کالسیکتفریحکنید
باشـگاه بیلیـارد از آن جاهایـی اسـت کـه هـر کسـی جرئت نـدارد که بـه وقت گذرانـی در آن
بپـردازد .علـت ایـن موضـوع تخصصـی بودن این تفریح به نسـبت شـیک و کالسـیک اسـت.
واقعیـت ایـن اسـت کـه ورزش بیلیـارد دارای ظرافـت هـای زیـادی اسـت و کمتر کسـی این
جسـارت را بـه خـرج میدهـد کـه صرفـا بـرای وقـت گذارنی و شـوخی بـا دوسـتانش به این
جـور مـکان هـا برونـد .البتـه گفتنـی اسـت ایـن ورزش آن قـدر ها هم کـه به نظر می رسـد،
سـخت نیسـت و بـه راحتـی و بـا یکـی دو جلسـه آمـوزش می توان بـه خوبی از قواعد آن سـر
در آورد .ایـت بـال ،اسـنوکر و بیلیـارد سـه ورزشـی اسـت که می تـوان روی میزهای مخملین
سـبز رنـگ بـازی کـرد .قیمـت بـازی کـردن بـا ایـن میزها و هر سـه ورزشـی کـه از آن ها نام
بردیـم یکسـان و حـدود  11هـزار تـا  20هـزار تومان اسـت .این مبلغ به شـما اجـازه می دهد
کـه بـرای یـک سـاعت یـک میـز را کرایـه کنیـد .هر بلیت بـرای یک نفر اسـت.

نام باشگاه
خانه بیلیارد
توپ سیاه قهرمانان
زنبق
هتل ییالقی سحاب
سرزمین بازی ها
هتل فرید
کوهسر
کیو بال
قوی سفید
آبتین
قوی سفید

آدرس
بولوار فلسطین ،بین فلسطین  20و  ،22پالک 3
بولوار فردوسی ،نرسیده به میدان جانباز ،پالک 242
خیابان خیام،10کوچه زنبق،مجتمع زیتون
طرقبه،مقابل پمپ بنزین،بعد از امامزاده
انتهای خیابان امام رضا – هسته مرکزی پایانه مسافر بری طبقه منهای یک
احمد آباد – حدفاصل محتشمی و عارف – مقابل مترو
بین هـاشمیه  60و ، 62مـجتمع کوهسر
بولوار وکیل آباد-بین وکیل آباد 35و 37
وکیل آباد ،هاشمیه – نبش هاشمیه 12
خیابان امام رضا(ع)  ،بولوار خرمشهر – بین امام رضا  43و خرمشهر
وکیل آباد ،بولوار صیاد شیرازی ،خیابان صیاد 5

نوع فعالیت
هر سه مورد
هر سه مورد
اسنوکر و ایت بال
ایت بال و اسنوکر
هر سه مورد
ایت بال
اسنوکر
اسنوکر
اسنوکر
هر سه مورد
هر سه مورد
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راهنمای سفر به ییالقی ترین منطقه استان تهران

تنگه وایش

شهرسـتان واشـی دارای جاذبه های فراوانی اسـت که بیان و توصیف
آن هـا در ایـن مجـال کوتـاه امکان ندارد .بنابراین مـا فقط به بیان گل
سـر سـبدهای گردشـگری این خطـه می پردازیـم .تنگه واشـی از آن
جاهاسـت که به رفتنش می ارزد .در واقع معروفترین و پربازدیدترین
جای دیدنی فیروزکوه اسـت .این تنگ در  ۱۵کیلومتری شـمال غربی

اجاره منازل شخصی
و آپارتمان ها در شهر
فیروز کوه شبی  200تا
 250هزار تومان است.
و اجاره ویالی در بست
در روستاهای اطراف
چیزی حدود 500
هزار تومان در می آید.
هزینه اقامتگاه های
بوم گردی در روستای
لزور و جلیزجند برای
یک شب چیزی حدود
 300هزار تا 450
هزار تومان در می آید

گردشگری

راهمنایخرید
ظروفغذاخوری

تقریبـا سـه هفتـه ای مـی شـود کـه بـه معرفـی مناطـق و شـهرهای خنـک ایرانـی پرداخته ایـم .جاهای دیدنـی که یکـی از دیگری بهتر و سـردتر بودنـد .اما به نظـرم جایـی از کار می
سمیه محمدنیا حنایی
لنگیـد! بلـه بعـد مسـافت بـرای رفتـن بـه مناطق سردسـیری ایران در بیشـتر مواقع بـاالی  1600کیلومتر بـود و این به معنای  17تا  20سـاعت رانندگی جاده اسـت .همیـن موضوع نیز
روزنامهنگار
در بعضـی از پیامـک هـای مخاطبـان منعکـس شـده بـود و مـن را وادار کـرد تـا بـه جسـت وجوهایم به مناطقی نزدیکتر به مشـهد دسترسـی پیدا کنم .در این نوشـتار به ییالق اسـتان
تهران سـفر می کنیم .منطقه ای که در شـمالی ترین و شـرقی ترین حد اسـتان تهران قرار دارد و قرارگیری اش در دامنه های البرز و همسـایگی اش با اسـتان مازندران آن را به بهشـت روی زمین تبدیل کرده
اسـت .فیروزکوه مقصد گردشـگری امروز ماسـت.

شهرسـتان فیروزکـوه در فاصلـه  140کیلومتری تهران قـرار دارد .این
شهرسـتان مصـداق واقعـی ضـرب المثـل هـر چـه خوبان همـه دارند
تـو یـک جـا داری اسـت .در ایـن منطقـه کوهسـتانی و ییالقـی انـواع
جاذبههـای طبیعـی ماننـد تنگه های پـر آب ،رودخانه های خروشـان،
دشـت های وسـیع و سرسبز ،آبشـارها و چشمه های آب معدنی وجود
دارد ،که با درآمیختن با هوای معتدل کوهسـتانی این روزها بسـیاری
را بـه سـمت خـود مـی کشـاند .امـا همـه جاذبـه هـای فیروزکـوه به
جاذبههـای طبیعـی اش ختـم نمـی شـود .ایـن منطقـه بـه دلیـل راه
هـای صعـب العبـورش سـالیان دراز به عنـوان مامن فرار یـان از دولت
شـناخته می شـده اسـت و همین موضوع باعت احداث برج و بارو ها
و قلعه های متعددی در این شهرسـتان شـده اسـت که قدمت بیشـتر
آن هـا بـه دوران سـلجوقی برمـی گـردد .در این روزهای گرم مشـهد،
فیروزکـوه بـا دمـای  31درجـه در روز و  20درجه در شـب آدم را برای
رفتـن بـه آن جـا ترغیـب می کند .علـت این خنکی مرتفع بـودن این
شهرسـتان و نزدیکـی اش بـه دریای خزر اسـت.

شماره 20168

راهنمای
خرید

فیروز کوه تجربه اتریخ و طبیعت

هشرستان فیروز کوه

شنبه  19مرداد  - 1398شماره 28

فیروزکـوه واقـع شـده و یکـی از زیباترین جاهای دیدنـی اطراف تهران
اسـت .از جـذاب تریـن قسـمتهای سـفر بـه ایـن تنگـه ،راه رفتن در
رودخانـه ای اسـت کـه در بیـن یـک کـوه سـنگی جاری اسـت .تنگه
واشـی گـردی در واقـع از کنـار رودخانـه ای زالل بـا آب سـرد آغاز می
شـود .ابتـدای مسـیر از پایـان روسـتای جلیزجنـد آغاز می شـود و در
دشـتی وسـیع امتـداد مییابـد تـا بـه کوه هـا برسـد .بقیـه راه در دل
دره کوهـی سـنگی دنبـال می شـود .مسـیر تنگه جـذاب ترین بخش
این سـفر اسـت .بیشـتر مسـافران مجبور هسـتند برای پیمودن این
راه عـرض رودخانـه را چندیـن بـار بپمایند ،البته هسـتند کسـانی که
از همـان ابتـدای تنگـه دل بـه رودخانه مـی زنند و در داخـل رودخانه
کـه گاهـی عمقـش بـه  70سـانت هم می رسـد ،راه می روند .مسـیر
دسترسـی بـه تنگـه واشـی در جـاده فیروزکـوه تهران اسـت ،بـه این
صـورت کـه  ۲کیلومتـری جـاده فیروزکوه-تهران ،بعـد از ورود به یک
جاده فرعی و طی حدود  ۹کیلومتر به روسـتای جلیزجند میرسـید.
ایـن روسـتا در حاشـیه یـک دشـت سرسـبز بـا مـزارع گندم و سـیب
زمینـی و باغهـای مختلف قرار دارد .بعد از گذشـتن از روسـتا و حدود
 ۴کیلومتـر در جـادهای کـه بیـن دشـت و در کنار جویهـای پر از آب
زالل ،احـداث شـده ،محـل پیادهروی تنگه ساوشـی شـروع میشـود.
بعـد از عبـور از تنگـه اول و گـذر از دشـتی زیبا ،تنگـه دوم قرار گرفته
کـه حـدود  ۲کیلومتـر بـا تنگـه اولـی فاصلـه دارد .در دل ایـن تنگـه
یکـی از سـه تـا کتیبـه دوران قاجـاری نیز قـرار دارد .کتیبـه حجاري
شـده فتحعلي شـاه قاجار ،در داخل تنگه واشـي و روي ديواره صخره
كوه ،نقـش برجسـته زيبايـي كنـده كاري شـده اسـت كـه بـراي هر
بيننده اي شـگفت آفرين و جـذاب اسـت .ايـن نقـوش كـه در سـال
 ۱۲۳۳هجـري قمـري حكاكـي شـده است،شـاهزادگان ،و همراهـان
فتحعلي شـاه را در حالي كه شـاه مشـغول شـكار گوزن توسـط نيزه
اسـت ،نشـان مي دهـد .قلعـه پشـت تندیـر نیـز از آثار تاریخـی به جا
مانده از دوران ایلخانی اسـت .اعجاب این قلعه در این اسـت که بخش
اعظـم معمـاری آن در زير خـاک و تنهـا در قسـمت جنـوب غربی آن
بقايای يک برج مشـاهده می شـود.

منطقه روستای لزور

رسـیدن بـه روسـتای لـزور در فیروزکـوه بـه معنـای یک تیـر و دو
نشـان اسـت .در ایـن منطقـه شـما ابتـدا بـا روسـتای خـوش آب و
هوایـی برخـورد مـی کنیـد .ایـن روسـتا در  ۴۵کیلومتـری شـمال
غربـی فیروزکـوه واقـع شـده و یکـی از بکرتریـن و قشـنگترین
جاهـای شهرسـتان محسـوب میشـود .در تابسـتان رودخانههـای
ایـن روسـتا همچنـان پـرآب و دشـتها و مراتـع هـم همچنـان
سرسـبز اسـت .بـرای رفتـن به لـزور می تـوان به امامزاده خوشـنام
برویـد کـه آب چشـمهاش بسـیار گواراسـت .اگـر امـامزاده را بـه
سـمت بـاال برویـد به آبشـاری میرسـید کـه اسـتراحت گاه خوبی
دارد .امـا یکـی از بهتریـن دریاچـه هـای اطـراف تهـران که حاصل
احـداث سـد روی رودخانـه اسـت در نزدیکـی روسـتای لـزور قرار
دارد کـه بـه معجـز چشـمه معروف اسـت.عمق ایـن دریاچه مثلثی
 15متـر اسـت .بـرای رفتـن به این روسـتا باید وارد جـاده فرعی که
در  10کیلومتـری جـاده تهـران – فیروزکـوه قرار دارد ،شـوید .بعد

از حدود  30کیلومتر در جاده آسـفالته و بعد از عبور از روسـتاهای
شـادمهن و اهنـز بـه روسـتای لـزور می رسـید.

تنگه میشینه مرگ

رسـیدن بـه روسـتای لـزور یعنـی نزدیکـی طبیعتـی ماننـد چهار
محـال و بختیـاری اسـت .وجـود کوه های صخـره ای و در بعضی از
جاهـا سـخت عبور در همسـایگی رودخانه جـاری و در بعضی جاها
خروشـان ،میشـینه مرگ را بیشـتر از هر جای دیگر به کوهسـتان
هـای چهـار محـال شـبیه کرده اسـت .مسـیر پیـاده روی میشـینه
مـرگ تـا حـد زیـادی دشـوار اسـت و بـرای افـراد جـوان و حرفـه
ای مناسـب اسـت .هـر چنـد نیـازی به تجهیـزات مانند طنـاب و...
نـدارد .میشـینه نـوردی هـم ماننـد واشـی گـردی بـه معنـای گذر
از رودخانـه ای اسـت کـه از میـان دره ای مـی گـذرد .رسـیدن بـه
روسـتای لـزور بـه ایـن معنـی اسـت کـه شـما بـا جاذبههـای زیاد
فاصلـه چندانـی ندارید .نیم سـاعت شـروع مسـیر از روسـتای لزور
چندان سـخت نیسـت .به تنگهای کوهسـتانی با سـنگهای بزرگ
و همچنیـن رودخانـۀ فـرح رود کـه برسـید ،مسـیر کمـی سـخت
میشـود .گذشـتن از سـنگها نیـاز بـه کمـی دقـت دارد و در ادامه
هـر چـه تنگـه ،تنگتر میشـود تعـداد دفعاتی عبور شـما از عرض
رودخانـه هـم بیشـتر میشـود .آبشـارهای متعـدد کوتاهـی در این
مسـیر قـرار دارد امـا بـرای عبـور از یکـی دو تـای آن هـا احتیاج به
کمـی دسـت بـه سـنگ شـدن داریـد .در برخـی قسـمتها باید تا
بـاالی زانـو داخل آب شـوید .انتهـای تنگه یک آبشارقشـنگ وجود
دارد کـه بایـد از آن بـاال بروید .حدود  ۴-۳سـاعت (از ابتدای تنگه)
بـه دشـت دیگـری میرسـید کـه چشـمه بسـیار پـر آبـی در ایـن
دشـت بـه نـام معجزچشـمه ( همـان دریاچه سـد لـزور) قـرار دارد
کـه بیشـتر آب رودخانـه را تامیـن میکند.

اقامت در فیروز کوه

ویلا سـازی در مناطـق خـوش و آب هـوای فیروزکوه ماننـد تیغ دو لبه
عمـل کـرده اسـت .از یـک طـرف محیـط زیسـت را تغییـر مـی دهد و
دوم ایـن کـه امـکان اقامت بسـیاری را فراهم کرده اسـت .اجـاره منازل
شـخصی و آپارتمـان هـا در شـهر فیـروز کـوه شـبی  200تـا  250هزار
تومـان اسـت .امـا قیمـت اجاره ویلای در بسـت در روسـتاهای اطراف
چیـزی حـدود  500هـزار تومـان در مـی آیـد .ایـن در حالـی اسـت که
دو سـوم اقامـت نیـز در قالـب اقامتـگاه های بـوم گـردی در این منطقه
وجـود دارد .اقامتـگاه هـای بوم گردی در روسـتای لزور و جلیزجند برای
یـک شـب چیـزی حـدود  300هـزار تـا  450هـزار تومان در مـی آید.

مسیرهای دسرتیس

شهرسـتان فیروزکـوه در فاصلـه  140کیلومتـری با تهران قـرار دارد.
این نزدیکی به این معناسـت که راه های دسترسـی سـهل الوصولی
دارد و ماننـد جاذبـه هـای شـهرهای غربـی کـه راهی سـر راسـت تر
از سـفر جـاده ای در پیـش مسـافران نمی گذاشـت ،نیسـت .دسـت
مسـافر بـرای انتخـاب راه های دسترسـی باز اسـت.

تـا قبـل از ایـن که تمـام کابینت هـا در تصرف ظـروف قیمتی و
شکسـتنی در بیاینـد ،تهیـه و بردن ظرف برای مسـافرت و پیک
نیـک هـا اصلا کار سـختی نبـود ،فقـط کافـی بـود در یکـی از
کابینت ها را باز کنیم و انواع بشـقاب های مالمین را در سـاکی
بگذاریم و راهی سـفر شـویم .اما امروزه با ورود انواع ظروف گران
چینـی ،آرکوپال و کریسـتال دیگر کمتـر خانمی جرئت می کند
تـا بشـقاب هایش را بـرای غذاخوری در طبیعت با خـود بردارد و
ببرد .همین مسـئله باعث شـده اسـت که بسـیاری از خانوادهها
بـه صـورت اشـتباه رو به خرید و اسـتفاده بی رویـه از ظروف یک
بـار مصـرف بیاورنـد .ظروفـی که بـه همان دلیل یـک بار مصرف
بودنشـان بارهـا و بارهـا در طبیعـت جـا مانده اند و بر مشـکالت
زیسـت محیطـی افـزوده انـد .در این نوشـتار به انـواع و نکاتی که
بـرای خریـد ایـن ظروف بایـد بدانید اشـاره خواهیم کرد.
بسـاط چـای و نوشـیدنی پـای ثابـت تمام بیـرون رفتـن های ما
چـای قنـد پهلوسـت .بنابراین به همراه داشـتن لیـوان و قندان از
ضروریـات سـبد پیـک نیک اسـت .اولیـن نکته ای کـه در خرید
ایـن نـوع لیـوان هـا بایـد در نظر بگیرید کـه از انـواع آرکروک آن
خریـد کنیـد تـا در بیـرون از شـهر که هوا شـاید کمـی خنک تر
باشـد ریختن آب جوش باعث شکسـته شـدن آن نشـود .جدیدا
سـرویس هـای چـای خوری چهار و شـش نفره ای به بـازار آمده
اسـت کـه  4یـا  6اسـتکان و محفظـه مربـوط بـه قنـدان و چای
کیسـه ای را در جعبه پالسـتیکی به گونه ای جاسـازی کرده اند
کـه امـکان بـه هـم خوردن و شکسـتن اسـتکان ها وجـود ندارد.
قیمـت ایـن پـک هـای چای خـوری بیـن  25هزار تومـان تا 70
هزار تومان اسـت.
ظـروف غذاخـوری یکـی دیگـر از ضرورت های مسـافرت اسـت.
بـرای خریـد ایـن ظـرف هـا دو نکتـه بسـیار مهـم وجـود دارد.
نخسـت ایـن کـه از انواعـی خریداری کنید کـه در عین حالی که
شکسـتنی نیسـتند ،جنـس شـان دارای کیفیت مطلوبی اسـت
کـه در مجـاورت بـا غـذای داغ بـو نمی دهد .دومیـن نکته امکان
پـک شـدن ظروف اسـت .در بـازار انواع مختلفـی از پک ها وجود
دارد کـه سـرویس هـای  6نفـره غذاخـوری را در خود جـای داده
اسـت .قیمـت ایـن پـک هـا بیـن  45هـزار تومـان تـا  110هزار
تومان اسـت.
کلمـن نیـز یکـی از ظروف مهم پیک نیک اسـت .انـواع متنوعی
ن وجـود دارد کـه کمـا بیش با انواع آن آشـنایی دارید .اما
از کلمـ 
ن ها به انـواع آکاردیونـی آن برمی گردد.
جدیـد تریـن نسـل کلم 
ایـن نـوع کلمنهـا کـه همـان طـور که از اسـم شـان پیداسـت
حالـت آکاردیـون دارنـد و ایـن موضوع این امـکان را می دهد که
در مواقعـی کـه بـه آن نیـاز ندارید ،آن را تا کنیـد .قیمت این نوع
ن  70هزار تومان اسـت.
کلمـ 
در مسـافرت های خانوادگی قاشـق و چنگال های دم دسـتی را
مـی تـوان اسـتفاده کـرد .اما اگـر عـازم سـفرهای ماجراجویانه و
کولـه ای هسـتید ،مـی توانیـد از انواع تاشـویِ قاشـق و چنگال و
حتـی چاقـو اسـتفاده کنیـد که جایـی اندازه یـک قوطی کبریت
را در کولـه شـما اشـغال مـی کننـد .قیمـت این پک حـدود 22
هـزار تومان اسـت.

مسیرهای دسرتیس به فیروز کوه برای چهار نفر ( به تومان)
نوع سفر
خودروی شخصی
سفر اتوبوسی

مسیر اول

مسیر دوم

توضیحات

جمع کل

 120هزار برای  1520کیلومتر رفت و برگشت

-

 75هزار تا  95هزار

سفر ریلی

 104هزار تا  170هزار برای رسیدن به تهران

سفر هوایی

 360تا  560هزار برای رسیدن به تهران

 50هزار
سواری نفری  50هزار
اتوبوس  30هزار

این مسیر را می توان در  8ساعت گذراند.

 120هزار

هزینه تغذیه بین راهی محاسبه شود

 300هزار تا  380هزار

مقصد اول تهران است و بعد به سمت فیروزکوه از مسیر ریلی

 616هزار تا 880

مقصد اول تهران است و بعد به سمت فیروزکوه بروید

یک میلیون و  560هزار تا دو میلیون و  440هزار

مشـهد باغ نوستالژیکی که  98سال از ملی شدن آن می گذرد!
گـــردی

در قسـمت قبـل ،باهـم دربـاره
جواد نوائیان رودسری
سـاختمان بانـک ملـی و کوچـه
تاریخ
روزنامهنگار و کارشناس ارشد
ارگ صحبـت کردیـم .گفتیـم کـه
میتوانیـد بـرای رسـیدن بـه ایـن
خیابـان از متـرو اسـتفاده کنیـد و در ایسـتگاه امـام خمینـی پیاده شـوید تا
برسـید بـه قدیمیتریـن خیابـان لوکـس مشـهد کـه روزی روزگاری ،پاتوق
و محـل قـدم زدن جوانـان و آدمهـای کالسبـاالی شـهر بود! اگـر از ابتدای
کوچـه ارگ عبـور کنیـد و از کنـار کوچـه ثبت بگذرید ،چشـمتان به جمال
«خانـه ملـک» روشـن میشـود؛ محـل زندگـی حـاج حسـین آقـای ملک،
بـزرگ تریـن واقـف ایـران و مالک خیرخواه وکیلآباد مشـهد کـه آن را وقف
اسـتفاده و تفریـح مـردم ایـن شـهر کـرد .خانـه ملـک ایـن روزها بـه پاتوق
صنایع دسـتی تبدیل شـده اسـت و شـما ،افزون بر دیدن معماری چشمنواز

و حیـاط بسـیار بزرگـی کـه آن را بـا گلهـای رنگارنـگ تزییـن کردهانـد،
میتوانیـد از نزدیـک فراینـد تولیـد صنایـع دسـتی را ببینیـد و اگر دوسـت
داشـتید ،خریـد کنیـد .خانـه ملـک ورودی نـدارد و دیدن آن مجانی اسـت؛
پـس بهانـه نیاوریـد که ته جیبتان تا ِر عنکبوت بسـته و آه در بسـاط ندارید!
بـه جـز خانـه ملـک که یـادگاری حاج حسـین اسـت ،چند قـدم جلوتر هم
میتوانیـد ردپـای دیگـری از او پیـدا کنیـد؛ بـاغ ملـی .بـاغ ملی مشـهد ،در
سـال  1345رسـماً به شـهرداری واگذار شـد؛ اما قول مشـهور میگوید که
از سـال  1300خورشـیدی ،نامش همین بوده اسـت و مردم مشـهد ،از آن
بـرای تفـرج و گـردش اسـتفاده میکردنـد .برخی نقل میکنند کـه این باغ
را در سـال  1280خورشـیدی ،مظفرالدینشـاه ،در سـفری کـه بـه مشـهد
آمـده بـود ،بـه محمدکاظم ملکالتجار ،پدر حاج حسـین ملـک ،هدیه کرد.
البتـه فکـر نکنید که حاج حسـین مرحـوم در آن زمان طفل شـیرخوار بوده

اسـت! او در سـال  1250خورشـیدی به دنیا آمد و در زمان اهدای باغ30 ،
سـاله بود .حاج حسـین در سـال  1351و در  101سـالگی دار فانی را وداع
گفـت .قـرار گرفتـن بـاغ ملـی ،کنار بازار سـنتی جنت کـه البته ایـن روزها،
حـال و رمـق سـابق را نـدارد ،باعـث توجـه بیشـتر مردم مشـهد به آن شـد.
در انتهـای بـاغ ،تـا چنـد دهـه قبـل ،سـاختمانی قرار داشـت که بـه عنوان
رسـتوران یـا قهوهخانـه از آن اسـتفاده میشـد؛ امـا االن ،سـاختمان صـدا و
سـیمای خراسـان رضـوی ،جـای سـاختمان قبلـی را گرفته اسـت .حاال که
شـما را بـه بـاغ ملی کشـاندم ،بگذارید ایـن نکته را هم یـادآوری کنم که در
دهـه  ،1330میتینگهـای سیاسـی احزاب ،به ویژه احـزاب چپگرا ،در این
بـاغ برگـزار میشـد و پشـت آن ،منزلـی قرار داشـت که چند نفـر از اعضای
بازداشـت شـده سـفارت آمریـکا در آبـان  ،1358مدتـی آنجـا نگهـداری
میشـدند .بـاغ ملـی ،پـس از انقالب ،تـا مدتها میزبان نمایشـگاههای مهم

تریـن این نمایشـگاهها ،مربـوط به بعد
و معـروف بـوده اسـت .یکـی از مهـم
ِ
از واقعـه حملـه آمریکاییهـا بـه صحـرای طبـس اسـت؛ در خـرداد ،1358
بقایـای هواپیماهـا و ادوات بـه جـا مانـده از آمریکاییهـا در واقعه طبس ،در
همیـن محـل به نمایش عمومی گذاشـته شـد و مردم هم ،اسـتقبال خوبی
از آن کردنـد .خـب! ایـن قسـمت از مشـهدگردی را هـم بـا امیـد اینکـه
بتوانیـد شـهرتان را هـر چه بیشـتر و بهتر بشناسـید ،به پایـان میبریم .روز
و روزگارتـان خـوش و تا قسـمت بعـد ،خدانگهدارتان.

