آخر هفته های کاری بچه ها!
اگـر مـی خواهیـد کـودکان تـان را بـا دنیـای واقعی بـزرگ ترها
آشـنا کنیـد یکـی از بهتریـن راه کارهـا آشـنا کـردن آن هـا بـا
مشـاغل و حرفـه هاسـت .در واقـع بیشـتر کـودکان یـا در خانـه
هـا بـا مادرشـان تنهـا هسـتند یـا بـا یکـی دو جیـن کـودک هم
قـد خودشـان در مهـد کـودک وقـت مـی گذراننـد و ایـن بدیـن
معناسـت کـه آن هـا درک درسـتی از زندگـی واقعـی ندارنـد.
امـروز مـی خواهیم شـما را بـا مجموعه ای آشـنا کنیم که در آن
تلاش شـده اسـت کـه کـودکان را بـا دنیـای واقعی بـزرگ ترها
آشـنا کننـد .کـودکان در ایـن مجموعـه خودشـان را در لبـاس
یـک آشـپز ،دکتر ،دندان پزشـک و آتش نشـان مـی بینند و وارد
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عمـل مـی شـوند .آن هـا حتـی در خیابـان هـای شـهر رانندگی
مـی کننـد و تجربـه جالبـی از اسـتقالل  ،کسـب درآمـد و بـازی
بـه دسـت مـی آورنـد .البتـه ناگفتـه نمانـد که بـرای هر بـازی یا
بهتـر بگوییـم هـر نقشـی کـه کـودک تـان بـازی مـی کنـد باید
 28هـزار تومـان بپردازید.
مجموعـه کارالنـد در دو طبقـه بنـا شـده اسـت کـه اولیـن پارک
تفریحـی کـودک بـا موضـوع مشـاغل و حرفـه هاسـت کـه همـه
روزه از سـاعت  10تـا  23میزبـان شـما و کودکان شماسـت .این
مجموعـه در خیابـان هفـت تیـر ،نبـش خیابـان گلشـن ،مجتمع
آرمیتـاژ طبقه سـوم واقع اسـت.

راهنمای سفر و هزینه های بازدید از شاهکار مهندسی ایرانی در  9قرن قبل از میالد

دوران هخامنشـیان را مـی تـوان بـه عنـوان دوران شـکوفایی هنـر معمـاری و شهرسـازی دانسـت .در ایـن مقالـه به نقطـه ای از ایران عزیزمان سـفر می کنیـم که عالوه بـر آن که آب و
سمیه محمدنیا حنایی
هوایش بهاری و گرم اسـت ،شـاهکار مهندسـی را در دل خود جای داده ،که به خوبی توانسـته اسـت تصویر مناسـبی از هنر و علم ایرانیان باسـتان برای هدایت و اسـتفاده درسـت از
روزنامهنگار
مواهـب الهـی را بـه مـا نشـان دهـد .سـازه های آبی شوشـتر در اسـتان خوزسـتان مقصد گردشـگری امروز ماسـت .اگـر می خواهید از چنـد و چون مالی سـفر به این خطـه جلگه ای و
سـر سـبز خوزسـتان مطلع شـوید با ما همچنان همراه بمانید.

سازه های آیب شوشرت

سـازه های آبی شوشـتر سـازه هایی خشتی و آجری هستند که همگی
بـا یـک بـه هم پیوسـتگی کاری برای اسـتفاده هر چه بیشـتر و بهتر از
آب رودخانه گرگر بنا شـده اسـت .در واقع شهرسـتان شوشـتر روی یک
زمین صخره ای بنا شـده اسـت .این شهرسـتان در معرض دو رودخانه
دز و کارون قـرار دارد .رودخانـه دز از غـرب این شهرسـتان عبور می کند
و زمیـن هـای اطـراف را بـه خوبی آبیـاری می کند ،هر چنـد که در پی
بـارش هـای سـیل آسـای ابتـدای سـال زمین هـای سـاحلی دز تا حد
زیادی تخریب شـده اسـت .اما کارون راه خود را به سـمت شوشـتر ادامه
می دهد تا به صخره ای که شوشـتر روی آن بنا شـده اسـت می رسـد.
درسـت در همین جا اولین شـاهکار معماری هخامنشـی به چشـم می
خـورد .سـد میـزان که رودخانـه کارون را به دو بخش تقسـیم می کند.
بخشـی از آن با عنوان رودخانه گرگر وارد شـهر می شـود و دسـتمایه
اصلی تاسـیس سـازه های آبی چون آبشـارهای زیبا ،آسـیاب های آبی
 ،کانـال هـای پـل ،سـد بندهـا و  ...مـی شـود و بخـش دیگـری از آن به
نـام شـطیط از کنـاره شـهر عبور و باغ هـای مردم را آبیـاری می کند.

آاثر ابستاین شوشرت

آسیاب های آیب

در این مجموعه حدود  33آسـیاب بنا شـده اسـت که بخشـی از آن ها
آرد مصرفـی اهالـی را تامیـن مـی کـرده و بخش دیگـر آن ها مانند یک
توربیـن آبـی ،انـرژی بـرق خانـه هـای همجـوار مجموعـه را تامین می
کرده اسـت .براسـاس همین موضوع سـازه های شوشـتر را اولین سنگ
بنای شـهر سـازی صنعتی در ایران نیز می دانند .تمام محوطه مربوط
بـه آسـیاب هـا و کانـال هـای ورودی و خروجـی آب به آن ها از سـنگ
خارا و مالت آهکی سـاخته شـده اسـت تا اسـتحکام مناسـبی داشـته
باشـد .به عقیده بسـیاری از گردشـگران نقطه اوج زیبایی این سـازه ها
در همیـن آسـیاب هـا خالصـه می شـود چرا کـه آب هـای خروجی از
آن هـا ماننـد آبشـارهایی کوچـک و بزرگ از سـه ضلـع مجموعه به دل
گرگـر مـی ریـزد .اگـر مـی خواهیـد از ضلـع شـرقی داخل سـازه های
شوشـتر شـوید بهتـر اسـت از خیابـان شـریعتی بـه مجموعـه نزدیک
شـوید .ورودی مجموعه ،سـاباط شـیبداری (داالن مسقف) است که در
کنـار بقعـه سـید محمـد ماهرو قـرار گرفتـه و  3متر پایین تر از سـطح
خیابان اسـت .هنگامی که وارد سـاباط می شـوید انگار از دنیای پر سـر
صـدای بیـرون بـه یـک بـاره در میان آرامش لذت بخشـی پرتاب شـده
باشـید .در دو طرف سـاباط حجره های حریر بافی و پارچه بافی ( شـمد
بافی) وجود دارد که جزو صنایع دسـتی شوشـتر به حسـاب می آید.
صـدای شُ رشُ ـر آب در سراسـر داالن بـه گـوش می رسـد امـا هر چه به
انتهـای آن مـی رسـید ایـن صـدا واضح تـر و دلربا تر می شـود تا جایی
که دلتان می خواهد مسـیر سراشـیبی را یک نفس بدوید تا به چیزی
کـه در انتهـای داالن انتظارتـان را می کشـد برسـید .اما معماری جالب

راهنمای
خرید

گردشگری

سرای عزیزا ...اُف؛

یادگار دوران رونق پایین خیابان
سالم ،در قسمت قبلی،
جواد نوائیان رودسری
بــه صـــورت مفصل،
روزنامهنگار و دانشجوی دکترای تاریخ درباره ماجرای احداث
خیابان در مشهد و
دلیل نام گذاری آن ،صحبت کردیم .آن دفعه فرصت نشد تا
درباره پایین خیابان صحبت کنیم؛ خیابانی در ضلع شرقی حرم
مطهر .این بار میخواهیم به این خیابان که این روزها زیر آهن و
فوالد مدفون شده و دهها هتل لوکس از خاکش به هوا برخاسته
است ،صحبت کنیم .رسیدن به پایین خیابان سخت نیست.
میتوانید پس از پیاده شدن در ایستگاه متروی فدائیان اسالم،
سوار تاکسی بشوید و خودتان را به پنجراه پایین خیابان برسانید.
البته میشود این مسیر را ،پیاده هم طی کرد؛ البته اگر خسته
نشوید و بعد ،قید ادامه راه را نزنید!

محله فقیر نشین هشر

چرا سازه های آیب شوشرت را ببینیم؟

سـازه هـای آبـی شوشـتر در واقـع نامی اسـت کـه برای یـک مجموعه
کاربـردی و باسـتانی در ایـن شـهر انتخـاب شـده اسـت .ایـن مجموعه
شـامل پل ها ،کانال های دسـت کند ،سـد  ،آب بندها و آسـیاب های
متنوعـی اسـت کـه در ادامه سـعی مـی کنیم چند تا از جالـب ترین آن
هـا را توصیف کنیم.

شماره 20232

مشـهد
گـــردی

شاهکار هرن و مهندیس در سازههای آیب شوشرت

یکـی از مهـم تریـن دالیلـی کـه مـی توان برشـمرد این اسـت کـه این
سـازه هـا از  9قـرن قبـل از میلاد تاکنون همچنان پا برجا مانده اسـت
و یکـی از آثـار باسـتانی فاخـر امـا زنده ایرانـی در زمینه بهره بـرداری از
آب به شـمار می رود .دومین نکته به چگونگی اسـتحکام بنا روی زمین
هـای صخـره ای شوشـتر برمـی گـردد .در واقـع زمین های شوشـتر به
گونـه ای هسـتند کـه امکان هیچ نـوع گودبرداری برای فونداسـیون بنا
نـدارد و ایـن موضـوع بـا توجـه بـه همجـواری آب با سـازه ها بـه نوعی
شـاهکار تبدیـل شـده اسـت .آب و هـوای خـوب ایـن روزهای شوشـتر
نیـز از دیگـر دالیلـی اسـت کـه می توانیـم برای شـما بیان کنیـم .این
روزهای پاییزی در شوشـتر بسـیار بهاری و حتی گاهی تابسـتانی طی
مـی شـود .بـارش های غـرب ایران نیز باعث خروشـان تر شـدن کارون
شـده اسـت و این به معنای آن اسـت که سـازه ها در بهترین شـرایط
بازدید خودشـان قـرار دارند.
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حجـره هـا ماننـد بندی پای تـان را می گیـرد .در کف حجره ها محلی
بـرای گـذار آب تعبیه شـده اسـت اگـر آن ها را دنبـال کنید می بینید
کـه تمـام آب هـا در یک مهندسـی جالـب به یک حوضچه می رسـد و
از آن جـا راهـی چـرخ پـره چوبـی بزرگی می شـود که به شـکلی تعبیه
شـده اسـت که با فشـار آب ورودی بچرخد .این چرخ موجب چرخش
اهرم سـنگین آسـیاب می شـود و سـنگ بزرگ آسـیاب گندم را به آرد
تبدیـل مـی کند .بله شـما بـه اتاقک اصلی یک آسـیاب رسـیده اید! به
عبـارت بهتـر شـما از درون اتـاق هـای تودرتـوی آسـیاب آبـی محوطه
آبشـارهای «تـوف بلیتـی» پیش رد شـده ایـد .ورودی محوطه آسـیاب
هـا دو پلـکان دارد کـه به پلکان شـاهی و پلکان اصلی معروف اسـت .در
کنار پلکان اصلی مکانی برای اسـتراحت آسـیابان تعبیه شـده اسـت.

پلههایی 4000ساله!

یکـی از جاذبـه هـای ضلـع جنوبـی سـازه هـا وجـود پلکانی اسـت که
حـدود  210پلـه دارد .اهالـی از این پله ها برای رسـیدن به آب اسـتفاده
مـی کـرده انـد ،تاریـخ نویـس مشـهور هـردوت در  2500سـال پیـش
قدمـت ایـن پله ها را حدود  1000سـال تخمیـن زده بود! از دیگر جاذبه
های باسـتانی این مسـیر پلکانی ،وجود سـنگ نوشـته ها و اتاقک های
کوچـک نگهبـان سـازه هاسـت که همگـی  4هـزار سـال از تاریخ بنای
شـان مـی گـذرد .اتاقـک هـای نگهبانـی ،اتـاق هـای کوچک با سـقف
کوتاهنـد کـه دارای روزنـه هایی به سـمت دهانه آبشـارها هسـتند.

پـل بنـد برج عیار ،نیایشـگاه صابئین ،قلعه سالسـل ،کانـال داریون ،بند
خـاک ،پـل شـاه علی ،پل بند شـادروان ،پل بند لشـکر ،بنـد دختر ،بند
شـرابدار ،پـل بند گرگـر ،تونل دهانه شـهر و  ...راخواهید دید.

این روزهای پاییزی
در شوشتر بسیار
بهاری و حتی گاهی
تابستانیطی
می شود .بارش های
غرب ایران نیز باعث
خروشان تر شدن
کارون شده است
و این به معنای این
است که سازه ها
در بهترین شرایط
بازدید خودشان قرار
دارند

شوادونتفرجگاهیکهتعطیلشد

هـم راسـتا بـا کانال های ورودی آب به آسـیاب ،اتاقک هایـی وجود دارد
که به وسـیله حجاری صخره ها تاسـیس شـده اسـت ،که به شـوادون
یا همان شبسـتان شـهرت دارند .شـوادون در گذشـته محل اسـتراحت
آسـیابانان در روزهـای گـرم تابسـتانی بوده اسـت دلیل ایـن مدعا نحوه
جانمایـی مناسـب روزنـه هـا یـا همـان پنجـره هـا روی دیوار و سـقف
شـوادون اسـت کـه بـه آسـیابان اجـازه می داده اسـت کـه در هر لحظه
بـه میـزان آب ورودی به آسـیاب و چرخ سـنگی اشـراف داشـته باشـد.
شـوادون تـا چنـد سـال پیش محل تفریح و شـب نشـینی هـای مردم
شوشـتر هـم بـه شـمار مـی رفـت و میزبان خانـواده هـا در شـب های
طوالنـی زمسـتان هـای خوزسـتان بـود اما به نظر می رسـد برای حفظ
و حراسـت از سـازه ها این مکان تعطیل شـده اسـت.

دیگرجاهایدیدینسازهشوشرت

آن قدر در این مجموعه آثار و بناهای تاریخی و باسـتانی وجود دارد که
بـه واقـع نمـی تـوان همه آن ها را در یک مقاله برای شـما شـرح داد .به
همیـن دلیـل بـه بـردن نام ها اکتفـا می کنیم .شـما در بازدید از سـازه
های شوشـتر آثاری چون سـد میزان ،آسـیاب تنوره ای  ،آسیاب شیبی،

فهرست هزینه های سفر به سازه های
شوشتر برای  4نفر( به تومان)

اقامتبرایشوشرتگردی

یکـی از گزینـه هـای اقامـت مـی توانـد شـب مانـی در اهواز باشـد .این
موضـوع بـا توجـه بـه فاصله کوتاه و  91کیلومتری این شـهر با سـازه ها
امـکان پذیـر اسـت .قیمـت اقامت هتلی بـرای  4نفـر ،در اهـواز از 770
هـزار تـا  820هـزار تومـان در می آید .اما هزینه شـب مانـی در اقامتگاه
هـای بـوم گـردی این شـهر نیز بین  150تـا  200هزار تومان اسـت .در
خود شهرسـتان شوشـتر نیز امکان اقامت بوم گردی وجود دارد .در این
شهرسـتان اجـاره اتـاق هـای یک اقامتگاه بـوم گردی بیـن 111هزار تا
 187هـزار تومـان در نوسـان اسـت .هزینه اقامت هتلی بـرای چهار نفر
در شوشـتر شـبی  350هـزار تومـان اسـت و ایـن در حالی اسـت که در
ایـن شـهر هتـل سـنتی نیز وجـود دارد که هزینه شـب مانـی در آن جا
بـرای چهـار نفر حـدود  460هزار تومان اسـت.

مسیرهایدسرتیسبهشوشرت

شوشـتر از مناطـق جنوبـی و غربی ایران اسـت و همـان طور که گفتیم
از توابـع اسـتان خوزسـتان و در نزدیکـی دزفـول اسـت .بـرای رفتن به
این شـهر زیبا با خودروی شـخصی چندین مسـیر پیش روی تان است.
نخسـتین مسـیر ،جاده مشهد به کرمان و سـپس بندرعباس است .بعد
از وارد شـدن بـه بنـدر خـط سـاحلی خلیج فـارس را در پیش بگیرید تا
بـه بوشـهر و سـپس بـه خوزسـتان برسـید .مسـیر دوم از اصفهـان می
گـذرد و بعـد از عبور از شـهرکرد به شوشـتر می رسـید .فاصلـه اهواز تا
شوشـتر حـدود  91کیلومتـر اسـت .ایـن یعنی کـه اگر مـی خواهید به
بقیـه وسـایل نقلیه برای سـفر به شوشـتر فکـر کنید بایـد مقصدتان را
اهـواز انتخاب کنید.

نوع سفر

مسیر اول

مسیر دوم

جمع کل

خودروی شخصی

 270هزار برای رفت و برگشت
و طی برای 3310کیلومتر

-

 270هزار

سفر اتوبوسی

 80هزار برای رسیدن اهواز

 15هزار برای رسیدن
به شوشتر

 380هزار

سفر ریلی

از  182هزار تا  254هزار برای
رسیدن به اهواز

 15هزار برای رسیدن به
شوشتر

 788هزار تا یک میلیون
و  76هزار

سفر هوایی

480تا  508هزار برای رسیدن
به اهواز

سواری نفری  50هزار
اتوبوس  15هزار

یک میلیون و  980هزار تا دو
میلیون و  232هزار

پاییـن خیابـان بـه لحـاظ ارتفاع ،نسـبت به دیگر نقاط مشـهد،
پایینتـر اسـت .بـه همیـن دلیل ،در قدیـم ،آب و هـوای خوبی
نداشـت و سـیالبها کـه بهـار و پاییـز امـان مـردم مشـهد را
میبریدند ،در انتهای مسیرشـان ،از خجالت اهالی پایینخیابان
در میآمدنـد .اکثر سـاکنان این منطقه پرجمعیـت را ،کارگران
شـهری و روسـتایی تشـکیل میداد و به همین دلیل ،از مناطق
فقیر نشـین شـهر به حسـاب میآمـد .از طرفی ،همجـواری آن
بـا بخش شـرقی شـهر و مسـیر حملات ترکمانان ،باعث شـده
بـود کـه مـردم ایـن منطقـه ،از امنیـت کمتـری هم برخـوردار
باشـند .بـا ایـن حـال ،رونـق تجـارت بـا آسـیای میانه ،بـه ویژه
بعـد از قـرارداد آخـال و جدایی اراضی شـمال رودخانـه اترک از
ایـران ،باعـث شـده بـود که بـازا ِر سـراهای بازرگانی ،در راسـته
پایینخیابـان گـرم باشـد .برخـی از ایـن سـراها ،ماننـد سـرای
عزیـزا ...اُف ،هنـوز هـم پابرجا هسـتند و مورد اسـتفاده.

پیش به سوی رسای عزیزاُ ...اف

کافـی اسـت کمـی ازدحـام جمعیـت را تحمـل کنیـد و از
کوچهپـس کوچههایـی کـه در ضلـع جنوبی پایینخیابـان قرار
دارنـد ،بگذریـد تـا بـه سـرای عزیـزا...اُف برسـید؛ بنایـی کـه در
دوره پهلـوی اول بازسـازی شـد و البتـه ،قدمتی بیـش از اینها
دارد .بـرای رسـیدن بـه سـرای عزیـزا ...اُف ،بایـد وارد کوچـه
کنـار مدرسـه عباسـقلیخان شـوید؛ درسـت ابتـدای ورود بـه
پایینخیابـان از حـرم مطهـر و در ضلـع جنوبـی آن .ایـن را هم
بگویم که بنای سـرا ،چندان اعتباری ندارد و به شـدت ،نیازمند
مرمـت و بازسـازی اسـت .میـراث فرهنگی و شـهرداری در حال
ترمیـم بخـش پشـتی آن اسـت .سـعی کنید خیلـی در طبقات
باال جوالن ندهید ،چون دیوارها سسـت اسـت و اعتباری به آن
ها نیسـت .این بنا در سـال  1307هـ.ش ،توسـط غالمحسـین
سـالم مشـهدی سـاخته شـد و بیشـتر بارانداز کاالهایی بود که
از عشـقآباد و مـرو بـه مشـهد میآمـد .بـا وجـود تراکـم بـاالی
مغازههـا ،هنـوز هم میشـود زیبایـی این بنای  91سـاله را دید.
وقتـی از در ورودی سـرا وارد میشـوید ،حواسـتان بـه بـاالی
سـرتان باشـد؛ طاقـی زیبـای ورودی سـرای عزیـزا ...اُف ،یکی از
زیباتریـن طاقیهاسـت و اگـر زیـر آن قـرار بگیریـد و صحبـت
کنیـد ،صـدای شـما را اکـو میکنـد؛ دقیقاً ماننـد آن چیزی که
برخـی از ما در مسـجد امام اصفهان ،تجربـه کردهایم .گردش در
ایـن منطقه قدیمی شـهر مشـهد ،جاذبههای متعـددی را پیش
چشـم مخاطب قرار میدهد؛ اما افسـوس که زمان ضیق اسـت
و هنگام وداع فرا رسـیده .به همین دلیل ،شـما را تا شـماره بعد
بـه خـدا میسـپارم .شـاد و پیروز باشـید.

کیش کی بریم؟

آیـا مـی دانسـتید اکسـیژن خالـص موجود در هـوای کیش ،بیشـتر از همه
جـای ایـران اسـت و فرقـی نمیکنـد چـه زمانـی بـه کیش سـفر کنیـد! به
دالیـل دیگـر مناسـب تریـن فصـل رفتـن به کیش بـرای هر کـس متفاوت
اسـت و بسـتگی به هدف شـما از سـفر دارد.

اتبستان فصل مناسب کیش برای عاشقان آفتاب
و ساحل

در صورتی که به دنبال شـنا و تفریحات آبی هسـتید بدون شـک تابسـتان
بـرای شـما مناسـب اسـت و البتـه باید خود را بـرای آب و هوای شـرجی و

بسـیار گـرم تابسـتان جزیره آمـاده کنید .در کنـار این تفریحات ،جشـنواره
تابسـتانی و قرعه کشـیهای متنوع گردشـگران را در این فصل گرم به کیش
میکشـاند و معمـوال قیمـت تورهـا در مـرداد پایین تر از بقیه ماههاسـت.

اپییز ارزان ترین فصل سفر به کیش

آب و هـوای کیـش در پاییـز هـم گـرم اسـت امـا از نیمههـای آبـان به بعد،
بـارش بـاران در کیـش شـروع میشـود و در زمسـتان بارشهـا افزایش می
یابـد .بـاران کیـش را بایـد از نزدیـک دیـد .نـم بـاران عاشـقانهای بـرای راه
رفتن نیسـت ،شـر شـر باران اسـت و بیم موج و سـیالبی روان.اگر خارج از

زمان تعطیالت به دنبال سـفرکیش باشـید ،تورهای ارزان و خرید به صرفه
در بازارهـای جزیـره در انتظـار شـما خواهـد بـود .در ایـن فصل مـی توانید
بـا کمتـر از یـک میلیـون تومـان بـه کیش سـفر کنیـد و حداقل چهـار روز
رویایـی در یـک هتـل درجه یک اقامت داشـته باشـید.از آن جایی که قیمت
تورهـای کیـش بـه صـورت لحظـهای تعییـن می شـود بهتـر اسـت برای
اطلاع از آخریـن قیمـت تورهـای کیش مراجـع اصلی تورهای گردشـگری
ماننـد توریلنـد را جسـت وجـو کنیـد تا شـما را در انتخاب بهتریـن تورهای
کیـش راهنمایـی کننـد .در ضمـن  20آبـان ماه روز کیش هسـت و بهترین
زمـان بـرای پرسـه زدن در مراکـز خریـد کیـش خواهد بود .در قسـمت بعد

کیـش گـردی مـی کنیم و هزینه هـای این گردش مهیج را بـرآورد خواهیم
کرد.توریلنـد بـا جمـع آوری اطالعـات تورهای آژانس های مشـهد و تهران،
امـکان دسترسـی و مقایسـه انـواع تورهـای داخلی و خارجـی را فراهم کرده
اسـت همچنین در شـبکه های اجتماعی می توانید توریلند را دنبال کنید،
شـما را در انتخـاب بهتریـن تور راهنمایـی می کند.
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