آب تین در مهشد چقدر آب یم خورد؟
شـنا کـردن یکـی از ورزش هایـی اسـت کـه در کنـار لذت وافـری که به فرداهدا مـی کند ،دارای فواید سلامتی بی
شـماری اسـت به گونه ای که بسـیاری از پزشـکان ارتوپد آب درمانی را برای تسـکین دردهای عضالنی و مفصلی
تجویـز مـی کننـد .خوشـبختانه در مشـهد مقـدس چیزی حدود  52اسـتخر وجـود دارد که در صد باالیـی از آن ها
برای اسـتفاده عموم آزاد اسـت و تنها بخش کوچکی از آن برای کارکنان بعضی از ارگان هاسـت .از این که بگذریم
فصل تابسـتان ،جزء فصل های داغ شـدن بازار اسـتخر ها نیز هسـت ،مسـئله ای که گاهی بر سلامت و کیفیت
آب مجموعـه هـا تاثیـر منفـی مـی گـذارد و باعث بروز بیمـاری های عفونی به ویژه در ناحیه چشـم افراد می شـود.
از همین رو توجه به کیفیت آب اسـتخر ها بسـیار ضروری اسـت .از دیگر عوامل مهم در این رابطه انتخاب سـاعت
مناسـب برای اسـتخر رفتن اسـت .بدیهی اسـت که نظافت اصلی بیشـتر اسـتخر ها بعد از پایان کارشـان است .پس
بهترین زمان برای شـنا اولین سـاعت کاری استخرهاسـت که چون در سـاعت های ابتدایی روز هم اسـت ،خلوت تر
نیز می باشـد .در زیر فهرسـت و هزینه های بلیت بدون تخفیف بعضی از اسـتخرهای مشـهد را مشـاهده می کنید.

نام استخر
شهید کاظمیان

خیابان دانشجو .دانشجو 20

 15هزار

قاسم آباد .فالحی 79

 38هزار

میدان تلویزیون .ابتدای بولوار نوفل لوشاتو

 18هزار

پروانه
راد

آدرس

قیمت بلیت

بولوار برونسی .وکیل آباد 70

 14هزار

استخر الله

آب و برق بولوار فکوری -خیابان فکوری  -17مجموعه فرهنگی ورزشی ریحانه بهشتی

 15هزار

شهید فرومندی
آبی هشتم

قاسم آباد -بولوار حجاب -رو به روی حجاب شرقی ۱

 15هزار

خیابان سجاد .حامد شمالی 10

 20هزار

سجاد مشهد
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گردشگری

راهنمای سفر به آبشار شلماش

راهنمای
خرید

سقوط پلکاین آب در میان دره های صخره ای

مبلمانسفری
در گشت و گذارها

از سـرزمین هـای غربـی ایـران مـی تـوان بـه عنوان بهشـت گردشـگران یاد کـرد .عوارض بـی بدیل زمین در کنار سـفره ها و منابع آبی غنی توانسـته اسـت که جلوه های بـی نظیری از
سمیه محمدنیا حنایی
جنـگل هـای کوهسـتانی و رودخانـه هـای خروشـان را در برابـر چشـمان بازدیـد کننـدگان بـه تصویر بکشـد .جلوه هایی که هوش از سـر هـر آدمی می بـرد و آن ها را شـیفته خود می
روزنامهنگار
کنـد .مقصـد گردشـگری امـروز مـا نیـز جایـی در میان جنگل هـای آذربایجان غربی قرار دارد .جایی که رودخانه خروشـان و پرآب از صخره های سـنگی کوهی فـرو می ریزد و تابلویی
تمـام قـد از قـدرت خداونـد را رقـم مـی زنـد .آبشـار شـلماش در نزدیکـی هـای سردشـت مقصد امروز ماسـت .اگر می خواهید از چند و چون مالی سـفر به شـلماش با خبر شـوید ،ادامه مطلب را از دسـت ندهید.

ارومیه هشر خورشید و ماه

بسـیاری آذربایجـان غربـی را بـا دریاچـه زیبای ارومیه می شناسـند،
دریاچـه ای کـه امسـال در پـی بـارش های سـیل آسـا ،جانـی دوباره
گرفـت و تـا جایـی که حتی میزبان هـای خارجی اش یعنی فالمینگو
هـا بـا آن دوبـاره آشـتی کردنـد .امـا ایـن بی انصافی اسـت کـه تمام
زیبایـی هـای آذربایجـان غربی را به دریاچه ارومیه و آثار باسـتانی این
شـهر خالصـه کـرد .در پهنه کـم وسـعت آذربایجان غربی آبشـارها و
رودخانه های شـگفت انگیزی وجود دارد که سـاالنه هزاران گردشـگر
را بـه سـمت خـود می کشـاند .یکی از این آبشـارها ،آبشـار شـلماش
اسـت .شـلماش در نزدیکی های سردشـت قرار دارد و دارای امکانات
مناسـبی اسـت .گفتنـی اسـت که فصل تابسـتان بهترین زمـان برای
سـفر به آذربایجان غربی و آبشـار شـلماش اسـت.

آبشار و تفرجگاه شلماش

فاصله ارومیه تا تفرجگاه شـلماش حدود  220کیلومتر اسـت و این به
ایـن معناسـت که شـما مـی توانید بـرای بازدید از ایـن منطقه نگرانی
جـای خـواب را نداشـته باشـید .هـر چنـد در ادامـه بـه انـواع اقامتگاه
هـا بـرای بازدیـد شـلماش خواهیـم پرداخت .تمـام مسـیر از ارومیه تا
شـلماش به خوبی آسـفالت شـده و از ایمنی مناسـبی برخوردار اسـت.
امـا هـر چـه زیبایـی ایـن مسـیر بـرای تـان بگویـم کم اسـت .مسـیر
آسـفالته بـه طـوری اسـت کـه انـگار از میـان درختـان سـر بـه فلـک
کشـیده شـده امتـداد پیـدا مـی کنـد .مسـیری کـه در جاهایـی انگار

شما می توانید خودتان
را به ارومیه برسانید
و سپس در تورهای
ارومیه گردی که از
سوی شهرداری اجرا
می شود ثبت نام کنید
و با خیال راحت به
بازدید شلماش بروید.
هزینه این تورهای یک
روزه حدود  95هزار
تومان است

فهرست هزینه های سفر به آبشار شلماش برای  4نفر( به تومان)

راهـش را در میـان دشـت هـای هموار و سـبز گم می کنـد و در دامنه
کـوه هـای صخـره ای دوبـاره خـود را باز می یابد! مسـیر چهار سـاعته
تـا شـلماش آن قـدر پـر از جاذبـه و زیبایـی اسـت کـه کمتـر کسـی
دلـش مـی آیـد پایـش را روی پـدال گاز بگـذارد و بتـازد تـا به آبشـار
برسـد .اولیـن مقصـد شـما بـرای رسـیدن بـه آبشـار روسـتای مرغان
اسـت .ایـن روسـتای بیشـتر کاهگلـی در دامنه کوه های سـر به فلک
کشـیده شـده قرار دارد .اگر به دنبال کشـک های اصیل و خوشـمزه
هسـتید مـی توانیـد از مغـازه هـای ایـن روسـتا آن هـا را تهیـه کنید.
هر کیلو کشـک گوسـفندی تازه حدود  35هزار تومان اسـت .سـپس
به شهرسـتان سردشـت می رسـید .از سردشـت تا شـلماش حدود 20
دقیقه رانندگی در انتظارتان اسـت .همین نزدیکی باعث شـده اسـت
که بسـیاری به آبشـار شـلماش ،آبشـار سردشـت بگویند.
تابلـوی ورودی تفرجـگاه را کـه رد مـی کنیـد در سـمت چـپ محلی
بـرای پـارک خودروهـای تـان تعبیـه شـده اسـت .ورودی بـرای هـر
خـودرو  5هـزار تومـان اسـت .از پارکینـگ تـا اولیـن نما از آبشـار تنها
چند قدم فاصله اسـت .اولین نما از آبشـار در واقع اولین سـکانس سـه
گانه سـقوط آب از ارتفاع اسـت .واقعیت این اسـت که آبشـار شـلماش
در راه سـقوطش از کـوه هـا سـه مرتبـه بـه تخته سـنگ هـای بزرگی
برخـورد مـی کنـد و یک آبشـار پلکانـی را پدید مـی آورد .محل پارک
خودروهـا در واقـع در بلنـدی آبشـار اسـت و دو آبشـار دیگـر در پایین
دسـت قـرار دارد .خبـر خـوش ایـن کـه شـما مـی توانیـد بـه راحتی
بـه بازدیـد دو آبشـار دیگـر برویـد .چنـد سـالی می شـود که از سـوی
شـهرداری سردشـت مسـیر پیاده روی و یا بهتر بگویم صخره نوردی
بـه سـمت پاییـن دره بـه خوبـی پلکانی شـده اسـت .پله های مسـیر
بـه انـدازه مناسـبی عریـض هسـتند و ارتفـاع مناسـبی دارد؛ از دیگـر
مزایـای ایـن پلـه هـا وجـود حفـاظ هـای مطلوبـی اسـت کـه تـا حد
زیـادی خاطـر والدیـن را از شـیطنت هـای کـودکان راحـت می کند.
اما این تمام اقدامات شـهرداری نیسـت .شـهرداری در برابر دو آبشـار
دیگـر نیـز ایـوان هـای محافـظ داری را تعبیـه کرده اسـت کـه بازدید
کننـدگان مـی تواننـد بـا خیـال راحـت بـه تماشـای اوج ایـن زیبایی
بنشـینند .هر چند اسـتراحتگاهی هم برای افراد محسـوب می شود .از
باال دسـت تا پایین دره که آبشـار داخل دریاچه ای سـبز رنگ سـقوط
مـی کنـد حـدود  390پلـه وجـود دارد .از مـن مـی شـنوید خیال آب
تنـی در دریاچـه پاییـن دسـت را از سـرتان بیرون کنیـد .کف دریاچه
تا حدی با رسـوباتی که از سـایش سـنگ های باالدسـت آمده اسـت
حالـت مردابـی دارد و مـی توانـد بـرای افـرادی که حرفه ای نیسـتند
مخاطرات جدی داشـته باشـد.
از آن جایـی کـه پلـکان در نزدیکـی آبشـار قـرار دارد ،بیشـتر
بازدیدکننـدگان بـا لبـاس هـای خیس و مرطوب شـده از پلـه باال می
آیند .پس در کوله تان حتما یک دسـت لباس اضافی داشـته باشـید..

امکاانت رفاهی آبشار شلماش

سـاالنه حدود هزار نفر از شـلماش بازدید می کنند و همین اسـتقبال
باعث شـده اسـت که شـهرداری سردشـت با کمک سـازمان میراث
فرهنگـی و گردشـگری اقـدام به ایجاد زیر سـاخت هـای رفاهی برای
جـذب بیشـتر گردشـگر کنـد .در واقع احـداث پلـکان و پارکینگ در
همیـن زمینـه انجـام شـده اسـت .اما علاوه بر ایـن ها در همـان باال

دسـت سـکوهای بتنـی بـرای برپایـی چـادر ،رسـتوران ،کبابی سـرا ،
غرفـه هـای فـروش مایحتاج و سـرویس بهداشـتی نیز احـداث کرده
اند.
قیمـت کبابـی سـرای لـب آبشـار نسـبت بـه رسـتورانی کـه در یک
کیلومتـری آبشـار قـرار دارد ،مناسـب تـر اسـت .در ایـن کبابی سـرا
مـی توانیـد یـک پـرس چلوکبـاب کوبیده را بـا مبلغ  30هـزار تومان
نـوش جـان کنیـد .مضاف این کـه باید خدمتتان عـرض کنم خوراک
دنـده کبـاب در آذربایجـان را هـم حتما مـزه کنید چرا کـه چیزی از
همتای کرمانشـاهی اش کم نخواهد داشـت .دنده کباب در شـلماش
البتـه کمـی گـران اسـت و چیزی حـدود  160تـا  180هـزار تومانی
بـرای تان هزینـه دارد.

اقامت در شلماش

واقعیت این اسـت که آبشـار سردشـت در همین چند سـال گذشـته
مـورد توجـه بازدیـد کنندگان قرار گرفته و همین موضوع باعث شـده
اسـت کـه بسـیاری از زیـر سـاخت هـای رفاهـی در اطراف آبشـار در
حال سـاخت باشـد و هنوز به بهره برداری نرسـیده باشـند .بنابراین
بـرای اقامـت سرپوشـیده بایـد بـه شـهرهای اطـراف برویـد .اولیـن
انتخـاب شـما مـی تواند ارومیه باشـد .فاصله  200کیلومتـری ارومیه
تا سردشـت و همچنین امکانات مناسـب اقامتی دو عاملی اسـت که
بسـیاری از بازدیـد کننـدگان را به انتخاب اقامتگاه در ارومیه تشـویق
مـی کنـد .قیمـت اقامت هتلی در این شـهر چیزی بیـن  224تا 660
هـزار تومـان اسـت .امـکان اقامت مهمـان پذیری نیـز درارومیه وجود
دارد .هزینـه یـک شـب مانـی در مهمان پذیرها در حـدود  85تا 125
هـزار تومـان اسـت .با آن کـه فرصت نیم روزه برای بازدید از شـلماش
کافی اسـت اما اگر دوسـت دارید زمان بیشـتری را در کنار این آبشـار
خروشـان بگذرانید می توانید در اقامتگاه های بوم گردی شهرسـتان
سردشـت شـب را به صبح برسـانید .هزینه شـب مانی در این اقامتگاه
هـا بـه ازای هر سـوئیت حـدود  100تا  200هزار تومان اسـت .امکان
اجاره ویال نیز در سردشـت فراهم اسـت .هر چند ممکن اسـت مانند
اقامتـگاه هـای بـوم گـردی خیلـی تمیز و آنکادر شـده نباشـد .هزینه
اجـاره ایـن ویلا هـا از شـبی  200هزارتومـان آغاز می شـود .آخرین
گزینـه اقامـت نیـز کمـپ در محل تفرجگاه آبشـار اسـت .وجود غرفه
هـای خریـد محصوالت  ،سـرویس های بهداشـتی و همچنین امنیت
مناسـب مـی توانـد شـب مانی خوبـی را برای تـان رقم بزند.

مسیرهای دسرتیس به شلماش

بـه جـز مسـیر جـاده ای بـا خـوروی شـخصی ،در بقیـه گزینـه هـای
سـفری ،باید خودتان را به ارومیه برسـانید .در جدول زیر مسـیرهای
متنـوع و هزینـه ای کـه روی دسـتتان مـی گـذارد ،بـرای رسـیدن به
شـلماش را مـی بینیـد .امـا مـا بـرای شـما یک پیشـنهاد ویـژه داریم
،شـما مـی توانیـد خودتـان را به ارومیه برسـانید و سـپس در تورهای
ارومیـه گـردی کـه از سـوی شـهرداری اجرا می شـود ثبـت نام کنید
و بـا خیـال راحـت به بازدید شـلماش برویـد .هزینه ایـن تورهای یک
روزه حـدود  95هـزار تومان اسـت .گفتنی اسـت امـکان رزرو اینترنتی
ایـن تورهـا نیـز فراهم آمده اسـت.

نوع سفر

مسیر اول

مسیر دوم

توضیحات

جمع کل

خودرو شخصی

 280هزار برای رفت و برگشت و طی برای  3424کیلومتر

-

هزینه اقامت بین راهی را محاسبه کنید

 280هزار

سفر اتوبوسی

 96تا  162هزار برای رسیدن اورمیه

 30هزار برای رسیدن به سردشت

هزینه تغذیه بین راهی محاسبه شود

 ۵۰۴تا  768هزار

سفر ریلی

 138تا  195هزار برای رسیدن به اورمیه

 30هزار برای رسیدن به سردشت

مقصد اول ارومیه است و بعد سردشت

 672تا  900هزار

سفر هوایی

344تا  546هزار برای رسیدن به تبریز

سواری نفری  50هزار
اتوبوس  30هزار

مقصد اول ارومیه و سپس سردشت

نخستینسینماهایمشهد
در قسـمت قبل ،باهم تا انتهای بازار
جواد نوائیان رودسری
جنت رفتیم .امیدوارم خسـته نشده
روزنامهنگار و کارشناس ارشد تاریخ
و حوصلـه بازگشـت به خیابـان ارگ
را داشـته باشـید! البتـه بـا توجـه به
ایـن کـه کفـش پیـاده روی بـه پـا داریـد ،بعید میدانـم که با طی کـردن این
مسـافت کـم ،خسـتگی به سـراغتان آمده باشـد! بـه خصوص اگـر اهل خرید
هـم باشـید ،دیـدن مغازههـای رنگارنـگ جنت ،خالـی از لطف نیسـت .حتی
در میانـه راه ،شـاید وقـت کنیـد و سـری به سـفرهخانه هزاردسـتان بزنید که
بـرای خـودش مـوزهای اسـت از لـوازم و ابـزارآالت قدیمی؛ جایی که میشـود
بـا صـرف یک اسـتکان چای ،خسـتگی را از تـن بیرون کرد و بـه راه ادامه داد.

حقاییق درابره ارگ مهشد

برگردیـم بـه خیابان ارگ؛ جایی که سـفر شـهریمان را از آن شـروع کردیم.

اجـازه بدهیـد بـاز هـم دربـاره ایـن محـل اطالعاتی به شـما بدهـم .در ازمنه
قدیـم ،ارگ در اصطلاح بـه مکانـی اطلاق میشـد کـه حاکـم شـهر در آن
سـکونت داشـت؛ یعنـی دارالحکومـه .تـا ابتـدای دوره قاجار ،ارگ مشـهد در
محلـه چهاربـاغ بـود کـه امـروزه در محـدوده چهـارراه شـهدا (نـادری) قـرار
دارد .در دوره فتحعلیشـاه ،محمدولـی میـرزا ،حاکـم وقـت خراسـان ،به این
فکـر افتـاد کـه عمـارت ارگ را در محلـی که امـروزه خیابـان ارگ از آن عبور
میکنـد و در آن زمـان اصطالحـاً پـادگان شـهر مشـهد محسـوب میشـد،
بسـازد .در کتـاب «روضـه الصفـای ناصـری» آمده اسـت« :ارگ در یک طرف
شـهر افتاده ،دیوار ارگ میانه مغرب و شـمال 400 ،ذرع و تمام اطراف ارگ،
 1246ذرع اسـت و  32بـرج دارد ».اگـر هـر ذرع را معـادل  45سـانتی متـر
بگیریـد ،دیـوار عمارت ارگ مشـهد کـه این روزها با خیال راحـت از محدوده
اراضـی آن عبـور میکنیـد ،بیـش از  560متر طول داشـت .بعدهـا و در اواخر
دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی ،سـاختمان ارگ به قطعات مختلفی تقسـیم

یک میلیون و  496تا دو میلیون و  384هزار

شـد کـه یکـی از ایـن قطعـات ،امـروز بـه عنـوان بـاغ ملـی مشـهور اسـت و
داسـتان واگـذاری آن بـه محمدکاظـم ملکالتجـار ،پـدر حاج حسـین ملک
را در قسـمتهای قبلـی بـرای شـما توضیح دادم .در قسـمت دیگـر ارگ هم،
بعدهـا ،عمـارت تلگرافخانه و پُسـتخانه سـاخته شـد که هنوز هـم در اختیار
وزارت ارتباطـات اسـت و اداره پسـت در آن قـرار دارد .بخشـی نیـز ،به عنوان
اداره ارکان حرب ،از ارگ مجزا شـد و سـتاد ارتش در آنجا مسـتقر گردید؛
جایـی کـه هنـوز هـم در اختیار ارتش اسـت و در کنار اداره پسـت قـرار دارد.

نخستین سیمناهای هشر مهشد

سـفر بـرای هر گروه سـنی بسـیار مفید اسـت و انـرژی مثبت
وافـری را بـه افـراد تزریـق مـی کند .سـالمندان نیـز مانند هر
انسـانی از سـفر کـردن لـذت می برنـد ،آن ها عالوه بـر آن که
آب و هوایـی عـوض مـی کنند از گذراندن اوقـات خود در کنار
اعضـای خانـواده شـان لـذت مـی برند .اما سـفر با سـالمندان
نیازمند ملزومات اساسـی اسـت که در صورت مهیا نکردن آن
ها ،ممکن اسـت مخاطرات جدی برای آن ها به دنبال داشـته
باشـد .بنابرایـن مـا در ایـن نوشـتار و نوشـته هـای هفته های
پیـش رو بـه ملزومـات اصلـی که سـفر لـذت بخـش و راحتی
را بـرای سـالمندان مهیـا می کنـد ،می پردازیـم .در این هفته
بـه انـواع نشـیمن گاه هـای سـفری پرداخته ایـم .واقعیت این
اسـت که بیشـتر سـالمندان از درد زانو و ناتوانی زانوهایشـان
بـرای خـم شـدن و نشسـت و برخاسـت می نالنـد .این معضل
در بیـرون شـهر و فضاهـای خـارج از خانـه دردسرسـازتر مـی
شـود .بنابراین صندلی های سـفری که قابلیت تا شـدن دارند
کم کـم وارد بازار شـدند.
صندلـی های سـفری :شـاید یکـی از قدیمـی تریـن و در
عیـن حـال کاربـردی تریـن انـواع ایـن صندلـی هـا ،صندلـی
هـای سـفری با عنـوان صندلی شـاگردی باشـد .صندلی های
شـاگردی از دو چارچـوب فلـزی کوتـاه و یـک پارچـه بـرای
نشـیمن گاه تشـکیل شـده اسـت .چارچـوب هـا بـه صـورت
ضربـدری در هـم قـرار می گیرنـد .قیمت این نـوع صندلی ها
بسـتگی بـه جنس پارچه و جنس چارچـوب فلزی دارد .مزیت
اصلـی ایـن نـوع صندلـی ،امـکان تا شـدن آن هاسـت .قیمت
آن هـا از  25تـا  35هـزار تومـان در مـوارد آلومینیومی اسـت.
صندلی تاشـو پشـتی دار  :شـاید یکـی از معایـب صندلی
هـای تاشـو ،نبـود پشـتی مناسـب برای تکیـه گاه افراد باشـد
کـه همیـن موضـوع باعـث تشـدید کمـر درد مـی شـود .بـه
همیـن دلیـل صندلـی هایـی بـه بـازار آمدنـد کـه پشـتی هر
چنـد کوچکـی را بـرای تکیـه دادن افـراد تدارک دیـده بودند.
در انواعـی از ایـن نـوع صندلـی ،طراحـی شـکل تـا شـده اش
بـه گونـه ای اسـت کـه حتـی مـی توانـد نقـش عصـا را بـرای
سـالمند نیـز بـازی کنـد .قیمت ایـن صندلی ها هم بیشـتر به
جنـس پایـه های فلـزی اش بسـتگی دارد .بدیهی اسـت انواع
آلومینیومـی آن بـه دلیـل سـبکی و ضـد زنـگ زدگـی شـان
طرفـداران بیشـتری دارد .قیمـت ایـن نوع صندلـی بین  65تا
 80هـزار تومان اسـت.
صندلی تاشـو و دسـته دار :صندلی های تاشـو پشـتی دار
شـاید توانسـته بودند با طراحی یک پشـتی تا حدی راحتی را
برای اسـتفاده کنندگانشـان به وجود بیاورند اما وسـعت اندک
نشـیمن گاه بـرای کسـانی کـه بـه ویـژه از بیمـاری خمیدگی
اسـتخوان هـای تحتانی سـتون فقـرات رنج می برند ،مشـکل
سـاز مـی شـود .علاوه بـر ایـن کـه ایـن صندلـی ها بـه دلیل
نداشـتن دسـته امـکان تعادل بخشـی مناسـبی به افـراد نمی
دهـد .صندلـی های تاشـو و دسـته دار متنوعی در بـازار وجود
دارد کـه در محـدوده قیمتی  90تا  120هزار تومان قرار دارد.
نوع دیگری از صندلی وجود دارد که مخصوص کسـانی اسـت
کـه بـا نشسـتن روی زمیـن مشـکلی ندارنـد و در واقـع نوعی
صندلـی بـدون پایـه اسـت و بـه اسـتفاده کننده این امـکان را
مـی دهـد کـه بـر هر جایی بتوانـد تکیه کند .البتـه نوعی زیره
بـرای ایـن صندلـی هـا تعبیه شـده اسـت که امکان نشسـتن
در مکان های مرطوب را نیز بدون دردسـر خیس شـدن مهیا
مـی کنـد .قیمت این محصول بسـتگی به فنـر و مقاومت جک
تکیـه گاه دارد .البتـه جنـس میله های فلزی و پارچه نشـیمن
گاهـی نیـز بـی تاثیـر نیسـت .قیمـت ایـن محصـول  55هزار
تومـان تـا  98اسـت .گفتنی اسـت در گران ترین انـواع ،امکان
تغییـر زاویـه تکیـه گاه وجـود دارد که به تبع نشسـتن راحتی
را بـه فـرد هدیـه می کند.

خورشـیدی ،در خیابـان ارگ گشـایش یافـت .نکتـه دیگـری که بایـد درباره
خیابـان ارگ بگویـم ،ایـن اسـت کـه در بیـرون دروازه ایـن خیابـان کـه در
انتهـای آن قـرار داشـت ،گاراژی بـه نـام «نشـان» فعـال بـود کـه در مسـیر
مشـهد بـه تهـران ،بـا اتوبوسهـای قدیمـی ،مسـافر جابهجـا میکـرد .خب!
ایـن قسـمت از گفتوگـوی مـا هم تمام شـد .یادتان باشـد که مشـهدگردی
میتوانـد هـم روحیـه شـما را تغییر بدهد ،هـم اطالعات خودتـان را باال ببرد
و از همـه مهمتـر ،شـما را بـا هویـت شـهری کـه در آن زندگـی میکنیـد،
بیشتر آشـناکند.

جالب اسـت بدانید که تا سـال  1313خورشـیدی ،در حاشـیه خیابان ارگ،
افـزون بـر مکانهایی کـه نام بردیم ،اداره شـهرداری ،اداره نظمیه(شـهربانی)
و اداره گمرک هم قرار داشـت .نخسـتین سـینماهای شـهر مشـهد هم ،در
محـدوده خیابـان ارگ سـاخته شـدند .هرچنـد از سـالنهایی ماننـد سـالن
«اعتبار السـلطنه» در سـال  ،1305با عنوان سـینما «واسـتوک» ،به عنوان
اولیـن سـینمای مشـهد یـاد میشـود ،امـا سـاختمان سـینما ایـران ،در باغ
ملـی ،نخسـتین عمارتـی بـود کـه بـرای سـینما احـداث شـد و پـس از آن،
سـینما ملی ،سـینما وطن و سـینما دیدهبان حبیبی ،همگی در سـال 1309
نمایی

از یک سینمای مت

رو
که در خیابان ارگ

