بولینگ از  ۱۵ات ۲۵هزار تومان
یکـی از تفریحـات تقریبـا نوظهـور امـا کالسـیک ایـن روزهـا ،بازی
و ورزش بولینـگ اسـت .بـازی کـه بـا یـک تـوپ تقریبـا سـنگین و
چندیـن پیـن بـه عنـوان نشـانه انجام میشـود .امـا این که چـرا این
ورزش در میـان مـا جایگاهـی نـدارد بـه چنـد ذهنیت غلـط در این
بـاره برمـی گـردد .در نظـر بسـیاری یـک تفریـح کامال مردانه اسـت
و باشـگاه هـای آن جایـی بـرای وقـت گذرانـی جوانان اسـت .همین
طـرز تفکـر باعث شـده اسـت که باشـگاه هـای بولینگ خلـوت تر از
هـر جـای دیگـر باشـد .علاوه بـر ایـن که افـراد ایـن بـازی را خیلی
جـدی مـی گیرنـد و فکـر مـی کننـد اگـر تکنیـک هـا و قواعـد آن
را نداننـد ،یـا آبـروی شـان مـی رود یـا پولـی کـه بابـت کرایـه الین

دادهانـد بـه هـدر مـی رود .تمـام ایـن ذهنیت ها نسـبت بـه بولینگ
تقریبـا اشـتباه اسـت .در گام نخسـت بایـد عـرض کرد کـه ورزش و
تفریـح بولینـگ در واقـع یک خوشـگذرانی سـالم خانوادگی اسـت و
باشـگاه هـای مشـهد شـرایط بسـیار مطلوبی بـرای حضور بانـوان و
حتـی کـودکان دارد .نکتـه دوم ایـن کـه شـما در ایـن تفریـح فقـط
کافی اسـت نحوه درسـت ُسـر دادن توپ را فرابگیرید تا به عضالت
دسـت تـان آسـیب نزنیـد ،واقعیت این اسـت کـه در باشـگاه آن قدر
همه حواس شـان به الین و پین های خودشـان اسـت که کسـی به
تابلـوی امتیـازات تـان توجـه نمی کند پس تا مـی توانید لذت ببرید
و خـوش بگذرانیـد .شـما مـی توانید یـک الین را با اجـازه پرتاب 20
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تـوپ در  10فریـم بـا چیـزی حـدود  15تـا  25هزار تومـان دریافت
کنیـد .در هـر الیـن حداکثـر  8نفـر می توانند بـازی کننـد .اما باید
بـرای نفـر یـک بلیت تهیـه کرد.
نام باشگاه
کوهسر

نشانی
بولوار هاشمیه ،بعد از هاشمیه  .62مجمتع کوهسر

سرزمین بازی ها
پروما

خیابان امام رضا ،پایانه مسافربری ،شهر بازی بیگ لند
بولوار فردوسی،میدان جانباز ،مجتمع پروما ،طبقه 3

شهر آجری

تقاطع فرامرز عباسی و جانباز ،مجتمع کیان سنتر  ،2طبقه 4

شنبه  5مرداد  - 1398شماره 26
شماره 20156

گردشگری

راهمنای سفر به خنک ترین هشر ایران

راهنمای
خرید

سقز شهر خنک با رودخانههای جاری

شـاید در ایـن روزهـا از هـر کسـی کـه بپرسـید خنـک و سـرد ترین نقطه ایران کجاسـت با دسـتش بـه دریچه کولر اشـاره کند و بگویـد تقریبا در نیم متـری با این! واقعیت این اسـت
سمیه محمدنیا حنایی
که هوا به شـدت گرم شـده و الگوی تابسـتانی با شـدت بیشـتری روی بیشـتر نقاط ایران قابل رویت اسـت .در این شـرایط یکی از توصیه های جدی پزشـکان برای گرما زده نشـدن
روزنامهنگار
ایـن اسـت کـه از بیـرون آمـدن هـای غیـر ضـروری خـودداری کنیـد .بدیهی اسـت قـرار گرفتن بـرای مدت طوالنـی در معرض نـور آفتـاب و بدون دسـتگاه های خنـک کننده ممکن
اسـت احتمـال بـروز گرمـا زدگـی را افزایـش دهـد .همیـن موضـوع نیز مـی تواند در برنامه ریزی های گردشـگری ما به شـدت موثر باشـد .فکرش را بکنید سـفر کمپی را برای خودتـان تدارک دیـده اید .زندگی
کمپـی در هوایـی بـا حـدود  40درجـه سـانتی گـراد ،جهانگـرد تریـن و ماجراجوتریـن افـراد را هـم کالفه می کند .اما اگر واقعا عاشـق سـفر هسـتید یا تمـام برنامه ریـزی های مالـی و کاری خودتـان را برای چند
روز مرخصـی و سـفر انجـام داده ایـد مـا بـاز هـم پیشـنهاد جـذاب و خنکـی بـرای سـفر داریم .پیشـنهادی کـه هر چند فاصلـه زیادی با مشـهد دارد اما بـه رفتنش مـی ارزد .پس چنانچه مـی خواهیـد از جاذبه ها،
چنـد و چـون مالـی سـفر به خنـک ترین نقطه ایـن روزهای ایـران باخبر شـوید با ما همراه باشـید.

سقز هشری کهن اب چندین رودخانه

اگـر اخبار هواشناسـی شـبکه هـای تلویزیـون را دنبال مـی کنید .نام
سـقز حتمـا بـرای تـان آشناسـت .سـقز تقریبـا پـای ثابت شـهرهایی
اسـت کـه کمتریـن درجـه هـوا را دارنـد .مثلا همین چنـد روز پیش
کـه کمتریـن دمـا در مشـهد حـدود  31درجـه بـود ،سـقز بـا دمـای
 12درجـه آه از نهـاد گرمـا زدگان بلنـد کـرد .شهرسـتان سـقز یکـی
از شـهرهای قدیمـی و باصفـای اسـتان کردسـتان اسـت .این شـهر با
سـنندج مرکـز ایـن اسـتان حـدود  189کیلومتـر فاصلـه دارد .اما این
به معنای رانندگی دو سـاعته برای رسـیدن به سـقز نیسـت .چرا که
جـاده سـنندج بـه سـقز تا حـد زیـادی پـر از گردنه های کوهسـتانی
و البتـه پـر ترافیـک اسـت .چـرا کـه ایـن جاده مسـیر اصلی رسـیدن
بـه بانـه ،شـهر ارزانی هاسـت .در حقیقـت سـقز در  60کیلومتری بانه
قـرار دارد و همیـن نزدیکـی ایـن شـهر را تبدیل به یـک مقصد گذری
کـرده اسـت .در این شـهر جاذبه های تاریخـی و طبیعی زیبایی وجود
دارد .یکـی از مواهـب خـدادادی سـقز ،منابع آبی آن اسـت .زرینه رود،
سـیمینه رود و رود خورخوره در حوزه این شهرسـتان جاری هسـتند
و بـه لطافـت هـوای آن می افزایند .روی رودخانه زرینه رود سدشـهید
کاظمـی نیـز احداث شـده که حاال تبدیل به یکی از نقاط گردشـگری
رایـگان سـقز شـده اسـت .از دیگـر دیدنـی های سـقز بازار سـنتی آن
اسـت .هر چند از این بازار با سـاخت و سـازهای مدرن و مجتمع های
تجـاری چیـزی زیـادی نمانـده اسـت اما هنوز هم راسـته تجـارش پر
رونق اسـت .بازار سـنتی مانند بیشـتر بازارچه های ایران سرپوشـیده و
دارای بنای آجری اسـت .پارچه های مخصوص لباس عشـایر زیباترین
جلـوه هـا را بـه بازار مـی دهد.

مسجد  2مناره

ایـن مسـجد در بافـت قدیمـی سـقز قـرار دارد ،از نظر محلـی ها زمان
سـاخت آن به دوران شـیخ حسـن موالناآباد از علمای سـابقمذهبی
منطقـه مـی رسـد و احتمـال دارد در اواخر دوره افشـاریه و اوایل زندیه
سـاختهشـده باشـد .مسـجد دارای شبسـتانی بـا چهـار سـتون قطور
چوبـی اسـت در ضلـع جنـوب غربـی ،ایـوان سـتوندار سـاخته شـده
کـه فـرم مخصوص مسـاجدمنطقـه کردسـتان را تداعی میکنـد .در
بـاالی مسـجد دومنـاره قـرار دارد و به همین دلیل بهمسـجد دومناره
شـهرت پیدا کرده اسـت.

 قلعه ابستاین زیویه

قلعـه (کاخ دژ) باسـتانی زیویـه روی یکـی از کوههای نسـبتاً مرتفع در
 55کیلومتری جنوبشـرقی شـهر سـقز در روسـتای زیویه واقع شده
و حدود  700سـال پیش از میالد در دورهحکومت اقوام ماد و ماننائی
سـاخته شـده اسـت ،زیویه هم از نظر معماری و هم از نظرهنری یکی
از شـاخصترین و باارزشتریـن مکانهـای دوره تاریخـی محسـوب
میشـود .طـی چنـدفصـل کاوشهای علمـی و باستانشناسـی که از
سـال  1354تـا سـال  1380ادامـه یافت نتایج قابـلتوجهی در زمینه
شـناخت معماری آن به دسـت آمد از جمله اشـیاء به دسـت آمده در
ایـنکاوشهـا ،قطعـات عاج منقوش بـود که نقـوش حیوانی و صحنه
شـکار اسـاطیر روی آن حکشـده و از ارزش ویژهای برخوردار هستند.
از روی دو نمونـه از آن هـا ،نقـش برجسـته آبیـدرسـنندج طراحـی،

هتل های سقز برای
چهارنفر حدود 500
هزار تومان در می
آید ،اقامتگاه های بوم
گردی کرفتو نیز برای
یک شب میزبانی از
شما حدود  450هزار
تومان می گیرند .روی
گزینه کرایه منازل
شخصی در سقز نمی
شود خیلی حساب باز
کرد اما اگر فرهنگی
یا کارمند دولتی
هستید می توانید از
ستاد اسکان فرهنگیان
برای خود سرپناهی
پیدا کنید .قیمت
اجاره کالس ها برای
فرهنگیان حدود 30
هزار تومان و برای
بقیه سازمان های
دولتی  60هزار تومان
است

بزرگنمایـی و سـاخته شـده اسـت.
 ایـن قلعـه عظیـم شـامل سـالنها ،حیاطهـا ،اتاقهـای متعـدد ،تاالر
سـتوندار ،انبار غله ورودی اصلیبا پلکان سـنگی و سـایر قسمتهای
مختلـف اسـت از مهمتریـن اشـیای بـه دسـت آمـده میتـوان بهسـر
عقـاب طالیـی و گردنبنـد طالیـی اشـاره کـرد کـه در موزه آثـار ملی
نگهداری میشـود.

غار کرفتو غار آاپرمتاین

غـار کرفتـو بـی شـک یکی از جذاب تریـن نقاط دیدنی غـرب و از نوع
غارهـای دسـت کـن محسـوب مـی شـود  .ایـن غـار مجموعـه ای از
زیبایـی هـای طبیعـی و تالش انسـان ها برای غلبه بر طبیعت اسـت.
سـابقه سـکونت یا مورد اسـتفاده قرار گرفتن آن را از دوره سـلوکی به
بعـد یعنی اشـکانی ،ساسـانی و اسلامی مـی دانند .این غـار از جنس
آهـک بـوده و مربـوط بـه زمان سـوم زمین شناسـی اسـت و در تاریخ
 20بهمـن مـاه سـال 1318هجری قمری با شـماره  330به ثبت ملی
رسـید .در ایـن روزهـای گـرم شـاید رفتن بـه کرفتو برای کسـانی که
میانه خوبی با نور خورشـید ندارند زیاد مناسـب نباشـد.قیمت ورودی
غـار  20هزار تومان اسـت.

پیست اسیک سقز

یکی از تفرجگاه ها و مکان های محبوب در بین مردم سـقز« ،پیسـت
اسـکی» ایـن شهرسـتان اسـت کـه در گردنه خـان ،در محور سـقز به

نوع سفر

مسیر اول

مسیر دوم

توضیحات

جمع کل

خودرو شخصی

 240هزار

-

عالوه بر هزینه سوخت هزینه اقامت بین راهی محاسبه شود

 240هزار

سفر اتوبوسی

 100هزار

-

هزینه تغذیه بین راهی محاسبه شود

 400هزار

سفر ریلی

 150تا  200هزار  48هزار یا  80هزار

مقصد اول زنجان است و بعد به سمت سقز بروید

 792هزار تا یک میلیون و  120هزار

سفر هوایی

 310تا  330هزار  48هزار یا  80هزار

مقصد اول زنجان است و بعد به سمت سقز بروید

یک میلیون و  432هزار تا یک میلیون
و  550هزار

گنبدسبز؛نگینبافتقدیمیمشهد

اب مرتو بروید

هر چند امروزه گنبد سبز در انتهای خیابان آخوند خراسانی قرار دارد و در هیاهوی
شهر گم است اما دویست ،سیصد سال پیش اینطوری نبود و این بنا ،کام ً
ال در خارج
از محدوده شهری و در مرکز یک گورستان قرار داشت .برای بازدید از بنا ،بهتر است

وسیله شخصی را کنار بگذارید ،مگر اینکه بخواهید اول صبح راهی مقصد شوید.
اتوبوسهایی که شما را به مقصد میرسانند ،آن هایی هستند که به سمت حرم
مطهر میروند؛ یادتان باشد در ایستگاه چهارراه شهدا(نادری) یا چهارراه خسروی
پیاده شوید .اگر به مترو دسترسی دارید ،میتوانید با این وسیله سریع و ارزان بروید
و در خط یک ،در ایستگاه امام خمینی پیاده شوید .آن وقت از چهارراه لشکر ،به
سمت میدان شهدا حرکت کنید و در میدان ده دی ،به سمت راست بپیچید .اگر
بلد نیستید ،حتماً در راه از یکی دو نفر سوال کنید.

مشخصات بنا

اقامت در سقز

در سـقز از اقامتـگاه هـای متنـوع خبـری نیسـت .همیـن طور که
گفتیم ،نزدیکی این شـهر به بانه باعث شـده اسـت که سـقز فقط
یـک شـهر گذری باشـد .هتل های این شـهر بـرای چهارنفر حدود
 500هـزار تومـان در مـی آیـد ،در خـود سـقز همچنیـن خبری از
اقامتـگاه بـوم گـردی نیسـت امـا در نزدیکی غار و روسـتای کرفتو
اقامتـگاه هـای بـوم گـردی مناسـبی وجود دارد که برای یک شـب
میزبانـی از شـما حـدود  450هـزار تومـان می گیرنـد .روی گزینه
کرایـه منازل شـخصی در سـقز نمی شـود خیلی حسـاب بـاز کرد
امـا اگـر از کارکنان وزارت فرهنگ یا اسـتخدام دولتی هسـتید می
توانید از سـتاد اسـکان فرهنگیان برای خود سـرپناهی پیدا کنید.
قیمـت اجـاره کالس هـا بـرای فرهنگیـان حدود  30هـزار تومان و
بـرای بقیـه سـازمان هـای دولتی  60هزار تومان اسـت .در سـاحل
زرینـه رود نیـز پـارک های سـاحلی زیبایی احداث شـده اسـت که
مـی توانـد خاطـره خوبـی از یک شـب مانـی در چادر را بـرای تان
به یـادگار بگذارد.

جدول هزینه های دسرتیس به سقز برای چهار نفر

مشهد گردی

خیلیها فکر میکنند وقتی صحبت
جواد نوائیان رودسری
از گردشگری و گشت و گذار میشود،
روزنامهنگار و کارشناس ارشد تاریخ
حتماً باید بار و بندیل را بست ،از اداره
مرخصی گرفت و با خودروی شخصی یا وسایل نقلیه زمینی ،هوایی یا احیاناً
دریایی ،به سفری دلانگیز و دلگشا رفت و صفایی کرد! اما باور بفرمایید ،در همین
نزدیکیها ،توی همین شهر شلوغ و درهم و برهمی که گاه ،شدت بوق و آلودگی
هوا ،از زندگی بیزارتان میکند هم ،جاهایی برای دیدن وجود دارد؛ جاهایی که فقط
همت میخواهد و یک جفت کفش پیادهروی خوب! از این هفته ،بنا دارم در این
ستون ،شما مخاطبان مشهدی را با جاذبههایی آشنا کنم که در نزدیکی شماست؛
جاهایی که افراد خوش ذوق ،اما به لحاظ مالی در تنگنا ،میتوانند دقایقی را در آن
به سر ببرند و حال و هوایی عوض کنند .بنابراین ،دنبال من بیایید؛ مطمئن باشید
ضرر نمیکنید؛ جایی که قرار است این هفته برویم« ،گنبد سبز» است.

سـمت بانـه و در بخـش شـمالی کـوه وزنـه قـرار دارد .این پیسـت که
بیـش از  6مـاه از سـال مملو از برف اسـت ،دارای طولـی برابر با 1200
متـر و قلـه ای بـا ارتفـاع حـدود  2700متـر از سـطح دریـا سـت کـه
مـکان مناسـبی بـرای تفریـح جوانـان و عالقه منـدان بـه ورزش های
زمسـتانی است

گنبد سبز درست در وسط یک میدان قرار دارد .بنای مقبره ،مربوط به دوره صفویه
است و در محوطه قبرستانی قدیمی به نام «میرهوا» جا دارد و احتماالً ،در حاشیه
باروی مشهد قرار داشته است؛ بارویی که نخستین باروی مشهد بود و حوالی سال
 940هـ.ق ،توسط شاه تهماسب صفوی ،فرزند شاه اسماعیل یکم ،ساخته شد .ارگ
مشهد که مربوط به دوران ملکمحمود سیستانی و اوایل دوره افشاری است ،فاصله
زیادی با گنبد نداشته است ،اما امروزه ،اثری از آن باقی نیست .درباره اینکه چه
کسی در مقبره مدفون است ،نظرات مختلفی وجود دارد؛ مورخان از چند شخصیت
به عنوان فرد دفن شده در گنبد سبز نام بردهاند؛ شیخ مؤمن دستجردی ،شیخ

محمد مؤمن استرآبادی ،شیخ محمد مؤمن مشهدی و میرمحمد مؤذن .البته
تحقیقات نشان میدهد که احتمال دفن شیخ محمد مؤمن مشهدی ،از عرفای
مشهد در عصر صفویه ،در گنبد سبز ،بیشتر از بقیه است .منابع تاریخی از توجه شیخ
بهایی به وی سخن گفته اند .عرفای نامداری مانند مرحوم نخودکی ،به زیارت مزار
شیخ محمد مؤمن مشهدی می آمدند .ظاهرا ً او اراضی و باغاتی را وقف محرومان
کرده بود که امروزه اطالعی از سرنوشت آن ها نداریم .بنای آرامگاه ،تا سال 1376
رو به خرابی بود؛ اما به همت میراث فرهنگی مرمت شد و اطراف آن را با حفر
گودالهای عمیق و تزریق بتن ،محکم کردند .امروزه اداره و نگهداری بنا ،با اداره
میراث فرهنگی است .در داخل آرامگاه ،جای دو قبر وجود دارد که فقط هویت یکی
از آن ها معلوم است و احتمال دارد که تعداد مدفونان ،بیش از این تعداد بوده باشد.
حجاریهای مرمت شده و کتیبه داخل بنا ،برای هر بیننده ای جذاب است .اگر
حوالی ظهر یا غروب به گنبد سبز
برسید ،می توانید نمازتان را هم
در این مکان اقامه کنید .د ِر این
بنای تاریخی ،هر روز از ساعت
 9صبح روی عالقه مندان باز
است .اگر بازدیدتان از این مکان
زود تمام شد ،میتوانید سری هم
به کوچه ثبت و گذر تاریخی آن
بزنید؛ مسیری که در قسمت بعد،
درباره آن با شما عزیزان سخن
خواهم گفت.

آشزپیراحت درطبیعت
راهنمای خرید اجاق های مسافرتی

کپسـول هـای گاز پیـک نیکی یکی از قدیمی تریـن اجاق های
همـراه بـرای گردش های روزانه و حتی هفتگی اسـت .سـهولت
در جابـه جایـی و همچنین در دسـترس بـودن مراکزی که این
کپسـول هـا را پـر مـی کنند بـر میزان محبوبیـت و همه گیری
آن موثـر بـوده اسـت .امـا امـروزه بـا توجه بـه رواج گردشـگری
هـای طبیعـت محـور و البته خودروهـای بدون صنـدوق ،اندازه
کپسـول های پیک نیک بیشـتر از هر زمان دیگری مورد توجه
قـرار گرفتـه اسـت .مـا در ایـن نوشـتار بـه انـواع اجـاق گازهای
مسـافرتی اشـاره می کنیم تا شـاید بتوانیم شـما را در انتخاب
یاری کنیم.
کپسـول هـای گازی نمونـه به روز شـده
همـان پیـک نیـک هـای قدیمـی اما به
نسـبت آن هـا کوچکتـر و سـبک تـر
هسـتند .بیشـتر ایـن مـدل هـا دارای
فندک سـرخود هسـتند و ایمنی در این
کپسـول ها با توجه به مهر و موم بودن کپسـول بسـیار باالسـت
امـا همیـن موضوع باعث شـده اسـت که میـزان گاز باقی مانده
قابـل بررسـی نباشـد .این کپسـول ها در مجـاورت هوای خیلی
سـرد دچـار افـت فشـار می شـوند کـه کارایی آن هـا پایین می
آورد .مشـکل دیگـر ایـن نوع کپسـول هـا نبود امکان شـارژ آن
هاست.
گاز با سـوخت مایع :این نوع کپسـول ها
بیشـتر بـه درد کسـانی مـی خـورد کـه
عاشـق مسافرت های کوله ای و مجردی
هسـتند .ایـن کپسـول هـا بـه دلیـل
استفاده از گاز سفید دارای آالیندگی کم
اسـت و حتی در دمای زیر صفر به خوبی کار می کند .سـوخت
ایـن نـوع کپسـول هـا متنوع اسـت و مـی توانـد از انواعی چون
بنزین ،نفت سفید،سـوخت دیزل و سـوخت جت پر شـود .دیگر
مزیـت آن امـکان بررسـی میـزان باقـی مانـده گاز کپسـول و
پایـداری مناسـبش روی زمیـن ناهموار اسـت .اما نیـاز به آماده
سـازی قبلـی بـرای روشـن کـردن گاز و باال بـودن قیمت آن ها
در کنار احتمال نشـتی و سـنگینی اش از نکات منفی این نوع
گازها به شمار می رود.
اجـاق بـا سـوخت جامـد :ایـن اجاق ها
همین طور که از شـکل شـان پیداسـت
از قسـمت همیشـگی شـان یعنـی
کپسـول خبـری نیسـت .در ایـن نـوع
اجـاق هـا محفظـه ای بـرای قـرار دادن
سـوخت تعبیـه شـده اسـت و بـا آتـش دادن آن و شـعله ور
شـدنش می توان ازآن اسـتفاده کرد .نا گفته پیداسـت که این
اجـاق هـا بـه نشـتی کاملا ایمن هسـتند و در مسـافرت های
تابسـتانی هیـچ دغدغـه ای بـرای دارندگانـش از ایـن لحاظ به
وجـود نمـی آورد .امـا مسـئله همیشـگی ایـن اجاق هـا یافتن
هیـزم یـا سـوخت مناسـب اسـت کـه گاهـی تبدیـل بـه یک
معضـل مـی شـود .در حالـی کـه وزن کم آن ها ،یکـی دیگر از
مزیت هایشان است.
اجـاق گازهـای الکلـی :بـا دیـدن آن هـا
شـما بـه یادچـراغ الکلـی آزمایشـگاه
شـیمی مـی افتیـد .در حقیقـت
سازوکارشـان هم به همان شـکل اسـت
امـا بـا طراحی بدنه ای که به شـما اجازه
می دهد در طبیعت یک آشـپز حرفه ای شـوید .در دسـترس
بـودن الـکل و ارزانـی آن از مزایـای انتخاب این نوع چراغ اسـت
امـا کـم بـودن شـعله و امکان خاموش شـدنش بـه همین دلیل
و در مجـاورت بـاد مـی تواند تا حد زیادی شـما را از اسـتفاده از
آن منصرف کند.
اجـاق هـای صفحـه ای شـبیه اجـاق
گازهـای روی کابینتی و بـه همان اندازه
ایمـن از لحـاظ واژگونـی هسـتند .نحوه
طراحـی کتابـی امکان قـرار دادن آن ها
را در فضاهـای بسـیار کوچـک را مهیـا
کـرده اسـت .در بعضـی از ایـن اجـاق هـا کپسـول بـه واسـطه
شـیلنگی بـه اجـاق وصـل می شـود .اما نمونـه هایـی از آن نیز
وجـود دارد کـه کپسـول در کنـار صفحـه و چسـبیده بـه آن
طراحی شده است.
نوع محصول

قیمت بر اساس گنجایش و
برند (به تومان)

پیک نیک های قدیمی

 100هزار تا  130هزار

پیک نیک های گازی تاشو

 70هزار تا  238هزار

اجاق با سوخت مایع

 50هزار تا  145هزار

اجاق با سوخت جامد

 65هزار تا  85هزار

اجاق الکلی

 78هزار تا  110هزار

اجاق های صفحه ای

 200هزار تا  250هزار

