ﻣﺪﻳﺎ ﺳﻨﺘﺮ  /ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺪﻳﺎ ﺳﻨﺘﺮ

ﮔ ﻮ ﻧ ﺎﮔﻮﻥ

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺩﻓﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎﻥ ﻓﻼﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﻨﺞ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ
ﺣﺪﻭﺩ  ۶۰ﻫﺰﺍﺭ ﺍﺳﮑﻠﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺩﺭ" ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ" ﻣﺪﻓﻮﻥ ﺍﺳﺖ .ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻩ ﻧﻮﻉ ﻗﺒﺮ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﺗﺪﻓﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ" .ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ" ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺑﺮ ﺑﻘﺎﯾﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﺯﺍﺑﻞ
ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﻬﺎﺩﻩﺍﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ "ﺍﯾﺴﻨﺎ" ﺣﺪﻭﺩ  ۶۰ﻫﺰﺍﺭ ﺍﺳﮑﻠﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣﺪﻓﻮﻥ ﺍﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻩ ﻧﻮﻉ ﻗﺒﺮ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﺗﺪﻓﻴﻦ
ﮐﻪ ﺳﻨﺪﯼ ﺑﺮ ﺗﻨﻮﻉ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺩﻩ ﻧﻮﻉ ﻗﺒﺮﯼ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻩ ٬ﭼﻨﺪ ﻧﻮﻉ ﺁﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺭﺍﯾﺞ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻗﺒﻮﺭ ﭼﺎﻟﻪﺍﯼ ﺳﺎﺩﻩ ٬ﮔﻮﺩﺍﻝﻫﺎﯼ ﺩﻭﻗﺴﻤﺘﯽ ﻭ ﮔﻮﺩﺍﻝﻫﺎﯼ ﺳﺮﺩﺍﺑﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﯾﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻗﺒﻮﺭﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺭﻭﺡﷲ ﺷﻴﺮﺍﺯﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﻣﺪﯾﺮ "ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ" ٬ﺳﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻓﻦ ﺍﺟﺴﺎﺩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﭼﺎﻟﻪﺍﯼ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ
ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ٬ﺑﻴﻀﯽ ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﺣﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺟﺴﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻤﻴﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﺍﺩﻧﺪ.

ﺁﻥﻁﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺁﻣﺪﻩ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺟﺴﺪ ﻫﺪﺍﯾﺎﯾﯽ ﻫﻢﭼﻮﻥ ﻅﺮﻭﻑ ﺳﻔﺎﻟﯽ ٬ﺯﯾﻨﺖ ﺁﻻﺕ ﻭ ﺳﺮﻣﻪﺩﺍﻥ ٬ﻣﻬﺮﻩﻫﺎﯼ ﺯﯾﻨﺘﯽ ٬ﻣﻬﺮﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪﺍﯾﯽ
ﻭ ﻣﺴﻄﺢ ٬ﺣﺼﻴﺮ ٬ﺳﺒﺪ ٬ﭘﺎﺭﭼﻪ ٬ﺟﺎﻧﻮﺭ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ٬ﺁﯾﻴﻨﻪ ﻣﻔﺮﻏﯽ ٬ﺷﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﭼﻮﺑﯽ ﻭ ﺍﺷﻴﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺟﺴﺪ ﺩﻓﻦ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ.

ﻅﺎﻫﺮﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﻭﺭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻧﻴﺰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺷﻴﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺍﯾﻦ ﻗﺒﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﮎ ﭘﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺟﺴﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﮎ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻓﺴﺎﺩ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﺪ .ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺍﺳﮑﻠﺖ
ﺩﺭ ﺁﻥﻫﺎ ﺟﺎﯼ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻧﻮﻉ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺯ ﻗﺒﺮ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ "ﻗﺒﺮﻫﺎﯼ ﺳﺮﺩﺍﺑﻪﺍﯼ" ﺷﻬﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

"ﮔﻮﺭﻫﺎﯼ ﺳﺮﺩﺍﺑﻪﺍﯼ" ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﭼﺎﻟﻪ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺩﻓﻦ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ .ﺷﺨﺺ ﻣﺪﻓﻮﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺷﻴﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺮﺩﺍﺑﻪ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺭﺩﯾﻒ ﺧﺸﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﺎﮎ ٬ﺍﺳﮑﻠﺖﻫﺎ ﻭ ﺍﺷﻴﺎﯼ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﯾﻦ ﻗﺒﺮﻫﺎ ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪﻩﺍﻧﺪ.

ﻣﺪﻝ ﮔﻮﺭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻩ ﺷﺒﻴﻪ "ﮔﻮﺭ ﺳﺮﺩﺍﺑﻪﺍﯼ" ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﮐﻪ ﺩﺭﮔﺎﻫﯽ ﻣﻴﺎﻥ ﭼﺎﻟﻪ ﻗﺒﺮ ﻭ ﺍﺗﺎﻗﮏ ﺗﺪﻓﻴﻦ ﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ
ﺧﺎﮎ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺮﺩﺍﺑﻪ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﯽﮐﺮﺩﻩ ٬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﺟﺴﺪ ٬ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ "ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ" ﺑﻪ ﺟﺰ ﻗﺒﺮﻫﺎﯼ ﺧﺸﺘﯽ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ٬ﻣﺮﺑﻊ ٬ﺩﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭﻩﺍﯼﻫﺎ ٬ﺩﺍﯾﺮﻩﺍﯼ ﻭ ﮔﻮﺩﺍﻝﻫﺎﯼ ﺩﺍﯾﺮﻩﺍﯼ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﻪ ٬ﻗﺒﺮﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﮐﺎﺳﻪﺍﯼ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﭘﻨﺞ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺟﺴﺪ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺳﺎﺩﻩﺍﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ
ﺑﺰﺭﮒ ﺳﻔﺎﻟﯽ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻣﯽﺷﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺧﺎﮎ ﺭﻭﯼ ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﻘﺎﯾﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ  ۵۶ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﺷﻬﺮ ﺯﺍﺑﻞ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ .ﺳﺎﮐﻨﺎﻥ ﻓﻼﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﺣﺪﻭﺩ  ۵ﺗﺎ  ۶ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﻮﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﮐﺎﻭﺵﻫﺎﯼ ﺳﺎﻝ  ۱۳۸۵ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﺑﺎﺭ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ٬ﺭﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﭼﺸﻢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺭﯾﺰﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻮﯾﺮﮒﻫﺎﯼ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺮﻩ ﭼﺸﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻔﺘﻮﻝﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻁﻼ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻁﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺩﻭ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻁﺮﻑ ﺍﯾﻦ ﭼﺸﻢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮﺭ ﻧﺦﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺳﺮ ﺍﺳﮑﻠﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ ﻣﯽﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺷﻮﺍﻫﺪ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﺱ ﻁﻮﻻﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﭼﺸﻢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺣﺪﻗﻪ ﭼﺸﻢ ﺣﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻴﺎﺕ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ.

ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺟﺰﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﮐﺎﻭﺵﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯼ ﺳﻔﺎﻟﯽ
ﭘﻴﺪﺍ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﻬﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ.

ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺍﺳﮑﻠﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻅﺮﻭﻑ ﻏﺬﺍ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺩﻓﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭﺳﻌﺖ ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺭﺍ  ۱۵۱ﻫﮑﺘﺎﺭ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺯﺩﻩﺍﻧﺪ .ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﺳﺖ ٬ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ :ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ٬ﺑﺨﺶ
ﻣﺮﮐﺰﯼ؛ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ٬ﺑﻨﺎﻫﺎﯼ ﯾﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ .ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻫﮑﺘﺎﺭ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥﻫﺎﯼ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻣﻮﺯﻩ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺎﺭﺗﻦ "ﻣﺎﺩﺭﺑﺮﺩ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻭ ﮐﺎﺭﺗﻦ ﺷﻴﺮﯾﻨﯽ" ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽﺷﻮﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ٬ﺍﺷﻴﺎء ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﯾﺮﺯﻣﻴﻦ ﻣﻮﺯﻩ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﯼ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺗﻦﻫﺎﯼ ﺗﻠﻨﺒﺎﺭ ﺷﺪﻩ
ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻮﻳﻨﺪﻩ ٬ﺟﻌﺒﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ ٬ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﻛﺎﻏﺬﯼ ٬ﻛﻴﺴﻪﻫﺎﯼ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻭ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﻤﻨﺎﮎ ﻭ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺎﺭﻳﮏ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

گلکسار اراِیه دهنده فلزیاب های هوشمند و تمام اتوماتیک با
تکنولوژی برتر و کاربری آسان برای افراد آماتور و حرفه ای
2سال گارانتی و  10سال خدمات پس از فروش از جمله پاسخگویی به
سواالت شما

جهت مشاهده محصوالت جدید شرکت گلکسار به
سایت  www.GaLexar.comمراجعه کنید
کانال های تلگرام گلکسار :
@galexarco

کانال رسمی گلکسار

@galexardl

کانال دانلود نرم افزارها ،کتاب،کاتالوگ و...

برای دانلود رایگان انواع کتاب های علوم غریبه و کتاب های آثار و عالِیم
گنج یابی به سایت گلکسار مراجعه کنید
دانلود رایگان مقاالت و نرم افزارهای تبدیل گوشی به انواع ردیاب گران
قیمت مثل ردیاب ریفایندر Rayfinder ،و جوتارا و یا ردیاب دو نفره جیو
لوکیتور،ردیاب دو نفره بیوتارا  biotaraو غیره
دانلود رایگان مقاالت آموزشی کار با ردیاب و مقاله آشنایی با انواع فلزیاب
های تصویری
دانلود رایگان مقاالت جدید و مقاالتی که در لیست زیر مشاهده میکنید در
سایت گلکسار
جهت دریافت جدیدترین مقاالت آموزشی ساخت و کار با ردیاب و ...به سایت و یا کانال تلگرام گلکسار مراجعه کنید
www.GaLexar.com

تلفن0911 833 5033-- 0911 931 4595:

آموزش تبدیل گوشی موبایل به ردیاب شعاع زن فرکانسی همراه با نرم
افزار
آموزش کار با ردیاب های آنتنی (ردیاب های گمانه زن)
آشنایی با انواع ردیاب و نحوه کار با آنها(حتما دقیق مطالعه کنید)
ساخت انواع آنتن برای ردیاب یا طالیاب های فرکانسی
آموزش ساخت ردیاب خوراک خور ساده
دانلود کتاب های مفید که به شما در گنج یابی کمک میکنند

لطفا سوال ها ی خود در باره ردیاب را در سایت گلکسار مطرح کنید .
شماره تلفن ها برای کمک و خدمات گارانتی به کسانی است که فلزیاب
های گلکسار را خریداری کرده و یا دادن اطالعات به کسانی که مایل به
خرید فلزیاب های گلکسار هستند
شرکت گلکسار ارائه دهنده بهترین دستگاه های فلزیاب ،طالیاب و گنج یاب

شماره های تماس  9119314595 :و 09118335033

جهت دریافت جدیدترین مقاالت آموزشی ساخت و کار با ردیاب و ...به سایت و یا کانال تلگرام گلکسار مراجعه کنید
www.GaLexar.com

تلفن0911 833 5033-- 0911 931 4595:

