ایران را در ابعاد کوچک ببینید
یکـی از اتفاقـات خـوب در حـوزه گردشـگری در ایران احـداث پارک های
موضوعـی اسـت .پـارک هـای موضوعـی در بقیه نقـاط جهـان طرفداران
خـودش را دارد و حتـی سـاالنه میزبـان گردشـگرانی از سراسـر جهـان
هسـتند .یکـی از بارزتریـن ایـن نوع پارک ها پـارک دیزلی لند با مدیریت
شـرکت انیمیشـن سـازی والـت دیزنـی اسـت .امـا داسـتان پـارک های
موضوعـی در ایـران کمـی متفـاوت تر اسـت .اولین پارک هـای موضوعی
در قالـب بـاغ پرندگان در اصفهان و تهران بازگشـایی شـد .در مشـهد نیز
پـارک هـای موضوعـی متنوعـی یکی پس از دیگری احداث شـده اسـت.
یکی از این پارک ها  ،پارک مینیاتوری در منطقه  12مشـهد اسـت .قرار
اسـت در ایـن پـارک حـدود  ۵۸ماکـت از آثار باسـتانی و فرهنگی کشـور
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ایران در ابعاد کوچک سـاخته شـود که البته در هنگام افتتاح پارک تنها
 ۹ماکـت از تخـت جمشـید ،آرامگاه فردوسـی ،آرامگاه عطـار ،پل خواجو،
فرودگاه مشـهد ،ایسـتگاه راه آهن مشـهد ،باغ شـاهزاده ماهان ،سد کارون
و روسـتای کندوان سـاخته شـده و موجود اسـت .از امکانات دیگر بوستان
مـی تـوان بـه دریاچـه و رودخانه  ،سـرویس بهداشـتی ،زمین ویـژه برای
بـازی کـودکان و پارکینـگ اشـاره کـرد .ورودی این مجموعه بـه ازای هر
نفـر  1500تومـان اسـت .یکـی از نکاتـی کـه بـرای رفتـن بـه ایـن پارک
بایـد در نظـر داشـت ایـن که در این پـارک اجازه برای پهن کردن بسـاط
پیـک نیـک وجود نـدارد .آدرس این پارک مشـهد ،بزرگراه میثـاق ،بولوار
الهیه ،بولوار سـجادیه ،سجادیه 26است  .

راهنمای سفر به الهیجان

شـهر دریاچـه مصنوعـی کـه به اسـتخر معروف اسـت قـرار دارد .این
دریاچـه در واقـع آبگیـر وسـیعی بـوده کـه بـرای مصارف کشـاورزی
اسـتفاده مـی شـده اسـت اما حاال بـا تغییر کاربری به یکـی از مناطق
گردشـگری و تفریحـی شـهر تبدیـل شـده و در کنـار شـیطان کوه از
نمادهای الهیجان اسـت .قایق سـواری ،عکاسـی و ایسـتگاه آخر زیپ
الیـن بـام سـبز در این منطقه واقع شـده اسـت.
الهیجـان بـه دلیل قدمت باالیش دارای آثـار و بناهای تاریخی زیادی
اسـت تـا حـدی که می تـوان گفت چیزی حـدود  25بقعـه و آرامگاه
تاریخـی در ایـن شـهر وجـود دارد .از دیگر دیدنی هـای الهیجان می
تـوان بـه مـوزه ملـی در ایـن شـهر اشـاره کرد کـه با توجـه به قیمت
پاییـن بلیتـش دیدنـی هـا و اطالعـات زیادی را به شـما می دهد.
ارتفاعـات چـای پـوش شـده نیـز از دیگـر منظـره هـای بـی نظیـر
الهیجـان اسـت .اصلا بایـد الهیجان را شـهر منظره های چشـم نواز
نامیـد .در هـر جایـی از شـهر کـه باشـید منظـره ای بهشـت گونه در
برابرتـان قـد علـم مـی کند.

دریاچه عروس

جاهای دیدین الهیجان

الهیجـان جـزو شـهرهای پـر جمعیـت شـمالی و پـر جاذبـه بـرای
گردشـگران بـه حسـاب مـی آید .معـروف ترین و البتـه مبرهن ترین
جاذبـه ایـن شـهر ،کـوه بلنـدی اسـت که بر قسـمت هـای زیـادی از
شـهر اشـراف دارد .شـیطان کوه با پله های هزار تایی اش و بام سـبز
وسـیعش هـر روزه میزبـان گردشـگران زیادی از سراسـر ایران اسـت.
بـام سـبز شـیطان کـوه دارای امکاناتی چـون زیپ الین ،شـهربازی و
کافـه اسـت کـه مـی توانـد خاطره خوبی از سـفر بـه این کـوه را برای
تـان رقـم بزند.
اسـتخر الهیجـان نیـز از عجایـب این شـهر اسـت .درسـت در وسـط

اقامت هتلی در
الهیجان  بین 210
تا  430هزار تومان
است .در حالی که
اقامت ساحلی در قالب
پالژ برای هر شب
حدود  150هزار و
برای آالچیق ها و کلبه
های چوبی ،شبی 50
تا  100هزار تومان در
می آید

لیست هزینه های سفر دریاچه عروس برای چهار نفر( به تومان)
نوع سفر

خودروی شخصی

مسیر اول

149هزار برای رفت و برگشت و طی برای  3004کیلومتر

تـا بـه االن هـر چـه از الهیجـان بـرای تـان گفتیـم ،تقریبـا جاهایی
بـود کـه بیشـتر مسـافران در سـفر بـه ایـن شـهر از آن هـا بازدیـد
مـی کننـد .امـا کمتـر کسـی می دانـد در میـان جنگل هـای انبوه و
روسـتاهای زیبـای ایـن خطه شـمالی چه شـگفتی هـای بی نظیری
جـا خـوش کـرده انـد .یکـی از این شـگفتی هـا دریاچـه ای دو رنگ
اسـت کـه گاهـی بـه رنـگ جنـگل و گاهـی به رنـگ آسـمان دل از
بازدیـد کنندگانـش مـی رباید.
دریاچـه عـروس کـه البته بـه دریاچه حلیمه جان هم معروف اسـت.
یکـی از شـگفت انگیـز تریـن مناطق کمتر شـناخته شـده الهیجان
اسـت .پـس اگـر از هیاهـوی زندگی شـهری کمی خسـته شـده اید
بـرای تـان یک سـفر چند سـاعته به ایـن دریاچه را تجویـز می کنم.
قـرار گیـری در کنـار آب هـای مواجـی کـه بـا هـر وزش بـاد رنـگ
جدیـدی بـه خـود مـی گیرد مـی توانـد حـال و هوایتان را حسـابی
خوب کند .دریاچه در حاشـیه و چسـبیده به روسـتایی به نام حلیمه
جـان قـرار دارد .ایـن روسـتا ناشـناخته اسـت و تنها مسـافرانی که با
ایـن منطقـه آشـنایی دارنـد دل به جـاده نیمه خاکی این روسـتا می
زننـد و راهـی دریاچـه حلیمـه جان می شـوند .با ایـن توضیح حتما
برای تان روشـن شـده اسـت که نباید توقع زیادی از وجود امکانات
رفاهـی و گردشـگری از این منطقه داشـته باشـید هـر چند که خود
همیـن مسـئله بـر بکر بودن منطقه تاثیر به سـزایی داشـته اسـت.

دریاچه ای رنگارنگ

دریاچـه عـروس دارای ویژگـی منحصـر بـه فـردی اسـت کـه عامل
جذب گردشـگر هم شـده اسـت .الیه زیرین و نزدیک به سـطح این
دریاچـه مملـو از جلبـک های سـبز رنگی اسـت که انگار همه شـان

میز انهار خوری اتشو

اقامت برای ابزدید از دریاچه عروس

فاصلـه کوتـاه میـان الهیجـان و روسـتای حلیمـه جـان یکـی از
دالیلـی اسـت کـه مـی تواند ایـن دریاچـه را مقصد یک سـفر یک
روزه بکنـد .بنابرایـن یکـی از انتخـاب هـای پیش روی شـما اقامت
در شـهر الهیجـان اسـت .اقامـت هتلـی در این شـهر بیـن  210تا
 430هزار تومان اسـت .این در حالی اسـت که اقامت سـاحلی در
قالـب پلاژ بـرای هر شـب چیزی حـدود  150هزار تومـان در می
آیـد .شـب مانـی در کنار سـاحل در آالچیق هـا و کلبه های چوبی
البتـه بـدون امکانـات نیـز از شـبی  50تـا  100هزار تومـان در می
آیـد .در روسـتای حلیمـه جـان چیـزی در حـدود  13اقامتگاه بوم
گـردی وجـود دارد کـه بـه صورت متوسـط بـه ازای هـر نفر حدود
 60هـزار تومـان مـی گیرنـد .کیفیـت اقامتـگاه ها مطلوب اسـت و
نسـبت به مبلغی که می پردازید احسـاس خوبی خواهید داشـت.
اقامـت در ویالهـای شـخصی نیـز هزینـه ای حـدود  400تـا 600
هـزار تومـان برای هر شـب در بـر دارد.

انـواع میزهـای ناهـار خـوری تاشـو بـه بـازار آمده اسـت که تنها
تفـاوت آن هـا در ابعـاد تا شـده شـان ،جنـس و در نهایت قیمت
شـان اسـت .اگـر مـی خواهیـد میـز ناهـار خـوری تاشـو بخرید
بهتـر اسـت کمـی هزینـه بیشـتری کنیـد و میزهایـی با جنس
آلومینیومـی را تهیـه کنیـد .این میزهـا دارای ویژگی هایی چون
سـبکی ،مقاومـت در برابـر رطوبـت و زنگ زدگـی و تحمل باالی
وزن هسـتند .دومیـن نکتـه در خریـد ایـن نـوع میزهـا توجه به
جنـس رویـه نشـیمنگاه اسـت .در بعضـی از نمونـه هـا جنـس
نشـیمنگاه از برزنـت اسـت و همیـن موضـوع باعـث پایین آمدن
عمر مفید آن می شـود و البته ممکن اسـت در جاهای مرطوب
یا در مواجهه با مایعات کمی دردسـر سـاز شـود .بهترین جنس
نشـیمنگاه از جنـس پلـی کربن فشـرده یا پالسـتیک اسـت که
ضمـن سـبکی و اسـتقامت بـه راحتـی قابل خشـک کـردن هم
اسـت .سـومین نکتـه مهـم در هنـگام خریـد مبلمان مسـافرتی
توجـه بـه چگونگـی بـاز و تا شـدن محصول اسـت .بدیهی اسـت
هـر چـه عملیـات بـرای باز کـردن محصول سـاده تر باشـد زمان
کمتـری از شـما را صـرف خودش می کنـد .گاهی اتفاق می افتد
کـه کاربـر بعـد از دهمیـن بار اسـتفاده از این نوع میـز و صندلی
هـای تاشـو بـاز هـم به دفترچـه راهنما نیـاز دارد.

تخت اتشو

تخـت تاشـو بـرای طبیعـت گـردی هایـی کـه در محیـط هـای
مرطـوب اتفـاق مـی افتـد بسـیار کارایـی دارد .بدیهـی اسـت
خوابیـدن در ارتفـاع مـی توانـد تـا حـدی خیـال ماجراجویـان را
از نیـش حشـرات راحـت کنـد .همچنین برای کمـپ و خوابیدن
روی زمین های سـنگالخی و بسـیار ناهموار نیز اسـتفاده از این
تخـت هـا مناسـب اسـت .در هنگام خریـد این تخت بـه ابعاد باز
شـده تخـت نیـز توجه کنید ،بـه ویژه اگر از دسـته بلند قامت ها
یـا افـراد فربـه هسـتید حتما بایـد به ابعـاد باز شـده تخت توجه
کنیـد .انـواع ایـن تشـک هـا نیز به جنس و نوع تشـک بسـتگی
دارد .مثلا بعضـی از آن هـا دارای تشـک بادی هسـتند.

مسیرهای دسرتیس به دریاچه الهیجان

بهتریـن راه دسترسـی بـه روسـتای حلیمـه جـان ،آزادراه تهـران-
قزویـن اسـت .آزادراه را بـه سـمت منجیل و رودبـار طی می کنید
تـا بـه تنکابـن برسـید ،بعـد از آن تابلوی روسـتای حلیمـه جان را
خواهید دید .وارد خروجی روسـتای حلیمه جان شـوید .از روسـتا
تـا دریاچـه عـروس نیـاز به پیاده روی اسـت که دیـدن این دریاچه
ارزش یک راهپیمایی کوتاه را دارد .بنابراین در مسـافرت های غیر
شـخصی بایـد خودتـان را به الهیجان یا رشـت برسـانید.
نام محصول

مسیر دوم

توضیحات

جمع کل

-

هزینه اقامت بین راهی را محاسبه کنید

 149هزار

سفر اتوبوسی

 70هزار برای رسیدن الهیجان

 20هزار برای رسیدن به الهیجان

هزینه تغذیه بین راهی محاسبه شود

 360هزار

سفر ریلی

 227هزار برای رسیدن به رشت

 50هزار برای رسیدن به الهیجان و سپس حلیمه جان

مقصد اول رشت است .

سفر هوایی

600تا  630هزار برای رسیدن به رشت

سواری نفری  50هزار

مقصد اول رشت و سپس الهیجان

دو میلیون و  600هزار تا دو میلیون و  720هزار

قیمت (تومان)

میز غذا خوری  4نفره مسافرتی( برزنتی)

 245هزار

صندلی  4نفره مسافرتی intex 55854

 850هزار

میز ناهار خوری همراه با چتر

 940هزار

تخت تاشوی مسافرتی (برزنتی)

 450هزار

تخت بادی و تاشوی مسافرتی

 650هزار

چهارطبقه؛ ساختمانی که فقط در خاطره ها باقی است

در قسـمت قبـل ،باهـم در خیابان
جواد نوائیان رودسری
ارگ گشـتی زدیـم و دربـاره
تاریخ
روزنامهنگار و کارشناس ارشد
سـینماها و نقـاط تاریخـی آن،
صحبـت کردیـم .امیـدوارم از
اینکـه بـاز هـم میخواهـم در امتـداد همیـن خیابـان همراهیتـان کنـم،
خسـته نشـده باشـید .یادتـان باشـد کـه بـرای رسـیدن به محل گشـت و
گـذار امـروز ،میتـوان از مترو اسـتفاده کنید و در ایسـتگاه سـعدی ،یا امام
خمینـی از آن پیـاده شـوید.

آن ساخمتان مرحوم

گاهـی همراهـان مـا در سـفر کسـانی هسـتند کـه نمـی توانند
حتـی بـرای سـاعاتی روی زمیـن یـا دور سـفره بنشـینند .ما در
ایـن نوشـتار سـعی می کنیم نکاتـی درباره خریـد مبلمان جدید
سـفری بـرای تـان شـرح دهیم.

ریشـه بـه ریشـه هـم داده اند و سـطح دریاچه را رنـگ آمیزی کرده
انـد .جلبـک های سـبز رنگ اما دارای ریشـه های عمیق نیسـتند و
بنابرایـن بـا هـر وزش باد به این سـو و آن سـو شـناور می شـوند .به
همیـن ترتیـب گاهـی دریاچـه به رنگ سـبز می شـود و گاهی آبی
فیـروزه ای اش هـوش از سـر آدم مـی برد.
سـاحل دریاچـه نیـز از سـمت شـمال بـه جنـگل ختـم مـی شـود
و جـای مناسـبی بـرای کمـپ هـای شـبانه بـه حسـاب مـی آیـد.
سـاحل جنوبی و غربی دریاچه نیز به روسـتا ختم می شـود .شـاید
مهـم تریـن مشـکلی کـه در برنامـه های بازدیـد از دریاچـه به مذاق
مسـافران خـوش نمـی آید نامناسـب بـودن وضعیت سـرویس های
بهداشـتی باشـد .موضوعی که از سـوی بیشتر گردشـگران به عنوان
اصلـی تریـن معضـل ایـن گشـت و گذار بیان شـده اسـت.
بهتریـن فصـل بـرای رفتـن به ایـن منطقـه از ابتدای خـرداد تا آخر
تابسـتان اسـت .قرار گیری این روسـتا در ارتفاعی بلند تر از سـطح
دریـا باعـث شـده اسـت کـه آب و هوای خنکی در تابسـتان داشـته
باشـد .هـر چنـد منظـره پاییـزی ایـن دریاچـه نیـز بسـیار رویایی
است.

یک میلیون و 28هزار

مشـهد
گـــردی

گردشگری

میز و صندیل و تخت اتشو
برای هرماهی در سفر

احتمـاال بـرای خیلـی از شـما اتفـاق افتـاده اسـت کـه قبـل از سـفر یک وب گـردی جانانه می کنید و چندیـن جای بکر و زیبا را برای بیشـتر لذت بردن از سـفرتان انتخـاب می کنید اما
سمیه محمدنیا حنایی
در واقعیـت اتفاقـی کـه مـی افتـد ایـن اسـت کـه دوبـاره بـه همان جاهایی که همیشـه می رفتیـد می رویـد و تنها به تجدید خاطـرات می پردازیـد .دالیل زیـادی برای این اتفـاق وجود
روزنامهنگار
دارد امـا مهـم تریـن علـت آن مـی توانـد نوعـی فوبیـا باشـد .فوبیـا از خلق خاطرات و حس های جدید .شـاید بـرای تان جالب باشـد اما روان شناسـان معتقدند که بعضی از افـراد با آن
کـه مـی داننـد بـا تغییـر مسـیر لـذت بیشـتری خواهنـد بـرد امـا بـاز هم تغییر مسـیر نمـی دهند چرا کـه در صورتـی که خیلی لـذت ببرند نوعی احسـاس ندامت و پشـیمانی بـر آن ها غالب می شـود که مـدام آن
هـا را سـرزنش مـی کنـد کـه چـرا در گذشـته از ایـن مسـیر نیامـده انـد! فـارغ از ایـن بحـث روان شناسـی جالب ،عده دیگـری به دلیل تـرس از پیدا نکردن محل مناسـب بـرای خواب یـا خورد و خـوراک و حتی
بـاال رفتـن هزینـه هـای سفرشـان از انتخـاب هـای هیجـان انگیـز بـرای گشـت و گـذار منصرف می شـوند .با این که شـاید تـا جاهایی حق با این دوسـتان باشـد اما بایـد به این نکته هم توجه داشـت کـه تا جایی
نرویـد نمـی توانیـد دربـاره اش قضـاوت کنیـد .پـس بهتـر اسـت هـر از چنـد گاهـی دلتان را به دریا بزنید و راهی مسـیری نو شـوید .در این نوشـتار مـا هم به دریاچـه ای زیبا در دل یک روسـتا سـر زده ایم که در
عیـن سـادگی اش حـرف هـای زیـادی بـرای گفتـن دارد .سـفر بـه دریاچه عـروس الهیجان از آن خـرق عادت هایی اسـت که به یک بـار امتحان کردنش مـی ارزد.

هشرستان الهیجان

شماره 20184

راهنمای
خرید

عروس مشال را ببینید

الهیجـان آن قـدر پـر از زیبایـی و سـر سـبزی اسـت کـه بـه عروس
گیالن معروف شـده اسـت .این شـهر یکی از شـهرهای سـاحلی خزر
اسـت و بـا آن کـه مرز سـاحلی کمی با خزر دارد ،یکـی از تمیز ترین
و در عیـن حـال مجهزترین سـاحل هـا را برای تفریح در اسـتان های
شـمالی داراسـت .قیمت خورد و خوراک در الهیجان نسـبت به رشت
و بابلسـر ارزان تـر اسـت ولـی بـه پای گلسـتان نمی رسـد .اما قیمت
اقامت در این شـهر تقریبا باالسـت و شـاید اصلی ترین دلیل آن نبود
اقامتـگاه هـای زیـاد سـاحلی در قالب پلاژ و کلبه های لب دریاسـت.
البتـه اگـر اهـل طبیعـت گـردی و روسـتا گردی باشـید تـا جایی که
دلتـان بخواهـد مـکان های خوبی بـرای کمپ پیـدا می کنید.
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محله سـراب ،از آن محلههای قدیمی شـهر مشـهد اسـت؛ به قول معروف
در قدیماالیـام ،جـای از مـا بهتـران بـوده؛ البته منظورم اجنه نیسـت! آب و

هوای مناسـب و باغ های متعدد ،باعث میشـد که سـراب ،جای مناسـبی
بـرای زندگی باشـد و محل سـکونت ثروتمندان شـهر .اگـر در خیابان ارگ
بـه طـرف میـدان شـهدا حرکـت کنیـد ،تقریبـاً روی مـرز محلـه قدیمـی
سـراب راه رفتهاید .تالقی خیابان شـهید دیالمه(خسـروی) با خیابان ارگ،
بـه دروازه طالیـی معـروف اسـت؛ چرا؟ کسـی دقیقـاً نمیداند؛ شـاید برای
اینکه این راسـته ،محل کسـب و کار طالفروشـان مشـهد بوده و هسـت.
در امتـداد خیابـان دیالمـه ،بولوار نسـبتاً عریضی وجود دارد کـه این روزها
آن را بـا نـام بولـوار مـدرس میشناسـیم .ایـن بولـوار به دلیل قرار داشـتن
سـاختمان دادگسـتری مشـهد ،محلی پرتردد و شلوغ اسـت؛ اما رازی دارد
که هنوز نشـانی از آن در گوشـه ذهن مشـهدیها باقی اسـت؛ چهارطبقه!
سـاختمان معـروف چهارطبقـه که یکی از معدود بناهای مرتفع مشـهد در
 80 ،70سـال قبـل بـود ،درسـت در ابتـدای بولـوار مدرس قرار داشـت که

طـی نوسـازی و اصلاح بافـت شـهری دهـه  ،1350بـه کلـی از بیـن رفت
ولـی نامـش باقـی مانـد .در محـل این تقاطـع ،باالی فروشـگاه کفش ملی،
هنـوز هـم میتـوان سـاختمان مطـب دکتـر ضیائـی را دیـد؛ پزشـکی که
در دوره پهلـوی اول ،شـهرتی داشـت و مطبـش ،محـل آمـد و رفـت تعداد
زیـادی از مـردم مشـهد بـود .پیشـنهاد میکنـم از پـل هوایـی عابـر پیاده
ابتـدای بولـوار مـدرس بـاال برویـد و بـا دقـت ایـن بنـای قدیمـی را که در
حاشـیه شـمالی تقاطـع خیابـان دیالمـه و امـام خمینی ،به سـمت میدان
شـهدا ،قـرار دارد ،بـه دقـت ببینید و لـذت ببرید.

ابزارچه رساب

فقـط پنـج دقیقـه وقـت الزم اسـت تـا خودتـان را بـه محـل یکـی از
قدیمیتریـن دروازههـای شـهر مشـهد برسـانید؛ دروازه سـراب! تعجـب

نکنیـد ،تـا  100سـال پیش ،مشـهد از ایـن حوالی جلوتر نمیرفـت! دروازه
سـراب ،دقیقاً در ورودی بازارچه سـراب قرار داشـت ،جایی که امروزه آن را
به عنوان ایسـتگاه سـراب معرفی میکنند و ورودی شـرقی خیابان پرتردد
سـراب یـا سـعدی امروزی اسـت؛ بورس لـوازم صوتی و تصویـریِ روزگار نه
چنـدان دور مشـهد .اگـر حوصله داشـته باشـید ،که حتماً دارید ،پیشـنهاد
میکنـم وارد کوچـه شـوید و سـاختمانهای قدیمـی را ببینیـد؛ هنـوز هم
بـر در و دیـوار بازارچـه سـراب ،میتـوان ر ّد هیاهـوی بازار قدیمی مشـهد را
دیـد؛ بـازاری کـه در نهایتبـه حـرم مطهـر متصل میشـد؛ البتـه پس عبور
عابـران از کوچههـای نمـور و سـاباطهای قدیمـی شـهر مشـهد .در انتهای
ایـن بازارچه ،بیمارسـتان قدیمی شـاهینفر قـرار دارد؛ جایی که خیال دارم
در گشـت و گذارهای بعدی ،سـراغی از آن بگیرم و برگی از خاطرات شـهر
مشـهد را برایتـان ورق بزنـم .تا قسـمت بعـدی ،خدانگهدارتان.

