ﭼﺎﺑﻬﺎر  ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺎر

ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﻣﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۳۴و ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۰درﺟﻪ ﺑﻮده و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﯾ از ﺧﻮش آب و ﻫﻮاﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺎدر ﺟﻨﻮﺑ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد ،ﻓﺎﺻﻠﻪ
زﻣﯿﻨ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﺗﻬﺮان ﻧﺰدﯾ ۲۰۰۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و اﮔﺮ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﻢ  ۱۴۵۶ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﻣﮔﺬراﻧﯿﻢ .از ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻃ ﻓﺎﺻﻠﻪ ۱۰۰
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻠﯿ ﮔﻮاﺗﺮ و ﻣﺮز ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣرﺳﯿﻢ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮشﻣﺰهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻫﻫﺎی ﺣﻠﻮا و ﺷﯿﺮ ﺟﻨﻮب را ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮی را ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از آراﻣﺎه ﻏﻼم رﺳﻮﻟ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ  ۴۶۵ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﻣرﺳﺪ و در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﻣﻠ ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻘﺒﺮهای ﺑﺎ دﯾﻮارهﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪرﻧ ﺑﻪ ﺳﺒ ﻣﻌﻤﺎری ﻫﻨﺪی ﮐﻪ دروازه ورودی آن در ﺿﻠ ﻏﺮﺑ ﺑﻨــﺎ واﻗﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮهای در ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﮐﺴ از ﻗﻠﻢ ﻧﻤاﻧﺪازد،
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺸﺮوی آب درﯾﺎ و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺳﻨﻫﺎی رﺳﻮﺑ در ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﯾ را ﻣﺑﯿﻨﯿﻢ،
اﻣﻮاج درﯾﺎ ﺑﻪاﻧﺪازهای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘ ﺑﻌﻀ ﻣﻮاﻗ در ﻣﺮدادﻣﺎه ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع  ۱۵ﻣﺘﺮی ﻫﻢ ﺑﺎﻻ ﻣآﯾﻨﺪ.
در اﻣﺘﺪاد اﯾﻦ ﺳﺎﺣﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎﯾ اﯾﺠﺎدﺷﺪه ﮐﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎﻫﻫﺎ ﺑﺮاﺛﺮ ﺟﺰر و ﻣﺪ آب داﺧﻞ آنﻫﺎ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎورﻧﺮدﻧ ﺧﺮﯾﺪ در ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻣﺠﺘﻤﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪاﻧﺪ.
ﭘﺮدﯾﺲ ،ﻣﺠﺘﻤ ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ،ﺻﺎﻟﺤﯿﺎر ،ﺗﯿﺲ ،ﺻﺪف و ﻓﺮدوس ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻧﺎﺑ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋ ﭘﯿﺶ روﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻏﺬاﯾ از ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
ﺟﺒﻞﻋﻠ اﻣﺎرات ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر راهﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒ ﻫﻢ دارﻧﺪ .اﮔﺮ اﻫﻞ ﺧﯿﺎﻃ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی زﯾﺒﺎ از ﻫﻨﺪ و
اﻧﺪوﻧﺰی ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻧﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎی ﺣﺮف ﺑﺎﻗ ﻧﻤﮔﺬارد.

ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزارﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﭼﺎﻧﻪزﻧ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻮان در ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﺎر ﻣآﯾﻨﺪ.
ﻣﺪﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﭘﺘﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻓﻌﺎلﺷﺪهاﻧﺪ و ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن زﯾﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ
ﻃﺮز ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﮐﺎﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻟﻮازم ﻣﺎﻫﯿﯿﺮی و ﮐﻤﭙﯿﻨ و ﻗﻼبﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﺣﺮﻓﻪای و ﺣﺮﻓﻪای ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎورﻧﺮدﻧ دارﻧﺪ.

اﺳﻠﻪ ﻣﺎﻫﯿﯿﺮی رﻣﯿﻦ

ﺑﻪﺳﻮی اﺳﻠﻪ ﻣﺎﻫﯿﯿﺮی رﻣﯿﻦ ﺑﺮوﯾﺪ،
ﻟﻨ ﻫﺎﯾ را ﻣﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧآﻣﯿﺰی زﯾﺒﺎ و ﻧﻘﺎﺷﻫﺎی ﻣﺤﻠ ﺗﺰﯾﯿﻦﺷﺪه .ﺗﺎﻻب ﺻﻮرﺗ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻌﺪی در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻠﯿ ﮔﻮاﺗﺮ و ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر
اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺟﺎده از ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر در ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن اداﻣﻪ دارد.
ﺟﺎدهای زﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﺬاب و ارﺗﻔﺎﻋﺎت دﯾﺪﻧ ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎرا ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﺻﻮرﺗ ﻣرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺗﻨﻪای
ﺻﺨﺮهﻫﺎی ﻣﺸﺮفﺑﻪ درهای ﺳﺒﺰ و زﯾﺒﺎ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ از ﺑﺎﻻی آن روﺳﺘــﺎی ﻟﯿــﭙﺎر در ﻣﯿﺎن ﺳﺒﺰهزارﻫﺎ ﭘﯿﺪاﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن دو ﮐﻮه ﮐﻪ ﻓﺎﺻــﻠﻪ
ﭼـــﻨﺪاﻧ ﺑﺎﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ آبﺑﻨﺪی اﯾﺠﺎدﺷﺪه ﮐﻪ آبﻫﺎی ﺳـﺮﮔﺮدان اﻃﺮاف را در ﺧﻮد ﺟﻤ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ آبﮔﯿــــﺮی ﺑﻪ ﻃﻮل  ۱۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪه اﺳﺖ در اﯾﻦ آﺑﯿﺮ ﭼﺸﻢﻧﻮاز اﻧﻮاع ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ و درﺧﺘﭽﻪﻫﺎ از ﻧﻮع ﮔﺰ و ﮐﻠﯿﺮ و ﭼﺶ ﺑﺎ ﭼﺸﻢاﻧـﺪازی زﯾﺒﺎ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑــﺮ ﺑﺎ
زﯾﺴﺖﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺎﺻ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧ ﭼﻮن ﭼﻨﺮ ،ﻓﻼﻣﯿﻨﻮ ،ﻃﺎووس ﮐﻦ ،ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﻧﻈﯿﺮی را ﺑﻪ وﺟـﻮد آوردهاﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺗﺎﻻب در ﻃﻮل روز ﻫﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ از
رﻧ ﺻﻮرﺗ ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺟﻠﺐ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﻠﻮع ﺗﺎ ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺳﭙﺲ ﺑﻪﺳﻮی ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﺮﯾﺨ ﺑﺮوﯾﺪ

در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ درﺧﺖﻫﺎﯾ را ﻣﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﻟﻮر‐ﻟﻮل و ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺤﻠ ﮐﺮگ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،درﺧﺘﺎﻧ ﺑﺰرگ ﮐﻪ در
ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣروﯾﻨﺪ و در ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی آن ﺷﯿﺮه ﺳﻔﯿﺪرﻧ ﺟﺮﯾﺎن دارد و از درﺧﺘﺎن ﺗﯿﺮه ﮐﺎﺋﻮﭼــــﻮﺋ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣآﯾﻨﺪ ،ﺗﺎج اﯾﻦ
درﺧﺖ ﺑﺰرگ و ﭘﻬـﻦ و از اﻧﺸـــﻌﺎﺑﺎت آن رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻧﺎﺑﺠﺎ ﻣروﯾﺪ ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺖ ﺻﺎف و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ،ﺑﺮگﻫﺎﯾﺶ ﺑﯿﻀﺷﻞ ﺳﺎده و
درﺷــﺖ اﺳﺖ،

ﻣﯿﻮهﻫﺎﯾﺶ ﻧﺎرﻧﺠرﻧ و ﺑﻪ درﺷﺘ ﻓﻨﺪق و ﻗﺎﺑﻞﺧﻮردن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻠ ﻣرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﺟﺎده ﮐﻢ ﻣﺷﻮد و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز زﯾﺒﺎﯾ از درﯾﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ را در دوردﺳﺖﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﮐﻨﯿﺪ،
از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺟﺎده ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ و در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری را ﻣﺑﯿﻨﯿﺪ،
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮهﻫﺎ ﺑﺪﻟﻨﺪ ،ﻣﺮﯾﺨ ﯾﺎ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻮازات ﺳﺎﺣﻞ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﭽﻮ ﺗﺎ ﻃﺮفﻫﺎی ﺧﻠﯿ ﮔﻮاﺗﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۴۰ﺗﺎ  ۵۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﮐﻪ از ﭼﺎﺑﻬﺎر دور ﺷﺪﯾﺪ،
ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﺮﯾﺨ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﺷﻮد ،اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺮه دﯾﺮی ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﺪ،
ﺟﻨﺲ اﯾﻦ ﮐﻮهﻫﺎ رﺳﻮﺑ اﺳﺖ و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺷﯿﺎرﻫﺎ و ﺗﺮاشﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾ ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﯾﻦ ﮐﻮهﻫﺎ ﭼﺎکﭼﺎکاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس و ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫ ،رﻧ ﮐﻮهﻫﺎ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺳﻔﯿﺪ و ﻃﻮﺳ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮﻣﺎ و
ﺣﺮارت ﺷﺮﺟ ﻫﻮا و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻ و ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ درﯾﺎ و ﺑﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺳﻤ دارای ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ .ﻗﺪم زدن ﺑﺎ ﭘﺎیﺑﺮﻫﻨﻪ در
ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪای ﺧﺎﻟ از ﻟﻄﻒ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﺎده را ﺗﺎ ﺧﻠﯿ ﮔﻮاﺗﺮ اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﻞﻫﺎی زﯾﺒﺎی
ﺣﺮاء در آن واﻗﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎﻫﻫﺎی ﺳﺮخﺷﺪه ﺷﯿﺮ و ﺣﻠﻮا ﺳﻔﯿﺪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪراﺳﺘﮐﻪ ﻟﺬﯾﺬ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
زﻣﺎن را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ و در ﭼﻨﺪ روز اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﺣﺴﺎﺑ از ﻏﺬاﻫﺎی درﯾﺎﯾ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.
روز ﺳﻮم ﺳﻔﺮ دﯾﺪار از ﭘﺪﯾﺪه ﮔﻞﻓﺸﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻠﻮار اﺻﻠ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ از دروازهﻫﺎ ﺧﺎرج ﻣﺷﻮﯾﺪ ،در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﺘﺮﻫﺎﯾ را ﻣﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺮا ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ و
درﺧﺘﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺣﺎﺻﻠ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻋﺎر ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﮔﻞﻓﺸﺎن ﮐﻨﺎرک ،ﺟﺎذﺑﻪای ﺑﺎورﻧﺮدﻧ!

ﭘﺪﯾﺪه ﮔﻞﻓﺸﺎن ﯾ از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد در دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ از دل ﭘﺮﻏﻮﻏﺎی زﻣﯿﻦ ﺣﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ.
ﮔﻞﻓﺸﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺤﻠ» ﻧﺎﭘ «ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎف زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪهای ﻧﺎدر و ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ.
ﭼﻬﺎر ﭼﺸﻤﻪ ﺟﻮﺷﺎن ﮔﻞ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﭼﻬﺎر ﺗﭙﻪ ﮐﻮﭼ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﯾ از اﯾﻦ ﮔﻞﻓﺸﺎنﻫﺎ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
ﻣﺮدم ﻣﺤﻠ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻞوﻻی ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

ﺑﺮﯾﻢ ﺑﻪ درک
زﻧﺠﯿﺮه ﻋﺠﺎﯾﺐ ﻃﺒﯿﻌ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان را روﺳﺘﺎی درک ﮐﺎﻣﻞ ﻣﮐﻨﺪ .ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺗﻮان ﻫﻢﺟﻮاری ﮐﻮﯾﺮ و درﯾﺎ و اﻗﻠﯿﻢ ﺑﻧﻈﯿﺮی را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
رﻣﻞ ،ﻧﺨﻞ و درﯾﺎ ﻫﻤﻪ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﯾﺎﻧﻪ ﻣﺳﺎزد.
آﻧﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ را دﯾﺪهاﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ دﯾﺮ »ﺑﺮو ﺑﻪ درک« ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﯾ آرزوی ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ

درک ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻧﻮﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮ
درک ،در  ۱۷۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺳﺎﺣﻞ آراﻣﺶ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺗﻮاﻧ ﮔﻮشﻣﺎﻫ ﺟﻤ ﮐﻨ و ﻫﻢ ﮐﻤ آنﻃﺮف ﺗﺮ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از
رﻣﻞﻫﺎی ﻃﻼﯾ ﮐﻮﯾﺮی ﺑﻪ ﺗﻘﻼ ﺑﯿﺎﻓﺘ و ﺑﻌﺪ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﻧﺨﻞﻫﺎ دﻣ ﺑﯿﺎﺳﺎﯾ.
ﮔﻮﯾﺎ درک ﺑﻪ ﮔﻮﯾﺶ ﻣﺤﻠ درگ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻮﻧﺖ در ﮐﻨﺎر دره ﺑﻮده و ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺒﺮی از دره ﻧﯿﺴﺖ
اﻣﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺎﺑﺶ از درﯾﺎ و ﮐﻮﯾﺮ و ﺳﺮﺧ ﻏﺮوﺑﺶ ،ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺑﻪ آن ﻣﮐﺸﺎﻧﺪ.

