سفر قسطی در راه است!
سـفر قسـطی یکی از ابتکارات دولت و سـازمان میراث فرهنگی در
دهـه  80بـود کـه عملیاتـی نشـد .در این طرح ،بخـش های رفاهی
اداره هـا  ،سـازمان هـا و نهادهـای مختلـف مـی بایسـت مبلغـی را
بـه عنـوان هزینـه سـفر در کارت سـفر کارکنـان و کارمنـدان خود
واریزمـی کردنـد و کارکنـان نیـز بـا آن کارت هـا بـه رسـتوران ها،
هتلهـا و مراکـز طـرف قـرارداد بـا پـروژه سـفرکارت مـی رفتند و
از خدمـات آنهـا اسـتفاده مـی کردنـد .اما بـه تازگی ولـی تیموری
معـاون گردشـگری سـازمان میـراث فرهنگـی از اعلام طرحی در
راسـتای ارزان سـازی سـفر در گفـت و گویـی بـا یکـی از شـبکه
هـای رادیویـی خبـر داده اسـت و گفتـه کـه در ایـن طـرح با هدف

7

ایجاد رونق سـفر در مناطق کمتر توسـعه یافته داخل کشـور بین
 ۵تـا  ۵۰میلیـون تومـان اعتبـار درنظـر گرفته می شـود که بسـته
بـه شـرایط موجـود بـه هـر خانـوار داده خواهد شـد .او گفتـه که با
مشـورت بخـش خصوصـی و بـا همکاری بانـک ها و صدا و سـیما،
پکیـج هـای سـفر ارزان آماده شـده کـه پیش پرداختی برای سـفر
اسـت و بقیـه هزینـه هـا نیـز در قالـب اقسـاط پرداخت می شـود.
مبلـغ ایـن تسـهیالت  20میلیـون تومـان اسـت کـه بـا کارمزد 4
درصـد فعلا بـه کارمنـدان دولتـی اعطـا مـی شـود .گفتنی اسـت
اعطـای ایـن وام نیـاز به سـپرده گـذاری ندارد و مبلـغ وام در کارت
سـفر متقاضـی واریز می شـود.
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گردشگری

راهنمای
خرید

چای اتن همیشه برقرار !

راهنمای سفر به بلندی های سرعین

آلوارس ،تجربه زمستان در اتبستان
احتمـاال همیـن االن کـه سـومین قطعـه یـخ را در لیـوان تـان مـی اندازیـد ،تـا آبـی کـه می نوشـید از این که هسـت خنک تر باشـد در دلتان ،هوای زمسـتان و شـب های خنـک پاییز را
سمیه محمدنیا حنایی
کـرده ایـد .دلتـان بـرای پتویـی کـه عصـر هـا روی پایتـان مـی انداختیـد و با لذت چـای گرم رو به داغ عصرانه تان را نوش جان می کردید ،تنگ شـده اسـت ...داسـتان انسـان همیشـه
روزنامهنگار
همیـن طـور اسـت تـا هـوا سـرد اسـت دلـش بـرای گرمـای تابسـتان و خنـکای هندوانـه و لـذت آب تنی تنـگ می شـود و همین که تابسـتان می آیـد باز دلش برای شـب هـای بلند و
سـرد زمسـتانی می تپد.اما علم آدم با این همه پیشـرفت هنوز نتوانسـته اسـت ماشـین زمان بسـازد و شـما را برای اوقاتی به زمان ها و فصل هایی ببرد ،که دلتان برایشـان تنگ شـده اسـت .اما ایران با طبیعت
منحصـر بـه فـرد و تنـوع اقلیمـی بـی نظیـرش ایـن امـکان را بـرای ایرانـی هـا فراهم کرده اسـت .بلـه در این فصل گرما که شـاید کولر منزلتـان برای لحظه ای اسـتراحت نمـی کند ،در ایـران ما جایی وجـود دارد
کـه هنـوز سـفیدی بـرف را مـی تـوان بـر فـراز بلنـدی هایـش به نظاره نشسـت .بلندی های مشـرف به سـرعینِ اسـتان اردبیل مکانی اسـت کـه هنوز آثار زمسـتان را بـر چهره دارد .مقصد امروز ما پیسـت اسـکی
آلـوارس واقـع در روسـتایی بـا همیـن نـام اسـت .بـرای آنکـه از چنـد و چون مالی سـفر بـه این منطقه با خبر شـوید ،ادامـه مطلب را از دسـت ندهید.

رسعین هشر آبگرم ها
نام مجمتع آب درمانی

اسـت .اسـتخر هایـی کـه هـر کـدام دارای آب معدنـی ویـژه ای
هسـتند و البتـه بـا توجـه بـه امکاناتـش قیمـت هـای متفاوتـی
هـم دارد .یکـی از مزیـت هـای مجمتـع هـای آب گـرم سـرعین
ایـن اسـت کـه بیشـتر ایـن مجتمـع ها در داخل شـهر هسـتند و
شـما بـرای رفتـن بـه آن ها دردسـر یافتن مسـیر و رانندگی های
طوالنـی را نداریـد .در ادامـه لیسـت قیمتی چند تا از مجتمع های
آب گـرم سـرعین را خواهیـم دید.
ممکـن اسـت شـما جز وکسـانی باشـید کـه میانـه خوبی بـا آب گرم
ندارنـد .بـا توجـه بـه اینکـه سـالم تریـن افـراد هـم اگر بیشـتر از یک
سـاعت در اسـتخر آب گرم بمانند ،ممکن اسـت دچار حمله تنفسـی
و سـردرد شـوند .بنابراین ممکن اسـت برای ما مشـهدی ها رنج سـفر
 1600کیلومتـری بـرای رسـیدن به سـرعین و فقـط رفتن به چندین
چشـمه آب گـرم لطفـی نداشـته باشـد .امـا بایـد خدمـت تـان عرض
کنـم کـه تنهـا یکی از زیبایی های سـرعین این چشـمه ها هسـتند،
و بخـش زیـادی از زیبایـی هـا و جاذبـه های سـرعین وجـود دارد که
زیـر سـایه شـهرت آب گرمـش پنهان مانده اسـت .یکـی از این جاذبه
ها پیسـت اسـکی آلوارس اسـت.

قیمت بلیت ( با تخفیف)
14000

 9چشمه
هتل اترک

19000

ارشاد ( پهن لو)

19000

ژنرال

15000

رویال پارک

43000

شهر آفتاب

16000

در  25کیلومتـری شـمال اردبیـل شـهری وجـود دارد کـه بـه
سرچشـمه معروف اسـت .سـرعین ( سرچشـمه) شـهری است که
بـه واسـطه داشـتن بیـش از  20چشـمه آب گـرم معدنـی دارای
شـهرت ویژه ای می باشـد و در فصل تابسـتان گردشـگران زیادی
را بـه سـوی خـود مـی کشـاند .در واقـع سـرعین را مـی تـوان در
دو کلمـه آب گـرم و هـوای سـرد کوهسـتانی خالصه کـرد .تقریبا
بیشـتر کسـانی کـه مقصـد سـرعین را بـرای سـفر برمـی گزینند
توقـع زیـادی بـرای گشـت و گذار در سـرعین ندارند .بیشـتر وقت
گردشـگران در این شـهر که البته طی چند سـال اخیر پیشـرفت
خیلـی خوبـی هم داشـته اسـت ،رفتـن به اسـتخرهای آب معدنی

مسیر
دسترسی

سه کیلومتر مانده
به ورودی پیست به
یک دو راهی می
رسید که سمت
راست به آلوارس
می رود و راه سمت
چپ به آبشار
ُگ ُ
رگر می رسد.
چنانچه زمان کافی
داشتید حتما به این
آبشار زیبا که مانند
حریری سفید از
دامنه کوه دیده می
شود سری بزنید.
فاصله تا آبشار از
دو راهی حدود 2
کیلومتراست.

پیست اسیک آلوارس

تقریبـا از هـر جـای شـهر کـه به جانـب شـمال غربی نگاه کنیـد ،قله
هـای مرتفعـی را مـی بینیـد که همچنـان پر از برف هسـتند .البته در
ایـن فصـل از سـال ضخامـت برف در حدی نیسـت که شـما با اسـکی

روسـتای آلوارس در  12کیلومتری سـرعین قرار دارد .مسـیر دسترسـی به روسـتا
آسـفالته اسـت و بـا تابلوهـای راهنما به خوبی نشـانه گذاری شـده اسـت .اگر هم
در مسـیر احسـاس کردیـد در حال طی مسـیر اشـتباهی هسـتید مـی توانید از
چادرهایـی که به فروش عسـل مشـغول هسـتند راه را بپرسـید .البتـه همین جا
یـک توصیـه جـدی مـی کنـم و آن این که اگـر قصد خریـد عسـل ندارید خیلی
رک و راسـت بـه فروشـنده اراده تـان را بـرای نخریـدن تفهیم کنیـد .وگرنه کاله
تـان پس معرکه اسـت.
در ابتـدای ورودی آلـوارس بایـد بـرای ورود به روسـتا بـه ازای هر خـودرو  5هزار
تومـان بپردازیـد .جـاده از ابتدای روسـتا دارای شـیب قابل توجهی اسـت اما این
شـیب در حدی نیسـت که خودروهـای ضعیف تر (پرایـد خودمـان) در راه بمانند.
فقـط در راه برگشـت بایـد کمـی بـا احتیاط بیشـتری رانندگـی کنید تـا از ترمز
کمتـری اسـتفاده شـود .چرا که دیده شـده اسـت ترمز بعضـی از خودروهـا براثر
داغ شـدن لنـت هـا عمل نکـرده و حادثـه آفرین شـده اند.
مسـیر تا آلوارس مسـیر بسـیار زیبایی اسـت .دامنه های سرسـبز که با گل های
شـقایق بسـیار بـزرگ تزییـن شـده انـد .اما این هـا تنها زیبایی مسـیر نیسـت،
رودخانـه پـر آبـی نیز که حاصل آب شـدن برف ارتفاعات اسـت نیز بـر این حجم
از جذابیت مـی افزاید.
در ابتـدای پیسـت پارکینگـی بـرای نگهداری خودرو ی شـما تعبیه شـده اسـت
کـه بـرای هـر خودرو حـدود  2هـزار تومان مـی گیرند .بـرای آن که بـه ارتفاعات
آلوارس برسـید چاره ای ندارید که سـوار تله سـیژ شـوید .هر چند ممکن اسـت
عده ای جرئت سـوار شـدن را نداشـته باشـند مسـیر تقریبا طوالنی را پیاده طی
کننـد .قیمـت هر نفـر  15هزار تومان اسـت.

هزینه های گشت و گذار در دامنه های سبالن ( چهار نفر)
نوع سفر
شخصی
تور مشهد

جمع کل

سوخت

تغذیه در روستا

ورودی روستا

پارکینگمجموعه

تله سیژ

اقامت روستایی

هزینه تور

 300هزار

 400هزار

 5هزار

 2هزار

نفری 15

50

-

 817هزار

-

-

-

-

-

-

نفری  500هزار

 2میلیون

و چوبـش بـه دیـدار آلوارس بروید .اما اگر همچنـان دلتان برای اندکی
برف بازی و سـر خوردن روی برف تنگ شـده اسـت ،راهی روسـتای
آلوارس شـوید .عالوه بر اینکه به دلیل آب شـدن برف ها سـبزه های
دامنـه هـای سـبالن همچنـان مثـل ابتـدای نوروز سـبز و بـا طراوت
هسـتند .در آلـوارس انـگار کـه تازه نوروز رسـیده باشـد همه جـا پر از
گل هـای وحشـی و گل هـای زردی اسـت کـه غوغـا به پا کـرده اند و
در جایی بنفشـه های کوهی اوج زیبایی را به چشـمان مسـافران هدیه
مـی کنـد .رودخانـه ای کـه از انبـوه برف هـای به جا مانده از زمسـتان
روان شـده اسـت نیز از دیگر جاذبه هایی اسـت که آدم را وسوسـه می
کنـد بـه آلـوارس بـرود .نا گفته پیداسـت کـه آب رودخانه هم بسـیار
زالل اسـت و در نهایـت سـردی قـرار دارد بـه طوری که بیشـتر از یک
دقیقـه نمـی توان در آن قدم گذاشـت.

امکاانت رفاهی آلوارس

وجـود پارکینـگ و پایانـه تلـه سـیژ در کنار سـرویس بهداشـتی ،غذا
خـوری ،پـارک کودک و سـوپر مارکت تمام امکانات پیسـت را شـامل
مـی شـود .البتـه در ایـن فصـل از سـال قسـمت هایـی که مربـوط به
ورزش هـای برفـی اسـت تعطیـل مـی باشـد .اسـتفاده از سـرویس
بهداشـتی رایـگان اسـت اما برای وقـت گذرانی کودکان تـان در پارک
کـودک کـه درواقع یک پارک بادی اسـت باید  5هـزار تومان بپردازید.
قیمـت غذاهـای ارتفاعـات تقریبا بر اسـاس نرخ مصوب اسـت و تفاوت
چندانـی بـا رسـتوران هـای داخل سـرعین نـدارد .البته بایـد خدمت
تـان عـرض کنـم که اگر قصد غذاخـوردن در این منطقـه را دارید می
توانیـد سـری هم به روسـتوران های سـیار (چادری) بزنیـد که قبل از
ورود به پارکینگ پیسـت قرار داده شـده اند .از من می شـنوید حتما
کبـاب داغ آن هـا را کـه تقریبا همان شیشـلیک خودمان اسـت با دوغ
محلـی امتحـان کنیـد .قیمت یک پـرس کباب مخصوص شاهسـونی
هـا بـا نـان داغ پخته شـده روی سـاج حـدود  100هزار تـا  150هزار
تومـان مـی باشـد کـه ایـن قیمـت بـا توجه بـه تازگی گوشـت طبخ
شـده و خوشـمزه گی اش ارزش یک بار امتحان و خرج کردن را دارد.

اقامت برای ابزدید آلوارس

دسـت شـما برای اسـکان در سرعین یا آلوارس بسـیار باز است و انواع
اقامتـگاه هـا را مـی توانید برای خود برگزینید .در ابتدا به شـرایط انواع
اقامتگاه ها در شـهر سـرعین می پردازیم .در این شـهر توریسـتی یکی
از چیزهایـی کـه بـه راحتـی گیـر مـی آید محلی بـرای خواب اسـت.
واقعیـت ایـن اسـت کـه در ورودی شـهر افـرادی هسـتند کـه گاه تـا
روی کاپـوت خـودروی تـان مـی آیند و شـرایط و هزینه هـای اتاق یا
سـوئیت هایشـان را شـرح مـی دهنـد .اقامـت هتلی در سـرعین جزو
گران ترین نوع شـب مانی هاسـت و بسـته به تعدادسـتاره های هتل
مـورد نظـر از شـبی  400هـزار تـا  500هـزار تومان در می آیـد .اما در
بیشـتر نقاط این شـهر مهمانپذیر هایی هسـتند که یک سـوئیت 12
متـری را بـا شـبی  50تـا  90هـزار تومـان اجـاره می دهنـد .امکانات
این مهمانپذیرها در داشـتن یک آشـپزخانه بسـیار کوچک و سرویس
بهداشـتی خالصـه مـی شـود .البته بایـد اضافه کرد کـه این قیمت ها
در زمانـی کـه بـازار مسـافرت بـه سـرعین داغ تـر می شـود باالتر هم
مـی رود .اجـاره منازل شـخصی در سـرعین خیلی رواج ندارد و شـاید
یکـی از دالیـل آن توریسـتی بـودن ایـن شـهر باشـد .امـا قیمت خانه
هـای دربسـت در سـرعین تـا شـبی  500هـزار تومان هم می رسـد.
روسـتای آلـوارس بـه خاطـر نزدیکـی اش بـه پیسـت ( حـدود 12
کیلومتـر) در فصـل هـای رونق آلـوارس میزبان تیم هـای کوهنوردی
اسـت کـه خواسـتار صعـود بـه ارتفاعـات باالتری از پیسـت هسـتند.
روسـتاییان امـا در ایـن فصـل از سـال نیـز منـازل خـود را برای شـب
مانـی مسـافرها اختصـاص مـی دهـد .قیمـت اجـاره منازل روسـتایی
حـدود  50هـزار تومـان اسـت.

هیچ چیز مانند یک اسـتکان چای نمی تواند خسـتگی آدم را در
کنـد .واقعیـت ایـن اسـت که مـا ایرانی ها خوردن چـای را حتی
در گرمتریـن فصـل هـای سـال بـه هـر نوشـیدنی دیگـر ترجیح
مـی دهیـم و همیـن موضـوع باعث شـده اسـت پای ثابـت تمام
دورهمـی هـا و پیـک نیـک هایمـان بند و بسـاط چای باشـد .رو
بـه راه کـردن چـای در فضاهای بیرون شـهری با توجه به کمبود
امکانـات کمـی سـخت اسـت و در این بین فالسـک و چای های
کیسـه ای کار را راحـت کرده اند .فالسـک هـا کمک خوبی برای
فراهـم بـودن آب بـا هـر درجـه ای کـه الزم داریم در هـر موقع از
روز اسـت .در این نوشـتار به نکاتی که هنگام خریدفالسـک باید
بـه آن هـا توجـه کرد ،اشـاره می کنیم.
فضـا :یکـی از مهمتریـن نکاتی کـه در حین خرید فالسـک باید
بـه آن اشـاره کنیـد ،میـزان فضایـی اسـت که می خواهیـد برای
فالسـک تـان اختصـاص دهیـد .چنانچـه سـفری بـا خـودروی
شـخصی در پیش رو دارید بنظر می رسـد خرید فالسـک هایی
بـا گنجایـش یک لیتر به باال بسـیار مناسـب به نظر مـی آید .این
در حالی اسـت که در سـفر های کوله ای بهترین نوع فالسـک،
انواعـی اسـت کـه گنجایـش زیر یک لیتـر دارند.
شـکل حجمـی فالسـک :یکی دیگـر از مـواردی که بایـد هنگام
خرید فالسـک به آن توجه داشـت شـکل بدنه آن اسـت .هر چند
در یـک نـگاه کلـی به نظر می رسـد بیشـتر فالسـک ها اسـتوانه
ای هسـتند و تفاوتـی از ایـن جهـت بین شـان وجود نـدارد .اما با
یـک نـگاه دقیـق تـر در مـی یابیـم که بیـن فضایی که فالسـک
هایـی بـا یک گنجایش اشـغال می کننـد ،تفاوت وجـود دارد .در
هنـگام خرید فالسـک سـعی کنیـد مدلی را خریـداری کنید که
دارای تناسـب بیشـتری بین قاعده (کف) و ارتفاع اسـت .هر چه
فالسـک به سـمت اسـتوانه ای باریـک پیش برود امـکان این که
واژگـون شـود و یـا از نظـر قـدی در سـبد پیک نیک شـما جای
نگیرد باالتـر می رود.
شیشـه ای یـا گازی :فالسـک هـای قدیمـی بـه واسـطه محفظه
شیشـه ای که داشـتند آب را تا مدت زمان طوالنی ( 12سـاعت)
داغ نگـه مـی داشـتند .امـا عیـب بـزرگ آن هـا آسـیب پذیـری
باالیشـان در ارتبـاط بـا ضربـه بـود .کوچکتریـن ضربـه ای باعث
شکسـته شـدن شیشـه اش مـی شـد .امـروزه نـوع جدیـدی از
فالسـک بـه بـازار آمده اسـت که بـه گازی معروف اسـت .در این
فالسـک هـا خبـری از شیشـه نیسـت و آب بـه واسـطه محفظه
دو جـداره اسـتیل کـه بیـن شـان بـا گاز پر شـده اسـت گرم نگه
داشـته می شـود .هر چند مدت زمان داغ نگه داشـتن آب کوتاه
تر شـده اسـت.
طراحـی بدنـه :چگونگـی اسـتفاده از فالسـک هـم بسـیار حائـز
اهمیـت اسـت و بـه شـرایطی که از وسـیله اسـتفاده مـی کنید،
بسـتگی دارد .فالسـک های فشـاری از جمله ایمن ترین فالسک
هـا در هنـگام اسـتفاده به شـمار مـی رود .این در حالی اسـت که
فالسـک هـای بـا در پیچشـی نسـبت بـه نـوع اول دارای ایمنی
بیشـتر در حیـن حمـل و نقـل هسـتند امـا بـه هنگام اسـتفاده
ممکن اسـت کمی دردسـر سـاز شـوند.
آب سـرد  :یکـی دیگـر از ویژگـی هـای فالسـک کـه کمتـر بـه
آن توجـه مـی شـود ،امـکان خنـک نگـه داشـتن مایعات اسـت.
فالسـک های شیشـه ای می توانند تا  24سـاعت آب را خنک و
گـوارا نگـه دارنـد در حالـی که انـواع گازی آن می تواننـد آب را تا
 10سـاعت خنـک نگـه دارند.

نوع کاال
فالسک یک لیتری تمام استیل فوما

فالسـک تمـام اسـتیل شـیمیزو (دو
عـددی) یـک و نیـم لیتـری
فالسک رگال دو لیتری

قیمت (تومان)
 95هزار
 230هزار
 150هزار

فالسـک رگال دو لیتـری بـدون شیشـه
 0/6لیتـری
فالسک سیلور مدل  M110یک لیتری

 145هزار

فالسک واتسون کد  407ظرفیت  1لیتر

 102هزار

فالسک میشیگا شیشه ای  3لیتری

 380هزار

 110هزار

