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نوشته شده توسط داوود نصیری

مسافران عشق با سفر به کشورهای مختلف، پیام عشق و دوستی ایران را به گوش جهانیان می رسانند

      

۲۶ مرداد ۱۳۸۹
مسافران عشق با سفر به کشورهای مختلف، پیام عشق و دوستی ایران را به گوش جهانیان می رسانند

داود نصیری به اتفاق همسر و دو فرزندش از تیر ماه امسال سفر خود را از مازندران آغاز و طی 38
روز پیاده روی و با برداشتن دویست و هشت هزار و 31 قدم به شهرستان ساری رسیدند و با استقبال
گرم مردم باصفای این خطه و مدیر کل و کارکنان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

مازندران قرار گرفتند. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران وی که از سال

86 با پای پیاده به کشورهای ترکیه و آذربایجان سفر کرده است می گوید با سفر به شهرهای مختلف
ایران و کشورهای جهان قصد دارم به مردم و ملت ها بگویم که با خودشناسی می توان به خدا رسید و
با درست زیستن به طبیعت احترام گذاشت داود نصیری که خود یک پژوهشگر است و سابقه 23 ساله

پژوهش در زمینه چگونه زیستن انسان را دارد اظهار داشت تا کنون پیشنهاد سفر با پای پیاده به 93
کشور جهان را دارم و به همت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار است سفارت

کشورمان در هر کشوری یک مترجم را در اختیار بنده قرار دهد وی استقبال مردم و مسئولان مازندران
را بسیار مهرورزانه و توصیف ناپذیر بر شمرد و اظهار داشت با سخنرانی هایی که از سوی نهادهای

مختلف برای بنده ترتیب داده می شد شوق خدا دوستی جمعیت حاضر در محل سخنرانی ها انرژی بنده
را مضاعف می کرد. وی پیش بینی سفر خانوادگی خود با پای پیاده به دور جهان و کشورهایی همچون

گرجستان؛ آسیای میانه- خاور دور آفریقا و آمریکا و اروپا را به مدت 80 سال اعلام کرد. وی اظهار
امیدواری کرد با تلاش و توکل به خداوند مهربان شعار امسال همت و کار مضاعف را تحقق بخشیم
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