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سفر و گردشگری
Sat. 22 Aug 2015 - 1436 شنبه -31 مرداد 1394 - 7 ذی القعده

 سـال دوم- 8صفحه -  ضمیمه رایگان شماره 301

w w w . f o r s a t n e t . i r

سفر به طهران قدیم
کجا چطور بریم؟

برخـی از قنادی هـا در کنار فروش 
کیـک و شـیرینی جایی هـم برای 
نشسـتن دارنـد. جایـی شـبیه به 
کافه تریا که شما کیک یا شیرینی 
بخـش از  را  تـان  عالقـه   مـورد 
 شیرینی فروشی انتخاب می کنید و

می توانید با یک نوشیدنی میل کنید.

خیابان سی تیر تهران با موزه ملی ایران 
آغاز می شود. این موزه قدمتی 78 ساله 
دارد و در سـال 1316 تاسـیس شـد. 
سـاختمان موزه به سـبک معمـاری 
ایرانی با سـردر ورودی مشـابه ایوان 
 بلنـد طـاق کسـری و بـا آجرهـای

قرمز رنگ براساس طرح مهندس معمار فرانسوی و...

کجا چی بخوریم؟

کجا چی ببینیم؟
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معاون گردشگری کشور پس از بررسی میدانی محور 
کندوان چالوس، از شناسایی 60 واحد غیرمجاز رفاهی 
و پذیرایللی در ایللن مسللیر خبر داد و اعللام کرد: این 

واحدها به زودی تعیین تکلیف می شوند. 
مرتضی رحمانی موحد که در قالب سللتاد هماهنگی 
خدمات سفر، محور کندوان چالوس را به عنوان مهم ترین 
جاده تفریحی کشللور بازدید کرد تا اقدامات الزم برای 
سللاماندهی این مسللیر پر ترافیک و امکانات حاشیه ای 
آن صللورت گیرد، در گفت وگو با ایسللنا به جلسلله این 
ستاد که در مازندران و با حضور معاون عمرانی استاندار، 
فرماندار چالوس، اداره راه و شهرسللازی، جمعیت هال 
احمر و پلیللس راهنمایی و رانندگی مازنللدران برگزار 
شللد، اشللاره کرد. وی در این باره گفت: در این نشست 
موضوعاتی چون سللاماندهی راه، نصب عائم جاده ای، 
جانمایی و استقرار بالگرد در این محور، تردد کامیون ها 
و نفتکش هللا و نحوه ارائه خدمات پزشللکی با توجه به 
ترافیللک عموما سللنگین محور کم عللرض و پرمخاطره 
چالوس، حمل زباله، احداث سللرویس های بهداشللتی 
و یک طرفه شللدن ایللن جاده در تعطیللات، مطرح و 

متناسب با هر یک راهکار ارائه شد. 
وی ادامه داد: گزارش های میدانی و بازرسللی ها نشان 
می دهللد یک طرفه شللدن محور کنللدوان چالوس در 
روزهای تعطیل، شرایط اقتصادی واحدهای بین راهی و 
حتی فرمانداری را در خدمات رسانی مختل کرده است. 
معاون گردشگری اظهار کرد: اگر مقصود از یک طرفه 
کردن این جاده، سبک کردن ترافیک آن است، حداقل 
متناسللب با این تصمیم فرهنگسازی صورت گیرد، چرا 
که در بیشللتر مواقع این جللاده بعدازظهرها یک طرفه 
می شللود، در حالی که این تدبیر را باید صبح ها به اجرا 
گذاشت تا مسافران در کمال آرامش، امنیت و سریع تر 

به خانه های خود بازگردند. 
او یادآور شللد: البته این موضوعی نیست که بتوان در 
استان یا ستاد هماهنگی خدمات سفر درباره آن مستقل 

تصمیم گرفت، بلکه باید با مسئوالن مربوط در پایتخت 
به مناظره و مذاکره نشسللت تا این مشللکل در سللطح 
کان حل شللود. رحمانی موحللد در ادامه درباره نتیجه 
بررسللی های میدانللی از محور کنللدوان- چالوس اظهار 
کللرد: تاکنون حدود 60 واحد رفاهی و پذیرایی غیرمجاز 
شناسایی شده که از آن میان 30 واحد قابلیت ساماندهی 
دارند، برای همین قرار شللد با کمک اداره های راه، منابع 
طبیعی، محیط زیسللت، میراث فرهنگی و گردشللگری و 
شرکت آب و فاضاب استان مازندران، کمیته ای تشکیل 

شود تا این واحدها را بررسی و تعیین تکلیف کند. 
وی اضافلله کرد: در حد فاصللل مرزن آباد- چالوس و 
جاده قدیم نیز به دلیل باز شللدن اتوبان تهران- شمال، 
واحدهللای پذیرایی از رونللق افتاده اند و به توجه جدی 
نیاز دارند. تصمیم بر آن شللد پس از هماهنگی، در این 
مجموعه های بین راهی نمایشللگاه های صنایع دسللتی 
و سللوغات برگزار شللود تللا از ضرردهی ایللن واحدها 
جلوگیری شللود. معاون گردشللگری همچنین گفت: تا 
حدود دو ماه دیگر 48 سرویس بهداشتی در این محور 
آماده خدمات دهی خواهد شللد. این مجموعه ها توسط 
بخش خصوصللی و با نظارت سللازمان میراث فرهنگی و 
گردشللگری احداث می شللوند. او اداملله داد: برای حل 
مشللکل جمللع آوری و حمل زباله در ایللن محور که به 
معضل جدی تبدیل شللده است، قرار شد چهاردستگاه 
نیسان و کامیون حمل زباله از طریق استانداری تأمین 
و با هماهنگی واحدهای پذیرایی بین راهی در راهداری  
»ولی آباد« مسللتقر شللود. رحمانی موحد از همکاری و 
پیگیللری هللال احمر برای اسللتقرار بالگللرد در جاده 
چالوس و همچنین تجهیز یکللی از پایگاه های امدادی 
این محور و اسللتقرار پزشللک در آن خبللر داد و افزود: 
شللرایط این جاده با توجه به عرض کم و ترافیک عموما 
سللنگین آن امکان خدمللات و امدادرسللانی در مواقع 
بحرانی و جادثه را دشوار کرده است، اجرای این تصمیم 

یقینا بخشی از مشکات موجود را حل خواهد کرد. 

تفریحی ترین جاده کشور ساماندهی می شود
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در تهللران بلله نللام خیابان ادیللان می شناسللنش... جایی که کنیسلله، 
کلیسللا، آتشللکده و مسللجد در کنار هم قرار گرفته تا همزیسللتی دیرینه 
 و مسللالمت آمیز ادیللان را در ایران نشللان دهللد. نام ابتدایللی این خیابان

قوام السلطنه بود اما پس از ماجرای استعفای دکتر مصدق از نخست وزیری 
و تظاهللرات عمومی مردم در حمایت از وی که منجر به بازگشللت مجدد 
دکتر مصدق به پسللت خود در روز سی ام تیر سال 1331شد، این خیابان 

به سی تیر شهرت یافت.خیابان سی تیر درست از منطقه ای آغاز می شود که 
بخش بزرگی از تاریخ تهران در آن واقع شللده است. از خیابان امام خمینی 
که آن را شللاهراه تاریخ تهران می نامند و بازدیللد دقیق از تمام محل های 
تاریخی آن نه یک روز بلکه شاید به چند ماه زمان نیاز داشته باشد. در عین 
حال تمرکز این نوشللتار بر موضوع دیدنی های خیابان سی تیر تهران است. 
خیابانی کلله در آن می توان تحول معماری دهه های مختلف را در نوع بنا، 

نمای ساختمان، روکار و فرم ایوان ها و درگاهی ها دید.  دسترسی به خیابان 
سللی تیر در مرکز تهران بسیار آسان اسللت. کافی است برای بازدید از این 
خیابان از هر نقطه تهران خود را به کمک مترو، اتوبوس یا تاکسی به میدان 
امام خمینی برسللانید. با ورود به این میدان و ورود به خیابان امام خمینی، 
به سللمت غرب این خیابان حرکت کنید و با گذر از بنای مشهور سردرباغ 

ملی به ابتدای خیابان سی تیر خواهید رسید. 

کجا چطور بریم؟

 سفر به
طهران قدیم
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موزه ملی ایران
خیابان سی تیر تهران با موزه ملی ایران آغاز می شود. این 
موزه قدمتی 78 سللاله دارد و در سللال 1316 تاسیس شد. 
سللاختمان موزه به سللبک معملاری ایرانی با سردر ورودی 
مشابه ایوان بلند طاق کسری و با آجرهای قرمز رنگ براساس 
طرح مهندس معمار فرانسوی و با معماری حاج عباس قلی 
معمار باشی ساخته شده اسللت. موزه ملی ایران بخش های 
مختلفی مانند پیش از تاریخ، تاریخی، اسامی، مهر و سکه، 
مرمت، بخش کتیبه ها، کتابخانه و مرکز اسللناد دارد. قیمت 

بلیت این موزه برای اتباع ایرانی 2000 تومان است. 

ساختمان کتابخانه ملی
درسللت چند قدم از موزه ملی که گذر کنیم، در تقاطع 
خیابان کوشللک مصری، ساختمان پیشللین کتابخانه ملی 
ایران خودنمایی می کند. این بنا، نخستین ساختمانی است 
که برای کتابخانه ملی ایران ساخته شد. طرح این ساختمان 
را یک معمار فرانسوی به نام »آندره گدار« ارائه داد و مخزن 
آن برای گنجایش 40هزار کتاب در نظر گرفته شده است. 
اگرچه در ادامه به دلیل مشللکل کمبود جا ساختمان های 
دیگری نیز به این مجموعه اضافه شد اما در نهایت کتابخانه 
ملی بلله اراضی عباس آباد منتقل و ایللن مجموعه خالی از 
علم پژوهللان در خیابان سللی تیر باقی مانللد. بازدید از این 

مجموعه در حال حاضر امکان پذیر نیست. 

کلیسای حضرت مریم
درست مقابل آتشکده آدریان، کلیسای حضرت مریم قرار 
دارد. این کلیسا، مربوط به دوره پهلوی است. این کلیسا با 
هزینه شللخصی فردی به نام رومان عیسللی یان بنا شده و 
معمار آن نیکای مارکف بوده  است. در این کلیسا موزه ای 
به نام شللادروان اسقف اعظم آرداک مانوکیان قرار دارد که 
به نام موزه مردم شناسی ارامنه نیز شهرت پیدا کرده است. 

بازدید از این موزه رایگان است. 

آتشكده آدریان
سللفر در خیابان سللی تیر را ادامه می دهیللم و با عبور از 
خیابان جمهوری، به خیابان مقابل سی تیر که نامش میرزا 
کوچک خان اسللت،  وارد می شللویم. به محض ورود به این 
خیابان آتشکده آدریان و دبیرستان فیروز بهرام خودنمایی 
می کنللد. بازدید از این آتشللکده در طللول روز و با احترام 
بلله عقاید هموطنللان زرتشللتی امکان پذیر اسللت. جالب 
اسللت بدانید که سللنگ بنای معبد آدریان در سال 12۹3 
خورشیدی با حضور ارباب کیخسرو شاهرخ، رییس انجمن 
وقت زرتشتیان تهران پایه گذاری شد و ساخت آن در سال 
12۹6 خورشللیدی به پایان رسللید. این بنا با کمک مالی 
پارسللیان هندوستان و زرتشتیان ایرانی ساکن ایران و هند 
سللاخته شد و آتش آن را با مراسمی خاص پس از 2۵ روز 

از آتشکده یزد به تهران و آدریان آوردند. 

کنیسه حییم
یکی از ناشناخته ترین اماکن در خیابان سی تیر، مربوط 
به کنیسلله حییم است. این کنیسلله در کوچه سیمی قرار 
دارد و با یک پرس و جوی سللاده از کسبه محل می توانید 
آن را پیدا کنید. البته بازدید از این کنیسلله شانس زیادی 
می خواهللد، چراکه درب آن اکثر اوقات بسللته اسللت و در 
موارد بسیار خاصی این درب برای بازدید عموم باز می شود. 
این کنیسه نخستین کنیسلله شهری در تاریخ ایران است. 
سللاخت کنیسه حییم نتیجه تحوالت مشللروطه است که 
طی آن یهودیان در مجلس دارای وکیل شدند. این کنیسه 
حدود 100 سال قدمت دارد و توسط مرحوم حییم معروف 
که نگارنده دیکشللنری معروف حییم اسللت، ساخته شده 
است. بعدها در اطراف این کنیسه، خانه های جامعه یهودی 

به تدریج ساخته شدند. 

جاذبه های  گردشگری تهران

ضمیمه شمــاره 301 شنبه 31 مرداد 1394
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برخللی از قنادی هللا در کنار فروش کیک و شللیرینی 
جایی هم برای نشستن دارند. جایی شبیه به کافه تریا که 
شما کیک یا شیرینی مورد عاقه تان را از بخش شیرینی 
فروشی انتخاب می کنید و می توانید با یک نوشیدنی میل 
کنید. البته مشخص است که در کافه قنادی اغلب امکان 
سللیگار کشللیدن وجود ندارد و فضای نشستن هم اغلب 
چندان بزرگ نیست. مزیت بزرگ کافه قنادی ها این است 
که تنوع کیک و شیرینی که شما می توانید  انتخاب کنید 
قابل مقایسلله با یک کافی شاپ نیست. در ادامه برخی از 

کافه قنادی های معروف تهران را معرفی می کنیم.

کافه قنادی فرانسه
قنللادی فرانسلله در تقاطع خیابان انقللاب و ابوریحان 
قللرار دارد و یکی از قدیمی ترین قنادی های تهران اسللت. 
بللا اینکه 0۵ سللال از عمر این قنللادی می گذرد،ظاهری 
زیبللا و کللم و بیش مدرن دارد. شللیرینی های این قنادی 
شامل شیرینی تر، لطیفه ، نان خامه ای، ناپلئونی، شیرینی 
خشک، کشمشی، پاپیونی و... است . همچنین شیرکاکائو، 
قهوه و شللیرقهوه سرپایی سرو می شللود که در این میان 

شیرکاکائوی قنادی فرانسه بسیار معروف است.
کافه فرانسه در واقع بخشی از قنادی فرانسه است که با 
وجود نداشللتن خیلی از امکانات یک کافه یا محدودبودن 
منوی آن اما مشتریان زیادی دارد که به دلیل خاطره انگیز 
و نوسللتالژیک بودن به این قنادی می روند. کافه فرانسلله 
بلله علت قللرار گرفتن در خیابان انقللاب پاتوق خیلی از 
دانشللجوها هم هسللت. دانشللجوهایی که روزهای سرد 
زمسللتان مشتری شللیرکاکائوی گرم این کافه می شوند. 
قنادی فرانسه در سللال 1344 افتتاح شد و وجه تسمیه 

ایللن نام برای این قنادی تولید شللیرینی های فرانسللوی 
توسللط یک قناد فرانسوی بوده است. البته قنادی فرانسه 
جای دنجی برای نشسللتن نیسللت و خیلی از مشتری ها 
نوشللیدنی خود را سللرپایی میل می کنند اما می توان در 
زمانی کوتاه یک نوشللیدنی گرم همراه با شیرینی خورد 
کلله طعم خوب و قیمت مناسللبی دارد. البته این قنادی 
همیشه شلوغ است که با توجه به قرار گرفتن این قنادی 
در خیابان انقاب طبیعی اسللت. سللاعت کار این قنادی 
صبح هللا : ۹ تا 13:30  و بعللد از ظهر : 14:30 تا 20:30 

است.
آدرس:خیابللان انقاب، نبش خیابللان ابوریحان، پاک 

.1272

کافه قنادی لُرد
کافه قنادی لرد، در خیابان استاد نجات اللهی )ویا(، از 
جمله قنادی های معروف تهران است که به دلیل داشتن 
پیراشکی های پنیر و گوشت و سرو قهوه و شیر مشتریان 
بسیاری دارد. آقایان هارتون و آبکاریان در 1346 ، فعالیت 
خود را در این محل آغاز کرده اند و هم اینک کافه قنادی با 
عرضه محصوالت شیرینی و خدمات کافی شاپ همچنان 
مشتریان خود را حفظ کرده است . پیراشکی پنیر، گوشت 
و سللبزیجات ، گاتا، انواع شیرینی، کیک، شیرقهوه ، قهوه ، 
بسللتنی و... از محصوالت این کافه قنادی اسللت . قدم به 
درون این مغازه که می گذارید بوی قهوه و وانیل و خامه 
سرمسللتتان می کند. مغازه ای که هر وقت روز که سری 
به آن بزنید شلللوغ و پر رفت و آمد اسللت. این شلوغی و 
محبوبیت کافه قنادی به اندازه ای اسللت که درون مغازه 
تابلویی را می بینید که خواسللته اسللت پس از 30دقیقه 

میز را ترک کنید. البته این قانون در ساعت های خلوت تر 
کافه قابل تبصره و استثناست .برخی مشتری ها معتقدند 
که در سللال های اخیر کیفیت شیرینی های قنادی افت 
کرده است. برخی از مشتری های قدیمی معتقدند زمانی 
کلله مدیریت اینجا بر عهده خانمی به نللام مگی بود، به 
دلیللل حساسللیت های او  شللیرینی ها از کیفیت بهتری 
برخوردار بودند اما پس از رفتن او مزه شللیرینی ها مانند 

گذشته نیست.
آدرس: اسللتادنجات الهللی، ویا، نرسللیده بلله خیابان 

کریمخان زند، پاک 186.

کافه کیک استدیو ورتا
ورتا در اصل یک کافه قنادی که شللیرینی های خوبی 
دارد، اما در کل یک کافه متوسللط محسللوب می شود 
کلله چون در خیابللان انقاب قرار گرفته بیشللتر پاتوق 
دانشجوهاسللت. یکللی از مزایللای کافه فضللای گرم و 
متفاوتی است که توانسته آن را در این منطقه پرکافه از 

دیگر کافه ها متمایز کند؛ فضای گرم و شللاد کافه باعث 
شللده که مورد توجه به خصوص جوانان قرار گیرد و از 
طرفللی می توانید کیک های متنوع و تازه ای را به قیمت 
نسللبتا پایین تر از سللایر کافه ها تهیه کنیللد. این کافه 
فضای نسللبتا بزرگی دارد و برای حدود ۵0 نفر ظرفیت 
دارد، امللا طراحللی و قرارگیری میزهللا و صندلی ها به 
گونه ای اسللت که نمی توانید این محل را برای قرارهای 
طوالنی مدت در نظر بگیرید و شللاید بیشتر فضای آن 
مناسب قرارهای دوسللتانه کوتاه مدت است.مورد مهم 
دیگر اینکه تنوع دمنوش ها بیشتر از قهوه ها در این کافه 
است، تمامی نوشیدنی ها در لیوان ها و کیک ها در ظرف 
یکبار مصرف سرو می شوند.کافه کیک استدیو ورتا قهوه 
 بیللرون  بر دارد، سللاعت کار آن هر روز از 8 صبح تا 10 
شب است و در ساعت های اول صبح می توانید به صرف 
صبحانه و کیک و کراسللان های داغ مهمللان این کافه 
باشید. می توانید از اینترنت وای فای کافه استفاده کنید؛ 

سیگار کشیدن نیز در محیط کافه ممنوع است.

کجا چی بخوریم؟

برترین کـافه قنادی های تهران
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قیمت )تومان(مقصدمبداعنوان
18,000تبریزهمدانهمدان-تبریز)نوع اول(
20,۵00تبریزهمدانهمدان-تبریز)نوع دوم(
26,000تبریزهمدانهمدان-تبریز)نوع سوم(

30,000تبریزهمدانهمدان-تبریز)نوع چهارم(
27,360اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع اول(
34,800اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع دوم(
3۵,000اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع سوم(

36,000اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع چهارم(
41,800اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع پنجم(
42,000اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع ششم(
32,000ارومیههمدانهمدان-ارومیه)نوع اول(
16,000اصفهانهمدانهمدان-اصفهان)نوع اول(
23,000اصفهانهمدانهمدان-اصفهان)نوع دوم(
26,۵00اصفهانهمدانهمدان-اصفهان)نوع سوم(

11,۵00کرجهمدانهمدان-کرج)نوع اول(
18,000کرجهمدانهمدان-کرج )نوع دوم(
1۹,400تهرانتبریزتبریز-تهران)نوع اول(
2۵,۹00تهرانتبریزتبریز-تهران)نوع دوم(
36,۵00اهوازتبریزتبریز-اهواز)نوع اول(
۵1,۵00اهوازتبریزتبریز-اهواز)نوع دوم(

10,000زنجانهمدانهمدان-زنجان)نوع اول(
۹,۵00زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع اول(
13,000زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع دوم(
16,000زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع سوم(

22,000زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع چهارم(
26,000شیرازهمدانهمدان-شیراز)فارس()نوع اول(
36,000شیرازهمدانهمدان-شیراز)فارس()نوع دوم(
46,000شیرازهمدانهمدان-شیراز)فارس()نوع سوم(

قیمت نوزاد قیمت خردسال قیمت بزرگسال مقصدمبدا
13۹,70072,3۵00بندرعباسآبادان
11۹,40000تهرانآبادان
۹6,200۵0,6000شیرازآبادان
1۹3,700۹۹,3۵00مشهدآبادان
۹7,30000تهراناردبیل
164,00084,۵000مشهداردبیل
111,000۵8,0000تهرانارومیه
1۹۵,80000مشهدارومیه
۹۵,10000آباداناصفهان
۹7,300۵1,1۵00اهوازاصفهان
137,۵0000بندرعباساصفهان
۹۵,10000بندرماهشهراصفهان
۹6,200۵0,6000بوشهراصفهان
12۹,10000تبریزاصفهان
۹۵,100۵0,0۵014,010تهراناصفهان
۹6,200۵0,60014,120جماصفهان
146,0007۵,۵000زاهداناصفهان
۹7,300۵1,1۵00شیرازاصفهان
12۹,10067,0۵00رشتاهواز
134,4006۹,7000ساریاهواز
۹6,200۵0,6000شیرازاهواز
130,10067,۵۵017,۵10عسلویهاهواز
183,100۹4,0۵00مشهداهواز
136,۵0070,7۵00کیشاهواز

13۹,70072,3۵00آبادانبندر عباس
137,۵0071,2۵00اصفهانبندر عباس
141,80073,40018,680اهوازبندر عباس
221,300113,1۵00تبریزبندر عباس

قیمت )ریال(واگنمقصدمبدا
۵7۵,000پردیسمشهدتهران
308,000صبا )تندرو-اتوبوسی(مشهدتهران
186,000درجه 2 اتوبوسیمشهدتهران
6437,۵00تخته لوکس مهتابمشهدتهران
20۹,000معمولی صندلیمشهدتهران
276,۵00کوپه ای مبله سفیرمشهدتهران
236,۵00اتوبوسی درجه یک سفیرمشهدتهران
1۹8,000اتوبوسیمشهدتهران
42۹,000درجه یک مارالمشهدتهران
۵00,000لوکس 4 نفری نگینمشهدتهران
۵00,000لوکس4نفره اکسپرسمشهدتهران
۵۵0,000سبزمشهدتهران
۵۵0,000سیمرغمشهدتهران
407,000شش تخته کویرمشهدتهران
۵۹0,000غزال بنیادمشهدتهران
721,000غزال بنیاد *)V.I.P(مشهدتهران
640,000نورمشهدتهران
۵۹0,000غزال وانیاریلمشهدتهران
62,000دو اتوبوسیاراکتهران
6163,۵00تخته لوکس مهتاباراکتهران
102,000معمولی صندلیازناتهران
7۹,۵00دو اتوبوسیازناتهران
6202,000تخته لوکس مهتابازناتهران
24,000معمولی صندلیاسامشهرتهران
24۵,000شش تخته لوکساصفهانتهران
6304,000تخته لوکس مهتاباقلیدتهران
16۵,000اتوبوسی تهویه داراندیمشکتهران
62۹8,۵00تخته لوکس مهتاباندیمشکتهران

قیمت بلیط قطارقیمت بلیط پروازقیمت بلیط اتوبوس

برای کسب اطالعات بیشتر از قیمت انواع بلیت ها به سایت www.forsatnet.ir مراجعه کنید
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