قطار گردشگری روی ریلهای ایران
قطار گردشـگری پدیده نوظهوری در صنعت راه آهن ایران اسـت
کـه بـا توجه بـه زماناندک راهانـدازی موفقیتهای چشـمگیری را
به دسـت آورده اسـت .در این شـیوه جدید گردشگری،گردشـگران
و مسـافران سـوار قطار میشـوند و قطار آنها را به مناطق جذاب
یـا نزدیکـی آنهـا تـا جایـی کـه ریلهـا اجـازه میدهنـد ،میبرد.
مسـافران در محلهـای مشـخص شـده از قطـار پیـاده میشـوند و
بـه گشـت و گـذار در منطقـه میپردازنـد .قطـار نیـز بـرای خالـی
کـردن ریـل بـه ایسـتگاه برمـی گـردد و در زمـان مقرر برای سـوار
کـردن مجـدد مسـافران بـه ایسـتگاه میآیـد .قطار گردشـگری تا
بـه حـال برای مسـیر تهـران -شـیرگاه و اراک -لرسـتان راهاندازی
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شـده اسـت .امـا اعلام شـده کـه در مسـیر  1400کیلومتری ریل
سراسـری ایران نیز دارای فرصتهای مناسـب گردشـگری اسـت.
جالـب اسـت بدانید این شـیوه گردشـگری برای مـردم منطقههای
اطـراف ریـل نیـز کسـب و کاری بـه راهانداختـه بـه طـوری که در
ایسـتگاههای گردشـگری شـاهد پرپایـی انـواع بازارچههـای محلی
بـرای فـروش محصـوالت محلـی و صنایع دسـتی هسـتیم .گفتنی
اسـت بلیتهـای ایـن قطارهـا بـه صـورت چارتـری بـه فـروش
میرسـد و نـوع واگنهـای قطـار از نـوع اتوبوسـی اسـت .قطـار
گردشـگری در نـوروز امسـال بـرای مسـیرهای تهـران -منجیـل-
رشـت نیز راهاندازی شـده اسـت.

راهنمای گردشگری سد لفور

طبیعتگردی
در دل جنگلهای سواد کوه

سوادکوه

سـوادکوه از آن جاهایـی اسـت کـه همیـن که نامش به میـان میآید،
آدم بـه یـاد دره هـا ،ارتفاعـات سـبزپوش ،رودهـای خروشـان و گلـه
اسـبها میافتـد .در ایـن بخـش ،کـه بعضـی از روسـتاهایش حتی تا
پـای رشـته کـوه البرز هم کشـیده شـدهاند ،بـا وجود حضور انسـانها
همچنـان طبیعـت بکـر جنگلـی حفظ شـده اسـت .آنچـه در نواحی
سـواد کوه شـمالی انتظارتان را میکشـد آب و هوایی پاک و طبیعت
زنـده و بکـر منطقـه اسـت .اینها در کنار روسـتاهای زیبـا و کلبههای
چوبـی جنگلـی دقیقـا همـان چیزی اسـت که یک گردشـگر از سـفر
خـودش توقـع دارد .در بخـش سـواد کـوه چندین روسـتا و دهسـتان
وجـود دارد کـه هـر کدام برای خـودش زیباییهای بـی بدیلی داردکه
میتوانـد بـه تنهایـی یـک مقصـد گردشـگری باشـد .از ایـن میـان
میتـوان بـه جمشـید آباد ،سـیمت ،فلـورد ،ممشـی ،کارمزد ،اسـاس،
امـام کال ،قاضـی کال ،نفـت چال ،پاشـاکال و همچنین دهسـتان لفور
اشـاره کرد .اما یکی از پرطرفدارترین مناطق سـواد کوه ،شـهر شـیرگاه
اسـت .آنچه این شـهر را نسـبت به بقیه جاهای سـوادکوه برتری داده
وجـود پلهـای فراوانـی اسـت که روی رودخانه سـاخته شـده اسـت.
تـا جایـی کـه بـه آن شـهر پلهـا نیـز میگوینـد .جالب اسـت بدانید
بعضـی از ایـن پلهـا دارای قدمت تاریخی هسـتند .یافتـن اقامتگاه در
شـیرگاه و روسـتاهای اطراف آن نیز به نسـبت سایر روستاهای منطقه
بسـیار آسـانتر و البتـه گرانتـر هـم اسـت .اقامتگاههـای بـوم گردی
کـه حـاال حسـابی هـم گل کردهانـد در ایـن منطقـه بـه وفـور یافـت
میشـود .هزینـه اقامـت در اقامتـگاه بوم گـردی از شـبی  180تا 200
هـزار تومـان بـرای تـان آب میخـورد ایـن در حالی اسـت کـه هزینه
اقامـت در خانـه باغها حدود  600هزار تومان اسـت .البته ناگفته نماند
که تعداد ظرفیت خانه باغها زیاد اسـت و اگر شـما گروهی مسـافرت
کنیـد با سـر شـکن کردن هزینه کرایـه میان افراد همـراه خیلی برای
تـان گـران در نمیآید.

سد لفور

سـد لفـور در بـاال دسـت رودخانـه بابلکنـار احـداث شـده اسـت .این
سـد از جملـه سـدهای جـوان ایـران اسـت چرا کـه تاریخ احـداث آن
سـال  1374اسـت .این سـد سـنگ ریزهای با هسـته رسـی در منطقه
دئوتـک( محـل تالقـی دو آب ) و درسـت مکانـی کـه رودخانههـای
آذررود ،اسـکلیم و کارسـنگ بـه هـم میپیونـدد ،احداث شـده اسـت.
جـدا از اینکـه تـا چه میزان توانسـته اسـت زندگی مردم منطقـه را از
نظر تامین آب آشـامیدنی ،آب مصرفی کشـاورزی و برق سـر و سامان
ببخشـد ،خـود سـد و دریاچه مصنوعـی اش هم تبدیل بـه یک جاذبه
گردشـگری شـده اسـت .آنچـه در سـد لفـور انتظارتـان را میکشـد،
منظـرهای بـی نظیـر از یـک دریاچه نیلی رنگ در دل دشـتی زمردین

اسـت کـه درسـت در زیر پـای کوههای البزر دامن گسـترانیده اسـت.
چـه در کنـار دریاچـه بمانیـد و چه دل به کوهسـتان جنگلی مشـرف
بـه دریاچـه بزنید ،مطمئن باشـید کـه خاطره لذت بخشـی از اینجا با
خـود خواهیـد بـرد .اگر خوش شـانس باشـید و صد البته از آن دسـت
گردشـگران پـر سـر وصدا نباشـید کـه در دامـن طبیعت کارنـاول راه
میاندازنـد ،شـاید بتوانیـد شـاهد گلـه اسـبهای وحشـی در نزدیکی
دریاچـه باشـید .تاخـت و تـاز اسـبها در دشـتهای سـر سـبز و گاه
مـه آلـود لفـور و هوایـی که بهتر اسـت بگویم اکسـیژن خالص اسـت،
میتوانـد بـرای مدتهـا انـرژی مثبـت در بـدن تان ذخیـره کند.

مسیر دسرتیس به لفور

سـد لفـور کـه بـا عنوانهایـی چـون سـد پاشـاکال ،سـد البـرز و سـد
آیـت ا ...صالحـی مازندرانی نیز شـناخته میشـود در بخش سـوادکوه
شـمالی ،شهرسـتان شیرگاه و دهسـتان لفور واقع است .دهستان لفور
شـامل  29روسـتا و آبـادی اسـت کـه بیشـتر آنهـا در دامنههای کوه
البـرز و ارتفاعاتـش جـا خـوش کردهانـد .پلیـکا ،نفت چال ،سـیاهکال،
پاپـک ،تاشـیه ،سـوته ،تپـه سـر و لفـور از روسـتاهای بـاال نشـین این
منطقـه اسـت .اسـکان در ایـن روسـتاها بـا وجـود اقامتگاههـای بـوم
گـردی ،مجتمعهـای اقامتـی و کلبههای چوبی بسـیار آسـان و متنوع
اسـت .اما اگر دوسـت دارید در مرتفعترین روسـتای سـواد کوه اقامت
کنیـد بایـد رفتـن به روسـتای بورخانـی را در برنامه تـان بگنجانید.
بـرای رفتـن به سـد لفـور چندین مسـیر وجـود دارد .یکـی از آنها از
شـیرگاه میگذرد .از شـیرگاه وارد جاده شـیرگاه-بابلکنار شوید تا ابتدا
بـه روسـتای کیـج و سـپس بـه خیـل و اسلام آباد برسـید .بعـد از رد
کـردن اسلام آبـاد بایـد تابلوهـای راهنمـای سـد البـرز را یکـی یکی
دنبـال کنیـد تا به سـد برسـید .تنها مشـکل این جاده احتمـال وجود
ترافیـک سـنگین در جـاده بـی راه گریـز اسـت .امـا راه دوم از جـاده
هـزار میگـذرد .بعـد از رد کـردن آمـل و بابـل باید مسـیر جـاده گنج
افـروز را در پیـش بگیریـد .ایـن جـاده در دل کوهسـتانهای جنگلـی
کشـیده شـده اسـت و تـا حد زیـادی رانندگـی در آن نیازمند احتیاط
و مهـارت اسـت .جـاده رویایـی را بپیماییـد تا به روسـتای شـیردارکال
برسـید .در ایـن منطقـه شـاید دو دل شـوید کـه بروید یـا بمانید .چرا
که طبیعت شـیردارکال محسـور کننده اسـت .در جنگلهای اطراف
شـاخههای درختـان ماننـد کالف درهم پیچیده ای ،خورشـید را برای
دیـدن یـک وجـب از خاک جنگل حسـرت بـه دل گذاشـتهاند .اما اگر
از مـن میشـنوید همچنـان بـه راه خـود ادامه دهید .شـیردارکال تنها
مقدمـهای بـر زیبایی اسـت که در انتظارتان اسـت .بعد از شـیردار کال
باید به سـمت قرآن تاالر و سـپس عالم کال و شـارقلت حرکت کنید.
شـارقلت دارای امکانـات بهتـری برای اقامت زیر سـقف اسـت .اگر آب
و هـوای منطقـه سـر یـاری بـا شـما نداشـت و بارانـی بـود ،میتوانید
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سمیه محمدنیا حنایی
روزنامهنگار

متاسـفانه بیشـتر ما که قصد سـفر به شمال
کشـور را داریـم ،بـرای روزهـای شـمال
گـردی مـان برنامـه خاصـی نداریـم .یـا
بگذاریـد بهتـر بگویم ،برنامه شـمال گردی
مـا تنهـا بـه سـاحل و دریـا ختـم میشـود.
هـر چنـد در ایـن میـان عـدهای هـم پیـدا
میشـوند کـه در سـاحل بـه خـرق عـادت
پرداختـه و حسـابی خـوش میگذراننـد.
خوشـبختانه در جـای جـای خـط سـاحلی
خـرز ،امکانـات تفریحـی خـوب و متنوعـی
از جـت اسـکی بگیریـد تـا شـاتل ،فلای
بـورد ،پاراسـل و حتـی قایقهـای موتـوری
وجـود دارد .امـا تنهـا یک مشـکل در برابر
تفریحـات هیجان آور سـاحلی قـرار دارد و
آن چیـزی جـز هزینههای باالی اسـتفاده از
این تفریحات نیسـت .تقریبا هزینه استفاده
دو تـا از ایـن وسـایل بـرای یـک خانـواده
چهـار نفـره حـدود  400هـزار تومـان در
میآیدکـه این مبلغ با توجـه به متنوع بودن
تفریحـات سـاحلی رقـم قابـل مالحظـهای
اسـت .اگـر بخواهیـم دور ایـن وسـایل هم
نرویـم مسـافرت شـمال خالصـه میشـود
بـه سـاحل نشـینی و درنهایـت آب تنی که
آن هـم وابسـته بـه آب و هـوا و وضعیـت
بـی حسـاب و کتـاب دریـا دارد و این یعنی
ممکـن اسـت شـما بـا صـرف هزینههـای
بـاال و هـدر دادن زمـان چیـزی از یـک
سـفر عایدتـان نشـود .بـه هـر حـال مقصد
گردشـگری امـروز ما جایـی در همین خطه
شـمالی کشـور اسـت .جای خلوت و زیبایی
که به رفتنش مـیارزد .دریاچهای مصنوعیِ
حاصـل از یـک سـد درسـت زیر پـای کوه
البـرز ،ضمـن آبادی بخشـی به چند روسـتا،
خالـق زیباترین تابلوی طبیعی شـده اسـت.
دریاچـه سـد لفـور و روسـتاهای بـی نظیـر
سـوادکوه مقصد گردشـگری امروز ماست.
اگـر میخواهیـد از کم وکیف مالی سـفر به
ایـن مناطق بکـر و طبیعی با خبر شـوید ،در
ادامـه بـا مـا همراه باشـید.

روی کرایـه خانههـای روسـتایی حسـاب بـاز کنیـد .یـک شـب کرایه
آنهـا حـدود  130تـا  150هـزار تومان خرج روی دسـتتان میگذارد.
چنانچـه هـوا خـوب بـود یادتـان باشـد که تمـام خریدهای تـان را از
شـهر انجـام دهیـد و با وسـایل الزم کمـپ در کنـار دریاچه که خیلی
هم شـبیه به دریاچه شورمسـت اسـت ،شـب را به صبح برسـانید .از
شـارقلت تـا رسـیدن بـه دریاچـه راهی نمانده اسـت .شـما در جادهای
میرانیـد کـه رودخانـه بابلکنـار راه نرفته شـما را بازمی گردد .سـاحل
رودخانه با وجود سـبزههای پر پشـتش برای پهن کردن بسـاط چای
و میـوه جـان میدهـد .امـا اگـر دنـدان سـر جگـر بگذاریـد و فقط 15
کیلومتر دیگر رانندگی کنید به دیواره سـد خواهید رسـید .در سـمت
راسـت جاده و مسـیری تقریبا با شـیب کمی زیاد در دل جنگل جاده
خاکـی وجـود دارد کـه شـما را به دریاچه سـد میبرد .پیمودن مسـیر
جنگلـی حـدود نیم سـاعت طول میکشـد.

برای لفور گردی کجا مبانیم؟

در دهسـتان لفـور ،تقریبـا میشـود گفـت تمـام روسـتاهایش دارای
اقامتـگاه بـوم گـردی هسـتند .روسـتاییها هـم بـا قیمتی پاییـن تر،
خانههـای شـان را بـه شـما کرایـه میدهنـد .همچنیـن در بعضـی از
جاهـای جنـگل نیـز کلبههـای چوبـی دو طبقـهای هم احداث شـده
اسـت کـه خاطـره خوبـی از شـب مانـی در دامن بکر طبیعـت را برای
تـان رقـم میزنـد .در ادامـه قیمتهـای انـواع اقامتگاههای سـواد کوه
را شـرح خواهـم داد تـا مظنه بیشـتر به دسـتتان بیایـد .درباره قیمت
کرایـه منـازل شـخصی در واقـع قیمت مصوبـی وجود نـدارد و آن چه
کـه در نهایـت شـما میپردازیـد تا حد زیادی بسـتگی به میـزان چانه
زنـی شـما و برندگـی تیـغ صاحبخانـه دارد .در روسـتاهای معـروف و
خاص مانند بورخانی ،لفور و شـارقلت ( به دلیل نزدیکی به سـد) یک
شـب کرایـه منـزل اهالی حـدود  150هزار تومان درمـی آید .در حالی
کـه در روسـتاهای دیگـر میتوانیـد بـه یافتن سـرپناه با قیمـت 100
هزارتومـان هـم امیدوار باشـید .هزینـه کرایه اقامتگاههـای بوم گردی
در قالـب کلبـه چیـزی حـدود  200هـزار تومـان اسـت و قیمت خانه
باغهـا بـا ظرفیـت زیـاد تا  600هـزار تومان هـم میرسـد .در نزدیکی
سـد لفـور مجتمـع اقامتـی وجـود دارد کـه از مهمانـان خـود در ازای
شـبی  250هزارتومـان پذیرایـی میکند .کلبههـای چوبی جنگلی که
حرفـش بـه میـان آمـد در لفور وجـود دارد و هزینه یک شـب مانی در
آنهـا بـا منظره فوق العـاده حدود  210هزارتومـان آب میخورد .قبل
از اقامـت کمپـی کـه کـم هزینهتریـن نـوع اقامت اسـت .ما بـرای تان
یـک پیشـنهاد جـذاب و مقـرون به صرفه دیگـری هم داریـم .در انبوه
درختـان اطـراف لفـور مرقـد دو امامزاده نیـز قرار دارد .شـما میتوانید
بـا پرداخـت مبلغ بسـیار کمی چیـزی در حدود  80تـا  90هزار تومان
در یکـی از اتاقهـای امامـزاده شـب را به صبح برسـانید.

کرایه منزل اهالی
حدود  150هزار
تومان درمی آید.
هزینهاقامتگاههای
بوم گردی در قالب
کلبه چیزی حدود
 200هزار تومان و
قیمت خانه باغها تا
 600هزار تومان هم
میرسد .در نزدیکی
سد لفور مجتمع
اقامتی از مهمانان
خود در ازای شبی
 250هزارتومان
پذیراییمیکند.
هزینه یک شب
اقامت در کلبههای
چوبی جنگلی حدود
 210هزارتومان آب
میخورد .اتاقهای
آسمان مرقد دو
امامزاده نزدیک لفور
حدود  80تا 90
هزار تومان است.

آیا لفور گردی در این رشایط امکان پذیر است؟

در ایـن روزهـا کـه هنوز سـیالب به طـور کلی از خانههـای هموطنان
بیـرون رانـده نشـده اسـت در برابـر هـر برنامـه سـفری یک سـوال قد
علم میکند .و آن این که آیا در این شـرایط بحرانی و هشـدار دهنده
رفتـن بـه مقصـد مدنظر امـکان پذیر هسـت یا خیر؟
شـهرهای شـمالی کشـور همیشـه مسـتعد بارندگی هسـتند .از آن
جایی که سـد لفور در منطقهای احداث شـده اسـت که سـه رودخانه
بـا هـم تالقـی میکننـد ،ممکن اسـت در زمان بارندگیهای شـدید،
ماننـد آنچـه در ابتـدای امسـال رخ داد ،بسـیار پـر آب شـود .با آنکه
در همیـن سـیل اخیـر هیـچ خبری حاکـی از طغیان رودهـای لفور،
بـه راه افتـادن سـیالب در منطقـه و یـا سـرریز سـد لفـور بـه میـان
نیامـده اسـت .ایـن در حالـی اسـت که در سـال گذشـته مدیـر بهره
بـرداری سـد ،سـید رضا موسـوی مجد ،ابـراز امیدواری کـرده بود که
سـد در نیمـه دوم فروردیـن مـاه سـرریز خواهـد کـرد .بـه هـر حال
اصلیتریـن توصیـه مـا ایـن اسـت که قبـل از رفتن به هـر منطقهای
حتمـا شـرایط جـوی مقصـد را بـرای چنـد روز متوالـی و همچنین
پیـش بینیهـای هواشناسـی اش را در نظـر بگیریـد .حتی میتوانید
بـرای کسـب اطمینـان بیشـتر بـا مجمتعهـای اقامتـی منطقـه که
دارای رزرو اینترنتـی هسـتند تمـاس بگیریـد و از کـم و کیـف آب و
هـوا بـا خبر شـوید .چنانچـه احتمال بارندگی شـدید در منطقه بود
بهتـر اسـت مقصدتـان را تغییـر دهیـد و یـا آنکه زمان رفتـن به لفور
را بـه تعویـق بیندازیـد .چـرا که بخـش زیادی از زیباییهـای لفور در
کنـار دریاچـه اش رقـم میخـورد و اگـر هـوا بارانی و زمیـن گل آلود
باشـد ایـن بـه معنی آن اسـت که شـما نیمـی از زیبایی منطقـه را از
دسـت خواهیـد داد .علاوه بر این ممکن اسـت در جادههای جنگلی
و کوهسـتانی منتهی به سـد البرز حسـابی به دردسـر بخورید و در
گِل بمانیـد .اگـر همـه شـرایط برای لفور گردی مناسـب بود دسـت
بجنبانیـد کـه بهتریـن زمـان گشـت و گـذار در سـوادکوه از اواسـط
فروردیـن مـاه تا خرداد اسـت.

سفر اب تورهای گردشگری

سـفر بـه منطقـه سـد البـرز در پکیجهـای گردشـی بعضـی از تورهـا
قـرار دارد .آنهـا برنامـه لفـور گـردی را بـا برنامههایی چـون اقامت در
روسـتای بورخانی ،بازدید از آبشـار گزو ،جنگل پیمایی در جنگلهای
منتهـی بـه شـیرگاه ترکیـب میکننـد و شـما را بـرای دو روز و نیـم
از زندگـی شـهری دور میسـازند .سـفر بـا تورهـای گردشـگری که از
مشـهد راهـی ایـن مناطق میشـوند برای هـر نفر حـدود  450هزار تا
 550هـزار تومـان در میآیـد .ایـن در حالی اسـت کـه این مبلغ برای
تورهـای تهرانـی بـا برنامـهای تقریبا مشـابه حـدود  400هـزار تومان
است.

