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گردشگری

تابستانخنک تبریز

شهر تبریز ،مرکز استان آذربایجان
شرقی با حدود 2167کیلومترمربع
وسعت و دو میلیون نفر جمعیت
بزرگترین شهر شرق کشور و
سومین شهر بزرگ ایران پس از
تهران و مشهد است .شهری که با
توجه به تاسیس  ،اولین مدرسه به
سبک نوین ،اولین سینما و کتابخانه،
اولین مرکز تلفن ،اولین مرکز لرزه
نگاری ،اولین چاپخانه ،اولین برج
آتشنشانی و  ...به شهر اولین ها
معروف شده است .آب و هوای این
شهر زیبا در زمستان سرد و در
تابستان خنک و دلپذیر است که
همین عامل آن را به یکی از بهترین
مقصدها برای سفر های تابستانی
تبدیل کرده است .در ایران گشت
این هفته با معرفی این شهر در
خدمتشماهستیم.
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جنگلارسباران

ناحیه ای کوهســتانی در نزدیکی مرکز استان آذربایجان شرقی که از
شمال کوه قوشاداغ تا رود ارس گسترده شده است .برای بازدید از این
منطقه باید خود را به تبریز برسانید که در فاصله  221کیلومتری این
منطقه قرار دارد .نام قبلی این منطقه قره داغ یا قره جه داغ بوده است
که به دلیل کثرت کوه های این ناحیه روی آن گذاشته اند .طبق گفته
پژوهشــگران ،این منطقه جنگلی بازمانده دوره سوم زمین شناسی و
جنگل های چندمیلیون ساله هیرکانی است .وجود  38گونه خزنده،
پنج گونه دوزیست 220 ،گونه پرنده 48 ،گونه پستاندار و  22گونه ماهی
سبب شده است تا این منطقه به عنوان موزه حیات وحش ایران شناخته
شود.خنکبودنهوایجنگلارسباران،اینمنطقهرابهمقصدیمناسب
برای گردشگران و حتی ساکنان شهرهای مجاور در فصل گرم تابستان
تبدیل کرده است .این طور که معروف است دمای هوای ارسباران نسبت
به شهرهای مجاورش از جمله تبریز در تمام فصول سال 10درجه سردتر
است که همین موضوع موجب دلپذیر بودن تجربه سفر به این منطقه
برای گردشگران شده است.

کندوان

روستایی در شمال غربی کوه سهند که به دلیل شباهت خانه هایش
به کندو به این نام معروف شده است .این روستا آب و هوای سردی
دارد و در نیمی از سال شرایط یخبندان را تجربه می کند .در برخی
از اسناد ،قدمت این روستا ب ه قرن هفتم و در برخی دیگر به دوران
پیش از اســام برمیگردد .اما موضوعی که درباره اش اتفاق نظر
وجود دارد ،قدمت  700ساله خانه های صخره ای این روستاست .از
دیدگاه برخی از پژوهشگران ،اولین ساکنان این منطقه ،اهالی حیله
ور بودند که برای در امان ماندن از خطر مغولها به این ناحیه سفر
کردند .این روستا در فصل تابستان هوایی بسیار خنک و دلپذیر دارد
که گفته می شــود کمترین دمای آن  13درجه و بیشترین دمای
آن  27درجه است .رودخانه ای نیز در امتداد این روستا در جریان

جاذبه های گردشگری در بزرگترین شهر شمال غربی کشور

است که بر زیبایی های این منطقه افزوده.
گفتنی است این روستا در فهرست آثار ملی
نیز به ثبت رسیده است.

ائلگیلتربیز

ائل گلی یا شــاه گلی به معنای اســتخر شاه،
استخری است که قدمتش به زمان آق قویونلوها
برمیگردد .اســتخری که تا روی کار آمدن صفویان بزرگترین منبع
ذخیره آب برای آبیاری باغ های شرق تبریز به شمار میرفته است .این
اثر که امروزه یکی از شناخته شده ترین آثار شهر تبریز به شمار میرود و
تبدیل به یکی از نمادهای این شهر شده است ،در مرکز شهر و در نزدیکی
دیگر جاذبه های گردشگری تبریز از جمله مقبره الشعرا و میدان ساعت
قرار دارد .در وسط استخر ائل گلی بنایی جزیره مانند به شکل هشت
ضلعی در دو طبقه قرار دارد که به کاخ ائل گلی معروف است و امروزه به
عنوان رستوران مورد استفاده قرار میگیرد .این اثر نیز در فهرست آثار
ملی ایران به ثبت رسیده است.

موزهآذرابیجان

شهر موزه ها نامی است که به دلیل فزونی تعداد موزه ها بر تبریز نهاده
شده است .یکی از قدیمی ترین و مهم ترین موزه های ایران با نام موزه
آذربایجان نیز در این شهر قرار دارد .این موزه بعد از موزه ملی ایران به
عنوان دومین موزه باستان شناسی کشور شناخته می شود .اگر طی سفر
به تبریز از خیابان امام گذر کنید ،بنایی سه طبقه با مساحتی در حدود
 2400مترمربع را خواهید دید که در این خیابان خودنمایی میکند .در
هر طبقه از این بنا چند اتاق اداری ،یک کتابخانه و یک سالن نمایش بزرگ
قرار دارد که در آن به اجرای برنامه های آموزشی پرداخته می شود .جالب
است بدانید که نقشه این بنا توسط باستان شناسی فرانسوی طراحی و
در ساخت آن از معماری محلی آذربایجان الهام گرفته شده است .در این
موزه  12هزار اثر عتیقه نگهداری میشود که  2300عدد آن در فهرست
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آثار ملی ایران به ثبت
رسیده اند.

ابزاربزرگتربیز

بازار بــزرگ تبریز،
بــز ر گ تر یــن
مجموعه بازار به هم
پیوسته سرپوشیده
جهان با وســعتی
در حــدود یــک
کیلومتــر مربع و
شاهکاری از معماران ایرانی و متشکل از  ۲۰راسته و بازار ۳۵ ،سرا۲۵ ،
تیمچه 11 ،داالن و حدود پنج هزار و  ۵۰۰مغازه و  ۴۰نوع صنف است.
بازارچه های تبریز شامل بازار امیر ،بازار بلورفروشان ،بازار حرمخانه ،بازار
شیشهگرخانه ،بازار صادقیه ،بازار عباچی ،بازار کفاشان ،بازار یمنی دوز
و راسته بازار تبریز است که قدمت آن طبق گفته برخی از پژوهشگران
تاریخی مربوط به اواخر زندیه و دوره قاجار است .بازار بزرگ تبریز در مرکز
این شهر قرار دارد که از شرق به عالی قاپو و از غرب به مسجد جامع شهر
ارتباط دارد .این اثر شگفت انگیز که در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز
به ثبت رسیده است ،در دوره های مختلف تاریخی مورد توجه بسیاری از
گردشگران جهان از جمله یاقوت حموی ،حمدا ...مستوفی ،اولیاچلبی،
مارکوپولو ،دوروتی اسمیت ،فردریک ریچاردز و تاورنیه بوده است که
درباره آن یادداشتهای باارزشی نیز نگاشته اند.

