از دیوار راست ابال بروید!
تقریبا چند سـالی می شـود که در بعضی از بوسـتان های سـطح
شـهر بـه جـوان هایـی برمـی خوریـم کـه تقریبـا بـا یک پوشـش
راحـت ماننـد شـلوارهای پرجیـب و تـی شـرت هـای گشـاد از در
و دیـوار بـا مهـارت زیـادی بـاال مـی رونـد .انـگار که جاذبـه زمین
روی آن هـا بـی تاثیـر اسـت و با تمـام المان های شـهری از دیوار
و بلوکـه بگیریـد تـا پلـه  ،جـوی و درخـت حرکات ورزشـی متنوع
جالبـی را انجـام مـی دهند.
آن هـا خـود را هنـر آمـوزان ورزش پارکـور مـی داننـد .ورزش
پارکـور در واقـع بـه معنـای ایـن اسـت کـه هیـچ چیـزی مانـع
حرکـت نخواهـد بـود و بـه راحتـی و البتـه بـا مهـارت مـی توانید

همـه آن هـا را رد کنیـد .کمتـر کسـی مـی دانـد کـه ایـن ورزش
دارای شـرایط خاص و آموزش اسـت و بیشـتر افراد فکر میکنند
کـه ایـن مهـارت ها تنها بـا تقلید و هزار بار تکرار کـردن فراگرفته
شـده اسـت .در حالـی کـه باشـگاه هـای متنوعـی بـرای آمـوزش
پارکور وجود دارد .در فهرسـت زیر شـما را با باشـگاه های پارکور
مشـهد آشـنا مـی کنیم .گفتنی اسـت که شـما می توانیـد در این
باشـگاه هـا ضمـن تماشـای هنرنمایـی اسـتادان ،بـا چنـد مهارت
سـاده آشـنا شـوید .سـپس چنان چه این ورزش شـما را به خود
جلـب کـرد بـرای یـک مـدت معین ثبـت نـام کنید.

نام باشگاه

آدرس

باشگاه مجد

خیابان کالهدوز 37

باشگاه نیک

میدان شهدا ،بین امام خمینی 5و7

باشگاه تخصصی
پارکور مشهد

حاشیه بولوار وکیل آباد -حد فاصل حافظ و
هفت تیر -بین وکیل آباد  26و 28
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راهنمای سفر به مناطق دیدنی کهگیلویه و بویر احمد

وجـود پسـتی و بلنـدی هـای زاگرسـی در ایـران را مـی تـوان بـه یکـی از بهتریـن موهبت هـای الهی برای گردشـگران و ماجراجویان تشـبیه کـرد .این چیـن خوردگی هـا در جاهایی از
سمیه محمدنیا حنایی
ایـران خالـق زیبایـی هـا و جاذبـه هـای بی نظیری شـده اند کـه دل از هـر بیننده ای مـی ربایند.
روزنامهنگار
سلسـله کـوه هـای زاگـرس در غـرب ،زیبایـی چشـم نـوازی از صخـره هـا و قله های پوشـیده از برف را در برابر دیدگان مسـافران به تصویر می کشـند اما همین پسـتی و بلنـدی ها در
مرکـز ایـران در همـکاری تنگاتنـگ بـا سـر شـاخه هـای کارون تنگـه ها و دره هـای بی نظیری را می سـازد .تنگ رغز و تنگ هایقر از این دسـت هسـتند.
در ایـن بیـن یکـی از عجایبـی کـه توسـط چیـن خوردگـی هـای زاگـرس و رودخانـه های سـر شـاخه اصلـی کارون به وجود آمده اسـت تنگ چیتابه اسـت .در این نوشـتار سـعی کرده ایـم ضمن این که شـما را با
گوشـه ای از آن چـه کـه در چیتابـه مـی گـذرد آشـنا کنیـم  ،شـما را از چنـد و چـون مالی سـفر برای این شـگفتانه طبیعـی نیز با خبر کنیـم .پس با ما همراه باشـید.

استان کهگیلویه و بویر احمد

اسـتان کهگیلویـه و بویـر احمـد یکـی از اسـتان های کوچـک اما پر
از جاذبـه بـرای مسـافران عاشـق طبیعت گردی و ماجراجویی اسـت
هـر چنـد ایـن اسـتان از نظر آثار باسـتانی نیـز دارای شـرایط خوبی
اسـت .ایـن اسـتان به مرکزیت یاسـوج بی نظیر ترین آثـار تاریخی را
در خـود جـای داده اسـت ،کـه از ایـن میـان مـی توان به شـهر قدیم
دهدشـت کـه البتـه بـه آن بلاد شـاپور هـم می گوینـد اشـاره کرد.
مجموعـه ای منحصـر بـه فـرد از معمـاری باسـتانی کـه قدمتش به
زمـان سـلجوقیان مـی رسـد .ایـن شـهر در ضلع جنوبی دهدشـت و
در  203کیلومتـری یاسـوج قـرار دارد .شـما در ایـن شـهر می توانید
بقایـای مسـجد ،بـازار بـزرگ و هفـت امامزاده را مشـاهده کنید.
مجموعـه پـل هـای پاتـاوه نیز از دیگر آثار تاریخی این اسـتان اسـت
کـه در  50کیلومتـری یاسـوج قـرار دارد .قدمـت پـل هـای مجموعه
متفاوت اسـت ،قدیمی ترین آن ها به دوران ساسـانیان می رسـد در
حالـی کـه جـوان تریـن این پل هـا در دوران صفویان سـاخته شـده
اسـت .تنگ سـولک در  285کیلومتری یاسـوج یکی دیگر از جاذبه
هـای ایـن اسـتان اسـت  .البته نمی تـوان دقیق گفت کـه این جاذبه
تاریخـی اسـت یـا طبیعـی! چـرا که سـنگ های منقوش سـولک که
آثاری کم نظیر از دوران ایلیمایی هستند در منطقه ای بکر و خوش
آب و هـوا قـرار گرفتـه انـد .منطقـه ای کـه پر از کهن سـروهای سـر
بـه آسـمان سـاییده اسـت .اسـتان کهگیلویه و بویـر احمد مجموعه
ای ارزشـمند از زیبایـی هـای طبیعـی اسـت کـه از دامنـه هـای کوه
های زاگرس تا جلگه های حاصلخیز حاشـیه خلیج فارس گسـترده
شـده اسـت .طبیعـت این اسـتان بـه دلیل ناشـناخته بـودن در بین
مـردم ،هنـوز بـه صـورت بکر و دسـت نخـورده باقی مانده اسـت .این
سـرزمین دارای دریاچـه هـای زیبـا و آب هـای روان ،قلـه هـای سـر
به فلک کشـیده و دشـت هایی فراخ اسـت ،آبشـار یاسـوج در کنار
تنگـه تامـرادی شـاید معـروف ترین جاذبـه های طبیعی این اسـتان
باشـند .امـا هـر چـه از زیبایی های خـدادادی این اسـتان بگوییم باز
هم کم اسـت.

تنگهچیتابه

مسیر حرفه ای ها و رس نرتس دارها

راه اول کـه مختص کسـانی اسـت کـه از توان بدنی باالیـی برخوردار
هسـتند از روسـتایی بـه نـام چیتابـه آغـاز می شـود .ابتدا بایـد وارد
جـاده یاسـوج شـهرکرد شـوید و بعـد از طـی حـدود  ۱۰کیلومتـر،
مسـیر انحرافـی را کـه بـه زیـر پل ختم می شـود پیـش بگیرید و به
سـمت چـپ بپیچیـد .حـدود  40کیلومتـری جـاده ای پیـچ در پیچ
در انتظارتـان اسـت کـه بـه شـهر چیتـاب برسـید .در شـهر از جاده
کمربنـدی خـارج نشـوید و بعـد از اولیـن میـدان بـاز هـم راه چپ را
ادامه دهید ،تا به روسـتای سیالرسـتان برسـید  .در روسـتا همچنان
مـی توانیـد بـا خودروهـای تـان سـواری کنید امـا آخر روسـتا دیگر
پایان خط اسـت و باید بقیه مسـیر را پیاده طی کنید .بعد از روسـتا
محلـی بـرای پـارک خـودرو تعبیه شـده اسـت کـه خیالتـان را برای
جـای پـارک راحـت مـی کنـد .مبلـغ پارکینـگ بـرای هر خـودروی
سـواری حـدود  10هـزار تومان اسـت .البته در این بین گردشـگرانی
هسـتند که با خودروی کرایه ای به سیالرسـتان می آیند و از راننده
خودرو می خواهند که آن ها را در روسـتای پراشـکفت دوباره سـوار
کنـد .وگرنـه بایـد مسـیر تنگـه را یـک بار بـرای رفت و یک بـار برای
برگشـت طی کنید .قیمت کرایه این خودروها به محل سـوار شـدن
تـان برمـی گـردد اگر از یاسـوج مهمان آن ها شـده ایـد آن ها چیزی
حـدود  150تـا  200هـزار تومـان برای بردن شـما به سیالرسـتان و
بازگرداندنتـان از پراشـکفت پـول خواهند گرفت.
بـه هرحـال هـر طـور که به سیالرسـتان بیایید ،آخر جـاده که همان
آخـر روستاسـت پایـان سـواری شـما خواهد بـود .از همـان پایین ده
دیـواره هـای سـد چیتابـه دیده می شـود .مسـیر پیاده روی شـما به
طرف سـد به خوبی پاکوب شـده اسـت و چیزی حدود نیم سـاعت
طول می کشـد .اولین رویارویی شـما با آب های سـرد در باالی تاج
سـد اسـت .شـما باید جلیقـه نجات بپوشـید و دل به دریاچـه بزنید.
آب دریاچـه در بیشـتر فصـل های سـرد خنک مایل به سـرد اسـت،
همیـن موضـوع ممکن اسـت برای شـمایی کـه این فصل از سـال را

تنها  5دقیقه به بدن
تان فرصت بدهید که
به آب عادت کند.
اما اگر واقعا از خیس
شدن در آب های
سرد خاطره خوشی
ندارید می توانید در
ابتدای مسیر را که
باید کامال در آب
غوطه ور شوید با قایق
طی کنید و گرنه یک
شنای  400متری در
انتظارتان است .قیمت
کرایه کامل قایق ها
چیزی حدود  50تا
 70هزار تومان است

بـرای چیتابـه گـردی انتخـاب کـرده اید کمـی آزار دهنده باشـد .اما
اصلا جـای نگرانی نیسـت تنهـا  5دقیقه به بدن تـان فرصت بدهید
کـه بـه آب عـادت کنـد .امـا اگـر واقعـا از خیـس شـدن در آب های
سـرد خاطـره خوشـی نداریـد می توانیـد در ابتدای مسـیر را که باید
کاملا در آب غوطـه ور شـوید بـا قایـق طی کنید و گرنه یک شـنای
 400متـری در انتظارتـان اسـت .قیمـت کرایه کامـل قایق ها چیزی
حدود  50تا  70هزار تومان اسـت .بعد از کم شـدن عمق آب ،دیگر
بایـد دل بـه دریـا بزنیـد و بقیـه مسـیر را که چیزی حدود  2سـاعت
پیـاده روی همـراه بـا رودخانه نوردی و در جاهایی دره نوردی هسـت
بـه جـان بخریـد  .مسـیر رفـت شـما خالف جهـت رودخانه اسـت و
در جاهایـی بـرای ادامـه مسـیر مجبـور هسـتید کمی هم دسـت به
سـنگ شـوید بنابرایـن حتمـا  20متـر طناب محکم و مناسـب برای
طبیعت گردی به همراه داشـته باشـید .در جاهایی از مسـیر که در
محاصـره صخـره هـای بلند قـرار می گیریـد ممکن اسـت آب هایی
از سـطح زمیـن روی سـر و کولـه تان بریزد بنابرایـن آب بندی کردن
کولـه هـا و مهـم تـر گوشـی همراه بسـیار ضروری اسـت .در مسـیر
تنـگ چیتابـه هـر چیزی کـه بخواهید وجـود دارد .از صخـره نوردی
بگیریـد تـا عبور از آبشـارهای پـر آب و در جاهایی رودخانه نوردی در
آب هـای خروشـان را مـی توانیـد تجربه کنید .که مطمئنـا آدرنالین
زیـادی را بـه عـروق تان تزریـق می کند.
خالصـه ایـن کـه پیمـودن این مسـیر پـر از هیجان حدود  2سـاعت
طـول مـی کشـد تـا به سـرزمین همـوار ،فراخ و زیبا برسـید .از سـر
سـبزی و زیبایـی ایـن منطقـه هر چه بگویم کم اسـت انـگار که مزد
تمـام سـختی هایـی را که در مسـیر کشـیده اید می گیریـد .انتهای
مسـیر در نزدیکی های روسـتای پراشـکفت است.

مسیری آسان تر برای چیتابه

مسـیر دوم دقیقا راه برگشـت مسـیر اول است .به گونه ای که از روستای
پراشـکفت آغاز می شـود .این روسـتا در  41کیلومتری یاسـوج قرار دارد
 .البته مسـیر دسترسـی به پراشـکفت خیلی سـر راسـت از سیالرستان
اسـت و بـه راحتـی بـا یـک جاده آسـفالته به این روسـتا می رسـید .اما
انتهـای روسـتا پایـان خـودرو سـواری شـما خواهـد بـود .شـما هم می
توانیـد بـرای ایـن که توان کمتری صرف کنیـد خودرویی را کرایه کنید
و قرار بازگشـت تان را به روسـتای سیالرسـتان بگذارید .مسـیر دوم به
این دلیل که در جهت موافق رودخانه اسـت و در ابتدایش الزم نیسـت
شـنا کنید بسـیار آسـان تر خواهد بود.

شماره 20206

گردشگری

راهنمای
خرید

چیتابه ،تنگه ای پر از آب و هیجان

تنگـه چیتابـه کـه البته محلی ها بـه آن «پِرا ِشـکفت» نیز می گویند
از دیدنـی هـای ویژه این اسـتان اسـت .جاذبه ای کـه باید برای رفتن
به آن جا توان بدنی نسـبتا مناسـبی داشـته باشـید و از خیس شـدن
که هیچ ،از شـنا در آب های سـرد نیز ترسـی نداشـته باشـید .تمام
زیبایـی هـای چیتابـه بـه تنگـه نـوردی آن ختـم نمی شـود .منطقه
دسترسـی بـه ایـن تنگـه که با همین نام ،نام گذاری شـده اسـت نیز
دسـت کمی از خود تنگه ندارد .تصورش را بکنید در منطقه ای قدم
برداریـد کـه از یـک طـرف در دامنه کوه های پوشـیده از جنگل های
انبـوه و مراتـع سرسـبز اسـت و در مقابلـش رودخانه کبگیـان یکی از
سرشـاخه هـای اصلـی کارون با جلوه بسـیار زیبا و دیدنی قـرار دارد.
تنگـه چیتابـه در  45کیلومتری یاسـوج قـرار دارد و برای پیمایش آن
دو راه پیش روی مسـافران قرار دارد.
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اقامت برای چیتابه گردی

اقامـت در شـهرهای غربـی شـاید بـرای بعضـی از مسـافران کمـی
سـخت بـه نظـر بیایـد .البتـه بایـد کمـی هم بـه آن ها حـق بدهیم.
سـفر به شـهرهای غربی تازه چند سـالی اسـت که متداول شـده و
بنابرایـن هنـوز زیـر سـاخت های مناسـب بـرای گردشـگری در این
شـهرها ایجـاد نشـده اسـت .مثلا دربـاره چیتابه شـما نبایـد انتظار
اولین و ابتدایی ترین امکانات رفاهی برای مسـافران را داشـته باشـید.
سـفر بـه چیتابـه سـفر بـه یکـی از بکرترین مناطـق ایران اسـت .اما
اگـر بخواهیـد مـی توانید در یکی از دو روسـتای مبـدا و مقصد تنگه
اقامـت کنیـد .خانـه های روسـتایی با شـبی حدود  90تـا  150هزار
تومان آماده میزبانی از شـما هسـتند .البته در ابتدای تابسـتان چند
تـن از اهالی روسـتای پراشـکفت خانه های خـود را در قالب اقامتگاه
بـوم گـردی مهیـا کـرده اند که گویـا این موضوع فصلی بوده اسـت و
در ابتـدای فصـل پاییـز بایـد قبل از ورود به پراشـکفت از برقرار بودن
اقامتـگاه بـوم گـردی با یـک پرس و جوی تلفنی خاطر جمع شـوید.
قیمـت میزبانـی از شـما در اقامتـگاه هـای بـوم گـردی با یـک وعده
صبحانـه حـدود  200تـا  250هزار تومان اسـت.
فاصله کوتاه و حدود  40کیلومتری به یاسـوج نیز این شـهر را برای
اقامـت چیتابـه گـردی مناسـب کـرده اسـت .در یاسـوج گزینههای
اقامت متنوع تر می شـود .اقامت هتلی در این شـهر بسـته به تعداد
همراهـان و سـتاره هـای هتـل از شـبی  190هـزار تومـان آغـاز می
شـود و بـه  355هـزار تومـان می رسـد .امکان اقامت بـوم گردی نیز
در یاسـوج مهیاسـت .قیمـت ایـن نـوع اقامـت چیزی حـدود  350تا
 450هـزار تومـان در مـی آیـد .روی ویالهای شـخصی هم میتوانید
حسـاب بـاز کنیـد که از شـبی  300هـزار تومان آغاز می شـود.
فهرست هزینه های اقامت برای چیتابه گردی( تومان)
نوع اقامتگاه

بیشترینقیمت
(تومان)

کمترینقیمت
(تومان)

اقامت در خانه های روستایی

 150هزار

 90هزار

اقامتگاه های بوم گردی فصلی

 250هزار

 200هزار

هتل های یاسوج

 355هزار

 190هزار

اقامت بوم گردی یاسوج

 450هزار

 350هزار

ویالهای شخصی در یاسوج

از شبی  ۳۰۰هزار تومان آغاز میشود

راهمنایخرید
عینک آفتایب
بـه همـراه داشـتن عینـک آفتابی یکـی از ضـروری ترین و
در عیـن حـال شـیک ترین اقالمی اسـت که افـراد طبیعت
گـرد بایـد حتما با خود داشـته باشـند .عینک هـای آفتابی
بیشـتر از آن کـه تصـور شـوند بـرای گردش هـای خارج از
شـهر ضـروری هسـتند .یکـی از مهـم تریـن دالیلـی کـه
وجـود عینـک هـای آفتابـی را الزامـی می کنـد حفاظت از
چشـم هـا بـه خصـوص قرنیـه از اشـعه هـای مضـر آفتـاب
اسـت که به تبع در بیرون شـهرها و مسـافرتهای طبیعت
گـردی بیشـتر از هـر زمـان دیگـر چشـم هـا را تهدیـد می
کنـد .چنـان چـه عازم پیسـت های پـر برف هسـتید حتی
این الزام شـدید تر می شـود .چرا که اشـعه های خورشـید
بـا برخـورد بـه بلورهـای بـرف و یـخ بازتابـش می شـوند و
بـه چشـم شـما کـه دیگر بـاال را هم نـگاه نمـی کنند برمی
خورنـد.زدن عینـک آفتابـی در کنـار دریـا و سـطح آب نیز
از دیگـر جاهایـی اسـت کـه به علـت بازتابش نورخورشـید
بسـیار ضـروری اسـت .حـاال کـه با ضـرورت عینـک آفتابی
آشـنا شـدید بـه نکته هـای مهمی که در هنـگام خرید باید
در نظـر بگیریـد ،دقـت کنید.
مهـم تریـن نکتـه ای کـه بایـد در نظـر داشـته باشـید این
اسـت کـه میـان عینـک هـای آفتابـی معمولـی و عینـک
آفتابـی هـای سـفرهای ماجراجویانـه تفـاوت وجـود دارد.
عینـک هـای کوهنـوردی از نظـر مقاومـت در برابـر ضربـه
و افتـادن بسـیار مسـتحکم تـر از عینـک هـای معمولـی
هستند .
عدسـی هـای ایـن عینـک هـا در عیـن حالی که نسـبت به
اشـعه هـای مضـر آفتـاب فیلتـر شـده اسـت ،دارای درجـه
اسـتحکام خوبـی در برابـر ضربـه انـد .برای همیـن موضوع
جنس عدسـی ها بیشـتر از پالسـتیک فشـرده مقاوم اسـت
کـه در مواقعـی مـی توانـد حتی از چشـم ها نیـز محافظت
خوبـی به عمـل بیاورد.
جنـس بدنـه عینـک نیـز از موضوعاتـی اسـت کـه بایـد به
خوبی بررسـی شـود .عینک های کوهنوردی بیشـتر دارای
بدنـه پالسـتیکی انـد تـا بدنه های فلزی .دلیـل این موضوع
انـدازه عینـک و ضخامـت عدسـی هـای ایـن نـوع عینـک
هاسـت .انـدازه بیشـتر ایـن عینک هـا به گونـه ای طراحی
شـده اسـت کـه بخـش قابـل مالحظـه ای از صـورت افراد
را می پوشـاند.
وزن عینـک نیـز بسـیار مهم اسـت .از آن جایـی که عینک
هـا مـدت زمـان زیـادی را روی بینـی تـان هسـتند باید از
انـواع سـبک وزن اسـتفاده کنیـد .بدنه های پالسـتیکی به
خوبـی از ایـن موضـوع سـربلند بیرون آمـده اند.
بنـد عینـک؛ یکی از اصلی ترین اجـزای عینک های آفتابی
کوهنـوردی داشـتن بنـد مناسـب اسـت .بندهـا از افتـادن
عینـک هـا جلوگیـری مـی کننـد و خیـال گردشـگران را
هنـگام صعـود و پاییـن آمدن از بلندی هـا راحت میکنند.
خـواص عدسـی ها را بشناسـید .عدسـی هـا خاصیت های
متفـاوت دارنـد .مثلا عدسـی بـا توانایـی پوالریـزه کـردن
اشـعه خورشـید برای مکان هایی که بازتابش نورخورشـید
در حداکثـر خـودش اسـت بسـیار مهـم اسـت .امـا همیـن
عدسـی باعث می شـود که شـما بـه راحتـی نتوانید صفحه
گوشـی همـراه یا دسـتگاه  GPSخـود را مشـاهده کنید.
شیشـهها و لنزهـای عینـک باید بتواننـد  99تا  100درصد
اشـعههای مـاورای بنفـش ()UBVو ( )UVAرا بـه خوبـی
جـذب کنند.
شیشـهها و لنزهـای عینـک دارای قـدرت بلوککننـده
بـودن بـا قـدرت  z80.3باشـد کـه ایـن معیـار مـورد تایید
انجمـن چشمپزشـکی جهانـی اسـت.
شیشـهها و لنزهـای عینـک دارای قـدرت محافظـت uv
 400هسـتند ایـن یعنـی ایـن کـه قـدرت محافظتـی در
مقابـل اشـعههایی بـا طـول مـوج  400نانومتـر را دارند که
ایـن بـه آن معناسـت کـه حتـی پایینترین طـول موجهای
اشـعه مـاورای بنفـش هم به چشـمهایتان نخواهد رسـید.
نام محصول

قیمت (تومان)

عینک آفتابی مردانه واته مدل 9217BL

 62هزار

عینک آفتابی مردانه اوکلی مدل E20

 170هزار

عینک آفتابی زنانه مارتیکس مدل 8083

 220هزار

عینک آفتابی زنانه امریکین اوپتیکال
مدل Q802

 88هزار

