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عیدانه

اگر تعطيالت نوروز در تهران مانديد ميتوانيد همه ايران را در برج ميالد ببينيد

بيا برويم دسته جمعي سياحت!
هفتسينهاي ديدني
هفتس��ينهاي برج ميالد هر س��ال خاصتر و زيباتر از س��ال قبل در محوطههاي مختلف برج پهن
ميش��وند .اگر اهل ذوق و هنر هس��تيد ميتوانيد در گردش نوروزي برج ميالد از چند سفره هفتسين
بسيار بزرگ كه با استفاده از سازههاي بادي در محوطه برج ميالد انداخته ميشود ،ديدن كنيد 4 .سفره
هفتس��ين در بخشهاي مختلف برج ميالد تهران از جمله سكوي ديد باز ،گذرگاه ورودي ميالد ،سالن
انتظار مركز همايشها و گنبد آس��مان آماده بازديد اس��ت .البته يكي از سفرهها با محتواي دفاع مقدس
ديدني و متفاوتتر از سفرههاي ديگر است.
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  محمدعلي كشاورز
ايران به شدت آشفته است .ما در بيشتر زمينهها پيشرفت چشمگير و قابل توجهي
داشتيم،امادرزمينهفرهنگوهنروبهخصوصسينمادرجاميزنيموبهعقببرگشتيم.

تعطيلات ن�وروز بهتري�ن فرص�ت ب�راي ف�رار از
روزمرگيهاس�ت تا خستگي يك س�اله را از تن به در
كنيم ،براي همين تصميم گرفتيم يك صفحه از آخرين
ش�ماره س�ال را به پيش�نهادهاي نوروزي براي اهالي
منطقه اختص�اص دهيم .از خير معرفي بوس�تانهاي
بزرگ مثل نهجالبالغه و بوستان گفتوگو هم گذشتيم.
چون همه س�اكنان منطقه كم و بيش ميدانند كه اين
بوس�تانها يك�ي از بهترين ظرفيتهاي گردش�گري
ته�ران را دارد .به همين دليل ،صفحه پيش�نهادها را
به معرف�ي برنامههاي پر و پيمان ب�رج ميالد بهعنوان
مهد گردش�گري پايتخت اختصاص داديم .سال پيش
اين برج ب�ه گفته مس�ئوالن با برنامهه�اي مختلفش
پذيراي  160هزار گردش�گر ن�وروزي بود و بهطور حتم

همه ايران در برج ميالد
اگر اهل سفر كردن نيستيد و نوروز را در تهران ميمانيد ميتوانيد با رفتن به برج ميالد يك سفر دور ايران بزنيد.
چون يكي از برنامههاي اصلي مهد گردشگري منطقه در نوروز ،حضور اقوام مختلف ايراني براي آشنايي مهمانان با سبك
زندگي و آيين نوروزي آنها طراحي شده است .بازديدكنندگان در ارتباطي رو در رو با اقوام با ابعاد مختلف زندگي و
آيينهاي نوروزي آنها آشنا ميشوند .كرد ،گيلك ،لر ،آذري ،عرب ،بختياري ،بلوچ ،مازندراني و خراساني از اقوامي هستند
كه در اين برنامه حضور دارند .اين اقوام با هدف آشنايي گردشگران و بازديدكنندگان با سوغات ،صنايعدستي و غذاهاي
شهرهاي مختلف ايران نمايشگاهي از سوغات و صنايعدستيشان را برگزار ميكنند.

امسال اين رقم افزايش قابل توجهي دارد ،چون تنوع
برنامههاي ن�وروز  92اين مجموعه فرهنگي به هر
پايتختنشيني براي گشت وگذاري حداقل
ي�ك روزه در برج ميلاد انگي�زه ميدهد،
چه برس�د به ما كه درست در بغل
گوش�مان ق�رار دارد .جش�نواره
نوروزي از  25اسفند آغاز ميشود
و تا  16فروردين ادامه دارد.

فقط كودكان و نوجوانها بخوانند
ايجاد فضاهاي تفريحي و هنري و آموزشي براي كودكان و نوجوانان يكي از برنامههايي است كه دستاندركاران برج
ميالد براي آن حس��ابي س��نگ تمام گذاشتند .قلعه بادي ،استخر توپ ،استخر قايق كودكان ،بازيهاي بومي و محلي
كودكان ،ايستگاه نقاشي ،ايستگاه پاستل كودكان ،ايستگاه خمير بازي ،استخر ماهيگيري كودكان ،غرفه قصهگويي و
نمايش خالق،هانيبال كودكان ،كالسكهسواري با اسب كوچك ،ايستگاه نقاشي و رنگآميزي تخممرغ سفره هفتسين،
ايستگاه قرآن بخوانيد عيدي بگيريد ،غرفه آشتي رنگ و پارچه ،غرفه پرواز بادبادكها ،ايستگاه گريم كودك ،كارگاه بازيافت
زباله ،اسكواش كودك و صخرهنوردي بخشهاي ويژه كودكان و نوجوانان در نوروز برج ميالد است.

بزرگترها هم فراموش نشدهاند
مسئوالن برج ميالد عالوه بر كودكان و نوجوانها به فكر بزرگترها هم بودهاند و برايشان تداركات ويژهاي
ديدهاند.ايجادفضاهايسرگرمي شاملهانيبالبزرگساالن،ماشين،RCپايگاهاسبدواني،جامپينگ،ورزشهاي
هوايي ،راپل و پل كابلي ،بازيهاي فكري ،بازيهاي رايانهاي ،نورافشاني ،ايستگاه ماشينهاي قديمي ،نمايش
ميم و بازي فكري روبيك و بازيهاي بومي محلي تنها بخشي از برنامههاي ويژه بزرگساالن است.

يك ،دو ،سه ،ورزش
در جشنواره نوروزي برج ميالد هيچ چيز از نظر دستاندركاران دور نمانده و براي ورزش دوستان هم برنامههاي ويژهاي در
نظر گرفته است .ايستگاههاي گلف ،بولينگ،تريال ،تراپولين ،فوتبال دستي ،تنيس روي ميز ،شطرنج ،تيراندازي با سالح بادي،
تيراندازي با كمان ،مچاندازي ،بدمينتون ،ورزشهاي زورخانهاي ،اسكواش ،دارت ،دوچرخهسواري ،ورزشهاي رزمي ،اسكيت و
طنابكشي براي سرگرمي و رفاه بازديدكنندگان و گردشگران نوروزي آماده بازديد و حضور ورزشدوستان است.

تورهاي تهرانگردي
اگ��ر اهل تهرانگ��ردي و بازديد از مكانهاي ديدني تهران مث��ل موزههاي مختلف ،خانههاي تاريخي يا
مكانهاي تفريحي هستيد ميتوانيد باز هم روي مجموعه فرهنگي برج ميالد حساب باز كنيد ،چون جشنواره
نوروزي تورهاي تهرانگردي يكي ديگر از ويژه برنامههاي نوروز است .برج ميالد با همكاري آژانسهاي مسافربري
مقدمات تورهاي رايگان و ارزانقيمت براي شهروندان را آماده كرده است.

نوروز و ملل
ب��رج مي�لاد ته��ران بهعن��وان قطب
گردش��گري نوين اي��ران و بهعنوان يك
موقعيت توريستي در پايتخت با برپايي
نمايشگاههاي مختلف عكس و غذاهاي
كشورهاييچونافغانستان،تركمنستان،
قرقيزس��تان ،قزاقس��تان ،تاجيكستان،
ازبكس��تان و آذربايج��ان تالش ميكند
تا فرهن��گ و آيينه��اي ن��وروزي اين
كشورها را براي بازديدكنندگان ايراني به
اشتراك بگذارد .شما هم ميتوانيد يكي
از بازديدكنندگان نمايشگاه كشور مورد
عالقهتان باشيد .پس فرصت را غنيمت
بشماريد و گش��ت وگذار در برج ميالد
تهران را از دست ندهيد.

