فروش ویزای رایگان عراق اب قیمت  20ات  150هزار تومان
کمیتـه مشـارکت هـای مردمـی سـتاد اربعین بـا حضـور نمایندگانی
از سـتاد بازسـازی عتبات عالیات ،شـهرداری تهران و وزارتخانه های
کشـور ،اطالعـات ،بهداشـت ،نیـرو ،نفت ،جهـاد کشـاورزی و گمرک،
سـازمان حـج و زیـارت ،بعثـه مقـام معظم رهبـری ،نیـروی انتظامی
و شـهرهای مـرزی در سـاختمان شـهرداری تهـران برگـزار شـد تـا
بـا بررسـی آسـیب هـای اربعین سـال گذشـته دربـاره ضـرورت های
اربعیـن  98کـه پیـش بینـی شـده بـه دنبـال رایـگان شـدن ویـزای
کشـور عـراق تا سـه میلیـون نفر از آن اسـتقبال کنند ،زمینه سـازی
هایـی صـورت گیرد .مسـائلی مانند مشـکل آب و بـرق در پایانه های
مـرزی ،سـرگردانی مسـافران بعـد از مراسـم اربعینو خدمات رسـانی
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موکـب هاایجـاد بـازار سـیاه بـرای بلیت هـای اتوبوس های برگشـت
و وجـود محدودیـت هـای ترخیـص در مـرز می توان اشـاره کـرد اما
جالـب تریـن چالش سـفر اربعین امسـال فـروش ویزای رایـگان عراق
در خوزسـتان اسـت! فرماندار قرارگاه اربعین خبر داده اسـت که دالل
هـا ویزایـی را کـه رایـگان اسـت بـه قیمـت  20تـا  150هـزار تومان
مـی فروشـند .وی اضافـه کرد :همیـن حاال نیروهای سـتادی ما برای
گرفتـن ویـزای رایـگان عـراق هر کـدام  70هـزار تومـان هزینه کرده
انـد .همچنیـن قرار اسـت وزرای کشـورهای ایران و عـراق تفاهم نامه
ای را امضـا کننـد کـه مـی تـوان اصلاح مدت اعتبـار ویـزای عراق و
میـزان اقامـت را بـا آن اصلاح کرد / .ایسـنا
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راهنمای سفر به غار دربند در استان سمنان

مشع آب شده
مانند
غاری
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تقریبـا بـرای مـا مشـهدی هـا وقتـی کـه عازم تهران می شـویم ،سـمنان عبارت اسـت از یک اسـتان بین راهی که هیـچ جاذبه یا جای تفریحی ندارد .بیشـتر ما حتی برای اسـتراحت تنها
سمیه محمدنیا حنایی
بـه چنـد سـاعت مانـدن در مجتمـع رفاهـی میامـی بسـنده مـی کنیم و به سـمنان که می رسـیم اصطالحـا گازش را می گیریم تا همـان  200و خـورده ای کیلومتر هم کـه به مقصدمان
روزنامهنگار
مانـده اسـت  ،زودتـر طـی شـود ،فـارغ از اینکـه چـه جاهـای بکـر تفریحی و گردشـگری را از دسـت داده ایـم .مقصد گردشـگری امروز ما یک مقصد کـم طرفدار اما پر هیجان اسـت
کـه اگـر بـی انصافـی نکنیـم بـه رفتنـش مـی ارزد .رشـته غـار نـوردی بـرای خیلی ها جاذبـه ندارد .البتـه این امر بیشـتر به خاطر ایجاد رعب و وحشـتی اسـت که افـراد در زمان غارنوردی احسـاس مـی کنند .البته
حـق هـم دارنـد پیـاده روی و حتـی گاهـی سـینه خیـز کـردن در داالنـی کـه در زیـر هزاران تن سـنگ و خاک وجـود دارد خیلی دل و جرئـت می خواهـد .از این که بگذریم امکانات رفاهی غارها بسـیار کم اسـت،
نـور کـه جـای خـود دارد ،گاهـی اکسـیژن کافـی هـم بـرای تنفـس وجـود نـدارد! و همه این عوامل دسـت به دسـت هـم داده اند که طرفـداران غارنوردی بسـیار کم امـا حرفه ای باشـند .اما واقعیت این اسـت که
غارهـا دارای جاذبـه هـای مثـال زدنـی بـرای گردشـگران هسـتند و یکـی از مهمترین ذخایر طبیعی و ملی هر کشـوری محسـوب می شـوند .غارها منابع بسـیار مهمی از تاریخچه سـرزمینی هسـتند کـه در آن قرار
گرفتـه انـد و چـه بسـا در دل آن هـا گنـج هـا و آثـار باسـتانی بـی نظیری وجود داشـته باشـد .در ایران غارهای معدودی وجود دارند که به همت شـهرداری ها و سـایر سـازمان های گردشـگری بـرای بازدید عموم
بهینـه سـازی شـده انـد .غـار دربنـد مهدیشـهر یکی از همین غارهاسـت که البته از شـهرت کمتری در کنـار غار علی صدر یـا قوری قلعه برخوردار اسـت.

وسایل و تجهیزات دربند نوردی

تقریبـا چنـد سـالی مـی شـود که مسـیر کوهنـوردی تا غـار و حتی
درون غـار بـرای بازدیـد کننـدگان بهینـه شـده اسـت کـه اعتـراض
هـای شـدید انجمـن غارنـوردان و حامیان محیط زیسـت غارها را در
پی داشـته اسـت .اما این بهینه سـازی در حدی نیسـت که شـما از
غارنـوردی دربنـد چیـزی شـبیه یک پیـاده روی در پارک و بوسـتان
را توقع داشـته باشـید .قسـمت هایی از غار به وسـیله پروژکتورهایی
روشـن شـده اسـت هر چند که گرمای آن ها باعث خشـک شـدن
هـوای شـرجی غـار و بـه دنبـال آن مرگ اکوسیسـتم غار می شـود،
اما باعث شـده اسـت که شـما را از به همراه داشـتن روشـنایی هایی
ماننـد هـد الیـت و چراغ قوه معاف کند .همچنین به واسـطه نورهای
مصنوعـی جلـوه زیبای سـنگ نهشـته ها (اسـتالگمیت) چنـد برابر
شـده اسـت .البتـه ای کاش اینـک کـه شـهرداری بـه بهـای نابودی
بخشـی از اکوسیسـتم غار در آن پروژکتور نصب کرده اسـت حداقل
سـلیقه ای دربـاره رنـگ های آن ها به خـرج می داد تا زیبایی بصری
بیشـتری را بـه بازدیدکننـدگان دربنـد هدیـه مـی کرد .کـف غار به
دلیـل رطوبـت تـا حد زیادی لیز اسـت .بنابراین در حیـن پیاده روی
شـش دانـگ حواسـتان را بـه سـنگ های آهکـی غار ندهیـد .همراه
خـود یـک بطـری آب ببرید .یکی از تجهیزات اصلـی برای غار نوردی
دسـتکش اسـت .از آنجایـی کـه پوسـت دسـت انسـان دارای نوعی
چربـی اسـت ،ایـن چربـی در تماس دسـت ها با سـنگ ها بـه آن ها
منتقل و باعث متوقف شـدن اسـتالگمیت زایی غار می شـود .نکته
ای که متاسـفانه کسـی آن را رعایت نمی کند و در بلند مدت باعث
از بیـن رفتـن ایـن ذخایر طبیعی می شـود.

مسیر
دسترسی
به غار

در غار چه یم بینید؟

اگـر در تابسـتان عـازم مهدیشـهر مـی شـوید شـاید کمـی هوای
گـرم سـمنان بـرای تـان آزار دهنـده باشـد .امـا بایـد خدمتتان
عـرض کنـم کـه هـوای غـار نسـبت بـه بیـرون حـدود  10تـا 15
درجـه سـانتی گـراد تفـاوت دارد و خنـک تر اسـت .پله نـوردی تا
ابتدای غار بسـیار آسـان اسـت .عرض مناسـب پله ها باعث شـده
اسـت کـه حتـی سـالمندان نیز به راحتـی این مسـیر را بپیمایند.
در ابتـدای ورود بـه غـار نسـیم فـرح بخشـی از انتهـای داالن بـه
شـما می وزد .دیواره های غار پوشـیده شـده اسـت از سـنگ های
آهکـی کـه در اصطلاح زمیـن شناسـی بـه آن ها سـنگ نهشـته
می گویند .و شـکلی شـبیه شـمع های ذوب شده دارند .بلندترین
ایـن سـنگ هـا حدود  14متـر ارتفاع دارد و با توجـه به نورپردازی
هـای اطرافـش جلـوه زیبایی به خود گرفته اسـت .غار شـبیه یک
گالبی اسـت و به گفته برخی کارشناسـان دارای توان منظر سـه
بعـدی اسـت .به این معنا که شـما در قسـمت های خاصـی از غار
مـی توانیـد نمایـی کامـل از غـار گالبی شـکل را ببینیـد .این غار
 114متـری بـه حوضچـه آب زالل و شـفافی ختـم می شـود .هر
چنـد کـه آب دریاچـه  12متـری بسـیار زالل اسـت امـا بـه دلیل
وجـود املاح آهکـی بـه هیچ عنوان قابل نوشـیدن نیسـت.

محل اقامت برای ابزدید از دربند

همانطـور کـه گفتیـم ایـن غـار در نزدیکی شهرسـتان مهدیشـهر
اسـت بنابرایـن یکـی از گزینـه هـای اقامـت ،شـب مانـی در ایـن
شهرسـتان اسـت که انـواع مختلفی از انتخـاب برای اقامتـگاه دارد.

بـرای اینکـه بـه دربنـد بروید الزم اسـت ابتـدا خود را به سـمنان برسـانید.
از سـمنان حـدود  20کیلومتـر بـه سـمت شـمال و به طـرف دامنه هـای البرز
حرکـت کنیـد تا به شهرسـتان مهدیشـهر یـا همان سنگسـر برسـید .از این
شهرسـتان وارد جـاده شـهمیرزاد شـوید .در ایـن جـاده بعـداز دو کیلومتـر
رانندگـی بـه تابلـوی قهـوه ای رنگـی بـا عنـوان غـار دربنـد مـی رسـید ،با
راهنمایـی تابلـو حـدود  10دقیقـه رانندگـی در جـاده خاکی انتظارتـان را می
کشـد تـا به شـمال کـوه دلهرد برسـید.
در انتهـای مسـیر خاکـی محلی برای پارک خودروها تعبیه شـده اسـت .شـما
مـی توانیـد بـا پرداخـت ورودی  1000تومـان بـرای هر خـودرو ،خیالتـان را از
بابـت جـای پارک راحـت کنید .از محل اسـتقرار خـودرو ها تا دهانـه غار یک
مسـیر شـیب دار  300متـری و چیزی حـدود  600پله در انتظارتان اسـت .البته
ناگفتـه نمانـد  ،قبـل از اینکـه پا در مسـیر غاربگذاریـد باید برای هـر کدام از
همراهانتـان  4هـزار تومان بابـت بازدید از غـار بپردازید.

در غار ستون های
بزرگاستالگتیت
و استالگمیت وجود
دارد که یکی از
ویژگی های جالب
و برجسته این غار
می باشد .در غار
می توان انواع ریز
و درشتی از سنگ
نهشته هایی به شکل
گل کلم و از جنس
آهک و خرده سنگ
هایی از جنس آهک
به صورت شکل
های مدور و منظم
مشاهده کرد.

نوع اقامت
هتل
اقامتگاه بوم گردی
ویال و سوئیت
اسکان شهرداری ها

اقامـت هتلـی در ایـن شهرسـتان در هتـل هـای چهـار سـتاره از
شـبی حـدود  221هزارتومـان تـا  304هـزار تومان بسـته به تعداد
نفـرات مهیاسـت .هزینـه اقامـت بوم گـردی هم که جدیـدا در بین
گردشـگران بسـیار طرفدار پیدا کرده اسـت نیز در مهدیشـهر و در
نزدیکـی دربنـد از  249هزارتومـان آغاز می شـود .ایـن ها در حالی
اسـت کـه درسـت در زیـر پـای کوه لهرد که غـار در آن واقع اسـت
هتـل و اقامتگاهـی نیـز وجود دارد که هزینه اقامـت در آن جا نیز از
 221هـزار تومـان تا  432هزار تومان بسـته به تعدادتان در نوسـان
اسـت .البتـه امـکان اقامـت در ویلا بـا پرداخـت  500هـزار تومان
نیـز وجـود دارد .در اطـراف کـوه آالچیـق ها و سـکوهایی از سـوی
شـهرداری تعبیه شـده اسـت که امکان اسـتراحت چند سـاعته ای
را بـرای شـما فراهـم مـی کنـد .از مـن می شـنوید به جـای اقامت
در مهدیشـهر بعـداز غارنـوردی بـه جـاده مهدیشـهر  -شـهمیرزاد
برگردیـد و چیـزی کمتـر از  10کیلومتر رانندگی کنید .شـهمیرزاد
یکـی از مناطـق بکـر و دیدنی اسـتان سـمنان اسـت که به واسـطه
نزدیکـی بـه دامنه هـای البرز دارای آب و هـوای مطبوع و خنک در
فصـول بهـار و تابسـتان اسـت .شـهمیرزاد با وجـود محیط طبیعی
و سرسـبز ،محصوربـودن در میـان کـوه و آب و هوای مناسـب برای
رشـد درختـان سردسـیری به ویـژه گردو مطلوب اسـت.

هزینـه های اقامت همیشـه یکی از سـنگین تریـن مخارج یک
سـفر را شـامل می شـود .برای همین بعضی از مسافران ترجیح
داده انـد کـه روشـی کـم هزینـه تـر و البتـه ماجراجویانـه تر را
بـرای اقامـت انتخـاب کننـد که عبـارت از همـان اقامت کمپی
در دامـان طبیعـت و گاهـی هـم در دامـان پـارک ها و بوسـتان
هـای شـهری اسـت .اولیـن گام بـرای یک اقامـت کمپی خرید
چادر مسـافرتی اسـت .ما در این نوشـتار سـعی می کنیم شـما
را بـا نکتـه اصلـی خرید چادر مسـافرتی آشـنا کنیم.
مقصد شـما کجاسـت؟ اولین دردسـری که خریداران در هنگام
خریـد چـادر مسـافرتی دچـار آن می شـوند نوعی سـردرگمی
اسـت ،چرا که چادرهای مسـافرتی انواع و اقسـام مختلفی دارند.
بیشـتر تنـوع چادرهـا بـه جنـس و شـکل آن ها بسـتگی دارد.
بدیهـی اسـت کـه هـر نـوع چادر بـرای مـکان خاصی مناسـب
اسـت مثلا چادرهـای فـوق سـبک بـرای نصـب در ارتفاعـات
مناسـب انـد در حالـی کـه چادرهای پالسـتیکی و برزنتی برای
مناطـق شـرجی و احتمـاال زمین های مرطـوب موثر می افتند.
تعـداد همراهانتـان را مشـخص کنیـد .پر واضح اسـت که چادر
انتخابی شـما باید گنجایش تمام کسـانی که با شـما همسـفر
هسـتند بـه علاوه وسـایل خاصی را کـه باید در چـادر بگذارید
داشـته باشد.
انـدازه چـادر مسـافرتی را در نظـر بگیریـد .یکی از دردسـرهای
مسـافرین کمپی جا دادن تمام وسـایل داخل خودروهای شـان
اسـت .اتفاقا یکی از جاگیرترین وسـیله ها چادر مسافرتی است.
بنابرایـن در هنـگام خریـد چادر مسـافرتی به دو سـایز متفاوت
روی بسـته بنـدی دقـت کنیـد .سـایزی کـه چـادر در حالت تا
شـده دارد و همچنیـن انـدازه اش در هنگامـی کـه باز شـده نیز
بسـیار مهم است.
جنـس چـادر را انتخـاب کنیـد .انتخـاب جنس چادر بیشـتر از
هـر چیـز به مکانـی که می خواهید بروید بسـتگی دارد .اما یک
نکتـه مهـم نیـز وجود دارد کـه در صورت عدم توجـه به آن می
توانـد تـا حـد زیـادی آرامـش روانـی تـان را به هم بزند .سـعی
کنیـد چـادری کـه می خرید دارای ضخامت مناسـبی باشـد تا
شـب هنـگام و بـه ویـژه زمانـی کـه در داخـل چـادر روشـنایی
وجـود دارد ،حریـم خصوصی تان حفظ شـود .اگـر عازم مناطق
پـر خطـری از نظـر وجود حشـرات و جانوران گزنده هسـتید از
انواعـی خریـداری کنیـد کـه دارای ضخامـت زیـاد و اصطالحـا
ضد نیش هسـتند.
بـه وزن چـادر توجـه کنیـد .گاهـی رسـیدن به مکان مناسـب
بـرای کمـپ نیازمنـد کیلومترها پیـاده روی و حتی کوهنوردی
اسـت و وزن زیاد چادر مسـافرتی می تواند حسـابی آزار دهنده
باشد.

انواع چادر های مسافریت

چـادر هـای چارچـوب دار؛ این نـوع چـادر دارای ارتفاع و فضای
داخلی مناسـبی اسـت و جنسـی محکم و مقاوم در برابر شرایط
بد جوی دارد .برای مصرف خانوادگی می باشـد و لوازم جانبی
آن به آسـانی نصب می شـود.
چـادر گـرده ماهـی؛ ایـن چادرهای مثلثی شـکل دارای سـایز و
انـدازه بزرگـی انـد کـه به وسـیله  2چـوب عمودی نگه داشـته
مـی شـوند .دارای سـقف پهنـی هسـتند کـه به واسـطه طنابی
کـه بـه زمیـن وصل می شـود در برابـر باد مقاومت خوبـی دارد.
چـادر گنبد،یکـی از پرفـروش تریـن های بازار چادر اسـت .این
اقبال به واسـطه وزن سـبک ،حمل و برپایی آسـان می باشـد.
جنس آن از پالسـتیک و تقریبا مقاوم اسـت.
چـادر ژئودزيـک؛ تنهـا تفـاوت این نوع چادر با نـوع قبلی در این
اسـت کـه در ایـن چـادر هـا سـقف به وسـیله طنابی بـه زمین
متصل می شـود.
چـادر تونلـي ،این نوع چادر مختص کوهنوردان اسـت .شـکل
و شـمایل چادر واقعا شـبیه تونلی اسـت که سـقفش با طناب
به زمین متصل شـده اسـت.

موزه فسیل در اپی کوه

تـازه وقتـی ازغـار نـوردی فـارغ شـدید همانجـا پـای کوه یـک موزه
کوچک فسـیل شناسـی انتظارتان را می کشـد با مسـئولی که خود
با عشـق و عالقه تمام فسـیل ها  ،سـنگواره ها ،اسـتخوان ها و دیگر
مـوارد را جمـع آوری کـرده و در ایـن مـوزه قـرار داده اسـت .مهندس
حسـن پاکزادیان که چندین تالیف در حوزه سـکه شناسـی و باسـتان
شناسـی دارد درسـت پـای کـوه در ایـن مـوزه منتظـر شماسـت تا با
شـور و عالقـه تاریـخ بشـر را از آغـاز شـکل گیـری کائنـات بـا کمک
تصاویـر و فسـیل هـای موجـود در این موزه تا جزئیات زندگی انسـان
هـای غـار نشـین و سـپس کشـف سـکه و دیگـر مـوارد غـار دربند را
برایتـان تشـر یـح کنـد لـذا شـاید بهتر باشـد قبـل از اینکه پـای در
مسـیر صعود به سـمت غار بگذارید اول از موزه فسـیل شناسـی که
در ابتدای مسـیرتان هم هسـت با پرداخت مبلغ ناچیز  5هزار تومان
بازدیـد کنیـد حداقـل بنده از توضیحاتی که آن ها شـنیدم بیشـتر از
کالس های زیسـت شناسـی دوران دبیرسـتان اطالعات کسب کردم.

سمنان
 250تا  260هزار

مهدیشهر

شهمیرزاد

خدمات

 221هزار تا  304هزار هتل سنتی  340هزار تومان صبحانه و رفت وآمد

نوع کاال

قیمت

چادر مسافرتی خانوداگی  6نفره ساده

 210هزار

چادر مسافرتی فنری  6نفره آکسفورد

 235هزار

چادر کینگ کمپ خانوادگی

 680هزار

چادر  8نفره اف آی تی مدل 1

 790هزار
یک میلیون
و  150هزار
یک میلیون
و  950هزار
دو میلیون
و  100هزار

چادر مسافرتی اتوماتیک  8نفره دو پوش fit

 249هزار با گنجایش  15نفر

 249هزار تومان

 290هزار تومان

صبحانه و رفت وآمد

چادر مسافرتی هالل احمر 3در 4

 500هزار

 500هزار

-

-

رایگان

رایگان

-

-

چادر مسافرتی ارت 3نفره اوت ول

