تهسیالت دانشجویی در مناطق سیل زده
ناصـر مطیعـی رئیـس صندوق رفـاه دانشـجویان وزارت علوم در گفت وگـو با خبرنگار
دانشـگاه خبرگزاری دانشـجو در خصوص پرداخت وام به دانشـجویان سـیل زده گفت:
هـر آنچـه کـه قبلا در هیئـت امنای صنـدوق مصوب شـده و مجوز هیئت امنـا دارد
اجرا خواهد شـد.
وی افـزود :دانشـجویان مناطـق سـیل زده بـرای دریافـت وام بایـد بـه معاونتهـای
دانشـجویی دانشـگاه مراجعـه کننـد و پس از اینکـه معاونتهای دانشـجویی نتایج را
جمـع بنـدی کردنـد بـه صنـدوق رفـاه ارائـه میدهند و براسـاس مجـوزی که هیئت
امنـا داده اسـت ایـن وامهـا بـه دانشـجویان پرداخت میشـود.
وی ادامه داد :به هر دانشجو در قالب وامهای مصوب مبلغی پرداخت خواهد شد.
رئیـس صنـدوق رفـاه اضافـه کـرد :بایـد گـزارش دانشـگاهها بـه صنـدوق رفاه ارسـال
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شـود و پـس از ارزیابـی تعـداد دانشـجویان در چارچـوب مصوبـه کمکهـای الزم را
خواهیم داشـت.
وی در خصـوص اختصـاص ایـن وام بـه مناطقی مانند سیسـتان گفـت :هر منطقهای
که براسـاس گزارش سـتاد بحران منطقه سـیل زده اسـت این وام به دانشـجویان تعلق
خواهـد گرفـت و مشـمول کمکهای صندوق رفاه خواهند شـد.
مطیعـی یـادآور شـد :بایـد کمکهـای الزم بـه لحاظ رفاهی بـه جامعه دانشـجویی از
طریـق صنـدوق رفاه پرداخت شـود .مبنای کمکهای ما نیز گزارش دانشـگاه هاسـت
کـه براسـاس مسـتنداتی کـه ارایه میدهنـد مبالغی بـه آنها پرداخت میشـود.
امـا مطیعـی دربـاره مبلـغ وام ها هیچ اظهار نظری نکرده اسـت و مبلغ وام دانشـجویی
در هالـه ای از ابهـام قرار دارد.
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گردشگری

راهنمای
خرید

ابتویم برای
راه رفنت!

راهمنای سفر به تفرجگاه شاهان قاجار
چشمه علی ،سفره آبی که انگار تمامی ندارد

مسـیر رسـیدن به شـمال ایران و سـواحل دریای خرز برای بسـیاری از ما خراسـانی ها از سـمت بجنورد و جنگل گلسـتان می گذرد .البته اگر هم منصف باشـیم باید به خودمان حق
سمیه محمدنیا حنایی
بدهیـم .چـرا کـه تنهـا بـا  5تـا  6سـاعت رانندگـی جـاده تمامـا بیابانی و دشـت های خشـک جایـش را به منظره های سرسـبز و جنگلی مـی دهد .البته انتخاب این مسـیر برای کسـانی
روزنامهنگار
که سـواحل شـرقی خزر مانند سـاری و بابلسـر را برای شـمال گردی برگزیده اند نیز بی تاثیر نیسـت .مقصد گردشـگری امروز ما از یک خرق عادت در مسـیر همیشـگی به شـمال
سرچشـمه مـی گیـرد .چنانچـه شـما در ایـن فصـل گـرم ،هوای خنکای شـمالی به سـرتان زده ،بهتر اسـت برای رفتن به خطه شـمالی ایران از مسـیر مشهد-شـاهرود -دامغان-سـاری انتخاب مسـیر کنیـد .فارغ از
ایـن کـه در شـاهرود چـه عجایـب طبیعـی در انتطارتـان اسـت ،جـاده دامغـان به سـاری بـرای خود دنیایی اسـت که به رفتنش حتـی برای چندین بـار می ارزد .چشـمه علی ،مسـجد تاریخانه ،تپه حصـار از دیدنی
هـای ایـن شـهر اسـت کـه بیشـتر آن هـا در راه رسـیدن بـه سـاری جاخـوش کـرده انـد .باداب سـورت که قبلا آن جـا را هم برای تـان شـرح داده بودیم نیز در همیـن مسـیر و در  70کیلومتری چشـمه علی قرار
دارد .بـرای آن کـه بیشـتر بـا ایـن منطقـه گردشـگری آشـنا شـوید و از چنـد و چون هزینه های سـفر بـه آنجا با خبر شـوید با ما همراه باشـید.

چمشه عیل تفرجگاه اتبستاینِ قاجاری

مجموعـه چشـمه علـی در واقـع عمارتـی در داخـل یـک منطقـه
محصور شـده اسـت که در دوران صفویه سـاخته شـده اسـت .این
مـکان در زمـان قاجاریـه به ویژه زمان فتحعلی شـاه تغییر کاربری
داده و صرفـا بـرای خوشـگذرانی تابسـتانی شـاه و شـاهزاده هـای
قاجاری مرمت شـده اسـت.بنای چشـمه علی مشتمل از دو عمارت
اسـت .کـه یکـی از آن ها در میانه اسـتخر بزرگی قـرار دارد به گونه
ای کـه از هـر دو طـرف به آب اسـتخر مشـرف اسـت .کارشناسـان
علـت ایـن نـوع معمـاری را آسـایش از نورخورشـید مـی دانند .در
انتهـای اسـتخر دوم و مشـرف بـه آن ،بنای دیگری نیـز وجود دارد
کـه پایـه هایش برروی خاک اسـتوار شـده اسـت و قـراول خانه نام
دارد .متاسـفانه امـکان بازدیـد از داخل سـازه ها وجود ندارد .سـازه
داخل آب که به گونه ای سـاخته شـده اسـت که برای دسترسـی
بـه آن بایـد دل بـه آب سـرد اسـتخر بزنید و در سـازه قـراول خانه
هـم بـه درهـای بسـته خواهید خـورد .در ضلـع غربی قـروال خانه
در کوچکـی وجـود دارد کـه بـه بـاغ سرسـبزی می رسـد .البته در
بـاغ و در پشـت ایـن عمارت هـم اکنون عملیات بهسـازی و مرمت
بنـا بـه کنـدی در حال انجام اسـت.
سرچشـمه در ابتـدای محوطـه قـرار دارد و بـرای اینکـه بـه آنجا
برسـید الزم اسـت چند پله به پایین بروید .آب چشـمه در نهایت
زاللـی خـود اسـت بـه گونـه ای کـه بـه راحتـی سـنگ هـای کف
رودخانـه و مسـیر چشـمه دیـده مـی شـود .امکان رفتن بـه داخل
دانالی که آب از آن می جوشـد به واسـطه حصار فلزی نیسـت اما
ریشـه هـای درخـت چنـار در نزدیکـی سرچشـمه دیده می شـود
کـه گویـا محلی ها نسـبت بـه آن اعتقاد ویژه ای دارنـد و نخ و تکه

مسیر
دسترسی

پارچه هایی به آن ها بسـته اندآب چشـمه خوردنی اسـت و طعم
شـیرینی دارد ولـی بـه شـدت سـرد اسـت و ایـن دمـای کمش را
حتی بعد از جاری شـدن در اسـتخر ها و بعد در مسـیر جوبیارش
حفـظ مـی کنـد .یکـی دیگـر از زیبایی هـای این محوطـه درخت
کهـن چنـاری اسـت کـه قطـر آن بـه  5متـر می رسـد و همچنان
زنده و سـر سـبز بر سـر گردشـگران سـایه می گسـتراند.

اقامت

چشـمه علـی مـی تواند به عنـوان یکی از مقاصد بیـن راهی جذاب
بـرای کسـانی کـه ناچارنـد شـب را در بیـن راه بخوابنـد باشـد .بـا
توجـه بـه قیمـت مناسـب انـواع اقامـت گاه هـای منطقه نیـز این
انتخـاب بسـیار بهتـر خواهـد بـود .پس چنانچـه عـازم مقاصد دور
گردشـگری از مشـهد هسـتید ،مـی توانیـد بـر روی شـب مانی در
چشـمه علـی حسـاب بـاز کنید .اولیـن و بی هزینه تریـن انتخاب
اقامتـی شـما در چشـمه علی بـه برپایی چادر در ایـن مکان برمی
گـردد .مجـوز چـادر زدن در ایـن منطقـه وجـود دارد و بـا توجه به
ایـن کـه دارای نیـروی انتظامات و سـرویس های بهداشـتی اسـت
شـب مانـی راحتـی را تجربـه خواهیـد کـرد .تنهـا نکتـه به خنک
بـودن هـوا در منطقـه بـه خصـوص در شـب هـا بازمـی گـردد که
در فصـل گـرم ،ایـن خنکـی می چسـبد اما بایـد تدابیـر الزم برای
کـودکان همراه را داشـته باشـید .چنانچه چادر خـود را در آالچیق
هـا برپـا کنیـد باید برای یک شـب حدود  15هزار تومـان بپردازید
وگرنـه بـرای کمپ کـردن در فضای بیـرون از محوطه اصلی نیازی
بـه پرداخـت پـول ندارید .اقامت نـوع دوم اقامـت در کانکس هایی
اسـت کـه توسـط بخـش خصوصـی و بـه صـورت حضـوری کرایه

بـرای اینکـه بـه ایـن شـگفتانه کوهسـتانی برسـید کافی اسـت خودتـان را به
دامغان برسـانید .مسـیر کمی کسـل کننده مشهد -سبزوار -شـاهرود تقریبا امن
تریـن مسـیری اسـت که مـی تواند شـما را بعـد از طـی 554کیلومتر بـه دامغان
برسـاند .آب و هـوا در دامغـان کمـی از مشـهد خنـک تـر اسـت اما اگر بـه دنبال
خنکـی و مطبوعـی می گردیـد باید حدود  30کیلومتر دیگر به سـمت سـاری و از
جـاده شـمال غربـی رانندگی کنید تا به چشـمه علی برسـید .حـدود  10کیلومتر
مانـده به چشـمه علی و در سـمت راسـت جـاده وسـعت آبی رنگی به چشـم می
خورد که بیشـتر مسـافران راه نابلد را به اشـتباه می اندازد .آن وسـعت آبی رنگ
در واقـع سـدی اسـت کـه از همیـن آب های چشـمه علی پر آب شـده اسـت .با
آنکـه در کنار سـد نیـز تفرج گاه های مناسـبی برای گردشـگران مهیا کـرده اند
امـا یـک چیـز خیلـی مهـم کـم دارد و آن هم عـدم امـکان بازدید از سرچشـمه
اصلـی و نوشـیدن آب گوارای آن اسـت .پس پـای تـان را روی گاز بگذارید و ادامه
دهیـد ،تا به سرچشـمه اصلی برسـید .یکی دیگـر از زیبایی های مسـیر کوه های
فیـروزه ای و سـبز رنگـی اسـت که در این فصل با زرد شـدن سـبزه هـای خودرو
جلـوه بسـیار زیبایی بـه محیط داده اسـت .کوه هایـی که در رنگانگـی چیزی کم
از آغالرداغـی های زنجـان ندارد.

متاسفانه با گرم
شدن هوا و البته
بارش های مناسب
نوروزی شرایط برای
باروری آفت ها در
منطقه مهیا شده
است و درختان
منطقه دچار آفت
مگس شده اند.
البته مگس ها جز
بی آزارترین و در
عین حال اعصاب
خوردکن ترین
حشراتهستند.
اگر با حضور مگس
خیلی زود از کوره
در می روید حتما
پشه بند باخود ببرید

داده مـی شـود .امکانـات داخل کانکس به نسـبت مبلـغ کرایه اش
منصفانه اسـت و بهداشـت نسـبی رو بـه پاییـن دارد .هزینه اقامت
در کانکـس هـا که در واقع یک سـوئیت بدون سـرویس بهداشـتی
اسـت شـبی  70هـزار تومـان مـی باشـد .البتـه در شـب هـای پـر
مسـافر ممکـن اسـت ایـن قیمـت بـه شـبی  90هـزار تومـان هم
برسـد .سـومین انتخاب اقامتی در چشـمه علی به اسـکان در کلبه
هـای چوبـی در نزدیکـی محوطه اصلی برمی گـردد .امکانات کلبه
هـای چوبـی تقریبـا همانند کانکس هاسـت با این تفـاوت در کلبه
هـا دیگـر خبری از اسـپیلت نیسـت .اما هزینه کرایـه آن برای یک
شـب  35هـزار تومـان اسـت کـه این هـم در روزهای تعطیـل و در
آخـر هفتـه ها ممکن اسـت به  40تـا  45هزار تومـان افزایش پیدا
کنـد .گفتنـی اسـت از آن جایـی کـه محوطه بیرونی چشـمه علی
بـه بخـش خصوصـی واگـذار شـده اسـت امکانـات مناسـبی برای
گردشـگران به وجود آورده اند .از جمله می توان به سـوپرمارکتی
اشـاره کـرد کـه تقریبـا همـه چیز دارد و بیسـت و چهار سـاعته به
ارائـه خدمات می پـردازد.
نکته
متاسـفانه بـا گـرم شـدن هـوا و البته بـارش های مناسـب نوروزی
شـرایط بـرای بـاروری آفـت هـا در منطقـه مهیـا شـده اسـت و
درختـان منطقـه دچـار آفـت مگس شـده انـد .البته مگـس ها جز
بـی آزارتریـن و در عیـن حـال اعصـاب خوردکـن تریـن حشـرات
هسـتند .اگـر بـا حضـور مگـس خیلـی زود از کـوره در مـی رویـد
حتمـا پشـه بنـد باخـود ببرید.

امکاانت رفاهی

اسـتفاده از باتـوم و یـا عصای کوهنـوردی و پیاده روی ،یکی دیگر
از ملزومات گردشـگری طبیعت محور اسـت که کمک زیادی به
گردشـگران می کند .این در حالی اسـت که شـاید آن هایی که
از اینوسـیله اسـتفاده نمی کنند خرید و به همراه داشـتن آن را
غیـر ضـرور تلقی می کنند .اما واقعیت این اسـت که این وسـیله
بـه ظاهـر لوکـس همراه خوبی برای گام های شماسـت از کاهش
فشـارهای وارده به مچ دسـت و پا بگیرید تا سـهولت حرکت در
زمیـن هـای برفی و حتی وسـیله ای بـرای تخمین عمق آب و یا
بـرف همـه و همه با وجود باتوم قابل دسـتیابی اسـت.
امـا باتـوم هـا بـه همان اندازه که سـاده اند ،جزئیـات و پیچیدگی
هایـی بـرای خریـد دارنـد .کـه مـا بـه صـورت مختصر آن هـا را
شـرح خواهیم داد.
جنـس بدنـه یکـی از مولفـه هـای مهـم در انتخـاب باتوم اسـت.
بهتریـن نـوع باتوم هـای کوهنوردی از جنس آلومینیوم هسـتند
چـرا کـه دارای وزن کـم و اسـتحکام مناسـبی اند .اسـتاندارترین
نـوع ایـن عصاهـا از جنـس آلومینیوم  6063می باشـد.
قابلیت تغییر سـایز سـعی کنید از عصاهایی خریداری کنید که
امـکان تغییـر سـایز داشـته باشـند تا بتوانـد به صـورت موثر در
کاهـش مصـرف انـرژی بدنتـان کارگـر افتد .تغییر سـایز عصاها
بـه صـورت ضامنـی و پیچشـی اسـت .اغلـب کوهنـوردان نـوع
پیچشـی آن را بـه ضامنـی اش ترجیـح مـی دهند.
قابلیـت آنتـی شـوک ،البتـه این قابلیـت تنها در سراشـیبی ها و
زمیـن هـای نـرم مناسـب اسـت و به این گونه عمـل می کند که
فشار حاصله از گام برداشتن را از مچ پا برمی دارد و تعادل نسبی
مناسـبی را فرد می دهد .البته گفتنی اسـت فشـار برداشـته شده
از مـچ پـا بـه دسـت هـا سـرایت مـی کند کـه همین امـر باعث
نارضایتی برخی از اسـتفاده کنندگان شـده اسـت.
دسـته عصـا دسـته عصا بایـد حتما مطابق آناتومی دسـت شـما
طراحی شـده باشـد تا اسـتفاده های طوالنی مدت دسـتان شـما
را خسـته نکند.دومیـن مـورد دربـاره دسـته به جنـس آن برمی
گـردد کـه بایـد دارای جنسـی باشـد که هنگام تعریق دسـتان از
دسـت گردشگر سـر نخورد.
ُگل عصـا در واقـع بخـش انتهایـی عصا اسـت کـه راهپیمایی در
انـواع مسـیرها را سـاده مـی کنـد .مثلا گل بـرف در واقع قطعه
ای در انتهـای عصـا اسـت کـه از فرورفتن نوک عصـا در برف و یا
در زمیـن هـای شـنی و ماسـه ای جلوگیـری می کنـد .و گل یخ
نیـز قطعـه ایسـت کـه عصـا را در میـان شـکاف های زیر سـنگ
هـا و یـا یـخ هاگیر مـی دهد و از لیز خوردن گردشـگر جلوگیری
مـی کند.
ُسـخمه قسـمت نوک تیـز انتهایی عصـای کوهنوردی اسـت که
کارایـی چـون گل عصـا دارد .بـا ایـن تفاوت که می توان سـخمه
را با درپوشـی کامال پوشـاند و در مسـیرهای سـاده اسـتفاده کرد.
نکتـه پایانـی این اسـت در هنـگام خرید حتما یک جفـت از این
باتـوم هـا تهیـه کنید تـا تمام مزیت هایـی که در ابتـدا گفتیم را
برای تـان به ارمغـان بیاورد.

جدول قیمت های ابتوم کوهنوردی

دوری ایـن منطقـه از دامغـان شـاید بـرای بعضـی ها کمـی نگران
کننـده باشـد  .امـا بایـد گفـت کـه در اینجـا امکانـات مناسـبی از
جمله رسـتوران ،سوپر مارکت ،سـرویس بهداشتی ،شهربازی برای
کـودکان ،کتـاب فروشـی و محل پارک برای خودروها تعبیه شـده
اسـت .قیمت غذاهای رسـتوران های اطراف محوطه براسـاس نرخ
مصـوب رسـتوران داران و مناسـب مـی باشـد .مثالسـه پرس چلو
جوجـه کبـاب حـدود  70هـزار تومـان در مـی آیـد .در نزدیکـی
محوطـه یکـی از معـروف ترین بسـتنی فروشـی هـای دامغان نیز
شعبه دارد.

یک پیشهناد ویژه

محوطـه چشـمه علـی بـا توجـه بـه امکاناتی کـه ذکـر کردیم می
توانـد بـه عنـوان یـک اقامتـگاه بیـن راهـی مناسـب بـا چاشـنی
گردشـگری برای شـمایی که عازم شـمال هسـتید باشـد .چنانچه
تنها  70کیلومتر دیگر این مسـیر کوهسـتانی و زیبا را ادامه دهید
بـه یکـی دیگـر از بـی نظیرتریـن جاذبـه هـای طبیعـی ایـران می
رسـید کـه بـاداب سـورت نـام دارد .باداب سـورت در واقع چشـمه
های پلکانی و رنگارنگی هسـتند که دل از گردشـگران می ربایند.
پـس اگـر قصـد سـفر به سـواحل خـزر را داریـد همین ایـن دفعه
را تغییـر مسـیر دهیـد و جاذبـه های جدیـدی از ایـران را ببینید.

نوع کاال

( به تومان)

قیمت

عصای کوهنوردی مدل FX-8336

 49هزار

عصای کوهنوردی کمپسور دسته دار
عصای کوهنوردی اکسپوننت مدل

 70هزار

ABD-8009

عصای کوهنوردی اکسپوننت مدل 7001
عصای کوهنوردی Master scott

عصای کوهنوردی بلک دیاموند دو عددی

 145هزار
 200هزار
 785هزار
یک میلیون و
 450هزار

