و به شمال آفریقا و شرق اروپا پیوند میداد .این راه از
توان هوانگ در چین به والیت کانسو میآمد و از آن جا با عبور از ترکستان شرقی و آسیای
میانه به سمرقند و بخارا میرسید .در بخارا قسمت اصلی آن از راه مرو ،سرخس و نیشابور به
استان گلستان امروزی وارد میشد و از گرگان ،بام و صفیآباد به ری میآمد و از ری با عبور
از شهرهای مختلفی که در مسیر جا ّده قرار داشتند به یکی از بندرهای شام منتهی میشد.
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مشـهد ـ خيابان امام رضا (ع) ـ هتل بين المللي قــصر
تلفـن مسـتقیم 051 - 38528285 :و داخلی8 - 184 :
همراه 0915 617 3005 :و 0915 617 3004

سـفارش تـاج گل ،تزییـن ماشـین عـروس،
گل آرایی اتاق عقد  ،مراسم نامزدی  ،ختم و ترحیم
از تمــام نقـاط مشـهد پذیرفتــه مـی شـود
w w w . h o t e l g h a s r . c o m

ایـرانگردی

دور ایران در چند ورق
ماهنامــــه خبــــری علمــــی فرهنـــگی اجتمـــاعی
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به صرف عشق و طبیعت

تحلیلی بر فیلم «ماهی ها عاشق می شوند» ،محصول 1383
احمد نوری

پزشک هتل بين المللی قصر
پزشک متخصص مقيم هتل با مجوز رسمی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پزشک عمومی به صورت آنکال با نرخ مصوب
انجام چک آپ ـ مشورت پزشکی و پزشک خانواده
همه و همه در کلينيک درمانی هتل پنج ستاره بين المللی قصر
مشـهد  -خیابـان امام رضـا (ع)  -هتـل بیـن المللی قصر
تلفـــن 051 - 38090 / 051 - 38528284 :
داخلـی  / 8 - 398 :هــــمراه 0915 617 6007 :
w w w . h o t e l g h a s r . c o m
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بامتنوعترينغذاهايسنتيواصيلايرانيدرفضايي
ن هايي که تاکنون ديدهايــد
متفاوت با همه رستورا 
آش رشــته کوکوی ســبزی پاچين کبابی اشکنه محلی
کوفتــه تبريزی قورمه مشهدی ميـــرزاقاسمی ديــزی
کشـــک بادمجان بــريانی دجــاج بـــريانی روبيان و ...
بــــا ظرفيــت  500نفــــر

ســاعت کار  6عصــر تــا  2بامــداد

همشهریان مشهدی میتوانند در تمام مدت شبانهروز با یک تماس تلفنی با تاکسی بیسیم  133از
هر نقطه مشهد به صورت رایگان به همه رستورانهای هتل پنج ستاره بینالمللی قصر منتقل شوند.

مشـهد ـ خيابـان امـام رضـا (ع) ـ هتـل بيـن المللـي قــصر
تلــفن  / 051 - 38551311 :همــراه 0915 617 6001 :
w w w . h o t e l g h a s r . c o m

ایـرانگردی

سوغات خانه
ماهنامــــه خبــــری علمــــی فرهنـــگی اجتمـــاعی
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سوغاتسرزمینهایشمالی!
زهره سعادت

مهم تولید صنایع دستی خوش آمدید! بازارهای این استان با انواع و
به استان گلستان ،قطب ّ
سجاده و نمد و
انواع
تا
جاجیم
و
گلیم
و
قالیچه
و
قالی
از
رنگارنگ
و
اقسام سوغاتی های دستبافت
ّ
معرفی سوغات استان
پارچه های سوزن دوزی شده هر مسافری را به خود می خوانند .در ادامه به ّ
گلستان می پردازیم.

گلیم های ترکمنی هم در مناطق مختلف استان و در ابعاد متن ّوع و برای پوشاندن اسب ،زین اسب و
خورجین بافته می شود .ابعاد بزرگتر گلیم ها هم برای پوشاندن کف اتاق ها به کار می رود.
از دیگر صنایع دستی استان گلستان می توان به نمدبافی اشاره کرد که در علی آباد کتول ،گنبد
کاووس ،آق قال و بندر ترکمن رایج است .طرح و نقش نمدهای ترکمنی از لحاظ تن ّوع بی نظیر است .به
نمد ترکمنی «کچه» گفته می شود .معموال در سایر نقاط ایران نمدبافی به خاطر نیاز داشتن به قدرت
بدنی باال ،کاری مردانه است ،ا ّما جالب است بدانید که نمدهای ترکمنی صرفاً بانوان تولید می کنند.
از کاربردهای نمد هم می توان به پوشش اسب ،زین اسب و پوشاندن دیوارهای آالچیق اشاره کرد.
هنرهای مردم استان گلستان به این ها محدود نمی شود .جاجیم بافی هم یکی دیگر از هنرهای
آن هاست .جاجیم بدون پرز و از جنس پنبه است و کاربردهایی مانند زیرانداز ،پادری ،پشتی و لیف
دارد .ابزار مورد نیاز برای بافت جاجیم چرخ ،شانه ،ماسوره و ماکو است.
و ا ّما بخوانید از هنر سو زن دوزی در میان مردم استان گلستان هم ترکمن ها و هم بلوچ ها آن را به
نمایش می گذارند.
سوزن دوزی بر روی یقه ،سرآستین ،حاشیه های جلوی پیراهن و روی پیراهن های س ّنتی با استفاده
از رنگ های شاد و زیبا در بین اکثر خانواده های استان گلستان رایج است.

از هر انگشت یک هنر .............................................
مردمان استان گلستان مصداق این جملة «از هر
جمعیت
انگشتش یک هنر می ریزد» هستند؛ چرا که
ّ
بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار نفری این
استان که شامل قومیت های مختلف می شوند ،هر
کدام دارای صنایع دستی و هنرهای بسیاری هستند .
ترکمن ها را با قالی و قالیچه ها و روسری های
معروفشان می شناسند .ترکمن ها در هنر قالی بافی از
طبیعت و محیط زندگی شان الهام می گیرند و بیشتر
قالی و قالیچه ها به دست بانوان ترکمن بافته می شود.
ما ّدة اصلی فرش های ترکمن پشم است.
بانوان ترکمنی در گذشته برای رنگ دار کردن پشم
از رنگ های طبیعی استفاده می کردند ،در حالی
که امروزه خیلی ها از رنگ های شیمیایی استفاده
می کنند .رنگ اصلی زمینة فرش های ترکمن قرمز
است .این فرش های پرزدار با گره زدن بر تار و پود
بافته می شوند.
یکی دیگر از دست بافته های ترکمنی نوعی قالیچة
سجاده است .اعباد این
کوچک به نام نمازلیق یا ّ
قالیچه ها معموالً  120در 80است و نقش هایی مانند
درخت توت ،ماری گل و کعبه بر روی آن ها به چشم
می خورد.
قارچین یا پشتی های ترکمنی هم با زیبایی منحصر
به فردشان دلربایی می کنند .پالس بافی هم از دیگر
هنرهای قوم ترکمن است .پالس نوعی قالی بدون
پر ِز گره دار است که در مینودشت ،رامیان ،کالله و
روستاهای ترکمن نشین بافته می شود.
چه عطری! چه طعمی! .......................................
استان گلستان سوغاتی های خوشم ّزه هم دارد!
شیرینی های س ّنتی این استان زبانزد است؛ از نان
زنجبیلی ،نان خرمایی ،حلوا اماج وکلوچه گرفته تا
نان برنجی و نان قندی و سیچو کماچ.
یکی از معروف ترین شیرینی های استان گلستان
نان زنجبیلی است که از آرد گندم ،شکر ،روغن
تهیه می شود و به شکل لوزی است.
و زنجبیل ّ
خواص این شیرینی همین بس که زنجبیل
از
َ
در درمان گرفتگی عضالت ،بیماری های معده و
سرماخوردگی بسیار مفید است.
نان خرمایی گرگان هم شیرینی س ّنتی دیگری
است که از دوران گذشته در این شهر رواج داشته
است .خوردن نان خرمایی در یک هوای سرد در
کنار یک استکان چای داغ را حتماً امتحان کنید.
ناگفته پیداست که ماهی و خاویار هم سوغاتِ
معروف استان های شمالی از جمله گلستان هستند.
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کلينيکپوستومو
Hair & Skin Clinic
از بيـن بـردن لکههاي صـورت و خالهـاي زائد
زيباسازي بدن
درمان سلوليت
کاهــش وزن
بزرگ و کوچک کردن سـينه و باال کشيدن سينه
استحکامدهي پوست
ميزوتراپي براي برداشتن چربيها
ماسک کششي درماني
پيلينگ شيميايي و اليهبرداري
فشيال
از بين بردن گودي زير چشم
جوان سازي پوست
درمان جوشهاي صورت
از بين بردن چروک پوست
از بين بردن جاي جوشهاي قبلي
جلوگيري از پيري پوست
مشـهد  /خـيابان امام رضــا (ع)
هتـل بين الملـلی قصــر
تلفــن  / 051 - 38090 :داخلــی 8 - 393 :
همراه 0915 101 5956 :
www.hotelghasr.com

ایـرانگردی

دور ایران در چند ورق
ماهنامــــه خبــــری علمــــی فرهنـــگی اجتمـــاعی
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شرکتتعاونیمسکنکارکنانهتلبينالمللیقصر
در سال  1391به همت آقای دکتر سزاوار و با سرمایه اولیه یک میلیارد و دویست میلیون ریال تمام
به شماره ثبت  45479تأسیس شد.
این شرکت تعاونی با هدف خانهدارکردن کارکنان هتل بینالمللی قصر که تاکنون صاحب خانه
نشدهاند شروع به کار کرد که سرمایه اولیه آن توسط هتل تأمین و الباقی در تعهد تک تک پرسنل
عضو آن است.
برای این منظور زمینی در حوالی شاندیز تهیه شده و مقرر گردیده که پس از مطالعات اولیه و تهیه
نقشه و طرح های ساختمانی ،عملیات اجرایی ساخت و ساز آغاز گردد.
به عنوان فاز اول ،این شرکت تعاونی تعداد  65واحد مسکونی برای  65نفر از کارکنان هتل که فاقد
مسکن می باشند ،در متراژهای  60تا  120متری و به صورت یک و دو خوابه خواهد ساخت.
نشانی دفتر مرکزی :مشهد ـ خیابان امام رضا (ع) ـ بین امام رضا  14و  16ـ هتل بین المللی قصر
تلفن / 051 - 38542124 :همراه 09154783004 :

ایـرانگردی

گاه گاه زیارت گاه
ماهنامــــه خبــــری علمــــی فرهنـــگی اجتمـــاعی
شامره  117 ، 116و  / 118اردیبهشت  ،خرداد و تیر 96

36

شب های روشن
اوراکل

نوار ساحلی دریای خزر به علّت محصور بودن در رشته کوه البرز و دارا
بودن جنگلهای انبوه به طور طبیعی دسترسی دشواری داشته و بدین
عباسی بوده است .از سوی دیگر
جهت مکان امنی برای مخالفان خالفت ّ
شمال ایران به طور معمول پایگاه علویان به حساب میآمده و طبیعی است
سادات و امامزادگانی که تحت فشار دستگاه خالفت بودهاند این منطقه را
برای زندگی انتخاب کرده باشند .استان گلستان یکی از سه استان شمالی
کشور است که از این نعمت برخوردار بوده است.

در پانزده کیلومترى جا ّدة قدیم گرگان ـ کردکوى و نزدیکى روستاى
سرکالته کفشگیرى ،بناى زیبایى وجود دارد .این بنا مدفن دو تن از
فرزندان امام موسى کاظم(ع) به نام های امامزاده عبداهلل و امامزاده
فضل اهلل(ع) معروف به «امامزاده روشن آباد» است که زیارتگاه
عاشقان و دلدادگان اهل بیت عصمت و طهارت است .ساختمان
این بنا در میان باغ و قبرستانی به مساحت کلّی هفت هکتار که
متعلّق به قرن نهم هجرى قمرى است ،قرار گرفته .بنای امامزاده
ب ه صورت برجی بلند و چند وجهی شامل رواق و حرم چهارگوش
و گنبد ساقهدار مد ّور است که پایینتر از گنبد مد ّور بام سفالپوش
امامزاده است .در داخل صحن صندوق چوبی نفیسی به ارتفاع یک
متر و طول  3متر و عرض  ۵/۱متر دیده میشود که در ضلعهای
منبتکاری زیبایی به چشم می خورد و روی این صندوق
کناری آن ّ
 7سوراخ وجود دارد که مردم نذورات خود را داخل آن ها میاندازند.
گفتنی است در سال  865هجری قمری دو لنگه د ِر نفیس در این
عمارت نصب شده که از نظر زیبایى و د ّقت و مهارتى که در آن به کار
رفته بىنظیر است .بقعة امامزادگان عبداهلل و فضل اهلل(ع) داراى رواق
و حرم چهارگوش و گنبد ساقه دار مد ّور است که از کف حرم حدود
 15متر ارتفاع دارد .همچنین یک مسجد الحاقى همانند دیواره در
کنار آن قرارگرفته که جزء آثار تاریخى به ثبت رسیده است .در سال
 879هجری قمری صندوقی چوبى به طول  ، 5/2عرض  5/1و ارتفاع
 5/1متر به دست استاد حاجى عبداهلل ساخته شده و روى مرقد
نصب شده است .شایان ذکر است زیر بناى این بقعه چشمة آبى به
صورت قنات که وقف شده مىگذرد .در سال  900هجری قمری
الدین ،یکى از حاکمان وقت
سید رضى ّ
مرحوم فضل اهلل قاضى فرزند ّ
متعددى را وقف بقعه کرده.
منطقه ،امالک ّ
در این امامزاده مقبرة برادران امام رضا(ع) به نامهای ابراهیم و محمد
هم قرار داشته که درهای آن از چوب کاج بوده و با آیات قرآن به
صورت زیبایی کندهکاری شده بوده ،ولی در حال حاضر اثری از آن
نیست .در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که قبرستان
امامزاده آرامگاه  141تن از شهداى جنگ تحمیلى و بسیارى از علما،
عرفا ،متدیّنین و معتمدین است.

37

باماهمراهشویدودرشبکهجهانیاینترنتباسرعتپروازکنید

همه و همه يک جا در کافينت قصر
اوليـن ارائهدهنده سـرعت  60مگا بایت براي شـبکه جهانـي اينترنت در بين هتلهاي مشـهد
ارائه خدمات 24ساعته اينترنت
پرينت سياه و سفيد و رنگي ،اسکن ،فتوکپي و تهيه سيدي
تلفن راه دور اينترنتي اطالعات و غيره
اينترنت و ايرلس براي تمام اتاقها و
فضاهاي عمومي هتل
خدمات کرايه لپ تاپ ،تی وی گیم ،پلی استیشن و ایکس باکس با مهیج ترین بازی های رایانه ای
شهربازی برای فرزندان زیر  7سال کلیه میهمانان هتل به صورت  24ساعته
سالن بیلیارد اختصاصی و رایگان برای کلیه میهمانان هتل به صورت  24ساعته
مشـهد ـ خيابـان امـام رضـا (ع) ـ هتـل بيـن المللـي قــصر
تلفن / 051 - 38090 :داخلی  / 8 - 340همراه 0915 617 6003 :
w w w . h o t e l g h a s r . c o m
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احمد نوری

انواع نوشــيدنيهاي سرد و گرم
انواع عرقيات ســنتي
انواع بستنيها و کاراملها و غذاهاي سبک
روم ســرويس رايــگان و  24ســاعته در اين تريا ارائــه ميگردد.
ســرويس خدمــات توســط خانمهــا و آقايــان بــا لبــاس محلي
ارائــه ســرويس  Welcome Drinkدر ابتــداي ورود ميهمانان هتل
به همراه ارائه يک عکس يادگاري رايگان براي هر اتاق از گروه
هتلهاي بينالمللي قصر
مشـهد ـ خيابـان امـام رضـا (ع) ـ هتـل بيـن المللـي قــصر
تلفــن / 051 - 380 90 :داخلی / 8 - 400 :همراه0915 617 6002 :
w w w . h o t e l g h a s r . c o m
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ارائـه خدمت و سرويس به کليــه همشهريان و
زائران بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) با مجهزترين
اتومبيل ها به صورت شـبانه روزی با نرخ مصوب
مشـهد ـ خيابـان امـام رضـا (ع) ـ نــبش خيابـان عنــصری 2
تلفن 0 5 1 - 38 53 3 3 4 0 :و 0 5 1 - 38 59 9 7 8 0
همـراه0915 617 6009 :
w w w . h o t e l g h a s r . c o m
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صد سالم ،صد علیک ،صاحبخونه ،سالم علیک
فرشته شایان

مقدمه ...............................................................................................
ّ
بـرای مـا مشـهدی ها اگر اسـتان گلسـتان و جنـگل و دریایـش ا ّولین
مقصـد گردشـگری کودکی مـان نباشـد ،قطعاً یکـی از ا ّولین هـا بوده
اسـت .هنوز ده سـالی از تقسـیم اسـتان مازندران و ظهور گلسـتان به
مرکزیّـت شـهر گـرگان نمی گـذرد و از این رو گلسـتان اسـتان جوانی
محسـوب می شود.
روسـتاهای در هم فرو رفته؛ شهرهای آشـنا ..............................
اگـر چـه غالـب شـهرهای کنونـی ایـن اسـتان از بـزرگ شـدن
روسـتاها بـه وجـود آمـده انـد و بـه نوعـی «روسـتا شـهر» محسـوب
مـی شـوند ،ا ّمـا منطقـة گـرگان پیشـینه ای چنـد هـزار سـاله دارد.
روسـتاهای اسـتان گاه آن قـدر بـه هـم نزدیکنـد که بـا عبـور از جا ّده
متوجـه پایـان یکـی و آغـاز ورودتـان بـه دیگـری نمـی شـوید .ایـن
ّ
روسـتاها بیشـتر در راسـتای رودهـا و جـا ّده هـا به شـکل طولـی و در
کوهسـتان بـه صـورت پلّکانی شـکل گرفته انـد .برای ما سـاکنان گرم
و خشـک نشـین ،اقلیم سرسـبز و جغرافیای ّ
جذاب و دیدنی گلسـتان
باعـث شـده تـا تقریباً همة سـفرهای مـا به این اسـتان ،زمینی باشـد.
مهـم گلسـتان را همگـی از حفظیـم؛ آزادشـهر،
از ایـن رو شـهرهای
ّ
گـرگان ،گنبـدکاووس ،بنـدر ترکـن ،علـی آبـاد کتـول ،مینـو دشـت،
آق قلا ،کردکـوی ،بنـدر گـز و گالیکـش معـروف تریـن شـهرهای
گلسـتان هسـتند .در مجمـوع ایـن اسـتان دارای  26شـهر 27 ،بخش
و  60دهسـتان اسـت .در یـک تقسـیم بندی سـاده شـاید بتـوان تمام
فارسـی زبانـان ،ترک ها و سیسـتانی ها را شـیعه و ترکمن هـا ،ق ّزاق و
بلـوچ را اهل تسـ ّنن دانسـت.

گل گلستان .....................................................................................
اقوام ِ
جمعیـت ایـن اسـتان در سـال  90بیش از یـک میلیون و هفتصـد هزار نفر
ّ
بـوده کـه حـدود  51درصـد از آن هـا شـهر نشـین هسـتند .اقوام گلسـتان
شـامل ترکمنـی ،فارسـی زبان سیسـتانی و بومی ،تـرک ،بلـوچ ،مازندارنی و
ق ّزاق اسـت .مازندارانی ها عموماً در روسـتاهای نیمة غربی اسـتان سـاکنند؛
آذری هـا در گنبـدکاووس زندگـی مـی کنند؛ قـ ّزاق ها در گرگان و فارسـی
زبـان هـای بومـی و سیسـتانی اکثـرا ً در مرکـز و جنوب این اسـتان سـکنی
گزیـده انـد .ا ّمـا ترکمن ها در بخش های شـرقی ،مرکزی و شـمالی اسـتان
زندگـی مـی کننـد .عشـایر ایـن اسـتان تابسـتان را بـه ارتفاعـات خراسـان
شـمالی مـی رونـد و زمسـتان هـا در دشـت هـای گلسـتان بـه دامپـروری
مشغولند.
از «فیس» تا «ندی بدی»! ........................................................................
امـروزه اکثـر مـردم گلسـتان به زبان فارسـی سـخن مـی گویند .بخشـی از
اسـتان کتولـی صحبـت مـی کنند از جملـه مردم علـی آباد کتـول .طبیعی
اسـت کـه در بخش غربی اسـتان ،یعنی شـهرهای کردکوی و بنـدر گز زبان
رایـج ،مازندرانـی باشـد .ا ّمـا گنبـدی هـا و بنـدر ترکمنـی ها ترکی سـخن
می گویند .با چند اصطالح شیرین گلستانی آشنا شوید:
تکبر
فیسّ :
َدله :شکم پرست
ا َ ِری :بله
مار :نامادری
ندی بدی :ندید بدید
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آداب و رسوم
نوروز خوانی ......................................................................................
از آداب شـیرین مردم گلسـتان نوروزخوانی اسـت که از ابتدای اسـفند
قبـل از فـرا رسـیدن عید ،نـو بهار را نویـد می دهـد .نوروزخانان محلّی
کـه غالباً دو نفر هسـتند با چوب دسـتی و کوله پشـتی بـه د ِر خانه ها
رفتـه و ضمن خواندن اشـعاری در وصف بهار و نـوروز از مردم مژدگانی
مـی گیرنـد .مردم کـه ورود نوروزخانـان را به فال نیک گرفتـه اند ،دور
آن هـا حلقـه زده و بسـته بـه تـوان مالی خـود انعامی مثل قنـد ،برنج،
لبـاس ،روسـری و وجـه نقد به آن هـا می دهند.
نمونه ای از اشعار نوروزخانان:
«صد سالم ،صد علیک
صاحبخانه ،سالم علیک
آمده تنه خدم ،با ع ّزت و حرمت
فردا روز قیامت ،خدا بده رحمت»
چهارشنبه سوری
گلستانی ها در آخرین چهارشنبة سال مانند دیگر مردم کشورمان با
روشن کردن آتش و پریدن از روی آن این شب را جشن می گیرند.
آن ها خرید کوزة نو را موجب بیشتر شدن برکت در سال نو دانسته و
کوزه های آب نمک را از پشت بام انداخته و می شکنند .دختران گلستانی
با همراه داشتن یک آینه در کوچه ها راه رفته و سخن ا ّولین فردی را
که از کنارشان عبور می کند ،در برآورده شدن آرزوهای خود تعبیر
می کنند .ا ّما پسرها در این شب با سر کردن چادر و همراه داشتن یک
کاسة فلزی و قاشق ،سر و صدا به پا کرده و به در خانه ها رفته و خوردنی
می خواهند .مردم به قاشق زنان ،شیرینی ،شکالت و قند می دهند.
آق قوین .............................................................................................
سن
گوسفند سفید یا آق قویون جشن تولّد مردان ترکمنی است که به ّ
 63سالگی رسیده باشند .آن ها به پاس بزرگداشت  63سال زندگی
محمد(ص) این تولّد را جشن می گیرند .مردان ریش
پیامبر ،حضرت ّ
سفید ترکمن رسیدن به این سن را با پخت غذای محلّی چکدرمه میان
دوستان و آشنایان و فامیل خود جشن می گیرند .این مراسم بسته به
تهیة یک آبگوشت مختصر یا با قربانی
وضع مالی متولّد(!) می تواند با ّ
مفصل برگزار
کردن یک یا چند ّبرة سفید و تقسیم آن بین مدعوین ّ
شود .برگزاری مسابقة کشتی و اسب سواری نیز از حواشی این جشن
است .جوایز این مسابقات پول نقد ،پارچه یا پیراهن است.

نـرم بلاغ .................................................................................................
یکـی از آداب پسـندیدة مـردم گـرگان باز کـردن روزه در ماه رمضـان با آب
داغ اسـت کـه بـه آن نرم بلاغ گفته می شـود؛ زیرا معتقدنـد آب گرم معدة
خشـک و حنجـره را بـرای خـوردن غذا آمـاده می کند.
افطـار  50سـالگی ...................................................................................
سـن
در میـان کتـول هـای گلسـتان رسـم اسـت هر کـه در مـاه رمضان به ّ
پنجـاه سـالگی برسـد ،افطاری مـی دهد.
رقـص خنجـر ..........................................................................................
ا ّمـا شـاید منحصـر به فردترین رسـم گلسـتانی هـا رقص خنجر بـا حرکات
مته ّورانـة جوانـان ترکمـن بـا لباس های سـ ّنتی باشـد که دسـت در گردن
هـم حلقـه زده و یکـی از آن هـا کـه شمشـیردار اسـت در میان حلقـه قرار
مـی گیـرد و ذکـر خوانـی انجام می شـود .ایـن رقص هیجان انگیـز آن قدر
شـدت التهاب غش کنـد یا بیفتد!
ادامـه مـی یابـد تا یکـی از رقصنده هـا از ّ
در ایـن لحظـه شمشـیردار در گوشـش غزلیاتی مـی خواند تا به هـوش آید.
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قنـادیقصـــــر
قنادی هتل بین المللی قصر به صورت شـبانه روزی
با متنوعترین کیک هـای روز و شیرینی هـا حتی در
خدمت بیماران دیابتی و یا دارای رژیم خاص می باشد.
انــواع ســـفارش کیـــک تـــولد ،نامـــزدی و
عروسـی و مراســـم خاص پذیرفتــــه می شود.
تلفـن / 051 - 38090 :همـراه / 09154785003 :داخلـی8 - 555 :
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ســـالن آرايـش قصـــــر
با اطــمينان ،زيبــايي خــود را
به دست هنرمندان ايراني بسپاريد
رنگ ،مش ،های الیت ،فـر ،صافی مو ،کوپ های فانتزی (لیرها)،
براشـینگ ،میـک آپ خلیجـی ،عربــی ،خطـی ،اروپــایی،
(گریم الیت) ،حجیم کردن مو با مو های طبیعی ،بافت مکزیکی
و خدمات ناخن
مشهـد ـ خیابــان امـام رضـا (ع) ـ هتـل بین الملـلی قصـر
تلفن مستقیم  / 051 - 3851 7588 :همراه 0915 4784005 :
w w w . h o t e l g h a s r . c o m
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باغ فین ،سمفونی آب و سایه ها
محسن اکبرزاده ،دکتری معماری اسالمی

اگر قصد دیدن باغ فین را داشتید هرگز با خودرو تا ورودی باغ نروید .تقریباً از محدودة هتل امیرکبیر پیاده
شوید و مسیر را پیاده طی کنید؛ زیرا بر خالف تص ّور عمومی ،باغ بسیار پیش تر از عمارت سر در ،از خود
خیابان شروع می شود .با ردیف دوست داشتنی درختان و جویی که در حاشیه جریان دارد .اگر کمی هم اهل
بازیگوشی و جست و جو باشید می توانید از مسیر اصلی خارج شوید و از بافت محلّی سمت راست خیابان خود
را به باغ برسانید؛ بافتی چند صدساله و بکر که با بگیر و جویی که در آن جریان دارد و ردیف درختان چنار،
خلوت شگفت انگیزی دارد .اگر در این فضا غلبه بیشتر با رنگ کاهگلی دیوارهاست ،هرچه به باغ نزدیک تر
می شوید فضا سبزتر می شود .همان طور که در خود باغ این سبزی جای خود را با فیروزه ای جوی ها و در
آخر الجوردی حوض ها عوض می کند.
ناصرالدینشاه در سال  ۱۸۵۲میالدی
مهم تاریخی را فراموش کنیم که باغ فین جایی است که
ّ
اگر این نقطة ّ
توجه کرد که سابقه و قدمت باغ فین
نکته
این
به
توان
می
رسانده،
قتل
به
آن
در
را
امیرکبیر
صدراعظم خود
ّ
احتماالً به دورة صفویه بازمیگردد .وسعت باغ بالغ بر  ۲۳هزار متر مربّع و شامل یک حیاط مرکزی است که به
وسیلة دیوار ،بارو و برجهای استوانه ای شکل محصور شدهاست .در مقایسه با بسیاری از باغهای ایرانی مشابه،
توجهی مشروب میشود.
باغ فین با آب قابل ّ
برخی منابع تاریخی قدمت این باغ را به دوران سلطنت آلبویه میرسانند .به استناد این منابع ،زلزلة مهیب
سال  ۱۵۷۳میالدی باعث تخریب کلّی باغ شد .بقایای باغی در چند صد متری باغ فین(باغ نو) موجود است
که به باغ کهنه معروف است .باغ کهنه در دورة ایلخانان مغول بیشترین گسترش را پیدا کرده است .به هرحال
الدین
طراح باغ را غیاث ّ
ساختمان باغ فین فعلی به دوران شاه ّ
عباس ا ّول نسبت داده شده و میراث فرهنگی ایران ّ
معرفی میکنند.
بهایی
شیخ
را
باغ
اح
طر
دانشگاهی
منابع
جمشید کاشانی میداند .با این وجود
ّ
ّ
عباس دوم نیز ادامه یافت و به اوج رسید .بناهای
کار ساخت و توسعة عمرانی باغ در دورة شاه صفی و شاه ّ
حمامها محصول این دوره بودهاند .همچنین شاه سلیمان صفوی
سردر ورودی ،کوشک صفوی و یکی از ّ
ص ّفهای پیرامون چشمة فین بنا نمود که احتماالً موجب تغییر نام چشمة فین به چشمة سلیمانیه بودهاست.
این چشمه معموالً به روی مردم بسته است ،ولی اگر مانند راقم این سطور سماجت کنید و پیگیری ،شاید
بتوانید از آن دیدن کنید .فضایی عجیب که نمونه اش را کمتر در معماری ایران دیده ام و شاید از این نظر که

آب در میانة حیاط با وسعت زیاد جاری
است و با س ّکوهایی مشرف بر آن امکان
تماشایش وجود دارد بتوان آن را با
عمارت مسحور کننده مدرسة چهارباغ
صفوی قیاس نمود .تعداد ماهی ها در
این مظهر چشمه بسیار بیش از حوضهای
خود باغ فین است.
از اواخر دورة صفویه تا دورة زندیه و
همزمان با حملة افغان و لشکرکشیهای
توجهی به باغ نشدهاست .در
نادر شاهّ ،
دورة کریمخان زند و همزمان با وقوع
چند زلزلة پیاپی ،باغ و ابنیة موجود
در آن مورد مر ّمت قرار گرفت و بنای
خلوت کریمخانی به آن افزوده گشت که
امیرکبیر فقید در ایّام اقامت در باغ در
آن سکنی می گزید که به سبب حیاط
کوچک و عمارت مختصری که در آن
قرار دارد فضایی بسیار دنج و خوشایند
است .در دورة سلطنت فتحعلیشاه
قاجار ،بخشهایی زیادی به ابنیة باغ
افزوده شد .تقریباً مابقی ابنیة موجود در
باغ ،همگی محصول این دوران است .ولی
با مرگ فتحعلیشاه ،کار رسیدگی به باغ
و درختان آن رها شد و حتّی بخشهایی
از باغ از میان رفت .با ثبت ملّی این اثر در
توجه به آن
هفتاد سال پیش ،رسیدگی و ّ
اهمیت بیشتری یافت .در دورة پهلوی،
ّ
بنای موزة ملّی کاشان بر خرابههای
الدوله و همچنین بنایی در
خلوت نظام ّ
حمامها ساخته شد
و
کتابخانه
حد فاصل
ّ
ّ
و سایر ابنیه نیز مورد مر ّمت قرار گرفت.
توجهی در چند سال
سوء مدیریت و بی ّ
اخیر ،موجب خسارات جبران ناپذیری به
باغ شدهاست.
در سال  ۱۹۳۵و همزمان با ثبت ملّی
این اثر ،ابتدا استخر مرکزی باغ مورد
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مر ّمت قرار گرفت .در سال  ۱۳۳۶بنای
الدوله که به طور
موسوم به خلوت نظام ّ
ً
کامل تخریب شده بود ،مجددا بنا شد
و به موزة ملّی اختصاص یافت .مر ّمت
سایر عناصر معماری از جمله کوشکها
در سال  ۱۹۷۹آغاز شد .در سال ۱۳۸۷
تهیة پروندة
ادامة ساماندهی کف فرشّ ،
طرح آسیب شناسی و درمان پوشش
سبز گیاهی باغ فین ،ساماندهی مجاری
آب خروجی حوضها و جویهای داخل
باغ ،مر ّمت د ِر چوبی عمارت ،آواربرداری
و بامسازی کوشک صفوی و ساماندهی
راه آبهای آن به انضمام آواربرداری و
بام سازی ضلع غربی و همچنین نصب
دوربینهای مداربستة باغ انجام شد.
باغ فین و مجموعه بناهای آن در تاریخ
 ۱۵آذر  ۱۳۱۴با شماره ثبت ۲۳۸
بهعنوان یکی از آثار ملّی ایران به ثبت
رسیدهاست .کار ثبت جهانی این اثر که
از سال  ۲۰۰۷میالدی آغاز شده بود،
چندین سال به طول انجامید و سرانجام
در زمستان  ،۱۳۸۹مرحلة ا ّول ثبت این
اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو به
انجام رسید .به دنبال تشکیل پروندة ثبت
جهانی این اثر در سال  ۱۳۸۹یونسکو
دستور اعمال تغییراتی در سنگفرش
و پیادهروهای باغ صادر کرد که این
تغییرات انجام شدهاست.
تماشای باغ ا ّما بیش از این عددها و
مشخصات به ما می آموزد .وجود عناصر
ّ
آب و درخت که عناصری پویا هستند
در کنار ابنیه که عناصر ثابت معماری
هستند ،هویّتی زنده به این اثر فرهنگی
و تاریخی بخشیدهاست .باغ فین یکی
از مهم ترین باغهای ایرانی است که
همچنان زنده و پابرجاست .همچنین این

معرفی میکند.
باغ به خوبی روش ایجاد منظر فرهنگی را ّ
طراحی باغ فین ،آب اساسی ترین عنصر بودهاست .آب در باغ فین به صورتهای راکد(در استخر مقابل
در ّ
کوشک و حوض خانة صفوی) ،روان (در جویها) ،فورانی (ف ّواره ها) و جوششی (ظهور آب از حفرههای منظم
کف حوض در حوض جوش و حوض خانة صفوی و شترگلوی فتحعلی شاه) حضور دارد .هریک از اشکال
گوناگون آب در این باغ ،مفهومی خاص را تداعی میکند .آب فراوان و جریان آن در جویهایی با کاشی
فیروزهای ،در محیطی که آب واقعاً کمیاب است و درختانی با سایة گسترده در تضادی بزرگ با کویر خشک
و طبیعتی نامهربان است که در پشت دیوارهای باغ گستردهاست .باکی از این نداشته باشید که کنار جوی ها
بنشینید ،کفش و جوراب ها را در بیاورید و پا در خنکای آب چشمه بگذارید .وقتی سردی به مویرگ پاها غلبه
کند ،تماشای حجم سبز درختان باغ می تواند آرامش را تا انتهای وجود شما استیال بخشد.
آب جاری در جویها ،استخرها و حوضهای باغ از چشمة سلیمانیه تأمین میشود .آب این چشمه ابتدا در
استخری در پشت باغ جمع میشود .اختالف ارتفاع این استخر نسبت به سطح جویها ،ایجاد ف ّوارههایی را
امکانپذیر کردهاست که به روش ثقلی آب را به باال پرتاب میکنند.آب حوض اصلی از دوازده چشمة داخل آن
میجوشد که به آن حوض جوش گفته میشود .از آن به بعد ،آب در جویهایی با کاشیهای فیروزهای جریان
مییابد .رنگی که با رنگ خاکی صحراهای اطراف در تضاد است.
توجه به قدمت این
مهم ترین گیاهان باغ فین ،شامل  ۵۷۹اصله درخت سرو و  ۱۱اصله درخت چنار است .با ّ
طراحی باغ نقش کالبدی داشته و کاشت
درختان ،به نظر میرسد که درخت سایه گستر و همیشه سبز سرو در ّ
کیفیت بصری صورت گرفتهاست .به نظر
معدود درختان خزان دار چنار موجود در باغ ،فقط به منظور افزایش ّ
ادبیات فارسی به عنوان نماد زیبایی انسان در این انتخاب بیتأثیر نبودهاست.
میرسد که کاربرد درخت سرو در ّ
اغلب درختان باغ ،بین  ۱۰۰تا  ۴۷۰سال سن دارند .طی پانزده سال گذشته و به خصوص بعد از سال
 ،۱۳۸۶مجموعهای از عوامل موجب بروز فاجعة خشکی و بیماری درختان شد .عواملی همچون مهار فیزیکی
غیراصولی ،دخالت غیر کارشناسانه ،سرمازدگی شدید ،عبور سیم و کابل برق و لولهگذاریهای تأسیساتی ،ایجاد
پیادهروهای آهکی و سیمانی و محصور کردن درختان با آن ،آبیاری نادرست و غیراصولی ،آفت شپشک ،نادیده
حداقل
گرفتن دستور غذایی درختان ،مشکالت مدیریتی و نادیده گرفتن نظرات کارشناسان موجب گردید تا ّ
 ۱۱۲درخت تاریخی به طور کامل خشک شوند و تعداد زیادی هم بین  ۳۰تا  ۵۰درصد آسیب ببینند .مسئوالن
میراث فرهنگی پایان یافتن «عمر مفید» درختان را دلیل خشک شدن آنها میدانند.
اهمیت ویژهای داشتهاست .به تدریج و با دخالت شاهان ،از این تقارن کاسته
طراحی ا ّولیة باغ ،حفظ تقارن ّ
در ّ
شدهاست .این خروج از تقارن هم در محورهای تر ّدد در باغ و هم در ابنیة اضافه شده پس از دورة صفویه به
چشم میخورد.
حمام کوچک و عمارت سردر سایر ابنیة دورة صفوی را تشکیل میدهند.
در مرکز باغ ،کوشک صفوی قرار داردّ .
کوشک قاجاری با نقّاشیهای زیبای سقفی و دیواری نیز در انتهای باغ و خارج از محور تقارن باغ واقع است.
حمام سلطنتی ،موزة ملّی ،خلوت کریمخانی و اتاق شاهنشین ابنیهای هستند که پس از دوران صفویه به ابنیة
ّ
باغ افزوده شدهاند .ولی چندان در بند شمایل و شکل ابنیه نباشید .معماری ایرانی در این جا هوشمندانه خود
را عقب کشیده است تا فضا دیده شود .در فضاها قرار بگیرید و چشم اندازهای متن ّوع را تماشا کنید .نحوة
اهمیت تر از نقّاشی ها و ظرایفی است که به چشم
قرارگیری عمارت ها و کادربندی های بصری آن ها بسیار پر ّ
می آید .تمام باغ را جستجو کنید و سعی کنید مسیر نرفته ای باقی نگذارید .هر کدام از مسیرها ،چشم انداز و
حال و هوای خودش را دارد مانند راه های رسیدن به خدا.

ایـرانگردی

مردم شناسی
ماهنامــــه خبــــری علمــــی فرهنـــگی اجتمـــاعی
شامره  114 ، 113و  / 115بهمن  ،اسفند 95و فروردین 96
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فقط مخصوص ميهمانان مقيم هتل
با نرخ ويژه قصر مجهز به تاکسی متر
انجام عمليات ترانسفر برگشت از هتل به فرودگاه يا راه آهن
تــور بازارهــای خريـــد مشـهد
تــور رسـتوران هـای ويژه مشـهد
با مجهزترين اتومبيل های تشريفاتی و رانندگان جوان و تحصيل کرده
تاکسی سرويس هتل بين المللی قصر به صورت  24ساعته با اتومبيل
های مجهز به تاکسی متر جهت ارائه خدمات به شما عزيزان آماده است.
مشـهد ـ خيابـان امـام رضـا (ع) ـ هتـل بيـن المللـي قــصر
تلفــن / 051 - 38 59 23 26 :همـراه0915 617 6008 :
w w w . h o t e l g h a s r . c o m

گردشگری

سینما سیر
ماهنامــــه خبــــری علمــــی فرهنـــگی اجتمـــاعی
شامره  117 ، 116و  / 118اردیبهشت  ،خرداد و تیر 96
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اتومبیل فرسودة صنعت توریسم!

نگاهی به فیلم «خسته نباشید»؛ ساختة افشین هاشمی و محسن قرایی
علی جعفری

* خسته نباشید
سید رضا میرکریمی
تهیه کنندهّ :
ّ
محمدرضایی راد
میرکریمی،
رضا
د
سی
فیلمنامه:
نویسندة
ّ
ّ
کارگردان :محسن قرایی ،افشین هاشمی
بازیگـران :جلال فاطمی ،حسـام محمودی فریـد ،غوغا
بیات ،فـرزاد باقری
خالصةداسـتان :زوجـی جهانگـرد ،درگیـر اختالفاتـی با
یکدیگرنـد .آنهـا در میانة سـفر خود در ایـران (کرمان)
مؤسسـة جهانگـردی طـرف قراردادشـان به مشـکل
بـا ّ
برمیخورنـد و درگیـر یـک ماجـرای تـازه میشـوند....

1ـ«خسـته نباشـید» از منظر یک فیلـم ا ّول که دو کارگردان جوان پشـت
آن ایسـتادهاند ،فیلمـی قابـل قبـول و حتّـی بیشـتر از آن ،قابـل تحسـین
اسـت؛ فیلمی که داسـتان سـادهاش را به خوبی روایت میکند و فیلمنامة
هوشـمندانهاش را در یک تلفیق مناسـب با کارگردانی مناسـب ،پیش روی
مخاطـب میگذارد.
روایـت همراهـی یـک زوج خارجی(که یکی از آنها ،رگ و ریشـهای ایرانی
دارد ،ا ّمـا سـالها از ایـران دور بـوده) بـا دو جـوان کرمانـی کـه تصمیـم
گرفتهانـد ایـن زوج را بـه دیـدن کلوت(یکـی از مناطـق متفـاوت کویـری
کرمـان) ببرنـد ،تصویـری تـازه و در عیـن حـال ّ
جـذاب از ایرانـی و خلـق
و خـوی او ارائـه میدهـد کـه نمیتـوان ارزشهـای سـینمایی آن را هـم
ندیـده گرفت.
معرفی
فیلم به
ِ
سـادگی دلچسـبی وارد داسـتانش میشـود و آدمهایش را ّ
میکنـد و در نهایـت ،آنها را راهی سـفری میکند که حاصلش ،شـناخت
بیشـتر آدمهـا از یکدیگـر اسـت و بازگشـتی مهربانانـه اسـت به یـادآوری
چیزهایـی که داشـته و از دسـت دادهاند.
تصویربـرداری خـوب ،بازیهـای روان بازیگـران غیرحرفهای(بـه جـز بازی
نـه چنـدان ّ
جـذاب غوغا بیات) ،فیلمنامة قوی و دیالوگ نویسـی سـاده ،ا ّما
هوشـمندانه ،بخشـی از نقـاط ق ّوت «خسـته نباشـید» اسـت کـه این فیلم
را جـزء معـدود فیلمهـای غافلگیرانـة سـال  92قـرار میدهـد؛ فیلمـی که
ذهنیتی نـه چنـدان مثبت بـه دیـدن آن بروید،
اگـر چـه ممکن اسـت بـا
ّ
ا ّمـا مطمئ ّنـاً همچون بسـیاری از تماشـاگرانی که فیلم را در سـینما با آنان
دیـدم ،پـس از پایـان فیلم ،برای آن دسـت خواهید زد و احسـاس خواهید
کـرد کـه از نـود دقیقـه وقتـی که بـرای دیـدن این فیلـم صـرف کردهاید،
ناراضـی نیسـتید .ممکن اسـت این یادداشـت ،کمـی برای شـما نامتعارف
حد معمول شـیفتة
باشـد و احسـاس کنیـد که نویسـنده ،کمـی بیـش از ّ
ایـن فیلـم شـده و بیشـتر از معمـول از آن تعریـف میکند! البتّـه حق هم
با شماسـت .نویسـنده کمی بیشـتر از همیشـه از این فیلم تعریف میکند
و ایـن اتّفـاق را معلـول آن میدانـد کـه تیرگـی و تلخـی فیلمهـای ایـن
چنـد سـال اخیـر ،ذهـن همـه را آنچنـان آشـفته کـرده کـه دیـدن یک
فیلـم شـیرین و دوسـت داشـتنی در میـان ایـن همـه فیلمهـای نـا امید،
همچـون درخشـش یـک فانـوس در تاریکی به نظر میرسـد کـه باید قدر
آن را دانسـت .سـینمای ایـران ،همانقـدر که نیازمند فیلمهایـی گاه تلخ و
نـا امید(ا ّمـا واقع بینانه) از این سـرزمین اسـت ،نیازمنـد فیلمهایی امیدوار
و انـرژی بخش نیز هسـت که «خسـته نباشـید» ،یکی از معـدود فیلمهای
خوب و قابل تقدیر این عرصه اسـت« .خسـته نباشـید» جزء آن دسـته از
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فیلمهایـی اسـت که میتـوان با آرامـش وجدان ،دیدنـش را به
همـه آنهـا کـه از شـما آدرس یک فیلـم خوب را میپرسـند،
سـفارش کـرد و مطمئـن بـود کـه پـس از دیدنـش ،بـه شـما
طعنـه نخواهند زد!
2ـ «خسـته نباشـید» یـک فیلـم سفارشـی اسـت؛ جـزء آن
دسـته از فیلمهایـی کـه معموالً سـاخته میشـوند تـا یک نهاد
مؤسسـه یـا شـرکت در واضحتریـن شـکل ،خـود را تبلیـغ
یـا ّ
کنـد ،ا ّمـا هوشـمندی این فیلم و سـفارش دهندة آن(سـازمان
میـراث فرهنگـی اسـتان کرمان) آن اسـت که اجـازه میدهند
تـا داسـتان فیلم ،فـارغ از وجـه تبلیغاتی مورد نظـر ،خودش را
روایـت کنـد و البتّـه از دل همیـن آزادی فیلمنامـه و موضـوع
اسـت کـه وجـه زیبـای داسـتان امـکان بـروز مییابـد .زیبایی
لوکیشـن و داسـتان زندگـی آدمهـای گوناگـون کـه در ایـن
لوکیشـن تعریـف میشـود و تحـ ّول مییابـد ،بیشـتر از آنچـه
کـه بایـد ،تأثیرگـذار اسـت و این ،یکـی از نقاط قـ ّوت این فیلم
سفارشـی اسـت که فـارغ از نگاه سـفارش دهنده و از مسـیری
درسـت و تـازه ،بـه همـان نتایـج مطلوبـی کـه بایـد ،دسـت
مییابـد و اثرگـذار میشـود.
3ـ ا ّما دیدن «خسـته نباشـید» ،بهانهای بـرای طرح موضوعات
بسـیاری اسـت .نخسـت آنکـه میتوانـد تلنگـری باشـد بـه
مؤسسـات بسـیاری کـه تبلیـغ را فقـط
سـازمانها و نهادهـا و ّ
در سـادهترین و دم دسـتترین شـکل ممکـن دوسـت دارند(و
شـاید میشناسـند!) و از کارکـرد شـیوههای گوناگـون تبلیـغ
غافلنـد .شـیوهای کـه در ایـن فیلـم ،بـه نحـو درسـتی بـه کار
گرفتـه میشـود تـا بیننده ،پـس از پایـان فیلم دریابـد که باید
نـگاه دوبـارهای بـه آدمهـا و محیـط پیرامونـش بینـدازد .دوم
آنکـه ایـن فیلم جـای خالـی بسـیاری از موضوعـات اینچنینی
در عرصـة توریسـم در سـینمای ایـران را بـه یـاد مـیآورد
و ایـن سـؤال را در ذهـن ایجـاد میکنـد کـه چـرا سـینمای
ایـران ،ایـن پتانسـیل قـوی و قدرتمنـد در عرصـة موضوعـات
گردشـگری ایـران را تـا به حال نادیده گرفته اسـت .سـوم آنکه
کنـکاش فیلمسـازان در چنیـن موضوعاتـی ،میتوانـد کمی از
زهـر موضوعـات تلـخ اجتماعـی این چند سـال اخیـر را بگیرد
و تصویـری تـازه از جریـان فرامـوش شـده و موضوعـات دیـده
نشـدة سـینمای ایـران ارایـه کند.
4ـ ایـران را بـه واسـطة طیـف گسـتردة آب و هـوا و اقلیمهای
گوناگـون« ،جهانـی در یـک مـرز» مینامنـد؛ یـک سـوی این
سـرزمین ،گرم اسـت و سـوی دیگر سـرد؛ جایی تابستان است
و جایـی دیگـر پاییـز! طیفـی وسـیع و گسـترده از فرهنگها و
آداب و رسـوم گوناگـون در ایـن مرز گرد آمدهانـد که نمونة آن

در کمتـر جایـی از دنیـا به چشـم میخورد؛ یک کشـور با پتانسـیل باال در
متأسـفانه ،هیچگاه نتوانسـته حتّی
عرصـة جذب گردشـگر و توریسـت که ّ
از بخشـی از ایـن پتانسـیلش را نیـز درسـت و هوشـمندانه اسـتفاده کنـد.
جاذبههـای بسـیار ایـن سـرزمین بـرای جـذب مسـافران دیگـر کشـورها،
آنقـدر باالسـت کـه میتـوان بـه اسـتناد ایـن داشـتهها ،برنامـهای بلنـد
مـدت بـرای رهایـی از اقتصـاد نفتـی چیـد و بـه صنعـت گردشـگری بـه
ّ
متأسـفانه
ا
م
ا
کـرد،
فکر
سـرزمین
این
اصلی
درآمـد
منابـع
از
یکـی
عنـوان
ّ
ّ
عوامـل بسـیاری دسـت بـه دسـت هـم دادهاند تـا این اتّفـاق نیفتـد .تأثیر
شـرایط سیاسـی ـ اقتصـادی و بـه خصـوص تحریمهـای چنـد سـال اخیر
بـر صنعـت گردشـگری ایـران ،از دسـت رفتـن وجهـة فرهنگـی ایـران در
عرصههـای جهانـی و سیاسـی شـدن چهرة آن در دهة گذشـته ،از دسـت
رفتـن ارزش پـول ملّی و باال رفتن ارزش پول دیگر کشـورها ،سیاسـتهای

گردشگری
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غلـط و نادرسـت مسـئوالن عرصـة گردشـگری و میـراث فرهنگـی
و بـی ثبـات بـودن مدیریـت نهادهـای مرتبـط بـا این حـوزه ،عدم
مدیریـت درسـت بـر منابـع به دسـت آمـده از گردشـگری و صرف
آن در محلّـی غیـر از موضوعـات مرتبط ،عدم پشـتیبانی مسـئوالن
از طرحهـای مرتبـط بـا گردشـگری ،صدور مجـ ّوز تخریـب و تغییر
کاربری بسـیاری از فضاهای فرهنگی قدیمی ثبت شـده در لیسـت
آثـار ملّـی ،عـدم حفاظـت درسـت از داشـتهها و میراثهـای ملّـی
همچـون تخـت جمشـید و انبوهـی دیگـر از مسـایل و مشـکالت
پیـش روی ایـن عرصـه ،باعث گردیـده تا صنعت گردشـگری ایران،
همچون بسـیاری دیگـر از داشـتههای ملّیاش ،دسـتخوش تاراج و
فراموشـی و کم لطفی قرار گیرد و در شـرایطی که دیگر کشـورهای
ّ
محـل درآمدهای گردشـگری خود ،بودجـة مملکت خود را
دنیـا ،از
تأمیـن میکننـد ،ایـران در مقیاس جهانـی ،پایینتریـن رتبة ورود
گردشـگر و طبعـاً ،پایینتریـن درآمـد از ایـن عرصه را داراسـت.
ً
کاملا هوشـمندانه از چنبـرة سیاسـت و اقتصاد
«خسـته نباشـید»
امـروز ایـران کـه بـر همة اکـران آن سـایه انداخته ،عبـور میکند و

بـه اجتمـاع میپـردازد؛ بـه آدمهایـی که اگـر بتوانند این سـرزمین
موقعیـت درسـت آن ببیننـد ،مطمئ ّناً عاشـق آن خواهند شـد
را در
ّ
و دوسـتش خواهند داشـت.
در «خسـته نباشـید» ،یـک اتومبیـل استیشـن قدیمـی و زهـوار
دررفتـه وجـود دارد که در همان اوایل مسـیر سـفر ،پنچر میشـود
و مسـافرانش را آوارة کویـر میکنـد .صنعـت گردشـگری در ایران،
دقیقـاً مصداق همین اتومبیل اسـت! وسـیلهای کـه میتواند محلّی
بـرای درآمـد سـاکنان این سـرزمین باشـد ،ا ّما بـه دالیل بسـیار ،از
جملـه فرسـودگی آن و از رده خارج بودنش ،طاقت کشـیدن چنین
بـاری را نـدارد .اگـر چه مسـافران فیلـم با پایـان خوشـبینانة فیلم
همـراه میشـوند و رنـج سـفر بـا ایـن اتومبیـل فرسـوده را بـه یک
خاطـرة خـوش و گـردش در کویـر بـدل میکننـد ،ا ّمـا ایـن نـگاه
خوشـبینانه در صنعـت توریسـم نمیتواند به یک نتیجة خوشـایند
منتهـی شـود .در واقعیـت بیرونـی ،بایـد سـازوکار مناسـبی بـرای
صنعـت گردشـگری تعریف شـود ،زیرسـاختهای آن فراهم شـده،
امکانات مناسـب حضور گردشـگر به وجود آمده و مسـیری درسـت
بـرای حرکـت اتومبیـل ایـن صنعـت تعریـف شـود .اتّفاقـی که در
سـالهای اخیـر نیفتـاده و اگـر عزمـی قاطـع بـرای ایجـاد آن بـه
وجـود نیایـد ،همین اندک زمینههای گردشـگری سـرزمینی به نام
ایـران هـم ،در البهالی چـرخ دندههای بـزرگ سیاسـت و اقتصاد و
مسـایل مربـوط بـه ایـن دو عرصـه ،خرد خواهد شـد.
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مورد عجیب خطای انسانی!

جاده ای است؟
چه کسی مسئول آمار باالی تصادفات در سفرهای ّ
ش .سرافراز

«خطـای انسـانی ایرانیهـا بیشـتر اسـت» .ایـن نتیج ه از
کنـار هـم گذاشـتن دو خبـر زیـر به دسـت آمده اسـت:
1ـ طبـق آمـار و ّ
اطالعاتـي كـه سـازمان پزشـكي قانوني
كشـور اعلام كـرده ،ا ّوليـن عامـل مـرگ و ميـر غيـر
طبيعـي در ايـران ،تصادفـات جـا ّدهاي اسـت .در صورتي
كـه در دنيـا ،تلفـات جـا ّدهاي رتبـة نهـم را دارد.
2ـ طبـق اعلام مسـئوالن ،خطاهـای انسـانی همچـون
سـرعت بـاال ،خسـتگی ،خـواب آلودگـی و ...مهمتریـن
عامـل تصادفـات سـفرهای جـا ّده ای اسـت.
بـا کنـار هـم گذاشـتن ایـن دو خبـر میتوانیـم نتیجـه
بگیریـم مـا ایرانیهـا بیشـتر از مـردم دیگـر کشـورها در
طـول سـفرهای جـاده ای خـود دچـار خطـای انسـانی
میشـویم .از قضـا مـا هـم بـا ایـن نظـر مسـئوالن
موافـق هسـتیم و میـزان خطاهـای انسـانی را در ایـران
بـاال میدانیـم ،ا ّمـا در تعریـف دامنـة خطاهـای انسـانی
کمـی بـا مسـئوالن اختلاف نظـر داریـم .بـه عقیـدة مـا
کیفیـت بـه
از خودروسـازانی کـه خودروهایـی فاقـد
ّ
بـازار عرضـه میکننـد تـا مهندسـانی کـه جا ّدههایـی
غیراسـتاندارد میسـازند و سیاسـتمدارانی کـه بعضـاً
تصمیمـات اشـتباهی در زمینـه هـای راه و ترافیک اتّخاذ
م هسـتند.
مـی کننـد ،همـه در ایـن آمـار سـهی 
مگـر میشـود  27هـزار نفـر در طـول یـک سـال بـر اثر
تصـادف جان خـود را از دسـت بدهنـد و مهمترین عامل
آن خـواب آلودگـی باشـد؟ اگـر چنیـن باشـد بایـد ایـن
خـواب آلودگـی را بیشـتر معطوف به مسـئوالنی دانسـت
کـه علی رغم آمـار باالی تصادفـات جـا ّدهای ،کماکان در
خـواب غفلـت بـه سـر میبرنـد و هر سـال به سـادگی از
مقابـل ایـن اعـدادی که هـر رقمش بـه ارزش جـان یک
انسـان اسـت ،میگذرند.
چند لحظهای که یک عمر میشود!
تصـادف تنهـا در چند ثانیـه رخ میدهد ،ا ّمـا همین چند
ثانیـه میتوانـد یـک عمـر زندگـی افـراد را تحـت تأثیـر

قـرار دهـد .فرزندانـی که در یـک لحظه پدر و مـادر خود
را از دسـت داده انـد و مادرانـی کـه در یـک لحظـه ثمرة
زندگیشـان پـر کشـیده ،بـه خوبـی میتواننـد قـدر این
لحظـه را دریابنـد .آمارهـا حاکـی از آن اسـت کـه علاوه
بـر فـوت  2نفر در هر سـاعت از شـبانهروز بـر اثر تصادف
در جا ّدههـای کشـور ،خانوادههـای ایـن افـراد نیـز بـا
مشـکالت عدیـدهای روبرو میشـوند .بیماریهـای روحی
و روانـی ،مشـکالت اقتصادی ،آسـیبهای اجتماعی و ...از
جملـه مشـکالتی اسـت کـه گریبـان خانوادههـای حادثه
دیـده را میگیـرد.

53

با آگاهی برانیم
البتّـه نمیتـوان تمـام تقصیرهـا را هـم گـردن مسـئوالن
انداخـت ،بلکـه گاهـی خـود مـا هم مسـئول هسـتیم؛ ما
وضعیـت راههـا و خودروهـا آگاه هسـتیم و بـا این
کـه از
ّ
وجـود بـاز هم با سـرعت میرانیم؛ خسـته و خـواب آلوده
پشـت فرمـان مینشـینیم و بـا جـان خـود و عزیزانمـان
بـازی میکنیـم .الزم اسـت مـا هـم در این وانفسـا کمی
مراعـات کنیـم .از همیـن رو در ادامـه توصیههایـی برای
سـپری کـردن سـفری امن ارائه مـی کنیم کـه امیدواریم
حدی راهگشـا باشـد:
تا ّ
ارتباط گرما با تصادفات
در فصل تابستان به دلیل تعطیلی مدارس میزان سفرها
اوج میگیرد ،ا ّما باید د ّقت کرد که گرما با وقوع تصادف
ارتباط دارد .وقتی هوا گرم میشود خواب آلودگی در
رانندگان بیشتر خواهد شد که همین امر باعث تصادف
و کاهش توانایی در کنترل خودرو میشود .بنابراین اگر
فصل تابستان را برای سفر انتخاب میکنید ،حتماً بعد از
دو ساعت رانندگی ،زمانی را به استراحت اختصاص دهید.

روشن نکردن کولر بیشتر ضرر دارد
تص ّور نادرستی که هنوز هم در برخی از رانندگان وجود
دارد این است که روشن کردن کولر موجب باال رفتن
هزینة سوخت میشود .در صورتی که پایین دادن
پنجرهها میزان سوخت بیشتری مصرف میکند .خاموش
بودن کولر موجب ورود باد گرم به داخل خودرو و در
نتیجه از دست رفتن بیشتر آب بدن میشود .بنابراین
توصیه میشود رانندگان در صورت خاموش بودن کولر،
در فواصل نیم ساعته یک لیوان آب بنوشند تا مایعات
دفعی بر اثر هوای گرم جبران شود.
عینکهای آفتابی ارزان ،ولی پر ضرر!
متأسفانه بعضی از رانندگان هنگام خرید عینکهای
ّ
آفتابی به فاکتورهای دیگری غیر از استاندارد بودن آن
توجه میکنند که همین میتواند یکی از علل تصادفات
ّ
باشد .تحقیقات نشان داده استفاده از عینکهای تقلّبی
ارزان قیمت که هیچ گونه استانداری ندارند ،در خستگی
چشم راننده تأثیرگذار است.
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خـود را به دسـتان متخصصـان ما بسـپاريد و
آرامش و سلامتی کامل را تجربـــه کنيـــد.
بـرای اولين بـار در ايـران  :فيش اسـپا (دکتر ماهی) /ماساژ سنگ
داغ  /ماساژ شير و عسل  /ماساژ کمپرس گياهی  /ماساژ سر و صورت
 /ماساژ سوئدی  /ماساژ تايلندی  /ماساژ بامبو  /ماساژ کامل پا
مشـهد ـ خيابـان امـام رضـا(ع) ـ هتـل بيـن المللـي قــصر
تلفـــن  / 051 - 380 90 :همـــراه 0915 101 5956 :
بانـوان داخلـی 8 - 393 :و آقايـان داخلـی8 - 394 :
w w w . h o t e l g h a s r . c o m
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اسپای روزانه :در این بخش خدماتی مانند ماساژ ،مراقبت از پوست صورت
و خدمات بدن نظیر اسکراب یا رپینگ دریافت می نمایید.
اسـپای سلامتی :در ایـن اسـپا علاوه بـر ماسـاژ وعـده هـای غذایـی
متنـوع و کالس هـای آموزشـی دریافـت مـی داریـد.
اسپای هتلی :ماساژ همراه با غذای انتخابی خودتان
اسپای درمانی :اعمال درمانی ـ زیبایی در کنار خدمات سنتی اسپا و ماساژ
شامل بوتاکس ،لیزر ،تتوی آرایشی ،رفع موهای زاید با لیزر ،میکرودرم ،رفع
چین و چروک پوست ،الیه برداری تخصص پوست و درمان های کالژن ساز
جکـوزی آرام بخـش و بار ایرانی  ،حمام ترکی  ،سـونای خشـک،
اتـاق ارومـا  ،سـونای بخـار  ،اسـتخر ویـژه کـودکان  ،غـار نمک
داخلی  8 - 744 :و  / 8 - 745تلفن  / 38533344 :همراه 0915 478 4003 :

گردشگری

سفر به روایت چهره
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آرزویـم سفـر به کربـال و
سی ّ
دالشهدا(ع) است
زیارت ّ

گفتگوی منتشـر نشـده با زنـده یاد حسـن جوهرچی
ملیحه پژمان

خبر به سرعت در رسانه ها
منتشر شد؛ بازیگر با اخالق
سینما و تلویزیون درگذشت.
بازیگری که سال های عمرش
را دور از حواشی دامن گیر
بسیاری از هنرمندان طی
کرده بود و همه او را با نقش
«محمد» در« سریال در پناه
ّ
تو» می شناختند  .زنده یاد
حسن جوهرچی درست دو
هفته پیش از درگذشتش
میهمان ما بود و از حال و هوای سفر با هم گفتیم و او از آرزوی دیرینه اش ،یعنی سفر به کربال و زیارت
امام حسین(ع) گفت .این هنرمند فقید متولّد سال  47بود و بازی در سینما را از سال  67آغاز کرد.
تحمل عارضة کبـدی و عفونت
حسـن جوهرچـی سـاعت  5بامـداد روز جمعـه  ۱۵بهمن ۱۳۹۵پـس از ّ
سـن  ۴۸سـالگی درگذشـت .ضمن طلـب غفران بـرای این
ریـوی و کلیـوی بـه علّـت ایسـت قلبـی در ّ
سیدالشّ ـهدا(ع) محشـور شـود.
هنرمنـد فقیـد ،دعـا مـی کنیم در سـفر زیبای اخروی با ّ
* آقای جوهرچی! وقتی صحبت از سفر می شود خیلی ها به موقع ّیت و شرایط سفر فکر می کنند
عده ای هم به لوکس بودن آن؛ شما موقع سفر به چه چیزی فکر می کنید؟
و ّ

مـن در هنـگام سـفر فقـط بـه کسـب آرامش روحی فکـر می کنـم و معموالً برای سـفر از قبـل برنامه
ً
مثلا چه برنامـه ای را در سـفر دنبال کنم تا بیشـترین حجم آرامش نصیبم شـود.
ریـزی مـی کنـم که
* یعنی فرقی ندارد که به کجا سفر می کنید؟

البتّه نه آن طور که اص ً
ال تفاوتی نداشته باشد؛ چون سفرها با هم متفاوت هستند ،ولی سعی می کنم با
همة این تفاوت ها به کسب آرامش فکر کنم.
* منظورتان از اینکه می گویید سفرها با هم تفاوت دارند ،سفرهای داخلی و خارجی است؟

منظورم نوع سـفر اسـت؛ مث ً
کاری ,برخی سـفرها تفریحی و برخی سـفرها هم زیارتی
ال برخی سـفرها 
روحیات خاص خـود را می طلبد.
هسـتند .بنابرایـن هر کـدام
ّ
* از سفرهای زیارتی یاد کردید؛ تا به حال کدام سفر زیارتی نصیبتان شده است؟

چـه سـؤال جالبـی! واقعـاً سـفرهای زیارتـی نصیـب انسـان می شـود و هیچ نیرویـی جز دعـوت خدا و
امامـان معصـوم(ع) انسـان را راهـی ایـن سـفرها نمی کند .مـن تا به حال چندیـن مرتبه به زیـارت امام
هشـتم(ع) آمـده ام و تجربـه هـای خوبـی هـم از ایـن سـفرها برایم مانده اسـت که مـی توانـم از آن ها

بـه عنـوان بهترین سـفرهای عمرم یاد کنـم .ا ّما
یـک آرزوی دیگـر هـم برای سـفر زیارتـی دارم.
دوسـت دارم در فرصتـی خـوب بـه کربلا سـفر
کنـم و بـرای زیـارت امـام حسـین(ع) مشـتاق
هستم .
* از سـفر به مشـهد یاد کردید؛ این سفرها در
چه شـرایطی برای شـما رقم خورد؟

برخـی از سـفرهایم با برنامه ریـزی قبلی خودم
برای زیارت انجام شـد و برخـی هم برنامة کاری
بـود که البتّـه توفیق زیارت حضـرت رضا(ع) هم
نصیبم شد.
* خانواده شما هم اهل سفر هستند؟

بله و آن ها هم مشهد را دوست دارند و از
سفرهایمان به این شهر به خوبی یاد می کنند.
* بـه نظـر شـما سـفرکردن چـه تأثیـری در
روح ّیـة مـا مـی گـذارد؟

سـفر فرصتی اسـت که انسـان روح و ذهنش را
از همـة اتّفاقات ریز و درشـتی کـه برایش افتاده
و احیاناً شـاید ناراحتی هایی هـم بر دلش مانده،
خالـی کند .سـفر فرصتی بـرای دیـدن و تجربه
کردن اسـت و اگر بخواهیم بیشـترین حـظ را از
سـفر ببریـم باید بـرای خودمان و همسـفرانمان
لحظـات شـادی را ایجـاد کنیم تـا از این فرصت
بیشـترین ّ
لذت و بهـره را ببریم.
* زیباتریـن خاطـره ای که از مشـهد در ذهن
شـما ثبت شـده است؟

دارم و زیباترین خاطرة
مشهد را خیلی دوست 
این سال های عمرم لحظات دلنشینی است که
در حرم امام رضا(ع) تجربه کرده ام .ا ّما خاطرات
دیگری هم از این شهر در ذهن دارم و آن هم
مهربانی همیشگی مردم این شهر است؛ به
خصوص اینکه همیشه به یاد نیازمندان و ایتام
هستند و دست بخشنده ای دارند .به نظرم این
محبت
روحیة مردم مشهد الگو گرفته از رأفت و ّ
ّ
بی انتهای امام هشتماست .خوش به حالتان که
در جوار آقا زندگی می کنید.
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فلک را سقف بشکافيم و طرحی نو در اندازيم
این بار نیز در کنار شماییم تا فرش قرمز خدمت را به پهنای احترام به میهمانان گستردهتر کنیم و بگوییم
برای جلب رضایت خاطرتان ،هر روز و هر سال با طرحی نو خدمت گذارتان هستیم.
در طرح جدید اشتراک اعتباری ،ارزش گذاری به میهمان مشترک اولویتی است که ما را بر آن داشت تا
دامنه خدمات رسانی را گسترش داده و با شناسایی مشترکین با سابقه و خاص و نیز جلب میهمانان جدید،
واژه اشتراک را معنایی تازه بخشیم که در خور شأن و منزلت قصریان باشد.
در این طرح برای هر سطح حداقل هایی در نظر گرفته شده که با بررسی سوابق میهمانان قدیمی احراز آن
میسر و درجه بندی صورت میپذیرد .بدیهی است میهمانان جدید نیز تابع شرایط مذکور بوده و توجه به
سوابق ایشان مدنظر باشگاه مشترکان اعتباری خواهد بود.
گفتنی است سوابق مشترکان فعلی هتل نیز توسط باشگاه بررسی و افرادی که حایز این شرایط باشند ،پرونده
جدید اشتراکی برایشان تشکیل و کارت جدید به نشانی اعالمی ایشان ارسال می گردد.
عضو کلوپ مشترکان اعتباری قصر شوید و از مزایای فوق العاده آن لذت ببرید.
عضویت در این باشگاه رایگان بوده و جهت دریافت کارت اشتراک خود می بایست با دفتر باشگاه تماس
حاصل فرمایید.
1ـ مشترکین سطوح نقره ای
1ـ1ـ  10درصد تخفیف از کل هزینه های اقامت
2ـ1ـ ارسال مرتب روزنامه های محلی و سراسری ( 2عنوان) به اتاق در طول اقامت
3ـ1ـ صبحانه ،ناهار ،شام به صورت بوفه و کام ً
ال رایگان تا پایان سال 96
2ـ مشترکین سطوح طالیی
1ـ2ـ  15درصد تخفیف از کل هزینه های اقامت
2ـ2ـ عدم محاسبه نرخ آب معدنی در مینی بار
3ـ2ـ تقدیم پکیج وی آی پی (میوه ،گل و شیرینی) در بدو ورود به اتاق
4ـ2ـ اعطاء اعتبار کارت اشتراک به منسوبین درجه اول
5ـ2ـ استفاده از اینترنت رایگان در طول اقامت
6ـ2ـ استفاده از  15درصد تخفیف در نرخ آگهی های تجاری نشریه قصرنامه
7ـ2ـ صبحانه ،ناهار ،شام به صورت بوفه و کام ً
ال رایگان تا پایان سال 96
3ـ مشترکین سطح الماس
1ـ3ـ  20درصد تخفیف از کل هزینه ها
2ـ3ـ استفاده از  25درصد تخفیف در نرخ آگهی های تجاری نشریه قصرنامه
3ـ3ـ صبحانه ،ناهار ،شام به صورت بوفه و کام ً
ال رایگان تا پایان سال 96

جهت اشـــتراک در باشــگاه ميهـمانان قصــر
می توانيـد با شمــاره های ذيـل تمـاس بگیرید:
0915 478 3005 / 051 - 38528285
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ترانسفر استقبال رایگان
ارائه خدمات حمل و نقل و پذیرایی ويژه و حمل
اثاثیه کلیـه میهمانـان هتل بیـن المللی قصر
بـه طور رایـگان از پای پلکان پـرواز تا د ِر هتل
مشـهد ـ خيابـان امـام رضـا (ع) ـ هتـل بيـن المللـي قــصر
تلفن / 051 - 33 400 601 :همراه 0915 617 4003 :و 0915 617 4002
w w w . h o t e l g h a s r . c o m
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با افتخار به اسـتحضار می رسـانیم هتل بین المللی قصر با چهار دهه فعالیت در زمینه گردشـگری
ضمن کسـب افتخارات متعدد در سـطح ملـی و بین المللی و با اسـتفاده از تجارب گذشـته و ارائه
خدمـات شایسـته ،دغدغه فکری مدیران و مسـئولین شـرکت ها و سـازمان هـا در خصوص تهیه
و ارائـه هدایـا به مناسـبت هـای مختلف و اشـخاص و عزیزان مورد نظـر خود را برطرف سـاخته و
سـعی نموده تـا تصمیم گیری را آسـان تر نماید کـه ذی ً
ال توضیحـات آن تقدیم حضـور می گردد:
حواله اقامت بدون پرداخت وجه ،هدیه ارزنده و مناسب برای شخصیت های مختلف
این حواله ها بیش از ده سال است که از طرف مدیران به عنوان هدیه در شرکت ها و سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد
و استقبال از آن به دلیل سهولت در نحوه تهیه و شرایط استفاده آن می باشد زیرا با هر میزان بودجه ای که مدیران
محترم برای این منظور اختصاص دهند هتل بین المللی قصر  20درصد باالتر از آن مبلغ حواله اقامت صادر و تقدیم
می نماید که بر اساس آن استفاده کنندگان می توانند اتاق مورد نیاز را به سلیقه خود از  26دفتر اختصاصی رزرواسیون
قصر انتخاب و بدون پرداخت وجه اقامت نمایند .نمونه ای از این حواله ها را در همین صفحه مشاهده می کنید:

مدیریت محتــرم:

با افتخار و با کمال احترام از حضرتعالی دعوت می نماییم از هتل بین المللی قصر مشهد بازدید نمایید .به پاس ابراز لطفی که میفرمایید تسهیالت ویژه
هتل بین المللی قصر تقدیم حضور میگردد و حضرتعالی می توانید در صورت تمایل به اقامت ،با ارایه کارت تقدیمی و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال،
اقامتی معادل دوازده میلیون ریال را به انتخاب و سلیقه خود داشته باشید.
تقاضا دارد توجه فرمایید جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی ،امضاء و نقش مهر آن شرکت محترم ذیل کارت الزامی می باشد.
مهر و امضاء شرکت:

مهر و امضاء
امور بازرگانی هتل بین المللی قصر
این کارت با مــهر و امضاء هــا تا پایان سال  1394دارای اعتبار می باشــد.

کارت تخفیف استثنایی مخصوص مدیران
با اجرای طرح کارت اشتراک باشگاه مشترکین قصر و ارائه سه نوع کارت اشتراک ،به عنوان یک بدعت نو تنها یک نوبت
در سال و با تعداد بسیار محدود کارت تخفیف مخصوص مدیران صادر می گردد لذا افتخار آن را داریم با تقدیم یک
برگ از این کارت ها به میهمانان گرانقدرمان ،دعوت نماییم از جدیدترین امکانات اقامتی ما دیدن نموده و در صورت
تمایل به اقامت از تخفیفات ویژه این کارت استفاده فرمایند .نمونه این کارت را در همین صفحه مشاهده می کنید:
تاریخ صدور:

حـــواله اقامت بـــدون پرداخت وجـــه

تاریخ اعتبار:

این حواله جهت اقامت تا مبلغ
و به خانم /آقای /شرکت

تکمیـل این قسمت توسط مسئول هتـل الزامی است

بدون پرداخت وجه در هتل بین المللی قصر معتبر است

از طرف

تقدیم می گردد.

تخصص ................................. :تلفن ................................. :تاریخ مراجعه ................................. :مبلغ هزینه.................................... :

در صورت اقامت باالتر از مبلغ فوق ما به التفاوت توسط میهمان در هتل پرداخت خواهد گردید( .کلیه تخفیف ها در این حواله منظور گردیده است)

طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده هنگام اقامت  8درصد از دارنده حواله اخذ خواهد گردید.
استفاده از سایر تسهیالت فقط برای اقامت مازاد بر مبلغ حواله امکان پذیر است.
ما به التفاوت ریالی این حواله از طرف هتل قابل پرداخت نیست.
مهر و امضاء هتل بین المللی قصر

حـــواله اقامت بـــدون پرداخت وجـــه
نام .................................... :نام خانوادگی .................................... :شغل .................................... :شماره ریجستر.................................... :

مهر و امضاء معرفی کننده

آدرس ............................................................................................................................................. :مبلغ حواله.................................... :
بدون هولوگرام
فاقد اعتبار است

ریال

کدپستی ................................ :مبلغ پرداختی .................................... :ریال Email: ................................................................................
مهر و امضا ء مسئول هتل

امضا ء میهمان

این حواله بدون هــولوگرام فاقد اعتبار می باشــد.

هتل بین المللی قصر همواره با کادری مجرب در بخش رزرو و ارایه خدمات در پی کسب رضایت مندی هر چه بیشتر
میهمانان خود بوده و ضمن استقبال از قدوم مبارک میهمانان گرامی آمادگی خود را در ارایه سرویس و خدمات
شایسته به مجموعه های مدیریتی کشور عزیزمان ایران اعم از تقدیم حواله های اقامت بدون پرداخت وجه
و اقامت  VIPبرای کارکنان شرکت های معتبر اعالم می دارد.

مرکز رزرواسـیون  24سـاعته قصر051 - 38007 :

www.hotelghasr.com

برگزاری کالس شـیرینی پزی (آیسـینگ)
در سـالن همایـش هتـل بین المللـی قصر
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کفشــدوزک خوشــحال
پوره سیب زمینی ـ گوجه فرنگی ـ کنجد ـ نعناع ـ روغن زیتون به دلخواه
Pancakes
پنکيــک
یونانی با عسل و یا انگلیسی با مربای آلبالو
Beans Snack
اســنک غــات
ذرت ـ نخود سبز ـ لوبیا و قارچ و پنیر پارمزان
Kids Pasta
پاســتا مخصــوص کــودکان
Happy Ladybug

ماکارونی یا پنه پاستا با پنیر پارمزان ذرت و سس قرمز
پيتزا ستاره ای برای کودکان
Kids Star Piza
سوسیس و قارچ با پنیر پارمزان
Pinach Lasagne
الزانيــا اســفناج
اسفناج با قارچ و پنیر مخلوط پارمزان
Mini roast beef burger
رست بيف برگر کوچولو
گوشـت خرد شـده خالـص ـ گوجه فرنگـی ـ جعفری و سـس جزیره
مورد عالقه مامانا
Mams Favorite
برش های باریک رست بیف ـ سینه مرغ ـ پوره سیب زمینی و ذرت شیرین
تلفن/ 051- 38530431 :داخلی 24ساعته/ 8- 540:همراه09156176001:
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تحلیلی بر فیلم «ماهی ها عاشق می شوند» ،محصول 1383
احمد نوری

افتــخارات قصـــر

جایـزه چشم المــاس
دستیابی به کیفیت برتر
و برنامـــه اعتـــباری
 / TQCSبرلین 2004 /

بیست و نهمین جایـزه
بیـنالمـــللی صنعت
توریســـم هتـــلداری و
رستوران  /اسپانیا 2004 /

کـــــاپ طالیـــــی
اروپـــــا  /کیفــیت و
پرستیـــژ اقتصـــادی
پاریـــــــس 2004 /

جایزه فـنآوری بهخاطـر
بهترین کیفیــت و نام
تجــاری و اعتبـــارنامه
 / TQCSلبنـان 2003 /

بیست و هفتمین جایـزه
بیـنالمـــللی صنعت
توریســـم هتـــلداری و
رستوران  /اسپانیا 2002 /

بیسـت و ششـمین جایــزه
بیـنالمــــللی صنعـت
توریســــم هتـــلداری و
رسـتوران  /اسـپانیا 2001 /

سی و ششمین جایـزه
صنعت
بیـنالمـــللی
توریســـم هتـــلداری و
رستوران  /اسپانیا 2011 /

جایـزه چشم المــاس
دستیابی به کیفیت برتر
و برنامـــه اعتـــباری
 / TQCSپاریس 2007 /

جایـزه جهــانی تکامـل
و انقــالب در جــهت
دستیـابی به افقهای نو
پاریـــــس 2006 /

سی و یکمیــن جایـزه
بیـنالمـــللی صنعت
توریســـم هتــلداری و
رستوران  /اسپانیا 2006 /

جایـزه چشم المــاس
دستیابی به کیفیت برتر
و برنامـــه اعتـــباری
 / TQCSپاریس 2006 /

جایزه فـنآوری بهخاطـر
بهتریـن کیفیـــت و نـام
تجــاری و اعتبـــارنامه
 / TQCSپاریس 2005 /

کاپ طالیی کیفیت و
پرستیژ هزاره جدید
لبنـان /
2007

جایزه فـنآوری بهخاطـر
بهترین کیفیــت و نام
تجــاری و اعتبـــارنامه
 / TQCSسویس 2008 /

کــــاپ طالیــــــی
کیفیـــــــــــــت و
خدمـــــــــــــــات

کاپ اولین همایش سراسری
بانوان صنعتگر و بازرگان
ایــران  / 1389 /مرکـز
همایـشهای صداوسـیما

جایزه فـنآوری بهخاطـر
بهترین کیفیــت و نام
تجــاری و اعتبـــارنامه
 / TQCSرم 2008 /

جایزه بیـنالمللی کیفیت
قـرن ERA
سویـس/
2008

کالیفرنیـــــا 2010 /
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باالتریـن استانـدارد کیفیـت در کسب رضایت مشتری = TQCS

نشــان عالــی مدیریــت
نوآورانــه آفیســیر اروپــا
در صنعــت هتلــداری
بروکســــل 2014 /

برگزیده انحصـاری نشان
زرین مدیریت برتر در ارتقا
کیفیت خدمات هتلداری
تهــــــران 1393 /

جايــزه بیـنالمــــللی
بهتـــــرین
روشهـــای کیفیـــت
هلنـــــــد 2012 /

جايــزه بزرگ پنج قاره
به خاطــر کیفیــــت و
ارائه بهتـــرین خدمات
ایـتالیــــــا 2011 /

کـــــاپ طالیـــــی
اروپـــــا  /کیفــیت و
پرستیـــژ اقتصـــادی
برلیـــــــن 2007 /

از ســوی اتحـادیه اروپـا

برگزیـــده انحصــاری
نهمیـــن اجالس سران
و مدیــــران ناپــــک
تهــــــران 1392 /

جايـــــزه طـــــالیی
تعــــــهد بــــــرای
کیــــفیت جـــــهانی
فرانـــــسه 2013 /

برگزیـده دریافـت جایزه
نـــوآوری در مـدیریـت
اجـالس رؤسـای آیتـک
تهــــــران 1392 /

جایـــــزه طالیـــــی
کیفیـــت و برتــری و
برنامه اعتبارنامه TQCS
پاریــــــس 2005 /

جايـــــزه طـــــالیی
تعــــــهد بــــــرای
کیــــفیت جـــــهانی
فرانـــــسه 2012 /

استانــدارد بیـــنالمللی
ایـــزو 2010-10668
تأییـــد ارزش برنــــد
از ســوی اتحـادیه اروپـا

واحد نمونــه گردشــگری کسب رتبه بسـیار خوب از
کشـور به انتخاب سـازمان ایـران هتل آنالین 1396 /
میــراث فرهنگی ،صنـایع
دستی و گردشگری 1394 /

کسب گواهینامه اســتانی
رعایـــــتحقــــــوق
مصـــــرف کنندگان با
نشـــان طالیی 1396 /

واحد نمونه بهداشتی استان
خراسـان رضـوی 1396 /

جايزه بین المللی کیـفیت
هتل و رستوران
اسپانیــا
2015

گواهینامه بیــــنالمللی
خدمـــات باکیـــفیـت
P Q A

کسب تقدیرنامه اسـتانی
در حـــوزه
گردشگری
1396
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خدمات انحصاري و اختصاصي هتل پنج ستاره ممتاز بين المللي قصر مشهد

تحلیلی بر فیلم «ماهی ها عاشق می شوند» ،محصول 1383

تنهـا هتـل ايران که خدمـات صبحانه و ناهار و شـام بـرای مشـترکین آن تا پایان سـال  96کام ً
ال رايگان اسـت و
احمد نوری
هيـچ هزينـه ای بابت آن دريافت نمی شـود

(ايامپيک)

1ـ نزديکترين هتل پنج ستاره مشهد به حرم امام مهرباني ها (پياده  5دقيقه بدون نياز به سرويس حرم مطهر)
2ـ 21درصد تخفيف ويـژه از قيمت اتاق براي رزروهاي اينترنتي.
3ـ 10درصـد تخفيـف ويـژه از قيمـت اتاق براي زوج هاي جواني كه بر اسـاس مسـتندات شناسـنامه اي بيش از يك سـال از تاريخ
ازدواجشان نگذشته باشد.
4ـ از  10تا  20درصد تخفيف ويژه از قيمت اتاق براي ميهماناني که کارت اشتراک هتل را در رنگ ها و سطوح مختلف دريافت نمودند
و جزو مشترکين گروه هتل هاي بين المللي قصر محسوب مي شوند.
 5ـ استفاده از تسهيالت (اقامت بيشتر = پرداخت كمتر) :
الف :سه شب اقامت = یک شب اقامت رايگان (شب سوم) (فقط برای روزهای حضوری یا روزهایی که توسط دفاتر رزرو خود هتل
گرفته شده باشند)  /ب :شش شب اقامت = دو شب اقامت رايگان (شب پنجم و ششم)  /ج :نه شب اقامت = سه شب اقامت رايگان
(شب هفتم ،هشتم و نهم)  /د :چهار شب اقامت = یک شب اقامت رایگان (شب چهارم)
(در اقامت های فولبرد شب رایگان شامل ناهار و شام هم خواهد بود)
 6ـ تهيه بليط هواپيما و تحويل درب اتاق با تخفيف ويژه هتل بين المللي قصر
 7ـ تخفيف ويژه براي تمامي پزشکان  ،پيراپزشکان به ميزان  10درصد از نرخ روز اتاق (به شرط عدم استفاده از ساير آفرها)
 8ـ استفاده از مزاياي حواله پرداخت بدون وجه با  20درصد تخفيف ويژه
 9ـ استفاده از مزاياي کارت تخفيف ويژه مديران با  20درصد تخفيف ويژه
 10ـ صبحانه به صورت بوفه آزاد و رايگان با بيش از  156قلم غذاهاي سرد و گرم ايراني و فرنگي
11ـ ناهار و شام رایگان برای کلیه مشترکین هتل در تمام سطوح در بوفه رستوران مرسده با غذاهای انتخابی هتل
12ـ برای فروش هافبرد و فولبرد ناهار و شام در رستوران مرسده به صورت بوفه با غذاهای انتخابی هتل خواهد بود
13ـ استفاده رایگان از مجموعه آبی و سالن بدنسازی هتل برای تمام میهمانان (به جز ماساژ درمانی)
14ـ پذيرايي بدو ورود يا ولکام درينک توسط ميزبان سنتي هتل
15ـ ترانسفر استقبال به صورت رايگان ميهمانان از فرودگاه و راه آهن با اتومبيل هاي تشريفات هتل به صورت  24ساعته به هتل
16ـ برای اشتراک وي آي پي نیز فقط برای دارندگان کارت اشتراک سطوح طالیی و الماس باشگاه میهمانان قصر با تخفیف های
استثنایی و امکان اقامت بیشتر در روز خروج تا ساعت  16برای کلیه مشترکین باشگاه
 17ـ اينترنت واي فاي رايگان براي کليه مشترکان هتل در طول اقامت
18ـ روزنامه صبحگاهي رايگان براي تمامي اتاق هاي هتل به همراه شاخه گل رز تقديمي به ميهمانان همه روزه
19ـ تور رايگان موزه هاي حرم مطهر حضرت رضــا(ع) براي کليه ميهمانان هتل
20ـ  10درصد تخفیف ویژه از قيمت روز اتاق براي کليه ميهماناني که کارت پرواز از شرکت هواپيمايي ماهان به مقصد مشهد را
داشته باشند و با رزرو قبلی از طریق یکی از دفاتر اختصاصی هتل اتاقشان را رزرو کرده باشند( .به شرط عدم استفاده از ساير آفرها)
21ـ تحويل يک بليط پرواز رايگان برگشت به شهر محل اقامت تان به شرط  4شب اقامت در اتاق دبل يا باالتر و عدم استفاده از ساير
آفرها و تخفيف هاي هتل و انجام عمليات رزرو فقط از طريق دفاتر اختصاصي هتل در تهران و يا دفتر رزرو مشهد يا فرودگاه مشهد
22ـ بیمه مسئولیت مدنی کلیه میهمانان ایرانی و خارجی هتل در طول اقامتشان داخل هتل و بیمه حادثه و درمان
کلیه میهمانان ایرانی و خارجی در تمام سطح شهر مشهد در طول مدت اقامتشان.
“ استفاده از دو یا چند تخفیف هم زمان در هتل بین المللی قصر امکان پذیر نیست”
می توانیـد جهت کسب اطالعات بیشتر از تخفیفات فوق به صورت شبانه روزی با
شــماره  051 - 38007تماس حاصـل فرمایید.

میهمـــان گرامی :شـبكه سراسـري رزرواسـيون قصر با چندیـن مركز اختصاصـي رزرو به شـرح ذيل آمـاده رزرو اتاق د ر
هتـل بينالمللـيقصـر و تمامـی هتلهـاي ايـران و همچنين بسـیاری از هتلهـاي معتبـر دنيا به طـور رايگان ميباشـد.


مشهد ـ خيابان امام رضا(ع) ـ هتلبينالمللي قصرـ دپارتمان رزرو  /تلفن / 051 - 38007 :مدیریت0915 617 4001 :
مشهد ـ فرودگاه بينالملليشهيد هاشمينژاد ـ سالن ورودي پروازهاي داخلي
تلفن 33400082 :و  / 051 - 33400601مدیریت0915 617 4002 :
مشهد ـ فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد ـ سالن پروازهای خارجی  /تلفن / 051 - 33400322 :مدیریت0915 617 4003 :
تهران ـ بلوار ميرداماد ـ برجآرين
تلفن 021 - 22920197 - 8 :و  7و  021 - 22256226دورنويس / 021 - 22256225 :مدیریت0915 617 4005 :
تهران ـ خيابانجردن ـ بلوار گلشهر ـ شماره  / 133تلفن / 021 - 22905860 :مدیریت0915 617 5007 :
تهران ـ میدان تجریش ـ خیابان فناخسرو مجتمع تندیس  /تلفن / 021 - 22905859 :مدیریت0915 617 5008 :
تهران ـ سعادت آباد ـ میدان کاج ـ خیابان سرو شرقی ـ شماره  / 232تلفن / 021 - 88306882 :مدیریت0915 478 4001 :
تهران ـ خيابانكريمخانزند ـ بينخردمند و حسینی
تلفن 021 - 88325475 :و  / 021 - 88306920 - 55دورنويس / 021 - 88325473 :مدیریت0915 617 4006 :
شیراز ـ بلوار معالی آباد ـ کوی خلبانان  /تلفن 37380706 :و  / 071 - 32361478مدیریت0915 617 4007 :
رشت ـ خیابان گلسار ـ بین  102و  / 104تلفن / 013 - 33252306 :مدیریت0915 617 4008 :
کیش ـ شهرک صدف  /مدیریت0915 617 4009 :
کرمانشاه ـ میدان شهرداری  /مدیریت0915 617 5001 :
بجنورد ـ چهارراه مخابرات  /مدیریت0915 617 5002 :
بندرعباس ـ خیابان گلشهر جنوبی  /مدیریت0915 617 5003 :
تبریز ـ خیابان ولی عصر(عج)  /تلفن  / 041-32372468 :مدیریت0915 617 5004 :
ارومیه ـ خیابان امام خمینی(ره)  /تلفن  / 044-32251110 :مدیریت0915 617 5006 :
اهواز ـ خیابان امام خمینی(ره) ـ پالک  / 132تلفن  / 061-33755101 :مدیریت0915 478 4002 :
امارات متحده عربی ـ دبی ـ شرکت قصر الشمس  /صندوق پستی  / 62347 :تلفن / +9714 - 3514166 :مدیریت+97150 598 4745 :
عربستان سعودی ـ ریاض ـ خیابان ملک فهد  /تلفن+96 - 6115102654 :
ایاالت متحده آمریکا ـ لوس آنجلس  /تلفن+1 - 310 - 9822023 :
کانادا ـ تورنتو ـ خیابان ربررو  /تلفن+1 - 64 - 74794200 :
آلمان ـ برمن ـ خیابان هامسبکر  /تلفن +49 - 32222130111 :
فرانسه ـ پاریس ـ خیابان ماروی ـ شماره  / 10تلفن+33 - 980130518 :
انگلستان ـ لندن ـ خیابان آکسفورد  /تلفن+44 - 2034778088 :
مالزی ـ کواالالمپور ـ خیابان برج های دوقلو  /تلفن+60 - 1548403853 :
ژاپن ـ توکیو ـ خیابان تیک تاک  /تلفن+81 - 345793489 :
ترکیه ـ استانبول ـ میدان استقالل /تلفن+90 - 2129327058 :
استرالیا ـ سیدنی ـ خیابان کوئست  /تلفن+61 - 280149833 :
روسیه ـ مسکو ـ خیابان لنین  /تلفن+74 - 992140913 :

رزرواسـیون آنالین / www.hotelghasr.com :پست الکترونیکیinfo@hotelghasr.com :

بــا مــا آنالیــن باشــید
مــا همــه جــا هســتیم!
w w w. g h a s r n a m e h . i r
i n f o @ h o t e l g h a s r. c o m
@hotelghasrmashhad
ghasr_international_hotel
+ 9 8 9 1 5 4 7 8 5 0 0 1
با اسکن کد روبرو ،می توانید نسخه
کامل نرم افزار موبایلی هتل را در تلفن
همراه هوشمند خود نصب نمایید.

