تجربه یک رایل خانودایگ
در پیسـت نبایـد کمتـر از  12سـال باشـد در حالـی کـه قـد آن ها
نیـز نبایـد زیـر  150سـانتی متـر باشـد .افـراد بـا وزن بیـش از 90
کیلوگـرم نیـز از سـوار شـدن محروم هسـتند .بلیتی کـه تهیه می
کنیـد بـرای دو دور رانـدن در پیسـت اسـت کـه ایـن دو دور مـی
توانـد بـه صورت دسـته جمعی با دوسـتانتان یا به صـورت انفرادی
باشـد .در بیشـتر پیسـت های مشـهد شـما می توانید از امکاناتی
از قبیـل رختکـن ،کافی شـاپ و روسـتوران نیز بهـره ببرید .قیمت
بلیـت ورودی بـه کارتینـگ چیـزی بین  8هـزار تومان تـا  15هزار
تومـان اسـت کـه البتـه بیشـتر اوقـات مشـمول تخفیف هـای 40
درصـدی نیز میشـود.

تجربـه رانـدن در پیسـت هایی که بیشـتر بـا تایر هـای خالی ایمن
شـده اسـت مـی توانـد برای سـاعت هایی هیجـان و آدرنالیـن را به
خـون تـان تزریـق کنـد .البتـه نبایـد از موقعیت های آموزشـی این
ورزش پـر طرفـدار نیـز غافـل شـد .بـه گفتـه یکـی از مربیانـی کـه
در حـوزه آمـوزش راهنمایـی و رانندگـی مشـغول کار اسـت ،تجربه
سـواری در کارتینـگ تـا حـد زیـادی مـی تواند بـرای افـرادی که از
رانـدن هـراس دارنـد یـا هیـچ تجربـه ای از خـودرو سـواری ندارنـد
موثر باشـد.
ایـن ورزش ماننـد هـر ورزش دیگـری دارای محدودیـت هایـی از
قبیـل سـن و وزن و ...مـی باشـد .بـر این اسـاس سـن افـراد حاضر

اسامی کارتینگ ها
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در گرما گرم تابستان به خنک ترین شهر ایران سفر کنید

راهنمای
خرید

هزینههای سفر به چالدران

حاال چی بپومش؟

تقریبـا  20دقیقـه مـی شـود کـه بـرق خانه مان قطع شـده اسـت .در این مدت کوتاه سـه مرتبـه با اداره اتفاقات بـرق تماس گرفتـه و از آن ها دلیل این قطعی و زمان حدودی بازگشـت
سمیه محمدنیا حنایی
بـرق بـه سـیم هـای خانـه مـان را پرسـیده ام .علـت اصلـی قطعـی بـرق ،افزایش مصرف مشـترکین اعالم شـده اسـت و مدت بـی برقی ما حـدود نیم سـاعت دیگر طول خواهد کشـید.
روزنامهنگار
گرمـا همـه مـان را حسـابی کالفـه کـرده اسـت و سـاعت خانـه هـم انگار گرمـازده و خسـته دقیقه ها را می کشـد و طوالنـی می کندشـان! فکرش را بکنیـد در گرمترین سـاعت های
روز بـدون کولـر یـا حتـی یـک پنکـه بـودن چقـدر کالفـه کننـده اسـت! در همین فکرها بودم کـه ناگهان خواهرم گفـت کاش ما در چالـدران زندگی می کردیـم! با تعجب به او نـگاه کردم ،گفتم نکنـد در آن جا
اصلا بـرق قطـع نمـی شـود؟ او همـان طـور کـه داشـت خـودش را بـا بشـقاب میـوه خـوری باد مـی زد ،گفت :نـه ،آن جا آن قـدر هوا خوب اسـت که اصال کولـر ندارنـد .در آن گرما گرم هوا دسـت به کار شـدم
تـا اطالعـات گردشـگری و مالـی چالـدران را بـرای شـما که احتماال از گرمی هوا خسـته شـده اید ،پیدا کنم و بنویسـم.

کدام لباس برای سفر مناسب است؟

خریـد لبـاس های مخصوص کوهنـوردی یا طبیعت
گـردی یکـی از ملزومـات اصلـی سـفر اسـت کـه
در بیشـتر مواقـع نادیـده گرفتـه مـی شـود و همین
بـی توجهـی بـه آن باعـث مـی شـودکه فـرد بـه
دردسـرهای زیـادی بیفتـد تـا جایی که بـه تجربه
ناخوشـایندی از یـک سـفر ختـم مـی شـود .مـا در
ادامـه شـما را با انـواع مختلفی از لباس هـا و پارچه
های مناسـب برای هر مقصد گردشـگری آشـنامی
کنیم .

چالدران هشر غیرت و هشادت

احتمـاال شـما هـم ماننـد بسـیاری از مـا ،همیـن کـه نـام چالـدران به
گـوش تـان مـی خـورد به یـاد جنگ تلخ چالـدران مـی افتید .جنگی
کـه در  31مـرداد سـال  839شمسـی میـان ما و عثمانی هـا در گرفت
و کشـته هـای زیـادی برجـا گذاشـت .جنگی که بـه دلیـل نابرابری در
تعـداد افـراد مسـلح و همچنین پیشـرفت سلاح ها به نفـع عثمانی ها
پایـان گرفـت .از ایـن خاطـره جمعـی ناراحـت کننده کـه بگذریم باید
بگویـم کـه چالـدران یکی از شـهرهای مـرزی اسـتان آذربایجان غربی
اسـت و با ترکیه چندین کیلومتر مرز مشـترک دارد .این شـهر که در
گـوش سـمت چـپ گربه ما قـرار دارد ،به مدد ارتفاعات بلنـد زاگرس و
همچنین منابع آبی سرشـار دارای آب و هوای سـرد کوهسـتانی اسـت،
به این معنا که در عین حالی که زمسـتان های بسـیار سـرد و بیشـتر
یخبنـدان را تجربـه مـی کنـد ،تابسـتان های خنکـی را نیز از سـر می
گذرانـد تـا جایـی کـه در این شـهر  50هـزار نفری خبـری از کولر روی
پشـت بـام هـا نیسـت .در گـرم تریـن اوقـات تابسـتان بازهم شـب ها
انداختـن پتـو و لحـاف می چسـبد! در این هفته هایی کـه دمای هوای
مشـهد روی  40درجه سـانتی گراد درجا زده اسـت ،هوای این شـهر در
گرم ترین سـاعت های روز به 30درجه سـانتی گراد می رسـد و شـب
هـا بـه  14درجـه سـانتی گـراد می رسـد .این شـهر یکی از شـهرهای
قدیمـی ایـران اسـت که آثـار زیـادی را از دل تاریخ تا به امـروز در خود
جای داده اسـت .البته جاذبه های باسـتانی تنها بخشـی از جاذبه های
گردشـگری ایـن شـهر اسـت .در اطـراف این شـهر روسـتا هـا و جاذبه
های طبیعی بی شـماری نیز وجود دارد که دل از هر بازدید کننده ای
مـی ربایـد .در ادامـه بـا توصیف بعضی از این مناطق با ما همراه باشـید.

هشری مسلمان نشین اما پر از کلیسا

دین مردم چالدران در زمان های قدیم مسـیحیت بوده اسـت و همین
موضوع باعث شـده که در جای جای این شـهر و اطرافش کلیسـاهای
متعـددی سـاخته شـود .بعضـی از این کلیسـاها دارای شـهرت جهانی
هسـتند .مثلا قره کلیسـا یکـی از گنجینههای ارزشـمند جهانی ثبت
یونسـکو و از جاذبههای گردشـگری پرطرفدار چالدران اسـت که در ۱۵
کیلومتری شـمال شـرق مرکز این شـهر بنا شـده اسـت .تحقیق های
باسـتان شناسـی از این کلیسـا ،قدمت آن را به زمان واقعه خونین در
نخسـتین سـالهای ظهور مسیحیت نسـبت می دهند .از نظر مورخان
اشـخاصی به نام «تاتائوس» و «بارتلمیوس» در سـال  ۴۳میالدی برای
تبلیغ دین مسـیحیت راهی ارمنسـتان شـده بودند و پس از پیوسـتن
دختـر پادشـاه ایـن کشـور و  ۵۰۰نفـر از مـردم آن بـه ایـن دیـن ،ایـن
افـراد توسـط سـربازان پادشـاه قتـل عـام شـدند و اجسادشـان در قـره
کلیسـا دفـن شـده اسـت .تنها نکته ای وجـود دارد دو هفتـه اول مرداد
مـاه چـون مصـادف بـا واقعه خونین شـهادت تاتائوس اسـت و مراسـم
مذهبـی در آن جـا برپـا می شـوداز ورود غیر مسـیحیان جلوگیری می
شـود .قیمـت بلیـت ورودی بـه کلیسـا  3هـزار تومان می باشد.کلسـیا
« زور زور» یـا «سورسـور» یـا «مریـم مقـدس» نیـز از دیگـر جاذبـه
هـای باسـتانی چالـدران اسـت کـه کنـار سـد بـارون در شـمالغرب
قرهکلیسـا قـرار گرفتـه اسـت .ایـن کلیسـا برخالف قره کلیسـا بسـیار

لباس های نخی همواره خنک

لبـاس هـای نخـی در قالـب زیـر پیراهنـی اصلـی تریـن نوع
پوششـی اسـت کـه فصـل خاصـی را نمی شناسـد و به خاطر
خاصیـت جـذب آب حاصـل از تعریـق بـدن تـا حد زیـادی از
سـرد شـدن عضلات گرم شـده به واسـطه تعریـق جلوگیری
مـی کنـد .بـه این معنا کـه آب روی پوسـت را جذب می کند
و باعـث مـی شـود که عضلات همچنان گـرم بمانند.

لباس های ضد آب

کوچـک و شـبیه یـک نمـاز خانه اسـت .آن چـه زور زور را بر سـر زبان
ها انداخته اسـت جانمایی زیبا و رویایی کلیساسـت که سـوژه جذابی
برای عکاسـی اسـت.

اقامت هتلی در این
شبهای چیزی حدود
 280هزار تا 350
هزار تومان در می آید.
در اطراف چالدران
اقامتگاه های بوم گردی
خوب و متعددی وجود
دارد که قیمت شب
مانی در این اقامتگاه ها
که بیشتر در روستاهای
خوش و آب هوا قرار
دارد از شبی  200هزار
تومان آغاز می شود
و تا  550هزار تومان
برای ویالهای شخصی
می رسد

آبشار عرب دیزج

همـان طـور کـه گفتیم چالـدران در واقع در دامنه هـای مرتفع زاگرس
قـرار دارد و همیـن جغرافیای خاص باعث شـده اسـت کـه جاذبه های
طبیعی زیبا و چشـم نوازی داشـته باشـد .یکی از این جاذبه ها آبشـار
عـرب دیـزج در بخـش دشـتک یا آواجیـق چالـدران در  ۳۷کیلومتری
شـمالغرب سیهچشـمه در حاشـیه روسـتای عـرب دیزج قـرار گرفته
اسـت .از زیبایـی ایـن آبشـار کـه از ارتفاعـات صخـره ای روی دشـتی
سرسـبز سـرازیر می شـود ،هر چه بگویم کم اسـت .اما همه لذت دیزج
بـه آبشـارش ختـم نمی شـود .در اطراف این آبشـار غارهـای متعددی
وجـود دارد کـه حـس ماجراجویـی تـان را حسـابی تحریـک می کند.
علاوه بـر آن اگـر از گیاهـان دارویـی سـر در می آورید در دشـت های
اطـراف دیـزج مـی توانیـد بهترین انواع گیاهـان دارویـی را پیدا کنید.

غار چهل پله

یکـی دیگـر از ایـن جاذبـه های طبیعی اسـت که در زمان هـای دور و
دوره حکومـت باسـتانی اوراتـوری با کاربری سـرداب محلی برای جمع
آوری آب شـرب سـاکنین بوده اسـت .وجه تسـمیه غار به دلیل تعداد
پلـه هایـی اسـت کـه از دهانه غار تا سـرداب وجود داشـته اسـت .البته
بایـد اضافـه کنیـم کـه امروزه و به دلیل فرسـایش های مـداوم 10 ،پله
از بیـن رفتـه اسـت .ایـن غـار در روسـتای خزرلو واقع شـده اسـت .آب

و هـوای متعـدل و پـاک روسـتا نیـز مـی توانـد شـما را بـرای ایـن که
زمینگیرتـان کنـد موثر بیفتد.

اتالب انو

غربـی تریـن منطقـه چالـدران نیـز یکـی از عجایـب طبیعی اسـت که
هرسـاله عالوه بر میزبانی از انسـانهای بازدید کننده آغوشـش رابرای
مهاجـران هوایـی ماننـد درنای خاکسـتری ،غازها ،اردکهـا ،حواصیل،
فالمینگـو و پلیـکان بـاز مـی کنـد .از دیگـر جاذبـه هـای ایـن منطقه
مـی تـوان به سـد بـارون ،مقبره شـیخ صدر الدین و گورسـتان کشـته
شـدگان اشـاره کرد.

اقامت در چالدران

در چالـدران گزینـه هـای اقامتـی معدودی وجـود دارد .اقامت هتلی
در ایـن شـب چیـزی حـدود  280هـزار تـا  350هزار تومـان در می
آیـد و بـا توجـه بـه ایـن کـه تعـداد هتـل هـای شـهر بسـیار اندک
اسـت بـه شـما توصیـه مـی کنیـم قبـل از رسـیدن بـه مقصدتـان
و بـرای بهـره منـدی از تخفیـف رزروهـای آنالیـن حتما بـرای رزرو
اینترنتـی اقـدام کنیـد .امـا در اطـراف ایـن شـهر اقامتگاه هـای بوم
گـردی خـوب و متعـددی وجـود دارد کـه دسترسـی بـه آدرس آن
هـا از طریـق بوروشـورهای گردشـگری کـه در داخـل شـهر توزیـع
مـی شـود امـکان پذیـر اسـت .قیمـت اقامـت در این بوم گـردی ها
کـه بیشـتر در روسـتاهای خـوش آب و هـوا قرار دارد از شـبی 200
هـزار تومـان آغـاز مـی شـود و تـا  550هـزار تومـان بـرای ویالهای
شـخصی می رسـد.

مسیرهای دسرتیس به چالدران برای  4نفر ( به تومان)
مسیر اول

مسیر دوم

توضیحات

جمع کل

 280هزار برای سوخت 3400 ،کیلومتر رانندگی

-

عالوه بر هزینه سوخت هزینه اقامت دو شب بین راهی محاسبه شود

 280هزار

نوع سفر

 125هزار تا  170هزار برای رسیدن به ارومیه

 30هزار تا چالدران

هزینه تغذیه بین راهی محاسبه شود

 620هزار تا 800هزار

سفر ریلی

 138هزار تا  195هزار برای رسیدن به تبریز

 48هزار یا  80هزار

مقصد اول تبریز است و بعد به سمت چالدران از مسیر مراغه بروید

 744هزار تا یک میلیون و  100هزار

سفر هوایی

 390تا  600هزار برای رسیدن به تبریز

سواری نفری  50هزار

مقصد اول تبریز است و بعد به سمت چالدران بروید

یک میلیون و  760هزار تا دو میلیون و  600هزار

خودروی شخصی
سفر اتوبوسی

مشـهد
گـــردی

خیابان ارگ و میدان بزرگی که محو شد!

سلام .امـروز میخواهـم
جواد نوائیان رودسری
دسـتتان را بگیـرم و ببـرم بـه
روزنامهنگار و کارشناس ارشد تاریخ
نخسـتین خیابان مدرن مشـهد؛
یعنـی خیابـان ارگ .دفعـه قبـل
بـا هـم سـری بـه گنبـد سـبز زدیـم و دربـاره نگیـن فیـروزهای بافت
قدیمـی مشـهد صحبـت کردیـم و قـرار شـد از همـان جـا ،یکراسـت
برویـم بـه سـراغ کوچـه ثبـت و اطرافـش .کوچـه ثبت ،هـم از خیابان
ارگ (امـام خمینـی) راه دارد و هـم از میـدان گنبـد سـبز .این کوچه
بـه علـت قـرار داشـتن اداره ثبـت اسـناد و املاک ،جـای شـناخته
شـدهای اسـت .امـا شـاید کمتر کسـی بداند کـه کوچه ارگ ،درسـت
بـه مـوازات کوچـه ثبـت ،نخسـتین خیابـان مـدرن شـهر مشـهد
محسـوب میشـود.

مسیری که ابید طی کنید

کفشهـای پیـاده روی کـه پایتـان هسـت؟ بلـه؟ عالی اسـت! فقـط باید
خودتـان را بـا متـرو یا اتوبوس شـرکت واحد به خیابـان امام خمینی(ارگ)
برسـانید و جلـوی سـاختمان بانـک ملـی پیاده شـوید تا یک سـفر خاطره
انگیز دیگر شـروع شـود .البته با مترو سـر راسـتتر اسـت؛ ایسـتگاه امام
خمینـی(ره) ،مقصـد شماسـت و بعـد هـم باید به طـرف میـدان ده دی و
باغ ملی بروید .نترسـید ،گیج نمیشـوید؛ از یک کاسـب که سـوال کنید،
راهنماییتان می کند؛ اسـم ما مشـهدیها درباره آدرس دادن بد در رفته
اسـت امـا واقعـاً از ایـن اخالقها نداریم کـه مردم را سـرگردان کنیم! خب!
حـاال در خیابـان امـام خمینی(ره) هسـتید .بایـد خودتان را به سـاختمان
بـزرگ بانـک ملـی برسـانید .چـرا؟ بـرای اینکـه وقتـی به این سـاختمان
برسـید ،دو داسـتان ویـژه دارم تـا برایتـان تعریف کنم.

حمایم که فقط انمش ابیق است

سـاختمان بانـک ملـی ،اواخـر دهه  1320تمام شـد .تا پیش از آن بخشـی از
این سـاختمان ،قسـمتی از میدان ارگ بود و نام کوچه ارگ که در کنار بانک
قرار دارد ،یادگار همان دوران اسـت .احتماالً وقتی به اول کوچه ارگ برسـید،
چشـمتان بـه نـام «مرمـر» میخـورد؛ اسـم یـک بـازار و البتـه ،عنـوان یـک
اغذیـه فروشـی .شـاید خیلیهـا نداننـد اما این نـام ،یادگار یک حمام بسـیار
معـروف در ابتـدای کوچـه ارگ بـوده اسـت .بگذریم؛ محل قـرار گرفتن بانک
ملـی ،یـک خاطـره دیگـر هـم در دل خـود دارد؛ اینجا در اواخـر دهه 1290
خورشـیدی ،محل قرار دادن جنازه تبهکارانی بود که توسـط حکومت ،اعدام
میشـدند؛ صـد البتـه بـرای دیدن و عبـرت گرفتن خاطیـان و آرامش خیال
افـکار عمومـی .یکـی از افراد معروفی که جنـازهاش در این مکان نمایش داده
شـد ،راهزنـی بـود بـه نام محمد زشـکی کـه در دوره حکومت قوامالسـلطنه،
ـرق کـرده بـود.
اواخـر عصـر قاجـار ،اَمـان مـردم را بریـده و کوهسـنگی را ُق ُ
راسـته کوچـه ارگ ،از بناهـای دوره پهلوی اول اسـت .این راسـته ،به میدانی
کـه اشـاره کـردم ختـم میشـد و وسـط آن میـدان که فضای سـبز مصفایی
داشـت ،یـک کافـه قـرار گرفتـه بود که معمـوالً به عنـوان پاتـوق جوانان آن
دوره مـورد اسـتفاده قـرار میگرفـت .کوچـه ارگ کـه امـروزه هنـوز میتوان

لبـاس هـای ضـد آب مخصـوص کسـانی اسـت کـه مقاصـد
آبشـاری و مرطـوب را در برنامـه دارنـد یـا این کـه فصل های
پـر بـارش ماننـد بهـار و پاییـز را بـرای طبیعـت گـردی خود
انتخـاب کـرده انـد .ایـن لباس ها همان طور که از اسـم شـان
پیداسـت ضـد آب هسـتند و نمـی گذارند قطـره ای آب از آن
هـا گـذر کننـد .پوشـش هـای ضـد آب بـرای کوله هـا نیز از
همیـن نـوع هسـتند و بـرای تنگه نـوردی هایی کـه احتمال
ریـزش آب وجـود دارد بسـیار سـودمند هسـتند .در واقع این
پوشـش هـا از خیـس شـدن وسـایلی مانند گوشـی همـراه ،
تجهیـزات الکترونیکـی  ،مـواد غذایی و اقلام مربوط به خواب
جلوگیـری مـی کند.

لباس های ضد نیش

ایـن لبـاس هـا بیشـتر برای کسـانی ضروری اسـت کـه عازم
مقاصـد کویـری یـا جنگلی هسـتند .البتـه باید توجه داشـت
در همـه جـای طبیعت امکان گزیدگـی وجود دارد اما احتمال
بـروزآن در کویرهـا بـه ویژه در برنامه های شـب مانی بیشـتر
اسـت .شـلوارها و روپـوش هـای ضـد نیش تا حد زیـادی می
توانـد باعـث خـواب با امنیت خاطر شـما شـود.

لباس های ضد حریق

شـلوارها و بیشـتر دسـتکش های ضد حریق نیز می تواند به
سـهولت سـفر شـما کمک زیادی کند .بدیهی اسـت یکی از
ضروریـات سـفرهای کمپـی برپایـی آتش چه بـرای طبخ غذا
و چه گرما می باشـد .از همین رو اسـتفاده از لباس های ضد
حریق در مناطق گرم و خشـک که وسـعت آتش ناخواسـته،
بـه نـاگاه زیـاد مـی شـود ،مـی تواند امنیـت مناسـبی را برای
فـرد به همراه داشـته باشـد.
کمترین قیمت
(تومان)

بیشترینقیمت
(تومان)

لباس های نخی
(زیر پیراهنی)

 15هزار

 80هزار

لباس های ضد آب

 120هزار

 400هزار

نام محصول

لباس های ضد نیش

شلوار از  300هزار
شلوار 100
باالپوش  120هزار باالپوش  400هزار

شلوار  200هزار
شلوار 100
لباس های ضد حریق
دستکش  50هزار دستکش  130هزار

مغازههـای سمسـاری قدیمـی و سـاختمانهای کهنسـال را در حاشـیه آن
یافـت ،اولیـن کوچـه مشـهد بود کـه صاحب چراغ برق شـد .در عبـور از این
کوچـه ،زیـاد عجلـه نکنیـد؛ از کنار مجتمع تجاری مرمر کـه بخش مهمی از
آن روی حمـام مرمـر سـابق سـاخته شـده تـا اداره ثبـت را ،آرام و با طمأنینه
طـی کنیـد .گاهـی کنـار خیابان بایسـتید ،چشـمانتان را ببندیـد و بروید به
دوران پـر هیاهـوی کوچـهای کـه روزگاری ،آخـر کوچههای باکالس مشـهد
بـود و امـروز ،گـرد پیـری و غربت به چهـره دارد.

