ستاد هماهنیگ خدمات سفر برگزار شد
هـر سـاله و در فصـل مسـافرت هـای نورزوی دسـتگاه های مرتبط با سـفرهای
مـردم طـی یـک جلسـه گـرد هم مـی آینـد و برنامه های خـود را برای سـامان
دهـی بهتـر سـفر مـردم بیان مـی کنند .امسـال نیز سـتاد هماهنگـی خدمات
سـفر بـا هـدف نظـارت دقیـق بر قیمـت ها کار خـود را آغـاز کرد.
مدیریـت رفـت و آمـد جـاده ای بـه عهـده پلیس راهور قرار داده شـده اسـت بر
همیـن اسـاس پلیـس راهـور اعلام کرد طـرح نـوروزی برخورد بـا خودروهای
متخلف از  15اسـفند ماه آغاز می شـود و بر این اسـاس خودروهای متخلف تا
پایـان تعطیلات نـوروزی در پارکینـگ پلیس باقی می مانند .سـازمان راهداری
کشـور هـم اعلام کـرد کـه  800مجتمع خدمات رفاهـی برای ارائـه خدمات به
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مسـافران نـوروزی آمـاده شـده اسـت .نماینـده کمیته امـداد و نجـات نیز بیان
کـرد ایـن کمیتـه  2620پایـگاه امـدادی بـا حضـور  8000نیـروی داوطلـب را
بـرای ارائـه خدمـات آمـاده کـرده اسـت .اما در ایـن بین وظیفه خطیـر به عهده
سـازمان تعزیـرات حکومتـی قـرار دارد .آن هـا با  2500گشـت تعزیـرات تالش
دارنـد تـا حتـی کوچکترین گـران فروشـی را زیر نظر بگیرند و براسـاس قانون
بـا متخلفان به شـدت برخـورد کنند.
به نظر می رسـد با افزایش  11درصدی سـفرهای داخلی براسـاس پیش بینی
های انجام شـده ،نیاز به نظارت بیشـتر دسـتگاه های ذیربط برای سـامان دادن
به سـفرهای نوروزی احسـاس شود.
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سـحر انگیز کبک ها را خواهید شـنید هر چند در سـال های گذشـته
بـه خاطـر شـکار فلـه ای و بـی رحمانه ایـن موجودات زیبـا باید صبر
بیشتری داشـته باشید.

هبشت گمشده زوارم

میم یل

منطقـه «میـم لـی» یکـی دیگـر از مناطق زیبـای این دره اسـت .اگر
میـم لـی را تـا انتهـا ادامـه دهیـد بـه «زلزلـه خانـه» و «چقرالنـگ»
خواهید رسـید .البته اگر همچنان در پیمودن مسـیر میم لی اسـتوار
باشـید در نهایـت بـه صخره برافراشـته کوه تخت میـرزا برمی خورید
که مانند سـدی راه تان را بسـته اسـت .یکی از چشـم اندازهای زیبای
ایـن ناحیـه النـگ زارهـای پرپشـتی اسـت که تا توانسـته اند سـر به
فلـک کشـیده انـد .در واقـع منطقه میم لی حالت مرتعـی دارد و برای
پهـن کـردن بسـاط پیک نیـک جان می دهـد به ویژه آن کـه در این
منطقـه دو چشـمه «قاینـار» و «قرمز» با آب معدنی گـوارا وجود دارد.

دره ای رس سزب در خراسان مشایل

کوه یخدان

از دیگر جاذبه های
طبیعی دره زوارم
می توان به باداملر،
آمریان ،قوره دره،
داش آتر ،عزیز چنار،
گوی سویت ،غار
عقیل ،باغ خان ،باغ
چهار حوض و قوتور
چشمه که دارای آب
معدنی گوارایی است
اشاره کرد.

اگـر توانایـی باالیـی برای راه پیمایی در طول مسـیر ندارید می توانید
در همان ابتدای مسـیر درسـت در حد فاصل دره شـخری و دره میم
لـی شـاهد زیباتریـن و در عیـن حـال خـارق العـاده تریـن جاذبه دره
باشـید .از زیر «کوه یخدان» ،چشـمه ای می جوشـد که آب سـرد و
گوارایـی دارد .محلـی هـا می گویند آب این چشـمه خوردنی اسـت و
از بهترین انواع آب معدنی در ایران اسـت .آب چشـمه از ارتفاع حدودا
 5متری به پایین سـرازیر می شـود .که به آن آبشـار «شاشـاری» می
گوینـد .همیـن جـا مـی گویـم اگـر در فصل بهـار به ایـن منطقه می
رویـد اصلا خیـال رفتـن زیـر آبشـار بـه ذهن تـان خطور نکنـد .چرا
که آب آبشـار در نهایت سـردی قرار دارد .رو به روی این آبشـار و در
دامنـه کوه مقابل «چشـمه دامچی» وجـود دارد.
از دیگـر دیدنـی هـای این روسـتا ،می توان به «عزیز چنار» هم اشـاره
داشـت .در ابتـدا بایـد گفت درختـان تنومند این روسـتا بهترین گواه
قدمـت بـاالی روستاسـت کـه از میـان این کهـن درختـان تنها عزیز
چنـار توانسـته اسـت نشـان ثبـت ملـی را به دسـت آورد .عزیـز چنار
در کنـار چشـمه ای روییـده اسـت و بعضـی از ریشـه هایـش در آب
قـرار دارد .محلـی هـا نـگاه ویـژه ای بـه این درخـت دارند و براسـاس
اعتقادشـان نـخ یـا نوارهـای پارچه ای را بـرای بـرآوردن حاجت های
شـان به آن مـی بندند.

اقامت در روستا

یکـی از هزینـه تـراش هـا بـرای سـفر ،گزینـه چگونگـی رفتـن به مقصد اسـت .اینکه شـما چه روشـی را بـرای رفتن به مقصـد مورد نظرتـان انتخاب
سمیه محمدنیا حنایی
کنیـد بسـتگی زیـادی بـه وضعیـت مالـی تـان دارد .ایـن در حالـی اسـت کـه گاهـی عوامل غیـر مالی دیگـری در تعیین شـیوه رفـت و آمد شـما موثر
روزنامهنگار
هسـتند .بسـیاری از مـردم ارزان تریـن و راحـت تریـن شـیوه ممکـن را سـفر جـاده ای با خودروی شـخصی می دانند .از نظـر آن ها تنها هزینـه این نوع
سـفر ،هزینـه سـوخت اسـت کـه آن هـم بـا راهکارهایـی مثل تنظیم باد السـتیک ،تنظیم و جانمایی درسـت وسـایل همراه ،تعویـض روغن موتـور و برخی اقدامات فنـی قابل کاهش
هر چه بیشـتر اسـت.
امـا عـده ای نیـز خواسـتار سـفر ریلـی هسـتند .آن هـا مزایایی چـون کم خطر بودن این شـیوه ،قرار گرفتـن اعضای یک خانـواده در یک کوپه و در نهایت احسـاس آرامش داشـتن،
امـکان اسـتقالل رفتـاری در قطـار ،وجـود رسـتوران هـای معتبـر در داخـل قطـار و همچنیـن امـکان رزرو غذا همراه بـا خرید بلیت را برای سـفر ریلی برمی شـمارند .البته این سـفر
همچنـان در مقایسـه بـا سـفر جـاده ای گـران تـر اسـت بـه خصـوص اینکه شـما در مقصد گردشـگری تان نیـز بی خودرو مـی مانید و بـرای رفتن به هـر جاذبه گردشـگری باید
کرایـه مسـیر را هـم بررسـی کنیـد .امـا اینکـه مـی توانیـد وسـایل بیشـتری را نسـبت به سـفر بـا اتوبـوس و هواپیما بـا خود حمـل کنید می توانـد در سـبک تر کـردن هزینه های
سـفر موثـر باشـد .البتـه بایـد خدمـت تـان عـرض کنـم که اگـر با خواندن همین چند سـطر فکر سـفر ریلی به سـرتان زده اسـت ،کمی خـواب مانده ایـد! چرا که تمـام بلیت های
سـفرهای نـوروزی از ابتـدای اسـفند مـاه رزرو شـده اسـت .هزینـه یـک کوپـه برای شـش نفـر حدود  900تـا یک میلیـون و  200هزار تومـان در می آید .سـفر هوایی نیـز از جمله
گزینـه هـای الکچـری پیـش روی مسـافران اسـت .این نوع سـفر حتی در دورترین مسـافت های داخلی با احتسـاب پول بنزین ،اسـتهالک خودرو ،شـب مانی بین راهـی و وعده های
غذایـی بیـن راهـی نسـبت بـه سـفر جـاده ای و ریلـی دارای مزیت اقتصادی نیسـت مگـر در صورتی که یک نفر به تنهایی سـفر کند .قیمت بلیـت هواپیما از  500هزار تومان شـروع
شـده و حتـی بـرای مقاصـد پـر بازدیـد در نـوروز بـه  890هـزار تومان هم می رسـد .سـفرهای اتوبوسـی هم که دردسـرهای خاص خـودش را دارد .قـرار گرفتن طوالنـی مدت در
یـک وجـب جـا ،انـدک بـودن اسـتقالل رفتـاری ،نبود فضای شـخصی در حین سـفر در کنار آمار بسـیار باالی تصادفات و تلفات جاده ای ،تنها بخشـی از سـختی های سـفر اتوبوسـی
اسـت .البتـه منهـای مـورد آخـر ،اگر عازم سـفری با مسـافت کوتاه هسـتید ،سـفر اتوبوسـی مـی تواند تا حـد زیادی هزینه هـای شـما را مدیریت کند.

سفرهای یک روزه

اگر برای مسـافرت کردن در تعطیالت دسـت دسـت کرده اید و دیگر
زمـان و شـاید پولـی بـرای برنامـه ریزی یک سـفر چنـد روزه ندارید،
بهتر اسـت به گزینه سـفرهای یک روزه فکر کنید .شـاید با خودتان
بگویید سـفرهای یک روزه باب تهرانی های عزیز اسـت که شهرشـان
در نزدیکـی چندیـن مقصـد گردشـگری اسـت .بـا آنکه در بسـیاری
مـوارد حـق بـا شماسـت امـا اگـر بـا دقت بـه اطـراف هر شـهری که
هسـتید بـه جسـت وجو بپردازیـد مطمئنا مناطق بکـر و خوش آب و
هوایـی را بـرای یـک پیک نیک یک روزه پیدا خواهیـد کرد .برای این
کار مـی توانیـد برنامـه های تورهای یک روزه شـهرتان را نیز بررسـی
کنیـد تـا منطقه خوش آب و هواتری را پیدا کنید .مقصد گردشـگری
امـروز مـا در نزدیکی های مشـهد خودمان اسـت .منطقه ای سرسـبز
و خـوش آب و هـوا کـه چیـزی کـم از طـراوت خطـه شـمال نـدارد
کـه هیـچ در آن جـا خبـری هـم از شـرجی گاه کالفـه کننده شـمال
نیسـت .روسـتا و دره زوارم بـا داشـتن چشـمه های فـراوان ،رودخانه
همیشـه جـاری یکـی از بکرترین مناطق در خراسـان شـمالی اسـت
کـه جـای خوبـی برای گردشـگری بهاراسـت .پـس اگر دلتـان هوای
یـک گشـت و گـذار بهـاری را کرده اسـت و فکر کوه پیمایی با چشـم
انـداز بـی بدیـل به سـرتان زده اسـت دل بـه جاده بزنیـد و خودتان را
به شـیروان برسانید.

روستای زوارم

دره بهشـت یـا «دره زوارم» در واقـع در انتهـای روسـتای زوارم قـرار
دارد .ایـن دره بـا طولـی حدود  25کیلومتر ،سرشـار از شـگفتانه های
طبیعـی اسـت کـه هـر آن شـما را به وجد مـی آورد.برای رسـیدن به
این دره باید به سـمت شـیروان حرکت کنید 28 .کیلومتر بعد از این
شـهر در سـمت چپ جاده با دیدن تابلوی راهنمای «روسـتای توده»

خارج شـوید .در مسـیر ابتدا «روسـتای توده» و سپس «حسین آباد»
را رد کنید .روسـتای «سـوم شـیرآباد» اسـت .از «شیرآباد» که رد می
شـوید در نزدیکـی هـای زوارم و در سـمت راسـت جـاده خرابـه های
«سـام بـاغ» را مـی توانیـد ببینید .ایـن خرابه ها در واقـع بقایای یک
عمـارت قدیمـی از عهـد قاجـاری اسـت کـه آثـاری از آسـیاب هم در
کنـار آن دیـده مـی شـود .از مـن می شـنوید خودتان را بـرای دیدن
آن هـا بـه سـختی نیندازیـد .در نزدیکـی خرابـه هـا چیـز زیادتری از
آن چـه کـه از پاییـن دیده می شـود ،وجود ندارد .در روسـتا از سـوی
سـازمان میراث فرهنگی و گردشـگری پارکینگی سـاخته شده است،
بنابرایـن خیـال تـان از بابـت جای پارک خودرو راحت اسـت .روسـتا
را بایـد تـا انتهـا برویـد تا بـه ورودی دره بهشـت برسـید .راه رفتن در
کوچـه پـس کوچـه هایـی که غرق در شـکوفه های گیالس ،سـیب و
زردآلو شـده اند بیشـتر از آن چه که فکرش را بکنید شـما را مجذوب
خـود خواهـد کـرد .در تمـام روسـتا صدای دلنشـین آب نیـز مهمان
گـوش هـای تـان اسـت .در واقع رودخانـه ای که در طـول دره جاری
اسـت در ادامـه راهـش بـه روسـتا می رسـد و در میانـه آن جاری می
شـود .ایـن رود از کـوه هـای «جهـان ارغیـان» جاری می شـود و بعد
از جـان بخشـی بـه دره بهشـت ،زوارم ،شـیرآباد و تو ده خـودش را به
اتـرک می رسـاند .آب رودخانه زوارم بسـیار خنـک و در نزدیکی های
چشمه گواراست.

دره زوارم

مسـیر پیـاده روی در دره زوارم ،مسـیری  25کیلومتـری اسـت که از
کنار سـاحل رودخانه ای که وصفش را گفتم آغاز می شـود و امتداد
مـی یابـد .مسـیر دره ،سرسـبز و پـر از باغـات میـوه اهالی اسـت .اگر
از اهالـی اجـازه بگیریـد آن هـا بـه راحتی به شـما اجـازه خواهند داد
وارد باغ های شـان بشـوید .باغ های میوه در این فصل عروس شـده

انـد و همیـن موضـوع زیبایـی آن هـا را صد چندان می کند .سـرآمد
درختان این منطقه کهن درخت های گردو اسـت که در این روسـتا
چندتایـی از آن هـا وجـود دارد .تنهـا جاذبه ایـن دره ،درختان عروس
شـده و رودخانه جاری اش نیسـت .در طول مسـیر آبشـارها ،چشـمه
هـا و آبگیرهـای دیدنـی وجـود دارد کـه صدای دل انگیزی را به شـما
هدیـه مـی کنـد .بـوی پونـه هـم در همـه دره پیچیده اسـت و دل از
مسـافران می رباید.
ایـن دره دارای مناطـق گردشـگری زیبایـی اسـت ،که هر کـدام برای
خـودش نـام و نشـانی دارد .از آن جایـی کـه زبان محلـی مردم ترکی
اسـت ،نـام هـای ایـن مناطـق بـه گوش فارسـی زبانـان کمی ناآشـنا
مـی آید.

دره شخری

زیباتریـن محـل ایـن دره« ،دره شـخری» نـام دارد .بـرای رسـیدن به
ایـن زیبایـی بـی بدیـل کـه نمایـی از کوه هـای صخره ای اسـت باید
مسـیر صعـب العبـوری بـه طـول  15کیلومتـر را طـی کنیـد .البتـه
چاشـنی این مسـیر رودخانه ای اسـت که گاهی خروشـان می شـود.
دره شـخری در واقـع آنقـدر جـای خـوش آب و هوایـی اسـت کـه
حتـی خـود زوارمـی هـا و شـیروانی هـا بـرای گذرانـدن تعطیالت به
ایـن خطـه مـی آینـد .آن چه که ایـن دره را زیباتر کرده اسـت ،وجود
چندیـن چشـمه همیشـه جوشـان در ایـن منطقه اسـت .اگـر در دره
شـخری صـدای آهنگیـن آب گـوش تـان را مـی نـوازد ،بـر فـراز کوه
هـای صخـره ای ایـن دره ،نغمـه سـحر کننده «سـایر مـاغ» هوش از
سـرتان مـی بـرد .سـایر ماغ همـان آواز کبک های وحشـی اسـت که
در هر سـوراخی از صخره های سـنگی امکان دارد نشسـته باشـند .به
طـوری کـه ناگهـان درسـت از زیـر پای تان سـبز شـوند و به آسـمان
بپرنـد .روی کـوه اگر خلوت کرده و سـکوت اختیار کنید حتما صدای

جدول هزینه های زوارم گردی یک روزه برای چهار نفر ( به تومان)
نوع سفر
شخصی
تور مشهد

جمع کل

سوخت

اقامت

تغذیه

ورودی

هزینه تور

 40هزار

-

 200هزار

 5هزار

-

245هزار

-

-

-

-

نفری  65هزار

 260هزار

با آن که مسـیر دسترسـی به زوارم و فرصت گشـت و گذار در آن ،تا
حدی نیسـت که شـب مانی در روسـتا را به گردشـگران تحمیل کند
اما اگر دوسـت دارید بیشـتر در این بهشـت گمنام بمانید می توانید
در یکی از چند اقامتگاه بوم گردی روسـتا شـب را به صبح برسـانید.
اقامتـگاه هـا در واقـع خانـه هـای روسـتایی بـوده اسـت که حـاال زیر
نظـر سـازمان گردشـگری تغییر کاربری داده اسـت و علاوه بر فراهم
کـردن جـای خـواب برای گردشـگران عهده دار طبـخ غذاهای محلی
روسـتاییان هـم شـده اند .غذاهای اعیانی این روسـتا عبـارت از قرمه
گوسـفندی و چلو بوقلمون اسـت که برای هر پرس حدود  40تا 50
هـزار تومـان خـرج روی دسـتتان مـی گـذارد .اما غذاهای سـاده و بی
گوشـت خوشـمزه دیگری هم در این روسـتا طبخ می شـود  .اشـکنه
وکمـه جـوش دو غـذای سـاده محلـی اسـت که خـوردن یک کاسـه
از آن هـا تنهـا  8تـا  10هـزار تومـان هزینه دارد .سـوغات اصلی زوارم
خیارشـورهای خوشـمزه و تـرد اسـت ،اگـر از مـن مـی شـنوید حتما
یـک چنـد کیلویـی از آن هـا را با خود به خانه ببرید .در روسـتا سـتاد
اقامـت فرهنگیان دایر اسـت پس چنانچـه در اداره آموزش و پرورش
دسـتی داریـد ،مـی توانید با قیمت بسـیار نـازل یک شـب را در زوارم
سـپری کنید .از من می شـنوید برای رفتن به زوارم عجله کنید .این
منطقـه بـه دلیل ناشـناخته بودن همچنان جزو مناطق بکر شـناخته
می شـود .اما از آن جایی که از سـوی سـازمان گردشـگری به عنوان
یکی از مناطق گردشـگری شـناخته شـده اسـت متاسفانه کم کم بکر
بـودن خود را از دسـت خواهد داد.

تورهای مهشدی به زوارم یم روند

تورهـای مشـهدی برنامـه یک روزه را بـرای زوارم گـردی فراهم کرده
انـد .بیشـتر ایـن تورها صبـح زود از میدان اسـتقالل ،مشـهد حرکت
مـی کننـد و بـا گشـت و گـذاری در ایـن روسـتا و در نهایـت حـدود
سـاعت  23مسـافران شـان را بـه مبـدا برمـی گردانند.

