میامی کالنشهر ،شهرستان ،شهر یا روستا؟
میامی یک نام اما با مکانها و موقعیتهای مختلف جغرافیای گردشگری است .وقتی اسم
میامی به میان میآید ،ابتدا نام چند مکان در ذهن تداعی میشود .در اینجا مختصری از
ویژگیهای جغرافیایی و گردشگری آن مکانها گفته میشود که خود میتواند تا حدودی
مقایسه تطبیقی این مکانها را ایجاد کند و نگاه ترکیبی و تلفیقی به آن دارد.
جالب آنکه از منظر جغرافیایی ،یکی کالنشهر ،دیگری شهرستان و مورد آخر موقعیت روستایی دارد که هر
کدام جایگاهی را از منظر جذب گردشگر دارند .یکی بهعنوان مقصد گردشگران و آنیکی گذرگاه و معبر
گردشگران است .انگیزههای گردشگری برای سفر به هر کدام از این مکانها هم متفاوت است.

-۱کالن شهر میامی (Miami):شهری است که در نوار ساحلی اقیانوس اطلس در جنوب شرقی ایالت
فلوریدا آمریکا واقع شده است .میامی یکی از اماکن دیدنی در ایاالتمتحده است .این شهر دارای ترکیب
ساحلی پرتالطم و جاذبههای شهری است .میامی یک شهر توریستی است که به شهر جادو (Magic
)Cityمشهور است .دارای برد بینالمللی در گردشگری است و درآمد سرشاری از منظر گردشگری شهری
دارد و بهعنوان مقصد گردشگران بهویژه برای اهالی امریکای التین محسوب میشود .جمعیت شهر حدود ۰۵۵
هزار نفر است که ترکیب جمعیتی آن بیشتر شامل مهاجرین آمریکای التین از جمله کوبا ،مکزیک و ..است.
بندر میامی یکی از بزرگترین و مهمترین بندرها در آمریکا است .هوای میامی تمام سال گرم و تابستانها داغ و
مرطوب و زمستانها کوتاه و گرم است .در تابستان درجه هوای بیرون  ۵۰درجه به  ۹۲درجه سانتیگراد است و
در زمستان درجه هوا بیرون  ۹۵درجه سانتیگراد است.

-۲شهرستان میامی :با قدمت تاریخی در استان سمنان است .در سال  ۲۵با تصویب هیئت دولت بخش میامی
به شهرستان میامی ارتقاء یافت و به مرکزیت شهر میامی از ترکیب بخش مرکزی به مرکزیت شهر میامی شامل
دهستانهای کالتههای شرقی ،میامی و فرومد و بخش کالپوش به مرکزیت روستای رضوان شامل دهستانهای
رضوان و نردین در تابعیت استان سمنان ایجاد شد .این شهر شرقیترین شهرستان استان سمنان ،در مسیر
شاهرود -سبزوار و در جاده اصلی تهران -مشهد در دامنه کوه منفردی قرار دارد.
شهر میامی در طول جغرافیایی  ۰۰درجه و  ۵۲دقیقه و عرض جغرافیایی  ۵۳درجه و  ۵۰دقیقه و در ارتفاع ۵۵۹۰
متر باالتر از سطح دریا واقع شده است .این شهر در شمال کویر مرکزی و منطقه خارتوران واقع است .بخش
میامی از شمال به بخش جاجرم و شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی و بخش مینودشت استان گلستان ،از
جنوب به بخش بیارجمند ،از مشرق به داورزن استان خراسان رضوی و از مغرب به بخش مرکزی شهرستان
شاهرود محدود است .دارای آب و هوای نیمهخشک و در زمستانها سرد و در قسمتهای جنوب کوهستانی و
شمالی گرم است .در سال  ۵۵۲۰شهر دارای  ۶۰۳۳نفر جمعیت و روستاهای تابعه حدود  ۵۶۵۰۹جمعیت دارد.
که در مجموع بیش از  ۵۰۵۵۵نفر جمعیت شهرستان است.
در کتاب فرهنگ جغرافیایی ایران جلد  ۶۵درباره واژه مَی مَی چنین آمده است :میامی از نظر لغوی به معنای مَی
مَی است و این واژه از این جهت بهکاررفته است که در این ناحیه انگور فراوان به دست میآورند و در زمانهای
قدیم حدود  ۰۵۵سال پیشازاین انگور شراب فراوان به دست میآوردند.
نام شهر میامی متاثر از عامل اقتصاد و شیوه کشاورزی است .میامی در سالهای اخیر با توجه به داشتن جاذبهای
طبیعی و تاریخی هیچگاه بهعنوان مقصد گردشگری مطرح نبوده و همواره بهعنوان معبر و گذر به آن نگریسته
میشود و از مهمترین گذرگاههای عبوری به سمت مشهد و استان خراسان رضوی و شمالی است.
شهر میامی به دلیل وجود اماکن تاریخی و جاذبههای اکوتوریستی و گونههای گیاهی و جانوری منحصربهفرد از
موقعیت بسیار خوبی برای جذب توریست بر خوردار است .لیکن به دلیل عدم توجه به این اماکن و تبلیغات
مناسب میتوان گفت تاکنون درآمد قابل توجهی نداشته است و این در حالی است که ساالنه بیش از هزاران نفر
از این بخش عبور میکنند.
از جاذبههای میامی میتوان به تفرجگاه دزی کالچون ،مجموعه سه چنار و آب پنفتنی ،رباط شاهعباسی ،حمام
آقایان ،آسیابهای قدیمی ،آبانبارهای قدیمی و… و روستاهای زیادی با جاذبههای گوناگون نام برد.

-۳روستای میامی  :روستایی از توابع بخش رضویه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی ایران است .این
روستا در فاصله ۰۵کیلومتری شهر مشهد و در مسیر جاده مشهد به سرخس قرار دارد و برای رسیدن به آن باید از
محله ساختمان یا شهرک شهید رجایی و یا محله کنویست مشهد عبور کنید.
این روستا که در دامنه کوه واقع شده پذیرای مرقد یکی از نوادگان امام زینالعابدین به نام امامزاده یحیی(ع)
است که مورد اقبال نزد اهالی و گردشگران است .بنای ساختمان این مزار متعلق به قرن دهم هجری است و در
محیطی به وسعت  ۰۰هکتار قرار دارد.
اطراف بقعه و بنای مزار پوشیده از سنگفرش و وجود زائرسرا و محل اسکان موقت همچنین چشمهی
آب معدنی ،و دارای تعداد زیاد سوییت ،چادر برای اتراق و استراحت و شهربازی و بازار برای زائران و مسافران،
گردشگران است.
در این روستا سوییتها و اتاقهایی برای بیتوته وجود دارد .برد گردشگری آن در سطح محلی و منطقهای است.
بیشتر برای شهروندان مشهد و شهرهای استان خراسان رضوی و روستاهای مجاور شناخته شده است .در
تقسیمبندی جذب گردشگر در گونه گردشگری مذهبی و زیارتی جای میگیرد و امکانات و تردد ایجاد شده
در آن بهواسطه بقعه امامزاده محترم آن هست ،گرچه به جاذبه بیوتوریسم و گردشگری روستایی آنهم میتوان
اشاره کرد.

