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 سخن ماه:

 

 دولت های پایدار

 

 دکترامیرهوشنگ امینی

 که درواقع درباره مبانی پایداری دولت ها می باشد، ر کوتاهگفتا این یش از ورو به اصلپ   

ه بکه منظور از دولت در این گفتار  دبو این معنا یادآور پیشاپیش به نظر می رسد باید

ا ی قوای سه گانه ه یعومجم منظور بلکه ،نیستهیچ روی دولت به معنای قوه مجریه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             .است انگلیسی  Stateهمان 

و جامعه های انسانی اجتماعی  –اقتصادی تحول  سیر حتا گذرای مرور به هر روی 

 گویای این واقعیت انکار نا پذیراست که تنهادولتای تاریخ دراز درسرنوشت دولت ها 

مان مرد نان، تفریح و امید به آیندهتامین کننده: " هدکنسبی برخوردارن از پایداری  هائی

                                                                                                                                                                                                                                                                                         د.باشن "تحت مدیریت خود

به بیان  و مستقر های  برآیند دولت باز تاب و همواره نظام های اقتصادی از آنجا که 

تحت مدیریت خود می  جامعه امورکیف اداره  به چگونگی کم و ها روشن تر نگرش دولت

 اکماقتصادح و یا حاکمیت بیان روشن تردولتبه از این رو به دور از هر گونه تردید و  .باشند

 دو روی یک سکه اند.  از هر نظر نظام های سیاسی/اداری و اقتصادی به معنای

برقرار در کلیه جامعه های انسانی   کلیه نظام های اقتصادی کار  حاصلآنجا که  ازبنابراین 

 و تکیه بر عی ثروتییمنابع طب نیروی انسانی و بر بهره گیری از سرمایه،از دیر زمان 

 به عکس نظامکه  هم  نظام اقتصاد آزاد بازار، حتا بوده استانباشت سرمایه استوار 

که حاصل آن در کلیه کشورهای جهان جز نظامی  دستوری دولتی، متمرکز   صادیتاق

ه ب نبوده است،و همه جانبه فساد فراگیر  سرمایه های ملی، ایجاد فقر و واتالف منابع 

ز انه تنها  اما ،ستبوده اچشمگیری  نسبی توسعه وشکوفائی اقتصادی بارآورنسبت 

امکان بهره گیری  ایجاد و اقتصادی - اجتماعی برقراری تعادل نسبی برای کارآئی الزم

همواره با  بلکه ،است برخوردار نبوده فراکیر وهمه جانبه کلیه طبقه های اجتماعی

همراه بوده است که در حل آنها  سامان براندازگاه  تنش های ناخوشایند و کاستی ها و

 .یا عاجز بوده است و گشه کلدچار مش

 اقتصادی تاکنون فعال در کلیه جامعه های نظام های حاصل وجودی به تحقیقبنا

در  که است بوده روز عمیق تر از روز قبل ، منتهی به ایجاد فاصله طبقاتی هرانسانی
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ای آرامی هآن تشنج و وفقرفراگیر  منتهی بهفساد ایجاد الزم برای زمینه های بارآور نتیجه

                          .وگاه سامان برانداز شده است. اجتماعی

یم ینه باشتراسواقعیت یا  چنانچه پذیرای این تر ن روشنابی روی به حکم علم و هر به   

 ضرورت دارد، ازپیشبیش  برای بهبود وتسهیل اداره امور جامعه های انسانی آنچهکه 

ت برقرار اس حاکم و به تغییر و دگرگونی  نظام یا نظام های اقتصادی ضرورت نیاز  پذیرش

ه ب و جامعه ردر امر اداره امو دولت کیف نگرش  کم وبازتاب یا برآیند بنا به اشاره کالا  که

درچارچوب میثاق  نگری وباز د که به تحقیق بایدنمی باش تدول تغریف بیان روشن تر 

در سازمان های بین المللی  دولت هاپذیرش که  ودشباز تعریف به گونه ای حقوق بشر 

هم چنان  شود، اری از ویژگی های دولت باز تعریف شدهدمشروط به برخور ه ییمنطق و

 هرچند همراه با کمبود و را اتحادیه اروپا در ی اروپاکشورها عضویت شیوه پذیرشکه 

 د.شمررب، می توان حرکتی در این مسیر کاستی

وجود دارد  دولت از  که ای های همه جانبه تعریف در ضرورت بازنگری پذیرش با بنابراین  

 زپی روی ابا تکیه بر  میثاف حقوق بشر و در چارچوب دبایدولت  باز تعریفاین اصل که  و

ی ب ارزش مند ترین سرمایه ترین وپربهاء ی به عنوانانگدزن زبهره گیری سنجیده ا  ،اصل

 حفظ و کوشش دردر نهایت  و ست محیط زیست در همه ی ابعاد آن،حراو حفظ  بدیل،

 .دنبال کرد به عنوان اصول اقتصادی جدید  روان وبرقراری سالمت تن 

***** 

   اخبار کوتاه اتاق ها

 هانج صای ایران وتکوتاه اق اخبار

 انگلیس کوتاه اقتصادی اتاق ایران واخبار 

 سانگلی کوتاه اتاق ایران و اخبار

 

  انگلیس برگزاری جلسه ماهانه هیات مدیره اتاق ایران و                     

انگلیس راس  رک بازرگانی ایران وتمدیره اتاق مش تنوزدهمین جلسه ماهانه هیا ست ویدو

ار گزبر تشکیل و و وکالتا   اصالتا   حضور اکثریت اعضاءشنبه اول شهریور ماه با  سه 51ساعت 

همچنین آقای دکتر علیمردان شیبانی غیبت  نقوی و مرضیه ابراهیمی وزهرا  :ها خانم ،شد

 قاتاشام ساالنه  درباره سفر به لندن برای حضور دراین جلسه بعد از مبادله اخبار  در داشتند.

ر پایان دکت در شداخد تصمیم  وگفت وگو ل یبه تفصلندن و همچنین هیات اعزامی به ابو ظبی 

ی سندرخ اظهار م دبیرکل را به اعالم کر که موردقا تصاب خانم احتشامی به سمت قائمنامینی ا

 .پایان پذیرفت 51جلسه ساعت  گرفت. قرار
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 برگزاری جلسه های ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق

، 51:11راس سوواعت کمیسوویون غذا و دارو  ماهانه  سووومین جلسووه :کمیسیییون ا ا ودارو

، با حضور آقایان محمود توتونچیان، علیرضا مناقبی، محمدعلی موثقی و 10/11/5015دوشنبه 

 سید عطاءهللا میر معینی در محل دبیرخانه اتاق ایران و انگلیس تشکیل و برگزار گردید.

مجوز های  اظهار داشووووتند کهآقای توتونچیان مبادله و ابتدا اخبار اقتصووووادی  این جلسووووه  در

چین موفقیت باالیی به  قابل انحصار صادراتم صادرات به کشور انگلستان را اخذ کرده اند که در

محسوووب می گردد. در ادامه در خصوووو رکود فعلی شوورکت ها به دلیل مذاکرات برجام و ارائه 

مقرر گردید ه های ماهانه در خصوو تعیین زمان برگزاری جلس راهکارها بحث و تبادل نظر شد.

اولین دوشنبه ماه برگزار گردد و تقویم  51راس ساعت  گذشتهجلسات ماهانه کمیسیون طبق 

 برگزاری جلسات در شش ماهه دوم سال مشخص و در گروه مجازی اطالع رسانی گردد. 

 پایان پذیرفت. 50:11جلسه راس ساعت 

چهارمین جلسه کمیسیون  زی:کمیسیون مدیریت تحول اقتصاد دیجیتال و هوشمندسا

شهریور ماه  9چهارشنبه  50:11راس ساعت مدیریت تحول اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی  

با حضور خانم مرضیه ابراهیمی و آقایان علی اکبر خدابخشی، محمدرضا سرمدی و افشین 

 نوبخت تشکیل و برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا اعضاء به تبادل اخبار پرداختند. سپس آقای نوبخت دبیر کمیسیون با استفاده 

از ویدیو توضیحات مقدماتی راجع به اقتصاد دیجیتال و رمز ارز ها جهت ایجاد زبان مشترک در 

ها، بر توضیحات تکمیلی در مورد رمزارزافزون خانم ابراهیمی  سپس .ارائه دادمیان اعضاء حاضر 

پایان  50:01جلسه ساعت  ند.کرد تاکید بر آگاهی نسبت به سیستم تحول و دیجیتال سازمانی

 .یافت

پنجمین جلسووووه ماهانه کمیسوووویون نفت، گاز و  :کمیسیییییون  نگتز گاز و پتروشیییییمی 

در محل دبیرخانه اتاق بازرگانی ایران و شووهریور ماه  70یکشوونبه  51راس سوواعت پتروشوویمی 

، حاجی آقایانانگلیس با شوورکت 

خدابخشی، میرمعینی حسینلو، 

  سرمدی و نوروزی برگزار گردید.

مونووال بووه ابوتوودای جولسووووووه، 

همیشووووگی اعضووووای حاضوووور در 

بادل آخرین اخبار و  به ت جلسوووووه 

گاز و  فت و  نه ن عات در زمی اطال

پتروشوویمی پرداختند. جناب آقای 

حاجی حسووووینلو توضوووویحاتی در 

خصوووووو مشووووکالت تامین مواد 

اولیه برای تولیدکنندگان و ریسووک 

باالی شوووورکت در مناقصووووات را 
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مجددا از کمبود نیروی متخصوص کار گالیه و ابراز خدمت اعضوا ارایه کردند. همچنین کلیه اعضوا 

نگرانی کردند. به اعتقاد کلیه اعضای کمیسیون بایستی یک سیستم آموزشی فنی و حرفه 

برنامه ریزی و ایجاد گردد. در  تربیت و آموزش نیروی کار متخصووووص در کشووووور مجددا   برایای 

زی برای تعرفه گمرکات ارایه کرد رمیرمعینی توضوویحاتی را در خصوووو نرع تسووعیر اآقای ادامه 

برای بازرگانانی که در ماه های فروردین و اردیبهشووت امسووال اقدام به  که باعث ایجاد مشووکل

                  .شود دند میکردواردات 

شان سات و بحث ای صوو بازدید هیات بازرگانی بالروس از ایران و جل شی در خ  همچنین گزار

لیت بین ایران و بالروس ارایه کردند. همچنین یک هیات اقتصوادی های مطرح شوده و زمینه فعا

های هیات اعزامی  ست شرکتشود که فهر و تجاری از کشور روسیه این هفته وارد ایران می

  .در کانال کمیسیون قرار گرفت

در پایان آقای مهندس نوروزی دبیر کمیسوووویون اطالعات را در خصوووووو نمایشووووگاه نفت و گاز 

شوووهریور مطالبی را بیان کردند.  70خواسوووت برای اعالم آمادگی تا روز دوشووونبه ابوظبی و در

های شووورکت کننده در  یسوووت شووورکتیک بروشوووور هم از طرف اتاق شوووامل فهر مقرر گردید

 نمایشگاه به همراه توضیح مختصری در حوزه فعالیتی توسط دبیرخانه اتاق تهیه گردد.

 پایان یافت. 50:71جلسه در ساعت   

 راس ساعتصنعت و  سومین جلسه ماهانه کمیسیون بازرگانی، :صنعت کمیسیون بازرگانی و

محمود توتونچیان، سید رضی  ماه با شرکت، آقایان: امیرحسین پژوهی، شهریور 0سه شنبه  51:11

شکیل و برگزار  سی و امین مقدم ت سوقی، مهرداد عالی پور هری شکرانی چهار صفهانی، پرویز  سید ا

 گردید.

 در این جلسه ابتدا دبیر کمیسیون،

خالصه ای از تصمیمات و نتایج 

عذرخواهی بابت  را با جلسه ماه قبل

تشکیل جلسه به علت  خیر درتا

  خصوودرهم بیاناتی  ایراد و بیماری،

 د.کراعضای اصلی و مهمان ایراد 

سپس به پیشنهاد آقای امین مقدم، 

این  تصمیم بر ،نایب رئیس کمیسیون

شد که اعضاء در تبادل اخبار به جای 

ربوط به عمومی، اخبار م ارائه اخبار

ارائه  حوزه کاری و تخصص خود را

  دهند.

دبیر کمیسیون  ،پس از تبادل اخبار

وارد دستور جلسه شد و در خصوو 

ه شد خارج از جلس قرار، مسائل و حساسیت تصمیم اعضا برای تبادل اخبار تخصصی 7بند 

 ای بر یکارگروهتخصصی   ه هایروز یکبار جلس 01کمیسیون هر ماه و یا هر های ماهانه 
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ه وارائشناسایی تجارت خارجی بریتانیا ایجاد و پس از تحقیق و تفحص راهکار مناسب تعریف 

 .شود

عدم مقابله با افزایش قیمت تمام شده کاالهای اساسی به تفصیل  درمورد، 7در خصوو بند 

 شد. ت و گو گف

رای برا ، دبیر کمیسیون، انگیزه دعوت از کلیه اعضاء کمیسیون ور جلسهتدس، 5در خصوو بند 

آبان ماه برگزار خواهد  57الی  9که در تاریخ  ابوظبی ADIPECنمایشگاه  بازدید ازمشارکت در 

مناسب  فرصتیو  غرفه بریتانیادر  بریتانیایی شد، حضور تیمی متشکل از کلیه رشته های کاری

 دانست.شرکت های ایرانی فارغ از بحث نفت و گاز برای 

، برای تشکیل جلسات تیم تخصصی برای توسعه صادرات و شناسایی تجارت 7درخصوو بند 

مقرر شد در کارخانجات هر یک از اعضاء محترم که در نزدیکی شهر تهران خارجی در بریتانیا 

 نندگان برگزار گردد.است این جلسات با حضور در محل تولید ک

سپس آقای شکرانی در خصوو دو اصل مهم روش های جدید تسهیالت در غالب تولید اوراق 

گام توسووط بانک که دسووتورالعمل آن در گروه به اشووتراک گذاشووته شوود و همچنین توصوویه به 

واحد های تولیدی برای اخذ شوووناسوووه اقتصوووادی جدید که همچنین مصووووبه آن نیز در گروه به 

پایان  57:11جلسووه سوواعت ک گذاشووته شوود، اطالعات مهمی را ایراد و متذکر شوودند.اشووترا

  .پذیرفت

پنجمین جلسه کمیسیون گردشگری و محیط زیست  گمیسون گردشگری ومحیط زیست:

با حضور خانم ها شبنم بهرامی، سودا نژادی و زهرا  5015شهریور  79مورع  50راس ساعت 

علیمردان شیبانی در محل دبیرخانه اتاق مشترک ایران و انگلیس نقوی و آقایان احمد سکوند و 

 برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا به تبادل اخبار روز پرداخته شد و سرکار خانم نقوی درباره نمایشگاه کیش 

توضیحاتی ارائه دادند. همچنین ایشان فرمودند که برگزارکنندگان نمایشگاه در بحث اطالع 

ردند. سپس جلسه توسط سرکار خانم بهرامی دبیر کمیسیون وارد دستور رسانی ضعیف عمل ک

شد، نخست اعضاء در مورد سفر های فصلی کمیسیون گردشگری به خصوو سفر یک روزه 

 ند که اگر سفر ها روز قبلدبه کندر گفت و گو کردند. در این رابطه جناب آقای شیبانی ابتدا فرمو

ز اعضاء میتوانند در آن شرکت کنند، بعد از آن سفر به از تعطیلی ها نباشد تعداد بیشتری ا

کاشان را برای فصل پاییز پیشنهاد دادند. در پایان سرکار خانم بهرامی توضیحاتی در مورد روز 

  .جهانی گردشگری ارائه فرمودند

 خاتمه یافت. 50:71جلسه راس ساعت 

برنامه ریزی سومین جلسه کمیسیون  کمیسیون برنامه ریزی شهری و ساختمان:

 51راس ساعت  5015شهریور  71به نچهارشقراربود  بنا به دعوتکه  شهری و ساختمان

آقایان محمدرضا امینی، محمد سعید ضرابیان و علی اکبر  تنها وشود برگزار  تشکیل و

خبار اتنها جلسه حضور یافته بوند به علت رسمیت نیافتن  خدابخشی در محل دبیرخانه اتاق

 .پایان پذیرفت 51:71جلسه ساعت و  ادله شدمب اقتصادی روز
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سیون عضویت ساعت : کمی ضویت راس  سیون ع سه ماهانه کمی شنبه اول  57:11جل سه 

 شهریور باحضور، اعضاء هیات رئیسه و کمیسیون، در دفتر دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید.

ضویت  ست های جدید ع سه پس از تبادل اخبار اتاق درخوا ست های در این جل مطرح و درخوا

عضویت شرکت ربیع گستر سیر هستی، به مدیریت آقای محسن ربیعی، و شرکت راز آسمان 

پایتخت به مدیریت آقای میثم گواهی، پس از بررسووی مورد تایید قرار گرفت. همچنین با تمدید 

 .پایان پذیرفت 50:11کلیه تقاضاهای تمدید عضویت نیز موافقت شد.جلسه  ساعت 

 

 یی آزاد و بوم گردی اعضاء اتاق گردهما

 کرج در روستای کندر

 
که بنا به قرار قبلی   همراهان تعدادی از  اعضای اتاق وماه  شهریور 72ح روز جمعه، صب 0:71ساعت 

 واقع در خیابان شهید اکبری ،انگلیس و دفتر اتاق مشترک بازرگانی ایران ،مقابل برج سرو ساعی

 0شده عازم روستای کندر کرج واقع در کبودند با وسیله نقلیه از پیش تدار)مستوفی سابق( گرد آمده 

  گردشگری اتاق ، در طول مسیر آقای احمد کیانیان رئیس کمیسیونکیلومتری جاده کرج چالوس شدند

 روستای کندر و مزرعه لزور گروه به تفصیل به شرح ویژگی های سرپرست دبیر و ،خانم شبنم بهرامی

 .بامداد پس از عبور در جاده یی کوهستانی وارد روستای کندر شدند 9روه در ساعت گ  پرداختند .

اظهار خرسندی از ابتکار برگزاری دیدار  و گوی رو در رو با یکدیگر صبحانه ضمن گفت وهنگام صرف  گروه

 تبادل نظر با یک دیگر پرداختند.  گو و آزاد اعضاء به صورت بوم گردی به  گفت و

صرف صبحانه به صورت دسته جمعی به  گرش و پیاده روی و تماشای برخی از جاذبه ها گروه پس از 

 .های دیدنی پرداختنداج و دشت الله های وحشی برخی آبشارها از جمله و دیدنی های روستا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رهنگام صرف ناها
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 از صرف ناهار  بعد

 دعب نشستند. در کلبه مادر گرد آمدند و به صرف ناهار رسپس ساعتی بعد از ظهر گروه برای صرف ناها

 هران ترک کرد.تهار روستا را به سمت چ. گروه ساعت گذشت بوم گردی و تصرف ناهار به استراح از

 

 ه  ردربااز اینترنت برگرفته یی  شرح هبیشتر با روستای کندر  گزارش ویژه این شماربرای آشنائی 

 ه است.اختصاو یافتروستای کندر کرج 
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 گوشه یی از بوم گردی گروه
 

 تعدادی از اعضاء گروه در جلوی کلبه مادر
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 ی ایران:دصاتاخبارکوتاه اق

:ی جهانداتصاخبارکوتاه اق  
 

رسانه فرانسوی از برنامه دیدار روسای جمهور ایران و 

دفرانسه در نیویورک خبر دا  

 
سه امروز  -ایرنا -تهران سران )سه: روسای جمهوری ایران و فران شیه نشست  شنبه( در حا

 .هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار خواهند کرد

سه ست: امروز امانوئل مکرون با به گزارش روز  شبکه خبری آمده ا شنبه ایرنا، در گزارش این 

دو رئیس جمهور درمورد مسووووائلی از جمله توافق   سووووید ابراهیم رئیسووووی دیدار می کند و

  .وگو خواهند کردای گفتتههس

بر پایه این گزارش، مکرون همچنین قرار است امروز با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز دیدار 

 .کند

های اخیر چند تماس تلفنی با خبرگزاری فرانسووووه نیز با انتشووووار این خبر افزود: مکرون در ماه

یران به پذیرش پیشوونهادهای رئیس جمهوری ایران داشووته اسووت که محور اصوولی آن ترغیب ا

و در  7150اروپا در راسووتای احیای توافق هسووته ای بوده اسووتق توافقی که آمریکا در سووال 

 .از آن خارج شدترامپ زمان ریاست جمهوری آمریکا 

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/09/20/4/169918397.jpg?ts=1663656869375
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توپ در »مکرون پیشوووتر در اواخر ماه گذشوووته میالدی درمورد این توافق مدعی شوووده بود که 

 .«اگر همه مسائل را حل و فصل نکند»است حتی « مفید»و توافق « زمین ایران است

این در حالی اسووت که کاترین کولونا وزیر امور خارجه فرانسووه که برای شوورکت در نشووسووت 

شب ادعای تعلل ایران در  ست، دی سفر کرده ا سازمان ملل متحد به نیویورک  مجمع عمومی 

 .حصول توافق وین را تکرار کرد

ان بدون اشاره به اهمال کشورش در اجرای تعهدات برجامی و نقش وگو با خبرنگاروی در گفت

صول توافق در وین روی  شنهاد بهتری برای ح ایاالت متحده در نابودی این توافق ادعا کرد که پی

 «.این به ایران بستگی دارد که تصمیمات درست را اتخاذ کند»میز نیست و 

شاره به پیش سه با ا ست خارجی نویس توزیر امور خارجه فران سیا سئول  شنهادی م وافق پی

اتحادیه اروپا در مذاکرات وین اضووووافه کرد که ابتکار عمل دیگری برای خروج از بن بسووووت در 

 .ها وجود نداردمذاکرات رفع تحریم

ای رسووویده وگوهای فشووورده به نقطهها گفتها پس از ماهبه گزارش ایرنا، مذاکرات رفع تحریم

گیری یک توافق پایدار و قابل اتکا را بپذیرد، توافق ا الزامات شووووکلکه اگر ایاالت متحده آمریک

 .ترین زمان حاصل خواهد شدنهایی در کوتاه

ها به نحوی است که انتفاع ایران تاکید دارد که شرط رسیدن به توافق رفع موثر و پایدار تحریم

 .لیه ایران نمانداقتصادی مردم تامین شود و موضوعی به عنوان اهرم فشار جهت استفاده ع

اما دولت ضوووعیف جو بایدن که به دلیل مشوووکالت داخلی و فشوووار رییم صوووهیونیسوووتی قدرت 

ای را ندارد به تاکتیک مقصوووورنمایی و تعیین گیری برای بازگشووووت به توافق هسووووتهتصوووومیم

 .های ساختگی متوسل و باعث طوالنی شدن روند مذاکرات شده استاالجلضرب

ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادعا کرد که مذاکرات با توجه به هفته پیش جوزپ بورل مس

بسووت خورده اسووت. با این حال حسووین امیرعبداللهیان وزیر شوورایط سوویاسووی در آمریکا به بن

امور خارجه کشووورمان تصووریح کرد که تغییری در مواضووع ایران نسووبت به مذاکرات وین به وجود 

 .نیامده است

حساب اینستاگرامی خود عنوان کرد که ایران اراده کافی و حسن نیت وی با انتشار پیامی در 

الزم برای رسیدن به گام نهایی توافق خوب، قوی و پایدار را بارها از خود نشان داده و تنها مانع 

 .پیش روی توافق در شرایط حاضر، عدم واقع بینی و نداشتن اراده الزم از سوی آمریکا است
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وسی در پی درگیری مرزی وارد ارمنستان شدپل  

 
خبرگزاری فرانسه گزارش داد: نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا امروز  -ایرنا-تهران

های مرزی مرگبار چند روز گذشته میان این )شنبه( در حالی وارد ارمنستان شد که درگیری

گری صلح پایدار میان دو کشور را به های غرب برای میانجیکشور با جمهوری آذربایجان تالش

 .خطر انداخت

نماد قدرتمندی از تعهد »به گزارش ایرنا، این خبرگزاری به نقل از پلوسی افزود: این سفر او 

 .«قاطع ایاالت متحده به ارمنستان دموکراتیک و مرفه و منطقه باثبات و امن قفقاز است

 5995پلوسی باالترین مقام آمریکایی است که از زمان استقالل این کشور کوچک فقیر در سال 

  .از اتحاد جماهیر شوروی به ارمنستان سفر کرده است

رئیس پارلمان ارمنستان، پیش از ورود پلوسی و هیات همراه به خبرنگاران « آلن سیمونیان»

 .«ن امنیت ما خواهد داشتنقش بسزایی در تضمی»گفت که این سفر سه روزه 
 

شولتس: نشانه هایی از تغییر دیدگاه پوتین درباره جنگ 

 اوکراین دیده می شود

تماس  موکرات آلمان چهار روز پس از یکاوالف شووولتس صوودراعظم سوووسوویال د -ایرنا -تهران 

ای با والدیمیر پوتین ، در یک مصووواحبه تلویزیونی از بروز نشوووانه های تحول در دقیقه 91تلفنی 

 .دیدگاه رئیس جمهوری روسیه نسبت به جنگ اوکراین خبر داد

https://www.irna.ir/news/84889882/%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84890959/%D8%B4%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B3-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87
https://www.irna.ir/news/84890959/%D8%B4%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B3-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/09/17/4/169913153.jpg?ts=1663430884006
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تجاوز   به گزارش ایرنا ، رادیو فرانسووه می گوید : صوودراعظم آلمان در ماه های نخسووت پس از

با پوتین تماس   نظامی روسوووویه به اوکراین، عالوه بر یک دیدار حضوووووری بی نتیجه، چهار بار

اوالف شولتس .تلفنی گرفته بود. او ظرف سه ماه گذشته دیگر اقدامی در این زمینه نکرده بود

سوووپتامبر در تازه ترین تماس تلفنی خود نود دقیقه با پوتین مذاکره کرد.  50روز سوووه شووونبه 

پوتین به پایان  زئیات این مذاکرات، که اکنون احسوواس می شووود تالشووی برای متقاعد کردنج

  .سپتامبر افشا نشده بود 50جنگ بوده است، تا روز شنبه 

صوودراعظم آلمان، در مصوواحبه دیروز خود که متن کامل آن امروز انتشووار یافت، تصووریح کرد که 

پیش از فوریه امسوووال و از سووورگیری  خواسوووتار عقب نشوووینی نیروهای روسووویه به مرزهای

  .مذاکرات صلح میان کی اف ومسکو شده است

شولتس توضیح نداد که پاسخ دقیق پوتین به این پیشنهاد چه بوده است، اما از محتوای کالم 

 .او بر می آید که به احتمال موافقت پوتین در آینده نزدیک امیدوار شده است

خود گفت که پیروزی های اخیر ارتش اوکراین در پس  صوودراعظم آلمان در بخشووی از مصوواحبه

راندن سووربازان روسوویه از برخی مناطق اشووغالی اوکراین برآیند ارسووال تجهیزات آلمانی برای 

 .ارتش اوکراین بوده است

وی در عین حال برای چندمین بار اعالم کرد که کشورش در ارسال سالح های جنگی سنگین 

 .کرد و این کار باید با متحدان این کشور هماهنگ شودبرای اوکراین تکروی نخواهد 

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/09/16/4/169911467.jpg?ts=1663336173257
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شولتس و پوتین همزمان با پیروزی های تازه ارتش  91از آنجا که گفت وگوی تلفنی  دقیقه ای 

شولتس این موقعیت را برای  سران آلمانی بر این باورند که  صورت گرفته، برخی از مف اوکراین 

  .و مناسب یافته استتکرار تماس با پوتین و زیر فشار گذاشتن ا

شولتس روز جمعه این هفته در نشست ساالنه وزارت دفاع آلمان نیز سخنانی بر زبان آورد که 

صمیم  شین حزب خود، متاثر از نتایج جنگ اوکراین ت ست های پی سیا شان می دهد برخالف  ن

 .جدی به تقویت شدید ارتش گرفته است

میلیارد یورو  511حمله روسوووویه به اوکراین دولت ائتالفی آلمان در ماه های گذشووووته پس از 

 .بودجه ویژه در اختیار وزارت دفاع قرار داد

کرد که ارتش باید در آینده روی وظیفه اوالف شوووولتس در نشوووسوووت جمعه وزارت دفاع اعالم

اصلی خود. حفظ امنیت آلمان متمرکز شود. اما این کافی نیست و آلمان باید در زمینه دفاع از 

 .نیز نقش محوری داشته باشد امنیت اروپا

در حالی که حزب سوووسوویال دموکرات آلمان در سووال های گذشووته همواره با افزایش بودجه 

شولتس وعده داد که این بودجه را به باالی  ست،  صد تولید ناخالص  7نظامی مخالف بوده ا در

لید ملی آلمان برسووواند. سوووهم بودجه نظامی آلمان در حال حاضووور یک و سوووه دهم درصووود تو

ناخالص ملی این کشور است. آلمان در چارچوب توافقنامه ناتو متعهد به افزایش بودجه نظامی 

 .درصد تولید ناخالص ملی شده است 7خود تا باالی 

صوووودراعظم آلمان همزمان اعالم کرد که آلمان به عنوان بزرگترین قدرت اقتصووووادی اروپا باید 

  .شدنیرومندترین ارتش این قاره را هم داشته با
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 :گزارش ویژه

به عنوان کزج وباتوجه به انتخاب روسییییتای رکندرر  بنا به وعده                             

شنایی با مکان های محل برگزاری گردهمایی و  ضرورت آ ضاء اتاق  بوم گردی آزاد اع

 رونیکی اتاق بهخوش آب وهوا ی اطراف تهران  گزارش ویژه این شییییمار خبرنامه الن

 معرفی این روستای زیبا واریخی اختصاص داده شد.

 تحریریه                                                                                                             

 روستای کندر کرجق پیشنهادی عالی برای فاصله گرفتن از هیاهوی شهری

 روستای کندر کرج

 

دهد برای یک سفر یک وهوای نزدیک تهران است که جان میآبروستای کندر یکی از مناطق خوش

روزه و دل زدن به طبیعت. این روستا یکی از سرسبزترین روستاهایی است که با رفتن به آن 

 یاد ماندنی رادرآن سپری کنید. جرعه نفس کشیده و در آن، یک روز بهتوانید هوای پاک را جرعهمی

 .کیلومتر با تهران فاصله دارد 11جاده کرج چالوس واقع شده است و  0این روستا در کیلومتر 

هایش بین گردشگران محبوبیت زیادی دارد. افراد زیادی برای گذراندن روزهای خاطر دشت اللهبه

کنند. بد نیست شما هم سری به دشت الله روستای کندر بزنید آخر هفته به این روستا سفر می

 .ها را در یک قاب ببینیدتا بتوانید همه رنگ
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توانید روزهای ای بکر و دست نخورده است که با سفری هرچند کوتاه به آن میروستای کندر منطقه

های ای از طبیعت ناب و گلالعادههای فوقانگیزی را در دفتر خاطراتتان ثبت کرده و عکسخاطره

 .هزاررنگ آن ثبت کنید

ای مثل انگور کندری، های خوشمزهداری مشغول هستند و میوه ین روستا به باغبیشتر بومیان ا 

که  بینیدهای رنگارنگی میشود. با رفتن به این روستا باغگالبی و گیالس در آن به وفور پیدا می

های بومی کندر، مخصوصا انگور دهانتان با دیدن میوه روی درختان آن آب میفتد. پس حتما میوه

 ا امتحان کنید کندری ر

وهوا بودن این منطقه، متاسفانه خیلی از اهالی تهران و کرج در آن ویالهای کوچک آبدلیل خوشبه

دلیل با همیناند که بافت روستایی و طبیعی آن را تخریب کرده است. بهو بزرگ مختلفی ساخته

 .هایرفتن به روستای کندر، تلفیقی از ساختمان

 ها پارادوکس زیبایی است.بینید که به اعتقاد خیلیمیمدرن و قدیمی را 

 :جاهای دیدنی روستای کندر

های گردشگری زیادی ازجمله روستای کندر جاذبه در                                                 

های ها وجود دارد. این جاذبهقبرستان زرتشتیان، بناهای تاریخی متعدد، آبشار و دشت الله

توانید تجربه کنند که در کمترین جایی در ایران آن را میگردشگری حس خوبی به شما منتقل می

 .شودها شناخته مییکی از بهترین، روستای کندر جاهای دیدنی  کنید. در بین

 

https://www.alibaba.ir/mag/karaj-attractions/
https://www.alibaba.ir/mag/karaj-attractions/
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 :آبشار کندر

های گردشگری کندر است که در بخش فردترین جاذبهاین آبشار یکی از منحصربه                     

گیاهی مختلفی وجود دارد های شرقی این منطقه واقع شده است. اطراف آبشار کندر گونهشمال

است. برای رسیدن به این منطقه باصفا باید به روستای پورکان رفته که زیبایی آن را دوچندان کرده

 .کیلومتر از این روستا فاصله بگیرید تا بتوانید آبشار کندر را ببینید 7.1و سپس 

خصوو های منید، پس کفشالبته برای رسیدن به این آبشار باید یک مسیر کوهستانی را پیاده طی ک

 .نظیر پشیمان نخواهید شدروی یادتان نرود. مطمئن هستم از تماشای این منطقه کمپیاده

 

 :بی؛ محلی برای راز و نیازچهل بی

ساز های روستای کندر، غارهایی دستدر دل کوه                                                            

ها ساخته شده است. این غارها در گذشته برای پناه توان حدس زد توسط انسانمیوجود دارد که 

د. بومیان به این غارها، اشکف  گرفتنگرفتن و تیراندازی به مهاجمان مورد استفاده قرار می

 . نام چهل دختر وجود دادای بهها منطقهگویند. اطراف این حفرهمی

دختر برای زیارت و  711کنند، معتقدند چندین قرن پیش، میافراد مسنی که در این منطقه زندگی 

بخت، گویند دخترهای دمها میاند. آنانگیزی ناپدید شدهطرز شگفتاند و بهتفریح به این روستا آمده

 .اندکردهنیاز می و برای این که بختشان باز شود به این منطقه آمده و نذر
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هزار سال هنوزهم افراد زیادی برای 7د منتقل شده و پس از سینه بین افرابهاین داستان سینه

به ها را هایی وجود دارد که مورخان آنآیند. در چهل دختر ساختماننذرونیاز به این منطقه می

توانید نذرونیاز دانند. در این منطقه میهای مهمات ساخته شده توسط اسماعیلیان مرتبط میزاغه

زدنی آن لذت ببرید و بناهای تاریخی را ببینید، در کل باید گفت که در چهل وهوای مثالکنید، از آاب

 !توانید با یک تیر چند نشان بزنیدبی میبی

 :رودخانه دره گدا بهترین پیشنهاد برای نشستن بر لب جوی و تماشای گ ر عمر

گیرد. رودخانه دره گدا از باغات روستای کندر این رودخانه فصلی بوده و از کوه لیز سرچمشه می

 شود. گذرد و به رودخانه کرج متصل میمی
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گویند. رسد، یک چشمه به جود آمده که به آن گل چشمه میجایی که این رودخانه به روستا می

توانید از آن ن چشمه هنوز هم پر آب است و مینیک حرف ندارد. ایاطراف آن برای نشستن و پیک

خواهید کنار یک جوی نشسته و گذر عمر را ببینید، دره گدا یکی از بهترین اگر می .آبی گوارا بنوشید

توانید کنار این رودخانه نشسته و از صدای لغزش آب روی شود. میپیشنهادها برایتان محسوب می

بر توانید عالوهرسدق پس میبه دشت الله روستای کندر می ها لذت ببرید. رودخانه دره گداسنگ

 .های گیاهی مختلف از آب خنک و گوارای این رودخانه لذت ببریدتماشای گونه

 :های مختلفچشمه

ها معدنی های مختلفی وجود دارد که همه آندر روستای کندر چمشه                                 

های مراد دهد این روستا قدمت زیادی دارد، مجموعه چشمهکه نشان میهستند. یکی از مواردی 

هستند و فاصله کمی با معبد آناهیتا دارند. در کتب  ها برای بومیان مقدسهستند. این چمشه

ها اجازه ورود به های دور فقط خانمها، سالدلیل مهم بودن این حوضچهتاریخی نوشته شده، به

های دیدنی ساخته شده که های قدیمی متعددی با معماریاین منطقه خانهدر .اندها راداشتهآن

، گل چشمه است که در های روستای کندردیگر از چشمهکینشان از قدمت زیاد روستای کندر. ی

 جوشدابتدای رودخانه دره گدا واقع شده و هنوز هم آب در آن می

 :زار ایرانفردترین اللهدشت الله های کندرز منحصربه

زمانی که به روستای کندر                                                                                             

بینید. زمانی که سمت چپ را نگاه ها را میرسید، اگر سمت غرب را نگاه کنید، دشت اللهمی

اند. مطمئن هستم با زمین نقش بستهشوید که روی های مواجه میکنید، با دنیایی از رنگمی

 .زده خواهید شدتماشای دشت الله های کندر حیرت
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ها، خود بار، اللهآقای پهلوانی با عشق فراوان، تعداد زیادی الله در این دشت کاشت و برای اولین

ای گونهفرشنشان دادند. آقای پهلوانی و چند شخص دیگر تصمیم گرفتند که  5799را در بهار سال 

ها های الله طبیعی روی دشت پهن کنند تا بتوانند جذابیت روستاشان را افزایش دهند. آناز گل

 .ها به رشد و تکثیر پیاز این گل زیبا مشغول هستندبر برگزاری جشنواره اللهاکنون عالوه

صادرات این گیاه  های بسیار، توانستند واردات پیاز الله را کاهش داده و برایاین گروه با تالش

میلیون الله آلیوم در دشتی به مساحت  7هایی برای گفتن داشته باشند. در فاز اول، حدود حرف

 .تر خواهد شدهکتار کاشته شد. البته هرساله دشت الله های کندر وسیع 7.0

 بهترین زمان بازدید از دشت الله

اوایل بهار در بیشتر مناطق جهان، زمانی است که                                                           

ها فقط دو ماه کنند. فقط حواستان باشد که این گلکم رشد میدهند و کمپیازهای الله گل می

های کندر همه روزه بین ها نباید وقت را تلف کنید. دشت الله عمر دارند، پس برای بازدید از آن

نظیر دیدن کنید. توانید از این منطقه بیآماده پذیرایی از گردشگران بوده و می 71تا  0ساعات 

اید زار کشور است پس حتما براستی تا یادم نرفته باید بگویم که دشت الله های کندر بزرگترین الله

 .از آن دیدن کنید

هزار تومان است. با 71و در روزهای تعطیل  51غیرتعطیل هزینه بازدید از این منطقه در روزهای 

زار گشت بزنید. همچنین مسئوالن دقیقه در این الله 51ساعت و  7توانید پرداخت این هزینه می

 مندان به این گلدهند و عالقهاین منطقه، قابلیت خرید پیاز الله را هم در اختیار گردشگران قرار می

 یداری کنندتوانند پیاز آن را خرمی

 های کندر برویم؟ چگونه به دشت الله

وخم به روستا خواهید پس از طی مسیری پرپیچ                                                                 

رسید. زمانی که به روستای کندر کرج رسیدید، باید به سمت غرب حرکت کنید. با دنبال کردن 

به دشت الله های کندر خواهید رسید. این مسیر هموار بوده و با ماشین تابلوهای مزرعه لزور، 

 .توانید بدون هیچ محدودیتی از آن عبور کرده و دشت را ببینیدشخصی می

روی کنید تا به ورودی آن ها بروید و کمی پیادهتوانید تا نزدیکی دشت اللهبا ماشین شخصی می

 .کندخورد که شما را از هیاهوی شهر دور میچشم میهای رنگارنگی بهبرسید. در این دشت گل

 

 

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsZM3GfTE5F50iy8yk_GfRx2fWfGIw:1662010560288&q=%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1&tbm=isch&chips=q:%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1,online_chips:%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%A8%D9%88%D9%85:z7qY14t8erE%3D&usg=AI4_-kQVygdGRCoMss1go1aQVTEvLHXmUA&sa=X&ved=2ahUKEwjb9bvo7_L5AhWDMewKHaC6BdQQgIoDKAd6BAgEECY
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsZM3GfTE5F50iy8yk_GfRx2fWfGIw:1662010560288&q=%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1&tbm=isch&chips=q:%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1,online_chips:%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%A8%D9%88%D9%85:z7qY14t8erE%3D&usg=AI4_-kQVygdGRCoMss1go1aQVTEvLHXmUA&sa=X&ved=2ahUKEwjb9bvo7_L5AhWDMewKHaC6BdQQgIoDKAd6BAgEECY
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsZM3GfTE5F50iy8yk_GfRx2fWfGIw:1662010560288&q=%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1&tbm=isch&chips=q:%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1,online_chips:%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%A8%D9%88%D9%85:z7qY14t8erE%3D&usg=AI4_-kQVygdGRCoMss1go1aQVTEvLHXmUA&sa=X&ved=2ahUKEwjb9bvo7_L5AhWDMewKHaC6BdQQgIoDKAd6BAgEECY
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsZM3GfTE5F50iy8yk_GfRx2fWfGIw:1662010560288&q=%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1&tbm=isch&chips=q:%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1,online_chips:%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%A8%D9%88%D9%85:z7qY14t8erE%3D&usg=AI4_-kQVygdGRCoMss1go1aQVTEvLHXmUA&sa=X&ved=2ahUKEwjb9bvo7_L5AhWDMewKHaC6BdQQgIoDKAd6BAgEECY
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       ؟روستای کندر چیستسواات 

             

کنند. یکی از سوغات بیشتر مردم کندر به باغداری مشغول هستند و از این راه امرارمعاش می

توانید از اهالی روستا لیمو، پرتغال، انبه، خرما و های آن است. شما میروستای کندر کرج میوه

است و زنان این روستا، هنر و شاهکار خود را با رطب بخرید. همچنین چندین دار قالی در روستا برپ

 .کننداستفاده از این وسایل، روی فرش پیاده می

 

عنوان سوغات خریداری کنید. ازجمله بافت را در این روستا بههای نفیس و دستتوانید تابلو فرشمی

سندل(، بافت پری بافی، حصیربافی، بافت سواس )نوعی توان به زریمنطقه می دیگر سوغات این

 .خرما و.. اشاره کرد

 توان با ماشین به روستای کندر رفت؟آیا می

 77نظیر در فاصله این روستای کم                                                                              

تهران هستید و از چالوس واقع شده است. اگر اهل  –جاده کرج  0کیلومتری از کرج و در کیلومتر 

اید، حتما بازدید از این منطقه باصفا را در برنامه خود قرار دهید. شما با چند ترافیک خسته شده

 .های فراوان آن دیدن کنیدتوانید به روستای کندر برسید و از زیباییساعت رانندگی می

کیلومتر دشت  7.1از برای رسیدن به این روستا، باید وارد مسیر روستای پورکان شوید. شما پس 

توانید با راحتی میالله های کندر را خواهید دید. مسیر روستای کندر آسفالته بوده و شما به 

 .ماشین، خودتان را به آن برسانید
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 به روستای کندر برویم؟ کی

کمی سرد دلیل کوهستانی بودن در زمستان  این منطقه به                                                 

راحتی از آن بازدید کنید. پیشنهاد من این است که شود و ممکن است در این فصل نتوانید به می

 بهار را برای بازدید از روستای کندر انتخاب کنید، شاید برایتان سوال پیش بیاید که چرا بهار؟

گل را از نزدیک  توانید این دریایدر این فصل دشت الله های کندر دوباره زنده خواهد شد و می

شوید که چرا زمان مند میببینید. اگر نتوانید این دشت گل وسیع را تماشا کنید، از خودتان گله

 بهتری را برای سفر انتخاب نکردید

های خاو خودش را دارد، اما طعم بازدید از آن در بهار ها زیباییدرهرحال این روستا در همه فصل

زدنی در روستای کندر وهوایی مثالسه نیست. در این فصل شاهد آبها اصال قابل مقایبا دیگر فصل

 های خود را مهمان یک دم هوای پاک کنید.توانید ریهکرج خواهید بود و می

 روستای کندر بمانید یا نه؟ در شب

دارد، شاید  ماندن در این روستا به خودتان بستگی                                                             

خواهید در روزه به آن داشته باشید. اگر می بخواهید شب را در کرج سپری کنید یا مسافرتی یک

 های هموار روستا کمپتوانید در دشترویتان است. میکندر بمانید، چند گزینه اقامتی مختلف پیش

گویم که کمپ در دل می خواهید،بزنید یا در ویالهای ساخته شده بمانید. البته اگر نظر من را می

 .های سرسبز لذت ببریدطبیعت برپا کرده و از ماندن در قلب دشت
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روید، پس بهتر است به مشاورین امالک رفته و ویالهای مبله را شاید با خانواده به این کندر می

ا بنابراین شمها و امکانات رفاهی متفاوتی دارند. برای اقامت خود رزرو کنید. هرکدام از ویالها قابلیت

 .ها را انتخاب کرده و در آن اقامت داشته باشیدتوانید نسبت به شرایط خود، یکی از آنمی

ها های بومگردی متعددی ساخته شده که با اقامت در آنبراین اطراف مزرعه لزور اقامتگاهعالوه

ور ی، چراغ نفتی و تنها، کرسی ذغالتوانید با سبک زندگی بومیان کندر آشنا شوید. در این کلبهمی

  د.زده خواهید شمحیط قدیمی آن شگفتوجود دارد که با تماشای 
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