ﺗﻮر ﺗﻬﺮاﻧﮕﺮدی راﯾﮕﺎن ﺑﺎ رزرو ﻫﺘﻞ  ۵ﺳﺘﺎره ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ  ۳ﺳﺘﺎره  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
اﮔﺮ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز را ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﺮاﻧﮕﺮدی اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ در ﻫﺮ روز دﯾﮕﺮی از
ﺳﺎل ﻗﺼﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻬﺮاﻧﮕﺮدی را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ و در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ
ﺣﺮفﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد .اﻣﺎ درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻫﻮس ﮐﺮدﯾﺪ ﻧﻮروز دﯾﺪﻧﯽ ﺗﻬﺮان را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،رﻫﯽﻧﻮ
ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد درﺟﻪ ﯾﮏ دارد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ در ﯾﮑﯽ از ﻫﺘﻞﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎره ﺗﻬﺮان
ﻣﺜﻞ ﻫﺘﻞ آزادی ،ﻫﺘﻞ اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎ ﻫﺘﻞ اوﯾﻦ ،ﯾﮏ ﺗﻮر ﺗﻬﺮاﻧﮕﺮدی راﯾﮕﺎن را ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ و وﯾﮋه اﯾﻦ ﺗﻮر :
در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای رزرو ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻫﺘﻞﻫﺎی 5
ﺳﺘﺎره ،ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از  700ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی وﯾﮋهای ﮐﻪ رﻫﯽ ﻧﻮ ﺑﺮاﯾﺘﺎن در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ  300ﺗﺎ  580ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻫﺘﻞﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ و
ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﻫﺘﻞ ﺳﻪﺳﺘﺎره،
اﻗﺎﻣﺘﯽ ﻻﮐﭽﺮی در ﯾﮏ ﻫﺘﻞ  5ﺳﺘﺎره را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻮر ﺗﻬﺮاﻧﮕﺮدی راﯾﮕﺎن ،ﺗﻬﺮان
را زﯾﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎل و ﻫﻮای ﻧﻮروزیاش ،ﻟﺬت اﻗﺎﻣﺖ ﻻﮐﭽﺮیﺗﺎن را ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﺗﻮر را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ  :اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮر ﺗﻬﺮاﻧﮕﺮدی رﻫﯽ ﻧﻮ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﺗﻬﺮان ﻫﺴﺘﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.

ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروزی ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ،از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ وﯾﮋه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮏ ﻋﯿﺪی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮای
ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﻓﺎرغ از ﺷﻠﻮﻏﯽ و ﻫﯿﺎﻫﻮﻫﺎی دوران ﻋﯿﺪ ،ﯾﮏ ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ را در
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺘﻞﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮر ﺗﻬﺮاﻧﮕﺮدی راﯾﮕﺎن ،ﺑﺪون دود و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،ﭼﻬﺮهی ﭘﺎﮐﯿﺰه
و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺗﻬﺮان را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وﯾﮋه ﺑﺮای ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﺎن ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دم ﻋﯿﺪی ﻫﻮس ﮐﺮده در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ
را ﺑﮑﻮﺑﺪ .ﺷﺎﻧﺴﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ روزﻫﺎی ﺗﻮرم و ﮔﺮاﻧﯽ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ اﻗﺎﻣﺖ ارزان در ﯾﮏ ﻫﺘﻞ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﻋﻼوه ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻮر ﺗﻬﺮانﮔﺮدی راﯾﮕﺎن دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ
را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ و ﻧﻮروز را در ﭘﺮﺳﺘﺎرهﺗﺮﯾﻦ ﻫﺘﻞﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ و از دﯾﺪن آﺛﺎر ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﯾﺪﻧﯽ ﻫﺎ و ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﻮر ﺗﻬﺮان ﮔﺮدی  3روزه

ﺗﻬﺮاﻧﮕﺮدی ،ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻟﺬتﺑﺨﺶ اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮشﺷﺪه )دور ﺗﻬﺮان در ﺳﻪ روز(
ﺗﻬﺮان ﻓﻘﻂ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺷﻮد آن را در اﺟﻼسﻫﺎ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد .ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎﺳﺖ .ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ »ﺷﻬﺮﻓﺮﻧﮓ«! اﻟﺒﺘﻪ
ﺷﻬﺮﻓﺮﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﻣﺮدم ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎﯾﺶ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ و آن را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ دود و ﺗﺮاﻓﯿﮏ و
ﺷﻠﻮﻏﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورﻧﺪ .اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﻮ ﺷﻬﺮﻓﺮﻧﮕﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارد ﺗﺎ ﺑﺎ آواز »ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮ
ﻓﺮﻧﮕﻪ« ﻣﺮدم را ﺑﻪ دﯾﺪن دوﺑﺎرهی اﯾﻦ ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﻮ
ﺷﻬﺮﻓﺮﻧﮕﯽ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺗﻬﺮان آﺷﺘﯽ دﻫﯿﻢ! ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ روز ﺑﺮای آن وﻗﺖ
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﭼﻪ دﯾﺪﻧﯽﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ! دﯾﺪﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏروزه ﻧﻈﺮﺗﺎن را درﺑﺎره ﺗﻬﺮان از اﯾﻦ رو
ﺑﻪ آن رو ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی ﺗﻤﺎمﻧﺸﺪﻧﯽ ،از ﺗﻬﺮان ﺗﺎ ﺗﻬﺮان

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﮐﺎری ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼسﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ و … ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎی ﺗﺎﺳﻒ دارد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ از دﯾﺪﻧﯽﻫﺎ و
ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎﯾﺶ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن
ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﺪﻧﯽﻫﺎﯾﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ آنﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻪﺣﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﻔﺮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ،
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺗﻌﺪادی از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی آن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .دﯾﺪﻧﯽﻫﺎ و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮج ﻣﯿﻼد و ﺑﺮج
آزادی ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﻧﻤﺎد ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﺗﻠﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺗﻮﭼﺎل ﺑﺎ
ﻧﻤﺎی ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮش ،اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺶ از اﯾﻦﻫﺎﺳﺖ.

ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺗﻬﺮان در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎﺗﺮی اﺳﺖ .ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ ،ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮ! ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﺮﻏﯿﺐﮐﻨﻨﺪه در ﮐﻨﺎر دﯾﺪﻧﯽﻫﺎ و ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ،ﺗﻬﺮان در ﻧﻮروز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﯽﺟﻬﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﻌﺎر ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ» :ﻧﻮروز ﺗﻬﺮان دﯾﺪﻧﯽ اﺳﺖ« .ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮان ﺗﻬﺮاﻧﮕﺮدی در ﻧﻮروز را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻋﯿﺪ داﻧﺴﺖ .ﮔﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ روی دﯾﮕﺮی از

ﺗﻬﺮان را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد.

رواﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺦ را از زﺑﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎورش آﺳﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﻮد اﻫﺎﻟﯽ ﺗﻬﺮان ﻫﻢ از آن ﻏﺎﻓﻞ
ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .دراﯾﻦﺑﯿﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻬﺠﻮر ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،ﮐﺎخ ﺳﻌﺪآﺑﺎد ،ﺷﻤﺲاﻟﻌﻤﺎره ،و ﮐﺎخ ﻧﯿﺎوران ﺗﺎ ﺣﺪی ﭘﺎ از اﯾﻦ ﻣﻬﺠﻮرﯾﺖ ﺑﯿﺮون
ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﺎخﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ و ﺷﻨﯿﺪهﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﮐﺎخ ﻣﻈﻔﺮی
ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻨﺎﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﺎخ ﮐﻼهﻓﺮﻧﮕﯽ ﻋﺸﺮتآﺑﺎد ،ﮐﺎخ ﻓﺮحآﺑﺎد ﺗﻬﺮان و ﮐﺎخ
ﺳﺮﺧﻪﺣﺼﺎر )ﻋﻤﺎرت ﻗﺼﺮ ﯾﺎﻗﻮت(.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ارزﺷﻤﻨﺪی ﻣﺜﻞ ﺑﺎغﻣﻮزهﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻬﺎ دادهﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎغﻣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﺴﻌﻮدﯾﻪ )ﻋﻤﺎرت ﻣﺴﻌﻮدﯾﻪ( ﮐﻪ در ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﯿﺪان
ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺮار دارد ،ﺑﺎغ ﻣﻮزه ﻫﻨﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮﻣﺖﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﯾﯽ زﯾﺒﺎ و ﺑﺎﺷﮑﻮه

ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ درﺧﺖﻫﺎی اﻓﺮاﺷﺘﻪاش ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﻬﯿﻪ ﺟﺎ
ﺧﻮش ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ آن ﺑﺎغ ﻣﻮزهی دﮐﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻗﺮار دارد .ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ دﯾﺪن ﮐﺮدن از ﺑﺎغﻣﻮزه ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻣﺎﮐﺖﻫﺎی ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری  12اﺛﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان را ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ،

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ و در ﯾﮏ روز ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﮕﺮدی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻮع ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮریاش را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ!
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از دﯾﺪن »ﺳﺮدر ﺑﺎغ ﻣﻠﯽ« ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮔﺬﺷﺖ .ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮑﯽ از  12دروازه

ورودی ﺗﻬﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.

زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای آﺳﻮدﮔﯽ در »ﺷﻬﺮ ﭘﺎرکﻫﺎ«

ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮ ﭘﺎرکﻫﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ و زﯾﺒﺎﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد اﻧﺒﻮه ﭘﺎرکﻫﺎ در ﺟﺎیﺟﺎی
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ! آنﻫﻢ ﺑﯿﺪادی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ .ﭼﺮاﮐﻪ ﭘﺎرکﻫﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎی دﻟﭽﺴﺒﯽ
ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ ،ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ،ورزش و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آراﻣﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻬﺮان ﭘﺎرکﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎری دارد،
ﻣﺜﻞ ﭘﺎرک ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ ﺑﺎغ ﻫﻨﺮ ﯾﺎ ﺑﻮﺳﺘﺎن اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی اﺳﺖ .ﭘﺎرک ﺳﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ
ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺘﻨﻮع و ﺟﺬاﺑﺶ در ﺧﯿﺎﺑﺎن زﯾﺒﺎی وﻟﯿﻌﺼﺮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺎرک ﺗﻬﺮان ﮐﻪ در ﺳﺎل  1339ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻤﺮی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  60ﺳﺎل دارد ،ﭘﺎرک
ﺷﻬﺮ اﺳﺖ .ﭘﺎرﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎغ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻣﻮزه ﺻﻠﺢ را در دل ﺧﻮد ﺟﺎیداده اﺳﺖ .ﭘﺎرک ﺷﻔﻖ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه و از دوران ﭘﻬﻠﻮی دوم ﺑﻪﺟﺎﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﭘﺎرکﻫﺎی ﻻﻟﻪ ،ﭼﯿﺘﮕﺮ،
ﺷﻬﺮآرا ،رﺿﻮان ،ﻧﯿﺎوران ،ﺟﻤﺸﯿﺪﯾﻪ و ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻟﻮﯾﺰان از دﯾﮕﺮ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و اﺻﯿﻞ
ﺗﻬﺮاناﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎ و ﺟﻠﻮه ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ.
ﭘﺎرکﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻢ در ﺗﻬﺮان ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﭘﺎرک
ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎﺷﺪه و ﻃﺒﯿﻌﺖ دلاﻧﮕﯿﺰی را رﻗﻢزده اﺳﺖ .ﭘﺎرک وﻻﯾﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺜﻞ رﯾﻨﮓ ﺳﻮاره ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ،ﭘﯿﺴﺖ دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاری و … ﺟﺬاﺑﯿﺖ زﯾﺎدی ﭘﯿﺪاﮐﺮده

اﺳﺖ .ﭘﺎرکﻫﺎی ﻧﻮروز ،وﻻﯾﺖ ،آبوآﺗﺶ ،ﭘﺎرک ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﯾﺎﻓﺖآﺑﺎد و اﮐﻮ ﭘﺎرک ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭘﺮدﯾﺴﺎن ﻫﻢ
از دﯾﮕﺮ ﭘﺎرکﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎی ﺗﻬﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺮﺗﯿﺐ دادن ﯾﮏ ﮔﺮدش ﯾﮏ روزه در ﺗﻬﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻠﻨﺪﺑﺎﻻ،
ﭘﺎرکﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روﺣﯿﺎت و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ »ﻣﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺮوار اﺳﺖ« ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺎ ﺳﺮ زدن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﺎرک اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی از
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺷﻤﺎ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎ ﻣﺪرﻧﯿﺖ در ﺗﻬﺮان
ﺑﯽﺷﮏ از ﺑﺎزارﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﻬﺮان ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮔﺬﺷﺖ .ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺟﺬاب ﮐﻪ ﻧﻤﺎد ﻗﺪﻣﺖ و اﺻﺎﻟﺖ

ﺗﻬﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰش اﺳﺖ .ﺑﺎزاری ﮐﻪ ﻗﻠﺐ
ﺗﭙﻨﺪه ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎزار ﺗﺠﺮﯾﺶ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻌﺮوف و اﺻﯿﻞ ﺗﻬﺮان
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻣﺎمزاده ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺮار دارد .ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺮﺷﺎر از زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻏﺮق در رﻧﮓ و
ﻟﺬت ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎزار دوم ﻧﺎزیآﺑﺎد و ﺑﺎزار ﺷﻮش از دﯾﮕﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﻬﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﺪرن ﺗﻬﺮان ،ﭘﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﻠﯽ دوﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری
ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد و ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ،ﮐﺎﻓﻪﻫﺎ و
رﺳﺘﻮرانﻫﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮔﺬران ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ دﻟﭙﺬﯾﺮ در دل ﺧﻮد ﺟﺎیداده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

