مثل فرن ابال و اپیین برپید!
یکی دیگر از مجموعه های موضوعی مشـهد مجموعه
تفریحـی هلیـوم پـارک اسـت .ایـن پارک شـرایطی را
ایجـاد مـی کنـد که بیشـتر افـراد مـی تواننـد در این
پـارک در میـان زمیـن و آسـمان معلق بماننـد .تفریح
در این پارک دارای مقررات خاصی اسـت و شـاید تنها
پارکـی باشـد که شـما قبـل از ورود به آن بـرای خود و
یـا همـرا هان کم سـن و سـال تان باید فـرم تعهد نامه
پـر کنیـد .در ایـن پـارک فضاهـای مجزا بـرای تفریح
خانـم هـا و آقایان فراهم آمده اسـت خانـم ها روزهای
فـرد در طبقـه  4و روزهـای زوج در طبقـه  5و آقایـان
برعکـس ایـن زمانبنـدی میتواننـد از ایـن مجموعـه
تفریحی اسـتفاده کنند.

محدودیت قد

نیم ساعت اول

نیم ساعت دوم

بازی های طبقه 4

بازی های طبقه 5

محوطه
مخصوص کودک

حداکثر  128سانتی متر

 15هزارتومان

 12هزارتومان

تونل ماجراجویی ،ترامپولین ،استخر توپ،
صخره نوردی ،شهر مشاغل

تونلماجراجویی،ترامپولین،
استخر توپ ،کوه آتشفشان

ورزشی و تفریحی اصلی

بین  87تا  100سانتی متر

 20هزارتومان

 15هزارتومان

7

منطقه آزاد ،دیواره صعود ،پلکان لرزان ،طناب تعادل منطقه آزاد ،دیواره صعود ،طناب تعادل گالدیاتور،
استخر اسفنج ،بسکتبال و فوتبارد
گالدیاتور ،کیسه هوا و استخر اسفنج

ورزشی و تفریحی اصلی

 100تا  120سانتی متر

 25هزارتومان

 20هزارتومان

منطقه آزاد ترامپولین بسکتبال ،وایپ اوت،
گالدیاتور ،کیسه هوا و استخر اسفنج

منطقه آزاد ترامپولین بسکتبال،
استخر اسفنج ،گالدیاتور ،دیوار شیب دار

ورزشی و تفریحی اصلی

حداقل  121سانتی متر

 30هزارتومان

 25هزارتومان

منطقه آزاد ترامپولین بسکتبال ،وایپ اوت ،والیبال،
ژیمناستیک ترامپولین،نینجا کوروس ،صخره نوردی
حرفه ای ،گالدیاتور ،کیسه هوا و استخر اسفنج

منطقه آزاد ترامپولین بسکتبال ،طناب تعادل
گالدیاتور ،کیسه هوا و استخر اسفنج بسکتبال،
داچ بال ،فوتبال حبابی و دیوار شیب دار

خانه مجازی

حداقل  87سانتی متر

 35هزارتومان

 30هزارتومان

بیش از  200بازی مهیج

بیش از  200بازی مهیج

راهنمای گشت و گذار در قلب ایران

یزد هشر ترین های ایراین و جهاین

اقامت و خورد و خوراک در یزد

در یـزد امـکان انـواع اقامـت وجـود دارد اما شـب مانـی در هتل های
سـنتی یا اقامتگاه های بوم گردی این شـهر صفایی دیگر دارد .البته
بایـد در نظـر داشـت کـه قیمت این نوع اقامت سـنتی هم به نسـبت
هتـل هـای مـدرن گـران تـر اسـت .هزینه شـب مانـی در هتل های
سـنتی یـزد بـرای یک شـب مانی چهار نفره از  265هـزار تومان آغاز
مـی شـود و در مجلـل تریـن حالـت اقامـت به شـبی یـک میلیون و
 203هـزار تومـان می رسـد .قیمت خـورد و خوراک در یزد نیز کمی
گـران اسـت ،البتـه ایـن گرانـی بـا توجه به ایـن که بیشـتر غذاهای
یـزدی گوشـتی هسـتند قابـل توجیه اسـت .اگـر مـی خواهید یکی
از لذیذتریـن غذاهـای یـزدی را تجربـه کنیـد حتما یک کاسـه آش
یـزدی را کـه تنـوعاش هـم کم نیسـت ،نوش جـان کنید.

ابرکوه هشری در مرکزی ترین نقطه ایران

ابرکـوه یکـی از شهرسـتان هـای اسـتان یـزد اسـت و حـدود150

یخچال خشیت ابرکوه

تصـور زندگـی بـدون پوسـیدن مـواد در شـهرهای کویـری بـدون
فنـاوری دور از بـاور اسـت امـا مردمـان حاشـیه کویـر بـا ابتـکاری
مثـال زدنـی توانسـته انـد یخچال هایی سـرد بـرای نگهـداری یخ و
موادغذایـی درسـت کننـد .یخچال هایی که با بسـتن تمـام راه های
نفـوذ مـدت زمـان زیـادی از مواد غذایـی نگهداری مـی کردند .یکی
از ایـن یخچـال ها ،یخچال خشـتی ابرکوه اسـت .یخچالـی که دارای
بنـای مخروطـی شـکل بـا ارتفـاع  12متـر اسـت .داخـل بنـا حدود
 6متـر گودبـرداری شـده کـه محل گذاشـتن یخ بوده است.سـاعات
بازدیـد از بنـا در ایـام پاییـز از  8صبـح تـا  18و بهـای بلیـت نفـری
 3500تومان اسـت.

قلعه رابط ابرکوه

آثـاری از یـک قلعـه در حاشـیه غربـی ابرکـوه و در نزدیکـی هـای
میـدان ولـی عصـر (عـج) دیده می شـود که باسـتان شناسـان آن را
متعلـق بـه دوران صفویـه می داننـد .این قلعه که کاربری مسـکونی
داشـته ،دارای  9بـرج مراقبـت اسـت .بـرج هایـی کـه سـلیقه و هنر
دوسـتی مردمـان عهـد صفویـه از کنـار آن هـا سـاده نگذشـته اند و
آن هـا را بـا اشـکال هندسـی تزیین کـرده اند .دور تـا دور برج ،نقش
هـای صلیبـی شـکل و هندسـی وجـود دارد کـه زیبایـی خاصـی به
آن بخشـیده اسـت .ایـن قلعـه بـه وسـیله خشـت ،گل و سـنگ بنـا
شـده است.

اگر گذرتان به
ابرکوه رسید حتما به
یکی از چهار یخچال
خشتی شهر ،خانه
آقازاده ،پیر حمزه
سبز پوش ،منارههاتی
نظامیه ،مسجد جامع
ابرکوه،مسجد
بیرون ،سید علی نقیا،
ارگ شهرسن ،گنبد
سنگی هد ،آرامگاه
عزیزالدینسیفی،
خندق های سنگی و
موزه مردم شناسی
ابرکوه سر بزنید و از
آن ها بازدید کنید

رسوی که پرس نوح کاشته است

رشـد و نمـو در خـاک خشـک کویـر تقریبـا دور از ذهن اسـت اما در
نزدیکـی هـای ابرکـوه سـروی کهـن سـال همچنان ریشـه در خاک
و سـر بـر آسـمان دارد .سـروی کـه عمـرش را چیزی بیـن پنج هزار
تـا هفـت هزار سـال تخمیـن زده اند .براسـاس این تخمین ها سـرو
ابرکوه پیرترین موجود زنده جهان اسـت .جالب اسـت بدانید محلی
هـا عقیـده دارنـد کـه این سـرو به دسـت «یافث» پسـر نوح
کاشـته شـده اسـت! ابعـاد ایـن سـرو نیـز بـی نظیر

هزینه انواع مسیرهای
دسترسی به ابرکوه برای
چهار نفر ( تومان)
نوع سفر

مشـهد
گـــردی

گردشگری

همه تورها
را یک جا ببینید

هـوای دم دمـی مـزاج پاییـزی اسـتاد بـه هـم ریختـن برنامـه ریزی هاسـت .در واقع شـما نمی توانید انتخـاب قاطعی حتـی برای لباس هایـی که قرار اسـت در یک
سمیه محمدنیا حنایی
بیـرون رفتـن کوتـاه بپوشـید ،داشـته باشـید .هـوای پاییـز گاهـی دلـش بـرای تابسـتان تنگ می شـود و ماننـد روزهای مـرداد تب مـی کند .گاهی هـم هوای
روزنامهنگار
زمسـتان بـه سـرش مـی زنـد و سـوز سـرمایی اسـت که به اسـتخوان هـای تان لـرزه می انـدازد .باالخره کـه در این هـوا تنها چیزی که مشـخص
نیسـت پیـش بینـی دقیـق وضعیـت آب و هوایـی اسـت .به همین دلیل بسـیاری از گردشـگران حرفه ای ترجیـح می دهند کـه در پاییز به
مناطقـی سـفر کننـد کـه وضعیـت آب و هوایـی اش از ایـن دم دمـی مزاجـی درآمـده باشـد .بـه قول معـروف یا رومی روم باشـد یا زنگـی زنگ!مثال عـده ای با
علـم بـه ایـن کـه ایـن روزهـای شـمال بارانـی و سـرد اسـت کوله بارشـان را مـی بندند و به جشـنواره با شـکوه رنگ هـای پاییزی مـی روند امـا در بین
مسـافران ،کسـانی هم هسـتند که دلشـان برای گرمای لذت بخش تابسـتان تنگ شـده اسـت .این مسـافران بیشـتر راهی مناطق جنوبی و مرکزی
ایـران مـی شـوند ،مناطقـی کـه زمسـتان خیلـی خـواب مانده تـر از این حرف هاسـت و حـاال حاالها قصـد آمدن نـدارد .ما در این نوشـتار می
خواهیـم شـما را بـه قلـب ایـران ببریـم .شـهری کـه در مرکـزی تریـن نقطه ایـران قرار دارد .شـهری کهـن با آثار باسـتانی فاخـر اما کمتر
شـناخته شـده ،که بیشـتر مسـافران از لحظه ورودشـان عاشـق سـکون و آرامش آن می شـوند .ابرکوه مقصد گردشـگری امروز ماسـت.

شـهر یـزد را مـی تـوان شـاهکار مقاومـت انسـان در برابـر طبیعـت
خشـن و نامهربـان کویـر دانسـت .مقاومتی که بیشـتر از همه جا در
معمـاری شـهری نمایـان اسـت .معماری کـه حاال تبدیل بـه یکی از
جاذبـه هـای اصلـی یزدگـردی شـده اسـت .و حتـی نام این شـهر را
بـه نـام شـهر بادگیرها تغییر داده اسـت .بناهای تاریخـی ،آب انبارها
و یخچـال هـای سـاخته شـده از دوران مختلـف در ایـن شـهر همه
سـاله در فصـل هـای پاییز و تابسـتان مـورد بازدید گردشـگران قرار
مـی گیرنـد .از ایـن میـان مـی تـوان بـه بـاغ دولـت آبـاد بـا مرتفـع
تریـن بادگیـرش کـه در جهان بی نظیر اسـت ،میدان وقت السـاعت
قدیمـی تریـن میـدان شـهری ایران ،مسـجد جامع فهرج بـه عنوان
قدیمی ترین مسـجد بعد از اسلام در ایران ،مسـجد جامع کبیر یزد
بـا بلندتریـن منـاره ها ،آب انبار شـش بادگیر ،مجموعه امیر چخماق
و ...بـه عنـوان مکانهـای دیدنـی یزد اشـاره کرد.

شماره 20218

راهنمای
خریــد
تــــور

سفر به ابرکوه در هوای دمدیم مزاج اپییز

کیلومتر با این شـهر فاصله دارد .از تعدد آثار باسـتانی در این شـهر
مـی تـوان تنهـا به این نکته بسـنده کرد که در ابرکـوه چیزی حدود
 400اثر تاریخی شناسـایی شـده اسـت که  143اثر از میان این آثار
تاکنـون ثبـت ملی شـده اند.
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اسـت و ارتفـاع درخـت حـدود 25متـر ،محیـط آن  18متـر و اندازه
دور تنـه اش  5متـر و  11سـانتی متـر اسـت .سـرو در اندیشـه هـای
ایرانـی نمـاد اسـتقامت و سـربلندی اسـت و ایـن موضـوع در نقـش
هـای مینیاتـوری ،نقاشـی هـا و حتـی نمادهـای مذهبـی نیـز نمود
یافتـه اسـت .در کنـار سـرو ابرکـوه امکانـات رفاهی مانند رسـتوران،
مسـجد و سـرویس بهداشـتی وجـود دارد و همین موضـوع بازدید از
سـرو را آسـان کرده اسـت.

گنبدعایل

یکـی از سـالم تریـن بناهایـی که از دوران سـلجوقی در ایـران به جا
مانـده اسـت گنبـد عالی یـا گنبد علی شهرسـتان ابرکوه اسـت .این
گنبـد در واقـع آرامـگاه امیـر عمیـد الدین شـمس الدولـه معروف به
علـی هـزار اسـب از خادمـان دیلمان و همسـرش فیروزان اسـت .که
بـه دسـتور فرزند امیر سـاخته شـده اسـت .بنـای گنبد بـر روی تپه
ای مشـرف به شـهر قدیمی ابرکوه سـاخته شـده اسـت .اگر از جاده
ابرکـوه (ابرقـو) – یـزد حرکـت کنیـد  3کیلومتـر مانده به شـهر ،می
توانیـد گنبـد عالـی را ببینیـد .شـکل عمومـی گنبـد اسـتوانه ای با
هشـت ضلع از سـنگ و سـاروج بنا شـده اسـت .داخل خود مقبره با
ایـن کـه دیگر خبـری از قبرها نیسـت ،بازهم همان معماری هشـت
ضلعـی تکـرار شـده اسـت .نمی شـود تمـام آثـار تاریخی و باسـتانی
ابرکـوه را تـک بـه تـک برای شـما شـرح دهیم.

اقامت در ابرکوه

در ابرکـوه تقریبـا شـما دو گزینـه اقامتی پیش رو داریـد که هر دوی
آن هـا در واقـع سـیری در تاریـخ سـنتی ایرانـی اسـت .اقامتگاه های
بـوم گـردی و هتـل هـای سـنتی دو نوع اقامـت پرطرفدار این شـهر
هسـتند .البتـه ناگفتـه نمانـد کـه فاصلـه نزدیـک ابرکـوه با یـزد نیز
باعث شـده که بسـیاری از گردشـگران ،یزد را به عنوان محل اقامت
خـود انتخـاب کنند .هزینـه اقامتگاه های بوم گـردی در ابرکوه به دو
صـورت محاسـبه مـی شـود ،یکی بـه ازای هـر فرد ،دیگر بـه صورت
اجـاره اتـاق هـا ،مثلا در خانـه بوم گردی خانـم جان ابرکـوه به ازای
هـر فـرد چیـزی حـدود  75هزار تومـان دریافت می شـود .اقامت در
خانـه هـای بـوم گـردی بـه ازای هـر فـرد چیـزی حـدود  70تـا 80
هـزار تومـان هزینـه دارد امـا کرایه اتاق در این نوع اقامتگاه ها شـبی
 229هـزار تـا  750هـزار تومـان اسـت .علـت تفـاوت قیمـت اتاق ها
در داشـتن امکاناتی چون حمام و سـرویس بهداشـتی اسـت .هزینه
شـب مانـی در هتل های سـنتی ابرکـوه نیز از  359هـزار تومان آغاز
مـی شـود و بسـته بـه تعـداد همراهـان و نـوع اتاقی کـه انتخاب می
کنیـد به شـبی  840هـزار تومان می رسـد.

مسیر اول

مسیر دوم

توضیحات

جمع کل

خودروی
شخصی

 168هزار برای رفت و برگشت
و طی  2112کیلومتر

-

با برنامه ریزی می توان اقامت
بین راهی نداشت

168هزار

سفر
اتوبوسی

 95هزار برای رسیدن به یزد

اتوبوس  18هزار

هزینه تغذیه بین راهی
محاسبه شود

 452هزار

سفر ریلی

 200هزار تا  250هزار
برای رسیدن به یزد

از  ۹۸۰هزار تا یک میلیون
سواری نفری 30
مقصد اول یزد و سپس ابرکوه
و  ۱۲۰هزار
هزار

سفر هوایی

539تا  626هزار
برای رسیدن به یزد

دو میلیون و 236هزار تا
سواری نفری 30
مقصد اول یزد و سپس ابرکوه
دو میلیون و  624هزار
هزار

آدم هـا در حالـت کلـی دو دسـته انـد :کسـانی کـه با تور سـفر
می کنند و کسـانی که بدون تور سـفر می کنند و البته دسـنه
سـومی هسـتند کـه مخاطـب این یادداشـت نیسـتند ،اگر بعد
از مـاه هـا یـا سـال ها پـول هایتـان را جمع کردید که به سـفر
برویـد ،بهتـر اسـت در مدیریت برنامه سـفرتان دقت بیشـتری
کنیـد .صفحـه روزنامـه را کـه بـاز میکنیـد کلی آگهی تـور از
کیش و قشـم گرفته تا اسـتانبول و روسـیه پشـت سـر هم می
بینید،کمتریـن قیمت و بهتریـن خدمات چیزی که همه دنبال
آن هسـتند و یافتن آن کار راحتی نیسـت.
اگـر خیلـی اهل حسـاب و کتاب باشـید به یکی از سـایت های
خریـد آنالیـن بلیـت و رزرو هتل مراجعه می کنیـد و در تالش
بـرای یافتـن کمتریـن قیمـت راه بـه جایـی نمی بریـد ،قیمت
تورهـای آژانـس هـا در خیلـی از مـوارد از بلیـت هواپیما کمتر
اسـت .ممکن اسـت به تورهای مسـافرتی و سـطح خدمات آن
شـک کنیـد .امـا بهتر اسـت بـاور کنید که خرید تور در بیشـتر
مـوارد یـک بـازی برد برد برای مسـافر و آژانس های مسـافرتی
اسـت .ایـن یـک واقعیـت خوشـحال کننـده اسـت .آژانـس
هـای مسـافرتی کـه مجـوز برگـزاری تـور را دارنـد بـه واسـطه
قراردادهایـی کـه بـا ایرالیـن ها و اقامتگاه هـا دارند و خریدهای
عمـده ای کـه به صـورت چارتری انجام می دهنـد ،نرخ بهتری
ارائـه مـی کننـد .البتـه توجـه کنید سـفرهایی به سـبک کوله
گـردی یـا اسـتفاده از خـودروی شـخصی نـوع دیگری از سـفر
اسـت کـه بیشـتر فرصـت و تجربـه آن را نداریـم ،و در خیلی از
مقاصـد امـکان چنین سـفرهای فراهم نیسـت.
تورهـا بـه دو صـورت انفـرادی یـا گروهـی برگـزار مـی شـوند.
بسـتگی به سـلیقه شـما دارد اگر اهل ماجراجویی های انفرادی
هسـتید تورهای انفرادی برای شـما مناسـب اسـت زیرا آزادی
عمـل بیشـتری در برنامـه ریـزی سـفر خـود داریـد .امـا اگر از
معاشـرت بـا دیگـران لـذت مـی بریـد و مـی خواهیـد بـدون
دغدغـه سـفر کنیـد تورهـای گروهـی بهتریـن انتخـاب بـرای
شماسـت.توجه کنیـد بـا آگاهـی کامـل از خدمـات تور شـامل
وسـیله نقلیـه ،محل اقامـت ،وعده های غذایی ،نـوع بیمه ،لیدر
و گشـت هـا در زمـان مناسـب بهتریـن را انتخـاب کنید.
ارزان تریـن نـوع تورهـا ،تورهـای یک روزه و چنـدروزه طبیعت
گـردی گروهـی اسـت کـه عمومـا بـا اتوبـوس یـا ون برگـزار
مـی شـود ،مقصـد ایـن تورهـا ،جنـگل هـا ،دره ها ،روسـتاها و
کویرهـای ایـران اسـت .آژانسهـای مسـافرتی دارای مجوز بند
(ب) سـازمان میـراث فرهنگـی وگردشـگری ،برگزارکننـدگان
رسـمی و دارای مجـوزی هسـتند کـه مـی توانند انـواع تورها از
قبیـل طبیعـت گـردی آسـان و  ...را برگزار کنند .این دسـته از
تورهـا بهتریـن انتخاب برای کسـانی اسـت کـه فرصت کوتاهی
بـرای اسـتراحت وتفریـح بـدون برنامـه ریـزی قبلی دارنـد و با
اندکـی پیمایـش سـبک در طـی سـفر مشـکلی ندارنـد .عامل
تاثیـر گـذار در قیمـت ایـن برنامـه هـا نـوع اقامـت ،پذیرایـی
صبحانه و ناهار و سـپس نوع وسـیله نقلیه آن اسـت .الزم اسـت
مسـافران پیـش از خریـد قطعـی تـور از کلیـه خدمـات تـور و
قوانیـن کنسـلی آن ،زمان رفت و برگشـت و نحـوه اقامت آن به
طـور کامـل آگاه شـوند .تمام ایـن موارد در قالب قـرارداد خرید
تـور توسـط آژانـس در اختیـار مسـافر قرار مـی گیرد.
توریلنـد بـا جمـع آوری اطالعـات تورهـای آژانس های مشـهد
و تهـران ،امـکان دسترسـی و مقایسـه انـواع تورهـای داخلـی
و خارجـی را فراهـم کـرده اسـت همچنیـن در شـبکه هـای
اجتماعـی مـی توانید توریلنـد را دنبال کنید ،شـما را در زمینه
خریـد بهتریـن تورهـا راهنمایـی مـی کند.
آدرس وبسایتtouriland.com :
شبکه های اجتماعیtouriland_mashhad :
شـماره تمـاس توریلنـد کـه آسـانترین راه بـرای
ارتبـاط بـا برگزارکننـدگان معتبـر تـور در مشـهد
ا ست :
05131634633

نهر نادری؛ میراث ناپیدای مشهدی قدیم

سلام ،هفتـه قبل سـری بـه باغ
جواد نوائیان رودسری
نـادری زدیـم .مطمئن باشـید باز
روزنامهنگار و کارشناس ارشد تاریخ
هم شـما را بـه این مکان تاریخی
خواهیـم آورد ،ولـی بگذاریـد ایـن بار کمـی درباره خیابانهـای اطراف
ایـن مـکان تاریخـی صحبـت کنیـم .همانطـور کـه ً
قبلا هـم اشـاره
شـد ،خیابانـی کـه از مجـاورت بـاغ نـادری میگـذرد و به حـرم مطهر
میرسـد ،باالخیابـان نـام دارد .وسـط ایـن خیابـان ،تـا دهـه 1340
هــ.ش ،نهـری قـرار داشـت که امروز هم اگـر کف خیابان را بشـکافند،
قسـمتهایی از آن نمایـان میشـود .ایـن نهـر کـه قدمتـش بـه قـرن
هشـتم و نهـم میرسـد ،بـه خاطـر اقدامـات نادرشـاه بـرای تأمین آب
مشـهد ،بـه نهـر نادری معروف شـده اسـت.

مشـهد از دیربـاز بـا مشـکل آب روبـهرو بـود و هر کـدام از حاکمان ،در
ادوار مختلـف ،بـرای حـل ایـن مشـکل اقداماتـی انجام دادنـد تا اینکه
در سـال  ،1323نخسـتین چاه آب مشـهد ،در میدان دقیقی یا همان
فلکـه آب خودمـان کـه ایـن روزهـا بـه میـدان بیتالمقـدس معـروف
ً
اصلا بـه خاطـر همیـن ،نـام میـدان دقیقـی را
اسـت ،احـداث شـد و
گذاشـتند فلکـه آب؛ بگذریـم .نهـر نـادری ،آب خـود را از قناتهـای
مشـهد ،ماننـد سـرده ،سـعدآباد ،گلسـب (چشـمه گیلاس) و گنابـاد
مـی گرفـت و در قسـمت بـاال خیابـان ،از حریـم و کیفیـت آب آن بـه
خوبـی محافظـت میشـد .بـا این حال ،همیشـه گل و الی در آن وجود
داشـت .تمـام آب انبارهـای مشـهد کـه امـروزه شـاید بتوانیـد بقایـای
برخـی از آن هـا را در کوچههـای قدیمـی در حـال تغییـر ،مانند کوچه
زردی ،پیـدا کنیـد ،از ایـن نهر تغذیه میشـد .معموالً دو سـاعت بعد از
نیمـه شـب کـه وضـع آلودگی آب بهتـر بود ،میرابها مسـیر را برای پر

کـردن آب انبارهـا بـاز میکردنـد؛ امـا باز هـم در ایـن آب انبارها ،همه
رقـم موجـود زنـده یافـت میشـد! بـرای همین ،کسـانی که دستشـان
بـه دهنشـان میرسـید ،از آب چشـمههای اطـراف مشـهد کـه توسـط
سـقاها بـه شـهر حمـل میشـد ،اسـتفاده میکردند.
نهـر نـادری ،پـس از عبور از باالخیابان ،از جایی که امروزه بسـت شـیخ
توسـی قـرار دارد ،وارد حـرم مطهـر میشـد و پـس از عبـور از صحـن
عتیـق ،بـه پاییـن خیابـان میرفت تا بعـد از آن ،زمینهای کشـاورزی
آن سـوی دروازه پایینخیابـان را سـیراب کنـد .اوایـل دهـه ،1310
هنگامـی کـه قـرار شـد عرض باالخیابان را بیشـتر کننـد ،روی این نهر
پلهـای چوبـی احـداث و مغازههـای دو طرف ،به روی آن منتقل شـد.
روی نهـر نـادری کـه پـس از لوله کشـی آب مشـهد ،عم ً
ال بالاسـتفاده
مانـده و حتـی مرکـز شـیوع بیماریهـای واگیردار شـده بـود ،در دهه
 ،1340پوشـانده شـد و دیگـر اثـری از آثـار آن باقـی نمانـد .نکتـه

دیگـری کـه بایـد دربـاره این نهـر بگویم
ایـن اسـت کـه در اطـراف آن ،مشـاغلی
ماننـد ناظـر ،الیـروب و از ایـن قبیـل
نیـز ،وجـود داشـت و بخشـی از نیروی
کارگـری مشـهد ،از ایـن راه ارتـزاق
میکـرد .دیگـر اینکـه نهـر نـادری
پـس از خـروج از حـرم مطهـر ،مـورد اسـتفاده عمومی قـرار میگرفت
و آب آن بـه شـدت آلـوده میشـد ،تـا جایـی کـه دیگـر حتـی بـرای
شستوشـو هـم مناسـب نبـود .در پاییـن خیابـان کـه صد سـال قبل،
وضعیـت بهداشـتی مناسـبی نداشـت ،افـزون بـر احشـام ،فاضالبها و
زبالههـای انسـانی هـم بـه وفـور دیـده میشـد کـه خـود بـر آلودگـی
نهـر نـادری در ایـن بخـش میافـزود .خـب! از حوصلـهای کـه به خرج
دادید ،ممنونم و تا گشـت و گذاری دیگر ،شـما را به خدا می سـپارم.

