ﻣﻮجﺳﻮاری در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺮﯾﺨﻫﺎ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﻠﻨﺎ ،از ﮐﻨﺎر ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﺮﯾﺨ ﺑﺬرﯾﺪ ،از ﮐﻮﻫ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ
ﮐﻮﯾﺮی ﺑﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺎرش درﯾﺎﯾ ﺷﻔﺎف ﺗﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﻧﺮم ﻣزﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﺟﺎدو ﺷﺪن ﻣﻬﯿﺎﺳﺖ؛ »ﭼﺎﺑﻬﺎر« زﯾﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﻣدرﺧﺸﺪ و آب اﻗﯿﺎﻧﻮس را ﺑﺮای ﻣﻮجﺳﻮاری و ﺷﻨﺎ ﺑﺎ دﻟﻔﯿﻦﻫﺎ ﮔﺮم ﻣﮐﻨﺪ.
ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺧﻨﺗﺮ آب و ﻫﻮای ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﺶ دارد اﻣﺎ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﺎزیﻫﺎ و ورزشﻫﺎی آﺑ آن ﻫﻢ ﻧﻤﺗﻮان ﮔﺬﺷﺖ.
ﻓﺼﻠ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻮجﺳﻮاری اﺳﺖ؛ ﺳﺎﺣﻞ اﻗﯿﺎﻧﻮس در »ﮐﻨﺎرک« ،ﺳﺎﺣﻞ »رﻣﯿﻦ« در
ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺳﺎﺣﻞ »درک« و »ﺑﺮﯾﺲ« در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮان.
اﻣﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺎل و ﺗﻤﺎﺷﺎ ،ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺘﻌﺪدی ﭘﯿﺶرویﺗﺎن ﻗﺮار دارد.
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ زاﻫﺪان
اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﺮ روز ﭘﺮوازﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻤ از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ زاﻫﺪان و ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
از ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﮔﺎن ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﮐﺮﻣﺎن و اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻢ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﭘﺮوازی ﺑﻪ زاﻫﺪان وﺟﻮد دارد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﻪ ﭘﺮواز ﻣﺴﺘﻘﯿﻤ ﻫﻢ از
زاﻫﺪان ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر وﺟﻮد دارد .در ﻣﯿﺎن ﺳﻔﺮﻫﺎی زﻣﯿﻨ ﻫﻢ اﮔﺮ اﺗﻮﺑﻮس را ﺑﺮای ﺳﻔﺮ از ﻣﺒﺪا ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﯾﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎﯾ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺮ روز از ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان ﺑﻪ زاﻫﺪان ﻣروﻧﺪ .ﻗﻄﺎرﻫﺎﯾ ﻫﻢ ﻫﺮ روز از ﺗﻬﺮان ،ﯾﺰد و
ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ زاﻫﺪان ﻣروﻧﺪ و ﺑﺮﻣﮔﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﺷﺨﺼ ﺳﻔﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧ ﺑﻮدن راه ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺷﺐ
اﻗﺎﻣﺖ را در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﺪ و از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻢ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ زاﻫﺪان ﺳﻪ ﻣﺴﯿﺮ را ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ؛
ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺨﺴﺖ :ﺗﻬﺮان‐ ﮐﺎﺷﺎن‐ ﯾﺰد‐ ﻣﻬﺮﯾﺰ‐ رﻓﺴﻨﺠﺎن‐ ﻣﺎﻫﺎن ﮐﺮﻣﺎن‐ ﺑﻢ‐ ﻓﻬﺮج‐ ﻧﺼﺮتآﺑﺎد و زاﻫﺪان
ﻣﺴﯿﺮ دوم :ﺗﻬﺮان‐ ﮐﺎﺷﺎن‐ زواره‐ ﺷﻬﺮاب‐ اﻧﺎرک‐ ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن‐ ﭼﺎه ﻣﻠ ‐ﻓﺮﺧ ‐ﺧﻮر‐ ﻃﺒﺲ‐ ﮐﺮﯾﺖ‐ اﺻﻔﻬ ‐زﻧﻮﻏﺎن‐
ﺧﻮﺳﻒ‐ ﻣﺎژان‐ ﺗﯿﻐﺪر‐ ﺷﻮﺳﻒ‐ اﺳﺪآﺑﺎد‐ ﻧﻬﺒﻨﺪان‐ ﻗﺮﻗﺮوک‐ ﮔﺎوداران و زاﻫﺪان
ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻮم :ﺗﻬﺮان‐ ﻣﺎﻣﺎزﻧﺪ‐ اﯾﻮاﻧ ‐ﮔﺮﻣﺴﺎر‐ ارادان‐ ﺳﺮﺧﻪ‐ ﺳﻤﻨﺎن‐ داﻣﻐﺎن‐ ﺷﺎﻫﺮود‐ ﻣﯿﺎﻣ ‐ﻋﺒﺎسآﺑﺎد‐ داورزن‐ ﺳﺒﺰوار‐
ﺳﺒﻪ‐ ﺑﺮدﺳﻦ‐ ﮔﻨﺎﺑﺎد‐ ﻗﺎﯾﻦ‐ آرﯾﻦ ﺷﻬﺮ‐ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ‐ ﺳﺮﺑﯿﺸﻪ‐ ﻧﻬﺒﻨﺪان‐ ﻗﺮﻗﺮوک‐ ﮔﺎوداران و زاﻫﺪان
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﺧﺎش ﺑﺬرﯾﺪ
ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ زاﻫﺪان ﻫﻢ دو ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻮجﺳﻮاری در ﭘﯿﺶ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺗﺎ »ﺧﺎش« ﻫﻢﻣﺴﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﻌﺪ از آن دو راه ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﯿﺶرو دارﯾﺪ .ﯾ ﻣﺴﯿﺮ از اﺗﻮﺑﺎن اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ‐ ﺧﺎش‐ زاﻫﺪان ﻣﮔﺬرد و ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ،ﻧﯿﺷﻬﺮ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺎرک ﻫﻮﺗﺎن و ﺗﯿﺲ را ﭘﺸﺖﺳﺮ ﻣﮔﺬارد و ﻣﺴﯿﺮ دﯾﺮ از ﺟﺎده ﺧﺎش‐ ﺳﺮاوان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣرود و از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎز،
راﺳ ،ﮔﻮرﮔﯿ و ﺗﯿﺴﻮﭘﺎن ﻋﺒﻮر ﻣﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺸ از ﻣﺴﯿﺮ را ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﺮاﻧﻪ رود ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺮاﻧﯿﺪ و از زﯾﺒﺎﯾﻫﺎی آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮﺳﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺨﺼ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارﯾﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ از زاﻫﺪان ﺑﻪ ﺳﻮی ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻢ اﺗﻮﺑﻮس ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ و
ﻫﻢ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری.

دﯾﺪار ﺑﺎ آﺗﺸﻔﺸﺎن ﺗﻔﺘﺎن و ﮔﻞﻓﺸﺎن در راه ﭼﺎﺑﻬﺎر
در راه ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺷﻌﺮ ﻗﯿﺼﺮ اﻣﯿﻦﭘﻮر ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان اﺳﺖ؛ »ﻣﻮﺟﯿﻢ و وﺻﻞ ﻣﺎ ،از ﺧﻮد ﺑﺮﯾﺪن اﺳﺖ/ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻬﺎﻧﻪای اﺳﺖ،
رﻓﺘﻦ رﺳﯿﺪن اﺳﺖ« .ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻓﺮاواﻧ از ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ و ﻃﺒﯿﻌ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳ و آداب و رﺳﻮم ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﭘﯿﺶرویﺗﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺎن ﻣﻮﻗﺖ در اﻗﺎﻣﺖﮔﺎهﻫﺎی ﺑﻮﻣﺮدی روﺳﺘﺎﻫﺎ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺗﺎ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻨﺠﺎﻧﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮدی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ در ﺧﺎش ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ؛ اﻧﻮاع درﺧﺘﺎن از زردآﻟﻮ و ﺑﺎدام ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻧﻮاع ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺎرﻧﺪﮔﺎن و ﮔﺮﻧﭽﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣروﯾﻨﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺘ ﺑﻧﻈﯿﺮ را ﺑﻪوﺟﻮد ﻣآورﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻃﺒﯿﻌﺖدوﺳﺘ را ﺧﯿﺮه ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾ و ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺧﻮﺷﻤﺰه ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﺎش ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی دﯾﺮی ﻫﻢ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ دارد ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺮی ﺑﻪ ﻗﻠﻪ آﺗﺸﻔﺸﺎﻧ ﺗﻔﺘﺎن
ﺑﺰﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮔﻞﺑﺎزی دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﮔﻞﻓﺸﺎن ﭘﯿﺮﮔﻞ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮﺑ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻏﺎر ﻻدﯾﺰ ،ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻫﻔﺘﺎد ﻣﻼ ،ﭼﺸﻤﻪ آب ﺳﺮد ،ﺗﻤﻨﺪان و ﺳﻨﺎن ﻫﻢ از دﯾﺮ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ
ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﻣﯿﻦ ،اﻧﺎر ،ﭘﺴﺘﻪ و ﺣﻨﺎ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨ و آﯾﯿﻦ
ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻮﻣ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ و ﻃﻌﻢ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﭽﺸﯿﺪ.
اﮔﺮ از ﻣﺴﯿﺮ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ و ﻧﯿﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮوﯾﺪ ﻫﻢ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ از ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻤﭙﻮر دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺮاﻧﻪ
رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﭙﻮر ﺑﺰﻧﯿﺪ .دﯾﺪن ﻗﻠﻌﻪ ﻧﺎﺻﺮی )اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ( و ﻗﻠﻌﻪ ﭼﻬﻞ دﺧﺘﺮ را ﻫﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺨﺸ از ﺗﺎرﯾ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را در دل
ﺧﻮد ﺟﺎی دادهاﻧﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺖ روﺳﺘﺎی ﻧﻮر ﮔﺮﮔﺎن در ﻧﯿﺷﻬﺮ و دﯾﺪن رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﻨ ﻫﻢ از دﯾﺮ ﻟﺬتﻫﺎی ﺳﻔﺮ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺖ .ﻗﻠﻌﻪ
ﻧﯿﺸﻬﺮ ،ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب ﻣﻌﺪﻧ و اﻟﺒﺘﻪ آﺑﺸﺎرﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده را ﺑﺮای ﻃﺒﯿﻌﺖدوﺳﺘﺎن دﻟﭙﺬﯾﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﺮﯾﺨ ،ﺟﻨﻞﻫﺎی ﺣﺮا و ﺗﻼﻗ ﮐﻮﯾﺮ و درﯾﺎ در ﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺑﻪ ﺗﯿﺲ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﯾﺪ زﯾﺒﺎﯾﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ .از ﻗﻠﻌﻪ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﻫﺎ ﺗﺎ ﻏﺎرﻫﺎی ﺑﺎن ﻣﺴﯿﺘ ،ﻣﻮزه ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮔﻞ ﻓﺸﺎنﻫﺎ ﺗﺎ
ﺗﺎﻻب ﺻﻮرﺗ ،ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺮدﺷﺮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺮﯾﺲ و ﮔﻮاﺗﺮ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ روﺳﺘﺎی دﯾﺪﻧ درک ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗ ﮐﻮﯾﺮ و درﯾﺎﺳﺘﺪر ﮐﻨﺎر اﯾﻨﻬﺎ،
ﺑﺎغﻫﺎی ﻣﻮز در زرآﺑﺎد ،ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﺮﯾﺨ و ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری و ﺟﻨﻞﻫﺎی ﺣﺮا ﻫﻤ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻧﺎدﯾﺪه و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﮐﻨﺎر ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﺮﯾﺨ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺘﺮﺳﻮاری و ﻟﺬت از ﺳﺎﺣﻠ ﮐﻪ از ﮐﻮه آﻏﺎز و ﺑﻪ درﯾﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﺷﻮد ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ ﺿﻤﻦ آﻧﻪ
روﺳﺘﺎی درک ﻫﻢ ﺷﻔﺘ ﺧﺎﺻ دارد ﭼﺮاﮐﻪ ﮐﻮﯾﺮ و درﯾﺎ را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن
ﺟﺎدوی ﭼﺎﺑﻬﺎر ،درک و ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ دﯾﺎر دﻟﻔﯿﻦﻫﺎ و ﻣﺮﯾﺨﻫﺎ ﻣﺷﻨﺎﺳﯿﻢ.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻨﻬﺎ ،ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮزه ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺴﺖ ﻗﺮار دارد را ﻫﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﮐﻨﯿﻢ و ﺳﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻗﺪﯾﻢ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻪ از ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎﻣﺰاده و آراﻣﺎه ﻏﻼم رﺳﻮل و زﯾﺎرﺗﺎه ﺷﯿ ﺣﺴﻦ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
اﻣﺎ ﺟﺰ اﯾﻦ دو ﻣﺴﯿﺮ ،اﮔﺮ از راه ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣروﯾﺪ ،ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮔﺎﻧﺪوی ﻣﻌﺮوف اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﯾ ﺗﻤﺴﺎح ﭘﻮزه ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﺑﺎز ،دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﻨﺎرک ﺑﺮﺳﯿﺪ.
ﻣﻮجﺳﻮاری در ﮐﻨﺎر دﻟﻔﯿﻦﻫﺎ
ﺑﺮای دﯾﺪن و ﺣﻀﻮر در ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻮجﺳﻮاری ﺳﻮاﺣﻠ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺣﻞ اﻗﯿﺎﻧﻮس در ﮐﻨﺎرک ،ﺳﺎﺣﻞ رﻣﯿﻦ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺳﺎﺣﻞ درک و ﺑﺮﯾﺲ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮان ﭘﯿﺶروی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻮجﺳﻮاری در اﯾﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻨﯿﺪ؛ رﻗﺺ دﻟﻔﯿﻦﻫﺎ در اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻢ ﺻﺤﻨﻪای ﺣﯿﺮتاﻧﯿﺰ و ﺟﺬاب اﺳﺖ .درﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺎﻫﮔﯿﺮی را در ﮐﻨﺎر ﺳﻮت درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻏﻮاﺻ و ﺟﺖ اﺳ ﻫﻢ ﺑﺨﺸ از ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت درﯾﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﻨﺎرک در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ و در ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻮجﺳﻮاری ﻫﻢ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ از اﯾﻦ ورزش ﻣﺎﻧﻨﺪ »وﯾﻨﺪ ﺳﺮﻓﯿﻨ،«
»ﺳﺮﻓﯿﻨ «و »اﺳﻼﻟﻮم ﺳﺮﻓﯿﻨ «را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ .در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻮجﺳﻮاری و ﻟﺬت از ﮔﺮدﺷﺮی ورزﺷ و اﻟﺒﺘﻪ آبﺑﺎزی،
ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺤﻠ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺟﺸﻨﻮاره اراﺋﻪ ﻣﺷﻮد ،ﻣﻮﺳﯿﻘ ﺑﻮﻣ و ﻣﺤﻠ ﻫﻢ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ و از ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ و ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت
ﻣﺤﻠ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺧﺮﯾﺪ در ﭼﺎﺑﻬﺎر؛ از ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﮔﺮمﺳﯿﺮی ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺎ ﺳﻔﺎلﻫﺎﯾ ﺟﻬﺎﻧ
اﻧﻮاع ﻣﺎﻫ ،ﭼﺎی ،ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮمﺳﯿﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮز ،اﻧﺒﻪ ،ﭼﯿﻮ و زﯾﺘﻮن ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﻮهای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت از آنﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از
زﯾﺘﻮن در ذﻫﻦ دارﯾﺪ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻓﺮاوان اﺳﺖ .ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺮﻣﺎ و اﻧﻮاع ﺷﯿﺮﯾﻨﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﻣﺎ درﺳﺖ
ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻫﻢ از دﯾﺮ ﺳﻮﻏﺎﺗﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
روﺳﺘﺎی ﺑﺮﯾﺲ ﻫﻢ اﺳﻠﻪﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾ دارد ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻓﺮوﺷﺎناش اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﺷﻮد و ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻃﻌﻢ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫ ﮐﭙﻮر،
ﺷﻮر ،ﺷﻮرﯾﺪه ،ﺷﯿﺮ و ...را ﺑﭽﺸﯿﺪ و ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ از ﺳﻮزندوزی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻔﺎل ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ از ﯾ ﺳﻮ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ،ﺷﻬﺮ ﻣﻠ
ﺳﻮزندوزی اﺳﺖ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮزندوزیﻫﺎ از زﯾﻮرآﻻت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺧﺮج ﻣﺎﻧﺘﻮ و ﻟﺒﺎس ﻣﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣرﺳﺪ؛ و از دﯾﺮ ﺳﻮ ﮐﻠﭙﻮرﮔﺎن روﺳﺘﺎی ﺟﻬﺎﻧ ﺳﻔﺎل اﺳﺖ و ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻔﺎلﻫﺎﯾ ﺑﻧﻬﺎﯾﺖ زﯾﺒﺎ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﻫﺎی
ﺧﺎص را در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﻮﻏﺎﺗ ﺟﻬﺎﻧ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﮐﻨﯿﺪ .درﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﺣﺼﯿﺮی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﯾﻦ
ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ را در ﺗﻨﻪ ﺳﺮﺣﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿ ﺷﻬﺮ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﺮﯾﺪ.

اﻣﺎ اﮔﺮ دﻧﺒﺎل ﻟﻮازم ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدﺗﺮی ﻫﻢ ﺑﻮدﯾﺪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺮاغ ﺧﺎﻣﻪدوزی ،ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺣﺼﯿﺮی ﺧﺎص ،آﯾﻨﻪدوزی ،ﺳﻪدوزی ،ﻟﺒﺎسﻫﺎی
ﻣﺤﻠ و ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ درﯾﺎﯾ را در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺮﯾﺪ.
ﺷﻢﮔﺮدی در ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﺗﺒﺎﻫ ﺗﺎ اﻧﺒﺎگ
در ﮐﻨﺎر ﺳﻮﻏﺎﺗ ،از ﺷﻢﮔﺮدی در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﺬرﯾﺪ؛ اﮔﺮ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﯾﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،زﻣﺎن ﺳﻔﺮﺗﺎن ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾ از ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی
ﻏﺬا ﻫﻢزﻣﺎن ﺷﻮد .ﺟﺸﻨﻮاره ﻏﺬای اﻧﺒﺎگ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺼﺮﻗﻨﺪ و ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺒﺎﻫ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن دو ﻣﻮرد از آﻧﻬﺎﺳﺖ» .ﺗﺒﺎﻫﻨ«
ﻏﺬاﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻧﺎزک ﮔﻮﺷﺘ درﺳﺖ ﻣﺷﻮد و در ﻣﺨﻠﻮﻃ از ﭘﻮدر اﻧﺎر ،آب ﻟﯿﻤﻮ و ﻧﻤ ﭘﺮوده ﻏﺮق ﺷﺪه و در آﻓﺘﺎب
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﻠﻮ ﺳﺮو ﻣﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺟﺰ اﯾﻨﻬﺎ ،ﻏﺬاﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﻮرﭼﻪ )ﮐﺒﺎب ﺑﺮه ﺗﻨﻮری( ،آﺑﻮﺷﺖ ﻣﺤﻠ ،ﮐﺸ زرد و ﻏﺬاﻫﺎی درﯾﺎﯾ ﺧﺎص در ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺳﺘﻮرانﻫﺎی
ﻣﺤﻠ و اﻗﺎﻣﺘﺎهﻫﺎی ﺑﻮﻣﺮدی در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .ﻧﺎن ،ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻣﺤﻠ ،ﺻﯿﻔﺟﺎت ﻣﺤﻠ ،ﻣﺎﻫ ﮐﺒﺎﺑ دودی ﮐﻪ در ﺗﻨﻮر ﮐﺒﺎب ﻣﺷﻮد،
اﻧﻮاع ﺧﻮرﺷﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺎ ادوﯾﻪﺟﺎت ﺗﻨﺪ درﺳﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺗﻨﺪی ﻏﺬاﻫﺎی ﻫﻨﺪی ﻣاﻧﺪازﻧﺪ ﻫﻢ از دﯾﺮ ﺧﻮراﮐﻫﺎی
ﻣﺤﺒﻮب ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ .ﻏﺬاﻫﺎی دﯾﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺘﺎ ﻣﺎش ،ﺳﻮﺳﺎپ ،ﭼﻨﺎل ،اﻧﺎر دان )آﺑﻮﺷﺖ اﻧﺎری( ،ﺗﺠ ،ﺣﻠﻮا ﺧﺮﻣﺎﯾ ،ﭘﻠﻮر و
اﻧﻮاع ﭘﻠﻮﻫﺎی ﻣﺤﻠ ﻫﻢ دﯾﺮ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻃﻌﻢ آن را ﺑﭽﺸﯿﺪ.

اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﻮﻣﺮدیﻫﺎ
در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾ از ﻫﺘﻞ ﺗﺎ اﻗﺎﻣﺖﮔﺎه ﺑﻮﻣﺮدی را ﺑﺮای ﺷﺐ ﻣﺎﻧ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻗﺎﻣﺖ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻤﺎن
اﻗﺎﻣﺖﮔﺎهﻫﺎی ﺑﻮﻣﺮدی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻗﺎﻣﺖ در واﺣﺪی ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻮﻣ اراﺋﻪ ﻣدﻫﺪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ آداب و رﺳﻮم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻢ
آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ و از ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺤﻠ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺮای ﻣﻮﺳﯿﻘ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ اﻣﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﺷﻮد و

ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﻮش ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘ زﯾﺒﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ.

