افطاری در زیارتگاه
بی بی شهربانو

اطالعات منطقه
آرامگاه بی بی شهربانو در دامنه جنوبی کوه ری ،با این عقیده که شهربانو ،همسر امام حسین(ع) است
توسط شیعیان زیارت می شود .ولی برخی منابع دیگر به دلیل قرارگرفتن زیارتگاه بر فراز کوه،
مجاورت آن با چشمه ،ویژگیهای معماری سنگی ،اختصاص زیارت آن به زنان در برخی دوره ها ،کاربرد
واژه بانو و شهربانو برای الهه آناهید و تشابه افسانه بی بی شهربانو با داستان زیارتگاه زرتشتی (بانوی
پارس )در یزد ،بسیاری براین عقیده اند که این بنا در اصل از نیایشگاه های آناهید ،الهه آبها و باروری
و از پرستشگاه های زرتشتیان پیش از اسالم بوده است.
آرامگاه بی بی شهربانو مجموعه ای تاریخی است که آثار بسیاری دیدنی از دوره های مختلف زمانی را
در خود جای داده است .این آرامگاه محوطه ای است مستطیل شکل (شمالی-جنوبی) ،به طول ۳۳متر
و عرض ۲۲متر که با دیواری سنگی متعلق به سده چهارم (آل بویه و سلجوقی) محصور گردیده و از
شمال به کوهستان محدود می شود .در بخش جنوبی آن چند بنای محکم سنگی با پوشش گنبدی از
سنگ و آجر وجود دارد .محوطه اصلی با احداث دیوارهای جدید ،رواقها ،اتاقها ،راهرو و غیره در دوره
های گوناگون به دو قسمت (صحن) تقسیم شده است
بنای اصلی بقعه از سنگ و گچ ساخته شده و طاقهای آن آجری است .از سبک و وضع بنا برمی آید
که هسته اصلی آن در دوره ساسانی ساخته شده باشد و در سده چهارم (عهد آل بویه) از آن برای
آرامگاه استفاده شده و قسمتهایی به آن افزوده اند .این بقعه مشتمل بر حرم کوچک چهارگوشی
است.

اطالعات برنامه
نام برنامه :افطاری در زیارتگاه بی بی شهربانو
به رسم هر ساله گروه کوهنوردی دانشکده مهندسی مکانیک در ماه مبارک رمضان ،برنامه
افطاری در دامان کوهستان برگزار میشود .محل برگزاری این برنامه برای امسال کوه بی
بی شهربانو در جنوب شرق تهران است.
در دامنه این کوه زیارتگاه بی بی شهربانو قرار دارد که مقصد کوهپیمایی ما میباشد.
برای دسترسی به این کوه میتوان از تاکسی و اتوبوس های مترو شهر ری به سمت امین
آباد استفاده کرد.
همچنین به علت وجود جاده مناسب به سمت زیارتگاه میتوان برای دسترسی به این زیارتگاه
از خودرو شخصی استفاده کرد .در نزدیکی این زیارگاه پارکینگی نیز برای استفاده عموم
احداث شده است.
فاصله تقریبی از پای صعود تا زیارتگاه ۲کیلومتر است که با شیب بسیار مالیم پس از حدود
یک ساعت پیاده روی میتوان به زیارتگاه رسید.
پوشش آنتن دهی در تمام مسیر وجود دارد.

اطالعات برنامه
عصر روز جمعه راس ساعت ۱۸از درب دانشگاه حرکت کرده و پس از یک ساعت به
ابتدای مسیر صعود میرسیم .در ابتدای مسیر صعود پس از حدود یک ساعت پیاده روی به
زیارتگاه میرسیم .پس از بازدید از زیارتگاه و صرف افطاری در ساعت ۲۲آماده
بازگشت میشویم .
در نهایت برنامه در ساعت ۲۳به اتمام میرسد .
•

تدارکوعدهافطاربرعهدهگروهمیباشد.

توضیحات برنامه
زمان حرکت :جمعه ساعت  18:00بعد از ظهر) 11خرداد (1۳۹۷

مهلت ثبت نام :ساعت 1۲روز پنج شنبه ) 10خرداد (1۳۹۷
محل قرار :درب رشت دانشگاه

زمان بازگشت :جمعه شب ساعت 11( ۲۳خرداد (1۳۹۷
سطح برنامه :ساده

هزینه برنامه 1۵ :هزار تومان
سرپرست :فاطمه درویشوند

شماره تماس 0۹1۹۶۲8۲1۵1:
@Parhizkar9

وسایل مورد نیاز

پوشاک
• کفش مناسب طبیعت گردی
• کاله آفتابی
•

•
•
•
•
•
•

تجهیزات
کوله مناسب
زیرانداز
یک جفت باتوم
کرم ضد آفتاب
عینک آفتابی
چراغ پیشانی

•
•
•
•
•
•

تجهیزات)ادامه(
کمک های اولیه
داروی خاصی که
مصرف می کنید
کیسه زباله
لیوان ،قاشق و چاقو
دستمال کاغذی

خوراکی
• نیم لیتر آب

❖ همراه داشتن تجهیزاتی که با رنگ قرمزمشخص شده اند ،برای تمامی شرکت کنندگان الزم و ضروری
است .
❖ تعداد محدودی از برخی از تجهیزات در گروه موجود می باشد که شرح آن در صفحه بعدی است.
*تهیه شام گروهی بر عهده گروه بوده ولی حمل شام هر کسی بر عهده خودش می باشد.

بیمه

❖ داشتن کارت بیمه ورزشی شرط الزم حضور در برنامه است .
بنابراین کارت های افراد شرکت کننده پیش از آغاز حرکت
چک می شود .بدون کارت بیمه ورزشی از حضور شما در برنامه
معذوریم.

❖ دریافت کارت بیمه
(1

ثبت نام آنالین در سایت فدراسیون پزشکی

به نشانی

http://insurance.ifsm.ir
 (2با همراه داشتن کپی یا کارت ملی به خیابان ورزنده واقع در
ضلع جنوبی ورزشگاه شیرودی (خیابان مفتح  ،باالتر از
طالقانی) مراجعه کنید.
•هزینه بیمه ورزشی 15هزار تومان و اعتبار آن تا یک سال است.
•صدور بیمه و کارت آن آنی است .با این حال تعهد بیمه از
72ساعت پس از صدور آن است پس در زمان بندی برای بیمه شدن
دقت فرمایید

ثبت نام و پرداخت هزینه برنامه
ثبت نام از طریق سایت گروه به نشانی www.autkoohsaran.irو اطالعیه ای که در کانال تلگرام

گروه کوهساران @autkoohsaranقرار می گیرد انجام می گیرد.

پس از ثبت نام حتما ثبت نام خود را به سرپرست برنامه اطالع دهید.
شماره سرپرست09196282151 :

جریمه ها
در صورت تأخیر در حضور یافتن در محل قرار ،جریمه هایی به شرح زیر اعمال می شود.
•

5تا 10دقیقه 2هزار تومان

•

10تا 15دقیقه 5هزار تومان

• پس از 15دقیقه تیم حرکت خواهد کرد.
• جریمه سرپرست در صورت تأخیر ،دو برابر مبالغ فوق است.

مقررات برنامه
• شرکت در برنامه های طبیعت گردی و کوهنوردی با مخاطراتی همراه است؛ شرکت کنندگان با آگاهی از
این مسئله در برنامه ها ثبت نام می کنند و سرپرست یا گروه کوهنوردی مسئولیتی در قبال بروز خطرات
احتمالی برای افراد ندارند.

•

تصمیم گیری ها در مورد نحوه اجرای برنامه به عهده سرپرست برنامه است و کلیه افراد موظف به
پیروی از برنامه های سرپرستی هستند.

•

در حین برنامه در صورت داشتن نظر یا پیشنهاد و انتقاد لطفا به شخص سرپرست رجوع کنید و از
اعالن های عمومی هماهنگ نشده بپرهیزید.

•

سرپرست می تواند با توجه به شرایط برنامه ،تغییراتی در برنامه اعمال نماید.

•

هرگونه عملی که موجب آسیب رساندن به محیط زیست شود اکیدا ممنوع است و جریمه به همراه دارد .

•

استعمال دخانیات در تمام مدت برنامه اکیدا ممنوع می باشد.

•

کلیه شرکت کنندگان موظف به رعایت هنجارهای عرفی ،اخالقی جامعه هستند.

افراد با ثبت نام در برنامه کلیه این قوانین را پذیرفته اند و تخطی از موارد فوق با
جریمه نقدی یا اخراج فرد از برنامه همراه است.
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