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این روزها شهر زیارتی مشهد عالوه بر جنبه زیارتی،با وجود شهرستان طرقبه شاندیز 

جنبه زیارتی نیز دارد و لذا اکثر ساکنان مشهد نیز لذت یک روز گردش و تفریح در 

شهرستان طرقبه شاندیز و حضور در مجموعه زیبای موج های خروشان را از دست 

نمی دهند.پروژه مجموعه موج های خروشان از سال 138۹با دریافت مجوز از 

فرمانداری محترم طرقبه شاندیز و شهرداری طرقبه اقدام به برنامه ریزی و ساخت 

کرده است.مساحت کل زمین این پروژه حدود ده هکتار است که در ۶0 هزار متر 

مربع آن بزرگ ترین مجموعه آبی سرپوشیده جهان در یکی از بهترین و استراتژیکی 

ترین مناطق گردشگری ایران و در مشهد کیلومتر ۲ جاده شاندیز و به عنوان نگین 

با کاربری تفریحی،ورزشی  گردشگری مشهد شناخته می شود.این مجموعه 

،فرهنگی و مجتمع تجاری در دو طبقه به تعداد ۲۴0واحد تجاری بعد از طی۴سال 

مراحل ساخت در خرداد سال13۹۴با حضور مسووالن به بهره بر داری رسید و 

موفق شد تعداد ۵۵0 نفر از نیروهای بومی اعم از نجات غریق،کارشناس،بهداشت و 

درمان،اپراتور دستگاه های مختلف آبی، تاسیسات و برق ،کارشناسان روابط عمومی 

و بازرگانی را با ارائه آموزش های الزم و تخصصی در پارک مختص آقایان و بانوان 

مشغول به کار نماید که در ایام تعطیالت و پیک کاری این تعداد نیرو به 800نفر نیز 

به طور مستقیم  افزایش داده می شود.شایان ذکر است که با توجه به ارتباط کاری 

مجموعه موج های خروشان با مرکز زیارتی،سیاحتی،تفریحی از قبیل مجتمع های 

توریستی،هتل ها و هم چنین بخش ادارات،ســازمــان ها،مدارس و شرکت های 

حمل و نقل و غیره این مجموعه توانسته است برای ۲۵00نفر به طور غیر مستقیم 

اشتغالزایی در سطح شهرستان ایجاد کند.

مجموعه سرزمین موج های خروشان با فراهم ساختن محیطی امن در خدمت سالمت 

جسمی و در طول آن سالمت روان تک تک افراد جامعه بوده و بی گمان یکی از قطب 

های تفریحی و سالمت کشور به شمار می آید و به دلیل تنوع سرسره ها، مجموعه 

سرزمین موج های خروشان یکی از محبوب ترین مجموعه های آبی ایران ومشهد 

محسوب می شود.این مجموعه مختص آقایان و بانوان است و همه مردم عزیز ایران 

و زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی امام رضا)ع( می توانند در همه روزهای هفته و به 

طور مجزا از فضاهای مهیج مجموعه موج های خروشان استفاده کرده و لذت ببرند.

در حال حاضر بیش از ۶3 سرسره مدرن و هیجان انگیز با به روز ترین طرح ها و نقشه 

های جهانی در این مجموعه نصب می باشد.ارتفاع سقف هر یک از پارک های آبی 

آقایان و بانوان ۴0متر است و هر کدام از این پارک ها دارای سرسره های سرعتی و 

سقوط آزاد متعددی می باشند که میهمانان می توانند برای اولین بار در ایران تجربه 

هیجان و سقوطی متفاوت از ارتفاعی منحصر به فرد را داشته باشند.

امکانات دیگر مجموعه آبی موج های خروشان	 
موج های خروشان عالوه بر سرسره های آبی منحصر به فرد و بی نظیر خود دارای 

رودخانه مواج،دریاچه متالطم، استخر، سونای خشک و بخار،طوالنی ترین و 

مهیج ترین زیپ الین،بزرگ ترین سالن فیش اسپا در خاورمیانه،سالن ماساژ 

پیشرفته،غار نمک،ترامپولین،رستوران،کافی شاپ،جویس شاپ و سینما هفت 

بعدی می باشد.

مرا به" موج های خروشان " بسپار
خسته شدم از هیاهوی شهر،از آسمان دود گرفته،از چهار دیواری ها 

و آپارتمان های خسته کننده،آن گاه که نه مکانی برای جست و خیز 

است و نه هوایی تازه برای نفس کشیدن.پدر ، مادر من کودک،نوجوان 

و جوان نسل امروزم.نسلی که گویا زندانی هوای آلوده و ساختمان 

هایی شده است که هر روز کوچک و کوچک تر می شود.پدر، مادر، 

همین را می دانــم که شما حداقل از من بهتر کودکی،نوجوانی و 

جوانی کرده اید،شما با ماهی های قرمز داخل حوض خانه پدر بزرگ 

و مادر بزرگ نجوا کرده اید و با آب آن  طراوتی به چهره داده اید ودر 

کنار همین حوضچه زیبا پای بساط چایی مادر بزرگ نشسته اید.شما 

معنای واقعی تماشای برکه و جوشش چشمه را درک کرده و آن را به 

تماشا نشسته اید،شما  روح و جسم را به امواج آرام رودخانه سپرده 

اید،همواره همدم آب و گل و بلبل بوده اید،رستن را از روستا یاد گرفته 

اید و در شهر نیز دیر زمانی بوی آبادی را استشمام می کرده اید ، اصال 

در کودکی شما به جای این همه اسکلت های سیمانی و آهنی درخت 

بود و سبزه بود و جوی آب روانی که شاید از برخی محالت شهر عبور می 

کرد و شیطنت های کودکانه ای که تو را وادار می کرد تنی به آب بزنی و 

با کودکان همبازی خود ولوله بر پا کنی.اما امروز همه آن چه برای شما 

خاطره شده است برای نسل من یک افسوس بزرگ است که ای وای 

چرا من باید چنین کودکانه های شادی را از زبان ها بشنوم و فرزندان 

من آن را در کتاب ها و داستان ها بخوانند.

پدر ،مادر،خود می دانیدکه زندگی شهر نشینی تن را رنجور و روح را 

افسرده می کند و من باید محبوس چند متر آپارتمانی شوم تا مادامی 

که پدر یا مادر از محل کار به خانه آمده و شاید مرا میهمان پارکی یا 

خیابانی کند و من در البه الی دود و دم شهر جستی بزنم  یا در بوستانی 

در انتظار سواری بر سرسره بنشینم.

پدر، مادر، من همان فرزندی هستم که از لبخند من روح و جسمتان 

جال می یابد و از اندوهم وجودتان می سوزد.گاهی می بینم چنان 

دوستم می دارید که مرا حتی هفته ای چند بار میهمان بستنی و پیتزا 

و ساندویچ و انواع تنقالت می کنید و از این دور هم بودن لذت می برید 

اما گمان کرده اید که همین کودک شما که او را به اصطالح به فست 

فود بسته اید بیش از پیتزا و ساندویچ و انواع تنقالت به غذای جسم و 

روح نیاز دارد؟ به شیطنت های کودکانه درون رودی آرام ،به پریدن 

میان استخری مواج ، به  سر خوردن روی سرسره ای خاطره انگیز، به 

دیدن آب و آیینه،به تماشای موج،به جیغ و دادها و جفتک زدن های 

کودکان دیگر و به زیر آبی رفتن و ازهمه مهم تر تماشای این همه جست 

و خیز کودکانه از سوی پدر و مادر نیاز دارد.هم کودک ،هم نوجوان و 

هم جوانان برای فروخوردن خشم،برای آرامش روان و سالمت جسم 

به محلی نیاز دارند تا تن را میان انبوهی از آب رها کند و سبکبال بر لب 

رودی بنشینند و همه غصه ها و آزردگی ها و مشغولیت های زندگی 

شهر نشینی را بشویند.

راستی پدر، مادر یک بار هم که شده به جای فست فود مرا میهمان 

آب کنید، میهمان موج های خروشان،اصال مرا به موج های خروشان 

بسپارید تا ببینید حالم هنگام دندان گرفتن یک ساندویچ بهتر است 

یا مادامی که تمام انرژی ام را سوار بر سر سره های خیره کننده آب 

فریاد می زنم.

پدر ، مادر بیایید با هم به میهمانی آب برویم ، به تماشای رود ، به 

سواری سرسره ها برویم .جای دوری نمی رویم ، میهمانی آب همین 

حوالی است ، موج های خروشان ، ابتدای جاده شاندیز ، پدر مادر 

، حال خوب فرزندت را پس از این مهمانی بپرس که من حال خوب 

دوستانم که میهمان این موج های خروشان بوده اند را دیده ام و وصف 

آن را شنیده ام.

 موج های خروشان 
محبوب ترین مجموعه آبی ایران


