مشهذ مقذس

شِش هشِذ بَ دلیل لذهت تاسیخی ،آبُّْایی هغبْع ،هٌاظش دیذًی ّ آحاس باعتاًی ّ اص ُوَ هِنتش حشم هغِش اهام
سضا (ع) اص جولَ هماصذ گشدشگشی ایشاى هحغْب هیشْد کَ ُش عالَ پزیشای هیِواًاى ّ هغافشاى اص عشاعش ایشاى
ّ جِاى اعت.

 -1حرم امام رضا(ع)

ًگیي شِش هشِذ ،باسگاٍ هغِش علیابيهْعیالشضا اعت کَ دس عال ُ ۱۲۸جشی عاختَ شذٍ اعت .ایي هکاى همذط
هجوْعَای اص هغاجذ ،آسامگاٍُا ،سّاقُا ،صحيُا ،کتابخاًَ ّ هْصٍُا اعت .عاالًَ تعذاد صیادی اص عاشماى ایشاى،
بشای عشض ادب بَ هشِذ عفش هیکٌٌذ.
-2آرمگاه فردوسی

دس  ۲۲کیلْهتشی هشِذ ،دس هیاى باغی صیبا همبشٍی حکین ّ شاعش هحبْب ّ هشِْس ایشاًی ،ابْالماعن فشدّعی لشاس
گشفتَ اعت .بٌای اهشّصی ایي آساهگاٍ با اعتفادٍ اص شیٍْی هعواسی ُخاهٌشیاى ّ فضای داخلی آى ًیض الِام گشفتَ اص
هعواسی دّساى اشکاًیاى عاختَ شذٍ اعت.

 -3مقبره نادرشاه

همبشٍی ًادسشاٍ افشاس ،بٌایی اعت کَ بَ یادبْد ًادسشاٍ دس شِش هشِذ احذاث شذٍ اعت .اهشّصٍ ایي همبشٍ پظ اص حشم
اهام سضا (ع) اص هِنتشیي جاربَُای گشدشگشی هشِذ اعت.

 -4بقعو پیر پاالنذوز

آساهگاُی بَ لذهت لشى دُن ُجشی دس سّعتایی بَ ًام کاسدٍ ّجْد داسد کَ بَ بمعَی پیش پاالًذّص هشِْس اعت .ایي
هحل ،هذفي شیخ هحوذ عاسف کاسًذُی ،خغاط حلج ًْیظ اعت کَ اهشّصٍ بخشُایی اص لشآى با خظ ایي عاسف دس
دعتشط اعتّ .ی دس سّعتای کاسدٍ دسآهذ خْد سا اص ساٍ پاالًذّصی بذعت هیآّسدٍ اعت.

. ۵گنبذ خشتی (امام زاده سیذ محمذ)

گٌبذ خشتی ،همبشٍی اهامصادٍ عیذهحوذ اص ًْادگاى اهام هْعیبي جعفش(ع) اعت کَ دس عال ُ ۱۳۲جشی لوشی بَ لما
پشّسدگاس پیْعتَ اعت .باصدیذ اص ایي هکاى خالی اص لغف ًیغت.

. ۶بازار رضا

یکی اص شلْغتشیي ّ پشباصدیذتشیي باصاسُای عٌتی ایشاى ،باصاس سضا اعت کَ دس شِش هشِذ لشاس داسد .ایي هکاى اص
هعواسی صیبا ّ ٌُشهٌذاًَای بشخْسداس اعت ّ ُوَ سّصٍ هیضباى جوع صیادی اص تْسیغتُا اعت.

. ۷روستای ییالقی جاغرق
اگش بَ عبیعتی ًاب ّ بکش عاللَهٌذ ُغتیذ ،اص سّعتای ییاللی جاغشق دس  ۲۸کیلْهتشی جٌْب غشبی هشِذ دیذى کٌیذ.
آب ّ ُْای هعتذل کُْغتاًی با صهغتاىُایی عشد ّ تابغتاىُای هعتذل اص ّیژگیُای ایي هٌغمَ اعت.

 -8روستای تاریخی پاژ

با تْجَ بَ اعٌاد تاسیخی ،دس  ۸۱کیلْهتشی شوال هشِذ ،سّعتایی بَ ًام پاژ لشاس داسد کَ صادگاٍ حکین ابْالماعن
فشدّعی اعت .دس ایي هکاى دّ للعَ بَ ًامُای للعَبلٌذ ّ للعَ کٌَِ پاژ لشاس داسد .عفالُای بالیواًذٍ اص للعَ کٌَِپاژ،
هتعلك بَ لشى ًِن ّ دُن ُجشی اعت.

