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تفریح کردن،  برای  افراد  اغلب  پرترافیک است که  ابرشهری شلوغ و  تهران 
رفت و آمد با ماشین را ترجیح می دهند اما هنوز هم افرادی هستند که دوست 
دارند، مخصوصا در هوای مطبوع عصر و شب، پیاده روی کنند. جالب اینکه 
در این شهر شلوغ مکان های بسیار جالبی برای این کار وجود دارد که هنگام 
پیاده روی در آنها به هیچ عنوان حوصله تان سر نمی رود. مکان هایی که درختان سر به فلک کشیده 
و پیاده روهای عریض دارند. پارك ها، باغ ها و کاخ های تاریخی، مکان های مناسبی برای قدم  زدن 

هستند. در ادامه برخی از این مکان های پیاده روی را به شما معرفی می کنیم. 

کجای تهران راه برویم؟

چهار پیشنهاد 
برای یک  پیاده روی 

 دکتر هانیه 
زائررضایی

كاخ گلستان  

در نزدیکی بازار بزرگ تهران كاخ گلستان وجود دارد. اینجا هم یکی از مکان های 

مناسب برای پیاده روی است. هم می توانید در میدان ارگ سوار كالسکه شوید یا 

دوچرخه كرایه كنید و هم می توانید در طبیعت كاخ گلستان به گردش بپردازید. 

در این كاخ می توانید از تاالرهای مختلف دیدن و با خرید از بازار بزرگ تهران 

گردش روزانه تان را تکمیل كنید. مجموعه كاخ گلستان، یادگاری به جای مانده 

از ارگ تاریخی تهران، محل اقامت شاهان سلسله قاجار و از زیباترین و كهن ترین 

بناهای پایتخت 200 ساله ایران است. این مجموعه درحال حاضر شامل ایوان 

تخت مرمر، خلوت كریمخانی، تاالر سالم و حوضخانه آن، تاالر آینه، تاالر عاج 

یا سفره خانه، تاالربرلیان یا تشریفات، ساختمان كتابخانه، عمارت شمس العماره، 

عمارت بادگیر و حوضخانه وسیع آن، تاالر الماس، كاخ ابیض و چادر خانه است. 

خیابان 30 تیر
خیابان 30 تیر یکی از قدیمی ترین خیابان های پایتخت است كه درحال 
حاضر به یکی از مهم ترین و جالب ترین خیابان های تهران تبدیل شده 
است؛ خیابانی كه برای كاستن از شلوغی اش سنگفرش شده و كافه های 
سیار تهران به این خیابان آمده اند و با نوشیدنی های گرم، چای و قهوه و... 
از رهگذران پذیرایی می كنند. 30  تیر به خاطر موزه ها و دیگر مکان های 
تاریخی اش همیشه یکی از مکان های گردشگری در تهران محسوب 
می شد اما اكنون این امکان فراهم شده كه مردم به خیابان 30 تیر بیایند 
و تفریح كم هزینه و هیجان انگیزی داشته باشند. گردشگران بسیاری به 
این خیابان می آیند و از غرفه های غذایی و كافه ها خرید می كنند. حتما 

پیاده روی در این خیابان را تجربه كنید و از آن لذت ببرید. 

دامنه جاذبه های تفریحی توچال از  بخشی  متر،   3962 ارتفاع  به  تهران  شمال  در  توچال  و كوه  تهران  شهر  با  مجاور  توچال  جنوبی  دامنه  است.  البرز  تله كابین توچال می رسد. پینت بال، تنیس، تیراندازی، اسکیت و باشگاه بدنسازی و سرانجام به و رستوران های بسیاری برپا شده كه در ادامه به زمین های ورزشی بسیار مناسب برای پیاده روی است. در راستای این مسیر، چایخانه ها شماره 1 تله كابین كشیده شده، به بام تهران معروف است و جایی دارد. درواقع، راه آسفالته ای كه از پایان خیابان ولنجک تا آغاز ایستگاه بلندترین نقطه شهر تهران محسوب می شود كه به بام تهران شهرت رشته كوه 

تا كنید داخل یک تونل درختی پیاده روی می كنید. عالوه بر درختان، دوطرف تنومند در دو طرف این خیابان وجود دارند كه باعث می شوند احساس طوالنی ترین آنهاست كه از راه آهن تا تجریش ادامه دارد. ده هاهزار چنار جهت این خیابان شمالی- جنوبی است و از زیباترین خیابان های تهران و خیابان ولیعصر)عج(  گرفته  اغذیه فروشی  از  است؛  مختلف  مغازه های  از  مملو  خیابان  این همه نوع لباس فروشی، عتیقه فروشی و... نیازی به گفتن نیست كه خیابان این  اگر در  دنیای دیگری است.  تا تجریش  پارک وی  از  درآورید كه هنوز سالم و زنده هستند. آن را تا آخر بروید و سر از كوچه های تنگ و خانه های قدیمی و باغ هایی فاصله پیاده روی كنید، به راحتی می توانید  وارد یکی از كوچه ها شوید و ولیعصر)عج( 
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